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 د تمهيـــــــ
 

بدائرة   ممثله  واإلسكان  العامة  األشغال  لوزارة  الدؤوب  الجهد  إطار  في 
يد وتحديث الشروط  حألردني وتو العطاءات الحكومية لدعم وتطوير قطاع اإلنشاءات ا

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

 
للمشاريع  الموحد  المقاولة  عقد  من  المعدلة  النسخة  هذه  أيديكم   بين  نضع 

علم عمل  نتاج  تعتبر  والتي  قااإلنشائية  متميز  امي  الفنية  اللجنة  به  ئمة  لدات 
ا اإل للتطوير  كافة  ئا نشعقود  تمثل  والتي  الحكومية  العطاءات  دائرة  في  العاملة  ية 

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

 . قتصاد الوطني اال بر رافدًا من روافدت عوالذي ي
 
 

 وزير األشغال العامة واإلسكان                           ـــام دائــرة الـعـطــاءات الـحـكــومــيـــةعـ رـــديمــ
 رئيـس اللجنة الفنية الدائمة لمراجعـة وتفسير                            

 نشــــــــــائية إل لمشاريع اعقد المقاولة الموحد ل
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 11                    الشروط العامة الفصل
 41 أحكـام عامـة  األول
 25 صاحب العمـل   الثاني
 27 المهنـــدس الثلث 
 30 المقـــاول  الرابع 
 40 المقاولون الفرعيون المسمون   الخامس 
 24  دمون والعمــالالمستخ السادس 

 54 المصنعية  د و زات اآللية والموايهجالت  سابعلا
 84 تأخر االنجاز وتعليق العمل   ة ، ر اش 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 التغييرات والتعديال ثالث عشر لا
 86 عات دفلا و  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 الققـال التاسع عشر 
 39 ات والتحكيمخالفال   ،المطالبات  العشرون 

ا لثا زءالج
لث 

 

 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 ة والموالتجهيزات اآلليا السابع
 610 مليق الع ل خيرات وتعة والتأاشر المب الثامن 
 107 االختبارات عند اإلنجاز  التاسع
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 108 تسّلم األشغال من قبل صاحب العمل العاشر 
 110 المسؤولية عن العيوب  الحادي عشر 
 111 كيل األشغال وتقدير القيمة  الثاني عشر 
 112 ت التعديال التغيـيرات و  ر الثالث عش

 114 لدفعات وا  قيمة العقد رابع عشر لا
 116 عمل وإنهاء العقد من قبل المقاول ال  قليعت 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  روط الش 
 128 من المقاول  ةبلو مطمعلومات  
 130 رض والضمانات واالتفاقيات والبيانات الع  ذج 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)مالفات  تفاقية فّض الخ نموذج ا 5ج
 140 أعضاء( ثة بثال س)مجلت  ا الخالففاقية فّض ات   نموذج 6ج

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

 145 نموذج كفالة إصالح العيوب  8ج
 146 نموذج كفالة الدفعة المقدمة  9ج
 147 شغال ألالم  عند تساإلنجاز خالصة عن دفعة نموذج م 10ج
 841 (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 –د )الجزء الثاني  حوقاولة الم دفتر عقد الم -

 الشروط الخاصة(.  –الموحد )الجزء الثالث ة لاومقال عقد  ردفت -

واإلسكان  الصادرة عن  العامة  الفنية  المواصفات   - 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  امة و الع لشغااالزارة و من   ةالصادر ت اليعدتوال
 
 
 

 

 زء األول  جـال
 التعليمـات إلى المناقصين 
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 التعليمات الى المناقصين

Instructions to Tenderers 
 

  ( 2021هــ//  4   ) العطاء رقم ❖
                                       .العقبة –وق ر مواقف السيارات ووحدات صحية في امتداد شارع الفا تنفيذ أعمال خاص بمشروع:لا       

      

 .بة منطقة العقخل حدود  دا :العطاء تنفيذ موقع
 

مواقف سيارات ووحدات   تنفيذ أعمالب  قتصادية الخاصة بالقيامترغب سلطة منطقة العقبة اإل  :الوصف العام للعطاء   ❖
 .العطاء وجداول الكميات المرفقة بين بوثائقمحسب ماهو  و  العقبة  -صحية في امتداد شارع الفاروق 

  
 

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

 . ررقمال
 
 شمولية وثائق العطاء  (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

 مانات واالتفاقيات والبيانات. والض عرضالنماذج  -ج      

 المواصفات الخاصة. المواصفات العامة و  -2-4

 ت( وجد  )إن  المخططات -2-5 
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 السعار. او الكميات جداول   -2-6

  : تقديم العروض  صات /طريقةإعداد وتقديم عروض المناق (3
، وأن يتعرف عليه وأن يحصل بنفسه   ملعلزيارة موقع اوم بقي ن  أ  ةناقصالم(  ينبغي على من يرغب االشتراك في هذه  3-1)

الالزمة   وعلى مسؤوليته ونفقته المحيطة    يتهااهم  ن يتفهمالعرض ،وأ  قديمله لت  الخاصة ، على جميع المعلومات  والظروف 
 ىالتي تؤثر علتلك    و أ  ،  ةناقصالمرى التي لها عالقة بالمحلية ، وظروف العمل ، وكل األمور األخر العادات  بالمشروع وسائ

 ع أسعار عرضه. وض

 ئة النموذجبتعبمناقص  اقصة المدرج في هذا الدفتر ، ويقوم اليقدم عرض المناقصة على نموذج عرض المن -أ
 ثائق المناقصة في األماكن المحددة لذلك . رى ويوقع و يات واألسعار وأي جداول أو مالحق أخكمالوجدول 

 ألرقام والكلمات بخط واضح .با تالكمياجداول في  ة دوحال سعارة أيشترط تعبئة خان -ب

خّل بأي  أ أوعديل،  مناقص أي تى الذا أجر مناقص ، وإعلى وثائق العطاء من قبل الال يجوز إدخال أي تعديل  -ج
 رفض عرضه .  ك يؤدي إلىمن هذه التعليمات ، فإّن ذل

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

 ضه  رف ت بديل أوعرضه ال

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

نـت إذا كاويض للمسـؤول المفـوض بـالتوقيع عنهـا . و وضع منشأة المناقص فـردًا كـان أو شـركة ، وكتـاب التفـ -أ
ة االئــتالف بينهــا بحيــث يكــون ديم اتفاقيــف فإنــه يجــب علــى الشــركات المت لفــة تقــالئــتبشــكل ا نــاك مشــاركةه

ئــتالف علــى العــرض ، وأن يقــدموا اال  فراأن يوقــع أطــ، و  ( ينردفــومن عــينامن ) مجتمالتــ لف بالتكافــل والتضــ
 ائهم مجتمعين .الكفاالت والضمانات بأسم

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

المقاو  -ج أسماء  ينوي  الذي  ن ـيعي ر الف  لينذكر  األشغال   هممااستخدن  مقاول  اسم  ذكر  شريطة   ، التنفيذ  في 
الفرعيالكهروميكان المقاول  هذا  يكون  أن  على  الفئ ضممصنفاً   يكية،  نفس  التي  ن  المقاول  تمينة  إليها  ي 

 التي تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي .أو بالفئة الرئيسي في تصنيفه 

الم -د العرض  مع  أويلماة  لكفا  قدميرفق  مصد  ة  لصشيك  في ح  لا ق  المحدد  بالمبلغ   ، وألمره  العمل   صاحب 
المن المناق ) ملحق عرض  التزام  كدليل على جدّية   ) للدخاقصة  المناقصةول ف ص  تلك ن  أ   ، وعلى  ي  تكون 

 مرخصة للعمل في األردن .  ؤسسة ماليةالكفالة صادرة عن بنك أو م
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الذي  للمناقصين  الكفاالت  لتعاد هذه  المختصة خالل  رر قتطاء ، حسبما  الع  مهليع  لم يحن  العطاءات  ه لجنة 
ي يحال  لذا  المناقصسبق . أما  ما أصة أيهالعطاء أو انتهاء صالحية كفالة المناق ( أيام من تاريخ إحالة  7)

 .   د أن يقدم ضمان األداء ويوقع العقدالكفالة بععليه العطاء فتعاد إليه هذه 
( فعندها يتوجب على المناقص    Bondsأمين )ت  تاانعمل فيه ضمتست  دلب  لىإيًا  نتمأما  إذا كان المناقص م

األحوال يجب أن ل ك مان وفيثل هذا الضبل مكان يقمسبق إلى صاحب العمل لمعرفة فيما إذا أن يتقدم بطلب 
 ها . ك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في االردن عند تقديمصدقة من بنتكون تلك الضمانات م

ن يحدد عنوانًا إذا كان مركز المناقص الرئيسي خارج األردن فإّن عليه أ  ماأ  سمي الكامل ،الر   اقصنلما ن  واعن      -هـ
تبعث  أو رسالة   ة المراسالت واإلشعارات . وكل إشعاراف ك  جه إليهمي الذي تو الرسنوانه  له في األردن ليعتبر ع

 إليه . مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سلمت 
أليالً لحت  يقدمأن   -و البن  والتجهيرئلاود  سعار  المواد  تكاليف  مبينًا   ، العطاء  في  المحددة  اآللية  يسية  زات 

 ال كاملة . شغألبنود ا باح إلنجازاألر ارية و والمصنعيات والمصاريف اإلد
بيانات -ز أو  معلومات  يطلب  أي  ب   أخرى  إرفاقها  أو  تقديمها  المناقص  بموجإلى  مطلوبة  كانت  إذا  ب  عرضه 

 فات الخاصة أو هذه التعليمات .اصو مضافية أو ال ة اإلصالخا طلشرو ا
لتنفيذ كل من تلك   يةكلقيمة اللى أنها الات عالكمي  لبنود في جدولي يدونها المناقص أمام ا( تعتبر األسعار الت3-4)

وإنجازها   أيةالبنود  ك  وإصالح  وتشمل   ، للعقد  وفقًا  فيها  األــــــــــــــــــــعيوب  اعمذلك  )  ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ديهيتملال  ة 
Preliminaries ت ( . كميادول الصة بها في جالتمهيدية بنود منفصلة خا ( ) إاّل إذا ورد لألعمال 

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

ن أجل التوضيح وإزالة  قص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات المختصة مناملطاء ، فعلى االع
جابة خطيًا توزيع اإل  ( أيام ، ويتم  7اء بما ال يقل عن )  عطالد لفتح  اريخ المحدالت  د يسبقااللتباس في موع

ضيح مبررًا لطلب تو لامثل هذا  تخذ  أن ي  زجو ي  ء والعطامتقدمين لل على االستفسارات على جميع المناقصين ال
 تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض .

 إيداع العروض:  ( 3-6)        
 ( 2021هــ//  4 )   عطاء رقم مكتوب عليه من الخارج م تو ظرف مخ كاماًل وفيض متم العر يقد -أ    
                                        ةالعقب -مواقف السيارات ووحدات صحية في امتداد شارع الفاروق  تنفيذ أعمال :الخاص بمشروع 

لك وذ  النها عن العطاءتصة في إعاءات المخدوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطواسم المقاول ويودع في صن     
 حددين لإليداع .لما يخد والتار قبل الموعأو  في/

 غلقًا . إّن أي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إلى صاحبه م -ب  
إذا نص في دعوة العطاء على اتباع  ضور من يرغب من المناقصين ، إاّل  دة في جلسة علنية بحعاوض  العر فتح  ت -ج  

 .سلوب آخر أ
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 إلزامية العروض : ( 3-7) 

اعي م  لعرضتبر  لللز المقدم  بعدص  اق منمًا  العرض  هذا  سحب  يجوز  ملزمًا   وال  العرض  ويظل  لاليداع  موعد  اخر 
عطاء مدة التزام  اريخ إيداع العروض إاّل إذا حدد في دعوة البتداء من تامًا  يو   (  90  فترة )ل  قدم بهللمناقص الذي ت 

 .  أطول من هذه المدة
 : عمالت الدفع وعرض المناقصة  (3-8) 

على غير ذلك في شروط دعوة العطاء . وإذا كانت هنالك  ار األردني إاّل إذا نص  ينلد باأسعاره    ماقص تقديالمنعلى  
أسعار تحويلها في  ي نموذج عرض المناقصة ، فإنه يجب تحديد تلك العمالت و ف يها  عل  صمنصو للدفع    ى ت أخر عمال

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

  ةسلط  ه فيب  لوالمعم  2001( لسنة  4رقم )اللوازم واالشغال  نظام    بموجبم دراسة عروض المناقصات وتقييمها  تي
الخاصة  طقةمن االقتصادية  الم  العقبة  النافذة  المملكوالتشريعات  في  ات المشتري  مانظ)  الهاشمية  نيةاألردة  فعول 

والتعليمات المنبثقة من   ( من الدستور120)( و114ين )لمادتتضى االصادر بمق  2019لسنة    (28)ية رقم  ومالحك
 التعليمات . بهذهة ياودر  طالعإ ىليكون عويفترض في المناقص أن  ،(نفسه النظام

 : أسلوب تدقيق العروض(4-2)
البنود الواردة   لسلسحكم التال ي ى انض علرو العالتالية في تدقيق يتم إتباع الخطوات واإلجراءات 

 -:هأدنا
سـعر قض بين حساب جملة أي مبلـغ ومـا يجـب ان تكـون عليـه هـذه الجملـة بتطبيـق عرض خطأ او تناالُوجد في  ا  إذ -أ

تـالي يـتم تعـديل ات المختصة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيـق سـعر الوحـدة ، وبالعطاءال  ةللجن، ف   دةحو ال
 .ي للعطاء وفقًا لذلك  لجمابلغ اإلو المار أألسعا موعمج

 -ألرقام عن المذكور كتابة بالكلمات فيتم إتباع اإلجراءات التالية:وحدة المذكورة باالف سعر اختلإذا  -ب
ها إلــى فـي سـعر الوحــدة لبنـد معـين بـين مــا هـو باألرقـام عمـا هــو بالكلمـات فينظـر عنـدالف اخـت وجـد إذا : (1-)ب 

قـرب تم األخـذ بالسـعر األيـ يـراً فـرق كبكـان الكتابًة بالكلمـات فـان   جاءًا وما  ء رقما جاين مب  ابيالفرق الحس
 ج .واردين بالكلمات أو األرقام إلى السعر الدار السعرين المن 

 صغيرًا فعندها يتم األخذ بما جاء كتابة بالكلمات .فرق ال نكاا : إذ( 2-)ب
 ه .قبول العرض أو رفضلًا  ر منطقيالسع قييمفي تق حالالعطاءات المختصة ( : ويظل للجنة  3-)ب

 ةصـالمخت الحسابية ،  فإنه يـتم تصـحيح المجمـوع وفـق مـا تقـرره لجنـة العطـاءاتي أي من العمليات  ف   د خطأا ُوجإذ -ج
 صحح ملزمًا للمناقص .الم وعمجالم يكون و 

رة وكأنهـا محملـة علمسـد غيـر االبنـو تلـك بـار عتم ار مـن البنـود ، فيـتإذا ُوجد أن المناقص لـم يقـم بتسـعير بنـد أو أكثـ -د
تلـك  المناقص تنفيذها )فيما إذا أحيل عليه العطاء ( وذلك بدون مقابـل سـواء أرفـق  ، وعلى  رى األخلعطاء  بنود اعلى  

 ي عرضه . ها ف فقر يلم  د أونو بلا
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وحدة  لر ابت اسعااو كت،     اضحةو   غيرط باألرقام وجاءت  اذا لم يقم المناقص بكتابة سعر الوحدة بالكلمات وإنما فق -هـ
لمبلغ عندها يجوز للجنة العطاءات المختصة إتباع  س في احتساب جملة اباالت  ل معهاة وتشكبكلمات غير واضح

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

ا  ر وردى سعأعل  يقتطب المناقصين اآل  دلبنلهذا  ا، عند  العطاء لغاية  منين بلمشاركخرين  الحصول اقصة 
 مالية لهذا العرض .لى قيمة إجع

( اقل العروض قيمًة واتجهت النية   لإلحالة عليه ، 1-ـ  د )هبنلاليه  بق عط  يذعرض ال( : إذا بقي هذا ال2-)هـ
 . نخريصين اآللمناقند اند علبا اأدنى سعر ورد لهذ عندها يتم تطبيق

 (  . 2-للعرض على أساس )هـ  ةيجمالمة اإلل القي( : يتم تعدي3-)هـ
ا -و دون  ما  لبند  المبلغ  جملة  بكتابة  المناقص  قام  يقومإذا  كوح لاسعر  وين  تدب  ن  البند دة  لهذا   تابه 

 لبنداية  على كم لمبلغلة اة جمسمن ق وحدة لهذا البند م) وكان سعر الوحدة رقمًا غير واضح ( فيتم احتساب سعر 
الم -ز  قام  بإذا  الحقورة  بصد  بنتسعير  ناقص  المختصة  العطاءات  فللجنة   ، فيها  مبالغ  أو   مغلوطة 

 -بما يلي : 
 ،  عرض اورفض ال -1 

المناقصين اآلخرينعار  سألال  ديتع  -2 الرائجة وأسعار  السوق  شريطة ان تبقى   بمعرفة المقاول مستأنسة بأسعار 
 تدقيق . البعد العرض قيمة  ديل مساوية أو اقل منعالترض بعد ة للعمالياإلجة قيمال

بما (4-3)  متقيد  غير  أي عرض  إهمال  في  بحقها  المختصة  العطاءات  لجنة  ف   تحتفظ  الهذ   يورد  تمارس كما  ت  امتعليه 
)اللوازم واالشغال  نظام    بموجبصالحياتها   به في سلطة منطق  2001لسنة    ( 4رقم  قتصادية اال  العقبة  ةالمعمول 

الم  الخاصة النافذة  ف والتشريعات  الممفعول  )ام  نظ)  الهاشمية  دنية ر األ ة  لكي  رقم  الحكومية  لسنة  28المشتريات   )
بمق  2019 الماضتالصادر  )ى  و114دتين  من    ورلدستا  ن م(  120)(  المنبثقة  بإحالة   ،(نفسه  النظاموالتعليمات 
مطالبة أن يكون ألي مناقص لم يفز بالعطاء أي حق في    ن دو  كل ذلك  ميد بأقل العروض قيمة ويتاء دون التقالعط
 عمل بأي تعويض إزاء ذلك .الب صاح

 

 ( الضمانات ) الكفاالت (5) 
 :فيذ ( نتة الالاء ) كفضمان األد  ( 5-1)

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

ان الصادر عن أحد البنوك أو تكون قيمة هذا الضم، و   مرفقال  ءألداان ا ضم  جب نموذلعقد حسقيع اتفاقية اعند تو 
 ات فيذ التزامدة ) في ملحق عرض المناقصة( وذلك ضمانًا لتنحدم نفي األردسسات المالية المرخصة للعمل مؤ دى الإح

 ا قد يترتب على المقاول وفاء ألغراض العقد. العقد تنفيذًا تامًا ، ولدفع م
ا يحق لصاحب  دهب فعنز عن تقديم ضمان األداء المطلو اقية العقد ، أو عجاتف وقيعت ن عأخر أو تص ق اض المنإذا رف 

أي حق في المطالبة بها   قصيكون للمنا المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى القضاء ، وال ة صق االة المنالعمل مصادرة كف
 تعويض بشأنها . أو بأي 
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 : ( لعيوبا إصالحكفالة  ضمان إصالح العيوب )  ( 5-2)
ــلالى لـــع 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  %5إصـ

ــة مـــن ق  ــاألعيمـ ــزة النهائ لامـ ــمان قياالمنجـ ــديالت ، لضـ ــد التعـ ــتكمايـــة بعـ ــه باسـ ــال ل مـ ــذ أعمـ ــة وتنفيـ ــال المتبقيـ األعمـ
ــوبإ ــالح العيـ ــا  صـ ــوص عليهـ ــدة المنصـ ــة للمـ ــقالمطلوبـ ــي ملحـ ــرض ا فـ ــاقص لعـ ــوبح ،منـ ــون ي ثيـ ــذاكـ ــم هـ ان الضـ

ب حاصــــالضــــمان لمــــل فــــي األردن . وبتســــليم هــــذا لعخصــــه لنــــك أو مؤسســــة ماليــــة كــــل منهمــــا مر صــــادرًا عــــن ب
 .ءالعمل يعاد للمقاول ضمان األدا

 
 عامة :مالحظة 

ــلّ ا إذ  ــ أخــــ ــذه التعليمــــ ــن هــــ ــأي مــــ ــاقص بــــ ــةالمنــــ ــاءات المختصــــ ــة العطــــ ــق للجنــــ ــه يحــــ  ات، فإنــــ
 .عرضه اداستبع
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 المقاولة الموحدد عق
 2010/للمشـاريع اإلنشائية

 
  2013 دلة الثانيةمعلعة االطب

 لحكومية  شغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات اة االوزار ن  م ةالصادر ت والتعديال
 

 
جـزء الثانــي لا  
 العامـــــــــــة   ـــروطلشــــ ا

 
 

الشروط   دفتالعامة  تعتبر  ا  رفي  الموحداو قملعقد  لعام  مشلل  لة  اإلنشائية    وزارة   الصادر عن  2010  اريع 
المعمول به في سلطة منطقة    2001لسنة  (  4)رقم  غال  شالوااللوازم  نظام    و,  ان  ـواإلسك  امةلعغال ااألش
االقتصادالعقب الم  الخاصةية  ة  النافذة  المملكوالتشريعات  في  ت  مشتريا لاام  نظو )  الهاشمية  دنيةر األ ة  فعول 
) مية  و الحك بمق  9201نة  لس  (28رقم  المادتين  الصادر  و114)تضى  الدستور120)(  من  يمات  والتعل  ( 
لعطاء  ا اطرح هذ  ريخبتاصة  في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخا  ةالساري  ،  (نفسه  النظامة من  ق ثنبلما

نه  بأ   منهاماً لتز ا  يعتبر  المناقصتبعها من تعليمات شروطًا عامة لهذا العطاء وأن تقديم عرض  وجميع ما ي
 . بنودها ع جمي د اطلع عليها وتفهمها وقبل بق



( 1202/هـ/4 ) عطاء رقم :  ندسية اله  اتاء العطة مديري           الهاشمية األردنية  لكةلمم ا                        

1022 آب   

 الخاصة  ةصاديتاالق نطقة العقبة م سلطة

د  امتدايارات ووحدات صحية في الس   مواقف تنفيذ أعمال
العقبة  -شارع الفاروق   

 

14 

 الفصـل األول  

 أحكــام عامـة 
GENERAL PROVISIONS 

 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

 هــــــــــذه يكــــــــــون للكلمــــــــــات والمصــــــــــطلحات التاليــــــــــة حيثمــــــــــا وردت فــــــــــي شــــــــــروط العقــــــــــد  
أن الكلمات التي تشير إلى األشخاص المخصصة لها أدناه ، كما   معانيلا  ة(لخاصوا  نهاممة  لعا) ا
 -اق غير ذلك :لسيونية األخرى ، ما لم يقتض اقانال  تكياناالفرقاء تشمل الشركات وال أو

1/1/1  " " The Contract:  قـدالع  

  1/1/1/1     " Contract":  العقـد   

،  والمواصفات   المناقصة ، وهذه الشروطتاب عرض وك قبول ،ال تابكقد ، و اقية العيعني اتف 
في اتفاقية العقد أو في كتاب  دت( مدرجةات ، والجداول ، وأية وثائق أخرى )إن وجوالمخطط 

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

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

مناقصة ، شاماًل ألية  اب 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 " ،العقد ية فاقتعني "االقبول يفإن مصطلح كتاب 
 ة العقد " هو تاريخ إصدار كتاب القبول . "اتفاقي

1/1/1/4  "Letter of Tender" : ةعرض المناقص ابكت  

العرض المتعلق ، وتشمل  ولاوالتي استكملها المق ة كتاب عرض المناقصةسماالم لوثيقةيعني ا 
 عمل .ى صاحب الإل  وقدمه اوللمقاوقعه  غال الذيباألش

1/1/1/5  " "Specifications:     فاتالمواص 
ت قد وأي تعديالالعمواصفات األشغال المشمولة في  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 ا هــي مكمــ غالشــات األنــي مخططــعت 
 عقد .أو من ينوب عنه( بموجب أحكام ال صاحب العمل )

 "Schedules" : الجداول 1/1/1/7
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وتضـم  دمها مـع كتـاب عـرض المناقصـة ،ل كما استكملها المقاول وق داولمسماة الجني الوثائق اتع 
اول ائم وجــدت والقــو ول الكميــااجــدذه الجــداول ل هــن ان تشــمكــموي ةالصــف عقــد بهــذهالــى وثــائق ال
 اسعار الوحدة.

