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 تمھیـــــــد
 

ر في إطار الجھد الدؤوب لوزارة األشغال العامة واإلسكان لدعم وتطوی
ق یتواف وتحدیث الشروط التعاقدیة المحلیة وبماوتوحید قطاع اإلنشاءات األردني 

توازن ن الحقق درجة عالیة مویتناغم مع الشروط التعاقدیة المعمول بھا عالمیاً وی
 بین أطراف التعاقد .

 

 اریعنضع بین أیدیكم  ھذه النسخة المعدلة من عقد المقاولة الموحد للمش
ة لدائماإلنشائیة والتي تعتبر نتاج عمل علمي متمیز قامت بھ اللجنة الفنیة ا

افة كمثل تلتطویر العقود اإلنشائیة العاملة في دائرة العطاءات الحكومیة والتي 
ال مآخاص من القطاعین العام وال األردني  الجھات ذات العالقة بقطاع اإلنشاءات

 الھاموأن یحقق الفائدة المرجوة التي تنعكس بدورھا  على ھذا القطاع الحیوي 
 . الوطنيوالذي یعتبر رافداً من روافد االقتصاد 

 
 وزیر األشغال العامة واإلسكان

لدكتـور ا                                                                                 
 د طالب عبیداتــمحم
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ان ـــر وعرفــــة شكـــــكلم  

ولة قد المقاعداد عاتتقدم وزارة األشغال ممثلة بدائرة العطاءات الحكومیة بوافر الشكر والعرفان الى لجنة 

 -ة من :الموحد للمشاریع اإلنشائیة والمشكل

 اكثم ملكاوي م. داود خلف ، م. نھى جمعھ ، م. محمود مراد ، م. معن جرادات ، د.م. جدوع العودات، م.

. عمر دي ، م، م. ھاني حقي ، م. جودت یغمور ، م. نبیل الشامي ، م. امجد ابو عیشھ ،  م. ولید مقدا

 محي الدین المصري

وتطویر  مراجعة لما تبذلھ من جھود موصولة في اإلنشاءاتكما تتقدم بالشكر الجزیل للجنة الدائمة لعقود 

 -: والتي ساھم فیھا كل منالشروط العامة والشروط الخاصة لعقد المقاولة الموحد 

م.   ،ھزایمھ م. اسامھ مغایضھ ، م. محمد خالد ال م. یحیى الكسبي ، م. سھل المجالي ،م. داود خلف ، 

م. عصام   ل السقا ، م. ضرار الصرایره ، د.م رائد السمره ،، م. وائ م. سناء الناظر سامي ھلسھ ،

 خریسات ،  المستشار محمد اللوزي،  م. نادیا االحمد،  م. ماجد الطباع
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عقد المقاولة الموحد    

 للمشار�ع اإلنشائیة
 

 زء األول  ـالج
 ات إلى المناقصینـالتعلیم

 
 الفهرس

 
  
 

 

الجزء 

 االول

 6  نـلمناقصیالى ات التعلیما

 7 اءـــق العطــوثائ

 8 ات إعداد وتقد�م عروض المناقص

 10 تقیـیم العروض و�حالة العطاء

 12 االتـــات والكفــالضمان
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 التعلیمات الى المناقصین 
Instructions to Tenderers 

 
داخل داخل   SSttaammppeedd  ccoonnccrreetteeذ مطبات ذ مطبات تنفیتنفیتقد�م و تقد�م و   :الخاص �مشروع )2018 /35العطاء رقم ( .1

 .المدینة / العقبةالمدینة / العقبة

. محافظة العقبة /مدینة العقبة مواقع متفرقة داخل  :موقع تنفیذ العطاء .2  

:   الوصف العام للعطاء .3

  SSttaammppeedd  ccoonnccrreetteeتنفیذ مطبات تنفیذ مطبات بتقد�م و ترغب سلطة منطقة العقبة االقتصاد�ة الخاصة �القیام: 

وغیرھا من وتشمل شارع الكورنیش وشارع الفاروق مل مواقع متفرقة وتش ،داخل المدینة / العقبةداخل المدینة / العقبة

 االعمال وحسب المواصفات والكمیات المبینة بوثائق العطاء المرفقة.
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�مكن للمقاولین الذین �حق لهم شراء نسخ المناقصة �موجب اإلعالن عن طرح هذا العطاء والراغبین �االشتراك  )1(
 فع ثمندمقابل  دعوة العطاء وذلكموا للحصول على نسخة من وثائق العطاء الموزعة مع في المناقصة أن یتقد

 النسخة المقرر .
 

  لهذا المشروع ما یلي : تشمل وثائق العطاء )2(

 دعوة العطاء �ما فیها اإلعالن . -2-1

 التعلیمات الى المناقصین. الجزء األول: -2-2

 الشروط العامة الجزء الثاني:  -2-3

 : الشروط الخاصة وملحقاتها زء الثالثالج -4-2

 الشروط الخاصة -أ

 الشروط الخاصة اإلضافیة -ب

 نماذج العرض والضمانات واالتفاقیات والبیانات     -ج

 المواصفات العامة والمواصفات الخاصة  الجزء الرا�ع : -2-5

 :   المخططاتالجزء الخامس  -2-6 

 :    جداول الكمیات واالسعارالجزء السادس -2-7
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 : طر�قة تقد�م العروضإعداد وتقد�م عروض المناقصات /
 

االشتراك في هذه المناقصة أن �قوم بز�ارة موقع العمل ، وأن یتعرف علیه وأن �حصل ینبغي على من یرغب  )3(
 هاتم ماهیوأن یتفه بنفسه وعلى مسؤولیته ونفقته الخاصة ، على جمیع المعلومات الالزمة له لتقد�م العرض ،

ة ا عالقوالظروف المحیطة �المشروع وسائر العادات المحلیة ، وظروف العمل ، و�ل األمور األخرى التي له
 على وضع أسعار عرضه.�المناقصة ، أو تلك التي تؤثر 

�قدم عرض المناقصة على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا الدفتر ، و�قوم المناقص بتعبئة  -أ
اكن ت واألسعار وأي جداول أو مالحق أخرى و�وقع وثائق المناقصة في األمالنموذج وجدول الكمیا

 المحددة لذلك .

 �شترط تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكمیات �األرقام والكلمات �خط واضح . -ب

 ال �جوز إدخال أي تعدیل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، و�ذا أجرى المناقص أي تعدیل،  أو أخلّ  -ج
 �أي من هذه التعلیمات ، فإّن ذلك یؤدي إلى رفض عرضه .

أما إذا أراد المناقص تقد�م عرض بدیل ، فإّن �استطاعته أن �قدم ذلك في مذ�رة خاصة منفصلة ترفق  -د
ر في �العرض ، شر�طة أن یتقدم �العرض األصیل �ما هو مطلوب ، وللجنة العطاءات المختصة أن تنظ

 . عرضه البدیل أو ترفضه

�جب على المناقص أن �قدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعلیمات ودعوة العطاء وأن �شتمل العرض  )4(
 -على البیانات والمعلومات التالیة :

وضــع منشــأة المنــاقص فــردًا �ــان أو شــر�ة ، و�تــاب التفــو�ض للمســؤول المفــوض �ــالتوقیع عنهــا . و�ذا  -أ
�حیـث  إنـه �جـب علـى الشـر�ات المتآلفـة تقـد�م اتفاقیـة االئـتالف بینهـاكانت هناك مشار�ة �شكل ائـتالف ف

وأن  ،�كون التآلف �التكافل والتضامن ( مجتمعین ومنفردین ) ، وأن یوقـع أطـراف االئـتالف علـى العـرض 
 �قدموا الكفاالت والضمانات �أسمائهم مجتمعین .

ق وأن أنجزها ، والمشار�ع الملتزم بها حالیًا خبرة المناقص ومؤهالته ، مع بیان وصف المشار�ع التي سب -ب
 ، و�یان نسب إنجازها �أرقام واقعیة .

ذ�ر أسماء المقاولین الفرعیـین الذین ینوي استخدامهم في التنفیذ ، شر�طة ذ�ر اسم مقاول األشغال  -ج
مقاول ا اللیهالكهرومیكانیكیة، على أن �كون هذا المقاول الفرعي مصنفًا ضمن نفس الفئة التي ینتمي إ

 الرئیسي في تصنیفه أو �الفئة التي تلیها مباشرة �التسلسل التنازلي .
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 فيب العمل وألمره ، �المبلغ المحدد یرفق مع العرض المقدم �فالة مالیة أو شیك مصدق لصالح صاح -د
لك ون تتك ( ملحق عرض المناقصة ) �دلیل على جدّ�ة التزام المناقص للدخول في المناقصة ، وعلى أن

 للعمل في األردن . ةالكفالة صادرة عن بنك أو مؤسسة مالیة مرخص

لجنة العطاءات ما تقرره بتعاد هذه الكفاالت للمناقصین الذین لم �حل علیهم العطاء ، حس 
 یهما أسبق) أ�ام من تار�خ إحالة العطاء أو انتهاء صالحیة �فالة المناقصة أ7خالل ( المختصة

�وقع و ألداء ذي �حال علیه العطاء فتعاد إلیه هذه الكفالة �عد أن �قدم ضمان ا. أما المناقص ال
 العقد .

 

لى ع) فعندها یتوجب  Bondsأما  إذا �ان المناقص منتمیًا إلى بلد تستعمل فیه ضمانات تأمین (
 لفي �المناقص أن یتقدم �طلب مسبق إلى صاحب العمل لمعرفة فیما إذا �ان �قبل مثل هذا الضمان و 

ند ع بنك أو مؤسسة مالیة مرخصة للعمل في االردناألحوال �جب أن تكون تلك الضمانات مصدقة من 
 تقد�مها .

أما إذا �ان مر�ز المناقص الرئیسي خارج األردن فإّن علیه أن �حدد  ،عنوان المناقص الرسمي الكامل  -هـ
 ل إشعار أوو� .سالت واإلشعارات ة المراعنوانًا له في األردن لیعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إلیه �اف

 رسالة تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبر و�أنها قد سلمت إلیه .
أن �قدم تحلیًال ألسعار البنود الرئیسیة المحددة في العطاء ، مبینًا تكالیف المواد والتجهیزات اآللیة  -و

 ال �املة .والمصنعیات والمصار�ف اإلدار�ة واألر�اح إلنجاز بنود األشغ
أي معلومات أو بیانات أخرى �طلب إلى المناقص تقد�مها أو إرفاقها �عرضه إذا �انت مطلو�ة �موجب  -ز

 الشروط الخاصة اإلضافیة أو المواصفات الخاصة أو هذه التعلیمات .
�ل من تلك  لتنفیذتعتبر األسعار التي یدونها المناقص أمام البنود في جدول الكمیات على أنها القیمة الكلیة  )5( 

) ( إّال  Preliminariesالبنود و�نجازها و�صالح أ�ة عیوب فیها وفقًا للعقد ، وتشمل �ذلك األعمال التمهید�ة ( 
 إذا ورد لألعمال التمهید�ة بنود منفصلة خاصة بها في جدول الكمیات ) .

 توضیح االلتباس : )6( 
ائق اء ، أو �انت هناك حاجة لتوضیح أي غموض في وثإذا �ان هناك أي التباس أو تناقض في وثائق العط

زالة العطاء ، فعلى المناقص أن یتقدم �طلب خطي إلى رئیس لجنة العطاءات المختصة من أجل التوضیح و�
إلجا�ة خطیًا على ) أ�ام ، و�تم توز�ع ا 7االلتباس في موعد �سبق التار�خ المحدد لفتح العطاء �ما ال �قل عن ( 

د لب تمدیطلالتوضیح مبررًا مثل هذا على جمیع المناقصین المتقدمین للعطاء وال �جوز أن یتخذ  االستفسارات
 .الموعد المحدد لتقد�م العرض 
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 إیداع العروض: )7(
 
 �قدم العرض متكامًال وفي ظرف مختوم مكتوب علیه من الخارج عطاء رقم  (      /       ) -أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــالخاص �مشروع: ــــــــــ 
 
 

ك اء وذلواسم المقاول و�ودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعالنها عن العط
 أو قبل الموعد والتار�خ المحددین لإلیداع . /في

 
 . مغلقاً إّن أي عرض �قدم �عد موعد اإلیداع یرفض و�عاد إلى صاحبه  -ب
ذا نص في دعوة العطاء على اتباع إض عادة في جلسة علنیة �حضور من یرغب من المناقصین ، إّال تفتح العرو  -ج

 أسلوب آخر .
 

 إلزامیة العروض : )8(
 

 ملزماً  و�ظل العرض اخر موعد لالیداع�عتبر العرض المقدم ملزمًا للمناقص وال �جوز سحب هذا العرض �عد 
زام ة العطاء مدة التدعو في  ابتداء من تار�خ إیداع العروض إّال إذا حدد ) یوماً  90للمناقص الذي تقدم �ه لفترة ( 

  .أطول من هذه المدة
 

 

 المناقصة : وعرضعمالت الدفع  )9(
 

و�ذا �انت  على المناقص تقد�م أسعاره �الدینار األردني إّال إذا نص على غیر ذلك في شروط دعوة العطاء .
أسعار ا في نموذج عرض المناقصة ، فإنه �جب تحدید تلك العمالت و هنالك عمالت أخرى للدفع منصوص علیه

 تحو�لها في موعد " التار�خ األساسي " .

