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 (YWC-FARA 13-Billing-2023) عطاء رقم

للمناطق الواقعة ضمن اختصاص شركة مياه اليرموك تقديم خدمات قراءة عدادات المشتركين )الفوترة( /    
     

لتقديم عروضهم وعلى النماذج المرفقة لشراء المواد  ذوي الخبرة في المجال او المجاالت المرتبطة( تدعو شركة مياه اليرموك المناقصين 1
  الواردة في جداول المواصفات وفقًا للمواصفات والشروط العامة والخاصة والنماذج وتعليمات الدخول في العطاء المرفقة .

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

مديرية العطاءات على العنوان المذكور أدناه  –( على المناقصين الراغبين بمعلومات إضافية االطالع على وثيقة العطاء شركة مياه اليرموك 3
 7/2/2023لثالثة الموافق بأن اخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة ا او الموقع الرسمي لشركة مياه اليرموك علماً 

غير مستردة قبل آخر  دينار / خمسمائة دينار أردني( 500.00دفع مبلغ )( على المناقصين الراغبين بشراء نسخة كاملة من وثائق العطاء  4
 موعد لبيع وثيقة العطاء .

 العطاء دخول ككفالة %(  ثالثة بالمائة من قيمة المواد الواردة في عرض السعر المقدم 3بنسبة التقل عن )عرض كفالة بنكية  كل مع ( يرفق5

 إيداع العروض تاريخ من يوم (120) لمدة وصالحة مشروطة( غير بنكية الهاشمية, )كفالة االردنية المملكة في العاملة البنوك احـد عن صادرة

 .العرض يقبل ال ذلك والنموذج وبخالف العامة الشروط وحسب اليرموك مياه ركةش لمر مصدق او شيك العطاء لذلك
الشراء ( تعتبر هذه الدعوة والتعليمات مكملة للشروط العامة والخاصة للتعاقد وتكون لها قوة العقد لشراء المواد وملزمة للمناقصين ، وللجنة 6

 التعليمات .حق إستبعاد أي عرض غير ملتزم بكل أو بعض أو أحد بنود 
 15/2/2023الموافق  12:30صباحًا لغاية الـ  8:30يبدأ موعد تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة ( 7
( ( يجب على الموردين تعبئة وتوقيع وختم نموذج عرض المناقصة وجداول الكميات  واالالتزام بالشروط العامه وباقي الشروط في وثيقة 9

 العطاء.
 جب وضع كفالة الدخول في مغلف منفصل عن العرض الفني والمالي.( ي10
 والتعليمات الصادرة بموجبه وشروط دعوات العطاءات العامة والخاصة. 2022( لسنة 8االلتزام بنظام المشتريات الحكومية رقم ) (11

ات على العنوان المرفق ادناه , علما ( لالستفسار يرجى االرسال على االيميالت المرفقه ادناه او من خالل مديرية العطاء12
  5/2/2023وسيتم الرد على جميع االستفسارات بموعد اقصاه  31/1/2023ان اخر موعد لالستفسارات هو 

 شركة مياه اليرموك
  مديرية العطاءات والمشتريات

 شارع بغداد –اربد 
abdelkarim_alzoubi@yw.com.jo 

bassam_jarboo@yw.com.jo 
abdelhadi_bataineh@yw.com.jo 
malak_abo-zaitoun@yw.com.jo 

 
13) The nationality of the supplier, manufacturer, and/or any partner shall be according to USAID 

geographical code #937 (The United States, Jordan (the cooperating/recipient country), and 
developing countries other than advanced developing countries, but excluding any countries that 
are prohibited source). 
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14) The procurements, shipping, and all services under this contract should comply    with USAID 

requirements and regulations. 

15) The material in this tender should comply with Geographical code 937. 
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 الجزء الثاني

 تعليمات دخول العطاء 
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 راءة العدادات وإصدار الفواتير وطباعتها وتسليمها للمشتركينقإتفاقية خدمات 
 :بني فيما
 .العام ديراملاالول وميثلها ألغراض توقيع هذه اإلتفاقية  ويشار اليها بـ الفريق الريموك مياه شركةاألول:  الفريق
رة الثاين: هي الشركة القائمة واملتخصصة يف جمال تقدمي خدمات الفوترة، ولديه كافة الرتاخيص واملوافقات الالزمة لتقدمي اخلدمات املذكو  الفريق

تؤهله للقيام ابلعمل املطلوب. وحيث أن الفريق األول قد وافق حسب  يف اململكة االردنية اهلامشية كما أن لديه اإلمكاانت و اخلربات اليت
مة الشروط املدرجة ضمن هذه الوثيقة مع الفريق الثاين للقيام بعملية قراءة العدادات و إصدار الفواتري وتسليمها للمشرتكني ضمن مناطق خد

 .الريموك مياه شركةشركة 
ي استبعاد أجلنة العطاءات  وعلىني، شروط العامة واخلاصة وملزمة للمناقصلمكملة لو  العطاء وثيقة من يتجزأ ال جزءتعترب هذه التعليمات 

 حد بنود هذه التعليمات.عرض غري ملتزم بكل أو بعض أو أ
 

 إعداد وتقديم العروض : أوالً 

 امتهخبخمتومة للمناقص موقعه و األوراق األصلية ق األصل( على ثالث نسخ )أصل وصورتني طبعلى تقدم العروض  أ.  
 . تعتمد النسخة االصلية يف حالة وجود اختالف او تناقض بني النسخ.الرمسي

 . واحد( وكامل العرض يف مغلف مستقلمغلق مغلف  )يفمايل و فين مدمج  يكون العرض    

 الفنية.  مع العروض العطاءارفاق صورة اإليصال الدال على شراء نسخة  على املناقصني جيب ب.  

موعد  من التاريخ احملدد كآخر يوما   وعشرين مئة( 120دة )مل (واملايل ينالف) بعرضهم االلتزامعلى املناقصني  جيب ج.  
 يداع العروض.إل

    

سواء أو اكثر عرضني مستقلني  تقدميال جيوز لكل مناقص احلق يف تقدمي عرض واحد للخدمات املطروحة للشراء، و  ه.  
 .العروض املقدمة تستبعد جلنة العطاءات ة مع اسم آخر، ويف مثل هذه احلالةالشخصي أو ابلشراك ابمسه

 يستبعد العرض.قيمتها و الوثيقة فقد توثيقة العطاء يف أو كشط أو حشو أي غموض أو تشويه  و.  

ف وحتديد رقم صــندوق الربيد ورقم الفاكو واهلاتوعنوانه على العرض شــامال  بشــكل واضــ   هامسعلى املناقص بيان  ز.  
 املنطقة والرمز الربيدي.

 وتقدمي اخلدمات.التعاقد يف الوثيقة إلمتام يلتزم املناقص بعد اإلحالة النهائية بتنفيذ املتطلبات الواردة  .ح  

 تقدم العروض يف مغلفات مغلقة إبحكام وخمتومة ومعنونه إىل؛  ط.  

 ( دماتوخ اشغال) الرئيسية الشراء جلنة – الريموك مياه شركة* 
 YWC-FARA 13-Billing/2023 رقم العطاء* 
      اتريخ* 
 ------------------------ املناقص اسم* 
 -------------------------------------- العنوان* 
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صـــندوق املخصـــص لذلا العطاء اليف بتاريخ إيداع العروض بوضـــع عرضـــه او من يفوضـــه  /شـــخصـــيا  يقوم املناقص  .ي  
ال تقبل العروض الواردة اىل الشركة ابلفاكو، الربيد املسجل،  .بذلا ستلم ايصاال  يط الشراء املكلف و حبضور ضاب

 الربيد السريع، او الربيد االلكرتوين.

    

 خطاب التغطية  : ثانياً 

   

 أ.

 ب.

 ج.

 د.

 على املناقص إرفاق خطاب تغطية ابلعرض املقدم منه يشمل املعلومات التالية :

 عدد البنود املناقص عليها وأرقامها.إمجايل 

 .كفالة الدخول املقدمة مع العروض  قيمة

 .امجايل قيمة العرض
 ذكر اي مرفقات اخرى.

 االسعار : ثالثاً 

 واالحرف. وابألرقامابلدينار االردين االسعار املقدمة جيب ان تكون  أ.  

 ) املعروضة( من قبل املناقص. / اخلدمة للوحدةو واالحرف  ابألرقاملسعر االفرادي اكون يجيب ان  ب.  

 .) ليشمل السعر االفرادي والسعر االمجايل( خدمة/على املناقص تقدمي سعر لكل مادة ج.  

 على املناقص تقدمي اسعاره شاملة الضريبة العامة للمبيعات واي رسوم او ضرائب اخرى. د.  

  .مطالباته املاليةتثبيتها على و ة العامة على املبيعات الضريب دائرةبيان رقم التسجيل يف على املناقص  ه.  

حتـــــــتفة الشـــــــركة حبقهـــــــا يف رفـــــــض أي عـــــــرض دون بيـــــــان األســـــــباب وهلـــــــا احلـــــــق يف اختيـــــــار العـــــــرض الـــــــذي تـــــــراه  و.  
 وإحالته دون التقيد أبقل العروض قيمة. مناسبا  

 

 طريقة الدفع : رابعاً 

  .شركة مياه الريموكاملعتمدة لشركة املالية  السياسة الدفع ابلدينار االردين وحسب أ.  

 

 

 

 

 

 

يفــــــوم الفريــــــق الثــــــاين بتقــــــدمي مطالبــــــة يف بدايــــــة كــــــل شــــــهر عــــــن اخلــــــدمات املقدمــــــة مــــــن قبلــــــه يف الشــــــهر الســــــابق  ب. 
ـــــاين خـــــالل  ـــــق الث ـــــالا املســـــت قة للفري ـــــق األول بتســـــديد املب ـــــاريخ  56ويلتـــــزم الفري ـــــايل لت ـــــوم الت ـــــداءا مـــــن الي ـــــوم ابت ي

 طالبة الشهرية.تسلمه للم
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 الكفاالت : خامساً 

  1. 

 

 
 

 

 الســـــــــــعر عرض يف الواردة املواد قيمة من ابملائة ثالثة%(  3) عن تقل ال بنســـــــــــبة بنكية كفالة  عرض كل مع يرفق
 غري بنكية كفالة, )اهلامشية االردنية اململكة يف العاملة البنوك احــــــــــــــــــــد عن صـــــادرة العطاء دخول ككفالة   املقدم

 مياه شــــركة ألمر مصــــدق شــــيا او العطاء لذلا العروض إيداع اتريخ من يوم (150) ملدة وصــــاحلة (مشــــروطة
 .العرض يقبل ال ذلا وخبالف والنموذج العامة الشروط وحسب الريموك

 

على املتعهد الذي حيال عليه العطاء أو جزء منه مراجعة مديرية العطاءات واملشرتايت الستكمال تقدمي كفالة  -2
أايم من اتريخ اشعار االحالة النهائي ،على ان  10من قيمة املواد احملالة عليه خالل  (%10)يذ بقيمة حسن تنف

التعاقد يف موعد اقصاه  إلجراءاتيتوجب على املتعهدين توقيع امر الشراء / العقد املنبثق عن هذا القرار استكماال 
 .لذكر، وذلا جتنبا ملصادرة أتمني دخول العطاءاول يوم عمل رمسي يلي اتريخ استيفاء املتطلبات السابقة ا

 واملرفقة ضمن الوثيقة. غراماتللدخول يف العطاء فيما خيص املخالفات وال اخلاصةطبق الشروط ت الغرامات : سادساً 

تقديم  : سابعاً 
 العروض

 جيب تقدمي العروض والواثئق الداعمة هلا ابليد يف مغلف مغلق وخمتوم على العنوان التايل:
 تايمديرية العطاءات واملشرت  شركة مياه الريموك 

  شارع بغداد – اربد
 : الربيد االلكرتوين

abdelkarim_alzoubi@yw.com.jo 
bassam_jarboo@yw.com.jo 

abdelhadi_bataineh@yw.com.jo 
malak_abo-zaitoun@yw.com.jo 

 

 

أحكام  : ثامناً 
 عامة

 أ.

 

 ب.

 
 

 .ج

 
ونظام املشـــــــــرتايت احلكومية إبطالعه وعلمه للشـــــــــروط واالحكام التعاقدية منه  إقرارا  املناقص من عرض التقدمي يعترب 
 . يف الشركة وشروط االحالة ومجيع التعليمات املتعلقة بعمليات الشراء داملعتم 2022( لسنة 8رقم )
 

لالطالع على مسودة  مبراجعة مديرية العطاءات واملشرتايت االلتزامإحالة مبدئية  هالذي حيال علي املناقصعلى جيب 
قبل  عاره بذلا منخالل ثالثة أايم عمل من اتريخ إشــــــــ مفوضاالحالة والتبليا املبدئي ابإلحالة من قبل شــــــــخص 

 .مديرية العطاءات واملشرتايت
 

  نزاع او خالف ينشأ عن هذا العطاء او بسببه.ابلنظر يف أي )قصر العدل(  اربداكم ختتص حم
 

 
 
 
 

mailto:bassam_jarboo@yw.com.jo
mailto:bassam_jarboo@yw.com.jo
mailto:abdelhadi_bataineh@yw.com.jo
mailto:malak_abo-zaitoun@yw.com.jo
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  "Definitions "التعاريف: 
 يــــــكــــــون لــــــلــــــكــــــلــــــمــــــات والــــــمصــــــــــــــطــــــلــــــحــــــات الــــــتــــــالــــــيــــــة حــــــيــــــثــــــمــــــا وردت فــــــي شــــــــــــــروط الــــــعــــــقــــــد هــــــذه 

ي المخصــصــة لها أدناه ، كما أن الكلمات التي تشــير إلى الشــخاص أو الفرقاء تشــمل الشــركات ) العامة منها والخاصــة( المعان
 -والكيانات القانونية الخرى ، ما لم يقتض السياق غير ذلك :

  "The Contract ": العقـد 
 "Contract  ":  العقـد

شروط ،  والمواصفات والمخططات ، والجداول ، وأية يعني اتفاقية العقد ، وكتاب القبول ، وكتاب عرض المناقصة ، وهذه ال
 وثائق أخرى )إن وجدت( مدرجة في اتفاقية العقد أو في كتاب القبول .

  "Letter of Acceptance "كتاب القبول
بين يعني كتاب القبول الرسمي الموقع من قبل صاحب العمل لكتاب عرض المناقصة ، شاماًل لية مذكرات يتم االتفاق عليها 

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

 "Letter of Tender" كتاب عرض المناقصة:
اة كتاب عرض المناقصة والتي استكملها المقاول ، وتشمل العرض المتعلق بالشغال الذي وقعه المقاول يعني الوثيقة المسم

 وقدمه إلى صاحب العمل .
 "Specifications":     المواصفات

يها تتم تعني الوثيقة المسماة المواصفات والتي تحدد مواصفات الشغال المشمولة في العقد وأي تعديالت عليها أو إضافات إل
 وفقًا الحكام العقد .
 "Drawings"المخططات: 

تعني مخططات الشــغال كما هي مشــمولة في العقد ، وأية مخططات إضــافية ومعدلة يصــدرها صــاحب العمل ) أو من ينوب عنه( 
 بموجب أحكام العقد .

 "Schedules ": الجداول
مها مع كتاب عرض المناقصــة ، وت ــم الى وثائق العقد بهذه الصــفة تعني الوثائق المســماة الجداول كما اســتكملها المقاول وقد

 ويمكن ان تشمل البيانات والجداول وجداول الكميات والقوائم وجداول اسعار الوحدة.
 "Tender    "عرض المناقصة:

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

 تعني الصفحات المستكملة والمسماة " ملحق عرض المناقصة " 
 والمرفقة بكتاب عرض المناقصة ، والتي تشكل جزءًا منه .

 "Bill of Quantities ":  جداول الكميات
  "Daywork Schedule":  جدول العمل باليومية

 ك )إن وجدت( والمشمولة ضمن " الجداول " .تعني الوثائق المسماة كذل
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 "Parties And Persons  "الفرقاء والشخاص : 
 ""Employer:  صاحب العمل

 يعني الشخص المسمى بصاحب العمل في ملحق عرض المناقصة وكذلك خلفاءه القانونيين. 
 "Contractor":  المقاول

اب عرض المناقصة الذي وافق عليه صاحب العمل ، ويشمل كذلك خلفاءه يعني الشخص ) الشخاص( المسّمى بالمقاول في كت
 القانونيين .

 "s Representative’Contractor ":  ممثل المقاول
 يعني الشخص الذي يسميه المقاول لتمثيله في العقد ، أو من يعينه من وقت ليتصرف نيابًة عنه .

 "s Personnel’Employer":   أفراد صاحب العمل
يعني المهندس ومساعديه وغيرهم من موظفي وعمال المهندس وصاحب العمل ، وكذلك أيًا من الفراد الذين يقوم المهندس أو 

 صاحب العمل بإبالغ المقاول أنهم من أفراد صاحب العمل .
 s Personnel’Contractor:  مستخدمو المقاول

وقع ، بمن فيهم الموظفين والعمال وغيرهم من جهاز المقاول أو جهاز يعني ممثل المقاول وجميع من يستخدمهم المقاول في الم
 أي مقاول فرعي ، والشخاص اآلخرين الذين يساعدون المقاول في تنفيذ الشغال .

 "Base Date":   التاريخ الساسي
 ( يومًا.28يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي إليداع عروض المناقصات بـ )

 "Commencement Date":   اشرةتاريخ المب
 .هيعني التاريخ الذي يحدد لمباشرة العمل ويتم اإلشعار ب

 "Time for completion":  مدة اإلنجاز
أو أي قســم منها ) حســب واقع الحال ( محســوبة من تاريخ المباشــرة ، كما يتم تحديدها في  االعمالتعني المدة المحددة إلنجاز 
 ع أي تمديد لمدة اإلنجازملحق عرض المناقصة ، م
 ''Over Certificate-Taking''شهادة تسلم الشغال:

 تعني شهادة تسلم الشغال والتي يتم إصدارها بموجب أحكام " الفصل العاشر " .
  ''ayd"اليـوم :

 ( يومًا .365يعني يومًا شمسيًا ، والسنة تعني )
 ''Money And Payments''المبالغ والدفعات :

"    : epted Contract AmountAcc"قيمة العقد المقبولة 
 وإنجازها. االعمالتعني قيمة العقد كما تم قبولها في " كتاب القبول " مقابل تنفيذ 

 "Contract Price ":   قيمة العقد
 وتشمل أي تعديالت عليها. العقد لحكاموفقًا تعني قيمة العقد المعرفة 

 ''Cost":   الكلفة
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ع النفقات التي تكبدها أو ســـــــــوف يتكبدها المقاول بصـــــــــورة معقولة ، داخل الموقع أو خارجه ، بما في ذلك النفقات تعني جمي
 االدارية وما يماثلها ، ولكنها ال تشمل الربح .

 "ficateiFinal Payment Cert ":  شهادة الدفعة الختامية
 تعني شهادة الدفعة الختامية التي يتم اصدارها.

 "Interim Payment Certificate''لدفع المرحليةشهادة ا
 تعني أي شهادة دفع يتم إصدارها غير شهادة الدفعة الختامية.

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

 ''ayment CertificateP '':  شهادة الدفع
 ا تعني أي شهادة دفع يتم إصداره

 :''Retention Money''المحتجزات
 تعني مجموع المبالغ التي يحتجزها صاحب العمل عن الدفع 

 ''Contractor’s Equipment''  :                      معدات المقاول
ب فيهـــا وإنجازهـــا واصـــالع أيـــة عيـــو  االعمـــالتعنـــي جميـــع الجهـــزة والماكنـــات والعربـــات وغيرهـــا مـــن الشـــياء الالزمـــة لتنفيـــذ 

، ولكنهــــا ال تشــــمل الشــــغال المتقتــــة وال معــــدات صــــاحب العمــــل ) إن وجــــدت( وال التجهيــــزات أو المــــواد او الشــــياء الخــــرى 
 التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء من الشغال الدائمة .