1/1/1/8  " Tender"   عرض المناقصة:  

 اشـتملهارى معـه ، كمـا أخـ ه مـن وثـائقمقاول بتقديمـال  ض المناقصة وجميع ما قامتاب عر تعني ك 
 العقد .

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

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

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

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

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

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

ي وافق عليه صـاحب 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 اض هذاغر س ألدالمهن ام بمهاميعني الشخص الذي يعينه صاحب العمل للقي 
ــدناقصــة بملحــق عــرض الم يل هــذه الصــفة ، أو أي شــخص آخــر يقــوم صــاحب العمــل بتعيينــه كب

 ( .3/4)  ادةوفقًا للم  ذلك التعيين عن س من وقت الخر ، ويبلغ المقاولللمهند
1/1/2/5   Contractor’s Representative"":  ممثل المقاول  

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

1/1/2/6  "el"Employer’s Personn:   العمل 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 ذينفراد الألان م أياً  ، وكذلك  وصاحب العمل
 العمل .من أفراد صاحب 

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



( 1202/هـ/4 ) عطاء رقم :  ندسية اله  اتاء العطة مديري           الهاشمية األردنية  لكةلمم ا                        

1022 آب   

 الخاصة  ةصاديتاالق نطقة العقبة م سلطة

د  امتدايارات ووحدات صحية في الس   مواقف تنفيذ أعمال
العقبة  -شارع الفاروق   

 

16 

بمــن فــيهم المــوظفين والعمــال  خدمهم المقــاول فــي الموقــع ،يســتوجميــع مــن  ممثــل المقــاولنــي يع 
ــرهم مــن جهــاز الم ــ يجهــاز أقــاول أو وغي آلخــرين الــذين يســاعدون األشــخاص ا، و فرعــي  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 يعني 
 ء .ي من هؤالجزء ما من األشغال ، والخلفاء القانونيين أل

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

 ني أشخاص آخـريو أة في العقد ، أيسمون بهذه الصفن 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 االسهندي للمللدو 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

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

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

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

 (.8/4ب المادة )يتم بموج  اإلنجاز
1/1/3/4  ''  on Completion '' stTes   نجاز:عند اإل  اتار ختباال  

 ب التي تطل أو يقين ،لفر ن ايليها بالمتفق عتعني تلك االختبارات المنصوص عليها في العقد ، أو  
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 (قسم 
 Over Certificate-''Taking''  شهادة تسلم األشغال:     1/1/3/5

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

جراؤهـا بموجـب أحكـام م إ، والتـي يـتهـا فـي العقـد علي) إن وجدت( المنصوص الختبارات  ني تلك اعت 
ــتم تســلم األشــغال أو أي قســم م الشــروط ــ ل (لحــااواقــع  نهــا) حســبالخاصــة ، بعــد أن ي ل مــن قب

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

ل أو أي ألشـغااي فـ بـالعيوب ( لإلشعار11/1) جب المادةالتي يتم تحديدها بمو الزمنية    تعني الفترة 
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 يــتمهــا لتمديــد ) مــع أي قســم منهــا ) حســب واقــع الحــال ( كمــا هــي محــددة فــي عــرض المناقصــة 
فـي از األشغال ، أو أي قسم منها ، كما يتم تحديده ( محسوبة من تاريخ إنج11/3مادة:ال  بموجب

 ( .10/1مشار إليها في المادة )ألشغال الشهادة تسلم ا
1/1/3/8  ''Performance Certificate''  داء :ة األشهاد  

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

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

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

فيها.  عيوب  

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

 "Cost'':   الكلفة 1/1/4/3

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

 ficate ert"Final Payment C":  ة الختاميةة الدفعادشه 1/1/4/4

 ( .14/13لتي يتم اصدارها بموجب المادة )فعة الختامية االدني شهادة عت 
 ''nt'l StatemeinaF':   النهائي المستخلص 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''ertificatt CnPayme Interim  شهادة الدفع المرحلية 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  
 ''tificateayment CerP '':  شهادة الدفع 1/1/4/9

 فصل الرابع عشر " رها بموجب أحكام " الع يتم إصدادف  ي شهادةأ نيعت 
  Sum''''Provisional: المبلغ االحتياطي 1/1/4/10
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تنفيذ جزء ما من األشغال   غرضفي العقد لبهذه الصفة  يدهني أي مبلغ ) إن وجد( يتم تحدعي 
 .( 13/5المادة )لتزويد مواد أو تجهيزات أو لتقديم خدمات بموجب 

 ''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

ــاول  ــب شــ كجــزء مــن يعنــي أي كشــف أو مســتخلص يقدمــه المق ــ ادةهطل ــام بمو دفع ، ال " جــب احك
 .الفصل الرابع عشر " 

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

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

ا ازهــإنجو شــغال تنفيــذ األكنــات والعربــات وغيرهــا مــن األشــياء الالزمــة لاتعنــي جميــع األجهــزة والم 
مؤقتة وال معدات صـاحب العمـل ) إن وجـدت( األشغال ال فيها ، ولكنها ال تشملأية عيوب  ح  واصال

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

1/1/5/2         " Goods":  اللوازم 
 مناسب .ا ، حسبما هو و أي منهالمؤقتة أال واألشغات هيز جد والتل والمواتعني معدات المقاو 

 '' Materials'' : المواد 1/1/5/3

 جــزء مــا مــن صــد بهــا تشــكيلو ق ت ا) غيــر التجهيــزات( التــي شــكل ل األنــواعتعنــي األشــياء مــن كــ 
ا هتقـديم المقـاول ك المواد الموردة فقـط ) ان وجـدت( والتـي يطلـب مـنشغال الدائمة ، بما في ذلاأل
 د .ب العقموجب

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

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

  ئمةل الداشغااأل ما من شكيل جزءكنات والعربات التي شكلت او يقصد بها تاتعني األجهزة والم 
 ''  Section '' :   قســم 1/1/5/6

 مــن االشــغال 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 جودقتضـي و ي يالتـ قـاول (عـدات المتعني جميع االشغال المؤقتـة مـن كـل نـوع ) باسـتثناء م 

 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 ات الطابع الفني ) إن وجدت( الذ

 'Country''':  الدولـة 1/1/6/2

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

مالها مـن سـتععمـل لغـرض ادمها صـاحب اليقـ  كنـات والعربـات ) إن وجـدت( التـياهزة والمتعني األج 
زات جهيـالت مل تلـكهـا ال تشـنفيذ األشـغال كمـا هـي محـددة فـي المواصـفات ، ولكنقبل المقاول في ت

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

 صل التاسع عشر " .في " الف كما هي معرفة 
 ws''La'' :   نينقواال 1/1/6/5

يـة درة عـن أتشريعات واألنظمـة وغيرهـا مـن القـوانين الوطنيـة ، وكـذلك األنظمـة الصـاميع الي جتعن 
 ونيًا .قانمشكلة مة عا ةسلط

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

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

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

 ''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 األشــغتغييعنــي أي   ــام بــه أو مــات ال ي الموافقــة عليــه كتغييــر بموجــب أحك
 " . "الفصل الثالث عشر
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 عقد المقاولة الموحد
 2010/ للمشـاريع اإلنشائية

 
  2013 دلة معلا  ةالثاني  ةعبطال

 
 

 الجــزء الثالـث 
الشـــروط الخاصـــة     

 
 
 
 



( 1202/هـ/4 ) عطاء رقم :  ندسية اله  اتاء العطة مديري           الهاشمية األردنية  لكةلمم ا                        

1022 آب   

 الخاصة  ةصاديتاالق نطقة العقبة م سلطة

د  امتدايارات ووحدات صحية في الس   مواقف تنفيذ أعمال
العقبة  -شارع الفاروق   

 

21 

 ئية إلنشااع ريللمشا وحد ملا مقاولةعقد ال 
  وط الخاصةالجزء الثالث : الشر 
ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ  

............................ .................................................................... مشروع:لا  
     

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

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

     
 
 

في هذا  اردة و الط  تمد الشرو عتو  مة ، اشروط الع يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متممًا لجزء ال    
 للعقد .   الجزء كشروط خاصة

ر  قدالالعامة يعتبر سائدًا ويؤخذ به ب  مواد الشروطعديل 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 اإلضافي  الشروط الخاصة  -ب
 

 اإلضافيةصة ط الخارو الش -ب
Supplementary Particular Conditions 

 ـــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــ ـــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــــــ 

 .  ضوع هذا العطاءع مو لمشرو وصف ا *
حسب ماهو    و    العقبة    -مواقف سيارات ووحدات صحية في امتداد شارع الفاروق   تنفيذ أعمالع  يتضمن المشرو           

 . اول الكميات المرفقةدمبين بوثائق العطاء وج
 :. يبار ما يلعين االعتعلى المناقصين أخذ ب

زء ال يتجــزء مــن المشــروع ويجــب ر جــعتبــت الخاصــة تت ولــم تــرد فــي المواصــفايــالكمي اعمــال وردت فــي جــداول اأ .1
 من األعمال .ضمن ا تسعيره

 .اً يومتسعون ( 90مدة تنفيذ االعمال ) .2
 . هينشائية بجزأع األ اريد للمشحلة المو قد المقاو ع  فترروط دالعطاء لشهذا يخضع  .3

 ن كان مطلوبًا ( . إ وكيد الجودة )تنظام   – ( 9/  4المادة )   *
 ها. ب العمل والمواد التي يقدمصاحمعدات   – ( 20/ 4المادة )   *
(  42مدة ) تعدلع ، المشرو روف هذا بالنسبة لظ –مباشرة العمل    –(  1/  8مادة ) لا  *

 ( .العطاء الةقبل إح دهاتحدييجب يومًا الى )
 نجاز مدة اإل    –(  2/  8مادة ) لا  *
 تأخير . تعويضات ال  –(  7/  8المادة )   *

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

 : ة ما يليضاف إلى نهاية الفقرة  ) ز ( من الشروط الخاصي
حالــة انخفــاض  فــيويجــب الحســم منــه ,  حروقــاتملســعار اســية وأعار المــواد الرئييــادة أســعــن ز "  

 ار المحروقات الخاضعة لتعديل األسعار ".ية  وأسعاد الرئيسأسعار المو 
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 تالية :مراعاة األمور ال اولى المقب عليج *
 

 : عامةمات زاتلا -أ
 تطاع .المسقدر  بيئة بتلويث الالعمل على التقليل من الضجي  و  -1
 ل .ض غير تنفيذ األشغار غي ألع ( ق لمو ) ا تعمالعدم اس -2
 ئضة عن الضخ وخالفه لمنع اإلضرار بالغير .افالياه  والم  فيضانتصريف مياه ال -3
صـــرح لـــه باقتالعـــه وإعـــادة اجات بشـــكل مالئـــم ، وزرع بـــديل لمـــا لـــم ييار والمـــروج والســـشـــجلـــى األفظـــة عالمحا -4

 س .لمهندا اتتعليم لى حسباألو تها  لى حالسياجات إال
مـل الترتيبـات وعيقـوم باالتصـال معـه ،  نل ألمقاولك أحد المجاورين ، فعلى الة على مب إنشاء سقاوجو الة  ح  يف -5

 .  عند إتمام العمل وعلى حسابه الخاص المكان وإصالحهء ك ، ثم إخالالالزمة لتنفيذ ذل
 

 ضبط وإدارة العمل : -ب

 محاضر االجتماع .اد ع وإعدق و ات الماجتماعد عيموا بيفي ترتدس لمهنن مع اأن يتعاو -1
 ّدلطوبـة ، ومعـة الهـواء القصـوى والـدنيا ، والر ار ، يسـجل فيـه درجـات حـر   ةيـوال الجو أن يعد سجاًل خاصًا باألح -2

 لمليمترات وساعات الهطول لكل يوم .ابهطول األمطار 
 ر .لتقاريا ادوإعد لر العمسي  تقدملبيان  وغرافية أن يقوم بأخذ الصور الفوت -3
 ول .بأس عن إنجازاته أواًل دنهمثل المجدواًل لذلك ، وأن يعلم م أن يضعالح العيوب ، إص لةي حاف  -4
ب العمل ، وبالعـدد والحجـم وبالشـكل الـذي يتفـق مـع حشروع ، واسم صاالمتبين اسم    أن يزود الموقع بالفتات -5

 عليه . المهندس
دء علــــى المقــــاول قبــــل البــــجــــب مــــا في لمــــة أو عس لمــــادنــــدمهد العاأو مســــ نــــدسالمهة رفــــض فــــي حالــــ -6

 ممثـــل المهنــــدس أو المهنــــدس ، وذلــــكى إلعــــادة أو التصــــحيح إلــــابقترحاتـــه بتصـــحيح الوضــــع أن يقــــدم م
 الخطأ . رارلتالفي تك

ــزوده كــان م اإذ -7 ــه أن ي ــر للمــواد فــي الموقــع / فعلي ــز مختب ــه تجهي ــا من ــرة  بمشــرف ذيطلوب ــة لتأدخب   المهــامي
 :ة  ليالتا

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

 عقد :لمهامه بخصوص ا داءمقاوالت وأممارسة مهنة ال -ج
 

 الممارسة الجيدة:  -1
ة دالـــك المـــتكـــون تن أ فهـــوممله مـــن افإنـــة ، مصـــنعي منـــت  أو إذا لـــم يكـــن قـــد حـــدد وصـــف كامـــل لمـــادة أو

ــأو ا ــل مالئمــــة ألغــــراض العلعمــ ــتنت  مــ ــا يمكــــن أن يســ ــد أو مــ ــامنيقــ ــات الت هن مضــ ــًا لممارســ ــذ نفمنطقيــ يــ
 واصفات القياسية المعمول بها .مفات العامة والواصلبنود والمالجيدة  ، بما في ذلك نصوص ا

 المواصفات القياسية : -2
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ول لى المقافإنه يجب ع  رهاأو غي  (  B. S.S( أو )    A.S.T. Mمثل )  ية  قياساصفات  لمادة مو إذا حدد  
 مواصفات لما فيه قناعة المهندس.البقة ما يقدمه من تلك اطن مي تبيتقديم شهادة المنشأ الت

 

 ة  :ت المقيدصفاالموا -3
المقاا  ذإ على  يجب  فإنه  المنتجات  أو  المواد  إلحدى  واحد  مصدر  حدد  التقيما  بالبول  ،د  يغيروال  ند  ذلك    
 ة بموافقة صاحب العمل .ية من المهندس مقرونخط  موافقة ن حد بدور الواصدلما

 

 :  الخدمات المخفية مرافق عالمات -4
مرافق وأن يعد لها مخططات دات  مواقع لتمدي  ايوجد بداخلهتي  ال  في األماكنعلى المقاول وضع إشارات بارزة  

 يحها أو تشغيلها  تصلها أو تصيان أو ها ص عليالفح ءار عند إجها إلي  هتداءتسهيل اال، وذلك لمساحية واضحة 
 

 : المحليةاستخدام األيدي العاملة  -د
 

 ض المحلية :ن الخزينة أو القرو م  المشاريع الممولة-1
 بموافقة  ردنيـين ، يجوز استخدام عمالة وافدةتي يتعذر العمل فيها من قبل ألااالستثنائية    التفي الحا -أ

 .  ةالمسبق  ملالع وزارة
أية ععدم إعطا     -ب ب وعلى أن  ابنت األسلين غير األردنيـين مهما كاة من الباطن للمقاو رعياءات ف طء 

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

ر  اصة للنظر في مثل هذه األمو ية إلى لجنة فنية خجنب رة األبتلك الخالحاجة ل  بأسبا  نيبذلك يب   ريراً تق
الونتورفع   المناسب حول ازر سيباتها إلى مجلس  القرار  ر ااألجنبية ومقد  كاتلسماح للشر اء إلصدار 

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

 دة  اسضوية الوع
 ة واإلسكان  عامغال الشارة األعام وز  ينأم

    رة العطاءات الحكوميةام دائمدير ع
 مهندسين ال  نقيب

 لين او نقيب المق
 ع.قة بالمشرو وممثل عن الدائرة ذات العال

 

 نموية خارجية : مولة بقروض تم المشاريع ال-2
 نييناألرد تااإلنشاء يقاولانون مضمنها ق  يتم مراعاة القوانين األردنية ومن - 
أو    ينف مع مقاولين أردنيـالتأو االئين غير أردنيـين بالمشاركة  شاريع من قبل مقاولالمذ هذه  يوز تنفجي  - 

 .لك ة العامة ذباالنفراد إذا اقتضت المصلح
ــة ت - ــي حالـ ــروعنوفـ ــذ المشـ ــ فيـ ــل هـ ــن قبـ ــزام مـ ــب االلتـ ـــين فيجـ ــر أردنيـ ــاولين غيـ ــل مقـ ــن قبـ ــاولينؤالء الممـ  قـ

هرة المطلوبـــة والمقــــدرة مجمـــوع العمالـــة المـــامـــن %( 70) بتها عــــنال تقـــل نســـأردنيـــة  يل عمالـــةغبتشـــ
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ــدي ــقرًا حقيتقــ ــة وزارة األيــ ــغًا بموافقــ ــى أن الشــ ــكان ، علــ ــة واإلســ ــغ ال العامــ ــمح بتشــ ــن يل يســ ــدد مــ أي عــ
 ل األجانب العاديـين غير المهرة .االعم

 

الع-3 والمؤسسات  الوزارات  والبعلى  المسوالشلديات  امة  العهاركات  االلتامة  ببالمة  رئيسزام   وزراء  ال  غ 
ة ثبوت مخالفة أحكامه من قبل الد التي تبرمها  وفي حو قروط العواعتباره جزءا" من ش  1990ة  ( لسن6رقم )

 التالية : ت بحقهم اإلجراءاخذ مقاولين تت ال
( 7ا )هة أقصادموضع خالل  ب اللتصوي  حب العمل إنذار المقاول المخالف خطيًا على عنوانه من قبل صا -أ

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

 

ات الواردة في كودات البناء الوطني األردني فة تعتمد المواصخاصالعامة والا تبين وجود نقص في المواصفات  ذإ-4
 بحدها األدنى .

