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 المقدمة:

 
استقاء هذه الشروط التعاقدية من العقد الموجز الذي أعد من قبل االتحاد الدولي للمهندسين لقد تم      

عديالت بحيث تتالءم مع األنظمة والقوانين السائدة ( وقد قامت لجنة متخصصة بإدخال ت)فيديكاالستشاريـين 

في األردن ويوصى باستخدامها لمشاريع المباني والمشاريع الهندسية ذات القيمة الصغرى نسبياً واعتماداً 

 أكبر.ويمكن استخدامها أيضاً لمشاريع بقيمة  به،على نوع العمل والظروف المحيطة 
 

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

 دون اللجوء إلى عقود المقاولة الفرعية المتخصصة. المدة،
 

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

غال المباني أو األشغال الهندسية تحت ظروف ترتيبات والتي يمكن استخدامها في جميع أش الضرورية،

إدارية متنوعة. وبمعطيات هذا النموذج يقوم المقاول بتنفيذ األشغال وفقاً للتصاميم المعدة من قبل صاحب 

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

 يمها من قبل المقاول سواًء لألعمال المدنية أو الكهروميكانيكية.تصام
 

 العمل لديه عدة خيارات فيما يتعلق بأساليب تقدير القيمة. يالحظ كذلك بأن صاحب     

لصاحب العملل الحلق فلي تعيلين مهنلدس مسلتقل ليعملل  المحايد، فإنومع أنه ال يوجد إشارة إلى المهندس      

 رغب في ذلك. محايدة، إذابصورة 
 

القانونيلة قلد تتطللب إدخلال  الكيانلاتملع مالحظلة أن بعل   العام، لالستخداميوصى باعتماد هذا النموذج      

 شروطه.تعديالت على 

 

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

علومات الالزمة عن المشروع في الملحق ، وملع أّن الشلروط العاملة يتوقلع أن تغطلي بالتالي أن يتم إدراج الم

معظم العقود ، إالّ أنه بإمكان مستخدمي هذا النموذج إدخال شروط خاصة إذا رغبلوا فيملا يتعللق بالحلاالت أو 

املات ح مجموعلة الشلروط العاملة والشلروط الخاصلة شلاملتين لحقلو  والتزبالظروف الخاصة ، وعندما تصل

 الفريقين ، ولهذا فقد يلزم االستعانة بإرشادات الشروط الخاصة وكذلك اتفاقية ف  الخالفات وقواعدها .

      

  
  

 

 



 مديرية العطاءات الهندسية                            المملكة األردنية الهاشمية                  2019/هـ/1 عطاء رقم :

 2019 كانون ثان

 الخاصة                             سلطة منطقة العقبة االقتصادية           

أعمال تعبيد ساحة ميدان وحدة كتيبة تنفيذ               
 العقبة- 7الدرك/

                 
 

 

 4 
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  العطاءات الهندسية مديرية 
 

 
 ( 2019/هـ  /1)عطاء رقم 

 العقبة- 7د ساحة ميدان وحدة كتيبة الدرك/بتنفيذ أعمال تعبيوالخاص 
 
 

- 7والخاص بتنفيذ أعمال تعبيد ساحة ميدان وحدة كتيبة الدرك/( 2019هـ / /1) واسم العطاء:رقم  -1
 العقبة

                                               
    .العقبة-الطريق الخلفي  / 7كتيبة الدرك/ العطاء:تنفيذ  موقع -2
 

 عام للعطاء:ال الوصف-3
 

 7تعبيد ساحة ميدان وحدة كتيبة الدرك/باعمال  بالقيامترغب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة      

  .وحسب المواصفات والكميات المبينة بوثائق العطاء المرفقة ،المطلوبة.... وغيرها من االعمال العقبة -
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 الجزء األول
الواردة في عقد المقاولة الموجز تم استقاؤها من الشروط التعاقدية التي أعدها  تنويه: إّن الشروط العامة

 االتحاد الدولي للمهندسين االستشاريـين ) فيديك  / العقد الموجز (
 

 الشروط العامة:
ونظام  ان ـواإلسك األشغال العامة وزارة الموجز الصادر عنتعتبر الشروط العامة في دفتر عقد المقاولة 

السارية بتاريخ طرح  في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2001( لسنة 4زم واألشغال رقم )اللوا
هذا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطًا عامة لهذا العطاء وأن تقديم عرض المناقص يعتبر 

 .التزامًا منه بأنه قد اطلع عليها وتفهمها وقبل بجميع بنودها 
 
 

 الجزء الثاني
 
 

 لمناقصيـــنالتعليمـات ل -أ

 الشــروط الخاصــــة  -ب

 ملحق الشروط الخاصة -ج

 نماذج االتفاقيات والضمانات -د

  
 

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

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

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

Instructions to Tenderers 
 

يمكنن للمقنناولين النذين يحننش لءننم شنراء نسننب المناقصننة بموجن  ااعننعن عننن طنر  هننذا العطنناء   (1) 

االشتراك في المناقصة أن يتقدموا للحصول على نسخة من وثائش العطناء منع الندعوة والراغبين ب

 مقابل دفع ثمن النسخة المقرر.

