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 ة عطاء دعو 

 ( (C-T-W-2022-0050 دعوة العطاء رقم         

 

عن   اليرموك  مياه  شركة  ادناه  تعلن  العطاء  طرح  العطاء عن  بهذا  باالشتراك  االختصاص  ذوي  من  الراغبين  فعلى 

شهادة التصنيف ورخصة مهن سارية المفعول و شهادة    شارع بغداد مصطحبين معهم  –ة مقر الشركة  / اربد  مراجع

 غرفة التجارة و السجل التجاري )النسخ األصلية أو صورة مصدقة( وتفويض للحصول على وثائق دعوة العطاء.

 

 -ية:وحسب الشروط التال 2022/ 23/06الموافــق الخميس  اعتبارا من صباح يـوم
 

 رقم دعوة 
 العطاء

 وصف العمل 
 

 التصنيف
 ثمن النسخة 
 غير مسترد  

 ) دينار( 

اخر موعد لتقديم  
العروض الساعة   

 ظهرا  الثانية عشر 

C-T-W-
2022-0050 

 

مشروع توريد وتركيب خزانات  

 93معدنيه في مواقع بوستر العاقب  

محافظة  -البادية الشماليه–والسعيديه 

 المفرق 

 سادسة
 اشغال عامة 

خامسة  و
 مياه وصرف 

(25 ) 
خمسة  
 وعشرون 

 دينارا 

 يوم الخميس 
14/07/2022 

         

 .  2022/ 07/ 07الموافـــق  الخميس نسخ العطاءات نهاية دوام يوم لبيع  آخر موعد  ✓

 . المختصة بحضور من يرغب من المناقصين العطاءات تفتح العروض من قبل لجنة   ✓

 دق بقيمة الكفالة المبينة أعاله مع تحديد رقم واسم العطاء.على المناقص أن يرفق كفالة بنكية أو شيك مص ✓

 .ت تخص العطاءات على من يرغب التقدم للعطاء مراجعة إدارة شركة مياه اليرموك للحصول على أية معلوما ✓

 02/7246859مقابل محطة رمضان للمحروقات. تلفاكس رقم:  –شارع بغداد  -على العنوان التالي اربد 

   Bassam_Jarboo@yw.com.jo  .كتروني : او االيميل االل

 http://www.yw.com.joاو الموقع االلكتروني للشركة :      

 ( 0799593674) هاتف :  سمير طلفاحة المهندس : للتواصل مع مدير مديرية الشؤون الفني ✓

 يحق لشركة مياه اليرموك إلغاء العطاء أو إعادة الطرح دون إبداء أية أسباب ودون تحملها أدنى مسؤولية .  ✓

 
 

 اه اليـــرموكركة ميـ مــديرعـام شـ
 

  المهندس منتصر فاضل المومني   
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 الـمحتــويـــات  

 
 الـمــوضـوع                                     

 غير مرفقه  –دعــوه العطــاء   الجزء االول 

   كتاب التفويض  الجزء الثاني 

 تعليمات دخول العطــاء   الجزء الثالث 

 غير مرفقة(  ) العامة   الشروط الجزء الرابع 

 : الخاصة  الشروط و 

 ات للمناقصين التعليم -أ  

 الشروط الخاصة -ب

 نماذج االتفاقيات والضمانات    -ج

   العامة والخاصةالمواصفات   الجزء الخامس 

 القائمة السوداء   الجزء السادس  

 جداول الكميات   الجزء السابع 

 المخططات   الجزء الثامن  
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 الجزء الثاني 
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 اليرموك  مدير عام شركة مياه
 

 

 

 

ــدة   ــدا العــــر  قــــــائما  لمــ ــلع يظــــئ اــ ــارا  مــــ       120       (وإننــــي ملتــــزم بــ ــا  اعتبــ ــيد  2022/.../...( يومــ                                    )ومفــــــو  الســ

 بهدا العر  لدى دائرتكم   لمتعلقة(  بتمثيئ مؤسستنا / شركتنا في كافة اإلجراءات والتبليغات ا

                                                                                                                                                                                         

 

 المفو  بالتوقيـــع 

 
 (                                    :)           إسم المناقص  

 : الخاتــــم 

 

 

 :)                                              ( العنـــواع 

 

 :)             ( الرمز البريدي )                 ( ااتف )                     ( فاكس )                       ( ص . ب 

 

 

 
 ما يلي جميع المرفقات التي يتكوع منها عرضي ( :المرفقات ) مبي  في

1) 

2) 

3) 

4) 

 

 

 مالحظــــات :
 الدائرة . إلىيجب مع يعبل ادا النموذج بالكامئ ومع يرفق بالعر  عند تقديمه  .1

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(                     بناء  على دعوة العطاء رقم )  وفقا  للتعليمات والشروط العامة والخاصة بها فإنني مقدم عرضي وموافق على مع مقوم بتنفيد   
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 الجزء الثالث
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 تعليمات الدخول في العطاء

 
 .المعتمدة والمسجلة المصنفة و يسمح باالشتراك إال للشركات ال  .1

ت العطاء ومغلف عرض السعر على المتعهد عند تعبئة العرض المقدم منه القيام بالختم والتوقيع على كافة صفحا .2

 المقدم وخالفا لذلك يستبعد العرض 

 ( يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد إليداع العروض .120) ال تقل عن مدة سريان العرض  .3

 أو من يفوضه  إحضار العرض  المقدم  من  قبله  في مغلف مغلق بإحكام ومختوم ومعنون بإسم : على المناقص  .4

 مديرية العطاءات و المشتريات  –شركة مياه اليرموك  ❖

 .........  ......... ......... .........   العطاء رقم  ❖

 اسم المناقص .......................................  ❖

 ..................................... العنوان ........ ❖

للعطاءات   و  المخصص  الصندوق  في  شخصيا  المغلف  موظف  وضع  سجل العطاءات  بحضور  على  والتوقيع 

 . االيداع اصوليا"

 ال تقبل العروض الواردة الى الشركة بالفاكس او البريد االلكتروني.  .5

التاكد من .6 المناقصين  العطاء ومديرية   على  نقص اي صفحات ومرفقات  او  فقدان  العطاءات غير مسؤولة عن 

بعد شراء   او صفحة  اكتمال    وثائقمرفق  من  التأكد  و  بالتدقيق  قيامه  عدم  المناقص مسؤولية  يتحمل  و  العطاء 

 الوثائق . 

بموجب   .7 الصادرة  والتعليمات  المواد  لجميع  ومتفهم  مطلع  بأنه  منه  إلتزاماً  المناقص  تقديم عرض  سياسة يعتبر 

 وتعديالته ووثائق دعوة العطاء والنماذج المرفقه. لدى شركة مياه اليرموك لمشتريات ا العطاءات 

 تقدم جميع الكفاالت باسم شركة مياه اليرموك. .8

 عوة قضائية تنشأ بين المتعاقدين. المحاكم االردنية هي الجهة القضائية الوحيدة المخولة بالنظر في أي د  .9

 

 

 

 شركة مياه اليرموك 

 المشتريات مديرية العطاءات و

 شارع بغداد –اربد 
http://www.yw.com.jo 
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 الجزء الرابع 
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 الشروط العامة والخاصة

 

 

 العامة الشـــروط 

 

 

 الشروط العامة للدخول في العطاءات والتعاقد مع المتعهدي 

 )تنفيد االشغال(
 

 
لعطاءات والتعاقد مع المتعهدين لعطاءات االشغال وفقا لدفتر شروط  يتم اعتماد الشروط العامة للدخول في ا  -مالحظة :

 .عقد المقاولة ) الفيدك ( و / او وفقا للنظام المعتمد في الشركة 
 

 وزارة األشغال العامة واإلسكاع

 دائرة العطاءات الحكومية

 

 

 عقد المقاولة الموجز

 

الشروط العامة                                         

الشروط الخاصة    –  جزء الثاني ال  
 

2007عماع   

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة:
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لقد تم استقاء هذه الشروط التعاقدية من العقد الموجز الذي أعد من قبل االتحاد الدولي للمهندسين االستشاريـين ) فيديك( 

ردن ويوصى باستخدامها وقد قامت لجنة متخصصة بإدخال تعديالت بحيث تتالءم مع األنظمة والقوانين السائدة في األ

لمشاريع المباني والمشاريع الهندسية ذات القيمة الصغرى نسبياً واعتماداً على نوع العمل والظروف المحيطة به ،  

 ويمكن استخدامها أيضاً لمشاريع بقيمة أكبر .

 

ل قصيرة المدة،دون اللجوء إن هذه الشروط يمكن أن تكون مالئمة لألشغال البسيطة نسبياً أو لألشغال المتكررة أو لألشغا

 إلى عقود المقاولة الفرعية المتخصصة.

 

والتي   إن الهدف من إعداد هذا النموذج هو إخراج وثيقة مرنة وشفافة تحتوي على جميع األحكام التعاقدية الضرورية ،

. وبمعطيات هذا يمكن استخدامها في جميع أشغال المباني أو األشغال الهندسية تحت ظروف ترتيبات إدارية متنوعة

النموذج يقوم المقاول بتنفيذ األشغال وفقاً للتصاميم المعدة من قبل صاحب العمل أو من يمثله،مع أنه من الممكن أيضاً أن  

يكون هذا النموذج مناسباً للعقود التي تشمل مقاوالت يتم إعداد تصاميمها من قبل المقاول سواًء لألعمال المدنية أو 

 الكهروميكانيكية. 

 

 يالحظ كذلك بأن صاحب العمل لديه عدة خيارات فيما يتعلق بأساليب تقدير القيمة. 

ومع أنه ال يوجد إشارة إلى المهندس المحايد ،فإن لصاحب العمل الحق في تعيين مهندس مستقل ليعمل بصورة محايدة 

 ،إذا رغب في ذلك. 

 

لكيانات القانونية قد تتطلب إدخال تعديالت على يوصى باعتماد هذا النموذج لالستخدام العام،مع مالحظة أن بعض ا

 شروطه . 