 

 شغال .حلية عند تنفيذ األالمصناعة لانتجات فرة وممتو يات اللخدام اآلستا ليل المحالمقاوى عل-5
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 : ةاإلضافي الشروط الخاصة قحمل **
ودة ومدة التوريد أو التنفيذ ومدى قدرة المحال  جعطاء من حيث ال ال  بة في دعوةمع مراعاة جميع الشروط المطلو  -1

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

دم قبالعرض الذي ت  ثبت نوان الملعا  اإلحالة بالبريد المسجل على  ارأحيل عليه العطاء بقر   يذاللمتعهد  يتم تبليغ ا  -2
ار األسع  نال مدة سريخال   تم ذلكعلى أن يتصال الحديثة التي يمكن توثيقها  به أو بأي وسيلة من وسائل اال 

 ال. حو ميع األج وضة في المعر 

المت -3 يقم  لم  عإذا  أحيل  الذي  العطاعهد  تليه  بعد  بتوقيغيبلء  اإلحالة  بقرار  الكفاالت  ع  ه  وتقديم  تنفيذه  و  أ  عقد 
عنوان ر على المن تاريخ تبليغه القرا  ة عشر يوماأربعتضى أحكام هذا النظام خالل  قلمطلوبة منه بمت االتأمينا
في    هاكند اشتر تامين الذي قدمه عة أو الالويصادر مبلغ الكف  الةذ اإلحيعن تنف   مستنكفا  , يعتبر   العرضبت بالمث

 ها:من ية أو أياللتالحالة أن تتخذ اإلجراءات ا ذهالعطاء وللجنة في ه
 لتنفيذ.اء على مقدم العرض األفضل الذي يلي عرض المستنكف عن اإحالة العط -أ          
 حه. عادة  طر طاء وإعلإلغاء ا  -ب         
  ذه في البند )أ و ب( من ه نــذكورتيـكف في أي من الحالتين المالمستنلزام المتعهد إ -ج          

 لطة أو أضرار لحقت بها نتيجة استنكافه. ـ غ تحملتها السـبالسعر وبأي مالفقرة بفرق ال              

 ة. سن  تقل عن لمدة الالسلطة  عطاءات يك ف ـــترااالشكف من د المستنحرمان المتعه -د         

 مة بتوجيه أيلز المادة دون أن تكون م هذه عليه فيء منصوص اللجنة بأي إجرا تقوم -هـ        
 تنكف أو المتخلف قبل تنفيذ تلك اإلجراءات. سلى المتعهد المر إار أو إنذاإخط              

 سباب.ألبداء ان إة دوالمقدمالعروض  رفض كلللسلطة الحق في  -4

 . ية كافةالجمرك سومب والر ئالرسوم والضرا ة ملشانار األردني بالديه ر اعم أسياول تقد على المق -5

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

لخلوي تف ااواله  لبريدق اندو صو س  والفاكوالهاتف  م )الموقع  ضح العنوان الدائن وبشكل واعلى المقاول أن يبي -7
  .قيعالتو ب لص المخووتسمية الشخ إن وجد(

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

ت ءااطالع  دائرة  /األشغال العامة واإلسكانشهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن وزارة  ق  رفامقاول إال  على -9
 .  وميةحكال

عتبر عدم  لمرحلية ويعند تقديم الفاتورة ازمة  الال غال  شاالمواد و لة لالجود   تر فحوصالمقاول بتقديم تقاريم اتز لي -10
 ورة. رف الفاتب موجب اليقاف صتقديم هذه التقارير سب

ايلتز  -11 التداباتخلمقاول  م  ااذ جميع  للمحافظةبير  األ   لالزمة  ا  نمعلى  أوالسالمة  وأية  تحدلعامة  ة يجنت  ثضرار 
 .اوللها المقملك يتحفي ذهمال اإل

يزات على التجه ظة ار والمحاف بغروج الخإزعاج أو  ثيكفل عدم حدو  العمل بما اجز المؤقتة أثناءحو ال وضععى اير  -12
 .يقطر ل ل عمليل الم تعطالموجودة وعد
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 التي  لألعمال  الفرديه  االسعار  لتثبيت  مذكوره  و  تقديريه   كميات  هي  الكميات  جدول  في  الوارده  االعمال  كميات  ان -13
 الكميات  عن  للمقاول  يدفع  و  محدده  غير  بنسب  النقصان   او  للزياده  قابله  هي  و  قدالعة  دم  خالل  اتنفيذه  يتوقع
 . المشرف المهندس عليها يوافق التي و فعليا المنجزه

  إلى  باإلضافة  التجاري   السجل  عن  وصورة  اصاإلختص  نفس  في  حديثة  تصنيف  شهادة  يقدم  أن  المناقص  على -14
  الشركة   سمبا  صدقالم  الشيك  أو  العطاء  دخول  كفالة  تكون   وأن  اءطالع  خةسن  لشراء  الشركة  من  رسمي  تفويض
 . العرض أو المناقص بعادتاس سيتم ذلك وخالف

 وتعليمات  قةالمرف   بالمخططات  االلتزام  مع  المقاول  مسؤولية  من  تكون   عوائق  وجود  على  المترتبة  الكلف -15
 . المشرف المهندس

  ،   كهرباء  ،  مياه  ،   أشغال  ،  مفوضية )  المختصة  جهاتلا  مع   زمة الال   التنسيقات  بجميع  القيام  المقاول  على -16
  العمل   حتصاري  وتحصيل  العمل  منطقة  ضمن  عةالواق   الخدمات  خطوط  لتحديد  وذلك  (أخرى   جهة   اي  ....،اتصاالت

 اعادة  ومسؤولية  ،  الخدمات  بتلك  الضرر  لحاقإ  عن  تنجم  التي  والقانونية  المالية  المسؤولية  ويتحمل  ،  لوبةمطلا
 والتقيد  ،  االمر  لزم  ان  الجهات  هذه  تطلبها  التكفا  أو  رسوم  أي  ودفع  ،  للتلف  تتعرض  مرافق  أي  في  عوضااال 

  المقاول   ويتحمل  العطاء  مدة  ضمن  من  قاتنسيالت   هذه  زإلنجا  الالزمة  المدة  وتعتبر   ،  جهاتال   هذه  بتعليمات
 . فيها التأخير مسؤولية

 بحركة   والتحكم  التحذيرية  واالشرطة  الشواخص  ووضع  مانواال   امةالع  السالمة  اجراءات  كافة  اذخ ات  المقاول  على -17
  العقبة   قةمنط  سلطة  عن  الصادرة  والتعليمات  رفالمش  المهندس  تعليمات  وحسب  لطريقا  في  المرور  وانسيابية

 . الخرى  والجهات والسلطات الخاصة تصاديةق اال

 والطمم   االنقاض  جميع  ونقل  ،  مالعالا  من  اءاالنته  بعد  االصلية  حالتها  الى  االوضاع  جميع  اعادة  المقاول  على -18
 .اعاله االسعار  ضمن مشموال ذلك برويعت ذلكل ة المخصص اكناالم الى

  ،   ةالخاص  اديةاالقتص  ةالعقب  ة منطق  لطةس  اتطلبومت  اتمليتع  بحس  اتالحفري  الالعم  اعوضاال   ادةاع  متت -19
 .تزفيتها لحين عرضيةلا رياتحفال مقاطع  على السميك الصاج من ألواح أو تمؤق  كو انترل الطب عووض

 الميكانيكي  الرجاج  دامخواست  عمالاال  ميعج  في  الجاهزة  الخرسانة   دامخاست  و fair face طوبار  مخدااست  يتم -20
 . الصب أثناء

  رج   ةبدرج  ورسك  يسب  ةطبق  عبوض  هعلي  تكان  اكم  اعاالوض  عجمي  ادةاع  تمت  فلت،االس  يف   العماأل  الح  يف  -21
 ك وذل  ،يةوالعرض  ةالطولي  اطعللمق  عالواق   بحس  أو   م س  7  ماكة بس  ةيفلتاالس  ةوالخلطMC ةطبق  ورش%  100
 ة بقعلا  ةمنطق  ةلط س  لقب  نم  ةالمعدل  فاتللمواص  ا ووفق  كانواالس  ةالعام  غال شاأل  وزارة  فاتمواص  بحس

 . االوضاع وإعادة  رق الط يف   رالحف اتعملي صخ ي افيم ةالخاص اديةاالقتص

 .المهندس قبل من اعتمادها بعد اال اتركيبه او توريدها يتم وال وبة،لالمط ادللمو  عينات او كتالوجات تقديم يتم -22

 قويح  ،  الهاع  ودبنلا  رعااس  منض  مولةمش  ذةالمنف  الواالعم  وادالم  ىعل  ةالمخبري  وصالفح  راءاج  اليفتك  رتعتب -23
 .مناسبا يراه ما وحسب المنفذة االشغال او للعينات فحص أي بلط رفالمش للمهنددس

 نصه  حسب  2013  المعدلة  الثانية  الطبعة  2010  -  الموحد  المقاولة  عقد  نصوص  روعمشلا  هذا  ىعل  ينطبق -24
 : يلي ما الى التنويه مع االشغال وزارة من الصادر

 :االلغاءآت - العامة  الشروط(  4/  12 ) مادة .1
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  هتقيم  نتاك  مهما  المشروع   من   جزء  الغاء  مالكلل  يحق  )ب  عنه  ويستعاض  (4/    12)  المادة  ملاك  بند  يلغى
 مبالغ  اي  المالك  على  يتحقق  ال  كذلك  االلغاء،  لهذا  يجة تتن  بند  يأل  االفرادي  السعر  قيمة  يتغير  ال  ان  على

 . (اإللغاء لهذا يجةتن تعويضات

  في  ذلك  على  ينص  ان  عليه  ذلك  الفخوب  للعرض  تقديمه  ل اح  هأعال  ورةالمذك  المواد  على  مقرا  المقاول  عتبري -25
 . عرضه

للعملا  ةيهندسالت  تبراالمختعتمد   -26 الحكو   لمؤهلة  العطاءات  دائرة  استنالدى  للتعامية  المدا  عنصادر يم  وزارة   ة 
 .لطة غال في السالزمة لجميع مشاريع األشلابرية خالم مة واالسكان إلجراء الفحوصاتعااالشغال ال

 ةرئاسب  لى كتاالمعطوف ع  20/10/2009بتاريخ    ( الصادر1004ر مجلس المفوضين رقم )استنادا إلى قرا -27
)ال تاريخ  18/11/1/19784وزراء رقم  )ما    تشغيل  المقاول  ,على  30/9/2009(  من كوادره   %(15نسبته 

 . والتدريب الشركة الوطنية للتشغيل تنفيذ المشروع من متدربيالفنية الالزمة ل

 

م  رق   تهاسي جلف   ذتخملخاصة التصادية اق االالعقبة  قة  منطالشغال في سلطة  والجنة اللوازم  استنادا إلى قرار    -1 -28
ام الرسمي وفي  رج أوقات الدو قاول العمل خا مالحال رغبة    في  12/11/2018قدة بتاريخ  ( والمنع87/2018)

علة المترتبة  الكلف  المقاول  يتحمل  الرسمية  اإل العم  العطل  اضافي  ل  االشراف  المشروع لجهاز  على  لمسمى 
 سب االتي:وح

لبند ا فة كلال   

س المشرفة المهندعسا كلفة عةسا /نير ناد10   

اعة المراقبة سفكل دنانير/ الساعة6   

ةإداري مصاريف من االجمالي % 52   

ي ر قبل استشاف من  الشرا كان اأي الية أخرى يتم االتفاق عليها حسب طبيعة االشراف على المشروع في حال    -2
 (2ف )عرااالشاتفاقية  في عقد رتذكتي شروط الر السلطة ( وحسب الادوليس ذاتي ) من قبل كو 
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 علومات مطلوبة من المقاول م

 : ول المنفذ (مقاول ) جهاز المقاالتخدمو ومسممثل  *
 طيلـة قـعفـي المو  لجهـاز متفرغـًا للعمـلاحيـث يكـون أدنـى ، وبيتعين على المقاول أن يعين الجهاز المنفذ التـالي كحـد   

أو التنفيـذ أو كليهمـا علـى  إلشـرافا المجـفـي  هدنـاأ نـةدو المات ر خبـت والالمؤهاليه لد ن ، وأن تكومدة تنفيذ المشروع  
 اثلة :ريع مممشا

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

م  واتسن أوا ر شاإلال  جفي  االردنيينل  لجومس  يذتنفلا   ف  المهندسين  نقابة  مبلغ  دى  ألف  1000)   ويحسم  دينار  ( 
 في حال تخلف المقاول عن تعيين المطلوب. شهريا  

سنوات ويحسم   ثثال(  3مراقب مدني مؤهل كلية جامعية متوسطة في مجال اإلشراف أو التنفيذ  وبخبرة ال تقل عن ) .2
 مقاول عن تعيين المطلوب. لا فلخ ت لاح فيشهريا  دينار خمسمائة( 500بلغ)م

  مسمائة خ(  500سنوات ويحسم مبلغ)(  3عن )  )دبلوم مساحة( وبخبرة ال تقل  مساح مؤهل كلية جامعية متوسطة .3
 ل عن تعيين المطلوب. قاوالم حال تخلف دينار شهريا في

 

-0211 كتـــاب رقـــم كانســـإلوا ةمـــالعا ارة االشـــغالالتأكيـــد علـــى االلتـــزام والتقيـــد بـــالتعميم الصـــادر عـــن وز مـــ  
ت اراصــة بــالوز خااد مهندســين علــى كــوادر المشــاريع المــعلــق بعــدم اعتوالمت 08/04/2019 بتــاريخ 1/15523

ــي تــتم ــاركات الماحالتهــا علــى شــ والت ــاب مــن نقابــة المهندســين يفيــد بتســجيل  جنبيــةواأليــة لت المحوالق اال بكت
 تــين والردنيــين األ ابــة المهندســيقــانون نق( مــن 25ادة )مــلالــى ا ناداً المعنيــة اســتالمهندســين علــى كــادر الشــركة 

ال ) فـي حـانونموجب احكـا  القـدر الشركة بكا ابة وعلىنقلدى ال ة التأكد من تسجيل المهنـدسر تنص على ضرو 

 .(وجد
 

 

 ظة: حمال
المق بين  فيما  االتفاق  تعييتعين  تواريخ  والمهندس على  المقاواول  أفراد جهاز  من  فرد  كل   ةفي حالو    فذلمنال  ـين 

من    قابلهم ما يـين بديل له فإنه سوف يتم خصون تعيرد منه دتغيب أي ف   أو  فرد منه  أيالمقاول عن تعيـين    لفتخ
 دس . ين حسب تقديرات المهنغيبلمتاعينين أو األفراد غير الم  هؤالء  مثلتب وار 
 

 

 



( 1202/هـ/4 ) عطاء رقم :  ندسية اله  اتاء العطة مديري           الهاشمية األردنية  لكةلمم ا                        

1022 آب   

 الخاصة  ةصاديتاالق نطقة العقبة م سلطة

د  امتدايارات ووحدات صحية في الس   مواقف تنفيذ أعمال
العقبة  -شارع الفاروق   

 

30 

 

 . لكهروميكانيك وفئة تصنيفه ل الفرعي ألشغال ا المقاو يةتسم *
 

 يف التصنفئة      مقاول الم اس                  
 ـ ــــــــــــــ                    ـــــــــــــ : كانيك ميال

 ـ ــــــــــــــ                   ــ ــــ ـــــــ:    الكهرباء
 

األ  * غير  المقاولين  أن  ردنيـعلى  الحكومإ  يقدمواين  العطاءات  دائرة  نقابلى  من  األولى  شهادتين  الية    سين ندهمة 
 تكمل كافةاول قد اسقالنموذج أدناه ( تفيد بأّن المب  نيـين ) حسءات األردإلنشاولي اة مقا لثانية من نقابوان  يـيناألرد

اجر إلا غاءات  بالمقاولين  األردنلخاصة  ن وف  ـينيير  قانون  ألحكام  اقًا  األ لمهندسقابة  مقاولي ردين  وقانون  نيـين 
  أن التي سبق و مناقصته    كفالةصادر  ل أنييحق لصاحب العمو   يةفاق تيع اإل توق ل  بق يه و شاءات عند إحالة العطاء عل اإلن

 ا . ها كان نوعمل بأي مطالبات مهمحب العصاى لعو الرجوع العتراض أاتقدم بها دون أن يحق للمقاول 
 

 النموذج 
 

 
 الحكومية  اترة العطاءدائر عام عطوفة مدي

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

 .  هالمعمول ب................. .......... .................... .قانون ...............

 . نيـين نقيب المهندسين األرد 
 . األردنيـين  لي اإلنشاءات او أو نقيب مق

 ( .  Warranty) ع لتصنياإلقرار بضمان عيوب ا *
  مل لعالح صاحب االوكيل لص   وة صادرة عن الجهة الصانعة ا عدلي   كفالةء تقديم  لعطاعليه ايحال    الذيعلى المقاول  ين  عتي

الأي عي  لضمان تنجم عن  لكا وب  اف تصنيع  الكهألجة  والمعدات  ولمدة    لةالمشمو نيكية  روميكاهزة  من  ي(    365)  بالعقد  ومًا 
األشغال تسلم  المقاول  م  لةكفالا  ذهه  لمتشث  وبحي  تاريخ  وخالما سؤولية  الستبالفها  لية  من  ،  أي  والمعدات  األدال  جهزة 

  يخ تسلم ن تار مًا مو ي(    365)   ولمدة  بياً أجن  محليًا أور القطع التبديلية  يف ع وتو نيتصبها عيوب    التي تظهر  ةالكهروميكانيكي
 ألشغال.ا
 
 



( 1202/هـ/4 ) عطاء رقم :  ندسية اله  اتاء العطة مديري           الهاشمية األردنية  لكةلمم ا                        

1022 آب   

 الخاصة  ةصاديتاالق نطقة العقبة م سلطة

د  امتدايارات ووحدات صحية في الس   مواقف تنفيذ أعمال
العقبة  -شارع الفاروق   

 

31 

 
 

   اتانوالبي عرض والضمانات واالتفاقيات  ج. نماذج ال
 

 ة ب عرض المناقصتاك وذجمن -1ج
 المناقصة  رض ع ملحق -2ج
 صة فالة المناقنموذج ك -3ج
 العقد  نموذج اتفاقية -4ج
 ( واحد الفات )  مجلس بعضو فض الخة قيج اتفانموذ  -5ج
 أعضاء (ة بثالث مجلس  فات )وذج اتفاقية فض الخالمن -6ج
 األداء / كفالة التنفيذ نموذج ضمان  -7ج
  وب عيال حالإصة كفالج وذ نم -8ج
 ةالمقدملدفعة لة انموذج كفا -9ج
 غال شجاز عند تسلم األصة عن دفعة اإلننموذج مخال -10ج
 مخالصة الب قرارموذج إن -11ج
 ت المقاول نموذج التزاما -12ج
 خرى ات األقرار متعلق بالدفعإ -13ج
 ة دفعات الممنوعمتعلق بال ارإقر  -14ج
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   1ج
 ة صق لمناعرض ا نموذج كتاب

Letter of Tender 
 .العقبة –وق مواقف السيارات ووحدات صحية في امتداد شارع الفار  تنفيذ أعمال : لمشروعا

 (2021هــ// 4  ): العطاء رقم
 اصة . ية الخقتصادسلطة منطقة العقبة اال(: عملال حبصا سادة )إلى ال

واقم  دقل الموقع  بزيارة  على  نا  ك  ة يطمحلا  وفالظر لتعرف   ، ق به  بدمنما  ،ا  شروطة  راسا  ،    لعقد  والمخططات   والمواصفات 
..... ....... ...........رقام: .....اء ذوات األ األخرى ، ومالحق العط  اقصة ، والجداولعرض المنق  ، وملحيات  وجداول الكم

بتنفيذ  المتعل المذكو المشأشغال  قة  المو ر  روع  نحن  ونعرض   ، أدناهأعاله  و األشغذ  فين بت  وم نقأن    قعين  و نجازهإال  ا  ليمهتس ا 
الذي  وإصالح العرض  لهذا  وفقًا  فيها  عيوب  هيشم  أية  كل  أعاله    الوثائق  ذهل  وقدمالمدرجة  إجمالي  مبلغ  ره:  قابل 
 د . عقجب شروط البمو  ًا لنايصبح مستحقأي مبلغ آخر أو  ... .............................

 

تعيـين   نقبل  الف  بجمو ب  "ت اف الخال" مجلس فض  إننا  ا"  تعيـين  العقد  ط  شرو   من"    شرينلعصل  باالتفاق على  نقوم  وسوف 
 صة .ض المناق عر ملحق  حسب أعضائه

ويمكنكم  لنا ،  لزمًا  قى العرض من يبإيداع العروض ، وأ  من تاريخ( يومًا  90)  ةة هذا لمدض المناقصاللتزام بعر انوافق على  
جزءا" ال يتجزأ من " كتاب عرض  يشكل    صةمناق الرض  لحق عمأّن نقر با  كم  ه ،هذم  لتزااء مدة اال وله في أي وقت قبل انقضقب

 .ة " المناقص
 

وط العقـد ، وأن نباشـر العمـل ( مـن شـر 4/2مـادة )ال بجـمطلـوب بمو نقـدم ضـمان األداء ال  نالـة قبـول عرضـنا ، أفـي ح  هدنتع
 جاز " .ة اإلنمدالل  خ عقدئق الات وثتطلبالم  اً وفقا يهوب ف صلح أية عينجز األشغال ونسلمها ونن رة ، وأنالمباشخ أمر بتاري

أو  ب القبـولمـع " كتـاهـذا لمناقصـة " لك فإّن " كتـاب عـرض اذ، وإلى أن يتم  ما بيننافيالعقد  قية  وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفا
 ا بيننا .يمف  ملزماً عقدًا يعتبر لة " الذي تصدرونه إلحاقرار ا

 تقدم إليكم . ض التيرو الع منأي  أو مة ض قيل العرو أق  بولبقن ميلز أنكم غير مونعلم كذلك ب 

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

 . .................................... ......................... شاهد: .......................... المناقص: ......... توقيع

 



( 1202/هـ/4 ) عطاء رقم :  ندسية اله  اتاء العطة مديري           الهاشمية األردنية  لكةلمم ا                        

1022 آب   

 الخاصة  ةصاديتاالق نطقة العقبة م سلطة

د  امتدايارات ووحدات صحية في الس   مواقف تنفيذ أعمال
العقبة  -شارع الفاروق   

 

33 

   2ج
 ملحق عرض المناقصة 

Appendix to Tender 
 . العقبة –وق  مواقف السيارات ووحدات صحية في امتداد شارع الفار  تنفيذ أعمال : المشروع

 (2021هــ// 4  ): العطاء رقم
 ت ا دحديالت دة المارقم  ن البيا 

 : ل ب العماسم صاح
 وانه:نع

1/1/2/2 
 1/3و

 ة اصية الخادتصاالق قبة نطقة العة مسلط

 ندس: مهاسم ال
 عنوانه:

1/1/2/4  

 اسم المقاول:
 عنوانه:

1/1/2/3 
 1/3و

 

 ر أردني دينالف أاثنا عشر  (12000) التعليمات    لمناقصةاكفالة 
 ة العقدمي%( من ق 5) التعليمات  ضمان إصالح العيوب

 المباشرةر ماريخ أ من تاً يويمتق يوماً  تسعون (  90)   1/1/3/3 ل اشغ لألاز نجدة اإل م
 ( يومًا تقويمياً 365) 1/1/3/7 بالعيوب ر فترة األشعا

سيمنح التي  ا  المدة  حق  المقاول  إلى خولدفيها  ل 
 موقع ال

 ( أيام تقويمية من تاريخ أمر المباشرة7) 1 /2

افتال لملمحد رة  ابع  لعمال  باشرةدة  المحدد لتاد  ريخ 
 مباشرة  لل

ة ضمن مدة  ولمترة مشهذه الف تبروتع ،( 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 14خالل ) 18/1 تقديم وثائق التأمينات  
 %( من " قيمة العقد المقبولة"10) 2/ 4 ء داألا انــضم
 ال يوجد  14/2 دمة ة المقعالدف قيمة 

 واحدمن عضو       [       ] 20/2 الخالفات  تشكيل مجلس فّض 
  ءأعضاثالثة  من   [       ]

 باشرةلماريخ ا من ت( يوماً 60خالل ) 20/2 خالفاتلا فترة تعيـين مجلس فّض 
 مة الدفعةقي من %(10) 14/3 ات  نسبة المحتجز 

 قبولة"لما عقدال يمة " ق  ( من%5) 14/3 الحد األعلى للمحتجزات
مهما  كل حادثدينار ل لفأ  عشرون  (    20000  )   18/3 لثالث ضد الطرف ايمة التأمين الحد األدنى لق

 ثداو بلغ عدد الح 
 ة جمعية المحكمين األردنيـ 20/3فات في  الخال  جلس فضالجهة التي تعين أعضاء م
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 .  نيقي ر فال اق بينعدم االتف  حالة
 لسارية المفعولالقوانين األردنية ا 4/ 1 العقد م حكي ن الذيالقانو
 ربيةاللغة الع 4/ 1 دلعقي امعتمدة ف الاللغة 

 اللغة العربية 4/ 1 لغة االتصال 
   5/ 6 سبوعيي واألل اليوممعلمدة ا

المبلغ   بةنسلا  " عن  للمقاول  تدفع  التي  المئوية 
 جدول ذي يتم صرفه " إذا لم ترد في الالي اطاالحتي

