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 التعليمات الى المناقصين 
Instructions to Tenderers 

 

 (  2018 / 36  العطاء رقم ) .1
.)للمرة الثانية(  العقبة/وراع لمواقع متفرقة داخل المدينةيانة الشتعبيد وص: الخاص بمشروع  

مواقع متفرقة داخل مدينة العقبة االقتصادية الخاصة . قع تنفيذ العطاء:مو  .2  

  :   الوصف العام للعطاء .3
خل تعبيد طرق وصيانة الشوراع لمواقع متفرقة دابترغب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بالقيام: 

. مواقع متفرقة داخل المدينة  )العقبة( وتشمل المدينة  

 
ولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة بموجب اإلعالن عن طرح هذا العطاء والراغبين باالشتراك في يمكن للمقا (1)

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

 
  لهذا المشروع ما يلي : تشمل وثائق العطاء (2)

 ة العطاء بما فيها اإلعالن .دعو  -2-1
 التعليمات الى المناقصين. الجزء األول: -2-2
 الشروط العامة  الجزء الثاني: -2-3
 : الشروط الخاصة وملحقاتها الجزء الثالث -2-4

 الشروط الخاصة -أ

 الشروط الخاصة اإلضافية -ب
 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات     -ج

 
 مواصفات العامة والمواصفات الخاصةال  :الرابع الجزء  -2-5

 :   المخططاتالخامس الجزء  -2-6 
 
 جداول الكميات واالسعار :   السادسالجزء  -2-7
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 : طريقة تقديم العروضإعداد وتقديم عروض المناقصات /
 

ه وأن يحصل بنفسه االشتراك في هذه المناقصة أن يقوم بزيارة موقع العمل ، وأن يتعرف عليرغب ينبغي على من ي (3)
والظروف  وأن يتفهم ماهيتها وعلى مسؤوليته ونفقته الخاصة ، على جميع المعلومات الالزمة له لتقديم العرض ،

خرى التي لها عالقة بالمناقصة ، أو تلك المحيطة بالمشروع وسائر العادات المحلية ، وظروف العمل ، وكل األمور األ
 على وضع أسعار عرضه.التي تؤثر 

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

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

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

العرض استطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق بقديم عرض بديل ، فإّن بأما إذا أراد المناقص ت -د
، شريطة أن يتقدم بالعرض األصيل كما هو مطلوب ، وللجنة العطاءات المختصة أن تنظر في عرضه البديل 

 أو ترفضه .

عطاء وأن يشتمل العرض على يجب على المناقص أن يقدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعليمات ودعوة ال (4)
 -البيانات والمعلومات التالية :

لمنــاقص فــردان كــان أو شــركة ، وكتــاب التفــويض للمســؤول المفــوض بــالتوقيع عنهــا . وإذا كانــ  وضــع منشــأة ا -أ
هناك مشاركة بشكل ائتالف فإنه يجب على الشركات المتآلفة تقديم اتفاقية االئتالف بينهـا بحيـث يكـون التـآلف 

، وأن يقــدموا الكفــاالت  كافــل والتضــامن ) مجتمعــين ومنفــردين ( ، وأن يوقــع أطــراف االئــتالف علــى العــرضبالت
 والضمانات بأسمائهم مجتمعين .

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

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

 الرئيسي في تصنيفه أو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي .

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

 للعمل في األردن . ةالكفالة صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية مرخص
 المختصةلجنة العطاءات ما تقرره بين الذين لم يحل عليهم العطاء ، حسفاالت للمناقصتعاد هذه الك 

( أيام من تاريخ إحالة العطاء أو انتهاء صالحية كفالة المناقصة أيهما أسبق . أما المناقص 7خالل )
 الذي يحال عليه العطاء فتعاد إليه هذه الكفالة بعد أن يقدم ضمان األداء ويوقع العقد .
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عندها يتوجب على المناقص أن ( ف Bondsا  إذا كان المناقص منتميان إلى بلد تستعمل فيه ضمانات تأمين )مأ
يتقدم بطلب مسبق إلى صاحب العمل لمعرفة فيما إذا كان يقبل مثل هذا الضمان وفي كل األحوال يجب أن 

 عند تقديمها . نبنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في االردتكون تلك الضمانات مصدقة من 
ناقص الرئيسي خارج األردن فإّن عليه أن يحدد عنوانان أما إذا كان مركز الم ،عنوان المناقص الرسمي الكامل  -هـ

ل إشعار أو رسالة تبعث سالت واإلشعارات . وكله في األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كافة المرا
 قد سلم  إليه . مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها

لعطاء ، مبينان تكاليف المواد والتجهيزات اآللية والمصنعيات أن يقدم تحليالن ألسعار البنود الرئيسية المحددة في ا -و
 والمصاريف اإلدارية واألرباح إلنجاز بنود األشغال كاملة .

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

كل من تلك البنود  لتنفيذتعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جدول الكميات على أنها القيمة الكلية  (5) 
( ) إاّل إذا ورد  Preliminariesمال التمهيدية ) وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وفقان للعقد ، وتشمل كذلك األع

 منفصلة خاصة بها في جدول الكميات ( .لألعمال التمهيدية بنود 
 توضيح االلتباس : (6) 

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

( أيام ، ويتم توزيع اإلجابة خطيان على االستفسارات على جميع  7يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقل عن ) 
 .الموعد المحدد لتقديم العرض  مديدلب تالتوضيح مبرران لطمثل هذا المناقصين المتقدمين للعطاء وال يجوز أن يتخذ 

 
 
 
 

 إيداع العروض: (7)
 
 متكامالن وفي ظرف مختوم مكتوب عليه من الخارج عطاء رقم  )      /       ( يقدم العرض -أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــالخاص بمشروع: ــــــــــ 
 

أو  /طاءات المختصة في إعالنها عن العطاء وذلك فيواسم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنة الع
 حددين لإليداع .قبل الموعد والتاريخ الم

 
 . مغلقان إّن أي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إلى صاحبه  -ب
ذا نص في دعوة العطاء على اتباع إتفتح العروض عادة في جلسة علنية بحضور من يرغب من المناقصين ، إاّل  -ج

 وب آخر .أسل
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 إلزامية العروض : (8)
ويظل العرض ملزمان للمناقص  اخر موعد لاليداعيجوز سحب هذا العرض بعد يعتبر العرض المقدم ملزمان للمناقص وال 

دعوة العطاء مدة التزام أطول من هذه في ( يومان ابتداء من تاريخ إيداع العروض إاّل إذا حدد  90الذي تقدم به لفترة ) 
  .المدة

 
 

 المناقصة : وعرضعمالت الدفع  (9)
ردني إاّل إذا نص على غير ذلك في شروط دعوة العطاء . وإذا كان  هنالك على المناقص تقديم أسعاره بالدينار األ 

عمالت أخرى للدفع منصوص عليها في نموذج عرض المناقصة ، فإنه يجب تحديد تلك العمالت وأسعار تحويلها في 
 سي " .موعد " التاريخ األسا

 قيـيم العروض وإحالة العطاءت
 

 تقيـيم العروض :  (10) 
نظام  استنادان الى الصادرة  عطاءات االشغال الحكوميةروض المناقصات وتقييمها بموجب تعليمات يتم دراسة ع

أن  ويفترض في المناقص ونظام اللوازم واالشغال في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةاألشغال الحكومية ، 
 ع ودراية بهذه التعليمات .يكون على إطال

 
 
 

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

ق سـعر إذا ُوجد في العرض خطـأ او تنـاقض بـين حسـاب جملـة أي مبلـغ ومـا يجـب ان تكـون عليـه هـذه الجملـة بتطبيـ -أ
ق وتطبيـق سـعر الوحـدة ، وبالتـالي يـتم تعـديل الوحدة ، فللجنة العطاءات المختصة الحق بتعـديل جملـة المبلـغ بمـا يتفـ

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

قام عما هو بالكلمات فينظر عنـدها إلـى الفـرق : إذا وجد اختالف في سعر الوحدة لبند معين بين ما هو باألر  (1-)ب 
الحســابي بــين مــا جــاء رقمــان ومــا جــاء كتابــةن بالكلمــات فــان كــان الفــرق كبيــران يــتم األخــذ بالســعر األقــرب مــن 

 الدارج .السعرين الواردين بالكلمات أو األرقام إلى السعر 
 الكلمات .( : إذا كان الفرق صغيران فعندها يتم األخذ بما جاء كتابة ب2-)ب
 ( : ويظل للجنة العطاءات المختصة الحق في تقييم السعر منطقيان لقبول العرض أو رفضه .3-)ب

طـاءات المختصـة تم تصـحيح المجمـوع وفـق مـا تقـرره لجنـة العيـإذا ُوجد خطـأ فـي أي مـن العمليـات الحسـابية ،  فإنـه  -ج
 مان للمناقص .ويكون المجموع المصحح ملز 

ناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من البنود ، فيتم اعتبار تلك البنود غيـر المسـعرة وكأنهـا محملـة علـى إذا ُوجد أن الم -د
أرفـق تلـك البنـود  بنود العطاء األخرى ، وعلى المناقص تنفيذها )فيما إذا أحيل عليه العطاء ( وذلك بـدون مقابـل سـواء

 أو لم يرفقها في عرضه . 
سـعر الوحـدة بالكلمـات وإنمـا فقـط باألرقـام وجـاءت غيـر واضـحة ،  او كتبـ  اسـعار الوحـدة  اذا لم يقم المناقص بكتابة -هـ

بكلمـات غيـر واضـحة وتشــكل معهـا التبـاس فــي احتسـاب جملـة المبلــغ عنـدها يجـوز للجنــة العطـاءات المختصـة إتبــاع 
 -التالية : اإلجراءات

تباسـان فـي حسـاب جملـة المبلـغ للبنـد ، عنـدها يجـوز (: إذا كان  األرقام او الكلمات غيـر واضـحة ممـا يشـكل ال1-)هـ 
تطبيق أعلى سعر ورد لهذا البند ، عند المناقصين اآلخرين المشاركين بمناقصة العطاء لغاية الحصـول علـى 
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 قيمة إجمالية لهذا العرض .
إلحالـة عليــه ، ( اقـل العــروض قيمـةن واتجهـ  النيــة   ل1-عليـه البنــد )هــ ذا العـرض الـذي طبــق ( : إذا بقـي هــ2-)هــ

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

  دون ان يقـــــوم بتـــــدوين ســـــعر الوحـــــدة كتابـــــه لهـــــذا البنـــــدإذا قـــــام المنـــــاقص بكتابـــــة جملـــــة المبلـــــغ لبنـــــد مـــــا  -و
  غير واضح ( فيتم احتساب سعر وحدة لهذا البند من قسمة جملة المبلغ على كمية البند .) وكان سعر الوحدة رقمان 