 

إّن اتفاقية العقد بصيغتها المقترحة تتضمن كتاب عرض المناقصة وصيغة قبولها في وثيقة واحده ، ويلزم بالتالي أن يتم  

ود ، إالّ أنه  الشروط العامة يتوقع أن تغطي معظم العق  إدراج المعلومات الالزمة عن المشروع في الملحق ، ومع أنّ 

بإمكان مستخدمي هذا النموذج إدخال شروط خاصة إذا رغبوا فيما يتعلق بالحاالت أو الظروف الخاصة ، وعندما تصبح  

مجموعة الشروط العامة والشروط الخاصة شاملتين لحقوق والتزامات الفريقين ، ولهذا فقد يلزم االستعانة بإرشادات  

خالفات وقواعدها .الشروط الخاصة وكذلك اتفاقية فض ال  
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 الشروط العامة

 الجزء األول 

 
 

 

تنويه: إّن الشروط العامة الواردة في عقد المقاولة الموجز تم استقاؤها من الشروط التعاقدية التي أعدها االتحاد الدولي 

 للمهندسين االستشاريـين ) فيديك  / العقد الموجز (

 

 

 

 عقد المقاولة الموجز 

 الجزء الثاني 

 
 

 التعليمات للمناقصي  -م

 الشروط الخاصة -ب

 نماذج العر  والضمانات واإلتفاقيات والبيانات  -ج

 

 

 يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمماً للجزء األول من العقد الموجز / 

 الشروط العامة  .

امة يعتبر سائداً ويؤخذ به  إّن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط الع

 بالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعدّل على تلك المواد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الثاني 

 الفهرس
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 28 التعليمات للمناقصين  أ

 28 وثائق العطاء  

 28 إعداد وتقديم عروض المناقصات  

 30 تقييم العروض وإحالة العطاء 

 31 (  الضمانات ) الكفاالت  

 32 الشروط الخاصة  ب 

 34 نماذج االتفاقيات والضمانات  ج

 35 نموذج كتاب عرض المناقصة  1ج

 36 الملحق 2ج 

 38 نموذج كفالة المناقصة  3ج 

 39 نموذج اتفاقية العقد  4ج 

 40 نموذج اتفاقية فّض الخالفات  5ج 

 41 قواعد اتفاقية فّض الخالفات  

 44 الة التنفيذ (نموذج ضمان األداء ) كف 6ج 

 45 نموذج ضمان إصالح العيوب ) كفالة الصيانة(  7ج 

 46 نموذج إقرار بالمخالصة  8ج 

 47 إقرار متعلق بالدفعات األخرى  9ج 

 48 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة  10ج 
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 م. التعليمات للمناقصي  
 

 

ب اإلعالن عن طرح العطاء والراغبين باالشتراك في يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة بموج  ( 1)

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

 

 

 -تشمئ وثائق العطاء لهدا المشروع ما يلي : ( 2)

                                     

 اء دعــوه العطــ الجزء االول

 كتاب التفويض    الجزء الثاني 

 تعليمات دخول العطــاء  الجزء الثالث 

 الشروط العامة ) غير مرفقة( الجزء الرابع

 الشروط الخاصة :   

 التعليمات للمناقصين  -أ 

 الشروط الخاصة  -ب 

 نماذج االتفاقيات والضمانات   -ج

 المواصفات العامة والخاصة  الجزء الخامس

 ائمة السوداء الق الجزء السادس  

 جداول الكميات  الجزء السابع 

 المخططات  الجزء الثامن 

 إعداد وتقديم عرو  المناقصات 

 
 طريقة تقديم العرو : 

 

ينبغي على من يرغب باالشتراك في هذه المناقصة أن يقوم بزيارة موقع العمل ، وأن يتعرف   ( 3)

يع المعلومات الالزمة له لتقديم  عليه وأن يحصل بنفسه وعلى مسؤليته ونفقته الخاصة، على جم

العرض ، وأن يتفهم ماهيتها والظروف المحيطة بالمشروع وسائر العادات المحلية ، وظروف العمل 

 ، وكل األمور اآلخرى التي لها عالقة بالمناقصة ، أو تلك التي تؤثر على وضع أسعار عرضه . 

دفتر ، ويقوم المناقص بتعبئة  يقدم العرض على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا ال -1

النموذج وجداول الكميات واألسعار وأي مالحق أخرى ويوقع وثائق المناقصة في األماكن المحددة 

 لذلك . 

 يشترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكلمات بخط واضح .  -ب 

بل المناقص ، وإذا أجرى المناقص أي تعديل أو  ال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من ق  -ج

 إذا أخّل بأي من هذه التعليمات ، فإّن ذلك يؤدي إلى رفض عرضه .

 

يجب على المناقص أن يقدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعليمات ودعوة  (  4)

 العطاء وأن يشتمل العرض على البيانات والمعلومات التالية : 

 ي الكامل .عنوان المناقص الرسم

 وضع منشأة المناقص فرداً كان أو شركة وكتاب التفويض للمسؤول المفوض بالتوقيع عنها . 

خبرة المناقص ومؤهالته ، مع بيان وصف المشاريع التي سبق وأن أنجزها ، والمشاريع الملتزم  -ج

 بها حالياً ، وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية .
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مالية أو شيك مصدق لصالح صاحب العمل وألمره، بالمبلغ المحدد  يرفق مع العرض المقدم كفالة -د 

في الملحق كدليل على جديّة التزام المناقص للدخول في المناقصة ، وعلى أن تكون تلك الكفالة 

 صادرة عن بنك مرخص له للعمل في األردن .

( أيام من  7لجنة خالل) تعاد هذه الكفاالت للمناقصين الذين لم يحل عليهم العطاء ، حسبما تقرره ال 

تاريخ إحالة العطاء أو انتهاء صالحية كفالة المناقصة أيهما أسبق ، أما المناقص الذي يحال ليه  

 العطاء فتعاد إليه هذه الكفالة بعد أن يقدم ضمان األداء وقوع العقد .

انت مطلوبة  أي معلومات أو بيانات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا ك  -هـ

 بموجب الشروط الخاصة اإلضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات . 

 

تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جدول الكميات على أنها القيمة الكلية كل من   ( 5)

 تلك البنود بصورة منجزة قابلة للتسليم ، وأنها تشمل كذلك األعمال التمهيدية  

(Preliminaries. ) 

 

 توضيح االلتباس:  ( 6)

إذا كان هناك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء، أو كانت هناك حاجة لتوضيح أي غموض  

في وثائق العطاء ، فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات المختصة من أجل 

( أيام ، ويتم   7تح العطاء بما ال يقل عن ) التوضيح وإزالة االلتباس في موعد يسبق التاريخ المحدد لف

توزيع اإلجابة على االستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء ، وال يجوز أن يتخذ مثل  

 هذا التوضيح مبرراً لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض .

 إيداع العروض:  ( 7)

 

 ج عطاء  يقدم العرض متكامالً وفي ظرف مختوم عليه من الخار

 )                                            ( الخاص بمشروع :        

واسم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعالنها عن   

 العطاء وذلك في أو قبل الموعد والتاريخ المحددين لإليداع .

 

 يرفض ويعاد إلى صاحبه مقفالً . إّن أي عرض يقدم بعد موعد اإليداع  -ب 

 

تفتح العروض عادة في جلسة علنية بحضور من يرغب من المناقصين ، إالّ إذا نص في دعوة   -ج

 العطاء على اتباع أسلوب آخر .

 

 إلزامية العروض:  ( 8) 
 

يعتبر العرض المقدم ملزماً للمناقص وال يجوز سحب هذا العرض بعد تقديمه ويظل العرض  

( يوماً ابتداء" من تاريخ إيداع العروض إالّ إذا حدد في دعوة 120ناقص الذي تقدم به لفترة )ملزماً للم

 العطاء مدة التزام أطول من هذه المدة . 

 

 

 عمالت الدفع وسعر المناقصة :  ( 9)
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 .على المناقص تقديم أسعاره بالدينار إالّ إذا نص على غير ذلك في شروط دعوة العطاء

 

 الة العطاء  تقييم العرو  وإح
 
 

 تقييم العروض:  ( 10)

يتم دراسة عروض المناقصات وتقيـيمها بموجب تعليمات العطاءات الحكومية الصادرة بموجب نظام األشغال  

 الحكومية ، ويفترض في المناقص أن يكون على إطالع ودراية بهذه التعليمات .

 

 

 أسلوب تدقيق العروض :  ( 11)

قض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب أن تكون عليه هذه ، فللجنة إذا وجد في العرض خطأ أو تنا -أ

المختصة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة  وبالتالي يتم تعديل مجموع األسعار أو  

 المبلغ اإلجمالي للعطاء وفقاً لذلك . 

تعتبر كتابة الكلمات هي الملزمة وتصحح  إذا اختلف العدد المذكور باألرقام عن المذكور كتابة بالكلمات ، ف -ب 

 القيمة تبعاً لذلك ، إالّ إذا كانت القيمة بالكلمات غير معقولة .

إذا وجد خطأ في أي من العمليات الحسابية ، فإنه يتم تصحيح المجموع ويكون المجموع المصحح ملزماً   -ج

 للمناقص .

البنود ، فإنه يحق للجنة المختصة إما رفض العرض أو   إذا وجد أّن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من -د 

اعتبار تلك البنود غير المسعرة وكأنها محملة على بنود العطاء األخرى ، وعلى المناقص تنفيذها ) فيما  

 إذا أحيل عليه العطاء ( بدون مقابل . 

 -الحق بما يلي : إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبالغ فيها ، فللجنة المختصة -هـ

 رفض العرض ، أو -1

2-  ( اآلخرين  المناقصين  وأسعار  الدارجة  السوق  بأسعار  مستأنسة  المقاول  بمعرفة  األسعار  تعديل 

شريطة أن تبقى القيمة اإلجمالية للعرض بعد التعديل مساوية أو أقل من قيمة العرض بعد التدقيق 

 الحسابي ( . 

