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 امة واإلسكانالعوزارة األشغال 
 الحكوميةات اءعطدائرة ال

 
 عقد المقاولة الموحد

 2010/ للمشـاريع اإلنشائية

 
 

 2013 الطبعة الثانية المعدلة
 من وزارة االشغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات الحكومية  ةالصادر والتعديالت 

 

 

 
 الجـزء األول : التعليمات الى المناقصين

 ـــةـــــــــــــامــــروط العــــــــــالجـزء الثاني: الش
 ة ــــــــــــروط الخاصـــــــــــالجـزء الثالث: الشـ
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 دتمهيـــــــ

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

يتناغم مع الشروط التعاقدية المعمول بها  و  فق دية المحلية وبما يتواعاقالشروط الت
 اف التعاقد . عالميًا ويحقق درجة عالية من التوازن بين أطر 

 
نضع بين أيديكم  هذه النسخة المعدلة من عقد المقاولة الموحد للمشاريع 

ئمة  لدااإلنشائية والتي تعتبر نتاج عمل علمي متميز قامت به اللجنة الفنية ا
ية العاملة في دائرة العطاءات الحكومية والتي تمثل كافة  ائنشلتطوير العقود اإل

نشاءات األردني  من القطاعين العام والخاص  الجهات ذات العالقة بقطاع اإل
آملين أن يحقق الفائدة المرجوة التي تنعكس بدورها  على هذا القطاع الحيوي  

 قتصاد الوطني . اال  والهام والذي يعتبر رافدًا من روافد
 
 
 
 

 وزير األشغال العامة واإلسكان                           ــر عــــام دائــرة الـعـطــاءات الـحـكــومــيـــةـديمــ
 رئيـس اللجنة الفنية الدائمة لمراجعـة وتفسير                           

 عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشــــــــــائية 
 



(2020/هـ/  6) عطاء رقم :  ندسيةالعطاءات الهة مديري                       لمملكة األردنية الهاشميةا                        

0202 ثانيتشرين   

 ة الخاصةمنطقة العقبة االقتصاديسلطة 

ضمن  صحيصرف نزلية وخطوط موصالت عمال أفيذ تن

.لعقبة ا قةمنط دجارية داخل حدونية والتالسك قالمناط  

 

4 

 

 الفهـرس  
 

 الصفحة ليمات إلى المناقصينتعال 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-
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 11                  الشروط العامة  الفصل
 41 أحكـام عامـة   األول
 25 صاحب العمـل  الثاني 
 27 المهنـــدس الثلث 
 30 المقـــاول  الرابع 

 40 المقاولون الفرعيون المسمون  الخامس
 24  دمون والعمــالالمستخ السادس

 54 المصنعية  د و التجهيزات اآللية والموا سابع لا
 84 اشرة ، تأخر االنجاز وتعليق العمل بملا الثامن 
 52 االختبارات عند اإلنجاز   التاسع 
 45 تسلم األشغال من قبل صاحب العمل  العاشر

 75 المسؤولية عن العيوب  الحادي عشر
 16 ة ل وتقدير القيم كيل األشغا الثاني عشر 

 36 ت التغييرات والتعديال ثالث عشر لا
 86 عاتالدفو  قد قيمة الع الرابع عشر 

 67 انهاء العقد من قبل صاحب العمل الخامس عشر 
 97 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول السادس عشر
 82 المخاطر والمسؤولية  السابع عشر 
 68 التأميــن  الثامن عشر 
 90 اهـرةوة الققـال التاسع عشر 
 93 ات والتحكيم خالفال ،المطالبات  العشرون 

ازءالج
لث
لثا

 

 59 الشروط الخاصة -أ الفصل
 97 األحكـام العامة  األول
 99 صاحب العمــل الثاني 
 100 المهنــــدس الثلث 
 101 المقـــــاول الرابع 

 103 المستخدمون والعمال السادس
 105 صنعية د والمة والموالتجهيزات اآلليا السابع 
 106 ملخيرات وتعليق العة والتأاشر المب الثامن 
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 107 االختبارات عند اإلنجاز  التاسع 
 108 تسّلم األشغال من قبل صاحب العمل العاشر

 110 المسؤولية عن العيوب  الحادي عشر
 111 كيل األشغال وتقدير القيمة  الثاني عشر 
 112 ت التعديالالتغيـيرات و  ر الثالث عش

 114 لدفعاتوا قيمة العقد  الرابع عشر 
 116 ليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاولعت السادس عشر
 117 المخاطر والمسؤولية  السابع عشر 
 120 التأمـــــين الثامن عشر 
 121 المطالبات والخالفات والتحكيم  العشرون 

 123 فية الشروط الخاصة اإلضا -ب 
 124 ضافية صة اإلالخا روطالش 
 128 من المقاول ةبلو مطمعلومات  
 130 ذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات انم -ج 
 131 نموذج كتاب عرض المناقصة  1ج
 132 ملحق عرض المناقصة  2ج
 136 نموذج كفالة المناقصة  3ج
 137 نموذج اتفاقية العقد  4ج
 139 واحد(بعضو  سجل)مالفات تفاقية فّض الخنموذج ا 5ج
 140 أعضاء( بثالثة  س)مجل الخالفات فاقية فّض ات نموذج 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 لم األشغال عند تساإلنجاز  خالصة عن دفعة نموذج م 10ج
 148 (اءر بالمخالصة )اإلبر إقرا جوذ نم 11ج
 149 نموذج التزامات المقاول  12ج
 150 إقرار متعلق بالدفعات األخرى  13ج
 151 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة  14ج

 

 
 

 : تبر التشريعات التالية غير المرفقة جزء ال يتجزأ من وثائق العطاءعت
 ط العامة(. و رشال –وحد )الجزء الثاني  دفتر عقد المقاولة الم  -

 الشروط الخاصة(.  –الموحد )الجزء الثالث اولة مقالدفتر عقد  -

لبناء  ات اوكود بالخصوص وزارة األشغال العامة واإلسكان الصادرة عن العامة الفنية المواصفات  -
 . ة عنهاالصادر
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 عقد المقاولة الموحد

 2010/ائيةللمشـاريع اإلنش

 
  2013الطبعة المعدلة الثانية 

 االسكان / دائرة العطاءات الحكومية شغال العامة و من وزارة اال ةالصادر ت اليعدتوال
 
 
 

 

 زء األول  جـال
 التعليمـات إلى المناقصين

 
 
 
 



(2020/هـ/  6) عطاء رقم :  ندسيةالعطاءات الهة مديري                       لمملكة األردنية الهاشميةا                        

0202 ثانيتشرين   

 ة الخاصةمنطقة العقبة االقتصاديسلطة 

ضمن  صحيصرف نزلية وخطوط موصالت عمال أفيذ تن

.لعقبة ا قةمنط دجارية داخل حدونية والتالسك قالمناط  

 

7 

 
 التعليمات الى المناقصين

Instructions to Tenderers 
 
 

  ( 2020هــ// 6  ) العطاء رقم ❖
جارية  السكنية والت ضمن المناطق صحي صرف منزلية وخطوطوصالت عمال أ تنفيذ  خاص بمشروع:لا     

 . لعقبة قة امنط داخل حدود 

 .بة منطقة العقخل حدود دا :العطاء موقع تنفيذ ❖
 

وصالت  عمال أ تنفيذ ب  قتصادية الخاصة بالقيام ترغب سلطة منطقة العقبة اإل :الوصف العام للعطاء   ❖
وحسب ماهو  ة العقبةطقنمجارية داخل تالسكنية وال ضمن المناطق صحيصرف منزلية وخطوط 

 .مبين بوثائق العطاء وجداول الكميات المرفقة
  

 

العطاء والراغبين  إلعالن عن طرح هذاجب اصة بمو لذين يحق لهم شراء نسخ المناققاولين ايمكن للم (1)
ك وذلالعطاء الموزعة مع دعوة العطاء  باالشتراك في المناقصة أن يتقدموا للحصول على نسخة من وثائق

 مقرر .النسخة ال ثمن عبل دفامق
 
 

 شمولية وثائق العطاء (2)

  )المشروع ( ما يلي : تشمل وثائق العطاء         

 ا اإلعالن .فيه اء بمادعوة العط -2-1

 التعليمات الى المناقصين. -2-2

 عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية ويتضمن: -2-3

 الشروط العامة . -أ

 ة.يضافاإل الشروط الخاصة -ب
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 عرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات.النماذج  -ج     

 المواصفات الخاصة.المواصفات العامة و  -2-4

 ت(وجد )إن المخططات -2-5 

 واالسعار.جداول الكميات   -2-6

 
  : إعداد وتقديم عروض المناقصات /طريقة تقديم العروض (3
لعمل ، وأن يتعرف عليه وأن يحصل بنفسه  زيارة موقع اوم بقأن ي ةناقصالم(  ينبغي على من يرغب االشتراك في هذه 3-1)

والظروف المحيطة   ماهيتها العرض ،وأن يتفهم  قديمله لت الخاصة ، على جميع المعلومات الالزمة وعلى مسؤوليته ونفقته
ى  التي تؤثر علتلك  ، أو  ةناقصالمبالمشروع وسائر العادات المحلية ، وظروف العمل ، وكل األمور األخرى التي لها عالقة ب

 وضع أسعار عرضه. 

ئة النموذج  بتعبمناقص اقصة المدرج في هذا الدفتر ، ويقوم اليقدم عرض المناقصة على نموذج عرض المن -أ
 الكميات واألسعار وأي جداول أو مالحق أخرى ويوقع وثائق المناقصة في األماكن المحددة لذلك .وجدول 

 ت باألرقام والكلمات بخط واضح .الكمياجداول في  ةالوحد سعارة أيشترط تعبئة خان -ب

أو أخّل  مناقص أي تعديل،  ى الذا أجر مناقص ، وإعلى وثائق العطاء من قبل الال يجوز إدخال أي تعديل  -ج
 بأي من هذه التعليمات ، فإّن ذلك يؤدي إلى رفض عرضه . 

خاصة منفصلة ترفق  ذلك في مذكرةقدم يه أن تتطاعباسأما إذا أراد المناقص تقديم عرض بديل ، فإّن  -د
في نظر ة أن تما هو مطلوب ، وللجنة العطاءات المختصبالعرض ، شريطة أن يتقدم بالعرض األصيل ك

 ترفضه   عرضه البديل أو

يجب على المناقص أن يقدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعليمات ودعوة العطاء وأن يشتمل   (3-2)
 -ية :علومات التالوالم ياناتبى العل العرض

نـت إذا كاويض للمسـؤول المفـوض بـالتوقيع عنهـا . و وضع منشأة المناقص فردًا كان أو شركة ، وكتاب التفـ  -أ
ئــتالف فإنــه يجــب علــى الشــركات المت لفــة تقــديم اتفاقيــة االئــتالف بينهــا بحيــث يكــون نــاك مشــاركة بشــكل اه

ف االئـتالف علـى العـرض ، وأن يقـدموا راأن يوقـع أطـ ، و  ردين (فـ ومن عـينالت لف بالتكافل والتضـامن ) مجتم
 ائهم مجتمعين .الكفاالت والضمانات بأسم

ًا ، التي سبق وأن أنجزها ، والمشاريع الملتزم بها حالييان وصف المشاريع مع بته ، خبرة المناقص ومؤهال -ب
 وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية .

امهم في التنفيذ ، شريطة ذكر اسم مقاول األشغال  استخدن ينوي الذي عيـينر الف لينذكر أسماء المقاو  -ج
ينتمي إليها المقاول ن نفس الفئة التي  ضممصنفاً  يكية، على أن يكون هذا المقاول الفرعيالكهروميكان

 الرئيسي في تصنيفه أو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي .
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 الح صاحب العمل وألمره ، بالمبلغ المحدد فيق لصشيك مصد ة أوية ماللكفا قدميرفق مع العرض الم -د
أن تكون تلك  ي المناقصة ، وعلىول ف ص للدخاقصة ( كدليل على جدّية التزام المناق ) ملحق عرض المن

 الكفالة صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في األردن .
تقرره لجنة العطاءات المختصة خالل طاء ، حسبما الع معليه لم يحن لتعاد هذه الكفاالت للمناقصين الذي 

الذي يحال  سبق . أما المناقصما أصة أيه العطاء أو انتهاء صالحية كفالة المناق ( أيام من تاريخ إحالة 7)
 . عليه العطاء فتعاد إليه هذه الكفالة بعد أن يقدم ضمان األداء ويوقع العقد

( فعندها يتوجب على  Bondsات تأمين )انعمل فيه ضمتست دلى بلإيًا نتمأما  إذا كان المناقص م
كل   ثل هذا الضمان وفيبل مكان يقمسبق إلى صاحب العمل لمعرفة فيما إذا المناقص أن يتقدم بطلب 

األحوال يجب أن تكون تلك الضمانات مصدقة من بنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في االردن عند 
 تقديمها .

ن يحدد عنوانًا أما إذا كان مركز المناقص الرئيسي خارج األردن فإّن عليه أ سمي الكامل ،الر  اقصلمنان واعن   -هـ
كافة المراسالت واإلشعارات . وكل إشعار أو رسالة   مي الذي توجه إليه الرسنوانه له في األردن ليعتبر ع

 تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سلمت إليه .
زات اآللية  الرئيسية المحددة في العطاء ، مبينًا تكاليف المواد والتجهيود سعار البن ألحليالً ت يقدمأن  -و

 ألشغال كاملة . باح إلنجاز بنود ااألر ارية و والمصنعيات والمصاريف اإلد
ب أي معلومات أو بيانات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا كانت مطلوبة بموج -ز

 مواصفات الخاصة أو هذه التعليمات .ضافية أو ال ة اإلصالخا طلشرو ا
كلية لتنفيذ كل من لى أنها القيمة الات عالكمي لبنود في جدولي يدونها المناقص أمام ا( تعتبر األسعار الت3-4)

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــديتمهيلال اعمذلك األــــــــــــــــــــتلك البنود وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وفقًا للعقد ، وتشمل ك
 (Preliminaries كميادول الصة بها في جالتمهيدية بنود منفصلة خا ( ) إاّل إذا ورد لألعمال. ) ت 

 : توضيح االلتباس( 3-5)          
  ي وض ف غم إذا كان هناك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء ، أو كانت هناك حاجة لتوضيح أي        

ن أجل  لمناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات المختصة مطاء ، فعلى االع قوثائ
( أيام ، ويتم  7العطاء بما ال يقل عن ) اريخ المحدد لفتح الت د يسبقالتوضيح وإزالة االلتباس في موع

مثل هذا  تخذ أن ي يجوز ء والعطاتوزيع اإلجابة خطيًا على االستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين لل
 التوضيح مبررًا لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض .

 إيداع العروض: ( 3-6)        
 ( 2020هــ//  )   توم مكتوب عليه من الخارج عطاء رقم كاماًل وفي ظرف مخض متم العر يقد -أ    
 جارية داخل حدودوالت كنيةالس طقاالمن منض صحيصرف منزلية وخطوط وصالت عمال أتنفيذ  الخاص بمشروع: 

 .لعقبة قة امنط
 لك في/وذ اءات المختصة في إعالنها عن العطاءدوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطواسم المقاول ويودع في صن

 المحددين لإليداع . يخقبل الموعد والتار أو 
 غلقًا .إّن أي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إلى صاحبه م -ب  
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إذا نص في دعوة العطاء على اتباع ضور من يرغب من المناقصين ، إاّل دة في جلسة علنية بحالعروض عافتح ت -ج  
 سلوب آخر .أ

 إلزامية العروض : ( 3-7) 

اخر موعد لاليداع ويظل العرض ملزمًا  اقص وال يجوز سحب هذا العرض بعدمنمًا للالمقدم ملز  لعرضتبر اعي
عطاء مدة التزام اريخ إيداع العروض إاّل إذا حدد في دعوة البتداء من ت( يومًا ا 90 فترة )لقدم به للمناقص الذي ت

 .  أطول من هذه المدة

 : عمالت الدفع وعرض المناقصة ( 3-8) 
على غير ذلك في شروط دعوة العطاء . وإذا كانت هنالك لدينار األردني إاّل إذا نص بام أسعاره اقص تقديالمنعلى 
أسعار تحويلها ي نموذج عرض المناقصة ، فإنه يجب تحديد تلك العمالت و ص عليها ف منصو للدفع  ت أخرى عمال

 ألساسي " . في موعد " التاريخ ا
 ءالعطا تقيـيم العروض وإحالة(  4)
 : تقيـيم العروض( 4-1)

  ةسلط ه فيب لالمعمو 2001( لسنة 4رقم )اللوازم واالشغال نظام  بموجبيتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها 
المشتريات ام نظ) الهاشمية نيةاألردة فعول في المملكوالتشريعات النافذة الم منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

والتعليمات المنبثقة  ( من الدستور120)( و114تضى المادتين )الصادر بمق 2019لسنة  (28)ية رقم الحكوم
 اية بهذه التعليمات .ودر  طالعإ ىيكون علويفترض في المناقص أن ، (نفسه النظاممن 

 : أسلوب تدقيق العروض(4-2)
البنود الواردة   لسلسحكم التض على ان ال يرو التالية في تدقيق العيتم إتباع الخطوات واإلجراءات 

 -:هأدنا
سـعر إذا ُوجد في العرض خطأ او تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب ان تكون عليه هـذه الجملـة بتطبيـق  -أ

تالي يـتم تعـديل ة العطاءات المختصة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة ، وبالللجن، ف  دةحالو 
 .ي للعطاء وفقًا لذلك لجمابلغ اإلألسعار أو الما مجموع

 -إذا اختلف سعر الوحدة المذكورة باألرقام عن المذكور كتابة بالكلمات فيتم إتباع اإلجراءات التالية: -ب
ها إلـى اختالف في سعر الوحدة لبنـد معـين بـين مـا هـو باألرقـام عمـا هـو بالكلمـات فينظـر عنـد وجد إذا : (1-)ب 

كان الفرق كبيـرًا يـتم األخـذ بالسـعر األقـرب كتابًة بالكلمات فان  جاءًا وما ين ما جاء رقمب الفرق الحسابي
 ج .واردين بالكلمات أو األرقام إلى السعر الدار السعرين المن 