  Goods"":  اللوازم
 سبما هو مناسب .تعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات والشغال المتقتة أو أي منها ، ح

   ''Materials'':المواد
تعني الشــياء من كل النواع )غير التجهيزات اآللية( التي شــكلت او قصــد بها تشــكيل جزء ما من الشــغال الدائمة ، بما في ذلك 

 المواد الموردة فقط ) ان وجدت( والتي يطلب من المقاول تقديمها بموجب العقد .
 ''Permanent Works''             :        االشغال الدائمة

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

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

 يــتــم الــنــص عــلــيـــــه فــي مــلــحــق عــرض الــمــنـــــاقصـــــــــــــة كــقســــــــــم مــن االشــــــــــغـــــالتــعــنــي أي قســــــــــم مــن االشــــــــــغـــــال 
 ) إن وجد( .

 ''Temporary Works'' :    الشغال المتقتة
تعني جميع االشــــغال المتقتة من كل نوع ) باســــتثناء معدات المقاول ( التي يقت ــــي وجودها في الموقع لتنفيذ االشــــغال الدائمة 

 وانجازها واصالع أية عيوب فيها .
 ''Works'':      شغـال اال
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 تعني االشغال الدائمة واالشغال المتقتة ، أو أي منها حسبما هو مناسب .
 ''Other Definitions''   :تعاريف أخرى 
 ''Contractor’s Documents'' : وثائق المقاول

ائق ذات الطابع الفني ) إن وجدت( تعني المذكرات الحســــابية وبرامح الحاســــوب والمخططات والدلة والمجســــمات وغيرها من الوث
 التي يقدمها المقاول بموجب العقد .

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

 ''s Equipment’Employer'':  معدات صاحب العمل
) إن وجدت( التي يقدمها صــــاحب العمل لغرض اســــتعمالها من قبل المقاول في تنفيذ الشــــغال  تعني الجهزة والماكنات والعربات

 كما هي محددة في المواصفات ، ولكنها ال تشمل تلك التجهيزات التي لم يقم صاحب العمل بتسلمها بعد .
 ''Force Majeure'':   القوة القاهرة

 . الوثيقةكما هي معرفة في 
 ''awsL'':    القوانين

 تعني جميع التشريعات والنظمة وغيرها من القوانين الوطنية ، وكذلك النظمة الصادرة عن أية سلطة عامة مشكلة قانونيًا .
 ''Performance Security'':    ضمـان الداء

 يعني ال مان ) أو ال مانات ، إن وجدت(.
 ''Site'': الموقـع

الدائمة عليها وتســـليم التجهيزات اآللية والمواد فيها ، وكذلك أية أماكن أخرى ينص العقد  مالاالعتعني الماكن التي ســـيتم تنفيذ 
 تحديدًا على اعتبارها جزءا من الموقع .

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

 ''Variation Order''(:   مر التغييري التغيير ) ال
 يعني أي تغيير في الشغال يتم إصدار التعليمات به أو الموافقة عليه كتغيير 

 ''Interpretation'':    التفسير
 -في العقد ، باستثناء ما يقت يه السياق خالفًا لذلك ، تكون :

 اآلخر .الكلمات التي تشير إلى أحد الجنسين تنصرف إلى الجنس  -أ
 الكلمات التي تشير إلى المفرد تنصرف أي ًا إلى الجمع والكلمات الدالة على الجمع تنصرف أي ًا إلى المفرد .-ب
 الحكام التي تت من كلمة " يوافق " أو " موافق عليه " أو "اتفاق" يشترط ان تكون تلك الموافقة مسجلة كتابيًا . -ج
حرير بخط اليد أو اآللة الكاتبة أو المطبعة أو الطباعة اإللكترونية بحيث تشــــكل ســــجاًل دائمًا .أما " خطيًا " أو "كتابًة" تعني الت-د

 الكلمات الهامشية وغيرها من العناوين فإنها ال تتخذ في االعتبار لدى تفسير هذه الشروط .
 ''Communications'':   االتصاالت

وافقات أو شهادات أو قبول ، أو تقديرات أو إشعارات أو طلبات ، فان هذه حيثما تنص هذه الشروط على إعطاء أو إصدار أي م
 -االتصاالت يجب :
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ــــــا بالبريد أو بواسطة شخص ما أو   -أ أن تكون محررة خطيًا وأن يتم تسليمها باليد ) مقابل إشعار باالستالم( أو أن يتم إرسالهـ
 صة ،   ومنقولة إلكترونيًا حسبما ينص عليه في ملحـق عرض المناق

 -أن يتم تسليمها أو نقلها أو إرسالها إلى عنوان المرسل إليه المبين فـي ملحـــق عرض المناقصة ، ومع ذلك : -ب
 .  إذا كان المرسل إليه قد أرسل إشعارًا بتغير عنوانه فيجب إرسالها وفقًا لذلك ، و 1
 بواًل أو موافقة ، جاز إرسالها على العنوان الذي صدر منه الطلب .. إذا لم يقم المرسل إليه بتحديد آخر للعنوان عندما يطلب ق2

ال يجوز االمتناع عن إعطاء مثل هذه الموافقات أو الشــهادات أو التقديرات أو القبول أو تأخير إصــدارها دون مبرر معقول ، كما 
ندس ، أن يرسل نسخة منه الى المهندس أو انه يتعين على الفريق الذي يصدر مثل هذا اإلشعار إلى الفريق اآلخر أو إلى المه

 إلى الفريق اآلخر حسبما تتطلبه الحالة .
 ''Law and Language'':   القانون واللغة

 يكون هذا العقد خاضعًا لقانون الدولة ) أو أي سلطة أخرى ( كما يتم تحديده في ملحق عرض المناقصة.
حدة ، فان اللغة المحددة في ملحق عرض المناقصــة تعتبر اللغة المعتمدة اذا تمت صــياغة بعض نصــوص العقد بأكثر من لغة وا

. 
يتعين تحديد لغة االتصـــال في ملحق عرض المناقصـــة ، فإذا لم يتم تحديدها ، تعتمد اللغة التي صـــيغ بها العقد )أو معظمة ( ، 

 بأنها هي " اللغة المعتمدة" .
 

 ''Priority of Documents'':  أولوية الوثائق
تعتبر مجموعة الوثائق التي يتكون منه العقد مفســـرة لبع ـــها البعض ، على انه لغايات تفســـير العقد تكون أولوية الترجيح بين 

 -الوثائق حسب التسلسل التالي :
 الشروط الخاصة والشروط العامة للعطاء  -1
 قرار االحالة  -2
 عرض المناقصة  -3
 المواصفات  -4
 اية مالحق للعطاء  -5
 )ان وجدت( اتفاقية العقد  -6
 كتاب القبول  -7
 الجداول واية وثائق اخرى تشكل جزءا من العقد  -8

أما اذا تبين أن هنالك غموضًا في الوثائق ، أو تباينًا فيما بينها ، فانه يتعين على المهندس إصدار التعليمات أو اإلي اع الالزم 
 بخصوص ذلك .
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 ''tContract Agreemen'':  اتفاقية العقد
( يومًا من تاريخ تســـــــــلم المقاول لكتاب القبول إال إذا اتفق الفريقان على غير 28يتعين على الفريقين إبرام اتفاقية العقد خالل )

 ذلك ، وتكون هذه االتفاقية حسب النموذج المرفق بالشروط الخاصة.
)إن وجدت( والتي قد تتحقق بموجب القانون عن كما يتعين على المقاول أن يدفع رســــوم الطوابع وغيرها من النفقات المشــــابهة 

 إبرام هذه االتفاقية.
كما يتعين على المقاول أن يدفع رســـــــوم الطوابع وغيرها من النفقات المشـــــــابهة التي قد تتحقق على إبرام هذه االتفاقية بموجب 

 القوانين النافذة
 ''Assignment'':   التنـازل

د أو أي جزء منه او عن أي فائدة او مصـــــــــلحة في العقد او بموجبه،  اال انه يجوز الي ال يحق الي فريق ان يتنازل عن العق
 فريق :

 أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه بموافقة الفريق االخر المسبقة ، وللفريق االخر وحده حريــة التقدير في هذا الشأن ، و  -أ
 عقد ك مان لمصلحة أي بنك او متسسة مالية .تحويل ما استحق له او يستحق له من مبالغ بموجب ال -ب

   ''Care and Supply of Documents'' :    العناية بالوثائق والتزويد بها
تحفظ المواصـــفات والمخططات تحت عناية صـــاحب العمل . وما لم ينص في العقد على غير ذلك ، يتم تزويد المقاول بنســـختين 

 الحقًا ، ويتحمل المقاول نفقات استصدار أي نسخ اضافية منها . من العقد ومن أية مخططات يتم اصدارها
أما " وثائق المقاول " فانها تبقى محفوظة تحت عناية المقاول ما لم وحتى يتم تســــــلمها من قبل صــــــاحب العمل . وما لم ينص 

 لمقاول " .( نسخ من كل من " وثائق ا6العقد على غير ذلك ، فانه يتعين على المقاول ان يقدم للمهندس )
يتعين على المقاول أن يحتفظ في الموقع بنسخة من العقد ، والنشرات المشار إليها في المواصفات ووثائق المقاول ) إن وجدت( 
، والمخططات، والتغييرات، وغيرها من االتصــــاالت المتعلقة بالعقد .  ويحق لمســــتخدمي صــــاحب العمل االطالع على جميع هذه 

 ات المعقولة .الوثائق في كل الوق
إذا اكتشـــف أي فريق خطأ أو عيبا ذا طبيعة فنية في أين من الوثائق التي تم إعدادها لغاية اســـتعمالها في تنفيذ الشـــغال ، فانه 

 يتعين على هذا الفريق إعالم الفريق اآلخر فورًا عن مثل هذا الخطأ أو العيب .
 إستخدام صاحب العمل لوثائق المقاول :

“ se of Contractor’s DocumentsEmployer’s U“ 
فــــي العالقــــة بــــين الفــــريقين ،يحــــتفظ المقــــاول بحــــق التـــــأليف وحقــــوق الملكيــــة الفكريــــة فيمــــا يتعلــــق " بوثــــائق المقـــــاول" 

 والتصاميم التي قام هو بإعدادها ) أو التي تم اعدادها لصالحه ( .
العمــــل حقــــًا كــــاماًل غيــــر منقــــوص الستنســــا  او  يعتبــــر المقــــاول بمجــــرد توقيعــــه علــــى اتفاقيــــة العقــــد انــــه يعطــــي صــــاحب

 -استخدام او التداول بوثائق المقاول ، بما في ذلك ادخال التعديالت عليها ، وهذا الحق :

 و  ايهما أطول، يعتبر مطبقًا خالل فترة العمر الفعلي او المقصود لتشغيل اجزاء االشغال ذات العالقة، -أ
ذلك الجزء من االشغال استنسا  واستخدام وتداول وثائق المقاول لغاية انجاز االشغال  ل اليه ملكيةويخول أي شخص تت  -ب

 وتشغيلها وصيانتها وتعديلها واصالحها وتفكيكها أو هدمها ، و 
يســـمح باســـتخدام وثائق المقاول ذات الطابع الحاســـوبي وبرمجياتها ، بواســـطة أي جهاز حاســـوب في الموقع أو أي اماكن  -ج

 ها العقد ، بما في ذلك استبدال أي اجهزة حاسوب يكون المقاول قد قام بتوريدها .أخرى يحدد
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ينبغي أن ال يسمح صاحب العمل ) او من ينوب عنه ( لي طرف ثالث باستخدام او استنسا  أو التداول بوثائق المقاول وغيرها 
قاول ، لية أغراض غير تلك المسموع بها بموجب احكام من وثائق التصميم التي اعدها ) او تم اعدادها لصالحه( دون موافقة الم

 هذه  " المادة ".
 المقاول لوثائق صاحب العمل: استخدام

" Contractor’s Use of Employer’s Documents"               
واصفات والمخططات في العالقة بين الفريقين ، يحتفظ صاحب العمل بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية الخرى لكل من الم

وغيرها من الوثائق التي أعدها صاحب العمل ) أو التي تم إعدادها لصالحه ( يجوز للمقاول ، على نفقته الخاصة ، أن يستخدم 
 أو يستنسخ أو يتداول بهذه الوثائق لغايات العقد.

ث باستخدام تلك الوثائق أو استنساخها أو وما لم تكن هناك ضرورة يتطلبها العقد ، فانه ال يجوز للمقاول أن يسمح لي طرف ثال
 التداول بها ، باستثناء ما قد يلزم لغراض العقد .

 ''Confidential Details":  التفاصيـل السرية
يتعين على المقاول ان يفصـــــح للمهندس عن كل المعلومات الســـــرية وغيرها مما قد يطلبه المهندس بصـــــورة معقولة للتأكد من 

 بتطبيق أحكام العقد.التزام المقاول 
 "''awsL Compliance withالتقيـد بالقوانين:

يتعين على المقاول في ســـــــــياق تنفيذه للعقد ، ان يتقيد بالقوانين الواجبة التطبيق ، وما لم ينص على غير ذلك في الشـــــــــروط 
 -الخاصة ، فانه :

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

 السياق حماية المقاول ضد أي ضرر نتيجة إخفاق صاحب العمل في القيام بذلك ، و 
إرســـال اإلشـــعارات ، وتســـديد الرســـوم وال ـــرائب ، والحصـــول على التصـــاريح والموافقات التي يتعين على المقاول أن يقوم ب -ب

تتطلبها القوانين فيما يتعلق بتنفيذ الشـــــغال وإنجازها واصـــــالع أية عيوب فيها. كما ينبغي على المقاول أن يحمي صـــــاحب 
 العمل ويقيه من أي ضرر نتيجة إخفاق المقاول في القيام بذلك.

 'Joint and Several Liability ''ات المشتركة والمنفردة :المستولي
اذا شكل المقاول ) بموجب القوانين الواجبة التطبيق ( ائتالفًا او مشاركة او أي تجمع من شخصين او اكثر في شكل يختلف عن 

  -الشركة ، فانه يجب مراعاة ما يلي :
 دي أمام صاحب العمل في تنفيذ العقد ، ويعتبر هتالء الشخاص مستولين بالت امن وبشكل فر   -أ
أن يقوم هتالء الشـــخاص بإبالغ صـــاحب العمل عن اســـم قائد االئتالف ، وبحيث يكون لقائد االئتالف ســـلطة إلزام المقاول  -ب

 وكل من هتالء الشخاص ، و
 بقة من صاحب العمل.أن ال يقوم المقاول بتغيير تكوين االئتالف او كيانه القانوني بدون الموافقة المس -ج
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 التعاقد مع المتعهدين طاءات و الشروط العامة للدخول في الع
 )تقديم الخدمات(

 

 تأمينات وضمانات العطاءات :أوالً 

أتمينات الدخول يف  (1املادة ) 
 :العطاءات

ماليا  على شكل كفالة بنكية أو شيا  عرضه أتمينا   مع على املناقص أن يرفق
مصدق صادر عن أحد البنوك أو املؤسسات املالية املرخصة والعاملة يف اململكة 

( يوما  من اتريخ آخر موعد لتقدمي 120)  حلساب الشركة صاحلا  ملدة
 إال إذا ورد خالف ذلا بدعوة العطاء صراحة. ،العروض

 :يف العطاء إىل مقدميها من املناقصني وفقا  ملا يليتعاد أتمينات الدخول  )أ( (2املادة ) 

إىل الذين انتهت مدة ســـــــراين عروضـــــــهم ود يرغبوا بتمديدها بناء على طلبهم  1أ.  
 اخلطي

 إىل الذين جرت اإلحالة عليهم بعد تقدمي أتمني حسن التنفيذ 2أ.  

م االختيار بعد يتم االفراج عن كفالة الدخول للمتقدمني الذين د يقع عليه 3أ.  
أبنه جيوز االفراج عن كفاالت الدخول  إصدار قرار االحالة النهائي، علما  

العطاءات للمناقصني الذي يقع ترتيب سعرهم من الرابع فما فوق بعد صدور 
 قرار اإلحالة املبدئي.

 املناقص عن اإللتزام بعرضه، أو د يقم إبمتام املتطلبات الالزمة استنكفإذا  )ب(  
 هعاقد، وتوقيع أمر الشراء، أو ما يقوم مقامه خالل املدة احملددة يف هذللت

، تصادر جلنة العطاءات قيمة أتمني الدخول إيرادا  للشركة مبا يتناسب الشروط
 %( من قيمتها.3وقيمة املادة أو املواد اليت استنكف عنها و مبا ال يقل عن )

اقص ملزما  بتقدمي أتمني حسن التنفيذ للعطاء احملال عليه على شكل يعترب املن : أتمينات حسن التنفيذ (3املادة) 
كفالة بنكية أو شيا مصدق صادر من أحد البنـوك أو املؤسسات املالية 

%( عشرة ابملائة من القيمة 10) ما نسبتهاملرخصة والعاملة يف اململكة مببلا 
 اإلمجالية ألمر االحالة.

( عشرة أايم عمل من 10أتمني حسن التنفيذ خالل ) يلتزم املناقص بتقدمي  (4املادة) 
 .تبلغه إبشعار اإلحالةاتريخ 

بعد تنفيذه كافة شروط العقد مبوجب  املناقصيعاد أتمني حسن التنفيذ إىل  )أ( (5املادة) 
من الواثئق األصولية  التأكدطلب خطي ابإلفراج عن التأمني من الشركة بعد 

إدخاالت أو شهادة تقدمي اخلدمة( وتقدمي  التالية، )ضبط االستالم، مستند
 أتمني الصيانة والضمانة من سوء املصنعية إذا تضمنتها شروط العقد.
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، أو أخل أبي شرط من شروطهو قصر يف تنفيذ العقد ناقص أامل استنكف إذا )ب(  
مبا يف ذلا مصادرة أتمني  املناقصفللجنة العطاءات اختاذ اإلجراءات حبق 

ويعترب املبلا  االخالل، يتناسب مع قيمة بشكل هجزء منو أي أحسن التنفيذ 
 إيرادا  للشركة.

 )غري مطبق( : أتمني الصيانة (6املادة) 

 )أ(  

 

 

 )ب(

 

 )ج(                            

الصيانة على شكل كفالة بنكية أو شيا مصدق صادر عن بنا  يقدم أتمني      يق
%( من قيمة 5ملكة بنسبة ال تقل عن )وعاملة يف امل أو مؤسسة مرخصة

اللوازم املكفولة، ويعاد هذا التأمني إىل املتعهد بعد أن يقدم براءة ذمة من اجلهة 
 املستفيدة يف الشركة.

إذا أخل املتعهد بتقدمي الصيانة املطلوبة، في ق للجنة العطاءات مصادرة قيمة         
حتميله فروق األسعار ، علما التأمني وإجراء الصيانة على حساب املتعهد و 

ابنة ال يطلب أتمني صيانة للوازم اليت ليست حباجة إىل صيانة، وعلى ان يتم 
 حتديد ذلا صراحة يف دعوة العطاء.

عند انتهاء مدة الصيانة اجملانية الواردة بقرار اإلحالة، تعترب كفالة الصيانة املقدمة         
( مائة وعشرون يوما  من 120ي )من املتعهد مفرجا  عنها حكما  بعد مض

 .اتريخ انتهائها يف حالة عدم ورود أي إشعار خطي من اجلهة املستفيدة

 )غري مطبق(  : ضمانة سوء املصنعية (7املادة) 

 )أ(  

 

 

 

 )ب(

 

يقدم املتعهد ضمانة خطية من سوء املصنعية مصدقة من طرف اثلث ومصادق 
اتب العدل بكامل قيمة اللوازم على ص ة التواقيع من بنا معتمد او من ك

%( مخسة عشر ابملائة من قيمتها، وللمدة احملددة 15املضمونة مضافا  إليها )
 يف دعوة العطاء ، إال إذا ورد خالف ذلا يف دعوة العطاء.