 قیـیم العروض و�حالة العطاءت
 

 تقیـیم العروض :  )10( 
ظام ن الى  استناداً الصادرة  عطاءات االشغال الحكومیةیتم دراسة عروض المناقصات وتقییمها �موجب تعلیمات 

قص ي المنافو�فترض  ونظام اللوازم واالشغال في سلطة منطقة العقبة االقتصاد�ة الخاصةالحكومیة ،  األشغال
 أن �كون على إطالع ودرا�ة بهذه التعلیمات .
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 : أسلوب تدقیق العروض
ردة د الواالتسلسل البنو ان ال �حكم  یتم إتباع الخطوات واإلجراءات التالیة في تدقیق العروض على

 -:ناهأد
إذا ُوجد في العـرض خطـأ او تنـاقض بـین حسـاب جملـة أي مبلـغ ومـا �جـب ان تكـون علیـه هـذه الجملـة بتطبیـق  -أ

التـالي سعر الوحدة ، فللجنة العطاءات المختصة الحق بتعـدیل جملـة المبلـغ �مـا یتفـق وتطبیـق سـعر الوحـدة ، و�
 ك .یتم تعدیل مجموع األسعار أو المبلغ اإلجمالي للعطاء وفقًا لذل

 -إذا اختلف سعر الوحدة المذ�ورة �األرقام عن المذ�ور �تا�ة �الكلمات فیتم إتباع اإلجراءات التالیة: -ب
: إذا وجد اختالف في سعر الوحدة لبند معین بین ما هو �األرقام عمـا هـو �الكلمـات فینظـر عنـدها إلـى  )1-(ب 

الســعر �فــان �ــان الفــرق �بیــرًا یــتم األخــذ  الفــرق الحســابي بــین مــا جــاء رقمــًا ومــا جــاء �تا�ــًة �الكلمــات
 األقرب من السعر�ن الواردین �الكلمات أو األرقام إلى السعر الدارج .

 ) : إذا �ان الفرق صغیرًا فعندها یتم األخذ �ما جاء �تا�ة �الكلمات .2-(ب
 فضه .) : و�ظل للجنة العطاءات المختصة الحق في تقییم السعر منطقیًا لقبول العرض أو ر 3-(ب

ــه  -ج ــات الحســابیة ،  فإن ــي أي مــن العملی ــرره لجنــة العطــاءات یــإذا ُوجــد خطــأ ف ــق مــا تق تم تصــحیح المجمــوع وف
 المختصة و�كون المجموع المصحح ملزمًا للمناقص .

 إذا ُوجد أن المناقص لم �قم بتسعیر بند أو أكثر من البنود ، فیتم اعتبار تلك البنود غیـر المسـعرة و�أنهـا محملـة -د
واء أرفـق على بنود العطاء األخرى ، وعلى المناقص تنفیذها (فیما إذا أحیل علیه العطـاء ) وذلـك بـدون مقابـل سـ

 تلك البنود أو لم یرفقها في عرضه . 
اذا لــم �قــم المنــاقص �كتا�ــة ســعر الوحــدة �الكلمــات و�نمــا فقــط �األرقــام وجــاءت غیــر واضــحة ،  او �تبــت اســعار  -هـ

ــدها �جــوز للجنــة العطــاءات  الوحــدة �كلمــات غیــر ــة المبلــغ عن واضــحة وتشــكل معهــا التبــاس فــي احتســاب جمل
 -المختصة إتباع اإلجراءات التالیة :

عنـدها  ): إذا �انـت األرقـام او الكلمـات غیـر واضـحة ممـا �شـكل التباسـًا فـي حسـاب جملـة المبلـغ للبنـد ،1-(هـ 
ا�ـة ن اآلخـر�ن المشـار�ین �مناقصـة العطـاء لغ�جوز تطبیق أعلى سـعر ورد لهـذا البنـد ، عنـد المناقصـی

 الحصول على قیمة إجمالیة لهذا العرض .
لة علیـه ، ) اقل العروض قیمًة واتجهت النیة   لإلحا1-) : إذا �قي هذا العرض الذي طبق علیه البند (هـ 2-(هـ

 عندها یتم تطبیق أدنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصین اآلخر�ن .
 )  .2-تعدیل القیمة اإلجمالیة للعرض على أساس (هـ  ) : یتم3-(هـ

ــــد  -و ــــذا البن ــــه له ــــدو�ن ســــعر الوحــــدة �تا� ــــوم بت ــــا دون ان �ق ــــد م ــــغ لبن ــــة المبل ــــة جمل ــــاقص �كتا� ــــام المن  إذا ق
میـة ( و�ان سعر الوحدة رقمًا غیر واضح ) فیتم احتسـاب سـعر وحـدة لهـذا البنـد مـن قسـمة جملـة المبلـغ علـى �

 البند .
ـــــد �صـــــورة مغلوطـــــة أو مبـــــالغ فیهـــــا ، فللجنـــــة العطـــــاءات المختصـــــة الحـــــقإذا قـــــ -ز  ام المنـــــاقص بتســـــعیر بن

 -�ما یلي : 
 رفض العرض او ، -1 

تعدیل األسعار �معرفة المقاول مستأنسة �أسعار السوق الرائجة وأسعار المناقصین اآلخـر�ن شـر�طة ان  -2
 اقل من قیمة العرض �عد التدقیق .تبقى القیمة اإلجمالیة للعرض �عد التعدیل مساو�ة أو 

�مـا تمـارس تقید �مـا ورد فـي هـذه التعلیمـات تحتفظ لجنة العطاءات المختصة �حقها في إهمال أي عرض غیر م )12(
تصـاد�ة ونظـام اللـوازم واالشـغال فـي سـلطة منطقـة العقبـة االق أحكـام نظـام األشـغال الحكومیـةجـب صالحیاتها �مو 

لعطـاء التقید �أقل العروض قیمة و�تم �ـل ذلـك دون أن �كـون ألي منـاقص لـم �فـز �اإحالة العطاء دون � الخاصة
 أي حق في مطالبة صاحب العمل �أي تعو�ض إزاء ذلك .
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 الضمانات ( الكفاالت )
 ضمان األداء ( �فالة التنفیذ ) :  )13(

 �إحالة العطاء من تار�خ إبالغه خطیاً ) یوما 14على المناقص الفائز �العطاء أن �قوم بتوقیع العقد خالل فترة (
قد حسب توقیع اتفاقیة الععلیه أو تلز�مه له، وعلى المناقص أن �قدم إلى صاحب العمل ضمان األداء عند 

مالیة المرفق، وتكون قیمة هذا الضمان الصادر عن أحد البنوك أو إحدى المؤسسات الاألداء ضمان نموذج 
  . تاماً  نفیذاً تفي ملحق عرض المناقصة) وذلك ضمانًا لتنفیذ التزامات العقد  ( ةالمرخصة للعمل في األردن محدد

 ها �حقإذا رفض المناقص أو تأخر عن توقیع اتفاقیة العقد، أو عجز عن تقد�م ضمان األداء المطلوب فعند
ي في حق أ لصاحب العمل مصادرة �فالة المناقصة المرفقة �عرضه دون الرجوع إلى القضاء، وال �كون للمناقص

 المطالبة بها أو �أي تعو�ض �شأنها .

 ضمان إصالح العیوب ( �فالة إصالح العیوب ) :  )14(
% من 5على المقاول أن �قدم لصاحب العمل عند تسلمه شهادة تسلم األشغال . ضمان إصالح العیوب �قیمة 

للمدة  مطلو�ةمال إصالح العیوب القیمة األعمال المنجزة، لضمان قیامه �استكمال األعمال المتبقیة وتنفیذ أع
ل المنصوص علیها في ملحق عرض المناقص ، و�حیث �كون هذا الضمان صادرًا عن بنك أو مؤسسة مالیة �

 للعمل في األردن. و�تسلیم هذا الضمان لصاحب العمل �عاد للمقاول ضمان األداء. همنهما مرخص

 
 مالحظة عامة :

 ، فإن ذلك یؤدي إلى رفض عرضه  ذه التعلیمات�أي من هالمناقص إذا أخّل   )15(  
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 عقد المقاولة الموحد 
  اإلنشائیة للمشاریع

 
 
 

 
 الجـزء الثانــي 

 الشـــــــروط العامـــــــــــة 
 

 
 وزارة در عنالصا2010عقد المقاولة الموحد للمشار�ع اإلنشائیة لعام  تعتبر الشروط العامة في دفتر 

العقبة  في سلطة منطقة 2001) لسنة 4ونظام اللوازم واألشغال رقم ( ،ان ـواإلسك لعامةاألشغال ا
لهذا  عامة السار�ة بتار�خ طرح هذا العطاء وجمیع ما یتبعها من تعلیمات شروطاً  االقتصاد�ة الخاصة

 .نودها بع جمیالعطاء وأن تقد�م عرض المناقص �عتبر التزامًا منه �أنه قد اطلع علیها وتفهمها وقبل �
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 الفصـل األول 
 أحكــام عامـة

GENERAL PROVISIONS 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
)1/1(   "Definitions "    التعار�ف:  

 �كــــــــــون للكلمــــــــــات والمصــــــــــطلحات التالیــــــــــة حیثمــــــــــا وردت فــــــــــي شــــــــــروط العقــــــــــد هــــــــــذه  
ألشخاص ( العامة منها والخاصة) المعاني المخصصة لها أدناه ، �ما أن الكلمات التي تشیر إلى ا

 -القانونیة األخرى ، ما لم �قتض السیاق غیر ذلك : تر�ات والكیاناأو الفرقاء تشمل الش

1/1/1  " The Contract ": العقـد   

  1/1/1/1    "Contract  ":  العقـد   
 اصفات�عني اتفاقیة العقد ، و�تاب القبول ، و�تاب عرض المناقصة ، وهذه الشروط ،  والمو  

 �تاب ى (إن وجدت) مدرجة في اتفاقیة العقد أو فيوالمخططات ، والجداول ، وأ�ة وثائق أخر 
 القبول .

1/1/1/2   "Contract Agreement    "اتفاقیة العقد: 
 )1/6) المشار الیها في المادة (وجدت إن (تعني اتفاقیة العقد  

1/1/1/3   "Letter of Acceptance "كتاب القبول 
�ة أللعمل لكتاب عرض المناقصة ، شامًال �عني �تاب القبول الرسمي الموقع من قبل صاحب ا 

قبول ، تاب ال�و�ذا لم یتم إصدار  .مذ�رات یتم االتفاق علیها بین الفر�قین ، و�قومان بتوقیعها 
قیع یه تو فإن مصطلح �تاب القبول �عني "اتفاقیة العقد " ، وعندها �عتبر التار�خ الذي یتم ف

 ول ."اتفاقیة العقد " هو تار�خ إصدار �تاب القب

1/1/1/4  "Letter of Tender" :ة�تاب عرض المناقص  

 متعلقالعرض ال، وتشمل  ولا�عني الوثیقة المسماة �تاب عرض المناقصة والتي استكملها المق 
 �األشغال الذي وقعه المقاول وقدمه إلى صاحب العمل .

1/1/1/5  "Specifications":     المواصفات 
دیالت أي تعواصفات والتي تحدد مواصفات األشغال المشمولة في العقد و تعني الوثیقة المسماة الم 

 علیها أو إضافات إلیها تتم وفقًا الحكام العقد .

1/1/1/6  "Drawings": المخططات 
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تعنــي مخططــات األشــغال �مــا هــي مشــمولة فــي العقــد ، وأ�ــة مخططــات إضــافیة ومعدلــة �صــدرها  
 أحكام العقد .صاحب العمل ( أو من ینوب عنه) �موجب 

 

 "Schedules" : الجداول 1/1/1/7
ضـم وت تعني الوثائق المسماة الجداول �ما استكملها المقاول وقدمها مـع �تـاب عـرض المناقصـة ، 

ل ت والقــوائم وجــداوول الكمیــااة و�مكــن ان تشــمل هــذه الجــداول جــدالــى وثــائق العقــد بهــذه الصــف
 اسعار الوحدة.

1/1/1/8  "nderTe "   عرض المناقصة:  
 ااشـتملهتعني �تاب عرض المناقصة وجمیع ما قام المقاول بتقد�مـه مـن وثـائق أخـرى معـه ، �مـا  

 العقد .

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

 والتي تشكل جزءًا منه . والمرفقة �كتاب عرض المناقصة ،

1/1/1/10  "Bill of Quantities ":  جداول الكمیات  
 " Daywork Schedule":  ةیمجدول العمل �الیو  

 تعني الوثائق المسماة �ذلك (إن وجدت) والمشمولة ضمن " الجداول " .

1/1 / 2  "Parties And Persons  "  الفرقاء واألشخاص :   
1/1/2/1  ''Party '':   الفر�ق  

 �عني صاحب العمل أو المقاول �ما یدل علیه السیاق . 

1/1/2/2  "Employer ":  صاحب العمل  
  .و�ذلك خلفاءه القانونیین ة�عني الشخص المسمى �صاحب العمل في ملحق عرض المناقص 

1/1/2/3  "Contractor":  المقاول  
ب عرض المناقصة الذي وافق علیه صـاحب �عني الشخص ( األشخاص) المسّمى �المقاول في �تا 

 العمل ، و�شمل �ذلك خلفاءه القانونیین .

1/1/2/4  "Engineer'':  المهندس  
فـي  �عني الشخص الذي �عینه صاحب العمل للقیام �مهام المهندس ألغراض هذا العقد ، والمسـّمى 

ــدیل ملحــق عــرض المناقصــة بهــذه الصــفة ، أو أي شــخص آخــر �قــوم صــاحب العمــل بت عیینــه �ب
 ) .3/4للمهندس من وقت الخر ، و�بلغ المقاول عن ذلك التعیین وفقًا للمادة (

1/1/2/5  "s Representative’Contractor ":  ممثل المقاول  
مـادة �عني الشخص الذي �سمیه المقاول لتمثیله في العقد ، أو من �عینه من وقت الخر �موجب ال 

 ) لیتصرف نیا�ًة عنه .4/3(

1/1/2/6  "s Personnel’Employer":   أفراد صاحب العمل  
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) وغیـرهم مـن مـوظفي وعمـال المهنـدس 3/2�عني المهندس ومسـاعد�ه المشـار إلـیهم فـي المـادة ( 
ول أنهـم من األفراد الذین �قوم المهندس أو صاحب العمـل �ـإبالغ المقـا وصاحب العمل ، و�ذلك أ�اً 

 العمل .من أفراد صاحب 

1/1/2/7   "Personnel s’Contractor"  :ستخدمو المقاولم  
 �عنــي ممثــل المقــاول وجمیــع مــن �ســتخدمهم المقــاول فــي الموقــع ، �مــن فــیهم المــوظفین والعمــال 

ــاول أو جهــاز أي مقــاول فرعــي ، واألشــخاص اآلخــر�ن الــذین �ســاعدون  ــرهم مــن جهــاز المق وغی
 المقاول في تنفیذ األشغال .

