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 المقدمة:

 

ة من العقد الموجز الذي أعد من قبل االتحاد الدولي للمهندسين االستشاريـين لقد تم استقاء هذه الشروط التعاقدي     

) فيديك( وقد قامت لجنة متخصصة بإدخال تعديالت بحيث تتالءم مع األنظمة والقوانين السائدة في األردن 

لى نوع العمل ويوصى باستخدامها لمشاريع المباني والمشاريع الهندسية ذات القيمة الصغرى نسبياً واعتماداً ع

 والظروف المحيطة به ، ويمكن استخدامها أيضاً لمشاريع بقيمة أكبر .

 

إن هذه الشروط يمكن أن تكون مالئمة لألشغال البسيطة نسبياً أو لألشغال المتكررة أو لألشغال قصيرة      

 المدة،دون اللجوء إلى عقود المقاولة الفرعية المتخصصة.

 

ا النموذج هو إخراج وثيقة مرنة وشفافة تحتوي على جميع األحكام التعاقدية إن الهدف من إعداد هذ     

الضرورية ، والتي يمكن استخدامها في جميع أشغال المباني أو األشغال الهندسية تحت ظروف ترتيبات إدارية 

حب العمل أو من متنوعة. وبمعطيات هذا النموذج يقوم المقاول بتنفيذ األشغال وفقاً للتصاميم المعدة من قبل صا

مع أنه من الممكن أيضاً أن يكون هذا النموذج مناسباً للعقود التي تشمل مقاوالت يتم إعداد تصاميمها من  يمثله،

 قبل المقاول سواًء لألعمال المدنية أو الكهروميكانيكية.

 

مع أنه ال يوجد إشارة و ،يالحظ كذلك بأن صاحب العمل لديه عدة خيارات فيما يتعلق بأساليب تقدير القيمة     

إذا رغب في  فإن لصاحب العمل الحق في تعيين مهندس مستقل ليعمل بصورة محايدة، إلى المهندس المحايد،

 ذلك.

 

مع مالحظة أن بعض الكيانات القانونية قد تتطلب إدخال  يوصى باعتماد هذا النموذج لالستخدام العام،     

 تعديالت على شروطه .

 

العقد بصيغتها المقترحة تتضمن كتاب عرض المناقصة وصيغة قبولها في وثيقة واحده ، ويلزم  إّن اتفاقية     

بالتالي أن يتم إدراج المعلومات الالزمة عن المشروع في الملحق ، ومع أّن الشروط العامة يتوقع أن تغطي معظم 

ا فيما يتعلق بالحاالت أو الظروف العقود ، إالّ أنه بإمكان مستخدمي هذا النموذج إدخال شروط خاصة إذا رغبو

الخاصة ، وعندما تصبح مجموعة الشروط العامة والشروط الخاصة شاملتين لحقوق والتزامات الفريقين، ولهذا 

 فقد يلزم االستعانة بإرشادات الشروط الخاصة وكذلك اتفاقية فض الخالفات وقواعدها .
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 العقبة االقتصادية الخاصة سلطة منطقة
 

 مديرية العطاءات الهندسية  

 
 

 (2019/ هــ /8عطاء رقم )
 
 

( الخاص بأعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض 2019/ هــ /8عطاء رقم ) واسم العطاء:رقم   -1

              من مناطق متفرقة داخل مدينة العقبة               

                                               

 طق السكنية واحياء مدينة العقبةاالمن تشملالعقبة  مدينةمواقع متفرقة داخل  تنفيذ العطاء: موقع -2

 

بأعمال إزالة ونقل الطمم ترغب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بالقيام  العام للعطاء: الوصف -3

وحسب المواصفات  العقبةداخل مدينة  دينة العقبةمناطق متفرقة داخل موناتج الهدم واالنقاض من 

  والكميات المبينة بوثائق العطاء المرفقة.
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 الجزء األول
 

تنويه: إّن الشروط العامة الواردة في عقد المقاولة الموجز تم استقاؤها من الشروط التعاقدية التي أعدها 
 يك  / العقد الموجز (االتحاد الدولي للمهندسين االستشاريـين ) فيد

 
 
 

 الشروط العامة:
 األشغال العامة وزارة الصادر عن (2010الموحد )فيديك تعتبر الشروط العامة في دفتر عقد المقاولة 

في سلطة منطقة العقبة االقتصادية  2001( لسنة 4ونظام اللوازم واألشغال رقم )  ) الجزء االول (انـواإلسك
هذا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطًا عامة لهذا العطاء وأن تقديم السارية بتاريخ طرح  الخاصة

 .عرض المناقص يعتبر التزامًا منه بأنه قد اطلع عليها وتفهمها وقبل بجميع بنودها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 مديرية العطاءات الهندسية  المملكة األردنية الهاشمية         2019هــ//8عطاء رقم : 

 2019 أذار  
  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض                 
 لعقبة       اداخل مدينة مناطق متفرقة من 

 

 

 6           العقبة داخل مدينة مناطق متفرقة أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض من ( 2019/هــ/8) عطاء

 
 الجزء الثاني

 
 

 لمناقصيـــنالتعليمـات ل -أ

 الشــروط الخاصــــة  -ب

 ملحق الشروط الخاصة -ج

 نماذج االتفاقيات والضمانات -د

  

 

 
 

 يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمماً للجزء األول من العقد الموجز / الشروط العامة.

إّن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائداً ويؤخذ به بالقدر 

 و يلغي أو يعّدل على تلك المواد.الذي يفسر أو يضيف أ
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 التعليمات للمناقصين: - 1

Instructions to Tenderers 

 

يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة بموجب اإلعالن عن طرح هذا العطاء،  (1) 

ء مع الدعوة والراغبين باالشتراك في المناقصة أن يتقدموا للحصول على نسخة من وثائق العطا

 مقابل دفع ثمن النسخة المقرر.

 

 لهذا المشروع ما يلي: تشمل وثائق العطاء (2)

 

 دعوة العطاء بما فيها اإلعالن -

 الشروط العامة للعقد : الجزء األول -

 

 :   الشروط الخاصة للعقدالجزء الثاني -

 التعليمات للمناقصين -أ 

 الشروط الخاصة -ب 

 افيةالشروط الخاصة اإلض -ج 

 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -د

 

 الجزء الثالث: -

 المواصفات الخاصة -

 جداول الكميات واألسعار -

 

 ان وجدت المخططات : الجزء الرابع -

 

 : المواصفات الفنية العامةالجزء الخامس -

 



 مديرية العطاءات الهندسية  المملكة األردنية الهاشمية         2019هــ//8عطاء رقم : 

 2019 أذار  
  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض                 
 لعقبة       اداخل مدينة مناطق متفرقة من 

 

 

 8           العقبة داخل مدينة مناطق متفرقة أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض من ( 2019/هــ/8) عطاء

 إعداد وتقديم عروض المناقصات
 

 طريقة تقديم العروض:
 

عليه، يقوم بزيارة موقع العمل، وأن يتعرف  ن يرغب باالشتراك في هذه المناقصة أنينبغي على م (3)
وأن يحصل بنفسه وعلى مسؤوليته ونفقته الخاصة، على جميع المعلومات الالزمة له لتقديم العرض، 
وأن يتفهم ماهيتها والظروف المحيطة بالمشروع وسائر العادات المحلية، وظروف العمل، وكل 

 خرى التي لها عالقة بالمناقصة، أو تلك التي تؤثر على وضع أسعار عرضه.األمور األ
يقدم عرض المناقصة على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا الدفتر، ويقوم المناقص  -أ 

بتعبئة النموذج وجدول الكميات واالسعار وأي جداول أو مالحق أخرى ويوقع وثائق المناقصة 
 في األماكن المحددة لذلك.

 يشترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكلمات بخط واضح. -ب 
ال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص، وإذا أجرى المناقص أي تعديل،  -ج 

 أو إذا أخل بأي من هذه التعليمات، فإن ذلك يؤدي الى رفض عرضه.
تقديم عرض بديل، فإن باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق  أما إذا أراد المناقص

الشروط، وللجنة العطاءات  بالعرض، شريطة أن يتقدم بالعرض األصيل كما هو مطلوب في
 المختصة أن تنظر في عرضه البديل أو ترفضه.

 

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

وضع منشأة المناقص فردا كان أو شركة، وكتاب التفويض للمسؤول المفوض بالتوقيع عنها.  -أ 
وإذا كانت هناك مشاركة بشكل ائتالف فإنه يجب على الشركات المتآلفة تقديم اتفاقية االئتالف 

بالتكافل والتضامن )مجتمعين ومنفردين(، وأن يوقع أطراف االئتالف بينها بحيث يكون التآلف 
 على العرض، وأن يقدموا الكفاالت والضمانات بأسمائهم مجتمعين.