 

ا في إهمال أي عرض غير متقيد بما ورد في هذه التعليمات ، كما تمارس تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقه  ( 12)

صالحياتها بموجب أحكام نظام األشغال الحكومية وإحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة ، ويتم كل ذلك 

 دون أن يكون ألي مناقص لم يفُز بالعطاء أي حق في مطالبة صاحب العمل بأي تعويض إزاء ذلك .  

 
 

 ضمانات ) الكفاالت (ال
 
 

 

 ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( :  ( 13)

( يوماً من تاريخ إبالغه خطياً بإحالة العطاء 14على المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خالل فترة )

حسب نموذج   عليه أو تلزيمه له ، وعلى المناقص أن يقدم إلى صاحب العمل ضمان األداء عند توقيع اتفاقية العقد 

الضمان المرفق ، وتكون قيمة هذا الضمان الصادر عن أحد البنوك المرخصة للعمل في األردن بالقيمة المحددة 

 في الملحق وذلك ضماناً لتنفيذ التزامات العقد تنفيذاً تاماً ، ولدفع ما قد يترتب على المقاول وفاء ألغراض العقد .

اقية العقد ، أو عجز عن تقديم ضمان األداء المطلوب ، فعندها يحق  إذا رفض المناقص أو تأخر عن توقيع اتف

لصاحب العمل مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى القضاء ، وال يكون للمناقص أي حق  

 في المطالبة بها أو بأي تعويض بشأنها. 

 

 

 ضمان إصالح العيوب ) كفالة الصيانة (:  ( 14)
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م لصاحب العمل عند تسلمه اإلشعار بتسلم األشغال ، ضمان إصالح العيوب ) كفالة الصيانة  على المقاول أن يقد 

% من قيمة األشغال المنجزة ، لضمان قيامه بتنفيذ أعمال إصالح العيوب واستكمال النواقص 5( بقيمة 

نك مرخص والصيانة المطلوبة للمدة المنصوص عليها في ملحق عرض المناقصة ، وبحيث تكون صادرة عن ب 

 للعمل في األردن ، وبتسليم هذه الكفالة لصاحب العمل يُعاد للمقاول ضمان األداء المنوه عنه أعاله .

 

 

 الشروط الخاصة  -ب
 وصف المشروع موضوع ادا العطاء :  ■

 كما جاء في الجزء الثالث / المواصفات الفنية الخاصة ومتطلبات صاحب العمل   
 

 جهاز المقاول المنفد:   ■
ي  على المقاول مع يعي  الجهاز المنفد التالي كحد مدنى، وبحيث يكوع ادا الجهاز متفرغا للعمئ في الموقع طيلة مدة تنفيد  يتع

 المشروع، ومع تكوع لديه المؤاالت والخبرات المدونة مدناه في مجال اإلشراف مو التنفيد مو كليهما على مشاريع مماثلة: 

 

  العدد مبلغ الحسم / دينار / يوم 

 المطلوب

سنوات  

 الخبرة

 الرقم الوظيفة  المؤائ العلمي 

ممثئ   اندسة مدنية    

 المقاول

1- 

مهندس   اندسة مدنية    

 موقع 

2- 

مهندس   اندسة ميكانيكية    

 موقع 

3- 

كلية جامعية   5 1   25

 متوسطة 

 -4 مراقب 

كلية جامعية     

 متوسطة 

 -5 مّساح 

 -6 قيّاس ثانوية عامة    

 

 
 

 المؤقتة المطلوبة م  المقاول : األشغال   ■

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

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

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

 المواد االضافية الخاضعة لتعديئ االسعار بسبب تغير التكاليف :  ■

حق للمقاول المطالبة باية تعويضات مالية نتيجة  ( والخاصة بتعديل االسعار في هذا العطاء وال ي5/ 11ال تطبق المادة )

 تغير اسعار المواد.
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 شروط خاصة اضافية 

 
جميع البنود الواردة في جدول الكميات هي بنود سعر ثابت ويحق  لصاحب العمل زيادة او تقليل الكميات في اي بند    -

) تعديل اسعار البنود ) اضافية(( من عقد المقاولة  ال   6/ 10بدون دفع اي عالوات اضافية للمقاول وعليه فان  المادة رقم  

 تنطبق على هذا العطاء.

 

على المقاول االلتزام ببرنامج العمل المقدم في بداية العطاء لتنفيذ االعمال المطلوبة صمن المدة الزمنية الموافق عليها    -

ا وزارة االشغال العامة واالسكان خالل مدة  من فبل االستشاري و / او صاحب العمل ولن تكون التعاميم التي تصدره 

رئيس   دولة  لكتاب  استنادا  وذلك  العطاء  هذا  في  ملزمة  الجوية  الظروف  السباب  العطاء  مدة  بتمديد  والخاصة  التنفيذ 

واية تمديدات للمدة ستكون استنادا الى الشروط التعاقدية الواردة في   2009/ 23/9تاريخ    17497/ 1/ 57/3الوزراء رقم  

  ء.العطا

 

جميع أعمال الحفر وإعادة الوضع تكون بموجب تعليمات ومواصفات وزارة االشغال العامة واالسكان   وجميع تكاليف   -

الكميات وحسب كتاب معالي وزير   للتنفيذ وحسب ما هو وارد بجدول  الطولي  المتر  التنفيذ أعاله مشمولة ضمن سعر 

رقم   والري  ) ومرف  7/2015/ 2تاريخ    8390/ 2/ 7المياه  وعددها  بالعطاء  والمرفقة  الخصوص  بهذا  صفحات 6قاتة   )

 وحسب المخططات المرفقة في حال العمل ومسار الخط يكون في  الشوارع التابعة لوزارة االشغال العامة واالسكان. 

 

احضار  على المقاول احضار براءة الذمة من كافة الجهات الرسمية ذات العالقة ولن يتم صرف المطالبة النهائية قبل    -

 براءة الذمة من جميع الجهات المعنية ويتحمل المقاول اي تاخير زمني نتيجة ذلك .
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نماذج االتفاقيات والضمانات  -ج  
 

 

 نموذج كتاب عر  المناقصة  1-ج
Letter of Tender 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المشروع:  
 

 ___________________ __________________________________________ 

 
 إلى السادة )صاحب العمئ( :  

 

لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات ، والمخططات وجداول الكميات 

................................................................ المتعلقة بتنفيد  ، وملحق عر  المناقصة ، ومالحق العطاء .........................

مشغال المشروع المدكور معاله . ونعر  نح  الموقعي  مدناه مع نقوم بتنفيد األشغال وإنجازاا وتسليمها وإصالح مية عيوب فيها وفقا   

ابئ مبلغ إجمالي وقدره : ......................................... مو مي مبلغ آخر  لهدا العر  الدي يشمئ كئ اده الوثائق المدرجة معاله مق

 يصبح مستحقا  لنا بموجب شروط العقد . 

( يوما  م  تاريخ إيداع العرو  ، ومّع يظئ العر  ملزما  لنا ، ويمكنكم قبوله في مي 120نوافق على االلتزام بعر  المناقصة ادا لمدة )

 ء مدة االلتزام اده ، كما نقر بلّع ملحق عر  المناقصة يشكئ جزءا" ال يتجزم م  كتاب المناقصة " .وقت قبئ انقضا

( م  شروط العقد ، ومع نباشر العمئ بتاريخ ممر 4/4نتعهد في حالة قبول عرضنا ، مع نقدم ضماع األداء المطلوب بموجب المادة )

 عيوب فيها وفقا  لمتطلبات وثائق العقد خالل " مدة اإلنجاز "  .المباشرة ، ومع ننجز األشغال ونسلمها ونصلح مية 

حالة وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية رسمية فيما بيننا ، وإلى مع يتم ذلك فإّع " كتاب عر  المناقصة" ادا مع " كتاب القبول مو قرار اإل

 الدي تصدرونه ، يعتبر عقدا  ملزما  فيما بيننا وبينكم . 

 بلنكم غير ملزمي  بقبول مقئ العرو  قيمة مو مي م  العرو  التي تقدم إليكم . ونعلم كدلك 

 

 حرر ادا العر  في اليوم : ................ م  شهر: ................ عام/..................

 

 توقيع المناقص : ........................

 

 شااد: .................................
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 الملحق  2 –ج 
Appendix 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 يعتبر هذا الملحق جزءا" من اتفاقية العقد .  ■
 _____________________________________________________________ 

مل ، فإّن المقاول ملزم باستكمال البيانات التالية قبل  مالحظة: باستثناء البنود التي تمت تعبئتها وفقاً لمتطلبات صاحب الع

 تقديم عرضه .

