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26/10/2020 

 

  ٠َٛ  ظٙو اٌضب١ٔخ ػشو افو ِٛػل ٌزمل٠ُ اٌؼوٚع ػٍٝ اٌؼٕٛاْ اٌّنوٛه اكٔبٖ اٌَبػخ 

 28/10/2020 اٌّٛافك  االهثؼبء
 



O – T – S– 0020-0232 

 سحب و تنزيل المضخات الغاطسة في اآلبار التابعة لشركة مياه اليرموك

 2 

 

 

 

 

 

 

 الـنحتــىيـــات 
 

     الـنــىضـىع                                        

 دعــىه العطــاءاجلزء االول 

 كتاب التفىيض اجلزء الثانٌ

 تعلًنات دخىل العطــاء اجلزء الثالث

الشروط العامة  اجلزء الرابع

الشروط   اخلاصة    اجلزء اخلامس

القائنة السىداء  اجلزء السادس

 النناذجاجلزء السابع 

 اجلداولاجلزء الثامن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – T – S– 0020-0232 

 سحب و تنزيل المضخات الغاطسة في اآلبار التابعة لشركة مياه اليرموك

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجشء االول 



O – T – S– 0020-0232 

 سحب و تنزيل المضخات الغاطسة في اآلبار التابعة لشركة مياه اليرموك

 4 

 

 

 

 

 O-T-S-0020-0232   كػٛح اٌؼطبء هلُ

 اٍزلهاط
 

 

 

 

لسحب و تنشيل الوضخاث تذعى إدارة شزكت هياه اليزهىك  الوناقصين الوختصين لتقذين عزوضهن 

وفقا للشزوط العاهت والخاصت الوزفقت بهذه الذعىة في   الغاطست في اآلبار التابعت لشزكت هياه اليزهىك

  .2020/ 28/10 الوىافق االربعاء صباح يىم الثانيت عشزهىعذ ال يتجاوس الساعت 

  
 

 

 

 

واقبلىا االحتزام ،،،، 

 

 
 

ـــــبَ ــــــــاٌّــــــــــــــــل٠و اٌؼــــــــ
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مدير عام شركة مياه اليرموك  
 

 وفقًا لمتعميمات والشروط العامة والخاصة بيا فإنني أقدم  (O-T-S-0020-0232)         بناًء عمى دعوة العطاء رقم 

 

الخدمات المعروضة باألسعار والشروط والمواصفات المبينة في ىذا /  تنفيذ كل أو بعض الموازم/عرضي وأوافق عمى أن أقوم بتوريد
العرض  

 
نني ألتزم بأن يظل ىذا العرض قــائمًا لمدة    وأفــوض السيد   2020 .../.../يومًا اعتبارًا من  (          )        وا 

        
شركتنا في كافة اإلجراءات والتبميغات المتعمقة بيذا العرض لدى دائرتكم  / بتمثيل مؤسستنا   (                                   )      

                                                                                                                                                                                         
 

المفوض بالتوقيـــع 
 

 (                                              ):إسم المناقص  

 
: الخاتــــم  

 
 (                                              ):العنـــوان  

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

 ______________________________________________________________________
 

 : (أبين فيما يمي جميع المرفقات التي يتكون منيا عرضي  )المرفقات 
1 )
2 )
3 )
4 )
 
 

 :مالحظــــات 

. يجب أن يعبأ ىذا النموذج بالكامل وأن يرفق بالعرض عند تقديمو إلى الدائرة  .1
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 رؼ١ٍّبد اٌلفٛي فٟ اٌؼطبء
 

رؼزجو ٘نٖ اٌزؼ١ٍّبد ِىٍّخ ٌٍشوٚؽ اٌؼبِخ ٚاٌقبطخ ٌٍزؼبلل ٚرىْٛ ٌٙب فٟ اٌزطج١ك لٛح ػمل ٌٍشواء ٍِٚيِخ 

. ٌٍّٕبلظ١ٓ ٌٍٚغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ ؽك اٍزجؼبك اٞ ػوع غ١و ٍِزيَ ثىً اٚ ثؼغ اٚ اؽل ثٕٛك ٘نٖ اٌزؼ١ٍّبد 

 

: إػلاك ٚرمل٠ُ اٌؼوٚع : اٚال 

 

 ال ٠َّؼ ثبالشزوان إال ٌٍشووبد اٌّؼزّلح ٚاٌَّغٍخ .1

 اٌؼطبء ٚصبئك وبفخ ٠ٚٛلغ ٠ٚقزُ اٌؼطبء ثٛصبئك اٌّوفمخ ٚإٌّبمط اٌغلاٚي ػٍٝ ٚاٍؼبهٖ ػوػٗ إٌّبلض ٠ؼل .2

 ِؼٍِٛبد اٚ ٚصبئك اٞ ٠ؼ١ف اٌؼطبء اْ ٚصبئك اٌٝ ثبالػبفخ ٌٍّٕبلض ٠ٚؾك وبٍِخ اٌؼوع ػّٓ ٠ٚملِٙب

ػٍٝ اٌّزؼٙل ػٕل رؼجئخ اٌؼوع اٌّملَ ِٕٗ اٌم١بَ ثبٌقزُ ٚاٌزٛل١غ ػٍٝ ػوٚه٠خ أٙب ٠ٚوٜ اػبفزٙب فٟ ٠وغت

 .وبفخ طفؾبد اٌؼطبء ِٚغٍف ػوع اٌَؼو اٌّملَ

ِٓ اٌزبه٠ـ اٌّؾلك وآفو ِٛػل إل٠لاع  ٠ِٛبً ٚ ػشوِْٚبئخ  (120)ِلح ٍو٠بْ اٌؼوع ال رمً ػٓ  .3

 .اٌؼوٚع 

 اٌّٛافك االهثؼبء ػشو طجبػ ٠َٛ اٌضب١ٔخآفو ِٛػل الٍزالَ اٌؼوٚع ػٍٝ اٌؼٕٛاْ اٌّنوٛه أكٔبٖ اٌَبػخ  .4

28/10/2020.  

فٟ ؽبي ٚعٛك اػزواػبد ػٍٝ اٌّٛاطفبد اٚ اٌشوٚؽ اٚ اٌزؼ١ٍّبد اٌٛاهكح فٟ ٘نا اٌؼطبء ف١زٛعت ػٍٝ  .5

ٚلجً اٌّٛػل إٌٙبئٟ ٌزمل٠ُ اٌؼوٚع ا٠ّٙب ٘ب إٌّبلض رمل٠ُ اػزواػٗ فالي فَّخ  ا٠بَ ػًّ ِٓ ربه٠ـ ٔشو

 .اٍجك

 اٚ ثبئزالف أٚ ِٕفوكا وبْ ٍٛاء اٌّبكح ٌٕفٌ أٚ اٌؼطبء ٌٕفٌ ػوع ِٓ اوضو ٠ملَ اْ ٚاؽل ٌّٕبلض ٠غٛىال  .6

 .افو ِٕبلض ِغ ثشواوخ
 :٠واػب ِب ٠ٍٟ (اما ٍّؾذ ثنٌه ٚصبئك اٌشواء )ػٕل رمل٠ُ ػوع ثل٠ً  .7

 ٌٕفٌ اٌّبكح فؼٍٝ إٌّبلض اْ ٠نوو ػٍٝ ػوػٗ االطٍٟ ٚثبٌؾجو ثل٠ً افز١بهٞفٟ ؽبي رمل٠ُ ػوع  . أ

 .اٌَّبػ ثنٌه فٟ ٚصبئك اٌشواءفٟ ؽبي رُ ٚمٌه  ِوفمب ثٗ ثل٠الاالؽّو اْ ٕ٘بن ػوػبً 

 . ػٍٝ ّٔٛمط رمل٠ُ اٌؼوٚع االطٍٟ ِٛلؼب ِٚقزِٛب ِٓ إٌّبلض اٌجل٠ًاْ ٠ملَ اٌؼوع  . ة

 .اٞ غّٛع اٚ رش٠ٛٗ فٟ إٌّبلظخ ٠فمل إٌّبلظٗ ل١ّزٙب ٠ٚؾوَ إٌّبلض ؽك االشزوان .8

ػٍٝ إٌّبلض أٚ ِٓ ٠فٛػٗ  إؽؼبه اٌؼوع  اٌّملَ  ِٓ  لجٍٗ  فٟ ِغٍف ِغٍك ثئؽىبَ ِٚقزَٛ ِٚؼْٕٛ  .9

 :ثئٍُ 

  ِل٠و٠خ اٌؼطبءاد ٚ اٌّشزو٠بد – شووخ ١ِبٖ ا١ٌوِٛن 

  ُاٌؼطبء هلO-T-S-0020-0232 

  اٍُ إٌّبلض....................................... 

  ْاٌؼٕٛا............................................. 

ٚ ٚػغ اٌّغٍف شقظ١ب فٟ اٌظٕلٚق اٌّقظض ٌٍؼطبءاد ثؾؼٛه ِٛظف اٌؼطبءاد ٚاٌزٛل١غ ػٍٝ ٍغً 

 ".اال٠لاع اط١ٌٛب

 .ال رمجً اٌؼوٚع اٌٛاهكح اٌٝ اٌشووخ ثبٌفبوٌ اٚ اٌجو٠ل االٌىزوٟٚٔ .10

طفؾبد ِٚوفمبد اٌؼطبء ِٚل٠و٠خ اٌؼطبءاد غ١و َِؤٌٚخ ػٓ فملاْ اٚ ٔمض اٞ  ػٍٝ إٌّبلظ١ٓ اٌزبول ِٓ .11

ِوفك اٚ طفؾخ ثؼل شواء ٚصبئك اٌؼطبء ٚ ٠زؾًّ إٌّبلض َِؤ١ٌٚخ ػلَ ل١بِٗ ثبٌزلل١ك ٚ اٌزؤول ِٓ اوزّبي 

 . اٌٛصبئك 

نظام ٠ؼزجو رمل٠ُ ػوع إٌّبلض إٌزياِبً ِٕٗ ثؤٔٗ ِطٍغ ِٚزفُٙ ٌغ١ّغ اٌّٛاك ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌظبكهح ثّٛعت  .12
 ٌلٜ شووخ  ٔظبَ اٌّشزو٠بد اٌؾى١ِٛخ ٚرؼ١ٍّبرٗ اٌّؼّٛي ثٗ فٟ شووخ ١ِبٖ ا١ٌوِٛن2019ٌَٕخ   (28)هلُ 