يلتزم املتعهد ابستبدال اللوازم اليت ثبت سوء مصنعيتها خالل فرتة الضمانة 
تقرير جلنة فنية من الشركة و / أو جلنة فنية  الواردة بقرار اإلحالة بناء  على

تشكلها جلنة العطاءات، ابستبداهلا بلوازم جديدة على نفقته مبوجب إقرار 
خطي موقع منه بذلا، ويف مجيع األحوال جيب أن يتم استبداهلا خالل شهرين 
ك د أقصى من اتريخ إشعاره بذلا من جلنة العطاءات، وللجنة العطاءات 

ناسب مع مدة استبدال اللوازم والضرر والنفقات الناجتة عن فرض غرامة تت
 ذلا، ويعاد احتساب مدة الضمانة من اتريخ تقدمي اللوازم اجلديدة.

 شراء دعوة العطاء وإعداد وتقديم العروض من قبل المناقصين : ثانياً 
شراء وتقدمي واثئق  (8املادة) 

 : العطاء

وصورة كافة الرتاخيص لعطاء نسخة  يقدم املناقص الذي يرغب بشراء دعوة ا
)إن وجدت( وسجل جتاري حديث االصدار  املفعول هن ساريةاملرخصة عن 

 شراء نسخة العطاء والتنافو مع املناقصني.ختوله  للشركات
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العطاء )الورقية( املقـررة )غري املسرتدة( مقابل وصول  نسخةيدفع املناقص مثن   (9املادة) 
سلم كافة واثئق دعوة العطاء ومرفقاهتا، ويتم مقبوضات حسب األصول ويت

من  املناقص النسخة االلكرتونية جماان يف حال توفرها مع دعوة العطاء كما 
 جيوز من ة نسخة الكرتونية لالطالع قبل شراء نسخة العطاء.

يعد املناقص عرضه وفقا  لواثئق دعوة العطاء بعد أن يقرأ هذه الواثئق ويتفهم   (10املادة) 
ه طلب يع ما ورد فيها، وإذا د تكن الواثئق كاملة أو وجد نقصا  فيها فعليمج

ابلتدقيق ، ويت مل النتائج املرتتبة على عدم قيامه الوثيقة الناقصة من الشركة
 .واالستكمال بصورة ص ي ة

تتطابق مع  عند التنويه يف دعوة العطاء إىل أن اللوازم املراد شراؤها جيب أن )غري مطبق( (11املادة ) 
العينة أو العينات املوجودة يف الشركة  أو يف أي مكان آخر حتدده دعوة العطاء، 
فعلى املناقص معاينة العينة / العينات وف صها الف ص الالزم قبل تقدمي 
عرضه، وال يعفيه اإلدعاء بعدم اإلطالع أو إجراء املطابقة والف ص الالزمني 

 ، و يعترب كأنه اطلع على العينة .

ملناقص عرضه وأسعاره على اجلداول والنماذج املرفقة بدعوة العطاء، و ا يعد           (12املادة ) 
( وجداول الكميات و صف ة Bid Formخيتم ويوقع مناذج عرض املناقصة )

والواثئق املطلوبة يف دعوة   Deviations From Specifications الـ
للشركة استبعاد اي عرض غري  العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة، وحيق

اجلداول و النماذج، وعلى ان يقدم املناقص عرض رئيسي واحد  هبذهمتقيد 
فقط و لن تقبل اية عروض او بدائل اخرى او اضافات على العرض اال اذا 
وجد يف دعوة العطاء )الشروط اخلاصة( تقدمي عروض بديلة وحبيث يتم بيان 

فية عرض أسعارها واألساس الذي سيجري كيفية تقدمي العروض البديلة و كي
بناء عليه تقييم العروض البديلة ويف حال عدم ذكرها صراحة يف دعوة العطاء 

 أي عرض مقدم غري العرض فان تقدمي اية بدائل غري مقبول و لن ينظر يف
، و حيق للمناقص ابإلضافة إىل واثئق دعوة العطاء أن يضيف أي الرئيسي

إضافتها ويرى أهنا ضرورية لتوضي  عرضه، وعليه أن  واثئق أو معلومات يرغب
يكتب عنوانه الكامل والدقيق يف عرضه متضمنا  العنوان االلكرتوين واهلاتف 
والفاكو لرتسل إليها املخاطبات املتعلقة ابلعطاء، وعليه أن يبلا الشركة خطيا  

له يف  عن أي تغيري أو تعديل يف عنوانه، وتعترب مجيع املخاطبات اليت ترتك
العنوان املذكور أو ترسـل إليـه أبي وسيلة إرسال كأهنا وصلت فعال  وسلمت يف 

 حينها. 

األوراق األصلية ثالث نسخ )أصل وصورتني طبق األصل( على على يعد العرض      ي   (13) املادة 
الرمسي مطبوعا  خال من احملو أو التعديل أو  امتهخبللمناقص موقعه وخمتومة 

كتابة السعر ابلرقم واحلروف، وعلى املناقص كذلا أن و اإلضافة،  الشطب أو
يذكر السعر اإلفرادي للوحدة وجملموع الوحدات لكل مادة وكذلا السعر 



YW- FARA 13- BILLING- 2023 

 21 

اإلمجايل للعرض )جلميع املواد املقدم هلا( وبيان اية ضرائب او رسوم مضمنة يف 
دة الحقا ويعترب تعديالت ابلزاي أليةالسعر و حبيث يكون السعر هنائيا غري قابل 

وخبالف  مجيع االجور والضرائب والرسوم على اختالف انواعها، السعر شامال  
.  تعتمد النسخة االصلية يف العرض تستبعد ذلا حيق للجنة العطاءات أن

 حالة وجود اختالف او تناقض بني النسخ. 

ومقدرته الفنية واملالية، على املناقص تقدمي البياانت والواثئق األصولية خبربته   (14) املادة 
ودرجة اخلدمة املتوافرة لديه، وأي متطلبات أخرى ضرورية للداللة على قدرته 
ابلوفاء اباللتزامات املرتتبة عليه ومتطلبات العطاء، وفقا  لنموذج خاص يعد 
لتلا الغاية للعطاءات اليت تتطلب ذلا ويت مل املناقص اي نقص يف عرضة 

 .الواثئق هلذه

يقدم املناقص العرض مع أتمني الدخول ابلعطاء يف مغلفات منفصلة  مع   (15) املادة 
كتابة احملتوى على املغلف ومن مث يقوم جبمعها يف مغلف واحد مغلق إبحكام 
ويكتب عليه أسم الشركة املقدم هلا العطاء  والعنوان.....اخل، وأسم وعنوان 

احملدد كأخر موعد لتقدمي  املناقص الثابت ورقم العطاء خبط واض ، والتاريخ
 العرض. تستبعدالعروض، وخبالف ذلا حيق للجنة العطاءات أن 

يودع العرض من قبل املناقص يف صندوق العطاءات لدى الشركة قبل انتهاء   (16) املادة 
املدة احملددة لذلا، وكل عرض ال يصل ويودع يف صندوق العطاءات قبل 

  يستبعد.آخر موعد لتقدمي العروض 

ال تقبل العروض اليت ترد للدائرة مباشرة ابلفاكو او الربيد االلكرتوين إال إذا   (17) املادة 
 ورد بدعوة العطاء نص صري  خبالف ذلا.

وخبالف ذلا للجنة العطاءات  ختومةاملو غري  ةوقعال تقبل العروض غري امل  (18) املادة 
قصة أو غامضة بشكل ال كما ال تقبل العروض اليت ترد ان  استبعادهاملختصة 

 .ميكن من اإلحالة

يعترب عرض املناقص أتكيدا  منه أن عرضه د يقدم بناء  على عالقة مع مناقص   (19) املادة 
يف عرضه، ويف مجيع األحوال ال اخلدمات املطلوبة آخر تقدم ملادة أو أكثر من 

ن ابمسه سواء كا اخلدماتجيوز ملناقص واحد أن يقدم عرضني مستقلني لنفو 
الشخصي أو بشراكته مع إسم آخر ويف مثل هذه احلالة ال ينظر يف العرضني، 
وعلى املناقص أن يقدم عرضا  واحدا  حمددا  علما ابن التقبل العروض البديلة 

 اال يف حال نصت دعوة العطاء على خالف ذلا

 )أ( (20) املادة 

 

  

ر أمر الشراء عن الشركة يعترب تقدمي عرض املناقص موافقة منه على أن إصدا
بعد تبلغه يشكل مع واثئق العطاء املعتمدة عقدا  ملزما  إال إذا ورد يف قرار 

 اإلحالة وأمر الشراء خالف ذلا.



YW- FARA 13- BILLING- 2023 

 22 

 

 فتح العروض  ثالثًا :
تفت  العروض من قبل جلنة العطاءات بكامل نصاهبا أو أبكثرية أعضائها بصورة   (21) املادة 

عة حمددة يف اإلعالن عن العطاء، ويوقع كل عرض علنية مبكان واتريخ وسا
، الية لكل عرض ان وجدت ذلا مناسبامن قبلها، وللجنة قراءة األسعار اإلمج

 وجيوز لكل مناقص أو ملمثله حضور فت  العروض.

ال تقبل العروض أو أي تعديالت عليها ترد بعد التاريخ واملوعد احملدد كآخر   (22) املادة 
 عروضلتقدمي ال موعد

 )أ( (23) املادة 

 

 

 )ب(

 

إذا وجدت جلنة العطاءات عند موعد فت  العروض أن عدد املناقصني يقل عن 
ثالثة أو أقل من العدد احملتمل، فلها أن تقرر متديد موعد تقدمي العروض )إعادة 
طرح العطاء( أو حتويل العطاء إىل الشراء ابالستدراج او الشراء املباشر يف حال 

، ويف هذه احلالة تعاد العروض مغلقة إىل مقدميها احد للمرة الثانيةدم تقدم ع
 .مقابل توقيع املناقص أو من ميثله

كما حيق للجنة العطاءات إذا اقتنعت بعدم جدوى التمديد أن تقوم بفت  
العرض أو العروض الواردة إىل الصندوق وإجراء الدراسة واإلحالة إذا وجدت 

 .مناسبة األسعار واللوازم املعروضة
 

 يم العروض يدراسة وتق  رابعًا:
األشخاص أو اجلهات الذين تتكون منهم  املدير العام حتدد جلنة العطاءات أو   (24) املادة 

الفنية اليت تقوم بدراسة العروض من النواحي الفنية واملالية والقانونية اليت  اللجنة
 تتطلب ذلا، وتقدم التوصية املناسبة للجنة العطاءات

 ال ينظر يف أي عرض غري معزز بتأمني دخول العطاء  (25) املادة 

 تتم دراسة العروض املقدمة للعطاء وفقاً ملا يلي: .1 (26) املادة 
 )أ(  

 

 )ب(
 

 )ج(

 )د(

 )ه(

 )و(
 

يتم عمل تدقيق اويل للعرض وفقا للنموذج املعتمد لذلا ويف حال عدم وجود 
 يتم قبوله واعتماده للدخول يف التقييم.  خمالفات رئيسية

يف حال وجدت خمالفات رئيسية يف العرض املقدم من قبل املتناقص يتم استبعاد 
 عرضه من التقييم. 

تدرس العروض من الناحية الفنية حبيث حتدد املعايري الفنية للدراسة وفقا  
 .الواردة يف دعوة العطاء التأهيلللمواصفات املطلوبة ومعايري 

تؤخذ بعني االعتبار كفاءة املناقص من الناحيتني املالية والفنية ومقدرته على 
 الوفاء ابلتزامات العطاء.

إذا توافرت يف العرض كافة الشروط، واملواصفات، واجلودة توصي اللجنة الفنية 
 ابعتماد العرض الفين .
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 )ز(

 )ح(

 )ط(

 
 

 )ي(

 يف حال وجدت خمالفات فنية يف العرض املقدم يتم استبعاده.
 

م دعوة الشركات املؤهلة فنيا حلضور اجتماع فت  العروض املالية هلا ويتسيتم 
 .هلة فنيا للمتناقصني مغلقةأاعادة العروض املالية غري مت

تتم مقارنة أسعار العروض املطلوبة للوازم او االشغال أو اخلدمات يف دعوة 
 العطاء، وذلا لت ديد مقدم أرخص االسعار على أن يتم استبعاد قيمة أي
إضافات أو قطع غيار غري مطلوب تسعريها يف دعوة العطاء، وحيق اللجنة 

 الفنية قبول اإلضافات، وقطع الغيار يف العرض الفائز ابلعطاء وبعد فوزه.
يتم تطبيق التعليمات اخلاصة بطريقة احتساب عالمات التقييم الفين واملايل 

 لت ديد العرض الفائز ابلعطاء.
ر املتطلبات يف العرض الذي يتضمن أرخص األسعار تنتقل يف حالة عدم تواف .3  

الدراسة إىل العرض الذي يليه ابلسعر إىل أن تصل إىل العرض الذي تتوافر فيه 
 املتطلبات لإلحالة

عند عدم مطابقة كافة العروض )املناقصات( أو وجود نقص فيها، جيوز شراء  . 4  
ة وتتوافر فيها اجلودة وأبسعار مناسبة اللوازم املعروضة اليت تليب احتياجات الشرك

 )أنسب العروض(
يؤخذ بعني االعتبار عند الدراسة استمرار توافر قطع الغيار والصيانة وأي أمور  .5         )غري مطبق(  

 أخرى يتطلبها نظام اللوازم والتعليمات املعمول هبا
 املمنوح للمنتجات احمللية إن وجد يراعى عند الدراسة السعر التفضيلي .6         )غري مطبق(  

إذا تساوت املواصفات واألسعار والشروط واجلودة املطلوبة يفضل املناقص  )غري مطبق( (27) املادة 
الذي يتضمن عرضه ميزات إضافية مث املقدم للمنتجات احمللية، مث املناقص 

ـة التسليـم املقيم ابململكة بصورة دائمة، مث مدة التسليم األقل إذا كانـت سرع
 ملصل ة الشركة

 للجنة العطاءات احلق يف استبعاد عرض املناقص الذي خيل ابلتزاماته قبل إمتام  (28) املادة 
عقد أو مياطل يف تنفيذه التعاقد، أو ابلعقود املربمة معه، أو ال يلتزم بشروط ال

على أن تكون املخالفات قد وقعت يف أكثر من عقد، أو أكثر من أو يغش، 
تراها يف العطاءات للمدة اليت  رتني يف عقد واحد، وهلا أن حترمه من االشرتاكم

 مناسبة وحسب شروط القائمة السوداء.
/  تراعي جلنة العطاءات قبل اإلحالة كفاءة وخربة املناقص يف تقدمي اللوازم   (29املادة) 

مة اليت ومسعته التجارية والتسهيالت اليت يقدمها أو اخلد ةاملطلوباخلدمات 
الصيانة، وقدرته املالية، وجيوز هلا استبعاد عرضه  يوفرها وقطع الغيار وورش

 لنقص كل أو بعض هذه املتطلبات.
 خامسًا : إحالة العطاءات

 ؛وفقا  ملا يليناقصني املطابقني تتم إحالة العطاءات على ال  (30املادة)  
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ومطابق  ة الالزمة يف اللوازم املطلوبةإذا كان أرخص العروض يتضمن اجلود األرخص املطابق (أ)  
 للمواصفات والشروط يف دعوة العطاء.

إذا كان هنالا عــروض خمالفة، وعروض أخرى مطابقــة تستبعد العروض  أرخص املطابق)ب(  
 املخالفة، وتتم اإلحالة على أرخص العروض املطابقة.

كافة العروض املقدمة أن ختتار للجنة العطاءات يف حالة وجود خمالفات يف   األنسب)ج(    
والشروط اليت تفي ابلغرض  أنسب هذه العروض من حيث اجلودة والسعر والنوع
 .املطلوب إذا اقتنعت اللجنة لصاحل الشركة املستفيدة

على أن يكون مربرا   نظام املشرتايت احلكوميةأي سبب آخر يتفق مع أحكام  )د(    
 بشكٍل كاف.

نة العطاءات لنفسها حبق استبعاد أي عرض ال يكون واض ا  بصورة حتتفة جل  (31املادة) 
 .كافية متكن من اإلحالة أو حيتمل أكثر من تفسري

املواد املعروضة للجنة العطاءات احلق أن حتيل من أي عرض مادة أو أكثر من   (32املادة) 
 ، وللجنة فوق ذلا أن ترفض كل العروض املقدمة إليها .أو  أي جزء منها

للجنة العطاءات أن تنقص أو تزيد الكميات املطلوبة يف دعوة العطاء قبل   (33املادة) 
على أن ال  املناقصاإلحالة دون الرجوع إىل املناقص أو بعد اإلحالة مبوافقة 

من القيمة ملائة %( مخسة وعشرين اب25يتجاوز جمموع الزايدة أو النقصان )
 .سواء قبل اإلحالة أو بعدهالعطاء االمجالية )التقديرية او  الفعلية( ل

جيوز للجنة العطاءات أن تستبعد أي عرض من مناقص سبق وأن أمهل أو   (34املادة) 
أو انت ل صفة  ،شركة مياه الريموكيف تنفيذ إلتزاماته التعاقدية مع شركة  قصر

أو أخفى أنه وكيلها، سواء كان ة أو اإلدعاء أبنه وكيلها متثيل مؤسسة أو شرك
 .ثيله ملؤسسة أردنية أو أجنبيةمت

والتعليمات  تستبعد جلنة العطاءات العرض غري املتقيد ابملواصفات والشروط  (35ملادة)ا 
اخلاصة لدعوة العطاء، أو إذا كان مقدمه غري كفء أو غري  العامة الشروط

مؤهل أو إذا سبق واختذ حبقه قرار حرمان من االشرتاك يف العطاءات للمدة 
 هتا جلنة العطاءات .اليت حدد

 ها وبنيع تناقض أو تعارض بينو وقالشروط اخلاصة اوىل ابلتطبيق يف حالة   (36املادة) 
 .التعليمات والشروط العامة

املقبول تكون املواصفات املذكورة يف دعوة العطاء أو قرار اإلحالة احلد األدىن   (37املادة) 
 .دعوة العطاء أو قرار اإلحالة املقدمة مواصفات دماتوال تلغي مواصفات اخل

إذا تبني للجنة العطاءات أن األسعار املعروضة مرتفعة، فلها أن تعيد طرح   (38املادة) 
لشراء املباشر العطاء، أو أن تلجأ إىل الشراء عن طريق استدراج عروض، أو ا

، كما حيق هلا أن تصرف النظر عن نظام املشرتايت احلكوميةوفقا  ألحكام 
كليا  أو جزئيا ، وعند إعادة الطرح حيق للمناقص الذي سبق أن اشرتى   الشراء

 دون مقابل . دعوة العطاء احلصول عليها
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حتتفة جلنة العطاءات حبقها يف إلغاء دعوة العطاء أو قرار اإلحالة يف أي وقت   (39املادة) 
وقرار قد تبلا أمر الشراء  املناقصبيان األسباب، ما د يكن  أو أي مرحلة دون

، وهلا أن ترفض كل جراءات توقيع العقد او االتفاقيةاإلحالة واستكمل كافة ا
أو بعض العروض املقدمة إليها دون أن يكون ألي من املناقصني احلق يف 

، وال يرتتب على الشركة أي إلتزامات مادية أبي خسارة أو ضرر عليهاالرجوع 
 أو غري مادية مقابل ذلا.

 لمتعهد تجاه الشركة مستوليات ا  :سادساً 
تقدمي أتمني و قد اعتعليه العطاء استكمال إجراءات ال الحيالذي  املناقصعلى   (40املادة) 

خالل املدة اليت حتدد العقد اتفاقية ودفع الرسوم القانونية وتوقيع  حسن التنفيذ
 االحالة حتت طائلة إلغاء اإلحالة يف كتاب 

اعرتافا  منه أبنه مطلع  املناقصاء و/او االتفاقية من قبل يعترب توقيع أمر الشر   (41املادة) 
ما  على كافة حمتوايت قرار اإلحالة وأمر الشراء وكل ما يتعلق هبما وأنه ملتزم التزا

 .اتما  مب توايهتما ومضموهنما
طاء حتت طائلة إلغاء اإلحالة او فسخ جزء من الععن كل أو تنازل الال جيوز   (42املادة) 

حبقها يف الرجوع على املناقص املخالف  شركة مياه الريموكحتتفة العقد و 
 ابلعطل والضرر والكسب الفائت والتعويض. 