 البيان  الموضوع  المادة

 المواصفات الفنية العامة والخاصة المتعلقة   المواصفات  2/ 1/ 1

 .  المياه والمجاري 3. الطرق 2. األبنية    1

  المخططات  3/ 1/ 1

 اءحسب ما ورد في دعوة العط  كفالة الدخول في المناقصة  

   ايام تقويميه    (30)  مدة اإلنجاز   9/ 1/ 1

 االتفاقية  -1 أولوية وثائق العقد  3/ 1

 الشروط الخاصة  -2  

 الشروط العامة  -3  

 المواصفات  -4  

 المخططات  -5  

 تصميم المقاول ) إن وجد( -6  

 جداول الكميات   -7  

 القانون األردني  القانون الذي يحكم العقد  4/ 1

 اللغة العربية  لغة العقد  5/ 1

 بتاريخ المباشرة  توفير الموقع  1/ 2

  ممثل صاحب العمل 1/ 3

  المهندس 2/ 3

 حسن التنفيذ(   ضمان األداء ) كفالة 4/ 4

 القيمة  -        

 % ( من قيمة العقد 10)

 % ( قيمة األشغال المنجزة5) كفالة إصالح العيوب )كفالة الصيانة (  

 لمقاول متطلبات تصميم ا 1/ 5

 ) إن وجد التصميم(  

 

   -على المقاول تقديمه –برنامج العمل  2/ 7

 النموذج 

  

 تعويضات التأخير  4/ 7

 القيمة  -             

 ( دينار عن كل يوم تأخير    100)       

 

                
 الحد األقصى -

 
 %( من قيمة العقد 15)
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 فترة اإلشعار بإصالح العيوب  1/ 9

 انة ( ) فترة الصي

( يوماً من تاريخ إنجاز األشغال بموجب 365)

 ( 2/ 8المادة )

  التغيـيرات: العمل بالمياومة  2/ 10

 بالكيل مع جدول الكميات   ■ تقدير قيمة األشغال  1/ 11
 

 بالمقطوع   ■              
 

  النسبة المئوية مقابل التحضيرات  2/ 11
 

   

 كامل الدفعه  ة الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلي 3/ 11

 %( من قيمة كل دفعة5) نسبة المبالغ المحتجزة  4/ 11

 الدينار األردني  عملة الدفع 7/ 11

  الفائدة القانونية على الدفعات المتأخرة  8/ 11

التأمينات المطلوب من المقاول  1/ 14

 استصدارها 

 

  األشغال بما فيها المواد والتجهيزات  -أ 

  معدات المقاول -ب    

  ضد الطرف الثالث -ج   

  المستخدمين والعمال  -د    

 سلطة تعيـين مجلس فض الخالفات  1/ 15

 )إذا لم يتم اإلتفاق على تعيـينها(

 حسب احكام القوانين االردنية السارية المفعول 

  التحكيم :  3/ 15

 بموجب قانون المملكة األردنية الهاشمية  القانون الواجب التطبيق        

 األردن  ن التحكيم مكا      

 اللغة العربية  لغة التحكيم      

 واحد  عدد المحكمين     
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 نموذج كفالة المناقصة 3 –ج 
Form of Tender Guarantee 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المشروع:  

 _____________________________________________ ________________ 
 إلى السادة )صاحب العمئ(:  

المنوه عنه لقد تم إعالمنا مّع المناقص :شركة: ............................................................. سيتقدم بعر  للمناقصة للمشروع 

كفالة مناقصة مع عرضه ، وبناء" على طلبه ، معاله استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانت شروط العطاء تنص على مع يتقدم المناقص ب

 فإّع مصرفنا: 

.. عند ورود مول طلب  بنك ................................................... يكفئ بتعهد ال رجعة عنه مع يدفع لكم مبلغ .............................

 -خطي منكم وبحيث يتضم  الطلب ما يلي :

ع موافقة منكم ، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العرو  مو قبئ انقضاء صالحية العر   مّع المناقص ، بدو -م

 ( يوما  ، مو 120المحددة بـ )

بلّع المناقص قد رفض تصحيح األخطاء التي وردت في عرضه بما يتوافق مع الشروط المحددة لتدقيق العرو  في التعليمات   -ب

 و  الموجهة إلى المناقصي  ، م

 منكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه مخفق في إبرام اتفاقية العقد ، مو -ج

 منكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه مخفق في تقديم ضمانات األداء بموجب شروط العقد،   -د

ينا ، كما مّع اده الكفالة تحكمها القواني  ( يوما  ويتعي  إعادتها إل120وعلى مع يصلنا الطلب قبئ انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة ) 

 المعمول بها في األردع .

 توقيع الكفيئ/ البنك : ....................................

 المفو  بالتوقيـع : .....................................

 التاريــــــخ: .....................................
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 نموذج اتفاقية العقد  4 – ج

agreement 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 صاحب العمئ : ................................................................................ 
 

 .................... المقـــاول :..............................................................
 

 _____________________________________________________________ 

 
يرغب صاحب العمل في تنفيذ األشغال المتعلقة بمشروع......................................... والمكون من:  

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

 

 ( : ACCEPTANCEقبول )  
 

إّن صاحب العمل ، بمجرد توقيعه أدناه ، قد قبل بعرض المقاول ويوافق انه إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وإصالح أية  

 عيوب فيها ، سيقوم بموافاته بالدفعات حسب أحكام العقد.

 قيمة العقد: ............................ 

 از:........................... مدة اإلنج
 تعتبر هذه االتفاقية نافذة بتاريخ تسلم المقاول للنسخة األصلية الموقعة من قبل صاحب العمل. 

 توقيع صاحب العمل: ................................... 

 المفوض بالتوقيع عنه : ............................. 

 ...وظيفته : ......................

 التاريخ: ......................... 
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 نموذج اتفاقية فّض الخالفات 5 –ج 
Dispute Adjudication Agreement 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ........... وصف المشروع : ...................................................................
 

 صاحب العمــئ :................................ عنوانه: .................................... 
 

 المقـــــاول :................................ عنوانه: .................................... 
 

 .................................. عضو المجلـس :................................. عنوانه: ..
 

 _____________________________________________________________ 
 

" ،   DABلما قام صاحب العمئ والمقاول بإبرام " اتفاقية العقد " وكونهما يرغباع مجتمعي  بتعيـي  الحكم ويسمى ميضا  " المجلس " 

 -و المجلس ، قد اتفقوا على ما يلي :فإّع كال  م  صاحب العمئ والمقاول وعض

تعتبر الشروط الملحقة بهده االتفاقية شروطا  التفاقية فّض الخالفات ، مع إدخال التعديالت التالية عليها:   -1

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

 -اقية فض الخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل متعاب الحكم على النحو التالي :( م  شروط اتف17عمال  بلحكام المادة ) -2

 بدل استبقاء ) مبلغ شهري مو مقطوع ( .  -

 )          ( دينار ع  كئ يوم كمياومات . -

 مضافا  إليها النفقات األخرى .  -

وط اتفاقية فض الخالفات ، فإّع الحكم يتعهد بلع يقوم  إزاء قيام صاحب العمئ والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى بشر -3

 بمهام " المجلس " كمسو للخالفات وفقا  ألحكام اده االتفاقية . 

يتعهد صاحب العمئ والمقاول مجتمعي  ومنفردي  بلع يدفعا للحكم ، إزاء مدائه لمهام فض الخالفات بدل االستبقاء والمياومات   -4

 له بموجب شروط اتفاقية فض الخالفات . والنفقات األخرى التي تتحقق  

 إّع اده االتفاقية خاضعة ألحكام القانوع األردني وتعبر لغة االتصاالت بي  الفريقي  اي اللغة العربية  . -5
 

 

 صاحب العمئ    المقاول         الَحكمَ 

 

 وقد شهد على ذلك
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 قواعد اتفاقية فض الخالفات ) القواعد ( 
 

( يوماً من تاريخ نشوء الخالف ، باتفاق 21لة نشوء خالف  يسمى ) الحكم ( خالل مدة ال تتجاوز )في حا -1

الفريقين على تسميته . وإذا لم يتم االتفاق على ذلك فبإمكان أي فريق الطلب إلى سلطة التعيـين المحددة في الملحق 

( يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها ويعتبر هذا 14جاوز ) لتعيـينه وعلى سلطة التعيـين أن تقوم بتعيـينه خالل مده ال تت 

 التعيـين ملزماً للطرفين . 

يمكن إنهاء تعيـين الحكم باالتفاق بين الفريقين ، وتنقضي مدة التعيـين عند انتهاء فترة الصيانة أو إصدار قرار   -2

 الحكم أو سحب الخالف المحول للحكم أيهما يقع الحقاً .

حكم أن يكون ويبقى خالل أداء مهمته محايداً ومستقالً عن الفريقين ، وال يجوز له تقديم النصح إلى  يتعين على ال -3

أي فريق إالّ باطالع وموافقة الفريق اآلخر ، وعليه أن يفصح فوراً وخطياً عن أي شئ أصبح على علم به مما قد يؤثر  

 على حياديته أو استقالليته . 

بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقين ، بإعطاء كل منهما فرصة معقولة لعرض  يتعين على الحكم أن يتصرف  -4

 قضيته وتقديم ردوده على ما يقدمه الفريق اآلخر .

يتعين على الحكم أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته وجلسات االستماع التي يعقدها بسرية تامة ، وأن ال  -5

ريقين ، كما يجب عليه أن ال يوكل ألي طرف آخر القيام بمهمته أو أن يصرح عن أي من مضامينها إالّ بموافقة الف

 يستقدم أية خبرة قانونية أو فنية إالّ بموافقة الفريقين . 

ال يعتبر الحكم في أي حال مسئوال عن أي إدعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إالّ إذا أمكن إثبات أّن ما قام به   -6

 ناتج عن سوء نية . 

أن يقرر زيارة الموقع وأن يعقد جلسة استماع يدعى إليها الفريقان في الوقت والمكان اللذين يحددهما وله   للحكم -7

 أن يطلب أية وثائق منهما ، وعلى الفريقين االستجابة لطلب بهذا الخصوص .

املة لعقد يتعين على الحكم أن يتصرف كخبير غير متحيز ) وليس كمحكم ( ، ويكون متمتعاً بالصالحية الك -8

جلسات االستماع كما يراه مناسباً دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد ، ويتمتع في هذا السياق 

 -بالصالحيات التالية :

 أن يقرر مدى صالحيته الذاتية ، وكذلك نطاق الخالفات المحالة إليه . -أ

 أن يستعمل معرفته المتخصصة ) إن توفرت ( . -ب 

 أن يتبنى اعتماد أسلوب االستجواب .  -ج

 أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد . -د 

 أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقيـيم فيما يتعلق بموضوع الخالف . -هـ

االستماع ، وله أن  أن ال يسمح ألي شخص غير المقاول وممثله وصاحب العمل وممثله ، لحضور جلسات  -و

يستمر في عقد جلسة االستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور ، بعد التحقق من أنه تم إبالغه بصورة صحيحة عن  

 موعد الجلسة .

 ال يجوز للحكم التنازل عن االتفاقية للغير بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين  -9

 لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن العقد أو متصل به . يراعى أن ال يستدعى الحكم كشاهد  -10

يحق للحكم أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع له خالل المهلة المحددة ، شريطة أن يرسل إلى الفريقين إشعاراً   -11

 ( يوماً .  28بذلك مدته ) 

ن الحكم ، يقوم صاحب العمل بالدفع إلى الحكم وله إذا  تخلف المقاول عن الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه م -12

 أن يسترد ما يترتب على المقاول من مبالغ إزاءها .