 .١ِبٖ ا١ٌوِٛن ٚرؼل٠الرٗ ٚٚصبئك كػٛح اٌؼطبء ٚإٌّبمط اٌّوفمٗ
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٠زُ االػالْ ػٓ االؽبٌخ اٌّجلئ١خ ٌّلح فَّخ ا٠بَ ػًّ  ٚاما ٌُ ٠ؼزوع اٞ ِٕبلض ػٍٝ اٌمواه فالي رٍه اٌّلح  .13

رظجؼ االؽبٌخ ٔٙبئ١خ ثؼل اٌّظبكلخ ػ١ٍٙب ١ٍٚزُ رؼ١ٍك االؽبٌخ اٌّجلئ١خ ػٍٝ ٌٛؽخ االػالٔبد اٌقبطخ ثبٌشووخ 

 .فٟ ِل٠و٠خ اٌؼطبءاد ٚاٌّشزو٠بد ٚػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزوٟٚٔ ٌٍشووخ

 اٌّزؼٙل٠ٓ اٌن٠ٓ ٠ؾبي ػ١ٍُٙ اٞ ِٓ اٌّٛاك اؽبٌخ ِجلئ١خ االٌزياَ ثّواعؼخ ِل٠و٠خ اٌؼطبءاد حػٍٝ اٌَبك .14

 ٚاٌّشزو٠بد ٌالؽالع ػٍٝ َِٛكح االؽبٌخ ٚاٌزج١ٍغ اٌّجلئٟ ثبالؽبٌخ ِٓ لجً شقض ِقٛي ٚفالي فَّخ ا٠بَ 

ػًّ ِٓ ربه٠ـ اشؼبهُ٘ ثنٌه ِٓ لجً ِل٠و٠خ اٌؼطبءاد ٚاٌّشزو٠بد ٟٚ٘ اٌّلح اٌمب١ٔٛٔخ ٌالػزواع ػٍٝ 

. اٌمواه اٌّجلئٟ ٚفٟ ؽبي ػلَ ِواعؼزُٙ ١ٍزُ ا١ٌَو ثبالؽبٌخ إٌٙبئ١خ ٚاػزجبهُ٘ ِٛافم١ٓ ػٍٝ االؽبٌخ 

 .٠ٍزيَ إٌّبلض ثؼل االؽبٌخ إٌٙبئ١خ ػ١ٍٗ ثزٕف١ن اٌّزطٍجبد اٌٛاهكح ثبٌزؼبلل ٚارّبَ اٌزٛه٠ل .15

 .اٌّؾبوُ االهك١ٔخ ٟ٘ اٌغٙخ اٌمؼبئ١خ اٌٛؽ١لح اٌّقٌٛخ ثبٌٕظو فٟ أٞ كػٛح لؼبئ١خ رٕشؤ ث١ٓ اٌّزؼبلل٠ٓ .16

 

: فطبة اٌزغط١خ : صب١ٔبً 

 

 :ػٍٝ إٌّبلض اهفبق فطبة اٌزغط١خ ثبٌؼوع اٌّملَ ِٕٗ ٠شًّ ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌزب١ٌخ  

 .اعّبٌٟ ػلك اٌجٕٛك إٌّبلض ػ١ٍٙب ٚاهلبِٙب  .1

 .ل١ّخ وفبٌخ اٌلفٛي اٌّملِخ ِغ اٌؼوٚع ػٍٝ اْ رؾَت ثٕبء ػٍٝ اػٍٝ ٍؼو فٟ ؽبي رمل٠ُ ػوع ِواكف .2

 .اعّبٌٟ ل١ّخ اٌؼوع ػٍٝ اْ رؾَت ثٕبء ػٍٝ اػٍٝ ٍؼو فٟ ؽبي رمل٠ُ ػوع ِواكف .3

 .موو اٞ ِوفمبد افوٜ .4

 

: االٍــؼبه : صبٌضبً 

 

ِفمطخ ثبٌل٠ٕبه األهكٟٔ  أٍبً رمل٠ُ اٌقلِخ ٌّٛالغ اثبه شووخ ١ِبٖ ا١ٌوِٛنرؾلك األٍؼبه اإلفواك٠خ ٚاإلعّب١ٌخ  .1

شبٍِخ وبفخ اٌوٍَٛ اٌغّوو١خ ٚاٌوٍَٛ ٚاٌؼوائت األفوٜ ثّب ف١ٙب اٌؼو٠جخ اٌؼبِخ ػٍٝ اٌّج١ؼبد ٠ٚؤفن ثبٌم١ُ 

 .اٌّضجزخ وزبثخ إما ِب افزٍفذ ِغ اٌم١ُ اٌّضجزخ ثبألهلبَ وٍّب ؽمك مٌه ِظٍؾخ شووخ ١ِبٖ ا١ٌوِٛن 

ث١بْ هلُ اٌزَغ١ً فٟ شجىخ اٌؼو٠جخ اٌؼبِخ ػٍٝ اٌّج١ؼبد ِٓ لجً إٌّبلض ٚػوٚهح رضج١زٙب ػٍٝ اٌفٛار١و ٚموو  .2

 .االٍُ ثشىً ٚاػؼ ٚهلُ طٕلٚق اٌجو٠ل ٚهلُ اٌفبوٌ ٚاٌٙبرف ٚرؾل٠ل إٌّطمخ ٚاٌوِي اٌجو٠لٞ

 

: ؽو٠مخ اٌلفغ : هاثؼبً 

 

 . لواه االؽبٌخاٌشوٚؽ اٌقبطخ ٚ اٌلفغ ثبٌل٠ٕبه االهكٟٔ ٚؽَت  .1

 

: اٌىفبالد : فبَِبً 

 

   وىفبٌخ كفٛي اٌؼطبء طبكهح ػٓ اؽل اٌجٕٛن ك٠ٕبه(6000 )  ال رمً ػٓثم١ّخ٠وفك ِغ وً ػوع ش١ه ِظلق  .1

٠َٛ  (120)ٚطبٌؾخ ٌّلح (ٚفٟ ؽبي رؼنه رمجً وفبٌخ ثٕى١خ غ١و ِشوٚؽٗ )اٌؼبٍِخ فٟ اٌٍّّىخ االهك١ٔخ اٌٙبش١ّخ 

ِٓ ربه٠ـ ا٠لاع اٌؼوٚع ٌنٌه اٌؼطبء الِو شووخ ١ِبٖ ا١ٌوِٛن ٚؽَت اٌشوٚؽ اٌؼبِخ ٚإٌّٛمط ٚثقالف مٌه 

 .ال ٠مجً اٌؼوع

ػٍٝ اٌّزؼٙل اٌنٞ ٠ؾبي ػ١ٍٗ اٌؼطبء اٚ عيء ِٕٗ ِواعؼخ ِل٠و٠خ اٌؼطبءاد ٚاٌّشزو٠بد الٍزىّبي رمل٠ُ وفبٌخ  .2

 ا٠بَ ِٓ 10 فالي  ٚهٍَٛ اٌطٛاثغ ٚرٛل١غ االرفبل١خ  ِٓ ل١ّخ اٌّٛاك اٌّؾبٌخ ػ١ٍٗ (%10)ؽَٓ رٕف١ن ثم١ّخ

 .ربه٠ـ اشؼبه االؽبٌخ إٌٙبئٟ ٚمٌه رغٕجبً ٌّظبكهح رب١ِٓ كفٛي اٌؼطبء

 

 .رملَ ع١ّغ اٌىفبالد ثبٍُ شووخ ١ِبٖ ا١ٌوِٛن .3

 

 

: اٌغواِبد : ٍبكٍبً 
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. ٌؼطبء ف١ّب ٠قض اٌّقبٌفبد ٚاٌزغو٠ُ ي٠طجك ِب ٚهك فٟ اٌشوٚؽ اٌؼبِٗ

 

 

 

: رمل٠ُ اٌؼوٚع : ٍبثؼب

 

 :ِغٍك ِٚقزَٛ ػٍٝ اٌؼٕٛاْ اٌزبٌٟ ِغٍف ٠غت رمل٠ُ اٌؼوٚع ٚاٌٛصبئك اٌلاػّٗ ٌٙب ثب١ٌل فٟ  

 

 

 

 اٌّووي– شووخ ١ِبٖ ا١ٌوِٛن 

ِل٠و٠خ اٌؼطبءاد ٚاٌّشزو٠بد 

شبهع ثغلاك  -  اهثل

http://www.yw.com.jo 
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الجشء الزابع 



O – T – S– 0020-0232 

 سحب و تنزيل المضخات الغاطسة في اآلبار التابعة لشركة مياه اليرموك

 12 

 

اٌشـــوٚؽ اٌؼبِخ  
 

ٚأ٠خ ِواٍالد أفوٜ ِٓ ِملَ ٚ اٌّالؽك اٌّٛاطفبد اٌف١ٕخ ٚاٌشوٚؽ اٌؼبِخ ٚاٌقبطخ ٚاٌؼوع اٌّملَ  -

.  ال رزغيأ ِٓ ٚصبئك اٌؼطبء عيءاٌؼوع ِٚٛافك ػ١ٍٙب ِٓ شووخ ١ِبٖ ا١ٌوِٛن  رؼزجو 

 ٔظبَ اٌّشزو٠بد اٌؾى١ِٛخ ٚرؼ١ٍّبرٗ 2019ٌَٕخ   (28)اٌشوٚؽ اٌؼبِخ اٌّوفمخ ٚاٌٛاهكح فٟ ٔظبَ هلُ  -

اٌّؼّٛي ثٗ فٟ شووخ ١ِبٖ ا١ٌوِٛن عيء ال ٠زغيأ ِٓ ٚصبئك اٌؼطبء ِب ٌُ رزؼبهع ِغ اٌشوٚؽ اٌقبطخ ٚفٟ 

 .ؽبٌخ رؼبهػٙب رؼزّل اٌشوٚؽ اٌقبطخ

. ؽٛاثغ اٌؼمل ٚهٍَٛ اإلؽبٌخ ٚأ٠خ هٍَٛ إػبف١خ أفوٜ رؼٛك ػٍٝ اٌّزؼٙل اٌّؾبي ػ١ٍٗ اٌؼطبء  -

 

:- اٌزؤ١ِٕبد ٚاٌؼّبٔبد : أٚال 

 

٠ِٛب  (120)  رجمٝ طبٌؾخ ٌّلح (6000 ) ثم١ّخٌٍلفٛي فٟ اٌؼطبء  (أٚ ش١ه ِظلق  )٠وفك ثبٌؼوع وفبٌخ ثٕى١خ  .1