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

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

 ينتمي إليها المقاول الرئيسي في تصنيفه، أو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي.
ق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدق لصالح صاحب العمل وألمره، بالمبلغ يرف -د 

المحدد في )ملحق عرض المناقصة(، كدليل على جدّية التزام المناقص للدخول في المناقصة، 
وعلى أن تكون تلك الكفالة صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية كل منهما مرخص للعمل في 

 األردن.
ت  للمناقصين الذين لم يحل عليهم العطاء، حسبما تقرره اللجنة المختصة خالل تعاد هذه الكفاال

( أيام من تاريخ إحالة العطاء أو انتهاء صالحية كفالة المناقصة أيهما أسبق. أما المناقص 7)
 الذي يحال عليه العطاء فتعاد إليه هذه الكفالة بعد أن يقدم ضمان األداء ويوقع العقد.

فعندها يتوجب على  (Bonds)مناقص منتميا إلى بلد تستعمل فيه ضمانات تأمين أما إذا كان ال
الضمان،  المناقص أن يتقدم بطلب مسبق إلى صاحب العمل لمعرفة فيما إذا كان يقبل مثل هذا

 وفي كل األحوال يجب أن تكون تلك الضمانات مصدقة من بنوك محلية عند تقديمها.
أن مل. أما إذا كان مركز المناقص الرئيسي خارج األردن فإن عليه عنوان المناقص الرسمي الكا -هـ 

واإلشعارات.  يحدد عنوانا له في األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كافة المراسالت
 وكل إشعار أو رسالة تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سلمت إليه.
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لرئيسية المحددة في العطاء، مبينا تكاليف المواد والتجهيزات أن يقدم تحليال ألسعار البنود ا -و 
 كاملة.ية واألرباح إلنجاز بنود األشغال اآللية والمصنعيات والمصاريف اإلدار

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

 

تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جدول الكميات على أنها القيمة الكلية ألشغال كل  (5)
من تلك البنود وإنجازها واصالح أية عيوب فيها وفقا للعقد، وتشمل كذلك األعمال التمهيدية 

(Preliminaries)  مهيدية بنود منفصلة خاصة بها في جدول الكميات(.)اال اذا ورد لألعمال الت 
 

 توضيح االلتباس: (6)
إذا كان هناك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء، أو كانت هناك حاجة لتوضيح أي غموض في 
وثائق العطاء، فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات المختصة من أجل 

( أيام، ويتم 7اس في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقل عن )التوضيح وإزالة االلتب
توزيع اإلجابة خطيا على االستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء، وال يجوز أن يتخذ 

 مثل هذا التوضيح مبررا لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض.
 

 إيداع العروض: (7)
 ...(....)...../.. متكامال وفي ظرف مختوم مكتوب عليه من الخارج عطاء رقميقدم العرض  -أ 

واسم المقاول ويودع في صندوق  ........................................الخاص بمشروع : 
العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعالنها عن العطاء وذلك في أو قبل الموعد 

 لإليداع. والتاريخ المحددين
 إن أي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إلى صاحبة مقفال. -ب 
تفتح العروض عادة في جلسة علنية بحضور من يرغب من المناقصين، إال إذا نص في دعوة  -ج 

 العطاء على إتباع أسلوب آخر.
 

 إلزامية العروض: (8)
لعرض بعد تقديمه ويظل العرض ملزما يعتبر العرض المقدم ملزما للمناقص وال يجوز سحب هذا ا

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

 

 عمالت الدفع وسعر المناقصة: (9)
 شروط دعوة العطاء.على المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني إال إذا نص على غير ذلك في 

وإذا كانت هنالك عمالت أخرى للدفع منصوص عليها في نموذج عرض المناقصة، فإنه يجب تحديد 
 تلك العمالت وأسعار تحويلها في موعد "التاريخ األساسي".

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مديرية العطاءات الهندسية  المملكة األردنية الهاشمية         2019هــ//8عطاء رقم : 

 2019 أذار  
  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض                 
 لعقبة       اداخل مدينة مناطق متفرقة من 

 

 

 10           العقبة داخل مدينة مناطق متفرقة أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض من ( 2019/هــ/8) عطاء

 تقييم العروض وإحالة العطاء
 

 تقييم العروض: (10)
اللوازم واألشغال في سلطة منطقة العقبة يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب نظام 

االقتصادية الخاصة  و التعليمات المنبثقة عن النظام نفسه ، ويفترض في المناقص أن يكون على 
 اطالع ودراية بهذه التعليمات.

 

 أسلوب تدقيق العروض: (11)
هذه  إذا وجد في العرض خطأ أو تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب أن تكون عليه -أ 

الجملة بتطبيق سعر الوحدة، فللجنة المختصة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سعر 
 الوحدة، وبالتالي يتم تعديل مجموع األسعار أو المبلغ اإلجمالي للعطاء وفقا لذلك.

الملزمة إذا اختلف العدد المذكور باألرقام عن المذكور كتابة بالكلمات، فتعتبر كتابة الكلمات هي  -ب 
 وتصحح القيمة تبعا لذلك.

إذا وجد خطأ في أي من العمليات الحسابية، فإنه يتم تصحيح المجموع ويكون المجموع  -ج 
 المصحح ملزما للمناقص.

إذا وجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من البنود، فإنه يحق للجنة المختصة إما رفض  -د 
ر المسعرة وكأنها محملة على بنود العطاء األخرى، وعلى العرض، أو اعتبار تلك البنود غي

 المناقص تنفيذها )فيما إذا أحيل عليه العطاء( بدون مقابل.
 إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبالغ فيها، فللجنة المختصة الحق بما يلي: -هـ 

 رفض العرض، أو - 1
بأسعار السوق الدارجة وأسعار المناقصين  تعديل األسعار بموافقة المقاول مستأنسة - 2

اآلخرين )شريطة أن تبقى القيمة اإلجمالية للعرض بعد التعديل مساوية أو أقل من قيمة 
 العرض بعد التدقيق الحسابي(.

 :التالية ال تنظر اللجنة في عروض المناقصات المخالفة لشروط العطاء وبخاصة في الحاالت   -و
 .مناقصة المطلوبة في العطاءالة العدم ارفاق كف -1 
 وجود تحفظات او شروط منافية لشروط العطاء. -2 
 وجود أي شطب او اضافة او الغاء يؤدي الى الغموض وعدم الوضوح . -3 
 يجوز للجنة ان تستبعد عروض المناقصات في أي من الحالتين التاليتين :   -ز
 عدم توقيع المناقص على العرض  -1 
 عار الوحدة للبنود بالكلمات إضافة إلى األرقام .عدم كتابة أس -2 

 

تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بما ورد في هذه التعليمات.  (12)
كما تمارس صالحياتها بموجب أحكام نظام األشغال الحكومية وإحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض 

كون ألي مناقص لم يفز بالعطاء أي حق في مطالبة صاحب العمل بأي قيمة، ويتم كل ذلك دون أن ي
 تعويض إزاء ذلك.
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 الشروط الخاصة: -ب 

 
بأعمال ترغب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بالقيام  :المشروع موضوع هذا العطاء وصف ■

العقبة وحسب داخل مدينة  العقبةمناطق متفرقة داخل مدينة إزالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض من 

   المواصفات والكميات المبينة بوثائق العطاء المرفقة.

 

( لوزارة األشغال العامة واإلسكان )الجزء 2010 فيديك)الموحد تعتبر الشروط الخاصة في دفتر عقد المقاولة  ■

قتصادية الخاصة السارية في سلطة منطقة العقبة اال 2001( لسنة 4الثاني( ونظام اللوازم واألشغال رقم )

بتاريخ طرح هذا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطاً خاصة لهذا العطاء، وان تقديم عرض المناقص 

يعتبر التزاماً منه بأنه قد اطلع عليها وتفهمها وقبل بجميع بنودها إضافة إلى ما سيرد من الشروط الخاصة 

 اإلضافية لهذا العطاء.

