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 وزارة األشغال العامة واإلسكان 
 دائرة العطاءات الحكومية 

 
 عقد المقاولة الموحد

 2010/ اإلنشائية للمشـاريع

 
 
  2013 لمعدلةالطبعة الثانية ا
 

 

 
 التعليمات الى المناقصين األول:الجـزء   

 ـــةـــــــــــــامــــروط العـــــــــالجـزء الثاني: الشـ    
 ةــــــــــــروط الخاصـــــــــــالجـزء الثالث: الشـ       
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 تمهيـــــــد
 

ل العامة واإلسكان ممثله بدائرة في إطار الجهد الدؤوب لوزارة األشغا
وتحديث وتوحيد العطاءات الحكومية لدعم وتطوير قطاع اإلنشاءات األردني 

وافق ويتناغم مع الشروط التعاقدية المعمول بها الشروط التعاقدية المحلية وبما يت
 .ية من التوازن بين أطراف التعاقدعالميًا ويحقق درجة عال

 
هذه النسخة المعدلة من عقد المقاولة الموحد للمشاريع  نضع بين أيديكم

اإلنشائية والتي تعتبر نتاج عمل علمي متميز قامت به اللجنة الفنية الدائمة 
نشائية العاملة في دائرة العطاءات الحكومية والتي تمثل كافة لتطوير العقود اإل 

من القطاعين العام والخاص آملين  العالقة بقطاع اإلنشاءات األردنيالجهات ذات 
على هذا القطاع الحيوي والهام ائدة المرجوة التي تنعكس بدورها أن يحقق الف
 .رافدًا من روافد االقتصاد الوطنيوالذي يعتبر 

 
 

 ـــر عــــام دائــرة الـعـطــاءات الـحـكــومــيـــة                           وزير األشغال العامة واإلسكانمــدي 
 رئيـس اللجنة الفنية الدائمة لمراجعـة وتفسير                          الـمهنــدس يـحيـى الكســــــــبــــــي 
 ـــــائيةعقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشـــــ 
 الــمـهنـدس مــحــمـد خـالــــد الـهـــزايـــــمـــــــــــــــــــة         
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 الفهـرس  
 

 الصفحة التعليمات إلى المناقصين رقم الجزء

ول
 األ

جزء
 ال

ى 
ت إل

يما
تعل

ال
صين

مناق
 ال

 6 التعليمات إلى المناقصين 1-
 6 وثائق العطاء 2-
 7 إعداد وتقديم عروض المناقصات 3-
 9 تقيـيم العروض وإحالة العطاء 4-
 10 الضمانات )الكفاالت( 5-

ني
الثا

زء 
الج

- 
امة

 الع
وط

شر
ال

 

 11                  الشروط العامة الفصل
 41 أحكـام عامـة  األول
 25 صاحب العمـل  الثاني
 27 المهنـــدس الثلث
 30 المقـــاول  الرابع

 40 المقاولون الفرعيون المسمون  مسالخا
 24 المستخدمون والعمــال  السادس
 54 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية  السابع
 84 تأخر االنجاز وتعليق العمل  المباشرة، الثامن
 52 االختبارات عند اإلنجاز  التاسع
 45 تسلم األشغال من قبل صاحب العمل  العاشر

 75 المسؤولية عن العيوب رالحادي عش
 16 كيل األشغال وتقدير القيمة الثاني عشر
 63 التغييرات والتعديالت الثالث عشر
 86 قيمة العقد والدفعات الرابع عشر

 67 انهاء العقد من قبل صاحب العمل الخامس عشر
 97 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول السادس عشر
 82 لمخاطر والمسؤوليةا السابع عشر
 68 التأميــن الثامن عشر
 90 القـوة القاهـرة التاسع عشر
 93 ، الخالفات والتحكيمالمطالبات العشرون 

لث
الثا

جزء
 59 الشروط الخاصة -أ الفصل ال

 97 األحكـام العامة األول
 99 صاحب العمــل الثاني
 100 المهنــــدس الثلث
 101 لالمقـــــاو  الرابع
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 103 المستخدمون والعمال السادس
 105 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية السابع
 106 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل الثامن
 107 االختبارات عند اإلنجاز التاسع
 108 تسّلم األشغال من قبل صاحب العمل العاشر

 110 المسؤولية عن العيوب الحادي عشر
 111 كيل األشغال وتقدير القيمة ني عشرالثا

 112 التغيـيرات والتعديالت الثالث عشر
 114 قيمة العقد والدفعات الرابع عشر

 116 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول السادس عشر
 117 المخاطر والمسؤولية السابع عشر
 120 التأمـــــين الثامن عشر
 121 والخالفات والتحكيمالمطالبات  العشرون 

 123 الشروط الخاصة اإلضافية -ب 
 124 الشروط الخاصة اإلضافية 
 128 من المقاول مطلوبةمعلومات  
 130 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -ج 
 131 نموذج كتاب عرض المناقصة 1ج
 132 ملحق عرض المناقصة 2ج
 136 صةنموذج كفالة المناق 3ج
 137 نموذج اتفاقية العقد 4ج
 139 واحد(بعضو  )مجلسنموذج اتفاقية فّض الخالفات  5ج
 140 أعضاء(بثالثة  )مجلسنموذج اتفاقية فّض الخالفات  6ج

 141 شروط اتفاقية فّض الخالفات 
 144 نموذج ضمان األداء )كفالة التنفيذ( 7ج 

 145 نموذج كفالة إصالح العيوب 8ج
 146 نموذج كفالة الدفعة المقدمة 9ج
 147 نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال 10ج
 148 نموذج إقرار بالمخالصة )اإلبراء( 11ج
 149 نموذج التزامات المقاول 12ج
 150 إقرار متعلق بالدفعات األخرى  13ج
 151 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة 14ج
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 عقد المقاولة الموحد
 2010/اإلنشائية للمشـاريع

 
  2013الطبعة المعدلة الثانية 

 
 
 
 
 
 

 

 الجـزء األول  
 التعليمـات إلى المناقصين
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 التعليمات الى المناقصين

Instructions to Tenderers 
 

  (   2019  / ـه / 24  )العطاء رقم  
في  أرضي الكتروني لتوزين الشاحنات بانقل يتشغو وريد وتركيب تصميم و تعمال أ الخاص بمشروع: 

  .موقع مخازن التبريد/ العقبة
 

 .العقبة -المنطقة الحرفية – ديرية التخزين/ مخازن التبريدم موقع تنفيذ العطاء: 
 

 - بــ: ترغب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة: الوصف العام للعطاء ❖
غاطس  لشاحناتأرضي الكتروني لتوزين ابان ق وتشغيل وتركيب توريدتصميم و تنفيذ اعمال  ❖

موقع  في ( طن80وحمولة اجمالية ) م 24X3.5 بقياس اجماليوبمستوى سطح األرض 
 -ما يلي :وتشغيل يتضمن القبان توريد وتركيب . و المنطقة الحرفية / العقبة – مخازن التبريد

 مقاطع. 3مكون من  معدنية Platformقبان ( بالطة وجسم 1واحد ) .1

  اوروبي. نوعاليكترونية ( خاليا 8ان )ثم .2

خاصة لخاليا التوزين مع البالطات     Rockers Supportsقواعد فوالذية ( اطقم8ثمان ) .3

 .الحديدية وملحقاتها

   . Junction Boxوتركيب ومعايرة الخاليا االليكترونية  ( صندوق لتجميع1واحد ) .4

  .   Weighing Indicatorرقمي ( جهاز توزين 1واحد ) .5

 . Ticket/ Report Printerطابعة بطاقة وتقارير ( 1واحد ) .6

 . PC Core I7حاسوب زجها (1واحد ) .7

   الشاحنات.( برنامج خاص لتوزين 1(واحد  .8

 وتجهيز القاعدة االنشائية م (3X3أبعاد )لخدمة القبان من البناء الجاهز توريد وتركيب غرفة  ❖
  .لوضع الغرفة عليها (م4X5بأبعاد)

 ا هو مبين في جدول الكميات واألسعار وحسب الشروط والمواصفات الواردة بالعطاء.كمو     
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يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة بموجب اإلعالن عن طرح هذا العطاء والراغبين باالشتراك في  (1)
ك مقابل دفع ثمن ذلالمناقصة أن يتقدموا للحصول على نسخة من وثائق العطاء الموزعة مع دعوة العطاء و 

 المقرر.النسخة 
 شمولية وثائق العطاء (2)

  يلي:ما  المشروع(تشمل وثائق العطاء )         

 اإلعالن.دعوة العطاء بما فيها  -2-1

 التعليمات الى المناقصين. -2-2

 عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية ويتضمن: -2-3

 العامة.الشروط  -أ

 .الشروط الخاصة -ب

 اصة اإلضافية.الشروط الخ -ت

 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات. -ج     

 المواصفات العامة والمواصفات الخاصة. -2-4

م من قبل المقاول مع العرض الفني.المخططات -2-5   : وتشمل المخططات التصميمية والتنفيذية وُتقدَّ

 جداول الكميات واالسعار. -2-6

 
 عرض تقديم إقرار بصحة جميع المعلومات الواردة في العرض الفنييشترط في المتقدمين لهذا ال. 

 وتكون مكونات العرض الفني الذي يقدمه المقاول:
a.  الوثائق واالثباتات السابق ذكرها عن المقاول او الشركة المتقدمة )بشرح الوضع المؤسسي

لمتعلقة لشركته، وخبراته العامة والمتخصصة بهذا المجال، وخطة العمل واالجراءات ا
خصوصية الموقع، وحجم التزامه المالي الحالي والوضع المالي وبالبيئة والسالمة والجودة 

 خالل السنتين االخيرتين، وكادره المقترح لتنفيذ المشروع في عرضه الفني المقدم(.
 

 .من قبل المقاول المحال عليه العطاءالحقاً  التنفيذيةالتصميمية والمخططات على أن يتم تقديم 
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  :إعداد وتقديم عروض المناقصات /طريقة تقديم العروض (3
وأن يتعرف عليه وأن يحصل بنفسه  العمل،على من يرغب االشتراك في هذه المناقصة أن يقوم بزيارة موقع  ( ينبغي3-1)

ظروف المحيطة وال وأن يتفهم ماهيتها ،معلومات الالزمة له لتقديم العرضعلى جميع ال الخاصة،وعلى مسؤوليته ونفقته 
بالمشروع وسائر العادات المحلية، وظروف العمل، وكل األمور األخرى التي لها عالقة بالمناقصة، أو تلك التي تؤثر على 

 وضع أسعار عرضه.

ويقوم المناقص بتعبئة النموذج  الدفتر،يقدم عرض المناقصة على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا  -أ
 لذلك.وأي جداول أو مالحق أخرى ويوقع وثائق المناقصة في األماكن المحددة  وجدول الكميات واألسعار

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

أخّل بأي  تعديل، أووإذا أجرى المناقص أي  المناقص،ال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل  -ج
 عرضه.فإّن ذلك يؤدي إلى رفض  لتعليمات،امن هذه 

فإّن باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق  بديل،أما إذا أراد المناقص تقديم عرض  -د
وللجنة العطاءات المختصة أن تنظر في عرضه  مطلوب،شريطة أن يتقدم بالعرض األصيل كما هو  بالعرض،

 البديل أو ترفضه 

ناقص أن يقدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعليمات ودعوة العطاء وأن يشتمل يجب على الم (3-2)
 - التالية:العرض على البيانات والمعلومات 

وإذا كانــت  عنهــا.وكتــاب التفــويض للمســؤول المفــوض بــالتوقيع  شــركة،وضــع منشــأة المنــاقص فــردًا كــان أو  -أ
المتآلفــة تقــديم اتفاقيــة االئــتالف بينهــا بحيــث يكــون هنــاك مشــاركة بشــكل ائــتالف فإنــه يجــب علــى الشــركات 

وأن يقـــدموا  العـــرض،وأن يوقـــع أطـــراف االئـــتالف علـــى  ومنفـــردين(، )مجتمعـــينالتـــآلف بالتكافـــل والتضـــامن 
 مجتمعين.الكفاالت والضمانات بأسمائهم 

 حاليًا،ملتزم بها والمشاريع ال أنجزها،مع بيان وصف المشاريع التي سبق وأن  ومؤهالته،خبرة المناقص  -ب
 واقعية.وبيان نسب إنجازها بأرقام 

شريطة ذكر اسم مقاول األشغال  التنفيذ،ذكر أسماء المقاولين الفرعيـين الذين ينوي استخدامهم في  -ج
الكهروميكانيكية، على أن يكون هذا المقاول الفرعي مصنفًا ضمن نفس الفئة التي ينتمي إليها المقاول 

 التنازلي.أو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسل  الرئيسي في تصنيفه

 بالمبلغ المحدد في وألمره،يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدق لصالح صاحب العمل  -د
وعلى أن تكون تلك  المناقصة،كدليل على جدّية التزام المناقص للدخول في  المناقصة() ملحق عرض 

 األردن.ة مالية مرخصة للعمل في الكفالة صادرة عن بنك أو مؤسس
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( 7حسبما تقرره لجنة العطاءات المختصة خالل ) العطاء،تعاد هذه الكفاالت للمناقصين الذين لم يحل عليهم  
أما المناقص الذي يحال عليه  أسبق.أيام من تاريخ إحالة العطاء أو انتهاء صالحية كفالة المناقصة أيهما 

 .العقدة بعد أن يقدم ضمان األداء ويوقع العطاء فتعاد إليه هذه الكفال
 

فعندها يتوجب على المناقص  (Bondsكان المناقص منتميًا إلى بلد تستعمل فيه ضمانات تأمين ) أما إذا
أن يتقدم بطلب مسبق إلى صاحب العمل لمعرفة فيما إذا كان يقبل مثل هذا الضمان وفي كل األحوال يجب 

 تقديمها.بنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في االردن عند أن تكون تلك الضمانات مصدقة من 
أما إذا كان مركز المناقص الرئيسي خارج األردن فإّن عليه أن يحدد عنوانًا  الكامل،عنوان المناقص الرسمي    -هـ

بعث وكل إشعار أو رسالة ت واإلشعارات.له في األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كافة المراسالت 
 إليه.مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سلمت 

مبينًا تكاليف المواد والتجهيزات اآللية  العطاء،أن يقدم تحلياًل ألسعار البنود الرئيسية المحددة في  -و
 كاملة.والمصنعيات والمصاريف اإلدارية واألرباح إلنجاز بنود األشغال 

المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا كانت مطلوبة بموجب  أي معلومات أو بيانات أخرى يطلب إلى -ز
 التعليمات.الشروط الخاصة اإلضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه 

( تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جدول الكميات على أنها القيمة الكلية لتنفيذ كل من تلك 3-4)
 )إالّ  (Preliminaries)وتشمل كذلك األعمال التمهيدية  للعقد،فيها وفقًا  البنود وإنجازها وإصالح أية عيوب

 (.الكمياتإذا ورد لألعمال التمهيدية بنود منفصلة خاصة بها في جدول 
 :االلتباستوضيح ( 3-5)         

في وثائق أو كانت هناك حاجة لتوضيح أي غموض  العطاء،إذا كان هناك أي التباس أو تناقض في وثائق         
فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات المختصة من أجل التوضيح وإزالة  العطاء،

ويتم توزيع اإلجابة خطيًا  أيام، (7)االلتباس في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقل عن 
جوز أن يتخذ مثل هذا التوضيح مبررًا لطلب على االستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء وال ي

 تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض.
 

 إيداع العروض: (3-6)        
 

 ( 2019 هـ //  24)رقم يقدم العرض متكاماًل وفي ظرف مختوم مكتوب عليه من الخارج عطاء  -أ    
في موقع وني لتوزين الشاحنات أرضي الكتر قبان وتشغيل توريد وتركيب تصميم و أعمال  الخاص بمشروع: 

واسم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في مخازن التبريد / العقبة 
 لإليداع.إعالنها عن العطاء وذلك في/ أو قبل الموعد والتاريخ المحددين 

 .مغلقاً إّن أي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إلى صاحبه  -ب  
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إاّل إذا نص في دعوة العطاء على اتباع  المناقصين،تفتح العروض عادة في جلسة علنية بحضور من يرغب من  -ج  
 ، وعلى الوجه التالي:آخرأسلوب 

 أواًل: يتم فتح العروض الفنية أواًل وبشكل علني. •
 كل سري.ثانيًا: يتم فتح العروض المالية وبشكل علني، ثم يتم تقييم وتأهيل المناقصين بش •

 العروض:إلزامية ( 3-7) 

ويظل العرض ملزمًا  لإليداعيعتبر العرض المقدم ملزمًا للمناقص وال يجوز سحب هذا العرض بعد اخر موعد 
يومًا ابتداء من تاريخ إيداع العروض إاّل إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام  (90)للمناقص الذي تقدم به لفترة 

 أطول من هذه المدة. 