 

 لءذا المشروع ما يلي: تشمل وثائش العطاء (2)

 

 دعوة العطاء بما فيءا ااععن -

 الشروط العامة للعقد : الجزء األول -

 

 :   الشروط الخاصة للعقدالجزء الثاني -

 التعليمات للمناقصين -أ 

 الشروط الخاصة -  

 الشروط الخاصة ااضافية -ج 

 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -د

 

 الجزء الثالث: -

 

  المواصفات الفنية العامة       -أ

 المواصفات الخاصة       - 

 جداول الكميات واألسعار       -ج

 

 المخططات : الجزء الرابع -

 



 مديرية العطاءات الهندسية                            المملكة األردنية الهاشمية                  2019/هـ/1 عطاء رقم :

 2019 كانون ثان

 الخاصة                             سلطة منطقة العقبة االقتصادية           

أعمال تعبيد ساحة ميدان وحدة كتيبة تنفيذ               
 العقبة- 7الدرك/

                 
 

 

 7 

 
 داد وتقديم عروض المناقصاتإع

 
 طريقة تقديم العروض:

 
 ينبغنني علننى مننن يرغنن  باالشننتراك فنني هننذي المناقصننة أن يقننوم بزيننارة موقننع العمننل  وأن يتعننرف  (3)

علينن   وأن يحصننل بنفسنن  وعلننى مسننقوليت  ونفقتنن  الخاصننة  علننى جميننع المعلومننات العزمننة لنن  
محيطننة بالمشننروع وسننائر العننادات المحليننة  لتقننديم العننرض  وأن يننتفءم ماهيتءننا وال ننروف ال

و روف العمل  وكنل األمنور األخنرل التني لءنا ععقنة بالمناقصنة  أو تلنك التني تنقثر علنى وضنع 
 أسعار عرض .

 
يقنندم عننرض المناقصننة علننى نمننوذج عننرض المناقصننة المنندرج فنني هننذا النندفتر  ويقننوم  -أ 

جنداول أو معحنش أخنرل ويوقنع المناقص بتعبئة النموذج وجدول الكميات واالسنعار وأ  
 وثائش المناقصة في األماكن المحددة لذلك.

يشننترط أن يكننون تعبئننة خانننة أسننعار الوحنندة فنني جننداول الكميننات باألرقننام والكلمننات بخننط  -  
 واضح.

ال يجوز إدخال أ  تعديل على وثائش العطناء منن قبنل المنناقص  وإذا أجنرل المنناقص أ   -ج 
 من هذي التعليمات  فإن ذلك يقد  الى رفض عرض .تعديل  أو إذا أخل بأ  

أما إذا أراد المناقص تقديم عرض بنديل  فنإن باسنتطاعت  أن يقندم ذلنك فني منذكرة خاصنة 
 منفصنننلة ترفنننش بنننالعرض  شنننريطة أن يتقننندم بنننالعرض األصنننيل كمنننا هنننو مطلنننو  فننني 

 الشروط  وللجنة العطاءات المختصة أن تن ر في عرض  البديل أو ترفض .
 
يج  على المناقص أن يقدم عرض  على النسش المطلنو  فني هنذي التعليمنات ودعنوة العطناء وأن  (4)

 يشتمل العرض على البيانات والمعلومات التالية:
 

وضع منشأة المناقص فردا كان أو شركة  وكتنا  التفنويض للمسنقول المفنوض بنالتوقيع  -أ 
علننى الشننركات المت لفننة تقننديم عنءننا. وإذا كانننت هننناك مشنناركة بشننكل ائننتعف فإننن  يجنن  

اتفاقية االئتعف بينءا بحيث يكون الت لف بالتكافل والتضنامن )مجتمعنين ومنفنردين(  وأن 
 يوقع أطراف االئتعف على العرض  وأن يقدموا الكفاالت والضمانات بأسمائءم مجتمعين.

والمشناريع  خبرة المناقص ومقهعت   مع بيان وصف المشاريع التني سنبش وأن أنجزهنا  -  
 الملتزم بءا حاليا  وبيان نس  إنجازها بأرقام واقعية.

ذكننر أسننماء المقنناولين الفننرعيين الننذين ينننو  اسننتخدامءم فنني التنفيننذ  شننريطة ذكننر اسننم  -ج 
مقاول األشغال الكءروميكانيكية  على أن يكون هنذا المقناول الفرعني مصننفا ضنمن نفن  

ي فنني تصنننيف   أو بالفئننة التنني تليءننا مباشننرة الفئننة التنني ينتمنني إليءننا المقنناول الرئيسنن
 بالتسلسل التنازلي.

يرفش مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدش لصالح صاح  العمل وألمري  بالمبلغ  -د 
ننة التننزام المننناقص للنندخول فنني  المحنندد فنني )ملحننش عننرض المناقصننة(  كنندليل علننى جديا

ن بنننك أو مقسسننة ماليننة كننل منءمننا المناقصننة  وعلننى أن تكننون تلننك الكفالننة صننادرة عنن
 مرخص للعمل في األردن.
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الذين لم يحل عليءم العطاء  حسبما تقنرري اللجننة المختصنة  الكفاالت للمناقصينتعاد هذي 
( أيام من تاريب إحالة العطاء أو انتءاء صعحية كفالة المناقصة أيءما أسبش. أما 7خعل )

ي  هذي الكفالة بعند أن يقندم ضنمان األداء ويوقنع المناقص الذ  يحال علي  العطاء فتعاد إل
 العقد.

فعندها يتوج   (Bonds)أما إذا كان المناقص منتميا إلى بلد تستعمل في  ضمانات تأمين 
 على المناقص أن يتقدم بطل  مسبش إلى صاح  العمل لمعرفة فيما إذا كان يقبل مثنل هنذا

ات مصندقة منن بننوك محلينة عنند الضمان  وفني كنل األحنوال يجن  أن تكنون تلنك الضنمان
 تقديمءا.

عنوان المناقص الرسمي الكامل. أما إذا كان مركنز المنناقص الرئيسني خنارج األردن فنإن  -هـ 
عليننن  أن يحننندد عنواننننا لننن  فننني األردن ليعتبنننر عنوانننن  الرسنننمي النننذ  توجننن  إليننن  كافنننة 

نننوان تعتبننر المراسننعت وااشننعارات. وكننل إشننعار أو رسننالة تبعننث مسننجلة علننى هننذا الع
 وكأنءا قد سلمت إلي .