 
 

 :ل المنفذجهاز المقاو ■
 

 -يتعين على المقاول توفير عناصر جهازه المنفذ بالمؤهالت واألعداد التالية :     
 

( 500سنوات في مجال االشراف او التنفيذ ويحسم مبلغ ) ثالثال تقل عن خبرة مراقب عام  (1)

 لحين تعيين المطلوب خالل فترة التنفيذ.شهرياً  /دينار  خمسمائة

 
 

 وبة من المقاول:األشغال المؤقتة المطل ■
  غير مطلوب 

 

 اإلضافية الخاضعة لتعديل األسعار بسبب تغير التكاليف: المواد ■
 وفقا لتعاميم وزارة االشغال.
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 ملحق الشروط الخاصة: -ج

 
يترتب على المناقص في أي عطاء باستثناء عطاءات الخدمات الهندسية واالستشارية أن يرفق  -1

ه كفالة بنكية مصدقة صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية مرخصة في األردن أو شيكا بالعرض الذي تقدم ب

 مصدقا يحدد مبلغ أي منها في دعوة العطاء.

مع مراعاة جميع الشروط المطلوبة في دعوة العطاء من حيث الجودة ومدة التوريد أو التنفيذ ومدى   -2

جنة أن تحيل العطاء على العرض األفضل واألنسب قدرة المحال عليه العطاء على االلتزام بذلك , يجوز لل

 دون التقيد بأقل األسعار.

يتم تبليغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بقرار اإلحالة بالبريد المسجل على العنوان المثبت بالعرض   -3

مدة  الذي تقدم به أو بأي وسيلة من وسائل االتصال الحديثة التي يمكن توثيقها على أن يتم ذلك خالل

 سريان األسعار المعروضة في جميع األحوال.

ال يجوز للمتعهد الذي أحيل عليه أي عطاء أن يتنازل عنه أو عن أي جزء منه بأي صورة كانت إلى   -4

أي شخص آخر دون موافقة خطية من اللجنة وحسب الشروط والضمانات التي تقررها شريطة مصادقة 

 المجلس على هذا التنازل.

يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه بقرار اإلحالة بتوقيع عقد تنفيذه وتقديم  إذا لم   -5

الكفاالت  أو التأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام خالل أربعة عشر يوما من تاريخ تبليغه 

لغ الكفالة أو التامين القرار على العنوان المثبت بالعرض , يعتبر مستنكفا عن تنفيذ اإلحالة ويصادر مب

 الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء وللجنة في هذه الحالة أن تتخذ اإلجراءات التالية أو أي منها:

 إحالة العطاء على مقدم العرض األفضل الذي يلي عرض المستنكف عن التنفيذ. -أ         

 إلغاء العطاء وإعادة  طرحه. -ب         

 هد المستنكف في أي من الحالتين المذكورتيـــن في البند )أ و ب( من هذه إلزام المتع -ج         

 الفقرة بفرق السعر وبأي مبالغ تحملتها الســلطة أو أضرار لحقت بها نتيجة استنكافه.             

 حرمان المتعهد المستنكف من االشـــتراك في عطاءات السلطة لمدة ال تقل عن سنة. -د         

 تقوم اللجنة بأي إجراء منصوص عليه في هذه المادة دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي -هـ        

 إخطار أو إنذار إلى المتعهد المستنكف أو المتخلف قبل تنفيذ تلك اإلجراءات.             

 يحق للسلطة بقرار من الجهة المختصة باإلحالة على زيادة أو تخفيض حجم أي أشغال يتقرر تنفيذها -6

للسلطة بموجب عطاء تم طرحه بمقتضى أحكام هذا النظام شريطة أن تحسب أسعار الكميات الزائدة أو 

المخفضة لتلك األشغال باألسعار المحددة لها في قرار اإلحالة وان ال يتجاوز مجموع كلفة الكمية الزائدة 

 ( من كامل مبلغ اإلحالة.%25أو المخفضة )

 وض المقدمة دون إبداء األسباب.للسلطة الحق في رفض كل العر -7

 تحتفظ السلطة بحقها في تجزئة العطاء و إحالته على أكثر من شـركة دون إبداء األسباب.  -8

 يجب كتابة سعر الوحدة باألرقام والكلمات وبخط واضح أو طباعة.  -9

والفاكس وصندوق )هام جدا (: على المقاول أن يبين وبشكل واضح العنوان الدائم )الموقع والهاتف  -10

 البريد والهاتف الخلوي إن وجد( وتسمية الشخص المخول بالتوقيع. 
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إن الكميات الوارد ذكرها في جدول الكميات هي كميات تقديرية وال يجوز اعتبارها الكميات الدقيقة  -11

 والفعلية.

 مة واإلسكان. على المقاول إرفاق شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن وزارة األشغال العا -12

إذا ارتأى صاحب العمل عند إعداد وثائق العطاءات أن هناك حاجة لتمويل بعض المشاريع ذات  -13

القيمة المرتفعة وقام بتضمين وثائق العطاء بندا" يسمح بإصدار حوالة حق وفقا" للنموذج المرفق, وإذا 

لعمل بحوالة حق منظمة وموقعة طلب المقاول إصدار حوالة الحق هذه إلى بنك ما وتقدم إلى صاحب ا

حسب األصول , فعلى صاحب العمل بعد توقيع نموذج التزام المحال عليه المرفق بحوالة الحق تحويل 

استحقاقات المقاول الصافية إلى البنك المهني , ويكون هذا االلتزام غير قابل للرجوع عنه أال بموافقة 

( 15ذج التزام المحال علية وذلك طبقا" لبالغ رسمي رقم )البنك المعني خطيا" عدا الحاالت المحددة بنمو

 .2002لسنة 

 أما إذا كانت وثائق العطاء ال تسمح بإصدار حوالة حق وطلب المقاول رسميا" تحويل  -14

استحقاقات العطاء إلى بنك ما فعلى صاحب العمل توجيه كتاب رسمي إلى البنك المعني يعلمه بنيته  -15

قاول إليه ودون اعتبار صاحب العمل طرفا" ثالثا" وفقا" للنموذج المرفق وذلك بتحويل مستحقات الم

 . 2002( لسنة 15طبقا" لبالغ رسمي رقم )

تعتمد المختبرات الهندسية المؤهلة للعمل لدى دائرة العطاءات الحكومية استنادا للتعاميم الصادرة   -16

المخبرية الالزمة لجميع مشاريع األشغال في عن وزارة االشغال العامة واالسكان إلجراء الفحوصات 

 .السلطة

 .على المقاولين المشاركين في العطاء زيارة الموقع وبالتنسيق مع األجهزة الفنية في السلطة -17

المعطوف على  20/10/2009( الصادر بتاريخ 1004استنادا إلى قرار مجلس المفوضين رقم ) -18

,على المقاول تشغيل ما نسبته  30/9/2009( تاريخ 18/11/1/19784كتاب رئاسة الوزراء رقم )

 ( من كوادره الفنية الالزمة لتنفيذ المشروع من متدربي الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب15%)
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 الخاصة:االضافية ملحق الشروط  -د
 

والنقل الى المكب المعتمد يجب تقديم سعر المتر المكعب تحميل ظهر القالب شامال التجميع والتحميل  -1

 من قبل السلطة, وحسب تعليمات الجهاز المشرف في الموقع.

 متر مكعب كحد ادنى لسعة القالب.12-10تكون سعة القالبات من  -2

يتم الكيل وفقا لسعة القالب الحجمية وبموجب وصوالت يتم اعتمادها عند التحميل على ان يتم تسليمها  -3

االجهزة المتواجدة في موقع المكب او حسب تعليمات الجهة ن في موقع المكب وبموجب ايصال م

 المشرفة على العطاء.

يتم الكيل واالستالم ألعمال العطاء من خالل برامج التنفيذ اليومية شاملة ارقام القالبات وسعتها وعدد  -4

ف النقالت ووقت التحميل مصدق عليها من قبل الجهة المشرفة من السلطة ومن قبل المراقب المشر

 على العطاء من قبل المقاول المنفذ، ويتم تجميع البرامج لنهاية كميات العطاء حسب االصول.

اذا تخلف المقاول او تأخر في احضار القالبات عند الطلب لغايات التحميل والنقل فللسلطة الحق في  -5

 استخدام قالبات اخرى وعلى حساب المقاول بالغا ما بلغت.

للتمكن من تنظيف الممرات وكوادر العمال المطلوبة ات صغيرة الحجم يجب على المقاول تامين آلي -6

  حسب توجيهات الجهة المشرفة. والشوارع الضيقة لكل منطقةالتنظيمية 

موقع الالعطل و الجمع و حسب ما تفرضه طبيعة العمل في الدوام الرسمي وعلى المقاول أن يعمل أيام  -7

مقاول أي سعر أو عالوة مقابل ذلك على األسعار الواردة و ال يدفع للوحسب تعليمات الجهاز المشرف 

 بجدول الكميات و األسعار.

( من %10يجب على المقاول المحال عليه العطاء, تقديم كفالة حسن تنفيذ او شيك مصدق بقيمة ) -8

 قيمة االحالة ودفع رسوم الطوابع والجامعة تمهيدا لتوقيع االتفاقية.