( يوماً . وفي حالة استقالته أو موته أو عجزه  21يمكن للحكم أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعاره مدته ) -13

مهامه بموجب هذه  القواعد ، فإنه يتعين على الفريقين أن   عن أداء مهامه أو إنهاء عقده أو رفضه االستمرار في أداء

 يقوما بتعيـين بديل له خالل 

 ( يوماً من تاريخ انقطاعه .14)

يتعين أن تكون لغة االتصال بين الفريقين وكذلك الحكم والفريقين ، ولغة التداول في الجلسات ، باللغة المحددة   -14

 ل نسخ عن أية مراسالت إلى الفريق اآلخر .في اتفاقية فض الخالفات وأن يتم إرسا
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(  21يتعين على الحكم أن يصدر قراره خطياً إلى الفريقين بشأن أي خالف يحال إليه وذلك خالل فترة ال تتعدى )  -15

 يوماً من تاريخ إحالة الخالف إليه أو من تاريخ سريان اتفاقية فض الخالفات ، إن كانت قد تمت بعد إحالة الخالف إليه .

 يجب أن يكون القرار مسبباً ، وأن ينوه فيه بأنه يتم وفقاً لهذه القواعد .

( آنفاً بعمله ، أو تصرف بسوء نية ، فإنه يعتبر غير مستحق لقبض 3إذا قام الحكم بنقض أي من أحكام البند رقم ) -16

له ، إذا نتج عن ذلك النقض أن قراراته بدل أتعابه أو نفقاته ، ويتعين عليه أن يرد تلك الرسوم والنفقات التي تم صرفها 

 أو إجراءاته بشأن حل الخالفات أصبحت باطلة أو غير فاعلة .

 

 

 -تدفع أتعاب الحكم على النحو التالي : -17

 بدل االستبقاء كمبلغ شهري أو مقطوع . 

 المساومات عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات االستماع .

 داء المهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر واإلعاشة .مضافاً إليها نفقات أ

 يبقى بدل المياومات ثابتاً طيلة مدة أداء الحكم لمهامه .

( يوماً من تاريخ تسلمه للفواتير الخاصة بذلك ويقوم  28يتعين على المقاول أن يدفع للحكم بدل أتعابه ونفقاته خالل ) 

 % ( منها الحقاً .50بته ) صاحب العمل بدفع ما نس

إذا نشأ أي خالف يتعلق باتفاقية فض الخالفات ، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها ، فإنه يتم النظر في   -18

 الخالف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األردني . 
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 يد (نموذج ضماع األداء ) كفالة التنف 6 –ج 
Performance Guarantee 

 
 

 إلى السادة: ................................................................................... 

  .. 

 يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا : .................................................................. 

 

 ................................................................ قد كفل بكفالة مالية ، المقاول:..

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

 

 بخصوص العطاء رقم )                                              ( 

 ........................................( دينار أردني.................................  المتعلق بمشروع : بمبلغ : ) 

.................................................................وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في  

. بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه   وثائق عقد المقاولة ، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم

منه بدون أي تحفظ أو شرط. مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من 

 لدفع .التزاماته بموجب العقد . وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء ا

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئياً 

بتاريخ..................... شهر.....................من عام...................... ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" على طلب 

 صاحب العمل .

 فيل/ مصرف:.................... توقيع الك

 المفوض بالتوقيع : .......................     

 التاريــــخ  : .......................          
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 نموذج ضماع إصالح العيوب ) كفالة الصيانة (  7 –ج 
Defects Liability Guarantee 

 ........................................................... إلى السادة :..........................

 يسرنا إعالمكم بأّن مصرفنا: .................................................................... 

 قد كفل بكفالة مالية ، المقاول: .................................................................. 

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

 بخصوص العطاء رقم )                                                          ( 

 المتعلق بمشروع :  

 ................................ بمبلغ : ) ........................................( دينار أردني.

لتنفيذ جميع  .................................................................................................وذلك ضماناً اللتزام المقاول 

بمجرد  -عهد بأن ندفع لكم  التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة الموجز.  وإننا نت

المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط / مع ذكر األسباب الداعية  -ورود أول طلب خطي منكم  

لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب العقد ،  

 أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .وكذلك بصرف النظر عن 

 

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسلم النهائي لألشغال  بموجب العقد وقيام المقاول بإكمال  

 النواقص واإلصالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" على طلب صاحب العمل . 

 الكفيل/ مصرف:....................  توقيع

 

 المفوض بالتوقيع : .......................       

 

 التاريــــخ  : .......................     
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 نموذج إقرار بالمخالصة 8 –ج 
Discharge Statement 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه : 

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

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

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه : 

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

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

 بأننا قبضنا من ................................ مبلغ ) .....................( ديناراً أردنياً .

 يمة الدفعة الختامية عن مشروع إنشاء : وذلك ق

 موضوع العطاء رقم : 

نصرح بموجب هذا اإلقرار أننا قد قمنا بتقديم كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقد وبهذا فإننا نبرئ 

قة بالمشروع  ذمة......................................................... وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي حق أو عال

 المبين أعاله إبراء مطلقاً . 

 وعليه نوقع تحريراً في ................................... 

 اسم المتعهد : ............................................ 

 اسم المفوض بالتوقيع: ................................... 

 ............. توقيع المفوض بالتوقيع: ...................

 

 الخاتم: 
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 نموذج إقرار بالمخالصة       9 –ج 
Discharge Statement 

 

 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه : 

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

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

 

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه : 

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

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

 

 بأننا قبضنا من ................................ مبلغ ) .....................( ديناراً أردنياً .

 وذلك قيمة الدفعة الختامية عن مشروع إنشاء : 

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

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

 

 موضوع العطاء رقم : 

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

بتقديم   قمنا  قد  أننا  اإلقرار  هذا  بموجب  نبرئ  نصرح  فإننا  وبهذا  بالعقد  المتعلقة  مطالباتنا  كافة 

بالمشروع   أو عالقة  أي حق  من  الهاشمية  األردنية  المملكة  وحكومة  ذمة......................................................... 

 المبين أعاله إبراء مطلقاً . 

 

 وعليه نوقع تحريراً في ................................... 

 اسم المتعهد : ............................................ 

 اسم المفوض بالتوقيع: ................................... 

 توقيع المفوض بالتوقيع: ................................ 

 

 الخاتم: 
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 10  -ج 

 إقرار متعلق بالدفعات األخرى

 
 

 

 تمي في  أدناه .......................................................أقر أنا الموقع إمضائي وخا 

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه...................................................

 

األصول   حسب  قبلنا  من  موقعاً  إقراراً  يلي  فيما  ونرفق  العقد  شروط  في  ورد  ما  على  اطلعنا  قد  بجميع  أننا  فيه  نقر 

العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم  

دفعها إلى شخص من " اآلخرين" ونرفق طياً وصفاً مفصالً لهذه الدفعات األخرى ولمن دفعت وسببها سواء" تم دفعها أو 

أو غ مباشر  بشكل  أي  كانت ستدفع  أو  نيابة" عنهم  أو  الباطن  مقاولينا من  قبل  أو من  عنا  نيابة"  أو  قبلنا  مباشر من  ير 

عملية   أو  العقد  هذا  بتنفيذ  الخاصة  العروض  تقديم  إلى  بالدعوة  يتعلق  فيما  وذلك   ، ممثليهم  أو  وكالئهم  أو  موظفيهم 

 تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعالً .المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة  على المقاول أو المفاوضات التي 

 

المثال  ذلك على سبيل  في  بما  دفعات  أي  الفور عن وجود  األول على  الفريق  إلى  خطياً  نقدم تصريحاً  بأن  ونتعهد  كما 

ما يحدث وصفاً مفصالً لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيه

أوالً كما ونرافق على قيام الفريق األول باتخاذ اإلجراءات المبينة تحت المادة المشار إليها أعاله حال حدوث أي مخالفة  

 أو إخالل من قبلنا بأحكام العقد .

 وعليه نوقع تحريراً في       /      /

 

 ..... اسم المتعهد: ...................................................

 اسم المفوض بالتوقيع: .............................................. 

 توقيع المفوض بالتوقيع: ............................................ 

 الخاتــــم : ...................................................... 

 

بالدفع *    المتعلق  تقديم اإلقرار  ات األخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عموالت أو أتعاب عليه أن  على المقاول 

يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار 

 في ظرف مغلق منفصل عن العرض . 
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 11-ج 

 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة 

 
 
 

 

 ئي وخاتمي في  أدناه ......................................................أقر أنا الموقع إمضا

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه...................................................

 

صول ، نقر فيه بأننا لم نقم أننا قد اطلعنا على ما ورد في شروط العقد ونرفق فيما يلي إقراراً موقعاً من قبلنا حسب األ

بدفع أي مبالغ سواء" كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء أو غيرها سواء" بشكل مباشر أو غير مباشر  

ولم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمٍة ماديٍة ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه األشياء 

رة" أو بالواسطة ، أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابة" عنا أو من مقاولينا من الباطن أو  سواء" مباش

نيابة" عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى الفريق األول ، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي "  

رسميٍة أم ال ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة موظف " بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة ٍ  

بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو 

 فعالً .  من أجل تنفيذه

 

قديم مثل هذه الدفعات سواء" مباشرة" أو بالواسطة وسواء"  كما ونتعهد بأن ال نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بت

أكان ذلك من قبلنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو أياً من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أي " موظف " فيما يتعلق  

 بعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه . 

 وعليه نوقع تحريراً في       /      /

 

 سم المتعهد: .................................................... ا

 اسم المفوض بالتوقيع: ..........................................

 توقيع المفوض بالتوقيع: ........................................

 الخاتــــم : ................................................ 