 المناقصة:عمالت الدفع وعرض ( 3-8) 

وإذا كانت هنالك  العطاء.على المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني إاّل إذا نص على غير ذلك في شروط دعوة 
فإنه يجب تحديد تلك العمالت وأسعار تحويلها في  المناقصة،عمالت أخرى للدفع منصوص عليها في نموذج عرض 

 ".موعد " التاريخ األساسي 
 تقيـيم العروض وإحالة العطاء(  4)

 العروض:تقيـيم ( 4-1)
 الى نظاميتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب تعليمات عطاءات االشغال الحكومية الصادرة استنادًا 

( 120و) (114الصادر بمقتضى المادتين ) 2019( لسنة 28ونظام المشتريات الحكومية رقم ) الحكومية،األشغال 

 التعليمات.ويفترض في المناقص أن يكون على إطالع ودراية بهذه  دستورمن ال
 :العروضتدقيق  بأسلو  (4-2)

يتم إتباع الخطوات واإلجراءات التالية في تدقيق العروض على ان ال يحكم التسلسل البنود الواردة 
 -: أدناه

كـون عليـه هـذه الجملـة بتطبيـق سـعر إذا ُوجد في العرض خطأ او تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجـب ان ت -أ
وبالتـالي يـتم تعـديل  الوحـدة،فللجنة العطاءات المختصة الحق بتعديل جملـة المبلـغ بمـا يتفـق وتطبيـق سـعر  الوحدة،

 لذلك.مجموع األسعار أو المبلغ اإلجمالي للعطاء وفقًا 
 -التالية: إتباع اإلجراءات إذا اختلف سعر الوحدة المذكورة باألرقام عن المذكور كتابة بالكلمات فيتم  -ب

: إذا وجد اختالف فـي سـعر الوحـدة لبنـد معـين بـين مـا هـو باألرقـام عمـا هـو بالكلمـات فينظـر عنـدها إلـى  (1-)ب 
الفرق الحسابي بين ما جاء رقمًا وما جاء كتابًة بالكلمات فـان كـان الفـرق كبيـرًا يـتم األخـذ بالسـعر األقـرب 

 الدارج.و األرقام إلى السعر من السعرين الواردين بالكلمات أ
 بالكلمات.إذا كان الفرق صغيرًا فعندها يتم األخذ بما جاء كتابة  (:2-)ب
 رفضه.ويظل للجنة العطاءات المختصة الحق في تقييم السعر منطقيًا لقبول العرض أو  (:3-)ب
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قـرره لجنـة العطـاءات المختصـة يـتم تصـحيح المجمـوع وفـق مـا ت الحسـابية، فإنـهإذا ُوجد خطأ في أي مـن العمليـات  -ج
 للمناقص.ويكون المجموع المصحح ملزمًا 

فيتم اعتبار تلك البنود غير المسعرة وكأنها محملة علـى  البنود،إذا ُوجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من  -د
قابـل سـواء أرفـق تلـك البنـود وذلك بدون م العطاء(وعلى المناقص تنفيذها )فيما إذا أحيل عليه  األخرى،بنود العطاء 

  عرضه.أو لم يرفقها في 
كتبت اسعار الوحدة  واضحة، اولم يقم المناقص بكتابة سعر الوحدة بالكلمات وإنما فقط باألرقام وجاءت غير  إذا -هـ

بكلمات غير واضحة وتشكل معها التباس في احتساب جملة المبلغ عندها يجوز للجنة العطاءات المختصة إتباع 
 -التالية: جراءات اإل

عندها يجوز  للبند،(: إذا كانت األرقام او الكلمات غير واضحة مما يشكل التباسًا في حساب جملة المبلغ 1-)هـ 
عند المناقصين اآلخرين المشاركين بمناقصة العطاء لغاية الحصول  البند،تطبيق أعلى سعر ورد لهذا 

 العرض.على قيمة إجمالية لهذا 
 عليه،( اقل العروض قيمًة واتجهت النية   لإلحالة 1-هذا العرض الذي طبق عليه البند )هـ  إذا بقي (:2-)هـ

 اآلخرين.عندها يتم تطبيق أدنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين 
 (.2-يتم تعديل القيمة اإلجمالية للعرض على أساس )هـ  (:3-)هـ

 ان يقوم بتدوين سعر الوحدة كتابه لهذا البند  إذا قام المناقص بكتابة جملة المبلغ لبند ما دون  -و
 البند.فيتم احتساب سعر وحدة لهذا البند من قسمة جملة المبلغ على كمية  واضح() وكان سعر الوحدة رقمًا غير 

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

 او،لعرض رفض ا -1 
تعديل األسعار بمعرفة المقاول مستأنسة بأسعار السوق الرائجة وأسعار المناقصين اآلخرين شريطة ان تبقى  -2

 التدقيق.القيمة اإلجمالية للعرض بعد التعديل مساوية أو اقل من قيمة العرض بعد 
ورد في هذه التعليمات كما تمارس تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بما  (4-3) 

( 120) و (114الصادر بمقتضى المادتين ) 2019( لسنة 28نظام المشتريات الحكومية رقم )صالحياتها بموجب 

بإحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة ويتم كل ذلك دون أن يكون ألي مناقص لم يفز بالعطاء  من الدستور
 .بأي تعويض إزاء ذلكة صاحب العمل أي حق في مطالب

 

 )الكفاالت(( الضمانات 5) 
 التنفيذ(: )كفالةضمان األداء   (5-1)

  ( يوما من تاريخ إبالغه خطيًا بإحالة العطاء 14على المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خالل فترة )
ند توقيع اتفاقية العقد حسب نموذج وعلى المناقص أن يقدم إلى صاحب العمل ضمان األداء ع له،عليه أو تلزيمه 

وتكون قيمة هذا الضمان الصادر عن أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المالية المرخصة للعمل  المرفق،ضمان األداء 
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ملحق عرض المناقصة( وذلك ضمانًا لتنفيذ التزامات العقد تنفيذًا تامًا ، ولدفع ما قد يترتب  )فيفي األردن محددة 
 اء ألغراض العقد.على المقاول وف

أو عجز عن تقديم ضمان األداء المطلوب فعندها يحق لصاحب  العقد،إذا رفض المناقص أو تأخر عن توقيع اتفاقية 
وال يكون للمناقص أي حق في المطالبة بها  القضاء،العمل مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى 

 بشأنها.أو بأي تعويض 
 العيوب(:إصالح  )كفالةصالح العيوب ضمان إ  (5-2)

% 5ضـــمان إصـــالح العيـــوب بقيمـــة  األشـــغال.علـــى المقـــاول أن يقـــدم لصـــاحب العمـــل عنـــد تســـلمه شـــهادة تســـلم 
ـــة بعـــد  ـــذ أعمـــال  التعـــديالت،مـــن قيمـــة األعمـــال المنجـــزة النهائي ـــة وتنفي لضـــمان قيامـــه باســـتكمال األعمـــال المتبقي
ـــدة المنصـــو  ـــوب المطلوبـــة للم ـــي ملحـــق عـــرض إصـــالح العي ـــاقص،ص عليهـــا ف ـــث يكـــون هـــذا الضـــمان  المن وبحي

ــــة كــــل منهمــــا مرخصــــه للعمــــل فــــي  وبتســــليم هــــذا الضــــمان لصــــاحب  األردن.صــــادرًا عــــن بنــــك أو مؤسســــة مالي
 األداء.العمل يعاد للمقاول ضمان 

 
 عامة:مالحظة 

ــــــة العطــــــاءات المختصــــــة   ــــــه يحــــــق للجن ــــــأي مــــــن هــــــذه التعليمــــــات، فإن ــــــاقص ب إذا أخــــــّل المن
 .عرضه ستبعادا
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 عقد المقاولة الموحد
 2010/اإلنشائية للمشـاريع

 
  2013الطبعة المعدلة الثانية 

 

 الجـزء الثانــي 
 الشـــــــروط العامـــــــــــة 

 
 الطبعة المعدلة الثانية 2010عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية لعام تعتبر الشروط العامة في دفتر 

 2019( لسنة 28ونظام المشتريات الحكومية رقم )، انـواإلسك األشغال العامة وزارة الصادر عنو  2013
السارية بتاريخ طرح هذا العطاء وجميع ما يتبعها  ( من الدستور120و) (114الصادر بمقتضى المادتين )

 منه بأنه قد اطلع عليها من تعليمات شروطًا عامة لهذا العطاء وأن تقديم عرض المناقص يعتبر التزاماً 
  .وتفهمها وقبل بجميع بنودها
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 الشــروط العامـة

 الفهـرس
 

 الصفحة الشروط العامة الفصل
 14 أحكـام عامـة  األول
 25 صاحب العمـل  الثاني
 27 المهنـــدس الثلث
 30 المقـــاول  الرابع

 37 المقاولون الفرعيون المسمون  الخامس
 42 ن والعمــال المستخدمو  السادس
 45 التجهيزات االلية والمواد والمصنعية  السابع
 48 تأخر االنجاز وتعليق العمل  المباشرة، الثامن
 52 االختبارات عند اإلنجاز  التاسع
 54 تسلم االشغال من قبل صاحب العمل  العاشر

 57 المسؤولية عن العيوب  الحادي عشر
 61 القيمة كيل االشغال وتقدير  الثاني عشر
 63 التغييرات والتعديالت  الثالث عشر
 68 قيمة العقد والدفعات  الرابع عشر

 76 انهاء العقد من قبل صاحب العمل  الخامس عشر
 79 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول  السادس عشر
 82 المخاطر والمسؤولية  السابع عشر
 86 التأميــن  الثامن عشر

 90 القـوة القاهـرة  شرالتاسع ع
 93 الخالفات والتحكيم  المطالبات، العشرون 
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 عقد المقاولة الموحد
 2010/ اإلنشائية للمشـاريع

 
  2013 المعدلة الثانية طبعةال

 
 

 الجــزء الثالـث 
الشـــروط الخاصـــة    
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 الفهرس 
 99 الشروط الخاصة -أ الجزء الثالث

 103 األحكـام العامة األول
 105 صاحب العمــل الثاني
 106 المهنــــدس الثلث
 107 المقـــــاول الرابع

 109 المستخدمون والعمال السادس
 111 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية السابع
 112 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل الثامن
 113 االختبارات عند اإلنجاز التاسع
 114 بل صاحب العملتسّلم األشغال من ق العاشر

 116  المسؤولية عن العيوب الحادي عشر
 117 كيل األشغال وتقدير القيمة  الثاني عشر
 118 التغيـيرات والتعديالت الثالث عشر
 120 قيمة العقد والدفعات الرابع عشر
 122 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول  السادس عشر
 123 ليةالمخاطر والمسؤو  السابع عشر
 125 التأمـــــين الثامن عشر
 127 المطالبات والخالفات والتحكيم العشرون 

 129 الشروط الخاصة اإلضافية -ب 
 134 من المقاول مطلوبةمعلومات  
 136 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات ج
 137 نموذج كتاب عرض المناقصة -ج 1ج
 138 ملحق عرض المناقصة 2ج
 142 نموذج كفالة المناقصة 3ج
 143 نموذج اتفاقية العقد 4ج
 145 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجلس بعضو واحد (  5ج
 146 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجلس بثالثة أعضاء ( 6ج

 147 شروط اتفاقية فّض الخالفات 
 150 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( 7ج
 151 ان إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب (نموذج ضم 8ج
 152 نموذج كفالة الدفعة المقدمة  9ج
 153 نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم االشغال  10ج
 154 نموذج مخالصة ) االبراء (  11ج
 155 نموذج التزامات المقاول 12ج
 156 إقرار متعلق بالدفعات األخرى  13ج
 157 بالدفعات الممنوعة  إقرار متعلق 14ج
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 عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية

  الجزء الثالث : الشروط الخاصة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
................................................................................................ المشروع:  

     

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

 
 ..............................................................................................العطاء رقم: 

 
 
 
 الخاصة.الشروط  -أ

 افية.الشروط الخاصة اإلض -ب
 والبيانات.نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات   -ج

     
 
 

يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متممًا لجزء الشروط العامة ،  وتعتمد الشروط الواردة في هذا     
 الجزء كشروط خاصة للعقد .

د الشروط العامة يعتبر سائدًا ويؤخذ به بالقدر إّن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على موا    
 الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعّدل على تلك " المواد " .
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 الشروط الخاصة اإلضافية -ب
Supplementary Particular Conditions 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العطاء.وصف المشروع موضوع هذا   *
 
 نظام توكيد الجودة ) إن كان مطلوبًا ( .  –(  9/  4المادة )   *
 
 معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها.  –(  20/ 4المادة )   *
 
بالنسبة لظروف هذا المشروع ، تعدل مدة  –مباشرة العمل   –(  1/  8المادة )   *

 ( .     ( يومًا الى )42)
 
 مدة اإلنجاز   –(  2/  8المادة )   *
 
 تعويضات التأخير .  –(  7/  8المادة )   *

 بالنسبة إلى تسليم المشروع على أجزاء ، تعتمد تعويضات التأخير التالية عن األقسام المختلفة .
 

 التعديالت بسبب تغير التكاليف –(  8/  13المادة )            *
 يضاف إلى نهاية الفقرة  ) ز ( من الشروط الخاصة ما يلي :

ــادة أســعار المــ ــة "  عــن زي ــه فــي حال واد الرئيســية وأســعار المحروقــات ، ويجــب الحســم من
 انخفاض أسعار المواد الرئيسية  وأسعار المحروقات الخاضعة لتعديل األسعار ".
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 يجب على المقاول مراعاة األمور التالية : *
 

 التزامات عامة : -أ
 العمل على التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع . -1
 عدم استعمال ) الموقع ( ألي غرض غير تنفيذ األشغال . -2
 تصريف مياه الفيضان والمياه الفائضة عن الضخ وخالفه لمنع اإلضرار بالغير . -3
المحافظــة علــى األشــجار والمــروج والســياجات بشــكل مالئــم ، وزرع بــديل لمــا لــم يصــرح لــه باقتالعــه وإعــادة  -4

 تعليمات المهندس .السياجات إلى حالتها األولى حسب 
فــي حالــة وجــوب إنشــاء ســقالة علــى ملــك أحــد المجــاورين ، فعلــى المقــاول أن يقــوم باالتصــال معــه ، وعمــل  -5

 الترتيبات الالزمة لتنفيذ ذلك ، ثم إخالء المكان وإصالحه عند إتمام العمل وعلى حسابه الخاص . 
 

 العمل:ضبط وإدارة  -ب

 االجتماع.مواعيد اجتماعات الموقع وإعداد محاضر  أن يتعاون مع المهندس في ترتيب -1
ومعــّدل  والرطوبــة، والــدنيا،يســجل فيــه درجــات حــرارة الهــواء القصــوى  الجويــة،أن يعــد ســجاًل خاصــًا بــاألحوال  -2

 يوم.هطول األمطار بالمليمترات وساعات الهطول لكل 
 التقارير.د أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل وإعدا -3
 بأول.وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أواًل  لذلك،أن يضع جدواًل  العيوب،في حالة إصالح  -4
وبالعـدد والحجـم وبالشـكل الـذي يتفـق مـع  العمـل،واسـم صـاحب  المشـروع،أن يزود الموقع بالفتات تبين اسـم  -5

 المهندس عليه .
مــــادة أو عمــــل مــــا فيجــــب علــــى المقــــاول قبــــل البــــدء فـــي حالــــة رفــــض المهنــــدس أو مســــاعد المهنــــدس ل -6

وذلــــك  المهنــــدس،بتصــــحيح الوضــــع أن يقــــدم مقترحاتــــه باإلعــــادة أو التصــــحيح إلــــى ممثــــل المهنــــدس أو 
 لتالفي تكرار الخطأ .

ــا منــه تجهيــز مختبــر للمــواد فــي الموقــع / فعليــه أن يــزوده بمشــرف ذي خبــرة لتأديــة المهــام  -7  إذا كــان مطلوب
 التالية:
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 العقد:ممارسة مهنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص  -ج
 

 الممارسة الجيدة: -1
فإنـــه مـــن المفهـــوم أن تكـــون تلـــك المـــادة  مصـــنعية،إذا لـــم يكـــن قـــد حـــدد وصـــف كامـــل لمـــادة أو منـــتج أو 

أو العمــــل مالئمــــة ألغــــراض العقــــد أو مــــا يمكــــن أن يســــتنتج مــــن مضــــامنيه منطقيــــًا لممارســــات التنفيــــذ 
 .والمواصفات القياسية المعمول بهابما في ذلك نصوص البنود والمواصفات العامة  ،الجيدة

 القياسية:المواصفات  -2
أو غيرها فإنه يجب على المقاول  (B. S.S( أو )  A.S.T. Mإذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثل ) 

 ه قناعة المهندس.تقديم شهادة المنشأ التي تبين مطابقة ما يقدمه من تلك المواصفات لما في
 

 المقيدة:المواصفات  -3
وال يغير ذلك  بالبند،إذا ما حدد مصدر واحد إلحدى المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاول التقيد 

 العمل.المصدر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحب 
 

 المخفية:عالمات مرافق الخدمات  -4
ارات بارزة في األماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات مرافق وأن يعد لها مخططات على المقاول وضع إش

وذلك لتسهيل االهتداء إليها عند إجراء الفحص عليها أو صيانتها أو تصليحها أو  واضحة،مساحية 
 تشغيلها.
 