ــــــة العطــــــاءات المختصــــــة الحــــــق -ز ــــــا ، فللجن ــــــالغ فيه ــــــد بصــــــورة مغلوطــــــة أو مب ــــــاقص بتســــــعير بن ــــــام المن  إذا ق
 -بما يلي : 

 رفض العرض او ، -1 
رائجة وأسعار المناقصين اآلخرين شـريطة ان تبقـى تعديل األسعار بمعرفة المقاول مستأنسة بأسعار السوق ال -2

 القيمة اإلجمالية للعرض بعد التعديل مساوية أو اقل من قيمة العرض بعد التدقيق .
كمــا تمــارس ورد فــي هــذه التعليمــات  بمــا تقيــدتحــتفل لجنــة العطــاءات المختصــة بحقهــا فــي إهمــال أي عــرض غيــر م (12)

 ونظام اللوازم واالشغال في سلطة منطقـة العقبـة االقتصـادية الخاصـة الحكومية أحكام نظام األشغالجب صالحياتها بمو 
إحالة العطاء دون التقيد بأقـل العـروض قيمـة ويـتم كـل ذلـك دون أن يكـون ألي منـاقص لـم يفـز بالعطـاء أي حـق فـي ب

 عمل بأي تعويض إزاء ذلك .مطالبة صاحب ال
 

 
 الضمانات ) الكفاالت (

 فالة التنفيذ ( :ضمان األداء ) ك  (13)
( يوما من تاريخ إبالغه خطيان بإحالة العطاء عليه 14على المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خالل فترة )

ضمان توقيع اتفاقية العقد حسب نموذج اء عند أو تلزيمه له ، وعلى المناقص أن يقدم إلى صاحب العمل ضمان األد
ذا الضمان الصادر عن أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المالية المرخصة للعمل في المرفق ، وتكون قيمة هاألداء 

  . ) في ملحق عرض المناقصة( وذلك ضمانان لتنفيذ التزامات العقد تنفيذان تامان  ةاألردن محدد
ق لصاحب أو عجز عن تقديم ضمان األداء المطلوب فعندها يح عن توقيع اتفاقية العقد ،إذا رفض المناقص أو تأخر 

العمل مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى القضاء ، وال يكون للمناقص أي حق في المطالبة بها 
 أو بأي تعويض بشأنها .

 ضمان إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( :  (14)
من قيمة  %5ح العيوب بقيمة المقاول أن يقدم لصاحب العمل عند تسلمه شهادة تسلم األشغال . ضمان إصالى عل

األعمال المنجزة ، لضمان قيامه باستكمال األعمال المتبقية وتنفيذ أعمال إصالح العيوب المطلوبة للمدة المنصوص 
 ه عن بنك أو مؤسسة مالية كل منهما مرخصعليها في ملحق عرض المناقص ، وبحيث يكون هذا الضمان صادران 

 لضمان لصاحب العمل يعاد للمقاول ضمان األداء .للعمل في األردن . وبتسليم هذا ا
 

 مالحظة عامة :
 ، فإن ذلك يؤدي إلى رفض عرضه  بأي من هذه التعليماتالمناقص إذا أخّل   (15)  
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 عقد المقاولة الموحد 
  اإلنشائية للمشاريع

 

 

 

 

 

 

 

 الجـزء الثانــي 

 الشـــــــروط العامـــــــــــة 
 

 

 وزارة الصادر عن2010عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية لعام  امة في دفتر تعتبر الشروط الع
في سلطة منطقة العقبة االقتصادية  2001( لسنة 4ونظام اللوازم واألشغال رقم ) ,ان ـواإلسك األشغال العامة

ا العطاء وأن تقديم ية بتاريخ طرح هذا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطان عامة لهذسار ال الخاصة
 .عرض المناقص يعتبر التزامان منه بأنه قد اطلع عليها وتفهمها وقبل بجميع بنودها 
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     الشــروط العامـة
 

 سهـرالف                                          

 
 

 الصفحـة  الفصـل 

1-  13 أحكـام عامـة  

 23 صاحب العمـل  -2

 25 المهنـــدس -3

 27 المقـــاول  -4

 37 المقاولون الفرعيون المسمون   -5

 39 المستخدمون والعمــال  -6

 42 التجهيزات االلية والمواد والمصنعية  -7

 45 المباشرة ، تأخر االنجاز وتعليق العمل  -8

 49 االختبارات عند اإلنجاز  -9

 51 تسلم االشغال من قبل صاحب العمل  -10

 54 المسؤولية عن العيوب  -11

 57 كيل االشغال وتقدير القيمة  -12

 59 التغييرات والتعديالت  -13

 64 قيمة العقد والدفعات  -14

 72 انهاء العقد من قبل صاحب العمل  -15

 75 اول العقد من قبل المق تعليق العمل وانهاء -16

 77 المخاطر والمسؤولية  -17

 80 التأميــن  -18

 84 القـوة القاهـرة  -19

 87 فات والتحكيم الالمطالبات ، الخ -20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36/2018عطاء رقم : مديرية العطاءات الهندسية                     المملكة األردنية الهاشمية   

2019    آب    

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

يانة الشوراع لمواقع متفرقة تعبيد طرق وصاسم العطاء/    

)للمرة الثانية ( العقبة/داخل المدينة   

     

 

 

 

12 

 الفصـل األول 

 أحكــام عامـة
GENERAL PROVISIONS 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(1/1)  " Definitions "    : التعاريف 
 شــــــــــروط العقــــــــــد هــــــــــذه يكــــــــــون للكلمــــــــــات والمصــــــــــطلحات التاليــــــــــة حيثمــــــــــا وردت فــــــــــي  

) العامة منها والخاصة( المعاني المخصصة لها أدناه ، كما أن الكلمات التي تشير إلى األشخاص 
 -القانونية األخرى ، ما لم يقتض السياق غير ذلك : تأو الفرقاء تشمل الشركات والكيانا

1/1/1  " " The Contract: العقـد   

  1/1/1/1     " Contract":  العقـد   

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

 القبول .
1/1/1/2   Contract Agreement "   "اتفاقية العقد: 

 (1/6( المشار اليها في المادة )توجد إن )تعني اتفاقية العقد  
1/1/1/3   Letter of Acceptance" "كتاب القبول 

يعني كتاب القبول الرسمي الموقع من قبل صاحب العمل لكتاب عرض المناقصة ، شامالن ألية  
وإذا لم يتم إصدار كتاب القبول ،  .بين الفريقين ، ويقومان بتوقيعها مذكرات يتم االتفاق عليها 

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

1/1/1/4  "Letter of Tender" :ةكتاب عرض المناقص  

متعلق العرض ال، وتشمل  ولاسماة كتاب عرض المناقصة والتي استكملها المقثيقة الميعني الو  
 باألشغال الذي وقعه المقاول وقدمه إلى صاحب العمل .

1/1/1/5  ""Specifications:     المواصفات 
 تعني الوثيقة المسماة المواصفات والتي تحدد مواصفات األشغال المشمولة في العقد وأي تعديالت 

 عليها أو إضافات إليها تتم وفقان الحكام العقد .
1/1/1/6  awings""Dr: المخططات 

تعنــي مخططــات األشــغال كمــا هــي مشــمولة فــي العقــد ، وأيــة مخططــات إضــافية ومعدلــة يصــدرها  
 صاحب العمل ) أو من ينوب عنه( بموجب أحكام العقد .

 "Schedules" : الجداول 1/1/1/7
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وتضـم  استكملها المقاول وقدمها مـع كتـاب عـرض المناقصـة ، سماة الجداول كماتعني الوثائق الم 
ت والقــوائم وجــداول ول الكميــااة ويمكــن ان تشــمل هــذه الجــداول جــدلــى وثــائق العقــد بهــذه الصــفا

 اسعار الوحدة.
1/1/1/8  " Tender"   عرض المناقصة:  

 اشـتملهامـن وثـائق أخـرى معـه ، كمـا تعني كتاب عرض المناقصة وجميع ما قام المقاول بتقديمـه  
 العقد .

1/1/1/9   " " Appendix to Tender               ملحق عرض المناقصة 
 تعني الصفحات المستكملة والمسماة " ملحق عرض المناقصة "   

 والمرفقة بكتاب عرض المناقصة ، والتي تشكل جزءان منه .
1/1/1/10  tities ""Bill of Quan:  جداول الكميات  

 " Daywork Schedule":  ةيمجدول العمل باليو  
 ماة كذلك )إن وجدت( والمشمولة ضمن " الجداول " .تعني الوثائق المس

1/1 / 2  "Parties And Persons  "  الفرقاء واألشخاص :   
1/1/2/1  ''Party '':   الفريق  

 يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق . 
1/1/2/2  "Employer ":  صاحب العمل  

  .وكذلك خلفاءه القانونيين ةحق عرض المناقصيعني الشخص المسمى بصاحب العمل في مل 
1/1/2/3  "Contractor":  المقاول  

يعني الشخص ) األشخاص( المسّمى بالمقاول في كتاب عرض المناقصة الذي وافق عليه صـاحب  
 انونيين .العمل ، ويشمل كذلك خلفاءه الق

1/1/2/4  "''Engineer:  المهندس  

العمل للقيام بمهام المهندس ألغراض هذا العقد ، والمسـّمى فـي  يعني الشخص الذي يعينه صاحب 
ــديل  ملحــق عــرض المناقصــة بهــذه الصــفة ، أو أي شــخص آخــر يقــوم صــاحب العمــل بتعيينــه كب

 ( .3/4فقان للمادة )للمهندس من وق  الخر ، ويبلغ المقاول عن ذلك التعيين و 
1/1/2/5  ive s Representat’"Contractor":  ممثل المقاول  

يعني الشخص الذي يسميه المقاول لتمثيله في العقد ، أو من يعينه من وق  الخر بموجب المـادة  
 ( ليتصرف نيابةن عنه .4/3)

1/1/2/6  "s Personnel"’Employer:   أفراد صاحب العمل  
( وغيـرهم مـن مـوظفي وعمـال المهنـدس 3/2المشـار إلـيهم فـي المـادة )س ومساعديه يعني المهند 

من األفراد الذين يقوم المهندس أو صاحب العمـل بـإبالا المقـاول أنهـم  وصاحب العمل ، وكذلك أيان 
 العمل .من أفراد صاحب 

1/1/2/7   Personnel s’"Contractor"  :مستخدمو المقاول  
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مقــاول فــي الموقــع ، بمــن فــيهم المــوظفين والعمــال جميــع مــن يســتخدمهم اليعنــي ممثــل المقــاول و  
ــرهم  ــاول أو جهــاز أي مقــاول فرعــي ، واألشــخاص اآلخــرين الــذين يســاعدون وغي مــن جهــاز المق