أن يقننندم تحلنننيع ألسنننعار البننننود الرئيسنننية المحنننددة فننني العطننناء  مبيننننا تكننناليف المنننواد  -و 
 والتجءيننزات ايليننة والمصنننعيات والمصنناريف ااداريننة واألربننا  انجنناز بنننود األشننغال 

 كاملة.
إرفاقءننا بعرضنن  إذا كانننت أ  معلومننات أو بيانننات أخننرل يطلنن  إلننى المننناقص تقننديمءا أو  -ز 

 مطلوبة بموج  الشروط الخاصة االضافية أو المواصفات الخاصة أو هذي التعليمات.
 

تعتبر األسعار التي يدونءا المناقص أمام البنود في جدول الكميات على أنءا القيمنة الكلينة ألشنغال  (5)
مل كنذلك األعمنال التمءيدينة كل من تلك البنود وإنجازها واصع  أية عيو  فيءا وفقا للعقند  وتشن

(Preliminaries) ( إذااال .)ورد لألعمال التمءيدية بنود منفصلة خاصة بءا في جدول الكميات 
 

 توضيح االلتبا : (6)
إذا كان هناك أ  التبا  أو تناقض في وثائش العطاء  أو كاننت هنناك حاجنة لتوضنيح أ  غمنوض 

ل  خطي إلنى رئني  لجننة العطناءات المختصنة منن في وثائش العطاء  فعلى المناقص أن يتقدم بط
 ( 7أجل التوضيح وإزالة االلتبا  في موعد يسنبش التناريب المحندد لفنتح العطناء بمنا ال يقنل عنن )

أيام  ويتم توزيع ااجابة خطينا علنى االستفسنارات علنى جمينع المناقصنين المتقندمين للعطناء  وال 
 مديد الموعد المحدد لتقديم العرض.يجوز أن يتخذ مثل هذا التوضيح مبررا لطل  ت

 

 إيداع العروض: (7)
  يقدم العرض متكامع وفي  رف مختوم مكتو  علي  من الخارج عطاء رقم -أ 
- 7والخاص بتنفيذ أعمال تعبيد ساحة ميدان وحدة كتيبة الدرك/ بمشروع: ص.( الخا..../.. )...              

وش العطاءات الذ  تحددي لجنة العطاءات المختصة في المقاول ويودع في صند م.... واسالعقبة
 وذلك في أو قبل الموعد والتاريب المحددين لإليداع. العطاءعن إععنءا 

 إن أ  عرض يقدم بعد موعد اايداع يرفض ويعاد إلى صاحبة مقفع. -  
تفتح العروض عادة في جلسة علنية بحضور من يرغن  منن المناقصنين  إال إذا ننص فني  -ج 

 دعوة العطاء على إتباع أسلو  آخر.
 
 إلزامية العروض: (8)
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يعتبر العرض المقدم ملزما للمناقص وال يجوز سح  هذا العرض بعد تقديم  وي ل العرض ملزما 
( يومنا ابتنداء منن تناريب إينداع العنروض إال إذا حندد فني دعنوة 90للمناقص الذ  تقدم ب  لفترة )

 مدة.العطاء مدة التزام أطول من هذي ال
 
 عمعت الدفع وسعر المناقصة: (9)

 على المناقص تقديم أسعاري بالدينار األردني إال إذا نص على غير ذلك في شروط دعوة العطاء.
وإذا كانت هنالك عمنعت أخنرل للندفع منصنوص عليءنا فني نمنوذج عنرض المناقصنة  فإنن  يجن  

 ي".تحديد تلك العمعت وأسعار تحويلءا في موعد "التاريب األساس
 

 
 تقييم العروض وإحالة العطاء

 
 
 تقييم العروض: (10)

يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمءا بموج  ن ام اللنوازم واألشنغال فني سنلطة منطقنة العقبنة 
التعليمات المنبثقة عن الن ام نفس    ويفترض في المناقص أن يكنون علنى  الخاصة واالقتصادية 

 اطعع ودراية بءذي التعليمات.
 
 أسلو  تدقيش العروض: (11)

إذا وجد في العرض خطأ أو تناقض بين حسنا  جملنة أ  مبلنغ ومنا يجن  أن تكنون علين   -أ 
هذي الجملة بتطبيش سنعر الوحندة  فللجننة المختصنة الحنش بتعنديل جملنة المبلنغ بمنا يتفنش 
فقنا وتطبيش سعر الوحدة  وبالتالي يتم تعديل مجموع األسعار أو المبلغ ااجمالي للعطاء و

 لذلك.
إذا اختلف العدد المذكور باألرقام عن المذكور كتابنة بالكلمنات  فتعتبنر كتابنة الكلمنات هني  -  

 الملزمة وتصحح القيمة تبعا لذلك.
إذا وجد خطأ في أ  من العمليات الحسابية  فإن  يتم تصنحيح المجمنوع ويكنون المجمنوع  -ج 

 المصحح ملزما للمناقص.
لم يقم بتسعير بند أو أكثر من البنود  فإن  يحش للجننة المختصنة إمنا إذا وجد أن المناقص  -د 

رفننض العننرض  أو اعتبننار تلننك البنننود غيننر المسننعرة وكأنءننا محملننة علننى بنننود العطنناء 
 األخرل  وعلى المناقص تنفيذها )فيما إذا أحيل علي  العطاء( بدون مقابل.

الغ فيءنا  فللجننة المختصنة الحنش بمنا إذا قام المناقص بتسعير بند بصنورة مغلوطنة أو مبن -هـ 
 يلي:
 رفض العرض  أو - 1
تعنننديل األسنننعار بموافقنننة المقننناول مستأنسنننة بأسنننعار السنننوش الدارجنننة وأسنننعار  - 2

أن تبقنننى القيمنننة ااجمالينننة للعنننرض بعننند التعنننديل  )شنننريطةالمناقصنننين ايخنننرين 
 مساوية أو أقل من قيمة العرض بعد التدقيش الحسابي(.