 

 

على المقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات الممنوعة وفي حال عدم قيامه بدفع أي عموالت أو أتعاب عليه أن  *   

يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار 

 في ظرف مغلق منفصل عن العرض . 
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 ائمة للفيديكاللجنة الد
ــ   ـــــــــــــــــ

 

 

 
 عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكوميـة/ رئيـس اللجنـة/ المهندس يحيــى الكسبـي  -1

 معالـي المهنــــدس داوود خلـــف   -2

 عميــد كليــة الهندسـة مـ  الجامعـة األردنيـة/ الدكتـور ضيـف اللـه الدالبيــح  -3

 لشؤوع األبنية /وزارة األشغال العامة واإلسكاع/ المهندسة سناء الناظـر مساعد األمي  العام -4

 مساعد األمي  العام لشؤوع الطرق  وزارة األشغال العامة  واإلسكاع/ المهندس سامي السه -5

 مديـــــر المناقصــات / دائــرة العطـاءات  الحكوميـة / المهندس محمد الهزايمه  -6

 ولـي اإلنشــاءات  األردنيـيــ  / المهنـدس سهـئ المجالـي سعــادة نقيــب  مقا -7

 سعــادة نقيــب  المهندسيــ  األردنيــيـــ  / المهنــدس وائــئ  السقـــا  -8

 منــدوب دائـرة العطــاءات الحكومية /  مقرر اللجنــة  / المهندســة ناديا  األحمد -9
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 مسالجزء الخا
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 المواصفات الفنية الخاصة و متطلبات صاحب العمئ -م

 المواصفات الفنية العامة  -ب

     
 

 

 

 المواصفات الفنية الخاصة و متطلبات صاحب العمئ   -م

 متطلبات العمئ : -1

 وذلك بموجب: 

 ) الجزء االول والثاني(  2007دفتر عقد المقاولة الموجز  -1

 زء الثالث : المواصفات الخاصة ومتطلبات صاحب العمل الج-2

 الجزء الرابع : جداول الكميات. -3

المواصفات العامة : ) وما طرا عليها من تعديالت ) ما لم يشار الى مواصفات اخرى( وتعتبر جزء ال يتجزأ من  -4

 وثائق العطاء وتقرأ وتفسر على هذا االعتبار(. 

 1992ياه وملحقاتها الصادرة عن سلطة المياه سنة  اعمال تمديد خطوط الم -أ    

 . 2004اسس ومعايير تطهير شبكات مياه الشرب والصادرة عن اللجنة العليا لنوعية المياه سنة   -ب     

وما   1996المواصفات العامة لالعمال االنشائية والمعمارية الصادرة عن وزارة االشغال العامة واالسكان لسنة   -ج    

 من تعديالت .طرأ عليها 

 كودات البناء االردنية لالعمال الكهربائية والميكانيكية.  -د     

 اي مواصفات اخرى يشار اليها في وثائق العطاء.  -5

  المخططات.  -6

 تعليمات المهندس. -7

 اية مالحق تصدر على وثائق العطاء.  -8

مال انشاء المباني الصادرة عن وزارة االشغال االعمال االنشائية بموجب المواصفات الفنية العامة الع عتنفذ جمي  -9

وما طرأ عليها من تعديالت ) ما لم يشار الى مواصفات اخرى( وتعتبر جزء ال يتجزأ من  1985العامة واالسكان سنة 

 وثائق العطاء وتقرأ وتفسر على هذا االعتبار .

صنعية يجب ان تكون بموجب المواصفات جميع المواد المستعملة يجب ان تكون من اجود االصناف كما وان الم -10

 وبمستوى ممتاو يوافق عليه المهندس المشرف. 

 

 

 موقع العمئ:  - 2

 محافظة المفرق.-الباديه الشماليه –وبوستر السعيديه   93العاقب ك بوستر -

   االعمال المطلوبه: 3

بكددخ تدديايفم  دداع   3م25ب سو ددع ابيددد وي   ددد  راثنددايف  93( اثنددايف ب سو ددع ابدا ددا4توريددو رتيب ددا تددياه  ع ددا  عدو) دد  عددود  -1
 ابشبك عع اخلطوط ابقائم  ب احملط   اع  مج ع ابقطع اب زع  ريكويف اخليايف ابملواصفا  ابتاب  :

 م7ال يييو ابطول عن -
 علم6مساب  ابصاج -
  م.50ارتفاع  3 م عود U  8 واعو بلتثب ت عن جيي -
  لم حويو عثبت عن ابواتخ راخلارج-



محافظة المفرق -البادية الشماليه–والسعيديه  93تركيب خزانات معدنيه في مواقع بوستر العاقب  توريد ومشروع   

C-T-W-2022-0050 

 
 

  م عع ابب عتحيك عع فصاال  50فتح  عن االعلى سقطي -
 "2(  طي 1هواي  عود  -
 (2محاال  رفع عود  -
  م عع فلنج  عن اجله  املقاسل  بباب اخليايف  دفع(30" سطول 6حلام عا ور   طي -
  م عع فلنج  عن ا فخ اخليايف عن )فس اجله    حا(30" سطول 6حلام عا ور   طي -
 ابر  اع  ابشبك عع تط غي خ اخليايف املياد ص ا)ت .16" سضغط امسي 4" عع فلنج  بلغي خ + حمبس بلغي خ  طي 4حلام عا ور   طي  -
 ابوهايف عن اخلارج ا اس امحي +دهايف اتضي هنائي -
 يكويف ابوهايف عنا ا بتخيين ار احتواء املاء ابصاحل بلشيب رعقارم جلم ع ابتفاع   ابك ماري -
 ها)  سشكخ ج و اب تدمال املواد ابك ماري  رضيب ابيطح املياد دها)  اببيعخ بلحصول على  طح )ظ ف.تنض ف ابيطح املياد د-
 ع كيريف 200دهايف اخليايف سطبق  التقخ عن -
 ارفاق  هاد  عن )وع ابوهايف خبصوص ص ح ت  مل ا  ابشيب.-
 (3 م على حم ط اخليايف عود  U  8عمخ ر)ج عن جيي -
 سوبيي عقارم بلم ا  ابكربيت   ابوهايف عن ابواتخ دهايف ا-
 ( 2×7 م طول  H  10عمخ  اعوة عن جيي  -
لعمل خطوط السحب والدفع للخزانات   (م.ط  100  تقريبي )  " بطول اجمالي 6توريد وتركيب مواسير حديد قطر  -2

ع  شامال اللحام والعزل والشبك على خطوط االبار وخطوط سحب المضخات في الموقعين شامال توريد وتركيب جمي
والشبك مع الخزانات المقترحه على خط سحب الخزان وعلى خط دفع الخزان وجميع  القطع الالزمه واللحام والعزل  

 ما يلزم التمام العمل حسب االصول.
بار على خط سحب الخزانات الى المضخه السطحيه في كل موقع  25ضغط  "  6توريد وتركيب محابس قطر  -3

بار شامال الشبك بين خطوط االبار والخزانات وبين الخزانات والمضخات وعلى خط تزويد الخزانات من خطوط اال
 السطحيه في الموقعين شامال توريد وتركيب جميع القطع الالزمه واللحام والعزل وجميع ما يلزم التمام العمل .

سدو  2بغم/ م250سقوة بيي صغيى التقخ عن      (Ready-mix)تقومي رصا تي ا)  عيلح     -3 بدم28(  خ  واعو  يوم 
رابيدي يشمخ أعمال ابطوابر بلقواعو جبم ع  بكخ تيايف  (  3م عود   0.4* 1.5× 2.4تي ا)   بتثب ت اخليايف املياد توريو  عل ها   اس 

ابالجتاهني ريكويف احلويو طبقتني رعلى  كخ باه      m12⃠5/م  اع  حويو ابتيل ح  0.8تشك  ت   اع  احلفياي  عدول عمق  
 س املشيف.رحيا تدل ما  املهنو

 :  على المقاول التقيد وااللتزام بما يلي  -ز

 يحق لصاحب العمئ زيادة او تقليئ الكميات في اي بند بدوع دفع اي عالوات اضافية للمقاول.  -1

يحق لصاحب العمئ عدم تنفيد اي بند م  بنود العطاء) او فروع البند (  ويحق له زيادة اي كمية بنسب غير  - 2

رد في جدول الكميات واليحق للمقاول المطالبة بلي تعويض وتعتبر الشروط العامة والخاصة الغيه  محدده عما او وا

 بهدا الخصوص .

 االسعار الوارده بجداول الكميات اي اسعار ثابتة. -3

 التنسيق:  - 4

المرور وشركة  على المقاول مسؤولية التنسيق المسبق مع وزارة االشغال العامة واالسكان والبلديه المعنيه وادارة

االتصاالت وشركة الكهرباء واية جهه رسميه اخرى وتقديم جميع متطلبات الجهات المعنيه للحصول على موافقاتها 

للعمل في او تحت او قرب الطرق العامه واالرصفه وعلى المقاول ان يتقيد بتعليمات ومتطلبات هذه الجهات بما فيها 
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التحويالت والحواجز وحماية المشاه واالمالك الخاصه ... الخ وجميع   اشارات المرور واالشارات التحذيريه او

 المتطلبات وال يدفع للمقاول لقاء هذه االعمال اية عالوات اذ تعتبر مشموله ضمن االسعار االفراديه لالعمال المطلوبه. 

 العمئ في الليئ : - 5

بموافقة المهندس اصدار التعليمات للمقاول لتنفيذ يحق لصاحب العمل او المهندس او ممثل المهندس او اية سلطه اخرى 

أي جزء من االعمال في ساعات الليل وذلك في الحاالت التي تتطلب ذلك وعلى المقاول االلتزام بهذه التعليمات وتنفيذ 

 االعمال وبدون اية عالوات اضافيه لقاء ذلك .