 .اػزجبها ِٓ ربه٠ـ فزؼ اٌؼوٚع 

 :رؼبك رؤ١ِٕبد اٌلفٛي فٟ اٌؼطبء اٌٝ ِمل١ِٙب ِٓ إٌّبلظ١ٓ ٚفمبً ٌّب ٠ٍٟ . أ .2

 .اٌٝ اٌن٠ٓ أزٙذ ِلح ٍو٠بْ ػوٚػُٙ ٌُٚ ٠وغجٛا ثزّل٠ل٘ب ثٕبء ػٍٝ ؽٍجُٙ اٌقطٟ  .1

 .ٚرٛل١غ االرفبل١خاٌٝ اٌن٠ٓ عود االؽبٌخ ػ١ٍُٙ ثؼل رمل٠ُ رب١ِٓ ؽَٓ رٕف١ن  .2

 إٌّبلظ١ٓ ثبٍزضٕبء اإلؽبٌخ إٌٙبئٟ لواه ػ١ٍُٙ اٌّؾبي رجٍغ ثؼل ػ١ٍُٙ االؽبٌخ رزُ ٌُ اٌن٠ٓ إٌّبلظ١ٓ اٌٝ .3

 ػٍٝ اٌفبئي إٌّبلض رٛل١غ ثؼل اال إ١ٌُٙ اٌلفٛي رؤ١ِٕبد إهعبع ٠زُ ال اٌن٠ٓ ٚاٌضبٌش اٌضبٟٔ طبؽجٟ اٌؼوع

 .اٌقطٟ ؽٍجُٙ ثلْٚ إ١ٌُٙ اٌزؤ١ِٕبد ٚرؼبك اٌزٕف١ن ُؽَٓ رؤ١ِٓ االرفبل١خ ٚرمل٠ُ

 

إما اٍزٕىف إٌّبلض ػٓ االٌزياَ ثؼوػٗ اٚ ٌُ ٠مُ ثبرّبَ اٌّزطٍجبد اٌالىِٗ ٌٍزؼبلل ٚرٛل١غ اِو اٌشواء اٚ ِب .    ة

٠مَٛ ِمبِٗ فالي اٌّلح اٌّؾلكح فٟ ٘نٖ ا١ٌَبٍخ رظبكه ٌغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ ل١ّخ رب١ِٓ اٌلفٛي ا٠واكاً ٌٍشووخ ثّب 

 .  ِٓ ل١ّزٙب  (%3)٠زٕبٍت ٚل١ّخ اٌّبكح اٚ اٌّٛاك اٌزٟ اٍزٕىف ػٕٙب ٚثّب ال ٠مً ػٓ 

 

ػشوح ا٠بَ ػًّ  (10)ِٓ إعّبٌٟ ل١ّخ اإلؽبٌخ فالي  (%10)٠ملَ طبؽت اٌؼوع اٌفبئي وفبٌخ ؽَٓ رٕف١ن ثَٕجخ  .3

 . ِٓ رج١ٍغٗ ثبشؼبه االؽبٌخ إٌٙبئ١خ ٚرجمٟ طبٌؾخ ؽ١ٍخ فزوح رٕف١ن االرفبل١خ

٠ؼبك رؤ١ِٓ ؽَٓ اٌزٕف١ن اٌٝ اٌّزؼٙل ثؼل رٕف١نٖ وبفخ شوٚؽ اٌؼمل ثّٛعت ؽٍت فطٟ ثبالفواط ػٓ اٌزب١ِٓ ِٓ  .4

 .االط١ٌٛخ ٚرمل٠ُ اٌؼّبٔبد اٌّطٍٛثخ ؽَت شوٚؽ اٌؼملاالٍزالَ اٌشووخ ثؼل اٌزبول ِٓ اٌٛصبئك 

 

 

:  كػٛح اٌؼطبء ٚاػلاك ٚرمل٠ُ اٌؼوٚع ِٓ لجً إٌّبلظ١ٓ اٌؾظٛي ػٍٝ: صب١ٔب 

كػٛح اٌؼطبء َٔقخ ِظللخ ػٓ هفظخ ِٙٓ ٍبه٠خ اٌّفؼٛي رقٌٛٗ ثبٌؾظٛي ػٍٝ  ٠ملَ إٌّبلض اٌنٞ ٠وغت  .1

اٌّطٍٛثخ أٚ االرغبه ثٙب ، ٍٚغً اٌزغبهٞ اٌظبكه ػٓ ٚىاهح اٌظٕبػخ اٌقلِبد / طٕبػخ أٚ ث١غ أٚ رٛه٠ل اٌٍٛاىَ

 .ٚاٌزغبهح 

٠ؼل إٌّبلض ػوػٗ ٚفمبً ٌٛصبئك كػٛح اٌؼطبء ثؼل اْ ٠موأ ٘نٖ اٌٛصبئك ٠ٚزفُٙ ع١ّغ ِب ٚهك ف١ٙب ٚإما ٌُ رىٓ  .2

اٌٛصبئك وبٍِخ أٚ ٚعل ٔمظبً ف١ٙب فؼ١ٍٗ ؽٍت اٌٛص١مخ إٌبلظخ ِٓ اٌشووخ  ٠ٚزؾًّ إٌزبئظ اٌّزورجخ ػٍٝ ػلَ 

 .ل١بِٗ ثبٌزلل١ك ٚاالٍزىّبي ثظٛهح طؾ١ؾخ

٠ؼل إٌّبلض ػوػٗ ٚاٍؼبهٖ ػٍٝ اٌغلاٚي ٚ إٌّبمط اٌّوفمخ ثلػٛح اٌؼطبء ٠ٚقزُ ٠ٚٛلغ ّٔبمط ػوع  .3

ٚعلاٚي اٌى١ّبد ٚاٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ فٟ كػٛح اٌؼطبء ٠ٚملِٙب ػّٓ اٌؼوع وبٍِخ  (Bid Form)إٌّبلظخ

٠ٚؾك ٌٍشووخ اٍزجؼبك اٞ ػوع غ١و ِزم١ل ثٙنٖ اٌغلاٚي ٚ إٌّبمط ٠ٚؾك ٌٍّٕبلض ثبالػبفخ اٌٝ ٚصبئك كػٛح 

اٌؼطبء اْ ٠ؼ١ف اٞ ٚصبئك اٚ ِؼٍِٛبد ٠وغت إػبفزٙب ٠ٚوٜ أٙب ػوٚه٠خ ٌزٛػ١ؼ ػوػٗ ٚػٍٟ اْ ٠ىزت 

ػٕٛأٗ اٌىبًِ ٚاٌلل١ك فٟ ػوػٗ ِزؼّٕبً اٌؼٕٛاْ  ٚاٌٙبرف ٚاٌفبوٌ ٌزوًٍ ا١ٌٙب اٌّقبؽجبد اٌّزؼٍمخ ثبٌؼطبء 

ٚػ١ٍٗ اْ ٠جٍغ اٌشووخ فط١بً ػٓ اٞ رغ١١و اٚ رؼل٠ً فٟ ػٕٛأٗ ٚرؼزجو ع١ّغ اٌّقبؽجبد اٌزٟ رزون ٌٗ فٟ 

. اٌؼٕٛاْ اٌّنوٛه اٚ روًٍ ا١ٌٗ ثبٞ ١ٍٍٚٗ اهٍبي وؤٔٙب ٚطٍذ فؼالً ٍٍّٚذ فٟ ؽ١ٕٙب 
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٠غت اْ ٠ىْٛ ػوع إٌّبلض فبي ِٓ اٌّؾٛ اٚ اٌزؼل٠ً اٚ اٌشطت اٚ االػبفخ ٚإما الزؼذ اٌظوٚف مٌه ف١غت  .4

ػٍٝ إٌّبلض اٌزٛل١غ ثبٌؾجو االؽّو ثغبٔت اٌّؾٛ اٚ اٌزؼل٠ً اٚ اٌشطت اٚ االػبفخ ٚػ١ٍٗ وزبثخ اٌَؼو ثبٌولُ 

ٚاٌؾوٚف ٚػٍٝ إٌّبلض ونٌه اْ ٠نوو اٌَؼو االفواكٞ ٌٍٛؽلح ٌّٚغّٛع اٌٛؽلاد ٌىً ِبكح ٚونٌه اٌَؼو 

ٚث١بْ ا٠خ ػوائت اٚ هٍَٛ ِؼّٕخ فٟ اٌَؼو ٚثؾ١ش ٠ىْٛ اٌَؼو  (ٌغ١ّغ اٌّٛاك اٌّملَ ٌٙب)االعّبٌٟ ٌٍؼوع 

ٔٙبئ١بً غ١و لبثً ال٠خ رؼل٠الد ثبٌي٠بكح الؽمبً ٠ٚؼزجو اٌَؼو شبِالً اعٛه اٌزؾي٠ُ ٚاٌزغ١ٍف ٚثقالف مٌه ٠ؾك ٌٍغٕخ 

. اٌشواء اٌّقزظخ اْ رًّٙ اٌؼوع 

٠ملَ إٌّبلض اٌؼوع ِغ رب١ِٓ اٌلفٛي ثبٌؼطبء فٟ ِغٍفبد ِٕفظٍخ ِغ وزبثخ اٌّؾزٜٛ ػٍٝ اٌّغٍف ِٚٓ صُ  .5

ػٕٛاْ ٠ٚمَٛ ثغّؼٙب فٟ ِغٍف ٚاؽل ِغٍك ثئؽىبَ ٠ٚىزت ػ١ٍٗ اٍُ اٌشووخ اٌّملَ ٌٙب اٌؼطبء ٚاٌؼٕٛاْ  ٚاٍُ 

لُ اٌؼطبء ثقؾ ٚاػؼ ٚاٌزبه٠ـ اٌّؾلك وبفو ِٛػل ٌزمل٠ُ اٌؼوٚع ٚثقالف مٌه ٠ؾك ٌٍغٕخ هإٌّبلض اٌضبثذ ٚ

. اٌشواء اٌّقزظخ اْ رًّٙ اٌؼوع

٠ٛكع اٌؼوع ِٓ لجً إٌّبلض فٟ طٕلٚق اٌؼطبءاد ٌلٜ اٌشووخ لجً أزٙبء اٌّلح اٌّؾلكح ٌنٌه ٚوً ػوع ال  .6

. ٠ظً ٠ٚٛكع فٟ طٕلٚق اٌؼطبءاد لجً افو ِٛػل ٌزمل٠ُ اٌؼوٚع ال ٠مجً 

 

٠ِٛبً  (120)٠ٍزيَ إٌّبلض اْ ٠جمٟ اٌؼوع اٌّملَ ِٕٗ ٔبفن اٌّفؼٛي ٚغ١و عبئي اٌوعٛع ػٕٗ ٌّلح ال رمً ػٓ  .7