أو أتخر يف تقدمي  العقدية،تنفيذ التزاماته  يف املناقص او قصرإذا استنكف   (43املادة) 
 اللوازم احملالة عليه، للجنة العطاءات شراء اللوازم أو اخلدمات موضوع العقد
بنفو املواصفات واخلصائص أو بديال  عنها بذات اخلصائص واالستعماالت 

ونفقته  املناقص املخل ها سوية من أي مصدر آخر على حسابوال تقل عن
وحتميله فروق األسعار والنفقات اإلضافية وأي خسارة أو مصاريف أو عطل 

االعرتاض  للمناقصأو ضرر يل ق ابلشركة دون احلاجة إىل أي إنذار, وال حيق 
 على ذلا.

 )أ( (44املادة) 

 

 
 

         )غري مطبق( 
 )ب(

يف تنفيذ ما التزم به يف املوعد احملدد ابلعقد، فتفرض عليه  املناقصإذا أتخر 
، كما حيق للشركة حسب ما ورد ابلشروط اخلاصة ضمن الوثيقة)غرامة مالية( 

يتم و ل ة الشركة ذلا اقتضت مص خري اذاء العقد بعد مرور اربعة اسابيع أتالغا
 .كافة اخلسائر الناجتة عن ذلا  املناقصحتميل 
قبل املوعد احملدد لذلا وبدون موافقة  هبتوريد اللوازم املطلوبة من املناقصإذا قام 

خطية مسبقة من الشركة، في ق للجنة العطاءات ان تفرض عليه )غرامة مالية( 
لوازم اليت بكر املتعهد يف %( واحد ابملائة من قيمة ال1بنسبة ال تقل عن )

 توريدها لعطاءات التوريد على دفعات.
.أ( دون حق الشركة يف الرجوع 44ال حيول توقيع الغرامة الواردة يف املادة )   (45املادة) 

يف تنفيذ ما التزم  املناقصبقيمة العطل والضرر الناتج عن أتخر  املناقصعلى 
جلنـة العطـاءات بقيمـة العطـل والضرر  به دون سابق إنذار، على أن يتـم إعـالم

 .إن وجدت
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كفاالهتم قيمة  من املناقصني أو املتعهدين من  حتصل األموال املست قة للشركة  (46املادة) 
خر او من األموال املست قة هلم آالعطاء او اي عطاء او اي جزء منها هلذا  /

 اخرى. معامالتلدى الشركة يف اي 
هي حدث او ظرف استثنائي خارج عن ارادة وسيطرة الطرفني مثل احلرب او  :قاهرةالقوى ال (47املادة) 

االضراب او الشغب او اجلرمية و قد يكون حسب املصطل  )عمل القوة العليا( 
أو التشريعات احلكومية املست دثة, أو مثل الفياضاانت او الزالزل او الرباكني 

يث مينع احد او كال الطرفني من , حبو اليت ال ميكن التنبؤ هبا ةغري الواض 
الوفاء إبلتزاماهتما املنصوص عليها يف العقد و ليو املقصود بذلا تربير االمهال 

 او التقصري او غريه من املخالفات لكل من الطرفني.
تنفيذ العقد أو عدم الوفاء  األضرار املرتتبة على التأخري يفاملناقص ال يت مل  .1  

 قوى قاهرة. انجتا  عنعدم الوفاء  به إذا كان التأخري أو
تقدمي إشعار  املناقصيف كل األحوال عند وجود قوى قاهرة فإنه يتوجب على  .2  

" ساعة من اتريخ وقوع اخلطر او العلم به ايهما 24)خالل " خطي و فوري
 تنفيذ االلتزام أو التأخر دون حتولابلظروف واألسباب اليت  الشركةإىل  اسبق(

 ه وتقدمي كل ما يثبت ذلا.يف الوفاء ب
تكون القوى القاهرة املؤقتة من مربرات التأخري وجيب الوفاء بعد زواهلا، وتكون  .3  

 القوى القاهرة الدائمة من مربرات عدم الوفاء.
مان ومدى أثرمها تنظر جلنة العطاءات يف القوى القاهرة من حيث املكان والز  .4  

 .على تنفيذ العقد
 يلالعرض البد  

 أ.

 

 ب.

 

 

 
ال جيوز ملناقص ان يقدم عرضني مستقلني لنفو املواد سواء ابمسه الشخصي 
او ابلشراكة مع اسم آخر، ويف مثل هذه احلالة ال ينظر يف العرضني وعليه ان 

 يقدم عرضا واحدا حمددا اال اذ طلبت الشركة غري ذلا.
اقص ان يذكر جيوز للمناقص  تقدمي عروض مرادفة لنفو املادة، و على املن

على عرضه االصلي وابحلرب االمحر ان هناك عرضا مرادفا مرفقا هبا وان يقدم 
 العرض املرادف على منوذج تقدمي العروض االصلي موقعا وخمتوما من املناقص.

شركة مياه من قبل  ةصني املشاركني ابلعطاءات املطروحعلى كافة املناق تعليمات :  
ءات واملشرتايت لالطالع على قائمة املناقصني ديرية العطاممراجعة الريموك

املدرجني على القائمة السوداء لغاايت عدم التعامل مع املناقصني وتقدمي أية 
عروض مصدرها هذه الشركات علما  أبنه سوف يتم استبعاد اي عرض غري 

 .ملتزم بذلا
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  بوليصة التأمين  :سابعاً 
بوليصة تقدمي و قد اعتيه العطاء استكمال إجراءات العل الحيالذي  املناقصعلى   (48املادة)

% من قيمة  115أتمني تشمل أتمني كادره والطرف الثالث وبقيمة ما نسبته 
 العقد املقبولة.

 

 

 

 
 
 
 

  



YW- FARA 13- BILLING- 2023 

 28 

 
 
 

 البديل العرض 
 ثلم ويف آخر، اسـم مع ابلشـراكة او الشـخصـي ابمسه سـواء املواد لنفو مسـتقلني عرضـني يقدم ان ملناقص جيوز ال( أ

 .ذلا غري الشركة طلبت اذ اال حمددا واحدا عرضا يقدم ان وعليه العرضني يف ينظر ال احلالة هذه
 االمحر وابحلرب االصــلي عرضــه على يذكر ان املناقص على و املادة، لنفو مرادفة عروض تقدمي  للمناقص جيوز(  ب
 من وخمتوما موقعا االصــــــــــــــلي العروض تقدمي منوذج على املرادف العرض يقدم وان هبا مرفقا مرادفا عرضــــــــــــــا هناك ان

 .املناقص
 
 تعليمات  : 
 شركة شركة لدى" سابقا  االستعمال خالل مصنعيتها سوء ثبت اليت املعروضة للمادة عرض اي استبعاد الريموك مياه شركةل حيق -

 .الريموك مياه
 التوريد عند(  االردن خارج املصنعة و وردةاملست) عليه احملالة للمواد اجلمركي البيان من نسخة ارفاق املورد على -
 التوريد اتريخ يعتمد ذلا وخبالف التوريد عند املواصفات يف املطلوبة والتصنيع الثالث الطرف ف وصات شهادات ارفاق املورد على -

 .  املطلوبة  الواثئق مجيع اكتمال اتريخ من
 سيتم املواد توريد عند العطاء عليه احملال املورد قبل من(  العطاء واثئق يف املطلوبه)  الثالث طرف شهادات إرفاق عدم حال يف   -

 بديله حلول أي تقبل لن و,  العقد شروط تطبيق األسعارو فرق املتعثر املورد حتميل و بديله مواد شراء سيتم و,  فورا املواد رفض
. 

 
 على لالطالع واملشرتايت العطاءات مديرية مراجعة الريموك هميا شركة قبل من املطروحه ابلعطاءات املشاركني املناقصني كافة  على -

 علما   الشركات هذه مصدرها عروض أية وتقدمي املناقصني مع التعامل عدم لغاايت السوداء القائمة على املدرجني املناقصني قائمة
 .بذلا ملتزم غري عرض اي استبعاد يتم سوف أبنه
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 الجزء الرابع

  الحرمان/داءالقائمة السو 

 
 
 

 

  الحرمان/القائمة السوداء 
 
 
 
 
 

( لسنة 8حسب ما جاء في نظام المشتريات الحكومية رقم )
2022  
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 الخامسالجزء 

 

 الشروط الخاصة والمواصفات 
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المليعات والرسوووو   والضوووورا   ا  ر  والضوووورالة العامة   ى  الجمركية الرسوووو   من معفى العطاءهامه:  مالحظة     

 .( مرفق كتاب ا  فاء  3/3/2009( وتاراخ 4247()حس  قرار مج س ال زراء رقم 

 
- Source and Nationality of Procurement as per below : 

- Except as specified in this contract or as USAID may otherwise agree in writing, 

all goods financed under this contract shall have their source, and the suppliers of 

all goods and services financed under this contract shall have their nationality in 

countries included in Geographic Code 937. Goods and services financed under this 

contract must be available for purchase in the applicable Geographic Code at the 

time of purchase. 

 

- Geographic Code 937 includes the United States, the cooperating/recipient 

country, and developing countries other than advanced developing countries and 

excludes prohibited sources. a developing country (for a list of eligible developing 

countries, please see: 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1876/310maa.pdf.  

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/310mac.

pdf 

 
1. The materials that are not complying with USAID geographic code 937, but are stock 

in Jordan before one year of awarding this tender , shall fulfill the following 

requirements to be accepted by the Employer: 

a- Customs clearance  

b- Backing list 

c- Invoices  

 

 :ا ي ماأن الين في العرض المقد  منه    المناقص ا تز  -

 ورقم( Model) والطراز التجاري وا سم والماركة، الصانعة، الشركة واسم المعروضة، ل  از  المنشأ ب د -1

 (المعروضة بال  از  الخاصة النشرة أو الكتال ج،

( بحيث تشمل اسم المصنع و ب د Compliance Sheetقص تقدام شهادات مطابقة ل م اد)اج    ى المنا -2

 المنشأ و العمر اإلنتاجي ل مادة في المصنع مع الشهادات التي تثلت ذلك من جهة معتمدة.

 اج    ى المناقص تقدام جدول مطابقة ل م اد المقدمة مع م اصفات العطاء. -3

 المتحدة ل   اات مم  كة امراكية شركات  الل من اك ن ان  اج و دماتها واللحري الج ي الشحن -

 .اليرم ك مياه شركة شركة  الل من الخطية  USAID م افقة ا ذ اج  ذالك وبخالف ا مراكية

 لد " سابقا  ا ستعمال  الل مصنعيتها س ء ثلت التي المعروضة ل مادة  رض اي استلعاد لشركة احق  -

 .اليرم ك مياه شركة شركة

 ى الم رد ارفاق نسخة من الليان الجمركي ل م اد المحالة   يه )المست ردة والمصنعة  ارج ا ردن(  ند    -

 الت راد

 

 

 

 

 

 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1876/310maa.pdf
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( Bid Formيعد املناقص عرضه وأسعاره على اجلداول و النماذج املرفقة بدعوة العطاء ، و خيتم ويوقع مناذج عرض املناقصة )
، وحيق للشركة استبعاد اي عرض غري متقيد هبذة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة ة يف دعوةوجداول الكميات والواثئق املطلوب

اجلداول و النماذج، على ان يقدم املناقص عرض رئيسي واحد فقط و لن تقبل اية عروض او بدائل اخرى او اضافات على العرض 
يث يتم بيان كيفية تقدمي العروض البديلة و كيفية عرض حبلشروط اخلاصة( تقدمي عروض بديلة اال اذا وجد يف دعوة العطاء )ا

أسعارها واألساس الذي سيجري بناء عليه تقييم العروض البديلة ويف حال عدم ذكرها صراحة يف دعوة العطاء فان تقدمي اية بدائل 
دعوة العطاء أن يضيف أي غري مقبول و لن ينظر يف أي عرض مقدم غري العرض الرئيسي، و حيق للمناقص ابإلضافة إىل واثئق 

واثئق أو معلومات يرغب إضافتها ويرى أهنا ضرورية لتوضي  عرضه، وعليه أن يكتب عنوانه الكامل والدقيق يف عرضه متضمنا  
ل العنوان االلكرتوين واهلاتف والفاكو لرتسل إليها املخاطبات املتعلقة ابلعطاء، وعليه أن يبلا الشركة خطيا  عن أي تغيري أو تعدي

يف عنوانه، وتعترب مجيع املخاطبات اليت ترتك له يف العنوان املذكور أو ترسـل إليـه أبي وسيلة إرسال كأهنا وصلت فعال  وسلمت يف 
  حينها.
 

 يف هذا العطاء وإذا د يقتِض السياق خالفا لذلا، فإن:
 أو االلتزامات.أي إشارة إىل أي طرف تشمل اإلشارة إىل خلفه العام واخلاص ألي من احلقوق و/

 أي إشارة إىل هذا العطاء تشمل واثئق العطاء مجيعها ومجيع مالحقها ومرفقاهتا ووفقا ملا يتم تعديله  و/أو اإلضافة إليه أو تغيريه من
 حني آلخر.

 عناوين البنود الواردة يف هذه الواثئق هي للمالئمة فقط وال تؤثر على تفسري هذا العطاء.
 املفرد تشمل اجلمع والعكو ابلعكو، والكلمات الواردة بصيغة اجلنو تشمل مجيع األجناس. الكلمات الواردة بصيغة

مجيع املالحق واملرفقات احلالية واملستقبلية هلذا العطاء تعترب جزءا ال يتجزأ منه، ويف حالة وجود تعارض أو التباس بني أي شرط من 
 الوارد يف املل ق هو الشرط األوىل ابلتطبيق. شروط هذا العطاء وأي شرط من شروط أي مل ق يكون الشرط

ل عن أداء التزام مبوجب واثئق هذا العطاء أن أيخذ يف االعتبار مجيع املسائل ذات الصلة مبا يف ذلا ؤو يتعني على  الطرف املس
 حلكيمة.إيضاحات وآراء الطرف املستفيد من ذلا االلتزام، وأن يتصرف من نواحي أخرى حبسن نية وفقا للممارسات ا

حيثما يشار يف اي وثيقة من واثئق هذا العطاء لفرتة أو فرتات زمنية، فإن الفرتات مدار الب ث تعترب أبهنا تنتهي يف منتصف ليل 
 اليوم األخري من هذه الفرتة، ما د يرد خالفا لذلا.

تصري  أو طلب أو مراسالت أخرى، فإنه حيثما يرد يف اي وثيقة من واثئق هذا العطاء شرطا يتعلق بتقدمي إشعار أو موافقة أو 
يتعني أن يكون هذا اإلشعار أو املوافقة أو التصري  أو املراسالت األخرى خطية. وتعين كلمة "خطية" أي مراسالت مكتوبة خبط 

 لذلا الطرف.اليد أو مطبوعة )مبا يف ذلا املراسالت املرسلة بواسطة الربيد اإللكرتوين والفاكو( موقعة من قبل املمثل املفوض 
 

 االجتماعات اإلدارية :
" للمهندس أو ملمثل املقاول أن يدعو كل منهما اآلخر إىل االجتماعات اإلدارية لدراسة أمور العمل ، ويتعني على املهندس يف 

أن  مثل هذه احلالة أن يسجل حمضرا  حليثيات االجتماع ويسلم نسخة منه لكل من احلاضرين وإىل صاحب العمل ، مع مراعاة
 تكون املسؤوليات عن أية أفعال مطلوبة من أي منهم متوافقة مع أحكام العقد " .
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والري ا ردنية اقع نشاطها في هي شركة ذات مسؤولية محدودة مم  كة لس طة المياه /وزارة المياه  شركة مياه اليرم ك

 مجال ادارة  دمات المياه والصرف الصحي ومن مها  الشركة قراءة  دادات المياه واصدار الف اتير ل مشتركين .

 الفا وسلع ن واربعة ثالثما ة (374,972)اقارب  مابقراءة  دادات المشتركين اللالغ  ددهم  شركة مياه اليرم كاق   كادر 

 .مشترك وسلع ن نواثنا وتسعما ة

فات رة شهراة ل مشترك  12بحيث اتم اصدار  التح ل الى قراءة  دادات المشتركين لتصلح شهراا   شركة مياه اليرم كتن ي 

ال احد   ى مدار العا  في الميدان وذلك ل تسهيل   ى المشتركين في مراقلة استهالكهم ومسا دة المشترك في ترتي  

 ل مشتركين. ج دة التدفقات النقداة ل مساهمة في تغطية تكاليف وتحسين الخدمات المقدمةا لتزامات الشهراة وضمان 

 اليرم ك مياهشركة مشتركين من دد لع ل عداداتترغ  في طرح  طاء شراء  دمات القراءة  شركة مياه اليرم كو  يه فإن 

 وفصل المناطق . ةاإلحالبعد  حس  تع يمات شركة مياه اليرم ك امكانية زاادته او تق ي ه مع

ل مناطق ال اقعة ضمن ا تصاص شركة مياه حيث ات اجد المشتركين المط  ب قراءتهم وف ترة  داداتهم من  الل العطاء 

 تقتضيه ما حس (  زاعالحق بإضافة او ازالة واحدة او اكثر من هذه المناطق )مناطق الت اليرم ك مياه شركةول  اليرم ك 

 :الص ة ذات الت زاع مناطق ا ضح ليالتا المرفق العمل، مص حة

 رقم المنطقة اسم المنطقة عدد المشتركين

اربدقصبة  141448  002 

 007 الشونة الشمالية 15521

 016 الكورة 19034

 021 الرمثا 19231

 023 بني كنانة 17824

 025 بني عبيد 37714

المفرق محافظة 50000  013 

الشمالية البادية 12500  017 

جرش محافظة 35700  024 

عجلون محافظة 26000  022 

 المجموع 374,972
 

وتطليق نظا  اصدار الف اتير الميدانية والمعدات المط  بة وتشغيل ا جهزة   ت راد وتركي ا تز  المناقص ب -

 source بحيث تعمل   ى نظا  التشغيل اندرواد وتك ن م كية اللرنامج المصدر  HHU   ى اجهزة الـ

codeحس  الم اصفات الفنية المرفقة في وثيقة العطاء  ة مياه اليرم كلشرك 
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 وصف العمل

 مشروع قراءة  دادات المشتركين/ الف ترة 

ال اقعة ضمن ا تصاص شركة  ل مناطق إن إ مال المقاول تتضمن باألساس قراءة  دادات المشتركين واصدار الف اتير لهم

وقراءته واصدار فات رة له بالم قع وحس  اإلجراءات و السياسات  ني   ى كل  دادبحيث اق   بالكشف الميدا مياه اليرم ك 

 المذك رة بم حق  رض المناقصة، لإلجراءاتوفقا   شركة مياه اليرم كالمتلعة لد  

 اق   المقاول بالتحقق من م اقع العمل قلل اللدء بالعمل. .1

بتحداد منهجية العمل )برنامج  قعة ضمن ا تصاص شركة مياه اليرم ك ل مناطق ال اا دارات المقاول بالتنسيق مع  اق   .2

 العمل( و تقدام وصف و برنامج سير العمل. 