 "Sub contractor"   :المقاول الفرعي 1/1/2/8
أي شخص �سّمى في العقد �مقـاول فرعـي ، أو أي شـخص یـتم تعیینـه �مقـاول فرعـي لتنفیـذ  �عني 

 جزء ما من األشغال ، والخلفاء القانونیین ألي من هؤالء .

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

 ة في العقد ، أو أي أشخاص آخـر�نص الثالثة الذین �سمون بهذه الصفخا�عني الشخص أو األش                                  

 ) من هذه الشروط .20/3) أو المادة (20/2أحكام المادة ( تعیینهم �موجب   یتم  

 ." FIDICبـ " االتحاد الدولي للمهندسین االستشار�ین یرمز الیه      1/2/10/ 1

  دد و اإلنجاز:التوار�خ ، اإلختبارات ،الم         /1/3/ 1
Dates ,Tetes ,Periods and Completions  

 "Base Date":   التار�خ األساسي  1/1/3/1
 ) یومًا.28�عني التار�خ الذي �سبق الموعد النهائي إلیداع عروض المناقصات بـ ( 

 "Commencement Date":   تار�خ المباشرة  1/1/3/2
 ).8/1شعار �ه وفقًا للمادة (عمل و�تم اإلالذي �حدد لمباشرة ال�عني التار�خ  

1/1/3/3  "Time for completion":  مدة اإلنجاز  
) 8/2(تعني المدة المحددة إلنجاز األشغال أو أي قسم منها ( حسب واقـع الحـال ) �موجـب المـادة  

ة محسو�ة من تار�خ المباشرة ، �ما یتم تحدیـدها فـي ملحـق عـرض المناقصـة ، مـع أي تمدیـد لمـد
 ).8/4اإلنجاز یتم �موجب المادة (

1/1/3/4  '' on Completion sTest ''  عند اإلنجاز: اتاالختبار   
 ي تطلب و التتعني تلك االختبارات المنصوص علیها في العقد ، أو المتفق علیها بین الفر�قین ، أ 

و أي ال أـغتسلم األشقبل أن یتم كتغییر ، والتي یتم إجراؤها �موجب أحكام " الفصل التاسع " ، 
 منها ( حسب واقع الحال ) من قبل صاحب العمل.قسم 

 ''Over Certificate-Taking''  شهادة تسلم األشغال:    1/1/3/5
 تعني شهادة تسلم األشغال والتي یتم إصدارها �موجب أحكام " الفصل العاشر " . 

1/1/3/6  ''Tests after Completion'' :اإلنجازالختبارات �عدا 

تعني تلك االختبارات ( إن وجدت) المنصوص علیهـا فـي العقـد ، والتـي یـتم إجراؤهـا �موجـب أحكـام  
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ــل  ــتم تســلم األشــغال أو أي قســم منهــا( حســب واقــع الحــال ) مــن قب الشــروط الخاصــة ، �عــد أن ی
 صاحب العمل.

 ''Defects Notification Period'' العیوب:  �فترة اإلشعار   1/1/3/7
ل أو أي فـي األشـغا �ـالعیوب) لإلشـعار 11/1ني الفترة الزمنیة التي یتم تحدیدها �موجب المـادة (تع 

قســم منهــا ( حســب واقــع الحــال ) �مــا هــي محــددة فــي عــرض المناقصــة ( مــع أي تمدیــد لهــا یــتم 
ه فـي ) محسو�ة من تار�خ إنجاز األشغال ، أو أي قسم منها ، �ما یـتم تحدیـد11/3�موجب المادة:

 ) .10/1دة تسلم األشغال المشار إلیها في المادة (شها

1/1/3/8  ''Performance Certificate''  شهادة األداء :  
 ).11/9تعني الشهادة التي یتم اصدارها �موجب المادة ( 

1/1/3/9   ' 'ayd"   الیـوم :  
 ) یومًا .365�عني یومًا شمسیًا ، والسنة تعني ( 

1/1/4  ''Money And Payments''  ت :المبالغ والدفعا  

1/1/4/1  "Accepted Contract Amount"    : قیمة العقد المقبولة   
تعني قیمة العقد �ما تم قبولها في " �تاب القبول " مقابل تنفیذ األشغال و�نجازها واصالح أ�ة 

 عیوب فیها.
 "Contract Price ":   قیمة العقد 1/1/4/2

 حكام العقد.ال) وتشمل أي تعدیالت علیها تتم وفقًا 14/1ة �موجب المادة (تعني قیمة العقد المعرف 

 ''Cost":   الكلفة 1/1/4/3
و تعنــي جمیــع النفقــات التــي تكبــدها أو ســوف یتكبــدها المقــاول �صــورة معقولــة ، داخــل الموقــع أ 

 خارجه ، �ما في ذلك النفقات االدار�ة وما �ماثلها ، ولكنها ال تشمل الر�ح .

 "Final Payment Certficate ":  شهادة الدفعة الختامیة 1/1/4/4
 ) .14/13تعني شهادة الدفعة الختامیة التي یتم اصدارها �موجب المادة ( 

 ''Final Statement'':   المستخلص النهائي 1/1/4/5
 ) .14/11�عني المستخلص النهائي المعرف �موجب المادة ( 

 ''Foreign Currency''   :العملة االجنبیة 1/1/4/6
 محلیةلة الها ) ، ولكن غیر العمتعني أي عملة یتم تحدیدها لدفع جزء ما من قیمة العقد (أو �ل 

 "Interim Payment Certificate''  شهادة الدفع المرحلیة 1/1/4/7
فعة دتعني أي شهادة دفع یتم إصدارها �موجب أحكام " الفصل الرا�ع عشر " ، غیر شهادة ال 

 الختامیة .

 ''Local Currency'':  العملة المحلیة 1/1/4/8
 تعني عملة الدولة التي یتم تنفیذ األشغال فیها . 

 ''ayment CertificateP '':  شهادة الدفع 1/1/4/9
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 تعني أي شهادة دفع یتم إصدارها �موجب أحكام " الفصل الرا�ع عشر "  

 ''visional SumPro'': المبلغ االحتیاطي 1/1/4/10
 شغال�عني أي مبلغ ( إن وجد) یتم تحدیده بهذه الصفة في العقد لغرض تنفیذ جزء ما من األ 

 ) .13/5لتزو�د مواد أو تجهیزات أو لتقد�م خدمات �موجب المادة (
 

 ''Retention Money''   :المحتجزات 1/1/4/11
�قوم  ) والتي14/3( فع �موجب المادةتعني مجموع المبالغ التي �حتجزها صاحب العمل عن الد 

 ) .14/9برّدها �موجب المادة (

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

ــدفع ، �موجــب احكــام "   ــب شــهادة ال ــاول �جــزء مــن طل �عنــي أي �شــف أو مســتخلص �قدمــه المق
 الفصل الرا�ع عشر " .

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

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

جازهــا كنــات والعر�ــات وغیرهــا مــن األشــیاء الالزمــة لتنفیــذ األشــغال و�ناتعنــي جمیــع األجهــزة والم 
جـدت) واصالح أ�ة عیوب فیها ، ولكنها ال تشمل األشغال المؤقتة وال معدات صـاحب العمـل ( إن و 

ال ال التجهیــزات أو المــواد او األشــیاء األخــرى التــي شــكلت أو قصــد بهــا تشــكیل جــزء مــن األشــغو 
 الدائمة .

1/1/5/2        " Goods":  اللوازم 
 ب .تعني معدات المقاول والمواد والتجهیزات واألشغال المؤقتة أو أي منها ، حسبما هو مناس 

 '' Materials'' : المواد 1/1/5/3

شــیاء مــن �ــل األنــواع ( غیــر التجهیــزات) التــي شــكلت او قصــد بهــا تشــكیل جــزء مــا مــن تعنــي األ 
قـد�مها تاألشغال الدائمة ، �ما في ذلك المواد الموردة فقـط ( ان وجـدت) والتـي �طلـب مـن المقـاول 

 �موجب العقد .

 '' Permanent Works''       :              االشغال الدائمة 1/1/5/4
 ال التي سیتم تنفیذها من قبل المقاول �موجب العقد .تعني االشغ 

 " Plant "  : التجهیزات االلیة 1/1/5/5

 ائمة شكیل جزء ما من األشغال الدكنات والعر�ات التي شكلت او �قصد بها تاتعني األجهزة والم 

 '' Section '' :   قســم 1/1/5/6

 ق عــرض المناقصــة �قســم مــن االشــغالتعنــي أي قســم مــن االشــغال یــتم الــنص علیــه فــي ملحــ 
 ( إن وجد) .

 '' Temporary Works'' :      األشغال المؤقتة 1/1/5/7
تعني جمیع االشغال المؤقتـة مـن �ـل نـوع ( �اسـتثناء معـدات المقـاول ) التـي �قتضـي وجودهـا فـي  
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 ة وانجازها واصالح أ�ة عیوب فیها .مالموقع لتنفیذ االشغال الدائ

 ''Works''     :  شغـالاال 1/1/5/8
 تعني االشغال الدائمة واالشغال المؤقتة ، أو أي منها حسبما هو مناسب . 

 ''Other Definitions''  :تعار�ف أخرى  1/1/6

 ''Contractor’s Documents'' : وثائق المقاول 1/1/6/1

ئق وغیرهــا مــن الوثــاتعنــي المــذ�رات الحســابیة و�ــرامج الحاســوب والمخططــات واألدلــة والمجســمات  
 ذات الطا�ع الفني ( إن وجدت) التي �قدمها المقاول �موجب العقد .

 ''Country'':  الدولـة 1/1/6/2
 فیها.  تعني الدولة التي یوجد فیها الموقع (أو معظم الموقع) حیث �طلب تنفیذ األشغال الدائمة 

 ''s Equipment’Employer'':  معدات صاحب العمل 1/1/6/3
ن مـكنـات والعر�ـات ( إن وجـدت) التـي �قـدمها صـاحب العمـل لغـرض اسـتعمالها اتعني األجهزة والم 

یـزات قبل المقاول في تنفیـذ األشـغال �مـا هـي محـددة فـي المواصـفات ، ولكنهـا ال تشـمل تلـك التجه
 تسلمها �عد .بالتي لم �قم صاحب العمل 

 ''Force Majeure'':   القوة القاهرة 1/1/6/4
 ا هي معرفة في " الفصل التاسع عشر " .كم 

 ''Laws'' :   القوانین 1/1/6/5
ن أ�ـة تعني جمیع التشر�عات واألنظمـة وغیرهـا مـن القـوانین الوطنیـة ، و�ـذلك األنظمـة الصـادرة عـ 

 سلطة عامة مشكلة قانونیًا .

 ''Performance Security'':    ضمـان األداء 1/1/6/6
 ) .4/2ضمانات ، إن وجدت) المطلو�ة �موجب المادة (�عني الضمان ( أو ال 

 ''Site'': الموقـع 1/1/6/7
د فیهــا ، تعنــي األمــاكن التــي ســیتم تنفیــذ األشــغال الدائمــة علیهــا وتســلیم التجهیــزات اآللیــة والمــوا 

 و�ذلك أ�ة أماكن أخرى ینص العقد تحدیدًا على اعتبارها جزءا من الموقع .

 ''Unforeseeable'':  غیر المنظور 1/1/6/8
 قولة بتار�خ ایداع عرض المناقصة �عني ما لم �كن بوسع مقاول متمرس ان یتوقعه �صورة مع 

 ''Order Variation''):   التغییر ( األمر التغییري  1/1/6/9
ــتم إصــدار التعلیمــات   ــ�ــه أو �عنــي أي تغییــر فــي األشــغال ی ام الموافقــة علیــه �تغییــر �موجــب أحك

 الثالث عشر " ."الفصل 
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 عقد المقاولة الموحد 
اإلنشائیة للمشاریع  
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 الفهرس 
 

  الشروط الخاصة الجزء الثالث
  ام العامةـاألحك 
  لــصاحب العم 
  دســــالمهن 
  اولـــــالمق 
  المستخدمون والعمال 
  اآللیة والمواد والمصنعیة التجهیزات 
  المباشرة والتأخیرات وتعلیق العمل 
  االختبارات عند اإلنجاز 
  تسّلم األشغال من قبل صاحب العمل 
  كیل األشغال وتقدیر القیمة 
  التغیـیرات والتعدیالت 
  قیمة العقد والدفعات 
  تعلیق العمل و�نهاء العقد من قبل المقاول  
  المسؤولیةالمخاطر و  
  ینـــــالتأم 
  المطالبات والخالفات والتحكیم 
  الشروط الخاصة اإلضافیة ب
  من المقاول مطلو�همعلومات  
  نماذج العرض والضمانات واالتفاقیات والبیانات ج
  نموذج �تاب عرض المناقصة 1ج
  ملحق عرض المناقصة 2ج
  نموذج �فالة المناقصة 3ج
  یة العقدنموذج اتفاق 4ج
  نموذج اتفاقیة فّض الخالفات ( مجلس �عضو واحد )  5ج
  نموذج اتفاقیة فّض الخالفات ( مجلس بثالثة أعضاء ) 6ج
  شروط اتفاقیة فّض الخالفات 
  نموذج ضمان األداء ( �فالة التنفیذ ) 7ج
  نموذج ضمان إصالح العیوب ( �فالة إصالح العیوب ) 8ج
  دفعة المقدمة نموذج �فالة ال 9ج
   تسلم االشغالنموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند  10ج
   مخالصة ( االبراء )نموذج  11ج
  نموذج التزامات المقاول 12ج
  إقرار متعلق �الدفعات األخرى  13ج
  إقرار متعلق �الدفعات الممنوعة  14ج

 



2018/ 35 عطاء رقم :  مدیریة العطاءات الھندسیة                                                             المملكة األردنیة الھاشمیة   
2018   تشرین االول           

 سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة

داخل المدینة  مطبعة مطبات تقدیم وتنفیذ  عطاء             
.العقبة /                    

     
 

23 

 
 

 عقد المقاولة الموحد
 للمشار�ع اإلنشائیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
الشروط الخاصة  :الجزء الثالث   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

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

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

 
 
 
 .الشروط الخاصة  -أ

 .الشروط الخاصة اإلضافیة -ب
 . اقیات والبیاناتنماذج العرض والضمانات واالتف  -ج

                     
 

              
هذا  لواردة فيا روط�عتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متممًا لجزء الشروط العامة ،  وتعتمد الش    

 �شروط خاصة للعقد .الجزء 
ذ �ه و�ؤخ ئداً العامة �عتبر سا إّن ما یرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعدیل على مواد الشروط    

 ." المواد " على تلك  ل�القدر الذي �فسر أو �ضیف أو یلغي أو �عدّ 
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 الشروط الخاصة اإلضافیة -ب
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 الشروط الخاصة اإلضافیة -ب
Supplementary Particular Conditions 

 
 

 وصف المشروع موضوع هذا العطاء .  *
 
 نظام تو�ید الجودة ( إن �ان مطلو�ًا ) .  –)  9 / 4مادة ( ال  *
 
 معدات صاحب العمل والمواد التي �قدمها.  –)  20/ 4 المادة (  *
 
�النسبة لظروف هذا المشروع ، تعدل مدة  –مباشرة العمل   –)  1 / 8المادة (   *

 ) یومًا الى (        ) .42(
 
 از .مدة اإلنج  –)  2 / 8المادة (   *
 
 تعو�ضات التأخیر .  –)  7 / 8المادة (   *

مختلفة ام ال�النسبة إلى تسلیم المشروع على أجزاء ، تعتمد تعو�ضات التأخیر التالیة عن األقس
. 