 ن الفرق صغيرًا فعندها يتم األخذ بما جاء كتابة بالكلمات .كاا : إذ( 2-)ب
 ه .قبول العرض أو رفضلًا ر منطقيفي تقييم السعق حالعطاءات المختصة ال( : ويظل للجنة 3-)ب

 ةالمختصـ  إذا ُوجد خطأ في أي من العمليات الحسابية ،  فإنه يتم تصحيح المجموع وفق مـا تقـرره لجنـة العطـاءات -ج
 جموع المصحح ملزمًا للمناقص .الم يكون و 

رة وكأنهـا محملـة علمسـ د غيـر ابـار تلـك البنـو عتر مـن البنـود ، فيـتم اإذا ُوجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكث -د
 المنـاقص تنفيـذها )فيمـا إذا أحيـل عليـه العطـاء ( وذلـك بـدون مقابـل سـواء أرفـق بنود العطاء األخرى ، وعلـىعلى 
 يرفقها في عرضه . لم  د أونو بتلك ال
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وحدة لر ابت اسعااضحة ،  او كتو  ط باألرقام وجاءت غيراذا لم يقم المناقص بكتابة سعر الوحدة بالكلمات وإنما فق -هـ
لمبلغ عندها يجوز للجنة العطاءات المختصة إتباع ة وتشكل معها التباس في احتساب جملة ابكلمات غير واضح

 -لية :اإلجراءات التا
بند ، عندها يجوز ا كانت األرقام او الكلمات غير واضحة مما يشكل التباسًا في حساب جملة المبلغ لل: إذ(1- هـ)

خرين المشاركين بمناقصة العطاء لغاية الحصول ، عند المناقصين اآل دلبنلهذا ا أعلى سعر ورد يقتطب
 مالية لهذا العرض .لى قيمة إجع

( اقل العروض قيمًة واتجهت النية   لإلحالة عليه ،  1-البند )هـ ليه بق عط يعرض الذ( : إذا بقي هذا ال2-)هـ
 . نخريصين اآلند عند المناقلبأدنى سعر ورد لهذا ا عندها يتم تطبيق

 (  . 2-ة للعرض على أساس )هـ ل القيمة اإلجمالي( : يتم تعدي3-)هـ
 الوحدة كتابه لهذا البند سعر وين تدبن يقوم إذا قام المناقص بكتابة جملة المبلغ لبند ما دون ا -و

 لبنداية  على كم ة جملة المبلغسموحدة لهذا البند من ق ) وكان سعر الوحدة رقمًا غير واضح ( فيتم احتساب سعر 
 د بصورة مغلوطة أو مبالغ فيها ، فللجنة العطاءات المختصة الحقناقص بتسعير بنإذا قام الم -ز 

 -بما يلي : 
 ،  عرض اورفض ال -1 

شريطة ان تبقى  األسعار بمعرفة المقاول مستأنسة بأسعار السوق الرائجة وأسعار المناقصين اآلخرينل ديتع -2
 قيمة العرض بعد التدقيق . ديل مساوية أو اقل منعالترض بعد اإلجمالية للعة القيم

مات كما تمارس تعليه الهذ ورد في تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بما (4-3) 
قتصادية اال العقبة  المعمول به في سلطة منطقة 2001لسنة  (4رقم )اللوازم واالشغال نظام  بموجبصالحياتها 

( لسنة 28المشتريات الحكومية رقم )ام نظ) الهاشمية األردنيةة فعول في المملكوالتشريعات النافذة الم الخاصة
بإحالة ، (نفسه النظاموالتعليمات المنبثقة من  من الدستور( 120)( و114دتين )ى الماضتالصادر بمق 2019
أن يكون ألي مناقص لم يفز بالعطاء أي حق في مطالبة  ن دو كل ذلك يد بأقل العروض قيمة ويتماء دون التقالعط

 عمل بأي تعويض إزاء ذلك .صاحب ال
 

 ( الضمانات ) الكفاالت (5) 
 :فيذ ( نة التالاء ) كفضمان األد  ( 5-1)

  ( 14) ةفتر  خالل ةو التأمينات المطلوبلكفاالت اوتقديم ا تنفيذهعقد ن يقوم بتوقيع أ المناقص الفائز بالعطاءى عل
احب العمل ضمان ، وعلى المناقص أن يقدم إلى صعليه أو تلزيمه له من تاريخ إبالغه خطيًا بإحالة العطاء يوما

ان الصادر عن أحد تكون قيمة هذا الضمء المرفق ، و ألداان اضم جب نموذلعقد حسقيع اتفاقية ااألداء عند تو 
دة ) في ملحق عرض المناقصة( وذلك ضمانًا حدم نفي األردسسات المالية المرخصة للعمل مؤ دى الالبنوك أو إح

 ا قد يترتب على المقاول وفاء ألغراض العقد.لتنفيذ التزامات العقد تنفيذًا تامًا ، ولدفع م
ا يحق دهب فعنز عن تقديم ضمان األداء المطلو اقية العقد ، أو عجعن توقيع اتفأخر أو تص ق اض المنإذا رف 

المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى القضاء ، وال يكون للمناقص أي حق في ة صق االة المنلصاحب العمل مصادرة كف
 تعويض بشأنها .المطالبة بها أو بأي 
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 : ( لعيوباإصالح كفالة  ضمان إصالح العيوب )  ( 5-2)
إصــــالح العيــــوب بقيمــــة  ان. ضــــم عنــــد تســــلمه شــــهادة تســــلم األشــــغال ى المقــــاول أن يقــــدم لصــــاحب العمــــلـلـــ ع
ــن ق  5% ــة مـ ــااألعيمـ ــزة النهائ لمـ ــة وتنفيـــذ المنجـ ــال المتبقيـ ــتكمال األعمـ ــه باسـ ــمان قيامـ ــد التعـــديالت ، لضـ ــة بعـ يـ

ــال إ ــا أعمـ ــوص عليهـ ــدة المنصـ ــة للمـ ــوب المطلوبـ ــالح العيـ ــقصـ ــي ملحـ ــرض ا فـ ــاقص لعـ ــذاوبح ،منـ ــون هـ ــث يكـ  يـ
الضــــمان مـــل فــــي األردن . وبتســــليم هــــذا لعخصــــه لنــــك أو مؤسســـة ماليــــة كــــل منهمــــا مر ان صــــادرًا عــــن بالضـــم

 العمل يعاد للمقاول ضمان األداء .ب حاصل
 

 مالحظة عامة :
ـــ    ات، فإنــــــه يحــــــق للجنــــــة العطــــــاءات المختصــــــةإذا أخــــــّل المنــــــاقص بــــــأي مــــــن هــــــذه التعليـمــ

 .عرضه اداستبع
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 عقد المقاولة الموحد
 2010/للمشـاريع اإلنشائية

 
  2013 دلة الثانيةمعلعة االطب

 وزارة االشغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات الحكومية ن م ةالصادر ت والتعديال
 

 
 الجـزء الثانــي 

 العامـــــــــــة   ـــروطلشــــا
 
 

 وزارة الصادر عن2010 للمشاريع اإلنشائية لعام لة الموحد مقاو لعقد ا رفي دفتالعامة تعتبر الشروط 
المعمول به في سلطة منطقة   2001( لسنة 4رقم )شغال الوااللوازم نظام  و, ان ـواإلسك امةلعغال ااألش

ت  مشتريالاام نظو )  الهاشمية دنيةر األة فعول في المملكوالتشريعات النافذة الم العقبة االقتصادية الخاصة
يمات  والتعل ( من الدستور120)( و114)تضى المادتين الصادر بمق 9201( لسنة 28رقم ) مية و الحك
بتاريخ طرح هذا العطاء صة في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخا السارية ، (نفسه النظامة من ق ثنبلما

 منه بأنه  اماً لتز ا يعتبر المناقصوجميع ما يتبعها من تعليمات شروطًا عامة لهذا العطاء وأن تقديم عرض 
 . بنودها ع جمي د اطلع عليها وتفهمها وقبل بق
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 الفصـل األول  

 أحكــام عامـة 
GENERAL PROVISIONS 

 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

أن الكلمات التي تشير إلى األشخاص ة( المعاني المخصصة لها أدناه ، كما لخاصوا نهاممة لعا) ا
 -اق غير ذلك :لسيالقانونية األخرى ، ما لم يقتض ا تالفرقاء تشمل الشركات والكيانا أو

1/1/1  " " The Contract: العقـد   

  1/1/1/1     " Contract":  العقـد   

،  والمواصفات  المناقصة ، وهذه الشروطقبول ، وكتاب عرض ال تابكقد ، و اقية العيعني اتف 
ات ، والجداول ، وأية وثائق أخرى )إن وجدت( مدرجة في اتفاقية العقد أو في كتاب والمخطط

 بول .الق
1/1/1/2   Contract Agreement "   "اتفاقية العقد: 

 (1/6) مادةالليها في ( المشار اوجدت إن )تعني اتفاقية العقد  
1/1/1/3   nce"Letter of Accepta "كتاب القبول 

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

فيه توقيع  العقد " ، وعندها يعتبر التاريخ الذي يتمية فاقتعني "االقبول يفإن مصطلح كتاب 
 ة العقد " هو تاريخ إصدار كتاب القبول ."اتفاقي

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

العرض المتعلق ، وتشمل  ولايعني الوثيقة المسماة كتاب عرض المناقصة والتي استكملها المق 
 وقدمه إلى صاحب العمل . اوللمقاوقعه  غال الذيباألش

1/1/1/5  " "Specifications:     فاتالمواص 
قد وأي تعديالت العتعني الوثيقة المسماة المواصفات والتي تحدد مواصفات األشغال المشمولة في  

 عليها أو إضافات إليها تتم وفقًا الحكام العقد .
1/1/1/6  "Drawings": المخططات 

ية ومعدلــة يصــدرها ة فــي العقــد ، وأيــة مخططــات إضــاف ا هــي مشــمولكمــ  غالشــ ات األنــي مخططــ عت 
 أو من ينوب عنه( بموجب أحكام العقد . صاحب العمل )

 "Schedules" : الجداول 1/1/1/7

وتضـم  ني الوثائق المسماة الجداول كما استكملها المقاول وقدمها مـع كتـاب عـرض المناقصـة ،تع 
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اول ائم وجــدت والقــو ول الكميــاان ان تشــمل هــذه الجــداول جــدكــ موي ةالصــف عقــد بهــذهالــى وثــائق ال
 اسعار الوحدة.

1/1/1/8  " Tender"   عرض المناقصة:  

 اشـتملهامقاول بتقديمـه مـن وثـائق أخـرى معـه ، كمـا ال تعني كتاب عرض المناقصة وجميع ما قام 
 العقد .

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

 والمرفقة بكتاب عرض المناقصة ، والتي تشكل جزءًا منه .
1/1/1/10  " Bill of Quantities" : تجداول الكميا  

 " Daywork Schedule":  ةيمجدول العمل باليو  
 " الجداول " . ضمنلة و والمشمن وجدت( تعني الوثائق المسماة كذلك )إ

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

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

   .ينانونيالقءه الفلك خوكذ ةاقصيعني الشخص المسمى بصاحب العمل في ملحق عرض المن 
1/1/2/3  "orContract":  المقاول  

يعني الشخص ) األشخاص( المسّمى بالمقاول في كتاب عرض المناقصة الذي وافق عليه صـاحب  
 ذلك خلفاءه القانونيين .ل كالعمل ، ويشم

1/1/2/4  "''Engineer:  المهندس  

اض هذا العقد ، والمسـّمى فـي غر س ألدالمهن ام بمهاميعني الشخص الذي يعينه صاحب العمل للقي 
ــديل ناقصــة بملحــق عــرض الم هــذه الصــفة ، أو أي شــخص آخــر يقــوم صــاحب العمــل بتعيينــه كب

 ( .3/4ذلك التعيين وفقًا للمادة ) عن للمهندس من وقت الخر ، ويبلغ المقاول
1/1/2/5   Contractor’s Representative"":  ممثل المقاول  

وقت الخر بموجب المـادة  ه في العقد ، أو من يعينه منمقاول لتمثيلال ميهسيالذي لشخص ي ايعن 
 ( ليتصرف نيابًة عنه .4/3)

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

بالغ المقـاول أنهـم فراد الذين يقوم المهندس أو صاحب العمـل بـإألان م أياً  ، وكذلك وصاحب العمل
 العمل .من أفراد صاحب 

1/1/2/7    Personnel  "Contractor’s"   :مستخدمو المقاول  

ممثــل المقــاول وجميــع مــن يســتخدمهم المقــاول فــي الموقــع ، بمــن فــيهم المــوظفين والعمــال نــي يع 
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ــرهم مــن جهــاز الم فرعــي ، واألشــخاص اآلخــرين الــذين يســاعدون  اولمقــ  يجهــاز أقــاول أو وغي
 المقاول في تنفيذ األشغال .

 "Sub contractor":   المقاول الفرعي 1/1/2/8

مقـاول فرعـي ، أو أي شـخص يـتم تعيينـه كمقـاول فرعـي لتنفيـذ د كأي شخص يسّمى في العق يعني 
 ء .ي من هؤالجزء ما من األشغال ، والخلفاء القانونيين أل

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

 ي أشخاص آخـرينو أة في العقد ، أص الثالثة الذين يسمون بهذه الصفيعني الشخص أو األشخا                                  

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

 ." FIDICبـ " ي للمهندسين االستشاريين يرمز اليه للدو د اااالتح      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

 ( يومًا.28) ـقصات بوض المنايعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي إليداع عر  
 mencement Date""Com:   تاريخ المباشرة  1/1/3/2

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

( 8/2دة )لمـاب اجـ ( بمو  قع الحـالتعني المدة المحددة إلنجاز األشغال أو أي قسم منها ) حسب وا 
مناقصـة ، مـع أي تمديـد لمـدة يتم تحديـدها فـي ملحـق عـرض ال محسوبة من تاريخ المباشرة ، كما

 (.8/4اإلنجاز يتم بموجب المادة )
1/1/3/4  ''  on Completion '' sTest   عند اإلنجاز: اتار ختباال  

 يقين ، أو التي تطلب لفر ن ايليها بالمتفق عتعني تلك االختبارات المنصوص عليها في العقد ، أو  
ال أو أي  ـقبل أن يتم تسلم األشغام " الفصل التاسع " ، إجراؤها بموجب أحك كتغيير ، والتي يتم

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

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

هـا فـي العقـد ، والتـي يـتم إجراؤهـا بموجـب أحكـام عليتعني تلك االختبارات ) إن وجدت( المنصوص  
ــتم تســلم األشــغال أو أي قســم م ــل  ل (لحــااواقــع  نهــا) حســبالشــروط الخاصــة ، بعــد أن ي مــن قب

 صاحب العمل.
 ''Defects Notification Period'' العيوب:   بعار فترة اإلش  1/1/3/7

فـي األشـغال أو أي  بـالعيوب( لإلشعار 11/1) تعني الفترة الزمنية التي يتم تحديدها بموجب المادة 
 يــتمهــا لتمديــد ) مــع أي قســم منهــا ) حســب واقــع الحــال ( كمــا هــي محــددة فــي عــرض المناقصــة 
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فـي از األشغال ، أو أي قسم منها ، كما يتم تحديده ( محسوبة من تاريخ إنج11/3بموجب المادة:
 ( .10/1شهادة تسلم األشغال المشار إليها في المادة )

1/1/3/8  ''Performance Certificate''  شهادة األداء :  

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

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

1/1/4/1  "Accepted Contract Amount"    : قيمة العقد المقبولة   
ها واصالح أية  جاز وإن ألشغالتنفيذ ا تعني قيمة العقد كما تم قبولها في " كتاب القبول " مقابل

 عيوب فيها.

  Contract Price"":   العقدقيمة  1/1/4/2
 فقًا الحكام العقد.م و ( وتشمل أي تعديالت عليها تت14/1تعني قيمة العقد المعرفة بموجب المادة ) 

 "Cost'':   الكلفة 1/1/4/3

داخــل الموقــع أو ،  ولــةقورة معمقــاول بصــ تعنــي جميــع النفقــات التــي تكبــدها أو ســوف يتكبــدها ال 
 ماثلها ، ولكنها ال تشمل الربح .ات االدارية وما يخارجه ، بما في ذلك النفق

 ficate ert"Final Payment C":  شهادة الدفعة الختامية 1/1/4/4

 ( .14/13تعني شهادة الدفعة الختامية التي يتم اصدارها بموجب المادة ) 
 ''l Statement''inaF:   النهائي المستخلص 1/1/4/5

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

 ها ( ، ولكن غير العملة المحليةلدفع جزء ما من قيمة العقد )أو كل  دهاتعني أي عملة يتم تحدي 
 "ertificate''t CnPayme Interim  شهادة الدفع المرحلية 1/1/4/7

بع عشر " ، غير شهادة الدفعة ها بموجب أحكام " الفصل الراتعني أي شهادة دفع يتم إصدار  
 الختامية .

 urrencyl C''Loca'':  العملة المحلية 1/1/4/8

 تعني عملة الدولة التي يتم تنفيذ األشغال فيها . 
 ''tificateayment CerP '':  شهادة الدفع 1/1/4/9

 فصل الرابع عشر " ي شهادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام " الأ نيعت 
 ''Provisional Sum'': المبلغ االحتياطي 1/1/4/10

بهذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما من األشغال   يدهيعني أي مبلغ ) إن وجد( يتم تحد 
 .( 13/5المادة )لتزويد مواد أو تجهيزات أو لتقديم خدمات بموجب 
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 ''Retention Money''   :المحتجزات 1/1/4/11

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

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

ــاول  ــب شــ  كجــزء مــن يعنــي أي كشــف أو مســتخلص يقدمــه المق ــام " الــ  ادةهطل دفع ، بموجــب احك
 .الفصل الرابع عشر " 

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

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

ا ازهــ إنجو شــغال تنفيــذ األكنــات والعربــات وغيرهــا مــن األشــياء الالزمــة لاتعنــي جميــع األجهــزة والم 
مؤقتة وال معدات صـاحب العمـل ) إن وجـدت( األشغال ال واصالح أية عيوب فيها ، ولكنها ال تشمل

أو قصــد بهــا تشــكيل جــزء مــن األشــغال لت وال التجهيــزات أو المــواد او األشــياء األخــرى التــي شــك
 الدائمة .

