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 انكامة واإلسالعشغال ة األوزار 
 الحكوميةات اءعطدائرة ال

 
 عقد المقاولة الموحد

 2010/ للمشـاريع اإلنشائية

 
 

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

 

 

 
 ن يلى المناقصالتعليمات االجـزء األول : 

 ـــةـــــــــــــامـــلعط او ـر ــــــــــلشلثاني: ا الجـزء ا
 ة ــــــــــــروط الخاصـــــــــــالجـزء الثالث: الشـ
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 د تمهيـــــــ
 

في إطار الجهد الدؤوب لوزارة األشغال العامة واإلسكان ممثله بدائرة  العطاءات  
اإل  قطاع  وتطوير  لدعم  االحكومية  وتو نشاءات  الح ألردني  وتحديث  التيد  دية عاق شروط 

يتواو المحلية   ويحقق درجة و   فق بما  عالميًا  بها  المعمول  التعاقدية  الشروط  مع  يتناغم 
 اف التعاقد . عالية من التوازن بين أطر 

 
للمشاريع  الموحد  المقاولة  عقد  من  المعدلة  النسخة  هذه  أيديكم   بين  نضع 

نتا  ئمة لتطوير  لداالفنية ات به اللجنة  مي متميز قاج عمل علماإلنشائية والتي تعتبر 
اإل لا ذات ائنشعقود  الجهات  كافة  تمثل  والتي  الحكومية  العطاءات  دائرة  في  العاملة  ية 

من القطاعين العام والخاص آملين أن يحقق الفائدة نشاءات األردني  العالقة بقطاع اإل 
بدورها   تنعكس  التي  الحالمرجوة  القطاع  هذا  والهاعلى  ييوي  والذي  من ت عم  رافدًا   بر 

 . قتصاد الوطني اال روافد
 
 

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

 ية نشــــــــــائإل لمشاريع الموحد لعقد المقاولة ا
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 الفهـرس  

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

الثا
زء 
الج

  -ني
لش
ا

مة 
العا
وط 

ر
 

 11                   الشروط العامة الفصل
 41 أحكـام عامـة  األول
 25 صاحب العمـل   الثاني
 27 المهنـــدس الثلث 
 30 المقـــاول  الرابع 
 40 المقاولون الفرعيون المسمون   الخامس 
 24  دمون والعمــالالمستخ السادس 

 54 المصنعية  د و لموازات اآللية وا يهجالت  سابعلا
 84 اشرة ، تأخر االنجاز وتعليق العمل  بملا من ثالا

 52 االختبارات عند اإلنجاز   التاسع
 45 تسلم األشغال من قبل صاحب العمل   العاشر 

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

 36 ت ديالالتغييرات والتع ثالث عشر لا
 86 عات الدفو  قدالع مةيق الرابع عشر 
 67 انهاء العقد من قبل صاحب العمل  الخامس عشر 
 97 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول  السادس عشر 
 82 المخاطر والمسؤولية  السابع عشر 
 68 التأميــن  الثامن عشر 
 90 اهـرةوة القـقال التاسع عشر 
 39 ات والتحكيمخالفال   ،بات المطال العشرون 

ا زءالج
لث 
لثا

 

 59 الشروط الخاصة  -أ الفصل
 97 األحكـام العامة األول
 99 صاحب العمــل الثاني
 100 المهنــــدس الثلث 
 101 المقـــــاول  الرابع 
 103 المستخدمون والعمال  السادس 
 105 ةيصنعد والم والموا ةلتجهيزات اآلليا السابع
 106 مليق الع ل خيرات وتعة والتأاشر المب الثامن 
 107 االختبارات عند اإلنجاز  التاسع
 108 تسّلم األشغال من قبل صاحب العمل العاشر 
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 110 المسؤولية عن العيوب  الحادي عشر 
 111 كيل األشغال وتقدير القيمة  الثاني عشر 
 112 ت تعديال لاالتغيـيرات و  ر الثالث عش

 114 لدفعات وا  لعقدقيمة ا رابع عشر لا
 116 ليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول عت شر دس ع ا الس

 117 المخاطر والمسؤولية  السابع عشر 
 120 التأمـــــين الثامن عشر 
 121 المطالبات والخالفات والتحكيم العشرون 

 123 فيةالشروط الخاصة اإلضا -ب 
 124 ة يضافصة اإل الخا  ط و ر الش 
 128 من المقاول  ةبلو مطت معلوما 
 130 ذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات انم  -ج 
 131 نموذج كتاب عرض المناقصة  1ج
 132 ملحق عرض المناقصة  2ج
 136 نموذج كفالة المناقصة  3ج
 137 نموذج اتفاقية العقد  4ج
 139 حد( ا و بعضو  سجل)مفات  التفاقية فّض الخ نموذج ا 5ج
 140 أعضاء( بثالثة  س)مجلت  ا الخالففاقية فّض ات   وذجمن 6ج

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

 145 نموذج كفالة إصالح العيوب  8ج
 146 نموذج كفالة الدفعة المقدمة  9ج
 147 شغال ألالم  عند تسنجاز إل اخالصة عن دفعة نموذج م 10ج
 148 (اء)اإلبر  ر بالمخالصةإقرا  جوذنم 11ج
 149 نموذج التزامات المقاول  12ج
 150 إقرار متعلق بالدفعات األخرى  13ج
 151 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة 14ج

 

 
 

 : تبر التشريعات التالية غير المرفقة جزء ال يتجزأ من وثائق العطاءعت
 ط العامة(. و رشال –ي  د )الجزء الثانحوقاولة الم لمعقد ادفتر  -

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

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

 2010/ائيةللمشـاريع اإلنش

 
  2013الثانية  ةلالمعد  بعةالط

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

 

 زء األول  جـال
 التعليمـات إلى المناقصين 
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 التعليمات الى المناقصين
Instructions to Tenderers 

 
  ( 2021هــ//9 ) العطاء رقم ❖
تقاطع السلطة مع شارع الملكة رانيا ومواقع ومثلث  فيةي منطقة الحر ف لبعض شوارع خلطة اسفلتية  تنفيذ :خاص بمشروعلا   

.داخل المدينة  أخرى متفرقة                                              

نيا ومواقع  امثلث تقاطع السلطة مع شارع الملكة ر و  بعض شوارع في منطقة الحرفيةمنطقة الحرفية / :  :العطاء تنفيذ موقع
 ة العقبة االقتصادية الخاصة .داخل مدين ةأخرى متفرق 

 
للعطاء   ❖ العام  اإل  :الوصف  العقبة  بالقيامترغب سلطة منطقة  الخاصة  اسفلتية  تنفيذ  ب   قتصادية  في  خلطة  لبعض شوارع 

حسب ماهو مبين بوثائق   و  ومثلث تقاطع السلطة مع شارع الملكة رانيا ومواقع أخرى متفرقة داخل المدينة منطقة الحرفية
 .داول الكميات المرفقةعطاء وج لا

 

للم (1) ايمكن  المناق قاولين  نسخ  شراء  لهم  يحق  بمو لذين  اصة  عنجب  هذا  إلعالن  في   طرح  باالشتراك  والراغبين  العطاء 
يتقدالمناق  أن  وثائقصة  من  نسخة  على  للحصول  العطاء    موا  دعوة  مع  الموزعة  موذل العطاء  دف اقك  النسخة   ثمن  عبل 

 مقرر .ال
 

 ئق العطاء ة وثايشمول (2)

  )المشروع ( ما يلي :  تشمل وثائق العطاء         

 . ا اإلعالنفيه اء بمادعوة العط  -2-1

 تعليمات الى المناقصين.لا -2-2

 ويتضمن: حد للمشاريع اإلنشائية قاولة المو عقد الم -2-3

 الشروط العامة .  -أ

 .ةيضاف اإل الشروط الخاصة -ب

 ت والبيانات. فاقياتعرض والضمانات واال الاذج من -ج      

 المواصفات الخاصة. المواصفات العامة و  -2-4

 ت( وجد  )إن  المخططات -2-5 

 السعار. او الكميات جداول   -2-6
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  : تقديم العروض  صات /طريقةإعداد وتقديم عروض المناق (3
وأن يحصل بنفسه وعلى ليه  ع، وأن يتعرف  لعملة موقع ار ازيوم بقين  أ  ةناقصالم(  ينبغي على من يرغب االشتراك في هذه  3-1)

ونفقتهمس الالزمةالخاصة  ؤوليته  المعلومات  جميع  على  لت  ،  يتفهموأ  ،العرض  قديمله  بالمشروع    يتهااهم  ن  المحيطة  والظروف 
العادات  وسائ العملالمحليةر  وظروف  األخ،  األمور  وكل  ب،  عالقة  لها  التي  عل  يتالتلك    وأ   ،ةناقصالمرى  أسعار تؤثر  وضع  ى 

 عرضه. 

وجدول   ئة النموذجبتعب مناقص  ، ويقوم الاقصة المدرج في هذا الدفترعرض المناقصة على نموذج عرض المنقدم  ي -أ
 ثائق المناقصة في األماكن المحددة لذلك .رى ويوقع و يات واألسعار وأي جداول أو مالحق أخكمال

 واضح . طت باألرقام والكلمات بخالكميال واجدفي  ة دوحال سعارة أيشترط تعبئة خان -ب

خّل بأي من أ  أوعديل،  مناقص أي تى الذا أجر ، وإمناقص على وثائق العطاء من قبل الال يجوز إدخال أي تعديل   -ج
 رفض عرضه .  ك يؤدي إلى، فإّن ذلهذه التعليمات

المناقص تقديم عرض بديل -د إذا أراد  فإّن  أما  بالع  في مذكرة  كذلقدم  ي   أنه  تتطاعباس،  ، رضخاصة منفصلة ترفق 
باريطش يتقدم  أن  كة  األصيل  مطلوبلعرض  هو  المختصما  العطاءات  وللجنة  ت،  أن  النظر  ة  عرضه  أوفي    بديل 
 ضه رف ت

المناقص أن يقدم   (3-2) العط عرضه على ايجب على  التعليمات ودعوة  المطلوب في هذه  العرض لنسق    اء وأن يشتمل 
 -ية :ات التالمو علوالم تنايابى العل

نـاك نـت هإذا كاويض للمسـؤول المفـوض بـالتوقيع عنهـا . و ، وكتـاب التفـو شـركةأ دًا كـانر نـاقص فـوضع منشـأة الم -أ
ة االئـتالف بينهـا بحيـث يكـون التـآلف بالتكافـل ديم اتفاقيـف فإنه يجب على الشركات المتآلفة تقـالئتبشكل ا  مشاركة
الضـــمانات الكفـــاالت و  اوأن يقـــدمو  ف االئـــتالف علـــى العـــرض ،راوقـــع أطـــي أن، و (ينردفـــومن عـــينمجتمامن )والتضـــ
 ائهم مجتمعين .بأسم

المناقص ومؤهال  -ب ب،  تهخبرة  المع  أنجزها  تيالمشاريع  يان وصف  وأن  الملتز سبق  والمشاريع  حالي،  بها  وبيان  اً م   ،
 نسب إنجازها بأرقام واقعية .

المقاو  -ج أسماء  التنفيذاستخدوي  نين  الذي  نـي عي ر الف  لينذكر  في  شريطامهم  مقاو،  اسم  ذكر  ل  األشغا  لة 
ي إليها المقاول الرئيسي تمين ة التي  ن نفس الفئ ضممصنفاً   يكية، على أن يكون هذا المقاول الفرعيالكهروميكان
 التي تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي .أو بالفئة في تصنيفه 

الم -د العرض  مع  أويلماة  ل كفا  قدميرفق  لصمصد  كيش  ة  وألمرهق  العمل  صاحب  المحد الح  بالمبلغ   في  د، 
تكون تلك الكفالة ن  أ  ، وعلىي المناقصةول ف ص للدخاقصة ( كدليل على جدّية التزام المناق ملحق عرض المن)  

 مرخصة للعمل في األردن .  ؤسسة ماليةصادرة عن بنك أو م
م  ا( أي7مختصة خالل )تقرره لجنة العطاءات ال، حسبما  ءطاالع   مهليع  لم يحن لتعاد هذه الكفاالت للمناقصين الذي 

إحالة    من المناق تاريخ  كفالة  انتهاء صالحية  أو  أيهالعطاء  أما  سبقما أصة  العطاء لذا  المناقص.  ي يحال عليه 
 .  د أن يقدم ضمان األداء ويوقع العقدالكفالة بعفتعاد إليه هذه 



( 1202هـ//9 ) عطاء رقم :  ندسية العطاءات اله ةمديري                 الهاشمية لمملكة األردنية ا                        

1022 تشرين االول   

 الخاصة  ةصاديتاالقنطقة العقبة م طةسل

  منطقة الحرفية لبعض شوارع في فلتية خلطة استنفيذ 

طة مع شارع الملكة رانيا ومواقع أخرى  السل   لث تقاطعومث
نة يداخل المد  متفرقة  

 

9 

ص أن ق ب على المناها يتوج( فعند  Bondsات تأمين )انفيه ضم  لعمتست  دلب  لىإيًا  نتمأما  إذا كان المناقص م
األحوال يجب أن تكون ل  ك  مان وفيثل هذا الضبل مكان يقمسبق إلى صاحب العمل لمعرفة فيما إذا  طلب  يتقدم ب

 ها .ك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في االردن عند تقديمصدقة من بنتلك الضمانات م
ن يحدد عنوانًا له في ن فإّن عليه أرداقص الرئيسي خارج األ أما إذا كان مركز المن  ،الكامل  ي سمالر   اقصنلمان  واعن      -هـ

تبعث مسجلة على أو رسالة    . وكل إشعارة المراسالت واإلشعاراتاف ك  جه إليهمي الذي تو الرسنوانه  األردن ليعتبر ع
 إليه . هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سلمت 

أليالً لحت  يقدمأن   -و الود  البن  راسع  في  المحددة  تكاليف  عطاءالرئيسية  مبينًا  والتجهيا،  والمصنعيات لمواد  اآللية  زات 
 ال كاملة .شغألبنود ا باح إلنجازاألر ارية و والمصاريف اإلد

بيانات -ز أو  معلومات  يطلب  أي  ب  أخرى  إرفاقها  أو  تقديمها  المناقص  بموجإلى  مطلوبة  كانت  إذا  اعرضه    ط لشرو ب 
 التعليمات .مواصفات الخاصة أو هذه ية أو الف اضة اإلصالخا

لتنفيذ كل من تلك البنود   يةكلقيمة اللى أنها الات عالكمي  لبنود في جدولي يدونها المناقص أمام االتر األسعار  ب( تعت3-4)
( ) إاّل إذا ورد   Preliminariesة ) ــديهيتملال اعمذلك األــعيوب فيها وفقًا للعقد ، وتشمل ك وإصالح أيةوإنجازها  
 ت ( .كميادول الج يصة بها ف التمهيدية بنود منفصلة خا لألعمال

 : توضيح االلتباس( 3-5)          
ه         كان  التإذا  أي  العطا ناك  وثائق  في  تناقض  أو  أيباس  لتوضيح  هناك حاجة  كانت  أو   ، ف غم  ء    ق ئثاو   يوض 

ا  ءطاالع فعلى  خ ،  بطلب  يتقدم  أن  العطالمناقص  لجنة  رئيس  إلى  مطي  المختصة  وإزالة  ءات  التوضيح  أجل  ن 
جابة خطيًا على توزيع اإل  ( أيام ، ويتم  7اء بما ال يقل عن )  عطالد لفتح  اريخ المحدالت   د يسبقوعمااللتباس في  

ال المناقصين  جميع  على  للاالستفسارات  والعطامتقدمين  ي  زجو ي  ء  هذا    ذتخأن  تممثل  لطلب  مبررًا  ديد  التوضيح 
 يم العرض .الموعد المحدد لتقد

 إيداع العروض:  ( 3-6)        
 ( 2021هــ//9) عطاء رقم مكتوب عليه من الخارج م تو ظرف مخ كاماًل وفيض متم العر قدي -أ    
ومواقع  السلطة مع شارع الملكة رانيا  ومثلث تقاطع لبعض شوارع في منطقة الحرفية تنفيذ خلطة اسفلتية :الخاص بمشروع 

 .  أخرى متفرقة داخل المدينة
د قبل الموعأو  لك في/وذ النها عن العطاءتصة في إعاءات المختحدده لجنة العط دوق العطاءات الذيواسم المقاول ويودع في صن

 حددين لإليداع . لما يخوالتار 
 غلقًا . صاحبه م ىإّن أي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إل -ب  
سلوب  اء على اتباع أطعإذا نص في دعوة الضور من يرغب من المناقصين ، إاّل  دة في جلسة علنية بحعاوض  عر الفتح  ت -ج  

 .آخر 
 إلزامية العروض : ( 3-7) 

اعي م  لعرضتبر  لللز المقدم  العرض بعدص  اق من مًا  لل  وال يجوز سحب هذا  ملزمًا  العرض  ص  مناق اخر موعد لاليداع ويظل 
ل من هذه  وطعطاء مدة التزام أاريخ إيداع العروض إاّل إذا حدد في دعوة البتداء من تامًا  يو   (  90  فترة )لقدم به  ذي تال

 . المدة

 : عمالت الدفع وعرض المناقصة  (3-8) 
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ت  عمال  نالكنت هعلى غير ذلك في شروط دعوة العطاء . وإذا كاار األردني إاّل إذا نص  ينلد باأسعاره    ماقص تقدي المنعلى  
و فيها  عل  صو منصللدفع    أخرى  العمالت  تلك  تحديد  يجب  فإنه   ، المناقصة  نموذج عرض  في  ي  تحويلها  " و مأسعار  عد 

 . ألساسي " التاريخ ا
 ء العطا  تقيـيم العروض وإحالة(  4)
 : روضم العتقيـي( 4-1)

  طقة من  ةطسل  ه فيب  لالمعمو  2001نة  س( ل4رقم )اللوازم واالشغال  نظام    بموجبم دراسة عروض المناقصات وتقييمها  تي
الخاصة االقتصادية  الم  العقبة  النافذة  المملكوالتشريعات  في  الحكالمشتري  مانظ)  الهاشمية   ة يناألردة  فعول  رقم  ومات  ية 