 التعدیالت �سبب تغیر التكالیف – ) 8 / 13 المادة (           *
 �ضاف إلى نها�ة الفقرة  ( ز ) من الشروط الخاصة ما یلي :

 الرئیسـیة وأسـعار المحروقـات ، و�جـب الحسـم منـه فـي حالــةالمـواد  عـن ز�ـادة أسـعار " 
 ."وأسعار المحروقات الخاضعة لتعدیل األسعار انخفاض أسعار المواد الرئیسیة 
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 �جب على المقاول مراعاة األمور التالیة : *

 التزامات عامة : -أ
 بیئة �قدر المستطاع .العمل على التقلیل من الضجیج وتلو�ث ال -1
 عدم استعمال ( الموقع ) ألي غرض غیر تنفیذ األشغال . -2
 تصر�ف میاه الفیضان والمیاه الفائضة عن الضخ وخالفه لمنع اإلضرار �الغیر . -3

المحافظة على األشجار والمروج والسیاجات �شكل مالئـم ، وزرع بـدیل لمـا لـم �صـرح لـه �اقتالعـه و�عـادة  -4
 لى حالتها األولى حسب تعلیمات المهندس .السیاجات إ

في حالة وجوب إنشاء سقالة على ملك أحـد المجـاور�ن ، فعلـى المقـاول أن �قـوم �االتصـال معـه ، وعمـل  -5
 .  الترتیبات الالزمة لتنفیذ ذلك ، ثم إخالء المكان و�صالحه عند إتمام العمل وعلى حسا�ه الخاص

 
 ضبط و�دارة العمل : -ب

 

 اون مع المهندس في ترتیب مواعید اجتماعات الموقع و�عداد محاضر االجتماع .أن یتع -1
ــدنیا ، والرطو�ــة ،  -2 أن �عــد ســجًال خاصــًا �ــاألحوال الجو�ــة ، �ســجل فیــه درجــات حــرارة الهــواء القصــوى وال

 وساعات الهطول لكل یوم . تومعّدل هطول األمطار �الملیمترا

 ة لبیان تقدم سیر العمل و�عداد التقار�ر .أن �قوم �أخذ الصور الفوتوغرافی -3

 في حالة إصالح العیوب ، أن �ضع جدوًال لذلك ، وأن �علم ممثل المهندس عن إنجازاته أوًال �أول . -4

أن یزود الموقع بالفتات تبین اسم المشروع ، واسم صـاحب العمـل ، و�العـدد والحجـم و�الشـكل الـذي یتفـق  -5
 مع المهندس علیه .

الة رفض المهندس أو مساعد المهندس لمادة أو عمل مـا فیجـب علـى المقـاول قبـل البـدء بتصـحیح في ح -6
رار الوضــع أن �قــدم مقترحاتــه �اإلعــادة أو التصــحیح إلــى ممثــل المهنــدس أو المهنــدس ، وذلــك لتالفــي تكــ

 الخطأ .

 ذي خبـرة لتأد�ـة المهـام إذا �ان مطلو�ـا منـه تجهیـز مختبـر للمـواد فـي الموقـع / فعلیـه أن یـزوده �مشـرف  -7
 التالیة :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ممارسة مهنة المقاوالت وأداء مهامه �خصوص العقد : -ج
 

 الممارسة الجیدة: -1
و أمادة إذا لم �كن قد حدد وصف �امل لمادة أو منتج أو مصنعیة ، فإنه من المفهوم أن تكون تلك ال

، �ما   لجیدةاالعمل مالئمة ألغراض العقد أو ما �مكن أن �ستنتج من مضامنیه منطقیًا لممارسات التنفیذ 
 القیاسیة المعمول بها .في ذلك نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات 

 المواصفات القیاسیة : -2
لمقاول ) أو غیرها فإنه �جب على ا B. S.S) أو (  A.S.T. Mإذا حدد لمادة مواصفات قیاسیة مثل ( 

 .تقد�م شهادة المنشأ التي تبین مطا�قة ما �قدمه من تلك المواصفات لما فیه قناعة المهندس
 

 المواصفات المقیدة  : -3
یر ذلك ال �غو د مصدر واحد إلحدى المواد أو المنتجات فإنه �جب على المقاول التقید �البند ، إذا ما حد

 المصدر الواحد بدون موافقة خطیة من المهندس مقرونة �موافقة صاحب العمل .
 

 عالمات مرافق الخدمات المخفیة : -4
 عد لها�لتمدیدات مرافق وأن على المقاول وضع إشارات �ارزة في األماكن التي یوجد بداخلها مواقع 

و مخططات مساحیة واضحة ، وذلك لتسهیل االهتداء إلیها عند إجراء الفحص علیها أو صیانتها أ
 تصلیحها أو تشغیلها 

 استخدام األیدي العاملة المحلیة : -د
 

 المشار�ع الممولة من الخز�نة أو القروض المحلیة : -1
العمل فیها من قبل أردنیـین ، �جوز استخدام عمالة وافدة  في الحاالت االستثنائیة التي یتعذر -أ

 �موافقة وزارة العمل المسبقة .
إعطاء أ�ة عطاءات فرعیة من الباطن للمقاولین غیر األردنیـین مهما �انت األسباب وعلى  معد -ب

 أن یلتزم المقاولون الفرعیون بتشغیل العمالة األردنیة فقط .
أن یرفع  هیّن المشروع ذو طبیعة متخصصة و�حاجة إلى خبرة أجنبیة فعلإذا تبین لصاحب العمل أ -ج

ذه مثل ه للنظر فيتقر�رًا بذلك یبین أسباب الحاجة لتلك الخبرة األجنبیة إلى لجنة فنیة خاصة 
نبیة ت األجاألمور ورفع تنسیباتها إلى مجلس الوزراء إلصدار القرار المناسب حول السماح للشر�ا

 -: تشكل على النحو التاليو  ومقدار مساهمتها
 واإلسكان رئیسًا  معالي وز�ر األشغال العامة

 وعضو�ة السادة 
 وزارة األشغال العامة واإلسكان أمین عام 

 مدیر عام دائرة العطاءات الحكومیة  
 المهندسین  نقیب 

 نقیب المقاولین
 وممثل عن الدائرة ذات العالقة �المشروع.
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 ض خارجیة :المشار�ع الممولة �قرو  -2
 

یـین أو ن أردن�جوز تنفیذ هذه المشار�ع من قبل مقاولین غیر أردنیـین �المشار�ة أو االئتالف مع مقاولی
 �االنفراد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

تشغیل ولین بوفي حالة تنفیذ المشروع من قبل مقاولین غیر أردنیـین فیجب االلتزام من قبل هؤالء المقا
رًا حقیقیًا ) من مجموع العمالة الماهرة المطلو�ة والمقدرة تقدی%70ة ال تقل نسبتها عن (عمالة أردنی

عادیـین نب الل األجاا�موافقة وزارة األشغال العامة واإلسكان ، على أن ال �سمح بتشغیل أي عدد من العم
 غیر المهرة .

 

 العامة االلتزام ببالغ رئیس الوزراء على الوزارات والمؤسسات العامة والبلد�ات والشر�ات المساهمة  -3
حكامه من التي تبرمها  وفي حالة ثبوت مخالفة أ شروط العقودواعتباره جزءا" من  1990) لسنة 6رقم (

 قبل المقاولین تتخذ �حقهم اإلجراءات التالیة :
إنذار المقاول المخالف خطیًا على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصو�ب الوضع خالل مدة  -أ

 ) سبعة أ�ام .7قصاها (أ
 فرض غرامة مالیة تساوي أجور العمالة األجنبیة المخالفة المستخدمة في المشروع. -ب

 
إذا تبین وجود نقص في المواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في �ودات البناء الوطني  -4

 األردني �حدها األدنى .
 
 .ات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلیة عند تنفیذ األشغال على المقاول المحلي استخدام اآللی -5
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 من المقاول معلومات مطلو�ة
 

 

 : ممثل ومستخدمو المقاول ( جهاز المقاول المنفذ ) *
 یتعین على المقاول أن �عین الجهاز المنفذ التالي �حد أدنى ، و�حیث �كون الجهاز متفرغًا للعمل في الموقع طیلـة 

و �لیهمـا أمـدة تنفیـذ المشـروع ، وأن تكـون لد�ـه المـؤهالت والخبـرات المدونـة أدنـاه فـي مجـال اإلشـراف أو التنفیـذ 
 على مشار�ع مماثلة :

ــاول : �مؤهــل جــامعي فــي الهندســة (   -1 ــرة ال تقــل عــن ( المدنیــةممثــل المق فــي مجــال  ) ســنوات 3) و�خب

 .شهر�ا في حال عدم التعیین دینار ) 800( و�حسم مبلغ  ( طرق )االشراف او التنفیذ 

سـنوات فـي مجـال االشـراف  ) 3(مراقب فني مؤهل �لیة متوسطة في الهندسة المدنیـة و�خبـرة ال تقـل عـن  -2

 في حال عدم التعیین. شهر�ا دینار  ) 600 (و�حسم مبلغ ( طرق ) او التنفیذ 

 
 

 مالحظة:
في حالة و  لمنفذ ار�خ تعیـین �ل فرد من أفراد جهاز المقاول ایتعین االتفاق فیما بین المقاول والمهندس على تو 

ابله ما �ق تخلف المقاول عن تعیـین أي فرد منه أو تغیب أي فرد منه دون تعیـین بدیل له فإنه سوف یتم خصم
 ین أو المتغیبین حسب تقدیرات المهندس .تب مثل هؤالء األفراد غیر المعینمن روا

 
 تصنیفه . فئةألشغال الكهرومیكانیك و تسمیة المقاول الفرعي  *

 فئة التصنیف     سم المقاولا                
 ـــــــــــــــ    ـــــــــــــ المیكانیك
 ـــــــــــــــ    ـــــــــــــ الكهر�اء

 

ة المهندسین على المقاولین غیر األردنیـین أن �قدموا إلى دائرة العطاءات الحكومیة شهادتین األولى من نقا� *
كمل ول قد استالمقا األردنیـین والثانیة من نقا�ة مقاولي اإلنشاءات األردنیـین ( حسب النموذج أدناه ) تفید �أنّ 
ولي قانون مقاو نیـین كافة اإلجراءات الخاصة �المقاولین غیر األردنیـین وفقًا ألحكام قانون نقا�ة المهندسین األرد

سبق  ته التي�صادر �فالة مناقص یه وقبل توقیع اإلحالة و�حق لصاحب العمل أناإلنشاءات عند إحالة العطاء عل
 وعها .وأن تقدم بها دون أن �حق للمقاول االعتراض أو الرجوع على صاحب العمل �أي مطالبات مهما �ان ن
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 النموذج

 
 عطوفة مدیر عام دائرة العطاءات الحكومیة

 
فقًا ألحكام و لقانونیة اءات ا.................................... قد استكمل �افة اإلجر یرجى العلم �أّن المقاول السادة .....

 قانون ............................................................... المعمول �ه .

 

 . نقیب المهندسین األردنیـین

 أو نقیب مقاولي اإلنشاءات األردنیـین .

 

 . ) Warrantyالتصنیع (  اإلقرار �ضمان عیوب *

 

 ب العملصاح الحصادرة عن الجهة الصانعة او الو�یل لص �فالة عدلیةیتعین على المقاول الذي �حال علیه العطاء تقد�م 

) یومًا من  730لضمان أي عیوب تنجم عن التصنیع لكافة األجهزة والمعدات الكهرومیكانیكیة المشمولة �العقد ولمدة ( 

المعدات و جهزة غال و�حیث تشمل هذه الكفالة مسؤولیة المقاول المالیة وخالفها ، الستبدال أي من األتار�خ تسلم األش

) یومًا من تار�خ  730الكهرومیكانیكیة التي تظهر بها عیوب تصنیع وتوفیر القطع التبدیلیة محلیًا أو أجنبیًا ولمدة ( 

 تسلم األشغال.
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 تفاقیات والبیانات نماذج العرض والضمانات واال .ج
 

 نموذج �تاب عرض المناقصة -1ج
 ملحق عرض المناقصة -2ج
 نموذج �فالة المناقصة -3ج
 نموذج اتفاقیة العقد -4ج
 )  مجلس �عضو واحد نموذج اتفاقیة فض الخالفات (  -5ج
 ) مجلس بثالثة أعضاء نموذج اتفاقیة فض الخالفات (  -6ج
 تنفیذ�فالة ال نموذج ضمان األداء / -7ج
 إصالح العیوب  �فالةنموذج  -8ج
 نموذج �فالة الدفعة المقدمة -9ج
 نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال -10ج
 نموذج إقرار �المخالصة -11ج
 نموذج التزامات المقاول -12ج
 إقرار متعلق �الدفعات األخرى  -13ج
 إقرار متعلق �الدفعات الممنوعة -14ج
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   1ج

 نموذج �تاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

 
 ... .............داخل المدینة / العقبة Stamped concreteتنفیذ مطبات بتقد�م و  المشروع: .