 %10 ب-13/5

 اليوجد  14/5 موقعللى اول إالوصات عند ر التحضي
   دينار أردني ألف خمسون ( 50000) 14/6 الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية

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

 فذ ي الناردناأل  كيمالتحنون بموجب قا 20/6

 حد و واعض  [       ] 20/6 يم كالتح ء هيئةأعضا عدد
[       ]  ثالثة أعضاء 

 ردنيكيم األ حت لقانون اجب بمو  20/6 القواعد اإلجرائية للتحكيم 
 ر وم تاخيل يلك /ناريد خمسمائة ( 500) 7/ 8 التأخير قيمة تعويضات 
 غير محدد  7/ 8 تعويضات التأخير  مةالحد األقصى لقي

  14/7 العمالت ديل تبأسعار 
 الى التعاميم الصادرة عن  يتم تحديدها و اعتمادها استناداً  13/8 بسبب تغير التكاليفر  سعال األديتعلخاضعة لالمواد ا

 وزارة االشغال العامة و االسكان
 اً يو سن %(9) 14/8 ( ) نفقات التمويلالقانونية  ةدئنسبة الفا

 مطلــوب]         [                     9/ 4 ة ودجنظام توكيد ال 

 مبكريوم ل عن كر ( دينا  اليوجد)    8/13 مبكر جاز المكافأة اإلن 
 الدينــار األردني 14/15 اول دفع للمقالعمالت 

  مدة اإلنجاز (1/1/5/6أقسام األشغال ) 
 خاصة بهلا
(1/1/3/3) 

 تأخير   يوم لكل التأخير قيمة تعويضات

 رنامج خطيباشرة بخ المب( أيا  من تاري7خالل )  النموذج   -يمهعلى المقاول تقد  –عمل برنامج ال
مج  هندسي خاص بالجداول الزمنية ناعد ببروالكتروني م

 ري   للمشا
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 -) جدول بيانات التعديل ( :  13/8كشف المواد الخاضعة لتعديل األسعار حسب المادة 
 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  -
 الخلطة اإلسفلتية ) وبحيث ال يتم التعويض عن مكوناتها(  -
 عن مكوناتها( التعويض    وبحيث ال يتمها )نواعالخلطات الخرسانية بأ -
 القطع الخزفيـة  -
 الحجر بأنواعـه  -
 انيت بأنواعه ر جم والالرخا -
 ( Guard Railالحواجز المعدنية الواقية ) -
 اإلشارات الضوئية  -
 بكافة انواعها واقطارها . وملحقاتها  المياه والصرف الصحي األنابيب  -
 ل قات والمراجلحار ت واالبويلرات والرديترا -
 ـات المضخ -
 لوحات تحكم المضخات  -
 ا أغطية المناهل وملحقاته  -
 اإلنارة ووحدات اإلنارة المتعلقة بها .   أعمدةراج و بأ -
 األلمنيوم   -
 أنابيب التدفئة والصحي بكافة أنواعها ولوازمها .  -
 لوحات التحكم واللوحات الرئيسية ووحدات اإلنارة .  -
 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   -
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 المولدات الكهربائية  -
 وحدات إنارة العمليات  -
 واعها .  ة أنبكافالوحدات فوق األسرة   -
 زات الطبية وملحقاتها  شبكة الغا -
 صواني الكوابل .  -
 ييف والعادم ) الدكت (  التك فتحات و لهواء مجاري ا  -
 أجهزة الفحص والقياس والمعالجة والتطهير والتعقيم  -
 أنظمة الصوت والمناداه .  -
 ( CCTVأنظمة الرقابة والحماية والتحكم للمباني واألجهزة ) -
 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:....  العطاء..... .................. . ............. ...... :.. المشروع 

الع)  ة  لسادا  إلى :  صاحب   ) تم....................................................مل  لقد  المناقص إ  .......  أّن  عالمنا 
،    العطاءعوة  ة لد نه أعاله استجابمنوه علمشروع اللمناقصة ل ل سيتقدم بعرض    ................................... شركة : ...

 ى طلبه ، فإّن مصرفنا :علبناء" عرضه ، و  عة ممناقصبكفالة المناقص م قدن يتأ نت شروط العطاء تنص علىولما كا
ي................................. .............  بنك بتعهد  ............  عال  كفل  لكرجعة  يدفع  أن  :    منه  مبلغ 
 ا يلي : م لب الط منخطي منكم وبحيث يتضطلب أول ورود   ...... عند................... ................
 

يم العــروض أو قبــل انقضــاء قــداء آخــر موعــد لت، قــام بســحب عرضــه بعــد انقضــ نكمافقــة مــ، بــدون مو  اقصالمنــ أنّ  -أ
 و ًا ، أيوم(  90بـ ) العرض المحددة  ةصالحي

 أو  ، قدالع وط( من شر 1/6جب المادة ) العقد بمو  اتفاقية امبر إ في، ولكنه أخفق عليه   العطاء  لةقمتم بإحا أنكم قد -ب
 ( من شروط العقد. 4/2ادة )لماألداء بموجب اولكنه أخفق في تقديم ضمان  ، ء عليهلة العطااحبإ قمتم م قدأنك -ج
 

كمها الكفالة تحه  هذ ا أنّ ، كمإعادتها إلينا  ويتعين( يومًا 90لبالغة )احية الكفالة مدة صال اء ب قبل انقضأن يصلنا الطل ىلوع
 ردن .أل ا ا فيبهن المعمول القواني

 
 ........................................ : ..... كنالب كفيل/قيع الو ت
 

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

 ............................................: . ـــخ ـــــــــ ـــــــــــيــالتار 
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   4ج

 د قعية الاق نموذج اتف  
Form of Contract Agreement 

 
 .. ...................................العطاء رقم:.............            .........................................روع:المش

 
 

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

 بين      
.................اص العمل:  اع.............. ...............................................حب  على  اتبا...   " لفريق  ره 
 ألول"ا
 و     
..الم  : اعتب.........ع...........................................................................قاول  يق ر فال  "اره  لى 
 ي" الثان
 ...... .................................. .نفيذ أشغال المشروع: .........بتيقوم المقاول  ن صاحب العمل راغبًا في أنكا لما

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

كان   قبلولما  به  بع  قد  تقدم  الذي  المناقصة  لتنفيذرض  عيا  المقاول  أية  وإصالح  وإنجازها  وتسليمها  بو ألشغال  وفقًا    فيها 
 ، لعقد اوط لشر 

 

 -يلي :لى ما ريقين ع لففاق بين ات فقد تم اال 
 ا بعد .يمليها فالمشار إ دلعقاروط ها في شالمحددة ل يلمعانا ة في هذه االتفاقية نفسبير الواردوالتعا مات للكليكون  -1
ا -2 الوثائق  تاليًا  تعتبر  ي  "  لمدرجة  ال  جزءا"  وتشكل  العقد  االتأ  ز جتوثائق  هذه  وتتممن  بهذه اءتها  قر   فاقية    وتفسيرها 

 الصورة:
  كتاب القبول "   " -أ
    اقصةكتاب عرض المن -ب
 ................... ............................... ................ ........ة ذات األرقام: . حق المناقصمال -ج
 العامة (و  الخاصةالعقد ) شروط  -د
 المواصفات  -هـ
 خططاتملا    -و
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 خرى ( .لجداول األااول الكميات و ة ) جدّعر جداول المسوال  -ز
 
 

 ... ................ ... .............................. ......................................ة: .قبول" قيمة العقد الم -3
 ......... ....................................................................................  : " مدة اإلنجاز "  
 

 وإصالح وإنجازها لااألشغذ ، يتعهد المقاول بتنفي  قًا للشروطلمقاول وف لحقة المست صاحب العمل بدفع المبالغ إزاء قيام -4
 قًا ألحكام العقد . وف ليمها فيها وتس بعيو  أية

 
قيامإزا -5 وإنجازهاب  المقاول  ء  األشغال  و يأ  وإصالح  تنفيذ  فيها  ،  ة عيوب  يهد صاحيتعتسليمها  بأن  العمل  إلى  دب  فع 

 دد في العقد . وب المحوباألسليد المواعفي  لعقدمقاول قيمة العقد بموجب أحكام اال
 
وذلك وفقًا للقوانين المعمول ه  عد المحدد أعالاالتفاقية وتوقيعها في المو ه  رام هذن على إباقفريل فق افقد ات  ى ما تقدملع ء"  ناوب
 . اهب
 

 لعمل () صاحب ا لالفريق األو      (  اولاني ) المقالفريق الث
 
 

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

 .... ..................االسم: ...................          ......... ..............................  سم:اال
 . .................................. ....الوظيفة:.          ........... .......................ة: ...ظيفالو 

 . .............. شهد على ذلك:..............د وق           ... ................:........كلعلى ذد وقد شه
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   5ج
 فض الخالفات  يةق نموذج اتفا  

Dispute Adjudication Agreement 
 واحد ( ومجلس بعض )

 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
 .............................. ......................................... ..................................المشروع:  وصف

 ........ ......................... عنوانه: ............................................................. العمل : .. بحصا

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

 ..... .............. ..............................نوانه: ..ع..........   ............................... ....عضو المجلس:
ـــ ــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ  ــــــــ

 

ك صالما  قدان  والمقاول  العمل  "  حب  بإبرام  يرغبان  ا  قاما  وكونهما   " العقد  بتعيـين  عمجتمتفاقية  مجلين   " ف عضو  ض س 
جلس  لماالعمل والمقاول وعضو  ال من صاحب" ، فإّن ك DABمجلس " يد ، ويسمى أيضًا " الح و العضو ال ن ، ليكو فات "الخال
 -: ليعلى ما يقد اتفقوا ، 
 

 عليها:  ةي التخالفات ، مع إدخال التعديالت الال التفاقية فض هذه االتفاقية شروطاً لحقة بوط المتعتبر الشر  -1

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

الخات  شروط  ( من18)  البند حكام  أاًل بعم -2 فإنهالفات  فاقية فض  أت  ،  بدل  يتم دفع  المجلسسوف  لى ع   عاب عضو 
 -النحو التالي :

 ومات.مياكل يوم ك (  دينار عن      )      -أ  
 ت األخرى .اقف ليها النإمضافًا    -ب 
 شروط اتفاقيةمن  (    17)    البند  بأحكام  رى عمالً خت األتعاب والنفقات األل بدفع بدالالمقاومل و الع  إزاء قيام صاحب -3

 .ية ه االتفاق  ألحكام هذاً قوف مهام " المجلس" كمسوٍّ للخالفاتب يتعهد بأن يقوم، فإّن عضو المجلس  خالفاتفض ال
 
ل بد ائه لمهام فض الخالفات  ، إزاء أد  لمجلس"" ا  لعضوين ومنفردين بأن يدفعا  مجتمع  لومل والمقاعتعهد صاحب الي -4

 ت . فافاقية فض الخال( من شروط ات17) البند كام وجب أحتتحقق له بم لتيى اخر فقات األاومات والنالمي
 
 .األردني  كام القانون حأل ةإّن هذه االتفاقية خاضع -5
 

 لعمل ا  صاحب    ل والمقا    جلس عضو الم
 
 

 وقد شهد على ذلك . 
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   6ج
 الفاتقية فض الخنموذج اتفا

Dispute Adjudication Agreement 
 اء(أعضالثة بث جلس) م
ـــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ   ـــــــــــ

 

 ..... ................................ .......................................................... وصف المشروع:
 ..................... .......................  :عنوانه .......................................لعمل : ...ا صاحب
 ... . .................................نه: .......عنوا .........................................ل:.......ـــاوالمقـ
 ..... ...................................... عنوانه: .................................المجلس:........... عضو
ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

ض الخالفات  و " مجلس ف بتعيـين عض نيتمعة العقد" وكونهما يرغبان مجيق ام " اتفار ول قد قاما بإبالمقال و ن صاحب العملما كا
ليقوم ب  ، أحدمه"  ا  ام  ييالذ  لثالثةاألعضاء  المجن   " فإشكلون  العمل والمقّن كالً لس"  المجل من صاحب  قد    س،اول وعضو 

 -اتفقوا على ما يلي :
المعتت -1 الشروط  ابر  بهذه  التفاق   فاقيةالتلحقة  الخاليشروطًا  فض  الف ة  التعديالت  إدخال  مع   ، ة  تاليات 

 ............. .................................................. ................................يها:....عل
لس  المج  عضوبدل أتعاب    ه سوف يتم دفعإنف ط اتفاقية فض الخالفات ،  شرو   من(  18)  البند ام  عماًل بأحك -2

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

 ى .خر  إليها النفقات األافاً مض    -ب    
( من شروط اتفاقية   17)    د البن بأحكام  ب والنفقات األخرى عمالً األتعابدالت  لمقاول بدفع  وا  لالعمصاحب    إزاء قيام -3

ًا  وفق   س اآلخرين كمسّوين للخالفاتلجأعضاء الم  يقوم بمهامه معبأن    عهدو المجلس يتفات ، فإّن عضال خفض ال
 ة .ه االتفاقيحكام هذأل

 

لخالفات بدل إزاء أدائه لمهام فض الس" ،  " المجيدفعا لعضو    بأن  ردينن ومنفاول مجتمعيوالمق   مليتعهد صاحب الع -4
 . الخالفات  روط اتفاقية فضمن ش (17) البند كام ق له بموجب أححقتاومات والنفقات األخرى التي تميال

 رئيسًا للمجلس .......... ................يعتبر عضو المجلس ...... -5
 .نون األردني لقااكام عة ألحتفاقية خاضذه اال ه إنّ  -6
 

 

 العملب صاح               المقاول       عضو المجلس     
 
 

 وقد شهد على ذلك . 
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 الخالفاتاتفاقية فض  روطش
 
مهامه خالل   اشر المجلسى ان يب، علعمل ( يومًا من تاريخ مباشرة ال60)خالل  جلسمضو أو أعضاء العسمى ي -1

 الخالفات . ضف ية قاتفاتوقيع خ  اكتمال ن تاريم ( يوماً 60)
هم  تاريخ إشعار ( يوم من 28)دة مالفريقين ، وذلك خالل  اق بينتفباال  اء المجلسهاء تعيـين عضو أو أعضكن إنيم -2

لكن بحد  تمديدها و الفريقين  ب أي منيطل ا لمصدور شهادة تسلم األشغال  م دنالتعيين ع ,كما تنقضي مدةبذلك 
 النصف .    تخفيض بدل االتعاب الىيتم  الحالة، وفي هذه  بو لعياار باالشع نقضاء فترةاريخ التأقصى 

 ب مبررة.أسبا دون األعضاء( ب المجلس أو ) اء ضيقي التعاقد عزل  أحد أعز لفر جو الي -2
أثن  وعض  ين علىعيت -4 يبقى  يكون وأن  أن  أالمجلس  مداء  اء  ، وأحايدًا ومسمهمته  الفريقين  ند يفصح عن  تقاًل عن 

قت الحق إذا أصبح على و   أن يفصح في أي  ليته ، كما يتعين عليهه أو استقال ثر على حيادؤ يقد    أمر  عن أي  تعيـينه
لفريق قة امواف ح إلى أي فريق إاّل بإطالع و صنالتقديم  هه ، وال يجوز لالليتستقلى حياده وامر قد يؤثر ع ي أأعلم عن 

 آلخر .ا
ال  عقدها بسرية تامة وأن  تماع التي يوجلسات االس  هطاتاونش   العقد  مع تفاصيل  امليتع  نأ يتعين على عضو المجلس -5

  ن أو  مهمته أبرف آخر القيام  ألي طكل  يه أن ال يو ، كما يجب علين  قمضامينها إاّل بموافقة الفري  منيصرح عن أي  
 . ة الفريقينبموافق إالّ نية يطلب أية خبرة قانونية أو ف 

رض منهما فرصة معقولة لع  ن بإعطاء كلبين الفريقي  افيم  ائيةاف وسو يتصرف بإنصأن   لسمجيتعين على عضو ال -6
 .  خرآلردوده على ما يقدمه  الفريق ام قضيته وتقدي

ما  إثبات أن    ذا أمكن إه إالّ قام به أو أمر أغفل  بشأن فعل  ءن أي إدعاعي حال مسؤواًل  في أ جلستبر عضو المال يع -7
 ة .نيقام به نات  عن سوء 

ات استماع ُيدعى إليها  لسوقع وان يعقد جد الفريقين زيارة الم على طلب اح نفسه او بناءً   قاءلمن تيقرر    للمجلس أن -8
ف يالفريق والمن  الوقت  اللذيني  تزيا  دهميحد  كان  ال  بحيث  بي  د،   وأخ  نالمدة  زيارة  )كل  ي( ست  60رى على    وماً ين 
  ذا الخصوص .هبلس جالم ن االستجابة لطلبلفريقيا أية وثائق منهما ، وعلىس أن يطلب وللمجل

د  الكاملة لعق بالصالحية  تعاً مكون متيز ) وليس كمحكم ( ، ويتحير غير مرف كخبأن يتص يتعين على عضو المجلس -9
اق سييتمتع في هذا الاعد ، و ذه القو ء هباستثنااعد و قو ، دون التقيد بأية إجراءات أ اه مناسباً ر االستماع كما يلسات ج
  -:صالحيات التالية بال
 ، ه ات المحالة إلية ، وكذلك نطاق الخالف طاته الذاتييقرر مدى سل نأ -أ
 ، إن توفرت (  ة )صأن يستعمل معرفته المتخص -ب
 رتأيه .ي الذيسلوب وبة التخاذ القرار بااللطالمور الماوقائع و ق من الللتحق در أن يبا -ج
 ،  موجب أحكام العقدستحق بت لتمويل التيدفع نفقات اأن يقرر  -د
 يتعلق بموضوع الخالف ،ا أو تقيـيم فيم أو تقديرات أو شهادات أي تعليمات يراجع وينقح نأ -هـ
ور جلسات االستماع ، وله أن  ضحمثليه ، لموصاحب العمل و   مثليه وم  غير المقاولسمح ألي شخص   يال أن   -و

بصورة   غهالبم إقد ت  عد التحقق من أنهحضور بالأي فريق عن  ع إذا تغيب  سة االستمالعقد ج   ر فييستم
 موعد الجلسة .حيحة عن ص
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 وأعضاء المجلس  ريقينالفبقة من قبل  الخطية المس  فقةاازل عن االتفاقية بدون المو تنال  المجلسز لعضو  ال يجو  -10
 ن وجدوا ( . إ اآلخرين )

 .  هبصل أو متف ناشئ عن العقد ي خالأل أي دليل بالنسبة لتقديمكشاهد  جلسم عضو الدعى يست يراعى أن ال -11
قين لى الفريسل إير   نالل المهلة المحددة ، شريطة أ خ  ا لم يتم الدفعأن يتوقف عن العمل إذ جلسلعضو الميحق   -12

 .  ( يوماً   28ته ) لك مدبذ إشعاراً 
مقاب  اإذ -13 الدفع  المقاول عن   التخلف  المطال ل  إليتبات  الي تقدم  العصا مجلس، يقوم  ه من عضو  بالدفع إلى حب  مل 

 لغ إزاءها . ى المقاول من أية مباما يترتب عل وله أن يسترد جلسو المعض
الته أو موته أو قتي حالة اسف ( يومًا . و 28 دته )ر مريقين بإشعاأن يعلم الف يطةر أن يستقيل ش يمكن لعضو المجلس -14

علــى  عـينتينـه د، فإبموجـب هـذه القواعـمهامـه ء مرار فـي أدارفضـه االسـت ء عقـده  أواأو إنهـامـه ء مهعجـزه عـن أدا
 .ن تاريخ انقطاعهم ( يوماً 14الل )يقوما بتعيـين بديل له خ ريقين أنالف

سات  الجلالفريقين ، ولغة التداول في  و   األعضاء(  )لك عضو المجلس  ن وكذيقيال بين الفر ون لغة االتص تك  نيتعين أ -15
 . رخاآلفريق ة مراسالت إلى العن أي سخيتم إرسال نالعقد وأن  المحددة في باللغة

يومًا من  (  56تتعدى )  ال   ةخالف يحال إليه وذلك خالل فتر ي  لفريقين بشأن أمجلس أن يصدر قراره إلى ان على اليتعي -16
 القرار:  ويكون  دة (الم الطرفين على هذه االتفاق مع مت) ما لم ي ة الخالف  إليهحالإ يخر تا
 و  خطيًا,  -
 لبية, وباألغ أوباإلجماع  -
 ًا, وببمس يكون  يجب أن -
 شروط .فيه بأنه يتم وفقًا لهذه ال ينوه أن - 

 لس. أعضاء المج ال تشتت آراءي حف من قبل رئيس المجلس ر القرار داويتم إص
  ه يعتبر غير ء نية ، فإنو تصرف بسو أمله ،  ة بعتعلق( الم4من أحكام البند رقم )  يأ بنقض   جلسمإذا قام عضو ال -17

إذا نت  عن   ،  تي تم صرفها لهتلك األتعاب والنفقات ال  ه أن يردتعين علي، وي  اتهو نفققبض بدل أتعابه أستحق لم
 ة.لع أو غير فا ات أصبحت باطلةالف لخا ةه بشأن تسويه أو إجراءات رات اذلك النقض أّن قر 

 -:لتالي حو االن  تدفع أتعاب الحكم على -18
 ت ،داد القرارالخالفات وإعا  اسةأو در جلسات االستماع  أو عقدع في زيارة الموق يوم عمل عن كل  -
 ،  فر واإلعاشةومصاريف الس ساتكمثل المكالمات الهاتفية والفام قات أداء المهامضافًا إليها نف -
 مه ،لمها اء عضو المجلسلة مدة أدي طت ثابتًا اقى بدل المياوميتب -
 مه المطالبات من تاريخ تسل  ماً ( يو 28ونفقاته خالل )  بهأتعال  بد و المجلسأن يدفع لعضى المقاول  ليتعين ع -

ويقوم  ، بذلك  بد  الخاصة  العمل  )  فعصاحب  نسبته  منها  50ما   ) مطالبا  عن  لللمقاو%  الدفع  طريق  ت 
 .  لييقدمها المقاوة التهريالش

 -اة ما يلي :يتعين مراع ء فإنهاعضاثة كان " المجلس" مشكاًل من ثال  اذا -19
 رار ، ول الموضوع واعداد القع للتداول حو جلسة االستما اء انته خصوصية بعد مع فيان يجتس على المجل .أ
ذين لااالعضاء و   القرار بأغلبية تخاذ  م ابعكس ذلك يتباالجماع ، و ار  ر رى جهده للتوصل الى ق يبذل قصاف  انه سو  .ب

 ل ، والمقاوو  صاحب العمل لتقديمه الىتقرير خطي  اعداد خالفالم  يجوز لهم الطلب من العضو
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نه يمكن للعضوين        فإمهمه مطلوبة ،  اجتماع عن انجاز أية    ماع او جلسةفي حضور اجت  وعض  فق ايج.  إذا اخ
  -قرار :اذ الإتخستمرار في رغم ذلك ، اال،  ناالخري

 لك ، أو ذامهم بل على قياي من صاحب العمل او المقاو ضر ما لم يعت -1   
م للعضوين االخرين بعدصدار تعليمات  "  ، وقام بإ جلسلم" االحضور هو رئيس  ائب عنلغما لم يكن العضو ا -2   

 اتخاذ قرار .
اتخاذ اإلجراءات  -3 ااد  نية  الستبعقدية والفانو الع  يحق للرئيس  الذي تكر عضو  عذر أو   ن وغيابه بد  رلمجلس 
 تبرير 

ظر في  يتم الن  فإنه  ا ،أثره  نهائها أو انعداما أو إضهأو بسبب نق   الخالفات ،  اتفاقية فضبق  أي خالف يتعل إذا نشأ   -20
 ألردني .ا قانون التحكيم الخالف وتسويته بموجب أحكام
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   7ج
 يذ ( تنفكفالة ال مان األداء )ج ض ذنمو 

Performance Guarantee 
 

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

 ... ............................ ..............................................إعالمكم بأن مصرفنا : .........يسرنا 
 
 ....... ...... ........................................................................قاولملمالية ، ا د كفل بكفالةق  

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

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

 

ة ، اولقلشروط الواردة في وثائق عقد الما لمحال عليه حسب.... وذلك لضمان تنفيذ العطاء ا............. ..................
 -ظ أو دون أي تحفبتطلبونه منه نكم المبلغ المذكور أو أي جزء م طلب خطي لوبمجرد ورود أ –لكم   دفععهد بأن نوأننا نت
ك ذلو  –موجب العقد خفق في تنفيذ أي من التزاماته بد رفض أو أل ق قاو  المعية لهذا الطلب بأنّ ب الدابامع ذكر األسشرط 

 فع .ء الدراإج مقاول علىة من جانب الاضاقبصرف النظر عن أي اعتراض أو م
 

 بتاريخ  مبدئياً د العقد المحدنجزة بموجب ألشغال الماولحين تسلم  سارية المفعول من تاريخ صدورها ةالذه الكف هوتبقى 
ب  صاح مديها أو تمديدها بناء" على طلبت .... ما لم يتم............ من عام .......... شهر ...... ..  .................
 العمل 

 
 ... . ............ مصرف:  ل / قيع الكفيتو 

 .. بالتوقيع: ................... ض المفو 
. ......................ـخ : .....ـالتاريـــ  
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   8ج
 ب  عيو ح النموذج كفالة إصال  

Defects Liability Guarantee 
 

 

 . ......... . ...................... ........ ............ ........... ........................ ........دة: .... إلى السا
 . ... ..... ......................... ................................... ...........سرنا إعالمكم بأن مصرفنا : ...ي

 . ........ ............... ................................ ................ .........., المقاول: لة ماليةقد كفل بكفا
.................... .......... .. . ............................. ............ .......... ...................... .. .... 
 (    /    خصوص العطاء رقم )   ب

 ر أردني  ......( دينا... .... بمبلغ : ) ................. .. ..............روع: ........................ المتعلق بمش
  ات عماالإلصالحفيما يخص أ   التزاماته  علتنفيذ جمي  . وذلك ضمانًا اللتزام المقاول.. .......... . ........... ........ .. 