1/1/5/2         " Goods":  اللوازم 
 مناسب .ا ، حسبما هو واألشغال المؤقتة أو أي منهات هيز جد والتل والمواتعني معدات المقاو 

 '' Materials'' : المواد 1/1/5/3

صــد بهــا تشــكيل جــزء مــا مــن و ق تعنــي األشــياء مــن كــل األنــواع ) غيــر التجهيــزات( التــي شــكلت ا 
ا هتقـديم المقـاول األشغال الدائمة ، بما في ذلك المواد الموردة فقـط ) ان وجـدت( والتـي يطلـب مـن

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

 .تعني االشغال التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول بموجب العقد  
 "  Plant "  : التجهيزات االلية 1/1/5/5

  ل الدائمةشغااأل ما من شكيل جزءكنات والعربات التي شكلت او يقصد بها تاتعني 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'' :      األشغال المؤقتة 1/1/5/7
قتضـي وجودهـا فـي ي يالتـ  قـاول (عـدات المتعني جميع االشغال المؤقتـة مـن كـل نـوع ) باسـتثناء م 

 ة وانجازها واصالح أية عيوب فيها .مدائالموقع لتنفيذ االشغال ال
 Works''''     :  االشغـال 1/1/5/8

 غال المؤقتة ، أو أي منها حسبما هو مناسب .الشتعني االشغال الدائمة وا 
 ''Other Definitions''  :تعاريف أخرى  1/1/6
 ''Contractor’s Documents'' :  قاولائق الم ثو  1/1/6/1
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حاســوب والمخططــات واألدلــة والمجســمات وغيرهــا مــن الوثــائق حســابية وبــرام  التعنــي المــذكرات ال 
 يقدمها المقاول بموجب العقد .تي ذات الطابع الفني ) إن وجدت( ال

 'Country''':  الدولـة 1/1/6/2
 يطلب تنفيذ األشغال الدائمة فيها.  حيثع( ق م المو )أو معظ تعني الدولة التي يوجد فيها الموقع 

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

دمها صـاحب العمـل لغـرض اسـتعمالها مـن يقـ  كنـات والعربـات ) إن وجـدت( التـياتعني األجهزة والم 
زات جهيـ الت مل تلـكهـا ال تشـ قبل المقاول في تنفيذ األشـغال كمـا هـي محـددة فـي المواصـفات ، ولكن

 .تسلمها بعد بالتي لم يقم صاحب العمل 
 Force Majeure'''':   القوة القاهرة 1/1/6/4

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

يـة درة عـن أتعني جميع التشريعات واألنظمـة وغيرهـا مـن القـوانين الوطنيـة ، وكـذلك األنظمـة الصـا 
 مشكلة قانونيًا .مة عا ةسلط

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

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

،  يهــاف لمــواد آلليــة واتعنــي األمــاكن التــي ســيتم تنفيــذ األشــغال الدائمــة عليهــا وتســليم التجهيــزات ا 
 على اعتبارها جزءا من الموقع .وكذلك أية أماكن أخرى ينص العقد تحديدًا 

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

 قولة بتاريخ ايداع عرض المناقصة مرس ان يتوقعه بصورة معمت يعني ما لم يكن بوسع مقاول 
 ''Order ariationV''(:   التغيير ) األمر التغييري  1/1/6/9

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

 2010/ للمشـاريع اإلنشائية

 
  2013 دلةمعلا  ةالثاني  ةطبعال

 
 

 الجــزء الثالـث 
الشـــروط الخاصـــة     
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ريع اإلنشائيةللمشا  وحدالم مقاولةعقد ال  
  وط الخاصةالجزء الثالث : الشر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

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

     

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

 الشروط الخاصة . -أ
 الشروط الخاصة اإلضافية. -ب
 نات .يات والبيانماذج العرض والضمانات واالتفاق  -ج

     
 
 

ط الواردة في هذا تمد الشرو وتع مة ، اشروط العيعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متممًا لجزء ال    
 للعقد . الجزء كشروط خاصة

العامة يعتبر سائدًا ويؤخذ به  إّن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط    
 المواد " .يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعّدل على تلك "  القدر الذيب
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 (1)  ةاإلضافي  الشروط الخاصة  -ب

 
 ط الخاصة اإلضافيةرو الش -ب

Supplementary Particular Conditions 
 ـــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــــــ 

 وصف المشروع موضوع هذا العطاء . *
 جارية داخل حدودالسكنية والت ضمن المناطق صحيصرف منزلية وخطوط وصالت عمال أتنفيذ ع يتضمن المشرو           

 وضح بوثائق العطاء وجداول الكميات المرفقة مهو  سب ماحو . لعقبةقة امنط
 :. عين االعتبار ما يليعلى المناقصين أخذ ب

عتبــر جــزء ال يتجــزء مــن المشــروع ويجــب ت ولــم تــرد فــي المواصــفات الخاصــة تيــالكمي اعمــال وردت فــي جــداول اأ .1
 من األعمال .ضمن ا تسعيره

تهـا دون الحـق يات مهما كانـت كمييادة أو تخفيض الكمفي ز الحق  وللسلطة الكميات الواردة هي كميات تقديريةإن  .2
المطالبة باية تعويضات ماليـة او فروقـات او تعـديل علـى االسـعار كـون العطـاء تنفيـذ تراض عليها أو للمقاول باالع

 .ويعتمد على الطلبات المقدمة واالحتياجات الت منزلية ولمدة عام  وص
 ( يوم  .365مدة تنفيذ االعمال ) .3
 . هينشائية بجزأقد المقاولة الموحد للمشاريع األع فترروط دالعطاء لشهذا يخضع  .4

 
 ن كان مطلوبًا ( .إ وكيد الجودة )تنظام   –(  9/  4المادة )   *
 ها.معدات صاحب العمل والمواد التي يقدم  –(  20/ 4المادة )   *
مدة  تعدلع ، المشرو روف هذا بالنسبة لظ –مباشرة العمل   –(  1/  8مادة ) لا  *

 ( .يجب تحديدها قبل إحالة العطاءيومًا الى )( 42)
 مدة اإلنجاز   –(  2/  8مادة ) لا  *
 تأخير .تعويضات ال  –(  7/  8المادة )   *

 فالتعديالت بسبب تغير التكالي –(  8/  13ة ) مادال*          

 : ة ما يليضاف إلى نهاية الفقرة  ) ز ( من الشروط الخاصي
حالــة  فــيســية وأســعار المحروقــات , ويجــب الحســم منــه عار المــواد الرئييــادة أســ عــن ز "  

 ار المحروقات الخاضعة لتعديل األسعار ".انخفاض أسعار المواد الرئيسية  وأسع
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 يجب على المقاول مراعاة األمور التالية : *

 

 : عامةمات زاتلا -أ
 تطاع .المسقدر بيئة بتلويث الالعمل على التقليل من الضجي  و  -1
 ل .غرض غير تنفيذ األشغالموقع ( ألي تعمال ) اعدم اس -2
 ئضة عن الضخ وخالفه لمنع اإلضرار بالغير .اففيضان والمياه التصريف مياه ال -3
ــى األشــجار والمــروج والســ  -4 ــم ييالمحافظــة عل ــديل لمــا ل ــم ، وزرع ب ــه باقتالعــه وإعــادة اجات بشــكل مالئ صــرح ل

 لمهندس .ا اتتعليم لى حسباألو تها لى حالسياجات إال
مل الترتيبـات وعن يقوم باالتصال معه ، ل ألك أحد المجاورين ، فعلى المقاوفي حالة وجوب إنشاء سقالة على م-5

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

 ضبط وإدارة العمل : -ب

 اجتماعات الموقع وإعداد محاضر االجتماع .د عيموا بيفي ترتدس لمهنن مع اأن يتعاو -1
ة الهـواء القصـوى والـدنيا ، والرطوبـة ، ومعـّدل ار ية ، يسجل فيه درجات حـر أن يعد سجاًل خاصًا باألحوال الجو  -2

 لمليمترات وساعات الهطول لكل يوم .ابهطول األمطار 
 لتقارير .ا ادوإعد لر العمسي تقدملبيان وغرافية أن يقوم بأخذ الصور الفوت -3
 ول .بأندس عن إنجازاته أواًل هجدواًل لذلك ، وأن يعلم ممثل الم في حالة إصالح العيوب ، أن يضع -4
ب العمل ، وبالعدد والحجم وبالشكل الذي يتفـق مـع حأن يزود الموقع بالفتات تبين اسم المشروع ، واسم صا -5

 عليه . المهندس
ــي حاـلــ  -6 ــض فـ ــدسالمهة رفـ ــدمهد العاأو مـســ  نـ ــل الـبــ نـ ــاول قبـ ــى المقـ ــب علـ ــا فيجـ ــل مـ ــادة أو عمـ دء س لمـ

ــدم مقترحاتـــــه  ــع أن يقـــ ــادة أو التصـــــحيح إـلــــ بتصـــــحيح الوضـــ ــدس ، ى باإلعـــ ــل المهنـــــدس أو المهنـــ ممثـــ
 وذلك لتالفي تكرار الخطأ .

  المهــاميــة لتأدخبــرة  بمشــرف ذيطلوبــا منــه تجهيــز مختبــر للمــواد فــي الموقــع / فعليــه أن يــزوده كــان م اإذ -7
 :ة ليالتا

----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- 

 عقد :لممارسة مهنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص ا -ج
 

 الممارسة الجيدة:  -1
تكــــون تلــــك ن أ فهــــوممله مــــن افإـنـــ ة ، مصــــنعي منــــت  أو إذا لــــم يكــــن قــــد حــــدد وصــــف كامــــل لمــــادة أو

ه منطقيــــًا لممارســــات قــــد أو مــــا يمكــــن أن يســــتنت  مــــن مضــــامنيالمــــادة أو العمــــل مالئمــــة ألغــــراض الع
واصــــفات القياســــية المعمــــول ميــــذ الجيــــدة  ، بمــــا فــــي ذلــــك نصــــوص البنــــود والمواصــــفات العامــــة والنفالت

 بها .
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 المواصفات القياسية : -2
ول ( أو غيرها فإنه يجب على المقا B. S.S( أو )  A.S.T. Mمثل ) ية قياساصفات لمادة مو إذا حدد 

 مواصفات لما فيه قناعة المهندس.الطابقة ما يقدمه من تلك ن متقديم شهادة المنشأ التي تبي
 

 المواصفات المقيدة  : -3
ذلك   يغيروال ند ،د بالبول التقيما حدد مصدر واحد إلحدى المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاا ذإ
 ة بموافقة صاحب العمل .ر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونصدلما

 

 :  الخدمات المخفية مرافق عالمات -4
مرافق وأن يعد لها دات مواقع لتمدي ايوجد بداخلهعلى المقاول وضع إشارات بارزة في األماكن التي 

ها أو صيانتها أو تصليحها ص عليالفح ءار عند إج ها إلي هتداء تسهيل اال، وذلك لمخططات مساحية واضحة 
 أو تشغيلها .

 

 : استخدام األيدي العاملة المحلية -د
 

 ض المحلية :ن الخزينة أو القرو م  المشاريع الممولة-1
 ردنيـين ، يجوز استخدام عمالة وافدةتي يتعذر العمل فيها من قبل ألفي الحاالت االستثنائية ا -أ

 .  ةالمسبق  ملالع وزارة بموافقة
باب وعلى أن  لين غير األردنيـين مهما كانت األسعدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاو    -ب

 لون الفرعيون بتشغيل العمالة األردنية فقط .او يلتزم المق
رفع  ليه أن يمشروع ذو طبيعة متخصصة وبحاجة إلى خبرة أجنبية فعحب العمل أّن الاإذا تبين لص -ج

اصة للنظر في مثل هذه الحاجة لتلك الخبرة األجنبية إلى لجنة فنية خ بأسبا نيبذلك يب ريراً تق
اء إلصدار القرار المناسب حول السماح للشركات األجنبية زر تنسيباتها إلى مجلس الو األمور ورفع 

 -ر مساهمتها وتشكل على النحو التالي :اومقد
 ًا ن رئيسواإلسكا معالي وزير األشغال العامة

 دة اسضوية الوع
 عام وزارة األشغال العامة واإلسكان   ينأم

 رة العطاءات الحكومية   ام دائمدير ع
 مهندسين ال  نقيب

 ليناو نقيب المق
 وممثل عن الدائرة ذات العالقة بالمشروع.

 

 نموية خارجية : مولة بقروض تم المشاريع ال-2
 نييناألرد تااإلنشاء يقاولانون مضمنها ق  يتم مراعاة القوانين األردنية ومن - 
أو   ينتالف مع مقاولين أردنيـين غير أردنيـين بالمشاركة أو االئيجوز تنفيذ هذه المشاريع من قبل مقاول - 

 باالنفراد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
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ـــين فيجـــب االلتـــزام مـــن قبـــل هـــ  فيـــذ المشـــروعنوفـــي حالـــة ت -  قـــاولينؤالء الممـــن قبـــل مقـــاولين غيـــر أردنـي
ــةغبتـشــ  ــة  يل عمالـ ــن )أردنيـ ــبتها عـ ــل نسـ ــا%70ال تقـ ــة المـ ــوع العمالـ ــن مجمـ ــدرة ( مـ ــة والمقـ هرة المطلوبـ

ال العامــــة واإلســــكان ، علــــى أن ال يســــمح بتشــــغيل أي عــــدد مــــن شــــغقيــــًا بموافقــــة وزارة األتقــــديرًا حقي
 ل األجانب العاديـين غير المهرة .االعم

 

 مة االلتزام ببالغ رئيس الوزراء  امة العهاركات المسوالشلديات امة والبعلى الوزارات والمؤسسات الع-3
ة ثبوت مخالفة أحكامه من  القود التي تبرمها  وفي حواعتباره جزءا" من شروط الع 1990ة ( لسن6رقم )

 التالية : تقبل المقاولين تتخذ بحقهم اإلجراءا
ا هة أقصادموضع خالل ب اللتصوي حب العملإنذار المقاول المخالف خطيًا على عنوانه من قبل صا -أ

 ( سبعة أيام . 7)
 مستخدمة في المشروع. المخالفة الأجور العمالة األجنبية فرض غرامة مالية تساوي  -ب

 

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

 

 شغال .فرة ومنتجات الصناعة المحلية عند تنفيذ األمتو يات اللخدام اآلستا ليل المحالمقاوى عل-5
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 :ةاإلضافي الشروط الخاصة قحمل **
ودة ومدة التوريد أو التنفيذ ومدى قدرة جمع مراعاة جميع الشروط المطلوبة في دعوة العطاء من حيث ال -1

ألنسب دون ى العرض األفضل والعطاء علتحيل ا نز للجنة أيجو  لك ,بذم اللتزاعلى ا المحال عليه العطاء
 قل األسعار.التقيد بأ

العنوان المثبت بالعرض الذي  اإلحالة بالبريد المسجل على ارأحيل عليه العطاء بقر  ذياليتم تبليغ المتعهد   -2
 نال مدة سريخال تم ذلكعلى أن يتصال الحديثة التي يمكن توثيقها دم به أو بأي وسيلة من وسائل االقت

 وضة في جميع األحوال.ار المعر األسع

أو   عقد تنفيذه وتقديم الكفاالت ع ه بقرار اإلحالة بتوقييغبلليه العطاء بعد تعهد الذي أحيل عإذا لم يقم المت -3
عنوان ر على المن تاريخ تبليغه القرا ة عشر يوماأربعتضى أحكام هذا النظام خالل قالتأمينات المطلوبة منه بم

في  ه اكتامين الذي قدمه عند اشتر ة أو العن تنفيذ اإلحالة ويصادر مبلغ الكفال مستنكفا , يعتبر العرضبت بالمث
 لتالية أو أي منها:الحالة أن تتخذ اإلجراءات ا ذهالعطاء وللجنة في ه

 لتنفيذ.اء على مقدم العرض األفضل الذي يلي عرض المستنكف عن اإحالة العط -أ          
 حه. عادة  طر طاء وإعلإلغاء ا  -ب         

  ذه في البند )أ و ب( من هن ــكف في أي من الحالتين المذكورتيـإلزام المتعهد المستن -ج          
 لطة أو أضرار لحقت بها نتيجة استنكافه. ـالفقرة بفرق السعر وبأي مبالغ تحملتها السـ              

 لمدة ال تقل عن سنة. السلطة  عطاءات يك ف ـــترااالشكف من د المستنحرمان المتعه -د         

 مة بتوجيه أيلز المادة دون أن تكون م ذهه ء منصوص عليه فياللجنة بأي إجرا تقوم -هـ        
 تنكف أو المتخلف قبل تنفيذ تلك اإلجراءات. سإخطار أو إنذار إلى المتعهد الم              

 سباب.ألبداء ان إة دوالمقدمالعروض  للسلطة الحق في رفض كل -4

 الجمركية كافة.  ب والرسومئالرسوم والضرا ة ملشانار األردني بالدياره ععلى المقاول تقديم أس -5

 يجب كتابة سعر الوحدة باألرقام والكلمات وبخط واضح أو طباعة. -6

لخلوي تف ااواله لبريدق اندوصو س والفاكوالهاتف م )الموقع ضح العنوان الدائن وبشكل واعلى المقاول أن يبي -7
  .التوقيعوتسمية الشخص المخول ب إن وجد(

 رها الكميات الدقيقة والفعلية.كميات تقديرية واليجوز اعتباي رها في جدول الكميات هذكد ان الكميات الوار  -8

ت ءااطالع دائرة /األشغال العامة واإلسكانشهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن وزارة على المقاول إرفاق  -9
 .  وميةحكال

عند تقديم الفاتورة المرحلية ويعتبر عدم زمة الالغال شاالمواد و لمقاول بتقديم تقارير فحوصات الجودة للم اتز لي -10
 رف الفاتورة. تقديم هذه التقارير سبب موجب اليقاف ص

ة يجث نتضرار تحدلعامة وأية أوالسالمة ا نم على األ لالزمة للمحافظةبير ااذ جميع التدايلتزم المقاول باتخ -11
 .لها المقاولملك يتحفي ذهمال اإل