 

 ..................................................)2018 /    ( العطاءرقم:
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .............................. سلطة منطقة العقبة االقتصاد�ة الخاصةإلى السادة ( صاحب العمل): .

ات، المخططو لقد قمنا بز�ارة الموقع والتعرف على الظروف المحیطة �ه، �ما قمنا بدراسة شروط العقد، والمواصفات 

 ...............والجداول األخرى، ومالحق العطاء ذات األرقام: .............وجداول الكمیات، وملحق عرض المناقصة، 

 مهازها وتسلیو�نجا المتعلقة بتنفیذ أشغال المشروع المذ�ور أعاله ، ونعرض نحن الموقعین أدناه أن نقوم بتنفیذ األشغال

: ي وقدرهأعاله مقابل مبلغ إجمالو�صالح أ�ة عیوب فیها وفقًا لهذا العرض الذي �شمل �ل هذه الوثائق المدرجة 

 ................................ أو أي مبلغ آخر �صبح مستحقًا لنا �موجب شروط العقد .

عیــین تإننا نقبل تعیـین " مجلس فض الخالفات" �موجب " الفصل العشـر�ن " مـن شـروط العقـد وسـوف نقـوم �االتفـاق علـى 

 أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة .

نـا، و�مكـنكم ل) یومًا من تار�خ إیداع العروض، وأن یبقـى العـرض ملزمـًا 90هذا لمدة ( ةعلى االلتزام �عرض المناقص نوافق

ن " �تـاب قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه ، �ما نقـر �ـأّن ملحـق عـرض المناقصـة �شـكل جـزءا" ال یتجـزأ مـ

 عرض المناقصة " .

 لعمـلا) مـن شـروط العقـد، وأن نباشـر 4/2أن نقـدم ضـمان األداء المطلـوب �موجـب المـادة (نتعهد في حالة قبول عرضـنا، 

از " مـدة اإلنجـ بتار�خ أمر المباشرة ، وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أ�ة عیوب فیها وفقًا لمتطلبات وثائق العقد خـالل

. 

قبـول ع " �تـاب المـذلك فإّن " �تاب عـرض المناقصـة " هـذا وما لم یتم إعداد وتوقیع اتفاقیة العقد فیما بیننا ، و�لى أن یتم 

 أو قرار اإلحالة " الذي تصدرونه �عتبر عقدًا ملزمًا فیما بیننا .
 

 ونعلم �ذلك �أنكم غیر ملزمین �قبول أقل العروض قیمة أو أي من العروض التي تقدم إلیكم .

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

 ..............................................توقیع المناقص: ................................. شاهد: ..........
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   2ج

 ملحق عرض المناقصة
Appendix to Tender 

   
 دینة / العقبة.داخل الم مطبعة تقد�م وتنفیذ مطباتروع: ـالمش

 35/2018: العطاء رقم
 

 التحدیدات رقم المادة البیان

 اسم صاحب العمل :
 عنوانه:

1/1/2/2 
 1/3و

 سلطة منطقة العقبة االقتصاد�ة الخاصة
 

 اسم المهندس:
 عنوانه:

1/1/2/4  

 اسم المقاول:
 عنوانه:

1/1/2/3 
 1/3و

 

 اردني. دینار  تون ثالثمائة وس)  360    ( التعلیمات كفالة المناقصة 

 %) من قیمة العقد5( التعلیمات ضمان إصالح العیوب

 رة یومًا تقو�میًا من تار�خ أمر المباش ثالثون ) 30( 1/1/3/3 مدة اإلنجاز لألشغال

 ) یومًا تقو�میًا 365( 1/1/3/7 العیوبفترة األشعار �

المدة التي سیمنح فیها المقاول حق الدخول إلى 
 الموقع 

 ) أ�ام تقو�میة من تار�خ أمر المباشرة 7( 1 /2

 حددالفترة المحددة لمباشرة العمل �عد التار�خ الم
 للمباشرة 

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

الفترة المحددة للجنة تسلم األشغال لمشار�ع 
 المستشفیات ومحطات التولید وما �ماثلها

 ) یوماً 28( 10/1

 ) یومًا من تار�خ المباشرة14خالل ( 18/1 قد�م وثائق التأمینات ت
 %) من " قیمة العقد المقبولة"10( 2 /4 ان األداءــضم

 ------------------ 14/2 قیمة الدفعة المقدمة
 من عضو واحد   [       ] 20/2 تشكیل مجلس فّض الخالفات

 من ثالثة أعضاء   [       ]
 ) یومًا من تار�خ المباشرة60خالل ( 20/2 فّض الخالفات فترة تعیـین مجلس
 %) من قیمة الدفعة10( 14/3 نسبة المحتجزات 

 %) من " قیمة العقد المقبولة"5( 14/3 الحد األعلى للمحتجزات
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 ألف دینار لكل حادثعشرون ) 20( 18/3 الحد األدنى لقیمة التأمین ضد الطرف الثالث
الخالفات  فضمجلس الجهة التي تعین أعضاء 

 في حالة عدم االتفاق بین الفر�قین .
 ةجمعیة المحكمین األردنیـ 20/3

 القوانین األردنیة السار�ة المفعول 4 /1 القانون الذي �حكم العقد

 اللغة العر�یة 4 /1 اللغة المعتمدة في العقد

 اللغة العر�یة 4 /1 لغة االتصال

 ) أ�ام في األسبوع6ات یومیًا، ولمدة () ساع8( 5 /6 أوقات العمل المعتادة
 النسبة المئو�ة التي تدفع للمقاول عن " المبلغ
االحتیاطي الذي یتم صرفه " إذا لم ترد في 

 الجدول

 % 15 ب-13/5

جمیع المواد والتجهیزات اآللیة التي تدخل في  14/5 التحضیرات عند الوصول إلى الموقع
 األشغال الدائمة

 دینار االف ستة) 6000(  14/6 ة الدفعة المرحلیةالحد األدنى لقیم
سلطة تعیـین المحكمین في حالة تخلف األطراف 

 عند التعیـین .
 �موجب قانون التحكیم األردني النافذ 20/6

 عضو واحد  [       ] 20/6 عدد أعضاء هیئة التحكیم 
 ثالثة أعضاء  [       ]

 انون التحكیم األردني�موجب ق 20/6 القواعد اإلجرائیة للتحكیم
 دینار عن �ل یوم تأخیر ار�عون ) 40( 7 /8 قیمة تعو�ضات التأخیر

 %) من قیمة العقد المقبولة15( 7 /8 الحد األقصى لقیمة تعو�ضات التأخیر
  14/7 أسعار تبدیل العمالت 
 جدول بیانات التعدیل :

المواد الخاضعة لتعدیل األسعار �سبب تغیر 
 التكالیف

یتم تحدیدها و اعتمادها استنادًا الى التعامیم  13/8
  الصادرة عن وزارة االشغال العامة و االسكان

 %) سنو�اً 5( 14/8 نسبة الفائدة القانونیة ( نفقات التمو�ل )
 وبــمطل]         [                    9 /4 نظام تو�ید الجودة

 �ل یوم مبكر  ) دینار عنال یوجد(  8/13 مكافأة اإلنجاز المبكر
 ار األردنيــالدین 14/15 عمالت الدفع للمقاول

مدة اإلنجاز  )1/1/5/6أقسام األشغال ( 
 الخاصة �ه

)1/1/3/3( 

 قیمة تعو�ضات التأخیر لكل یوم تأخیر

   قسم
   قسم
   قسم
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 -( جدول بیانات التعدیل ) : 13/8كشف المواد الخاضعة لتعدیل األسعار حسب المادة 
 االسمنـت -
 حدید التسلیح وحدید الهیاكل المعدنیة من صاج ومقاطع ومدادات . -
 اإلســفلت -
 الحصمة �كافة أنواعها / �استثناء الحصمة في الخلطات الخرسانیة والخلطة اإلسفلتیة -
 البیس �ورس -
 الخلطة اإلسفلتیة ( و�حیث ال یتم التعو�ض عن مكوناتها) -
 یة �أنواعها (و�حیث ال یتم التعو�ض عن مكوناتها)الخلطات الخرسان -
 القطع الخزفیـة -
 الحجر �أنواعـه -
 الرخام والجرانیت �أنواعه -
 )Guard Railالحواجز المعدنیة الواقیة ( -
 اإلشارات الضوئیة -
 �كافة انواعها واقطارها .وملحقاتها المیاه والصرف الصحي األنابیب  -
 دیترات والحارقات والمراجلالبو�لرات والر  -
 المضخـات -
 لوحات تحكم المضخات -
 أغطیة المناهل وملحقاتها -
 أبراج وأعمدة اإلنارة ووحدات اإلنارة المتعلقة بها . -
 األلمنیوم  -
 أنابیب التدفئة والصحي �كافة أنواعها ولوازمها . -
 لوحات التحكم واللوحات الرئیسیة ووحدات اإلنارة . -
 المقاسـم -
 واءت الهالمبردات ووحدات التكییف والتبر�د والمبخرات والضواغط ووحدات اللف المروحیة ودافعا -
 المصاعد ولوازمها من حبال وسكك ومحرك  -
 أنظمة الحر�ق و�طفاء الحر�ق . -
 شبكات البخار  -
 المولدات الكهر�ائیة -
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 وحدات إنارة العملیات -
 سرة �كافة أنواعها . الوحدات فوق األ -
 شبكة الغازات الطبیة وملحقاتها  -
 صواني الكوابل . -
 مجاري الهواء وفتحات التكییف والعادم ( الد�ت )  -
 أجهزة الفحص والقیاس والمعالجة والتطهیر والتعقیم -
 أنظمة الصوت والمناداه . -
 ) CCTVأنظمة الرقا�ة والحما�ة والتحكم للمباني واألجهزة ( -
 األلیاف الضوئیة .  -
 الكوابـل  -
 
 

 شر�طة عدم االزدواجیة في احتساب التغیر في االسعار عن البنود اعاله . 
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   3ج
 نموذج �فالة المناقصة  

Form of Tender Guarantee 
 

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

 

لمناقص منا أّن ام إعالإلى السادة ( صاحب العمل ) : ........................................................... لقد ت

لدعوة  ستجا�ة................... سیتقدم �عرض للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله اشر�ة : ...................

إّن به ، فالعطاء ، ولما �انت شروط العطاء تنص على أن یتقدم المناقص �كفالة مناقصة مع عرضه ، و�ناء" على طل

 مصرفنا :

بلغ : لكم م كفل بتعهد ال رجعة عنه أن یدفعبنك .......................................................... �

 :......................................... عند ورود أول طلب خطي منكم و�حیث یتضمن الطلب ما یلي 

 
أّن المناقص ، بدون موافقـة مـنكم ، قـام �سـحب عرضـه �عـد انقضـاء آخـر موعـد لتقـد�م العـروض أو قبـل انقضـاء  -أ

 ) یومًا ، أو  90بـ ( صالحیة العرض المحددة 

 ،) مـن شـروط العقـد 1/6أنكم قد قمتم �إحالة العطاء علیه ، ولكنه أخفق في إبـرام اتفاقیـة العقـد �موجـب المـادة (  -ب

 أو 

  .) من شروط العقد4/2( أنكم قد قمتم �إحالة العطاء علیه ، ولكنه أخفق في تقد�م ضمان األداء �موجب المادة -ج

 

ما أّن هذه الكفالة ) یومًا و�تعین إعادتها إلینا ، �90ب قبل انقضاء مدة صالحیة الكفالة البالغة (وعلى أن �صلنا الطل

 تحكمها القوانین المعمول بها في األردن .

 

 توقیع الكفیل / البنك : .............................................

 

 .............المفوض �التوقیــع: ................................

 

 التار�ــــــخ : .............................................

 

   4ج
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 نموذج اتفاقیة العقد  
Form of Contract Agreement 

 
 

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

 
 

 . لسنة............................... من شهر ......،،،،،حررت هذه االتفاقیة في هذا الیوم ............

 

 بین      

 

 ق األول"الفر� .......... على اعتباره "............صاحب العمل: .............................................
 

 و     
 

 ني"فر�ق الثاه " ال................على اعتبار ..............................................المقاول : ...........

 

 .............................لما �ان صاحب العمل راغبًا في أن �قوم المقاول بتنفیذ أشغال المشروع: ..........

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

 

 ا وفقاً مهلیتسو ها ولما �ان قد قبل �عرض المناقصة الذي تقدم �ه المقاول لتنفیذ األشغال و�نجازها و�صالح أ�ة عیوب فی

 لشروط العقد ،

 

 -فقد تم االتفاق بین الفر�قین على ما یلي :

نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إلیها فیما �عد  �كون للكلمات والتعابیر الواردة في هذه االتفاقیة -1

. 