 المقاول في تنفيذ األشغال .
 "Sub contractor":   المقاول الفرعي 1/1/2/8

ذ و أي شـخص يـتم تعيينـه كمقـاول فرعـي لتنفيـأي شخص يسّمى في العقد كمقـاول فرعـي ، أ يعني 
 قانونيين ألي من هؤالء .جزء ما من األشغال ، والخلفاء ال

  " DAB " :      مجلس فّض لخالفات   1/1/2/9 

 ة في العقد ، أو أي أشخاص آخـرينص الثالثة الذين يسمون بهذه الصفيعني الشخص أو األشخا                                  

 وط .( من هذه الشر 20/3( أو المادة )20/2أحكام المادة ) تعيينهم بموجب   يتم  

 ." FIDICبـ " االتحاد الدولي للمهندسين االستشاريين يرمز اليه      1/2/10/ 1
  التواريخ , اإلختبارات ,المدد و اإلنجاز:         /1/3/ 1

Dates ,Tetes ,Periods and Completions  
 ""Base Date:   التاريخ األساسي  1/1/3/1

 ( يومان.28ي إليداع عروض المناقصات بـ )يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائ 
 "Commencement Date":   تاريخ المباشرة  1/1/3/2

 (.8/1شعار به وفقان للمادة )الذي يحدد لمباشرة العمل ويتم اإليعني التاريخ  
1/1/3/3  "Time for completion":  مدة اإلنجاز  

( 8/2ها ) حسب واقع الحـال ( بموجـب المـادة )تعني المدة المحددة إلنجاز األشغال أو أي قسم من 
محسوبة من تاريخ المباشرة ، كما يتم تحديـدها فـي ملحـق عـرض المناقصـة ، مـع أي تمديـد لمـدة 

 (.8/4اإلنجاز يتم بموجب المادة )
1/1/3/4  '' on Completion '' sTest  از:عند اإلنج اتاالختبار   

 العقد ، أو المتفق عليها بين الفريقين ، أو التي تطلب تعني تلك االختبارات المنصوص عليها في  
ال أو أي ـقبل أن يتم تسلم األشغكتغيير ، والتي يتم إجراؤها بموجب أحكام " الفصل التاسع " ، 

 ل.منها ) حسب واقع الحال ( من قبل صاحب العمقسم 
 Over Certificate-''Taking''  شهادة تسلم األشغال:    1/1/3/5

 شهادة تسلم األشغال والتي يتم إصدارها بموجب أحكام " الفصل العاشر " . تعني 
1/1/3/6  ''Tests after Completion'' :اإلنجازالختبارات بعدا 

والتـي يـتم إجراؤهـا بموجـب أحكـام تعني تلك االختبارات ) إن وجدت( المنصوص عليهـا فـي العقـد ،  
ــتم ــل تســلم األشــغال  الشــروط الخاصــة ، بعــد أن ي ــع الحــال ( مــن قب أو أي قســم منهــا) حســب واق

 صاحب العمل.
 ''Defects Notification Period'' العيوب:  بفترة اإلشعار   1/1/3/7
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فـي األشـغال أو أي  لعيوبابـ( لإلشعار 11/1تعني الفترة الزمنية التي يتم تحديدها بموجب المادة ) 
ض المناقصــة ) مــع أي تمديــد لهــا يــتم قســم منهــا ) حســب واقــع الحــال ( كمــا هــي محــددة فــي عــر 

( محسوبة من تاريخ إنجاز األشغال ، أو أي قسم منها ، كما يتم تحديده فـي 11/3بموجب المادة:
 ( .10/1شهادة تسلم األشغال المشار إليها في المادة )

1/1/3/8  ''Performance Certificate''  : األداءشهادة   

 (.11/9بموجب المادة )تعني الشهادة التي يتم اصدارها  
1/1/3/9   ' 'ay"d   اليـوم :  

 ( يومان .365يعني يومان شمسيان ، والسنة تعني ) 
1/1/4  ''Money And Payments''  المبالغ والدفعات :  

1/1/4/1  "Accepted Contract Amount"    : قيمة العقد المقبولة   
بول " مقابل تنفيذ األشغال وإنجازها واصالح أية تعني قيمة العقد كما تم قبولها في " كتاب الق

 عيوب فيها.

  Contract Price"":   قيمة العقد 1/1/4/2
 عقد.( وتشمل أي تعديالت عليها تتم وفقان الحكام ال14/1تعني قيمة العقد المعرفة بموجب المادة ) 

 "Cost'':   الكلفة 1/1/4/3

يتكبــدها المقــاول بصــورة معقولــة ، داخــل الموقــع أو  تعنــي جميــع النفقــات التــي تكبــدها أو ســوف 
 خارجه ، بما في ذلك النفقات االدارية وما يماثلها ، ولكنها ال تشمل الربح .

  Final Payment Certficate"":  شهادة الدفعة الختامية 1/1/4/4

 ( .14/13هادة الدفعة الختامية التي يتم اصدارها بموجب المادة )ي شتعن 
 ''''Final Statement:   المستخلص النهائي 1/1/4/5

 ( .14/11يعني المستخلص النهائي المعرف بموجب المادة ) 
 ''Foreign Currency'':   العملة االجنبية 1/1/4/6

 ها ( ، ولكن غير العملة المحليةن قيمة العقد )أو كلتعني أي عملة يتم تحديدها لدفع جزء ما م 
 "''Interim Payment Certificate  المرحلية شهادة الدفع 1/1/4/7

تعني أي شهادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام " الفصل الرابع عشر " ، غير شهادة الدفعة  
 الختامية .

 Local Currency'''':  العملة المحلية 1/1/4/8

 عملة الدولة التي يتم تنفيذ األشغال فيها . نيتع 
 ''ayment Certificate P'':  شهادة الدفع 1/1/4/9

 تعني أي شهادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام " الفصل الرابع عشر "  
 ''Provisional Sum'': المبلغ االحتياطي 1/1/4/10
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العقد لغرض تنفيذ جزء ما من األشغال  يعني أي مبلغ ) إن وجد( يتم تحديده بهذه الصفة في 
 ( .13/5دمات بموجب المادة )أو تجهيزات أو لتقديم خ لتزويد مواد

 ''Retention Money''   :المحتجزات 1/1/4/11

( والتي يقوم 14/3) تعني مجموع المبالغ التي يحتجزها صاحب العمل عن الدفع بموجب المادة 
 ( .14/9برّدها بموجب المادة )

 ''Statement''    :الكشف أو المستخلص 1/1/4/12

ــام " يعنــي أي كشــف أو مســتخلص يق  ــدفع ، بموجــب احك ــب شــهادة ال دمــه المقــاول كجــزء مــن طل
 الفصل الرابع عشر " .

 ''Works and Goods'' :     االشغال واللوازم 1/1/5

 ''Contractor’s Equipment''                            :معدات المقاول 1/1/5/1

ء الالزمــة لتنفيــذ األشــغال وإنجازهــا كنــات والعربــات وغيرهــا مــن األشــيااتعنــي جميــع األجهــزة والم 
واصالح أية عيوب فيها ، ولكنها ال تشمل األشغال المؤقتة وال معدات صـاحب العمـل ) إن وجـدت( 

يل جــزء مــن األشــغال وال التجهيــزات أو المــواد او األشــياء األخــرى التــي شــكل  أو قصــد بهــا تشــك
 الدائمة .

1/1/5/2        " Goods":  اللوازم 
 عدات المقاول والمواد والتجهيزات واألشغال المؤقتة أو أي منها ، حسبما هو مناسب .تعني م 

 '' Materials'' : المواد 1/1/5/3

زء مــا مــن تعنــي األشــياء مــن كــل األنــواع ) غيــر التجهيــزات( التــي شــكل  او قصــد بهــا تشــكيل جــ 
لتـي يطلـب مـن المقـاول تقـديمها األشغال الدائمة ، بما في ذلك المواد الموردة فقـط ) ان وجـدت( وا

 بموجب العقد .
 '' Permanent Works'' :                    االشغال الدائمة 1/1/5/4

 تعني االشغال التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول بموجب العقد . 
 " Plant "  : ليةزات اال التجهي 1/1/5/5

 شكيل جزء ما من األشغال الدائمة يقصد بها ت كنات والعربات التي شكل  اواتعني األجهزة والم 
 '' Section '' :   قســم 1/1/5/6

 تعنــي أي قســم مــن االشــغال يــتم الــنص عليــه فــي ملحــق عــرض المناقصــة كقســم مــن االشــغال 
 ) إن وجد( .

 '' Temporary Works'' :      تةاألشغال المؤق 1/1/5/7
باسـتثناء معـدات المقـاول ( التـي يقتضـي وجودهـا فـي  تعني جميع االشغال المؤقتـة مـن كـل نـوع ) 

 ة وانجازها واصالح أية عيوب فيها .مالموقع لتنفيذ االشغال الدائ
 Works''''     :  االشغـال 1/1/5/8
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 أو أي منها حسبما هو مناسب .تعني االشغال الدائمة واالشغال المؤقتة ،  
 ''Other Definitions''  :تعاريف أخرى  1/1/6
 ''Contractor’s Documents'' : وثائق المقاول 1/1/6/1

تعنــي المــذكرات الحســابية وبــرامب الحاســوب والمخططــات واألدلــة والمجســمات وغيرهــا مــن الوثــائق  
 بموجب العقد . ذات الطابع الفني ) إن وجدت( التي يقدمها المقاول

 'Country''':  الدولـة 1/1/6/2
 فيها الموقع )أو معظم الموقع( حيث يطلب تنفيذ األشغال الدائمة فيها. تعني الدولة التي يوجد  

 ''s Equipment’Employer'':  معدات صاحب العمل 1/1/6/3

ل لغـرض اسـتعمالها مـن كنـات والعربـات ) إن وجـدت( التـي يقـدمها صـاحب العمـاتعني األجهزة والم 
صـفات ، ولكنهـا ال تشـمل تلـك التجهيـزات ال كمـا هـي محـددة فـي المواقبل المقاول في تنفيـذ األشـغ
 تسلمها بعد .بالتي لم يقم صاحب العمل 

 Force Majeure'''':   القوة القاهرة 1/1/6/4

 كما هي معرفة في " الفصل التاسع عشر " . 
 Laws'''' :   القوانين 1/1/6/5

ألنظمـة الصـادرة عـن أيـة تعني جميع التشريعات واألنظمـة وغيرهـا مـن القـوانين الوطنيـة ، وكـذلك ا 
 سلطة عامة مشكلة قانونيان .

 ''Performance Security'':    ضمـان األداء 1/1/6/6

 ( .4/2يعني الضمان ) أو الضمانات ، إن وجدت( المطلوبة بموجب المادة ) 
 Site'''' :الموقـع 1/1/6/7

التجهيــزات اآلليــة والمــواد فيهــا ، تعنــي األمــاكن التــي ســيتم تنفيــذ األشــغال الدائمــة عليهــا وتســليم  
 وكذلك أية أماكن أخرى ينص العقد تحديدان على اعتبارها جزءا من الموقع .