بمق  2019لسنة    (28) االصادر  )لمادتتضى  و114ين  الدستور120)(  من  من    (  المنبثقة    ،(نفسه  النظاموالتعليمات 
 التعليمات . بهذهة يار ود طالعإ ىيكون علأن  ناقصالم ويفترض في

 : أسلوب تدقيق العروض(4-2)
 -:هالبنود الواردة أدنا لسلسحكم التال ي ى انض علرو العتالية في تدقيق لايتم إتباع الخطوات واإلجراءات 

 دةحـسـعر الو بيـق بتط جملـةقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب ان تكون عليه هذه العرض خطأ او تناالُوجد في  ا  إذ -أ
 مــوعلي يــتم تعــديل مجاتــات المختصــة الحــق بتعــديل جملــة المبلــغ بمــا يتفــق وتطبيــق ســعر الوحــدة ، وبالعطــاءال ةنــللج، ف 
 .ي للعطاء وفقًا لذلك  لجمابلغ اإلو المار أألسعا
 -لية:التاءات ألرقام عن المذكور كتابة بالكلمات فيتم إتباع اإلجراوحدة المذكورة باالف سعر اختلإذا  -ب

إلـى الفـرق  اهفي سعر الوحـدة لبنـد معـين بـين مـا هـو باألرقـام عمـا هـو بالكلمـات فينظـر عنـدالف اخت دوج إذا  : (1-)ب 
السـعرين قـرب مـن تم األخـذ بالسـعر األيـ يـراً فرق كبكان الكتابًة بالكلمات فان  جاءًا وما ء رقما جاين مب  ابيالحس

 ج .لدار عر االس واردين بالكلمات أو األرقام إلىال
 صغيرًا فعندها يتم األخذ بما جاء كتابة بالكلمات .فرق ال ناكا : إذ( 2-)ب
 ه .قبول العرض أو رفضلًا  ر منطقيالسع قييمفي تق حالعطاءات المختصة لا( : ويظل للجنة  3-)ب

 يكـون و  ةالمختصـ اءاتالعطـجنـة ،  فإنه يتم تصحيح المجموع وفـق مـا تقـرره لالحسابيةي أي من العمليات  ف   د خطأا ُوجإذ -ج
 صحح ملزمًا للمناقص .الم وعمجمال

بنـود رة وكأنها محملة على علمسد غير االبنو تلك بار عتم االبنود ، فيت نمر إذا ُوجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكث -د
 لــم د أونـو بتلـك ال أرفـقواء بـل سـالمنـاقص تنفيـذها )فيمـا إذا أحيـل عليـه العطــاء ( وذلـك بـدون مقا ، وعلـىرى األخـلعطـاء ا
 ي عرضه . ها ف فقر ي

وحدة بكلمات لر ابت اسعااو كت ،   اضحةو   غيررقام وجاءت  أل اط باذا لم يقم المناقص بكتابة سعر الوحدة بالكلمات وإنما فق -هـ
واضح وتشكغير  معهاة  ابا الت  ل  جملة  احتساب  في  اإلس  إتباع  المختصة  العطاءات  للجنة  يجوز  عندها  ءات  جرالمبلغ 

 -:ليةالتا
 يق تطب دها يجوز  نع،  بندألرقام او الكلمات غير واضحة مما يشكل التباسًا في حساب جملة المبلغ للنت اكا  اذ: إ(1-  هـ)

سعأعل وردى  ا  ر  اآلدلبنلهذا  المناقصين  عند  ا،  بلمشاركخرين  لغاية  منين  العطاء  عاقصة  قيمة الحصول  لى 
 مالية لهذا العرض .إج

، عندها  ( اقل العروض قيمًة واتجهت النية   لإلحالة عليه1-ـ  د )هبنلا  ليهبق عط   يعرض الذلا اي هذا بق( : إذ2-)هـ
 .  نخريصين اآللمناق ند اند علبا اذورد له رأدنى سع يتم تطبيق
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 (  . 2-للعرض على أساس )هـ  ةيجمالمة اإلل القي( : يتم تعدي3-)هـ
) وكان سعر الوحدة رقمًا تابه لهذا البند  دة كوح لا  سعروين  تدبن يقوم  ون اما دبند  إذا قام المناقص بكتابة جملة المبلغ ل -و

 لبنداية على كم لمبلغلة اة جمسمن ق البند م وحدة لهذاغير واضح ( فيتم احتساب سعر 
 -بما يلي : ، فللجنة العطاءات المختصة الحقمغلوطة أو مبالغ فيهاورة بص د بن تسعير ناقص بإذا قام الم -ز 
 ،  عرض اورفض ال -1 

ة قيمى القبشريطة ان ت  بمعرفة المقاول مستأنسة بأسعار السوق الرائجة وأسعار المناقصين اآلخرينعار  سألا  لديتع  -2
 تدقيق . البعد العرض قيمة  ديل مساوية أو اقل منعالترض بعد ة للعمالياإلج

تمارس صالحياتها  كما ت اميتعله الهذ ورد في بما تقيدير متحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهمال أي عرض غ (4-3) 
والتشريعات    قتصادية الخاصةاال  العقبة  ةمنطق  ةالمعمول به في سلط  2001لسنة    (4رقم )اللوازم واالشغال  نظام    بموجب

الم ف النافذة  الممفعول  )ام  نظ)  الهاشمية   دنيةر األ ة  لكي  رقم  الحكومية  لسنة  28المشتريات  ى  ضتبمق  الصادر  2019( 
يد بأقل العروض اء دون التقبإحالة العط  ،(نفسه  النظاموالتعليمات المنبثقة من    ورلدستا  نم  (120)( و114دتين )الما
 عمل بأي تعويض إزاء ذلك . الب مطالبة صاحأن يكون ألي مناقص لم يفز بالعطاء أي حق في  ن دو كل ذلك مويت ةمقي

 

 ( الضمانات ) الكفاالت (5) 
 :فيذ ( نة التالاء ) كفداأل ضمان  ( 5-1)

من   يوما  (14)  ةفتر   خالل  ةو التأمينات المطلوبلكفاالت اوتقديم ا  تنفيذهعقد  ن يقوم بتوقيع  أ   اقص الفائز بالعطاءمنال  ىلع
قيع  احب العمل ضمان األداء عند تو ، وعلى المناقص أن يقدم إلى صلهه  و تلزيمه أعلي  تاريخ إبالغه خطيًا بإحالة العطاء

سسات مؤ دى الان الصادر عن أحد البنوك أو إحتكون قيمة هذا الضم، و   مرفقال  ءاألدان اضم  جب نموذلعقد حساقية  اتفا
المرخصة   المناقصة( وذلك ضمانًا لتنحدم  نفي األردعمل  للالمالية  التزامدة ) في ملحق عرض  تامًا ،   اتفيذ  العقد تنفيذًا 

 .لعقدا قد يترتب على المقاول وفاء ألغراض اولدفع م
ا يحق لصاحب العمل دهب فعنز عن تقديم ضمان األداء المطلو ، أو عجاقية العقداتف  وقيعت  نع  أخرأو تص  ق اض المنإذا رف 
المنكف   ةر مصاد القضاءة  صقاالة  إلى  الرجوع  المطالبة بها أو بأي   قصيكون للمنا ، وال  المرفقة بعرضه دون  أي حق في 

 تعويض بشأنها .
 

 : ( لعيوباإصالح كفالة  ) عيوبضمان إصالح ال  ( 5-2)
ــع ــلالى لـ ــاحب العمـ ــدم لصـ ــاول أن يقـ ــغال مقـ ــلم األشـ ــهادة تسـ ــلمه شـ ــد تسـ ــمعنـ ــة  ان. ضـ ــوب بقيمـ ــالح العيـ ــ %5إصـ  نمـ
صــــالح األعمــــال المتبقيــــة وتنفيــــذ أعمــــال إل مــــه باســــتكما، لضــــمان قيايــــة بعــــد التعــــديالتالمنجــــزة النهائ لامــــاألعيمــــة ق 

ان صــــادرًا عــــن الضــــم هــــذاكــــون ي ثيــــحوب ،منــــاقصلعــــرض ا فــــي ملحــــق ليهــــاالمطلوبــــة للمــــدة المنصــــوص ع العيــــوب
ــا مر ب ــل منهمـ ــة كـ ــة ماليـ ــك أو مؤسسـ ــه لنـ ــذلعخصـ ــليم هـ ــي األردن . وبتسـ ــل فـ ــمان ل امـ ــالضـ ــاول ب حاصـ ــاد للمقـ ــل يعـ العمـ

 .ءضمان األدا
 

 عامة :مالحظة 
ــلّ ا إذ  ــ أخـــــ ــذه التعليمـــــ ــن هـــــ ــأي مـــــ ــاقص بـــــ ــةالمنـــــ ــاءات المختصـــــ ــة العطـــــ ــق للجنـــــ ــه يحـــــ  ات، فإنـــــ

 .عرضه ادبعستا
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 المقاولة الموحدد عق
 2010/للمشـاريع اإلنشائية

 
  2013 دلة الثانيةمعلعة االطب

 لحكومية  غال العامة واالسكان / دائرة العطاءات اشالة اوزار ن  م ةالصادر ت والتعديال
 

 
جـزء الثانــي لا  
 العامـــــــــــة   ـــروطلشــــ ا

 
 

غال األش  وزارة  الصادر عن  2010  اريع اإلنشائية لعام  مشلل  دحلة المو مقاو لعقد ا  ردفت  يف مة  العاتعتبر الشروط  
العقب  2001نة  سل  (4) رقم  غال  شالوااللوازم  نظام    و,  ان  ـواإلسك  امةلعا منطقة  سلطة  في  به  ة  المعمول 

رقم  مية  و ت الحكمشتريالاام  نظو )   الهاشمية  دنيةر األ ة  فعول في المملكوالتشريعات النافذة الم  الخاصةية  االقتصاد
بمق  9201نة  لس  (82) المادتين  الصادر  الدستور 120)( و114)تضى  من  اوالتعل  (  من  قث نبلم يمات   النظام ة 

الخا  يف   ةالساري  ،  (نفسه االقتصادية  العقبة  منطقة  هذ   ريخبتاصة  سلطة  اطرح  يا  ما  وجميع  من  لعطاء  تبعها 
تقديم   العطاء وأن  قبأ  ه ن ماماً لتز ا  يعتبر  المناقصعرض  تعليمات شروطًا عامة لهذا  د اطلع عليها وتفهمها  نه 

 .بنودها ع جميوقبل ب
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 الفصـل األول  

 أحكــام عامـة 
GENERAL PROVISIONS 

ــ ــــــ  ـ ـــــــــــــــــــــــــــ

 

(1/1)   "initions "Def    يف: التعار  

 ه ذهــــــــــقــــــــــد يكــــــــــون للكلمــــــــــات والمصــــــــــطلحات التاليــــــــــة حيثمــــــــــا وردت فــــــــــي شــــــــــروط الع 
أن الكلمات التي تشير إلى األشخاص المخصصة لها أدناه ، كما   معانيلا  (ةلخاصوا  نهاممة  لعا) ا
 -اق غير ذلك :لسياألخرى ، ما لم يقتض ا يةونقانال  تكياناالفرقاء تشمل الشركات وال أو

1/1/1  " " The Contract:  قـدالع  

  1/1/1/1     " Contract":  العقـد   

،  والمواصفات   المناقصة ، وهذه الشروطتاب عرض وك ، قبولال تابكقد ، و ية العق ااتفيعني  
فاقية العقد أو في كتاب تا في دت( مدرجةات ، والجداول ، وأية وثائق أخرى )إن وجوالمخطط 

 بول . الق
1/1/1/2   Contract Agreement "   "عقد:ال اتفاقية 

 ( 1/6) مادةالها في يلر ا( المشاوجدت إن )تعني اتفاقية العقد  
1/1/1/3   nce"Letter of Accepta "كتاب القبول 

، شاماًل ألية   ةقصمنااب عرض اليعني كتاب القبول الرسمي الموقع من قبل صاحب العمل لكت 
وإذا لم يتم إصدار كتاب القبول ،  .ن ، ويقومان بتوقيعها يقيا بين الفر االتفاق عليهتم مذكرات ي

فيه توقيع   عتبر التاريخ الذي يتموعندها ي " ، دالعقية فاقتعني "اقبول يل ااب فإن مصطلح كت
 ة العقد " هو تاريخ إصدار كتاب القبول . "اتفاقي

1/1/1/4  "Letter of Tender" : ةالمناقصض عر  ابكت  

العرض المتعلق ، وتشمل  ولاوالتي استكملها المق ة كتاب عرض المناقصةسماالم لوثيقةيعني ا 
 عمل .ى صاحب الإل  هموقد  اوللمقاوقعه  ل الذياغألشبا

1/1/1/5  " "Specifications:     فاتالمواص 
ت قد وأي تعديالالعات األشغال المشمولة في فاصمو  التي تحددتعني الوثيقة المسماة المواصفات و  

 كام العقد .ضافات إليها تتم وفقًا الحو إعليها أ
1/1/1/6  "Drawings": المخططات 

ية ومعدلــة يصــدرها ة فــي العقــد ، وأيــة مخططــات إضــاف لشــمو م ا هــيكمــ غالشــات األنــي مخططــعت 
 عقد .أو من ينوب عنه( بموجب أحكام ال صاحب العمل )

 "Schedules" : الجداول 1/1/1/7

وتضـم  دمها مـع كتـاب عـرض المناقصـة ،ل كما استكملها المقاول وق داولمسماة الجني الوثائق اتع 



( 1202هـ//9 ) عطاء رقم :  ندسية العطاءات اله ةمديري                 الهاشمية لمملكة األردنية ا                        

1022 تشرين االول   

 الخاصة  ةصاديتاالقنطقة العقبة م طةسل

  منطقة الحرفية لبعض شوارع في فلتية خلطة استنفيذ 

طة مع شارع الملكة رانيا ومواقع أخرى  السل   لث تقاطعومث
نة يداخل المد  متفرقة  

 

14 

اول ائم وجــدت والقــو ول الكميــااجــدذه الجــداول ل هــمشــن ان تكــموي ةالصــف د بهــذهقــعال الــى وثــائق
 اسعار الوحدة.

1/1/1/8  " Tender"   عرض المناقصة:  

 اشـتملهارى معـه ، كمـا أخـ ه مـن وثـائقمقاول بتقديمـال  ض المناقصة وجميع ما قامر ع  تابتعني ك 
 العقد .

1/1/1/9   " " Appendix to Tender               ملحق عرض المناقصة 
 ملحق عرض المناقصة "  لصفحات المستكملة والمسماة "ي اتعن  

 . منهكل جزءًا والمرفقة بكتاب عرض المناقصة ، والتي تش
1/1/1/10  antities ""Bill of Qu : تجداول الكميا  

 " Daywork Schedule":  ةيمجدول العمل باليو  
 ل " .داوجل" ا ضمنلة و والمشموجدت(  ن)إ تعني الوثائق المسماة كذلك

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

 يه السياق .عل العمل أو المقاول كما يدلب صاحيعني  
1/1/2/2  "Employer ":  لعملب اصاح  

   .نييانونالقءه  الفلك خوكذ ةصق المنيعني الشخص المسمى بصاحب العمل في ملحق عرض ا 
1/1/2/3  "orContract":  المقاول  

عليه صـاحب  قاف ي و ناقصة الذيعني الشخص ) األشخاص( المسّمى بالمقاول في كتاب عرض الم 
 .لقانونيين  ذلك خلفاءه ال كالعمل ، ويشم

1/1/2/4  "''Engineer:  المهندس  

مسـّمى فـي عقد ، والال اذاض هغر س ألدالمهن بمهام مالقييعني الشخص الذي يعينه صاحب العمل ل 
ــدناقصــة بملحــق عــرض الم يل هــذه الصــفة ، أو أي شــخص آخــر يقــوم صــاحب العمــل بتعيينــه كب

 ( .3/4)  ادةوفقًا للم  ذلك التعيين عن قت الخر ، ويبلغ المقاولو ن س مللمهند
1/1/2/5   Contractor’s Representative"":  ممثل المقاول  

وقت الخر بموجب المـادة  ه في العقد ، أو من يعينه منثيللتم  لمقاوال  ميهسيالذي  لشخص  ا  ييعن 
 ( ليتصرف نيابًة عنه .4/3)

1/1/2/6  "el"Employer’s Personn:   لعمال راد صاحبفأ  
( وغيـرهم مـن مـوظفي وعمـال المهنـدس 3/2) المشـار إلـيهم فـي المـادةيه  دندس ومساعيعني المه 

بالغ المقـاول أنهـم دس أو صاحب العمـل بـإيقوم المهن ذينلافراد ألان م أياً  ، وكذلك  عملوصاحب ال
 العمل .من أفراد صاحب 

1/1/2/7    nelonersP  "Contractor’s"   :مقاولمستخدمو ال  

بمــن فــيهم المــوظفين والعمــال  خدمهم المقــاول فــي الموقــع ،يســتوجميــع مــن  ممثــل المقــاولنــي يع 
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ــرهم مــن جهــاز  ــ يجهــاز أول أو اقــالموغي آلخــرين الــذين يســاعدون األشــخاص ا، و  يفرعــ اولمق
 المقاول في تنفيذ األشغال .