جزءا" ال یتجزأ من هذه االتفاقیة وتتم قراءتها وتفسیرها بهذه " وثائق العقد وتشكل  تعتبر الوثائق المدرجة تالیًا  -2

 الصورة:
 .....................................................      " �تاب القبول "  -أ

  ........................كتاب عرض المناقصة  ................................ -ب
 ..............مالحق المناقصة ذات األرقام: ................................... -ج
 شروط العقد ( الخاصة والعامة ) -د
 المواصفات -هـ
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 المخططات    -و
 ول الكمیات والجداول األخرى ) .والجداول المسّعرة ( جدا  -ز

 

 

 .." قیمة العقد المقبولة: ................................................................. -3

 

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

للمقاول وفقًا للشروط ، یتعهد المقاول بتنفیذ األشغال و�نجازها و�صالح  إزاء قیام صاحب العمل بدفع المستحقة -4
 أ�ة عیوب فیها وتسلیمها وفقًا ألحكام العقد .

 
إزاء قیام المقاول بتنفیذ األشغال و�نجازها و�صالح أ�ة عیوب فیها وتسلیمها ، یتعهد صاحب العمل �أن یدفع إلى  -5

 د في المواعید و�األسلوب المحدد في العقد .المقاول قیمة العقد �موجب أحكام العق
 

نین قًا للقواذلك وفو و�ناء" على ما تقدم فقد اتفق الفر�قان على إبرام هذه االتفاقیة وتوقیعها في الموعد المحدد أعاله 
 المعمول بها .

 
 

 الفر�ق األول ( صاحب العمل )      الفر�ق الثاني ( المقاول )
 
 

 .....التوقیع:..........................   ........................التوقیع: ..............
 

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

 ....الوظیفة:..........................   الوظیفة: .....................................
 

 ......وقد شهد على ذلك:........................   ذلك:........................... وقد شهد على
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   5ج
 نموذج اتفاقیة فض الخالفات  

Dispute Adjudication Agreement 
 ( مجلس �عضو واحد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

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

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

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

 

ض ضو " مجلس ف" و�ونهما یرغبان مجتمعین بتعیـین ع م " اتفاقیة العقد�إبراقد قاما صاحب العمل والمقاول �ان لما 
اول وعضو " ، فإّن �ال من صاحب العمل والمق DABالخالفات " ، لیكون العضو الوحید ، و�سمى أ�ضًا " المجلس " 

 -المجلس ، قد اتفقوا على ما یلي :
 

 فض الخالفات ، مع إدخال التعدیالت التالیة علیها: تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقیة شروطًا التفاقیة  -1
 

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

) من شروط اتفاقیة فض الخالفات ، فإنه سوف یتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على 17( البندعمًال �أحكام  -2
 -لنحو التالي :ا

 .(        )  دینار عن �ل یوم �میاومات   -أ  
 مضافًا إلیها النفقات األخرى .  -ب 
) من شروط  17(  البندإزاء قیام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمًال �أحكام  -3

ام هذه ًا ألحكللخالفات وفق " المجلس" �مسوٍّ �قوم �مهام  اتفاقیة فض الخالفات ، فإّن عضو المجلس یتعهد �أن
 االتفاقیة .

 
یتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعین ومنفردین �أن یدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام فض الخالفات  -4

 خالفات .) من شروط اتفاقیة فض ال17( البندبدل المیاومات والنفقات األخرى التي تتحقق له �موجب أحكام 
 
 إّن هذه االتفاقیة خاضعة ألحكام القانون األردني . -5

 

 صاحب العمل        المقاول             عضو المجلس
 وقد شهد على ذلك .             
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   6ج
 نموذج اتفاقیة فض الخالفات  

Dispute Adjudication Agreement 
 ( مجلس بثالثة أعضاء)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

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

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

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

 

ض و " مجلس ف�ونهما یرغبان مجتمعین بتعیـین عض�إبرام " اتفاقیة العقد" و قد قاما صاحب العمل والمقاول �ان لما 
ل وعضو المقاوالخالفات " ، لیقوم �مهام أحد األعضاء الثالثة الذین �شكلون " المجلس" فإّن �ًال من صاحب العمل و 

 -المجلس، قد اتفقوا على ما یلي :
 خال التعدیالت التالیةتعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقیة شروطًا التفاقیة فض الخالفات ، مع إد -1

 ..............................................................................لیها:.........ع
) من شروط اتفاقیة فض الخالفات ، فإنه سوف یتم دفع بدل أتعاب عضو 17( البندعمًال �أحكام  -2

  -: المجلس على النحو التالي
 .عن �ل یوم �میاومات (        )  دینار   -أ  

 مضافًا إلیها النفقات األخرى .  -ب    
) من شروط  17(  البندإزاء قیام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمًال �أحكام  -3

�ن اتفاقیة فض الخالفات ، فإّن عضو المجلس یتعهد �أن �قوم �مهامه مع أعضاء المجلس اآلخر�ن �مسوّ 
 الفات وفقًا ألحكام هذه االتفاقیة .للخ

 

یتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعین ومنفردین �أن یدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام فض الخالفات  -4
 خالفات .) من شروط اتفاقیة فض ال17( البندبدل المیاومات والنفقات األخرى التي تتحقق له �موجب أحكام 

 .............................. رئیسًا للمجلس .�عتبر عضو المجلس . -5
 إّن هذه االتفاقیة خاضعة ألحكام القانون األردني . -6
 

 

 
 صاحب العمل              المقاول         عضو المجلس

 

 
 وقد شهد على ذلك .  
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 شروط اتفاقیة فض الخالفات  
 

، على ان ) یومًا من تار�خ مباشرة العمل 60ل (�سمى عضو المجلس أو األعضاء ( الحكم أو الحكمة) خال  -1
 .فض الخالفات  ) یومًا من تار�خ توقیع اتفاقیة60یباشر المجلس مهامه خالل (

صدور شهادة تسلم مدة التعیین عند وتنقضي �مكن إنهاء تعیـین الحكم ( الحكمة) �االتفاق بین الفر�قین ،  -2
ي هذه ، وف یوبالع� االشعاردها ولكن �حد أقصى لتار�خ انقضاء فترة ما لم �طلب أي من الفر�قین تمدی األشغال 

   .الحالة یتم تخفیض بدل االتعاب الى النصف 

یتعین على الحكم أن �كون وأن یبقى أثناء أداء مهمته محایدًا ومستقًال عن الفر�قین ، وأن �فصح عند تعیـینه  -3
 بح علىما یتعین علیه أن �فصح في أي وقت الحق إذا أصعن أي أمر قد یؤثر على حیاده أو استقاللیته ، �

موافقة طالع و علم عن أي أمر قد یؤثر على حیده واستقاللیته ، وال �جوز له تقد�م النصح إلى أي فر�ق إّال �إ
 الفر�ق اآلخر .

مة وأن ال یتعین على الحكم أن یتعامل مع تفاصیل العقد ونشاطاته وجلسات االستماع التي �عقدها �سر�ة تا -4
ته أو م �مهم�صرح عن أي من مضامینها إّال �موافقة الفر�قین ، �ما �جب علیه أن ال یو�ل ألي طرف آخر القیا

 قانونیة أو فنیة إّال �موافقة الفر�قین . ةأ�ة خبر  �طلبأن 
لعرض قضیته یتعین على الحكم أن یتصرف �إنصاف وسوائیة فیما بین الفر�قین �إعطاء �ل منهما فرصة معقولة  -5

 وتقد�م ردوده على ما �قدمه  الفر�ق اآلخر . 
ال �عتبر الحكم في أي حال مسؤوًال عن أي إدعاء �شأن فعل قام �ه أو أمر أغفله إّال إذا أمكن إثبات أن ما قام  -6

 �ه ناتج عن سوء نیة .

ُیدعى  استماع جلساتوان �عقد  ز�ارة الموقعمن تلقاء نفسه او بناًء على طلب احد الفر�قین للمجلس أن �قرر  -7
ن تی) س 60لى (عبین �ل ز�ارة وأخرى �حیث ال تز�د المدة  �حددهما ،  إلیها الفر�قان في الوقت والمكان اللذین

  .أن �طلب أ�ة وثائق منهما ، وعلى الفر�قین االستجا�ة لطلب المجلس بهذا الخصوص  وللمجلس یوماً 
غیر متحیز ( ولیس �محكم ) ، و�كون متمتعًا �الصالحیة الكاملة لعقد  یتعین على الحكم أن یتصرف �خبیر -8

ا ذو�تمتع في ه ،جلسات االستماع �ما یراه مناسبًا ، دون التقید �أ�ة إجراءات أو قواعد �استثناء هذه القواعد 
  -السیاق �الصالحیات التالیة :

 لة إلیه ،أن �قرر مدى سلطاته الذاتیة ، و�ذلك نطاق الخالفات المحا -أ
 أن �ستعمل معرفته المتخصصة ( إن توفرت ) ، -ب
 رار �االسلوب الذي یرتأ�ه .وقائع واالمورالمطلو�ة التخاذ القیبادر للتأكد من الأن  -ج
 أن �قرر دفع نفقات التمو�ل التي تستحق �موجب أحكام العقد ، -د
 م فیما یتعلق �موضوع الخالف ،أن یراجع و�نقح أي تعلیمات أو تقدیرات أو شهادات أو تقیـی -هـ
 ، لحضور جلسات االستماع ، وممثلیهوصاحب العمل  وممثلیهأن ال �سمح ألي شخص غیر المقاول  -و

غه إبال نه قد تمأوله أن �ستمر في عقد جلسة االستماع إذا تغیب أي فر�ق عن الحضور �عد التحقق من 
 �صورة صحیحة عن موعد الجلسة .
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 تنازل عن االتفاقیة بدون الموافقة الخطیة المسبقة من قبل الفر�قین وأعضاء المجلس اآلخر�ن ال �جوز للحكم ال -9
 ( إن وجدوا ) .

 .یراعى أن ال �ستدعى الحكم �شاهد لتقد�م أي دلیل �النسبة ألي خالف ناشئ عن العقد أو متصل �ه  -10
المحددة ، شر�طة أن یرسل إلى الفر�قین إشعارًا  �حق للحكم أن یتوقف عن العمل إذا لم یتم الدفع خالل المهلة -11

 . یوماً )  28( مدته بذلك 
إذا تخلف المقاول عن  الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إلیه من الحكم ، �قوم صاحب العمل �الدفع إلى الحكم  -12

 وله أن �سترد ما یترتب على المقاول من أ�ة مبالغ إزاءها .

) یومًا . وفي حالة استقالته أو موته أو عجزه 28ل شر�طة أن �علم الفر�قین �إشعار مدته ( �مكن للحكم أن �ستقی -13
ى عین علعن أداء مهامه أو إنهاء عقده  أو رفضه االستمرار في أداء مهامه �موجب هذه القواعد ، فإنه یت

 ) یومًا من تار�خ انقطاعه ،14الفر�قین أن �قوما بتعیـین بدیل له خالل (
عین أن تكون لغة االتصال بین الفر�قین و�ذلك الحكم ( الحكمة ) والفر�قین ، ولغة التداول في الجلسات �اللغة یت -14

 المحددة في العقد وأن یتم إرسال نسخ عن أ�ة مراسالت إلى الفر�ق اآلخر .
 )56(ل فترة ال تتعدى �حال إلیه وذلك خال  خطیًا إلى الفر�قین �شأن أي خالف أن �صدر قراره المجلسیتعین على  -15

ار كون القر �، �جب أن  یتم االتفاق مع الطرفین على هذه المدة ) ( ما لممن تار�خ إحالة الخالف إلیه  یوماً 
 مسببًا ، وأن ینوه فیه �أنه یتم وفقًا لهذه الشروط .

فإنه �عتبر غیر مستحق ) آنفًا �عمله ، أو تصرف �سوء نیة ، 3إذا قام الحكم بنقض أي من أحكام البند رقم ( -16
ن ذلك عا نتج لقبض بدل أتعا�ه أو نفقاته ، و�تعین علیه أن یرد تلك الرسوم والنفقات التي تم صرفها له ، إذ

 النقض أّن قراراته أو إجراءاته �شأن تسو�ة الخالفات أصبحت �اطلة أو غیر فاعلة.
 -على النحو التالي :تدفع أتعاب الحكم  -17

 ي ز�ارة الموقع أو عقد جلسات االستماع أو دراسة الخالفات و�عداد القرارات ،عن �ل یوم عمل ف -
 ،مضافًا إلیها نفقات أداء المهام مثل المكالمات الهاتفیة والفاكسات ومصار�ف السفر واإلعاشة  -
 یتبقى بدل المیاومات ثابتًا طیلة مدة أداء الحكم لمهامه ، -
 اتالمطالب) یومًا من تار�خ تسلمه 28بدل أتعا�ه ونفقاته خالل (یتعین على المقاول أن یدفع للحكم  -

دفع عن طر�ق مطالبات الللمقاول ) منها  50%الخاصة بذلك ، و�قوم صاحب العمل بدفع ما نسبته (
 .  �قدمها المقاول الشهر�ة التي

 -اذا �ان " المجلس" مشكًال من ثالثة اعضاء فإنه یتعین مراعاة ما یلي : -18
 و قرار ،مجلس ان �جتمع في خصوصیة �عد انتهاء  جلسة االستماع للتداول حول الموضوع واعداد العلى ال .أ

االعضاء  ذلك یتم اتخاذ القرار �أغلبیةو�عكس قرار �االجماع ،  الىانه سوف یبذل قصارى جهده للتوصل  .ب
 ، و عمل والمقاولاعداد تقر�ر خطي لتقد�مه الى صاحب ال المخالفعضو الوالذین �جوز لهم الطلب من 

    لعضو�نن انجاز أ�ة مهمه مطلو�ة ، فإنه �مكن لع ج.  إذا اخفق اي عضو في حضور اجتماع او جلسة اجتماع
  -االخر�ن ، رغم ذلك ، االستمرار في إتخاذ القرار :

 ما لم �عترض اي من صاحب العمل او المقاول على قیامهم بذلك ، أو  -1   
 الخر�ناللعضو�ن  تلغائب عن الحضور هو رئیس " المجلس "  ، وقام �إصدار تعلیماما لم �كن العضو ا -2   

 �عدم اتخاذ قرار . 
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إذا نشأ أي خالف یتعلق �اتفاقیة فض الخالفات ، أو �سبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها ، فإنه یتم النظر  -19
 في الخالف وتسو�ته �موجب أحكام قانون التحكیم األردني .