 ''Unforeseeable'':  غير المنظور 1/1/6/8

 قولة بتاريخ ايداع عرض المناقصة بصورة معيعني ما لم يكن بوسع مقاول متمرس ان يتوقعه  
 ''Order Variation''(:   يري التغيير ) األمر التغي 1/1/6/9

ــتم إصــدار التعليمــات   ــام بــه أو يعنــي أي تغييــر فــي األشــغال ي الموافقــة عليــه كتغييــر بموجــب أحك
 "الفصل الثالث عشر " .
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 عقد المقاولة الموحد 

اإلنشائية للمشاريع  

 

 

 
ـزء الثالـث ـجال  

ـة ــروط الخاصــالشـ   
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 الفهرس 
 

 95 الشروط الخاصة الثالجزء الث
 96 ام العامةـاألحك 
 98 لــصاحب العم 

 99 دســــالمهن 

 100 اولـــــالمق 

 102 المستخدمون والعمال 

 104 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية 

 105 عليق العملالمباشرة والتأخيرات وت 

 106 االختبارات عند اإلنجاز 

 107 ب العملتسّلم األشغال من قبل صاح 

 109 كيل األشغال وتقدير القيمة 

 110 التغيـيرات والتعديالت 

 112 قيمة العقد والدفعات 

 114 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول  

 115 المخاطر والمسؤولية 

 118 ينـــــالتأم 

 119 المطالبات والخالفات والتحكيم 

 121 الشروط الخاصة اإلضافية ب

 125 من المقاول مطلوبهمعلومات  

 127 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات ج

 128 نموذج كتاب عرض المناقصة 1ج

 129 ملحق عرض المناقصة 2ج

 133 نموذج كفالة المناقصة 3ج

 134 العقدنموذج اتفاقية  4ج

 136 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجلس بعضو واحد (  5ج

 137 موذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجلس بثالثة أعضاء (ن 6ج

 138 شروط اتفاقية فّض الخالفات 

 140 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( 7ج

 141 نموذج ضمان إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( 8ج

 142 نموذج كفالة الدفعة المقدمة  9ج

 143  تسلم االشغال نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند 10ج

 144  مخالصة ) االبراء (نموذج  11ج

 145 نموذج التزامات المقاول 12ج

 146 إقرار متعلق بالدفعات األخرى  13ج

 147 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة  14ج
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دعقد المقاولة الموح  
 للمشاريع اإلنشائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

الشروط الخاصة  :الجزء الثالث   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

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

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

 .الشروط الخاصة  -أ

 .اصة اإلضافيةوط الخالشر  -ب
 . نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات  -ج

                     
 

              
الواردة في هذا  يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متممان لجزء الشروط العامة ،  وتعتمد الشروط    

 كشروط خاصة للعقد .الجزء 
ويؤخذ به بالقدر  ان افة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائدذه الشروط من إضإّن ما يرد في ه    

 ." المواد " على تلك  لالذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعدّ 
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 الشروط الخاصة اإلضافية -ب

Supplementary Particular Conditions 

 

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

  الى )        ( .( يومان 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 / 13 المادة )           *

 ية الفقرة  ) ز ( من الشروط الخاصة ما يلي :لى نهايضاف إ
الرئيســـية وأســـعار المحروقـــات , ويجـــب الحســـم منـــه فـــي حالـــة واد المـــ عـــن زيـــادة أســـعار " 

 ." وأسعار المحروقات الخاضعة لتعديل األسعار انخفاض أسعار المواد الرئيسية 
 
 يجب على المقاول مراعاة األمور التالية : *
 ة :التزامات عام -أ

 العمل على التقليل من الضجيب وتلويث البيئة بقدر المستطاع . -1
 م استعمال ) الموقع ( ألي غرض غير تنفيذ األشغال .عد -2
 تصريف مياه الفيضان والمياه الفائضة عن الضخ وخالفه لمنع اإلضرار بالغير . -3

ــد -4 ــم ، وزرع ب ــى األشــجار والمــروج والســياجات بشــكل مالئ ــه باقتالعــه وإعــادة المحافظــة عل ــم يصــرح ل يل لمــا ل
 ات المهندس .ى حسب تعليمالسياجات إلى حالتها األول

ــى المقــاول أن يقــوم باالتصــال معــه ، وعمــل  -5 ــة وجــوب إنشــاء ســقالة علــى ملــك أحــد المجــاورين ، فعل فــي حال
 ه الخاص . الترتيبات الالزمة لتنفيذ ذلك ، ثم إخالء المكان وإصالحه عند إتمام العمل وعلى حساب
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 ضبط وإدارة العمل : -ب
 عيد اجتماعات الموقع وإعداد محاضر االجتماع .أن يتعاون مع المهندس في ترتيب موا -1
أن يعــد ســجالن خاصــان بــاألحوال الجويــة ، يســجل فيــه درجــات حــرارة الهــواء القصــوى والــدنيا ، والرطوبــة ، ومعــّدل  -2

 لكل يوم .وساعات الهطول  تهطول األمطار بالمليمترا

 اد التقارير .أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل وإعد -3

 في حالة إصالح العيوب ، أن يضع جدوالن لذلك ، وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أوالن بأول . -4

وبالشـكل الـذي يتفـق مـع أن يزود الموقع بالفتات تبـين اسـم المشـروع ، واسـم صـاحب العمـل ، وبالعـدد والحجـم  -5
 المهندس عليه .

مهندس لمادة أو عمل ما فيجب على المقاول قبل البدء بتصحيح الوضـع في حالة رفض المهندس أو مساعد ال -6
 أن يقدم مقترحاته باإلعادة أو التصحيح إلى ممثل المهندس أو المهندس ، وذلك لتالفي تكرار الخطأ .

 أن يـــزوده بمشـــرف ذي خبـــرة لتأديـــة المهـــام بـــر للمـــواد فـــي الموقـــع / فعليـــه إذا كـــان مطلوبـــا منـــه تجهيـــز مخت -7
 لية :التا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 ممارسة مهنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد : -ج

 

 يدة:الممارسة الج -1
هوم أن تكون تلك المادة أو العمل إذا لم يكن قد حدد وصف كامل لمادة أو منتب أو مصنعية ، فإنه من المف

مالئمة ألغراض العقد أو ما يمكن أن يستنتب من مضامنيه منطقيان لممارسات التنفيذ الجيدة  ، بما في ذلك 
 ل بها .نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات القياسية المعمو

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

 .شهادة المنشأ التي تبين مطابقة ما يقدمه من تلك المواصفات لما فيه قناعة المهندس
 

 المواصفات المقيدة  : -3
ك المصدر نه يجب على المقاول التقيد بالبند ، وال يغير ذلدى المواد أو المنتجات فإإذا ما حدد مصدر واحد إلح

 الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل .
 

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

 الفحص عليها أو صيانتها أو تصليحها أو تشغيلها  مساحية واضحة ، وذلك لتسهيل االهتداء إليها عند إجراء
 استخدام األيدي العاملة المحلية : -د

 

 المشاريع الممولة من الخزينة أو القروض المحلية : -1
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قبل أردنيـين ، يجوز استخدام عمالة وافدة بموافقة في الحاالت االستثنائية التي يتعذر العمل فيها من  -أ
 رة العمل المسبقة .وزا

إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير األردنيـين مهما كان  األسباب وعلى أن  معد -ب
 يلتزم المقاولون الفرعيون بتشغيل العمالة األردنية فقط .

تقريران أن يرفع  هيبيعة متخصصة وبحاجة إلى خبرة أجنبية فعلإذا تبين لصاحب العمل أّن المشروع ذو ط -ج
للنظر في مثل هذه األمور ورفع اب الحاجة لتلك الخبرة األجنبية إلى لجنة فنية خاصة بذلك يبين أسب

تنسيباتها إلى مجلس الوزراء إلصدار القرار المناسب حول السماح للشركات األجنبية ومقدار مساهمتها 
 -: و التاليتشكل على النحو 

 واإلسكان رئيسان  معالي وزير األشغال العامة
 وعضوية السادة 

 وزارة األشغال العامة واإلسكان أمين عام 
 مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  

 المهندسين  نقيب 
 نقيب المقاولين

 وممثل عن الدائرة ذات العالقة بالمشروع.
 

 المشاريع الممولة بقروض خارجية : -2
مع مقاولين أردنيـين أو باالنفراد يذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيـين بالمشاركة أو االئتالف تنف يجوز

 إذا اقتض  المصلحة العامة ذلك .
وفي حالة تنفيذ المشروع من قبل مقاولين غير أردنيـين فيجب االلتزام من قبل هؤالء المقاولين بتشغيل عمالة 

وافقة وزارة ( من مجموع العمالة الماهرة المطلوبة والمقدرة تقديران حقيقيان بم%70عن )أردنية ال تقل نسبتها 
 ل األجانب العاديـين غير المهرة .ااألشغال العامة واإلسكان ، على أن ال يسمح بتشغيل أي عدد من العم

 بالا رئيس الوزراء على الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة االلتزام ب -3
ي تبرمها  وفي حالة ثبوت مخالفة أحكامه من قبل الت شروط العقودواعتباره جزءا" من  1990( لسنة 6رقم )

 المقاولين تتخذ بحقهم اإلجراءات التالية :
إنذار المقاول المخالف خطيان على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب الوضع خالل مدة أقصاها  -أ

 ام .( سبعة أي7)
 في المشروع. فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة األجنبية المخالفة المستخدمة -ب

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

 .الصناعة المحلية عند تنفيذ األشغال  على المقاول المحلي استخدام اآلليات المتوفرة ومنتجات -5
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 من المقاول معلومات مطلوبة
 

 ممثل ومستخدمو المقاول ) جهاز المقاول المنفذ ( : *
يتعين على المقاول أن يعين الجهاز المنفذ التالي كحد أدنى ، وبحيث يكون الجهاز متفرغان للعمل فـي الموقـع طيلـة مـدة  

ا علـى مشـاريع يه المؤهالت والخبرات المدونة أدناه في مجال اإلشراف أو التنفيذ أو كليهمـتنفيذ المشروع ، وأن تكون لد
 مماثلة :

وحاصل على عضوية نقابة المهندسين االردنيين  وبخبرة ( المدنية بمؤهل جامعي في الهندسة)ممثل المقاول :  -1
وميـا عـن كـل يـوم غيـاب  فـي ار يدينـ (50)سنوات في مجال االشارف او التنفيذ ويحسـم مبلـغ ( 7)ال تقل عن 