 . ة اولالمق انة بموجب أحكام عقد والصي
 

ي  ه منه بدون أبونلالمبلغ المذكور أو أي جزء تط  –م  نكأول طلب خطي م   بمجرد ورود  –عهد بأن ندفع لكم  وإننا نت
فيما يخص    التزاماته  ذخفق في تنفيقاول قد رفض أو ألطلب بأّن الما  اداعية لهذ لر األسباب اذك  رط معو شأ  تحفظ

المقاول النظر عن أ  رفبص  وكذلك يانة بموجب العقد ،  ت والص حاعمال اإلصالأ ي اعتراض أو مقاضاة من جانب 
 الدفع . ء  على إجرا

 

قاول  ب العقد وقيام المجو مسلم النهائي لألشغال ب ا ولحين التيخ صدورهمفعول من تار ال  ة وتبقى هذه الكفالة ساري
 .  مل لعاصاحب يدها بناء" على طلب  يتم تمديدها أو تجد صالحات المطلوبة ما لم النواقص واإل بإكمال  

 
 مصرف: ................  لكفيل/توقيع ا

 ........ ......المفوض بالتوقيع: ....... 
 . ............ خ : ....... ــــ ــــــــــــــــ ــــالتاريـ
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 9ج
 كفالة الدفعة المقدمة   ذجو م ن

Advance Payment Guarantee 
 
 

 

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

 
 .......... .................................................................ل : ...يكفل المقاو نا ف يسرنا إعالمكم بأن مصر 

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

 
مقابل ب  وذلك  المقدمة  الدفعة  رقم:  صوصخكفالة  بمشروع  .  ........................................  العطاء  الخاص 

ق ........................... بتأمين  قي...............................  بسداد  المقاول  اليام  حسب  ةدفعمة  شروط    المقدمة 
 العطاء .

 

بصرف النظر عن   منكم ، وذلك  طلب خطيمنه عند أول  حق  تور أعاله أو الرصيد المس أن ندفع لكم المبلغ المذكوإننا نتعهد ب 
 أو تحفظ يبديه المقاول . اضر تأي اع

 

الكوتب هذه  ولحين  فقى  تاريخ صدورها  من  المفعول  ألقساط  الة سارية  المقاول  االدفعسداد  ويتملة   ، تلقائيًا    مقدمة  تمديدها 
 مل . يمة الدفعة المقدمة بالكالحين سداد ق 

 
 

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

 ... .. . .ع: .............. ــيلمفوض بالتوقا

 خ : ................... ـــ ــــــــــــــــــــــــــــالتاريـ
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 10ج
 لم األشغال  ست ز عندمخالصة عن دفعة اإلنجا  نموذج 

 
 

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

 ........ ... ..................................................نا وخاتمنا في أدناه .......وقعين إمضاءاتمالنحن  نقر
........ ............................................................................ ............................... 

 دينارًا أردنياً ..................... ( .......... مبلغ ) ..............................ضنا من ...............بأننا قب
 ... ............................................مشروع إنشاء ......سلم األولي عن د الت ة اإلنجاز عن دفع وذلك قيمة

 ...... ........................... ...........................................موضوع العطاء رقم ...................
نبرئ   فإننا  .....................وبهذا  وحكو ...................................ذمة  ملكةاألردنية  الم  ةم............. 

ا  عاله مع تحفظنأر  لمذكو ضناها على حساب مشروع ار أعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبو لغ المذكالهاشمية من المب
 .......... .................... ................. حب العملصا مطالبات ندعي بها إلى وتعهدنا بتقديم تفاصيل أية

وثمانخال  اربعة  فترة  معزز يوم  ن ول  المخالصة  هذه  تاريخ  من  بالوثاًا  منا  ئة  إقرارًا  هذا  يشكل  أن  )دون  الثبوتية  ق 
نكون قد أسقطنا حقنا    لبات خالل المدة المذكورةفي حالة عدم تقديم هذه المطاالمطالبات ( و   ذه صحة ه.................... ب

كانمطا  بأية مهما  بحيثنوعه  لبة  وقيمتها  ذمة    ا  العتبرأ  وحكومة  ....لمصاحب  ألردنية  االمملكة  ..................... 
ك أي مبالغ للمشروع , و يستثنى من ذل  لياألو خ التسلم  يار قة لتروع المبين أعاله السابالهاشمية من أي حق أو عالقة بالمش

 (.13/8) ( و13/7ادتين )ا للمالدفع تطبيق  حقةتأسعار المواد اإلنشائية مستتعلق بتعديل 
  

 ........ .........ريرًا في ....................ع تحق و وعليه ن
 . ........................... اسم المقاول : ................. 

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

 
 

 الخاتم 
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 11ج
 ) اإلبراء(لصة اخالمانموذج  

Discharge Statement 
 
 

 

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

 ..................... ...........................................:..........ن إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ين الموقعنقر نح
............................. ............................................................................... ..... ......... 

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

 

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

 

 .............. ....................................................................................وع العطاء رقم : ..موض
 

ة بالعقـد علقـتبتقـديم كافـة مطالباتنـا المعـن المشـروع أعـاله وقمنـا  قـد تسـلمنا كامـل اسـتحقاقاتنا اإلقرار أننـا  اهذموجب  نصرح ب
 .. ........................ننا نبرئ ذمة .ذا فإوبه

 

جعــة فيــه ر  قــًا الإبــراء عامــًا شــاماًل مطلمــن أي حــق أو عالقــة بالمشــروع المبــين أعــاله  الهاشــميةوحكومــة المملكــة األردنيــة 
بعـد تصـدر ( والتـي  13/8،  13/7طبيـق شـروط المـادتين ) ت ُتسـتحق للمقـاول نتيجـة تنى من هذا اإلبراء أي تعويضـاويستث

 . ( المخالصة ) اإلبراءتاريخ هذه 
 

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

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

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

 .................. ....................بالتوقيع: ....مفوض توقيع ال
 

 الخاتم : 
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 12ج
 لتزامات المقاول انموذج  

Contractors Commitments 
 ................... .................................................                                   المقاول:  -1
 ............ ........................................... .............                              العام : ديرمال -2
 ............ ........................................................:    العطاءات رقم ملف التصنيف في دائرة -3
 ..... .... ...........................................................                نيف :فئة التص -4
 .................... ...............................................        سقف االلتزام :  -5
 ......................... ..........................................       ا:يع الملتزم بهر شاالم -6
 
اإلحالة   قيمة قم العطاءر  روع اسم المش رقم ال

 بالدينار
ألعمال  مة ايق

 المتبقية دينار 
خ أمر  يتار  نفيذ مدة الت

 المباشرة
 مالحظات 

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

 المجموع: 
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 13ج
 رى األخلق بالدفعات متع إقرار

 
 

 

 ......... ......................................................................:أدناه في   يملموقع إمضائي وخاتأقر أنا ا
 .................................................................................................................. ........ 

 .................................... ....................................  اه: ندأ اتنا وخاتمنا فيالموقعين إمضاء نحن نقر
 
ائية الخاص بهذا  المقاولة للمشاريع اإلنش  ( من الشروط  الخاصة لعقد17/9/1ادة رقم )لماتحت    نا قد اطلعنا على ما ورد أن

الستشارات أو  اأتعاب    صول نقر فيه بجميع العموالت أوب األسحموقعًا من قبلنا    دة نرفق إقراراً المابأحكام هذه    الً مالعقد ، وع
دفعها إلى شخص    تي تم دفعها أو االتفاق علىيمة مادية والق   وشيء ذاشرة وغير المباشرة وأي  أتعاب الوكالء أو غيرها المب

اآلخ  " لرين" ونرفق طيًا وصفًا مفصالً من  الدفعات    تم دفعرى ولمن دفعت وساألخهذه  ك  اهببها سواء"  انت ستدفع بشكل  أو 
ئهم أو وظفيهم أو وكال م  يأو أ  ن الباطن أو نيابة" عنهمقبلنا أو نيابة" عنا أو من قبل مقاولينا م  باشر منمباشر أو غير م

نفسها أو   اقصة / المزاودةالمنقد أو عملية  الع  م العروض الخاصة بتنفيذ هذاا يتعلق بالدعوة إلى تقديممثليهم ، وذلك فيم
 العقد أو من أجل تنفيذه فعاًل .  إلبرام لمقاول أو المفاوضات التي تجري على ا  اإلحالة

 
ال وصفًا  بما في ذلك على سبيل المثلى الفور عن وجود أي دفعات  لفريق األول ع ا  ىًا إلهد بأن نقدم تصريحًا خطيكما ونتع

فريق لقيام ا  هما يحدث أواًل كما ونوافق علىفع أيدلتاريخ إلزامنا با  يامنا بالدفع أويخ ق ات وذلك بتار دفعلمفصاًل لسبب هذه ا
الفقرة ) أ (  أو إخالل من قبلنا بأحكام    دوث أي مخالفةح  له حاالمادة المشار إليها أعالاألول باتخاذ اإلجراءات المبينة تحت  

 ة .مادلبتنفيذ كل ما ورد في هذه ا منها ونلتزم
 /      /  حريرًا في       قع توعليه نو 

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

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

 ............................ ...................ـم : .......ـــتالخا
 

تقديم   *     المقاول  قيام  اإلقرارعلى  األخرى وفي حال عدم  بالدفعات  أتعالمتعلق  أو  أي عموالت  بدفع  أوه  من    أي  اب 
فض اإلقرار سير   هذا  المقدم منه، وكل من ال يقدمأن يذكر ذلك في اإلقرار    ( عليه9/ 17محددة بالمادة )  األمور ال

 غلق منفصل عن العرض . ظرف م ياول وضع اإلقرار ف رضه ، وعلى المقع
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 14ج
 بالدفعات الممنوعة  قار متعلإقر 

 
 

 

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

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

هذا اصة بخلشاريع اإلنشائية اقد المقاولة للم ة لعلشروط  الخاصن ام(  17/9/2د تحت المادة رقم )أننا قد اطلعنا على ما ور 
فع  االتفاق على دو  أبدفع  ، نقر فيه بأننا لم نقم  نرفق إقرارًا موقعًا من قبلنا حسب األصول    المادة  العقد ، وعماًل بأحكام هذه
أتعاب استشارات أوأي مبالغ سواء" كانت عمو  مباشر ولم نقم غير  كل مباشر أو  بش  "أتعاب وكالء أو غيرها سواء  الت أو 

ياء سواء"  فع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه األشدعهدات لديةٍّ ولم نقم بإعطاء وعود أو تةٍّ ماميتقديم أي شيء ذو ق ب
 بة" ان مقاولينا من الباطن أو نيقبلنا أو نيابة" عنا أو م عما إذا كان ذلك قد تم من    أو بغض النظر  ،   ةلواسطمباشرة" أو با
الحصر أي " موظف "    لمثال الاألول ، ويشمل ذلك على سبيل ا  لفريقا  هم أو ممثليهم إلىوظفيهم أو وكالئمن معنهم أو أي  

إذا كان النظر عما  فيما يتعلقوذ  ال ،   يتصرف بصفة ٍّ رسميةٍّ أم  بغض  العروض    لك  إلى تقديم  الخاصة بتنفيذ هذا  بالدعوة 
المزاو العقد    / المناقصة  عملية  ندأو  اإلحة  أو  أو  الة  فسها  المقاول  تجعلى  التي  أجل  إلبر   ي ر المفاوضات  من  أو  العقد  ام 

  .تنفيذهفعالً 
 
 ة" أو بالواسطة وسواء" أكان ت سواء" مباشر عاف ه الدعة أو نعد بتقديم مثل هذونتعهد بأن ال نقوم بتقديم أي دفعات ممنو   اكم

قبل   أو من  قبلنا  أياً ذلك من  أو  الباطن  أو و من    مقاولينا من  إكالئموظفيهم  أو ممثليهم  فيهم   " " موظف  أي  ق يتعل  املى 
 ه أو تنفيذه . دأو تمديبتعديل هذا العقد أو تجديده 
 /      /   وعليه نوقع تحريرًا في     

 .................................................... اسم المقاول:
 ....................يع: ......................اسم المفوض بالتوق 
 ................................التوقيع: ........توقيع المفوض ب

 ... .......................ــم : ......................ــــــــــــ ــــاتــ الخ
 
 
المقاو    *  با على  المتعلق  اإلقرار  تقديم  األخرى وفي حال عدل  أو  لدفعات  أي عموالت  بدفع  قيامه  من  تعاأم  أي  أو  ب 

يقدم هذا اإلقرار سيرفض   كل من الذلك في اإلقرار المقدم منه، و   يذكر  نأ( عليه    9/ 17دة )  ر المحددة بالماألمو ا
 صل عن العرض . نفممغلق اول وضع اإلقرار في ظرف عرضه ، وعلى المق
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 مالحظة هامة 
  

تسلسل من  عطاء موضوع البحث التأكدعلى جميع المقاولين المشاركين بال
، وفي حال تبين اتيلكماجدول ي فم البنود  أرقاتسلسل فحات و صالأرقام 

  /يراجع المقاول  د الصفحات أو خطأ في التسلسل،قص في عدوجود ن
أي قبل   ؛المحددةة ة وضمن المدخاصال يةقتصادسلطة منطقة العقبة اال

 . معدلة حسب األصولموعد إيداع العروض لتزويده بها 
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 لث: الجزء الثا
 

 ية العامة: اصفات الفنالمو .1
 
معماريــة د األول( األعمــال المدنيــة و اللمبــاني )المجلــتبــر المواصــفات الفنيــة العامــة لعتي : نالمبــا -1

الصـادرة عناـا مواصـفات عامـة لاـذا كودات البناء  و  واإلسكان  مةلعاغال اشالصادرة عن وزارة األ
 ا.اماا وقبل باوتف العطاء وان المقاول قد اطلع علياا

 
 

وزارة ر الصـادرة عـن  ات الفنية العامة للطرق والجسـوفصلموااات األخرى: تعتبر  ق واإلنشاءالطر -2
لـع المقـاول قـد اطن العطاء واا  لاذعامة    والكودات الخاصة باا مواصفات  األشغال العامة واإلسكان
 علياا وتفاماا وقبل باا.

 
 حسب:قد  عيجب على المقاول تنفيذ جميع أعمال ال

 
يالت وأيـة تعـد  2996  األشغال العامة واإلسكان لسـنة  ةوزار  لمباني الصادرة عنة العامة لفات الفنيالمواص -أ

 بعد ذلك وتشمل ما يلي:أو إضافات أو ملحقات تمت  
 
 المعمارية للمبـانيمال المدنية وعاأل  : ولاأللد  المج       -
 ــــانيمبـلالخدمات الميكانيكية ل :  المجلد الثاني      -
 ـــــانيبمة لليالخدمات الكاربائ   :  الثالث  المجلد      -
 

حتى    اييس بوزارة الصناعة والتجارةدرة عن مديرية المواصفات والمقاألردنية الصاالمواصفات القياسية   -ب
 ء. طاتقديم العخ اري ت

 
الماندس الكود    -ج اتحاد  عن  الصادرة  الخرسانية  المنشآت  وتنفيذ  لتصميم  اي العربي  سنة  ن  وأية    2977لعرب 
أو إ تع أو ملحقات تديالت  لتصميم  د األحمال واإلذلك ويستعمل هذا الكود في تحدي  دت بعمضافات  جاادات ومرجعاً 

 نفذة. لملخرسانة اا  ائجيم نتي نشاء وتحديد خواص المواد وتقطرق اإل
 

 ن. سكا دستور البناء الوطني األردني الصادر عن وزارة األشغال العامة واإل كود -د
 

بنسخ عن أي    ار وعلى المقاول تزويد الماندس دصخر إآفي كافة األحوال    جب أن تكونالمراجع يهذه       
 س لمانداا عند الحاجة الياا وحسب طلب ن هذه المواصفات أو أي جزء منام
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 : الرابع الجزء

 
 . المواصفات الفنية الخاصة بالوحدات الصحية :2
 

 -:(اثنان)  2د عد ( 9.20* 4.60قياس )  حدة صحية  بناء  ونفيذ  وتاعمال انشاء 
بأبعدداد بجاندد  مواقددس السدديارات واالسددمنتي انة المسددةحة والطددو  مددن الخرسدد وحدددة صددحية فيددذ و بندداء تقددديو وتن

فمددا فددو  مخططات هندسية كامةة مصدقة من مكت  هندسددي ابنيددة درجددة ثانيددة  المقاول تقديوعةى وو    (3* 4.60* 9.20)
المعماريددة  مبين عةيها جميع التفاصدديل  سكانزارة االشغال العامة واالومرخص لدى نقابة المهندسين االردنيين او و  مسجل

حيددث ان المخططددات المرفقددة لمشددرس  من المهندددس ا  واخذ الموافقة المسبقةكانيكية قبل البدء بالتنفيذ  واالنشائية والكهرومي
 هي ارشادية فقط.