 المحلية:استخدام األيدي العاملة  -د
 

 لمحلية:االمشاريع الممولة من الخزينة أو القروض  -1
يجوز استخدام عمالة وافدة بموافقة  أردنيـين،في الحاالت االستثنائية التي يتعذر العمل فيها من قبل  -أ

 المسبقة.وزارة العمل 
عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير األردنيـين مهما كانت األسباب وعلى أن    -ب

 فقط.الة األردنية يلتزم المقاولون الفرعيون بتشغيل العم
إذا تبين لصاحب العمل أّن المشروع ذو طبيعة متخصصة وبحاجة إلى خبرة أجنبية فعليه أن يرفع  -ج

تقريرًا بذلك يبين أسباب الحاجة لتلك الخبرة األجنبية إلى لجنة فنية خاصة للنظر في مثل هذه األمور 
حول السماح للشركات األجنبية ومقدار ورفع تنسيباتها إلى مجلس الوزراء إلصدار القرار المناسب 

 - التالي:مساهمتها وتشكل على النحو 
 معالي وزير األشغال العامة واإلسكان رئيسًا 

 وعضوية السادة 
 أمين عام وزارة األشغال العامة واإلسكان 
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 مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  
 المهندسين  نقيب

 نقيب المقاولين
 لعالقة بالمشروع.وممثل عن الدائرة ذات ا

 

 :ريع الممولة بقروض تنموية خارجيةالمشا -2
 يتم مراعاة القوانين األردنية ومن ضمنها قانون مقاولي اإلنشاءات األردنيين - 
يجوز تنفيذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيـين بالمشاركة أو االئتالف مع مقاولين أردنيـين أو  - 

 ذلك.مصلحة العامة باالنفراد إذا اقتضت ال
وفـــي حالـــة تنفيـــذ المشـــروع مـــن قبـــل مقـــاولين غيـــر أردنيــــين فيجـــب االلتـــزام مـــن قبـــل هـــؤالء المقـــاولين  -

ـــل نســـبتها عـــن ) ـــاهرة المطلوبـــة والمقـــدرة 70بتشـــغيل عمالـــة أردنيـــة ال تق %( مـــن مجمـــوع العمالـــة الم
ال يســــمح بتشــــغيل أي عــــدد مــــن علــــى أن  واإلســــكان،تقــــديرًا حقيقيــــًا بموافقــــة وزارة األشــــغال العامــــة 

 المهرة.العمال األجانب العاديـين غير 
 

 على الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة االلتزام ببالغ رئيس الوزراء  -3
حالة ثبوت مخالفة أحكامه من قبل  تبرمها وفيواعتباره جزءا" من شروط العقود التي  1990( لسنة 6رقم )

 التالية:لمقاولين تتخذ بحقهم اإلجراءات ا
( 7إنذار المقاول المخالف خطيًا على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب الوضع خالل مدة أقصاها ) -أ

 أيام.سبعة 
 فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة األجنبية المخالفة المستخدمة في المشروع. -ب

 

العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في كودات البناء الوطني إذا تبين وجود نقص في المواصفات  -4
 األدنى.األردني بحدها 

 

 األشغال.على المقاول المحلي استخدام اآلليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلية عند تنفيذ  -5
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 أعمال مطلوبة من المقاول
 ممثل ومستخدمو المقاول )جهاز المقاول المنفذ(: *

( ثالث 3يرفق في العرض الفني الكوادر الفنية المقترحة لتنفيذ المشروع بعدد )ى المقاول أن عل -1
وبحيث يكون الجهاز متفرغًا للعمل في الموقع طيلة مسميات مختصة باإلضافة إلرفاق خبراتهم الفنية 

و كليهما على مجال اإلشراف أو التنفيذ أفي  مدة تنفيذ المشروع، وأن تكون لديه المؤهالت والخبرات
 .مشاريع مماثلة

بخبرة ال تقل لالعمال االنشائية مهندس مدني  -ممثل المقاول ) متفرغًا للعمل في المشروع (: -2
دينار/ شهر في  ثمانمائة( 800( ثالث سنوات في مجال االشراف أو التنفيذ ويحسم مبلغ )3عن )

 لحين تعيين المطلوب خالل فترة التنفيذ. حال عدم التعيين
 

عقععد دكعع   كعم د تأصعع ىع اععا بقتعش ت  ععع م تأع مععن بت  ععد ا مععا تأكيد ععى االععز ت أكععقتد بتأك  ععى  عع أ

بتأمكعالق  عىد تاكمع ى مندى ع ا االعز دعبتىع تأم ع ع ا  08/04/2019 ك ع خ  0211-1/15523

د   عن تأخ صن   أبقتعتت بتأكي ككد تح أكن  االز  ععد ت تأم ع ب ت تأمحال عن بتبيد  عن ت   دكع   معا 

( معا قع دبا 25تأمندى  ا  ف ى  ك ي م تأمندى  ا االز دع ىع تأ ععدن تأمعد عن ت عكد ىتى تأعز تأمع ىش )

 د   ن تأمندى  ا تبعىد  ا بتأكي كدص االز ضعبعش تأكيدى ما ك عي م تأمندعىل أعىل تأد   عن باالعز

 د ىع تأ عدن  مبي  تحد د تأ  دبا 
 

 تب ع م تأمؤقكن تأمطالب ن ما تأم  بم:
 ر مطلوب  غي

 

 ت ض ف ن تأخ ضعن أكعى م تب ع ع      كع ع تأكد أ ف: تأمبتى ■
 بف   أكع م د بقتعش ت  ع م.

 

 مالحظة:
وفي حالة تخلف  رد من أفراد جهاز المقاول المنفذيتعين االتفاق فيما بين المقاول والمهندس على تواريخ تعيـين كل ف

فرد منه دون تعيـين بديل له فإنه سوف يتم خصم ما يقابله من رواتب  المقاول عن تعيـين أي فرد منه أو تغيب أي
 مثل هؤالء األفراد غير المعينين أو المتغيبين حسب تقديرات المهندس.

 تسمية المقاول الفرعي ألشغال الكهروميكانيك وفئة تصنيفه. *
 فئة التصنيف     اسم المقاول 

 ـــــــــــــــ                  ـــــــــــــ: الميكانيك
 ـــــــــــــــ                  ـــــــــــــ الكهرباء: 
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على المقاولين غير األردنيـين أن يقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومية شهادتين األولى من نقابة المهندسين  *
( تفيد بأّن المقاول قد استكمل كافة األردنيـين والثانية من نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيـين ) حسب النموذج أدناه 

اإلجراءات الخاصة بالمقاولين غير األردنيـين وفقًا ألحكام قانون نقابة المهندسين األردنيـين وقانون مقاولي 
يصادر كفالة مناقصته التي سبق  ويحق لصاحب العمل أن االتفاقيةاإلنشاءات عند إحالة العطاء عليه وقبل توقيع 

 أن يحق للمقاول االعتراض أو الرجوع على صاحب العمل بأي مطالبات مهما كان نوعها . وأن تقدم بها دون 
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 النموذج
 

 
 عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية

 
يرجى العلم بأّن المقاول السادة ......................................... قد استكمل كافة اإلجراءات القانونية وفقًا ألحكام 

 به................................................................ المعمول  قانون 

 
 األردنيـين.نقيب المهندسين 

 األردنيـين.أو نقيب مقاولي اإلنشاءات 

 
 . (Warranty)اإلقرار بضمان عيوب التصنيع  *

 
 هة الصانعة او الوكيل لصالح صاحب العملكفالة عدلية صادرة عن الجيتعين على المقاول الذي يحال عليه العطاء تقديم 

 خمس سنوات (  5لضمان أي عيوب تنجم عن التصنيع لكافة األجهزة والمعدات الكهروميكانيكية المشمولة بالعقد ولمدة ) 
من تاريخ تسلم األشغال وبحيث تشمل هذه الكفالة مسؤولية المقاول المالية وخالفها، الستبدال أي من األجهزة والمعدات 

من تاريخ  خمس سنوات(  5الكهروميكانيكية التي تظهر بها عيوب تصنيع وتوفير القطع التبديلية محليًا أو أجنبيًا ولمدة ) 
 تسلم األشغال.
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  الشروط الخاصة االضافية: 

ما معتا ش يم ا تأ عبط تأمطالب ن في ىابش تأعط ء ما ح ث تأيبىش بمىش تأكبع ى أب تأكدف ذ بمىل   -1
 يبق أاليدن أا كح م تأعط ء االز تأععض تبفضم بتبد     ذأك،اال ه تأعط ء االز ت أكقتد  قىعش تأمح م

 .ىبا تأك  ى  يقم تب ع ع

 كد ك ال غ تأمكعنى تأذي أح م اال ه تأعط ء   عتع ت ح أن   أ ع ى تأم يم االز تأعدبتا تأمث ت   أععض   -2
أكي  مدا كبث  ن  االز أا  كد ذأك خالم مىش تأذي ك ىد  ه أب  يي ب  الن ما ب  ئم ت كص م تأحى ثن ت

 . ع  ا تب ع ع تأمععبضن في يم ا تبحبتم

   يبق أالمكعنى تأذي أح م اال ه أي اط ء أا  كد قم اده أب اا أي يقء مده  يي صبعش د دت إأز أي   -3
 خص آخع ىبا مبتف ن خط ن ما تأاليدن بح   تأ عبط بتأضم د ت تأكي ك ععه   ع طن مص ىقن 

 .ميالل االز هذت تأكد قمتأ

إذت أد   د تأمكعنى تأذي أح م اال ه تأعط ء  عى ك ال عه   عتع ت ح أن  كبق ا ا ى كدف ذه بك ى د تأدف  ت    -4
أب تأكيم د ت تأمطالب ن مده  م كضز أحد د هذت تأدظ د خالم أع عن ا ع  بم  ما ك ع خ ك ال عه تأ عتع االز 

  اا كدف ذ ت ح أن ب ص ىع م الغ تأدف أن أب تأك م ا تأذي قىمه  عك ع م كددف   أععض،تأعدبتا تأمث ت 
 :ادى ت كعتده في تأعط ء بأاليدن في هذه تأح أن أا ككخذ ت يعتءتت تأك أ ن أب أي مدن 

 .إح أن تأعط ء االز م ىد تأععض تبفضم تأذي  الي اعض تأم كددف اا تأكدف ذ -أ      
 .ش طعحهإأع ء تأعط ء بإا ى -                 
تأف عش  إأقتد تأمكعنى تأم كددف في أي ما تأح أك ا تأمذدبعك ـــا في تأ دى )أ ب  ( ما هذه -ج         

 . فعق تأ عع ب يي م  أغ كحمالكن  تأ ــالطن أب أضعتع أح ت  ن  دك ين ت كدد فه
 .م اا  دنحعم ا تأمكعنى تأم كددف ما ت  ـــكعتك في اط ءتت تأ الطن أمىش   ك  -ى         
إخط ع أب  ك بد تأاليدن  يي إيعتء مدصبص اال ه في هذه تأم ىش ىبا أا كدبا مالقمن  كبي ه أي -هـ        

 .إدذتع إأز تأمكعنى تأم كددف أب تأمكخالف ق م كدف ذ كالك ت يعتءتت

   حق أال الطن   عتع ما تأينن تأمخكصن    ح أن االز ق  ىش أب كخف ض حيد أي أ ع م  ك عع كدف ذه -5
أال الطن  مبي  اط ء كد طعحه  م كضز أحد د هذت تأدظ د  ع طن أا كح   أ ع ع تأدم  ت تأقتئىش أب 
تأمخفضن أكالك تب ع م   ب ع ع تأمحىىش أن  في قعتع ت ح أن بتا    كي بق ميمبع دالفن تأدم ن تأقتئىش 

 .%( ما د مم م الغ ت ح أن25أب تأمخفضن )
 

 .عتءتت تأمد قصنم تأععبض تأم ىمن إأ ن  أب إأع ء إيفض دي عق فأدف ن    أح كحكفظ تأ الطن -6

ن تأ عتء يعتء تكخذكه تأينن تأم كع ن أب أيدأالم  بم تأحق في ك ى د ت اكعتض االز أي قعتع أب إ -7
  أم كع  ت تأحدبم ن.تأخ ص  دظ د تأبفق أحد د  تأ عتء  إيعتءتت كعالق 

   بتأع بد تأيمعد ن د فن.ئن تأع بد بتأضعتاالز تأم  بم ك ى د أ ع عه   مال -8
 

 .كحكفظ تأ الطن  ح ن  في كيقئن تأعط ء بإح أكه االز أدثع ما  ـعدن ىبا إ ىتء تب      -9

 . ي  دك  ن  عع تأبحىش   بعق د بتأدالم ت ب خط بتضح أب ط  ان  -10

دىبق االز تأم  بم أا    ا ب  دم بتضح تأعدبتا تأىتئد )تأمبقا بتأن كف بتأف دل بص )ه د يىت(: -11
  .ى بتأن كف تأخالبي إا بيى( بك م ن تأ خص تأمخبم   أكبق اتأ ع 

إا تأدم  ت تأبتعى ذدعه  في يىبم تأدم  ت هي دم  ت ك ى ع ن ب   يبق تاك  عه  تأدم  ت تأىق  ن   -12
 .بتأفعال ن

  .االز تأم  بم إعف ق  ن ىش كصد ف   ع ن تأمفعبم ص ىعش اا بقتعش تب ع م تأع من بت  د ا -13
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  تأعمم ادى إاىتى بث ئق تأعط ءتت أا هد ك ح ين أكمب م  عض تأم  ع ا ذتت تأ  من يل ص حذت تعكإ -14
تأمعكفعن بق د  كضم ا بث ئق تأعط ء  دىت"   مح  إصىتع حبتأن حق بف  " أالدمبذج تأمعفق، بإذت طال  

 عن ح  ن بمبقتأم  بم إصىتع حبتأن تأحق هذه إأز  دك م  بك ىد إأز ص ح  تأعمم  حبتأن حق مدظم
تبصبم ، فعالز ص ح  تأعمم  عى كبق ا دمبذج تأكقتد تأمح م اال ه تأمعفق  حبتأن تأحق كحب م 
ت كح  ق ت تأم  بم تأص ف ن إأز تأ دك تأمندي ، ب دبا هذت ت أكقتد غ ع ق  م أالعيبع اده أ   مبتف ن 

" أ الغ ع مي عقد ك ط    ن بذأتأ دك تأمعدي خط  " اىت تأح  ت تأمحىىش  دمبذج تأكقتد تأمح م اال
 .2002( أ دن 15)

 

 كح  ق ت تأعط ء م تأم  إذت د دت بث ئق تأعط ء   ك مح  إصىتع حبتأن حق بطال  تأم  بم ع م  " كحب  -15
إأز  دك م  فعالز ص ح  تأعمم كبي ه دك   ع مي إأز تأ دك تأمعدي  عالمه  د كه  كحب م م كح  ت 

ث أث " بف  " أالدمبذج تأمعفق بذأك ط   " أ الغ ع مي طعف " تأعمم تأم  بم إأ ه بىبا تاك  ع ص ح  
  .2002( أ دن 15عقد )

 

ة للتعاميم الصادر استناداومية كالمؤهلة للعمل لدى دائرة العطاءات الح الهندسيةتعتمد المختبرات  -16

 ألشغالالفحوصات المخبرية الالزمة لجميع مشاريع ا سكان إلجراءوزارة االشغال العامة واال نع

     ي السلطة.ف

 

 المعطوف على 20/10/2009الصادر بتاريخ  (1004 ) رقم نإلى قرار مجلس المفوضياستنادا  -17

 مانسبته,على المقاول تشغيل  30/9/2009تاريخ  (18/11/1/19784) ة الوزراء رقمستاب رئاك

ل للتشغية الوطنية كمتدربي الشر نالمشروع ميذ وادره الفنية الالزمة لتنفك نم( 15%)

 ب.دريوالت

 

أالمدط ن تأمبيبىش بكحى ى مد ب  االز تأم  بم ك ى د ت ن مخطط ت كدف ذ ن تب تام م عفا م  حي  -18
 االز دف كه تأخ صن.تأ   ا االز تأبتقا ب

 