 .ِٓ اٌزبه٠ـ اٌّؾلك وؤفو ِٛػل ٌزمل٠ُ اٌؼوٚع لبثٍخ ٌٍزغل٠ل ثّٛافمخ اٌطوف١ٓ

 . ٠ؾك ٌشووخ ١ِبٖ ا١ٌوِٛن ؽٍت اٞ شٙبكاد اٚ ِؼٍِٛبد روا٘ب ػوٚه٠خ .8

 اْ اطلاه اِو اٌشواء ػٓ اٌشووخ ثؼل رجٍغخ ٠شىً ِغ ٚصبئك اٌؼطبء ٠ٜؼزجو رمل٠ُ ػوع إٌّبلض ِٛافمٗ ِٕٗ ػً .9

 اٌّؼزّلح ػملاً ٍِيِبً 

ِفمطخ ثبٌل٠ٕبه  رمل٠ُ اٌقلِخ ٌّٛالغ اثبه شووخ ١ِبٖ ا١ٌوِٛنرؾلك األٍؼبه اإلفواك٠خ ٚاإلعّب١ٌخ ػٍٝ أٍبً  .10

األهكٟٔ شبٍِخ وبفخ اٌوٍَٛ اٌغّوو١خ ٚاٌوٍَٛ ٚاٌؼوائت األفوٜ ثّب ف١ٙب اٌؼو٠جخ اٌؼبِخ ػٍٝ اٌّج١ؼبد 

 .٠ٚؤفن ثبٌم١ُ اٌّضجزخ وزبثخ إما ِب افزٍفذ ِغ اٌم١ُ اٌّضجزخ ثبألهلبَ وٍّب ؽمك مٌه ِظٍؾخ شووخ ١ِبٖ ا١ٌوِٛن 

: فزؼ اٌؼوٚع : صبٌضبً 

( 2019)ٌَٕخ  (28)رفزؼ اٌؼوٚع ِٓ لجً ٌغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ ٚمٌه ؽَت ٔظبَ اٌّشزو٠بد اٌؾى١ِٛخ هلُ  .1

 .٠ٚغٛى ٌىً ِٕبلض اٚ ٌّّضٍٗ ؽؼٛه فزؼ اٌؼوٚع

 .ال رمجً اٌؼوٚع اٚ اٞ رؼل٠الد ػ١ٍٙب روك ثؼل اٌزبه٠ـ ٚاٌّٛػل اٌّؾلك وؤفو ِٛػل ٌزمل٠ُ اٌؼوٚع  .2

 إما ٚعلد ٌغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ ػٕل ِٛػل فزؼ اٌؼوٚع اْ ػلك إٌّبلظ١ٓ ٠مً ػٓ صالصخ اٚ الً ِٓ اٌؼلك  .3

اٌّؾزًّ فٍٙب اْ رموه رّل٠ل ِٛػل رمل٠ُ اٌؼوٚع اٚإػبكح ؽوػ اٌؼطبء ٚفٟ ؽبٌخ اػبكح اٌطوػ رؼبك اٌؼوٚع 

 .ِغٍمخ اٌٝ ِمل١ِٙب ِمبثً رٛل١غ إٌّبلض اٚ ِٓ ٠ّضٍٗ 

 

: كهاٍخ ٚرم٠ُٛ اٌؼوٚع : هاثؼبً 

رؾلك ٌغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ اٌغٙبد اٌن٠ٓ رزىْٛ ُِٕٙ اٌٍغٕخ اٌف١ٕخ اٌزٟ رمَٛ ثلهاٍخ اٌؼوٚع ِٓ إٌٛاؽٟ  .1

 اٌف١ٕخ ٚاٌّب١ٌخ ٚاٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ رزطٍت مٌه ٚرملَ اٌزٛط١خ إٌّبٍجخ ٌٍغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ

. ال ٠ٕظو فٟ اٞ ػوع غ١و ِؼيى ثزؤ١ِٓ كفٛي اٌؼطبء  .2

 (فٟ ؽبي ٌُ رٕض كػٛح اٌؼطبء ػٍٝ رمل٠ُ ػوع فٕٟ ِٚبٌٟ ِٕفظ١ٍٓ )رزُ كهاٍخ اٌؼوٚع اٌّملِخ ٌٍؼطبء  .3

 :ٚفمبً ٌّب ٠ٍٟ

٠زُ ػًّ رلل١ك اٌٟٚ ٌٍؼوع ٚفمب ٌٍّٕٛمط اٌّؼزّل ٌنٌه ٚفٟ ؽبي ػلَ ٚعٛك ِقبٌفبد هئ١َ١خ ػ١ٍٗ ٠زُ  . أ

 .لجٌٛٗ ٚاػزّبكٖ ٌٍلفٛي فٟ اٌزم١١ُ 

فٟ ؽبي ٚعلد ِقبٌفبد هئ١َ١خ فٟ اٌؼوع اٌّملَ ِٓ لجً اٌّزٕبلض ٠زُ اٍزجؼبك ػوػٗ ِٓ اٌزم١١ُ ٚػٍٝ  . ة

 .اْ ٠زُ ث١بْ مٌه طواؽخ ػٕل اػلاك اٌزمو٠و اٌفٕٟ ٌٍغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ

 .رلهً اٌؼوٚع ِٓ إٌبؽ١خ اٌف١ٕخ ثؾ١ش رؾلك اٌّؼب١٠و اٌف١ٕخ ٌٍلهاٍخ ٚفمبً ٌٍّٛاطفبد اٌّطٍٛثخ  . د

 .رؤفن ثؼ١ٓ االػزجبه وفبءح إٌّبلض ِٓ إٌبؽ١ز١ٓ اٌّب١ٌخ ٚاٌف١ٕخ ِٚملهرٗ ػٍٝ اٌٛفبء ثبٌزياِبد اٌؼطبء  . س

 .رجلأ اٌلهاٍخ ثبٌؼوع اٌنٞ للَ اهفض االٍؼبه صُ اٌنٞ ١ٍ٠ٗ ؽزٝ رزُ كهاٍخ اٌؼوٚع اٌّملِخ . ط

إما رٛافود فٟ اٌؼوع وبفخ اٌشوٚؽ ٚاٌّٛاطفبد ٚاٌغٛكح رٛطٟ اٌٍغٕخ اٌف١ٕخ ثبالؽبٌخ ػٍٝ ِملَ  . ػ

 .اهفض االٍؼبه شو٠طخ اْ رج١ٓ اٌٍغٕخ ِلٜ ِؼم١ٌٛخ االٍؼبه
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رزُ ِمبهٔخ اٍؼبه اٌؼوٚع اٌّطٍٛثخ ٌٍٛاىَ ٚاالشغبي اٚ اٌقلِبد فٟ كػٛح اٌؼطبء ٚمٌه ٌزؾل٠ل ِملَ  . ؿ

اهفض اٌّطبثك ػٍٝ اْ ٠زُ اٍزجؼبك ل١ّخ اٞ اػبفبد اٚ لطغ غ١به غ١و ِطٍٛة رَؼ١و٘ب فٟ كػٛح 

 .اٌؼطبء ٠ٚؾك ٌٍغٕخ اٌف١ٕخ لجٛي االػبفبد ٚلطغ اٌغ١به فٟ اٌؼوع اٌفبئي ثبٌؼطبء ثؼل فٛىٖ

فٟ ؽبي ػلَ رٛافو اٌّزطٍجبد فٟ اٌؼوع اٌنٞ ٠زؼّٓ اهفض االٍؼبه رٕزمً اٌلهاٍخ اٌٝ اٌؼوع اٌنٞ  . ك

١ٍ٠ٗ ثبٌَؼو اٌٝ اْ رظً اٌٝ اٌؼوع اٌنٞ رزٛافو ف١ٗ اٌّزطٍجبد ٌالؽبٌخ ػٍٝ اْ رج١ٓ اٍجبة اٌؼوٚع 

 .االهفض ثشىً ٚاػؼ 

اٚ ٚعٛك ٔمض ف١ٙب ٠غٛى شواء اٌٍٛاىَ اٚ االشغبي  (إٌّبلظبد)ػٕل ػلَ ِطبثمخ وبفخ اٌؼوٚع  . م

 .(أَت اٌؼوٚع)اٌّؼوٚػخ اٌزٟ رٍجٟ اؽز١بعبد اٌشووخ ٚرزٛافو ف١ٙب اٌغٛكح ٚثبٍؼبه ِٕبٍجخ 

فٟ ؽبي ٔظذ كػٛح اٌؼطبء  )اٌّملِخ ٌٍؼطبء ؽَت رٍٍََٙب فٟ اٌَؼو  (إٌّبلظبد  )رزُ كهاٍخ اٌؼوٚع  .4

 :ٚفمبً ٌّب ٠ٍٟ  (ػٍٝ رمل٠ُ ػوع فٕٟ ِٚبٌٟ ِٕفظ١ٍٓ

٠زُ ػًّ رلل١ك اٌٟٚ ٌٍؼوع ٚفمبً ٌٍّٕٛمط اٌّؼزّل ٌنٌه ٚفٟ ؽبي ػلَ ٚعٛك ِقبٌفبد هئ١َ١خ ػ١ٍٗ ٠زُ  . أ

 .لجٌٛٗ ٚاػزّبكٖ ٌٍلفٛي فٟ اٌزم١١ُ 

 .فٟ ؽبي ٚعلد ِقبٌفبد هئ١َ١خ فٟ اٌؼوع اٌّملَ ِٓ لجً اٌّزٕبلض ٠زُ اٍزجؼبك ػوػٗ ِٓ اٌزم١١ُ  . ة

رلهً اٌؼوٚع ِٓ إٌبؽ١خ اٌف١ٕخ ثؾ١ش رؾلك اٌّؼب١٠و اٌف١ٕخ ٌٍلهاٍخ ٚفمبً ٌٍّٛاطفبد اٌّطٍٛثخ ِٚؼب١٠و  . د

 .اٌزب١ً٘ اٌٛاهكح فٟ كػٛح اٌؼطبء

 .رؤفن ثؼ١ٓ االػزجبه وفبءح إٌّبلض ِٓ إٌبؽ١ز١ٓ اٌّب١ٌخ ٚاٌف١ٕخ ِٚملهرٗ ػٍٝ اٌٛفبء ثبٌزياِبد اٌؼطبء . س

 .إما رٛافود فٟ اٌؼوع وبفخ اٌشوٚؽ ٚاٌّٛاطفبد ٚاٌغٛكٖ رٛطٟ اٌٍغٕخ اٌف١ٕخ ثبػزّبك اٌؼوع اٌفٕٟ  . ط