 
  ر اللجنة في عروض المناقصات المخالفة لشروط العطاء وبخاصة في الحاالتال تن   -و

 التالية:        
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 العطاء.عدم ارفاش كفالة المناقصة المطلوبة في  -1  
 العطاء.وجود تحف ات او شروط منافية لشروط  -2  
 الوضو .وجود أ  شط  او اضافة او الغاء يقد  الى الغموض وعدم  -3  
 التاليتين:ز للجنة ان تستبعد عروض المناقصات في أ  من الحالتين يجو     -ز 
 عدم توقيع المناقص على العرض  -1  
 األرقام.عدم كتابة أسعار الوحدة للبنود بالكلمات إضافة إلى  -2  
 
تحننتف  لجنننة العطنناءات المختصننة بحقءننا فنني إهمننال أ  عننرض غيننر متقينند بمننا ورد فنني هننذي  (12)

ون نام اللنوازم واالشنغال مار  صعحياتءا بموج  أحكام ن ام األشغال الحكومينة التعليمات. كما ت
وإحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة  ويتم كل ذلك دون أن يكون أل  مناقص في السلطة 

 لم يفز بالعطاء أ  حش في مطالبة صاح  العمل بأ  تعويض إزاء ذلك.
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 اصة:الشروط الخ -  

 
تعبيد باعمال قيام سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  : وصف المشروع موضوع هذا العطاء  ■

وحسب المواصفات  المطلوبة....، وغيرها من االعمال العقبة - 7ساحة ميدان وحدة كتيبة الدرك/

 .والكميات المبينة بوثائق العطاء المرفقة

 

 

 
 

 :جءاز المقاول المنفذ ■
 

 -ين على المقاول توفير عناصر جءازي المنفذ بالمقهعت واألعداد التالية :يتع     
 

سنوات  ثعث( 3مءند  مدني بخبرة ال تقل عن ) -ممثل المقاول ) متفرغاً للعمل في المشروع (: (1)
لحين  دينار/ شءر في حال عدم التعيينماية عست (900في مجال االشراف أو التنفيذ ويحسم مبلغ )

   خعل فترة التنفيذ.تعيين المطلو
 

سنوات في  خم ( 5خبرة ال تقل عن )مقهل كلية متوسطة  ) دبلوم مدني او معمار  (مراق  عام  (2)
دينار/ شءر لحين تعيين المطلو  خعل تسعماية ( 900مجال االشراف او التنفيذ ويحسم مبلغ )

 فترة التنفيذ.
 
 
 

 

 األشغال المققتة المطلوبة من المقاول: ■
   غير مطلوب

 

 

 التكاليف:ااضافية الخاضعة لتعديل األسعار بسب  تغير  المواد ■
 وفقا لتعاميم وزارة االشغال.
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 ملحش الشروط الخاصة: -ج
يترت  على المناقص في أ  عطاء باستثناء عطناءات الخندمات الءندسنية واالستشنارية أن يرفنش  -1

قسسة مالينة مرخصنة فني األردن بالعرض الذ  تقدم ب  كفالة بنكية مصدقة صادرة عن بنك أو م
 أو شيكا مصدقا يحدد مبلغ أ  منءا في دعوة العطاء.

مع مراعاة جميع الشروط المطلوبة في دعوة العطاء من حيث الجودة ومدة التوريد أو التنفيذ   -2
يجوز للجنة أن تحيل العطاء على العرض  بذلك ومدل قدرة المحال علي  العطاء على االلتزام 

 س  دون التقيد بأقل األسعار.األفضل واألن

يتم تبليغ المتعءد الذ  أحيل علي  العطاء بقرار ااحالة بالبريد المسجل على العنوان المثبت   -3
بالعرض الذ  تقدم ب  أو بأ  وسيلة من وسائل االتصال الحديثة التي يمكن توثيقءا على أن يتم 

 ذلك خعل مدة سريان األسعار المعروضة في جميع األحوال.

ال يجوز للمتعءد الذ  أحيل علي  أ  عطاء أن يتنازل عن  أو عن أ  جزء من  بأ  صورة كانت   -4
إلى أ  شخص آخر دون موافقة خطية من اللجنة وحس  الشروط والضمانات التي تقررها 

 شريطة مصادقة المجل  على هذا التنازل.

بتوقيع عقد تنفيذي وتقديم  ااحالةر إذا لم يقم المتعءد الذ  أحيل علي  العطاء بعد تبليغ  بقرا   -5
عشر يوما من تاريب  أربعةهذا الن ام خعل  أحكامالمطلوبة من  بمقتضى  التأمينات الكفاالت أو

ويصادر مبلغ الكفالة  ااحالةيعتبر مستنكفا عن تنفيذ  بالعرض تبليغ  القرار على العنوان المثبت 
التالية  ااجراءاتتتخذ  أنء وللجنة في هذي الحالة التامين الذ  قدم  عند اشتراك  في العطا أو
 أ  منءا: أو
 الذ  يلي عرض المستنكف عن التنفيذ. األفضلالعطاء على مقدم العرض  إحالة -أ         
 .وإعادة طرح العطاء  إلغاء -          
  ( من هذيو )أ ن في البند ـــالمتعءد المستنكف في أ  من الحالتين المذكورتي إلزام -ج         
 لحقت بءا نتيجة استنكاف . أضرار أولطة ــالفقرة بفرش السعر وبأ  مبالغ تحملتءا الس             

 تراك في عطاءات السلطة لمدة ال تقل عن سنة.ـــحرمان المتعءد المستنكف من االش -د         

 تكون ملزمة بتوجي  أ  أنن منصوص علي  في هذي المادة دو إجراء بأ تقوم اللجنة  -هـ        
 .ااجراءاتالمتخلف قبل تنفيذ تلك  أوالمتعءد المستنكف  إلى إنذار أو إخطار             