   حق أالم  بم تأمح م اال ه تأعط ء تأمط أ ن  ي ن كعب ض ت دك ين اىد كدف ذ تي  دى ما تأ دبى تأمىعين  -19
 د مم دم ن أي  دى ضما يىتبم تأدم  ت. كدف ذ أب اىدت في يىبم تأدم  

 

تأم  بم  مات ام م في مبتقا تأعمم بكد تأطال    ذكدف اتب تي مخالف ت د كين ا أد  ضفي ح م بيبى  -20

 (%25) ن اال  ق م ص ح  تأعمم باالز دف ن تأم  بم مض ف  ام ه  كد تقتأك   ذأك بعفض ن تقتأك

تأمط أ  ت )تأىفع ت تأمعحال ن  اأك مذ مدى د ع  خصد  فأأ (1000) مص ع ف تىتع ن بغعتمن م ىتعه 

  .أالم  بم( تأم أ ن

 الكقد تأم  بم  ك ى د ك  ع ع فحبص ت تأيبىش أالمبتى بت  ع م ادى ك ى د تأف كبعش تأمعحال ن ب عك ع اىد  -21

 صعف تأف كبعش.     فك ى د هذه تأك  ع ع     مبي  

 نات وتقدم وكاالت معتمدة لها.القبا تركيب يجب ان تكون الشركة متخصصة في مجال -22
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ت كد ىت إأز قعتع أيدن تأالبتقد بت  ع م في  الطن مدط ن تأع  ن ت قكص ى ن تأخ صن تأمكخذ في  1 -23

في ح م عغ ن تأم  بم تأعمم خ عج  12/11/2018( بتأمدع ىش  ك ع خ 87/2018يال كن  عقد )

تأعمم ت ض في  زدالف تأمكعك ن اال بم تأم تأم أبق ت تأىبتد تأع مي بفي تأعطم تأع م ن  كحم

 أين ق ت  عتف تأم مز االز تأم عبع بح   ت كي:

 

 الكلفة البند

دنانير / ساعة10 كلفة ساعة المهندس المشرف  

دنانير/ الساعة6 كلفة ساعة المراقب  

% من االجمالي25 مصاريف إدارية  

 

 تأم عبع في ح م د ا ت  عتف ما ق م ف االز ت  عتأي تأ ن أخعل  كد ت كف ق اال ن  ح   ط  عن  -2

ت ك  ي بأ ل ذتكي )ما ق م دبتىع تأ الطن( بح   تأ عبط تأكي كذدع في ا ى تكف ق ن ت  عتف 

 (2)ع
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 ج. نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات 
 نموذج كتاب عرض المناقصة -1ج
 ملحق عرض المناقصة -2ج
 قصةنموذج كفالة المنا -3ج
 نموذج اتفاقية العقد -4ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات )  مجلس بعضو واحد  ( -5ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات )  مجلس بثالثة أعضاء ( -6ج
 نموذج ضمان األداء / كفالة التنفيذ -7ج
 نموذج كفالة إصالح العيوب  -8ج
 نموذج كفالة الدفعة المقدمة -9ج
 تسلم األشغال از عنداإلنج نموذج مخالصة عن دفعة -10ج
 نموذج إقرار بالمخالصة -11ج
 نموذج التزامات المقاول -12ج
 إقرار متعلق بالدفعات األخرى  -13ج
 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة -14ج
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   1ج
 نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

 ..................................................... .................................... العطاء رقم: المشروع:
................................................................................................................ 

العمل(:  )صاحبإلى السادة 
.......................................................................................................................... 

وجداول  والمخططات،والمواصفات  العقد،كما قمنا بدراسة شروط  به،لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة 
......... المتعلقة ......، ومالحق العطاء ذوات األرقام: .............والجداول األخرى  المناقصة،وملحق عرض  الكميات،

ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وإنجازها وتسليمها وإصالح أية  أعاله،بتنفيذ أشغال المشروع المذكور 
عيوب فيها وفقًا لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعاله مقابل مبلغ إجمالي وقدره: 

 العقد.أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقًا لنا بموجب شروط ..... ...........................
 

إننا نقبل تعيـين " مجلس فض الخالفات" بموجب " الفصل العشرين " من شروط العقد وسوف نقوم باالتفاق على تعيـين 
 المناقصة.أعضائه حسب ملحق عرض 

ويمكنكم  لنا،وأن يبقى العرض ملزمًا  وض،عر الداع ( يومًا من تاريخ إي90نوافق على االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة )
كما نقر بأّن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا" ال يتجزأ من " كتاب عرض  هذه،قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام 

 ".المناقصة 
 

العمــل  نباشــروأن  ،العقــد( مــن شــروط 4/2أن نقــدم ضــمان األداء المطلــوب بموجــب المــادة ) عرضــنا،نتعهــد فــي حالــة قبــول 
 ".وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقًا لمتطلبات وثائق العقد خالل مدة اإلنجاز  المباشرة،بتاريخ أمر 

وإلى أن يتم ذلك فـإّن " كتـاب عـرض المناقصـة " هـذا مـع " كتـاب القبـول أو  بيننا،وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما 
 بيننا.تصدرونه يعتبر عقدًا ملزمًا فيما الذي  حالة "قرار اإل

 

 إليكم.ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم 

 حرر هذا العرض في اليوم: ...................... من شهر: ........................عام: ...............................

........................................................................ شاهد: ........................قص: .المنا توقيع
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   2ج

 ملحق عرض المناقصة
Appendix to Tender 

   /في موقع مخازن التبريدأرضي الكتروني لتوزين الشاحنات قبان  وتشغيل توريد وتركيبتصميم و أعمال المشـروع: 
   .بةعقال

  (  2019  هـ //    24 ) :   العطاء رقم
 

 التحديدات رقم المادة البيان
 اسم صاحب العمل :

 عنوانه:
1/1/2/2 

 1/3و
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 اسم المهندس:
 عنوانه:

1/1/2/4  

 اسم المقاول:
 عنوانه:

1/1/2/3 
 1/3و

 

 دينار ئةتسعما (900) التعليمات كفالة المناقصة 
 %( من قيمة العقد5) التعليمات ضمان إصالح العيوب
 ( يومًا تقويميًا من تاريخ أمر المباشرة60) 1/1/3/3 مدة اإلنجاز لألشغال
  خمس سنوات ( 5) 1/1/3/7 فترة األشعار بالعيوب

المدة التي سيمنح فيها المقاول حق الدخول إلى 
 الموقع 

 المباشرة خ أمر ن تاري( أيام تقويمية م7) 1 /2

الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد 
 للمباشرة 

وتعتبر هذه الفترة مشمولة ضمن مدة  ،( يوماً 15) 1 /8
 اإلنجاز

الفترة المحددة للجنة تسلم األشغال لمشاريع 
 المستشفيات ومحطات التوليد وما يماثلها

 ( يوماً 28) 10/1

 ( يومًا من تاريخ المباشرة14خالل ) 18/1 ات تقديم وثائق التأمين
 %( من " قيمة العقد المقبولة"10) 2 /4 ضمــان األداء

 %( من " قيمة العقد المقبولة"10) 14/2 قيمة الدفعة المقدمة
 من عضو واحد   [       ] 20/2 تشكيل مجلس فّض الخالفات

 من ثالثة أعضاء   [       ]
 ( يومًا من تاريخ المباشرة60خالل ) 20/2 اتالخالففترة تعيـين مجلس فّض 
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 %( من قيمة الدفعة10) 14/3 نسبة المحتجزات 
 %( من " قيمة العقد المقبولة"5) 14/3 الحد األعلى للمحتجزات

 ألف دينار لكل حادث عشرون  (20000) 18/3 الحد األدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث
ات في الخالفلس فض الجهة التي تعين أعضاء مج

 حالة عدم االتفاق بين الفريقين .
 جمعية المحكمين االردنية 20/3

 القوانين األردنية السارية المفعول 4 /1 القانون الذي يحكم العقد
 اللغة العربية 4 /1 اللغة المعتمدة في العقد

 اللغة العربية 4 /1 لغة االتصال
 ( أيام في األسبوع6، ولمدة )يومياً ساعات ( 8) 5 /6 مدة العمل اليومي واألسبوعي

النسبة المئوية التي تدفع للمقاول عن " المبلغ 
 االحتياطي الذي يتم صرفه " إذا لم ترد في الجدول

 % 15 ب-13/5

جميع المواد والتجهيزات اآللية التي تدخل في األشغال  14/5 التحضيرات عند الوصول إلى الموقع
 الدائمة

  )عشرة االف دينار ( 10000 14/6 المرحليةلدفعة قيمة االحد األدنى ل
حالة تخلف األطراف عند  سلطة تعيـين المحكمين في

 .التعيـين
 بموجب قانون التحكيم األردني النافذ 20/6

 عضو واحد  [       ] 20/6 عدد أعضاء هيئة التحكيم 
 ثالثة أعضاء  [       ]

 تحكيم األردنينون الوجب قابم 20/6 القواعد اإلجرائية للتحكيم
 عن كل يوم تأخير اً دينار ون خمس (50) 7 /8 قيمة تعويضات التأخير

 %( من قيمة العقد المقبولة15) 7 /8 الحد األقصى لقيمة تعويضات التأخير
  14/7 أسعار تبديل العمالت 

 في نهاية هذا الملحق  لمرفقكشف اليتم تحديدها من ا 13/8 المواد الخاضعة لتعديل األسعار بسبب تغير التكاليف
 %( سنوياً 9) 14/8 نسبة الفائدة القانونية )نفقات التمويل(

 مطلــوب]       [                9 /4 نظام توكيد الجودة
 ( دينار عن كل يوم مبكر ال يوجد) 8/13 مكافأة اإلنجاز المبكر
 الدينــار األردني 14/15 عمالت الدفع للمقاول

مدة اإلنجاز  (1/1/5/6 شغال )ام األأقس
 الخاصة به

(1/1/3/3) 

 قيمة تعويضات التأخير لكل يوم تأخير
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 - :جدول بيانات التعديل() 13/8لخاضعة لتعديل األسعار حسب المادة ا اإلنشائية كشف المواد (2)
 

o  االسمنـت  
o  .حديد التسليح وحديد الهياكل المعدنية من صاج ومقاطع ومدادات  
o  ـفلتاإلسـ  
o  )الخلطات الخرسانية بأنواعها )وبحيث ال يتم التعويض عن مكوناتها  
o  القطع الخزفيـة  
o  الحجر بأنواعـه  
o  الرخام والجرانيت بأنواعه  
o  ( الحواجز المعدنية الواقيةGuard Rail)  
o  اإلشارات الضوئية  
o  رها.واقطا األنابيب المياه والصرف الصحي وملحقاتها بكافة انواعها  
o  البويلرات والرديترات والحارقات والمراجل  
o  المضخـات  
o  لوحات تحكم المضخات  
o  أغطية المناهل وملحقاتها  
o  .أبراج وأعمدة اإلنارة ووحدات اإلنارة المتعلقة بها  
o   األلمنيوم  
o  .أنابيب التدفئة والصحي بكافة أنواعها ولوازمها  
o   دات اإلنارة.ية ووحالرئيسلوحات التحكم واللوحات  
o  المقاسـم  
o  المبردات ووحدات التكييف والتبريد والمبخرات والضواغط ووحدات اللف المروحية ودافعات الهواء  
o   المصاعد ولوازمها من حبال وسكك ومحرك  
o   الحريق.أنظمة الحريق وإطفاء  
o   شبكات البخار  
o  المولدات الكهربائية  
o  عملياتوحدات إنارة ال  
o   أنواعها.الوحدات فوق األسرة بكافة   
o   شبكة الغازات الطبية وملحقاتها  
o   الكوابل.صواني   
o   )مجاري الهواء وفتحات التكييف والعادم ) الدكت  
o  أجهزة الفحص والقياس والمعالجة والتطهير والتعقيم  
o   والمناداة أنظمة الصوت.  
o  اني وام للمبأنظمة الرقابة والحماية والتحك( ألجهزةCCTV )  
o   .األلياف الضوئية  
o   الكوابـل  

 
 اعاله.  المواد اإلنشائيةشريطة عدم االزدواجية في احتساب التغير في االسعار عن  ❖
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   3ج
 نموذج كفالة المناقصة  

Form of Tender Guarantee 
 

 ............................................. ء رقم:.................. العطا.......................... المشروع:
: لقد تم إعالمنا أّن المناقص شركة: ........................................................... إلى السادة )صاحب العمل(

ولما  العطاء،وة بة لدعاستجا .. سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله.....................................
 :فإّن مصرفنا طلبه،وبناء" على  عرضه،كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع 

 مبلغ:بنك .......................................................... يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع لكم 
 يلي:...... عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب ما ...................................

 

، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل انقضـاء صـالحية أّن المناقص، بدون موافقة منكم -أ
 ، أو ( يوماً 90العرض المحددة بـ )

 أو  العقد،( من شروط 1/6)عقد بموجب المادة قية الم اتفاولكنه أخفق في إبرا عليه،أنكم قد قمتم بإحالة العطاء  -ب
 ( من شروط العقد. 4/2ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة ) عليه،أنكم قد قمتم بإحالة العطاء  -ج
 

تحكمها  لكفالةهذه ا كما أنّ  إلينا،( يومًا ويتعين إعادتها 90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )
 األردن.القوانين المعمول بها في 

 
 توقيع الكفيل/البنك : .............................................

 
 : ............................................. المفوض بالتوقيــع

 
 .............: ................................ ــــخ ـــــــــــــــــــالتاريــ
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   4ج
 نموذج اتفاقية العقد  

Form of Contract Agreement 
 

 
 ................................................. العطاء رقم:          ........................................ المشروع:

 
 

... من شهر ................................... .....................حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم ............
 ...............لسنة

 بين      
صاحب العمل: ................................................................................. على اعتباره " الفريق 

 األول"
 و     

 .............................................على اعتباره " الفريق الثاني"......: ...................................المقاول
 لما كان صاحب العمل راغبًا في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال المشروع: ..................................................

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

ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها وفقًا 
 العقد،لشروط 

 

 - يلي:فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما 
 في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد . لواردةابير ايكون للكلمات والتع -1
وثائق العقد وتشكل جزءا" ال يتجزأ من هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه  تاليًا "تعتبر الوثائق المدرجة  -2

 الصورة:
  " كتاب القبول "  -أ

  كتاب عرض المناقصة   -ب
 ذات األرقام: ...........................................................................ناقصة حق الممال -ج
 الخاصة والعامة(شروط العقد ) -د
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 المواصفات -هـ
 المخططات    -و
 .(والجداول المسّعرة )جداول الكميات والجداول األخرى   -ز

 
 

 ..............................................................................." قيمة العقد المقبولة: ............ -3
 .............................................................................................  ":" مدة اإلنجاز  
 

يتعهد المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح  شروط،للالمستحقة للمقاول وفقًا  إزاء قيام صاحب العمل بدفع المبالغ -4
 العقد.أية عيوب فيها وتسليمها وفقًا ألحكام 

 
يتعهد صاحب العمل بأن يدفع إلى  وتسليمها،إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها  -5

 العقد.ي محدد فلوب الالمقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألس
 

وبناء" على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك وفقًا للقوانين المعمول 
 بها.

 
 

 العمل( )صاحبالفريق األول       )المقاول(الفريق الثاني 
 
 

 ........................................ التوقيع:          التوقيع: ......................................

 ....االسم: .....................................          االسم: .......................................

 ....................................... الوظيفة:          الوظيفة: .....................................
 ............................ وقد شهد على ذلك:          .......................... وقد شهد على ذلك:
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   5ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات  

Dispute Adjudication Agreement 
 واحد(بعضو  )مجلس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 عنوانه: .................................................. ..............................................  العمل: صاحب

 .........................................عنوانه: .........  ................................................... ــاول:المقــ

 ...............................................................................................  عنوانه:  عضو المجلس:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تعيـين عضو " مجلس فض لما كان صاحب العمل والمقاول قد قاما بإبرام " اتفاقية العقد " وكونهما يرغبان مجتمعين ب
مجلس عضو ال" ، فإّن كال من صاحب العمل والمقاول و  DABويسمى أيضًا " المجلس "  الوحيد،، ليكون العضو الخالفات "

 -قد اتفقوا على ما يلي : ،
 

 ، مع إدخال التعديالت التالية عليها: قية شروطًا التفاقية فض الخالفاتتعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفا -1

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

عاب عضو المجلس على ، فإنه سوف يتم دفع بدل أت( من شروط اتفاقية فض الخالفات18) البندأحكام اًل بعم -2
 - :النحو التالي

 )        (  دينار عن كل يوم كمياومات. -أ  
 .نفقات األخرى مضافًا إليها ال   -ب 
من شروط اتفاقية  (17) البندأحكام ماًل بخرى عإزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األ -3

 االتفاقية.فإّن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهام " المجلس" كمسوٍّ للخالفات وفقًا ألحكام هذه  الخالفات،فض 
 

، إزاء أدائه لمهام فض الخالفات بدل نفردين بأن يدفعا لعضو " المجلس"يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين وم -4
 الخالفات.( من شروط اتفاقية فض 17) البندنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام ات واللمياوما

 
 األردني.إّن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون  -5

 

 صاحب العمل    المقاول    عضو المجلس
 

 ذلك.وقد شهد على 
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   6ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات

Dispute Adjudication Agreement 
 بثالثة أعضاء( مجلس)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 وصف المشروع: ...............................................................................................
 ............................................  عنوانه: ...........................................: العمل صاحب

 عنوانه: ............................................ ................................................ المقــــاول:
 ..................................................................... عنوانه: ................. المجلس: عضو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان صاحب العمل والمقاول قد قاما بإبرام " اتفاقية العقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين عضو " مجلس فض 

ة الذين يشكلون " المجلس" فإّن كاًل من صاحب العمل والمقاول وعضو عضاء الثالثليقوم بمهام أحد األ "،الخالفات 
 -المجلس، قد اتفقوا على ما يلي :

 إدخال التعديالت التالية عليها: مع الخالفات،تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطًا التفاقية فض  -1
.................................................................................................. 

فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس  الخالفات،( من شروط اتفاقية فض 18) البندعماًل بأحكام  -2
 -التالي: على النحو 

 )        ( دينار عن كل يوم كمياومات.   -أ   
 األخرى.مضافًا إليها النفقات    -ب    
من شروط اتفاقية  (17) البندقيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عماًل بأحكام  إزاء -3

فإّن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهامه مع أعضاء المجلس اآلخرين كمسّوين للخالفات وفقًا  الخالفات،فض 
 ألحكام هذه االتفاقية .

 

إزاء أدائه لمهام فض الخالفات بدل  "،عين ومنفردين بأن يدفعا لعضو " المجلسيتعهد صاحب العمل والمقاول مجتم -4
 الخالفات.( من شروط اتفاقية فض 17) البندالمياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام 

 للمجلس.يعتبر عضو المجلس ............................... رئيسًا  -5
 األردني.ة ألحكام القانون إّن هذه االتفاقية خاضع -6
 

 

 صاحب العمل              المقاول      عضو المجلس   
 ذلك.وقد شهد على 
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 شروط اتفاقية فض الخالفات
 
مهامه خالل  ، على ان يباشر المجلس( يومًا من تاريخ مباشرة العمل60خالل ) يسمى عضو أو أعضاء المجلس -1

 الخالفات.فاقية فض اكتمال توقيع ات ( يومًا من تاريخ60)
( يوم من تاريخ إشعارهم 28) ، وذلك خالل مدةباالتفاق بين الفريقين يمكن إنهاء تعيـين عضو أو أعضاء المجلس -2

لم يطلب أي من الفريقين تمديدها ولكن بحد  األشغال ماكما تنقضي مدة التعيين عند صدور شهادة تسلم ، بذلك
   النصف.وفي هذه الحالة يتم تخفيض بدل االتعاب الى  وب،بالعيأقصى لتاريخ انقضاء فترة االشعار 

 ( بدون أسباب مبررة.)األعضاءأو  أعضاء المجلسأحد  يجوز لفريقي التعاقد عزل ال -3
وأن يفصح عند  الفريقين،يتعين على عضو المجلس أن يكون وأن يبقى أثناء أداء مهمته محايدًا ومستقاًل عن  -4

كما يتعين عليه أن يفصح في أي وقت الحق إذا أصبح على  استقالليته،على حياده أو تعيـينه عن أي أمر قد يؤثر 
وال يجوز له تقديم النصح إلى أي فريق إاّل بإطالع وموافقة الفريق  واستقالليته،علم عن أي أمر قد يؤثر على حياده 

 اآلخر.
االستماع التي يعقدها بسرية تامة وأن ال  أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته وجلسات يتعين على عضو المجلس -5

كما يجب عليه أن ال يوكل ألي طرف آخر القيام بمهمته أو أن  الفريقين،يصرح عن أي من مضامينها إاّل بموافقة 
 الفريقين.يطلب أية خبرة قانونية أو فنية إاّل بموافقة 

يقين بإعطاء كل منهما فرصة معقولة لعرض أن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفر  يتعين على عضو المجلس -6
  اآلخر.الفريق  قضيته وتقديم ردوده على ما يقدمه

بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إاّل إذا أمكن إثبات أن ما  ادعاءفي أي حال مسؤواًل عن أي  ال يعتبر عضو المجلس -7
 نية.قام به ناتج عن سوء 

 على طلب احد الفريقين زيارة الموقع وان يعقد جلسات استماع ُيدعى إليها للمجلس أن يقرر من تلقاء نفسه او بناءً  -8
ستين يومًا  (60ال تزيد المدة بين كل زيارة وأخرى على ) يحددهما، بحيث الفريقين في الوقت والمكان اللذين

  الخصوص.وعلى الفريقين االستجابة لطلب المجلس بهذا  منهما،وللمجلس أن يطلب أية وثائق 
ويكون متمتعًا بالصالحية الكاملة لعقد  كمحكم(، )وليسأن يتصرف كخبير غير متحيز  يتعين على عضو المجلس -9

ويتمتع في هذا السياق  القواعد،دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه  مناسبًا،جلسات االستماع كما يراه 
  - التالية:بالصالحيات 

 إليه،وكذلك نطاق الخالفات المحالة  ية،الذاتأن يقرر مدى سلطاته  -أ
 أن يستعمل معرفته المتخصصة ) إن توفرت ( ، -ب
 الذي يرتأيه . باألسلوبأن يبادر للتحقق من الوقائع واالمور المطلوبة التخاذ القرار  -ج
 أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد ، -د
 أو تقديرات أو شهادات أو تقيـيم فيما يتعلق بموضوع الخالف ،أن يراجع وينقح أي تعليمات  -هـ
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أن ال يسمح ألي شخص غير المقاول وممثليه وصاحب العمل وممثليه، لحضور جلسات االستماع، وله أن  -و
يستمر في عقد جلسة االستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور بعد التحقق من أنه قد تم إبالغه بصورة 

 لجلسة.صحيحة عن موعد ا
 التنازل عن االتفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين وأعضاء المجلس ال يجوز لعضو المجلس -10

 وجدوا ( . )إناآلخرين 
 به.كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن العقد أو متصل  يراعى أن ال يستدعى عضو المجلس -11
شريطة أن يرسل إلى الفريقين  المحددة،وقف عن العمل إذا لم يتم الدفع خالل المهلة أن يت يحق لعضو المجلس -12

 ( يومًا . 28إشعارًا بذلك مدته ) 
مقابل المطالبات التي تقدم إليه من عضو المجلس، يقوم صاحب العمل بالدفع إلى  عن الدفعإذا تخلف المقاول  -13

 إزاءها.ول من أية مبالغ وله أن يسترد ما يترتب على المقا عضو المجلس
وفـي حالـة اسـتقالته أو موتـه أو  يومًا.( 28)أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدته  يمكن لعضو المجلس -14

رفضــه االســتمرار فــي أداء مهامــه بموجــب هــذه القواعــد، فإنــه يتعــين علــى  عقــده أوعجــزه عــن أداء مهامــه أو إنهــاء 
 .( يومًا من تاريخ انقطاعه14بديل له خالل )الفريقين أن يقوما بتعيـين 

ولغة التداول في الجلسات  والفريقين،( )األعضاءيتعين أن تكون لغة االتصال بين الفريقين وكذلك عضو المجلس  -15
 اآلخر.باللغة المحددة في العقد وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسالت إلى الفريق 

( يومًا 56إلى الفريقين بشأن أي خالف يحال إليه وذلك خالل فترة ال تتعدى ) يتعين على المجلس أن يصدر قراره -16
 من تاريخ إحالة الخالف إليه )ما لم يتم االتفاق مع الطرفين على هذه المدة( ويكون القرار:

 و خطيًا،  -
 و باألغلبية،باإلجماع أو  -
 و مسببًا،يجب أن يكون  -
 الشروط.أن ينوه فيه بأنه يتم وفقًا لهذه  - 

 ويتم إصدار القرار من قبل رئيس المجلس في حال تشتت آراء أعضاء المجلس.
فإنه يعتبر غير  نية،أو تصرف بسوء  بعمله،( المتعلقة 4بنقض أي من أحكام البند رقم ) إذا قام عضو المجلس -17

تم صرفها له، إذا نتج عن ذلك  مستحق لقبض بدل أتعابه أو نفقاته، ويتعين عليه أن يرد تلك األتعاب والنفقات التي
 النقض أّن قراراته أو إجراءاته بشأن تسوية الخالفات أصبحت باطلة أو غير فاعلة.

 - التالي:تدفع أتعاب الحكم على النحو  -18
 القرارات،عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات االستماع أو دراسة الخالفات وإعداد  -
 واإلعاشة،أداء المهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر مضافًا إليها نفقات  -
 لمهامه، يتبقى بدل المياومات ثابتًا طيلة مدة أداء عضو المجلس -



2019/هـ/ 24:  عطاء رقم              مديرية العطاءات الهندسية                 المملكة األردنية الهاشمية 

  ثان  تشرين  

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

توريد وتركيب تصميم و لأعما: اسم العطاء 

أرضي الكتروني لتوزين  قبان وتشغيل

يد / العقبةمخازن التبر في موقع الشاحنات    

     

 

41 

 

( يومًا من تاريخ تسلمه 28بدل أتعابه ونفقاته خالل ) يتعين على المقاول أن يدفع لعضو المجلس -
للمقاول عن طريق مطالبات منها  %(50لعمل بدفع ما نسبته )ويقوم صاحب ا بذلك،المطالبات الخاصة 
 .  يقدمها المقاول الدفع الشهرية التي

 - يلي:كان " المجلس" مشكاًل من ثالثة اعضاء فإنه يتعين مراعاة ما  إذا -19
 و القرار،االستماع للتداول حول الموضوع واعداد  انتهاء جلسةعلى المجلس ان يجتمع في خصوصية بعد  .أ

وبعكس ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية االعضاء والذين  باإلجماع،نه سوف يبذل قصارى جهده للتوصل الى قرار ا .ب
 و والمقاول،يجوز لهم الطلب من العضو المخالف اعداد تقرير خطي لتقديمه الى صاحب العمل 

فإنه يمكن للعضوين        ،مطلوبةاي عضو في حضور اجتماع او جلسة اجتماع عن انجاز أية مهمه  أخفقج.  إذا 
  - القرار: اتخاذاالستمرار في  ذلك،رغم  االخرين،

 أو  بذلك،ما لم يعترض اي من صاحب العمل او المقاول على قيامهم  -1   
وقام بإصدار تعليمات للعضوين االخرين بعدم  "،ما لم يكن العضو الغائب عن الحضور هو رئيس " المجلس  -2   

 قرار.اتخاذ 
عضو المجلس الذي تكرر غيابه بدون عذر أو  انونية الستبعادقواليحق للرئيس اتخاذ اإلجراءات العقدية  -3

 تبرير 
فإنه يتم النظر في  أثرها،أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام  الخالفات،إذا نشأ أي خالف يتعلق باتفاقية فض  -20

 يجب أحكام قانون التحكيم األردنالخالف وتسويته بمو 
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   7ج
 

 التنفيذ( )كفالةنموذج ضمان األداء 
Performance Guarantee 

 

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

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

 
 ، المقاول.....................................................................................ة ماليةقد كفل بكفال 

.................................................................................................................... 
 بخصوص العطاء رقم )     /    (

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

، د المقاولةط الواردة في وثائق عق................................... وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشرو 
 -بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو  –وأننا نتعهد بأن ندفع لكم 

وذلك  –شرط مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد 
 .من جانب المقاول على إجراء الدفعأو مقاضاة بصرف النظر عن أي اعتراض 

 
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيًا بتاريخ 

طلب صاحب ................... شهر .................. من عام .............. ما لم يتم تمديها أو تمديدها بناء" على 
 العمل 

 
 توقيع الكفيل / مصرف: ................
 المفوض بالتوقيع: .....................

 .........التاريـــــخ: ...................
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 8ج
 نموذج كفالة إصالح العيوب    

Defects Liability Guarantee 
 

 

 ........................................................إلى السادة: ............................................
 ................................................................................... مصرفنا:يسرنا إعالمكم بأن 

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

 بخصوص العطاء رقم )     /    (
 ( دينار أردني ......)..................... بمبلغ:المتعلق بمشروع: ........................................... 

 ................................... وذلك ضمانًا اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال
 المقاولة.اإلصالحات والصيانة بموجب أحكام عقد 

 

ه منه بدون أي المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبون –بمجرد ورود أول طلب خطي منكم  –وإننا نتعهد بأن ندفع لكم 
تحفظ أو شرط مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص 

وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول  العقد،أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب 
 الدفع.على إجراء 

 

عول من تاريخ صدورها ولحين التسلم النهائي لألشغال بموجب العقد وقيام المقاول وتبقى هذه الكفالة سارية المف
 العمل.بإكمال النواقص واإلصالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" على طلب صاحب 

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

 المفوض بالتوقيع: .....................
 .ــــخ: ...................ــــــــــــــــــــالتاريـ
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 9ج
 الدفعة المقدمة نموذج كفالة

Advance Payment Guarantee 
 
 

 

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

 
 : ..............................................................................لمقاوليسرنا إعالمكم بأن مصرفنا يكفل ا

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

 
قم: ......................................... الخاص بمشروع وذلك مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء ر 

.......................................................... بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط 
 العطاء.

 

، وذلك بصرف النظر عن ل طلب خطي منكملمستحق منه عند أووإننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله أو الرصيد ا
 أي اعتراض أو تحفظ يبديه المقاول.

 

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد المقاول ألقساط الدفعة المقدمة، ويتم تمديدها تلقائيًا لحين 
 سداد قيمة الدفعة المقدمة بالكامل.

 
 

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

 ع: .....................ــالمفوض بالتوقي

 خ : ...................ـــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـ
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 10ج
 مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال  نموذج

 
 

 ..................: ..........................................................أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه أقر
.................................................................................................................... 
 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ....................................................................

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

 لم األولي عن مشروع إنشاء .....................................................وذلك قيمة دفعة اإلنجاز عند التس
 موضوع العطاء رقم ...............................................................................................

األردنية  .......................... وحكومة المملكةوبهذا فإننا نبرئ ذمة ...........................................
الهاشمية من المبلغ المذكور أعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبضناها على حساب مشروع المذكور أعاله مع تحفظنا 

 ............................................... صاحب العمل وتعهدنا بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي بها إلى
خالل فترة اربعة وثمانون يومًا من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية )دون أن يشكل هذا إقرارًا منا 

( وفي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خالل المدة المذكورة نكون قد أسقطنا حقنا ............ بصحة هذه المطالبات........
......................... وحكومة المملكة األردنية صاحب العملوقيمتها بحيث تبرأ ذمة  بأية مطالبة مهما كان نوعها

للمشروع ، و يستثنى من ذلك أي  األوليالهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعاله السابقة لتاريخ التسلم 
 (.13/8( و )13/7دتين )مبالغ تتعلق بتعديل أسعار المواد اإلنشائية مستحقة الدفع تطبيقا للما

  
 وعليه نوقع تحريرًا في .....................................
 اسم المقاول : .............................................
 اسم المفوض بالتوقيع: ....................................

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

 الخاتم:
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 11ج

 لمخالصة )اإلبراء(ا موذجن
Discharge Statement 

 
 

 

  : ....................................................................................أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه
.......................................................................................................................... 

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

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

 

للعقد ، وذلك عن   ( من الشروط العامة 14/13 ،14/12، 14/11)وذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب أحكام المواد 
 ...............مشروع إنشاء : ..........................................................................................

 

 موضوع العطاء رقم : ....................................................................................................
 

نصرح بموجب هذا اإلقرار أننا قد تسـلمنا كامـل اسـتحقاقاتنا عـن المشـروع أعـاله وقمنـا بتقـديم كافـة مطالباتنـا المتعلقـة بالعقـد 
 ذمة ........................... وبهذا فإننا نبرئ 

 

وحكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية مــن أي حــق أو عالقــة بالمشــروع المبــين أعــاله إبــراء عامــًا شــاماًل مطلقــًا ال رجعــة فيــه 
( والتـي تصـدر بعـد  13/8،  13/7ويستثنى من هذا اإلبراء أي تعويضات ُتسـتحق للمقـاول نتيجـة تطبيـق شـروط المـادتين ) 

 هذه المخالصة ) اإلبراء ( . تاريخ
 

 وعليه نوقع تحريرًا في : ..........................................
 