 .فٟ ؽبي ٚعلد ِقبٌفبد ف١ٕخ فٟ اٌؼوع اٌّملَ ٠زُ اٍزجؼبكٖ . ػ

١ٍزُ كػٛح اٌشووبد اٌّؤٍ٘خ ف١ٕبً ٌؾؼٛه اعزّبع فزؼ اٌؼوٚع اٌّب١ٌخ ٌٙب ٠ٚزُ اػبكح اٌؼوٚع اٌّب١ٌخ  . ؿ

اٌغ١و ِزبٍ٘ٗ ف١ٕبً ٌٍّزٕبلض ِغٍمخ ٚرؾزفع ٌغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ ٌٕفَٙب ثبٌؾك فٟ ث١بْ اٚ ػلَ ث١بْ 

 .اٍجبة هفغ اٌؼوع

رزُ ِمبهٔخ اٍؼبه اٌؼوٚع اٌّطٍٛثخ ٌٍٛاىَ اٚ االشغبي اٚ اٌقلِبد فٟ كػٛح اٌؼطبء ٚمٌه ٌزؾل٠ل ِملَ  . ك

اهفض االٍؼبه ػٍٝ اْ ٠زُ اٍزجؼبك ل١ّخ اٞ اػبفبد اٚ لطغ غ١به غ١و ِطٍٛة رَؼ١و٘ب فٟ كػٛح اٌؼطبء 

 .٠ٚؾك اٌٍغٕخ اٌف١ٕخ لجٛي االػبفبد ٚلطغ اٌغ١به فٟ اٌؼوع اٌفبئي ثبٌؼطبء ثؼل فٛىٖ

 .٠زُ رطج١ك اٌزؼ١ٍّبد اٌقبطخ ثطو٠مخ اؽزَبة ػالِبد اٌزم١١ُ اٌفٕٟ ٚاٌّبٌٟ ٌزؾل٠ل اٌؼوع اٌفبئي ثبٌؼطبء . م

 

فٟ ؽبٌخ ػلَ رٛافو اٌّزطٍجبد فٟ اٌؼوع اٌنٞ ٠زؼّٓ اهفض االٍؼبه رٕزمً اٌلهاٍخ اٌٝ اٌؼوع اٌنٞ ١ٍ٠ٗ  .5

ثبٌَؼو اٌٝ اْ رظً اٌٝ اٌؼوع اٌنٞ رزٛافو ف١ٗ اٌّزطٍجبد ٌإلؽبٌخ ػٍٝ اْ رج١ٓ اٍجبة اٍزجؼبك اٌؼوٚع 

 .االهفض ثشىً ٚاػؼ 

 

 

: إؽبٌخ اٌؼطبءاد : فبَِبً 

 

: رزُ إؽبٌخ اٌؼطبءاد ِغ ث١بْ األٍجبة ػٍٝ اٌفبئي٠ٓ ٚفمبً ٌّب ٠ٍٟ  .1

االهفض اٌّطبثك إما وبْ اهفض اٌؼوٚع ٠زؼّٓ اٌغٛكح اٌالىِٗ فٟ اٌٍٛاىَ اٌّطٍٛثخ ِٚطبثك  . أ

 .ٌٍّٛاطفبد ٚاٌشوٚؽ فٟ كػٛح اٌؼطبء

إما وبْ ٕ٘بٌه ػوٚع ِقبٌفخ ٚػوٚع افوٜ ِطبثمخ رَزجؼل اٌؼوٚع اٌّقبٌفخ ٚرزُ : أهفض اٌّطبثك  . ة

 .االؽبٌخ ػٍٝ اهفض اٌؼوٚع اٌّطبثمخ

ٌٍغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ فٟ ؽبٌخ ٚعٛك ِقبٌفبد فٟ وبفخ اٌؼوٚع اٌّملِخ اْ رقزبه أَت ٘نٖ : االَٔت  . د

اٌؼوٚع ِٓ ؽ١ش اٌغٛكح ٚاٌَؼو ٚإٌٛع ٚاٌشوٚؽ اٌزٟ رفٟ ثبٌغوع اٌّطٍٛة اما الزٕؼذ اٌٍغٕخ ٌظبٌؼ 

 .اٌشووخ اٌَّزف١لٖ

 .اٞ ٍجت افو ٠زفك ِغ اؽىبَ ٘نٖ ا١ٌَبٍخ ػٍٝ اْ ٠ىْٛ ِجوهاً ثشىً وبف . س

 

رؾزفع ٌغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ ٌٕفَٙب ثؾك اٍزجؼبك اٞ ػوع ال ٠ىْٛ ٚاػؾبً ثظٛهح وبف١خ رّىٓ ِٓ االؽبٌخ  .2

 .اٚ ٠ؾزًّ اوضو ِٓ رف١َو
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ٌٍغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ اْ رٕمض اٚ ري٠ل اٌى١ّبد اٌّطٍٛثخ فٟ كػٛح اٌؼطبء لجً االؽبٌخ كْٚ اٌوعٛع اٌٝ  .3

فَّخ  (%25)إٌّبلض اٚ ثؼل االؽبٌخ ثّٛافمخ اٌّزؼٙل ػٍٝ اْ ال ٠زغبٚى ِغّٛع اٌي٠بك اٚ إٌمظبْ 

. ٚػشو٠ٓ ثبٌّبئخ ٍٛاء لجً االؽبٌخ اثٛ ثؼل٘ب

رَزجؼل ٌغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ اٌؼوع غ١و اٌّزم١ل ثبٌّٛاطفبد ٚاٌشوٚؽ ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌؼبِخ اٌشوٚؽ اٌقبطخ  .4

أزؾً طفخ أٚ ٌلػٛح اٌؼطبء اٚ اما وبْ ِملِٗ غ١و وفء اٚ غ١وِؤً٘ اٚ إما ٍجك ٚارقن ثؾمٗ لواه ؽوِبْ 

رّض١ً ِؤٍَخ اٚ شووخ اٚ االكػبء ثبٔٗ ٚو١ٍٙب ثبٌج١غ اٚ اففٝ أٗ ٚو١ٍٙب ٍٛاء وبْ رّض١ٍٗ ٌّؤٍَخ اهك١ٔخ اٚ 

. اعٕج١خ

 .إما ٚلغ رٕبلغ اٚ رؼبهع ث١ٓ اٌزؼ١ٍّبد ٚاٌشوٚؽ اٌؼبِخ ٚث١ٓ اٌشوٚؽ اٌقبطخ ف١ؤفن ثّب ٚهك فٟ اٌقبطخ .5

رؾزفع ٌغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ ثؾمٙب فٟ اٌغبء كػٛح اٌؼطبء اٚ لواه االؽبٌخ فٟ اٞ ٚلذ اٚ اٞ ِوؽٍخ كْٚ  .6

ث١بْ االٍجبة ِب ٌُ ٠ىٓ اٌّزؼٙل لل رجٍغ اِو اٌشواء ٚلواه االؽبٌخ ٚاٍزىًّ وبفخ اعواءاد رٛل١غ اٌؼمل اٚ 

االرفبل١خ ٌٚٙب اْ روفغ وً اٚ ثؼغ اٌؼوٚع اٌّملِخ ا١ٌٙب كْٚ اْ ٠ىْٛ الٞ ِٓ إٌّبلظ١ٓ اٌؾك فٟ 

اٌوعٛع ا١ٌٙب ثؤٞ فَبهح اٚ ػوه ٔبشٟء ػٓ رمل٠ُ ػوػٗ ٚال ٠زورت ػٍٝ اٌشووخ اٞ اٌزياِبد ِبك٠خ اٚ 

 .غ١و ِبك٠خ ِمبثً مٌه

اٌشووخ غ١و ِم١لح ثبإلؽبٌخ ػٍٝ ألً األٍؼبه ِغ األفن ثؼ١ٓ االػزجبه ِلح اٌزٛه٠ل ٚ ٌٍشووخ اٌؾك ثزغيئخ  .7

 .اٌؼطبء  اٚ إٌغبء اٌؼطبء كْٚ ث١بْ األٍجبة ٚال ٠ؾك ألؽل االػزواع ػٍٝ لواه اٌشووخ ثٙنا اٌقظٛص

 

: َِؤ١ٌٚبد اٌّزؼٙل رغبٖ اٌشووخ : ٍبكٍبً 

 

رمل٠ُ رؤ١ِٓ ؽَٓ اٌزٕف١ن )ػٍٝ اٌّزؼٙل اٌنٞ اؽ١ً ػ١ٍٗ اٌؼطبء اٍزىّبي إعواءاد اٌؼمل اٌقبص ثمواه االؽبٌخ  .1

ٚكفغ اٌوٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚرٛل١غ االرفبل١خ فالي اٌّلح اٌزٟ رؾلك فٟ وزبة اٌزج١ٍغ اٌنٞ ٠وًٍ اٌٝ اٌّزؼٙل ػٍّب 

ثبٔٗ ٠ؾك ٌٍشووخ اٌغبء االؽبٌخ كْٚ اْ ٠زورت ػ١ٍٙب ا٠ٗ اٌزياِبد ِب١ٌخ اما ٌُ ٠مُ اٌّزؼٙل ثبٍزىّبي وبفخ 

 .االعواءاد اٌّطٍٛثخ ِٕٗ فالي اٌفزوح اٌمب١ٔٛٔخ إٌّّٛؽٗ ٌٗ 

٠ؼزجو رٛل١غ االرفبل١خ ِٓ لجً اٌّزؼٙل اػزوافبً ِٓ ثؤٔٗ ِطٍغ ػٍٝ وبفخ ِؾز٠ٛبد لواه االؽبٌخ ٚاِو اٌشواء ٚوً  .2

. ِب ٠زؼٍك ثّٙب ٚأٗ ٍِزيَ اٌزياِب ربِب ثّؾز٠ٛبرّٙب ِٚؼّّٛٔٙب 

ال ٠غٛى ٌٍّزؼٙل اْ ٠زٕبىي الٞ شقض افو ػٓ وً اٚ اٞ عيء ِٓ اٌؼمل كْٚ اٌؾظٛي ػٍٝ امْ فطٟ ِٓ  .3

. ٌغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ ِغ االؽزفبظ ثىبًِ ؽمٛق اٌشووخ ٚفمبً ٌمواه االؽبٌخ ٚاٌؼمل االط١ً 