 "ontractorSub c":   المقاول الفرعي 1/1/2/8

يـذ م تعيينـه كمقـاول فرعـي لتنفيـت أو أي شـخص مقـاول فرعـي ،د كأي شخص يسّمى في العق نيعي 
 ء .من هؤال يأل  جزء ما من األشغال ، والخلفاء القانونيين

  " DAB " :      خالفاتفّض ل لسجم   1/1/2/9 

 ني أشخاص آخـريو أة في العقد ، أبهذه الصف ون يسمن ثة الذيص الثال يعني الشخص أو األشخا                                  
 ( من هذه الشروط .20/3( أو المادة )20/2أحكام المادة ) بموجب نهم  ييعت  يتم  

 ." FIDICبـ " تشاريين يرمز اليه سين االسهندملي لللدو د اااالتح      1/2/10/ 1
  جاز:التواريخ , اإلختبارات ,المدد و اإلن         /1/3/ 1

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

 .( يوماً 28) ـقصات بالمنا ضو عر  يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي إليداع 
 mencement Date""Com:   تاريخ المباشرة  1/1/3/2

 (.8/1 للمادة )اً فقه و شعار باإلالذي يحدد لمباشرة العمل ويتم يعني التاريخ  
1/1/3/3  ompletion"r c"Time fo  :مدة اإلنجاز  

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

 (.8/4دة )المب ايتم بموج  اإلنجاز
1/1/3/4  ''  on Completion '' stTes   نجاز:عند اإل  اتار ختباال  

 ب التي تطل أو ، يقينلفر ن ايليها بمتفق علاأو تعني تلك االختبارات المنصوص عليها في العقد ،  
ي  ال أو أـغقبل أن يتم تسلم األشام " الفصل التاسع " ، إجراؤها بموجب أحك كتغيير ، والتي يتم

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

 ل العاشر " ." الفصجب أحكام بمو  ادارهإص يتم والتي  األشغال سلمتعني شهادة ت 
1/1/3/6  ''Tests after Completion'' : اإلنجازالختبارات بعدا 

جراؤهـا بموجـب أحكـام م إ، والتـي يـتهـا فـي العقـد علي) إن وجدت( المنصوص رات  اتبالخني تلك اعت 
ــتم تســلم األشــغال أو أي قســ الشــروط ــق مــن  ل (لحــااواقــع  ا) حســبهــنم مالخاصــة ، بعــد أن ي ل ب

 .احب العملص
 ''Defects Notification Period'' العيوب:   بعار فترة اإلش  1/1/3/7

ل أو أي ألشـغااي فـ بـالعيوب ( لإلشعار11/1) جب المادةتم تحديدها بمو يي  التالزمنية    تعني الفترة 
 يــتمهــا لتمديــد مــع أي  )صــة قســم منهــا ) حســب واقــع الحــال ( كمــا هــي محــددة فــي عــرض المناق 
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فـي از األشغال ، أو أي قسم منها ، كما يتم تحديده ( محسوبة من تاريخ إنج11/3مادة:ال  بجبمو 
 ( .10/1ليها في المادة )إر مشاألشغال الشهادة تسلم ا

1/1/3/8  ''Performance Certificate''  داء :ة األشهاد  

 .(11/9) ةمادتعني الشهادة التي يتم اصدارها بموجب ال 
1/1/3/9   ' 'ay"d   : ماليـو   

 ( يومًا . 365، والسنة تعني )يعني يومًا شمسيًا  
1/1/4  ts''enaymney And P''Mo  المبالغ والدفعات :  

1/1/4/1  "Accepted Contract Amount"    : قيمة العقد المقبولة   
أية   الحصاها و جاز وإن ألشغالتنفيذ ا  ابلتعني قيمة العقد كما تم قبولها في " كتاب القبول " مق

فيها.  عيوب  

  Contract Price"":   العقدقيمة  1/1/4/2
 العقد.فقًا الحكام م و مل أي تعديالت عليها تتتشو  (14/1لمادة )تعني قيمة العقد المعرفة بموجب ا 

 "Cost'':   الكلفة 1/1/4/3

قــع أو لمو ا داخــل،  ولــةقورة معاول بصــقــمال تعنــي جميــع النفقــات التــي تكبــدها أو ســوف يتكبــدها 
 ماثلها ، ولكنها ال تشمل الربح .ات االدارية وما يجه ، بما في ذلك النفقخار 

 ficate ert"Final Payment C":  اميةتلخة اة الدفعادشه 1/1/4/4

 ( .14/13لتي يتم اصدارها بموجب المادة )فعة الختامية االدني شهادة عت 
 ''nt'eml StateinaF':   النهائي خلصالمست 1/1/4/5

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

 ها ( ، ولكن غير العملة المحليةد )أو كل لعقمن قيمة ا لدفع جزء ما دهاتعني أي عملة يتم تحدي 
 "e''taertifict CnPayme Interim  ةشهادة الدفع المرحلي 1/1/4/7

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

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

 تنفيذ األشغال فيها .ولة التي يتم الدتعني عملة  
 

 ''tificateCer aymentP '':  شهادة الدفع 1/1/4/9

 فصل الرابع عشر " رها بموجب أحكام " الع يتم إصدادف  دةي شهاأ نيعت 
  Sum''''Provisional: المبلغ االحتياطي 1/1/4/10
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تنفيذ جزء ما من األشغال   غرضفي العقد لبهذه الصفة  يدهأي مبلغ ) إن وجد( يتم تحد ينعي 
 .( 13/5المادة )وجب لتزويد مواد أو تجهيزات أو لتقديم خدمات بم

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

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

 ''Statement''    :أو المستخلصشف الك 1/1/4/12

ــاوليعنــي أي كشــف أو مســتخلص يقدمــه الم  ــب شــ كجــزء مــن ق ــ ادةهطل ــام بمو ، دفع ال " جــب احك
 .الفصل الرابع عشر " 

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

 ''Contractor’s Equipment''                            :لاومقمعدات ال 1/1/5/1

ا ازهــإنجو شــغال تنفيــذ األمــة لكنــات والعربــات وغيرهــا مــن األشــياء الالز اتعنــي جميــع األجهــزة والم 
مؤقتة وال معدات صـاحب العمـل ) إن وجـدت( األشغال ال فيها ، ولكنها ال تشملأية عيوب  ح  صالوا

ألشــغال ن اشــكيل جــزء مــأو قصــد بهــا تلت او األشــياء األخــرى التــي شــكد واات أو المــوال التجهيــز 
 الدائمة .

1/1/5/2         " Goods":  اللوازم 
 مناسب .ا ، حسبما هو و أي منهالمؤقتة أال شغواألات هيز جد والتل والموامقاوتعني معدات ال 

 '' Materials'' : المواد 1/1/5/3

 جــزء مــا مــن صــد بهــا تشــكيلو ق ت االتجهيــزات( التــي شــكل يــرغ ) ل األنــواعتعنــي األشــياء مــن كــ 
ا هتقـديم المقـاول ب مـنك المواد الموردة فقـط ) ان وجـدت( والتـي يطلـشغال الدائمة ، بما في ذلاأل
 د .عقب الموجب

 ''  Permanent Works''                 :    االشغال الدائمة 1/1/5/4
 .قبل المقاول بموجب العقد   منا تم تنفيذهتعني االشغال التي سي 

 "  Plant "   :يةت االلهيزاالتج 1/1/5/5

  ئمةدال الشغااأل ما من شكيل جزءها تكنات والعربات التي شكلت او يقصد باتعني األجهزة والم 
 ''  Section '' :   قســم 1/1/5/6

 االشــغالن مــ اقصــة كقســمتعنــي أي قســم مــن االشــغال يــتم الــنص عليــه فــي ملحــق عــرض المن 
 ) إن وجد( .

 '' Temporary Works''  :     ؤقتةاألشغال الم 1/1/5/7
هـا فـي جودو  قتضـيي يالتـ قـاول (عـدات الماء متعني جميع االشغال المؤقتـة مـن كـل نـوع ) باسـتثن 

 ة وانجازها واصالح أية عيوب فيها .مدائوقع لتنفيذ االشغال الالم
 s''Work''     :  االشغـال 1/1/5/8
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 حسبما هو مناسب .ها ، أو أي منغال المؤقتة الشتعني االشغال الدائمة وا 
 ''Other Definitions''  :تعاريف أخرى  1/1/6

 ''Contractor’s Documents'' :  قاولائق الم ثو  1/1/6/1

الوثــائق حاســوب والمخططــات واألدلــة والمجســمات وغيرهــا مــن حســابية وبــرام  التعنــي المــذكرات ال 
 د .لعقول بموجب ايقدمها المقاتي لطابع الفني ) إن وجدت( الا اتذ

 'Country''':  الدولـة 1/1/6/2

 ل الدائمة فيها. يذ األشغاتنفب يطل حيثع( ق م المو )أو معظ موقعتعني الدولة التي يوجد فيها ال 
 ''Employer’s Equipment'':  معدات صاحب العمل 1/1/6/3

مالها مـن سـتععمـل لغـرض ادمها صـاحب اليقـ  والعربـات ) إن وجـدت( التـي  اتكنـاهزة والمتعني األج 
زات جهيـالت مل تلـكهـا ال تشـولكننفيذ األشـغال كمـا هـي محـددة فـي المواصـفات ،  قبل المقاول في ت

 .تسلمها بعد بحب العمل لم يقم صاتي ال
 Force Majeure'''':   القوة القاهرة 1/1/6/4

 لتاسع عشر " .ا صلفي " الف كما هي معرفة 
 ws''La'' :   نينقواال 1/1/6/5

يـة درة عـن أالصـاتشريعات واألنظمـة وغيرهـا مـن القـوانين الوطنيـة ، وكـذلك األنظمـة ميع الي جتعن 
 ونيًا .قانة مشكلمة عا ةسلط

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

 ( .4/2وبة بموجب المادة )طللمن وجدت( ايعني الضمان ) أو الضمانات ، إ 
 Site'''':  عالموقـ 1/1/6/7

،  يهــاف لمــواد آلليــة واات اتعنــي األمــاكن التــي ســيتم تنفيــذ األشــغال الدائمــة عليهــا وتســليم التجهيــز  
 على اعتبارها جزءا من الموقع .رى ينص العقد تحديدًا أماكن أخ أيةك  وكذل

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

 تاريخ ايداع عرض المناقصة ة بقوله بصورة معمرس ان يتوقعمت يعني ما لم يكن بوسع مقاول 
 ''Order ariationV'' (:  التغيير ) األمر التغييري  1/1/6/9

ــتم إصــدار التعلييــر فــي األشــغتغيي يعنــي أ  ــام بــه أو مــات ال ي الموافقــة عليــه كتغييــر بموجــب أحك
 " . "الفصل الثالث عشر
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 د المقاولة الموحدقع
 2010/ للمشـاريع اإلنشائية

 
  2013 دلة معلا  ةالثاني  ةعبطال

 
 

 الجــزء الثالـث 
الشـــروط الخاصـــة     
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 ئية إلنشااع ير للمشا وحد الم مقاولةال دقع 

  وط الخاصةالجزء الثالث : الشر 
ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ  

............................ .................................................................... ع:رو مشلا  
     

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

 الشروط الخاصة .  -أ
 . فيةضاالخاصة اإلالشروط  -ب
 . ت  ناوالبيات يانماذج العرض والضمانات واالتفاق    -ج

     
 
 

في هذا  اردة و ال  طتمد الشرو وتع مة ، الع اط  شرو ليعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متممًا لجزء ا    
 للعقد .   الجزء كشروط خاصة

ر  قدالالعامة يعتبر سائدًا ويؤخذ به ب  لشروط د امواعديل على  إّن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو ت    
 المواد " . ضيف أو يلغي أو يعّدل على تلك " أو ي  رفسي  الذي
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 (1)  ة فياضاإل  ةالشروط الخاص  -ب
 اإلضافيةصة اط الخرو الش -ب

Supplementary Particular Conditions 
 ـــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــ ـــــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــــــ 

 .  ا العطاءهذ  ضوعع مو لمشرو وصف ا *
اقع و م و   انيامثلث تقاطع السلطة مع شارع الملكة ر   لبعض شوارع في منطقة الحرفية  تنفيذ خلطة اسفلتيةع  يتضمن المشرو           

 ميات المرفقةالكوضح بوثائق العطاء وجداول مهو  سب ماحو  المدينةأخرى متفرقة داخل 
 :. يبار ما يلعين االعتعلى المناقصين أخذ ب

مـن ا تسـعيرهزء ال يتجزء من المشروع ويجب ر جعتبت الخاصة تت ولم ترد في المواصفايالكموردت في جداول ال  امي اعأ .1
 من األعمال .ض

 .( يوم60مال )عالا  نفيذمدة ت .2
 . هينشائية بجزأع األ اريقد المقاولة الموحد للمشع  فترروط دالعطاء لشا ذهيخضع  .3
 ن كان مطلوبًا ( . إ ) ةوكيد الجودتنظام   – ( 9/  4المادة )   *
 ها. ب العمل والمواد التي يقدمصاحمعدات   – ( 20/ 4المادة )   *
 .(العطاء الةحديدها قبل إحتيجب يومًا الى )( 42مدة ) تعدل، عالمشرو روف هذا بة لظسنالب–مباشرة العمل  –( 1/ 8مادة ) لا  *
 نجاز مدة اإل    –(  2/  8مادة ) لا  *
 تأخير . تعويضات ال  –(  7/  8المادة )   *

 ف التعديالت بسبب تغير التكالي –(  8 / 13ة ) دامال *  

 : ة ما يليالخاص طرو الش ضاف إلى نهاية الفقرة  ) ز ( مني   
ار ية  وأسـعاد الرئيسـحالة انخفـاض أسـعار المـو  فيجب الحسم منه يو  ،سية وأسعار المحروقاتعار المواد الرئييادة أسز   عن"   

 ل األسعار ".اضعة لتعديحروقات الخالم
 تالية :مراعاة األمور ال اولى المقب عليج *

 

 : عامةمات زاتلا -أ
 تطاع .المسر  دقب بيئةتلويث الضجي  و لان يل مالعمل على التقل -1
 ل .ض غير تنفيذ األشغار غي لموقع ( ألتعمال ) اعدم اس -2
 ضرار بالغير .ع اإللمن ضخ وخالفهئضة عن الافالياه  والم  فيضانتصريف مياه ال -3
لـى سـياجات إال ادةعـإو  العهصرح له باقتاجات بشكل مالئم ، وزرع بديل لما لم ييار والمروج والسشجلى األفظة عالمحا  -4

 لمهندس .ا اتتعليم لى حسباألو ا  هتالح
رتيبــات التمــل وعل معــه ، يقــوم باالتصــا نل ألمقــاولــك أحــد المجــاورين ، فعلــى الة علــى مب إنشــاء ســقاوجــو فــي حالــة -5

 .  عند إتمام العمل وعلى حسابه الخاص المكان وإصالحهء ك ، ثم إخالالالزمة لتنفيذ ذل
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 : لملعرة اضبط وإدا -ب
 محاضر االجتماع .اد اجتماعات الموقع وإعدد عيموا بيفي ترتدس هنملا ن معأن يتعاو -1
هطـول  ّدلطوبـة ، ومعـالقصـوى والـدنيا ، والر  هـواءة الار رجـات حـر ، يسجل فيـه دةيوال الجو أن يعد سجاًل خاصًا باألح -2

 لمليمترات وساعات الهطول لكل يوم .اباألمطار 
 لتقارير .ا ادوإعد لر العمسي  دمقتن  لبياوغرافية تالفو  رو لصخذ اأن يقوم بأ -3
 ول .بأأواًل  س عن إنجازاتهدنهمثل المجدواًل لذلك ، وأن يعلم م أن يضعالح العيوب ، إص في حالة -4
ب العمــل ، وبالعــدد والحجــم وبالشــكل الــذي يتفــق مــع حشــروع ، واســم صــاالمتبــين اســم  أن يــزود الموقــع بالفتــات -5

 يه .لع سمهندال
 دء بتصـــحيحعلـــى المقـــاول قبـــل البـــجـــب س لمـــادة أو عمـــل مـــا فينـــدمهد العاأو مســـ نـــدسمهلاض ة رفـــفـــي حالـــ -6

ــدم م ــع أن يقــ ــه الوضــ ــادة أو التابقترحاتــ ــحيح إلــــإلعــ ــدس أو المهنــــدسالم ممثــــلى صــ ــكهنــ ــ ، وذلــ  رارلتالفــــي تكــ
   الخطأ

 :ة ليالتا المهامية أدتلة خبر  بمشرف ذييزوده  نأ عليهطلوبا منه تجهيز مختبر للمواد في الموقع / ف كان م اإذ -7
-------------------------------------------------------------------- 

 عقد :لوص اه بخص مهام  داءالت وأاو مقممارسة مهنة ال -ج
 

 الممارسة الجيدة:  -1
ــدد وصـــف ــد حـ ــن قـ ــم يكـ ــ إذا لـ ــلل كامـ ــت  أو ادة أومـ ــن منـ ــ،  ةعيمصـ ــن افإنـ ــوممله مـ ــادة أو ن أ فهـ ــك المـ ــون تلـ تكـ

ــا ــتنت  مـــل مالئمـــة ألغـــراض العلعمـ يـــذ الجيـــدة  ، نفمنطقيـــًا لممارســـات الت هن مضـــامنيقـــد أو مـــا يمكـــن أن يسـ
 واصفات القياسية المعمول بها .موال لعامةفات اواصد والمنو لببما في ذلك نصوص ا

 :سية المواصفات القيا -2
ول تقديم  لى المقافإنه يجب ع  رها( أو غي  B. S.S( أو )    A.S.T. Mمثل )  ية  اسيق ت  اصفالمادة مو ا حدد  ذإ

 مواصفات لما فيه قناعة المهندس.البقة ما يقدمه من تلك اطن مي تبيشهادة المنشأ الت
 

 ة  :قيدت المصفاالموا -3
ر  صدلمذلك ا   يغيروال   ،  دنلبد با ول التقيالمقا  ىلع  يجب  ما حدد مصدر واحد إلحدى المواد أو المنتجات فإنها  ذإ

 ة بموافقة صاحب العمل . ية من المهندس مقرونخط الواحد بدون موافقة
 

 :  الخدمات المخفية مرافق عالمات -4
بارزة   إشارات  المقاول وضع  لتمدي  ابداخله  جديو تي  ال  ألماكنا  فيعلى  مخططات دات  مواقع  لها  يعد  وأن  مرافق 

 يحها أو تشغيلها  تصلها أو صيانتها أو ص عليالفح ءار عند إجها إلي  اءهتدتسهيل االوذلك ل ،ة واضحمساحية 
 

 : المحليةاستخدام األيدي العاملة  -د
 

 ض المحلية :ن الخزينة أو القرو م  المشاريع الممولة-1
 ة وزار   بموافقة  وافدة  ةالم عمردنيـين ، يجوز استخداتي يتعذر العمل فيها من قبل ألا  ثنائيةاالست  التالحافي   -أ

 .  ةالمسبق مللعا
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ب وعلى أن يلتزم ابنت األسلين غير األردنيـين مهما كاة من الباطن للمقاو رعيعدم إعطاء أية عطاءات ف      -ب
 . فقط نيةردلون الفرعيون بتشغيل العمالة األ او المق

 راً ريقرفع تليه أن يية فع بنأجبرة  مشروع ذو طبيعة متخصصة وبحاجة إلى خحب العمل أّن الا لصتبين    إذا -ج
يب األ  بأسبا  نيبذلك  الخبرة  لتلك  خجنبالحاجة  فنية  لجنة  إلى  األمو ية  هذه  مثل  في  للنظر  ورفع  اصة  ر 

الو نت مجلس  إلى  ازر سيباتها  المناسب حول  القرار  مساهمتها ا قدبية وماألجن  كاتللشر اح  لسماء إلصدار  ر 
 -وتشكل على النحو التالي :

  اً سن رئيواإلسكا ةلعاما الألشغمعالي وزير ا
 دة  اسضوية الوع
 ة واإلسكان  عامعام وزارة األشغال ال ينأم

    رة العطاءات الحكوميةام دائمدير ع
 مهندسين ال  نقيب

 لين او نقيب المق
 ع.مشرو بالقة وممثل عن الدائرة ذات العال

 

 نموية خارجية : مولة بقروض تم يع الشار الم-2
 نييناألرد تااإلنشاء يولقامانون ضمنها ق  ة ومنينرداأل  يتم مراعاة القوانين - 
أو باالنفراد   ينف مع مقاولين أردنيـالتأو االئين غير أردنيـين بالمشاركة  شاريع من قبل مقاولالميجوز تنفيذ هذه    - 

 .لك مة ذلعاة اإذا اقتضت المصلح
ــ - ــة تي وفــ ــروعنحالــ ــذ المشــ ــب االل فيــ ـــين فيجــ ــر أردنيــ ــاولين غيــ ــل مقــ ــن قبــ ــزاممــ ــ تــ ــ نمــ ــل هــ ــاوليؤالء المقبــ  نقــ

ــب ــةغتشـ ــة  يل عمالـ ــن )أردنيـ ــبتها عـ ــل نسـ ــن %( 70ال تقـ ــامـ ــة المـ ــوع العمالـ ــديمجمـ ــدرة تقـ ــة والمقـ رًا هرة المطلوبـ
ل اعمــــــمـــــن ال أي عــــــدديل بتشـــــغمح يســـــ ال العامـــــة واإلســـــكان ، علــــــى أن الشــــــغًا بموافقـــــة وزارة األيـــــقحقي

 األجانب العاديـين غير المهرة .
 