 باالعداد المطلوبة ووفقا لمتطلبات العمل.يجب على المقاول توفير قالبات  -9

 على المقاول االلتزام بتعليمات االجهزة المشرفة في الموقع والمحافظة على السالمة العامة كذلك. -10

الكميات المبينة في الجدول المرفق هي كميات تقديرية ويحق للسلطة زيادتها او انقاصها وفقا لطبيعة  -11

 العمل ومتطلباته.

نفذ للعطاء االخذ بعين االعتبار ان اكوام األنقاض موزعة ومتشرة داخل المناطق على المقاول الم -12

الالزمة بالكوادروالمعدات ويجب عليه تجميعها ونقلها  3م (0.5واالحياء السكنية بكميات قد تصل الى )

ك على و ال يدفع للمقاول أي سعر أو عالوة مقابل ذل ،واخذ ذلك بعين االعتبار عند تسعير بنود العطاء

 األسعار الواردة بجدول الكميات و األسعار.
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 15           العقبة داخل مدينة مناطق متفرقة أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض من ( 2019/هــ/8) عطاء

 

 

 نماذج االتفاقيات والضمانات: -د

 نموذج كتاب عرض المناقصة

Letter of Tender 

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

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

 

  العمل( : ..............................................................إلى السادة )صاحب 

لقد قمنا بزيارة الموقع  والتعرف على الظروف المحيطة به، كما قمنا بدراسة شروط العقد، والمواصفات، 

والمخططات، وجداول الكميات، وملحق عرض المناقصة، والجداول األخرى، ومالحق العطاء ذات 

م:.................................. المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعاله. ونعرض نحن الموقعين األرقا

أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وإنجازها وتسليمها وإصالح أية عيوب فيها وفقا لهذا العرض الذي يشمل كل 

.................................. أو أي مبلغ آخر عاله مقابل مبلغ إجمالي وقدره:........أهذه الوثائق المدرجة 

 يصبح مستحقا لنا بموجب شروط العقد.

إننا نقبل تعيين "مجلس فض الخالفات" بموجب "الفصل العشرين" من شروط العقد وسوف نقوم باالتفاق 

 على تعيين أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة.

( يوما من تاريخ إيداع العروض، وأن يبقى العرض ملزما 90)نوافق على االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة 

لنا، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه. كما نقر بأن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا 

 ال يتجزأ من "كتاب عرض المناقصة".

( من شروط العقد، وأن 4/2نتعهد في حالة قبول عرضنا، أن نقدم ضمان األداء المطلوب بموجب المادة )

نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة، وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقا لمتطلبات وثائق 

 العقد خالل "مدة اإلنجاز".

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا، وإلى أن يتم ذلك، فإن "كتاب عرض المناقصة" هذا مع 

 أو قرار اإلحالة" الذي تصدرونه يعتبر عقدا ملزما فيما بيننا ."كتاب القبول 

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

 حررررر هرررذا العررررض فررري اليررروم:  ..................... مرررن شرررهر: ................ عرررام: .......................

 ص: ................................... شررررررررررررررراهد: ........................................توقيرررررررررررررررع المنررررررررررررررراق
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 عرض المناقصة  ملحق 2 –د 

to Tender  Appendix 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 العقد.هذا الملحق جزءا" من اتفاقية  يعتبر ■
____________________________________________________________ 

مالحظة: باستثناء البنود التي تمت تعبئتها وفقاً لمتطلبات صاحب العمل ، فإّن المقاول ملزم باستكمال البيانات التالية قبل تقديم 

 عرضه .

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

 التحديدات -10-1 رقم المادة البيــــان

 اسم صاحب العمل:

 عنوانه:

1/1/2/2 

 1/3و

 

 اسم المهندس :

 عنوانه:

1/1/2/4  

 اسم المقاول:

 عنوانه:

1/1/2/3 

 1/3و

 

 اردني  دينارالف ( 1000) التعليمات كفالة المناقصة

 ( من قيمة العقد%5) التعليمات كفالة اصالح العيوب

 1/1/3/3 لألشغالز نجاإلمدة ا

 

من تاريخ أمر  تقويميا اً يوموثمانون مائة ( 180)

 المباشرة

 ( يوما تقويميا  ---)   1/1/3/7 صالح العيوبإشعار بإلفترة ا

 القوانين األردنية السارية المفعول 1/4 القانون الذي يحكم العقد

 اللغة العربية 1/4 اللغة المعتمدة في العقد

 اللغة العربية  1/4 لغة االتصال

لى إل دخوالمدة التي سيمنح فيها المقاول حق ال

 الموقع

 . مر المباشرةأ( أيام تقويمية من تاريخ 7) 2/1

 داءألقيمة ضمان ا

قيمة ضمان األداء خالل فترة اإلشعار بإصالح 

 العيوب )ضمان اصالح العيوب(

 " المقبولة( من "قيمة العقد 10%) 4/2

 ( من قيمة العقد 5%)

 غير مطلوب  4/9 نظام توكيد الجودة

 مطلوب 

العطل و  الدوام الرسمي و على المقاول أن يعمل أيام 6/5 المعتادةوقات العمل أ

موقع الالجمع و حسب ما تفرضه طبيعة العمل في 

 وحسب تعليمات الجهاز المشرف. 

، وتعتبر هذه الفترة مشمولة ضمن مدة ( يوما15) 8/1الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد 
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 17           العقبة داخل مدينة مناطق متفرقة أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض من ( 2019/هــ/8) عطاء

 اإلنجاز للمباشرة

 عن كل يوم تأخير دينار عشرسبعة ( 17) 8/7 قيمة تعويضات التأخير

 المقبولة( من قيمة العقد  %15) 8/7 قصى لقيمة تعويضات التأخيرألالحد ا

 ال يوجد 8/13 مكافأة اإلنجاز المبكر

الفترة المحددة للجنة تسلم األشغال لمشاريع 
 ستشفيات ومحطات التوليد وما يماثلهاالم

 ( يوما28) 10/1

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

 الجداول

 (%15) ب -13/5

 11/1 تقدير قيمة األشغال

 

 بالكيل مع جدول الكميات  √■

 بالمقطوع  ■

 دينار (----) 14/2 قيمة الدفعة المقدمةالحد االدنى ل

 الدينار األردني 14/15 عمالت الدفع للمقاول

 ( يوما من تاريخ المباشرة14خالل ) 18/1 تقديم وثائق التأمينات

 الدفعة( من قيمة %10) 14/3 نسبة المحتجزات

 "المقبولة( من "قيمة العقد %5) 14/3 على للمحتجزات ألالحد ا

  لى الموقع  إالتحضيرات عند الوصول 

             

جميع المواد والتجهيزات االلية التي تدخل في  14/5
 االشغال الدائمة

 ديناراردنيوخمسمائة االف  ثالثة (3500 ) 14/6 المرحلية دنى لقيمة الدفعةألالحد ا

  14/7 سعار تبديل العمالتأ

 ( سنوياً %9) 14/8 )نفقات التمويل( نسبة الفائدة القانونية

 (    ------)  18/3 قيمة التأمين ضد الطرف الثالثدنى لألالحد ا

 من عضو  واحد   20/2 تشكيل مجلس فّض الخالفات

   عضاء أمن ثالثة 

 المباشرة( يوما من تاريخ 28خالل ) 20/2 فّض الخالفات فترة تعيين مجلس

عضاء مجلس فّض الخالفات أالتي تعين  الجهة
 في حالة عدم االتفاق بين الفريقين

 جمعية المحكمين األردنيين 20/3

سلطة تعيين المحكمين في حالة تخلف األطراف 
 عن التعيين

 بموجب قانون التحكيم األردني النافذ 20/6

 عضو  واحد   20/6 عدد أعضاء هيئة التحكيم

  عضاء أثالثة 

 بموجب قانون التحكيم األردني 20/6 القواعد اإلجرائية للتحكيم

نجاز إلمدة ا (1/1/5/6شغال )ألقسام اأ

 به  الخاصة

(1/1/3/3) 

 .قيمة تعويضات التأخير لكل يوم تأخير 
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 نموذج كفالة المناقصة 3 –د 

Form of Tender Guarantee 
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 :................المشروع: ..........................................................العطاء رقم
 

_____________________________________________________________ 

 
 إلى السادة )صاحب العمل(:....................................................................

 
............... سيتقدم بعرض لقد تم إعالمنا أّن المناقص :شركة: ..............................................

للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم 
 المناقص بكفالة مناقصة مع عرضه ، وبناء" على طلبه ، فإّن مصرفنا:

 

 رجعة عنه أن يدفع لكم بنك ................................................... يكفل بتعهد ال

 -مبلغ ............................... عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب ما يلي :

أّن المناقص ، بدون موافقة منكم ، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل  -أ

 ( يوماً ، أو 90انقضاء صالحية العرض المحددة بـ )

بأّن المناقص قد رفض تصحيح األخطاء التي وردت في عرضه بما يتوافق مع الشروط المحددة لتدقيق  -ب

 العروض في التعليمات الموجهة إلى المناقصين ، أو 

 أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد ، أو -ج

 خفق في تقديم ضمانات األداء بموجب شروط العقد، أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أ -د

 

( يوماً ويتعين إعادتها إلينا ، كما أّن هذه 90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )

 الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في األردن .

 

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

 

 المفوض بالتوقيـع : .....................................

 

 التاريــــــخ: .....................................
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Agreement 
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 ...........................................صاحب العمل : .....................................

 

 المقـــاول :..................................................................................
 

_____________________________________________________________ 

 
يرغب صاحب العمل في تنفيذ األشغال المتعلقة بمشروع......................................... والمكون 

 من: ...................................................................................

 
 

 ( : ACCEPTANCEقبول ) 

 

بعرض المقاول ويوافق انه إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال إّن صاحب العمل ، بمجرد توقيعه أدناه ، قد قبل 

 وإصالح أية عيوب فيها ، سيقوم بموافاته بالدفعات حسب أحكام العقد.

 قيمة العقد: ............................

 مدة اإلنجاز:...........................

 ألصلية الموقعة من قبل صاحب العمل.تعتبر هذه االتفاقية نافذة بتاريخ تسلم المقاول للنسخة ا

 توقيع صاحب العمل: ...................................

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

 وظيفته : .........................

 التاريخ: ......................... 
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 نموذج اتفاقية العقد 4 –د 
Agreement 
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 العطاء رقم: .......................................ع: ................................... المشرو
 

 
 .................سنة ...ل......... ........ من شهر .............حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم .....

 
 بين

 

احب العمل :  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ويمثلها رئيس مجلس المفوضين على اعتباره ص
 "الفريق األول"

 و
 

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

 
 أشغال مشروع:  ...................لما كان صاحب العمل راغبا في أن يقوم المقاول بتنفيذ 

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

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

 
 فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي:

 
 يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار  - 1

 إليها فيما بعد.         
 هذه الصورة:تعتبر الوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها ب - 2

 ...........................................................    "كتاب القبول"  -أ 
 ...........................................................   "كتاب عرض المناقصة -ب 
 ........األرقام: .............................................مالحق المناقصة ذات  -ج 
 شروط العقد )الخاصة والعامة( -د 

 المواصفات -هـ 
 المخططات -و 
 والجداول المسعرة )جداول الكميات والجداول األخرى( -ز 

 
 4-د
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 .......................................................  :  ""قيمة العقد المقبولة - 3
 .......................................................  :     "مدة اإلنجاز" 
 غرامة التأخير         :              ....................................................... 
 

  التاريخ  القيمة   وصل رسوم طوابع وجامعة رقم

 
صالح إزاء قيام صاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد المقا - 4 نجازها وا  ول بتنفيذ األشغال وا 

 أية عيوب فيها وتسليمها وفقا ألحكام العقد.
 
صالح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب العمل بأن يدفع إلى المقاول  - 5 نجازها وا  إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وا 

 قد.قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في الع
 

وبناءا على  ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك وفقا للقوانين المعمول 
 بها.

 الفريق الثاني )المقاول(
 

 الفريق األول )صاحب العمل(

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

 .................................االسم: ............
 
 الوظيفة: ...........................................
 

 وقد شهد على ذلك:.
 

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

 االسم   : 
 

 الوظيفة : 

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

 .................................االسم: ............
 
 الوظيفة: ...........................................
 

 وقد شهد على ذلك: 
 

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

 االسم   : 
 

  العطاءات الهندسية مديرية الوظيفة : مدير
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 نفيذ (الت حسن نموذج ضمان األداء ) كفالة 5 –د 
Performance Guarantee 

 
 

 

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

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

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

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

 

 بخصوص العطاء رقم )      /    (

 ....................................المتعلق بمشروع :..........................................

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

.................................................................وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه حسب 

وثائق عقد المقاولة، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم. بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ  الشروط الواردة في

المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط. مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأّن المقاول قد 

اعتراض أو مقاضاة من رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد . وذلك بصرف النظر عن أي 

 جانب المقاول على إجراء الدفع .

 

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد 

 مبدئياً بتاريخ..................... شهر.....................من عام...................... ما لم يتم تمديدها أو

 تجديدها بناء" على طلب صاحب العمل.

 

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

 المفوض بالتوقيع : ....................... 
 
 التاريــــخ.......................  
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 نموذج ضمان إصالح العيوب ) كفالة الصيانة ( 6 – د
Defects Liability Guarantee 

 
 

 

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

 يسرنا إعالمكم بأّن مصرفنا: ....................................................................

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

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

 

 بخصوص العطاء رقم )      /     (

 المتعلق بمشروع : .............................................................................

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

.................................................................................................وذلك ضماناً اللتزام 

حات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة الموجز.  المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال اإلصال

المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون  -بمجرد ورود أول طلب خطي منكم  -وإننا نتعهد بأن ندفع لكم 

أي تحفظ أو شرط / مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته 

ال اإلصالحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من فيما يخص أعم

 جانب المقاول على إجراء الدفع .

 

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسلم النهائي لألشغال  بموجب العقد وقيام 

 يتم تمديدها أو تجديدها بناء" على طلب صاحب العمل . المقاول بإكمال النواقص واإلصالحات المطلوبة ما لم

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

 

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

 

 التاريــــخ: ....................... 
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 نموذج إقرار بالمخالصة 7 – د

Discharge Statement 

 

 مي أدناه :أقر أنا الموقع إمضائي وخات

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

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

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه :

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

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

 

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

 وذلك قيمة الدفعة الختامية عن مشروع إنشاء :

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

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

 

 موضوع العطاء رقم :

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

نصرح بموجب هذا اإلقرار أننا قد قمنا بتقديم كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقد وبهذا فإننا نبرئ 

.......................... وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي حق أو ذمة...............................

 عالقة بالمشروع المبين أعاله إبراء مطلقاً .

 

 وعليه نوقع تحريراً في ...................................

 اسم المتعهد : ............................................

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

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

 

 الخاتم:
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 نموذج اتفاقية فّض الخالفات 8 –د 

Dispute Adjudication Agreement 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

 
 صاحب العمــل :................................ عنوانه: ....................................

 
 المقـــــاول :................................ عنوانه: ....................................

 
 س :................................. عنوانه: ....................................عضو المجلـ

____________________________________________________________ 
 

لما قام صاحب العمل والمقاول بإبرام " اتفاقية العقد " وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين الحكم ويسمى أيضاً 
 -" ، فإّن كالً من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس ، قد اتفقوا على ما يلي : DAB " المجلس "

 
تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطاً التفاقية فّض الخالفات ، مع إدخال التعديالت التالية  -1

 ......عليها: .......................................................................

( من شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب الحكم على 17عمالً بأحكام المادة ) -2

 -النحو التالي :

 بدل استبقاء ) مبلغ شهري أو مقطوع ( . -

 )          ( دينار عن كل يوم كمياومات . -

 مضافاً إليها النفقات األخرى . -

المقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى بشروط اتفاقية فض الخالفات ، إزاء قيام صاحب العمل و -3

 فإّن الحكم يتعهد بأن يقوم بمهام " المجلس " كمسو للخالفات وفقاً ألحكام هذه االتفاقية .

يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا للحكم ، إزاء أدائه لمهام فض الخالفات بدل  -4

 ستبقاء والمياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب شروط اتفاقية فض الخالفات .اال

 إّن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني وتعبر لغة االتصاالت بين الفريقين هي اللغة العربية  . -5

 صاحب العمل    المقاول        الَحكمَ 

 

 : وقد شهد على ذلك
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 اقية فض الخالفات ) القواعد (قواعد اتف

 

( يوماً من تاريخ نشوء الخالف، 21في حالة نشوء خالف  يسمى ) الحكم ( خالل مدة ال تتجاوز ) -1

باتفاق الفريقين على تسميته. وإذا لم يتم االتفاق على ذلك فبإمكان أي فريق الطلب إلى سلطة التعيـين 

( يوماً 14يـين أن تقوم بتعيـينه خالل مده ال تتجاوز )المحددة في الملحق لتعيـينه وعلى سلطة التع

 من تاريخ تقديم الطلب إليها ويعتبر هذا التعيـين ملزماً للطرفين.