   ى المقاول تأمين األادي العام ة والعدد الالزمة و تنق ها. .3

 باإلضافة اليرم ك شركة مياه في مداراة كل في الزبا ن  دمات اقسا ل قراءة من  المعدة لطابعاتوا ا جهزة استال اتم 4

 بعد ت راد ا جهزة وتشغي ها من قلل المناقص. المحم ة ا شتراكات  دد وحس  الف اتير لرو ت

بالمشترك  الخاصةالليانات  واد المشترك  كل وزاارةل مسارات  القراءة  طة  حس ا شتراكات  بزاارة . اق   المقاول6

 ص ل.حس  األ  ى جهاز القراءة كما ه    ى ال اقع و

 المسبق التأهيل شروط

 التالية:  الشروطت فر  ل عطاء المتقد  في اشترط 

جيب أن تكون لدى الشركة املتقدمة للعطاء كافة الرتاخيص واملوافقات الالزمة للتقدمي ملثل هذه اخلدمات يف  .1 
 اململكة األردنية اهلامشية.

وزارة الصناعة والتجارة ولديها رخصة مهن سارية املفعول جيب أن تكون الشركة املتقدمة للعطاء مسجلة لدى  .2 
 و جيب أن تكون مسجلة لدى مؤسسة الضمان االجتماعي.

 .أن يكون لدى املناقص كادرا  يتناسب وحجم عمليات الشركة .3 

لمية على املناقص ان يقدم وصفا  تفصيليا  للكادر العامل لديه واملتعاقدين معه مع ارفاق الشهادات الع .4 
 وشهادات اخلربة العلمية والعملية.

 بتقدمي عرضهم الفين واملايل وحسب متطلبات العقد االلتزامعلى املتقدمني  .5 
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 الشروط واالحكام

هلا ان تتعاقد مع اكثر من املتقدمني للعطاء و واحد من مع مناقص غري مقيدة ابلتعاقد  شركة مياه الريموكان  .1 
 مناسبا . شركة مياه الريموكه ما ترامناقص حسب

مث فت  العرض املايل  وتقييمه الفينالعرض  فت  وسيتم ،منفصلفين ومايل  عرضاملناقص تقدمي  على .2 
 .فنياللمناقصني املؤهلني 

احلق  شركة مياه الريموك. لومؤسسات كربىعلى املناقص ان يقدم خرباته العملية يف تقدمي اخلدمات املطلوبة لشركات  .3 
 يف طلب واثئق معززة لذلا عند اللزوم.

 بنفو الشروط واالسعار املقدمة من املناقص. شركة مياه الريموكوفقا  ملتطلبات عمل اقية للم ال عليه سيتم ابرام اتف .4 

واحملالة  ابلعمل اخلاصةتقدمي التقارير الشهرية الدورية للشركة عن مجيع االمور يلتزم املناقص الذي متت االحالة عليه ب .5 
 مع بيان كافة املستجدات.إليه 

 .)امر املباشرة( اعتبارا  من اتريخ استكمال اجراءات التعاقد ميالدية واحدة سنةمدة التعاقد  .6 

 مناسبا . شركة مياه الريموكبتقدمي التقارير الدورية الالزمة خبصوص األعمال وحسب ما تراه يلتزم احملال  .7 

ق العطاء. حيق ـــن واثئـاليت سيتم ابرامها مع املناقص احملال عليه / عليهم جزءا  ال يتجزأ م خدمات القراءةفاقية تعترب ات .8 
 ـ  لشركة مياه الريموك

 جزء ال يتجزأ من واثئق العطاء. شركة مياه الريموكلتعترب املواصفات والشروط العامة واخلاصة ـ  .9 

يت مل املناقص مسؤولية اية اخطاء انجتة عن اعماله او امهاله او تقصريه يف اداء اخلدمات املطلوبة طيلة مدة العقد  .10 
تكليف  شركة مياه الريموكوعليه تصويب الوضع الناتج عن ذلا فور حدوثه ويف حالة عجزه عن القيام بذلا حيق ل

 عليه.وعلى نفقة احملال  من تراه مناسبا  لتصويب االخطاء

عن  من موظفنييكون املناقص / املناقصني احملال عليه / عليهم العطاء مسؤوال  / مسؤولني عن اعماهلم والتابعني لديهم  .11 
بسبب امهاله او تقصريه او اخطائه يف  لألعمالاية اضرار مباشرة وغري مباشرة وتبعية قد تل ق ابلشركة اثناء تنفيذه 

 شركة مياه الريموكبون مسؤوال  عن اي عطل وضرر وخسارة وكسب فائت قد يل ق املطلوبة ويك تقدمي اخلدمات
 نتيجة  لذلا. 

املتعلقة ابلشركة او بعد انتهائها ابحملافظة على سرية املعلومات  العقدتفاقية سراين اسواء خالل مدة املناقص يتعهد  .12 
 حتت طائلة املسائلة واملسؤولية.ا ألي طرف اثلث وال يستخدمها ألغراض خاصة به او يقوم ابلكشف عنهوعملياهتا 

نتيجة اعماله او اخالله او تقصريه ابلتزاماته  شركة مياه الريموكبيضمن املناقص االضرار و/او اخلسائر اليت قد تل ق  .13 
 او تقاعسه عن اداء املهام واالعمال املوكلة إليه.

 .قيمة االحالة من (%10) بنسبةعلى املناقص تقدمي كفالة حسن تنفيذ  .14 

اخالله او تقصريه بشروط العطاء،  مصادرة كفالة حسن التنفيذ بعد اشعار املناقص خطيا  عند شركة مياه الريموكحيق ل .15 
ق مع االدارة املعنية سرعة االستجابة والتنسي، تقدمي تقارير املتابعة الدوريةومن ذلا على سبيل املثال ال احلصر، عدم 

شركة مياه ة، آلية تنظيم العمل، االخالل مبنهجية العمل وعدم بذل العناية الالزمة لل فاظ على حقوق يف الشرك
 .الريموك
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بيان االسباب، ويكون قرارها غري قابل  دونالغاء العطاء هلا و على اقل االسعار  ابإلحالةمقيدة غري  شركة مياه الريموك .16 
 لالعرتاض.

 قدميها خطيا  قبل اسبوع على فت  العطاء.اية استفسارات جيب ت .17 

شهادة تسجيل حديثة صادرة من وزارة الصناعة والتجارة على ان تكون كافة الشهادات سارية تقدمي على املناقص  .18 
 املفعول، ويف حالة عدم تقدميها سيتم رفض العرض .

 Highاجلودة يف تقدمي اخلدمات املتعارف عليها )يلتزم املناقص بتقدمي اخلدمات املطلوبة وفقا  ألعلى مستوايت  .19 

Standard Quality.) 

 : وفقا  لآللية التاليةفنيا  سيتم تقييم املناقصني  .20 

 

 التقييم آلية

 التقييم عالمات الوصف الرقم

1 
العمل المقترحة لتط ار وتحسين  منهجية

 الخدمة        
15 

 20 ةمشابه لمشاريع السابقة الشركة خبرات 2

 20 الكادر  تقييم 3

4 
 ضمن مرفق االدنى)الحد  الكادر عدد

 (الوثيقة
10 

5 
 العمل مجال في العملية الكادر خبرة

 عليها المنصوص الخبرات وحسب المطلوب
15 

 10 للكادر  العلمية المؤهالت 6

7 

المتقدم عليها المناقص  االجزاء عدد

(LOTS) 
 ( المات 10)  اجزاء اربعة

 ( المات 7اجزاء ) ثةثال

 ( المات 4)  جز ين

 (  المه 2) واحد جزء

 %100 المجموع

 

 

  

21. 

 

  .بعد تقييم العروض الفنية املطابقة العروض ارخص علىاالحالة وفقا  لالحكام الواردة يف نظام املشرتايت احلكومية  تتم

   العروض املالية للمناقصني املؤهلني فنيا فقط.ويتم فت ( فما فوق75)يؤهل املناقص فنيا اذا حصل على عالمة  .22

 اكثر او واحدة مبجموعة ابملشاركة للمناقص يسم  (BY LOT) حسب اجملموعات  للعطاء االحالة يتم . 24
 .اجملموعات مجيع على املشاركة او
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من  E (ASCHEDUL(االجهزة والربجميات املطلوبة يف اجلدول  بتوريداملناقص املتقدم للعطاء  يلتزم .52
 .ابلوثيقة الفنية املواصفات وحسبجداول الكميات 

 

  

 

 

 

 متطلبات تقديم العروض

 يقدم املناقص عرضا  فنيا  يبني فيه قدرته الفنية على تقدمي اخلدمات املطلوبة ومواصفات التأهيل املطلوبة يف العطاء،  .1 

 ختني خمتومتني خبتم املناقص. مايل، يتكون العرض من اصل ونسو يقدم املناقص عرض فين  .2 

 مغلفات(. 3منفصل عن االخر ) )اصل ونسختني( مرفقا  بكفالة دخول العطاء يف مغلفواملايل يوضع العرض الفين  .3 

   

 املقدم من املناقص على البنود التالية؛  واملايل يشتمل العرض الفين والمالي العرض الفني -

املناقص  ابألعمالاليت سيتم استخدامها للقيام  ساليب والتقنياتواألاآلليات منهجية العمل و  أ. 
 عليها ومدى مطابقتها للمواصفات ضمن العرض الفين.

بيان نطاق العمل الذي سيقوم به ضمن عرضه الفين، على ان يتضمن نطاق العمل اخلدمات  ب. 
 لتقدمي اخلدمات. املقدمة من املناقص واخلدمات االضافية واآللية اليت سيتبعها املناقص

 بيان تفصيلي للكادر العامل لديه وخرباته العملية ضمن العرض الفين معززا  ابلواثئق الثبوتية ج. 

 .معززا  ابلواثئق الثبوتيةوخربة الكادر العامل لديه و/او املتعاقد معه  العملية ة املناقصخرب  د. 

 جنازها من قبل املناقصعن املشاريع املشاهبة السابقة اليت مت إملخصا   هـ. 

 يتضمن العرض االسعار املقدمة من املناقص ووفقا  جلدول الكميات. و. 

 . االجهزة احملمولة ي

 

   

 المع  مات و األوراق ال اج  إرفاقها بالعرض با ضافه إلى ما ذكر سابقا.

 

 ص رة  ن شهادة التسجيل -أ

او المياه ) تاقراءة العداد المجفي   لرات الشركة في المشاراع السابقة و المشابهة -ب

 (شابه ، او ماالكهرباء

 كتاب ت كيل رسمي ل مف ض بت قيع العطاء حتى اك ن م زما لمقد  العطاء -ج

 أسماء وشهادات الخلرة ل جهاز العامل المقترح من طرف المقاول -د
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 التزامات الشركة الحالية و التاراخ المت قع  نتهاء األ مال بها وقيمتها -ه

 الشركة وتاراخ صنعها وحالتهاليات آكشف ب -و

 شهادة ما اثلت مقدرة المقاول المالية -ز

 

 موقع العمل

شركة مياه و لمناطق ال اقعة ضمن ا تصاص شركة مياه اليرم ك ا م قع العمل   مال هذا العطاء ه  كافة

مهندس المشرف أي مكان من مناطق ادارة الشركة حس  الحاجة و تع يمات ال ا مال في بإ طاءلها الحق  اليرم ك

 .  ى ا سعار زيادةو دون 

 

 استالم المواد

 مركز  دمات الزبا ن في كل مداراة فياق   المقاول بتسووومية المندوبين المخ لين من قل ه باسوووتال  الم اد من 

 بكتاب رسمي مرفق معه األوراق الثل تية لهم وص رة  ن الت قيع المعتمد له شركة مياه اليرم ك

 
 اجراءات العمل

 
شركة بتطليق أي تعدال   ى هذه اإلجراءات حس  ط    يلتزمكما وا تز  المقاول بتنفيذ العمل وحس  اإلجراءات التالية 

 بما اقتضي مص حة العمل دون أي زاادة   ى السعر. مياه اليرم ك

 بقراءة العداد واصدار الفاتورة بالميدان ةاالجراءات وواجبات المقاول  المتعلق

 مالحظات المطلوب من المقاول / موظف المقاول االجراء الرقم

1 
القراءة والطابعة والروالت زة جهاستالم املقاول اب وم يق
  مركز خدمات الزابئن  يف كل مديريةمن 

 تعترب االجهزة عهدة على املقاول 
بعد انتهاء املشروع الريموك  هجيب اعادهتا اىل  شركة ميا

 صاحله 
جهزة نتيجة ضرر  صيانه لأل عليها واي ةلذا جيب احملافظ

                                                                                                                                                                                                                                                 على حساب املقاول هسببه املقاول يتم صيانت

2- 

مشرف القراءة لدى املقاول ابستالم األجهزة  يقوم
احململة ابلقراءات حسب خطة القراءة املتفق عليها مع 

  املقاول .
 

 
يف حال توقف جهاز اثناء العمل وعليه بياانت جيب 

رة يتم بدو ل مشرف املقاول مباشرة اعادة اجلهاز اىل 
 التواصل مع املعنيني يف مركز الشركة

 
من اايم  3صباحا ولغاية الساعه  8يبدا العمل  الساعه 

 االسبوع من السبت اىل اخلميو واستثناء اايم 
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والعطل واالعياد والعمل خالهلا يتطلب موافقة  ةاجلمع
 شركة مياه الريموك

اول ملدة اسبوع من قبل موظفني قييتم تدريب مشريف امل
 مياه الريموك على اجهزة القراءةشركة 
 

3- 

واملعتمدة يلتزم املقاول خبطة القراءة وتواريخ القراءة املعدة 
من قبل شركة الريموك بزايدة او نقص  عن التاريخ احملدد 

 اايم 3 ابخلطة
 

يستلم املقاول خطة القراءة من مركز خدمات املشرتكني 
 ول املركزؤ ومراجعتها مع مس

4- 

املخول ابلقراءة من قبل املقاول بزايرة يقوم املوظف 
 االشرتاكات ابستخدام خريطة املسار وتباع 

 الية القراءة املستخدمة على جهاز القراءة وادخال 
حالة العقار وحالة العداد واية مالحظات كما هو يف 

 لفواتريواصدار  واخذ قراءة وتصوير احلالةالواقع 
 

 خلاصة بقراءة املساراتاملقاول مجيع اخلرائط   ايتم تسليم 

5- 

يقوم املقاول بتوصيل موظفه اىل املنطقه املطلوب قراءهتا 
 القراءة حسب البياانت احململه على جهازه

 

ابلعمل التاكد من ص ة البياانت  ةيتطلب قبل املباشر 
 مة التاريخ والوقت على اجلهاز .على اجلهاز وسال

 

6- 

املوقع وادخال  يباشر املوظف عمله بقراءة العدادات يف
صاحب ملوقع بعد االستئذان من البياانت كما هي يف ا

 كانت العدادات داخل حرم العقار .  اذا العقار

االماكن اخلاصة ابملشرتكني  داخلمينع دخول املوظف 
وجيب وضع الباجة والتعامل مع بدون استئذان السكان 
 املشرتكني ابحرتام ولباقة

7- 

مناسب يقوم موظف  حبال كان مكان العداد غري
لدراسة  ابدخال املعلومات  يف جهاز احملمول ملقاول ا

 من قبل شركة مياه الريموك وتصويب الوضع ةاحلال

ة الفصل ابملوضوع يكون بعد الكشف على املوقع واملقارن
العداد نفسه من قبل موظف  ةمع السجل التارخيي لقراء

مينع  وجود اي سبب ويف حال سابقا  شركة مياه الريموك
د تصويب وضع العداد وخارج عن قدرة املناقص او اذا 
تقم شركة مياه الريموك بتصويب وضع العداد يكون 

 املسؤوليةاملناقص معفى من 

8- 
يقوم املوظف ابعادة وضع العداد واخلزانه اىل واقع احلال 

 ةقبل القراء

 ةاغالق اخلزان -

 اغالق غطاء العداد  -

 لعداد كما كانت .اعادة اي عوازل او محاية ل -

 



YW- FARA 13- BILLING- 2023 

 40 

9- 

اليت حبوزة املوظف  ةمن خالل الطابعة طباعة الفاتور 
شركة ومطبوعه من خالل  ةعلى روالت فواتري مصمم

 . مياه الريموك

للمشرتك حبال وجوده ابملوقع  ةيتم تسليم الفاتور  -
على نفو العداد بعد  ةوخبالفه يتم وضع الفاتور 

 او يف اي مكانالتاكد من سالمة بياانت 
 مناسب

ويف حال تعطل الطابعة عن العمل يعود  -
 املوظف اىل مشرف املقاول إلصالحها

10- 

حبال واجه املوظف موقف وشاهد هتريب مياه او تسرب 
مياه الصرف الص ي لدى اي مشرتك او يف الشارع 

العام ضمن مناطق عمله يتوجب عليه االبالغ على رقم 
 الشكاوي املوحد 

  

 تصويرة
 (  116117وحد  )  اتف املهلرقم ا

11- 

مركز حبال اهنى املوظف العبء املطلوب منه يعود اىل 
اىل مركز شركة   لتسليم األجهزة املعتمدعمل املقاول 

 الثانية والنصف  2.30الريموك مبوعد اقصاه الساعه 
 واصدار تقرير بنتائج  تسليم اجلهاز والطابعه-       

 شرف املاولمن قبل م خدمات الزابئنالعمل مبركز 
 

تقارير العمل ومتابعة صدار اب املقاولمشرف يقوم 
 الحظات العمل مو 

 خدات الزابئن املعنيني ابلعملوارساهلا اىل املعنني يف 
 تسليم البياانت وارساهلا اىل شركة مياه الريموك  مينع اتخري

اال بعذر رمسي وبطلب خطي توافق عليه شركة مياه 
 الريموك.

12- 
خدمات الزابئن ابستالم التقارير اليومية يتعهد مسوول 

 وتدقيقها واعتمادها
 يقوم مسوول خدمات الزابئن بتنظيم التقارير 

 على مستوى الشهر واعتمادها وتسليمها للجنة املركزية

13- 

 ملتابعة االشرتاكات.يتم تشكيل جلنه يف كل مديرية
 وصاحبةاالعمال متابعة مجيع و  اخلاصه ابملديرية
 وحسب جدول بنود  اصدار العقوابتصالحية يف

 املخالفات يف الوثيقة(
 

 العام دقتها من املدير اتكون قراراهتا قطعية بعد مص
 كما وتتابع الشكاوي الوارده من املشرتكني

 

14- 

من ة يلتزم املقاول بتدريب موظفيه على اعمال القراء .
بداية يف بهم تدريب مشرفني املقاول الذين مت  خالل

 لدى شركة مياه الريموك. ء العطاا

 يكون التدريب خارج مباين  شركة مياه الريموك
على املقاول اتمني مكان ملوظفية خارج شركة مياه جيب 
 الريموك

 

 الكفاالت اإلضافية المطلوبة 
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 ا جهزة و دانار وذلك ككفالة  ن قيمالف  تسع ن 90,000.00اط   تقدام كفالة إضافية قلل إصدار امر الملاشرة وبقيمة 

 .اليرم كشركة مياه ل ت رادها بعدالمقاول  استخدمها  س فالطابعات وت ابعها التي 

 

 االستالم و الغرامات و العقوبات

بعد ت قيع العقد تشكل لجنة إشراف لإلشتراكات التابعة لكل مداراة, وتق   هذه ال جنة بمتابعة أ مال العقد وأداء المقاول 

لتالفي أي تقصير أو اإل الل  واإلجراءاتض التنفيذ, وتك ن صاحلة الصالحية في إاقاع العق بات والتنسيق ألي مشاكل تعتر

أو من اخ له. كما تق    المدار العا  بالشروط أو التأ ير في األداء, وتك ن قراراتها قطعية بعد المصادقة   يها من قلل 

 ترد من المشتركينبا شراف والمتابعة مع الطرف الثاني  ي مالحظة او شكاوي 

اج    ى المقاول المحافظة التامة   ى سير العمل و   ى الم اد التي است مها و اس مها   ى ال جه الكامل, و في حال حدوث 

 أي نقص فس ف اتم بشكل ت قا ي تطليق الغرامات التالية:

 

 بنود المخالفات

رقم 

 المخالفة
 االجراء المترتب على المخالفة وصف المخالفة

1 
 ترك اشرتاك بدون قراءة

يف حالة كانت  على مستوى الشهر الواحدخصم اجرة القراءة الواحده   -
خالل الشهر االول    %4اقل او تساوي   ترك اشرتاك بدون قراءةنسبة 

 من العمل 

يف حالة كانت   على مستوى الشهر الواحد قراءة اجرة كل  نيضعف خصم  -
خالل الشهر الثاين من  %3تساوي اقل او   ترك اشرتاك بدون قراءةنسبة 
 العمل

يف   على مستوى الشهر الواحدالقراءة الواحده  ثالثة اضعاف خصم اجرة  -
 %2اقل او تساوي   ترك اشرتاك بدون قراءةحالة كانت نسبة 

يف   على مستوى الشهر الواحدالقراءة الواحده  اربعة اضعاف  خصم اجرة -
 %2اقل او تساوي   ءةترك اشرتاك بدون قرانسبة  استمرتحالة 

يف   على مستوى الشهر الواحدالقراءة الواحده  مخسة اضعاف  خصم اجرة -
 %1اقل او تساوي   ترك اشرتاك بدون قراءةحالة كانت نسبة 

مده لكل فرته يعترب تومجيع احلاالت اعاله حبال جتاوز النسب املع -
يذ تنف شركة مياه الريموكذلا خمالفة صرحيه لبنود العطاء وحيق ل

 الشروط التعاقديه او وقف املقاول عن العمل فورا .