 

 االعمال ضم  االمالك الخاصه والتبليغ: - 6

العمل في االراضي الخاصه فإن صاحب العمل يكون مسؤوال عن مفاوضة اصحاب هذه االراضي او   حيثما يكون تنفيذ 

شاغليها والحصول على حقوق مرور في هذه االراضي وتكون مسؤولية المقاول العمل بالسرعه المتفق عليها مع 

ها كما هو وارد في شروط  صاحب العمل والمهندس واعالمهم عن عزمه دخول هذه الممتلكات الخاصه وسرعة عمله في

العطاء، وقبل المباشره في اعمال الحفريات في االمالك الخاصه يتوجب على المقاول ان يتفق ويسجل مع صاحب هذه 

االمالك او شاغليها على حالة سطوح هذه االمالك مع اشاره خاصه الى اية ظواهر تتطلب عنايه خاصه واعادة 

المهندس الذي يحتفظ بنسخه من هذه االتفاقيات والسجالت، واليحق للمقاول االوضاع وتعمل هذه السجالت بمساعدة 

المطالبه باية اجور عن اية اعمال اضافيه او تاخير او توقف ينشأ عن ذلك حيث تعتبر التكاليف مشموله ضمن اسعار 

 العطاء  . 

 

 المرافق المدفونه تحت االر  : - 7

ت العامه والتي تتعلق بمسؤوليته لتحديد االماكن والمحافظه على المرافق على المقاول ان يُراعي البنود في المواصفا

المدفونه تحت االرض والمنشئات وعليه الحصول على المعلومات التامه عن مواقع هذه المرافق من الجهات المختصه،  

ار تتسبب لهذه المرافق ويقوم المقاول بتحديد اماكنها مسبقا عن طريق عمل حفر تفتيشيه وعلى نفقته الخاصه وأية اضر

 والمنشئات، على المقاول القيام باصالحها على نفقته الخاصه طبقا للبنود ذات العالقه في العقد وحسب تعليمات المهندس.

 

 مستخدموا المقاول :  - 8

مدير مشروع  على المقاول ان يحتفظ بتجهيزات انشائيه مناسبه واليات وعدد ... الخ بالعدد الكافي وجهاز منفذ يتكون من 

ومهندسي موقع ومساحين ومراقبين وعمال مهره وعمال عاديين مما يمكنه من العمل في مواقع متعدده في ان واحد  

بغض النظرعن حجم العمل ومواقعه وحسب البرنامج الموافق عليه وان يتم تسليم االعمال المحاله اليه طبقا للمواصفات  

 وموافقة المهندس ضمن مدة العطاء.

 مياه االعمال : ال - 9

يكون المقاول مسؤوال عن تامين جميع احتياجاته من المياه في موقع العمل الستعمال عماله ومستخدميه ومستخدمي   - 1

صاحب العمل والمهندس )لتنفيذ االعمال المشموله بهذا العقد بما في ذلك فحص الضغط والتعقيم والغسيل( وتخزينها في  

 مهندس ( بالكميات الكافيه لتضمن سير العمل وعلى نفقته الخاصه. اوعيه نظيفه ) يوافق عليها ال

في حال توفر مصدر للمياه تابع للسلطه في موقع العمل اوقريب منه فيمكن للمقاول )بعد موافقة صاحب العمل(   -2

قته الخاصة ( بنقل  الحصول على احتياجاته من المياه مقابل التسعيره الرسميه المعتمده على ان يقوم المقاول ) وعلى نف

المياه بواسطة الصهاريج او توفير المواسير والقطع والمفاتيح وعمل التمديدات الالزمه اليصال المياه الى موقع العمل 

وتركيب عداد مياه يوافق عليه المهندس وادارة المياه المعنيه وازالة هذه التمديدات والعداد عند انتهاء العمل في هذا 

قوم بتشغيل وصيانة اماكن التخزين والمواسير والتوصيالت والمضخات والصهاريج المتحركه وكافة  العقد، وعليه ان ي

 االعمال المؤقته لنقل المياه من نقطه التزويد الى المكان الذي يكون بحاجه اليه . 

 

 استعمال اجزاء م  المشروع عند االنتهاء :  - 10

ل او تشغيل أي جزء او اجزاء من المشروع مباشره حين االنتهاء  لصاحب العمل الحق ) اذا رغب في ذلك ( في استعما

من تنفيذها وال يعفي ذلك المقاول من مسؤولياته تجاه الصيانه ول ايعطيه الحق الية دفعات اضافيه بسبب ضياع الوقت  

 او عدم مالئمة العمل التي يمكن ان يتعرض لها نتيجة لهذا العمل من قبل صاحب العمل .

 

 



محافظة المفرق -البادية الشماليه–والسعيديه  93تركيب خزانات معدنيه في مواقع بوستر العاقب  توريد ومشروع   

C-T-W-2022-0050 

 
 

 تعتبر وثائق العطاء مكمله لبعضها البعض و تقرأ و تفسر على االعتبار .  ق العطاء :وثائ - 11

 تتكون وثائق العطاء الخاصه بهذا العقد مما يلي :          -

 دعوة العطاء بما فيها اإلعالن .          -

 . 2007الجزء االول : الشروط العامة لعقد المقاولة الموجز لعام      

 ويتضمن :   2007ني لعقد المقاولة الموجز لعام الجزء الثا     

 التعليمات للمناقصين .    -أ            

 الشروط الخاصة . -ب          

 نماذج العرض والضمانات واإلتفاقيات والبيانات   -ج           

 الشروط الخاصة اإلضافية  -د 

 الجزء الثالث :

 العمل . المواصفات الفنية الخاصة و متطلبات صاحب   -أ   

 المواصفات الفنية العامة.  -ب 

 الجزء الرابع : جداول الكميات 

 الجزء الخامس : المخططات .               

 

 اولويات وثائق العطاء:   -12

 تحذف األولويات الواردة في الشروط العامه للعقد ) الجزء األول ( وتستبدل باالولويات حسب التسلسل التالي : 

 قد ) اذا اكملت ( .                     اتفاقية الع - 1

 كتاب القبول ) قرار االحالة( .                                  - 2

 العطاء) عرض المناقصة (.                        – 3

 اية مالحق على وثائق العطاء .   - 4

 الجزء الثاني  - 2007دفتر عرض المقاولة الموجز لعام   -5

 الجزء االول.  - 2007لمقاولة الموجز لعام  دفتر عرض ا -6

 الجزء الثالث أ. المواصفات الفنية الخاصة ومتطلبات صاحب العمل -7

 الجزء الرابع  جداول الكميات  -8

 الجزء الثالث ب. المواصفات الخاصة  -9

 الجزء الخامس المخططات              -10

تباينا" فيما بينها ، فإنه يتعين على المهندس إصدار التعليمات أو أما إذا تبين أن هنالك غموضا" في وثائق العطاء أو  

 اإليضاح الالزم بخصوص ذلك .   
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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  
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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. 
 

       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. 
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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.     
  
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. 
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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    

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. 
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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 : 

 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"  

  
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 . 
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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 : 
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 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 . 
 
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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء السادس
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 الشروط الخاصة بالقائمة السوداء 

 

 عطاءات االشغال

 

 

 

 األشغال:القائمة السوداء الخاصة بعطاءات  1/3

 

 القائمة السوداء 

 

 2022( لسنة 8تطبق تعليمات وشروط نظام المشتريات الحكومية رقم )-
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 الجزء السابع
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 جداول الكميات 

 
 مقدمه: 

  

 دا االعتبار .تعتبر جداول الكميات مع المقدمه جزء ال يتجزء م  وثائق العطاء وتقرم وتفسر على ا - 1

 على المناقص وضع اسعارام بالدينار االردني .  - 2

 تسعير البنود في جدول الكميات

اع مواصفات ووصف االعمال للبنود المبينه في جداول الكميات غير مفصله في الجداول وعلى المناقص مقدم    - 1

 العطاء الرجوع الى المواصفات والشروط للتاكد منها قبئ وضع اسعاره.

على المناقصي  وضع اسعارام الفرديه للبنود على اساس السعر لكئ وحده كيئ لجميع االعمال المبينه في جداول  - 2

 الكميات وتعتبر اده االسعار ملزمه للمقاول وصالحه لجميع االعمال المطلوبة في مي موقع ضم  مناطق العطاء.

 قم والكتابه . على المناقصي  وضع اسعارام االفرديه لوحدة الكيئ بالر -3

على المقاول تقديم مع عرضه الفني والمالي تحليئ اسعار مفصئ لكافة بنود جداول الكميات واي بنود مرتفعة ع   -4

 االسعار الدارجة يحق لصاحب العمئ مفاوضة المقاول عليها.

ريف اخرى تترتب على  تكوع اده االسعار شامله لجميع التكاليف م  ايدي عامله واجور واليات واالرباح ومي مصا -5

المقاول بموجب شروط العقد اع كاع منصوصا عليها صراحه او ضمنا، وال يحق للمقاول المطالبه باي زياده في  

 االسعار الي سبب كاع اال في الحاالت التي تجيزاا شروط العقد . 

المثال وليس الحصر توريد  يكوع السعر للوحدة في جدول الكميات العمال تمديد انابيب المياه شامال على سبيئ  -6

جميع انواع االنابيب على اختالف ااقطاراا  وجميع القطع م  اكواع وتيهات ونقاصات وسدادات ومرابط  والفلنجات 

والقطع الخاصة…الخ وحفر الخنادق وتمديد االنابيب وعمئ وتنفيد التوصيالت الالزمة وتوريد المعاجي  والمواد 

 Thrustب الدكتايئ وتركيب القطع حيثما يلزم وتوريد وصب الدعامات الخرسانية ) الالزمة وتنفيد وصالت األنابي

Blocks  ( ألنابيب الدكتايئ وكافة الفحوصات المخبرية وتوريد ووضع ) األدلة الكترونية والشريط التحديري

الالزمة واجراء فحص  البالستيكي(  مو ) الشريط التحديري المعدني ( ويشمئ ميضا  تقديم جميع المواد والتجهيزات

التسرب ) الضغط الهيدروليكي ( والغسيئ والتعقيم  وتغليف الوصالت والطمم )م  مواد مختارة ( والطمم الى السطح  

العلوي واعادة االوضاع ونقئ االنقا  ... الخ وجميع متطلبات العقد بموجب المخططات والمواصفات وحسب تعليمات 

 المهندس المشرف .