 
  -:ىعلتشتمل  والمحاذي لشارع الفاروق  مواقف السيارات اثنان في موقع( 1علما بان عدد الوحدات الصحية عدد )

 
i. واحــد  +دعســة عربــي    اثنــانللرجــال )    ثالثــةفي كــل وحــدة )  اتم( حما6عدد الحمامات )  زدوجةالوحدة الصحية م 

 (.واحد لذوي االحتاجات الخاصة +  دعسة عربي  اثنان)للسيدات   حمامات  وثالثةات الخاصة(  لذوي االحتاج
 
ii. للسيدات(.  واثنانللرجال   اثنانكل وحدة )( مغاسل في 4ل )ـــالمغاسعدد   ة مزدوجةــــالوحدة الصحي 
 

واخذ الموافقة المسددبقة مددن  ةالعام  مواصفاتها من قبل المكت  المصمو وحس  الالعناصر التالية بعد تصميم  والسعر يشمل
 -:بدء بالتنفيذقبل ال الجهة المشرفة

 لةموقعالحفريات اإلنشائية والتسوية  -1      
 (   وص  خرسانة عادية )نظافة تقديو -2
وحيثما يةزو وبالسماكة الموضحة  والعقدة  االعمدة    لتعةية وجدران ا عد و الزنانير ووذلك لةقوا   25خرسانة درجة   -3

 مرفقةى المخططات العة
 سمنتي مفرغ صنس عادي )أ( األطو  المن الطو   جدرانبناء  -4
 فو  فتحات االبوا  والشبابيك قموط خرسانية ال -5
 . طةوبةباالقطار الميح لةتسةروو حديد مب -6
 (واحد لحمامات الرجال وواحد لحمامات النساء )وحدة صحية لكل با  ( اثنان  2 )با  فاصون عددتركي    -7
 ثة وجوه وقصارة خارجية ثلثة وجوه والوجه الرابع رشة شبريزة داخةية  ثل ل قصارعم -8
 يةخشن لمنع التزحةق صناعة محة( Non slipمزجج ) الحماماتتركي  بلط سيراميك ألرضيات  -9
 ط )بانيل( بلتركي    -10
 ()االسقسلةغرفة من الداخل وعمل دهان االمةشن   تنفيذ  -11
 و لةشبابيك وعتبات األبوا  واالدراج الخارجيةس3عيو  سماكة تركي  رخاو محةي نخ  اول خالي من ال -12
 لةوحدات الصحية منع الدلس لتنفيذ وعمل وص  مدة ميلن لةسطح  -13
لةمغاسل  وتركي  ج -14 أ  وأينما يةزو مةون ومشقس  الغاطسةرانيت محةي  درجة أولى ومتجانس األلوان من    صنس 

 سو 3ة ال تقل عن  (  بسدماك Polished) محاجر اردنيدة معتمدة لةجرانيت  مجةي ومةمع 
 تركي  أبوا  منجور خشبية داخةية  -15
 الزجاج   شامل حس  التصميو فصاالت(  )سحا  اووعددها تركي  شبابيك االلمنيوو عةى اختلفها انواعها  -16

 
مخفية  بامياه  ات  شبك  تركي  -17 منجدردة  المناسبة    (ثيرموباي )نوعية    مواسير  يدة   المناس   ضغط الوباالقطار 
 ول شبكة حس  االصةل
الجديدة  اتركي    -18 الجديدة  لشبكة  التنظيس والتهوية  التصريس  المصارس االرضية وفتحات  حس  االصول شامةة 

   زمها من قطع وأدوات واغطية بجميع ما ية
 ورترا  ة فةمصارس أرضي  وتشغيل تركي  -19
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محةية    ةالبلط صناعن  )عربي( لون مناس  لةو  تركي  وتشغيل مرحاض خزفي بورسلن )مقعد عربي( دعسة  -20

مةو مصنوعة   5( انش سماكة ال تقل عن  4نخ  أول مع توصيل المرحاض بخط الصرس الصحي بمواسير قطر )
( مادة  الUPVCمن  وصةه  وحتى  المرحاض  من  الم(  خارج  تفتيش  حفرة  المةحةقات و بنى  قر   تركي   و  تقديو 

   -:التالية
 

سو. وسةسةة قوية مع يد معدنية    (38×31.5×47س )صناس قيا أجود األ  البلط مننياجرا لون مناس  لةون    -1
 .ي المزئبق وتزويد المرحاضأنش كروو عةى ماسورة التعبئة التي تكون من النوع الزمبرك 1/2ومحبس قددطر 

 أجود األصناس.  انش من (2/1كروو ) بلوبربيش فةكسمحبس زاوية كروو -2
 وى من أجود األصناس.تيك مقود بلسسو لون ابيض مع عم (15×15حمالة ور  خزفية ) -3
 من أجود األصناس مع علقة خاصة ترك  عةى الجدار. 0.5شطافة يدوية قطر -4
 لل زمن قةيل.االت العامة لتعبئة الينجارا خد الماركات العالمية للستعمنياجرا من أجو عدة -5
  .( إنش 2/1) المزود النياجرا بالماء البارد من اقر  نقطة عةى أن يكون قطر الخط  تزويد -6

 

 
ال -21 االحتياجات  لذوي  أوروبي  مرحاض  وتشغيل  وتركي   مع تقديو  األبيض  بالصيني  المطةي  الفخار  من  خاصة 

الحماو واتماو   وجميع ما يةزو لتشغيلانش    0.5و من أجود األصناس قطروتزويد المرحاض بشطافة كروا  النياجر
 العمل عةى أكمل وجه  

 أجود األصناس   اسل الحماو منبطاريات لمغوتشغيل تركي   -22
مغسةةوتوصيل  وتركي     -23 بورسلن    وتشغيل  لةون  غاطسة  خزفية  مناس   لون  محةية  قياس صناعة    البلط 
والسعر يشمل سو تقريبا((    60ناس  )المطةي بالصيني األبيض قياس م   سو )مغاسل غاطسة من الفخار  (56* 41)

وشبكها عةى شبكة التصريس الداخةي  لمياه الباردة  ها عةى شبكة اتثبيت المغسةة الجديدة جيدا وتوصيل المغسةة وشبك
المغسةة وت  وتزويد  العمل  إلتماو  يةزو  ما  جميع  وعمل  مزئبقة  المبسةسةة  وحس   وجه  أكمل  عةى  واصفات  شغيةه 

 :وتركي  المةحقات التاليةس. ويشمل السعر تقديو لمهندس المشروتعةيمات ا
 

 إنش.  (1/2لمية قطر )كروو من أجود األصناس العا بطارية -أ
 المهندس المشرس. ويوافق عةيهإنش مع غطاء مشبك أو ما يعادله  (3صبا  كروو قطر ) - 
بلستيك   -ت حةزوني  )  P.V.Cسيفون  بالفا  (1.25قطر  متصل  مطاطيةإنش  حةقة  مع  األ  ئض  أجود  صناس  من 

 العالمية. 
مةو   2سماكة ال تقل عن    ديد صاج مجةفنمن ح    3و2سعة  لكل وحدة من دورات المياه    خزان مياه الشر تركي     -24

ظيس في االسفل المستوردة وفتحة تصريس وفتحة  تن   يحتوي عةى بوابه في االعةى مزودة بقفل من أجود الصناعات
عن السطح و  1.5مل القاعدة المعدنية الحامةة لةخزان وبارتفاع  حة تزويد قطر ½ انش، والسعر يشقطر ½ انش وفت

قياس    مكونة من زوايا معدنية تقل  مناسبة  التقويات    5×50×50ال  مع  التأسيس  مةو مدهونة ثلثة وجوه غير وجه 
الداخةة والخارجة من والى    سو وتوصيل  خطوط المياه  30×30×30بتة ضمن قواعد خراسانية قياس  اللزمة ومث

وفتحةالخ عالي  اوروبية  ضغط  والعوامة ½" صناعة  المياه  عةى شبكة  الخزان  قطر  التنظ   زان وشبك  انش    2يس 
 والمحابس اللزمة والهوايات  

العمل القصارة   شامل   2ونيوتن/ مة20سو من الخرسانة المسةحة قوة  60x60x60قياس  وبناء حفرة تفتيشية  تنفيذ    -25
 35وزن    60x60 MDارج وعمل البنشنك واألغطية من الحديد السك  قياس  لداخل واألجزاء الظاهرة من الخمن ا

 . التشحيوهان بالزفته وكغو مع حةقه والد
 انش   4 تقديو وعمل هوايات من مواسير البلستيك قطر -26
ابط المربلستيك مقوى والعمل يشمل  "  ( مةو  5.3( مةو سماكة )110)  األمطار قطرلمياه    بلستيكيةمزاري   تنفيذ    -27

و4قياس  المعدنية   مجةفن   "  ( قطر  مصافي  من  4وتركي   المطر  مزاري   بداية  في  إنش  أو(  السك   من    حديد 
 مع ركبة خرسانية أسفل الكوع. واالكواع البلستيك الثقيل 

والسعر يشمل جميع االعمال المدنية ووسائل   مؤرضة  يل وصيانة لوحة توزيع فرعيةتقديو وتركي  وتثبيت وتوص  -28
جميع ما    ية وتحتوي عةىيت اللزمة لةوحة ولةكوابل والخطوط الداخةة اليها والخارجة منها واالدبترات الضرورالتثب

االجزاء الحية محمية من وبالسعات المناسبة وعةى ان تكون جميع    يةزو من بسبارات التوصيل والحيادي واالرضي
امبير   10سعةو  2فاز عدد  1امبير  16وسعة    2از وبعددف  1امبير    20لمباشر وكذلك القواطع المختةفة بسعةالتلمس ا
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ويج  تقديو عينه من الةوحة قبل توريدها   ومنهل التأريضوأعمال    40Aة  سع  ELCBوقاطع رئيسي    2فاز وبعدد  1
 العتمادها حس  االصول .

انارة مؤرضة    -29 نقطة  ادناه  تقديو وتركي  وتشغيل وصيانة  االنارة  يووحدة  ما  مدنية والسعر يشمل جميع  اعمال  ةزو من 
والمفاتيح الخاصة    2مةو2.5×3واسلك قياس    PVCوعة  ومفس واكماو وادبترات والصق خاص بمادة    HGPVCومواسير  

وعةى ان يترك طول كافي من االسلك داخل الةوحة لكل دارة من الدارات والوحدة   وتوصيل النقطة حتى لوحة التوزيع الفرعية
اد اعله  ودة منارة وحس  المواصفات وتعةيمات المهندس المشرس وعةى ان يتو تقديو عينات من المنفسها كما يةي  وتسةيو الوح

 اعتمادها حس  االصول .   ليتو
 وحدة لكل دورة مياه ووحدتين لةموزع الداخةي.  /واط LED  18 سقس دائري وحدة انارة -أ

 ل مغسةة. وحدة لك /واط  LED 9 مغسةةرة وحدة انا - 

 وحدة لكل با .  /واط LED 18جةو  جداري مطري  -ت

 
 .وتوجيهات المهندس المشرسةبات التنفيذ متط حس  التصميو المقدو وحس  تنفيذ االعمال الكهربائية  -30

سواءاً ذكرت اعله او لددو تددذكر واسددتناداً   وتشغيل الوحدات الصحية  لبناءمع التاكيد عةى تنفيذ جميع العناصر المطةوبة  
المقدداول والصددادرة عددن المكتدد  الهندسددي حسدد  االصددول واسددتناداً المقدمة من قبددل    لةمخططات التصميمية والتنفيذية

  شرس عةى العطاءت المهندس الميمالتعة

 
سـيكون لوحـدات الصـحية انشـاء االبنود المطلوب تنفيذها اعاله والمتعلقة بأعمـال وحدة  علماً بان عدد أو كمية أو حجم أو مساحة  

ة من صممديماا والمتق  لتصميمة المطلوبة من المقاولالمطلوبة في المخططات ااالعمال  وحدة    نفس عدد أو كمية أو حجم أو مساحة
 وتعليمات الماندس المشرف على الموقع سب المواصفات العامة لاندسي حالمكتب ا

 

 
 

 شواخص مرورية للالمواصفات الفنية  -1

 المواصفات الفنية للمواسير         

ي ة فدد ت باألعددداد المثبتدد مةو مقصوصة حس  المقاسددا3نش )قطر داخةي( وبسماكة ا3أن تكون المواسير ذات قطر   -1

 ت .مياجدول الك

( وتكون الجةفة منتظمة وخالية مددن أي  Hot Dip Galvanizedواسير المقدمة مجةفنة عةى الساخن )تكون الم  -2

 تقشير.

يسددمح بتفدداوت اإلبعدداد أو فددي غددو 6500انش عددن 2ال يقل وزن المتر الطولي مع الجةفنة من المواسير ذات قطر  -3

يحسو من مستحقات المناقص بما يعددادل ي حالة النقص وف ن المطةوبةوزامن األبعاد أو األ%  5الوزن ال يزيد عن  

% يددتو رفددض 5% من سعر المواد الموردة فددي العطدداء وإذا زاد الددنقص عددن 1% نقص يتو حسو  1النقص )كل  

 المواد الموردة .

 ل ممتاز(.مةو اسفل كل عامود )مةحومة بشك3سو سمك  30ة قطر تركي  قاعدة معدنية دائري -4

 

 :دودةضبط الجت والعينا   

اقص كةفة الفحوصات المخبرية التي يتو إجرائها لضبط جددودة المددواد المددوردة وال تتحمددل السددةطة أي يتحمل المن -1

 تكاليس مهما بةغت وتشمل الفحوصات .

 نوع الجةفنة . -أ
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 األبعاد واألوزان . - 

ا مددن لجنددة مهبددل اسددتل ك قع عينددة واحدددةل وذلدد ء الفحوصات المخبرية أعددله عةددى المددواد المددوردة بواقدد يتو إجرا -2

  ستلو المشكةة لهذه الغاية.اال

 المواصفات الفنية للورق العاكس    

-AASHTO  تكدددون المواصدددفات الفنيدددة لةدددور  العددداكس مطابقدددة لةمواصدددفات األمريكيدددة         ) -1

M268()ASTM-D4956 ) 

 ( سنوات 10)عن(High Intensity)كسية يقل العمر االفتراضي لةور  العاكس من النوع الشديد العاال  -2

 :دعينات وضبط الجودةال-2

أوال:د عةى المقاول أن يبين في العرض المقدو منه بةد المنشأ لةمواد وكذلك اسو الشددركة الصددانعة والماركددة واالسددو 

 التجاري والطراز.

 ي:دإرفا  كتالوج أصةي  من الشركة الصانعة  مبينا فيه ماية ثانياً :د عةى المقاول

 . نيةالمواصفات الف -1

 لةور  العاكس .مر االفتراضي الع -2

 الفترة المحددة من الشركة النتهاء من الصلحية وذلك عند تخزين المواد والظروس المناسبة لةتخزين  -3

 صانعة عند توريد الموادثالثا :د عةى المقاول إحضار شهادة منشأ من الشركة ال      

 ية معتمدة مبيناً فيها فحوصات  مخبر ائجونتكس نات من الور  العارابعاً :د عةى المقاول إرفا  عي

 مواصفات الفنية المطةوبة وذلك مع العرض المالي عةى إن ال يزيد تاريخ هذه الفحوصات عن سنة واحدة            

 وردة المخبرية الممكن إجرائها لغايات ضبط   جودة المواد الم خامساً :د يتحمل المقاول كةفة الفحوصات

      ً  الور  العاكس عند توريده لةتصنيع عن ستة أشهر.يد تاريخ صنع يز ال :. سادسا

 سابعا:د أن يكون جميع الور  العاكس الموردة منشأها أوربي أو أمريكي.     

 لعاكس وذلك مع العرض المالي.ثامناً:د عةى المقاول إرفا  عينات من الور  ا     

 لجميع الةوحاتو س7 كس من الداخل بعرضملحظة : وضع إطار ابيض عا    

 المواصفات الفنية للصاج 

(بحيددث ال يقددل وزن الجةفنددة عددن Hot Dip Galvanizedيجدد  أن يكددون الصدداج مجةفندداً عةددى السدداخن ) -1

حالة النقص يخصو النقص من مستحقات المقاول   % من وزن الجةفنة وفي5يسمح لتفاوت ال يزيد عن    2غو/و250

لسعر اإلجمالي لةبند في العطاء وإذا زاد النقص عن % من ا5ل0خصو  ة  نةف%نقص في الج1)كل    بما يعادل النقص

 % يتو رفض المواد الموردة ( .5
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واًء كددان ذالددك يج  أن تكون قطع الصاج الموردة مستوية تماماً ويتو رفض أي قطعة يلحظ بها عدو استواء سدد   -2

أي بروزات معدنيددة  و   ماَ وخالية منماتة  ون حواس القص نظيفعند طرس القطعة أو في منتصفها، كما يج  أن تك

 نتوءات.

 تكون قطع الصاج نظيفة وخالية من أية أثار لةزيوت أو أية شوائ  .  -3

% وفددي 5سددماكة ال يزيددد عددن  مةو حس  المطةو  في جدول الكميات يسمح بتفاوت في ال  8ل1سماكة الصاج     -4

% مددن 5نقددص تعددادل خصددو  % 1الددنقص )كددل   دلايعدد حقات المقاول بمددا  حالة النقص في السماكة يخصو من مست

 % يتو رفض المواد الموردة(                       5السعر اإلجمالي لةبند في العطاء وإذا زاد النقص عن 

مو وعرض 5أنش وبسماكة    2ت والدوائر مجةفنة عةى البارد قياستكون المرابط المقدمة مع قطع الصاج المثةثا  -5

 أربعة براغي مجةفنة لكل مربط (.مة لتثبيتها )زل السو مع البراغي  5ل2

تكون قطع الصاج المثةثات والدوائر مثقوبة بحيث تكددون ثقوبهددا وثقددو  المددرابط المخصصددة لهددا متماثةددة تمامددا -6

   سهل بدون أي انحراس.بحيث بكون تجميع الشواخص عند التركي

 العينات وضبط ألجوده  

جراؤها لضبط جددودة المددواد المددوردة وال تتحمددل السددةطة أي ية التي يتو إبرخلمكةفة الفحوصات ا   يتحمل المقاول -1

 تكاليس مهما بةغت وتشمل الفحوصات :د  

 نوع الجةفنة ووزنها . -أ

 السماكة - 

 نشأ وتقديو شهادة المنشأ عند توريد الموادعةى المقاول أن يبين في العرض المقدو بةد الم -2

 مطابقة المواد لةمواصفات المطةوبة مع العرض المالي مدة تبين مدى عتمه رفا  فحوصات مخبريعةى المقاول إ -3

يتو إجراء الفحوصات أعله لةمواد الموردة وقبل استلمها من قبل الةجنة الفنية المشددكةة لهددذه الغايددة  وذلددك بأخددذ   -4

    عشوائية لكل بند من كافة المواد الموردة بواقع عينة واحدة.  عينات

 
و ) بدون توصيل 3.5بطول ال يقل عن حس  مواصفات وزارة االشغالي  طوله  حة يكون اجمالةولل العمود الحام ❖

   المواسير (

اطون  سو عرض حس  الرسمة المرفقة /  القاعدة مسبقة الص  ب  60×60سو عمق ×80قياس    -قاعدة الباطون   ❖

 . 2كغو / سو 250جاهز كسر 

ع عةى ما كان عةيه قبل عمةية التركي  وتعتبر  بة اعادة الوضةوط لمن تنفيذ االعمال اعةى المقاول وبعد االنتهاء م ❖

 . كةفة اعادة االوضاع محمةة عةى اسعار بنود عةيه

 .اختيار المواقع المناسبة لألعمدة والةوحات حس  تعةيمات المهندس المشرس ❖

 مسبقة عةيها. ديو عينة من الةوحات واالعمدة الحامةة لها ألخذ الموافقة اليج  تق ❖

ممقلا  عةى ❖ التنسيق  التحتية  اول  الخدمات  خطوط  لتجن   التركي   موقع  حيث  من  بالسةطة  الفنية  االجهزة  ع 

 . )كابلتل مواسيرل خدمات( واخذ الموافقات اللزمة لعمةية التركي 

 -يحظر تركي  األعمدة إذا كانت : ❖
  .رديئة الشكل والمصنعية -1
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   .مطبقة في السةطةتتعارض مع المواصفات واألنظمة ال -2
  .وبطريقة مأمونةمثبتة بمتانة ر يغ -3

 

 مع اختالف النصوص بالقياسات  المطلوبة االشكال مثال 
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ل الماندس لمرورية من قبص اشواخالكتابة على المحتويات  نوع و  دمع االشارة الى انه سيتم تحدي
الشاخصة المروريـة اسـتناداً  وقعومنص الكتابة  دالمشرف بالتنسيق مع قسم السير والجاات المعنية لتحدي

 .سالمة العامة والسالمة المرويةلمتطلبات ال
 
 

 لخاصة:  المواصفات الفنية ا. 3
 

مة ومتممة لاا ويجب ان  لعاوالمواصفات الفنية ااول الكميات  لجد  مكملةالخاصة  لمواصفات الفنية  اتعتبر    -أ  

مذكور  هو فة إلى ما فات الفنية الخاصة لكل بند إضااص المو ي فل بند شاملة لما هو مذكور األسعار لكتكون  

 د . لبننص ا في

 

لوب تنفيذه  لمطاد ان  ن المؤكلمواصفات" فانه م ا"وحسب    لم يذكر جملةواء ذكر في جداول الكميات او  س  -ب     

الفنيةسب  ح والموا ال   المواصفات  للمشروع  والعامة  الفنيخاصة  األولويصفات  إعطاء  مع  العامة    ةة 

 . ات الخاصة صفللموا 

 

كلم  -ج   ورود  "كالبند  عند  او  السة  فانند  كالب"ابق"   ".... ومواصفات    رقم  أسعار  أن  يعني  المعني هذا    البند 

يتم تحديدها ضمن نص البند    غاءار أية إضافات أو إلبعين االعتب  خذألمع ا  ار اليهفة ما يشمله المشاتشمل ك

 وصفات الفنية الخاصة له . لمعني والما

 

ت  لىع   -ـ  ه كاالمقاول  العتماد  طلب  المواد  قديم  في  الدفة  اصاخلة  معهألشلب  مرفقا  والنماذج    غال  الكتالوجات 

  على عطاء ألخذ الموافقة  ع مواصفات الض مرتتعا  فه الى الماندس بحيث الالوخ  شغالت لمختلف االوالعينا

التنفيذ وأي م    قاول إرفاقرفض وعلى المضة للرعوافقة ستكون مدون اخذ الم  واد تستعملاستعمالاا في 

 ية الخاصة للعطاء . مواصفات الفن ات هذه المواد مع الاصفة موقبت تؤكد مطارنة مواصفاجدول مقا

 

ا  -و   تقعلى  المولمقاول  عن  نسخ  األردنالق   اصفاتديم  المن ياسية  العالمية  او  المواصفات    صوصية  في  علياا 

 خاصة. الالتي يطلباا الماندس كلما دعت الحاجة لذلك وعلى نفقته  العامة  
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 مقدمة جدول الكميات

 . االعتبار هذا على  وتفسر وتقرا الكميات جدول من  يتجزأ ال جزء المقدمة  ذهه  عتبرت .1
 .االعتبار هذا على  وتفسر وتقرا العطاء  وثائق  من  يتجزا ال جزء لمقدمةا مع تالكميا ولجدا  تبرتع .2
 مقــدم قصالمنــا وعلــى الجــداول فــي مفصــلة غيــر الكميــات جــداول فــي المبينــة للبنــود االعمــال ووصــف واصــفاتم ان .3

 . ااسعاره وضع قبل منها للتأكد والشروط  والمخططات المواصفات الى الرجوع العطاء
 جـداول فـي ةمبينـال االعمـال لجميـع يـلك وحـدة لكـل سـعرال اسـاس علـى للبنـود  الفرديـة  سـعارهما  وضـع  المناقصين  ىعل .4

 منـاطق  ضـمن موقـع اي يفـ ذهافيـتن المطلـوب االعمـال لجميـع  حةوصـال  للمقـاول  ملزمـة  االسـعار  هـذه  وتعتبر  الكميات
 اخــرى  مصــار   واي ربــاحاالو  تاوآليــ واجــور عاملــة ايــدي مــن التكــاليف لجميــع شــاملة االســعار هــذه وتكــون  العطــاء
 يأبـ المطالبـة للمقـاول يحـق  وال ضـمنا وأ صـراحة عليهـا صوصـامن كـان ان العقـد روط شـ بموجـب المقـاول علـى  تترتب
 . العقد  شروط  تجيزها التي تالالحا في الإ كان سبب يأل االسعار  في  ز ادة

 لــم او ذلــ  ذكــر ســواء المهنــدس تمــاعليتو  والمخططــات صــفاتوالموا الكميــات جــداول بموجــب عمــالاأل جميــع تنفيــذ .5
 .البعض لبعضها متممة اكله وتعتبر الجداول هذه في البنود ضمن  ريذك

 والحراســة االنشــائية والمعــدات تــةقالمؤ  العمــاأل الحصــر ولــيس التوضــي  يلســب علــى ايضــا االفراديــة ســعاراأل تشــمل .6
 شـامال  خـرى أ نفقـات يـةأو  االرباح وكذل  وللعمال عقالمو  في  العامة  السالمةو   للمواطنين  منةاال  الممرات  وتوفير  واالنارة
 . العقد عليها ينص التي او الواردة تزاماوااللت االخطار  جميع