 حال عدم التعيين 
ســنوات فــي مجــال االشــارف او ( 5) هندسـة المدنيـة وبخبـرة ال تقـل عــنوسـطة فـي القب فني مؤهل كلية متامر  -2

 دينار يوميا عن كل يوم غياب في حال عدم التعيين .   (30 )التنفيـذ ويحسم مبلغ
 (25)سـنوات فـي مجـال االشـارف او التنفيـذ ويحسـم مبلـغ  (3 )عـنمساح مؤهل كلية متوسـطة وبخبـرة ال تقـل  -3

 كل يوم غياب في حال عدم التعيين. دينار يوميا عن
كل يـوم غيـاب  فـي حـال ( دينار يوميا عن 35مهندس حديث التخرج بتخصص الهندسة المدنية ويحسم مبلغ ) -4

 . عدم التعيين

 
 مالحظة:

المقاول المنفذ  وفي حالة تخلف  على تواريخ تعيـين كل فرد من أفراد جهاز يتعين االتفاق فيما بين المقاول والمهندس
تب المقاول عن تعيـين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيـين بديل له فإنه سوف يتم خصم ما يقابله من روا

 ين أو المتغيبين حسب تقديرات المهندس .مثل هؤالء األفراد غير المعين
 

 تصنيفه . فئةكهروميكانيك و الفرعي ألشغال التسمية المقاول  *
 

 فئة التصنيف     سم المقاولا                
 ـــــــــــــــ    ـــــــــــــ الميكانيك
 ـــــــــــــــ    ـــــــــــــ الكهرباء

 

من نقابة المهندسين األردنيـين  على المقاولين غير األردنيـين أن يقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومية شهادتين األولى *
دنيـين ) حسب النموذج أدناه ( تفيد بأّن المقاول قد استكمل كافة اإلجراءات والثانية من نقابة مقاولي اإلنشاءات األر 

الخاصة بالمقاولين غير األردنيـين وفقان ألحكام قانون نقابة المهندسين األردنيـين وقانون مقاولي اإلنشاءات عند إحالة 
التي سبق وأن تقدم بها دون أن يحق يصادر كفالة مناقصته  لعطاء عليه وقبل توقيع اإلحالة ويحق لصاحب العمل أنا

 للمقاول االعتراض أو الرجوع على صاحب العمل بأي مطالبات مهما كان نوعها .
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 النموذج
 

 

 
 عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية

 
القانونية وفقان ألحكام ................ قد استكمل كافة اإلجراءات دة .........................يرجى العلم بأّن المقاول السا

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

 
 . نقيب المهندسين األردنيـين

 أو نقيب مقاولي اإلنشاءات األردنيـين .

 
 . ( Warrantyصنيع ) مان عيوب التاإلقرار بض *

 
 صاحب العمل صادرة عن الجهة الصانعة او الوكيل لصالح كفالة عدليةاء تقديم يتعين على المقاول الذي يحال عليه العط

( يومان من تاريخ  730لضمان أي عيوب تنجم عن التصنيع لكافة األجهزة والمعدات الكهروميكانيكية المشمولة بالعقد ولمدة ) 
ستبدال أي من األجهزة والمعدات الكهروميكانيكية تشمل هذه الكفالة مسؤولية المقاول المالية وخالفها ، السلم األشغال وبحيث ت

 ( يومان من تاريخ تسلم األشغال. 730التي تظهر بها عيوب تصنيع وتوفير القطع التبديلية محليان أو أجنبيان ولمدة ) 
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 والبيانات انات واالتفاقيات نماذج العرض والضم .ج

 
 نموذج كتاب عرض المناقصة -1ج
 المناقصةملحق عرض  -2ج
 نموذج كفالة المناقصة -3ج
 نموذج اتفاقية العقد -4ج
 (  مجلس بعضو واحد نموذج اتفاقية فض الخالفات )  -5ج
 ( مجلس بثالثة أعضاء نموذج اتفاقية فض الخالفات )  -6ج
 تنفيذكفالة ال نموذج ضمان األداء / -7ج
 إصالح العيوب  كفالةنموذج  -8ج
 قدمةنموذج كفالة الدفعة الم -9ج
 نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال -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: ...........
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ...................................................................................لعمل(: ............إلى السادة ) صاحب ا

لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات والمخططات  ، وجداول 
تعلقة الم ...ل األخرى ، ومالحق العطاء ذات األرقام: .........................الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، والجداو

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

 خر يصبح مستحقان لنا بموجب شروط العقد ................................. أو أي مبلغ آ
 

إننــا نقبــل تعيـــين " مجلــس فــض الخالفــات" بموجــب " الفصــل العشــرين " مــن شــروط العقــد وســوف نقــوم باالتفــاق علــى تعيـــين 
 أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة .

يبقـى العـرض ملزمـان لنـا ، ويمكـنكم  ( يومـان مـن تـاريخ إيـداع العـروض ، وأن90هـذا لمـدة ) ةعـرض المناقصـااللتزام بنوافق على 
قبوله في أي وق  قبل انقضاء مدة االلتزام هذه ، كما نقر بأّن ملحق عرض المناقصة يشـكل جـزءا" ال يتجـزأ مـن " كتـاب عـرض 

 المناقصة " .
 

 ر العمــل( مــن شــروط العقــد ، وأن نباشــ4/2موجــب المــادة )ن نقــدم ضــمان األداء المطلــوب بنتعهــد فــي حالــة قبــول عرضــنا ، أ
 بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقان لمتطلبات وثائق العقد خالل مدة اإلنجاز " .

ذلـك فـإّن " كتـاب عـرض المناقصـة " هـذا مـع " كتـاب القبـول أو وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيمـا بيننـا ، وإلـى أن يـتم 
 الذي تصدرونه يعتبر عقدان ملزمان فيما بيننا .حالة " قرار اإل

 

 ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم .
 ....................عام: ..................................حرر هذا العرض في اليوم: ...................... من شهر: .

 ..............................................توقيع المناقص: .......................................... شاهد: ..........
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   2ج

 ملحق عرض المناقصة
Appendix to Tender 

   

 ()للمرة الثانية العقبة/لمواقع متفرقة داخل المدينة الشوراعوصيانة  تعبيد طرق روع: ـالمش

 36/2018: 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

 

 دينارالف  ستة وثالثون (  36000) التعليمات صة المناقكفالة 

 ( من قيمة العقد%5) تعليماتال ضمان إصالح العيوب

يومان تقويميان من  خمسة وستون و  ثالثمائة (365) 1/1/3/3 مدة اإلنجاز لألشغال
  تاريخ أمر المباشرة

 ( يومان تقويميان 365) 1/1/3/7 العيوبفترة األشعار ب

ا المقاول حق الدخول إلى سيمنح فيه المدة التي
 الموقع 

 أمر المباشرة  ( أيام تقويمية من تاريخ7) 1 /2

الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد 
 للمباشرة 

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

الفترة المحددة للجنة تسلم األشغال لمشاريع 
 المستشفيات ومحطات التوليد وما يماثلها

 ( يومان 28) 10/1

 ( يومان من تاريخ المباشرة14خالل ) 18/1 تقديم وثائق التأمينات 
 ( من " قيمة العقد المقبولة"%10) 2 /4 ان األداءــضم

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

 من ثالثة أعضاء   [       ]
 ( يومان من تاريخ المباشرة60خالل ) 20/2 تفترة تعيـين مجلس فّض الخالفا

 ( من قيمة الدفعة%10) 14/3 نسبة المحتجزات 
 المقبولة"( من " قيمة العقد %5) 14/3 الحد األعلى للمحتجزات
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  غمهما بل ألف دينار لكل حادثعشرون ( 20) 18/3 الحد األدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث
 عدد الحوادث 

فات الخال فضالجهة التي تعين أعضاء مجلس 
 في حالة عدم االتفاق بين الفريقين .

 ةجمعية المحكمين األردنيـ 20/3

 ألردنية السارية المفعولالقوانين ا 4 /1 القانون الذي يحكم العقد

 اللغة العربية 4 /1 اللغة المعتمدة في العقد

 اللغة العربية 4 /1 لغة االتصال

 ( أيام في األسبوع6لمدة )( ساعات يوميان، و 8) 5 /6 أوقات العمل المعتادة

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  14/5 التحضيرات عند الوصول إلى الموقع
 األشغال الدائمة

 ألف دينار خمسون ( 50000)  14/6 رحليةالحد األدنى لقيمة الدفعة الم
سلطة تعيـين المحكمين في حالة تخلف األطراف 

 عند التعيـين .
 التحكيم األردني النافذ بموجب قانون  20/6

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

 يم األردنيبموجب قانون التحك 20/6 القواعد اإلجرائية للتحكيم
دينار عن كل  وعشرون  وتسعة ثالثمائة( 329) 7 /8 قيمة تعويضات التأخير

 يوم تأخير

 ( من قيمة العقد المقبولة%15) 7 /8 يضات التأخيرالحد األقصى لقيمة تعو 

  14/7 أسعار تبديل العمالت 
 جدول بيانات التعديل :

المواد الخاضعة لتعديل األسعار بسبب تغير 
 التكاليف

يتم اختيارها من الكشف المرفق في نهاية هذا  13/8
 الملحق 

 ويان ( سن%9) 14/8 نسبة الفائدة القانونية ) نفقات التمويل (
 وبــمطل]         [                    9 /4 نظام توكيد الجودة

 ( دينار عن كل يوم مبكر ال يوجد)  8/13 مكافأة اإلنجاز المبكر

 ار األردنيــالدين 14/15 ولعمالت الدفع للمقا
مدة اإلنجاز  (1/1/5/6أقسام األشغال ) 

 الخاصة به
(1/1/3/3) 