الوزارات  -3 العاسؤس والمعلى  والبت  المسلشوا  لدياتامة  العهاركات  رئيسامة  ببالغ  االلتزام  )  وزراءال  مة  لسن6رقم  ة  ( 
بحقهم  خذ ين تت مقاولة ثبوت مخالفة أحكامه من قبل الالوفي حد التي تبرمها و قروط العمن ش واعتباره جزءاً  1990

 التالية : تجراءااإل
 ( سبعة 7ا )هة أقصادموضع خالل  الب  يلتصو   حب العملبل صاق   منانه  إنذار المقاول المخالف خطيًا على عنو  -أ

 أيام .
 تخدمة في المشروع. سمال الفةالمخأجور العمالة األجنبية ة مالية تساوي غرام ض ر ف  -ب

 

ات الواردة في كودات البناء الوطني األردني بحدها  فالمواصة تعتمد  خاصة والالعاما تبين وجود نقص في المواصفات  ذإ-4
 . ى ألدنا

 

 شغال .حلية عند تنفيذ األالمفرة ومنتجات الصناعة متو يات اللخدام اآلستا ليحل المالمقاوى عل-5
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 : ةاإلضافي الشروط الخاصة قحمل **
فيذ ومدى قدرة المحال عليه  وريد أو التن ودة ومدة التجال   عطاء من حيثال  بة في دعوةمع مراعاة جميع الشروط المطلو  -1

 قل األسعار. ألنسب دون التقيد بأوا ى العرض األفضللعطاء علتحيل ا نز للجنة أيجو , لكبذم اللتزاعلى ا ءلعطاا

دم به أو ق ي تبالعرض الذ ثبتنوان الملعا اإلحالة بالبريد المسجل على ارأحيل عليه العطاء بقر  يذ اللمتعهد يتم تبليغ ا  -2
وضة في  ار المعر األسع  نال مدة سريخال   لكتم ذعلى أن يها  يقوثكن تتصال الحديثة التي يمائل اال وسيلة من وس  بأي

 ال. حو جميع األ

ت التأميناو  أ  عقد تنفيذه وتقديم الكفاالت  ع  ه بقرار اإلحالة بتوقيغيبلء بعد تليه العطاعهد الذي أحيل عإذا لم يقم المت -3
,   العرضبت بمثلان  عنوار على القرااله  بليغمن تاريخ ت  ة عشر يوماأربعل  ا النظام خال تضى أحكام هذقبم  لمطلوبة منها

  ذهفي العطاء وللجنة في ه  ه اكند اشتر تامين الذي قدمه عة أو الالويصادر مبلغ الكف   الة عن تنفيذ اإلح  مستنكفا  يعتبر
 ها: من ية أو أياللتالحالة أن تتخذ اإلجراءات ا

 لتنفيذ.ن اع كفمستنعلى مقدم العرض األفضل الذي يلي عرض ال ءاإحالة العط -أ          
 حه. عادة  طر طاء وإعلإلغاء ا  -ب         

  ذه في البند )أ و ب( من ه نــذكورتيـكف في أي من الحالتين المالمستنلزام المتعهد إ -ج          
 يجة استنكافه. لحقت بها نت لطة أو أضرارـ لسـغ تحملتها ابالسعر وبأي مالفقرة بفرق ال              

 ة. سن  لمدة ال تقل عنالسلطة  عطاءات يك ف ـــتراشالا ن كف مد المستنتعهلما رمانح -د         

 مة بتوجيه أيلز المادة دون أن تكون م هذه عليه فيء منصوص اللجنة بأي إجرا تقوم -هـ        
 ذ تلك اإلجراءات. خلف قبل تنفيتنكف أو المتسالملى المتعهد ر إار أو إنذاإخط              

 سباب.ألبداء ان إدو ةدمالمقالعروض  ض كلف ر  ق فيللسلطة الح -4

 . ية كافةالجمرك سومب والر ئالرسوم والضرا ة ملشانار األردني بالديه ر اععلى المقاول تقديم أس -5

 .اعة واضح أو طبيجب كتابة سعر الوحدة باألرقام والكلمات وبخط  -6

المقا -7 يبيعلى  أن  وبشكلول  الدائوا  ن  العنوان  )الموقع  ضح  اندوصو س  اكلف واوالهاتف  م  إن لخلوي  ا  فتاهوال  لبريدق 
  .قيعالتو وتسمية الشخص المخول ب وجد(

 رها الكميات الدقيقة والفعلية. واليجوز اعتباقديرية كميات تي هالكميات  رها في جدولذكد ان الكميات الوار  -8

إال  على -9 تصنق  رفامقاول  سارية  شهادة  وزارة  صادرة    المفعوليف  واإلسكانعن  العامة  ت  ءااطالع  ةئر دا  /األشغال 
   .يةومحكال

عتبر عدم تقديم  لمرحلية ويعند تقديم الفاتورة ازمة  الال غال  شاالمواد و لة ل لمقاول بتقديم تقارير فحوصات الجودم اتز لي -10
 ورة.  رف الفاتب موجب اليقاف صهذه التقارير سب

همال  اإل  ةيجنت  ثضرار تحدية أأو   امةعلوالسالمة ا  نم على األ  لالزمة للمحافظةا  بيراذ جميع التداباتخ لمقاول  م ايلتز  -11
 .لها المقاولملك يتحفي ذ

أثناءحو ال  يراعى وضع -12 المؤقتة  بما  اجز  أو    ثيكفل عدم حدو   العمل  الخإزعاج  والمحافبغروج  التجه  ظةار  يزات على 
 .يقطر ل ل عمليل الم تعطالموجودة وعد
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 يتوقع  التي   لألعمال  هيدفر ال  االسعار  لتثبيت  هكور ذم و  تقديريه   كميات  هي   الكميات  جدول  في  دهالوار  االعمال اتكمي  ان -13
 فعليا  المنجزه  الكميات  عن   للمقاول  يدفع  و  محدده  غير  بنسب  النقصان  او  للزياده   قابله  هي  و  قدالعة  مد  خالل  تنفيذها 

 . المشرف المهندس عليها يوافق التي و

  تفويض   إلى  باإلضافة  تجاري لا  سجل لا  عن  وصورة  اصاإلختص  نفس  في  حديثة  تصنيف  شهادة  يقدم  أن  قصالمنا  على -14
ب  الشركة  من  رسمي  له  يسمح   سم با  المصدق  الشيك  أو  العطاء  دخول  كفالة  تكون   وأن  العطاء  نسخة  شراءلحامله 
 .العرض أو المناقص بعادتاس سيتم ذلك وخالف الشركة

جدت او الصور ان و  ان  قةف المر  بالمخططات االلتزام مع  المقاول ةوليمسؤ  من تكون  ائقو ع وجود على المترتبة الكلف -15
 . المشرف المهندس وتعليمات وجدت 

  ،   اتصاالت  ،  كهرباء  ،  مياه  ،  أشغال  ،   مفوضية)  المختصة  الجهات  مع  ةزمال ال  التنسيقات  بجميع  القيام  المقاول  على -16
 ويتحمل  ،  لوبةمطلا  العمل  تصاريح  وتحصيل  العمل  منطقة  ضمن  عةاق و ال   الخدمات  خطوط  لتحديد  وذلك  (أخرى   جهة  اي
 مرافق  أي  في  ضاعاالو   اعادة  ومسؤولية  ،  الخدمات  بتلك   الضرر  لحاقإ  عن  تنجم  التي  والقانونية  المالية  مسؤوليةلا

 وتعتبر   ،  جهاتلا  هذه  بتعليمات  والتقيد  ،   االمر  لزم   ان  الجهات  هذه  تطلبها  التكفا  أو   رسوم   أي   ودفع  ،  للتلف  تتعرض
 .فيها التأخير  مسؤولية المقاول ويتحمل العطاء ةمد ضمن من قاتنسي الت هذه إلنجاز الالزمة  مدةلا

 بحركة  والتحكم  التحذيرية  واالشرطة  الشواخص  ووضع  الماناو   مة العا  السالمة  اجراءات  كافة  اذخات  المقاول  على -17
  العقبة   منطقة  سلطة  عن  صادرةلا  والتعليمات  رفشم لا  المهندس  تعليمات  وحسب  لطريقا  في   المرور  وانسيابية

 . الخرى  والجهات والسلطات صةالخا تصاديةق اال

 الى  والطمم  االنقاض  جميع  ونقل  ،   االعمال  من  ءاالنتها  بعد  االصلية  حالتها  الى  االوضاع  جميع  اعادة  المقاول  على -18
 .اعاله االسعار ضمن مشموال ذلك برويعت ذلكل ةالمخصص اكناالم

 الطب عووض ، ةالخاص  اديةاالقتص ةعقبلا ةمنطق لطةس  اتطلبومت اتتعليم بحس اتالحفري الالعم اعوضاال  ةدااع متت -19
 .تزفيتها لحين العرضية ت افريالح مقاطع على السميك الصاج من  ألواح أو تمؤق  كو انترل

  % 100  رج  ةبدرج  سر و ك  يسب  ةطبق  عبوض  هعلي  تكان  اكم  اعاالوض  عجمي  ادةاع  تمت   فلت،االس  يف   العماأل  الح  يف  -20
 فاتمواص  بحس  كوذل  ،يةوالعرض  ةالطولي  اطعللمق  عالواق   بحس  و أ  م س  5  ماكة بس  تيةلفسالا  ةوالخلطMC ةطبق  ورش
  ص خي   افيم  ةالخاص  ادية االقتص  ةبقعلا  ةمنطق  لطةس  ل قب  نم  ةالمعدل  فاتللمواص   افقو و   نكاواالس  ةالعام  غالشاأل  وزارة
 .ل ذلك ()اذا تطلب العم عاالوضا وإعادة  رق الط يف   رالحف اتعملي

 قويح  ،  الهاع  ودبنلا  رعااس  منض   مولةمش  ذةالمنف  الواالعم  وادالم  ىلع  ةالمخبري  وصالفح  راءاج  فاليتك  رتعتب -21
 .مناسبا يراه ما وحسب المنفذة االشغال او للعينات فحص أي بلط رفالمش للمهنددس

 رصادلا  نصه  حسب  2013  ةعدلالم  الثانية  عةطبال  2010  -  الموحد  المقاولة  عقد  نصوص  المشروع  هذا  على  ينطبق -22
 : يلي ما الى  التنويه عم  االشغال وزارة من

 :االلغاءآت - العامة  الشروط(  4/  12 ) مادة .1

 على  قيمته  كانت  مهما  المشروع  من  جزء  الغاء  مالكلل  يحق  )ب  عنه  ويستعاض  (4/    12)  المادة  ملاك   بند  يلغى
 تعويضات   غمبال  اي  المالك  على  يتحقق  ال   كذلك  االلغاء،  الهذ  يجةتتن  بند  يأل  االفرادي  السعر  قيمة   يتغير  ال   ان
 . (اإللغاء لهذا يجةتن

 .عرضه في ذلك على ينص ان عليه ذلك الفخوب للعرض تقديمه لاح هأعال المذكورة المواد على مقرا المقاول عتبري -23
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 شغالوزارة اال  ة عنصادر يم المدا للتعاة استنايملدى دائرة العطاءات الحكو   ية المؤهلة للعملهندسالمختبرات التعتمد   -24
 . لطةغال في السالزمة لجميع مشاريع األشلابرية خالم لفحوصاتجراء اإلن مة واالسكاعاال

ة الوزراء  رئاسالمعطوف على كتاب    20/10/2009بتاريخ    الصادر(  1004ر مجلس المفوضين رقم )استنادا إلى قرا -25
ة  زمره الفنية الال داكو   من  %(15نسبته )ما    تشغيل  المقاول  ,على  30/9/2009( تاريخ  18/11/1/19784رقم )

 . والتدريب الشركة الوطنية للتشغيل تنفيذ المشروع من متدربيل
 

قرار    -1 -26 إلى  اللوازم  استنادا  س  غالالشوالجنة  ال ق االالعقبة  قة  منطلطة  في  الخاصة  جلسف   تخذمتصادية  م رق   تها ي 
عطل  الي  ام الرسمي وف و لدات ارج أوق قاول العمل خامالة  حال رغب  في  12/11/2018قدة بتاريخ  ( والمنع87/2018)

 تي:اال سب وحلمسمى على المشروع لجهاز االشراف اضافي ل اإلالعم مية يتحمل المقاول الكلف المترتبة علةالرس
 

لبند ا فة كلال   

س المشرفة المهندعسا كلفة عةسا نير /ناد10   

اعة المراقبة سفكل ةدنانير/ الساع6   

ةإداري مصاريف من االجمالي % 52   

المشروع في حال  ق عليها حفا تة أخرى يتم اال ليا  يأ  -33-2 ي ر قبل استشاف من  الشراكان ا سب طبيعة االشراف على 
 (2ف )عرااالشاتفاقية  في عقد رتذكتي شروط الالوحسب طة ( لسلر اادوليس ذاتي ) من قبل كو 
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 علومات مطلوبة من المقاول م

 : ول المنفذ (مقاول ) جهاز المقاال تخدموومسممثل  *
 مـدة طيلـة قـعفـي المو  لجهـاز متفرغـًا للعمـلاحيـث يكـون أدنـى ، وبيعـين الجهـاز المنفـذ التـالي كحـد  اول أنمقلايتعين على  

ريع مشـاهمـا علـى أو التنفيـذ أو كلي إلشـرافا المجـفـي  دنـاهأ نـةدو المات ر المـؤهالت والخبـيـه لد ن تكـو، وأن  يذ المشـروع  تنف
 اثلة :مم

 -مؤهالت واألعداد التالية :بال فذنمجهازه الر اص نقاول توفير عيتعين على الم
سنوات في    ( خمس 5)  قل عنال ت  ة المدنية وبخبرةممثل المقاول ) متفرغًا للعمل في المشروع ( بمؤهل جامعي في الهندس .1

أوشاإلال  جم اال ل  لجومس  يذتنفال  راف  المهندسين  نقابة  مب  ردنييندى  ألف  1000)  لغويحسم    في حال دينار شهريا   ( 
 ين المطلوب.تعين ع المقاوللف تخ

  ن يوخمس( سبعمائة  750غ)سنوات ويحسم مبل(  7عن )  )دبلوم مساحة( وبخبرة ال تقل  مساح مؤهل كلية جامعية متوسطة .2
 ل عن تعيين المطلوب. قاوالم دينار شهريا في حال تخلف

 1/15523-0211 مقـر كتـاب  كانسـإلاو  ةالعامـ ارة االشـغالوز  الصـادر عـن د بـالتعميميـوالتقالتأكيـد علـى االلتـزام ع  م
احالتهـا  ت والتـي تـتماار صـة بـالوز خااد مهندسـين علـى كـوادر المشـاريع المـعلـق بعـدم اعتوالمت  08/04/2019  بتاريخ

كـادر الشـركة  يل المهندسـين علـىاال بكتاب من نقابة المهندسين يفيـد بتسـج  جنبيةواألية  لقاوالت المحركات الملى شع
ة التأكـد مـن تسـجيل ر تـنص علـى ضـرو  تـين والردنيـين األ ابـة المهندسـيقـانون نق  نم(  25ادة )مال  لىانادًا  المعنية است
 .) في حال وجد(انونالق  موجب احكامدر الشركة باك  ابة وعلىنقلدى ال  المهندس

 
 

 ظة: حمال
المق    ةفي حالو   فذ  ل المنرد من أفراد جهاز المقاوكل فـين  ى تواريخ تعياول والمهندس عل يتعين االتفاق فيما بين 

من    ه قابلم ما يـين بديل له فإنه سوف يتم خصون تعيرد منه دتغيب أي ف  أو  فرد منه  أي المقاول عن تعيـين    لفخت
 .دسين حسب تقديرات المهنغيبلمتا فراد غير المعينين أو ألا  هؤالء مثلتب وار 
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 . لكهروميكانيك وفئة تصنيفه ا ل الفرعي ألشغال المقاو يةتسم *
 

 يف التصنفئة      مقاول الم اس                  
 ـ ــــــــــــــ                        ـــــــــــــ : كانيك ميال

 ـ ــــــــــــــ                        ــ ــــ ـــــــ:    الكهرباء
 

األ  * المقاولين غير  أن  ردنيـ على  الع إ  وايقدمين  دائرة  الحكوملى  نقابطاءات  من  األولى  ن  يـي نردأل ا  مهندسينالة  ية شهادتين 
نقابوا من  مقالثانية  اة  األردإلنشاولي  حسءات   ( المب  نيـين  بأّن  تفيد   ) أدناه  اسقالنموذج  قد  كتكماول  اءات  جر إلا  افةل 
بالما غيرلخاصة  نوف   ـينياألردن  قاولين  قانون  ألحكام  اقًا  المهندسقابة  وقانون ردأل ين  اإلن  نيـين  إحالة  مقاولي  عند  شاءات 

العمو   يةفاقتإل ا  عيقبل توق و   يهالعطاء عل أنييحق لصاحب  تقدم بها دون أن يحق   أنالتي سبق و مناقصته    كفالةصادر  ل 
 ا . هكان نوعلبات مهما مل بأي مطاحب العصاى لعوع لرجو االعتراض أاللمقاول 

 
 النموذج 

 
 الحكومية  اتءرة العطادائر عام عطوفة مدي

 
ألحكام قانون  اً انونية وفقراءات القاإلج كافة ستكمل......... قد ا.. ......... ..............ّن المقاول السادة .......العلم بأ جىير 

 .   ه..... المعمول ب..........................................................