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

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

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

الخاتم :
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 12ج
 التزامات المقاول نموذج

Contractors Commitments 
 ....................................................................                                  المقاول: -1
 ....................................................................                             المدير العام : -2
 ....................................................................:    رقم ملف التصنيف في دائرة العطاءات -3
 ....................................................................                فئة التصنيف : -4
 ...................................................................        سقف االلتزام : -5
 ...................................................................       المشاريع الملتزم بها: -6
 

يمة اإلحالة ق رقم العطاء اسم المشروع الرقم
 بالدينار

قيمة األعمال 
 المتبقية دينار

تاريخ أمر  مدة التنفيذ
 المباشرة

 مالحظات

1-        
2-        
3-        
4-        
5-        
6-        
7-        
8-        
9-        
10-        

 المجموع:
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 إقرار متعلق بالدفعات األخرى 

 
 

 

 ............................................................................... :في أدناهلموقع إمضائي وخاتمي أقر أنا ا
.......................................................................................................................... 

 ........................................................................أدناه:   تنا وخاتمنا فينقر نحن الموقعين إمضاءا
 

( من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع اإلنشائية الخاص بهذا 17/9/1أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم )
وقعًا من قبلنا حسب األصول نقر فيه بجميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو العقد ، وعماًل بأحكام هذه المادة نرفق إقرارًا م

أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفعها أو االتفاق على دفعها إلى شخص 
ها سواء" تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل من " اآلخرين" ونرفق طيًا وصفًا مفصاًل لهذه الدفعات األخرى ولمن دفعت وسبب

مباشر أو غير مباشر من قبلنا أو نيابة" عنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي موظفيهم أو وكالئهم أو 
فسها أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة ن

 اإلحالة  على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعاًل .
 

كما ونتعهد بأن نقدم تصريحًا خطيًا إلى الفريق األول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك على سبيل المثال وصفًا 
اريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أواًل كما ونوافق على قيام الفريق مفصاًل لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو ت

األول باتخاذ اإلجراءات المبينة تحت المادة المشار إليها أعاله حال حدوث أي مخالفة أو إخالل من قبلنا بأحكام الفقرة ) أ ( 
 منها ونلتزم بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة .

 /      وعليه نوقع تحريرًا في       /
 

 اسم المقاول: ........................................................
 اسم المفوض بالتوقيع: ..............................................
 توقيع المفوض بالتوقيع: ............................................

 ..........................الخاتــــم : ............................
على المقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي من  *   

( عليه أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض عرضه ، 17/9األمور المحددة بالمادة ) 
وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض . وعلى المقاول
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 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة

 
 

 

 ......................................................................... في أدناهأقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي 
.................................................................................................................... 

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

اإلنشائية الخاصة بهذا  ( من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع17/9/2أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم )
العقد ، وعماًل بأحكام هذه المادة نرفق إقرارًا موقعًا من قبلنا حسب األصول ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أو االتفاق على دفع 
أي مبالغ سواء" كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء أو غيرها سواء" بشكل مباشر أو غير مباشر ولم نقم 

أي شيء ذو قيمةٍّ ماديةٍّ ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه األشياء سواء"  بتقديم
مباشرة" أو بالواسطة ، أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابة" عنا أو من مقاولينا من الباطن أو نيابة" 

ممثليهم إلى الفريق األول ، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي " موظف "  عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو
بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة ٍّ رسميةٍّ أم ال ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا 

 وضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذهالعقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفا
 فعاًل .

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

ي " موظف " فيما يتعلق ذلك من قبلنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو أيًا من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أ
 تنفيذه.بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو 

 وعليه نوقع تحريرًا في       /      /
 اسم المقاول: ....................................................
 اسم المفوض بالتوقيع: ..........................................

 يع: ........................................توقيع المفوض بالتوق
 ...............................: .................ــمــــــــــــــــالخاتــ
على المقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي من  *   

عليه أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض  (17/9)األمور المحددة بالمادة 
 عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
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 تقييم العروضملحق آلية 

 
 24)العـــرض الفنـــي للعطـــاء رقـــم ) العـــرض الفنـــي فـــي ظـــرف مختـــوم مكتـــوب عليـــه مـــن الخـــارج يقـــدم المقـــاول 

( الخاص بمشروع أعمال تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل قبان أرضـي الكترونـي لتـوزين الشـاحنات فـي 1920هـ//
موقع مخازن التبريد /العقبة(  والعرض المالي في ظرف ثانٍّ مكتوب عليه من الخارج )العرض المـالي للعطـاء رقـم 

 ( ( ويقوم بتضمين الكفاالت ضمن ظرف ثالث مختوم 2019هـ//24)   

( الخـاص 2019هــ//24لعرض متكـاماًل  فـي ظـرف رابـع مختـوم مكتـوب عليـه مـن الخـارج )عطـاء رقـم )  ويقدم ا
بمشروع أعمال تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل قبان أرضي الكتروني لتـوزين الشـاحنات فـي موقـع مخـازن التبريـد 

 العقبة(/

 يتم تقييم جميع العروض المشاركة بالعطاء فنيا وماليا وفقا لما يلي:

وتوضع العالمة الفنية فتح العروض الفنية اوال وتقييمها وفقًا ألسس التقييم الفني المرفقة بالعطاء  .1
 وتبقى العروض المالية مغلقة.

يتم تدقيق العروض المالية وفقا لألسلوب المبين أدناه و للمناقصين يتم فتح العروض المالية  .2
 .وتوضع العالمة

وزن العالمة الفنية في التقييم مة األعلى علمًا أن يحال العطاء على المناقص صاحب العال .3
 %(. 40%( ويكون وزن العرض المالي المقدم من قبل المناقص )60النهائي للعروض )

 وبعدها يحدد المناقص الفائز وفقا لما تقرره لجنة الشراء المحلية والرئيسية. .4
 أسس التقييم:

 العرض الفني:تأمعالف تببم أب ى: 

تأع من ب تأمكخصصن  نذت تأمي م، ب خطن تأعمم ب تأخ عتت ، ب ال عدن تأمك ىمنأمؤ  ي أب  مم تأبضا ت 

تأم كعح  تأد ىعتأم أي تأح أي ب تأبضا تأم أي، ب  ت أكقتدت يعتءتت تأمكعال ن   أ  ئن ب تأ المن ب تأيبىش، ب حيد 

ت االز تأد ىع تا أقد ت مع في ح أن كع  عت  إيعتءأكدف ذ تأم عبع في اعضه تأفدي تأم ىد، بأص ح  تأعمم تأحق 

 تح أن تأعط ء االز تأف ئق.

ى أالمع   ع تأك أ ن  :بك  د تأععبض تأفد ن تأم ىمن بف  
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 العرض الفني معايير تقييم
 تقديم مقترحات توضح الدولة الصانعة املراد توريد امليزان منها على أن تكون احدى الدول التالية: 1

 االمريكية()الواليات املتحدة    -

 دول أوروبا )االتحاد األوروبي( -

 دول شرق آسيا )اليابان، كوريا(  -

 عالمة 20

 جودة التصميم ومدى مالءمته: 2

 اسم الشركة املصنعة للقبان وخبرة الشركة وتاريخها في صناعة موازين الشركات االلكترونية. -

 نوع جهاز الحاسوب وطابعة التذاكر املقترح -

 .للقبان التصميمية املخططات وتقديم االلكترونية لألجهزة والكتالوجات وشهادات فنيةال النشرات نسخ تقديم -

 عالمة 15

 .كفالة الجسم املعدني للقبان ضد عيوب الصناعة والتصميم والتركيب 3

 سنوات 5 -

 سنوات 5أكثر من  -

 عالمات10

في حالة وجود عطل في أحد تبليغ من تاريخ ال( ساعة كحد اعلى 48خالل ) بإجراء الصيانة الالزمةااللتزام  4

 االجهزة املوردة.

 ساعة 48االستجابة خالل  -

 . 48االستجابة خالل أقل من  -

 عالمات 5

 )خبرة املقاول او املورد(ي للشركة س الوضع املؤس 5

عالمة 15  
 العمل في مجال تركيب املوازين االلكترونية. عدد سنوات  •

 .عمر الشركة بالسنوات منذ التأسيس •

 و وكيل معتمد في تركيب القباناتهل ه •

 يطلب من املقاول ارفاق ثالثة مشاريع سابقة لتوريد وتركيب القبانات على االقل كالتالي: 6

 اسم املشروع وموقعه •

 اسم صاحب العمل  •

 صور توثيق للمشروع •

 ملشروع واحد على االقل. As Built Drawing يطلب من املقاول تقديم نموذج ملخططات تنفيذية •

عالمة  51  

عالمات لكل  5)
( مشروع  

( 3الكادر املقترح من قبل املقاول لتنفيذ املشروع: )االختصاصات الفنية التي ستعمل بتنفيذ العطاء )كادر عدد) 7

 مختص مع الخبرات الفنية لكل منهم (
عالمة  15  

عالمات لكل  5)
(فرد  

عالمات 5 االنطباع العام 8  
 100 املجموع 

 قييم العروض الفنية نهائية وقطعية، وال يحق ألي من املناقصين االعتراض على هذه النتائجر نتائج تتعتب*
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ى:   العرض المالي:تأمعالف تأث دي ث د  

 االز تأم  بم كضم ا تأمعالف تأم أي م   الي:

 نموذج كتاب عرض المناقصة معبأ وموقعا حسب األصول.    .1

األسعار الواردة في العرض المالي شاملة جداول الكميات المسعرة والخالصة ويجب أن تكون  .2
 ألية رسوم أو ضرائب والمصاريف واالرباح ...... الخ نتيجة العمل في االتفاقية.

 أية أمور تحليلية مالية مطلوبة ضمن وثائق هذا العطاء.   .3
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 تأيقء تأث أث:

 

 تأمبتصف ت تأفد ن تأع من: -أ
 

دي )تأميالععى تببم( تبامعع م تأمىد ععن ب تأمعم ع ععن تأصعع ىعش    تأم عع دي : كعك ععع تأمبتصععف ت تأفد ععن تأع مععن أالم عع 

اا بقتعش تب ع م تأع من بت  د ا بدبىتت تأ د ء تأصع ىعش ادنع  مبتصعف ت ا معن أنعذت تأعطع ء 

 قى تطالا اال ن  بكفنمن  بق م  ن .بتا تأم  بم 

أصع ىعش اعا بقتعش تب عع م تأطعق بت د  ءتت تبخعل: كعك ع تأمبتصف ت تأفد ن تأع من أالطعق بتأي بع ت

تأع من بت  د ا بتأدبىتت تأخ صن  ن  مبتصف ت ا من أنذت تأعط ء بتا تأم  بم قعى تطالعا اال نع  

 بكفنمن  بق م  ن .

  ي  االز تأم  بم كدف ذ يم ا أام م تأع ى ح  :

بأ عن كععى الت أب  1996 تأمبتصف ت تأفد ن تأع من أالم  دي تأص ىعش اا بقتعش تب ع م تأع من بت  د ا أ عدن -أ

  الي: إض ف ت أب مالح  ت كمت  عى ذأك بك مم م 

 تبام م تأمىد ن بتأمعم ع ن أالم ـ دي  تأميالى تببم: -

 تأخىم ت تأم د د د ن أالم ـــــ دي تأميالى تأث دي: -

 تأخىم ت تأدنع  ئ ن أالم ـــــ دي  تأميالى تأث أث: -

حكعز  مى ع عن تأمبتصعف ت بتأم ع   ل  عبقتعش تأصعد ان بتأكيع عش تأمبتصف ت تأ    ع ن تبعىد عن تأصع ىعش اعا - 

 ك ع خ ك ى د تأعط ء.

بأ ععن  1977تأدعبى تأعع ععي أكصعم د بكدف ععذ تأمد عست تأخع عع د ن تأصع ىعش اععا تكحع ى تأمندى عع ا تأععع   ععدن  -ج

ى  كعععى الت أب إضعع ف ت أب مالح عع ت كمععت  عععى ذأععك ب  ععكعمم هععذت تأدععبى فععي كحى ععى تبحمعع م بت ينعع ىتت بمعيععع 

   د دك ئج تأخع  دن تأمدفذش.أكصم د طعق ت د  ء بكحى ى خبتص تأمبتى بك 

 دبى ى كبع تأ د ء تأبطدي تبعىدي تأص ىع اا بقتعش تب ع م تأع من بت  د ا. -ى

 

هذه تأمعتيا  ي  أا كدبا في د فن تبحبتم آخع إصىتع باالز تأم  بم كقب ى تأمندىل  د خ اعا أي      

 أمبتصف ت أب أي يقء مدن  ادى تأح ين تأ ن  بح   طال  تأمندىلما هذه ت
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 تأمبتصف ت تأفد ن تأخ صن:  -

تعتبر المواصفات الفنية الخاصة مكملة لجداول الكميات والمواصفات الفنية العامة ومتممة لها ويجب ان  .1

افة إلى ما هو مذكور ضتكون األسعار لكل بند شاملة لما هو مذكور في المواصفات الفنية الخاصة لكل بند إ

 .في نص البند

سواء ذكر في جداول الكميات او لم يذكر جملة "وحسب المواصفات" فانه من المؤكد ان المطلوب تنفيذه  .2

إعطاء األولوية حسب المواصفات الفنية الخاصة والعامة للمشروع والمواصفات الفنية العامة مع 

 .للمواصفات الخاصة

فاصيل في المخططات يتم تسعيرها حسب الوصف الوارد في نص البند باإلضافة البنود التي ال يوجد لها ت .3

 .تشير الى هذا العمل او توضحه إلى المواصفات الفنية الخاصة لهذا البند ومن خالل المخططات التي

على المقاول تقديم طلب العتماد كافة المواد الداخلة في صلب األشغال مرفقا معه الكتالوجات والنماذج  .4

لعينات لمختلف االشغال المعمارية واإلنشائية وخالفه الى المهندس بحيث ال تتعارض مع مواصفات وا

العطاء ألخذ الموافقة على استعمالها في التنفيذ وأي مواد تستعمل دون اخذ الموافقة ستكون معرضة للرفض 

ع المواصفات الفنية وعلى المقاول إرفاق جدول مقارنة مواصفات تؤكد مطابقة مواصفات هذه المواد م

 الخاصة للعطاء.

على المقاول تقديم نسخ عن المواصفات القياسية األردنية او العالمية المنصوص عليها في المواصفات العامة  .5

 .ت الحاجة لذلك وعلى نفقته الخاصةالتي يطلبها المهندس كلما دع

بحيث توضح قبل المباشرة بالتنفيذ ات والمدعلى المقاول تقديم مخططات تصميمية للقواعد الخرسانية للقبان  .6

اعتمادها من ( وتسليح القواعد بناء على األحمال واخذ الموافقة الخطية على التصميم وD.L, L.Lاالحمال )

( والخرسانة المستخدمة كسر Grade 60بحيث يكون حديد التسليح المستخدم بالتصميم )الجهة المشرفة 

 (.2كغم/سم 300)

 ملية الرفع المساحي للموقع قبل البدء بالتنفيذ وتحديد منسوب القبان المطلوب.على المقاول إجراء ع .7

قبل يتطلبها العمل وكتالوجات القطع الفنية التي على المقاول تقديم اية مخططات تنفيذية وجداول تنفيذية  .8

وتوثيق دية المباشرة بالتنفيذ واعتمادها من الجهة المشرفة حسب األصول حيث أن المخططات المرفقة ارشا

جميع األعمال المطلوبة بموجب هذه الجداول جميع األعمال بالصور قبل العمل وبعده وعلى نفقته الخاصة و

يجب أن تطابق المخططات المقدمة من المقاول باإلضافة إلى مطابقتها للمواصفات الفنية وأي تعديالت عليها في 

( ألي عمل ينوي تنفيذه Shop Drawingsط تنفيذي )المقاول تقديم مخط الشروط الخاصة لهذا العطاء، وعلى

 .(Check Requestمع كتاب طلب االستالم )
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 المواصفات العامة ألجهزة التوزين أوالً :

على ان يكون غاطس وبمستوى سطح االرض قبان أرضي إلكتروني لتوزين الشاحنات 

(PITMOUNTED) ألجزاء المختلفة للقبانتعتمد المواصفات الفنية التالية )أو ما يعادلها( لو : 

 (Platformمواصفات جسم وبالطة القبان ) .1

 3.50متر طول *  24اجمالي )قياس جسم وبالطة القبان معدنية بالكامل ومكونة من ثالث مقاطع مقطعين  -

(  Checker Platesجسور معدنية وتكون الصفائح المعدنية )ن ممتر عرض ( وتتكون البالطة المعدنية 

 .لالنزالق  مبزرة ومانعة

 ( طن100جسم القبان يستطيع تحمل أوزان مركبات طويلة بوزن إجمالي مقداره ) -

 %( إضافة لألوزان المبينة أعاله.25يسمح التصميم بعامل أمان مقدرة ) -

 يتم تركيب خاليا التوزين بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة  -

لوصول إلى كافة أجزاءه سواء خاليا التوزين أو جسم القبان مصمماً ليسمح بسهولة توزين الشاحنات وسهولة ا -

 أي جزء ويتم تصميم البالطة المتصاص الحركة العامودية واألفقية لتحديد حركتها وسرعة استقرارها.