إما اٍزٕىف اٌّزؼٙل ػٓ رٕف١ن اٌزياِبرٗ ثّٛعت اٌؼمل اٚ لظو فٟ مٌه اٚ ربفو فٟ رمل٠ُ اٌٍٛاىَ اٌّؾبٌخ ػ١ٍٗ  .4

ػٕٙب  ٌٍغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ شواء اٌٍٛاىَ اٚ اٌقلِبد ِٛػٛع اٌؼمل ثٕفٌ اٌّٛاطفبد ٚاٌقظبئض اٚ ثل٠الً 

ثناد اٌقظبئض ٚاالٍزؼّبالد ٚال رمً ػٕٙب ٠ٍٛخ ِٓ اٞ ِظله افو ػٍٝ ؽَبثٗ ٚٔفمزٗ ٚرؾ١ٍّٗ فوٚق 

االٍؼبه ٚإٌفمبد االػبف١خ ٚاٞ فَبهح اٚ ِظبه٠ف اٚ ػطً اٚ ػوه ٠ٍؾك ثبٌشووخ كْٚ اٌؾبعخ اٌٝ اٞ 

 .      أناه ٚال ٠ؾك ٌٍّزؼٙل االػزواع ػٍٝ مٌه

٠ؾك ٌٍشووخ فَـ االرفبل١خ فٟ أٞ ٚلذ كْٚ اٌؾبعخ إٌٝ إٔناه ػلٌٟ ٌٍّزؼٙل إما ِب صجذ فشٍٗ ثبٌٛفبء ثبٌزياِٗ  .5

أٚ ِقبٌفزٗ ألٞ شوؽ ِٓ شوٚؽ االرفبل١خ ِٚظبكهح وفبٌخ ؽَٓ اٌزٕف١ن و١ٍب أٚ عيئ١ب كْٚ أْ ٠ىْٛ ٌٍفو٠ك 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  اٌضبٟٔ اٌؾك ثبالػزواع أٚ اٌّمبػبٖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ثَٕجخ ال رمً ػٓ  (غواِٗ ِب١ٌخ)إما ربفو اٌّزؼٙل فٟ رٕف١ن ِب اٌزيَ ثٗ فٟ اٌّٛػل اٌّؾلك ثبٌؼمل فزفوع ػ١ٍٗ  .6

ِٓ ل١ّخ اٌٍٛاىَ اٌزٟ رؤفو اٌّزؼٙل فٟ رٛه٠ل٘ب ػٓ وً اٍجٛع اٚ عيء ِٓ االٍجٛع ٚثؾل اػٍٝ  (1%)

ِٓ ل١ّزٙب وّب ٠ؾك ٌٍشووخ اٌغبء اٌؼمل ثؼل ِوٚه اهثؼخ اٍبث١غ ربف١و اما الزؼذ ِظٍؾخ اٌشووخ  (15%)

 . مٌه ٚػٍٝ اْ ٠زُ رؾ١ًّ اٌّزؼٙل وبفخ اٌقَبئو إٌبرغٗ ػٓ مٌه 

ال ٠ؾٛي رٛل١غ اٌغواِخ فٟ اٌجٕل اٌَبثك كْٚ ؽك اٌشووخ فٟ اٌوعٛع ػٍٝ اٌّزؼٙل ثم١ّخ اٌؼطً ٚاٌؼوه إٌبرظ  .7

ػٓ رؤفو اٌّزؼٙل فٟ رٕف١ن ِب اٌزيَ ثٗ كْٚ ٍبثك إٔناه ػٍٝ اْ ٠زُ اػالَ ٌغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ ثم١ّخ اٌؼطً 

 .ٚاٌؼوه اْ ٚعلد

رؾظً األِٛاي اٌَّزؾمخ ٌٍشووخ ِٓ إٌّبلظ١ٓ أٚ اٌّزؼٙل٠ٓ ٌٍشووخ ِٓ وفبالرُٙ ٌل٠ٙب ٌنٌه اٌؼطبء أٚ أٞ  .8

 .ػطبء أفو أٚ االِٛاي اٌَّزؾمخ ٌُٙ ٌلٜ اٌشووخ فٟ أٞ رؼبِالد افوٜ

ٌشووخ ١ِبٖ ا١ٌوِٛن ؽك لجٛي اٌظوٚف اٌزٟ رَججذ فٟ رؤف١و اٌؼًّ أٚ هفؼٙب ٚػلَ اػزجبه٘ب ظوٚف لب٘وح  .9

 .كْٚ ؽك االػزواع أٚ ؽٍت ث١بْ األٍجبة 
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ٟ٘ ؽلس اٚ ظوف اٍزٕضبئٟ فبهط ػٓ اهاكح ١ٍٚطوح اٌطوف١ٓ ِضً اٌؾوة اٚ االػواة اٚ : اٌمٛح اٌمب٘وح   .10

ِضً اٌف١بػبٔبد اٚ اٌيالىي اٚ اٌجواو١ٓ اٚ  (ػًّ اٌمٛح اٌؼ١ٍب  )اٌشغت اٚ اٌغو٠ّخ ٚلل ٠ىْٛ ؽَت اٌّظطٍؼ 

اٌزشو٠ؼبد اٌؾى١ِٛخ اٌَّزؾلصخ اٚ غ١و اٌٛاػؾخ اٌزٟ ال ٠ّىٓ اٌزٕجؤ ثٙب ثؾ١ش ٠ّٕغ اؽل اٚ وال اٌطوف١ٓ ِٓ 

اٌٛفبء ثبٌزياِبرّٙب إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌؼمل ١ٌٌٚ اٌّمظٛك ثنٌه رجو٠و االّ٘بي اٚ اٌزمظ١و اٚ غ١وٖ ِٓ 

 .اٌّقبٌفبد ٌىً ِٓ اٌطوف١ٓ 

٠ىْٛ ِٓ اٌّزفك ػ١ٍٗ اْ اٌّزؼٙل ال ٠زؾًّ االػواه اٌّزورجخ ػٍٝ اٌزبف١و فٟ رٕف١ن اٌؼمل اٚ ػلَ اٌٛفبء ثٗ اما  . أ

 .وبْ اٌزبف١و اٚ ػلَ اٌٛفبء ثَجت اٌمٜٛ اٌمب٘وح

فٟ وً االؽٛاي ػٕل ٚعٛك لٜٛ لب٘وٖ فبٔٗ ٠زٛعت ػٍٝ اٌّزؼٙل رمل٠ُ اشؼبه فطٟ ٚفٛهٞ اٌٝ اٌغٙخ  . ة

 .اٌّقزظخ ثبٌظوٚف ٚاالٍجبة اٌزٟ رّٕغ ِٓ رٕف١ن االٌزياَ اٚ اٌزبف١و فٟ اٌٛفبء ثٗ ٚرمل٠ُ وً ِب ٠ضجذ مٌه

رىْٛ اٌمٜٛ اٌمب٘وح اٌّؤلزٗ ِٓ ِجوهاد اٌزبف١و ٠ٚغت اٌٛفبء ثؼل ىٚاٌٙب ٚرىْٛ اٌمٜٛ اٌمب٘وح اٌلائّخ ِٓ  . د

 .ِجوهاد ػلَ اٌٛفبء

 .رٕظو ٌغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ فٟ اٌمٜٛ اٌمب٘وح ِٓ ؽ١ش اٌّىبْ ٚاٌيِبْ ِٚلٜ اصوّ٘ب ػٍٝ رٕف١ن اٌؼمل . س

 

 :فؾض اٌٍٛاىَ ٚاٍزالِٙب  : ٍبثؼب

 

 

الػبكح ٚىٔٙب ٚل١بٍٙب ػٍٝ ِٛاى٠ٓ رؾلك٘ب ٌٍفؾض ٚ اٌزٟ ٚهك٘ب اٌّزؼٙل فبػؼخ اٌقلِبد/ رىْٛ اٌٍٛاىَ .1

اٌشووخ ٌّؼوفخ ِلٜ ِطبثمزٙب ٌٍّٛاطفبد ثبٌطو٠مخ اٌزٟ رؾلك٘ب اٌشووخ ٚثؾ١ش رزطبثك ِغ اٌّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ 

 . ثٕبءا ػٍٝ ٔزبئظ اٌفؾض ٚٚفمب ٌشوٚؽ اٌؼمل ٠ٚزُ اٌلفغاٌّؼزّلٖ ٌٙنٖ اٌغب٠خ 

 

. ١ِبٖ ا١ٌوِٛن اٌؾك ثطٍت أ٠خ شٙبكاد أٚ ِؼٍِٛبد روا٘ب ػوٚه٠خ .2
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الجشء الخاهض 
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 الشروط الخاصة

 

سحب و تنزيل المضخات الغاطسة في اآلبار التابعة لشركة مياه اليرموك 
 

شركة مياه اليرموك وبنفس االسعار ولمدة عام أو لحين نفاذ المخصصات  حسب حاجة الفرقيتم استئجار  .1
 .المرصودة ليذة الغاية ويحق لشركة مياه اليرموك تمديد االتفاقية وبموافقة الطرفين

التقيد بتغطية جميع اآلبار المحال اعماليا عميو والتابعة لشركة مياه اليرموك و أي آبار جديدة يتم المتعيد عمى  .2
 .إدراجيا ضمن مسؤولية الشركة 

عمى المناقص تأمين عدد مناسب من الفنيين المؤىمين عمى شكل فرق تتناسب و حجم العمل المتوقع و تزويدىم  .3
 .  بالعدد و اآلليات الالزمة لمعمل 

عمى المناقص تقديم كشف تفصيمى بالمعدات التى يممكيا من ونشات  تناسب العمل عمى االعماق المطموبة  .4
بجدول الكميات وسطحات وامكانية العمل فى اكثر من موقع فى نفس الوقت ولشركة مياه اليرموك الحق 

 .بالكشف عمى ىذه المعدات 

 .عمى المناقص تقديم الخبرات العممية بمجال رفع وتنزيل المضخات الغاطسة وصيانتيا .5

 .يتم التقييم حسب الخبرات والمعدات لممناقص .6

أن يتبع المقاول منيجية العمل عمى أعمال الرفع و التنزيل لممضخات الغاطسة في اآلبار و التي تحددىا كوادر  .7
 .االختصاص في شركة مياه اليرموك 

 :العمل يشمل .8

 . عند سحب البئر واعادة ربطو عند االنتياء من عممية التنزيل  well headفك ال - 

 .وتجييز المضخو الغاطسو وتشغيل البئر (حسب جداول النقل)نقل المواد  -

وفى حالة التزويد يشمل العمل الوصمة  الكيربائية الخاصة .عمل الوصالت الكيربائية لممحرك والكيبل -
. وتوصيل الكيبل عمى الموحة الكيربائية الخاصة بالبئر وتشغيمو , بالكيبل المراد تزويده