 الكوابـلو  والعبـارات المواسـير عمـالأ  جميع وتثبيث لحماية ةشامل برتعت ورجواأل االفرادية  سعاراال  نإف  ذل   الى  اضافة .7
 عمليــات تنفيــذ اثنــاء للخطــر تتعــرض نأ يمكــن التــي المخططــات علــى نــةالمبي وغيــر المبينــة افــق والمر  لخــدماتا عيــوجم

ــعاراأل شــــملوت لالمقــــاو  ــاليف كــــذل  ســ ــا التــــي الفحــــو  تكــ ــل تشــــمل وكــــذل  المهنــــدس يطلبهــ ــديم وتحضــــير عمــ  وتقــ
 . المرجعية المخططات وكذل   تنفيذيةلا  طاتخط الم

 وإعـادة االطـار   تركيـب واعـادة وازالـة والخـدمات القائمـة االنشـاءات مايةح شاملة قاولالم يضعها التي  االسعار  تكون  .8
 الطـرق  الجوانـب علـى يـةالحما وحديـد واالدراج عليـ  كانـ. كمـا ، كنـدر ن ، اسـفل.،...(منتياسـ) بالط   السطوح  ضعو 

 ازاحـة وكـذل  رمباشـ وغيـر شـرمبا بشـكل تتـاثر قـد التـي والمنشـات  الخـدمات  وكـل  واالسيجة  المرور  تاواشار   روالجسو 
 الزراعيــة والتربــة جيراتالشــ زراعــة اعــادة وكــذل  ى خــر أ خــدمات ايــةو  االرض تحــ. القائمــة المواســير خطــوط  تغييــر او

 .هندسالم وموافقة  تعليمات  وحسب يلزم وكل
 مليـةع فـي مشـموال يكـون  لـن المهنـدس مـن خطـي مرأبـ ولـيس العقد في مطلوب  غير  و كون   لالمقاو   ب   يقوم  عمل  يأ .9

 . الكيل
 العقـد لبـاتمتط  جميـع شـامال  السـعر ون و كـ حـده على بند لكل الكميات جدول في  موضحا  هو  ماك  والدفع  الكيل  يكون  .10

 . دسالمهن وتعليمات المواصفات  بموجب
ل بالصور األعما وتوثيق جميع ،ان لزم االمر اول تنفيذية يتطلبها العملدوجيذية  م اية مخططات تنفول تقديامقلى الع .11

لمخططـات أن تطـابق اجميـع األعمـال المطلوبـة بموجـب هـذه الجـداول يجـب و  ،الخاصـة نفقتـ وعلـى ده  عـبمـل و عال  لقب
روط فــي الشــ اهــعلياصــفات الفنيــة وأي تعــديالت تهــا للمو لــى مطابقة إفإلضــامــن المقــاول با( ) فــي حــال وجــدتمــة لمقدا
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 كتـابع مـ هذيـينـوي تنفي عمـل أل (Shop Drawings) يذالخاصـة لهـذا العطـاء، وعلـى المقـاول تقـديم مخطـ  تنفيـ
 .(Check Request)م طلب االستال 

ها الكميات الدقيقة  ز اعتبار وال يجو  مالعاأل يات هي كميات تقر بية فق  لهذهكمل اللوارد ذكرها في جداو إن الكميات ا .12
 قد.هذا الع لتي ينبغي على المتعهد تنفيذها إيفاء اللتزامات  بموجبعمال ا ل لية والفعل

كابتعت .13 التير  األسعار  الكميات على  المتا  عهضي  فة  في جداول  البنود  كافة  مقابل  الكاملةعهد  القيمة  ملة شاوال  إنها 
  من أي التزامات عو ضاتتو   ائبكذل  أرباح المتعهد والضر   نها تشملالبند وأل   ذفي    للعمال المنجزة والموضوعة

  .أخرى قد يتحملها وفقا لهذا العقد 
ط واألبعاد  ت بالخطو المواصفافي    خطوط واألبعاد وحسب ما جاءللطابقا  هندسيا م يال  ال كاألعميع  مقاس وتكال جت .14

بذل .     ر إال إذا ورد نص صلذل     فةلاخبعا في القياسات المتيكون م  عرف قد  ا المهندس وال ينظر ألير بهالتي يأم
   وال يكال أي جزء مرتين ضمن بندين مختلفين.

 ألي نوع رض بديل  ي عب العقد وفي حالة تقديم  الموجوبة بوط المطلالشر حسب    لعطاءى القص أسعاره عضع المناي .15
تق فعلي   المواد  ومرفق  ديم  من  منفصال  العرض  كتاذل   ذككملوجات  مع   مع  منفصلة  اللشا   رواصفات  صانعة ركة 

 والمصدر. 
آخر    ي أي قسمال فألعما ل من  عم  ياألقسام أل  ي قسم منالمتعهد ملزم بتنفيذ أي بند من البنود المدرجة تح. أ  إن .16

 من المتعهد.لمقدمة ألسعار افس ايرد ذكر هذا البند في  وبنلم 
ضافة إو  لضروري تنفيذه أس من الي   نجدول الكميات يرى أ  فيواردة  لعمل إلغاء أي بند من البنود الب احيحق لصا .17

ار أسعض أو  تعو بأي  لبة  لمطاال أو  قاو معتراض من الذه دون ا أي بند مماثل لبنود العطاء يرى من الضروري تنفي
 عال فق . المنفذة ف مياتوتكون المحاسبة للك الكمياتي جداول جة فغير أسعار البنود المدر 

أو  إذا حصل تضا .18 العطاء وتعليمات )المصمم( أو   ق ائت والمخططات ووثمواصفاالو   تاين من جداول الكمياتبرب 
 عمل.لاحب ال صثما يراه مم  صل  وحسبالمشرف فيؤخذ بما هو أ

والسالمة المرور ة    المةستلزمات التحكم والس تطلبات ومر جميع مفيعلي  العطاء وعلى نفقت  تو ال  المح  ى المقاولعل .19
 ع العمل.اقي جميع مو لعامة فا

 .المران لزم ا يتطلبها العمل وعلى نفقت  الخاصة اعمال رفع مساحي  وا  تقديم اية مخططات تنفيذية لو اعلى المق .20
ن المقـاول ازالتهـا مواقـع العمـل وتـم الطلـب مـ فـيعمـال تجـة عـن تنفيـذ األي مـن مخلفـات ناأو  أاض  قـنأود  وج  لي حاف .21

 و  ـــة%( مصـــار   ادار 25) فا عليهـــاوعلـــى نفقـــة المقـــاول مضـــاحب العمـــل قبـــل صـــا نازالتهـــا مـــســـيتم  ،ذلـــ رفـــض و 
 .مقاولالية ( للمالالمطالبات  )الدفعات المرحلية  يخصم كل ذل  من

ب حسـو لـزم االمـر  ان سـب االصـولح االعمـالنفيـذ تعـد بموقـع العمـل قبـل و ول عمل الرفع المسـاحي لالمقالى  عيجب   .22
 .س المشرفالمهند  ماتيتعل

  ل وبشكل فوري للمكب و المخلفات أوال بأ  لةاز حافظة على النظافة والترتيب وإعلي  العطاء الم  لالمحا  ل  على المقاو  .23
 .قبل الجهة المشرفة ها منن ل تشو  قعاد مو اعتملم يتم  المعتمد ما

 .  الخلع واالزالة لأعمابم كانيكي قبل القياالميخدام القص طاء  استى المقاول المحال علي  الععل .24
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في جداول .25 ذكر  او    سواء  يذكر  الكميات  "وحسلم  فان   اب  جملة  المطلا  منلمواصفات"  ان  تنفيذلمؤكد  ه حسب  وب 
 اصة. الخ واصفاتلماألولو ة لعطاء ع إ ممة للمشروع المواصفات الفنية الخاصة والعا 

العطاءالمق  على .26 علي   المحال  مع  يالتنس   اول  المع  جميع ق  البال  نيةالجهات  دوائر  ذل   ومثال  )معمل  اء،  خدمات 
الخدمواالستفسار  تصاالت(  ا  ء،رباكه خطوط  التي  عن  ونقلها    قدات  الموقع  في  موجودة  األمر  تكون  لزم  وال  إن 

 على بنود العطاء.  محمل  تكون  ركاتهذه الش ن قبلترتب مت وأي كلفة ن ذل ت عا ضول أي تعو ايتقاضى المق
الى الع .27 الال   عقواال  ال علىعمصر واالعمال المعنية بهذه االالعنمتعهد معاينة كافة  التدقيق  عيًا  زم عليها موقواجراء 

او حصوال الجهات  لها من  بيانات وتوضيحات  قبالمختصة  ل على ما يحتاج  من  يال  لمفوضة  ه  تحديد سعر قوم بن 
 عاينة مواقع العمل فيما بعدمدم عو ضات تنشأ نتيجة عبأي ت  وال يحق ل  المطالبة وردت علي كما االعمال هذه  لتنفيذ

الكيل واحتساب الكميات الفعلية و تم  ،  المشروع  ددو تقدير ة ومتفرقة ضمن ح  واردة بجدول الكمياتلات  ياجميع الكم .28
المشرف ندالمهقبل    من و   أوامرب  جو بم   س  اإلنمالعمل  المعتمدةوو ة  الرسمي  م ستال اذج  المشروع  مخططات  )ان فق 

 وجدت(. 

تقديم  لع .29 المقاول  لالبيى  االصلية  الكتالوجات(   ( المصورة  و انات  ت  زماللوالقطع  ينوي  للمهنركي التي  الموقع  في   سدبها 
وجد(  المشرف أن)ان  على  لجميع    ،  شاملة  الكتالوجات  هذه  و صختكون  القطع  و مواز لائص  كيبها  تر طر قة  ها 
اوالمواصف أ  طبقاً وعة  صنلمات  الكن تكون لغة هذلها، وعلى  الاتالوجات هي  ه  او لغة اخرى  رسميللغة  للعقد نفس ،  ة 

لدى المهندمواالحصول على    ولالمقاالمهندس. وعلى    مقبولة  القطع وشكلمشرف عاس  فقة  نوع  قبل  لى  ولوازمها  لها 
   ذل .مل عحال تطلب الفي  تور دها للموقع

تنفيذ جميع    علي كان من الخراب، و المخروج من الموقع مع المحافظة على  دخول والال  الية  تحديد  يجب على المقاول  .30
، ات ، والموادواألدو واالليات ،  لنقل ،  ا ل  لعمالة، ووسائفير كل ما يلزم من ااد لها، و جب تو األعمال التحضير ة واإلعد

وا  والوقود   ، ، وأيوالمياه  األعمالآخر    شيء  لطاقة  و اك  على  ضروري الستكمال  العامة مل وج   المواصفات  حسب 
 ندس المشرف. مهال وتعليمات

 لعامة كذل . حافظة على السالمة افي الموقع والم المهندس المشرفول االلتزام بتعليمات لمقاعلى ا .31

ات  والكشافات ووحد  ةحقاتهالةكوابل وألعمدة اإلنارة وملمقاول تقديو البيانات المصورة ) الكتالوجات( االصةية  اى  عة .32

التحكو  التي ينوي تر  اإلنارة وصناديق  لةموالةوازو  الموقع  الكتالوجات    هندسكيبها في  أن تكون هذه  المشرس، عةى 

القطع ولوازمها وطريقة تركيبها المقاول الحصول  او  شامةة لجميع خصائص  لها. وعةى  لموصفات المصنوعة طبقاً 

   مها قبل توريدها لةموقع.  نوع القطع وشكةها ولوازعةى موافقة المهندس المشرس عةى 

 ضمن بندين مختةفين.  ال يكال أي جزء مرتين .33

 Check)  ( ألي عمل ينوي تنفيذه مع كتا  طة  االستلوShop Drawingsالمقاول تقديو مخطط تنفيذي )  عةى .34

Request  )الكوابل  و ومسارات  التحكو  األعمدة وصناديق  مواقع  اعتماد  اليتو  المالنهائية    موافقةواخذ  هندس من 

 .التنفيذالمشرس قبل 

ب .35 الواردة  الكميات  تقديريجميع  الكميات  ومجدول  ومكوناتهة  المشروع  حدود  ضمن  واحتسا  و  ويت،  تفرقة  الكيل 
وع  ططات المشرستلو الرسمية ووفق مخالكميات الفعةية من قبل المهندس المشرس بموج  أوامر العمل ونماذج اإل

 المعتمدة.
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 اتلكميــــاـدول ـــجـ
 

 الي مإلجعر االس سعر الوحدة  كمية لا دة الوح بند ال وصف لرقم ا

 ر دينا س لف دينار  فلس 

 مقدمة:لا 
اعمال حفريات مهما كان نوعها ترابيددة   يذتقديو و تنف    

اطع ق المقدد حقيدد تلتسددوية الموقددع واو صخرية او خلفدده  
لتنفيددذ مواقددس السدديارات طددولي العرضددية والمقطددع ال
يرهددا وغة  وتركي  اعمدة انارة  وانشاء الوحدات الصحي

ددددة ة الى األعمددال المطةوبدددضافدددباالمن االعمال .....
د  االصددول وتنظيددس حسدد نفيددذها وفقددا لةمواصددفات وت
دقيقددددددة وكددل مددا يتطةبدده   بصددورة  واخذ االبعددادموقع  ال

 ما يةي: لعةى اتو وجه والعمل يشمالعمل انجاز 
 

 

وعة -1 التربة  تحمل  فحص  عمل  المقاول  ى  عةى 
وذلك الخاصة  منسو     بعد   نفقته  الى  الوصول 

 االرض الطبيعية. متر عن 1.5حفر

بند    جوان اسناد    -2 حس   فع يدوال    211الحفر 
 لةمقاول علوة عةى ذلك. 

 
مخططات    -3 تقديو  المقاول  هندسية  تنفيذية  عةى 

رجة ثانية من مكت  هندسي ابنية د  مصدقة  كامةة
المهندسي نقابة  لدى  فو  مسجل ومرخص  ن  فما 

وزار او  االاالردنيين  واالسكان  ة  العامة  شغال 
نشائية  ة واالا جميع التفاصيل المعماريين عةيهمب

ان ة  والكهروميكانيكي حيث  بالتنفيذ  البدء  قبل 
 المخططات المرفقة هي ارشادية فقط. 

السي -4 اعتماد  من   مخططاتتو  المقدمة  الهندسية 
دسي خطياً خلل فترة التنفيذ من قبل لمكت  الهنا
المال عةى  المشرفة  ورد شروع جهة  ما  وتنفيذ   ،

المخط  التفي  قبل  طات  من  المقدمة  صميمية 
اال  مقاولال قبل  من  اعتمادها  مع  شبعد  راس 

في   الواردة  العناصر  جميع  عةى  المحافظة 
ال االولي  ة الصحي  لةوحداتمرفق  التصميو 
 . وغيرها من العناصر

ربدداء ةى المقاول توصيل الخدددمات مددن ميدداه وكهع -5
 اراد إنشدداؤهالم  نىاحي واتصاالت لةمبوصرس ص
 عمل عةى اكمل وجهالتماو الوكل ما يةزو 

االتن  -6 اسيق  الجهات  كافة  مع  المفوضة  لرلتاو  سمية 
االعم تنفيذ  مراحل  جميع  المشمولة  خلل  ال 

 . لعملباالزالة وتجهيز مواقع ا
 
مصاريس والتكاليس المترتبة عةى وال  كافة االجور  -  8

سعر  ن الهذا البند مشمولة ضمانجاز جميع أعمال  
 المقطوع المحدد له. 
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عمال المعنية ر واالمتعهد معاينة كافة العناصعةى ال  -9

اال اللزو عبهذه  التدقيق  واجراء  الواقع  عةى  مال 
نات  بيا  ها موقعياً والحصول عةى ما يحتاجه منعةي

م لها  الوتوضيحات  المفوضة ن  المختصة  جهات 
لت بتحديد سعره  يقوو  ان  االعمال كم قبل  ا  نفيذ هذه 

 دت عةيه.ور
 

الراغب  -10 المعةى  في  زيارة ين  العطاء  في  شاركة 
بموقع  ال طبيعته  عةى  هو انواالطلع  والذي  فسهو 

العمل المطةو  لكل  من مسؤوليتهو لمعرفة طبيعة  
  موقع.

 
العامزاو  االلت  -11 السلمة  والسلمة  بمتطةبات  ة 

وحر المشاه  لحماية  الموقع  في  كة المرورية 
حس وذلك  األالسيارات  السياج     بوضع  صول 

المهندس  المناس     المعدني توجيهات  حس  
 س. الشر

مهما   ظهرت  ذاإ  -12 نك  عوائق  يذ  تنف  ثناءأوعها  ان 
و التصرس بها أو نقةها أزالتها إ يةن عمةإفال ماالع

ة عةى سعر  ةن محمولية المقاول وتكو مسؤ  هي من
 العطاء .

كانددت عةيدده   مدداع الددى  ضددااعادة االو  العمل  يشمل  -13
 .في حال لزو االمر العملقبل 

روج والخدد   تحديد اليددة الدددخول  لمقاوليج  عةى ا -14
 ، لخددراعةى المكان من اظة  افمن الموقع مع المح

فيددذ جميددع األعمددال التحضدديرية واإلعددداد تن  هوعةي
عمالة، ووسددائل ل ما يةزو من التوفير كيج   لها، و
، مددواد ، والميدداه ات ، والواألدو،    وااللياتالنقل ،  

ضدددروري د والطاقدددة ، وأي شددديء  خدددر لوقدددووا
سددد  جددده وحتكمال األعمدددال عةدددى اكمدددل والسددد 

 رس.المهندس المش اتةيمتعالمواصفات العامة و
المواصددفات حسدد  ها تو تنفيددذل يدد عمدداجميددع اال -15

 والمواصددفات لةمشددروع امددةوالعالفنيددة الخاصددة 
ات صددفلةموا ةة العامددة مددع إعطدداء األولويدد الفنيدد 
 .س المشرسالمهند يماتمع االلتزاو بتعة صةالخا
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 ي لسعر اإلجمالا سعر الوحدة  كميةال دةوحال وصس البند  الرقو
 دينار فلس ريناد فلس

 -:بالمقطوع . 1
و  تق وتنفيذ  وأزاديم  مواقف   لةتاهيل  مداخل 

الفاروق  السيارا العمل ما  ت من شارع  بحيث يشمل 
 -:يلي

 
بددلط االرصددفة رين ولكندددااجددزاء مددن  وخةددع    الةاز 

وفددك السددياج المعدددني ضية ان وجدددت نير االروالزنا
 مددداخل مواقددسفددي ودة وجدد وايددة عناصددر م و القددائ

السيارات المقترحة في شارع الفارو  باالضددافة الددى 
زالة والخةددع االشمل  تو  المزروعات  و  ازالة االشجار

 وموقددع  ي مدددخل ومسددارجميع العناصر الموجودة فدد 
شددامل ا  مهما كان نوعها وطبيعته   جودةالموالمواقس  

مةيددة الهدددو عددن ع  السعر نقل جميع المخةفات الناتجددة
بددل إلى مك  األنقاض المعتمددد مددن قلة والخةع  زاواال

ة مخةفات أيالسةطة وتسوية الموقع وتسةيمه نظيفا من  
أيددة عوائددق و السددعر يشددمل حمايددة  أو أنقدداض أو

لمة والسدد ة والمزروعددات المحيط واالشجار آت  المنش
حددين االنتهدداء مددن الددى رو  فددي شددارع الفدداالعامددة 

 اتوحسددد  المواصدددف ع لمشدددرواسدددتكمال اعمدددال ا
  ة وإرشادات المهندس.المطةوب

 
 ملحظة:

العناصر  الخيتضمن    -1 كافة  واالزالة  ةع 
الم  دةالموجو االعمال  مسار    طةو  في 
ذلتنفيذها   في  وبما  األساسات وتوابعها  ك 

 . غ عمق التأسيسبة مهما
 

فو  جسو  او اثاث  ي حال تواجد اعمدة انارة  ف  -2
ها  تسةيميتو فكها و الطريق او موقع المشروع

 .ودعات السةطة حس  االصولستلم
 

المعنية  -3 الجهات  جميع  مع  المسبق  التنسيق 
  ديرية مة والخةع وخصوصا  في عمةية االزال

الجهات  وجميع  السير  وقسو  العقبة  زراعة 
  .قةذات العل 

 
 
 

 
 

 مقطوع 

 
 

 قطوع م

    

  

 ا بعدهم المجموع إلى لنقي
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 عر اإلجماليلسا حدة سعر الو ةالكمي وحدةال صس البند و الرقو

 دينار فلس دينار فلس

 بالمتر المكعب: . 2

ة التربدد في كددل انددواع دو ( + ر  حفراعمال التسوبة )  

ة وخلفدده تدد خرسانة، اسفةت، زف  ترابيةل  من صخرية،

  ةوبة لةوصول إلى المناسدديالمط واالبعاد    وباألعما  

 ة الحفريددة ووسددلمات الحفريدد مددع تدددعيو اللزمددة 

ر ألعمددال الطمددو ضددمن الموقددع حفدد تج الالتصرس بنا

لددى خددارج الموقددع وحيثمددا يةددزو واسددتبعاد الفددائض إ

لقة عةى أن يدك ت العتمدة من الجهات ذالمناطق مع

 20 طبقات كددل الماء عةىبدو عةى طبقات ويرش الر

تقددل درجددة   مداحل هزازة اليددة بحيددث السطة  سو بوا

بروكتددور المعدلددة  سدد  تجربددة% ح95 الدددمك عددن

(field Density Test T180)  والتنسدديق مددع

او المقاول بالفحوصات الجهات المعنية حيثما يةزو وقي

مشروع ألعمال الترابية بالطق ااخبرية اللزمة لمنالم

حفريدددات وميدددول ال ئص التربددةالةتحقددق مدددن خصددد 

ةددى طبقددات وحتددى أمددا اعمددال الددردو فتددتو عة  ناسبالم

   الددواردة عةددى المخططدداتالمناسددي ول الددىالوصدد 

يمدددات تعةوحسددد  الهندسدددية لمواصدددفات ا وحسددد 

 المشرس . المهندس

  

 
 
 
 3و

 
 
 

6000 
 ستة االس

    

3. 
 