 ظةار والمحافبغروج الث إزعاج أو خيكفل عدم حدو  العمل بما الحواجز المؤقتة أثناءيراعى وضع  -12
 .يقللطر  م تعطيل العمليزات الموجودة وعدعلى التجه
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وزارة  ة عنصادر يم المدا للتعامية استناالمختبرات الهندسية المؤهلة للعمل لدى دائرة العطاءات الحكو تعتمد  -13
 .الزمة لجميع مشاريع األشغال في السلطة لابرية خالم مة واالسكان إلجراء الفحوصاتعااالشغال ال

المعطوف على كتاب رئاسة   20/10/2009بتاريخ ( الصادر 1004ر مجلس المفوضين رقم )استنادا إلى قرا -14
من كوادره   (%15نسبته )ما  تشغيل المقاول ,على 30/9/2009( تاريخ 18/11/1/19784الوزراء رقم )
 .والتدريب الشركة الوطنية للتشغيل تنفيذ المشروع من متدربيالفنية الالزمة ل

رقم  محافظة في مشاريع االعمار المنفذة فيهابناء الأمن  نيةاألردة تشغيل العمالم الزامية ستنادًا الى نظاا -15
من  كميات ي جدول الالمذكورة أدناه ف  دنية ر األ رالكوادبتعيين  ، يلتزم المقاولوتعليماته  2016( لسنة 131)

ادر المذكور في جداول الكميات كحلة التنفيذ وعليه أن يقوم بتسعير الل مر ك خال، وذل منطقةالأهالي 
  .لذلكة المخصص

م رق  تهاي جلستخذ ف تصادية الخاصة المق منطقة العقبة االالشغال في سلطة والجنة اللوازم استنادا إلى قرار  -1 -16
ام الرسمي وفي  رج أوقات الدو قاول العمل خامالحال رغبة  في 12/11/2018قدة بتاريخ ( والمنع87/2018)

العمل اإلضافي لجهاز االشراف المسمى على المشروع   العطل الرسمية يتحمل المقاول الكلف المترتبة علة 
 سب االتي:وح

لبندا  الكلفة 
س المشرفة المهندعكلفة سا عةسا نير /دنا10   

اعة المراقبة سفكل دنانير/ الساعة6   

ةإداري مصاريف من االجمالي  52%   

كان االشراف من قبل أي الية أخرى يتم االتفاق عليها حسب طبيعة االشراف على المشروع في حال  -16-2
 ( 2ف )عاتفاقية االشرا في عقد رتي تذكر السلطة ( وحسب الشروط الادي وليس ذاتي ) من قبل كو ر استشا
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 علومات مطلوبة من المقاول م
 : ول المنفذ (مقاول ) جهاز المقاالتخدمو ومسممثل  *
 طيلـة قـعأدنى ، وبحيث يكـون الجهـاز متفرغـًا للعمـل فـي المو يتعين على المقاول أن يعين الجهاز المنفذ التالي كحد  

أو التنفيـذ أو كليهمـا علـى  إلشـرافا المجـ في  دناهأ نةلديه المؤهالت والخبرات المدو  ن مدة تنفيذ المشروع ، وأن تكو
 اثلة :ريع مممشا

 -اصر جهازه المنفذ بالمؤهالت واألعداد التالية :قاول توفير عنيتعين على الم
  ( خمس 5ال تقل عن ) ممثل المقاول ) متفرغًا للعمل في المشروع ( بمؤهل جامعي في الهندسة المدنية وبخبرة .1

دينار ( ألف 1000) ويحسم مبلغ  دى نقابة المهندسين االردنيينل لجومس يذتنفال  راف أوسنوات في مجال اإلش
 في حال تخلف المقاول عن تعيين المطلوب.شهريا  

سنوات   ( خمس5مراقب مدني مؤهل كلية جامعية متوسطة في مجال اإلشراف أو التنفيذ  وبخبرة ال تقل عن ) .2
 مقاول عن تعيين المطلوب.لا فلخت حالفي شهريا  ن ديناري( سبعمائة وخمس750بلغ)ويحسم م

( 750سنوات ويحسم مبلغ) ( ثالث3عن ) )دبلوم مساحة( وبخبرة ال تقل مساح مؤهل كلية جامعية متوسطة .3
 ن دينار شهريا في حال تخلف المقاول عن تعيين المطلوب.يسبعمائة وخمس

 

-0211 كان كتــاب رقــمإلســ وا ةالعامــ  ارة االشــغالالتأكيــد علــى االلتــزام والتقيــد بــالتعميم الصــادر عــن وز مــ  
صـة بـالوزارات اد مهندسـين علـى كـوادر المشـاريع الخامـ علق بعـدم اعتوالمت 08/04/2019بتاريخ  1/15523

قــاوالت المحليــة واألجنبيــة اال بكتــاب مــن نقابــة المهندســين يفيــد بتســجيل ركات الموالتــي تــتم احالتهــا علــى شــ 
 ردنيـين والتـيابـة المهندسـين األقـانون نق( مـن 25ادة )المـ لـى انادًا المعنيـة اسـتالمهندسين علـى كـادر الشـركة 

 انونابة وعلى كادر الشركة بموجب احكام القلدى النق ة التأكد من تسجيل المهندسر تنص على ضرو 

 
 

 مالحظة:
  ة في حالل المنفذ  و ـين كل فرد من أفراد جهاز المقاواول والمهندس على تواريخ تعييتعين االتفاق فيما بين المق

من قابله م ما يـين بديل له فإنه سوف يتم خصون تعيرد منه دتغيب أي ف  فرد منه أو المقاول عن تعيـين أي لفتخ
 تب مثل هؤالء األفراد غير المعينين أو المتغيبين حسب تقديرات المهندس . وار 
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 .لكهروميكانيك وفئة تصنيفه ل الفرعي ألشغال ا المقاو يةتسم *
 

 يففئة التصن     مقاولالم اس                
 ـــــــــــــــ                   ـــــــــــــ: الميكانيك
 ـــــــــــــــ                  ـــــــــــــ:  الكهرباء

 

  ة المهندسين ية شهادتين األولى من نقابلى دائرة العطاءات الحكومإ يقدمواين أن ردنيـعلى المقاولين غير األ *
اول قد استكمل كافة قالنموذج أدناه ( تفيد بأّن المب نيـين ) حسولي اإلنشاءات األردلثانية من نقابة مقاوان يـيناألرد

نيـين وقانون مقاولي ردين األلمهندسقابة الخاصة بالمقاولين غير األردنيـين وفقًا ألحكام قانون نإلجراءات اا
التي سبق صادر كفالة مناقصته يحق لصاحب العمل أنيو  يةفاق تيع اإليه وقبل توق شاءات عند إحالة العطاء علاإلن
 مل بأي مطالبات مهما كان نوعها .ى صاحب العالعتراض أو الرجوع علاتقدم بها دون أن يحق للمقاول  أنو 

 
 النموذج 

 
 

 الحكومية  اترة العطاءدائر عام عطوفة مدي
 

ألحكام  اً انونية وفقكافة اإلجراءات الق ......... قد استكمل.. .......................ّن المقاول السادة .......يرجى العلم بأ
 ................. المعمول به . ...............................قانون ...............

 
 .نيـين نقيب المهندسين األرد

 .األردنيـين  لي اإلنشاءاتاو أو نقيب مق

 
 ( .  Warrantyلتصنيع ) اإلقرار بضمان عيوب ا *
 لعملالوكيل لصالح صاحب ا و ة صادرة عن الجهة الصانعة اعدلي كفالةء تقديم يحال عليه العطا على المقاول الذيين عتي

ومًا من  ي(  365) بالعقد ولمدة  لةالمشمو نيكية روميكاوب تنجم عن التصنيع لكافة األجهزة والمعدات الكهأي عي لضمان
جهزة والمعدات  األدال أي من لية وخالفها ، الستبسؤولية المقاول المام لةكفالهذه ا وبحيث تشمل تاريخ تسلم األشغال

 يخ تسلمن تار مًا مو ي(  365) ر القطع التبديلية محليًا أو أجنبيًا ولمدة يف تصنيع وتو التي تظهر بها عيوب  ةالكهروميكانيكي
 ألشغال.ا
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 والبيانات  عرض والضمانات واالتفاقيات  ج. نماذج ال
 

 ة ب عرض المناقصتاك وذجمن -1ج
 عرض المناقصة  ملحق -2ج
 صة فالة المناقنموذج ك -3ج
 العقد  نموذج اتفاقية -4ج
 ( الفات )  مجلس بعضو واحد قية فض الخنموذج اتفا -5ج
 أعضاء (ة بثالث مجلس  فات )نموذج اتفاقية فض الخال -6ج
 األداء / كفالة التنفيذ نموذج ضمان  -7ج
  وب عيال حة إصالوذج كفالنم -8ج
 لدفعة المقدمةنموذج كفالة ا -9ج
 غال شجاز عند تسلم األصة عن دفعة اإلننموذج مخال -10ج
 بالمخالصة  نموذج إقرار -11ج
 نموذج التزامات المقاول  -12ج
 خرى ات األإقرار متعلق بالدفع -13ج
 ة دفعات الممنوعمتعلق بال ارإقر  -14ج
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   1ج

 ة صق عرض المنا نموذج كتاب
Letter of Tender 

 
 

 .لعقبة قة امنط جارية داخل حدودالسكنية والت ضمن المناطق صحيصرف منزلية وخطوط وصالت  عمال أفيذ نت:  المشروع
 (2020/هــ/  6   )العطاء رقم: 

 اصة . ية الخقتصادسلطة منطقة العقبة االإلى السادة ) صاحب العمل(: 
والمواصفات والمخططات  ،  لعقد ،ا شروطة ة به ، كما قمنا بدراسيطمحلا الظروفلتعرف على نا بزيارة الموقع واقم دقل

..... رقام: .......................اء ذوات األاألخرى ، ومالحق العط ، وملحق عرض المناقصة ، والجداولوجداول الكميات 
ا ليمهتسفيذ األشغال وإنجازها و نبت ومأن نق قعين أدناهأعاله ، ونعرض نحن المو ر روع المذكو المشأشغال قة بتنفيذ المتعل

ره: قابل مبلغ إجمالي وقدمل كل هذه الوثائق المدرجة أعاله أية عيوب فيها وفقًا لهذا العرض الذي يشم وإصالح
 د .عقجب شروط البمو  ًا لنايصبح مستحقأي مبلغ آخر .......................... أو ......

 

وسوف نقوم باالتفاق على تعيـين العقد ط شرو  من جب " الفصل العشرين " مو ب "تاالخالف " مجلس فض إننا نقبل تعيـين 
 ملحق عرض المناقصة . أعضائه حسب
ويمكنكم لنا ، لزمًا ( يومًا من تاريخ إيداع العروض ، وأن يبقى العرض م90) ةة هذا لمدض المناقصاللتزام بعر انوافق على 

جزءا" ال يتجزأ من " كتاب  يشكل  صةمناق الكما نقر بأّن ملحق عرض  ه ،هذلتزام اء مدة االوله في أي وقت قبل انقضقب
 .عرض المناقصة " 

 

( مـن شـروط العقـد ، وأن نباشـر العمـل 4/2المـادة ) بجـ مطلـوب بمو نقـدم ضـمان األداء ال ننتعهد في حالة قبول عرضنا ، أ
 جاز " .ة اإلنمدالل خ  لمتطلبات وثائق العقداً وفقا وب فيهصلح أية عينجز األشغال ونسلمها ونن رة ، وأنالمباشخ أمر بتاري

هذا مـع " كتـاب القبـول أو لمناقصة " لك فإّن " كتاب عرض اذالعقد فيما بيننا ، وإلى أن يتم وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية 
 ا بيننا .يمف  ملزماً عقدًا يعتبر لة " الذي تصدرونه إلحاقرار ا

 تقدم إليكم . ض التيرو الع منل العروض قيمة أو أي  أق  بولبقمين لز أنكم غير مونعلم كذلك ب

 ........................... .عام: .... .....................ر: .. .................... من شهحرر هذا العرض في اليوم: ..

 . ........................................ ..................... شاهد: .......................... المناقص: ......... توقيع
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   2ج
 ملحق عرض المناقصة 

Appendix to Tender 
قة منط جارية داخل حدودالسكنية والت ضمن المناطق صحيصرف منزلية وخطوط وصالت عمال أتنفيذ : المشـروع

 .لعقبة ا
 (2020هــ// 6)  : العطاء رقم

 تاالتحديد دةالمارقم  نالبيا
 : ل ب العماسم صاح

 وانه:نع
1/1/2/2 
 1/3و

 ة اصنطقة العقبة االقتصادية الخة مسلط

 اسم المهندس: 
 عنوانه:

1/1/2/4  

 اسم المقاول:
 عنوانه:

1/1/2/3 
 1/3و

 

 ناردي  وخمسمائةآالف  أربع (4500) التعليمات  لمناقصةاكفالة 
 عقدال  يمةن ق ( م %5) التعليمات ضمان إصالح العيوب

ًا تقويميًا من مو ي نثالثمائة وخمسة وستي  ( 365)   1/1/3/3 لاشغلألاز نجمدة اإل
 المباشرةر تاريخ أم

 تقويمياً ( يومًا 365) 1/1/3/7 فترة األشعار بالعيوب
ل إلى خولدفيها المقاول حق ا المدة التي سيمنح

 موقع ال
 ( أيام تقويمية من تاريخ أمر المباشرة7) 1/ 2

ريخ المحدد لتاد ابع عملالدة لمباشرة لمحدرة افتال
 مباشرة لل

ة ضمن مدة  ولهذه الفترة مشم وتعتبر ،( يوماً 15) 1/ 8
 اإلنجاز

ل لمشاريع  تسلم األشغاللجنة الفترة المحددة 
 االتوليد وما يماثله تلمستشفيات ومحطاا

 ( يوماً 28) 10/1

 ةباشر يخ الممن تار ( يومًا 14خالل ) 18/1 تقديم وثائق التأمينات 
 ( من " قيمة العقد المقبولة"%10) 2/ 4 ء داألاان ــضم

 ال يوجد 14/2 قيمة الدفعة المقدمة 
 واحدمن عضو       [       ] 20/2 تشكيل مجلس فّض الخالفات

  ءأعضاثالثة  من   [       ]
 باشرةلماريخ ا من ت( يوماً 60خالل ) 20/2 فترة تعيـين مجلس فّض الخالفات

 مة الدفعةقي من (%10) 14/3 نسبة المحتجزات  
 قبولة"لم( من " قيمة العقد ا%5) 14/3 الحد األعلى للمحتجزات
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مهما  كل حادثدينار ل لفأ  عشرون  (    20000  )   18/3 ضد الطرف الثالثالحد األدنى لقيمة التأمين 
 بلغ عدد الحوادث

فات في الخال جلس فضالجهة التي تعين أعضاء م
 . نيقيفر ال عدم االتفاق بين حالة

 ة جمعية المحكمين األردنيـ 20/3

 لسارية المفعولالقوانين األردنية ا 4/ 1 حكم العقدي ن الذيالقانو
 ربيةاللغة الع 4/ 1 دلعقي امعتمدة ف اللغة ال

 اللغة العربية 4/ 1 لغة االتصال
 وع( أيام في األسب5) ولمدة ( ساعات يوميًا،7) 5/ 6 سبوعيي واألمدة العمل اليوم

المئوية التي تدفع للمقاول عن " المبلغ  بةنسلا
 جدولي الذي يتم صرفه " إذا لم ترد في الاطاالحتي

 %10 ب-13/5

 اليوجد 14/5 موقعللى اول إالوصات عند التحضير 
 اردني دينار ثمانية آالف وثمانمائة( 8800) 14/6 الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية

طراف  األ خلفت حالةي سلطة تعيـين المحكمين ف 
 تعيـين .عند ال

 فذاألردني الناكيم التحنون بموجب قا 20/6

 عضو واحد  [       ] 20/6 يم التحك ء هيئةأعضا عدد
[       ]  ثالثة أعضاء 

 قانون التحكيم األردنيجب بمو  20/6 القواعد اإلجرائية للتحكيم
 روم تاخيل يلك / ناريدوأربعون  خمسة ( 45) 7/ 8 قيمة تعويضات التأخير

 لمقبولة( من قيمة العقد ا%15) 7/ 8 تعويضات التأخير مةالحد األقصى لقي
  14/7 العمالت تبديل أسعار 
 داليوج 13/8 بسبب تغير التكاليفتعديل األسعار لخاضعة لالمواد ا

 وياً ( سن%9) 14/8 ( نسبة الفائدة القانونية ) نفقات التمويل
 مطلــوب]         [                     9/ 4 ةودجنظام توكيد ال

 مبكريوم عن كل ( دينار   اليوجد)    8/13 مبكرمكافأة اإلنجاز ال
 الدينــار األردني 14/15 اولدفع للمقالعمالت 

مدة اإلنجاز  (1/1/5/6أقسام األشغال ) 
 الخاصة به

(1/1/3/3) 

 قيمة تعويضات التأخير لكل يوم تأخير

 رنامج خطيباشرة ب( أيام من تاريخ المب7خالل )  النموذج   -يمهعلى المقاول تقد –عمل برنامج ال
والكتروني معد ببرنامج  هندسي خاص بالجداول الزمنية 

 ري  للمشا
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   3ج
 نموذج كفالة المناقصة   

Form of Tender Guarantee 
 

 ............................رقم:.................. العطاء..... ......................................:..المشروع
عالمنا أّن المناقص إ ....... لقد تم...............................................مل ( : .....صاحب الع) ة لسادا إلى

 ة لدعوة العطاءنه أعاله استجابمنوه علمشروع اللمناقصة لل...... سيتقدم بعرض ...شركة : .............................
 ة مع عرضه ، وبناء" على طلبه ، فإّن مصرفنا :بكفالة مناقصالمناقص م قدن يتأ نت شروط العطاء تنص على، ولما كا

مبلغ :   مرجعة عنه أن يدفع لكال ........................ يكفل بتعهد .................................. بنك
 ا يلي : م لبالط منخطي منكم وبحيث يتضطلب أول ورود   ......................... عند................
 