 .في حالة عمل اكثر من وصمة واحدة لمكيبل يتم احتساب الوصالت االضافية -

 .تشغيل البئر والتاكد من اداءه وتقديم تقرير فنى باالعمال المنفذة -
 .اخذ قياسات مستوى المياه لمبئر بعد تشغيمو -

تعبأة النموذج المعتمد من قبل شركة مياه اليرموك والذى يبين االعمال التى قام بيا المناقص وتسجيل  -
 .المعمومات الفنية الخاصة بالبئر 

 )ان يمتزم المقاول بتركيب النقاصات من الحديد و الستانمس ستيل و أية قطع تركيبية تخص المواسير المماثمة  .9
واي اعمال الزمة   (... , فك وتغيير المحرك,كوابل واسالك الكترود, مواسير امسكوب , مثل نبل ، مفف 

 . إلتمام العمل 

 .فى حالة الطمب من المقاول توريد نقاصة حديد او ستانمس يتم احتسابيا بعد االتفاق عمى السعر .10



O – T – S– 0020-0232 

 سحب و تنزيل المضخات الغاطسة في اآلبار التابعة لشركة مياه اليرموك

 19 

تعتبر األسعار المذكورة في جدول الكميات ممزمة لممقاول و صالحة لجميع اإلعمال المطموب تنفيذىا و  .11
تكون ىذه األسعار شاممة لجميع التكاليف من أيدي عاممة و أية مواد الزمة إلتمام أعمال الرفع و تنزيل المضخات 

 ....الغاطسة مثل المرابط و توفير ماكنات المحام 

 ".8",6" ,4قطر , upvcو (زمبرك )مواسير التعميق ىى من نوع المسنن او الكبس  .12

تنفيذ جميع األعمال الالزمة بموجب جداول الكميات و المواصفات و المخططات و تعميمات الميندس سواء  .13
 .  ذكر ذلك أو لم يذكر ضمن البنود في ىذه الجداول و تعتبر كميا متممة لبعضيا البعض 

يقوم المقاول باستالم موقع البئر من الميندس أو من ينوب عنو و يكون مسؤوال عن سالمة الموقع وكافة  .14
المعدات الموجودة فيو لحين االنتياء من العمل و تشغيل البئر و إعادة تسميمو إلى الميندس ، كما و يكون المقاول 

 . مسؤول عن إعادة إصالح أية أضرار تمحق بالموقع نتيجة العمل 

لمسحبة الواحدة بحد أقصى و عند تنزيل البئر ضرورة تركيب مرابط  ( م 12 )يكون سحب خط التعميق بطول  .15
 .   باإلضافة إلى المرابط العادية  ( م 12 )ستانمس ستيل عمى 

 المشرف وفي حالة تأخير المقاول شركة مياه اليرموكعمى المقاول إتباع التعميمات الصادرة إليو من ميندس  .16
 فسخ العقد وتكميف مقاول أخر لشركة مياه اليرموك المطموبة منو في الوقت المطموب فيحق فرق العملعن توفير 

 دون الحاجة إلى الشركةبإكمال العمل ميما بمغت التكاليف وحسميا من كفالة حسن التنفيذ ومستحقات المقاول لدى 
 .إنذاره عدليا

محاسبة الفريق الثاني عمى األعمال التي قام بيا شيريا مقابل فاتورة معززة بكشوفات اآلبار التي عمل عمييا  .17
الميندس أو )الشركة وأوامر عمل لكل موقع شريطة أن تصدق تمك الكشوفات وأوامر العمل من الجيات المعنية في 

 .  بذلكالشركة وحسب النموذج المعتمد من ومصادق عمييا من قبل مدير االدارة المعني (من يفوضو

تكون جميع المصاريف والمحروقات وأجور السائق وكافة مستمزمات الصيانة وأجور النقل من الموقع واليو وأية  .18
لمعمل تكاليف أخرى تحتاجيا اآلليات النجاز العمل المطموب عمى حساب المقاول مشمولة ضمن السعر االفرادي 

 .المطموب 

 إلى ساعة( 48) المطموبة جاىزة لمعمل كمما طمب منو ذلك وخالل مدة أقصاىا فرق العمليتعيد المقاول بتوفير  .19
 ىاتفيا يتبعو خطيا أمر مباشرة شركة مياه اليرموك ويكون الطمب من قبل شركة مياه اليرموكمنطقة العمل التي تحددىا 
 .بشركة مياه اليرموكد معمل حسب النموذج المعت

 وبنفس االسعار أو لحين نفاذ المخصصات المالية المرصودة ليذه الغاية اييما مدة العطاء  سنة ميالدية واحدة .20
 .ويمكن تمديد االتفاقية باتفاق الطرفين,أسبق

 . حسب المناطقيحق لشركة مياه اليرموك تجزئة العطاء .21

 لمسالمة  وفييا المتطمبات الفنية ومرخصة قانونيايجب أن تكون اآلليات التي يقدميا المتعيد صالحة لمعمل .22
 لممحافظة عمى سالمة العاممين عمييا والعاممين عمى تنزيل ورفع اآلبار والمذين يقومون برفع وتنزيل المواد ويجب العامة

من النوع الذي يسحب بواسطة الييدروليك   (Boom)تعمل عمى الييدروليك  والبوم  (الونشات )أن تكون الرافعات 
Telescorحبال الونش لتامين السالمة المطموبة    كما أن عمية تفقد. 
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 .عمل باألرض الوعرة ي ذييجب أن تكون الونشات من النوع ال .23

 :طاقة رفع الونش .24

  طن يتم اعتماد 30وفى حالة الطمب لونش اكبر من .  طن 30عمى المناقص تامين ونش مناسب بحد اقصى 
و في حالة طمب اي الية او معدات غير مشمولة )السعر الوارد بجدول الكميات لمبنود الخاصة باجرة الونش

 .(بجدول الكميات يتم االتفاق عمييا

  يعتمد طاقة الونش لكل بئر حسب طول مواسير التعميق وقطرىا. 
 .لمواد واألجيزة التي يرفعيا أو ينزليا بالونشاتوا  لممعداتيكون المتعيد مسئوال عن أي ضرر أو خمل يتسبب .25

 .يكون المتعيد مسؤوال عن سالمة جميع العاممين معو في الموقع بما فييا اصابات العمل .26

وال عن إىمال سائق الونش أو عدم دقتو وعمية التأكد من التربيط والتثبيت من المواد بشكل ؤيكون المتعيد مس .27
 .سميم خالل عمميات التحميل والنقل والتنزيل

يكون السحب و التنزيل في نفس اليوم في حال توفر جميع مواد البئر من قبل الشركة و عدم وجود أي إعاقات   .28
 .  و في حال تأجيمو إلى اليوم التالي حيث يتم احتساب مبيت الونش

 . ساعة24عمى المتعيد أن يكون لدية وسيمة اتصال ىاتفي في جميع األوقات وعمى مدار  .29

 :تشملمنطقة العمل  .30

 . (اربد جرش عجمون المفرق والبادية الشمالية و الرويشد )وتضم أبار و ألويتيا  الشمال  محافظاتأبار منطقة -

 .جميع مناطق ابار الشركة" عمى المناقص تسعير جميع البنود الواردة في جداول الكميات شاممة .31
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القائــمة الســــوداء  
 

  ٔظبَ اٌّشزو٠بد اٌؾى١ِٛخ ٚرؼ١ٍّبر2019ٌَٕٗخ   (28)ٔظبَ هلُ ؽَت ِب ٚهك فٟ 
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 اٌؼطبء كفٛي وفبٌخ ّٔٛمط

TENDER GUARANTEE 

 
مياه اليرموك  شركة : السادة إلى
 

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

 .ٌٍٕمغ لبثً غ١و ػٕخ هعؼخ ال ثزؼٙل .……………………مؤسسة / شركة / المقاول يكفل
 .أردنيا دينارا ..………………………… فقط "أردنيا دينارا  (    )بمبمغ 

 
 …………………………………… : رقم العطاء دخول كفالة مقابل وذلك

 .…………………………………………… بمشروع الخاص
 

 عمى المذكور العطاء دخل والتي بذلك المتعمقة لمشروطا وفق ، المذكور لمعطاء متقدم كمناقص ه بالتزاماتوقيام لتأمين
 . أساسيا
 أحد مع االتفاقية توقيع لحين أو  تاريخ ايداع العروضمن " ٠ِٛب ( 120) ٌّلح المفعول سارية الكفالة ىذه وتبقى

 .  أسبق أييما المناقصين
 
 النظر بصرف منكم طمب أول عند أعاله المذكور االمبمغ لكم ندفع بأن ٌٍٕمغ  لبثً غ١و ػٕخ هعؼخ ال ثزؼٙل نتعيد واننا
 . المناقص قبل من اعتراض أي عن

 ………………………… مصرف/الكفيل توقيع
 ………………………… بالتوقيع المفوض

 ..………………………. خالتاري
 

 ٚاٌّبٌٟ اٌفٕٟ اٌؼوع ػٓ ِٕفظً ِغٍف فٟ اٌىفبٌخ ٚػغ ٠غت. 
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 )اٌزٕف١ن ؽَٓ وفبٌخ ّٔٛمط(

PERFORMANCE GUARANTEE 

 
 

إلى السادة شركة مياه اليرموك 
 

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

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

 
 (                                           )بخصوص العطاء رقم 

: ................................................ المتعمق بمشروع 
 دينار أردني فقط الغير................................. دينار أردني فقط الغير  (                      ):  بمبمغ 

 
. وذلك لضمان حسن تنفيذ العطاء المحال عميو حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة ، وأننا نتعيد بأن ندفع لكم 

مع ذكر األسباب . بمجرد ورود أول طمب خطي منكم المبمغ المذكور أو أي جزء تطمبونو منو بدون أي تحفظ أو شرط
وذلك بصرف النظر عن . الداعية ليذا الطمب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماتو بموجب العقد 

 .أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول عمى إجراء الدفع 
توريد المواد بموجب العقد / أو/و/وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارىا ولحين تسمم األشغال المنجزة 

وعمى ان يتم ...................... من عام.....................شير..................... المحدد مبدئيًا بتاريخ
 .تسعين يوما ما لم يردكم من شركة مياه اليرموك طمبا خطيا بالغاء الكفالة  (90)تجديدىا تمقائيا لمدد أخرى مدة كل منيا

 

 

 

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

 : .......................    المفوض بالتوقيع 
 : .......................        التاريــــخ  
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 االرفبل١خ / اٌؼمل ّٔٛمط