YW- FARA 13- BILLING- 2023 

 42 

2 

 التقدير
 شروط خاصة ابلتقدير

يف الثالثة شهور األوىل من  %  من امجايل املشرتكني5التقدير لغاية  -
يتم صرف كامل مطالبة املقاول شريطة ان تكون اسباب التقدير  العمل 
اختاذ القرار  % يتم5ومقبوله ويف حال بلغت النسبه اكثر من واض ه 

 .املناسب من قبل اللجنه املشكله لالشراف على اعمال املقاول

بعد انتهاء الثالثة شهور االوىل من بداية العمل يتم اختاذ االجراءات املبينه  -
 اتليا يف حال التقدير غري املربر واحملدد من قبل اللجنه :

% خصم كامل اجرة قراءة 2-% 1يف حال بلغت النسبه للتقدير  -
 الشرتاكات املقدره.ا
% يتم خصم ثالثة اضعاف 4-% 2يف حال بلغت نسبة التقدير من  -

 اجرة قراءة  االشرتاكات املقدره .
% يتم اختاذ القرار حسب شروط 4يف حال زادت نسبة التقدير عن  -

 العطاء

3 

ألي سبب   خاطئة  ادخال قراءة
كان )خبالف مايتم استدراكه 
 ومعاجلته بنفو يوم العمل (

 م حسم مخسة اضعاف اجرة القراءة عن كل خطأ قراءةيت -

 

4 

ادخال قراءة وبدون تصوير العداد  
 او صورة العداد غري واض ة

% من اجرة  50% بدون تصوير او صور غري واض ه يتم حسم 5لغاية  -
 القراءة االفرادي لالشرتاكات املعنية.

يتم او الصور غري واض ه  %  بدون تصوير 7% واقل من 5اكثر من  -
 % من اجرة القراءة االفرادية لالشرتكات املعنية .70حسم 

 % فاكثر يتم حسم كامل النسبة من قيمة األعمال.7 -

تعترب عية التدقيق على جودة التصوير هي يوم عمل واحد من ضمن اايم  -
 ويعترب ممثال الداء املقاول يف الشهر املعين شركة مياه الريموكالشهر حتدده 

6 

االت احملمول املعتمدة عدم التقيد حب
لدى الشركة او عدم استخدام 

 امللصقات
 حسم ضعفي اجرة قراءة العداد  عن كل حالة مثبته -



YW- FARA 13- BILLING- 2023 

 43 

7 

 
تعيني كادر او تكليف اشخاص 
ابعمال داخل نطاق عمل العطاء 

 دون موافقة الشركة اخلطية .

 دينار عن كل يوم عمل يتم اثباته 0500يتم حسم  املستوى الوظيفي االول -

 دينار شهراي . 1000ستوى الوظيفي الثاين يتم حسم امل -

 دينار شهراي. 1000املستوى الوظيفي الثالث يتم حسم  -

 دينار شهراي . 500املستوى الوظيفي الرابع يتم حسم  -

8 

عدم االلتزام مبالبو العمل 
والبطاقات التعريفية وشروط 

 السالمة العامة

 دينار للمرة االوىل 25حسم  -

 مرة الثانيه )حبال تكرارها من قبل نفو املوظف (دينار لل 50حسم  -

 

 إجراءات: 3تتمثل العق بات حس  تقدار ال جنة وبعد مصادقة القرار من المف ض ب احدة من 

 تنليه و/أو حسم 

 انذار و/أو حسم 

 حسم 

  إنهاء العقد دون سابق إنذار. شركة مياه اليرم كلإنذارات احق  3في حال حص ل المقاول   ى أي 

  نسلة  ا  فاق في تحقيق الحد األدنى المط  ب لإلنجاز الشهري حالتسييل كفالة العطاء ف را  وإلغاء العطاء في اتم(

المحدد بالعقد لمدة شهران متتاليين دون ملررات مقنعة أو الت قف  اة اسلاب ا ر  بدون ااة ملررات  القراءة(

 مقنعة.

 مدة اإلنجاز

 ( ا ما تق اميا  365) 

 امةالتزامات ع

 العمل   ى إنجاز ا  مال المط  بة بالطراقة الصحيحة واتلاع الم اصفات المط  بة وا لتزا  التا  بجدول العمل. - 1

 شركة مياه اليرم كالتأكيد   ى تنفيذ األ مال بطراقة احترافية تضمن  د  اإلساءة لشركة  -2

 التأكيد   ى الكادر بمالبس ومعدات السالمة المهنية  - 3

 تحقيق ا نتاجية المط  بة - 4

  اتم اصدار امر ملاشرة ا  بعد استكمال المقاول تقدام الليانات المط  بة منه )ب الص التامين / كفا ت ..الخ( وبعد  -5

 شركة مياه اليرم كاستكمال المقاول تقدامه كافة ال ثا ق المط  بة ا اله والم افق   يها  طيامن 

دة تسجيل الشركة تلين مالكها وان اك ن ه  المف ض ال حيد او احد اص له او فرو ه بمتابعة   ى المقاول تقدام شها -6

 ا مال العطاء ا داراة.
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 ممثل ومستخدمو المقاول )جهاز المقاول المنفذ(

طي ة مدة تنفيذ  اتعين   ى المقاول أن اعين الجهاز المنفذ التالي كحد أدنى، وبحيث اك ن هذا الجهاز متفرغا ل عمل في الم قع

 المشروع، وأن تك ن لداه المؤهالت والخلرات المدونة أدناه في مجال تنفيذ واإلشراف   ى مشاراع مماث ة:

 

 الك ادر المط  بة

/  ةالوظيف

 المستوى
 شروط خاصة المهام

 قارئ عدادات
 املستوى الرابع

زايرة املشرتكني وقراءة عداداهتم ضمن حاالت  -
 حمددة مسبقا   

ر الفواتري يف املوقع ورصد املالحظات اليت اصدا -
 ختص نشاط الفوترة

ابالغ الشركه مبالحظات امليدان  اوال ابول مع  -
 تصوير للقراءة واي متعلقات حبالة القراءة

االبالغ عن االستعماالت غري املشروعة  -
 وتعديل صفة االستعمال 

 والكسور التسريب حاالت مجيع عن االبالغ -
 املناقص كادر  ورهايز  اليت املناطق يف

 سبب الي العداد تعطل حاالت عن التبليا -
 كان

يلتزم املقاول ضمن اخلطة املقدمة منه بتعيني  -
قراء ابلعدد الكايف إلجناز العمل حسب 

 شركة مياه الريموكمتطلبات شركة 

ان يكون املوظف اردين اجلنسية حاصال على  -
 عدم حمكومية حديثة

 حيمل درجة الدبلوم ابحلد االدىن -

 شركة مياه الريموكان يتم عرض تعيينه على  -
 واعتماده اصوليا ويتم من ه بطاقة تعريفية .

ان خيضع لتدريب يتضمن املهام املطلوبة مدته  -
  شركة مياه الريموكاسبوع لدى 

داننري عن كل ضبط مت الت قق  5للمناقص يدفع-
 متمنه من خالل كوادر مياه الريموك ابلصور  و 

 .حسب األصول املتبعة يف الشركة اثباته أبمر عمل 

 مدخل بياانت
املستوى  

 الثالث

 مهام املوظف 
استالم مالحظات القراء وترمجتها اىل اوامر  -

 عمل 

تصويب اخطاء القراءة الوارده من امليدان  قبل  -
 تثبيتها على النظام 

مراجعة سجالت القراءة وترحيل الفواتري الغري  -
 صادرة .

 حاصل على عدم حمكوميه حديثة. ةاردين اجلنسي -

 حيمل درجة الدبلوم ابحلد االدىن  -

 شركة مياه الريموكان يتم عرض تعيينه على  -
 واعتماده اصوليا ويتم من ه بطاقة تعريفية .

ان خيضع لتدريب يتضمن املهام املطلوبة مدته  -
  شركة مياه الريموكاسبوع لدى 

 

 :يلي كما املطلوب  عدد املدخلني -
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اءات مكتبيه ختص حتديث البياانت واي اجر  -
حبيث يكون مكان   اشرتاكات مناطق املشروع

العمل يف مواقع الشركة واالشراف على 
مدخلني البياانت من قبل رؤساء اقسام 

 خدمات املشرتكني 

 

اربد القصبة ثالثة موظفني ولكل مديرية  حمافظة -
 موظف واحد 

 املفرق موظفني اثننني  حمافظة -
 واحد موظف الشمالية البادية لواء -
 حمافظة لكل موظف وعجلون جرش حمافظة -

يلتزم املقاول بتامني االدوات واملواد واالاثث املكتيب  -
االجهزه وقنوات االتصال للموظفني للعمل داخل و 

 .الزابئنخدمات  تبمكا

مشرف على 
اعمال القراءة 

 والفوترة
 املستوى الثاين

قارئ يتم  12يلتزم املقاول بتعيني مشرف لكل  -
 للعمل  ضمن نطاق العطاء تعيينهم 

تتضمن مهام املشرف حتديد املناطق واوقات  -
الفوترة فيها وحتريا الكوادر ضمنها مبا يضمن 
اجناز عبئ العمل املطلوب بنسبة وتناسب مع 
اايم الشهر املنقضية مبا يضمن انسياب العمل 

 ضمن اهداف العطاء .

متابعة اعمال الفرق امليدانية واخذ عينات من  -
ل املنفذة والتاكد من سالمة العمل االعما
 ابمليدان 

تزويد القراء ابمليدان أبي بياانت من النظام  -
للمساعده لتنفيذ العمل املطلوب وارسال 

للتعديل واالجراء شركة مياه الريموكالبياانت اىل 
خبصوص اي حالة خطأ بشري لدى املوظف 

 ابمليدان 

اردين اجلنسية و حاصال على عدم حمكومية  -
 ةحديث

 شركة مياه الريموكان يتم عرض تعيينه على  -
 واعتماده اصوليا ليتم من ه بطاقة تعريفيه .

ان خيضع لتدريب يتضمن املهام املطلوبة منه  -
  شركة مياه الريموكمدته اسبوع لدى 

بتخصصات نظم  البكالوريوسان حيمل درجة  -
املعلومات احلاسوبية وتكنولوجيا املعلومات او ما 

 يعادهلا.

 سنوات يف االعمال التنفيذية. 5ال تقل عن  خربه -
 

 مدير مشروع
 املستوى األول

ادارة كامل نشاط املشروع والتواصل مع 
 كشركة مياه الريمو 

 

 

 اردين اجلنسية (1

 حاصل على عدم حمكومية حديثة (2

حيمل درجة البكالوريوس يف احد  (3
 ختصصات االدارة او اهلندسة
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سنه على االقل يف نشاطات  15خربة  (4
سنوات  5لة او مشاهبة من ضمنها مماث

 مع او ابلشراكة مع القطاع اخلاص

شركة مياه ان يتم عرض تعيينه على  (5
 واعتماده اصوليا الريموك

 

 
  اج  ت ثيق جميع الخلرات بشهادات  لرة حس  األص ل وتقدام  لراتهم في مشاراع مشابهة ولن اتم

 .ا تماد اي  لرة غير م ثقة

 ا  بم افقة  طية  شركة مياه اليرم كسمى او اي كادر اتم الم افقة   يه من قلل   اج ز تغير الكادر الم

كامل الصالحية  شركة مياه اليرم ك  ى ان اتم ذكر اسلاب ا ستلدال وتك ن ل شركة مياه اليرم كمن 

 .لرفض او قل ل ذلك

 عيين كل فرد من أفراد جهاز   ى ت اراخ تعني في شركة مياه اليرم ك ا بين المقاول والماتعين ا تفاق فيم

 .المقاول المنفذ
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 ملحق

 اتفاقية خدمات قراءة عدادات املشرتكني )الفوترة( البيــــان

 اسم صاحب العمل:
 شركة مياه اليرموك

 عنوانه:

 اسم المهندس :
 الزبائن مدير ادارة خدمات

 عنوانه:

 اسم المقاول:
 عنوانه:  

  

 مناقصةكفالة ال
الواردة في  المواد%(  ثالثة بالمائة من قيمة 3) التقل عن نسبة

 عرض السعر المقدم

ً  365 مدة اإلنجاز لألشغال  يوماً تقويميا

 القوانين األردنية السارية المفعول القانون الذي يحكم العقد

 اللغة العربية اللغة المعتمدة في العقد

 اللغة العربية  لغة االتصال

المدة التي سيمنح فيها المقاول حق الدخول إلى 

 الموقع
 .( أيام تقويمية من تاريخ أمر المباشرة 7)

 %( من "قيمة العقد المقبولة" 10) قيمة ضمان األداء

 مطلوب     نظام توكيد الجودة

 أوقات العمل المعتادة

 ( أيام في األسبوع 6( ساعات يوميا، ولمدة )8)

لعمل خارج أوقات الدوام الرسمي للشركة وأيام العطل يلتزم المقاول با

 األسعار على عالوة أي دون وذلك شركة مياه اليرموكوحسب طلب 

 لضمان استكمال األعمال المطلوبة منه وذلك

الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ 

 المحدد للمباشرة
 ( يوما، وتعتبر هذه الفترة مشمولة ضمن مدة اإلنجاز15)

 تطبق الغرامات المرفقة بهذا الخصوص قيمة تعويضات التأخير
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 % ( من قيمة العقد المقبولة15) الحد األقصى لقيمة تعويضات التأخير

 )صفر( دينار عن كل يوم مبكر مكافأة اإلنجاز المبكر

النسبة المئوية التي تدفع للمقاول عن "المبلغ 

ي االحتياطي الذي يتم صرفه" إذا لم ترد ف

 الجداول

 اليوجد

 ال يوجد قيمة الدفعة المقدمة

 الدينار األردني عمالت الدفع للمقاول

 االحالة ( يوما من تاريخ14خالل ) تقديم وثائق التأمينات

 %( من قيمة الدفعة10) نسبة المحتجزات

 %( من "قيمة العقد المقبولة"5) الحد األعلى للمحتجزات 

 جميع المواد والتجهيزات االلية التي تدخل في االشغال الدائمة لموقع   التحضيرات عند الوصول إلى ا

  مطالبة شهرية الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية
  

ً 5) نسبة الفائدة القانونية )نفقات التمويل(  %( سنويا

 الحد األدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث
ل شخص في كل حادث عشرون الف دينار أردني لك -دينار  20000

  بغض النظر عن عدد الحوادث

 غير مطبق تشكيل مجلس فّض الخالفات

 غير مطبق فترة تعيين مجلس فّض الخالفات
  

 

 برنامج العمل

 

 تاراخ اللدء قراءة العدادات اك ن بحد أقصى أسل  ا واحدا من تاراخ أمر الملاشرة. 

  بتحداد منهجية العمل )برنامج  شركة مياه اليرم كالتنسيق مع إدارة أاا  من أمر اإلحالة اق   المقاول ب 3 الل

العمل( و تقدام وصف و برنامج سير العمل, وتسمية الكادر والمندوبين المخ لين بالت قيع لغااات استال  الم اد 

 .والمخططات

  بتحداد المنهجية المناسلة  ليرم كشركة مياه ااق   المقاول  الل األسل ع األول بعد تاراخ اإلحالة بالتنسيق مع إدارة

 . ستال  مخططات الم اقع المراد قراءة  داداتها

 محددات  طة العمل: 

  ا ما تق اميا   365فترة انجاز األ مال. 

 تتحمل الشركة أي مسؤولية في حال ت قف العمل ألي سل   ارج  ن إراداتها   
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 يه التدفق المالي الشهري ونسلة اإلنجاز الفع ي   ى أرض اط   من المقاول تقد  برنامج لسير العمل شهراا  الين ف

 .ال اقع

   اتم قياس انجاز المقاول ا ميا 

 ل ت  ية في حال ط   ذلك   ى الم اطنين في منطقة العمل  شركة مياه اليرم كالمقاول ت زاع منش رات من    ى

 وسيتم تزواد المقاول بتصميم المنش رات في حينه

 

 أوامر العمل

تس يم المقاول أوامر العمل بم ج  محضر تس يم احت ي   ى رقم اإلشتراك الخاص بكل معام ة واتم ت قيعه حس  س ف اتم 

 .ا ص ل

 

 انتهاء العقد

ا ما" تق اميا" بغض النظر  ن قيمه األ مال المنفذة، مع التن اه بأنه  365 يانتهي العمل بهذا العقد بانتهاء مدة العطاء و ه

الحق  شركة مياه اليرم ك%، فإن ل10مل بما اؤثر س لا    ى نشاط القراءة و بنس   د  قراءة تتجاوز ال وبحال اإل الل بالع

 .بإنهاء العقد و السير باإلجراءات المترتلة   ى ذلك

 

 شروط خاصة إضافية

 

 ااا  . 3ا ما واسمح بتجاوزها ب اقع زاادة او نقصان  30فترة ا صدار ل فات رة المعتمدة  .1

ءة  دادات المشتركين او اصدار ف اتيرهم في  الف شهر الف ترة باستثناء شهر شلاط حيث اسمح بلدااة امنع قرا .2

 ةمن كل  ا  وبخالفه است ز   رض ملررات مقنع 1/3ا صدار لغااة مساء  قعا  واستحالمن  31/1ف ترته ا   

 مسلقا بم ج  كتاب رسمي . شركة مياه اليرم كت افق   يها 

وتس م الكميات حس  جداول ت راد وت تز   شركة مياه اليرم كمن  الل ة ل رو ت ف اتير مطل  استخد  المقاو .3

% من الكمية الالزمة لف ترة المشووووووتركين واي كميات اضووووووافية اط لها 1الشووووووركة بمنح المقاول بدل تالف ب اقع 

 المقاول اتم تغرامه قيمتها الشرا ية مضافا لها ا تعاب ا داراة .

شعارات وا تا  التقدار التي اتم طلا تها من  الل استخد  الم .4 س يمها  شركة مياه اليرم كقاول م صقات وا واتم ت

 ل مقاول .

ة اق   م ظف المقاول بقراءة العدادات وتصووووو ار القراءة بشوووووكل واضوووووح من  الل الجهاز الذي بح زته وطلا  .5

او مد ل العدادات ة ضووووع الفات رة في  زانالفات رة وتسوووو يمها ل مشووووترك ان ت اجد في م قع العدادات وبخالفه و

 العماره .

اسوووووتجي  م ظف المقاول الى المالحظات المكت بة في م قع العدادات من المشوووووتركين بما   اخالف سوووووياسوووووات  .6

 الشركة وتع يمات ا جراءات المعتمدة .