يتم تنفيذ جميع ما يلزم من أعمال خرسانية مسلحة والحفريات لقاعدة القبان حسب الشروط والمواصفات الفنية  -

 ركة الصانعة.العامة وحسب توصيات الش

 .يتم ربط بالطات القبان مع بعض البعض بواسطة براغي وصواميل وتمتاز بسهولة النقل والتركيب  -

 . لغرفة تحكم القبان PVC  تقديم المخططات التصميمية لبالطة وجسم القبان ومواقع خاليا التوزين وماسورة  -
 

  Load Cells مواصفات خاليا التوزين  .2

 التوزين ( خاليا 8عدد ثمانية ) -

 المانية .  صناعة Load cell خاليا التوزين  -

 Stainless Steelمصنوعة من الستانلس ستيل  -

 ( طن.30كل خلية توزين منفصلة وسعتها ) -

ومقاومدة للرطوبدة والودرول الجويدة  ) ( Complete hermetic sealingومحكمدة االغدالق,معزولة جيدداً  -

 . IP68 الصعبة

 درجة مئوية. 40+ حتى  10 –الحرارة من  تتحمل خاليا التوزين درجات -

 %300الحمولة القصوى للخلية االمنة لغاية  -

 %150حمولة الخلية االمنة لغاية  -

 (. Voltage Spikes and Fluctuationمحمية إلكترونياً من ارتفاع وتذبذبات التيار الكهربائي ) -

 تمتاز بسهولة التركيب والصيانة. -
 

 Rocker Systemذية مواصفات اطقم القواعد الفوال .3

 لكل    Rockers Supportsقواعد فوالذيةاطقم (  8عدد ثمانية ) •

 مكون من فنجانين وبالطة ومرابط حديدية  خلية طقم

 المانية .صناعة  •

 self aligningلمندع الخليدة مدن الددوران  تتضدمن فنجدان سدفلي عندد كدل خليدة تدوزينقواعدد خاليدا التدوزين  •

rocker system 

 . ة التركيب تمتاز بسهول •
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  Junction Boxصندوق تجميع كوابل خاليا التوزين مواصفات  .4

 Junction Box صندوق تجميع كوابل خاليا التوزين ( 1عدد واحد ) •

 المانية . صناعة  •

  مادة البوليستر  مصنوع من •

 .عن طريق الكبس اإلليكترونيةلتجميع كوابل الخاليا التوزين  •

 .خاللهيتم معايرة المقاطع من يتم توصيلة بجهاز التوزين و •

 (  Surge Arresterيحتوي على حابس للموجات الكهربائية العالية )  •

 IP66 مقاوم للعوامل الخارجية •
 

  Weighing Indicatorمواصفات جهاز التوزين الرقمي  .5

   Weighing Indicator( جهاز توزين 1)عدد واحد •

 المانية .صناعة  •

 (Vehical scale application) مصصم خصيصا لقبانات الشاحنات  •

  Stailess Steel Housing مصنوع من الستانلس ستيل •

 .ومقاوم للغبار والماء   •

 ( ستة خانات.6مزوداً بشاشة تستطيع إظهار الوزن ) •

 يستطيع التعامل مع مختلف تطبيقات التوزين. •

 تتم برمجة الجهاز ومعايرته بأسلوب بسيط ومن خالل لوحة المفاتيح. •

 ( ثمانية عشرة خاليا توزين.18تشغيل ) يستطيع •

 سجل  9583.000DIVرمز وطاقة  16يستوعب  •

 ( Standard RS232 for PC Connectionمصمم لالتصال والربط مع الكمبيوتر )  •

 Alibi Memory( تخدزين لغايدات االتصدال مدع الكمبيدوتر ) 10000يحتدوي علدى ذاكدرة إلكترونيدة ) •

For 10000 Record.) 

 فولت 220مزود كهرباء داخلي ويعمل على يحتوي على  •
 

 (weighing Softwareمواصفات برنامج التوزين ).6

o .يجب اعداد برنامج لتشغيل القبان 

o البرامج التشغيلية لنوام التوزين باللغتين العربية واإلنجليزية حسب الطلب سواء على  يجب ان يكون

 ولة مع جهاز الحاسوبشاشة الكمبيوتر او طابعات البطاقات والتقارير الموص

o  النوام مبني على أساس نوام توزين محوسب ويقوم على ربط جهاز التوزين يجب ان يكون

 .اإللكتروني مع جهاز حاسوب )كمبيوتر(

o  يمتاز النوام بسهولة العمل واتخاذ جميع اإلجراءات الممكنة لمنع التالعب بالنوام وتسجيل جميع

 شغل.العمليات الحساسة التي يقوم بها الم

o ( تعمل البرامج التشغيلية لنوام التوزين تحت نوام النوافذWindows الخاص بشركة )

 مايكروسوفت. 

o  يتم من خاللة عمل التقارير اليومية والشهرية لالوزان حسب اسم العميل او نوع الحمولة او اسم

 السائق

o  يمكن طباعة نموذج بطاقة توزين قديمة تمت طباعتها 
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o يتم الدخول للبرنامج ( من خالل اسم مستخدم وكلمة مرور لكل من مامر القبانUser او مدير )

 (Adminالنوام )

o  يتم تحديد صالحيات للمستخدمين من قبل( مدير النوامAdmin) 

o  كروت القبان المعتمدة من مديرية التخزين. يتم طباعة النموذج حسب 

o العملافة بنود اخر على البرنامج حسب متطلبات ضامكانية تعديل او ا 

o .امكانية ربط القبان الكترونيا مع اي نوام مركزي 

 مواصفات جهاز الحاسوب :.7

       - تالي:كاللمواصفات ل بحد أدنى( واحد و1) يتم تقديم وتوريد وتشغيل جهاز حاسوب عدد     

- Core I7  

- 4GB DDR3 SD RAM  

- 1000GB HDD Storage Capacity , SATA 

- DVD Recordable supper Drive 

- Integrated Video, Audio sound with internal Speakers 

- 19 inch. LCD Monitor 

- USB Arabic/Latin keyboard  

- USB optical scroll Mouse 

- Networking support (10/100/1000) Mpbs 

- Tower/Desktop Case  
 

 ( Ticket & Report Printerمواصفات طابعة بطاقة وتقارير ).8

 

       -تالي :كاللمواصفات ل بحد أدنىو( واحد 1شغيل طابعة بطاقة وتقارير عدد )يتم توريد وت

 

 طابعة بطاقة وتقارير (1)عدد واحد -

  .تناسب مع كروت القبان المعتمدة لدى مديرية التخزيني نوع -

 .طابعة نقطية -

 .تمتاز بسرعة الطباعة -
 

 

 : )مامور القبان( Room Controlغرفة مراقبة القبان  . 9

( واحد من البناء الجاهز 1(  عدد))مامور القبان Control Roomغرفة مراقبة القبان  توريد وتركيب  يتم

Prefab)  )  وحسب المواصفات المرفقة في نسخة العطاء وتحتوي  متر3متر وبارتفاع 3متر وعرض 3بطول

 : علىبحد أدنى 

ملم مع حديد حماية 6لزجاج الشفال سماكة يتم تزويد الواجهة المطلة على القبان بشبابيك من االلمنيوم وا -

 .وستائر معدنية لكامل الشبابيك مع عمل فتحتان في حماية الشبابيك للتعامل من خاللها مع السائقين

 طن1.5بقدرة موفر للطاقة ( Split Unitيتم توريد وتركيب مكيف هواء حامي /بارد ) -
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وايصال التيار الكهربائي من المصدر للغرفة االنترنت و والهاتفيتم توريد وتركيب كافة التمديدات الكهربائية  -

 .وعمل المطلوب حسب المواصفات الفنية

وبحد أدنى  فوق سطح الغرفة LEDط( نوع او 100( اثنان )2خارجية عدد )انارة توريد وتركيب كشافات  -

 للمواصفات كالتالي:

100Watt, IP65, 4000-5000K, >130lm/wt, Beam Angle≥120°,  

Life span>50000h, CRI>80, Certification (CE, ROHS) 

 

وتقديم مخطط تنفيذي للوحة يبين احمال القواطع بالكهرباء توريد وتركيب لوحة توزيع الكهرباء ووصلها  -

 .والدوائر الكهربائية

)قواعد وجدران تعليات( مع مراعاة الربط بين منسوب كافة االعمال االنشائية الخاصة بغرفة القبان  -

 ور القبان )النهائي( ومنسوب سائق الشاحنة بحيث يتم رفع جدران التعليات للمنسوب المطلوب.مأم

ويكون ليتم تركيبها على جانبي القبان ( 30توريد وتركيب عاكسات ارضية عيون القطط لون اصفر بعدد ) -

( ASM-D4280( وتكون مواصفاتها الفنية )COAT LANSالسطح العاكس مطلي بطالء مانع للخدش )

ملم وان ال تقل مساحة الوجه العاك للوجه  130ملم وبعرض ال يتجاوز 20.3على ان تكون ارتفاع العاكسة 

كغم  2700ال تقل عن  طكغم وقوة تحمل الضغ 1000و قوة الكسر للعاكسة ال تقل عن  2مس17الواحد عن 

 نة.اضافة الى ان تكون قاعدة العاكسة مستوية و خش ةبدون كسر او تشويه للعاكس

 

 :وبحد أدنى للمواصفات كالتاليتوريد وتركيب كاونتر خشبي  -

ملم مصنوع 15سم من خشب التية سماكة 75سم وارتفاع 80سم وعرض 160طاولة خدمة )كاونتر( طول 

ملم مع تلبيسة فورمايكا نوع ايطالي )برنت( 30من طبقتين من االلواح للسطح والجوانب وبسماكة اجمالية 

ملم ملبس فورمايكا من نفس النوع 15ادراج سفلية تحتوي ثالثة ادراج من خشب التية  على الوجهين وخزانة

مع تركيب قشاط زان للحفف الواهرة وتكون مقابض االدراج والدرل والمفصالت والغاالت من اجود 

 .االنواع مع توريد كرسي دوار عدد اثنان

o البة للعطاء قبل التوريد ويتم التوريد بعد على المقاول تقديم عينة وتعتمد من قبل الجهة المشرفة والط

 االعتماد الخطي للعينة

 

 

 -: ما يلي(  Civil Workاالعمال المدنية ) .10

 - :بحد أدنىاالعمال المدنية للقبان يجب اجراء ما يلي 

 الطمم.الحفر وازالة  -

 .2كغ/سم 300دمة كسر المستخ مسلحةالالخرسانة و 60قوة شد حديد  باستخدامالنوافة وتسليح القواعد  صبه -

االعمال  هالالزمة للتمديدات الكهربائية من جسم القبان الى غرفة التشغيل وتشمل هذ تنفيذ االعمال -

 .الحفريات واالنابيب

في العرض الفني المقدم  المدنيةاالعمال  وجميعوغرفة التحكم القبان ومدات يتم تقديم التصاميم الالزمة لقواعد  -

وبحيث يكون المنسوب النهائي للقبان مساو  (Pit Mountedن قاعدة القبان من النوع )تكو، ومن قبل المقاول

 .لمنسوب األرض الطبيعية
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 يشمل التصميم تزويد أسفل القاعدة من الداخل بقناة لتصريف مياه األمطار والربط بأقرب نقطة في الموقع. -

 باستخدام البتيومين العازل.رجي من القواعد ( ويراعى عزل الجزء الخاFair faceطوبار القواعد الداخلي ) -

  -نظام التأريض :.11

 -يتم تزويد القبان وغرفه القبان بنوام تأريض مكون من:  

( أوم او اقل حسب نوام االشغال وغطاء 2عمل منهل ارضي بقضيب نحاسي او عده قضبان تحقق مقاومه )يتم  •

 .العامة الفنيةمن  السكب خلف غرفه القبان وحسب المواصفات 

مدمج بجهاز التوزين يجب توريد  الكهربائي(كبح التدفق  )نوام( Arrester Surge eفي حالة عدم وجود ) •

 من وجود التأكد( بديال لذلك لحمايتة من مصدر الطاقة الرئيسي مع ضرورة Surge Arresterوتركيب )

(Surge Arresterلحماية خاليا التوزين اذا لم تكن مزودة بذلك  ). 
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 ً  : قاعدة غرفة التحكمثانيا

مكونة من جدران خرسانية وزنانير ربط بين كل جدارين ( م 4X5أبعادها )تجهيز قاعدة لغرفة التحكم 

 ويشمل ما يلي: المطلوبة(  لألعمالمخطط استرشادي  )مرفق متقابلين

الحفر حفريات من كل نوع من أنواع التربة وباألعماق واألبعاد المطلوبة مع التصرف بناتج  •

سم 20للطمم شريطة أن يكون مطابق للمواصفات وناجح مخبريا" ويكون الطمم على طبقات كل 

المعدلة وفي حال عدم صالحيته للطمم  ربروكتو% حسب تجربة 90على أن تكون درجة الدمك 

يتم استبداله آو إضافة مواد محسنة للطمم على حساب المقاول والتصرف بالفائض خارج الموقع 

  "واقع المحددة وحسب تعليمات المهندس المشرف ويكون الكيل كيال" هندسياوفي الم

o لزنانير االرضية وحيثما يلزم وحسب المواصفات وتعليمات المهندس لجدران التعلية وا

 .المشرف

توريد طمم ناجح مخبريا" في حال عدم كفاية الطمم على أن يتم الطمم على طبقات بحيث ال تزيد  •

وزارة  سم بعد الدحل أسفل المدة االرضية وحيثما يلزم وحسب مواصفات 20سماكة الطبقة عن 

 .وتعليمات المهندس المشرفاالشغال العامة 

تقل مقاومة الكسر  االسم على 10تقل عن  بسماكة ال15درجة نظافة تقديم وصب خرسانة عادية  •

وحسب  تعليةاألرضية وجدران الالزنانير  أسفل 2نيوتن /ملم 15للمكعبات الخرسانية عن 

   المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

 30تقل مقاومة الكسر للمكعبات الخرسانية عن  االعلى  30تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة  •

  face) (fairوالسعر يشمل الطوبار الالزم بحيث يكون طوبار جدران التعلية 2نيوتن/ ملم

( ملم والكانات والبرندات قطر 12زم قطر )مادة مميعة والعمل يشمل حديد التسليح الال وإضافة

 .( ملم10)

الزنانير العلوية سم و (20سمك )( سم وجدران التعلية ب50*30) للزنانير األرضية بمقطع -أ

 .حيثما يلزم وحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف( سم و40*30بمقطع )

 30ر للمكعبات الخرسانية عن على أال تقل مقاومة الكس 30تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة  •

األرضية  ةسم للمد 20( ملم باالتجاهين كل 10والعمل يشمل حديد التسليح قطر ) 2نيوتن/ملم

 سم. 15وبسماكة وحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف 
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ً ثا  للعاكسات المواصفات الفنية -: لثا
 (. ASTM-D4280تكون المواصفات الفنية مطابقة للمواصفات ) -1

 Coat Lans) ن يكون السطح العاكس مطلي بطالء مانع للخدش )أ -2
 ملم. 20.3يزيد عن  ارتفاع العاكسة ال -3
 ملم. 130يتجاوز  العرض ال -4
 .2سم 17يقل عن  مساحة السطح العاكس للوجه الواحد ال -5
 كغم. 1000تقل عن  قوة الكسر للعاكسة ال -6
 للعاكسة.تشويه  كغم بدون كسر أو 2700تقل عن  قوة تحمل الضغط ال -7
 قاعدة العاكسة يجب ان تكون مستوية وخشنة. -8

 

 العينات وضبط الجودة 
ـ على المقاول ارفاق نماذج من العاكسات المطلوبة مع كتالوجات أصلية من الشركة الصانعة  أوال:

 .بحيث تتضمن المواصفات الفنية للعاكسات

 يلي: راؤها لغايات ضبط الجودة وتشمل ماـ يتحمل المقاول كلفة الفحوصات المخبرية التي يتم اج ثانياً:

 العاكسات االرضية: (1
 فحص العاكسية -1
 فحص قوة الكسر  -2
 فحص المساحة السطحية للوجه العاكس. -3
 فحص االبعاد. -4

 
 ثالثا: عدد العينات 

بناءاً على طلب المهندس المشرف او بالعدد المطلوب يتم فحص عينة عشوائية من العاكسات االرضية 

للمواد الموردة لكل لون وقبل استالمها من قبل اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية وحسب  لجنة االستالم 

 الفحوصات المطلوبة.