 

   7ج
  

 نموذج ضمان األداء ( �فالة التنفیذ ) 
Performance Guarantee 

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

 

 ............�سرنا إعالمكم �أن مصرفنا : .....................................................

 

 ..................قد �فل �كفالة مالیة ، المقاول.............................................. 

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

 )   /          �خصوص العطاء رقم ( 

 

 أردني  دینار ............................ �مبلغ : ( ......................)المتعلق �مشروع: ...............
 

عقد  وثائق ................................... وذلك لضمان تنفیذ العطاء المحال علیه حسب الشروط الواردة في

بدون  لبونه منهمذ�ور أو أي جزء تط�مجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ ال –ندفع لكم  المقاولة ، وأننا نتعهد �أن

اته التزام شرط مع ذ�ر األسباب الداعیة لهذا الطلب �أّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفیذ أي من -أي تحفظ أو 

 وذلك �صرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع . –�موجب العقد 

 

 ًا بتار�خمبدئی من تار�خ صدورها ولحین تسلم األشغال المنجزة �موجب العقد المحدد وتبقى هذه الكفالة سار�ة المفعول

حب لى طلب صاعناء" یدها بدم................... شهر .................. من عام .............. ما لم یتم تمدیها أو ت

 العمل 

 

 مصرف: ................ توقیع الكفیل /

 ..................المفوض �التوقیع: ...

 ....التار�ـــــخ : ................  
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   8ج
 إصالح العیوب   �فالةنموذج   

Defects Liability Guarantee 
 
  
 

 

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

 

 .................................................�سرنا إعالمكم �أن مصرفنا : ............
 

 ................................................قد �فل �كفالة مالیة ، المقاول.............

 )    /      �خصوص العطاء رقم (    

ار نید   .........)................المتعلق �مشروع: ........................................... �مبلغ : ( ..

 اماته فیما �خص أعمالضمانًا اللتزام المقاول لتنفیذ جمیع التز   أردني ................................... وذلك
 اإلصالحات والصیانة �موجب أحكام عقد المقاولة .

 

ن ه منه بدوتطلبونو أي جزء المبلغ المذ�ور أ –�مجرد ورود أول طلب خطي منكم  –و�ننا نتعهد �أن ندفع لكم 

اته فیما لتزاممع ذ�ر األسباب الداعیة لهذا الطلب �أّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفیذ ا أي تحفظ أو شرط

انب النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من ج ف�خص أعمال اإلصالحات والصیانة �موجب العقد ، و�ذلك �صر 

 المقاول على إجراء الدفع .
 

المقاول  د وقیامالنهائي لألشغال �موجب العقالتسلم لكفالة سار�ة المفعول من تار�خ صدورها ولحین وتبقى هذه ا

 ل.�إكمال النواقص واإلصالحات المطلو�ة ما لم یتم تمدیدها أو تجدیدها بناء" على طلب صاحب العم

 
 مصرف: ................ توقیع الكفیل /

 ...المفوض �التوقیع: ..................

 ............................التار�ـــــخ : .                                                                       
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 9ج
 نموذج  �فالة الدفعة المقدمة

Advance Payment Guarantee 
 
 

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

 

 ................�سرنا إعالمكم �أن مصرفنا  �كفل المقاول : ...............................................
 

 ...................�مبلغ : (.......................) دینار أردني ........................................

 

مشروع خاص �....... ال........الدفعة المقدمة �خصوص العطاء رقم: .......................... وذلك مقابل �فالة

شروط  مقدمة حسبفعة ال.......................................................... بتأمین قیام المقاول �سداد قیمة الد

 العطاء .
 

ف النظر لك �صر ه أو الرصید المستحق منه عند أول طلب خطي منكم ، وذو�ننا نتعهد �أن ندفع لكم المبلغ المذ�ور أعال

 عن أي اعتراض أو تحفظ یبد�ه المقاول .
 

ئیًا یدها تلقاتم تمدوتبقى هذه الكفالة سار�ة المفعول من تار�خ صدورها ولحین سداد المقاول ألقساط الدفعة المقدمة ، و�

 لحین سداد قیمة الدفعة المقدمة �الكامل .

 

 

 
 مصرف: ................ توقیع الكفیل /

 المفوض �التوقیع: .....................

 ................التار�ـــــخ : ...                                                                     
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 10ج
 نموذج  مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال 

 
  
 

 موقع إمضائي وخاتمي أدناه : ...................................................أقر أنا ال

 

 ................نقر نحن الموقعین إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ...........................

 

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

 

 أردنیاً  اً .. ) دینار .......�أننا قبضنا من .............................................. مبلغ ( .....................

 

 ....................وذلك قیمة دفعة اإلنجاز عند التسلم األولي عن مشروع إنشاء ..............................

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

ردنیة األ  لمملكةكومة او�هذا فإننا نبرئ ذمة ..................................................................... وح

مع  أعاله ي سبق وأن قبضناها على حساب مشروع المذ�ورالهاشمیة من المبلغ المذ�ور أعاله ومن �افة المبالغ الت

 .........................................تحفظنا وتعهدنا بتقد�م تفاصیل أ�ة مطالبات ندعي بها إلى ......

 انمقرارًا إیومًا من تار�خ هذه المخالصة معززة �الوثائق الثبوتیة (دون أن �شكل هذا  ار�عة وثمانون خالل فترة 

ا قد أسقطن ة نكون .................... �صحة هذه المطالبات ) وفي حالة عدم تقد�م هذه المطالبات خالل المدة المذ�ور 

شمیة دنیة الهاة األر حقنا �أ�ة مطالبة مهما �ان نوعها وقیمتها �حیث تبرأ ذمة ......................... وحكومة المملك

 ن أعاله السا�قة لتار�خ التسلم األولي للمشروعمن أي حق أو عالقة �المشروع المبی

 وعلیه نوقع تحر�رًا في .....................................

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

 اسم المفوض �التوقیع: ....................................

 ........................توقیع المفوض �التوقیع: ..........

 الخاتم:
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 11ج
 مخالصة ( اإلبراء)الإقرار �نموذج  

Discharge Statement 
 
 

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

 
 

 خاتمنا في أدناه : نقر نحن الموقعین إمضاءاتنا و 

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

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

. ) دینارًا ..................................................... مبلغ ( ............�أننا قبضنا من .................
 أردنیًا .

 

 ) من الشروط العامة  14/13،  14/12، 14/11وذلك قیمة الدفعة الختامیة �موجب أحكام المواد ( 
 

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

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

�العقـد  ا المتعلقـةقد تسلمنا �امل استحقاقاتنا عن المشروع أعاله وقمنا بتقد�م �افة مطالباتنـ انصرح �موجب هذا اإلقرار أنن
 فإننا نبرئ ذمة ...........................  و�هذا

 

یـه ال رجعـة ف وحكومة المملكة األردنیة الهاشمیة مـن أي حـق أو عالقـة �المشـروع المبـین أعـاله إبـراء عامـًا شـامًال مطلقـاً 
در �عـد والتـي تصـ ) 13/8،  13/7( و�ستثنى من هذا اإلبراء أي تعو�ضات ُتستحق للمقاول نتیجة تطبیق شروط المادتین 

 تار�خ هذه المخالصة ( اإلبراء ) .
 

 وعلیه نوقع تحر�رًا في : ..........................................
 

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

 اسم المفوض �التوقیع : ...........................................
 

 وض �التوقیع: ..........................................توقیع المف
 

الخاتم :
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 12ج
 نموذج  التزامات المقاول

Contractors Commitments 
 
 
 

 

 ......................................................................... المقاول: -1

 ..................................................................المدیر العام :... -2

 ............................................  رقم ملف التصنیف في دائرة العطاءات -3

 ......................................................فئة التصنیف :.............. -4

 ................................................سقف االلتزام :.................... -5

 ......................................المشار�ع الملتزم بها:......................... -6

 

قیمة اإلحالة  رقم العطاء اسم المشروع الرقم

 �الدینار

قیمة األعمال 

 المتبقیة دینار

تار�خ أمر  مدة التنفیذ

 المباشرة

 مالحظات

1-        

2-        

3-        

4-        

5-        

6-        

7-        

8-        

9-        

10-        

 المجموع:
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 13ج
 إقرار متعلق �الدفعات األخرى 

 
 

 

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

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

 ................................نقر نحن الموقعین إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه...........................

 

إلنشائیة الخاص الخاصة لعقد المقاولة للمشار�ع امن الشروط   ) 17/9/1أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم (
ب ت أو أتعالعموالبهذا العقد ، وعمًال �أحكام هذه المادة نرفق إقرارًا موقعًا من قبلنا حسب األصول نقر فیه �جمیع ا
شخص من  ىعها إلاالستشارات أو أتعاب الو�الء أو غیرها المباشرة وغیر المباشرة وأي شيء ذو قیمة ماد�ة والتي تم دف

ع �شكل ت ستدف" اآلخر�ن" ونرفق طیًا وصفًا مفصًال لهذه الدفعات األخرى ولمن دفعت وسببها سواء" تم دفعها أو �ان
هم أو و�الئ وظفیهممباشر أو غیر مباشر من قبلنا أو نیا�ة" عنا أو من قبل مقاولینا من الباطن أو نیا�ة" عنهم أو أي م

فسها لمزاودة نصة / الدعوة إلى تقد�م العروض الخاصة بتنفیذ هذا العقد أو عملیة المناقأو ممثلیهم ، وذلك فیما یتعلق �ا
 أو اإلحالة  على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفیذه فعًال .

 
لمثال بیل اعلى س كما ونتعهد �أن نقدم تصر�حًا خطیًا إلى الفر�ق األول على الفور عن وجود أي دفعات �ما في ذلك

لى قیام عافق و ا ونًال �موصفًا مفصًال لسبب هذه الدفعات وذلك بتار�خ قیامنا �الدفع أو تار�خ إلزامنا �الدفع أیهما �حدث أو 
ام بلنا �أحكقل من الفر�ق األول �اتخاذ اإلجراءات المبینة تحت المادة المشار إلیها أعاله حال حدوث أي مخالفة أو إخال 

 ) منها ونلتزم بتنفیذ �ل ما ورد في هذه المادة . الفقرة ( أ
 وعلیه نوقع تحر�رًا في       /      /

 

 .......: .................................................قاولاسم الم

 ....اسم المفوض �التوقیع: ..........................................
 ...................................توقیع المفوض �التوقیع: .........

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

على المقاول تقد�م اإلقرار المتعلق �الدفعات األخرى وفي حال عدم قیامه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي من  *   
ض ذا اإلقرار سیرفیذ�ر ذلك في اإلقرار المقدم منه، و�ل من ال �قدم ه) علیه أن 17/9األمور المحددة �المادة ( 

 عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
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 14ج
 إقرار متعلق �الدفعات الممنوعة

 
 
 

 

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

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

 .............نقر نحن الموقعین إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه..........................................

 

إلنشائیة الخاصة من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشار�ع ا ) 17/9/2ا ورد تحت المادة رقم (أننا قد اطلعنا على م
مبالغ  م بدفع أيلم نق بهذا العقد ، وعمًال �أحكام هذه المادة نرفق إقرارًا موقعًا من قبلنا حسب األصول ، نقر فیه �أننا

تقد�م أي نقم ب و غیرها سواء" �شكل مباشر أو غیر مباشر ولمسواء" �انت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب و�الء أ
" أو ء" مباشرةاء سواشيء ذو قیمٍة ماد�ٍة ولم نقم �إعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقد�م مثل هذه األشی

و ة" عنهم أو نیا�أالباطن �الواسطة ، أو �غض النظر عما إذا �ان ذلك قد تم من قبلنا أو نیا�ة" عنا أو من مقاولینا من 
�غض  "موظف  "أي من موظفیهم أو و�الئهم أو ممثلیهم إلى الفر�ق األول ، و�شمل ذلك على سبیل المثال ال الحصر أي 
قد ذ هذا العبتنفی النظر عما إذا �ان یتصرف �صفةٍ  رسمیٍة أم ال ، وذلك فیما یتعلق �الدعوة إلى تقد�م العروض الخاصة

 ذهأجل تنفی أو من قصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقدأو عملیة المنا
  فعًال .

 
ة وسواء" الواسط�كما ونتعهد �أن ال نقوم بتقد�م أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقد�م مثل هذه الدفعات سواء" مباشرة" أو 

ف " فیما ي " موظالباطن أو أ�ًا من موظفیهم أو و�الئهم أو ممثلیهم إلى أأكان ذلك من قبلنا أو من قبل مقاولینا من 
 عدیل هذا العقد أو تجدیده أو تمدیده أو تنفیذه .تیتعلق ب

 وعلیه نوقع تحر�رًا في       /      /
 

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

 ...................................اسم المفوض �التوقیع: .......
 توقیع المفوض �التوقیع: ........................................

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

ت أو أتعاب أو أي من على المقاول تقد�م اإلقرار المتعلق �الدفعات األخرى وفي حال عدم قیامه بدفع أي عموال *   
ض ذا اإلقرار سیرفه) علیه أن یذ�ر ذلك في اإلقرار المقدم منه، و�ل من ال �قدم  17/9األمور المحددة �المادة ( 

 عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
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 الجزء الثالث:
 

 المواصفات الفنیة العامة: -أ
 

  اری�ة الص�ادرة  و المعم الفنیة العامة للمب�اني (المجل�د األول) األعم�ال المدنی�ة المباني : تعتبر المواصفات
طاء لھذا الع عن وزارة األشغال العامة واإلسكان وكودات البناء الصادرة عنھا مواصفات عامة

 وان المقاول قد اطلع علیھا وتفھمھا وقبل بھا.
 