 . نيـين نقيب المهندسين األرد 
 . ردنيـين أل ا  لي اإلنشاءات او أو نقيب مق

 ( .  Warranty)  لتصنيعاإلقرار بضمان عيوب ا *
 لضمان  مللعحب اصا  الحالوكيل لص  وة صادرة عن الجهة الصانعة اعدلي  كفالةء تقديم  لعطاعليه ايحال    الذيعلى المقاول  ين  عتي

عي تنجم  أي  التصنوب  لكاعن  اف يع  الكهألجة  والمعدات  ولمدة    ةلالمشمو نيكية  روميكاهزة  تسلم ي(    365  )بالعقد  تاريخ  من  ومًا 
المقاول  م  لةكفالا  هذه  تشمل  وبحيث  األشغال الكهروميكانيكياألدال أي من  ، الستبالفها  لية وخالماسؤولية  التي   ةجهزة والمعدات 
 ألشغال.ا يخ تسلمن تار مًا مو ي(  365)  ولمدة بياً أجن ويلية محليًا أر القطع التبديف ع وتو نيتص يوب ا عبه تظهر
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 نات  والبياعرض والضمانات واالتفاقيات  ذج النماج.  
 

 ة ب عرض المناقصتاك جوذ من -1ج
 المناقصة  رض ع ملحق -2ج
 صة فالة المناقنموذج ك -3ج
 العقد  نموذج اتفاقية -4ج
 ( و واحد الفات )  مجلس بعضفض الخة قيج اتفاذ نمو  -5ج
 أعضاء ( ةبثالث مجلس  فات )وذج اتفاقية فض الخالمن -6ج
 األداء / كفالة التنفيذ  ذج ضماننمو  -7ج
  وب عيلا حالة إصالكف وذجنم -8ج
 ةالمقدملدفعة لة انموذج كفا -9ج
 غال شجاز عند تسلم األصة عن دفعة اإلننموذج مخال -10ج
 مخالصة الب قرارج إموذ ن -11ج
 مات المقاول نموذج التزا -12ج
 خرى ات األقرار متعلق بالدفعإ -13ج
 ة نوعالمم دفعات متعلق بال راإقر  -14ج
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   1ج
 ة صق مناعرض ال نموذج كتاب

Letter of Tender 
 

ومثلث تقاطع السلطة مع شارع الملكة رانيا ومواقع أخرى متفرقة   لبعض شوارع في منطقة الحرفيةتنفيذ خلطة اسفلتية  : المشروع
 المدينةخل دا

 (2021هــ// 9 ): العطاء رقم
 اصة . ية الخقتصاداالة العقبة سلطة منطق(: عمللا حبإلى السادة ) صا

بزيارةقم  دقل وامو ال  نا  على  قع  بدراس به  ةيطمحلا  وف الظر لتعرف  قمنا  كما  ،ا  شروطة  ،  والمخططات  لعقد  وجداول والمواصفات   ،
ذ  تنفيقة ب..... المتعل.........رقام: ..............اء ذوات األ حق العط، ومالاألخرى   ول، والجدااقصةعرض المنق  ، وملحيات  الكم

أية عيوب فيها    وإصالحا  ليمهتساألشغال وإنجازها و ذ  فين بت  ومنقأن    قعين أدناهالمو   حنن  ض، ونعر هأعالر  روع المذكو المشأشغال  
  ي أأو    ... .......................ره: ......مالي وقدقابل مبلغ إجمه  المدرجة أعال  الوثائق  ذهل كل هيشم  وفقًا لهذا العرض الذي

 د .عقجب شروط البمو  ًا لنامستحقيصبح مبلغ آخر 
 

 وسوف نقوم باالتفاق على تعيـين أعضائهالعقد  ط  شرو   من" الفصل العشرين "    بجمو ب  "ت اف الخال" مجلس فض  يـين  تعل  بإننا نق
 صة .ض المناق عر ملحق  حسب

 في  وله قبويمكنكم  ،  لنالزمًا  رض مقى العن يب، وأوض( يومًا من تاريخ إيداع العر 90)  ةة هذا لمدض المناقصاللتزام بعر اى  نوافق عل
 .ة " جزءا" ال يتجزأ من " كتاب عرض المناقصيشكل  صةمناق النقر بأّن ملحق عرض ا كم ،ههذم لتزااء مدة اال انقض بلق  تأي وق 

 

خ أمـر عمـل بتـاريباشر ال، وأن ن( من شروط العقد4/2مادة )ال بجمطلوب بمو نقدم ضمان األداء ال  ن، أالة قبول عرضنافي ح  هدنتع
 جاز " .ة اإلنمدالل خ تطلبات وثائق العقدلم  اً وفقا يهوب ف صلح أية عيها ونلمونسشغال األ  نجزن ، وأنرةالمباش

مـع " كتـاب القبـول أو قـرار هـذا لمناقصـة " لـك فـإّن " كتـاب عـرض اذ، وإلـى أن يـتم ننـاما بيفيالعقد قية وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفا
 .ايننا بيمف  ملزماً عقدًا ر  يعتبي تصدرونه لة " الذإلحاا
 تقدم إليكم . ض التيرو الع منل العروض قيمة أو أي  أق  بولبقن ميلز أنكم غير مذلك ب م كعلون

 ....................... .....عام: .... .....................ر: .. ....... من شه.............: ..حرر هذا العرض في اليوم

 . .................................... .................. شاهد:. ....... ........................ .لمناقص: .........ا توقيع
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   2ج
 ملحق عرض المناقصة 

Appendix to Tender 
واقع أخرى متفرقة  ومثلث تقاطع السلطة مع شارع الملكة رانيا وم لبعض شوارع في منطقة الحرفيةخلطة اسفلتية  تنفيذ: المشـروع

 المدينةاخل د
 (2021هــ//  9  )  :  م العطاء رق

 ت ا دحديالت دة المارقم  ن البيا 
 : ل ب العماسم صاح

 وانه:نع
1/1/2/2 
 1/3و

 ة اصنطقة العقبة االقتصادية الخة مسلط

 ندس: مهال اسم
 عنوانه:

1/1/2/4  

 اسم المقاول:
 عنوانه:

1/1/2/3 
 1/3و

 

 أردني دينار  مائةخمسو  لفأ (1500) ات التعليم   لمناقصةاكفالة 
 ة العقدمي%( من ق 5) التعليمات  عيوبلا صالحإ ضمان

 شرةالمبار تقويميًا من تاريخ أم يوماً  ستون (  60)   1/1/3/3 ل اشغ لألاز نجدة اإل م
 ( يومًا تقويمياً 365) 1/1/3/7 بالعيوب ر فترة األشعا

سيمنح التي  اف   المدة  حق  المقاول  إلخولديها  ى ل 
 موقع ال

 اشرةبلممر ااريخ أ ية من تأيام تقويم (7) 1 /2

افتال لملمحد رة  ابع  لعمال  باشرةدة  المحدد لتاد  ريخ 
 مباشرة  لل

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

االفت لمشاريع  ااألشغتسلم  جنة  لل لمحددة  رة  ل 
 ا التوليد وما يماثله تلمستشفيات ومحطاا

 ( يوماً 28) 10/1

 ةر باشيخ الممن تار ( يومًا 14)الل خ 18/1 مينات  وثائق التأ تقديم
 %( من " قيمة العقد المقبولة"10) 2/ 4 ء داألا انــضم

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

  ءأعضاثالثة  من   [       ]
 باشرةلما خريان ت موماً ( ي60) خالل 20/2 تالخالفا  ن مجلس فّض فترة تعيـي

 مة الدفعةقي من %(10) 14/3 ات  نسبة المحتجز 
 ة"قبوللم%( من " قيمة العقد ا5) 14/3 الحد األعلى للمحتجزات

مهما  كل حادثدينار ل لفأ  عشرون  (    20000  )   18/3 لثالث ضد الطرف ايمة التأمين الحد األدنى لق
 ادثو لغ عدد الح ب

 ة جمعية المحكمين األردنيـ 20/3فات في  الخال  فض  جلسء مين أعضاجهة التي تعال
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 .  نيقي ر فال اق بينعدم االتف  حالة
 لسارية المفعولاألردنية ا القوانين 4/ 1 حكم العقد ي ن الذيالقانو
 ربيةاللغة الع 4/ 1 دلعقي امعتمدة ف الاللغة 
 بيةاللغة العر  4/ 1 االتصال  لغة

 وع( أيام في األسب5) ولمدة ميًا،و ي اعات( س7) 5/ 6 عيسبو ي واألومعمل اليلمدة ا
المبلغ   بةنسلا  " عن  للمقاول  تدفع  التي  المئوية 

 جدول م ترد في الي الذي يتم صرفه " إذا لاطاالحتي
 ---------- ب-13/5

 اليوجد  14/5 موقعللى اول إالوصات عند التحضير 
  ينردار أدين فاال عشرة( 10000) 14/6 الدفعة المرحليةلحد األدنى لقيمة ا

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

 فذ األردني الناكيم التحنون بموجب قا 20/6

 عضو واحد   [       ] 20/6 يم كالتح هيئةء أعضا عدد
[       ]  ثالثة أعضاء 

 ردنيم األ تحكيلقانون اجب بمو  20/6 جرائية للتحكيم القواعد اإل
 ر وم تاخيل يلك / ناريد  ثمانون  ( 80) 7/ 8 ر خيالتأويضات قيمة تع

 لمقبولة%( من قيمة العقد ا15) 7/ 8 تعويضات التأخير  مةالحد األقصى لقي
  14/7 العمالت ديل تبأسعار 
 ف المرفقحسب الكش ديوج 13/8 ير التكاليفبسبب تغتعديل األسعار  لخاضعة لالمواد ا
 وياً ( سن%9) 14/8 ( يللتمو ت ا) نفقادة القانونية ئانسبة الف

 مطلــوب]         [                     9/ 4 ة ودجنظام توكيد ال 

 مبكريوم ل عن كر ( دينا  داليوج)    8/13 مبكر مكافأة اإلنجاز ال
 الدينــار األردني 14/15 اول دفع للمقالعمالت 

  زمدة اإلنجا (1/1/5/6سام األشغال ) أق 
 الخاصة به

(1/1/3/3) 

 ر لكل يوم تأخير التأخي يضاتعو مة تقي

 رنامج خطيباشرة ب( أيام من تاريخ المب7خالل )  النموذج   -يمهعلى المقاول تقد  –عمل برنامج ال
مج  هندسي خاص بالجداول الزمنية ناعد ببرلكتروني موا

 ريع  للمشا
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 -عديل ( :لتات ا ) جدول بيان  13/8سب المادة ة لتعديل األسعار حكشف المواد الخاضع

 ت ـسمناال -
 لهياكل المعدنية من صاج ومقاطع ومدادات . حديد التسليح وحديد ا  -
 ت اإلســفل -
 أنواعها / باستثناء الحصمة في الخلطات الخرسانية والخلطة اإلسفلتية  بكافة حصمة  لا -
 البيس كورس  -
 تم التعويض عن مكوناتها( فلتية ) وبحيث ال يالخلطة اإلس -
 عن مكوناتها( التعويض    وبحيث ال يتمها )نواعات الخرسانية بألطالخ -
 القطع الخزفيـة  -
 الحجر بأنواعـه  -
 انيت بأنواعه ر جم والالرخا -
 ( Guard Railالحواجز المعدنية الواقية ) -
 اإلشارات الضوئية  -
 بكافة انواعها واقطارها . وملحقاتها  ف الصحي المياه والصر األنابيب  -
 ل قات والمراجلحار ت وايلرات والرديترابو ال -
 ـات المضخ -
 لوحات تحكم المضخات  -
 ا أغطية المناهل وملحقاته  -
 اإلنارة ووحدات اإلنارة المتعلقة بها .   أعمدةراج و بأ -
 األلمنيوم   -
 وازمها . أنابيب التدفئة والصحي بكافة أنواعها ول -
 اإلنارة . ت  وحداالتحكم واللوحات الرئيسية و لوحات  -
 ـم اسمقال -
 لهواءفعات اية وداكييف والتبريد والمبخرات والضواغط ووحدات اللف المروحالمبردات ووحدات الت -
 المصاعد ولوازمها من حبال وسكك ومحرك   -
 أنظمة الحريق وإطفاء الحريق .  -
 شبكات البخار   -
 لمولدات الكهربائية ا -
 وحدات إنارة العمليات  -
 واعها .  ة أنبكافدات فوق األسرة  وحال -
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 زات الطبية وملحقاتها  شبكة الغا -
 صواني الكوابل .  -
 ييف والعادم ) الدكت (  التك فتحات و لهواء مجاري ا  -
 أجهزة الفحص والقياس والمعالجة والتطهير والتعقيم  -
 اداه . أنظمة الصوت والمن -
 ( CCTVاألجهزة )و  بانيرقابة والحماية والتحكم للم أنظمة ال -
 األلياف الضوئية .   -
 وابـل  الك -
 
 

 لبنود اعاله .  ر عن ااالسعاشريطة عدم االزدواجية في احتساب التغير في  
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   3ج

 نموذج كفالة المناقصة   
Form of Tender Guarantee 

 
 .................. .......... رقم:.................. ءطاالع  ....................... . ......... .... ...... .. :ع لمشرو ا

عالمنا أّن المناقص شركة :  إ  تم  ....... لقد............................................ ........مل ( :  الع  صاحب)  ة  لسادا  إلى
للبعرض  دم  سيتق  ........ .............................. اللمناقصة  استجابأعنه  عمنوه  لمشروع  العطاءاله  كا  ة لدعوة  نت ، ولما 

 ع عرضه ، وبناء" على طلبه ، فإّن مصرفنا :ة ممناقصبكفالة اقص المنم قدن يتأ شروط العطاء تنص على
ي.............................................  بنك ع  ال  بتعهدكفل  .............  أنرجعة  لكيد  نه  :    مفع  مبلغ 
 ي : ا يلم لب الط منخطي منكم وبحيث يتضطلب أول ورود   .................... عند.....................
 

 ةيم العـروض أو قبـل انقضـاء صـالحيقـدلت اء آخـر موعـد، بدون موافقة مـنكم ، قـام بسـحب عرضـه بعـد انقضـ  اقصالمن  أنّ  -أ
 و ًا ، أومي ( 90 بـ )العرض المحددة 

 أو  ، قدالع وط( من شر 1/6جب المادة ) العقد بمو  في إبرام اتفاقيةنه أخفق لك، و  عليه  العطاء  لةقمتم بإحا كم قدأن -ب
 ( من شروط العقد. 4/2ادة )لمب ااألداء بموجحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان بإ قمتم م قدأنك -ج
 

الطللوع قبى أن يصلنا  انق ب  إلينا  اد إع  نويتعي( يومًا  90لبالغة )افالة  الك حية  مدة صالء  اضل  أّن هذتها  كمها الكفالة تح ه  ، كما 
 .ردن أل ا ا فيبهن المعمول القواني

 
 ......نك : .......................................الب كفيل/قيع الو ت
 
 ... ..... ................... .: ................. عالتوقيــب فوضالم
 

 ................................... .........: . ـــخ ـــــــــ ـــــــــــيــالتار 
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   4ج
 د قعية الاق نموذج اتف  

Form of Contract Agreement 
 

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

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

 ألول" ا لفريقره " اتباى اع... عل............................................. ................صاحب العمل: ................. 
 و     
 فريق الثاني" ال "اره لى اعتب...ع....................................................................... ..........قاول : ..الم

 . ........................................نفيذ أشغال المشروع: .........بتول يقوم المقا لما كان صاحب العمل راغبًا في أن
......................... ................................................................................................. ... 