يتقرر  أشغالتخفيض حجم أ   أوعلى زيادة  بااحالةيحش للسلطة بقرار من الجءة المختصة  -6
 أسعارتحس   أنهذا الن ام شريطة  أحكامتنفيذها للسلطة بموج  عطاء تم طرح  بمقتضى 

وان ال يتجاوز  ااحالةالمحددة لءا في قرار  باألسعار األشغالالمخفضة لتلك  أوالكميات الزائدة 
 .ااحالة( من كامل مبلغ %25المخفضة ) أومجموع كلفة الكمية الزائدة 

 .األسبا  إبداءدون  المقدمةللسلطة الحش في رفض كل العروض  -7

 .إبداء األسبا دون  ركةـمن ش أكثر وإحالت  علىلعطاء تحتف  السلطة بحقءا في تجزئة ا  -8

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

المقاول أن يبين وبشكل واضح العنوان الدائم )الموقع والءاتف والفاك   جدا(: على)هام  -10
 ع. وصندوش البريد والءاتف الخلو  إن وجد( وتسمية الشخص المخول بالتوقي

إن الكميات الوارد ذكرها في جدول الكميات هي كميات تقديرية وال يجوز اعتبارها الكميات   -11
 الدقيقة والفعلية.

 على المقاول إرفاش شءادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن وزارة األشغال العامة وااسكان.  -12
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بعنض المشناريع ذات  إذا ارتأل صاح  العمل عند إعداد وثائش العطاءات أن هناك حاجة لتمويل -13
القيمة المرتفعة وقام بتضنمين وثنائش العطناء بنندا" يسنمح بإصندار حوالنة حنش وفقنا" للنمنوذج 

صاح  العمنل بحوالنة  إلىبنك ما وتقدم  إلىحوالة الحش هذي  إصدارطل  المقاول  وإذاالمرفش, 
حنال علين  حش من مة وموقعة حس  األصول , فعلى صاح  العمل بعد توقيع نمنوذج التنزام الم

البنك المءني , ويكون هذا االلتزام  إلىالمرفش بحوالة الحش تحويل استحقاقات المقاول الصافية 
غير قابل للرجنوع عنن  أال بموافقنة البننك المعنني خطينا" عندا الحناالت المحنددة بنمنوذج التنزام 

 .2002( لسنة 15المحال علية وذلك طبقا" لبعغ رسمي رقم )

 حوالة حش وطل  المقاول رسميا" تحويل  بإصدارالعطاء ال تسمح كانت وثائش  إذا أما -14

البننك المعنني يعلمن   إلنىبنك ما فعلى صاح  العمل توجي  كتنا  رسنمي  إلىاستحقاقات العطاء  -15
 جللنمنوذودون اعتبار صناح  العمنل طرفنا" ثالثنا" وفقنا"  إلي بنيت  بتحويل مستحقات المقاول 

  .2002( لسنة 15م )المرفش وذلك طبقا" لبعغ رسمي رق
 

تعتمنند المختبننرات الءندسننية المقهلننة للعمننل لنندل دائننرة العطنناءات الحكوميننة اسننتنادا للتعنناميم   -16
الصننادرة عننن وزارة االشننغال العامننة واالسننكان اجننراء الفحوصننات المخبريننة العزمننة لجميننع 

 .مشاريع األشغال في السلطة
 

المعطنوف  20/10/2009صنادر بتناريب ( ال1004استنادا إلى قنرار مجلن  المفوضنين رقنم ) -17

,علننى المقنناول  30/9/2009( تنناريب 18/11/1/19784علننى كتننا  رئاسننة الننوزراء رقننم )

( مننن كننوادري الفنيننة العزمننة لتنفيننذ المشننروع مننن متنندربي الشننركة %15تشننغيل مننا نسننبت  )

 الوطنية للتشغيل والتدري 

االشغال عند تقديم الفاتورة المرحلية يلتزم المقاول بتقديم تقارير فحوصات الجودة للمواد و -18
 ويعتبر عدم تقديم هذي التقارير سب  موج  اليقاف صرف الفاتورة.  

 

لجنة اللوازم واالشغال في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المتخذ في استنادا إلى قرار    1  -19

قاول العمل حال رغبة المفي  12/11/2018( والمنعقدة بتاريخ 87/2018جلستها رقم )

خارج أوقات الدوام الرسمي وفي العطل الرسمية يتحمل المقاول الكلف المترتبة علة العمل 

 اإلضافي لجهاز االشراف المسمى على المشروع وحسب االتي:

 

 الكلفة البند

 دنانير / ساعة 10 كلفة ساعة المهندس المشرف

 دنانير/ الساعة 6 كلفة ساعة المراقب

 من االجمالي %25 مصاريف إدارية 
 

أي الية أخرى يتم االتفاق عليها حسب طبيعة االشراف على المشروع في حال كان االشراف   -2

من قبل استشاي وليس ذاتي ) من قبل كوادر السلطة ( وحسب الشروط التي تذكر في عقد 

 (2اتفاقية االشراف )ع
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 نماذج االتفاقيات والضمانات: -د
 

 قصةنموذج كتا  عرض المنا 1-د
Letter of Tender 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

_____________________________________________________________ 

 
 .................................................................... :إلى السادة )صاح  العمل(

 

والمواصفات    العقد كما قمنا بدراسة شروط  ب  لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على ال روف المحيطة 

والمخططات وجداول الكميات   وملحش عرض المناقصة   ومعحش 

.............................................................. المتعلقة بتنفيذ العطاء ...........................