 

 ث١ٓ  (2020)ٌؼبَ   (          )ِٓ شٙو (  )ا١ٌَٛ  فٟ األرفبل١خ ٘نٖ ؽوهد

 األٚي، اٌفو٠ك اػزجبهٖ ػٍٝ شووخ ١ِبٖ ا١ٌوِٛن  اٌؼًّ طبؽت

 اٌضبٟٔ اٌفو٠ك اػزجبهٖ ػٍٝ ......................................... اٌّمبٚي ٚث١ٓ

ا١ٌوِٛن ٌــ  ١ِبح شووخ اؽز١بعبد ٌزب١ِٓ ِزقظظخ شووخ ِغ اٌزؼبلل  فٟ"هغجب  األٚي اٌفو٠ك وبْ ٌّب

 

 سحب و تنزيل المضخات الغاطسة في اآلبار التابعة لشركة مياه اليرموك

 اٌّزؼبلل٠ٓ اٌفو٠م١ٓ ث١ٓ األرفبق رُ لل O – T – S– 0020-0232  ٌٍؼطبء اٌضبٟٔ اٌفو٠ك ثٗ رملَ اٌنٞ ثبٌؼوع لجً لل وبْ ٌّٚب

 :٠ٍٟ ِب ػٍٝ

 

 ا١ٌٙب ٚاٌّشبه اٌؼطبء كػٛح فٟ اٌؼبِخ اٌشوٚؽ فٟ ٌٙب اٌّؾلكح اٌّؼبٟٔ ٔفٌ األرفبل١خ ٘نٖ فٟ اٌٛاهكح ٚاٌزؼبث١و ٌٍىٍّبد ٠ىْٛ -1

 .ثؼل ف١ّب

 ِزىبٍِخ ٚؽلح ِغّٛػٙب فٟ ٚفّٙٙب لواءرٙب ٚرؼزجو األرفبل١خ ٘نٖ ِٓ ٠زغيء عيء ال ٠ٍٟ ف١ّب اٌّلهعخ اٌٛصبئك رؼزجو -2

 :ٟ٘ اٌٛصبئك ٚ٘نٖ

 

 ٚاٌقبطخ اٌؼبِخ اٌشوٚؽ *        

 .االؽبٌخ لواه *        

 .إٌّبلظخ ػوع *        

 .اٌّٛاطفبد *       

 .اٌؼمل رٛل١غ لجً رظله ٌٍؼطبء ِالؽك ا٠خ *       

 

 

 :-................................. ٌٍؼمل االعّب١ٌخ اٌم١ّخ - 3   

.......................  :-اٌزٛه٠ل                      ِلح

 

 اٌّطٍٛثخ األػّبي ع١ّغ ثزٕف١ن اٌضبٟٔ اٌفو٠ك ٠زؼٙل االرفبل١خ ٌٙنٖ ٚفمب  اٌضبٟٔ ٌٍفو٠ك اٌَّزؾمخ اٌّجبٌغ ثلفغ األٚي اٌفو٠ك رؼٙل اىاء    -4

 . األرفبل١خ  ٘نٖ فٟ اٌٛاهكح ٚاٌّزطٍجبد ٌٍشوٚؽ " ٚفمب ٚط١بٔزٙب ٚر١ٍَّٙب ٚأغبى٘ب األرفبل١خ ٘نٖ فٟ ِٕٗ

 

 اٌضبٟٔ اٌفو٠ك اٌٝ ٠لفغ ثؤْ األٚي اٌفو٠ك ٠زؼٙل , اٌؼطبء ٘نا ثّٛعت ِٕٗ اٌّطٍٛثخ األػّبي ع١ّغ ثزمل٠ُ اٌضبٟٔ اٌفو٠ك ل١بَ اىاء- 5

 . ٘نٖ فٟ ٌنٌه اٌّؾلك ٚثبألٍٍٛة اٌّٛاػ١ل فٟ اٌّنوٛهح ٚاألعٛه األٍؼبه

 .أػالٖ اٌّنوٛه اٌزبه٠ـ فٟ ٚ اثواِٙب األرفبل١خ ٘نٖ رٛل١غ عوٜ اػالٖ موو ِب ػٍٝ ثٕبء

 

 

 

 

 اٌضبٟٔ                                                                      اٌفو٠كاالٚي                اٌفو٠ك 

 ) اٌّٛهك(                                                                    )اٌؼًّ طبؽت)               

 

 

اٌزٛل١غ                                                                          اٌزٛل١غ 

 

 

 

 األٍُ:                                                                           األٍُ 

 

 :اٌٛظ١فخ:                                                                      اٌٛظ١فخ
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 أجور رفع و تنزيل وحدة ضخ غاطسة و ممحقاتيا حسب أطوال مواسير التعميق لآلبار التابعة لشركة مياه اليرموك

 
 (O – T – S– 0020-0232)المرفق بالعطاء رقم (1)جدول رقم اعٛه روؽ١ً ِٚج١ذ ٚاعوح ٚٔش                         : اٚال 

 

 
 (O – T – S– 0020-0232)المرفق بالعطاء رقم (2)جدول رقم اعٛه اٌَؾت ٚاٌزٕي٠ً                                    : صب١ٔب

اٌَؼو ثبٌل٠ٕبه / اؽٛاي ِٛا١ٍو اٌزؼ١ٍك ثبٌّزو اٌطٌٛٝ   

 َ 450َ اٌٝ 251ِٓ  250 َ اٌٝ 151ِٓ  َ اٚ الً 150ٚطف اٌؼًّ  اٌولُ 

 

ِالؽظبد  َ 500 َ اٌٝ 450ِٓ 

1 
 أعٛه اٌَؾت ٚ اٌزٕي٠ً  

 

     

2 
اعٛه اٌَؾت فمؾ اٚ اٌزٕي٠ً  ٌٍجئو وبِال 

 

     

ٚطف اٌؼًّ  
 

َ 50َ اٌٝ 1ري٠ٚل ِٛا١ٍو رؼ١ٍك ِٓ 

 

ِالؽظبد 

اعٛه ري٠ٚل اٚ رٕم١ض  ِٛا١ٍو رؼ١ٍك  3
  

 

 

محافظة وصف العمل البند 
 اربد

محافظة 
 المفرق

محافظة 
 جرش

محافظة 
 عجمون

 (المفرق)ابار العاقب 
 الكوريدوروالزعتري وابار

ابار البادية 
الشمالية والصفاوى 

منطقة 
الرويشد 

 
مالحظات 

 

1 
        اجور ترحيل ونش والفرقة 

 
2 

اجور مبيت لمونش والفرقة  
في حالة تم التاخير من قبل شركة 

مياه اليرموك 
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. إلى موقع اآلبار التابعة لشركة مياه اليرموك  (..... كوابل ، مواسير تعميق  )أجور نقل المضخات الغاطسة و توابعيا : ثالثا
 (O – T – S– 0020-0232)المرفق بالعطاء رقم   (3)جدول رقم 

اٌٛطف اٌولُ 
ِؾبفظخ 

اهثل 

محافظة 
 المفرق

محافظة 
 جرش

محافظة 
 عجمون

 (المفرق)ابار العاقب 
 وابار الكوريدوروالزعترى

ابار البادية الشمالية 
والصفاوى 

منطقة 
رويشد 

 
مالحظات 

1 
إٌٝ ِٛلغ / ِٓ ػّبْ  (...اٌـ,  وٛاثً, ِؼقبد غبؽَٗ(أعٛه ٔمً 

اٌجئو  اٚ اٌؼىٌ 

        

2 
َ  6ِٛا١ٍو رؼ١ٍك ؽٛي  , وٛاثً,ِؼقبد غبؽَٗ)أعٛه ٔمً   

ؽٛفب إٌٝ ِٛلغ اٌجئو  اٚ اٌؼىٌ / ِٓ َِزٛكػبد اٌشووخ  (...اٌـ

 ٍطؾخ طغ١وح       

3 
  َ 6ِٛا١ٍو رؼ١ٍك ؽٛي  ,وٛاثً, ِؼقبد غبؽَٗ(أعٛه ٔمً 

اٌّفوق إٌٝ ِٛلغ اٌجئو  اٚ / ِٓ َِزٛكػبد اٌشووخ  (...اٌـ

اٌؼىٌ 

 ٍطؾخ طغ١وح       

6 
/  َ ِٓ َِزٛكػبد اٌشووخ 12أعٛه ٔمً ِٛا١ٍو رؼ١ٍك ؽٛي 

. ؽٛفب إٌٝ ِٛلغ اٌجئو اٚ اٌؼىٌ

 ٍطؾخ وج١وح       

7 
/  َ   ِٓ َِزٛكػبد اٌشووخ 12أعٛه ٔمً ِٛا١ٍو رؼ١ٍك ؽٛي 

. اٌّفوق إٌٝ ِٛلغ اٌجئو اٚ اٌؼىٌ 

 ٍطؾخ وج١وح       

أعٛه ٔمً ِٛاك ِٓ ِؾبفظخ اهثل اٌٝ اٌّؾبفظخ اٌّؼ١ٕخ اٚ اٌؼىٌ  8

ٍطؾخ طغ١وح        

ٍطؾخ وج١وح        

9 
أعٛه ٔمً ِٛاك ِٓ ِؾبفظخ اٌّفوق اٌٝ اٌّؾبفظخ اٌّؼ١ٕخ اٚ 

اٌؼىٌ 

ٍطؾخ طغ١وح        

ٍطؾخ وج١وح        

روو١ت ٌٚؾبَ ٔمبطخ ٌٍّؼقٗ   10
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 :               اٌقزُ ٚاٌزٛل١غ                          :                              هلُ اٌفبوٌ                         :                            هلُ اٌٙبرف                        :                  ٍُ إٌّبلض ا

 
 

اعٛه ِبوٕخ ٌؾبَ فٟ ؽبي اٌطٍت  11
        

 (فٝ ؽبٌخ ػًّ اوضو ِٓ ٚطٍخ )اعٛه ػًّ ٚطٍخ وٙوثبئ١خ  12
        

اٍزئغبه رو٠ال  13
        

اٍزئغبه ٍطؾخ  14

ٍطؾخ طغ١وح        

ٍطؾخ وج١وح        

15 

 (ػًّ ٠َٛ  )     ؽ30ٓاٍزئغبه ٚٔش 
        

 (ػًّ ٠َٛ  )     ؽ50ٓاٍزئغبه ٚٔش 
        

 (ػًّ ٠َٛ  )ؽٓ  100-70اٍزئغبه ٚٔش 
        

م٘بة ٚا٠بة 
        