 
 

 : عبالمتر المرب
 (base course)وريد وعمددل فرشدديات حصددوية ت

ط حصوي خةي  و حصمة سيل أودرجة أمن حصمة مت
وحسدددد   ات الطددددر  حسدددد  مواصددددفأ( صددددنس )

طددر  رة االشددغال العامددة واالسددكان لةمواصفات وزا
مددن خددالي    سدد  المخططدداتوح  1991ة  ادر سنلصا

ى وذلددك لكددل مددن ية واية شددوائ  اخددرد العضوالموا
/ج( بسماكة 802/1ند )  البوحس  االرصفةلطر  وا
لدرجددة رك   الدددمك  وهذه السماكة هددي بعددد  سو  (20)

 كمددا ان المعدلددة  تجربددة بروكتددور % حسدد 100
C.B.R  والسدددعر يشدددمل دمدددك % 80أكبدددر مدددن

يةزو حس  مباشرة، وكل ما  ادالمو االرض قبل فرش
دس، والكيددل وشددمولية ت المهندد وتعةيمددا المخططددات

 .817/1البند االسعار حس  
 
 
 

 
 2و

 
8220 
ثمانية  
االس  
ومئتان  
 وعشرون

    

 ا بعدهع إلى مالمجمو  لنقي 
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 جمالي السعر اإل سعر الوحدة  ةلكميا وحدةال وصس البند  الرقو
 اردين فلس دينار فلس

 ر المربع: بالمت . 4
و   طبقا"  تقديو  ساخنة  اسفةتية  طبقة  وفرد  توريد 

بعد  سو  5  ال وبسماكة نهائيةلمواصفات وزارة االشغ
مدخل مواقس  لةشارع     Wearing Courseالدحل
وحيثما يةزو    د انشائها بعت  س السياراارات ومواقالسي
 -:عر يشمل ما يةيت المهندس المشرس والسوجيهابت
الحفر .1 المقاطعهبوالت  تعبئة  في  الطولية    يطات 

عرضية باالسفةت وذلك بعد قصها ميكانيكيا حس   وال
 .المواصفات

االستقام .2 وامعالجة  الطبقة ات  وضع  قبل  لتشققات 
 االسفةتية.

منطقة العمل    جان القائمة ب   االسفةتيةتخشين الطبقة   .3
الستقب اوذلك  الجديدال  االسفةتية  حس   لطبقة  ة 

 مشرس. الهندس  المواصفات وارشادات الم
السفةتية القائمة جيدا" من تنظيس وتنفيخ السطوح ا .4

او استخدمهما كتن نوعها وبالغبار واالتربة والمخةفات  
و لةمواصفات  طبقا"  والةودر  والكمبرسير  نقل  الكانسة 

الالمخة الى  وبالتنسيقمك   فات  لةسةطة  مع   المعتمد 
 المهندس المشرس.

طبق .5 ل  M.Cة  رش  )طبقة الصقة(  سطوح  اسفةتية 
base) coarse  و مواصفات  وحس   زارة  ( 

 االشغال. 
لةسط  R.Cرش طبقة   .6 وح  اسفةتية )طبقة الصقة( 

 وحس  مواصفات وزارة االشغال. نيكة االسفةتية ميكا
السطح   .7 يكون  ان  ليج   االسفالنهائي  ةت طبقة 
 ستويا بعد الدحل.  م
ال .8 وفرد  يتو  فرادات  بواسطة  مداحل  والدحل 

 ال. عمللستميكانيكية صالحة وجيدة 
لمياه بمختةس اقطارها  والعمل يشمل رفع محابس ا .9

 المهندس. وانواعها حس  المواصفات وارشادات
10. ( حديثة mix designتقديو  االسفةتية  لةخةطة   )

 غال.  زارة االشوموافق عةيها من و
ختقد  .11 دايو  مع  بالتنسيق  مرورية  السير  ئرة  طة 

لةش العقبة  بالكامل  وسةطة  اغلقها  المراد  مع وارع 
واشارات  ع  وض التحذيرية  التحويلت االشارات 

دوائر  ومراجعة  العامة  والسلمة  المرورية 
كهرباالخ اتدمددات)ماء،  الموافقات ء،  ألخذ  صاالت( 

لةتأكد من عدو وجو لاللزمة  اعمال  ق هو في مناطد 
 خةطات االسفةتية.ال

البيس  وارع الجديدة فو  طبقة لةش مالحظة:
 . ينهاخش بعد ت كورس والشوارع القديمة

 
 
 
 
متر 
 مربع

 
 
 
 

6500  
ستة االس  
 وخمسمائة

    

       نقل المجموع إلى ما بعدهي   
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 اإلجمالي  السعر سعر الوحدة  ةالكمي وحدةال البند وصس  الرقو

 دينار فلس دينار لسف

 : الطوليبالمتر  .5

 )خرسانه  وتركي  حجر  اطاريس من  ريد  تقديو وتو
  ) الصنكندرين  صنسجاهزة  من   أ(  )  ع  مصبوبة 

)خ درجة  الفنيدة    (25رسانه  المواصفدات  وحس  
  326( ومتطةبات بند 8.01.4ألعمال الطدر  رقدو )

الثالثم البا   )  ن  قياس   50×30×12/15مصقول 
و سطح االسفةت أ ر عنخبرياً وبارتفاع ظاه( ناجح م
لحفريات  سو والسعر يشمل ا25-20  من   االرضيات

وخرسا انواعها  نظبمختةس  تافنة  ال  كسر  بقوة  قل  ة 
مو15عن   بند    2نيوتن/  وبند    306/1حس  
قيا  1/أ/306/2 الثالث  سو 10×35)س  البا    )
سو و وخرسانة التدعيو  10وارتفاع    و  س35    بعرض

االطا حجر  تقلخةس  ال  كسر  بقوة  عن   ريس 
مو20 بمونه  20×20بأبعاد  2نيوتن/  والتكحيل  سو 

االسمإسمنتية   بنسمن  الناعو  والرمل  بة نت 
منو1:1 التمدد سو  1.5-1حةول  فواصل  وعمل 

المنحنيات   عند  ميكانيكياً  مقصوصة  قطع  واستخداو 
ية السعر حس  بند مولوش  327/5الكيل حس  بند  و

يشمل    ،328/5 العمل  الكندرين  دهاوكذلك  ن 
بالةون الذي  بالدهان الخاص وخرسانية(  س ال)االطاري

المهندس   المشرس يحدده  المهندس  تعةيمات  وحس  
جم المو  يعمع  حس   العمل  إلنجاز  يةزو  اصفات  ما 

 وتعةيمات المهندس المشرس. 
 .479/1994و.أ. /اعاة متطةبات مع مر

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 و.ط 
 
 

 
 
 
 
 
 

2460  
الفان  
 واربعمائة
 وستون 

    

       جموع إلى ما بعدهالم  ينقل   
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ةميالك وحدةال وصس البند  الرقو  يالسعر اإلجمال سعر الوحدة  

 دينار فلس دينار فلس

 :  بالمتر المربع .6
اسمنتي  وتوريد  تقديو   بلط  )أ(وتركي     صنس 

والساحات  مخبرياً  مرات  والم  للرصفه  من  ناجح 
( قياس  الصنع  جاهزة  سو  4× 40×40خرسانة   )

،  6، 5، 4، 3، 2، 1/ 804البند )  ةباتوحس  متط 
البلط مطابقا    كونأن ي  ( عةى11  ،10  ،9،  8،  7

)و. .أ/ال صفات  لةموا رقو  االردنية    ( 45قياسية 
عن   تقل  ال  مميزة    بعد   2نيوتن/مو 30وبمقاومه 

السعر يشمل  واس وومشطوس الحمصقول    يوو 28
القائو إن وجد   البلط  المخخةع  الناتجةوإزالة    ةفات 

المعتمد  لمك  ونقةها السةطة  بةغت    ةوالتسوي   مهما 
  وحس  ل الى المناسي  المطةوبة  لةوصو  السماكات

المشرسماتعةي المهندس  وفرد  و    ت  تقديو  يشمل 
سماكة   عدسية  الت7-5طبقة  ومونة  من سو  ركي  

  وبسماكة ال تقل   3:1ة  بنسب  منت والرمل الناعواالس
الم3عن   الميول  تأمين  مع  والقص  سو  ناسبة 
والتريكي  الميكان باإلسمنلةغةقات  والرمل  وي   ت 

ار  مع االخذ بعين االعتبالتنظيس  و 1:1الناعو بنسبة  
عمل االدراج مع    إن وجدت  حاويات النفايات  ناكأم

ل  الحاجه  دعت  اذا  و  .ذلكالمناسبة  شمولية والكيل 
حس    الثامن،  817/4)  البندالسعر  البا   من   )

شامل السعر  كل  ويكون  مواد    من  يةزو  ما 
و   نعيةصمو عدسية  اسمنت  كطمو  تحت  مونة  ية 

  و إلنجاز العمل حس  االصول وجميع ما يةز البلط 
العمل عةى اكمل وجه حس     ةزو ي  كل ماو النجاز 
المهندس  والمخططات  لمواصفات  ا وتعةيمات 

 . س المشر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 2و 

 
 
 
 
3001  
الس  
   وثلثمائة

    

       ده ينقل المجموع إلى ما بع 
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ةالكمي وحدةال ند الب وصس الرقو  السعر اإلجمالي حدة سعر الو 

 دينار فلس دينار سفل

 : بالعدد . 7

مصمتة  تقدو  يو تصم تجميعية  حفرة  وبناء  لةوحدة  يو 
مكونة   الخرسانة  الصحية  كسمن  قوة  ر  المسةحة 

و   3×3×3 داخةية )صافية( دعاوبإب (2نيوتن/ مةو25)
كي  ع ترواد اللزمة لةعمل م والسعر يشمل جميع الم

  40×40توسط القوة قياس  غطاء من حديد السك  م
  تكون  يث بحالحفر وإعادة الطمو  وقع وتسوية الموسو  

الخرسانة   والسقس   2مةو  نيوتن/  25قوة    لةقاعدة 
االسمنت المستخدو  ويكون  سو(  20والجدران سماكة )

ملح الكبريتية مع استخداو مواد مانعة لةنش لل   مقاوو
حديو ايضا  يشمل  الالسعر  واتسةيح  د   لقاعدة لةزنانير 

والجدران ايضاوالسعر    والعقدة  التسةيح  ح  يشمل  ديد 
ويشمل كذلك  حيثما يةزو  دران ووالج  دةعقانير واللةزن

العزل بدهان   الباردةاعمال  لعزل   )البيتومين(  الزفتة 
اال العناصر  فيها  الجديدة  ية  نشائجميع  بما  المدفونة 
االستن القاعدة  الجدران  و  يث حيوادية  الزفتة  ةزو  ما 
نو المادة الباردة من  اعتماد  المقاول   ع ممتاز و عةى 

المهندس قبل  ق  من  ويشمل   مهاستخداا  بلالمشرس 
بارتفاع   المائي  التسر   مانع  بين    20كذلك  ما  سو 

والجدارن   ت  المواصفاوحس   الجانبية  األرضية 
 عةيمات المهندس المشرس تو
 
 

ة  مصدقخططات هندسية كاملة  على المقاول تقديم م 
 مسجلفما فوق  ثانية    جةمن مكتب هندسي ابنية در

وزارة  و  ابة الماندسين االردنيين ادى نقومرخص ل
واالسكان العامة  جميع    االشغال  علياا  مبين 
واالنش المعمارية  والالتفاصيل  كاروميكانيكية  ائية 

   .ء بالتنفيذقبل البد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 عدد

 
 
1 

 اثنان 

    

       بعده ى ما نقل المجموع إلي 
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وحدةال البند وصس  الرقو ةالكمي   السعر اإلجمالي سعر الوحدة  

ناردي فلس دينار فلس  

 -بالعدد: .8
انشاء   صحية  نفيذ  وت اعمال    اثنان   (1)عدد وحدة 

 -:( 129.*26.4) قياس 
 -:المقدمة

و  بناء    يوتقد تصميو  و  صحية  وتنفيذ  من  وحدة 
المسةحة   ان   بجواالسمنتي  والطو   الخرسانة 

عةى  وو     (3* 4.60* 9.20عاد )بأبمواقس السيارات  
مصدقة كامةة  هندسية  مخططات  تقديو  ن  م  المقاول 

ثانية   درجة  ابنية  هندسي  فومكت     مسجل   فما 
االردنيين   المهندسين  نقابة  لدى  وومرخص  زارة  او 

مبين عةيها جميع التفاصيل   ة واالسكاناالشغال العام
و والكهروميالمعمارية  البدء كانياالنشائية  قبل  كية 

المشرس  ونفيذ  بالت المهندس  المسبقة من  الموافقة  اخذ 
 ة هي ارشادية فقط. فقحيث ان المخططات المر
الوحد عدد  بان  )علما  عدد  الصحية  اثنان (  1ات 

موقع السيا  في  لشارع    راتمواقف  المحاذي 
  -:ىعلوتشتمل روق الفا

 

i. مزدوجة الصحية  الح  الوحدة  )عدد  (  6مامات 
)كل    في  اتم حما   ان ناث)    للرجال   ثالثة وحدة 

عربي   االحتاجات   +دعسة  لذوي  واحد 
دعسة   اثنان)دات سيلل  حمامات وثالثةالخاصة( 

 (. حتاجات الخاصةواحد لذوي اال + عربي
 

ii. (  6ل )ـــالمغاسدد ع  ة مزدوجةــــالوحدة الصحي
)مغاس وحدة  كل  في    واثنان للرجال    اثنانل 

 (.  ةلخاصلذوي االحتياجات ا  نواثنا للسيدات
iii.  ( و0.3)  ةحدة الصحيالوارتفاع. 
iv. الصحية قسو  الوا  الوحدة  مزدوجة  لةرجال حدة 

 اءنسوقسو لة
v. ( اثنان2عدد الوحدات الصحية ) 

 

يشمل والتنفيذ    والسعر  عناصر    علجميالتصميو 
المواصفاالمشر في  الواردة  الخاصة وع  الفنية  ت 

ق من  المصممة  الهندسية  المكت    لبوالمخططات 
ح االهندسي  اخرىس   عناصر  واية   لمواصفات 

ل الصحية  الوحدات  يردتحتاجها  في    و  ذكرها 

ال الفنية  زيارة و  صةخاالمواصفات  المقاول  عةى 
ليتمكن المكان  ول  المقا  الموقع واالطلع عةى طبيعة 

 . بجداول الكمياتلةبنود المبينة اسعاره من تقديو 

      

 
 
 
 

 عدد

 
 

 
 

1 
 اثنان 

    

       ده ا بعينقل المجموع إلى م 
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وحدةال د وصف البن الرقم ة الكمي   جمالير اإلالسع سعر الوحدة  

 دينار  س فل دينار  فلس 

 -بالمتر الطولي:  .9

عرض    الباردتقديو وتنفيذ وعمل دهان طر  عةى  
الفراغات(  )غيو(  س 15) شامل  االبيض  بالةور  نين 

وحس  و  واالصفر  العالمخططات  امة المواصفات 
( وكل ما 8.12.5  رقو    اصفةلةطر  )حس  المو

المواصفات ي وحس   العمل  التماو  يمات  وتعة   ةزو 
 التالي:   المهندس المشرس وحس

 الةون األبيض.    -أ

 الةون االصفر.  - 

 
 
 
 

 م.طولي 
 
 

 
 
 
 

1522 
ألفان 

 وخمسمائة 
 
 

    

 ع: المتر المربب 10
عةى   طر   دهان  وعمل  وتنفيذ  الةون    الباردتقديو 

لون    واالصفر  االبيض ودهان  اخر  واي  لتخطيط 
بالسلمة المرورية كافة اال الهندسية الخاصة  شكال 
الدر   واالشكال شكل  الهاج)  وواات  (ئية  من    غيره 

باالبعاد   وغيره  وتهشير  واسهو  مشاة  ممرات 
المخ حس   وحس   المطةوبة  المرفق  طط 

العامة  المواصف المواصفةات  )حس   رقو   لةطر  
م8.12.5 وكل  وحس(  العمل  التماو  يةزو     ا 

 هندس المشرس.  ات المالمواصفات وتعةيم
 

 1م 
1400 
الف 

  واربعمائة

    

 ي متر الطول بال . 22

وتركي  وتقديو  مسبقة  خرس  توريد  جاهزة  انة 
(  (Wheel Stops (Parking Blocks)الص  
امصنو عالية  الخرسانة  من  عن  لقوة  عة  تقل  ال 

2mmN/25   ل التسةيحباالضافة  و  2بطول    .حديد 
عن  و     0.1وارتفاع   يقل  ال    سو    0.13وعرض 

الجانبين من  اللزمة مع    مشطوس  التثبيت  طريقة 
 . وكل ما يةزو 

الفاصل بين ممر الدراجات ومواقس السيارات  د  لةح 
ر  مت وبترك مسافة منفصله بشكل ث يتو تركيبوبحي

 بين القطع. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 . ط م 
 

 
 

 

 
 
 

 
1000 
 ألف 

 
 
 

    

       وع إلى ما بعده قل المجمين 
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 المبلغ االجمالي  سعر الوحدة  لكمية  ا الوحدة  وصف البند  لبندا

 دينار  فلس دينار  فلس

 بالعدد . 12

وتركي    وتوريد  مساتقديو  مرورية  حتها  شواخص 
الشا  2و  1اقل من   قاعدة  كما  خصة وتدعيمها  شامةة 
الوثائق الفي   في  المرفقة  وحس     مواصفات 
ا  اصفاتمو العامة  وزارة  لةطر  واإلسكان  الشغال 

ال  .الخارجية والشواخص وتشمل  التحذيرية  شواخص 
يةزو التماو  ا  وكل م  .ن الشواخصااللزامية وغيرها م

وتعةيم المواصفات  وحس   المهالعمل  ندس  ات 
  المشرس.

 

 
 
 
 
 ددبالع 

 
 
 
 
32 

 الثون ث

    

 المربع: بالمتر  . 13

وتركي    وتوريد  مرورية  تقديو  ا  همساحتشواخص 
  كماعدة الشاخصة وتدعيمها  شامةة قا  2و  1من    اكبر

الوثائق  في  المرفقة  المواصفات  وحس     في 
وزار االشغالمواصفات  لةطر  لعامة  ا  ة  واإلسكان 

ا   .الخارجية الشواخص  والشواخص وتشمل  لتحذيرية 
ةزو التماو  وكل ما ي  .ا من الشواخصااللزامية وغيره

وتعةيم المواصفات  وحس   س  دالمهنات  العمل 
 المشرس.  

 

 
 
 
 1م 

 
 
 
22 

 عشرة 

    

 : بالعدد . 14
tone chairS 

وتشذي وتقديو وتوريد وتركي    وتنعيو و  قص    مسح 
المحةيح  روبو الجرانيت  الجيد  جر  والذي   الصنس 

يستخد في  سوس  فيو  لةمتنزهين  الحجرية    المقاعد 
الالموقع   مواقس  والقياسات سيارات  بجان   باالبعاد 
قص والسعر يشمل الات  لمخطط ابية المرفقة في  التقري

الحجر  والتشذي    وووبرو  العةوي  مسح  الوجه  جةخ 
عةيه   لةجةوس  عةى  المخصص    رض االوالتركي  

الحجر  لطبيعية  ا وذلك وتثبيت  يةزو  ما  جميع  مع 
 .  وتعةيمات المهندس المشرسالمواصفات حس  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 عدد

 
 
 

 
72 

 سبعون 

    

       ينقل المجموع إلى ما بعده  



( 1202/هـ/4 ) عطاء رقم :  ندسية اله  اتاء العطة مديري           الهاشمية األردنية  لكةلمم ا                        

1022 آب   

 الخاصة  ةصاديتاالق نطقة العقبة م سلطة

د  امتدايارات ووحدات صحية في الس   مواقف تنفيذ أعمال
العقبة  -شارع الفاروق   

 

76 

 االجماليالمبلغ  سعر الوحدة  لكمية ا الوحدة  وصف البند  لبند ا

 دينار  فلس  دينار  فلس 

 بالعدد:  . 15
rilG BBQ Concrete 

الخرسانة  من  شواء  مواقد  وتركي   وتوريد    تقديو 
الص    مسبقة  والمسةحة  االبعاد  القياسات حس  

بالمخ ايضا  ططات  المرفقة  يشمل  خرسانة الوالسعر 
تس حديد    سو 15/مةو10طر  قةيح  والطوبار 

ختجاهين  باال إجهاد  ذو    420ضوع  مبروو 
كسر    2نيوتن/مةو واالسمنت   ²كغو/سو    300وقوة 
ل السعر  لحمل المقاوو  يشمل  وكما  و،  التثبيت  النقل 

،  فاتحس  المواصوالتسوية    الطبيعية    عةى االرض
النجازوكا يةزو  ما  المواصفات   فة  حس   العمل 

 .رسالمهندس المش والمخططات وتعةيمات واعتماد 
 

 
 

 عدد

 
 
62 

 ستون 

    

 تر المكعب بالم . 16

س رمل  وفرد  وتوريد  لع  تقديو  مناطق  في  يةيكا 
تقريبية  ل  االطفا المساحات   30بسماكة  في  سو 
 مخططات المرفقة ددة في الالمح

 
 3م 

 
662 

ستمائة  
   ستونو

    

 مبلغ احتياطي :  . 17

  زمةيصال الخدمات الل ال رصد مبةغ احتياطي 
  ة نيمتطةبات خدمات الب  قل أو تنفيذإيصال أو ن  تشملو

  و ذلك     (...وغيرها  الت، مياهتصاهرباء، اة )كالتحتي
  أو   من خلل الشركات المعنية كل حس  اختصاصه.

اعمال تةزو    ألية  العطاء  تنفيذ  خلل  فيذها تنتطرأ 
يتو   والعمل واالليات وخلفة عةى انباستخداو المواد  
االعمال    عرض تةكشرس وندس المذلك بموافقة المه

 الشغال ألخذ الموافقة المسبقة .ةى لجنة الةوازو وا ع
 

 
 

 مقطوع 

 

 
10000 
ة عشر
  الس

 

    

 

10000 

 الحتياطيعلى المبلغ ا نسبة االرباح . 18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 % 10 %    1000 

       صةصفحة الخال ينقل المجموع إلى  
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ية ئ خالصة النااال  

 2021/ ــه /  4 :  عطاء رقم

 العقبة -ارع الفاروق يارات ووحدات صحية في امتداد شمواقف الس تنفيذ أعمال :  المشروع

ل من منقو  البيـــان  الرقم  المبلغ 

 دينار  فلس صفحة   

1. االعمال  مةمجموع قي      

2. ادة )            (%ز و تنز ل أ      

3. أو الز ادةقيمة األعمال بعد التنز ل       

4. رباح الغ االحتياطية واالالمب    0000 00011  

5 .     المجموع العام   
____________ المجموع النهائي فق  _____________________   

 

  

 
 

 

 ___________ ___ __________________________ __ _  :  ي كتابةائ المجموع النه

    _____ ___ ____ ______ _ _______________ _______________   : اولــــقـالم سما

 _ _______ _ ___________ _______ ______ _ _________________    : ـعــــالتوقيــ

   ___ __ __________ __ ___________________________ ___ ____    : التار ـــــــخ

 ______ _ ______________ _ _____ __ ____________________   :الشركـــــةختم 

 _____ ____________ __________ ____ ________ _________   : لشركــــةان اعنو 