ول اع يضم  اسعاره لتكلفة جميع االعمال الالزمه للتحكم بالمياه حيثما تكوع الحفريات في ار  على المقا - 7

مغموره بالمياه وحيثما يحدث تقاطع بي  خطوط المياه والصرف الصحي والعبارات والمصارف السطحيه او خطوط 

 مياه اخرى بما في ذلك االحتياطات الضروريه لتوفير المياه لمنطقة العمئ . 

تشمئ االسعار االفراديه ايضا على سبيئ التوضيح وليس الحصر االعمال المؤقته والمعدات االنشائيه  والحراسه   -8

واالناره وتوفير الممرات اآلمنه للمواطني  واالرباح واية نفقات اخرى شامال جميع االخطار وااللتزمات الوارده او 

 التي ينص عليها العقد .

سعار االفراديه واالجور تعتبر شامله لحمايه وتثبيت جميع اعمال المواسير والعبارات اضافه الى ذلك فاع اال -9

والكوابئ  وجميع الخدمات والمرافق المبينه وغير المبينه على المخططات التي يمك  اع تتعر  للخطر اثناء تنفيد  

لك تشمئ عمئ وتحضير وتقديم  عمليات المقاول  وتشمئ االسعار كدلك تكاليف الفحوص التي يطلبها المهندس وكد

 المخططات التنفيديه وكدلك المخططات المرجعيه .
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تعتبر االسعار الوارده في جدول الكميات التي يضعها المقاول انها القيمه الحقيقيه والشامله لالشغال الوارده    -10

مئ ايضا ارباح المقاول  والمطلوبه في جدول الكميات بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس وانها تش

 وتعويضه ع  مي التزامات اخرى قد يتحملها وفقا لشروط ومواصفات العطاء .

 

 

تكوع االسعار التي يضعها المقاول شامله حماية االنشاءات القائمه والخدمات وازالة واعادة تركيب االطاريف    -11

جوانب الطرق والجسور واشارات المرور  واعادة وضع السطوح كما كانت عليه واالدراج وحديد الحمايه على 

واالسيجه وكئ الخدمات والمنشئات التي قد تتاثر بشكئ مباشر وغير مباشر وكدلك ازاحة او تغيير خطوط المواسير 

القائمه تحت االر  واية خدمات اخرى وكدلك اعادة زراعة الشجيرات والتربه الزراعيه وكئ ما يلزم وحسب تعليمات  

 .وموافقة المهندس 

على المقاول استعمال االسمنت المقاوم لالمالح في جميع انواع الخرسانه المالمسة للتربة )خرسانة   -12

النظافة؟،قواعد االعمدة، الجسور االرضية،جدراع التعليات،الجدراع االستنادية واساساتها،تغليف االنابيب....الخ (  

 وبدوع مي عالوات او فروقات في االسعار. 

 الكيئ والدفع:

اع كميات االعمال الوارده في جدول الكميات اي كميات تقديريه ومدكوره لتثبيت االسعار االفراديه لنوع وقطر   - 1

المواسير ) وطبيعة مواد السطوح ( التي يتوقع تنفيداا خالل مده العقد واي قابله للزياده والنقصاع بنسب غير محدده  

 فعليا والتي يوافق عليها المهندس .  ويدفع للمقاول ع  الكميات م  االعمال المنجزه

على المقاول اخد موافقة صاحب العمئ على الكميات التي سيتم توريداا للمشروع بعد عمئ المخططات التنفيدية   -2

 واية كميات زائدة لم يتم الموافقة علبها م  قبئ صاحب العمئ يتحملها المقاول. 

العقد وليس بامر خطي م  المهندس ل  يكوع مشموال في عملية  مي عمئ يقوم به المقاول ويكوع غير مطلوب في  -3

 الكيئ.

تكال اعمال خطوط المياه المختلفه بالمتر الطولي الفعلي الدي ينفده المقاول حسب نوع وقطر المواسير وحسب  -4

اور خطوط طبيعة مواد السطوح المختلفه وتقاس خطوط المياه المنفدة م  النهايات المبينة على المخططات على مح

المواسير بدوع حسم القطع م  مكواع وتيهات ونقاصات ... الخ وتشمئ عملية الكيئ المواسير داخئ غرف المفاتيح ما 

 لم يدكر خالف ذلك.  

يدفع ع  المفاتيح والهوايات .... الخ بانواعها واقطاراا المختلفة بالعدد ويكوع السعر للوحدة شامال جميع ما يلزم  -5

 لعطاء ومتطلباته وشروطه. بموجب وثائق ا
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 بيان االعمال الرقم 
وحدة  
 الكيل

 المبلغ االجمالي سعر الوحدة  الكمية 

رقما 
 دينار  فلس  دينار  فلس  وكتابة

بكدخ تديايفم  داع  ابشدبك عدع  3م25توريو رتيب ا تياه  ع ا  عدو) د   دد   1
زعددددد  ريكدددددويف اخلددددديايف  ددددداع  مج دددددع ابقطدددددع اب  ب احملطدددددا  اخلطدددددوط ابقائمددددد 
 ابملواصفا  ابتاب  :

 م7ال يييو ابطول عن -
 علم6مساب  ابصاج -
  م.50ارتفاع  3 م عود U  8 واعو بلتثب ت عن جيي -
  لم حويو عثبت عن ابواتخ راخلارج -
  م عع ابب عتحيك عع فصاال  50فتح  عن االعلى سقطي -
 "2(  طي 1هواي  عود  -
 (2محاال  رفع عود  -
 دم عدع فلنجد  عدن اجلهد  املقاسلد  ببداب اخلديايف 30" سطول  6عا ور   طي  حلام  -

  دفع(
 ددم عددع فلنجدد  عددن ا ددفخ اخلدديايف عددن )فددس 30" سطددول 6حلددام عا ددور   طددي -

 اجله    حا(
" سضددغط 4" عددع فلنجدد  بلغيدد خ + حمددبس بلغيدد خ  طددي 4حلددام عا ددور   طددي -

 ت .ابر  اع  ابشبك عع تط غي خ اخليايف املياد ص ا)16امسي 
 ابوهايف عن اخلارج ا اس امحي +دهايف اتضي هنائي -
يكدويف ابدوهايف عنا دا بتخديين ار احتددواء املداء ابصداحل بلشديب رعقدارم جلم ددع -

 ابتفاع   ابك ماري 
تنضد ف ابيدطح املدياد دها)د  سشدكخ ج دو اب دتدمال املدواد ابك ماريد  رضديب -

 ابيطح املياد دها)  اببيعخ بلحصول على  طح )ظ ف.
 ع كيريف 200اخليايف سطبق  التقخ عن  دهايف-
 ارفاق  هاد  عن )وع ابوهايف خبصوص ص ح ت  مل ا  ابشيب.-
 (3 م على حم ط اخليايف عود  U  8عمخ ر)ج عن جيي  -
 ابوهايف عن ابواتخ دهايف اسوبيي عقارم بلم ا  ابكربيت   -
 (2×7 م طول  H 10عمخ  اعوة عن جيي -
        عدد 

      4         

             ينقل لما بعده المجموع    



محافظة المفرق -البادية الشماليه–والسعيديه  93تركيب خزانات معدنيه في مواقع بوستر العاقب  توريد ومشروع   

C-T-W-2022-0050 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيان االعمال  الرقم 
وحدة  
 الكيل 

 المبلغ االجمالي  سعر الوحدة  الكمية 

 دينار  فلس  دينار  فلس  رقما وكتابة 

     المجموع منقول مما قبلة   

2 

قطر   حديد  مواسير  وتركيب  السحب  6توريد  خطوط  لعمل   "
و  اللحام  شامال  للخزانات  خطوط  والدفع  على  والشبك  العزل 

توريد   شامال  الموقعين  في  المضخات  سحب  وخطوط  االبار 
مع  والشبك  والعزل  واللحام  الالزمه  القطع  جميع  وتركيب 
دفع   خط  وعلى  الخزان  سحب  خط  على  المقترحه  الخزانات 

 الخزان وجميع ما يلزم التمام العمل حسب االصول. 
     100 م.ط 

3 

بار على خط سحب 25ضغط  "  6توريد وتركيب محابس قطر  
خط   وعلى  موقع  كل  في  السطحيه  المضخه  الى  الخزانات 
خطوط  بين  الشبك  شامال  االبار  خطوط  من  الخزانات  تزويد 
في   السطحيه  والمضخات  الخزانات  وبين  والخزانات  االبار 
واللحام   الالزمه  القطع  جميع  وتركيب  توريد  شامال  الموقعين 

 لعمل . والعزل وجميع ما يلزم التمام ا
     4 عدد  

4 

عيلح     سقوة بيي صغيى   (Ready-mix)تقومي رصا تي ا)  
يوم بدمخ  واعو تي ا)   بتثب ت  28( سدو  2بغم/ م 250التقخ عن    

عل ها   اس   توريو   املياد  عود  0.4*1.5×2.4اخليايف  بكخ  3م    )
تشك  ت   اع   جبم ع  بلقواعو  ابطوابر  أعمال  يشمخ  رابيدي  تيايف 

عمق    احلفياي  ابتيل ح  0.8عدول  حويو     m12⃠5/م  اع  

رعلى  كخ باه    طبقتني  احلويو  ريكويف  تدل ما   ابالجتاهني  رحيا 
 املهنوس املشيف. 

 

     18 3م 

             االجمالي المجموع   
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  الكميات  جداول خالصة
 

 الرقم 

 

      

 الوصف 

 وكتابــة   رقمــا   المجمـوع

  ـاردينــ فلس

      المنزليه والوصالت المياه خطوط أعمال(:1) جدول 1

    زيادة أو خصم 

    الزياده او الخصم بعد الكلي المجموع

 

 

 

 

 .   فقط ............................................................................................................ دينار ال غير

      
     اسم وتوقيع المقاول : .................................................. 

      
      التاريخ : .......... /.......... / ............   

 

 

 