ذان قلل د  ل  ي م قع ا تز  م ظف المقاول مرا اة حرمات المنازل والم اقع التي ات اجد بها وارا ي ا سوووووت  .7

  داداتها دا ل حر  اللي ت . تقع و ص صا المنازل والعقارات التي
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في ا  مال الي مية شوووووركة مياه اليرم كاعتمد اللراد ا لكتروني وسوووووي ة الت اصووووول بين ك ادر المقاول وم ظفين  .8

 وحس  س م الصالحيات اتم ا تفاق   يه بم ج  بروت ك ل م حق .

من شووووووروط العطاء م ضوووووو ع   اتجزأ من العقد و ل معتمد وم قع من الطرفين بمثابة جزء اعتلر كل بروت ك .9

 الطرح .

ا تز  المقاول بت فير ص رة قراءة اضافية  ي  داد اتم ط له منه بم ج  معام ة احضار قراءة  ي  داد ضمن  .10

ى ان   تتجاوز  دد سوووووووا ه من اصووووووودار الط   وابالل المقاول به    48مناطق العطاء  الل مدة اقصووووووواها 

 . % من اشتراكات كل منطقه 1منه افراداا  ةالمعامالت المط  ب

بخص ص اي مالحظة بالميدان او بط   ال جان  من ط لها  طيا  ة سا  24ا ز  المقاول بت فير افاده م ظفه  الل  .11

 يرم كشركة مياه الواتخاذ وتنفيذ اجراءات اداراه حس  ت صيات ال جان بالمعتمدة في الشركة 

 ا تز  م ظف المقاول بت زاع اي منش رات او اشعارات تقرر الشركة ت زاعها ضمن مناطق  م ه الشهراة . .12

 ا تز  المقاول بتقدام زي   ق لم ظفيه العام ين في الميدان بعد  رضه   ى الشركة وا تماده . .13

ادوات او اجهزة اتم اسووووووتخدامها من ا تز  المقاول بالمحافظة   ى ا جهزة المحم لة والطابعات وت ابعها وااة  .14

حس   ة الل العطاء واتم حسم قيمة اي اجهزة تت ف اثناء وج دها لد  اي من ك ادره حس  القيمة الدفتراة ل ماد

 . شركة مياه اليرم كسجالت 

 با جهزة والطابعات المحم لة واسوووتثنى من ذلك العلث او ةالخاصووو ةتكاليف الصووويان شوووركة مياه اليرم كتتحمل  .15

 تقرارفي ذلك اك ن من  الل  والفصوووولتزا  بالتع يمات لالعطل الذي اثلت ان سوووولله سوووو ء ا سووووتخدا  او  د  ا 

 بدل التعطل من مطاللات المقاول . ةحيث اتم حسم قيمة الضرر والصيانة الشركة الدا مة لعقد الصيان

 ة م ه مع الع م ان نسوولة الزاادة الطليعي ضوومن مناطق ةا تز  المقاول بقراءة وف ترة العدادات لالشووتراكات الجداد .16

 % .3.5ح الي هي  مشتركين ةلالسن ا

حيث تعتلر  شووركة مياه اليرم كوحسوو  الحا ت المعم ل بها لد  وحالة العقار ا تز  المقاول باد ال حالة العداد  .17

 .ةوالف تر ةل قراء جزءا مكمال  وحالة العقار حالة العداد 

بالكادر العامل لداه ضوووومن نشوووواطات  ةالخاصوووو شووووركة مياه اليرم كل ةلطاقات التعرافيا تز  المقاول بدفع ثمن ال .18

 ةواشوومل ذلك اللطاقات المصوودر ةوكما ه  معتمد في الشوورك ةالتعرافي ةل لطاق ةالمالي ةوا مال العطاء حسوو  القيم

  ول مره او بدل الفاقد والتالف . 

العطاء اتضوووووومن مكات  وتجهيزات العمل وارا ى فيه  اط   من المقاول تحداد مقر معرف دا ل حدود منطقة .19

 وا مان لحفظ ا جهزة وا دوات التي استخدمها . ةالعام ةالسالم

مع  ةوتامينهم باجهزة وطابعات وقن ات ت اصل فعال شركة مياه اليرم كاط   من المقاول تسمية مندوبين له في  .20

 تامين بدال لكل منهم بحال غياب احدهم . باقي ك ادر المقاول  واك ن دوامهم بشكل ا مي وا ز  

وقلل الملاشره با مال العطاء اتم  قد اجتماع وتثليت المناطق وا شتراكات ال اج  قراءتها وف ترتها ة بعد ا حال .21

 من قلل المقاول واعتلر ا تفاق جزء من شروط العطاء .

 ربما اتضمن حجم ت ك المشاراع. ستمنح األفض ية ل شركات صاحلة الخلرة في مجا ت ومشاراع مشابهة .22
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  ى الشركة أن تلين وبشكل واضح  ن انها الدا م )الم قع وصندوق اللراد والهاتف الخ  ي والفاكس إن وجد (  .23

 وتسمية الشخص المخ ل بالت قيع.

ا اج  أن تك ن األسعار المعروضة بالدانار األردني وبحيث تثلت سعر ال حدة باألرقا  والك مات بخط واضح إم .24

كتابة أو طلا ة, و  ى أن اتضمن العرض تحدادا  لألسعار المعروضة لقاء تقدام  دمات قراءة العدادات وإصدار 

 الف اتير وتس يمها ل مشتركين في م اقعهم.

ات ج    ى الشركة/الشركات التي سيحال   يها العطاء تقدام شهادات  د  محك مية من الجهات المختصة لجميع  .25

 ركة التي سيحال   يها العطاء.العام ين لد  الش

ولجميع  العقدا تز  الفراق الثاني بتقدام  دمات الف ترة المشم لة في هذه ا تفاقية ضمن مناطق العمل المحدده في  .26

المشتركين القا مين والجدد الذان اتم تزوادهم بالمياه من قلل الفراق األول بين الحين وا  ر ضمن مناطق العمل 

 المحددة.

الفراق الثاني بتقدام  دمات الف ترة المشم لة في هذه ا تفاقية ب اسطة م ظفيه   ى احسن وحه وبمرا اة ا تز   .27

وال اردة في  شركة مياه اليرم كالدقة وا نتظا  وا حتراف في العمل وضمن الم اصفات والشروط المتلعه في 

 هذه ا تفاقية.

م لة في ا تفاقية وفق الم اقع و م ا يد القراءة الشهراة وبرامج ا تز  الفراق الثاني بتقدام  دمات الف ترة المش .28

 العمل لج  ت قراءة العدادات التي احددها الفراق ا ول بالتشاور مع الفراق الثاني.

ا تز  الفراق الثاني بجمع وتحداث  ناوان  قارات المشتركين ومع  مات ا تصال الخاصة بهم وتزوادها ل فراق  .29

ا وذلك وفق التفاصيل والصيغة التي احددها الفراق األول و الل فترة زمنية اقصاها ستة شه ر من ا ول الكتروني

 بدء العمل وبم ج  محضر استال  وتس يم رسمي.

المعدات التي ستستخد  من قلل قراء العدادات لغااات القراءة واصدار الف اتير  ا جهزة و بت فير الثانيا تز  الفراق  .30

 الفراق الثاني ت فير وسا ل النقل وا تصال وغيرها لم ظفيه لغااات تنفيذ بن د ا تفاقية . في الم قع  و  ى

  احق ل فراق الثاني ت زاع اي م اد د ا ية او ا النية   ى المشتركين دون تك يف او م افقه  طية من الفراق  .31

 ا ول

ا    مل بنتا ج العمل لج  ت قراءة العدادات  ا تز  الفراق الثاني بتزواد الفراق ا ول الكترونيا في نهااة كل .32

 واصدار الف اتير با ضافة الى أاة مالحضات مرتلطة بخدمات الف ترة أو حالة العدادات وسالمتها.

في  اإلستخدا  غير المشروع ل مياها تز  الفراق الثاني بإبالل الفراق ا ول  طيا ف ر   مه  ن جميع حا ت  .33

 التي اكتشفها. العدادات

 تر المستخدمة في أجهزة القراءة لغااات إحتساب يا تز  الفراق الثاني بعد  إجراء اي تعدال   ى برامج الكمل .34

 الفات رة او اي من بن دها دون تف اض  طي صادر  ن الفراق ا ول وتحت اشرافه.

 يل الشكاوي ما أمكن.ا تز  الفراق الثاني بإتخاذ األجراءات الالزمة التي تضمن رضى المشترك  ن الخدمة وتق  .35

ا تز  الفراق الثاني بإتخاذ ا جراءات الالزمة التي تضمن المحافظة   ى سراة المع  مات المتع قة بهذه ا تفاقية  .36

بما فيها مع  مات المشتركين والعدادات و د  إفشاء ت ك المع  مات ألي طرف ثالث بدون م افقة الفراق األول 

 الخطية   ى ذلك.
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الثاني بتزواد الفراق ا ول بقا مة بأسماء وأرقا  ه اتف جميع المشرفين والعام ين التابعين له لغااات ا تز  الفراق  .37

 متابعة العمل الي مي واإلجابة  ن أي استفسارات.

 اسمي كل من الفراقين  طيا لجنة إرتلاط  لمتابعة  كافة األم ر الالزمة بين الطرفين. .38

في بدااة كل شهر  ن الخدمات المقدمة من قل ه في الشهر السابق وا تز  الفراق    الفراق الثاني بتقدام مطاللة قا .39

 ا   ابتداءا من الي   التالي لتاراخ تس مه ل مطاللة الشهراة. 56األول بتسداد الملالغ المستحقة ل فراق الثاني  الل 

  يها دون تنسيق مسلق مع الفراق    احق ل فراق الثاني تغيير م ا يد قراءة  دادات المشتركين أو  مل أي تعدال .40

 األول وأ ذ م افقة  طية   ى ا جراء.

  احق ل فراق الثاني أو أي من م ظفيه تحصيل قيمة الف اتير أو أي رس   أو أي ملالغ أ ر  من مشتركي الفراق  .41

 ة وألي سل  كان,األول أو تقاضي أاة  م لة كانت من المشتركين لقاء  دمات الف ترة المشم لة في هذه ا تفاقي

  احق ل فراق الثاني تح ال أي من ا لتزامات أو الحق ق المنص ص   يها في هذه ا تفاقية أو التنازل  نها ك يا   .42

 أو جز يا  ألي فراق آ ر إ  بعد الحص ل   ى م افقة الفراق األول الخطية والمسلقة   ى ذلك

اصدر  ن م ظفيه تجاه المشتركين أو أي من م ظفي  اتحمل الفراق الثاني مسؤولية أي ضرر ناتج  ن تصرف .43

 الفراق األول.

احق ل فراق األول بين الحين واآل ر وحس  ما اراه مناسلا  ت سعة مناطق العمل المشم لة في ا تفاقية أو إضافة  .44

 مناطق  مل جدادة وذلك بم ج  تك يف  طي صادر  ن الفراق األول احدد فيه المناطق الجغرافية الجدادة

والمشتركين الذان سيت لى الفراق الثاني تقدام  دمات الف ترة لهم و  احق ل فراق الثاني ا  تراض   ى ذلك 

 و  ى أن تخضع المناطق ا ضافية الجدادة لنفس شروط وأحكا  هذه ا تفاقية.

م بم ج  اتفاق   اسري أي تعدال أو تلدال   ى أي نص من نص ص هذه ا تفاقية أو أي من أحكامها إ  إذا ت .45

  طي م قعا  من الفراقين.

  اتحمل الفراق األول أي مسؤولية أاا  كانت ناش ة  ن تطليق الفراق الثاني لهذه ا تفاقية، واق   الفراق الثاني  .46

 بتع اض الفراق األول  ن أي اضرار ت حق به نتيجة لذلك.

تفاقية و/أو ت ك التي   يها فراق من الفراق اآل ر إن جميع المع  مات المتلادلة فيما بين الفراقين بم ج  هذه ا  .47

هي مع  مات ذات طليعة سراة وم كا  ل فراق الذي قا  باإلفصاح  ن أو تزواد ت ك المع  مات واحظر   ى الفراق 

 الذي است م المع  مات اإلفصاح  نها ل غير ألي سل  كان.

ة أو  د  ال فاء بأي من التزاماته المنص ص   يها بهذه مخالفة الفراق الثاني ألي من أحكا  هذه ا تفاقي في حال .48

ا تفاقية فإنه احق ل فراق األول، في حال  د  قيا  الفراق الثاني بتص ا  المخالفة بالرغم من إشعاره ومنحه مه ة 

أو /ا   ل تص ا ، إلغاء و/أو فسخ هذه ا تفاقية ووقف العمل بها دون أن اترت    يه أاة مسؤولية  قداة و 30

قان نية و/أو مسؤولية أ ر  مهما كانت تجاه الفراق الثاني ومصادره كفالة حسن التنفيذ المقدمة من الفراق الثاني 

   ن الضرر.با ضافة إلى دفع التع اض 

 .تخضع هذه ا تفاقية س اء من حيث التفسير أو التنفيذ أو التقاضي لق انين المم كة األردنية الهاشمية ساراة المفع ل .49
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 شروط السالمة العامة

 

يد كافة قع وتزو افي المو  وعامة الناس جميع العاملين اتخاذ االجراءات الالزمه لسالمة ين والمتعهدينعلى المقاول .1
الضرورية لذلك بالتنسيق مع مالبس الوقاية الشخصية ومعدات السالمة الالزمة و  و ةبجميع االجهز العاملين لديهم 

 .زيادة على األسعار المتفق عليهايه المهندس المشرف و بدون ا
 .والواجب اتباعها السالمة العامةب الخاصة للعاملين المتعهد/تعليمات المقاول .2
على المقاول اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضـــــــــــــمان الســـــــــــــالمة العامة على ال ر  و مرفق  يه مخ  ات  .3

 إرشادية للسالمة العامة على ال ر  لت بيقها

بإجراء التفتيش الدوري على الســــالمة العامة في مواقع العمى وفى  الة عد   وكشــــركة مياي اليرمســــتقو   .4
 االلتزا  بمت لبات السالمة سيتم الم البة بالتعويض االتفاقي من مستحقات المقاول عن كى مخالفة

 

 :يرفق معها ما يلي المطالبة االولى للمشاريع قيد التنفيذ .أ
 اب تغ ية للفاتورة صادر من قبى المقاول )الشركة المنفذة(أصى الم البة موقعة من قبى المقاول + كت .1
 شهادة دفع موقعة من قبى المشرف ومدير الدائرة. .2
 .ضمن تقرير استال  نماذج الكيى وجداول كميات العمى الفعلي موقعة  سب األصول .3
 قرار اال الة. .4
 وصى قبض رسو  قرار اال الة. .5
 االتفاقية الموقعة مع المقاول. .6
 تنفيذ سارية المفعول لحين انتهاء أعمال الع اء موافق عليها من قبى المهندس المشرف.كفالة  سن ال .7
 .للكادر العامى لدى المقاول بوليصة التأمين سارية المفعول موافق عليها من قبى المشرف .8
 أمر مباشرة العمى. .9

 األوامر التغييرية ان وجدت. .10
 (.جداول الكميات واألسعار )موقع من قبى لجنة الع اءات .11
 تعزيز المحتجزات والغرامات ان وجدت في شهادة الدفع. .12
 على كادر العمى. شركة مياي اليرموكموافقة  .13

 الوثائق الواجب ارفاقها من المطالبة الثانية حتى النهائية:. ب
أصى الم البة موقعة من قبى المقاول مع كتاب تغ ية للفاتورة صادر من قبى المقاول )الشركة  .1

 المنفذة(.
 فع موقعة من قبى المشرف ومدير الدائرة.شهادة د .2
 نماذج الكيى وجداول كميات العمى الفعلي موقعة  سب األصول ضمن تقرير استال . .3
 األوامر التغييرية ان وجدت. .4
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 جداول الكميات واألسعار )موقع من قبى لجنة الع اءات(. .5
 تعزيز المحتجزات والغرامات ان وجدت في شهادة الدفع. .6
 ن دفعة األنجاز.نموذج المخالصة ع .7

 الوثائق الواجب ارفاقها في المطالبة النهائية )استرداد المحتجزات(:. ج
 فلس. 200براءة ذمة من ضريبة الدخى ملصق عليها  وابع بقيمة  .1
 نموذج مخالصة عن دفعة االنجاز عند االستال  األولي. .2
 تقرير لجنة االستال  األولي. .3
 نموذج غرامة التأخير. .4
 .شركة مياي اليرموكودعات براءة ذمة من مست .5

 
 

 الى المقاولين اقسام خدمات الزبائن في كل ادارة او مديريةتعليمات صرف المواد من 

بم ج  كتاب  اقسا   دمات الزبا ناق   كل مقاول بتف اض شخص امث ه لمراجعة وإستال  الم اد من  -1

المف ض   ى اكثر من  طاء واحد  رسمي صادر من قلل المقاول ولكل  طاء   ى حدة مع ج از تف اض نفس

 امل، و  ى ان اتم ا تماد التف اض من قلل ا دارة المعنية بم ج  كتاب رسمي م ثق فيه اسم الشخص المف ض 

 .وت قيعه   ى ان اتم إرفاق نسخة  ن كتاب التف اض بم ف العطاء وإرسال نسخة الى مداراة المست د ات

بصرف الم اد الى الشخص المف ض من المقاول  مياه اليرم ك شركة اقسا   دمات الزبا ن فيتق    -2

بم ج  ط   ل از  م قع من المهندس المشرف ور يس القسم او مدار المداراة ذات العالقة مع تثليت ارقا  

المعامالت   ى ط لات ال  از  بحيث تصرف الم اد وفقا ل نم ذج المعتمد الذي احدد القطع المط  بة ولكل معام ة 

 حدة   ى 

 .بتثليت ن ع ومنشأ ) المصنعية( المادة المصروفة   ى سندات الصرفقسم  دمات الزبا ن ا تز   -3

 ر يس قسم  دمات الزبا نتس م الم اد الى الشخص المف ض من المقاول بم ج  مستند صرف م قع من  -4

ن المقاول ) تختم الصفحات وت قيع ممثل المقاول المف ض و تم مستند صرف الم اد بالختم الرسمي المعتمد  

 .المكربنة أاضا( مع تحداد رقم العطاء   ى مستند الصرف

لحاجة آنية لتنفيذ معام ة، اطلق ما ورد بعقد العطاء الخاص  قسم  دمات الزبا نفي حال  د  ت فر مادة في  -5

 .بالمعام ة بهذا الخص ص

ضمن أ مال العطاء  باستخدامها اد التي قا  اق   المقاول بعد نهااة أ مال المشروع بتقدام كشف بالم -6

 .مصادق   يه من قلل المهندس المشرف ومدار المداراة المعنية

 .ادارة  دمات الزبا ن( وإ تماده تم تح ا ه الى 6تق   المداراة المعنية بتدقيق الكشف ال ارد في اللند ) -7

الم اد المصروفة والمستخدمة ل عطاء، وتك ن  باصدار كشف الين الفروقات بينادارة  دمات الزبا ن تق    -8

 .صالحية هذا الكشف ثالث ن ا ما واصدر لمرة واحدة فقط واتم تس يمه ل مقاول أو الشخص المف ض
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) إ ادة الم اد(  الل ثالث ن ا ما من إستال  كشف  ادارة  دمات الزبا ناُ ز  المقاول بتلر ة ذمته من  -9

 .لمرة واحدة فقط ادارة  دمات الزبا نن اتم مراجعة ، و  ى ا ادارة  دمات الزبا ن

تشكل لجنة لمدة  ا  تك ن مهمتها استال  وتدقيق الم اد المرتجعة من قلل المقاولين  ند انتهاء العطاء وفقا  -10

 .ادارة  دمات الزبا نوقات الم اد الصادر من قلل لكشف فر

( 9ضمن الفترة المحددة في الفقرة رقم )  دمات الزبا ن ادارةفي حال  د  قيا  المقاول بتلر ة ذمته من  -11

بإحتساب رصيد الم اد المتلقي في ح زة المقاول بالتنسيق مع المهندس المشرف   دمات الزبا نتق   مداراة 

وتحميل المقاول القيمة المالية لرصيد الم اد وم حقاتها المتلقية في ح زته وحس  سعر آ ر شراء لهذه الم اد 

 .% ) أتعاب إداراة وبدل تخزان ( وحس  تقرار لجنة اإلستال  المشك ة لهذه الغااة25إليه نسلة مضافا 

( وقيامه بإ ادة رصيد الم اد 9في حال التزا  المقاول بتلر ة ذمته ضمن الفترة المحددة في الفقرة رقم )   -12

اقسا   دمات الم اد المصروفة إليه من الم ج د لداه   تقلل ااة م اد من أي مصدر آ ر حيث ا ز  بإ ادة نفس 

ولجنة اإلستال  مراقلة ذلك وفي حال  جز المقاول  ن إ ادة نفس الم اد  القسم ر يسالشركة و  ى  الزبا ن في

% ) أتعاب اداراة وبدل تخزان ( وحس  تقرار لجنة ا ستال  المشك ة 20اغر  قيمتها المالية مضافا إليها نسلة 

 .لهذه الغااة

 .حظر   ى أي مقاول إستخدا  الم اد وم حقاتها في أي مشروع أو  طاء آ را -13

 .( لنفس المادة12( واللند رقم ) 11  اج ز الجمع بين الغرامتين المحددتين في اللند رقم ) -14

 الشركة بدل الم اد التي قا  المقاول بتركيلها ولم اتم اقسا   دمات الزبا ن فيامنع صرف أي م اد من   -15

 .الشركة حس  ا ص ل اقسا   دمات الزبا ن فيإستالمها من 

 .ترفق هذه التع يمات ب ثيقة د  ة العطاء والعقد الناتج  نه بحيث تك ن م زمة قان نا ل مقاول -16
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 سادسالجزء ال

 المواصفات الفنية
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Hand Held Unit (HHU) Technical Specification 

 
    

Features Description Comply 

  Processors CPU Min 2.0 GHz Octa core or better performance   

  Memory Min 4 GB Ram / 64 GB Rom.   