يم العــروض أو قبــل انقضــاء قــداء آخــر موعــد لتأّن المنــاقص ، بــدون موافقــة مــنكم ، قــام بســحب عرضــه بعــد انقضــ  -أ
 ًا ، أو يوم(  90صالحية العرض المحددة بـ ) 

 أو  ، قدالع وط( من شر 1/6جب المادة ) العقد بمو  في إبرام اتفاقية، ولكنه أخفق عليه  العطاء لةقمتم بإحا أنكم قد -ب
 ( من شروط العقد. 4/2ادة )لماألداء بموجب ام قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان أنك -ج
 

الكفالة ه ، كما أّن هذإعادتها إلينا  ويتعين( يومًا 90لبالغة )امدة صالحية الكفالة اء وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقض
 ردن . ألا ا فيبهن المعمول كمها القوانيتح
 
 ......قيع الكفيل/البنك : .......................................و ت
 

 ..: ...........................................  عالتوقيــب المفوض
 

 ............................................: . ـــخ ــــــــــــــــــــالتاريــ
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   4ج

 د قعية الاق نموذج اتف  
Form of Contract Agreement 

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

 
 

.........  ........ شهر ........................ من .................. ...........ليوم .في هذا ا االتفاقية حررت هذه
 ............... لسنة

 بين      
ره " الفريق تبا... على اع............................................. ................صاحب العمل: .................

 ألول"ا
 و     
" الفريق لى اعتباره .........ع...........................................................................قاول : ..الم

 الثاني"
 ............ ...........نفيذ أشغال المشروع: ...........................بتيقوم المقاول  لما كان صاحب العمل راغبًا في أن

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

ألشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها وفقًا ا المقاول لتنفيذولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به 
 لعقد ،اوط لشر 

 

 -يلي :لى ما ريقين علففاق بين اتفقد تم اال
 العقد المشار إليها فيما بعد .ها في شروط المحددة ل يلمعانا ة في هذه االتفاقية نفسبير الوارديكون للكلمات والتعا -1
 اءتها وتفسيرها بهذهقر  من هذه االتفاقية وتتموثائق العقد وتشكل جزءا" ال يتجزأ  " لمدرجة تاليًا تعتبر الوثائق ا -2

 الصورة:
  كتاب القبول "  " -أ
  كتاب عرض المناقصة   -ب
 .................................................. ................ ........ة ذات األرقام: . حق المناقصمال -ج
 العامة (و  الخاصةالعقد ) شروط  -د
 المواصفات -هـ
 المخططات    -و
 خرى ( .لجداول األاة ) جداول الكميات و ّعر والجداول المس  -ز
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 .................................. .................. ................................" قيمة العقد المقبولة: ....... -3
 ............... ..............................................................................  :" مدة اإلنجاز "  
 

 وإنجازها لااألشغذ ، يتعهد المقاول بتنفي قًا للشروطالمستحقة للمقاول وف  صاحب العمل بدفع المبالغ إزاء قيام -4
 عيوب فيها وتسليمها وفقًا ألحكام العقد . وإصالح أية

 
فع إلى  دهد صاحب العمل بأن ييتعوإصالح أية عيوب فيها وتسليمها ،  تنفيذ األشغال وإنجازهاب المقاول ء قيامإزا -5

 دد في العقد .وب المحوباألسليد مقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعال
 
وذلك وفقًا للقوانين ه عد المحدد أعاللفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها في المو فقد اتفق ا ى ما تقدملعء" ناوب

 المعمول بها . 
 

 لعمل () صاحب ا لالفريق األو      ( اولالفريق الثاني ) المق
 
 

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

 .... االسم: .....................................          ......... االسم: ..............................
 . ........................الوظيفة:...............          ........... .......................ة: ...ظيفالو 

 . .............. وقد شهد على ذلك:..............          ........ ...........:........كلعلى ذد وقد شه
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   5ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات  

Dispute Adjudication Agreement 
 واحد ( ومجلس بعض )

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

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

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

 ..... ............................................نوانه: ..ع.................   ...عضو المجلس:.........................
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ض س ف عضو " مجلتفاقية العقد " وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين ا قاما بإبرام " لما كان صاحب العمل والمقاول قد
العمل والمقاول وعضو  ال من صاحب" ، فإّن ك DABمجلس " يد ، ويسمى أيضًا " الحو العضو ال ن ، ليكو الخالفات "

 -: على ما يليقد اتفقوا جلس ، لما
 

 خالفات ، مع إدخال التعديالت التالية عليها: ال التفاقية فض تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطاً  -1

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

لى ع عاب عضو المجلس( من شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أت18) البند حكام أاًل بعم -2
 -النحو التالي :

 ومات.ميا)        (  دينار عن كل يوم ك   -أ  
 ت األخرى .اقفليها النإمضافًا    -ب 
( من شروط اتفاقية  17)  البند  بأحكام رى عمالً خت األتعاب والنفقات األل بدفع بدالإزاء قيام صاحب العمل والمقاو -3

 .ية مهام " المجلس" كمسوٍّ للخالفات وفقًا ألحكام هذه االتفاق ب يتعهد بأن يقومفض الخالفات ، فإّن عضو المجلس 
 
ل بدائه لمهام فض الخالفات ، إزاء أد ين ومنفردين بأن يدفعا لعضو " المجلس"مجتمع لومل والمقاعيتعهد صاحب ال -4

 ت .فافاقية فض الخال( من شروط ات17) البند ى التي تتحقق له بموجب أحكام فقات األخر اومات والنالمي
 
 .إّن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني  -5

 

 لعملا صاحب    لوالمقا    عضو المجلس
 
 

 وقد شهد على ذلك .
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   6ج
 الفاتقية فض الخنموذج اتفا

Dispute Adjudication Agreement 
 بثالثة أعضاء( جلس) م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ................................... .. ................................وصف المشروع: ..........................
 ............................................   عنوانه: .......................................لعمل : ...ا صاحب
 ... . .................................عنوانه: ....... .........................................ل:.......ـــاوالمقـ
 ................... ........................ عنوانه: .................المجلس:........................... عضو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ض و " مجلس ف ين بتعيـين عضة العقد" وكونهما يرغبان مجتمعيق ام " اتفار المقاول قد قاما بإبل و لما كان صاحب العم
اول وعضو ين يشكلون " المجلس" فإّن كاًل من صاحب العمل والمقلثالثة الذاألعضاء ا ام أحدمهالخالفات " ، ليقوم ب

 -قد اتفقوا على ما يلي : س،المجل
ات ، مع إدخال التعديالت التالية ف ة فض الخاليفاقية شروطًا التفاقالتتعتبر الشروط الملحقة بهذه ا -1

 ............................................. .................. ................................عليها:....
المجلس  عضوط اتفاقية فض الخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب شرو  من ( 18) البند ام عماًل بأحك -2

 -تالي:لعلى النحو ا
 )        ( دينار عن كل يوم كمياومات.   - أ  

 ى .خر  إليها النفقات األافاً مض    -ب    
( من شروط اتفاقية  17)  د البن بأحكام ل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمالً صاحب العم إزاء قيام -3

س اآلخرين كمسّوين للخالفات وفقًا لجأعضاء الم بأن يقوم بمهامه مع عهدفض الخالفات ، فإّن عضو المجلس يت
 ة .ه االتفاقيألحكام هذ

 

لخالفات بدل بأن يدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام فض ا ن ومنفرديناول مجتمعيوالمق مليتعهد صاحب الع -4
 .الخالفات  من شروط اتفاقية فض (17) البند اومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام ميال

 رئيسًا للمجلس .......... يعتبر عضو المجلس ...................... -5
 القانون األردني .عة ألحكام تفاقية خاضذه االه إنّ  -6
 

 

 العملب صاح              المقاول      عضو المجلس   
 
 

 وقد شهد على ذلك .
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 شروط اتفاقية فض الخالفات
 
مهامه خالل   اشر المجلس( يومًا من تاريخ مباشرة العمل ، على ان يب60)خالل  جلسمعضو أو أعضاء السمى ي -1

 قية فض الخالفات .توقيع اتفاخ  اكتمال ن تاريم ( يوماً 60)
( يوم من تاريخ  28الفريقين ، وذلك خالل مدة ) اق بينتفباال اء المجلسيمكن إنهاء تعيـين عضو أو أعض -2

تمديدها الفريقين  صدور شهادة تسلم األشغال  ما لم يطلب أي من دنالتعيين ع بذلك ,كما تنقضي مدةهم إشعار 
 النصف .    العيوب ، وفي هذه الحالة يتم تخفيض بدل االتعاب الىاالشعار ب نقضاء فترةاريخ التلكن بحد أقصى و 

 أسباب مبررة. دون يقي التعاقد عزل  أحد أعضاء  المجلس أو ) األعضاء( بز لفر جو الي -2
ند يفصح عن تقاًل عن الفريقين ، وأحايدًا ومسالمجلس أن يكون وأن يبقى أثناء أداء مهمته م وعض ين علىعيت -4

قت الحق إذا أصبح  و  أن يفصح في أي قد يؤثر على حياده أو استقالليته ، كما يتعين عليه عن أي أمر  تعيـينه
ح إلى أي فريق إاّل بإطالع وموافقة صنالتقديم  هالليته ، وال يجوز لستقعلى علم عن أي أمر قد يؤثر على حياده وا

 آلخر .الفريق ا
اطاته وجلسات االستماع التي يعقدها بسرية تامة وأن العقد ونش مع تفاصيل امليتع نأ يتعين على عضو المجلس -5

و  مهمته أبألي طرف آخر القيام كل مضامينها إاّل بموافقة الفريقين ، كما يجب عليه أن ال يو  منال يصرح عن أي 
 . ة الفريقينيطلب أية خبرة قانونية أو فنية إاّل بموافق نأ

رض فيما بين الفريقين بإعطاء كل منهما فرصة معقولة لع اف وسوائيةيتصرف بإنصأن  لسمجيتعين على عضو ال -6
 ردوده على ما يقدمه  الفريق اآلخر . م قضيته وتقدي

ما  إثبات أن   قام به أو أمر أغفله إاّل إذا أمكن بشأن فعل ءن أي إدعاعفي أي حال مسؤواًل  جلسال يعتبر عضو الم -7
 ة .نيقام به نات  عن سوء 

ات استماع ُيدعى لسوقع وان يعقد جلقاء نفسه او بناًء على طلب احد الفريقين زيارة الميقرر من ت للمجلس أن -8
( ستين   60رى على )كل زيارة وأخ نالمدة بي دا ،  بحيث ال تزيدهميحد إليها الفريقين في الوقت والمكان اللذين

 جلس بهذا الخصوص . ن االستجابة لطلب الملفريقيا أية وثائق منهما ، وعلىس أن يطلب يومًا وللمجل
كون متمتعًا بالصالحية الكاملة يز ) وليس كمحكم ( ، ويتحير غير مرف كخبأن يتص يتعين على عضو المجلس -9

يتمتع في هذا اعد ، و ذه القو ء ه، دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثنا اه مناسباً ر لسات االستماع كما يد جلعق
  -صالحيات التالية :اق بالسيال
 ، ه ات المحالة إليأن يقرر مدى سلطاته الذاتية ، وكذلك نطاق الخالف  -أ
 أن يستعمل معرفته المتخصصة ) إن توفرت ( ،  -ب
 سلوب الذي يرتأيه .وبة التخاذ القرار بااللطالمور الماوقائع و للتحقق من الدر أن يبا -ج
 موجب أحكام العقد ،ستحق بت لتمويل التيدفع نفقات اأن يقرر  -د
 يتعلق بموضوع الخالف ،ا أو تقيـيم فيم أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات -هـ
ور جلسات االستماع ، وله ضحمثليه ، لممثليه وصاحب العمل و وم أن ال يسمح ألي شخص غير المقاول -و

  عد التحقق من أنه قد تم إبالغه حضور بالأي فريق عن ع إذا تغيب سة االستمالأن يستمر في عقد ج
 بصورة صحيحة عن موعد الجلسة . 
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 ريقين وأعضاء المجلسالفازل عن االتفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل تنال المجلسز لعضو ال يجو  -10
 ن وجدوا ( . إ اآلخرين )

 به . ف ناشئ عن العقد أو متصل ي خالأل أي دليل بالنسبة لتقديمكشاهد  جلسم يراعى أن ال يستدعى عضو ال -11
لى الفريقين الل المهلة المحددة ، شريطة أن يرسل إخ ا لم يتم الدفعأن يتوقف عن العمل إذ يحق لعضو المجلس -12

 .  ( يوماً   28لك مدته ) بذ إشعاراً 
مل بالدفع إلى  حب العصامجلس، يقوم ه من عضو الي تقدم إليتتخلف المقاول عن  الدفع مقابل المطالبات ال اإذ -13

 لغ إزاءها . وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من أية مبا عضو المجلس
الته أو موتـه قتي حالـة اسـ فـ ( يومـًا . و 28دته ) ر مأن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعا يمكن لعضو المجلس -14

علـى  بموجب هذه القواعد، فإنه يتعينمهامه ء مرار في أدارفضه االست ء عقده  أواأو عجزه عن أداء مهامه أو إنه
 .ن تاريخ انقطاعهم ( يوماً 14الل )الفريقين أن يقوما بتعيـين بديل له خ

الفريقين ، ولغة التداول في الجلسات و  األعضاء( )ن وكذلك عضو المجلس يقييتعين أن تكون لغة االتصال بين الفر  -15
 ة مراسالت إلى الفريق اآلخر .عن أي سخيتم إرسال نالعقد وأن  المحددة في باللغة

( يومًا 56خالف يحال إليه وذلك خالل فترة ال تتعدى )ي لفريقين بشأن أيتعين على المجلس أن يصدر قراره إلى ا -16
 القرار:  الطرفين على هذه المدة ( ويكون  االتفاق مع مت) ما لم ي حالة الخالف  إليهإ يخر من تا

 و خطيًا,  -
 لبية, وباألغ أوباإلجماع  -
 يجب أن يكون مسببًا, و -
 شروط .أن ينوه فيه بأنه يتم وفقًا لهذه ال - 

 لس.من قبل رئيس المجلس في حال تشتت آراء أعضاء المجر القرار داويتم إص
 ه يعتبر غيرء نية ، فإنو تصرف بسو أ( المتعلقة بعمله ، 4من أحكام البند رقم ) يأبنقض  جلسمإذا قام عضو ال -17

إذا نت  عن   ، تي تم صرفها لهتعين عليه أن يرد تلك األتعاب والنفقات القبض بدل أتعابه أو نفقاته ، ويستحق لم
 ة.لعأو غير فا الفات أصبحت باطلةلخا ةذلك النقض أّن قراراته أو إجراءاته بشأن تسوي

 -:تدفع أتعاب الحكم على النحو التالي  -18
 لخالفات وإعداد القرارات ،جلسات االستماع أو دراسة ا أو عقدع في زيارة الموق يوم عمل عن كل  -
 ،  ومصاريف السفر واإلعاشةمثل المكالمات الهاتفية والفاكسات م قات أداء المهامضافًا إليها نف -
 لمهامه ، اء عضو المجلسلة مدة أديطت ثابتًا ايتبقى بدل المياوم -
( يومًا من تاريخ تسلمه  28ونفقاته خالل ) بهأتعال بد و المجلسأن يدفع لعضى المقاول ليتعين ع -

للمقاول عن طريق مطالبات ( منها  % 50ما نسبته ) فعصاحب العمل بد المطالبات الخاصة بذلك ، ويقوم
 .   لة التييقدمها المقاوهريالدفع الش

 -اة ما يلي :يتعين مراع كان " المجلس" مشكاًل من ثالثة اعضاء فإنه اذا -19
 رار ، وخصوصية بعد انتهاء  جلسة االستماع للتداول حول الموضوع واعداد الق مع فيان يجتس على المجل .أ
االعضاء  تخاذ القرار بأغلبيةم ارى جهده للتوصل الى قرار باالجماع ، وبعكس ذلك يتيبذل قصاف انه سو  .ب

 ل ، والمقاوو  صاحب العمل لتقديمه الىتقرير خطي  ذين يجوز لهم الطلب من العضو المخالف اعدادلاو 
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نه يمكن للعضوين        فإمهمه مطلوبة ، ج.  إذا اخفق اي عضو في حضور اجتماع او جلسة اجتماع عن انجاز أية 
  -اذ القرار :إتخاالخرين ، رغم ذلك ، االستمرار في 

 لك ، أو ذاي من صاحب العمل او المقاول على قيامهم ب ضر ما لم يعت -1   
لمجلس "  ، وقام بإصدار تعليمات للعضوين االخرين الحضور هو رئيس " ا ائب عنلغما لم يكن العضو ا -2   

 م اتخاذ قرار .بعد
عذر أو  ن وغيابه بد رعضو المجلس الذي تكر اد يحق للرئيس اتخاذ اإلجراءات العقدية والفانونية  الستبع -3
 تبرير 

يتم النظر في  نهائها أو انعدام أثرها ، فإنها أو إضهأو بسبب نق الخالفات ، اتفاقية فضبإذا نشأ أي خالف يتعلق  -20
 ألردني .ا قانون التحكيم الخالف وتسويته بموجب أحكام
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   7ج
 يذ ( تنفنموذج ضمان األداء ) كفالة ال

Performance Guarantee 
 

 
 ............................... .............................. ........... ى السادة: ...............................لإ
 

 ... ..........................................................................يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا : .........
 
 ....... ...... ........................................................................قاولملمالية ، ا قد كفل بكفالة 

........................................................................... .. ....................................... 
 /    (     م )بخصوص العطاء رق 

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

 

لشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة ، ا لمحال عليه حسب................................... وذلك لضمان تنفيذ العطاء ا
 -ظ أو دون أي تحفبنكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه م طلب خطي لوبمجرد ورود أ –لكم  دفعوأننا نتعهد بأن ن

ك ذلو  –موجب العقد د رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بعية لهذا الطلب بأّن المقاول ق ب الدابامع ذكر األسشرط 
 ء الدفع .راإج بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على

 
 بتاريخ مبدئياً د العقد المحدنجزة بموجب ألشغال الماسارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين تسلم  ةالذه الكفهوتبقى 

مديها أو تمديدها بناء" على طلب صاحب ت .... ما لم يتمشهر .................. من عام .......... ...................  
 العمل 

 
 .........مصرف: ....... ل /توقيع الكفي

 بالتوقيع: ..................... ضالمفو 
.......................ـخ : .....ـالتاريـــ  
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   8ج

 نموذج كفالة إصالح العيوب    
Defects Liability Guarantee 

 
 

 ................................................................................................دة: ....إلى السا
 .....................................................................يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا : ..............