ونعرض نحن الموقعين أدناي أن نقوم بتنفيذ األشغال وإنجازها وتسليمءا  أععي.أشغال المشروع المذكور 

مبلغ إجمالي  وإصع  أية عيو  فيءا وفقاً لءذا العرض الذ  يشمل كل هذي الوثائش المدرجة أععي مقابل

 العقد.وقدري : ......................................... أو أ  مبلغ آخر يصبح مستحقاً لنا بموج  شروط 

( يوماً من تاريب إيداع العروض   وأنا ي ل العرض 90نوافش على االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة )

االلتزام هذي   كما نقر بأنا ملحش عرض المناقصة  ملزماً لنا   ويمكنكم قبول  في أ  وقت قبل انقضاء مدة

 يشكل جزءا" ال يتجزأ من كتا  المناقصة " .

( من شروط العقد   4/4نتعءد في حالة قبول عرضنا   أن نقدم ضمان األداء المطلو  بموج  المادة )

فيءا وفقاً وأن نباشر العمل بتاريب أمر المباشرة   وأن ننجز األشغال ونسلمءا ونصلح أية عيو  

 لمتطلبات وثائش العقد خعل " مدة اانجاز "  .

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية رسمية فيما بيننا   وإلى أن يتم ذلك فإنا " كتا  عرض المناقصة" هذا 

 مع " كتا  القبول أو قرار ااحالة الذ  تصدرون    يعتبر عقداً ملزماً فيما بيننا وبينكم .

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

 

 حرر هذا العرض في اليوم : ................ من شءر: ................ عام/..................

 

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

 

 شاهد: .................................
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 ض المناقصة عر ملحش 2 –د 
to Tender  Appendix 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 يعتبر هذا الملحش جزءا" من اتفاقية العقد. ■
____________________________________________________________ 

فإنا المقاول ملزم باستكمال البيانات التالية قبل  معح ة: باستثناء البنود التي تمت تعبئتءا وفقاً لمتطلبات صاح  العمل  

 تقديم عرض  .

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

 التحديدات -10-1 رقم المادة البيــــان

 اسم صاح  العمل:

 عنوان :

1/1/2/2 

 1/3و

 ة الخاصةسلطة منطقة العقبة االقتصادي

 اسم المءند  :

 عنوان :

1/1/2/4  

 اسم المقاول:

 عنوان :

1/1/2/3 

 1/3و

 

  أردنيدينار وخمسمائة  ألف( 1500) التعليمات كفالة المناقصة

 ( من قيمة العقد%5) التعليمات كفالة اصع  العيو 

 1/1/3/3 لألشغالنجاز امدة ا

 

من تاريب أمر  يوما تقويميا ونست( 60)

 شرةالمبا

 ( يوما تقويميا 365 ) 1/1/3/7 صع  العيو إشعار بافترة ا

 القوانين األردنية السارية المفعول 1/4 القانون الذ  يحكم العقد

 اللغة العربية 1/4 اللغة المعتمدة في العقد

 اللغة العربية  1/4 لغة االتصال

لى إل دخوالمدة التي سيمنح فيءا المقاول حش ال

 الموقع

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

 داءألقيمة ضمان ا

قيمة ضمان األداء خعل فترة ااشعار بإصع  

 العيو  )ضمان اصع  العيو (

 " المقبولة( من "قيمة العقد 10%) 4/2

 ( من قيمة العقد 5%)

 غير مطلو   4/9 ن ام توكيد الجودة

  مطلو 

العطل الدوام الرسمي و ول أن يعمل أيامعلى المقا 6/5 المعتادةوقات العمل أ

موقع الحسب ما تفرضه طبيعة العمل في والجمع و

 وحسب تعليمات الجهاز المشرف. 

( يوما  وتعتبر هذي الفترة مشمولة ضمن 15) 8/1الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريب المحدد 
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 مدة اانجاز للمباشرة

 عن كل يوم تأخير اً دينار عونسب( 70) 8/7 قيمة تعويضات التأخير

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

 ال يوجد 8/13 مكافأة اانجاز المبكر

الفترة المحددة للجنة تسلم األشغال لمشاريع 

 المستشفيات ومحطات التوليد وما يماثلءا

 ( يوما28) 10/1

عن "المبلغ  مقاولالنسبة المئوية التي تدفع لل

 إذا لم ترد في الجداول "الذ  يتم صرف  االحتياطي

13/5-   (15%) 

 11/1 تقدير قيمة األشغال

 

 بالكيل مع جدول الكميات  √■

 بالمقطوع  ■

 دينار أردنيعشرة االف ( 10000) 14/2 قيمة الدفعة المقدمةالحد االدنى ل

 الدينار األردني 14/15 عمعت الدفع للمقاول

 ( يوما من تاريب المباشرة14خعل ) 18/1 تقديم وثائش التأمينات

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

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

 لى الموقع   إالتحضيرات عند الوصول 

             

ي جميع المواد والتجءيزات االلية التي تدخل ف 14/5

 االشغال الدائمة

 اردني  دينار ألفاربعة عشر  (14000) 14/6 المرحلية دنى لقيمة الدفعةألالحد ا

  14/7 سعار تبديل العمعتأ

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

 (    ------)  18/3 دنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالثألالحد ا

 من عضو  واحد   20/2 لخعفاتتشكيل مجل  فضا ا

   عضاء أمن ثعثة 

 المباشرة( يوما من تاريب 28خعل ) 20/2 فضا الخعفات فترة تعيين مجل 

عضاء مجل  فضا الخعفات في أالتي تعين  الجءة

 حالة عدم االتفاش بين الفريقين

 جمعية المحكمين األردنيين 20/3

ف عن سلطة تعيين المحكمين في حالة تخلف األطرا

 التعيين

 بموج  قانون التحكيم األردني النافذ 20/6

 عضو  واحد   20/6 عدد أعضاء هيئة التحكيم

  عضاء أثعثة 

 بموج  قانون التحكيم األردني 20/6 القواعد ااجرائية للتحكيم

نجاز امدة ا (1/1/5/6شغال )ألقسام اأ

 ب   الخاصة

(1/1/3/3) 

 .ير قيمة تعويضات التأخير لكل يوم تأخ
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 نموذج كفالة المناقصة 3 – د
Form of Tender Guarantee 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

_____________________________________________________________ 

 
 إلى السادة )صاح  العمل(:....................................................................