وط لشر   وفقاً   ب فيها وتسليمهاو ألشغال وإنجازها وإصالح أية عيا  فيذالمقاول لتنولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به  
 ،لعقد ا
 

 -:يلي لى ما ريقين ع لفبين افاق ت د تم اال فق
 د المشار إليها فيما بعد .لعقاروط ها في شدة لالمحد يلمعانا ة في هذه االتفاقية نفسبير الوارديكون للكلمات والتعا  -1
 رة: الصو  رها بهذهوتفسياءتها قر  وتتمفاقية من هذه االتجزأ توثائق العقد وتشكل جزءا" ال ي " ًا لمدرجة تاليتعتبر الوثائق ا -2

  كتاب القبول "   " -أ
  عرض المناقصة   ابكت -ب
 ................................... ............... ................ ........ة ذات األرقام: . حق المناقصمال -ج
 العامة (و  اصةالخالعقد ) شروط  -د
 المواصفات  -هـ
 لمخططاتا    -و
 خرى ( .ول األلجداالكميات و اول اة ) جدّعر المسجداول وال  -ز

 
 

 ................... ... .............................. ................................العقد المقبولة: .......ة قيم " -3
 .... .........................................................................................  : " مدة اإلنجاز "  
 

 أية  وإصالح  ازهاوإنج  لااألشغذ  ، يتعهد المقاول بتنفي  قًا للشروطالمستحقة للمقاول وف  الغمبع الصاحب العمل بدف   قيام  إزاء -4
 ب فيها وتسليمها وفقًا ألحكام العقد .عيو 
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مقاول  لى الفع إدمل بأن يب العهد صاحيتعا ،  تسليمهأية عيوب فيها و   وإصالح  تنفيذ األشغال وإنجازهاب  اولالمق  ء قيامإزا -5

 دد في العقد .وب المحوباألسليد ب أحكام العقد في المواعوجد بمقيمة العق
 
 ا .هوذلك وفقًا للقوانين المعمول به عالعد المحدد أقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها في المو فريلفق افقد ات تقدمى ما لع ء" ناوب
 

 لعمل (احب ا) ص لريق األوالف      (  اولالمقاني ) الفريق الث
 
 

 ... ....................................التوقيع:..          .. .......... .........................ع: .التوقي

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

 . ... ...........وقد شهد على ذلك:..............          .... ...................:....كلعلى ذد وقد شه
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   5ج

 ية فض الخالفاتق نموذج اتفا  
Dispute Adjudication Agreement 

 واحد ( ومجلس بعض )
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــ

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

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

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

 ..... ............................................نوانه: ..ع  . ........................................... .عضو المجلس:
ـــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ  ــــــــ

 

،    فات "خالض الس ف " مجل  عضوجتمعين بتعيـين  متفاقية العقد " وكونهما يرغبان  ا  "  قاما بإبرام  لما كان صاحب العمل والمقاول قد
لى عقد اتفقوا  جلس ،  لماالعمل والمقاول وعضو    ال من صاحب" ، فإّن ك  DABجلس "  مل" ا  يد ، ويسمى أيضاً حو العضو ال   ن ويكل

 -: ليما ي
 

 الية عليها: تخالفات ، مع إدخال التعديالت الالض  التفاقية ف تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطاً  -1

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

أتات  شروط  ( من 18)  البند حكام  أاًل بعم -2 فإنه سوف يتم دفع بدل  الخالفات ،  المجفاقية فض  النحو ع  لسعاب عضو  لى 
 -التالي :

 .وماتميايوم ك كل (  دينار عن      )      -أ  
 ت األخرى .اقف ليها النإ اً مضاف    -ب 
شروط اتفاقية فض من  (    17)    لبند ا بأحكام  رى عمالً خت األتعاب والنفقات األل بدفع بدالم صاحب العمل والمقاويااء ق إز  -3

 .ية التفاق ه اوفقًا ألحكام هذ مهام " المجلس" كمسوٍّ للخالفاتب وميتعهد بأن يق الخالفات ، فإّن عضو المجلس  
 
صاحبي -4 والمقاعلا  تعهد  ومنفرديمجتمع  لومل  بأين  المجلس"ن  ن   " لعضو  أد  يدفعا  إزاء  الخالفات  ،  فض  لمهام  ل  بدائه 

 ت . فاالفاقية فض الخ( من شروط ات17) البند تتحقق له بموجب أحكام  لتيى اخر قات األفاومات والنالمي
 
 .ردني األ  ألحكام القانون  ةإّن هذه االتفاقية خاضع -5
 

 لعمل ا  صاحب    ل وامقال    جلس المعضو  
 
 
 .  لك لى ذ وقد شهد ع
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   6ج
 الفاتقية فض الخنموذج اتفا

Dispute Adjudication Agreement 
 اء(أعضالثة بث سجل) م

ـــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــ
 

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

ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ
ض الخالفات " ، و " مجلس فين بتعيـين عضمجتمع  انيرغبة العقد" وكونهما  يق ام " اتفار إبول قد قاما بالمقاو   لالعم  ن صاحبلما كا
قد اتفقوا على ما   س،لمجلاول وعضو اشكلون " المجلس" فإّن كاًل من صاحب العمل والمقن ييالذ  الثةلثاألعضاء ا  ام أحدمهليقوم ب
 -يلي :

المت -1 الشروط  بعتبر  الحقة  التف  فاقيةتال هذه  الخال ياق شروطًا  فض  التف ة  إدخال  مع   ، التالية    تعديالات 
 ............................... .............. .................. ................................عليها:....

لس على المج  ضوع تعاب  بدل أ  إنه سوف يتم دفعف ط اتفاقية فض الخالفات ،  شرو   من(  18)  البند ام  عماًل بأحك -2
 -تالي:لا النحو
 كل يوم كمياومات. عننار )        ( دي   - أ  

 ى .خر  إليها النفقات األافاً مض    -ب    
( من شروط اتفاقية فض   17)    د البن بأحكام  لمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمالً وا  لالعماحب  ص  إزاء قيام -3

ه فات وفقًا ألحكام هذالللخ  س اآلخرين كمسّوين لجأعضاء الم  معيقوم بمهامه  بأن    هدعلس يتو المجالفات ، فإّن عضخال
 ة .االتفاقي

 

الع -4 صاحب  مجتمعيوالمق   مليتعهد  ا  بأن  ردينومنفن  اول  فض  لمهام  أدائه  إزاء   ، المجلس"   " لعضو  بديدفعا  ل  لخالفات 
 . الخالفات  فضروط اتفاقية من ش (17) بند الكام حقق له بموجب أحتاومات والنفقات األخرى التي تميال

 رئيسًا للمجلس .......... .....................لس .يعتبر عضو المج -5
 نون األردني .لقااكام ألح عةتفاقية خاضذه اال ه إنّ  -6
 

 

 العملب صاح               المقاول       عضو المجلس     
 
 

. وقد شهد على ذلك 
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 الخالفاتروط اتفاقية فض ش
 
(  60مهامه خالل ) اشر المجلسالعمل ، على ان يبة باشر ( يومًا من تاريخ م60)خالل  لسجمأو أعضاء ال ضوعسمى ي -1

 فض الخالفات .ية ق اتفاع توقيخ  اكتمال ن تاريم يوماً 
بذلك هم عار تاريخ إش( يوم من 28دة )مالفريقين ، وذلك خالل  اق بينتفباال  اء المجلسيمكن إنهاء تعيـين عضو أو أعض -2

اريخ لت لكن بحد أقصى تمديدها و الفريقين  ما لم يطلب أي من ل شغاصدور شهادة تسلم األ دنلتعيين عا ما تنقضي مدة,ك
 النصف .    وب ، وفي هذه الحالة يتم تخفيض بدل االتعاب الىلعيا ار بشعاال نقضاء فترةا

 مبررة.ب أسبا دون ( باألعضاء اء  المجلس أو )ضيقي التعاقد عزل  أحد أعز لفر جو الي -2
  ند تعيـينه يفصح عن  تقاًل عن الفريقين ، وأحايدًا ومسثناء أداء مهمته مأ  يبقىالمجلس أن يكون وأن    وعض  ن علىيعيت -4

ي أقت الحق إذا أصبح على علم عن  و   ي أيأن يفصح ف   يؤثر على حياده أو استقالليته ، كما يتعين عليهقد    أمر  أيعن  
 آلخر .وموافقة الفريق ا عبإطالح إلى أي فريق إاّل صنالتقديم  ه، وال يجوز له الليتستقوا لى حيادهأمر قد يؤثر ع

المجلس -5 على عضو  تفاصيل  امليتع  ن أ يتعين  وأن  طاتاونش   قدالع  مع  تامة  بسرية  يعقدها  التي  االستماع  وجلسات  ال  ه 
يطلب   ن أو  همته أمبآخر القيام    رف ألي طكل  يو   يه أن الين ، كما يجب علقمضامينها إاّل بموافقة الفري  منأي    يصرح عن

 .  ة الفريقينفنية إاّل بموافق أونية أية خبرة قانو 
رض قضيته  ا بين الفريقين بإعطاء كل منهما فرصة معقولة لعفيم  ائيةسو اف و يتصرف بإنصأن   لسمجيتعين على عضو ال -6

 خر . آلردوده على ما يقدمه  الفريق ام تقديو 
ما قام به  إثبات أن  فله إاّل إذا أمكنأغأمر قام به أو  بشأن فعل ءأي إدعا نعحال مسؤواًل ي  في أ جلسالمتبر عضو ال يع -7

 ة .نينات  عن سوء 
أن -8 تر  يقر   للمجلس  الم  قاءلمن  زيارة  الفريقين  احد  طلب  على  بناًء  او  يعنفسه  وان  إليها لسقد جوقع  ُيدعى  استماع  ات 

س ستين يومًا وللمجل(    60)رى على  كل زيارة وأخ  نالمدة بي  دبحيث ال تزي  ،  ا  دهميحد  ينكان اللذ ن في الوقت والميالفريق
 بهذا الخصوص .  لس جالم لبن االستجابة لطلفريقيا أية وثائق منهما ، وعلىأن يطلب 

المجلس -9 عضو  على  يتص يتعين  كخبأن  غرف  مير  (تحير  كمحكم  وليس   ( وييز  مت،  بالصالحية  مكون  د  لعقالكاملة  تعًا 
يااللسات  ج كما  إمناسباً   اهر ستماع  بأية  التقيد  دون  باستثنا  ات جراء،  قواعد  هأو  القو ء  و اعدذه  ال،  هذا  في  اق  سييتمتع 
  -:ة صالحيات التاليبال
 .هإلي ات المحالةن يقرر مدى سلطاته الذاتية ، وكذلك نطاق الخالف أ -أ
 ، ة ) إن توفرت ( صأن يستعمل معرفته المتخص -ب
 ب الذي يرتأيه .لو ساالوبة التخاذ القرار بلطالم الموراوقائع و من الق للتحق در يباأن  -ج
 ،  قدموجب أحكام العستحق بت لتمويل التيدفع نفقات اأن يقرر  -د
 يتعلق بموضوع الخالف ،ا فيم أو تقيـيم ن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهاداتأ -هـ
ن يستمر  أ  وله  ،ور جلسات االستماعضح، لمثليهمصاحب العمل و و   مثليهوم  اولغير المق يسمح ألي شخص  الأن   -و

بصورة صحيحة عن    بالغهم إقد ت  نهعد التحقق من أحضور بالأي فريق عن  ع إذا تغيب  سة االستمالفي عقد ج 
 موعد الجلسة .

  ) اآلخرين أعضاء المجلسو  ريقينالفبل بقة من ق فقة الخطية المساازل عن االتفاقية بدون المو تنال جلسالمز لعضو ال يجو  -10
 ن وجدوا ( .إ
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 به . صل أو متد ف ناشئ عن العقي خالأل أي دليل بالنسبة لتقديمكشاهد  جلسم ال يستدعى عضو الن  عى أيرا -11
 راً قين إشعالى الفرييرسل إ  ن، شريطة أالل المهلة المحددةخ   لدفعا لم يتم اأن يتوقف عن العمل إذ يحق لعضو المجلس -12

 .  ( يوماً  28)  تهلك مدبذ
و  عضمل بالدفع إلى  حب العصامجلس، يقوم  ه من عضو الي تقدم إليتابل المطالبات المقدفع  تخلف المقاول عن  ال  اذإ -13

 .لغ إزاءها وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من أية مبا جلسالم
الته أو موتـه أو قتسـي حالـة افـ( يومـًا . و 28 دتـه )ر مشـعاريقين بإيطة أن يعلـم الفـر أن يسـتقيل شـ يمكـن لعضـو المجلـس -14

علـى الفـريقين  يتعـيننـه د، فإاعـبموجب هذه القو مهامه ء مرار في أدارفضه االست ء عقده  أواداء مهامه أو إنهأ  ه عنعجز 
 .ن تاريخ انقطاعهم وماً ( ي14الل )أن يقوما بتعيـين بديل له خ

  ي الجلسات باللغة ف   داولالفريقين ، ولغة التو   (األعضاء  )عضو المجلس    لكن وكذيقيلفر ال بين اتكون لغة االتص  نيتعين أ -15
 خر .اآلفريق الة مراسالت إلى عن أي سخيتم إرسال نالعقد وأن  المحددة في

إلى ا -16 قراره  أن يصدر  المجلس  ألفريقين بشيتعين على  فتر ي  أن  إليه وذلك خالل  )  ةخالف يحال  تتعدى    يومًا من (  56ال 
 القرار:  ذه المدة ( ويكون ه  على الطرفين االتفاق مع متي) ما لم  الخالف  إليهة حالإ يخر تا
 و  خطيًا,  -
 لبية, وباألغ أوباإلجماع  -
 ببًا, ومس يكون  أنيجب  -
 شروط .أن ينوه فيه بأنه يتم وفقًا لهذه ال - 

 لس. لمجأعضاء ا ي حال تشتت آراءف من قبل رئيس المجلس ر القرار دام إصويت
ستحق م ه يعتبر غيرء نية ، فإنو تصرف بسو ألمتعلقة بعمله ،  ا  ( 4)  من أحكام البند رقم  يأ   بنقض جلسما قام عضو الإذ -17

إذا نت  عن ذلك النقض أّن   ،  ا لهتي تم صرفهتعين عليه أن يرد تلك األتعاب والنفقات ال، وي  اتهو نفقأ  قبض بدل أتعابهل
 ة. لعاأو غير ف  أصبحت باطلة اتالف لخا  ةسويه بشأن تراته أو إجراءات اقر 

 -:لى النحو التالي ع لحكمتدفع أتعاب ا -18
 لخالفات وإعداد القرارات ،ا  اسةأو در ع جلسات االستما أو عقدع في زيارة الموق يوم عمل عن كل  -
 ،  اشةفر واإلعومصاريف السسات كمثل المكالمات الهاتفية والفام لمهاقات أداء امضافًا إليها نف -
 هامه ،لم جلساء عضو الملة مدة أدي ط ت ثابتاً ابدل المياوم قىيتب -
ع - المقاول  ليتعين  لعضى  يدفع  المجلسأن  يو 28)ونفقاته خالل    بهأتعال  بد و  المطالبات   ماً (  تسلمه  تاريخ  من 

بذلك ويقومالخاصة  العم  ،  بدصاحب  )  فعل  نسبته  منها  %50ما  مطالبا  لللمقاو (  طريق  الدفع  عن  ة هريالشت 
 .  لقدمها المقاوييالت

 -اة ما يلي :يتعين مراع ثالثة اعضاء فإنهن  مكان " المجلس" مشكالً  اذا -19
 رار ، وجلسة االستماع للتداول حول الموضوع واعداد الق اء انته عدخصوصية ب مع فيان يجتس على المجل .أ
ذين يجوز لااالعضاء و   قرار بأغلبيةالتخاذ  م ايت  بعكس ذلك، و ار باالجماعر رى جهده للتوصل الى ق يبذل قصاف  ه سو ان .ب

 ل ، و المقاوو  صاحب العمل  لتقديمه الىتقرير خطي  ضو المخالف اعدادلعمن الهم الطلب 
إذا   اياخج.   أية  عض  فق  انجاز  عن  اجتماع  جلسة  او  اجتماع  حضور  في  مطلوبو  ،  مهمه  للعضوين        فإة  يمكن  نه 
  -ار :قر اذ الإتخفي ستمرار  ، رغم ذلك ، اال ناالخري

 لك ، أو ذاول على قيامهم بمقو الاي من صاحب العمل ا ضر ما لم يعت -1   
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ا  -2    م "  ، وقام بإصدار تعليمات للعضوين االخرين بعد  جلسلم" اس  الحضور هو رئي  ائب عنلغما لم يكن العضو 
 ار .اتخاذ قر 

 عذر أو تبرير  ن وغيابه بد رجلس الذي تكر لمعضو ااد تبعنية  السالعقدية والفانو  يحق للرئيس اتخاذ اإلجراءات -3
يتم النظر في الخالف   فإنه  ا ،أثره  امنهائها أو انعدا أو إضهأو بسبب نق   الخالفات ،  اتفاقية فضبأ أي خالف يتعلق  نشإذا   -20

 ألردني .ا حكيمقانون الت وتسويته بموجب أحكام
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   7ج
 (  يذتنفلكفالة ا ج ضمان األداء )ذنمو 

Performance Guarantee 
 

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

 . ........ ...................... ..............................................يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا : .........
 
 ....... ...... ................................................... .....................ولقاملالية ، ام كفل بكفالةد ق  

........................................................................... ................................. ........ 
 (    /      م )ق العطاء ر بخصوص 

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

 

اولة ، وأننا قلشروط الواردة في وثائق عقد الما سبلمحال عليه ح................. وذلك لضمان تنفيذ العطاء ا..................
مع  شرط  -ظ أو دون أي تحفبء تطلبونه منه جز أي  م المبلغ المذكور أونكم طلب خطي لوجرد ورود أبم –كم ل دفعنعهد بأن نت

ك بصرف النظر عن ذلو  –موجب العقد د رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته ب ل ق قاو المأنّ عية لهذا الطلب بب الداباذكر األس
 . فعء الدراإج ىمقاول علاضاة من جانب القأي اعتراض أو م

 
 بتاريخ  مبدئياً د العقد المحدنجزة بموجب ألشغال الماها ولحين تسلم ور خ صدرية المفعول من تاريسا ةاله الكف ذهوتبقى 
 صاحب العمل   مديها أو تمديدها بناء" على طلبت تم.... ما لم يشهر .................. من عام .......... ..  .................