 .................................................................................., المقاول: قد كفل بكفالة مالية
................................................................................................................ 
 خصوص العطاء رقم )     /    (ب

 ... بمبلغ : ) ...........................( دينار أردني ................المتعلق بمشروع: ........................
 اتعماالإلصالحفيما يخص أ التزاماته ع.. وذلك ضمانًا اللتزام المقاول لتنفيذ جمي.................................

 .انة بموجب أحكام عقد المقاولة والصي
 

المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي  –م نكأول طلب خطي م بمجرد ورود –وإننا نتعهد بأن ندفع لكم 
فيما يخص  التزاماته ذقاول قد رفض أو أخفق في تنفيالطلب بأّن الم اداعية لهذلذكر األسباب ا رط معو شأ تحفظ

النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول  يانة بموجب العقد ، وكذلك بصرفت والصحاعمال اإلصالأ
 الدفع .ء على إجرا

 

قاول جب العقد وقيام المو ما ولحين التسلم النهائي لألشغال بوتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدوره
 . لعمليدها بناء" على طلب صاحب ايتم تمديدها أو تجد صالحات المطلوبة ما لمبإكمال النواقص واإل

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

 ..............المفوض بالتوقيع: .......
 .خ : ...................ــــــــــــــــــــــــالتاريـ
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 9ج

 ذج  كفالة الدفعة المقدمة و م ن
Advance Payment Guarantee 

 
 

 

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

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

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

 
. الخاص بمشروع  ..................................كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم: ...... وذلك مقابل

المقدمة حسب شروط  يام المقاول بسداد قيمة الدفعة............................... بتأمين ق ...........................
 العطاء .

 

منكم ، وذلك بصرف النظر  ور أعاله أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطيأن ندفع لكم المبلغ المذكوإننا نتعهد ب
 اض أو تحفظ يبديه المقاول .ر تعن أي اع

 

مقدمة ، ويتم تمديدها تلقائيًا سداد المقاول ألقساط الدفعة الالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين فوتبقى هذه الك
 مل .يمة الدفعة المقدمة بالكالحين سداد ق 

 
 

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

 .......ع: ..............ــلمفوض بالتوقيا

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

 
 

 ................. ..............................................مي أدناه : .............أقر أنا الموقع إمضائي وخات
.................................................................................................. .................. 
 ..................................... ........................موقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه .......نقر نحن ال
.................................................................................... ............................... 
 دينارًا أردنياً ..................... ( ........................ مبلغ ) .........ضنا من ......................بأننا قب

 ... ............................................سلم األولي عن مشروع إنشاء ......وذلك قيمة دفعة اإلنجاز عند الت
 ...... ......................................... .............................موضوع العطاء رقم ...................

المملكةاألردنية   ةم........................... وحكو ذمة ..........................................وبهذا فإننا نبرئ 
أعاله مع  ضناها على حساب مشروع المذكور ر أعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبو الهاشمية من المبلغ المذك

 .......... ..................................... حب العملصا مطالبات ندعي بها إلى تحفظنا وتعهدنا بتقديم تفاصيل أية
ق الثبوتية )دون أن يشكل هذا إقرارًا منا  ئيومًا من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثا ن وخالل فترة اربعة وثمان

نكون قد أسقطنا  لبات خالل المدة المذكورةالمطالبات ( وفي حالة عدم تقديم هذه المطا .................... بصحة هذه
ألردنية  ا......................... وحكومة المملكة لمصاحب العا وقيمتها بحيث تبرأ ذمة حقنا بأية مطالبة مهما كان نوعه

ك أي للمشروع , و يستثنى من ذل األولييخ التسلم روع المبين أعاله السابقة لتار الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمش
 (.13/8( و )13/7ادتين )أسعار المواد اإلنشائية مستحقة الدفع تطبيقا للممبالغ تتعلق بتعديل 

  
 ........ .ع تحريرًا في ............................ق و وعليه ن

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

 .... لمفوض بالتوقيع: ..............................توقيع ا
 
 

 الخاتم
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 11ج
 لصة ) اإلبراء(اخالمانموذج  

Discharge Statement 
 
 

 

   ............................................................................: ........أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه أقر
.............................................................................................. . . .......................... 
 ................................... .............................:..........ن إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ينقر نحن الموقع

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

 .دنياً ر أ ..................... ( دينارًا .................................. مبلغ ) .... ........................بأننا قبضنا من 
 

 للعقد ، وذلك عن  لشروط العامة( من ا 14/13،  14/12، 14/11كام المواد ) حوذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب أ
 ......... ......................................................................مشروع إنشاء : ..........................

 

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

بتقـديم كافـة مطالباتنـا المتعلقـة بالعقـد عـن المشـروع أعـاله وقمنـا  ا اإلقرار أننا قد تسلمنا كامل استحقاقاتنانصرح بموجب هذ
 ...... ..ننا نبرئ ذمة ...................وبهذا فإ

 

رجعــة فيــه إبــراء عامــًا شــاماًل مطلقــًا ال مــن أي حــق أو عالقــة بالمشــروع المبــين أعــاله  وحكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية
بعـد ( والتـي تصـدر  13/8،  13/7طبيـق شـروط المـادتين ) ت ُتستحق للمقاول نتيجة تويستثنى من هذا اإلبراء أي تعويضا

 . ( تاريخ هذه المخالصة ) اإلبراء
 

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

 ............................. ل : .........................اسم المقاو
 

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

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

 الخاتم :
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 12ج
 لتزامات المقاول انموذج  

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

قيمة اإلحالة  قم العطاءر  اسم المشروع الرقم
 بالدينار

مة األعمال يق
 المتبقية دينار

خ أمر يتار  مدة التنفيذ
 المباشرة

 مالحظات

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

 المجموع:
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 13ج
 رى إقرار متعلق بالدفعات األخ

 
 

 

 ......... ......................................................................:في  أدناه  يمأقر أنا الموقع إمضائي وخات
.................................................................................... ...................................... 

 .................................... ....................................  اه: ندأ الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في نقر نحن
 
ائية الخاص بهذا المقاولة للمشاريع اإلنش ( من الشروط  الخاصة لعقد17/9/1لمادة رقم )نا قد اطلعنا على ما ورد تحت اأن

الستشارات أو  اب األصول نقر فيه بجميع العموالت أو أتعاب سحدة نرفق إقرارًا موقعًا من قبلنا العقد ، وعماًل بأحكام هذه الما
دفعها إلى شخص  قيمة مادية والتي تم دفعها أو االتفاق على اشرة وغير المباشرة وأي شيء ذوأتعاب الوكالء أو غيرها المب

أو كانت ستدفع بشكل  اهرى ولمن دفعت وسببها سواء" تم دفعرين" ونرفق طيًا وصفًا مفصاًل لهذه الدفعات األخمن " اآلخ
موظفيهم أو وكالئهم أو  ن الباطن أو نيابة" عنهم أو أيقبلنا أو نيابة" عنا أو من قبل مقاولينا م مباشر أو غير مباشر من

اقصة / المزاودة نفسها أو  م العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المنا يتعلق بالدعوة إلى تقديممثليهم ، وذلك فيم
 العقد أو من أجل تنفيذه فعاًل . على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام  اإلحالة

 
ال وصفًا بما في ذلك على سبيل المثالفريق األول على الفور عن وجود أي دفعات  هد بأن نقدم تصريحًا خطيًا إلىكما ونتع

فريق لفع أيهما يحدث أواًل كما ونوافق على قيام ادليامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بامفصاًل لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ ق 
الفقرة ) أ ( حدوث أي مخالفة أو إخالل من قبلنا بأحكام  المادة المشار إليها أعاله حالاألول باتخاذ اإلجراءات المبينة تحت 

 بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة . منها ونلتزم
 حريرًا في       /      / وعليه نوقع ت

 
 ................... .اول: ....................................قماسم ال

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

 
أي من  ه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيام على المقاول تقديم اإلقرار *    

المقدم منه، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض  أن يذكر ذلك في اإلقرار  ( عليه17/9األمور المحددة بالمادة ) 
 ظرف مغلق منفصل عن العرض .  يرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار ف ع
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 14ج
 بالدفعات الممنوعة  قإقرار متعل

 
 

 

 ........................ .........................................ائي وخاتمي في  أدناه ........أقر أنا الموقع إمض
 ............................................. .................................. ..................................... 

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

اصة بهذا خلقد المقاولة للمشاريع اإلنشائية ا( من الشروط  الخاصة لع17/9/2د تحت المادة رقم )أننا قد اطلعنا على ما ور 
و االتفاق على دفع ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أنرفق إقرارًا موقعًا من قبلنا حسب األصول  العقد ، وعماًل بأحكام هذه المادة

مباشر ولم نقم  أتعاب وكالء أو غيرها سواء" بشكل مباشر أو غير  الت أو أتعاب استشارات أو أي مبالغ سواء" كانت عمو 
ياء سواء" فع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه األشدةٍّ ماديةٍّ ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لميبتقديم أي شيء ذو ق 
ن مقاولينا من الباطن أو نيابة"  قبلنا أو نيابة" عنا أو م، أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من  مباشرة" أو بالواسطة
الحصر أي " موظف   لفريق األول ، ويشمل ذلك على سبيل المثال الا وظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى عنهم أو أي من م

الخاصة بتنفيذ هذا وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض يتصرف بصفة ٍّ رسميةٍّ أم ال ،  " بغض النظر عما إذا كان
إلبرام العقد أو من أجل   ي ر على المقاول أو المفاوضات التي تجأو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة العقد 

 تنفيذهفعاًل .
 
 عات سواء" مباشرة" أو بالواسطة وسواء" أكانعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدف ونتعهد بأن ال نقوم بتقديم أي دفعات ممنو  اكم

يتعلق  امهم أو ممثليهم إلى أي " موظف " فيمقاولينا من الباطن أو أيًا من موظفيهم أو وكالئذلك من قبلنا أو من قبل 
 ه أو تنفيذه .دبتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمدي

 /      /   وعليه نوقع تحريرًا في     
 ...............................................اسم المقاول: .....
 يع: ..........................................اسم المفوض بالتوق 

 ................................توقيع المفوض بالتوقيع: ........
 .......................... ــم : ......................ــــــــــــــــالخاتــ

 
 

م قيامه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي من  لدفعات األخرى وفي حال عدعلى المقاول تقديم اإلقرار المتعلق با *    
يقدم هذا اإلقرار سيرفض  يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه، وكل من ال نأ( عليه  17/9ر المحددة بالمادة ) األمو 

 نفصل عن العرض . اول وضع اإلقرار في ظرف مغلق معرضه ، وعلى المق
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 مالحظة هامة 
  

عطاء موضوع البحث التأكد من تسلسل على جميع المقاولين المشاركين بال
، وفي حال تبين اتيلكماجدول ي فأرقام البنود  تسلسل فحات و صأرقام ال
 /يراجع المقاول  قص في عدد الصفحات أو خطأ في التسلسل،وجود ن

أي قبل  ؛ة المحددةالخاصة وضمن المد قتصاديةسلطة منطقة العقبة اال
 . معدلة حسب األصولموعد إيداع العروض لتزويده بها 
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 الجزء الثالث: 
 

 اصفات الفنية العامة: المو .1
 
معماريـة د األول( األعمـال المدنيـة و العتبر المواصـفات الفنيـة العامـة للمبـاني )المجلـ تي : نالمبا -1

الصادرة عنها مواصـفات عامـة لهـذا وكودات البناء  واإلسكان شغال العامةالصادرة عن وزارة األ
 العطاء وان المقاول قد اطلع عليها وتفهمها وقبل بها.

 
 

وزارة فات الفنية العامة للطرق والجسور الصادرة عـن صلموااق واإلنشاءات األخرى: تعتبر الطر -0
لـع ن المقاول قد اطالعطاء واعامة لهذا  والكودات الخاصة بها مواصفات األشغال العامة واإلسكان
 عليها وتفهمها وقبل بها.

 
 يجب على المقاول تنفيذ جميع أعمال العقد حسب:

 
يالت وأية تعـد 1996 األشغال العامة واإلسكان لسنة ةوزار ة العامة للمباني الصادرة عنالمواصفات الفني -أ

 بعد ذلك وتشمل ما يلي:أو إضافات أو ملحقات تمت 
 
 المعمارية للمبـانيعمال المدنية واأل  : ولالمجلد األ      -
 الخدمات الميكانيكية للمبـــــاني : المجلد الثاني      -
 بـــــانيمة لليالخدمات الكهربائ  : الثالث المجلد      -
 

حتى  اييس بوزارة الصناعة والتجارةدرة عن مديرية المواصفات والمقالمواصفات القياسية األردنية الصا -ب
 طاء.تقديم العتاريخ 

 
وأية  1977العربي لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية الصادرة عن اتحاد المهندسين العرب سنة الكود  -ج
جهادات ومرجعاً لتصميم ذلك ويستعمل هذا الكود في تحديد األحمال واإل دت بعمديالت أو إضافات أو ملحقات تتع

 لمنفذة.لخرسانة اييم نتائج انشاء وتحديد خواص المواد وتقطرق اإل
 

 دستور البناء الوطني األردني الصادر عن وزارة األشغال العامة واإلسكان. كود -د
 

دار وعلى المقاول تزويد المهندس بنسخ عن أي  صخر إآجب أن تكون في كافة األحوال هذه المراجع ي     
 المهندس ا عند الحاجة اليها وحسب طلب ن هذه المواصفات أو أي جزء منهم
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 : الرابع الجزء
 

 فات الفنية العامة: المواص .0
 

  ة الصادرة عنها مواصفات عام تعتبر المواصفات العامة لوزارة األشغال العامة واإلسكان وكودات البناء
 . بالخصوص ذ بها في شركة توزيع الكهرباء  لمواصفات المعتمدة والماخولعطاء , باالضافة اللهذا 

 
 لخاصة:  المواصفات الفنية ا .3

 
الخاصة مكملة لجداول الكميات والمواصفات الفنية العامة ومتممة لها ويجب  لمواصفات الفنية تعتبر ا -أ 

فات الفنية الخاصة لكل بند إضافة إلى ما  اصالمو يفل بند شاملة لما هو مذكور ان تكون األسعار لك

 مذكور في نص البند . هو 

 

ن المؤكد ان المطلوب  لمواصفات" فانه م"وحسب ا لم يذكر جملة واء ذكر في جداول الكميات او س  -ب    

ة العامة مع إعطاء  تنفيذه حسب المواصفات الفنية الخاصة والعامة للمشروع والمواصفات الفني

 ات الخاصة . صف للموا ة األولوي

 

  البند المعني هذا يعني أن أسعار ومواصفات  ابق" او "كالبند رقم ...." فانعند ورود كلمة "كالبند الس -ج 

ار اليه مع األخذ بعين االعتبار أية إضافات أو إلغاء يتم تحديدها ضمن  فة ما يشمله المشتشمل كا

 وصفات الفنية الخاصة له . نص البند المعني والم

 

الكتالوجات   اخلة في صلب األشغال مرفقا معهالمقاول تقديم طلب العتماد كافة المواد الد  لى ع -ـ ه

فه الى المهندس بحيث ال تتعارض مع مواصفات العطاء  وخال شغال ت لمختلف االوالنماذج والعينا

ضة  رعوافقة ستكون مدون اخذ الم ألخذ الموافقة على استعمالها في التنفيذ وأي مواد تستعمل

بقة مواصفات هذه المواد مع  جدول مقارنة مواصفات تؤكد مطا  رفض وعلى المقاول إرفاقلل

 ية الخاصة للعطاء . مواصفات الفنال

 
 

 
 

 

. 
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 مقدمة جدول الكميات

األعمـال بالصـور قبـل العمـل  وتوثيـق جميـع ،يذية وجداول تنفيذية يتطلبها العملم اية مخططات تنفاول تقديعلى المق .1
لمخططـات المقدمـة مـن جميع األعمال المطلوبة بموجب هذه الجـداول يجـب أن تطـابق ا ،نفقته الخاصةوعلى ده عبو 

روط الخاصــة لهــذا العطــاء، وعلــى ا فــي الشــ لــى مطابقتهــا للمواصــفات الفنيــة وأي تعــديالت عليهــ إلضــافة إالمقــاول با
 Check)م طلـب االسـتال  ع كتـابمـ  هذينـوي تنفيـ ألي عمـل  (Shop Drawings) يالمقـاول تقـديم مخطـن تنفيـذ

Request). 
وال يجوز اعتبارها الكميات  األعمال يات هي كميات تقريبية فقن لهذهإن الكميات الوارد ذكرها في جداول الكم .2

 قد.هذا العلتي ينبغي على المتعهد تنفيذها إيفاء اللتزاماته بموجب ألعمال ا الدقيقة والفعلية ل
ملة  عهد مقابل كافة البنود في جداول الكميات على إنها القيمة الكاملة والشاا المتعهضيتعتبر كافة األسعار التي  .3

ه من أي التزامات وتعويضاتالبند وأنها تشمل كذلك أرباح المتعهد والضرائب في ذلك  لألعمال المنجزة والموضوعة
جدول الكميات  مهما بلغت  ن بنودم دناول المطالبة بتعديل سعر اي بواليحق للمق أخرى قد يتحملها وفقا لهذا العقد

 .ائيا" كميته بالزبادة أو النقصان أو عدم التنفيذ نه
ت بالخطوط واألبعاد المواصفاهندسيا مطابقا للخطوط واألبعاد وحسب ما جاء في ال كيال تقاس وتكال جميع األعم .4

إال إذا ورد نص صريح بذلك. لذلك  فةلايكون متبعا في القياسات المخ عرف قد التي يأمر بها المهندس وال ينظر ألي
 وال يكال أي جزء مرتين ضمن بندين مختلفين.