 
لقد تم إععمنا أنا المناقص :شركة: ............................................................. سيتقدم بعرض 

ة لدعوة العطاء   ولما كانت شروط العطاء تنص على أن للمناقصة للمشروع المنوي عن  أععي استجاب
 يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرض    وبناء" على طلب    فإنا مصرفنا:

 

بنك ................................................... يكفل بتعءد ال رجعة عن  أن يدفع لكم 

 -أول طل  خطي منكم وبحيث يتضمن الطل  ما يلي : مبلغ ............................... عند ورود

أنا المناقص   بدون موافقة منكم   قام بسح  عرض  بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو  -أ

 ( يوماً   أو 90قبل انقضاء صعحية العرض المحددة بـ )

شروط المحددة بأنا المناقص قد رفض تصحيح األخطاء التي وردت في عرض  بما يتوافش مع ال - 

 لتدقيش العروض في التعليمات الموجءة إلى المناقصين   أو 

 أنكم قد قمتم بإحالة العطاء علي    ولكن  أخفش في إبرام اتفاقية العقد   أو -ج

 أنكم قد قمتم بإحالة العطاء علي    ولكن  أخفش في تقديم ضمانات األداء بموج  شروط العقد   -د

 

( يوماً ويتعين إعادتءا إلينا   كما أنا 90بل انقضاء مدة صعحية الكفالة البالغة )وعلى أن يصلنا الطل  ق

 هذي الكفالة تحكمءا القوانين المعمول بءا في األردن .

 

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

 

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

 

 ــــــب: .....................................التاري
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 نموذج اتفاقية العقد 4 – د

Agreement 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 صاح  العمل : ................................................................................

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

 

_____________________________________________________________ 

 
يرغ  صاح  العمل في تنفيذ األشغال المتعلقة بمشروع......................................... والمكون 

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

 ( : ACCEPTANCEقبول ) 

 

إنا صاح  العمل   بمجرد توقيع  أدناي   قد قبل بعرض المقاول ويوافش ان  إزاء قيام المقاول بتنفيذ 

 األشغال وإصع  أية عيو  فيءا   سيقوم بموافات  بالدفعات حس  أحكام العقد.

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

 مدة اانجاز:...........................

 تعتبر هذي االتفاقية نافذة بتاريب تسلم المقاول للنسخة األصلية الموقعة من قبل صاح  العمل.

 توقيع صاح  العمل: ...................................

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

 و يفت  : .........................

 التاريب: ......................... 
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 نموذج اتفاقية العقد 4 –د 
Agreement 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ........................العطاء رقم: ...............ع: ................................... المشرو
 

 
 .................سنة ...ل......... ........ من شءر .............حررت هذي االتفاقية في هذا اليوم .....

 
 بين

 

صاح  العمل :  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ويمثلءا رئي  مجل  المفوضين على اعتباري 
 "الفريش األول"

 و
 ...................................................... على اعتباري "الفريش الثاني"المقاول  :   ..

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

...................................................................................................... 
ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذ  تقدم ب  المقاول لتنفيذ األشغال وإنجازها وإصع  أية عيو  فيءا 

 وتسليمءا وفقا لشروط العقد 
 

 فقد تم االتفاش بين الفريقين على ما يلي:
 
في شروط العقد  يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذي االتفاقية نف  المعاني المحددة لءا - 1

 المشار 
 إليءا فيما بعد.         

تعتبر الوثائش المدرجة تاليا جزءا ال يتجزأ من هذي االتفاقية وتتم قراءتءا وتفسيرها بءذي  - 2
 الصورة:
 ...........................................................    "كتا  القبول"  -أ 
 ...........................................................   "كتا  عرض المناقصة -  
 ...األرقام: ..................................................معحش المناقصة ذات  -ج 
 شروط العقد )الخاصة والعامة( -د 
 المواصفات -هـ 
 المخططات -و 
 والجداول المسعرة )جداول الكميات والجداول األخرل( -ز 

 
 



 مديرية العطاءات الهندسية                            المملكة األردنية الهاشمية                  2019/هـ/1 عطاء رقم :

 2019 كانون ثان

 الخاصة                             سلطة منطقة العقبة االقتصادية           

أعمال تعبيد ساحة ميدان وحدة كتيبة تنفيذ               
 العقبة- 7الدرك/

                 
 

 

 20 

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

  التاريخ  القيمة   وصل رسوم طوابع وجامعة رقم

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

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

 المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد.
 

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

 
 الفريق الثاني )المقاول(

 

 الفريق األول )صاحب العمل(

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

 ذلك:.وقد شهد على 
 

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

 االسم   : 
 

 الوظيفة : 

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

 ذلك: وقد شهد على 
 

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

 االسم   : 
 

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

 
 

 

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

 ..................................................................: مصرفنايسرنا إععمكم بأن 
 

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

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

 

 بخصوص العطاء رقم )      /    (

 المتعلش بمشروع :..............................................................................

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

.................................................................وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال علي  حس  

بمجرد ورود أول طل  خطي منكم  لكم.وأننا نتعءد بأن ندفع  المقاولة الشروط الواردة في وثائش عقد 

بون  من  بدون أ  تحف  أو شرط. مع ذكر األسبا  الداعية لءذا الطل  بأنا المبلغ المذكور أو أ  جزء تطل

المقاول قد رفض أو أخفش في تنفيذ أ  من التزامات  بموج  العقد . وذلك بصرف الن ر عن أ  اعتراض 

 أو مقاضاة من جان  المقاول على إجراء الدفع .