 يوم تأخيرقيمة تعويضات التأخير لكل 
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 -) جدول بيانات التعديل ( : 13/8كشف المواد الخاضعة لتعديل األسعار حسب المادة 
 االسمنـ  -
 صاج ومقاطع ومدادات .حديد التسليح وحديد الهياكل المعدنية من  -
 اإلســفل  -
 لتيةالحصمة بكافة أنواعها / باستثناء الحصمة في الخلطات الخرسانية والخلطة اإلسف -
 البيس كورس -
 الخلطة اإلسفلتية ) وبحيث ال يتم التعويض عن مكوناتها( -
 الخلطات الخرسانية بأنواعها )وبحيث ال يتم التعويض عن مكوناتها( -
 طع الخزفيـةالق -
 الحجر بأنواعـه -
 الرخام والجراني  بأنواعه -
 (Guard Railالحواجز المعدنية الواقية ) -
 الضوئية اإلشارات -
 بكافة انواعها واقطارها .وملحقاتها المياه والصرف الصحي األنابيب  -
 البويلرات والرديترات والحارقات والمراجل -
 المضخـات -
 لمضخاتلوحات تحكم ا -
 أغطية المناهل وملحقاتها -
 أبراج وأعمدة اإلنارة ووحدات اإلنارة المتعلقة بها . -
 األلمنيوم  -
 ب التدفئة والصحي بكافة أنواعها ولوازمها .أنابي -
 لوحات التحكم واللوحات الرئيسية ووحدات اإلنارة . -
 المقاسـم -
 خرات والضواغط ووحدات اللف المروحية ودافعات الهواءالمبردات ووحدات التكييف والتبريد والمب -
 المصاعد ولوازمها من حبال وسكك ومحرك  -
 اء الحريق .أنظمة الحريق وإطف -
 شبكات البخار  -
 المولدات الكهربائية -
 وحدات إنارة العمليات -
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 الوحدات فوق األسرة بكافة أنواعها .  -
 ا شبكة الغازات الطبية وملحقاته -
 صواني الكوابل . -
 مجاري الهواء وفتحات التكييف والعادم ) الدك  (  -
 هير والتعقيمأجهزة الفحص والقياس والمعالجة والتط -
 أنظمة الصوت والمناداه . -
 ( CCTVأنظمة الرقابة والحماية والتحكم للمباني واألجهزة ) -
 األلياف الضوئية .  -
 الكوابـل  -
 
 

 االزدواجية في احتساب التغير في االسعار عن البنود اعاله .  شريطة عدم
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   3ج

 نموذج كفالة المناقصة  
Form of Tender Guarantee 

 

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

 
......................................... لقد تم إعالمنا أّن المناقص شركة إلى السادة ) صاحب العمل ( : ..................

منوه عنه أعاله استجابة لدعوة العطاء ، ولما : ...................................... سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع ال
 بناء" على طلبه ، فإّن مصرفنا :كان  شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرضه ، و 

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

 
افقة منكم ، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبـل انقضـاء صـالحية أّن المناقص ، بدون مو  -أ

 ( يومان ، أو  90العرض المحددة بـ ) 
 ( من شروط العقد ، أو 1/6عليه ، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة )  أنكم قد قمتم بإحالة العطاء -ب
  .( من شروط العقد4/2) ء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادةأنكم قد قمتم بإحالة العطا -ج
 

ويتعين إعادتها إلينا ، كما أّن هذه الكفالة تحكمها ( يومان 90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )
 القوانين المعمول بها في األردن .

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

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

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

Form of Contract Agreement 

 

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

 
 

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

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

 و     
 

 ................على اعتباره " الفريق الثاني".............................................المقاول : .........................
 

 .........................................راغبان في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال المشروع: ..........لما كان صاحب العمل 
............................................................................................................................. 

 
ا وفقان لشروط مهتسليو الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها  ولما كان قد قبل بعرض المناقصة

 العقد ،
 

 -فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي :
 للكلمات والتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد . يكون  -1
 جزءا" ال يتجزأ من هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة:" وثائق العقد وتشكل  عتبر الوثائق المدرجة تاليان ت -2

 ...............................................................................      " كتاب القبول "  -أ
  .....................................................................كتاب عرض المناقصة  ............. -ب
 ...............................مالحق المناقصة ذات األرقام: ............................................ -ج
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 شروط العقد ) الخاصة والعامة ( -د
 المواصفات -هـ
 المخططات    -و
 مسّعرة ) جداول الكميات والجداول األخرى ( .والجداول ال  -ز

 
 

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

 ...............................................................................................   " مدة اإلنجاز "  

 

إزاء قيام صاحب العمل بدفع المستحقة للمقاول وفقان للشروط ، يتعهد المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية  -4
 ا وتسليمها وفقان ألحكام العقد .عيوب فيه

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

 المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد .
 

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

 
 

 الفريق األول ) صاحب العمل (      قاول (الفريق الثاني ) الم
 
 

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

 ......االسم: ....................................    سم: .......................................اال
 

 ......الوظيفة:...................................    ...................................الوظيفة: ..
 

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

Dispute Adjudication Agreement 
 مجلس بعضو واحد ( )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

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

 ..............................................................................  عنوانه: ....المقــــاول:.................

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

 

" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين عضو " مجلس فض الخالفات  بإبرام " اتفاقية العقدقد قاما صاحب العمل والمقاول  كانلما 
" ، فإّن كال من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس ، قد  DAB، ليكون العضو الوحيد ، ويسمى أيضان " المجلس " " 

 -اتفقوا على ما يلي :
 

 قة بهذه االتفاقية شروطان التفاقية فض الخالفات ، مع إدخال التعديالت التالية عليها: تعتبر الشروط الملح -1
 

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

ت ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على النحو ( من شروط اتفاقية فض الخالفا17) البندعمالن بأحكام  -2
 -التالي :

 .)        (  دينار عن كل يوم كمياومات   -أ  
 مضافان إليها النفقات األخرى .  -ب 
( من شروط اتفاقية  17)  البندإزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمالن بأحكام  -3

 للخالفات وفقان ألحكام هذه االتفاقية . يقوم بمهام " المجلس" كمسوّ   لخالفات ، فإّن عضو المجلس يتعهد بأنفض ا
 
د صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام فض الخالفات بدل يتعه -4

 ( من شروط اتفاقية فض الخالفات .17) البندحكام المياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أ
 
 إّن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني . -5

 

 صاحب العمل        المقاول             عضو المجلس
 

 وقد شهد على ذلك .             
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   6ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات  

Dispute Adjudication Agreement 
 ثة أعضاء() مجلس بثال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

 ....وانه: ................................................................... عن....صاحب العمل : ..............

 ........................................نوانه: ............................... ع....المقــــاول:..............

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

 

بإبرام " اتفاقية العقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين عضو " مجلس فض الخالفات " قد قاما المقاول صاحب العمل و كان لما 
لمجلس" فإّن كالن من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس، قد اتفقوا ، ليقوم بمهام أحد األعضاء الثالثة الذين يشكلون " ا

 -على ما يلي :
 فاقية شروطان التفاقية فض الخالفات ، مع إدخال التعديالت التاليةتعتبر الشروط الملحقة بهذه االت -1

 ..............................................................................................ليها:.........ع
عضو المجلس  ( من شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب17) البندعمالن بأحكام  -2

  -: على النحو التالي

 .)        (  دينار عن كل يوم كمياومات   -أ  
 مضافان إليها النفقات األخرى .  -ب    
( من شروط اتفاقية  17)  البندول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمالن بأحكام إزاء قيام صاحب العمل والمقا -3

ين للخالفات وفقان يتعهد بأن يقوم بمهامه مع أعضاء المجلس اآلخرين كمسوّ فض الخالفات ، فإّن عضو المجلس 
 ألحكام هذه االتفاقية .

 

عا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام فض الخالفات بدل يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدف -4
 ( من شروط اتفاقية فض الخالفات .17) البندالمياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام 

 يعتبر عضو المجلس ............................... رئيسان للمجلس . -5
 األردني .إّن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون  -6
 

 

 
 صاحب العمل              المقاول         عضو المجلس

 

 
 وقد شهد على ذلك .              
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 قية فض الخالفاتشروط اتفا
، على ان يباشر ( يومان من تاريخ مباشرة العمل 60يسمى عضو المجلس أو األعضاء ) الحكم أو الحكمة( خالل ) -1

 .فض الخالفات  من تاريخ توقيع اتفاقية ( يومان 60المجلس مهامه خالل )
 صدور شهادة تسلم األشغال التعيين عند مدة وتنقضي يمكن إنهاء تعيـين الحكم ) الحكمة( باالتفاق بين الفريقين ،  -2

، وفي هذه الحالة يتم  العيوبب االشعارما لم يطلب أي من الفريقين تمديدها ولكن بحد أقصى لتاريخ انقضاء فترة 
   .بدل االتعاب الى النصف  تخفيض

وأن يفصح عند تعيـينه عن أي  يتعين على الحكم أن يكون وأن يبقى أثناء أداء مهمته محايدان ومستقالن عن الفريقين ، -3
أمر قد يؤثر على حياده أو استقالليته ، كما يتعين عليه أن يفصح في أي وق  الحق إذا أصبح على علم عن أي أمر 

 ه واستقالليته ، وال يجوز له تقديم النصح إلى أي فريق إاّل بإطالع وموافقة الفريق اآلخر .قد يؤثر على حيد
تعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته وجلسات االستماع التي يعقدها بسرية تامة وأن ال يصرح عن يتعين على الحكم أن ي -4

أية  يطلبل ألي طرف آخر القيام بمهمته أو أن أي من مضامينها إاّل بموافقة الفريقين ، كما يجب عليه أن ال يوك
 قانونية أو فنية إاّل بموافقة الفريقين . ةخبر 

يتصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقين بإعطاء كل منهما فرصة معقولة لعرض قضيته يتعين على الحكم أن  -5
 وتقديم ردوده على ما يقدمه  الفريق اآلخر . 

ال مسؤوالن عن أي إدعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إاّل إذا أمكن إثبات أن ما قام به ناتب ال يعتبر الحكم في أي ح -6
 عن سوء نية .

ُيدعى إليها  استماع جلساتزيارة الموقع وان يعقد من تلقاء نفسه او بناءن على طلب احد الفريقين لس أن يقرر للمج -7
 ن يومان ( ستي 60بين كل زيارة وأخرى على )بحيث ال تزيد المدة  يحددهما ،  الفريقان في الوق  والمكان اللذين

 ستجابة لطلب المجلس بهذا الخصوص . أن يطلب أية وثائق منهما ، وعلى الفريقين اال وللمجلس
يتعين على الحكم أن يتصرف كخبير غير متحيز ) وليس كمحكم ( ، ويكون متمتعان بالصالحية الكاملة لعقد جلسات  -8

كما يراه مناسبان ، دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد ، ويتمتع في هذا السياق  االستماع
  -تالية :بالصالحيات ال

 أن يقرر مدى سلطاته الذاتية ، وكذلك نطاق الخالفات المحالة إليه ، -أ
 أن يستعمل معرفته المتخصصة ) إن توفرت ( ، -ب
 رار باالسلوب الذي يرتأيه .قائع واالمورالمطلوبة التخاذ القو يبادر للتأكد من الأن  -ج
 العقد ،أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام  -د
 أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقيـيم فيما يتعلق بموضوع الخالف ، -هـ
، لحضور جلسات االستماع ، وله أن  وممثليهعمل وصاحب ال وممثليهأن ال يسمح ألي شخص غير المقاول  -و

نه قد تم إبالغه بصورة أن يستمر في عقد جلسة االستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور بعد التحقق م
 صحيحة عن موعد الجلسة .