ألي رض بديل وط المطلوبة بموجب العقد وفي حالة تقديمه الي عحسب الشر ضع المناقص أسعاره على العطاء ي .5
صانعة ركة اللشا لوجات كمواصفات منفصلة مع ذكرمعه كتانوع من المواد فعليه تقديم ذلك العرض منفصال ومرفق 

 والمصدر. 
ي أي قسم ألعمال في قسم من األقسام ألي عمل من اإن المتعهد ملزم بتنفيذ أي بند من البنود المدرجة تحت أ .6

 لمقدمة من المتعهد.ألسعار اآخر لم يرد ذكر هذا البند فيه وبنفس ا
لضروري تنفيذه أو إضافة س من الي هواردة في جدول الكميات يرى أنب العمل إلغاء أي بند من البنود الحيحق لصا .7

أسعار تعويض أو بأي لمطالبة ذه دون اعتراض من المقاول أو ا أي بند مماثل لبنود العطاء يرى من الضروري تنفي
 عال فقن.الكميات وتكون المحاسبة للكميات المنفذة في جداول غير أسعار البنود المدرجة ف

ت والمخططات ووثائق العطاء وتعليمات )المصمم( أو مواصفاالو  رب أو تباين من جداول الكمياتإذا حصل تضا .8
 عمل.صلح وحسب ما يراه ممثل صاحب الالمشرف فيؤخذ بما هو أ

تطلبات ومستلزمات التحكم والسالمة المرورية ر جميع مالمحال عليه العطاء وعلى نفقته توفي ى المقاولعل  .9
 ي جميع مواقع العمل. لعامة فوالسالمة ا

 يتطلبها العمل وعلى نفقته الخاصة. او اعمال رفع مساحي  ل تقديم اية مخططات تنفيذيةو اعلى المق .10
يام مـن أ( 7مر عمل يصدر بكتاب رسمي في موعد اقصاه )أي أنجاز إبة على المقاول المحال عليه العطاء المباشر  .11

عـاله يقـوم صـاحب العمـل أ المبينـة  ةنجاز العمل خالل المدإمر العمل، وفي حال عدم قيام المقاول بالمباشرة بأتاريخ 
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ت االداريـة والماليـة حيث يتحمل المقـاول كافـة التبعـا ،مر العمل وعلى نفقة المقاولأبتنفيذ العمل المطلوب تنفيذه في 
 والقانونية المترتبة على تنفيذ العمل المطلوب ويتم حسم قيمة مصاريف التنفيذ من المطالبات المالية للمقاول 

مواقـع العمـل وتـم الطلـب مـن المقـاول ازالتهـا  فـيعمـال ي من مخلفات ناتجة عن تنفيذ األأو أقاض نأفي حال وجود  .12
( مصـاريف اداريـة وغرامـة %25فا عليهـا )سيتم ازالتها من قبل صاحب العمل وعلى نفقة المقـاول مضـا ،ورفض ذلك

 .مالية ( للمقاولال) المطالبات ( الف دينار يخصم كل ذلك من الدفعات المرحلية 1000دارها )قم
وتعليمـات المهنـدس  سـب االصـولح نفيـذ الوصـالتتعد بيجب على المقاول عمل الرفع المساحي لموقع العمل قبل و  .13

 .المشرف
ل وبشكل فوري للمكب الة المخلفات أوال بأو ز ل عليه العطاء المحافظة على النظافة والترتيب وإالمحا ل على المقاو  .14

 .3م4تشوين كميات أكثر من يطه عدم تشوين لها من قبل الجهة المشرفة شر  قعاعتماد مو لم يتم  المعتمد ما
الخلع واالزالة سواء كان العمل في   بأعمالم خدام القص الميكانيكي قبل القياعلى المقاول المحال عليه العطاء  است .15

 أو الطبقة االسفلتية. منطقة الرصيف
ه حسب وب تنفيذالمواصفات" فانه من المؤكد ان المطلب جملة "وحسلم يذكر سواء ذكر في جداول الكميات او  .16

 الخاصة. واصفاتلمنية العامة مع إعطاء األولوية لفات الفالمواصفات الفنية الخاصة والعامة للمشروع والمواص
اء، خدمات )منية بالعمل ومثال ذلك دوائر الق مع جميع الجهات المعيعلى المقاول المحال عليه العطاء  التنس .17

وال  إن لزم األمر قد تكون موجودة في الموقع ونقلها ات التي واالستفسار عن خطوط الخدماتصاالت(  ء،كهربا
 على بنود العطاء. محمله تكون  ن قبل هذه الشركاتترتب مت اول أي تعويضات عن ذلك وأي كلفةيتقاضى المق

عيًا قع واجراء التدقيق الالزم عليها موقواال على العماصر واالعمال المعنية بهذه االلى المتعهد معاينة كافة العنع .18
ه المفوضة قبل ان يقوم بتحديد سعر لمختصة حصول على ما يحتاجه من بيانات وتوضيحات لها من الجهات اوال

معاينة مواقع العمل فيما بأي تعويضات تنشأ نتيجة عدم  وال يحق له المطالبة هذه االعمال كما وردت عليه لتنفيذ
 .بعد

الكيل واحتساب الكميات الفعلية ويتم ، الواردة بجدول الكميات تقديرية ومتفرقة ضمن حدود المشروعت جميع الكميا .19
 ستالم الرسمية ووفق مخططات المشروع المعتمدة.اذج اإلنمب أوامر العمل و ندس المشرف بموجقبل المه من

س بها في الموقع للمهندالتي ينوي تركي زمى المقاول تقديم البيانات المصورة ) الكتالوجات( االصلية للقطع واللوالع .20
كيبها والمواصفات ها وطريقة تر صائص القطع ولوازمختكون هذه الكتالوجات شاملة لجميع  المشرف، على أن

للغة الرسمية للعقد نفسه، او لغة اخرى مقبولة لدى اه الكتالوجات هي لها، وعلى أن تكون لغة هذطبقًا صنوعة لما
لها ولوازمها قبل توريدها لى نوع القطع وشكفقة المهندس المشرف عالحصول على موا ول المهندس. وعلى المقا

   للموقع. 
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 اتلكميــــاـدول ـــجـ
 

 السعر اإلجمالي سعر الوحدة الكمية الوحدة بندال وصف الرقم

 دينار سلف دينار فلس

 مقدمة: 
صـفات وزارة األشـغال العامـة وشـركة تعتبر موا .1

 مواصفات عامة لهذا العطاء. بةمياه العق

واقـــع المقـــاول المحـــال عليـــه العطـــاء تحديـــد م  .2
ــال ــذه  تالوصـ ــلوالالمنفـ ــام  as built) مناهـ بنظـ

المدينــة  علــى المخطــط العــام لشــوارعاالحــداثيات ( 
ع األعمــال يــ وتوثيــق جمة وورقيــه( )نســخه إلكترونيــ 

 .بالصور 
 .لعمل وفقاً ألوامر عمليذ ايتم تنف .3
عمـال أي عمـل مـن أاشرة بتنفيذ مبعلى المقاول ال .4

وعد ال يزيد عـن سـبعة ايـام مـن تـاري  العطاء في م
وفي حال عدم االسـتجابة يحـق للسـلطة  ،تبليغه خطيا
ل اخر لتنفيذ المطلوب وتحميل مقـاول واالستعانة بمقا

 .غت العطاء كلفة تنفيذ االعمال مهما بل
ــع  .5 ــي مواق ــة ف ــديم خطــة مروري ــاول تق ــى المق عل

ع الرئيسـة داخـل المدينـة قبـل مباشـرة اراغالق الشو
 يذ.التنف

التنسيق التام مع كافة الجهـات الرسـمية المفوضـة  .6
 ةنبالصـياخالل جميع مراحل تنفيذ االعمال المشمولة 

 االزالة وتجهيز مواقع العمل.و واالنشاء والتاهيل
ــة .7 ــد معاين ــى المتعه ــال  عل ــة العناصــر واالعم كاف

واجــراء التــدقيق ع المعنيــة بهــذه االعمــال علــى الواقــ 
الالزم عليها موقعياً والحصول علـى مـا يحتاجـه مـن 
بيانـــات وتوضـــيحات لهـــا مـــن الجهـــات المختصـــة 

ــعره لت ــد س ــوم بتحدي ــل ان يق ــذه نالمفوضــة قب ــذ ه في
 يه.لاالعمال كما وردت ع

ســـالمة ات الســـالمة العامـــة والااللتـــزام بمتطلـبــ  .8
 المرورية في الموقع لحماية المشاه وحركة السـيارات

ــدنيو ــياج المعـ  ذلـــس حســـب األصـــول بوضـــع السـ
ــالمه العامــهو ــواجز الخاصــه بالس ــواخص والح  الش

 حسب توجيهات المهندس الشرف. المناسبة

ــات تقديريــة .9 ــواردة هــي كمي ة وللســلط الكميــات ال
الكميــات مهمــا كانــت  دة أو تخفــيضحــق فــي زيــاال
ــاإلتهــا كمي ــاول ب ــا أو دون الحــق للمق عتراض عليه

و تعـديل أو فروقـات أات مالية يضية تعوأبة بالمطال
ليـة الت منزسـعار كـون العطـاء تنفيـذ وصـ على اال

ــد علـــى الطلبـــات المقدمـــة ولمـــدة عـــام   ويعتمـ
 .حتياجات واإل
ية ثناء عملأوعها كان ن عوائق مهما ظهرت ذاإ  .10

ر مـن مواسـيكيـب الة تمديد وترييز لعملهالحفر للتج
ــة األ ــاء تنفأو أقطــار كاف ــذ المنثن ــةن عملإـفـ اهــل ي  ي
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هـي مـن مسـؤولية و التصرف بهـا أو نقلها أزالتها إ
 ة على سعر العطاء .ن محملالمقاول وتكو

على المقاول التنسيق مع منـدوب شـركة الميـاه   .11
خـذ الموافقـة نفيـذها ألطلـوب تع المعلى كافة المواق

 على موقع الربط .بقة سالم

عمـال أعمل الفحوصات المخبرية الخاصة ب يتم   .12
اع علـى كـل موقـع مهمـا كـان وضعادة األإو الطمم 
 وعمق الوصلة .طول 

نتهاء المـدة التعاقديـة أو إنتهـاء طاء بإينتهي الع  .13
ـ  ــرب ـم ــا أق ــات أيهم ــم الكمي ــلطها ل أي  تصــدر الس

ترتـب علـى السـلطة طة أن اليشـريمنيـة ت زتمديدا
نتيجة هذا التمديـد وال لتزامات مالية أو تعاقدية إأي 
 ار.سعبتعديل األ حق للمقاول المطالبةي
كانـت عليـه  اعادة االوضاع الى ما العمل يشمل .14

والسـعر يشـمل ربـط  قبل العمـل مهمـا كـان نوعهـا
الخطوط والوصالت الجديده  على الخطوط القائمـة 

و جـدران اوغيــره و أعمـال إزالـة لالرصـفة أيـة وأ
ــي حــال ـمـ عإ ــا ف ــنادته ــى  رور الخــط م ــا ال خالله

 .االوضاع التي كانت عليه 
لفحوصـــات المخبريـــة ا كـــذلس مـــلالع ويشـــمل .15

المواصـفات  الالزمة لجميـع األعمـال وذلـس حسـب
وجميــع مــا يلــزم لتنفيــذ العمــل وتعليمــات المهنــدس 

ت الفنية العامة للطـرق والجسـور اصفاووحسب الم
ونقـل وتوجيهـات المهنـدس المشـرف  (5.13رقم )

 كن التي تحددها الجهات المختصهالفائض الى االما
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 السعر اإلجمالي  سعر الوحدة  الكمية وحدةال وصف البند  الرقم
 دينار فلس دينار فلس

 -: بالمتر الطولي .1
ير واســ م وفحصتوريد وتركيب وتجربة وتشغيل تقديم و
 م (ملــ  020 يسية قطــرللخطوط الرئ UPVCكية بالستي

ملــم 5.9بــار  بســماكة ال تقــل عــن  6ضغط ال يقل عــن 
ــفة األلمانيـــة )احســـب    DIN 8062-8061)لمواصـ

 :السعر يشملو
 :طوليةللمقاطع ال ❖

ــات الح ✓ ــفلتية فري ــت إس ــا كان ــا مهم ــف أنواعه بمختل
يــة وخالفــه وإزالــة الفــائض منهــا واألنقــاض إلــى بوترا
 . من السلطة دب المعتمكالم
 المطاطية  التركيب بواسطة الحلقات ✓

اكة مالماســورة بســ سفل ألرمل الناعم ل التأمين باعم ✓
لطمم مــن نــات  ا يكونوعلى الماسورة أسم 30سم و15

ً ذا كان ناجح إالحفر  حــه يــتم وفي حال عدم نجا ،مخبريا
ً يــد رو توأتحســينه  وعلــى نفقــة  طمــم نــاجح مخبريــا
ــتم الطـمـ  نأ علــى ،المقــاول التتجــاوز م علــى طبقــات ي

درجــة  لمــاء والــدحل للوصــول الــىسم مع الــرب با20
  %95تقل عن دمس ال

ســم مــع الــرب 15قة بيس كورس ســماكة بتوريد ط  ✓
قــل عــن ء والــدحل للوصــول الــى درجــة دمــس التبالمــا
 آلخر طبقة. .100%

 سم 25 ذيري بعرضوضع شريط تح ✓

   :لمقاطع العرضيةل ❖

ــابق علــى أن ✓ ــب المقــاطع  كالس ة العرضــييــتم ص
عــن  هاســرة كقــوقــل وبحيث ال ت( 25درجة )بخرسانة 

ــوتنن25 ــم/ي ــد  2مل ـ  28بع ــى إ للوصــول ،ومــي ــفلأل  س
تــزام وتنفيــذ منسوب الطبقة االســفلتية مــع ضــرورة االل

وإعــادة يــات مــن مكتــب التنســيق والعملكافة التعليمــات 
)فــي المقــاطع  الســابق  يفــ  ليــهاألوضاع إلى ما كانت ع
ــة والعرضــية( ــات  الطولي وحســب المواصــفات وتعليم

 .فالمشر المهندس
 مل أيضاً:والسعر يش

(   Encasementتغليــف خرســاني ) مــلتقــديم وع ✓
ــير  ــرق المللمواس ــان ف ــال ك ــي ح ــن نســوب ف ــى أم عل
او فــي  م 0.8لى منسوب االســفلت اقــل مــن إالماسورة 

م او فــي حــال  4حــال كــان عمــق المواســير اكثــر مــن 
ــوط  ــع خطـ ــير مـ ــاطع المواسـ ــر    تقـ ــدمات االخـ الخـ

ــوة كســر 15خرســانة ســماكة ب ــل عــن  ال ســم ق  30تق
حديــد  شــامالً  لكامــل طــول الخــط المعنــي  2مــم نيوتن/

 للتغليــف( 2ملــ م/وتن نيــ  420) 60التسليح الــالزم شــد 
 وصف البند .............تبع ي       حيثما يلزم.

 

      

       ينقل المجموع إلى ما بعده 
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 السعر اإلجمالي  سعر الوحدة  الكمية وحدةال وصف البند  الرقم
 دينار فلس اردين فلس

 (...1يتبع البند ) 
 
ــائض  نقــل ✓ ــى االف ــي تحــددها الجهــات ألال ــاكن الت م

 .رب الطبقات بالماء والدحل  الى اإلضافةب ،المختص
 Shopيجــب علــى المقــاول تقــديم مخطــط تنفيــذي ) ✓

Drawings ) ــة الموأـخــ ــدس ذ الموافقـ ــن المهنـ ــبقة مـ سـ
لرفــع يبــين فيــه ا، لتنفيذ المشرف وشركة مياه العقبة قبل ا

ــة واال ــوب األرض الطبيعي ــاحي لمنس ــاد والمس ــب بع حس
ــدس العمــاق ا ــع الحــال ويحــددها المهن ــي يتطلبهــا واق الت

العمــل إجــراء الفحوصــات المخبريــة  ويشــمل، المشــرف 
 المياه.واصفات شركة  مزمة للمواسير وحسب الال

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 م.ط

 
 
 
 
 
 
 
900 

 تسعمائه
 

    

 -لطولي :المتر اب .2
مواسـير  وفحــصوتركيب وتجربة وتشغيل توريد تقديم 
 322 )خطــوط الرئيســية قطــرلل VCUPيكية بالســت

ن بـار  بسـماكة ال تقـل عـ  6ط ال يقـل عـن ضغ (ملم 
 8062-8061ملــم حســب المواصــفة األلمانيــة ) 9.2

DIN ) ر يشمللسعوا: 
 :طوليةلمقاطع الل ❖
انــت إســفلتية مهمــا ك تلــف أنواعهــاالحفريــات بمخ ✓

ض إلـى واألنقـالة الفـائض منهـا وترابية وخالفه وإزا
 .تمد المكب المع

وعمـــل ب بواســـطة الحلقـــات المطاطيـــة ـيــ لتركا ✓
سـم 15الناعم اسفل الماسورة بسـماكة التأمين بالرمل 

لحفـر   انات الطمم من يكونواعلى الماسورة  سم 30و
ً ذا إ ــا ــتم  وفــي حــال عــدم  كــان نــاجح مخبري نجاحــه ي

ــاجحو تورـيـ أتحســينه  ــم ن ً  د طم ــا ــى  مخبري ــة وعل نفق
اوز ت التتجــ علــى طبقــاالطمــم  ن يــتم أالمقــاول علــى 

ل الـى درجـة سم مع الرب بالماء والدحل للوصـو20
 . %95دمس التقل عن 

مع الـرب سم 15توريد طبقة بيس كورس سماكة  ✓
دمـس التقـل عـن  الـى درجـة صـولللو بالماء والدحل

 .آلخر طبقة 100%
 سم 25 ذيري بعرضوضع شريط تح ✓

 
 

 وصف البند .............تبع ي

      

       وع إلى ما بعدهينقل المجم 
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 السعر اإلجمالي  الوحدة  سعر ميةالك الوحدة د بنوصف ال  قمالر
 دينار فلس دينار فلس

 (...0يتبع البند ) .2
 

   :لمقاطع العرضيةل ❖

ــى أن ✓ ــاطع  كالســابق عل ــتم صــب المق رضــية عالي
عـن  هاقوة كسرال تقل  وبحيث( 25درجة )بخرسانة 

ســفل ألــى إوصــول لل ،وم ــيـ  28بعــد  2ملــم /يــوتنن25
م وتنفيـذ تـزابقة االسفلتية مع ضـرورة االلسوب الطمن

 عـادة وإكافة التعليمات من مكتب التنسـيق والعمليـات 
)فـي المقـاطع  كانت علية في السابق ما وضاع إلىاأل

وحسـب المواصـفات وتعليمـات  الطولية والعرضـية(
 .مشرفلاالمهندس 
 مل أيضاً:والسعر يش

 (  Encasementي )تغليــف خرســان تقــديم وعمــل ✓
ــير  ــرق المنســوب للمواس ــان ف ــال ك ــي ح ــى أن ـمـ ف عل
او فــي  م 0.8اقــل مــن لى منسوب االســفلت إالماسورة 

م او فــي حــال  4حــال كــان عمــق المواســير اكثــر مــن 
ــر    ــدمات االخـ ــوط الخـ ــع خطـ ــير مـ ــاطع المواسـ تقـ

ــوة 15خرســانة ســماكة ب ــل عــن ـسـ ك ســم ق  30ر ال تق
حديــد  شــامالً  لكامــل طــول الخــط المعنــي  2مــم نيوتن/

 للتغليــف( 2مـلـ م/نيــوتن 420) 60التســليح الــالزم شــد 
 حيثما يلزم.