 

ن وزارة العام��ة للط��رق والجس��ور الص��ادرة ع��الط��رق واإلنش��اءات األخ��رى: تعتب��ر المواص��فات الفنی��ة 
د ق�المق�اول  األشغال العامة واإلسكان والكودات الخاصة بھا مواصفات عام�ة لھ�ذا العط�اء وان

 اطلع علیھا وتفھمھا وقبل بھا.
  

 یجب على المقاول تنفیذ جمیع أعمال العقد حسب:
 
وأی�ة تع�دیالت  1996 ل العام�ة واإلس�كان لس�نةالمواصفات الفنیة العامة للمباني الصادرة عن وزارة األشغا -أ

 أو إضافات أو ملحقات تمت بعد ذلك وتشمل ما یلي:
 

 األعمال المدنیة والمعماریة للمبـاني  : المجلد األول -
 الخدمات المیكانیكیة للمبـــــاني : المجلد الثاني -
 الخدمات الكھربائیة للمبـــــاني  : المجلد الثالث -

 
ت القیاسیة األردنیة الصادرة عن مدیریة المواصفات والمقاییس ب�وزارة الص�ناعة والتج�ارة حت�ى المواصفا -ب

 تاریخ تقدیم العطاء.
 

وأی�ة  1977الكود العربي لتصمیم وتنفیذ المنشآت الخرس�انیة الص�ادرة ع�ن اتح�اد المھندس�ین الع�رب س�نة  -ج
جع�اً ھ�ادات ومرك�ود ف�ي تحدی�د األحم�ال واإلجتعدیالت أو إضافات أو ملحقات تمت بعد ذلك ویستعمل ھ�ذا ال

 لتصمیم طرق اإلنشاء وتحدید خواص المواد وتقییم نتائج الخرسانة المنفذة.
 
 كود دستور البناء الوطني األردني الصادر عن وزارة األشغال العامة واإلسكان. -د
 

ع�ن  دس بنس�خزوید المھن�ھذه المراجع یجب أن تكون في كافة األحوال آخر إصدار وعلى المقاول ت     
 أي من ھذه المواصفات أو أي جزء منھا عند الحاجة الیھا وحسب طلب المھندس
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 المواصفات الفنیة الخاصة:  -ب
 
 

ة لھا ومتمم تعتبر المواصفات الفنیة الخاصة مكملة لجداول الكمیات والمواصفات الفنیة العامة -أ 
د كل بنما ھو مذكور في المواصفات الفنیة الخاصة لویجب ان تكون األسعار لكل بند شاملة ل

 إضافة إلى ما ھو مذكور في نص البند .
 

وب ن المطلاسواء ذكر في جداول الكمیات او لم یذكر جملة "وحسب المواصفات" فانھ من المؤكد  -ب    
اء عطع إمتنفیذه حسب المواصفات الفنیة الخاصة والعامة للمشروع والمواصفات الفنیة العامة 

 األولویة للمواصفات الخاصة .
 

لبند ااصفات عند ورود كلمة "كالبند السابق" او "كالبند رقم ...." فان ھذا یعني أن أسعار ومو -ج 
ھا تم تحدیدیلغاء المعني تشمل كافة ما یشملھ المشار الیھ مع األخذ بعین االعتبار أیة إضافات أو إ

 الخاصة لھ .ضمن نص البند المعني والموصفات الفنیة 
 

د البن البنود التي ال یوجد لھا تفاصیل في المخططات یتم تسعیرھا حسب الوصف الوارد في نص -د 
ا لى ھذاباإلضافة إلى المواصفات الفنیة الخاصة لھذا البند ومن خالل المخططات التي تشیر 

 العمل او توضحھ .
 
جات لكتالواة في صلب األشغال مرفقا معھ على المقاول تقدیم طلب العتماد كافة المواد الداخل -ھـ 

بائیة الكھروالنماذج والعینات لمختلف االشغال المعماریة واإلنشائیة والمیكانیكیة والصحیة و
ي لھا فوخالفھ الى المھندس بحیث ال تتعارض مع مواصفات العطاء ألخذ الموافقة على استعما

ل ق جدوعرضة للرفض وعلى المقاول إرفاالتنفیذ وأي مواد تستعمل دون اخذ الموافقة ستكون م
 طاء .مقارنة مواصفات تؤكد مطابقة مواصفات ھذه المواد مع المواصفات الفنیة الخاصة للع

 
ھا في على المقاول تقدیم نسخ عن المواصفات القیاسیة األردنیة او العالمیة المنصوص علی -و  

 .ة لذلك وعلى نفقتھ الخاصة المواصفات العامة التي یطلبھا المھندس كلما دعت الحاج
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 مقدمة جدول الكمیات

�اإلضافة إلى المقدمة من المقاول األعمال المطلو�ة �موجب هذه الجداول �جب أن تطابق المخططات  جمیع-1
 العطاء.مطا�قتها للمواصفات الفنیة وأي تعدیالت علیها في الشروط الخاصة لهذا 

دقیقة میات الجداول الكمیات هي �میات تقر�بیة فقط لهذه األعمال وال �جوز اعتبارها الكالكمیات الوارد ذ�رها في  إن-2
 العقد.والفعلیة لألعمال التي ینبغي على المتعهد تنفیذها إ�فاء اللتزاماته �موجب هذا 

ة الشاملو لكاملة القیمة ا إنها�افة األسعار التي �ضعها المتعهد مقابل �افة البنود في جداول الكمیات على  تعتبر-3
تزامات وتعو�ضاته من أي ال والضرائب في ذلك البند وأنها تشمل �ذلك أر�اح المتعهد المنجزة والموضوعةلألعمال 

 العقد.أخرى قد یتحملها وفقا لهذا 

اد وتكال جمیع األعمال �یال هندسیا مطا�قا للخطوط واأل�عاد وحسب ما جاء في المواصفات �الخطوط واأل�ع تقاس-4
 .ح بذلكلتي �أمر بها المهندس وال ینظر ألي عرف قد �كون متبعا في القیاسات المخالفة لذلك إال إذا ورد نص صر�ا

 مختلفین.�كال أي جزء مرتین ضمن بندین  ال -5

 المناقص أسعاره على العطاء حسب الشروط المطلو�ة �موجب العقد وفي حالة تقد�مه الي عرض بدیل ألي نوع �ضع-6
د فعلیه تقد�م ذلك العرض منفصال ومرفق معه �تالوجات �مواصفات منفصلة مع ذ�ر الشر�ة الصانعة من الموا

 والمصدر.

 سم آخرالمتعهد ملزم بتنفیذ أي بند من البنود المدرجة تحت أي قسم من األقسام ألي عمل من األعمال في أي ق إن-7
 عهد.المتلم یرد ذ�ر هذا البند فیه و�نفس األسعار المقدمة من 

افة ب العمل إلغاء أي بند من البنود الواردة في جدول الكمیات یرى أنه لیس من الضروري تنفیذه أو إضحلصا �حق-8
عار أسأي بند مماثل لبنود العطاء یرى من الضروري تنفیذه دون اعتراض من المقاول أو المطالبة �أي أسعار غیر 

 ة للكمیات المنفذة فعال فقط.المدرجة في جداول الكمیات وتكون المحاسب البنود

 Check) ألي عمل ینوي تنفیذه مع �تاب طلب االستالم (Shop Drawingsالمقاول تقد�م مخطط تنفیذي ( على-9

Request(. 

إذا حصل تضارب أو تباین من جداول الكمیات والمواصفات والمخططات ووثائق العطاء وتعلیمات (المصمم) أو -10
 ح وحسب ما یراه ممثل صاحب العمل.المشرف فیؤخذ �ما هو أصل
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 -االبعاد المطلوبة لعرض المطب كما ھي في الجدول التالي:

 
TOTAL 
LENGTH(M) 
L 

TABLE 
LENGTH(M) 
L 

RAMP 
LENGTH(M) 
LA 

SPEED 
(KM/H) 

6.50 3.0 1.75     -----            
 
 

 فق مخطط توضیحي البعاد المطب المطلوب مر
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 جداول الكمیات واألسعار -ج
 سعر  الكمیة الوحدة بیان األعمال البند

 الوحدة
المبلغ 
 اإلجمالي

 دینار فلس دینار فلس    
 مقدمة: 

 داخل المدینة /  Stamped concreteوتنفیذ مطبات تقدیم و عمل 
  شامال ،من اجل تخفیف الســــرعاتوارع ــــــالالزمة للش العقبة

 األعمال المطلوبـــــة واخذ االبعاد بصورة دقیقــــة وكل ما یتطلبھ
 على اتم وجھ والعمل یشمل ما یلي: انجاز العمل 
 
 راحلالتنسیق التام مع كافة الجھات الرسمیة المفوضة خالل جمیع م -

 تنفیذ االعمال المشمولة باالزالة وتجھیز مواقع العمل.
 
 عمالاالیف المترتبة على انجاز جمیع كافة االجور والمصاریف والتك -

 ھذا البند مشمولة ضمن السعر المقطوع المحدد لھ.
 
ل على عماعلى المتعھد معاینة كافة العناصر واالعمال المعنیة بھذه اال -

ھ حتاجیالواقع واجراء التدقیق الالزم علیھا موقعیاً والحصول على ما 
 المفوضة قبل انفي من بیانات وتوضیحات لھا من الجھات المختصة 

 یقوم بتحدید سعره لتنفیذ ھذه االعمال كما وردت عالیھ.
 
 ادت.زالكمیة او  نقصتان االسعار المقدمة من قبلكم ال تتغیر مھما  -
 
 شوارعتقدیم خطة مروریة بالتنسیق مع دائرة السیر وسلطة العقبة لل -

ت المراد اغالقھا بالكامل مع وضع االشارات التحذیریة واشارا
، (ماءالتحویالت المروریة والسالمة العامة ومراجعة دوائر الخدمــات
ال اعم كھرباء، اتصاالت) ألخذ الموافقات الالزمة للتأكد من عدم وجود

 لھم في مناطق الخلطات االسفلتیة.
 
د ل عنیلتزم المقاول بتقدیم تقاریر فحوصات الجودة للمواد واالشغا -

وجب مبر عدم تقدیم ھذه التقاریر سبب تقدیم الفاتورة المرحلیة ویعت
 الیقاف صرف الفاتورة.

 
 مواقع العمل :

شارع الملك الحسین بن طالل (شارع الكورنیش) عدد  .1
 ) مطبات 7المطبات المطلوبة (

 ) مطبین 2شارع الفاروق عدد المطبات المطلوبة ( .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 مابعدهینقل المجموع إلى  
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 سعر  الكمیة الوحدة لبیان األعما البند
 الوحدة

المبلغ 
 اإلجمالي

 دینار فلس دینار فلس

 بالمتر الطولي : .1
) Stamp concrete تقدیم وتنفیذ مطبات من الخرسانة المطبعة (

سم وحسب المقطع الموضح والسعر یشمل تقدیم وصب  10بسماكة 
طر قیح نیوتن والتطبیع والتشمیع وحدید التسل 30خرسانة مسلحة درجة 

 و باالتجاھین وسلك التربیط والتربیط وتخشین ،سم 30ملم كل  10
ت في الخلطة اإلسفلتیة واألساس الرابط بین اإلسفل وتنقیر السطح

ادة فة موالخرسانة ونقل ناتج المخلفات إلى المكب المعتمد للسلطة وإضا
) 3.5-4) وبمعدل ( color hardener مقسیة ملونة باللون المطلوب (

)  بودرة  Pave Crete 300 release agent ورش مادة ( 2/م كغم
تیم وحسب اللون المطلوب وأعمال التخ  2غم /م80عازلة معتقة بمعدل 

ل ) وخلط شعیرات الفایبر بمعدA-Z super sealerوالتشمیع بمادة (
ومجاري تصریف المیاه وحسب المواصفات وتوجیھات  3غم/م 700

اخنة سیشمل تقدیم وتنفیذ خلطة إسفلتیة  و السعر، الموقعالمھندس في 
 سم) لربط منسوب اإلسفلت مع منسوب المطب 3-10بارتفاع متغیر(

  MC 70)  ( بعد  الدمك والسعر یشمل القص المیكانیكي ورش طبقة
ومواصفات  المرفق لحواف اإلسفلت القائم وحسب المخطط RC) أو (

ع خلل شامالً أعما ،دسوزارة األشغال العامة واإلسكان وإرشادات المھن
 بكافة انواعھا سواء لجزء من مطب او و ازالة  المطبات القائمة

ع مالمطب كامال مع مالحظة ان یتوافق الجزء المراد اعادة اوضاعھ 
تنظیف وتنفیخ السطوح أن وجدت و منسوب وشكل المطب القائم 

وعھا ن انكاالسفلتیة القائمة جیدا" من الغبار واالتربة والمخلفات مھما 
لى ات اوباستخدام الكانسة والكمبوریسیر طبقا" للمواصفات ونقل المخلف

 المكب المعتمد للسلطة وبالتنسیق مع المھندس المشرف.
 

 مالحظة : سیتم الكیل بالمتر الطولي للمطب على عرض الشارع 
أي ان ذلك یعني ان عرض المطب سیكون كما ورد في الجدول 

من الوثائق باستثناء المطب ) 56والمخطط المرفق صفحة (
الواقع على دوار الشریف الحسین بن علي مقابل مجمع بوابة 

 العقبة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالمتر 
 الطولي
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خمسة 
 وثمانون

 
 

    

       الخالصةینقل المجموع إلى  
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 الخالصة النهائیة
 Stamped concreteمطبـات وتنفیذ الخاص بتقد�م )  35/2018العطاء رقم (: المشروع

 داخل المدینة / العقبة.

 

 المبلغ البیـــان الرقم

 دینار فلس  

1.    مجموع قیمة األعمال 

2. % زیادة (            )   او     تنزیل     

3.    قیمة االعمال بعد التنزیل او الزیادة 

4.    المجموع العام  

ع النھائي فقط _____________والمجم    

 
 

     المجموع النھائي كتابة ً:

    اسم المقـــــاول :

      التوقیـــــــع  :

     التاریـــــــخ  :

     ختم الشركـــــة :

 

  عنوان الشركــــة :

)                    )  فاكس (                       ھاتف (           
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