 آلخرين ال يجوز للحكم التنازل عن االتفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين وأعضاء المجلس ا -9
 ) إن وجدوا ( .
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 ل به .يراعى أن ال يستدعى الحكم كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن العقد أو متص -10
يحق للحكم أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع خالل المهلة المحددة ، شريطة أن يرسل إلى الفريقين إشعاران بذلك  -11

 . يومان (  28) مدته 
تخلف المقاول عن  الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من الحكم ، يقوم صاحب العمل بالدفع إلى الحكم وله أن إذا  -12

 ما يترتب على المقاول من أية مبالغ إزاءها . يسترد

عجزه عن  ( يومان . وفي حالة استقالته أو موته أو28يمكن للحكم أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدته )  -13
أن  أداء مهامه أو إنهاء عقده  أو رفضه االستمرار في أداء مهامه بموجب هذه القواعد ، فإنه يتعين على الفريقين

 ( يومان من تاريخ انقطاعه ,14يقوما بتعيـين بديل له خالل )
تداول في الجلسات باللغة يتعين أن تكون لغة االتصال بين الفريقين وكذلك الحكم ) الحكمة ( والفريقين ، ولغة ال -14

 المحددة في العقد وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسالت إلى الفريق اآلخر .
 يومان  (56)يحال إليه وذلك خالل فترة ال تتعدى  خطيان إلى الفريقين بشأن أي خالف أن يصدر قراره جلسالميتعين على  -15

، يجب أن يكون القرار مسببان ، وأن  لطرفين على هذه المدة (يتم االتفاق مع ا ) ما لممن تاريخ إحالة الخالف إليه 
 ينوه فيه بأنه يتم وفقان لهذه الشروط .

( آنفان بعمله ، أو تصرف بسوء نية ، فإنه يعتبر غير مستحق لقبض 3كم بنقض أي من أحكام البند رقم )إذا قام الح -16
والنفقات التي تم صرفها له ، إذا نتب عن ذلك النقض أّن بدل أتعابه أو نفقاته ، ويتعين عليه أن يرد تلك الرسوم 

 ر فاعلة.قراراته أو إجراءاته بشأن تسوية الخالفات أصبح  باطلة أو غي
 -على النحو التالي :تدفع أتعاب الحكم  -17

 عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات االستماع أو دراسة الخالفات وإعداد القرارات ، -
 ان إليها نفقات أداء المهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر واإلعاشة ،مضاف -
 تان طيلة مدة أداء الحكم لمهامه ،يتبقى بدل المياومات ثاب -
الخاصة  اتالمطالب( يومان من تاريخ تسلمه 28يتعين على المقاول أن يدفع للحكم بدل أتعابه ونفقاته خالل ) -

 عن طريق مطالبات الدفع الشهرية التيللمقاول ( منها  %50صاحب العمل بدفع ما نسبته ) بذلك ، ويقوم
 .  يقدمها المقاول

 -" المجلس" مشكالن من ثالثة اعضاء فإنه يتعين مراعاة ما يلي : اذا كان -18
 قرار ، وعلى المجلس ان يجتمع في خصوصية بعد انتهاء  جلسة االستماع للتداول حول الموضوع واعداد ال .أ

ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية االعضاء والذين وبعكس قرار باالجماع ،  الىانه سوف يبذل قصارى جهده للتوصل  .ب
 اعداد تقرير خطي لتقديمه الى صاحب العمل والمقاول ، و المخالفعضو اليجوز لهم الطلب من 

مهمه مطلوبة ، فإنه يمكن للعضوين     ن انجاز أيةع ج.  إذا اخفق اي عضو في حضور اجتماع او جلسة اجتماع
  -االخرين ، رغم ذلك ، االستمرار في إتخاذ القرار :

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

 اتخاذ قرار . 
يتم النظر في  إذا نشأ أي خالف يتعلق باتفاقية فض الخالفات ، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها ، فإنه -19

 الخالف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األردني .
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 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( 
Performance Guarantee 

 
 
  

 

 
 ..............دة: .........................................................................................إلى السا

 
 ............سرنا إعالمكم بأن مصرفنا : ..........................................................................ي
 
 ...................................................................................قد كفل بكفالة مالية ، المقاول.. 

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

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

 

عقد المقاولة ،  .............. وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق.....................
 -كم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفل أو بمجرد ورود أول طلب خطي من –ندفع لكم  وأننا نتعهد بأن

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

 
ارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيان بتاريخ وتبقى هذه الكفالة س
 يدها بناء" على طلب صاحب العمل دمشهر .................. من عام .............. ما لم يتم تمديها أو ت................... 

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

 التوقيع: .....................المفوض ب

 ....التاريـــــخ : ................               
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 العيوب   إصالح كفالةنموذج   

Defects Liability Guarantee 
 
 
  

 

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

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

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

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

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

 

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

النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على  فت والصيانة بموجب العقد ، وكذلك بصر أعمال اإلصالحا
 إجراء الدفع .

 

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

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

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

 
 9ج

 نموذج  كفالة الدفعة المقدمة
Advance Payment Guarantee 

 
 
  

 

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

 
 ...................يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا  يكفل المقاول : ............................................................

 

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

....... الخاص بمشروع ........وذلك مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم: ..........................
..................................................... بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط .....

 العطاء .
 

مبلغ المذكور أعاله أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكم ، وذلك بصرف النظر عن وإننا نتعهد بأن ندفع لكم ال
 قاول .أي اعتراض أو تحفل يبديه الم

 

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

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

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

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

 
 
  

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

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

 .........ضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ...........................................................نقر نحن الموقعين إم
 

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

 .. ( ديناران أردنيان ........................ مبلغ ) .....................بأننا قبضنا من .............................
 

 .......................ألولي عن مشروع إنشاء ..............................وذلك قيمة دفعة اإلنجاز عند التسلم ا
 .........................................موضوع العطاء رقم ......................................................

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

 .........................................بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي بها إلى ......
 ايومان من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية )دون أن يشكل هذا إقراران من اربعة وثمانون فترة  خالل

حالة عدم تقديم هذه المطالبات خالل المدة المذكورة نكون قد أسقطنا حقنا  .................... بصحة هذه المطالبات ( وفي
تبرأ ذمة ......................... وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي حق بأية مطالبة مهما كان نوعها وقيمتها بحيث 

 أو عالقة بالمشروع المبين أعاله السابقة لتاريخ التسلم األولي للمشروع
 عليه نوقع تحريران في .....................................و 

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

 الخاتم:
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 11ج
 مخالصة ) اإلبراء(القرار بإنموذج  

Discharge Statement 
 

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

 

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

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

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

 
 .............. ( ديناران أردنيان .بأننا قبضنا من .......................................................... مبلغ ) ...........

 

 لشروط العامة ( من ا 14/13،  14/12، 14/11وذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب أحكام المواد ) 
 

 للعقد ، وذلك عن مشروع إنشاء : ..........................................................................................
 

 ..طاء رقم : ....................................................................................................موضوع الع
 

قد تسلمنا كامل استحقاقاتنا عن المشروع أعاله وقمنا بتقديم كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقـد وبهـذا  انصرح بموجب هذا اإلقرار أنن
 ...................... فإننا نبرئ ذمة .....

 

شامالن مطلقان ال رجعة فيـه ويسـتثنى وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعاله إبراء عامان 
والتـي تصـدر بعـد تـاريخ هـذه  ( 13/8،  13/7) من هذا اإلبراء أي تعويضات ُتسـتحق للمقـاول نتيجـة تطبيـق شـروط المـادتين 

 الصة ) اإلبراء ( .المخ
 

 وعليه نوقع تحريران في : ..........................................
 

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

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

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

الخاتم :
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 12ج
 نموذج  التزامات المقاول

Contractors Commitments 
  
 

 

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

قيمة اإلحالة  رقم العطاء اسم المشروع الرقم
 بالدينار

قيمة األعمال 
 المتبقية دينار

تاريخ أمر  مدة التنفيذ
 مباشرةال

 مالحظات

1-        

2-        

3-        

4-        

5-        

6-        

7-        

8-        

9-        

10-        

 المجموع:
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 13ج
 إقرار متعلق بالدفعات األخرى 

  
 

 ....................................................................أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه ...............
............................................................................................................................. 

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

المقاولة للمشاريع اإلنشائية الخاص بهذا  من الشروط  الخاصة لعقد ( 17/9/1أننا قد اطلعنا على ما ورد تح  المادة رقم )
الستشارات أو العقد ، وعمالن بأحكام هذه المادة نرفق إقراران موقعان من قبلنا حسب األصول نقر فيه بجميع العموالت أو أتعاب ا

آلخرين" ونرفق طيان أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفعها إلى شخص من " ا
وصفان مفصالن لهذه الدفعات األخرى ولمن دفع  وسببها سواء" تم دفعها أو كان  ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبلنا 

و من قبل مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق أو نيابة" عنا أ
قديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة  على المقاول أو بالدعوة إلى ت

 ه فعالن .المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذ
 

لمثال وصفان كما ونتعهد بأن نقدم تصريحان خطيان إلى الفريق األول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك على سبيل ا
افق على قيام الفريق و مفصالن لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أوالن كما ون

جراءات المبينة تح  المادة المشار إليها أعاله حال حدوث أي مخالفة أو إخالل من قبلنا بأحكام الفقرة ) أ ( األول باتخاذ اإل
 تزم بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة .منها ونل

 وعليه نوقع تحريران في       /      /
 

 .......: .................................................قاولاسم الم
 ....سم المفوض بالتوقيع: ..........................................ا

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

 
 

خرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي من األمور على المقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األ *   
رار المقدم منه، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض عرضه ، ( عليه أن يذكر ذلك في اإلق17/9المحددة بالمادة ) 

 وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
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 14ج
 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة

   
 

 ....................................أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه .....................................
.................................................................................................................... 