 
 .. .. .......... ..صرف: م ل / يقيع الكف تو 

 .... ......لتوقيع: ...........با  ض المفو 
. ......................ـخ : .....ـالتاريـــ  
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   8ج
 ب  عيو ح الصالنموذج كفالة إ  

Defects Liability Guarantee 
 

 

 . ....... .. . ...................... ........ ............... ........ ........................ ........ دة: .... إلى السا
 . ... ..... ......................... ................................... ..............  نا :نا إعالمكم بأن مصرف يسر 

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

 ر أردني  .........( دينا.... بمبلغ : ) ................. .. .............. المتعلق بمشروع: ........................ 
اللتزام..  . ........ .. . ......... ....... .....  ضمانًا  جميقاالم  وذلك  لتنفيذ  أ  التزاماته  عول  يخص    اتعماالإلصالح فيما 

 . ة اولالمق قد انة بموجب أحكام عوالصي
 

 ي تحفظ بونه منه بدون ألالمبلغ المذكور أو أي جزء تط  –م  نكم أول طلب خطي    بمجرد ورود   –وإننا نتعهد بأن ندفع لكم  
شأ ار  ذك  معرط  و  لهذ دال األسباب  المالط   اعية  بأّن  قد  لب  تنفي  أورفض  قاول  في  أ  التزاماته  ذأخفق  يخص  عمال  فيما 

المقاول على إجر   رفبص  وكذلك ،  يانة بموجب العقد  ت والصحا اإلصال أو مقاضاة من جانب  ء  االنظر عن أي اعتراض 
 الدفع . 

 

ل  مابإك  قاولالعقد وقيام المجب  و مشغال ب م النهائي لألسلن التا ولحييخ صدورهالمفعول من تار   ة وتبقى هذه الكفالة ساري
 .  مللعاصاحب  ب يدها بناء" على طل يتم تمديدها أو تجد صالحات المطلوبة ما لمالنواقص واإل

 
 مصرف: ................  توقيع الكفيل/
 ........ ......قيع: ....... المفوض بالتو 

 . .......... .. ..... خ : .. ــــ ـــــــــــــــــــ ـالتاريـ
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 9ج
 ة كفالة الدفعة المقدم ذج  و م ن

Advance Payment Guarantee 
 
 

 

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

 
 ............ ...... ....................... ..................................ل : ...نا  يكفل المقاوف يسرنا إعالمكم بأن مصر 

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

 
مقابل ب  وذلك  المقدمة  الدفعة  رقم:خكفالة  العطاء  ال.. ......................................  صوص  بمشروع .  خاص 

 المقدمة حسب شروط العطاء . ةدفعمة القييام المقاول بسداد  ............................... بتأمين ق ...........................
 

أي    صرف النظر عنب  وذلك  منكم ،   طلب خطيحق منه عند أول  تور أعاله أو الرصيد المس لمبلغ المذكأن ندفع لكم اوإننا نتعهد ب
 ل .و تحفظ يبديه المقاواض أر تاع

 

الكو  تاريخ صدورها ولحين  فتبقى هذه  المفعول من  المقاول ألقساالة سارية  االدفعط  سداد  تلقائيًا لحين لة  تمديدها  ، ويتم  مقدمة 
 مل .مقدمة بالكايمة الدفعة السداد ق 

 
 

 ..... رف: ........... صتوقيع الكفيل / م

 . .... . ....... ع: ........ ــيالتوقمفوض بلا

 خ : ................... ـــ ــــــــــــــ ــــــــــــــالتاريـ
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 10ج
 لم األشغال  ست ز عندجامخالصة عن دفعة اإلن  نموذج 

 
 

 . .......................................................................مي أدناه : ....أقر أنا الموقع إمضائي وخات
................ ......................... ......................................................... .................. 

 ........... ..................................................وقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه .......مالنحن  قرن
................. ................................................................... ............................... 

 دينارًا أردنياً ...... ( ............... ....................... مبلغ ) ...................ضنا من .............بأننا قب
 ... .................................... ...... ......روع إنشاء ..مشي عن األول سلمد الت دفعة اإلنجاز عن  وذلك قيمة

 ...... ........................................ ..............................موضوع العطاء رقم ...................
من   كةاألردنية الهاشميةالممل  ةموحكو ...........  ..................... ................ذمة .....................ننا نبرئ  وبهذا فإ 

المذكال قبو مبلغ  التي سبق وأن  المبالغ  كافة  بتقديم  أر  لمذكو ا  ضناها على حساب مشروعر أعاله ومن  عاله مع تحفظنا وتعهدنا 
 ............................................... حب العملصا ها إلىمطالبات ندعي ب تفاصيل أية

  .................... ق الثبوتية )دون أن يشكل هذا إقرارًا منا  ئززة بالوثامعلصة  من تاريخ هذه المخا  يوماً   ن وثمانفترة اربعة و ل  خال 
 مطالبة مهما كان  نكون قد أسقطنا حقنا بأية  المذكورة  لبات خالل المدةالمطالبات ( وفي حالة عدم تقديم هذه المطا  ذهصحة هب

المملكة  وم وحك  .........................لمالع  صاحببرأ ذمة  ت  بحيث  قيمتهاا و نوعه أو عالقة اة  الهاشمية من أي حق  ألردنية 
أسعار المواد اإلنشائية ق بتعديل  ك أي مبالغ تتعلللمشروع , و يستثنى من ذل  األوليخ التسلم  يار قة لتابروع المبين أعاله السبالمش
 (.13/8) ( و13/7ين ) ادتا للمحقة الدفع تطبيق تمس
  

 ........ .................رًا في ............ع تحريق و يه نوعل
 . ....... ....................اسم المقاول : ................. 

 . ...............سم المفوض بالتوقيع: ....................ا
 . ........................لمفوض بالتوقيع: .........توقيع ا

 
 
 خاتم ال
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 11ج
 اإلبراء(لصة ) اخالمانموذج  

Discharge Statement 
 
 

 

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

 .................................. ..............................:..........ن إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ينحن الموقعر نق
............................. ............................................................................... ....... ....... 

.......................................................................................... ........ ........................ 
 .دنياً ر أ رًا ..... ( دينا............. .......  ........ مبلغ )..................................................بأننا قبضنا من 

 

مشروع  عنوذلك ، للعقد   لشروط العامة( من ا 14/13،  14/12، 14/11كام المواد ) حية بموجب أامالختوذلك قيمة الدفعة 
 ...... .........................................................................إنشاء : ..........................

 

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

ذا علقـة بالعقـد وبهـتبتقـديم كافـة مطالباتنـا المه وقمنـا عـن المشـروع أعـال اإلقرار أننا قد تسلمنا كامـل اسـتحقاقاتنا  اهذموجب  ب  نصرح
  ..........................ذمة .نبرئ    ننافإ
 

جعة فيه ويستثنى من ر  قًا الطلإبراء عامًا شاماًل ممن أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعاله   ة الهاشميةنيألردوحكومة المملكة ا
مخالصـة الهـذه  تـاريخ بعدتصدر ( والتي  13/8،  13/7طبيق شروط المادتين ) ل نتيجة تت ُتستحق للمقاوهذا اإلبراء أي تعويضا

 . ( براء) اإل
 
 .........................................: . ليه نوقع تحريرًا فيوع

 

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

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

 .......................................... توقيع:بالمفوض توقيع ال
 

 م : الخات
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 لتزامات المقاول انموذج  

Contractors Commitments 
 ................... .................................................                                   المقاول:  -1
 ............ ................. .......................... .............                               دير العام :مال -2
 ............ ........................................................:    العطاءات رقم ملف التصنيف في دائرة -3
 ... .................................................................                نيف :فئة التص -4
 .................... ...............................................        :  سقف االلتزام -5
 ......................... ..........................................       يع الملتزم بها:ر شاالم -6
 

إلحالة  ا قيمة العطاءقم ر  روع اسم المش الرقم 
 ناربالدي

عمال  مة األ يق
 المتبقية دينار 

خ أمر  يتار  لتنفيذ ا  مدة
 المباشرة

 مالحظات 

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

 المجموع: 
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 رى األخمتعلق بالدفعات  إقرار

 
 

 

 ......... .................................................... .................. :ناه في  أد يمخاتوقع إمضائي و لمأنا اأقر 
........... .................................................................................................... ........... 

 .................................... ....................................  اه: ندأ ينا وخاتمنا ف اتإمضاءوقعين الم نحن نقر
 
ائية الخاص بهذا العقد ، يع اإلنشالمقاولة للمشار  ( من الشروط  الخاصة لعقد17/9/1ادة رقم )لماتحت  ردنا قد اطلعنا على ما و أن
الستشارات أو أتعاب الوكالء اأو أتعاب  ت موالل نقر فيه بجميع العب األصوسحنا  وقعًا من قبلم راراً رفق إق دة نالمااًل بأحكام هذه  موع

المب المباشرة وأأو غيرها  االتفاق على ق   وشيء ذي  اشرة وغير  أو  تم دفعها  مادية والتي  م  يمة  إلى شخص  اآلخدفعها   " رين" ن 
مباشر   يرأو غت ستدفع بشكل مباشر  أو كان  اهدفعها سواء" تم  ببعت وسلمن دف رى و األخ لهذه الدفعات  ونرفق طيًا وصفًا مفصالً 

ا يتعلق وظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ، وذلك فيمم  يأو أ  همن الباطن أو نيابة" عنقبلنا أو نيابة" عنا أو من قبل مقاولينا م  من
قاول أو المفاوضات على الم    الةفسها أو اإلحن  زاودة/ الم  اقصةالمنالعقد أو عملية    م العروض الخاصة بتنفيذ هذاإلى تقديبالدعوة  

 العقد أو من أجل تنفيذه فعاًل . ري إلبرامتجلتي ا
 

ال وصفًا مفصاًل بيل المثبما في ذلك على سلفريق األول على الفور عن وجود أي دفعات  ا  ىًا إلطيهد بأن نقدم تصريحًا خ كما ونتع
فريق األول باتخاذ  ل لى قيام اع  وافقا يحدث أواًل كما ونفع أيهمد لبا  اريخ إلزامنات   فع أوا بالديامنيخ ق دفعات وذلك بتار للسبب هذه ا

بتنفيذ    ا ونلتزمالفقرة ) أ ( منهدوث أي مخالفة أو إخالل من قبلنا بأحكام  ح  له حاعالالمادة المشار إليها أاإلجراءات المبينة تحت  
 مادة . لكل ما ورد في هذه ا

 /       /       ًا في حرير قع توعليه نو 
 

 ................... ...................................اول: ..قمال اسم
 ................ .. ............................ اسم المفوض بالتوقيع:
 ..................... ....................... توقيع المفوض بالتوقيع:

 ......... ..... ......................... .... ....ــــم : .......تالخا
 

من األمور    أي  اب أوتعه بدفع أي عموالت أو أالمتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيام  م اإلقرارديل تقعلى المقاو *    
 ، وعلىرضه  فض عهذا اإلقرار سير   المقدم منه، وكل من ال يقدماإلقرار  أن يذكر ذلك في    ( عليه 17/9المحددة بالمادة )  

 ق منفصل عن العرض .ظرف مغل ير ف ل وضع اإلقرااوالمق
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 بالدفعات الممنوعة  ققرار متعلإ

 
 

 

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

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

ا العقد  اصة بهذخلة اريع اإلنشائيشاة للملمقاولقد اة لعن الشروط  الخاصم(  17/9/2د تحت المادة رقم )لى ما ور أننا قد اطلعنا ع
االتفاق على دفع أي مبالغ و  أبدفع  م  ، نقر فيه بأننا لم نقنرفق إقرارًا موقعًا من قبلنا حسب األصول    ذه المادةه  حكام، وعماًل بأ

و ديم أي شيء ذتقنقم ب ر ولم  مباشغير  بشكل مباشر أو    "أتعاب وكالء أو غيرها سواء  شارات أوالت أو أتعاب استسواء" كانت عمو 
أو   ،  ةلواسطباياء سواء" مباشرة" أو  فع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه األشدتعهدات ل   أوعود  ةٍّ ولم نقم بإعطاء و ةٍّ ماديميق 

هم أو  وظفيمن مبة" عنهم أو أي  ان مقاولينا من الباطن أو نيعنا أو مقبلنا أو نيابة"  بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من  
يتصرف    الحصر أي " موظف " بغض النظر عما إذا كان  المثال ال  يل ى سبألول ، ويشمل ذلك عللفريق اا  إلىأو ممثليهم    هموكالئ

ة نفسها دأو عملية المناقصة / المزاو ا العقد  الخاصة بتنفيذ هذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض  وذ  ال ،   أمبصفة ٍّ رسميةٍّ  
 اًل .فعفيذهالعقد أو من أجل تن إلبرام ي ر تج مفاوضات التيالل أو المقاوعلى الة أو اإلح

 
ذلك من  ت سواء" مباشرة" أو بالواسطة وسواء" أكان عاف ه الد هذعة أو نعد بتقديم مثل ونتعهد بأن ال نقوم بتقديم أي دفعات ممنو  اكم

 بتعديل هذا العقد أويتعلق    امفي  أي " موظف "  لىيهم إو ممثلهم أكالئمن موظفيهم أو و   مقاولينا من الباطن أو أياً من قبل    قبلنا أو
 ه أو تنفيذه . ده أو تمدييدتجد

 /      /   وعليه نوقع تحريرًا في     
 .................................................... ل:اسم المقاو
 ....................يع: ......................ض بالتوق اسم المفو 

 ...................................توقيع: .....الفوض بيع المتوق 
 ... .......................ــم : ......................ــــــــــــ ــــلخاتــ ا
 
 
ر  ألمو تعاب أو أي من اأم قيامه بدفع أي عموالت أو  ي حال عدلدفعات األخرى وف على المقاول تقديم اإلقرار المتعلق با    * 

يقدم هذا اإلقرار سيرفض عرضه ، وعلى   وكل من ال  ه،م منلك في اإلقرار المقديذكر ذ  نأيه  ( عل  17/9)    دةبالمامحددة  ال
 صل عن العرض .نفممغلق ف  اول وضع اإلقرار في ظر المق
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 مالحظة هامة 
  

من تسلسل  عطاء موضوع البحث التأكدمشاركين بالعلى جميع المقاولين ال
وفي حال تبين وجود  ، اتيلكماول جدي فالبنود  م أرقا تسلسلو فحات صالأرقام 

سلطة منطقة  /يراجع المقاول  عدد الصفحات أو خطأ في التسلسل،ي قص فن
أي قبل موعد إيداع   ؛ة المحددةة وضمن المدخاصال يةادقتصالعقبة اال

 . معدلة حسب األصولبها العروض لتزويده 
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 لث: الجزء الثا

 
 العامة:  ية الفن اصفاتموال .1
 
معماريـة الصـادر  د األول( األعمـال المدنيـة و الللمباني )المجل مةالعابر المواصفات الفنية عتتي :  نمباال -1

ا العطـاء وان الصـادر  عناـا مواصـفات عامـة لاـذوكـودات البنـاء    واإلسكان  مةلعاغال اشعن وزار  األ
 ا.وتفاماا وقبل با المقاول قد اطلع علياا

 
 

وزار  سـور الصــادر  عــن لجق وات الفنيـة العامــة للطــرفاصــلمواابــر األخـرى: تعت اتنشــاءق واإلطـرال -2
لع علياا ن المقاول قد اطالعطاء واا  لاذعامة    توالكودات الخاصة باا مواصفا  األشغال العامة واإلسكان

 وتفاماا وقبل باا.

 
 قد حسب:عجب على المقاول تنفيذ جميع أعمال الي
 
يالت أو وأيـة تعـد 1996 ةسـنان لألشـغال العامـة واإلسـكا   وزار  عـن  باني الصادر لمامة لة العنيفات الفالمواص -أ

 بعد ذلك وتشمل ما يلي:إضافات أو ملحقات تمت  
 
 المعمارية للمبـانيعمال المدنية واأل  : ولاأللد  المج       -
 مبـــــانيلالخدمات الميكانيكية ل :  جلد الثانيالم      -
 ــــانيبـمة لليبائلخدمات الكارا   :  لثالثا  لدالمج      -
 

خ  اريحتى ت    اييس بوزار  الصناعة والتجاردر  عن مديرية المواصفات والمقة األردنية الصاسيلقياالمواصفات ا  -ب
 طاء. تقديم الع

 
أو   ديالتتعوأية    1977ن العرب سنة  ي الخرسانية الصادر  عن اتحاد الماندسالعربي لتصميم وتنفيذ المنشآت  الكود    -ج
ملحقاضاإ أو  تفات  بعمت  الكودذ  د ت  هذا  ويستعمل  واإلتحفي    لك  األحمال  اإل ديد  طرق  لتصميم  ومرجعاً  نشاء  جاادات 

 لمنفذ . لخرسانة اا  ائجيم نتي قوتحديد خواص المواد وت
 

 سكان. الصادر عن وزار  األشغال العامة واإلدستور البناء الوطني األردني   كود -د
 

ن  دس بنسخ عن أي مانالم  ر وعلى المقاول تزويدداصخر إآال  ي كافة األحوف  تكون  جب أني  المراجعهذه       
 س لماندا ا عند الحاجة الياا وحسب طلبهذه المواصفات أو أي جزء منا
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 : الرابع الجزء
 

 
 لخاصة:  المواصفات الفنية ا .2

 
كون اا ويجب ان تامة ومتممة للع نية اات الف والمواصف لجداول الكميات    الخاصة مكملةلمواصفات الفنية  عتبر ات  -أ  

نص    فيمذكور  فات الفنية الخاصة لكل بند إضافة إلى ما هو  اصالمو  يفا هو مذكور  لم شاملة    ل بنداألسعار لك

 د . لبنا

 

سب لمطلوب تنفيذه ح ان المؤكد ان  لمواصفات" فانه موحسب ا"   لم يذكر جملةواء ذكر في جداول الكميات او  س  -ب     

ات الخاصة  صفللموا   ةطاء األولويإعامة مع  ة العلمواصفات الفنية للمشروع وا لخاصة والعاما   لفنيةصفات االموا 

. 