يمكن إنهاء تعيـين الحكم باالتفاق بين الفريقين، وتنقضي مدة التعيـين عند انتهاء فترة الصيانة أو  -2

 أيهما يقع الحقاً.إصدار قرار الحكم أو سحب الخالف المحول للحكم 

يتعين على الحكم أن يكون ويبقى خالل أداء مهمته محايداً ومستقالً عن الفريقين، وال يجوز له تقديم  -3

النصح إلى أي فريق إالّ باطالع وموافقة الفريق اآلخر، وعليه أن يفصح فوراً وخطياً عن أي شئ 

 .أصبح على علم به مما قد يؤثر على حياديته أو استقالليته

يتعين على الحكم أن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقين، بإعطاء كل منهما فرصة معقولة  -4

 لعرض قضيته وتقديم ردوده على ما يقدمه الفريق اآلخر.

يتعين على الحكم أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته وجلسات االستماع التي يعقدها بسرية تامة ،  -5

من مضامينها إالّ بموافقة الفريقين، كما يجب عليه أن ال يوكل ألي طرف آخر وأن ال يصرح عن أي 

 القيام بمهمته أو أن يستقدم أية خبرة قانونية أو فنية إالّ بموافقة الفريقين.

ال يعتبر الحكم في أي حال مسؤوالً عن أي إدعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إالّ إذا أمكن إثبات أّن  -6

 ناتج عن سوء نية. ما قام به

للحكم أن يقرر زيارة الموقع وأن يعقد جلسة استماع يدعى إليها الفريقان في الوقت والمكان اللذين  -7

 يحددهما وله أن يطلب أية وثائق منهما، وعلى الفريقين االستجابة لطلب بهذا الخصوص.

ن متمتعاً بالصالحية الكاملة يتعين على الحكم أن يتصرف كخبير غير متحيز ) وليس كمحكم (، ويكو -8

لعقد جلسات االستماع كما يراه مناسباً دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد، 

 -ويتمتع في هذا السياق بالصالحيات التالية :

 أن يقرر مدى صالحيته الذاتية ، وكذلك نطاق الخالفات المحالة إليه. -أ

 صة ) إن توفرت (.أن يستعمل معرفته المتخص -ب

 أن يتبنى اعتماد أسلوب االستجواب. -ج

 أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد. -د

 أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقيـيم فيما يتعلق بموضوع الخالف. -هـ

له ، لحضور جلسات االستماع ، أن ال يسمح ألي شخص غير المقاول وممثله وصاحب العمل وممث -و

وله أن يستمر في عقد جلسة االستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور، بعد التحقق من أنه تم 

 إبالغه بصورة صحيحة عن موعد الجلسة.
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 ال يجوز للحكم التنازل عن االتفاقية للغير بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين  -9

 عى الحكم كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن العقد أو متصل به.يراعى أن ال يستد -10

يحق للحكم أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع له خالل المهلة المحددة ، شريطة أن يرسل إلى  -11

 ( يوماً. 28الفريقين إشعاراً بذلك مدته ) 

ي تقدم إليه من الحكم ، يقوم صاحب العمل بالدفع إذا  تخلف المقاول عن الدفع مقابل المطالبات الت -12

 إلى الحكم وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من مبالغ إزاءها.

( يومراً. وفري حالرة اسرتقالته أو 21يمكن للحكم أن يسرتقيل شرريطة أن يعلرم الفرريقين بإشرعاره مدتره ) -13

رار فرري أداء مهامرره بموجررب هررذه موترره أو عجررزه عررن أداء مهامرره أو إنهرراء عقررده أو رفضرره االسررتم

 يوماً من تاريخ انقطاعه. (14القواعد، فإنه يتعين على الفريقين أن يقوما بتعيـين بديل له خالل )

يتعين أن تكون لغة االتصال بين الفريقين وكذلك الحكم والفريقين ، ولغة التداول في الجلسات، باللغة  -14

 م إرسال نسخ عن أية مراسالت إلى الفريق اآلخر.المحددة في اتفاقية فض الخالفات وأن يت

يتعين على الحكم أن يصدر قراره خطياً إلى الفريقين بشأن أي خالف يحال إليه وذلك خالل فترة ال  -15

( يوماً من تاريخ إحالة الخالف إليه أو من تاريخ سريان اتفاقية فض الخالفات، إن كانت 21تتعدى )

يه . يجب أن يكون القرار مسبباً، وأن ينوه فيه بأنه يتم وفقاً لهذه قد تمت بعد إحالة الخالف إل

 القواعد.

( آنفاً بعمله، أو تصرف بسوء نية ، فإنه يعتبر غير 3إذا قام الحكم بنقض أي من أحكام البند رقم ) -16

له ، مستحق لقبض بدل أتعابه أو نفقاته، ويتعين عليه أن يرد تلك الرسوم والنفقات التي تم صرفها 

 إذا نتج عن ذلك النقض أن قراراته أو إجراءاته بشأن حل الخالفات أصبحت باطلة أو غير فاعلة.

 -تدفع أتعاب الحكم على النحو التالي : -17

 بدل االستبقاء كمبلغ شهري أو مقطوع. -

 المساومات عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات االستماع. -

 السفر واإلعاشة. لمهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريفمضافاً إليها نفقات أداء ا -

 يبقى بدل المياومات ثابتاً طيلة مدة أداء الحكم لمهامه. -

( يوماً من تاريخ تسلمه  28يتعين على المقاول أن يدفع للحكم بدل أتعابه ونفقاته خالل )  -

 ( منها الحقاً . %50للفواتير الخاصة بذلك ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته ) 

إذا نشأ أي خالف يتعلق باتفاقية فض الخالفات، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها ، فإنه يتم  -18

 النظر في الخالف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األردني.
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 2019 أذار  
  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض                 
 لعقبة       اداخل مدينة مناطق متفرقة من 

 

 

 28           العقبة داخل مدينة مناطق متفرقة أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض من ( 2019/هــ/8) عطاء

 
 لجزء الثالث:ا

 
 

 المواصفات الفنية العامة: -أ

 
ة العامة للمباني )المجلد األول( األعمال المدنية و المعمارية والثاني المباني : تعتبر المواصفات الفني -1

والثالث لالعمال الكهربائية والميكانيكية الصادرة عن وزارة األشغال العامة واإلسكان وكودات البناء 
الصادرة عنها مواصفات عامة لهذا العطاء وان المقاول قد اطلع عليها وتفهمها وقبل بها، مع مراعاة 

ا ورد بالمواصفات الفنية الخاصة حيث تعتبر المواصفات الفنية الخاصة مقدمة على المواصفات م
 الفنية العامة ولها االولوية في التطبيق.

 

الطرق واإلنشاءات األخرى: تعتبر المواصفات الفنية العامة للطرق والجسور الصادرة عن وزارة  -2
مواصفات عامة لهذا العطاء وان المقاول قد اطلع األشغال العامة واإلسكان والكودات الخاصة بها 

 عليها وتفهمها وقبل بها.

 
 
 

 المواصفات الفنية الخاصة:  -ب
 

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

لفنية الخاصة لكل بند إضافة إلى ما هو ان تكون األسعار لكل بند شاملة لما هو مذكور في المواصفات ا
 مذكور في نص البند .

 
سواء ذكر في جداول الكميات او لم يذكر جملة "وحسب المواصفات" فانه من المؤكد ان المطلوب  -ب    

تنفيذه حسب المواصفات الفنية الخاصة والعامة للمشروع والمواصفات الفنية العامة مع إعطاء األولوية 
 خاصة .للمواصفات ال

 
عند ورود كلمة "كالبند السابق" او "كالبند رقم ...." فان هذا يعني أن أسعار ومواصفات البند المعني -ج 

تشمل كافة ما يشمله المشار اليه مع األخذ بعين االعتبار أية إضافات أو إلغاء يتم تحديدها ضمن نص 
 البند المعني والموصفات الفنية الخاصة له .

 
ي ال يوجد لها تفاصيل في المخططات يتم تسعيرها حسب الوصف الوارد في نص البند البنود الت -د 

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

 
يها في على المقاول تقديم نسخ عن المواصفات القياسية األردنية او العالمية المنصوص عل -هـ 

 المواصفات العامة التي يطلبها المهندس كلما دعت الحاجة لذلك وعلى نفقته الخاصة .
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 2019 أذار  
  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض                 
 لعقبة       اداخل مدينة مناطق متفرقة من 

 

 

 29           العقبة داخل مدينة مناطق متفرقة أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض من ( 2019/هــ/8) عطاء

 جدول الكميات واالسعار
 

 مناطقأعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض من ب ( الخاص2019/ هــ /8عطاء رقم )المشروع : 
     .داخل مدينة العقبةمتفرقة 

 

 الكمية دةالوح بيان األعمال البند
 المبلغ سعر الوحدة

 د ف د ف
 
1. 