مــاكن التــي تحــددها الجهــات الــى األ الفــائضونقــل  ✓
 .رب الطبقات بالماء والدحل الى باإلضافة ،المختص

 Shopيجــب علــى المقــاول تقــديم مخطــط تنفيــذي )  ✓

Drawings ) ــة الموأـخــ ــدس ذ الموافقـ ــن المهنـ ــبقة مـ سـ
الرفــع  يبــين فيــه، لتنفيذ قبل ا ة مياه العقبةالمشرف وشرك

ــب المـسـ  ــاد وحس ــة واالبع ــوب األرض الطبيعي احي لمنس
ــدس االعمــاق  ــع الحــال ويحــددها المهن ــي يتطلبهــا واق الت
الفحوصــات المخبريــة  اءالعمــل إجــر ويشــمل، المشــرف 

 المياه.زمة للمواسير وحسب مواصفات شركة  الال
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 مائة

    

       دهإلى ما بع المجموعينقل  
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 السعر اإلجمالي  الوحدة  سعر الكمية الوحدة بند وصف ال  قمالر
 دينار فلس دينار فلس

 -بالمتر الطولي : .3
مواسـير  وريد وتركيب وتجربة وتشغيل وفحــصتقديم ت

 162 )قطــر PVCU  مــن نــوعللوصــالت المنزليــة 
كة ال تقـل عـن بـار  بسـما 6عـن ضغط ال يقـل  (ملم 
 يشمل:عر ملم والس4.7

 :طوليةللمقاطع ال ❖
ة ات بمختلـف أنواعهـا مهمـا كانـت إسـفلتيالحفري  ✓

نهـا واألنقـاض إلـى إزالة الفـائض مالفه ووترابية وخ
   .تمدعمالمكب ال

وعمـــل التركيـــب بواســـطة الحلقـــات المطاطيـــة  ✓
سـم 15لماسورة بسـماكة سفل اأعم لناالتأمين بالرمل ا

ذا إر سـورة والطمـم مـن نـات  الحفـ على الماأم س30و
ً  كان نجاحـه يـتم تحسـينه ال عدم وفي ح ناجح مخبريا
ً و توريد طمم ناأ  المقاول علـىنفقة  وعلى جح مخبريا
سم مع الـرب 20تجاوز تن يتم الطمم على طبقات الأ

عـن بالماء والدحل للوصـول الـى درجـة دمـس التقـل 
95% . 
 سم مع الـرب15ة طبقة بيس كورس سماكيد تور ✓

س التقـل عـن ى درجـة دمـ بالماء والدحل للوصـول الـ 
 آلخر طبقة. 100%
 سم 25 ذيري بعرضوضع شريط تح ✓

 للمقاطع العرضية: ❖

ــى أن ✓ ــاط كالســابق عل ــتم صــب المق  العرضــيةع ي
عن  هاوة كسرق وبحيث ال تقل( 25درجة ) انة بخرس
ســفل ألــى إللوصــول  ،وم ــيـ  28بعــد  2ملــم /وتنـيـ ن25

نفيـذ تو لتـزام إلة ارورسفلتية مع ضـ منسوب الطبقة األ
ادة وإعـ ت مكتب التنسـيق والعمليـاكافة التعليمات من 

)فـي المقـاطع  األوضاع إلى ما كانت علية في السابق
 .الطولية والعرضية(

ــواي و ✓ ــب ال ــد وتركي ــوع ل النقاصــةتوري ــل والك ك
 ت مكتـبتعليمـازام بلتصلة مع السدات الالزمة واإلو

وحســب  التنســيق والعمليــات وعمــل جميــع مــا يلــزم 
 .شرفالموتعليمات المهندس ات المواصف

 مل أيضاً:والسعر يش

(   Encasementتغليــف خرســاني ) تقـديم وعمـل ✓
ــير  ــرق المنســوب للمواس ــان ف ــال ك ــي ح ــن ف ــى أم عل
او فــي م  0.8 لى منسوب االســفلت اقــل مــنإالماسورة 

حــال  يم او فــ  4حــال كــان عمــق المواســير اكثــر مــن 
ــدم ــوط الخـ ــع خطـ ــير مـ ــاطع المواسـ ــر   تقـ ات االخـ

ــل عــن  15ة ســماكة نخرســاب ــوة كســر ال تق  30ســم ق
 لمعنيا لكامل طول الخط  2مم نيوتن/

 .......وصف البند ......تبع ي

      

       إلى ما بعده المجموعينقل  
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 اإلجمالي  السعر سعر الوحدة  لكميةا الوحدة وصف البند  الرقم
 دينار فلس دينار فلس

 
3. 

 (...3البند ) يتبع
 

( 2ملــ م/نيــوتن 420) 60التسليح الالزم شد  حديد شامالً 

 حيثما يلزم. للتغليف
ــل  ✓ ــى األنق ــائض ال ــي تحــددها الجهــات  مــاكنالف الت

 .رب الطبقات بالماء والدحل  الى باإلضافة ،المختص
 Shopاول تقــديم مخطــط تنفيــذي )قــ يجــب علــى الم ✓

Drawings ) ــة الموأـخــ ــدس ذ الموافقـ ــن المهنـ ــبقة مـ سـ
يبــين فيــه الرفــع ، لتنفيذ قبل ا وشركة مياه العقبةالمشرف 
ــا ــوبالمس ــب  حي لمنس ــاد وحس ــة واالبع األرض الطبيعي

ــع الحــال ويحــددها االعمــاق  ــي يتطلبهــا واق ــدس الت المهن
خبريــة مالعمــل إجــراء الفحوصــات ال ويشــمل، المشــرف 

 المياه.زمة للمواسير وحسب مواصفات شركة  الال
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ة ائثمانم

 خمسونو

    

 تر الطولي :بالم .4
ـ   ة وتشــغيل وفحــصتقــديم توريــد وتركيــب وتجرـب

 162 )للوصالت المنزليـة قطـر ية خرسان رمواسي

 واصفة القياسية االردنيـة رقـم )موحسب الم (ملم 

 ل:يشمر عالسو ( 089أ/ق 

 :طوليةللمقاطع ال ❖
تلــف أنواعهــا مهمــا كانــت إســفلتية الحفريــات بمخ ✓

نهـا واألنقـاض إلـى موإزالة الفـائض  وترابية وخالفه
 .معتمد المكب ال

ــب بو ✓ ــات االتركي ــطة الحلق ــة اس ــة لمطاطي المطابق
ــفة القللموا ــة )صـــ ــية البرطانيـــ   ( أوBS2494ياســـ

 (ASTM-C443Mالمواصـفة القياســية االمريكيــة )
ـ وت ــد رقــم نابيــب ون عمليــة وصــل األـك حســب البن
عمـال أ( من الباب الخامس عشر الخاص ب1504/4)
( 1504/3رد فـي البنـد رقـم )وجاري ومراعاة مـاالم
 .باب تمديد من نفس التركيب واللخاص بالا
ـ  ✓ ســفل الماســورة أم ل النــاععمــل التــأمين بالرـم

ن علـى الماسـورة والطمـم مـ أسم 30سم و15بسماكة 
ً ذإ ات  الحفــرـنـ  وفــي حــال عــدم  ا كــان نــاجح مخبريــا

ً أتحسينه نجاحه يتم  وعلى  و توريد طمم ناجح مخبريا
 جاوزن يتم الطمم على طبقات التتأقة المقاول على نف
لـى درجـة إللوصـول بالماء والدحل  ع الربسم م20

 . %95عن  دمس التقل
 ........وصف البند .....تبع ي

 

      

       دهينقل المجموع إلى ما بع 
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 السعر اإلجمالي  سعر الوحدة  الكمية الوحدة وصف البند  الرقم
 دينار سفل دينار فلس

 (...4البند ) يتبع .4

مــع الــرب  ســم15سماكة توريد طبقة بيس كورس  ✓
درجــة دمــس التقــل عــن  لــىإلوصــول ل لبالمــاء والــدح

 .آلخر طبقة  100%

 سم 25 ذيري بعرضوضع شريط تح ✓
 العرضية: لمقاطعل ❖

ــى أن ✓ ــابق عل ــاطع كالس ــتم صــب المق ــية ي  العرض
عــن  هاقــوة كســروبحيث ال تقــل ( 25درجة )ة نبخرسا
ــوتنن25 ــم/ي ـ  28د بـعـ  2مل ــى إللوصــول  ،ومــي ــفأل ل س
ذ الطبقة االســفلتية مــع ضــرورة االلتــزام وتنفيــ  وبسمن
ة عــادوإيمات مــن مكتــب التنســيق والعمليــات ة التعلفكا

)فــي المقــاطع  علية فــي الســابقإلى ما كانت  األوضاع
 .الطولية والعرضية(

 ل وصلةوتركيب الواي والنقاصة والكوع لك توريد ✓
للتركيــب  الالزمــة وعمــل جميــع مــا يلــزممــع الســدات 

اسير ع موقط لفس وفي حال كان هناس حاجة ،والتشغيل
 ر والفــسحفــ عمــال الأي فتكــون القائم لتركيب الواالخط 

ــب إو عــادة إر والتشــغيل والمواســيوقــص عــادة التركي
يث يكون الكيل لمسار بح،البند سعربمشمولة  األوضاع

ت المهنــدس ات وتعليمــافوحسب المواصــ  الوصلة فقط 
 .المشرف

 مل أيضاً:والسعر يش
(   Encasementتغليــف خرســاني ) وعمــل تقــديم ✓

ــرق المنســوب ـفـ للمواســير  ــان ف ــن ي حــال ك ــى أم عل
و فــي ا م 0.8مــن لى منسوب االسفلت اقــل إورة الماس

م او فــي حــال  4حال كــان عمــق المواســير اكثــر مــن 
ــر    ــدمات االخـ ــوط الخـ ــع خطـ ــير مـ ــاطع المواسـ تقـ

 30ســم قــوة كســر ال تقــل عــن  15ة انة ســماكـسـ خرب
حديــد  شــامالً  طــول الخــط المعنــي  لكامــل 2مــم نيوتن/

 للتغليــف( 2ملــ م/نيــوتن 420) 60زم شــد التســليح الــال
 يثما يلزم.ح
 
لتــي تحــددها الجهــات مــاكن االفــائض الــى األنقــل  ✓

 .رب الطبقات بالماء والدحل  الى باإلضافة ،المختص
 
 Shopذي )يجب على المقــاول تقــديم مخطــط تنفيــ  ✓

Drawings ) ــة الموأـخـ ــن المذ الموافق ــبقة م ــدس هس ن
يبــين فيــه ، يــذ لتنفبــل االمشــرف وشــركة ميــاه العقبــة ق

ــع المســاحي ــاد  الرف ــة واالبع لمنســوب األرض الطبيعي
التــي يتطلبهــا واقــع الحــال ويحــددها وحســب االعمــاق 
العمــل إجــراء الفحوصــات  ويشمل،  فالمهندس المشر
سير وحســب مواصــفات شــركة  زمة للمواالمخبرية الال

 المياه.
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 اإلجمالي السعر  سعر الوحدة  الكمية الوحدة صف البند و الرقم
 دينار فلس دينار فلس

 -بالعدد : .5
المنــاطق سلحة  ضمن يم وتركيب  مناهل خرسانية مدتق

 1222)قطــر  رصــفةواألالشــوارع المعبــدة و أالترابية 
ــم  ــة ئدا (ملـ ــب ريـ ــبقة الصـ ــفات وحـســ مسـ ب مواصـ
 :كة المياه والسعر يشملتطلبات شروم
ائض منهــا الفــ فريــات بمختلــف أنواعهــا وإزالــة الح ✓

ــاض ــد  واألنق ــى المكــب المعتم ــن الســلطة إل ــادة م وإع
اللتــزام فــي الســابق وا هاألوضــاع إلــى مــا كانــت علـيـ 

مــا  جميــعلتنســيق والعمليــات وعمــل بتعليمــات مكتــب ا
 فهندس المشريمات المات وتعلفيلزم وحسب المواص

( 25درجــة ) المســلحةلجــدران وا دةاعــ القانة خرس ✓
 28بعــد  2مملــ /يوتنن25ن ع هاقوة كسروبحيث ال تقل 

والمقــاطع المعتمــدة مــن شــركة وحديــد التســليح  ،ومــيـ 
  المعتمدة. وحسب المواصفات والمتطلبات ،المياه
ــس والرنـكـ  دراج والا  ✓ الالزمــة للوصــول  اتالكوني

 .لمطلوبة ناسيب امإلى ال
 .مرذا لزم األإ( (drop manhole ذ تنفي ✓
نــوع حديــد الســكب مــن الحلــوق مــن وغطيــة واأل  ✓
  (HD) ثقيلالزن وال
عمــل  ة يــتمرابيــ في حال وقوع المنهل في منطقــة ت ✓
قــوة وبحيــث ال تقــل ( 25درجــة )ايــة مــن خرســانة حم

ــر ــن  هاكس ــوتنن25ع ــم/ي ــد  2مل ـ  28بع ــاد بأب ،ومــي ع
اهــات وحســب تجغطاء من كل اإلل( سم ل30*30*30)
 .فالمشر ليمات المهندساصفات وتعوالم
عمــال الطمــم حــول المناهــل أالســعر كــذلس  لويشم ✓

واعادة االوضاع كما كانت عليه حسب الواقع وكــل مــا 
 .كمل وجهأنجاز العمل على يلزم ال
ــى  ✓ ــاول تقــديم المعل ــط تنفيــذق  Shopي )مخط

Drawings )ــن ــبقة م ــة المس ــدس هالم ألخــذ الموافق ن
يبــين فيــه خطياً  ذبل التنفيشرف وشركة مياه العقبة قالم
ــع المرال ــة ف ــاد ســاحي لمنســوب األرض الطبيعي واالبع

التــي يتطلبهــا واقــع الحــال ويحــددها االعمــاق وحســب 
طــوط وجميــع ومناسيب المنهل والخ المهندس المشرف

ــ مــا يلـــزم  فات وتعليمـــات المهنـــدس وحســـب المواـص
  المشرف
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 العمـل  فوصــ مالرق
  األدنى الحد 

 )أ(  لألجور
 العدد 
 (ب )

مدة ال
  باالشهر 

 ( ج)

البدل 
  الشهري
  )بالدينار(
 )د(

المبلغ االحمالي  
  )بالدينار(
 )ب*ج*د( 

6. 
 نظام إلزامية التشغيل() عدمساال المقاول ركاد

 
 بالعدد:
 لىع يجب حيث دناه أ المبين رالكاد تعيين

 جهاز الرئيسية بكوادره  حقيل ان اولالمق

-  لعام  – 131 رقم  النظام  حسب ساعدم
 من األردنية العمالة تشغيل الزامية نظام  2016

 .فيها المنفذة  االعمار لمشاريع المحافظة أبناء
 
 رجي التخن حديثهندسيم -أ

 
 
 فنيون -ب

 
 

 عمال  -ت
 

 :ھامة مالحظة
رقم  امالنظالبنود الواردة في  عجميالتأكيد على  *
العمالة  تشغيل  نظام إلزامية 2016ة ( لسن131)

ع اإلعمار األردنية من أبناء المحافظة في مشاري
( من 14المنفذة فيها الصادر بمقتضى المادة )

،  1993( لسنة 7قانون البناء الوطني رقم )
ود الواردة في التعليمات الخاصة لبنوجميع ا

 .بالنظام
 

 
 البدل فعبد ينولالمقا التزام من التأكد مسيت*

 األدنى الحد عن يقل ال بما للعاملين الشهري
 .الجدول ھذا نم( أ) البند في عليه المنصوص

 
 للفرد الشهري للبدل األدنى الحد ھو( د) البند **

 عن هاحوارب المكتب مصاريف قيمة الى باإلضافة
 الفرد
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  كادر وعمالة  جورا و اليف كت اإلجمالية  القيمة 
( لسنة  131) رقم  مالنظا حسب  المطلوب  المقاول

2016 . 

  ينقل المجموع الى صفحة الخالصة النهائية 
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 جمالي السعر اإل الوحدة  رسع يةالكم حدةالو وصف البند  الرقم

 دينار فلس دينار فلس

 مبلغ احتياطي .7
 تنفيـذاعمـال تطـرأ خـالل  ي أليـةد مبلغ احتيـاطرص
 لموادستخدام اإلفة تلزم تنفيذها ببالمواقع المخت ءالعطا

ن يــتم عــرض تلــس أعلــى ليــات وخالفــة والعمـل واآل
ة وافقـ ذ المشـغال ألخـ عمال على لجنة اللـوازم واألاأل
 سبقة.مال
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