 

شمل ت  البند المعنيهذا يعني أن أسعار ومواصفات    رقم ...." فانند  "كالب و  ابق" اعند ورود كلمة "كالبند الس  -ج  

ند المعني  ا ضمن نص البء يتم تحديدهغاأو إلضافات  ار أية إ خذ بعين االعتبألار اليه مع افة ما يشمله المش كا

 لخاصة له .ا  الفنية  وصفاتوالم

 

ت الكتالوجات والنماذج والعينا   غال مرفقا معهألشصلب اي  اخلة فقديم طلب العتماد كافة المواد الدالمقاول ت  لىع   -ـ  ه

في  ى استعمالاا  علافقة  ذ الموعطاء ألخض مع مواصفات الرفه الى الماندس بحيث ال تتعاوخال  الشغلمختلف اال

و تستعملالتنفيذ  مواد  المدون    أي  م وااخذ  ستكون  للرعفقة  المضة  وعلى  إرفاقرفض  مقارنة    قاول  جدول 

 ية الخاصة للعطاء . مواصفات الفنات هذه المواد مع الاصفقة موبامواصفات تؤكد مط 

 

تق   -و   المقاول  المواصفاتعلى  الالقياسية األردن  ديم نسخ عن  او  العص علياا في ا صوالمن   عالميةية  امة لمواصفات 

 خاصة. ال دعت الحاجة لذلك وعلى نفقته   مااندس كلالتي يطلباا الم
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 مقدمة جدول الكميات
وانما يتم  نه ليس من الضروري تنفيذ جميع مايذكر بهاامع التاكيد على المقاول االطالع على المقدمة  

  وينطبق على واقع حال العطاء نفيذه تنفيذ مايتطلبه العمل ت

 . االعتبار هذا على  وتفسر وتقرا الكميات دولج من  زأيتج ال جزء المقدمة هذه  تبرتع .1
 .االعتبار هذا على روتفس  وتقرا ءالعطا قوثائ من  يتجزا ال جزء المقدمة مع تالكميا ولجدا  تعتبر .2
 الرجـوع العطـاء مقـدم صالمنـاق وعلى الجداول في مفصلة غير اتالكمي جداول في المبينة  للبنود  االعمال  ووصف  مواصفات  ان .3

 . ااسعاره وضع قبل هامن للتأكد والشروطان وجدت  والمخططات تفاواصالم الى
 الكميــات جــداول فــي المبينــة االعمــال لجميــع كيــل وحــدة لكــل عرســال ســاسا علــى للبنــود الفرديــة اســعارهم وضــع المناقصــين ىعلــ .4

 هـذه وتكـون  لعطـاءا طقمنـا ضـمن موقـع اي فـي يـذهاتنف وبالمطلـ االعمـال لجميـع وصـالحة  للمقـاول  مةملز   االسعار  هذه  وتعتبر
 شروط بموجب مقاولال على تترتب اخرى  مصاريف واي واالرباح تاوآلي واجور  عاملة ايدي  من التكاليف لجميع شاملة االسعار
 يفـــ الإ كـــان ســـبب يأل االســـعار فـــي زيـــادة يأبـــ البـــةالمط للمقـــاول يحـــق وال ضـــمنا وأ صـــراحة عليهـــا منصوصـــا كـــان ان العقـــد

 . العقد طرو ش اتجيزه التي الحاالت
 ملــ او ذلــ  ذكــر ســواء المهنــدس عليمــاتتو  ان وجــدت والمخططــات والمواصــفات الكميــات اولجــد بموجــب عمــالاأل جميــع تنفيــذ .5

 .البعض لبعضها متممة كلها وتعتبر الجداول هذه يف البنود ضمن ريذك
 وتـوفير واالنـارة الحراسـةو  االنشـائية تدالمعـوا المؤقتـة عمالاأل الحصر سولي التوضيح سبيل ىعل ايضا االفرادية  رسعااأل  تشمل .6

ــةاال الممـــرات ــواطنين منـ ــة والســــالمة للمـ ــ فـــي العامـ ــاح ل وكـــذ وللعمــــال عالموقـ ــةأو  االربـ ــرى أ نفقــــات يـ ــامال خـ ــع شـ  االخطــــار جميـ
 . العقد عليها ينص التي او الواردة وااللتزامات

 عيــوجم الكوابــلو  والعبــارات المواسـير العمــأ  جميــع يـثثبوت يــةلحما شــاملة تعتبــر ورجـواأل ةاالفراديــ االســعار نإفـ ذلــ  الــى اضـافة .7
 وتشــمل المقــاول عمليــات تنفيــذ اثنــاء للخطــر تتعــرض نأ يمكــن التــي تالمخططــا علــى نــةالمبي وغيــر المبينــة والمرافــق الخــدمات

ــعاراأل ــذل  سـ ــاليف كـ ــو  تكـ ــيال الفحـ ــا تـ ــدس يطلبهـ ــذل و  المهنـ ــمل كـ ــل تشـ ــ عمـ ــديم يروتحضـ ــات وتقـ ــةالتنفيذ المخططـ ــ يـ   ذلوكـ
 . المرجعية المخططات

 وضــع وإعــادة االطــاريف تركيــب واعــادة لــةوازا الخــدماتو  قائمــةال االنشــاءات حمايــة شــاملة المقــاول يضــعها التــي االســعار تكــون  .8
 واشـارات والجسـور الطـر   الجوانب على لحمايةا وحديد واالدراج يهعل كانت كما ، كندرين ، اسفلت،...(منتياس) بالط    السطوح

 المواســير طــوطخ تغييــر او ازاحــة وكــذل  مباشــر وغيــر مباشــر بشــكل تتــاثر قــد التــي والمنشــات لخــدماتا وكــل ســيجةاالو  رورالمــ
 وموافقـــة تعليمــات حســبو  يلــزم وكــل الزراعيــة والتربــة الشــجيرات زراعــة اعــادة وكــذل  خــرى أ خــدمات ايــةو  االرض تحــت القائمــة
 .العمل ذل  اذا تطلب  المهندس

 . الكيل في مشموال يكون  لن المهندس من خطي مرأب وليس العقد في مطلوب غير ويكون  لاو مقال به يقوم عمل يأ .9
 بموجـب العقـد متطلبـات جميـع شـامال السـعر ويكـون  حـده علـى بنـد لكـل الكميـات جـدول  فـي  موضـحا  هـو  كمـا  دفعوال  الكيل  يكون  .10

 . دسالمهن  وتعليمات مواصفاتال
ية  لكميات الدقيقة والفعلها از اعتبار وال يجو  عمالاأل هي كميات تقريبية فقط لهذهت ياول الكمالوارد ذكرها في جدا إن الكميات .11

 قد. هذا الع  إيفاء اللتزاماته بموجب لتي ينبغي على المتعهد تنفيذهاألعمال ال
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التيتعتب .12 األسعار  كافة  العهضي  ر  المعهد  متا  كافة  علقابل  الكميات  جداول  في  الكاملبنود  القيمة  إنها  والشاى  لألعمال  ة  مل ة 
لها وفقا ه من أي التزامات أخرى قد يتحموتعويضاتائب    أرباح المتعهد والضر كذل  نها تشملالبند وأذل   في    المنجزة والموضوعة

   .لهذا العقد
مر بها طوط واألبعاد التي يأت بالخالمواصفافي    ما جاءألبعاد وحسب  اخطوط و طابقا للهندسيا ميال  ال كيع األعممقاس وتكال جت .13

إال إذا ورد نص صريح بذل . وال يكال أي جزء مرتين  لذل     فةلاخبعا في القياسات الميكون مت  عرف قد  ندس وال ينظر أليمهال
  دين مختلفين.ضمن بن

وع من المواد  ألي نرض بديل  ي عقديمه الد وفي حالة تقب العج وبة بمو وط المطلالشر حسب  ى العطاء  لقص أسعاره عضع المناي .14
 صانعة والمصدر. ركة اللشا رواصفات منفصلة مع ذكلوجات كممعه كتاعرض منفصال ومرفق ال  قديم ذلفعليه ت

ال حيحق لصا .15 البنود  بند من  إلغاء أي  العمل  أ  واردة فيب  الكميات يرى  الي  هنجدول  بند  س من  أي  أو إضافة  تنفيذه  لضروري 
د  أسعار البنو   ار غيرعأسض أو  تعوي بأي  لبة  امطلااول أو  قمعتراض من اله دون ا ذمن الضروري تنفياثل لبنود العطاء يرى  مم

 عال فقط.الكميات وتكون المحاسبة للكميات المنفذة في جداول جة فالمدر 
ء وتعليمات )المصمم( أو ووثائق العطاان وجدت  ت والمخططات  مواصفاالو   تاين من جداول الكميارب أو تبإذا حصل تضا .16

 عمل.حب الصال ثراه مم ما ي صلح وحسبما هو أفيؤخذ ب المشرف
ي  لعامة ف والسالمة اتطلبات ومستلزمات التحكم والسالمة المرورية  ر جميع مفيفقته تو لعطاء وعلى نعليه ا   المحال   ى المقاولعل .17

 ع العمل.جميع مواق
 .المران لزم ا الخاصةى نفقته يتطلبها العمل وعل رفع مساحي  او اعمال تقديم اية مخططات تنفيذية لو اعلى المق .18
 ،مواقع العمل وتم الطلب من المقاول ازالتها ورفـض ذلـ  فيعمال فيذ األة عن تني من مخلفات ناتجأو أاض قنأد جو و  لي حاف .19

الـدفعات  كـل ذلـ  مـن يخصـم و%( مصـاريف اداريـة 25) عليهـا فاحب العمل وعلى نفقة المقاول مضـاقبل صا  نازالتها مسيتم  
 .مقاولالية ( للمالات المطالب )المرحلية 

مــات تعليب حسـو ان لـزم االمــر  ســب االصـولح االعمـالنفيــذ تعـد بل قبـل و قـع العمــلمقــاول عمـل الرفـع المســاحي لمو ا لـىعيجـب  .20
 .س المشرفالمهند

لم   ما المعتمد ل وبشكل فوري للمكبو ات أوال بأالة المخلفز لى النظافة والترتيب وإحافظة عل عليه العطاء المالمحا ل على المقاو  .21
 . ا من قبل الجهة المشرفةلهن يتشو  قعاد مو اعتميتم 

 اذا تطلب العمل ذل     الخلع واالزالة بأعمالم الميكانيكي قبل القياخدام القص طاء  استالع  المحال عليه المقاولعلى  .22
فات حسب المواصه  وب تنفيذلمؤكد ان المطلات" فانه من ا لمواصفاب  ة "وحسجمللم يذكر  سواء ذكر في جداول الكميات او   .23

 ة. اصالخ  واصفاتلمع إعطاء األولوية لممة للمشروع عاالو  الخاصة الفنية
المحالمق  على  .24 العطاءاول  عليه  جميعيالتنس  ال  مع  المع  ق  الالجهات  دوائر  ذل   ومثال  بالعمل  )منية  كهرباخدمات   ء، اء، 

 .  قد تكون موجودة في الموقعات التي معن خطوط الخدار واالستفستصاالت( ا
المقاولي .25 ا  جب على  المخروج  ل والخو دال   ليةتحديد  المحافظة على  الموقع مع  الخراب، وعليهمن  تنفيذ جميع األعمال   كان من 

ود  وقه ، والا، والميد ات ، والمواواألدو واالليات ،  لعمالة، ووسائل النقل ،  ا يلزم من افير كل مالتحضيرية واإلعداد لها، ويجب تو 
اذا    ندس المشرفالمه  مواصفات العامة وتعليماتحسب الجه و و   مل اك  لى وري الستكمال األعمال عشيء آخر ضر   لطاقة ، وأيوا

 . تطلب العمل ذل  
 لعامة كذل . السالمة ا حافظة علىفي الموقع والم المهندس المشرفعلى المقاول االلتزام بتعليمات  .26
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 سعار يات واألداول الكمج -ج 

لغ  المب وحد  سعر ال ية الكم الوحد   بيان األعمال  البند
 اإلجمالي

 دينار  فلس  دينار  فلس     
 
 
 
 
 
1 . 

 مقدمة :

طبقا   تنفيذها  يتم  العطاء  بنود  ومتطللمواصفاجميع  وزارة  ت  بات 

 سكان وتعليمات المهندس المشرف. األشغال العامة واال

 :  لمتر المربعبا
طب  توريد  و  تقديم   اسفلتيةقوفرد  طبقا    Wearing Course  ساخنة    ة 

وحيثما  سم بعد الدحل  5وبسماكة نهائية    العامة    شغالوزارة االلمواصفات  

ل طبقاً  المقايلزم  وعلى  المشرف  المهندس  التأتوجيهات  ربط كول  من  د 

 والسعر يشمل :القائمة  الشوارع مناسيبد الفرد بالمنسوب النهائي بع

و .1 الحتمعالجة  والته عبئة  والعرضية  بفر  الطولية  المقاطع  في  يطات 
العم ال  لحيث يشمل  هندسي وتعزيز بطبقة بيس كورس ورش القص 

 حيثما يلزم العمل إن لزم االمر. RCو  MCمادة 
 معالجة االستقامات والتشققات قبل وضع الطبقة االسفلتية. .2
القائمة   .3 االسفلتية  الطبقة  تعبيدهاتخشين  الطبقة وذلك الس  المراد  تقبال 

الجديدةفساال ا     لتية  سبيل  على  بواسطة  يكون  ال  والتخشين  لمثال 
أسن أو  الكمبريسور   : اللالحصر  ووان  وغيره   القشط  أو  ب حسدر 

   .المشرف  ت المهندسالمواصفات وارشادا
ا .4 وتنفيخ  الغب  الزفتةلطبقة  لسطوح  تنظيف  من  واالتربةالقائمة   ر 

نوعها كان  مهما  والكمبركانسال  باستخدام  والمخلفات  واللودر    سرية 
للمواصفات للسلطة بالتنسيق   تمدلمكب المعونقل المخلفات الى ا  طبقاً 

 مشرف.مع المهندس ال
طبقة   .5 الصقاسRCرش  )طبقة  مواصفلتية  وحسب  للسطوح  فات ة( 

 .  واإلسكانوزارة االشغال العامة 
 . بقة االسفلت مستوياً بعد الدحللنهائي لطسطح ا ون اليكيجب أن  .6
بو  يتم .7 والدحل  وجيدة االفرد  صالحة  ميكانيكية  ومداحل  فرادات  سطة 

   .داملالستخ
مناسيبتعد .8 المياه  يل  ا  الموجودة  محابس  وانواعبمختلف  ها  قطارها 

 مهندس .وارشادات ال حسب المواصفات
امطار  .9 أغطية مناهل )صرف صحي ، تصريف مياه  تعديل مناسيب 

مختلفة   ,خدمات  غ,اتصاالت  الطيرهاو  جسم  في  كان ريق  (  مهما 
إلا  هنوع للوصول  للمواصفات  طبقا  تثبيتها  بإعادة  منسوب وذلك  ى 

النهائية  ط اإلسفلت  يشمل  بقة  ألغطية  والسعر  غطاء  أي  رفع 
(service boxحيث ) ً لق والغطاء  خلع الح  ما يلزم ويشمل السعر أيضا

الصمع مسبقة  بالخرسانة  تثبيته  وإعادة  درجة  ا   precast)  30ب 
concrete leveling ring 150-50mm)  ونقل ت حلق اإلطار  تح

الناتجة عن   المك  العملالمخلفات  المعتمد  إلى  العمل ب  ان  التأكيد  مع 
مناسيب   المبا(  المناهل اغطية  )تعديل  قبل  الخلطة  يتم  باعمال  شرة 

 المشرف  المهندس تعليماتمواصفات ووحسب الفلتية االس
 يتبع..... 
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المبلغ   سعر الوحد   ية الكم الوحد   ال بيان األعم البند
 اإلجمالي

 دينار  فلس  دينار  فلس     
 
 

 
)تقديم   .10 عرض  البارد  على  طرق  دهان  باللونين 15وعمل   ) سم 

ما وكل  للطرق  العامة  المواصفات  وحسب  واالصفر  يلزم االبيض 
المشرف    المهندس  وتعليمات  المواصفات  وحسب  العمل  التمام 

 وحسب التالي : 
 يض اللون االب -أ

   االصفراللون   -ب
خاصة  هندسية الاللون االبيض لتخطيط ودهان كافة االشكال ال  -ج

وغيره  وتهشير  واسهم  مشاة  ممرات  من  المرورية  بالسالمة 
 المشرف.وحسب المواصفات و توجيهات المهندس 

11. ( للخلطة mix designتقديم  حديث  (  من  االسفلتية  عليها  وموافق  ة 

 وزارة األشغال العامة 
االش .12 ووضع  التحذيرية  الشارات  اارات  والسالمةالتحويالت   مرورية 

ومراج دوائرالعامة  )ماء،  عة  اتصاالت  الخدمات  وجميع  كهرباء،   ،
أكد من عدم وجود للت زمةألخذ الموافقات الال (زمةالخدمات الالدوائر 

لهم في مناطق   العمل  ،  ات االسفلتيةالخلطأعمال  التنسيق مع ويشمل 
لزم  ذا  العقبة  سير  الحا  قسم  وحسب  أو  ج االمر  التحويالت  الى  ة 

المحالت   أصحابق مع  التنسيو  ء بالعملاالغالقات المرورية قبل البد
في   الموجودة  والمشاغل وغيرها  الحرفية  شارع  والورش  في منطقة 

السلطة  وم تقاطع  البدء  ثلث  وأية قبل  وعددهم  معداتهم  بالعمل إلزالة 
 للعمل.    قةإعاالت التي تشكل تواجدة أمام المحقطع م

 مناطق العمل:  .13
 

 ثلث تقاطع السلطة  ومفي منطقة الحرفية شارع منطقة الحرفية /  -أ
 

 
 قاطع السلطة مع شارع الملكة رانيامثلث ت -ب

 
 خرى ذ بنود العطاء في مواقع أيفللسلطة تن  حظة: يحقمال
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 (2021هـ//9 ) :عطاءرقم 

 ثلـث تقـاطع السـلطة مـع شـارعوم لـبعض شـوارع فـي منطقـة الحرفيـةسفلتية خلطة اتنفيذ اعمال   :طاءم العاس

 .داخل المدينة ا ومواقع أخرى متفرقةالملكة راني
 المبلغ  ان البيـــ الرقم

 دينار فلس  

   لمجموع قيمة األعما .1

   يل او زيادة )            (%نز ت .2

   لتنزيل  او الزيادة ابعد  مجموع قيمة االعمال .3

ــوع ا ــط المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــائي فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
_________________________ 
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