 .............اتنا وخاتمنا في أدناه........................................................نقر نحن الموقعين إمضاء
 

من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع اإلنشائية الخاصة بهذا  ( 17/9/2ما ورد تح  المادة رقم ) أننا قد اطلعنا على
ان من قبلنا حسب األصول ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أي مبالغ سواء" كان  العقد ، وعمالن بأحكام هذه المادة نرفق إقراران موقع

أو غيرها سواء" بشكل مباشر أو غير مباشر ولم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمة   عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء
األشياء سواء" مباشرة" أو بالواسطة ، أو مادية  ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه 

ن الباطن أو نيابة" عنهم أو أي من موظفيهم أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابة" عنا أو من مقاولينا م
كان  وكالئهم أو ممثليهم إلى الفريق األول ، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي " موظف " بغض النظر عما إذا
ناقصة / يتصرف بصفة   رسمية  أم ال ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية الم

  فعالن . المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه
 

ت ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء" مباشرة" أو بالواسطة وسواء" أكان ذلك كما ونتعهد بأن ال نقوم بتقديم أي دفعا
عديل هذا تن الباطن أو أيان من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أي " موظف " فيما يتعلق بمن قبلنا أو من قبل مقاولينا م

 العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه .
 ي       /      /وعليه نوقع تحريران ف

 
 : ....................................................لمقاولاسم ا

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

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

أتعاب أو أي من األمور على المقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عموالت أو  *   
( عليه أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض عرضه ،  17/9المحددة بالمادة ) 

 قرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .وعلى المقاول وضع اإل
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 الجزء الثالث:

 
 المواصفات الفنية العامة: -أ
 

ة العامة للمباني )المجلد األول( األعمال المدنية و المعمارية الصادرة    عن  المباني : تعتبر المواصفات الفني
ذا العطناء وا  وزارة األشغال العامنة واسكننا  وننودات البنناء الصنادرة عنانا مواصنفات عامنة لان

 المقاول قد اطلع علياا وتفاماا وقبل باا.
 
 

للطنرق والجكنور الصنادرة عن  وزارة األشنغال  الطرق واسنشاءات األخرى: تعتبر المواصنفات الفنينة العامنة
العامة واسكنا  والنودات الخاصة بانا مواصنفات عامنة لانذا العطناء وا  المقناول قند اطلنع عليانا 

 وتفاماا وقبل باا.
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  الشروط الخاصة االضافية: 

  

 

  

  اصدار اوامر العمل .  ينلعطاء الفترات الزمنية الواقعة بمدة ا  نتثنى مسي -1

  

 مناالعمال في مواقع العمل وتم الطلب   يذتنف  نفي حال وجود انقاض او اي مخلفات ناتجة ع -2

 هاقبل صاحب العمل وعلى نفقة المقاول مضافا"علي  نم اهيتم ازالتاس ذلك ورفض هاالمقاول ازالتا

  الدفعات المرحلية  نلك مذل  كالف دينار يخصم (1000)مصاريف ادارية وغرامة مقدارها (25%)

    للمقاول. ( المطالبات المالية )

  

 الصادرةللتعاميم  استناداومية كالمؤهلة للعمل لدى دائرة العطاءات الح الهندسيةتعتمد المختبرات  -3

 جراء الفحوصات المخبرية الالزمة لجميع مشاريع األشغال فيسكان الوزارة االشغال العامة واال  نع

     السلطة .

 

( سبعة ايام من تاريخ اصدار امر 7في موعد اقصاه )على المقاول المباشرة بأي أمر عمل يصدر  -4

المناسبة لتنفيذ لالعمال من قبل الجهة العمل )ان لم يكن هناك اي عوائق ( ويتم تقدير المدة الزمنية 

لزمنية اعاله يقوم قيام المقاول بالمباشرة بالعمل خالل المدة االمشرفة على العطاء وفي حال عدم 

حيث يتحمل المقاول صاحب العمل بتنفيذ العمل المطلوب الوارد في امر العمل وعلى نفقة المقاول 

بة على تنفيذ المطلوب ويتم حسم مصاريف تة والتعاقدية المتركافة التبعات االدارية والمالية والقانوني

 التنفيذ من المطالبات المالية للمقاول .

 

بة باي تعويضات مالية في حال عدم تنفيذ اي بند من بنود العطاء وتلغى اي للمطالاليحق للمقاول  -5

 مادة من الوثائق تعارض ذلك اينما ترد .
 

 المعطوف على 20/10/2009الصادر بتاريخ  (1004 )قمإلى قرار مجلس المفوضي  راستنادا  -6

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

 0ة الوطنية للتشغيل والتدريب كمتدربي الشر  نالمشروع م  يذوادره الفنية الالزمة لتنفك  نم( 15%)
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 عارجداول النميات واألك -ج

المبلغ  كعر الوحدة النمية الوحدة بيا  األعمال البند
 اسجمالي

 دينار فلس دينار فلس    

 بالمتر المربع: .1

وفرد طبقة اسفلتية ساخنة طبقا" لمواصفات وزارة توريد 
 Wearing Courseبعد الدحل سم5االشغال وبسماكة نهائية 

 -والسعر يشمل ما يلي : 
في المقاطع الطولية والعرضية تعبئة الحفر والتهبيطات  .1

 باالسفلت وذلك بعد قصها ميكانيكيا حسب المواصفات.
 طبقة االسفلتية.معالجة االستقامات والتشققات قبل وضع ال .2

تخشين الطبقة االسفلتية القائمة وذلك الستقبال الطبقة  .3
 االسفلتية الجديدة حسب المواصفات وارشادات المهندس المشرف.

وح االسفلتية القائمة جيدا" من الغبار تنظيف وتنفيخ السط .4
نوعها وباستخدام الكانسة  كانواالتربة والمخلفات مهما 

" للمواصفات ونقل المخلفات الى سير واللودر طبقايرووالكمب
 المكب المعتمد للسلطة وبالتنسيق مع المهندس المشرف.

اسفلتية )طبقة الصقة( للسطوح االسفلتية  R.Cرش طبقة  .5
تمد من مديرية االشغال العامة في السلطة بالتوافق مع وتعميكانيكة 
 وزارة االشغال.  مواصفات

مستويا بعد  يجب ان يكون السطح النهائي لطبقة االسفلت .6
 الدحل. 

يتم الفرد والدحل بواسطة فرادات ومداحل ميكانيكية صالحة  .7
 وجيدة لالستعمال.

ا والعمل يشمل رفع محابس المياه بمختلف اقطارها وانواعه .8
 حسب المواصفات وارشادات المهندس.

( للخلطة االسفلتية حديثة وموافق عليها mix designتقديم ) .9
 من وزارة االشغال. 

خطة مرورية بالتنسيق مع دائرة السير وسلطة العقبة  تقديم  .10
للشوارع المراد اغالقها بالكامل مع وضع االشارات التحذيرية 

العامة ومراجعة دوائر واشارات التحويالت المرورية والسالمة 
الخدمــات)ماء، كهرباء، اتصاالت( ألخذ الموافقات الالزمة للتأكد 

 الخلطات االسفلتية.من عدم وجود اعمال لهم في مناطق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250000 
 مئتان

خمسون و
 ألف

    

 بالعدد: .2
تعددديل مناسدديب أغطيددة مناهددل )صددرف صددحي ، تصددريف ميدداه 

الت تخدددمات مختلفددة .......( فددي جسددم الطريددق أو امطددار تاتصددا
السدداحات مهمددا كددان نوعهددا وحجمهددا وذلددك باعددادة تثبيتهددا طبقددا 

ل إلى منسدوب طبقدة افسدفلت النهائيدة والسدعر للمواصفات للوصو
يشددمل خلددع الحلددق والغطدداء معددا وإعددادة تثبيتددب بالخرسددانة مسددبقة 

-precast concrete leveling ring 50) 30الصدب درجدة 

150mm تحددت حلددق افطددار وحولددب علددى أن يددتم قدد  الطبقددة )
سددم تقريبددا مددع 20افسددفلتية مددن جميددع الجوانددب وبعددر  وبعمددق 

النهائيددة ونقددل المخلفددات الناتجددة عددن العمددل إلددى المكددب التسددوية 
 المعتمد وحسب ارشادات المهندس.

 
 
 
 
 عدد

 
 
 
 
750 
 سبعمائة
 وخمسون

    

       ينقل المجموع إلى ما بعده 
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 المبلغ اسجمالي كعر الوحدة النمية الوحدة بيا  األعمال البند

 دينار فلس دينار فلس    
 
3. 

 
 : بالمتر المربع

تنفيذ أعمال قشط منتظم  لطبقات إسفلتية قائمة في مواقدع متفرقدة 
سددم  3داخدل حدددود منطقددة العقبدة االقتصددادية بسددماكة ال تقدل عددن

طبقدا  للمواصدفات وعلدى المقداول نقدل بواسطة قاشطة  ميكانيكية 
ناتج القشط واألنقا  خارج الموقع إلى المكدب المعتمدد مدن قبدل 

 عليمات المهندس المشرف .السلطة وحسب المواصفات وت
 

 
 

 2م

 
 

80000 
 ثمانون 

  الف

    

 بالمتر الطولي: .4

بداللونين  سدم (15عدر  ) البداردتقديم وعمل دهان طدر  علدى 
وكدددل  العامدددة للطدددر سدددب المواصدددفات االبدددي  واالصدددفر وح

مددايلزم التمددام العمددل وحسددب المواصددفات وتعليمددات المهندددس 
 وحسب التالي : المشرف 

 .ي  اللون االب -أ

 

 

 اللون االصفر . -ب

 

 

لتخطدديط ودهددان كافددة االشددكال الهندسددية  اللددون االبددي  -ج
الخاصددة بالسددالمة المروريددة مددن ممددرات مشدداة واسددهم 

ات و توجيهددددات وتهشددددير وغيددددره وحسددددب المواصددددف
 المهندس المشرف .

 
 
 
 
 م.ط

 
 

 م.ط
 
 
 
 2م

 
 
 
 

30000 
 ثالثون 
 الف

55000 
خمسة 

خمسون و 
 الف

7000 
 سبعة
 االف

    

 شار: .5
دبددل  اب بكددبتددامين واسددتئجار سدديارة لعشددراف علددى المشددروع 

موديدل ال  2500ccبسدعة محدرك التقدل عدن  دفدع ربداعي كابين
يددذ المشددروع ولحددين انهدداء وتسددليم ولمدددة تنف( 2019يقددل عددن )

جميدددع االعمدددال المطلوبدددة شددداملة جميدددع المحروقدددات والصددديانة 
مايلزم  وحسدب  وكل والتأمين الشامل والترخي   وغيار الزيت
 وتعود ملكيتها للمقاول بعد انتهاء المشروع .المواصفات 

 
 شهر 

 
12 

اثنى 
 عشر

    

       الخالصة ينقل المجموع إلى  
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 النهائيةالخالصة 
 

 .)للمرة الثانية(   العقبة/تعبيد طرق وصيانة الشوراع لمواقع متفرقة داخل المدينة :  المشروع

م منقول  البيـــا  الرقم  المبلغ 

 دينار فلس صفحة  

1.     مجموع قيمة االعمال 

2.     تنزيل أو زيادة )            (% 

3.     قيمة األعمال بعد التنزيل أو الزيادة 

قط _________________________________المجموع النهائي ف  
 

  

 
 

 _______:   ____________________________________المجموع النهائي كتابة 
 ___________________________________________  : اسم المقـــــاول

 ___________________________________________   : التوقيـــــــع
  ___________________________________________   : التاريـــــــخ

 ___________________________________________   ختم الشركـــــة:
 ___________________________________________  : عنوان الشركــــة