 السكان وتنسيبات المهندس المسؤولمواصفات األشغال العامة وا تعتمد مالحظة
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 المرفق المطابقة جدول تعبئة

 جدول مطابقة

 العاكسات االرضية

 المواصفة مطابقة غير مطابقة

     ASTM-D4280 المواصفة االمريكية 

  للخدش   (Coat lans)  السطح العاكس مطلي بطالء مانع    

ملم  20.3 يزيد عن ارتفاع العاكسة ال     

ملم130 يتجاوز العرض ال     

2سم 17يقل عن  مساحة السطح العاكس للوجه الواحد ال    

تقل   قوة الكسر للعاكسة ال   كغم       1000 

  
تشويه  كغم بدون كسر أو 2700تقل عن  قوة تحمل الضغط ال

 للعاكسة

 قاعدة العاكسة يجب ان تكون مستوية وخشنة  
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 ً  أعمدة اإلنارةمواصفات  -:رابعا

  م: 9عمود انارة  .1
م عن سطح االرض  9مصنوع من الفوالذ المجلفن مخروطي الشكل مثمن المقطع وارتفاع      

ملم وجلفنة جسم العمود على  4سم وسماكة جسم العمود  19ل العمود عن ويجب ان ال يقل قطر أسف
ميكرون  85ميكرون لمركز وسط العمود  50الساخن بواسطة الزنك المصهور وبسماكة ال تقل عن 

 عند الجزء السفلي من العمود 
قة ومثبتة جيدا في جسم العمود بطري 40x40ملم وبقياس  20قاعدة العمود: بسماكة ال تقل عن 

سم  60اللحام المزدوج وبها فتحة لمرور كوابل االنارة ويحتوي العمود على فتحه طويلة ال تقل عن 
سم عن القاعده ولها غطاء يثبت جيدا في جسم العمود بواسطة برغي  60وترتفع حافتها السفلى 

الحديدية م( وتوريد وتركيب الزاوية   9) Shaftنحاسي مثلث الرأس  ويشمل السعر توريد العامود 

المخصصة لتركيب الكشافات عليها )بحيث يتم تركيب كشافين لكل عمود انارة( ويشمل الحفريات 
وعمل القاعدة االسمنتية واعادة الطمم والتركيب وتوريد وتركيب صندوق فيوز العمود وجميع 

قرب محتويات العلبة وتأريض العمود بتوريد وتركيب قضيب أرضي لكل عمود وتغذية العمود من أ
. 5A ( وقواطع التغذية قياس UPVCملم شامل الحفر والمواسير ) 3X 2.5مصدر بسلك قياس 

 ويشمل السعر اغالق أعلى العمود لمنع تسرب المياه لداخل العمود  
 صندوق فيوزات العمود: .2

سم مع غطاء من الصاج أن  40x12 x7ملم وبحجم ال يقل عن  1.5من االلمنيوم المغلفن سماكة     

ن ويحتوي على قطعة توصيل ثالثية وكيبل جالند للكوابل الداخله من صندوق الفيوزات، كما أمك
 أمبير وحسب تعليمات المهندس المشرف. 5ويحتوي الصندوق على قاطع سعتة 

 قواعد االعمده االسمنتية:  .3
وتحتوي القاعدة على  2كغم / سم 210من الباطون بمقاومة كسر  3سم 80x80x110قياس     

سم، ويجب جلفنة الرأس المسنن للبراغي 50ملم وبطول  24بقطر  L عة براغي على شكل حرفأرب

" بالستيك للكيبلين الداخل والخارج من العمود 2، كما تحتوي القاعدة على ماسوره ألحمايتة من الصد
 وتصل هذه الماسورة بين سطح القاعدة وجوانبها ويجب حماية الرأس المسنن للبرغي بواسطة غطاء

 ( على هذا الراس.CUPمن البالستيك المقوى )

 مواصفات كشاف االنارة:  .4
 حسب التالي: عادلهمع جميع محتوياته صناعة أوروبي غربي أو ما ي( 4عدد ) LEDكشاف إنارة 

100Watt, IP65, 4000-5000K, >130lm/wt, Beam Angle≥120°, 
Life span>50000h, CRI>80, Certification (CE,ROHS) 
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 قدمة جدول الكمياتم

إن الكميات الوارد ذكرها في جداول الكميات هي كميات تقريبية فقط لهذه األعمال وال يجوز اعتبارها  .1

الكميات الدقيقة والفعلية لألعمال التي ينبغي على المتعهد تنفيذها إيفاء اللتزاماته بموجب هذا العقد، وتقاس 

ء في المواصفات بالخطوط واألبعاد التي يأمر بها المهندس وتكال جميع األعمال كيال هندسيا وحسب ما جا

 وال ينظر ألي عرف قد يكون متبعا في القياسات المخالفة لذلك اال إذا ورد نص صريح بذلك.

تعتبر كافة األسعار التي يضعها المتعهد مقابل كافة البنود في جداول الكميات على إنها القيمة الكاملة  .2

زة والموضوعة في ذلك البند وأنها تشمل كذلك أرباح المتعهد والضرائب وتعويضاته والشاملة لألعمال المنج

 من أي التزامات أخرى قد يتحملها وفقا لهذا العقد.

 ال يكال أي جزء مرتين ضمن بندين مختلفين. .3

يضع المناقص أسعاره على العطاء حسب الشروط المطلوبة بموجب العقد وفي حالة تقديمه ألي عرض بديل  .4

ي نوع من المواد فعليه تقديم ذلك العرض منفصال ومرفق معه كتالوجات كمواصفات منفصلة مع ذكر أل

 الشركة الصانعة والمصدر.

إن المتعهد ملزم بتنفيذ أي بند من البنود المدرجة تحت أي قسم من األقسام ألي عمل من األعمال في أي قسم  .5

 قدمة من المتعهد.آخر لم يرد ذكر هذا البند فيه وبنفس األسعار الم

ب العمل إلغاء أي بند من البنود الواردة في جدول الكميات يرى أنه ليس من الضروري تنفيذه أو حيحق لصا .6

إضافة أي بند مماثل لبنود العطاء يرى من الضروري تنفيذه دون اعتراض من المقاول أو المطالبة بأي 

 ون المحاسبة للكميات المنفذة فعال فقط.أسعار غير أسعار البنود المدرجة في جداول الكميات وتك

إذا حصل تضارب أو تباين من جداول الكميات والمواصفات والمخططات ووثائق العطاء وتعليمات  .7

 )المصمم( أو المشرف فيؤخذ بما هو أصلح وحسب ما يراه ممثل صاحب العمل.

ل ومثال ذلك دوائر الخدمات )ماء، على المقاول المحال عليه العطاء التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالعم .8

 (....الخ كهرباء، اتصاالت

على المتعهد معاينة كافة العناصر واالعمال المعنية بهذه االعمال على الواقع واجراء التدقيق الالزم عليها  .9

ً والحصول على ما يحتاجه من بيانات وتوضيحات لها من الجهات المختصة المفوضة قبل ان يقوم  موقعيا

 سعره لتنفيذ هذه االعمال كما وردت عليه.بتحديد 
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 إعادة األوضاع المشار اليها في جدول الكميات تشمل التالي:  .10

ات إجراءات ترخيص وإصدار تصاريح حفريات مشاريع وشبكات البنية التحتية ليمااللتزام بتع .1

 ومتطلبات إعادة األوضاع الصادرة عنها. 2007لسنة  112رقم 

 يذ القبان في الموقع الجديد وتشمل:إعادة األوضاع بعد تنف .2

 نقل المخلفات والطمم الناتج عن القص والحفر من الموقع إلى مكب السلطة المعتمد.  ▪

ربط المناسيب بعد استكمال مع مراعاة  مواصفات وزارة األشغالعادة الردم حسب إ ▪

مال وجميع ما بعد االنتهاء من األع الفرشيات والخلطة االسفلتيةو القواعد الخرسانيةأعمال 

 يلزم.

 سم. 20( بسمك Base coarseتقديم وتوريد طبقة الردم الركامي ) ▪

 7وفرد الخلطة اإلسفلتية الساخنة سماكة  2كغ/م 1.25بمعدل  M.Cرش المادة الرابطة  ▪

سم مقاومة لألحمال العالية مع مراعاة ربط المنسوب العلوي للخلطة االسفلتية الجديدة مع 

 لموقع.الخلطة القائمة في ا
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 الكمية الوحدة تأعمـمف بصــ الرقم
اإلجمالي المبلغ سعر الوحدة  

 ى ف ى ف

1 .    أم طبع: 
 ارضي الكتروني غاطسقبان تشغيل تركيب وتوريد و

لتوزين الشاحنات إلى موقع  وبمستوى سطح األرض
والذي يحدد  ن،مستودعات التبريد التابعة لمديرية التخزي

لخدمة مخازن  العطاء،المشرفة على  من قبل الجهة
 - :والسعر يشمل التبريد الموجودة في المنطقة الحرفية

وجميع األعمال  تثبيتالتركيب والالتقديم وو التوريد -1
 .الالزمة لتشغيل القبان

أعمال الرفع المساحي للموقع المراد توريد القبان إليه  -2
 وتحديد المنسوب النهائي للقبان على الواقع.

تصميم القواعد الخرسانية الحاملة للقبان أعمال  -3
والجسور االرضية والزنانير والبالطات االرضية 
وأخذ األحمال الحية والميتة بعين االعتبار في 
التصميم وتنفيذ القواعد بعد اعتماد المخطط 

الخرسانة من التصميمي بحيث يكون التصميم 
 28بعد  2كغ/سم 300ال تقل عن  المسلحة قوة كسر

 الشروط المطلوبة للقبانحسب المواصفات وو يوم
 .وحسب مواصفات وزارة االشغالواحماله 

والتمديدات والتوصيالت  الالزمة االعمال الكهربائية -4
 واللوحات الكهربائية والقواطع واالباريز والمفاتيح

العمل  جميع ما يلزم إلنجازومن اجود االنواع 
 .المهندس المشرفوحسب إرشادات 

ان من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس معايرة القب  -5
 االردنية حسب االصول.

اعادة األوضاع بعد االنتهاء من االعمال ويشمل نقل  -6
الطمم والمخلفات الناتجة إلى مكب السلطة المعتمد 

 20( بسمك BCوالطمم على طبقات وإضافة طبقة )
 7سم ومن ثم فرد الخلطة اإلسفلتية الساخنة بسمك )

cm) وحسب مواصفات   ات العامةحسب المواصف
 .وزارة االشغال

 Shop) ةتنفيذيتصميمية تقديم مخطط  -7
Drawings وجداول تنفيذية واعتمادها من الجهة )

المشرفة خطياً حسب األصول يبين فيه الرفع 
المساحي لمنسوب األرض الطبيعية ومنسوب القبان 

   .في البندأعاله وجميع التفاصيل المبينة 

 
 
 
 

 مقطوع
 

  
 
 
 

 مقطوع

        

        د م تأميمبع إأز م   عىه 
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 الكمية الوحدة تأعمـمف بصــ الرقم
اإلجمالي المبلغ سعر الوحدة  

 د ف د ف
2 .    أم طبع: 

( م )غرفةة تحكةم 3x3)توريد وتركيب بناء جاهز قياس 
ويشةةةمل  للقبةةةان( وحسةةةب المواصةةةفات المبينةةةة بالعطةةةاء

 التالي:
وإيصةال المتةوفرة جميعهةا  الربط بخطوط الخةدمات .1

الكهرباء من أقرب مصدر حسب المواصفات الفنيةة 
 المطلوبة.

 

الحفريةةات واالعمةةال الترابيةةة والطمةةم بمةةواد ناجحةةة  .2
مخبريةةاً والةةرل والةةدحل علةةى طبقةةات ال تزيةةد عةةن 

 سم لمنسوب أسفل المدة األرضية. 20
 

م بإنشةةةاء  4×5تجهيةةةز قاعةةةدة مةةةن البةةةاطون قيةةةاس  .3
كسةر ال تقةل عةن  ة المسةلحة قةوةجدار مةن الخرسةان

)حسةةةةب المخطةةةةط  يةةةةوم 28بعةةةةد  2سةةةةم/مكغ 300
بحيةةث يكةةون طوبةةار المرفةةق( مفرغةةة مةةن الةةداخل 

ويةةتم دهةةان الجةةزء  (fair face)جةةدران التعليةةة 
الخةةارجي الهةةاهر مةةن القاعةةدة بةةاللون الةةذي يحةةدده 

جلةةةوس المهنةةةدس المشةةةرف بحيةةةث يكةةةون ارتفةةةاع 
 سائق الشاحنة. جلوسالرتفاع مأمور القبان مساو 

سةةم(، خرسةةانة مسةةلحة  15المةةدة األرضةةية )بسةةمك  .4
يوم والعمل يشةمل  28بعد  2كغم/سم 300قوة كسر 

 سم. 20ملم باالتجاهين كل  10حديد التسليح قطر 
 

إنشاء أدراج جانبيةة مةن الخرسةانة المسةلحة لمةدخل  .5
البناء الجاهز بعدد درجةات يقابةل المنسةوب النهةائي 

ة المجةةاورة إلةةى مةةدخل البنةةاء مةةن األرض الطبيعيةة
سةم وتلبةيس  17وبحيةث ال يتجةاوز ارتفةاع الدرجةة 

 الدرج غرانيت صنف ممتاز.
 
االعمال حتى لو لم التشطيب وجميع ما يلزم إلنجاز  .6

الغايةة مةن الغرفةة حسةب تذكر أعةاله وذلةك لتحقيةق 
 األصول وتعليمات المهندس المشرف.

 

 
 
 
 
 

 مقطوع

  
 
 
 
 

 مقطوع 
 
 

    

 تأميمبع إأز م   عىه د م  
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 الكمية الوحدة تأعمـمف بصــ الرقم
اإلجمالي المبلغ سعر الوحدة  

 د ف د ف
3.    أعىى:  

توريد وفحص وتركيب أعمدة أناره من الفوالذ المجلفن 
 19ملم مخروطية الشكل مثمنة المقطع بقطر  4سماكة 

 H مع الزاوية الحديدية على شكل ةسم عند القاعد

عن سطح االسفلت  تسعة أمتار للكشافاتيعطي ارتفاع و
 حسب المواصفات.

على المقاول وبعد االنتهاء من تنفيذ االعمال  ❖
المطلوبة اعادة الوضع على ما كان عليه قبل عملية 
التركيب وتعتبر كلفة اعادة االوضاع محملة على 

 .العطاءاسعار بنود 

 
 

 عدد

 
 

2 

 اثنان

    

4.    أعىى: 
مع جميع  (LED) خارجية كيب كشافات انارةتوريد وتر

حسب و أو ما يكافئه أوروبي غربيمحتوياتها صناعة 
 الى الكشاف من الواصل الكيبلمال شا المواصفات

 جميع ماوفلكسيبل  ملم 3x2.5 العمود فيوز صندوق

 .يلزم

 
 
 

 عدد

 
 
 

4 

ربعةا  

    

5 .    أعىى: 
ط توريد وتقديم وتركيب عاكسات أرضية عيون القط

(Cateyes )يكون السطح العاكس مطلي بطالء مانع و

بحيث تكون المواصفات الفنية  (Coat Lans) للخدل

وارتفاع العاكسة (ASTM-D4280)  مطابقة للمواصفات

ملم.  130يتجاوز  ملم وبعرض ال 20.3يزيد عن  ال
 17واال تقل مساحة السطح العاكس للوجه الواحد عن 

كغم. وقوة 1000تقل عن  وقوة الكسر للعاكسة ال 2سم
 كغم بدون كسر أو 2700تقل عن  تحمل الضغط ال

تشويه للعاكسة باإلضافة الى أن قاعدة العاكسة يجب ان 
 :تكون مستوية وخشنة وحسب التالي

 عاكسات أرضية لون أصفر -أ

 

 
 

 
 عدد

 
 

 
 

62 
 اثنان و
 ستون

    

  
 
 
 
 

      

        د م تأميمبع إأز تأخالصن 
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 ن تأدن ئ نتأخالص
 

كبع ى بكعد   بك ع م ق  ا كصم د بيام م بتأخ ص  (   2019  هـ / /  24اط ء عقد ): تأم عبع

 تأع  ن / أعضي تأدكعبدي أكبق ا تأ  حد ت في مبقا مخ قا تأك ع ى

 البيـــان الرقم
 المبلغ

 دينار فلس

1.    مجموع قيمة االعمال 

2.    تنزيل أو زيادة )            (% 

3.    قيمة األعمال بعد التنزيل أو الزيادة 

4.    المجموع العام  

   المجموع النهائي فقط _________________

 

     المجموع النهائي كتابةً:

    اســــــم المــــقــــاول: 

      التوقيــــــــــــــــــــع:

     التاريـــــــــــــــــــخ: 

     ختم الشركـــــة:

  عنوان الشركــــة:

 هاتف )              (  فاكس )                (   

 