  Expansion Slot User accessible Micro SD card slot up to 128 GB   

  Operation System Min Android 11   

  Battery Type Min Lithium-ion battery 5000 mAh   

  Display 5-to-6-inch HD color touch LCD Gorilla Glass.   

  Camera Min 12 MP color camera   

  Communication USB   

  Wireless 
       Wireless LAN (WLAN): 802.11 a/b/g/n/ac

        
       Wireless WAN (WWAN): LTE 4G

  Bluetooth Connectivity Built-in Min Bluetooth Class 2, V4   

  GPS Integrated GPS, GLONASS and Beidou   

  Environmental Min IP67   

  Drop Specs Min 1.5 Meter   

  Operating temperature -5° to 50° C   

  Keyboard On-screen keypad   

  Weight Not more than 300 gm with battery   

          
 

    
 

    

Hand Held Unit (HHU) Required accessories 
 

    

Features Description Comply 

  Charger Min 4 Slots battery charging.   

  Carrying Hand Strap   
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Portable Printer Specifications 
 

    

Features Description Comply 

  Printing Method Direct Thermal   

  Print Speed 5” / Sec   

  Print Width Ability to print up to 4”   

  Print Resolution Min 203 Dpi/8 dots per mm   

  Barcode Support Must has the ability to print 1D, 2D Barcodes   

  Arabic Print Support Must has the ability to print in Arabic   

  TOF indicator Black Sensor for Top of Form with Auto adjustment   

  Supported connectivity Windows and Android   

  Memory Min 256 MB Ram / 256 MB Flash   

  Programming Supported CPCL and ZPL   

  Battery Type Min Lithium-ion battery 2900 mAh   

  Communication USB   

  Bluetooth Connectivity Min. Built-in Bluetooth v 4.0   

  Environmental IP54   

  Drop Specs Min 1.5 Meter   

  Operating temperature -10° to 50° C   

  Functions Buttons Min On-Off Switch, Form Feed Button   

  User LCD 
printer must have LCD Screen for battery percentage , 

connectivity and printer status 
  

  Weight With Battery Not more than 1 kg   

          
 

    
 

    

Portable Printer Required accessories 
 

    

Features Description Comply 

  Charger Multi Slots battery charging.   

  Carrying Shoulder strap and clip belt.   
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Meter Reading & Billing Software 
REQUIREMENT 

 
The bidder shall covers the development, testing, and delivery of Meter Reading & Billing 

software in accordance with YW requirements and as follows: 

1. The ownership of the developed software will be returned to YW. 

2. Build the meter reading software for android, according to YW’s requirements with 
integration with the current Billing System. 

3. The HHU Software must work in Offline and Online, via intermediate tables.  

4. Offline mode handling download and upload of customers and transaction data. 

5. Asynchronous data processing 

6. The software must be a dialog based, Arabic interface and easy to use meter reading 
application which is developed to be capable of catering different vendors in order to run 
and support an integrated application. 

7. The HHU software must issue the bill directly at site; the software shall be ready to be fully 
integrated with the existing portable printers.  

8. The software shall support automatic data transfer between the PDA and the server. 

9. The unit shall be programmable, to handle the invoicing issue mainly with android operating 
system and using latest android studio only. 

10. The system shall secure the data by adding encryption in offline and online databases. 

11. The system shall have a release management module to auto upgrade the meter reading 
system releases on all PDAs. 

12. The system shall give the option to auto push the updated data like tariff modifications to all 
PDAs. 

13. The HHU software shall be facilitated with full parametric application.  

14. The HHU software shall have the provision of date / time stamping each meter reading. 

15. The HHU software shall have the provision to display the number of read and unread meters 
on demand. 

16. The System should include meter disconnection and reconnection functionality based on 
YW requirements. 

17. Application shall be capable to communicate with central data through WAN, APN/GPRS, 
LAN (Wired or Wireless). PDA may work stand alone and can also upload at central database 
immediately (push & pull). PDA may also be only used by the authorized person having user 
ID and password. 
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18. Software should be ready for YW testing & approval within 6 weeks maximum including  

1. UI of the System 

2. Parameterization Of the system 

3. Functionality of delivered system  

 Issuing the Correct Bill(s) in the fields 

o One bill 

o Multi Bills 

o Covering all Tariffs with its history 

o Covering special Meter cases  

 New meter installation 

 Changeable meter 

 Meter reset 

 … etc 

 Bill Calculation time 

 Capture & Save Meter Photo 

 Meter Observation Codes  

 Dealing with net metering  

 Using GPS Functionality 

 Using (XG) Functionality 

 

4. Integration with Billing system 

19. The PDA software shall be facilitated with the minimum functionality as detailed 
below:  

No Module Description 

1 Data capturing 
Using Barcode Scanner to scan the customer barcode to represent Current 
information, so the system will insure the PDA reach to correct position. 

2 
Field Data 
gathering 

The system will collect any additional information in the field. 

3 Image capturing Using the color camera to capture the image of the meter 

4 Meter Reading 
The system will take the meter reading manually and process validation 
according to YW rules 

5 Billing 
The system will issues the bill and print it according to the giving reading and 
rules 

6 Printing 
The system should be able to print the invoice and statement of account 
according to YW Artwork. The software shall be ready to be fully integrated with 
the existing portable printers using CPCL / ZPL formatting Languages only 

7 
Meter 

Observations 
The system will take record and observation for the meters like Notes, meter 
status , … 

8 GPS Module 

Using Built in GPS device to handle GPS position while transaction occurs and/or 
timing period to send current position points to main server via (XG) so the 
system can track the position for each device. Also implement geofence for the 
readers operation  

9 Data Sync 

Using Online connectivity (XG) to connect to the Main Server so the system can 
handle and sync the required Data as (GPS Position, message from Main Server, 
Trans Record, and any data upon business rules) between PDA and Main Server 
and Vice versa.  

Using Offline connectivity via Ethernet Cradle or Wi-Fi to sync Data between 
Main Server and the PDA  

10 Web Service 
Built Integration between Back Office and PDA for both communication type 
Online/Offline connectivity, running on minimum Windows Server 2008 base on 
internet  information server (IIS) 
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 الجزء السابع

 الجداول 
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SCHEDULE OF REQUIREMENTS 

 

(A) SCHEDULE 

 

 الرقم بيان العمل الوحدة الكمية

 
200 

 
 Hand Held Unit عدد

 
1 

 

 Portable Printer عدد 200
2 

 Meter Reading & Billing Software عدد 1
3 

 لمجموعا
 

 

)1(LOT  

 الرقم بيان العمل وحدة الكيل الكمية

 
141,448 

 عدد
 العقد وثيقة ضمن االجراءات ملصفوفة وفقاً  املشرتكني عدادات قراءة

 ملنطقة قصبة مياه اربد
 
1 

 

 المجموع
 

 
 

)2( LOT 
 

 الرقم العمل بيان الكيل وحدة الكمية

 عدد 109,324
ني وفقاً ملصفوفة االجراءات ضمن وثيقة العقد عدادات املشرتك قراءة

 عبيد بين كنانة،  بين الرمثا، الكورة، الشمالية، الشونة ملنطقة
 
1 

 

 المجموع
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LOT (3) 
 

 الرقم العمل بيان الكيل وحدة الكمية

 عدد 61,700
عدادات املشرتكني وفقاً ملصفوفة االجراءات ضمن وثيقة العقد  قراءة

 وعجلون جرش يتحملافظ
 
1 

 

 المجموع
 

 
 

LOT (4) 
 

 الرقم العمل بيان الكيل وحدة الكمية

 عدد 62,500
عدادات املشرتكني وفقاً ملصفوفة االجراءات ضمن وثيقة العقد  قراءة

 الشمالية البادية لواءمبا فيها  املفرق حملافظة
 
1 

 

 المجموع
 

 
- Signature & Stamp of the Supplier: …………………...... 
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 الثامنالجزء 

 النماذج 
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 وذج عرض مناقصةنم

Bid form 

 الرقـــم:__________________________

 التاريخ:__________________________

 شركة مياه اليرموكالسادة 

مات دعوة العطاء والشروط ( ووفقًا لتعليYWC-FARA 13-Billing/2023بناًء على دعوة العطاء رقم ) 

العامة والخاصة والمواصفات المرفقة بها فإنني أقدم عرضي ، 

شركة______________________________والتزم بتوريد المواد المعروضة من قبلنا بالسعار والشروط العامة 

 والخاصة وتعليمات دعوة دخول الشراء/العطاء والمواصفات المبينة في هذا العرض.

( يومًا اعتبارًا من التاريخ المحدد من قبلكم كآخر موعد إليداع 120ألتزم بأن يبقى هذا العرض قائمًا لمدة ) وأنني

العروض، علمًا بأن إجمالي عدد المواد المناقص عليها من قبلنا هو )________( مادة، وأن إجمالي قيمة المناقصة 

ول المقدمة مع هذه المناقصة هي )______________(   هو )______________( دينار أردني، وقيمة كفالة الدخ

 دينار أردني.

 ____________________ -اسم المناقص :

 __________________ -التوقيــــع:

 ____________________ -الخــاتــم:

       العنوان )_____________________________________________(                                    

 )___________( رمز بريدي )_________(الهاتف )________(    الفاكـــس  )_______(   ص.ب

 البريد االلكتروني)_________(

 المرفقات : أبين فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي.

1- 

2- 

 -تعليمات :

 لى الشركة.يجب تعبئة هذا النموذج بالكامل و أن يرفق بالعرض عند تقديمه إ -1
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 (مالحظة: يطبع على أوراق مخاطبات المناقص الرسمية)            

 

 
SCHEDULE OF PRICES 

 ول الكمياتاجد
(A) SCHEDULE 

 سعر الوحدة المبلغ اإلجمالي
 الرقم بيان العمل وحدة  الكمية

 فلس دينار فلس  دينار

    

 
200 
 

 Hand Held Unit عدد
 
1 

 

 Portable Printer 2 عدد 200    

    
 Meter Reading & Billing عدد 1

Software 

3 

  اجملموع    

 
LOT (1) 

 سعر الوحدة المبلغ اإلجمالي
 الكمية

وحدة 
 الكيل

 الرقم بيان العمل
 فلس دينار فلس  دينار

    

 
141,448 

 

 عدد
قراءة عدادات املشرتكني وفقاً ملصفوفة االجراءات ضمن 

 نطقة قصبة اربدمل  وثيقة العقد
 
1 

 

  اجملموع    

 
LOT (2) 

 سعر الوحدة المبلغ اإلجمالي
 الكمية

وحدة 
 الكيل

 الرقم بيان العمل
 فلس دينار فلس  دينار

    

 
109,324 

 

 عدد
قراءة عدادات املشرتكني وفقاً ملصفوفة االجراءات ضمن 

 ملنطقة الشونة الشمالية، الكورة، الرمثا، بين  وثيقة العقد
 كنانة، بين عبيد

 
1 

 

  اجملموع    
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LOT (3) 
 سعر الوحدة المبلغ اإلجمالي

 الكمية
وحدة 
 الكيل

 الرقم بيان العمل
 فلس دينار فلس  دينار

    

 
61,700 

 

 عدد
قراءة عدادات املشرتكني وفقاً ملصفوفة االجراءات ضمن 

 حملافظة جرش وعجلون  وثيقة العقد
 
1 

 

  اجملموع    

 
LOT (4) 

 سعر الوحدة المبلغ اإلجمالي
 الكمية

وحدة 
 الكيل

 الرقم بيان العمل
 فلس دينار فلس  دينار

    

 
61,700 

 

 عدد
قراءة عدادات املشرتكني وفقاً ملصفوفة االجراءات ضمن 

 الشماليةحملافظة املفرق ولواء البادية   وثيقة العقد
 
1 

 

  اجملموع    

 
 دانار………………………………………………ط المجم ع الك ي فق

 .................................................................. الشركة المتقدمةاسم 

 .............................................................-:الشركة المتقدمةت قيع 

 ............................................................-:الشركة المتقدمة ن ان 

 

- Note: the price Schedule shall be filed accordinly 

- In case unit prices differ from total prices, unit price shall 
prevail 

- Signature & Stamp of the Supplier: 
………………………………… 
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 موذج العقد / االتفاقية ن
 

 ( بين2022ي هذا اليوم )       ( من شهر  )                      (  لعام )حررت هذه التفاقية ف
 "  على اعتباره الفريق الول،    شركة مياه اليرموكصاحب العمل: " 

 وبين  المقاول .........................................  على اعتباره الفريق الثاني  
      لـ"شركة مياه اليرموك  اقد مع شركة متخصصة لتامين احتياجات لما كان الفريق الول راغبا" في التع

للمناطق الواقعة ضمن تقديم خدمات قراءة عدادت المشتركين )الفوترة( 
 اختصاص شركة مياه اليرموك 

قد تم التفاق  (YWC-FARA 13-1.11/2023)لعطاء ولما كان قد قبل بالعرض الذي تقدم به الفريق الثاني ل

 يقين المتعاقدين على ما يلي:بين الفر 

يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه التفاقية نفس المعاني المحددة لها في الشروط العامة في دعوة العطاء  والمشار  -1
 اليها فيما بعد.

 وعها وحدة متكاملة هذه التفاقية وتعتبر قراءتها وفهمها في مجمالوثائق المدرجة فيما يلي جزءا" ال يتجزأ من تعتبر  -2
 وهذه الوثائق هي:    

 الشروط الخاصة والشروط العامة للعطاء  -1
 قرار االحالة  -2
 عرض المناقصة  -3
 المواصفات  -4
 اية مالحق للعطاء  -5
 اتفاقية العقد )ان وجدت(  -6
 كتاب القبول  -7
 -------------القيمة االجمالية للعقد :  - 3

 -------------مدة التوريد       
إزاء تعهد الفريق الول بدفع المبالغ المســـــــــتحقة للفريق الثاني وفقا" لهذه التفاقية يتعهد الفريق الثاني بتنفيذ جميع  -4

 العمال المطلوبة منه في هذه التفاقية وإنجازها وتسليمها وصيانتها وفقا" للشروط والمتطلبات الواردة في هذه   التفاقية.
الفريق الثاني بتقديم  جميع العمال المطلوبة منه بموجب هذا العطاء, يتعهد الفريق الول  بأن يدفع الى  إزاء قيام -5

 الفريق الثاني السعار والجور المذكورة في المواعيد وبالسلوب المحدد لذلك في هذه التفاقية.
 

 خ المذكور أعاله.بناء على ما ذكر اعاله جرى توقيع هذه التفاقية وإبرامها في التاري
 

 الفريق الثاني
 )المورد (

 الفريق الول
 )صاحب العمل(

                            التوقيع                         التوقيع  
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 السم :    السم  

 الوظيفة:    الوظيفة:  

 
 موذج كفالة دخول العطاءن

TENDER GUARANTEE 
 

 "  شركة مياي اليرموك" شركة مياي اليرموكإلى السادة : 
 

 ) اسم المصرف..........................................................( يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا 
  

 .بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض……………………. يكفى المقاول / شركة / مؤسسة
 دينارا" أردنيا".…………………………..بمبلغ )            ( دينارا" أردنيا" فقط 

 
 ……………………………………وذلك مقابى كفالة دخول  الع اء رقم: 

 …………………………………………….الخاص بمشروع: 
 

لتأمين قيامه بالتزاماته كمناقص متقد  للع اء المذكور ، وفقا" للشـــــــرول المتعلقة بذلك والتي دخى الع اء المذكور 
 على أساسها.

 

ية مع أ د أو لحين توقيع االتفاق إيداع العروض" من تاريخ ( يوما120لمدة )وتبقى هذي الكفالة ســـــــارية المفعول 
 المناقصين أيهما أسبق.

 

بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعالي عند أول  لب منكم بصــرف  بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقضوإننا نتعهد 
 النظر عن أي اعتراض من قبى المناقص.

 …………………………توقيع الكفيى/مصرف 
 …………………………المفوض بالتوقيــع 
 .………………………..التاريــــــخ 

 
 جب وضع الكفالة في مغلف منفصل عن العرض الفني والمالي.ي 
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 )نموذج كفالة حسن التنفيذ(
PERFORMANCE GUARANTEE 

 
 "  شركة مياي اليرموك" شركة مياي اليرموكإلى  السادة :      
 

 …………. …………………………….( يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ) اسم المصرف 
 .بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض………………… شركة قد كفى بكفالة مالية ، المقاول / 

 بخصوص الع اء رقم )         /          (
 …………………………………………………………..المتعلق بمشروع : 

 دينارا" أردنيا".……………………………………..بمبلغ )            ( دينارُا اردنيا ، فقط 
 

الواردة في وثائق عقد المقاولة / و وذلك لضـمان  سـن تنفيذ الع اء المحال عليه  سـب الشـرول 
، بأن ندفع لكم بمجرد ورود أول  لب  بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقضاو/ العقد   ، وإننا نتعهد /

مع ذكر األســـــــــــباب الدا ية لهذا  -خ ي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء منه بدون أي تحفظ أو شـــــــــــرل 
ق في تنفيـذ أي من التزامـاتـه بموجـب العقـد و/او عـد  قيـا  ال لـب بـأن المقـاول / المورد قـد رفض أو أخف

وذلك بصـــــــــــرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضـــــــــــاة من جانب المقاول/ المورد  على  -المورد بالتوريد  
 إجراء الدفع.

 
وتبقى هذي الكفالة ســـارية المفعول من تاريخ إصـــدارها ولحين تســـلم األشـــغال المنجزة تســـلما" أوليا" /و/ او/ 

وعلى ان  ……….من عا  ………. شــهر ……….. د المواد بموجب العقد المحدد مبدئيا" بتاريخ توري
"  شـــــــــركة مياه اليرموك( يوما ما لم يردكم  من "  120قائيا لمدد اخرى مدة كل منها ) يتم تجديدها تل

 طلبًا خطيا بالغاء الكفالة .
 

 ……………………………رف توقيع الكفيى/مص                                         
 ……………………………المفوض بالتوقيــع         

 …….....…………………..التاريــــــخ    
 
 