 : المقدمة
  مقدمة جدول الكميات:

 اعمال إزالة وتحميل ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض تقديم وتنفيذ 
 ل ـــمن مواقع متفرقة داخ مهما كان نوعها أو طبيعتهامصنفة الر ــغي

 المعتمد من قبل  واالحياء في مدينة العقبة الى مكب االنقاض  المناطق
 والمعدات والعمالة الالزمة السلطة والسعر يشمل توفير المقاول الكوادر 

 الالزمة العمال االزالة والتحميل والنقل وشريطة المحافظة على نظافة 
 التي تسلكها القالبات في عملية النقل من المواقع الى المكب   الطرق

 ب تعليمات ـــوحسمشرفة ادات الجهة الــــب المواصفات وارشــــوحس
 ال ـوتوجيهات المهندس وعلى المقاول زيارة الموقع لمعرفة طبيعة األعم

 على  المطلوبة واخذ االبعاد بصورة دقيقة وكل ما يتطلبه انجاز العمل
 ويشمل ما يلي: هاتم وج

 
خالل جميع  المعنيةالتنسيق التام مع كافة الجهات الرسمية   -1

 مراحل تنفيذ االعمال 
 

كافة االجور والمصاريف والتكاليف المترتبة على انجاز جميع   -2
 اعمال هذا البند مشمولة ضمن السعر المقطوع المحدد له.

 

على المتعهد معاينة كافة العناصر واالعمال المعنية بهذه االعمال   -3
على الواقع واجراء التدقيق الالزم عليها موقعياً والحصول على 

حات لها من الجهات المختصة ما يحتاجه من بيانات وتوضي
المفوضة قبل ان يقوم بتحديد سعره لتنفيذ هذه االعمال كما وردت 

 .عليه
 

الكميات المدونة في الجدول ادناه هي كميات تقريبية ويكون سعر  -4
في الوحده المقدم ثابت دون تغيير مهما بلغت الكميات الفعلية 

 نقصان.ال حالة
 

هي كميات تقريبية ويكون سعر  الكميات المدونة في الجدول ادناه -5
 متغير باتجاه النقصان في حال تغيير وزيادة الوحده المقدم 
 .المطلوب تنفيذهاالكميات الفعلية 

 
تحتفظ السلطة بحقها في تجزئة العطاء و إحالته على اكثر من  -6

 .دون إبداء األسباب شركة
 

يحق للسلطة مفاوضة صاحب اقل سعراً في كل بند في حال كان  -7
 .لك مبالغة في تسعير البندهنا
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 2019 أذار  
  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض                 
 لعقبة       اداخل مدينة مناطق متفرقة من 

 

 

 30           العقبة داخل مدينة مناطق متفرقة أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض من ( 2019/هــ/8) عطاء

 الكمية الوحدة بيان األعمال البند
 المبلغ سعر الوحدة

 د ف د ف
 
1. 

 

 بالمتر المكعب:
 

واالنقاض غير  وناتج الهدم الطمم تحميل ونقلاعمال إزالة و     
من مواقع متفرقة داخل المناطق  مهما كان نوعها أو طبيعتهامصنفة ال

 السلطةقبل المعتمد من الى مكب االنقاض دينة العقبة واالحياء في م
العمال االزالة المعدات الالزمة الكوادر ووالسعر يشمل توفير المقاول 

على نظافة الطرق التي تسلكها  المحافظةوالنقل وشريطة لتحميل وا
القالبات في عملية النقل من المواقع الى المكب وحسب المواصفات 

 -التالية :طق اوذلك لكل من المن ةفالمشر الجهةوارشادات 
 

 البلدة القديمةمنطقة  -1
 منطقة صالح الدين -2

 منطقة باب رقم خمسة لشركة الميناء -3

 

 3م (500تقديرية ) اتبكمي
   

للكميات هي كمية تقديرية والكيل  اعاله الكمية المبينةعلماً بان 
 .فالجهة المشر تعليماتفعليا وحسب ونقلها المراد تنظيفها  المنفذه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 3م

 
 
 
 
 
 
 

500 
 خمسمائة

 
 
 
 

 

 

    

 الخالصةالمجموع الى ينقل  
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 2019 أذار  
  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض                 
 لعقبة       اداخل مدينة مناطق متفرقة من 

 

 

 31           العقبة داخل مدينة مناطق متفرقة أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض من ( 2019/هــ/8) عطاء

 

 الكمية الوحدة بيان األعمال البند
 المبلغ سعر الوحدة

 د ف د ف
 
2. 

 

 بالمتر المكعب:
 

واالنقاض غير  وناتج الهدم تحميل ونقل الطمماعمال إزالة و   
من مواقع متفرقة داخل المناطق  نوعها أو طبيعتها مهما كانمصنفة ال

الى مكب االنقاض المعتمد من قبل السلطة واالحياء في مدينة العقبة 
العمال االزالة المعدات الالزمة الكوادر ووالسعر يشمل توفير المقاول 

لتحميل والنقل وشريطة المحافظة على نظافة الطرق التي تسلكها وا
نقل من المواقع الى المكب وحسب المواصفات القالبات في عملية ال

 -التالية :وذلك لكل من المناطق  ةالمشرف الجهةوارشادات 
 
 الخزانمنطقة  -1

 منطقة الشاللة -2

 منطقة التجاريات األولى والثانية والثالثة -3

 المنطقة السكنية الرابعة -4

 منطقة الخدمات والمكاتب ) حي الدستور ( -5

 

 3م (2000تقديرية ) اتبكمي
   

هي كمية تقديرية والكيل للكميات  اعاله الكمية المبينةماً بان عل
 المنفذه المراد تنظيفها ونقلها فعليا وحسب تعليمات الجهة المشرف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 3م

 
 
 
 
 
 
 

2000 
 الفان
 
 
 
 
 

 

 

    

 الخالصةينقل المجموع الى  
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 2019 أذار  
  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض                 
 لعقبة       اداخل مدينة مناطق متفرقة من 

 

 

 32           العقبة داخل مدينة مناطق متفرقة أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض من ( 2019/هــ/8) عطاء

 

 الكمية الوحدة بيان األعمال البند
 المبلغ سعر الوحدة

 د ف د ف
 
3. 

 

 بالمتر المكعب:
 

واالنقاض غير  وناتج الهدم تحميل ونقل الطمماعمال إزالة و    
من مواقع متفرقة داخل المناطق  مهما كان نوعها أو طبيعتهامصنفة ال

الى مكب االنقاض المعتمد من قبل السلطة واالحياء في مدينة العقبة 
العمال االزالة المعدات الالزمة كوادر والوالسعر يشمل توفير المقاول 

لتحميل والنقل وشريطة المحافظة على نظافة الطرق التي تسلكها وا
القالبات في عملية النقل من المواقع الى المكب وحسب المواصفات 

 -التالية :وذلك لكل من المناطق  ةالمشرف الجهةوارشادات 
 

 منطقة الشعبية -1

  منطقة العالمية -2

 

 3م (500ية )تقدير اتبكمي
   

هي كمية تقديرية والكيل للكميات  اعاله الكمية المبينةعلماً بان 
 المنفذه المراد تنظيفها ونقلها فعليا وحسب تعليمات الجهة المشرف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 3م

 
 
 
 
 
 
 

500 
 خمسمائة

 
 
 
 

 

 

    

 الخالصةينقل المجموع الى  
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 2019 أذار  
  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض                 
 لعقبة       اداخل مدينة مناطق متفرقة من 

 

 

 33           العقبة داخل مدينة مناطق متفرقة أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض من ( 2019/هــ/8) عطاء

 

 الكمية دةالوح بيان األعمال البند
 المبلغ سعر الوحدة

 د ف د ف
 
4. 

 

 بالمتر المكعب:
 

واالنقاض غير  وناتج الهدم تحميل ونقل الطمماعمال إزالة و     
من مواقع متفرقة داخل المناطق  مهما كان نوعها أو طبيعتهامصنفة ال

الى مكب االنقاض المعتمد من قبل السلطة واالحياء في مدينة العقبة 
العمال االزالة المعدات الالزمة الكوادر ويشمل توفير المقاول والسعر 

لتحميل والنقل وشريطة المحافظة على نظافة الطرق التي تسلكها وا
القالبات في عملية النقل من المواقع الى المكب وحسب المواصفات 

 -التالية :وذلك لكل من المناطق  ةالمشرف الجهةوارشادات 
 
 منطقة المحدود -1
 رمالمنطقة ال -2
 منطقة النخيل -3

 

 3م (500تقديرية ) اتبكمي
   

هي كمية تقديرية والكيل للكميات  اعاله الكمية المبينةعلماً بان 
 المنفذه المراد تنظيفها ونقلها فعليا وحسب تعليمات الجهة المشرف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 3م

 
 
 
 
 
 
 

500 
 خمسمائة

 
 
 
 

 

 

    

 الخالصةينقل المجموع الى  
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 2019 أذار  
  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض                 
 لعقبة       اداخل مدينة مناطق متفرقة من 

 

 

 34           العقبة داخل مدينة مناطق متفرقة أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض من ( 2019/هــ/8) عطاء

 الكمية الوحدة بيان األعمال البند
 المبلغ سعر الوحدة

 د ف د ف
 
5. 

 

 بالمتر المكعب:
 

واالنقاض غير  وناتج الهدم تحميل ونقل الطمماعمال إزالة و     
من مواقع متفرقة داخل المناطق  مهما كان نوعها أو طبيعتهامصنفة ال

المعتمد من قبل السلطة الى مكب االنقاض واالحياء في مدينة العقبة 
العمال االزالة المعدات الالزمة الكوادر ووالسعر يشمل توفير المقاول 

لتحميل والنقل وشريطة المحافظة على نظافة الطرق التي تسلكها وا
القالبات في عملية النقل من المواقع الى المكب وحسب المواصفات 

 -ية :التالوذلك لكل من المناطق  ةالمشرف الجهةوارشادات 
 
 العاشرةمنطقة  -1
 الثامنةمنطقة  -2

 

 3م (500تقديرية ) اتبكمي
   

هي كمية تقديرية والكيل للكميات  اعاله الكمية المبينةعلماً بان 
 المنفذه المراد تنظيفها ونقلها فعليا وحسب تعليمات الجهة المشرف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 3م

 
 
 
 
 
 
 

500 
 خمسمائة

 
 
 
 

 

 

    

 الخالصةلمجموع الى ينقل ا 
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 2019 أذار  
  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض                 
 لعقبة       اداخل مدينة مناطق متفرقة من 

 

 

 35           العقبة داخل مدينة مناطق متفرقة أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض من ( 2019/هــ/8) عطاء

 

 الكمية الوحدة بيان األعمال البند
 المبلغ سعر الوحدة

 د ف د ف
 
6. 

 

 بالمتر المكعب:
 

واالنقاض غير  وناتج الهدم تحميل ونقل الطمماعمال إزالة و     
من مواقع متفرقة داخل المناطق  مهما كان نوعها أو طبيعتهامصنفة ال

الى مكب االنقاض المعتمد من قبل السلطة قبة واالحياء في مدينة الع
العمال االزالة المعدات الالزمة الكوادر ووالسعر يشمل توفير المقاول 

لتحميل والنقل وشريطة المحافظة على نظافة الطرق التي تسلكها وا
القالبات في عملية النقل من المواقع الى المكب وحسب المواصفات 

 -التالية :لكل من المناطق وذلك  ةالمشرف الجهةوارشادات 
 
 مدخل المشاتل منطقة شارع الفاروق و -1

 

 3م (2000تقديرية ) اتبكمي
   

هي كمية تقديرية والكيل للكميات  اعاله الكمية المبينةعلماً بان 
 المنفذه المراد تنظيفها ونقلها فعليا وحسب تعليمات الجهة المشرف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 3م

 
 
 
 
 
 
 

2000 
  الفان
 
 
 
 

 

 

    

 الخالصةينقل المجموع الى  
 

    



 مديرية العطاءات الهندسية  المملكة األردنية الهاشمية         2019هــ//8عطاء رقم : 

 2019 أذار  
  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض                 
 لعقبة       اداخل مدينة مناطق متفرقة من 

 

 

 36           العقبة داخل مدينة مناطق متفرقة أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض من ( 2019/هــ/8) عطاء

 الكمية الوحدة بيان األعمال البند
 المبلغ سعر الوحدة

 د ف د ف
 
7. 

 

 بالمتر المكعب:
 

واالنقاض غير  وناتج الهدم تحميل ونقل الطمماعمال إزالة و     
ناطق من مواقع متفرقة داخل الم مهما كان نوعها أو طبيعتهامصنفة ال

الى مكب االنقاض المعتمد من قبل السلطة واالحياء في مدينة العقبة 
العمال االزالة المعدات الالزمة الكوادر ووالسعر يشمل توفير المقاول 

لتحميل والنقل وشريطة المحافظة على نظافة الطرق التي تسلكها وا
القالبات في عملية النقل من المواقع الى المكب وحسب المواصفات 

 -التالية :وذلك لكل من المناطق  ةالمشرف الجهةرشادات وا
 
حوض التل األحمر وما حولها بحيث تشمل قطع األراضي  -1

 المجاورة لمبنى تجمع لجان المرأة.

 الشرقيةمنطقة  -2

 منطقة الغربية -3

 

 

 3م (1000تقديرية ) اتبكمي
   

هي كمية تقديرية والكيل للكميات  اعاله الكمية المبينةعلماً بان 
 منفذه المراد تنظيفها ونقلها فعليا وحسب تعليمات الجهة المشرف.ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 3م

 
 
 
 
 
 
 

1000 
 الف 

 
 
 
 

 

 

    

 الخالصةينقل المجموع الى  
 

    



 مديرية العطاءات الهندسية  المملكة األردنية الهاشمية         2019هــ//8عطاء رقم : 

 2019 أذار  
  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض                 
 لعقبة       اداخل مدينة مناطق متفرقة من 

 

 

 37           العقبة داخل مدينة مناطق متفرقة أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض من ( 2019/هــ/8) عطاء

 الكمية الوحدة بيان األعمال البند
 المبلغ سعر الوحدة

 د ف د ف
 
8. 

 

 بالمتر المكعب:
 

واالنقاض غير  وناتج الهدم يل ونقل الطممتحماعمال إزالة و     
من مواقع متفرقة داخل المناطق  مهما كان نوعها أو طبيعتهامصنفة ال

الى مكب االنقاض المعتمد من قبل السلطة واالحياء في مدينة العقبة 
العمال االزالة المعدات الالزمة الكوادر ووالسعر يشمل توفير المقاول 

محافظة على نظافة الطرق التي تسلكها لتحميل والنقل وشريطة الوا
القالبات في عملية النقل من المواقع الى المكب وحسب المواصفات 

 -التالية :وذلك لكل من المناطق  ةالمشرف الجهةوارشادات 
 

 الشاميةمنطقة  -1
 المعاملمنطقة  -2

 الرابيهمنطقة  -3

 منطقة المعبر -4

 

 3م (3000تقديرية ) اتبكمي
   

هي كمية تقديرية والكيل للكميات  اعاله نةالكمية المبيعلماً بان 
 المنفذه المراد تنظيفها ونقلها فعليا وحسب تعليمات الجهة المشرف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 3م

 
 
 
 
 
 
 

3000 
ثالثة 
 االف
 
 
 
 

 

 

    

 الخالصةينقل المجموع الى  
 

    



 مديرية العطاءات الهندسية  المملكة األردنية الهاشمية         2019هــ//8عطاء رقم : 

 2019 أذار  
  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض                 
 لعقبة       اداخل مدينة مناطق متفرقة من 

 

 

 38           العقبة داخل مدينة مناطق متفرقة أعمال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض من ( 2019/هــ/8) عطاء

 الخالصة النهائية
 طقامال ازالة ونقل الطمم وناتج الهدم واالنقاض من منأعب ( الخاص2019/هــ/8رقم ) عطاءالمشروع : 

 .داخل مدينة العقبةمتفرقة 
 

 اإلجماليالمبلغ  الصفحة البيــــــــان
 دينار فلس المنقول منها 

   30 (1البند رقم )
   31 (2البند رقم )
   32 (3البند رقم )
   33 (4البند رقم )
   34 (5البند رقم )
   35 (6البند رقم )
   36 (7البند رقم )
   37 (8البند رقم )

    
   المجموع النهائي  

 زيادة %
 نقصان %

 المجموع النهائي بعد التنزيل أو الزيادة  
 
 اسم المقاول :                                               
 :توقيع وخاتم المقاول    
 اسم المفوض بالتوقيع:    
 ـــــخ:التاريــ    
 عنوان المقاول    

 
 هاتف )                            ( فاكس )                           (      

 