 

حين تسلم األشغال المنجزة بموج  العقد المحدد وتبقى هذي الكفالة سارية المفعول من تاريب إصدارها ول

مبدئياً بتاريب..................... شءر.....................من عام...................... ما لم يتم تمديدها أو 

 العمل.تجديدها بناء" على طل  صاح  

 

 

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

 

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

 

 ......................التاريــــب.  
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 نموذج ضمان إصع  العيو  ) كفالة الصيانة ( 6 – د

Defects Liability Guarantee 

 
 

 

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

 رفنا: ....................................................................يسرنا إععمكم بأنا مص

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

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

 

 بخصوص العطاء رقم )      /     (

 المتعلش بمشروع : .............................................................................

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

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

المقاول لتنفيذ جميع التزامات  فيما يخص أعمال ااصعحات والصيانة بموج  أحكام عقد المقاولة 

المبلغ المذكور أو أ  جزء  -بمجرد ورود أول طل  خطي منكم  -الموجز.  وإننا نتعءد بأن ندفع لكم 

تطلبون  من  بدون أ  تحف  أو شرط / مع ذكر األسبا  الداعية لءذا الطل  بأن المقاول قد رفض أو 

أخفش في تنفيذ التزامات  فيما يخص أعمال ااصعحات والصيانة بموج  العقد   وكذلك بصرف الن ر عن 

 فع .أ  اعتراض أو مقاضاة من جان  المقاول على إجراء الد

 

وتبقى هذي الكفالة سارية المفعول من تاريب إصدارها ولحين التسلم النءائي لألشغال  بموج  العقد وقيام 

المقاول بإكمال النواقص وااصعحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" على طل  صاح  

 العمل .

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

 

 قيع : .......................المفوض بالتو 

 

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

Discharge Statement 

 

 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناي :

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

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

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناي :

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

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

 

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

 وذلك قيمة الدفعة الختامية عن مشروع إنشاء :

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

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

 

 موضوع العطاء رقم :

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

نصر  بموج  هذا ااقرار أننا قد قمنا بتقديم كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقد وبءذا فإننا نبرئ 

ذمة......................................................... وحكومة المملكة األردنية الءاشمية من أ  حش أو 

 مطلقاً .ععقة بالمشروع المبين أععي إبراء 

 

 وعلي  نوقع تحريراً في ...................................

 اسم المتعءد : ............................................

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

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

 

 الخاتم:
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 نموذج اتفاقية فضا الخعفات 8 –د   
Dispute Adjudication Agreement 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

 
 ان : ....................................صاح  العمــل :................................ عنو

 
 ... عنوان : .........................................المقـــــاول :.............................

 
 عضو المجلـ  :............................... عنوان : ....................................

____________________________________________________________ 
 

لما قام صاح  العمل والمقاول بإبرام " اتفاقية العقد " وكونءما يرغبان مجتمعين بتعيـين الحكم ويسمى 
"   فإنا كعً من صاح  العمل والمقاول وعضو المجل    قد اتفقوا على ما  DABأيضاً " المجل  " 

 -يلي :
 
ذي االتفاقية شروطاً التفاقية فضا الخعفات   مع إدخال التعديعت التالية تعتبر الشروط الملحقة بء -1

 عليءا: .............................................................................

( من شروط اتفاقية فض الخعفات   فإن  سوف يتم دفع بدل أتعا  الحكم 17عمعً بأحكام المادة ) -2

 -التالي : على النحو

 بدل استبقاء ) مبلغ شءر  أو مقطوع ( . -

 )          ( دينار عن كل يوم كمياومات . -

 مضافاً إليءا النفقات األخرل . -

إزاء قيام صاح  العمل والمقاول بدفع بدالت األتعا  والنفقات األخرل بشروط اتفاقية فض  -3

مجل  " كمسو للخعفات وفقاً ألحكام هذي الخعفات   فإنا الحكم يتعءد بأن يقوم بمءام " ال

 االتفاقية .

يتعءد صاح  العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا للحكم   إزاء أدائ  لمءام فض الخعفات  -4

 بدل االستبقاء والمياومات والنفقات األخرل التي تتحقش ل  بموج  شروط اتفاقية فض الخعفات .

ة ألحكام القانون األردني وتعبر لغة االتصاالت بين الفريقين هي اللغة إنا هذي االتفاقية خاضع -5

 العربية  .

 صاح  العمل    المقاول        الَحكمَ 

 

 : وقد شءد على ذلك
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 قواعد اتفاقية فض الخعفات ) القواعد (

 
 
لخعف ( يوماً من تاريب نشوء ا21في حالة نشوء خعف  يسمى ) الحكم ( خعل مدة ال تتجاوز ) -1

  باتفاش الفريقين على تسميت  . وإذا لم يتم االتفاش على ذلك فبإمكان أ  فريش الطل  إلى سلطة 

التعيـين المحددة في الملحش لتعيـين  وعلى سلطة التعيـين أن تقوم بتعيـين  خعل مدي ال تتجاوز 

 فين .( يوماً من تاريب تقديم الطل  إليءا ويعتبر هذا التعيـين ملزماً للطر14)

يمكن إنءاء تعيـين الحكم باالتفاش بين الفريقين   وتنقضي مدة التعيـين عند انتءاء فترة الصيانة  -2

 أو إصدار قرار الحكم أو سح  الخعف المحول للحكم أيءما يقع الحقاً .

ل  يتعين على الحكم أن يكون ويبقى خعل أداء مءمت  محايداً ومستقعً عن الفريقين   وال يجوز  -3

تقديم النصح إلى أ  فريش إالا باطعع وموافقة الفريش ايخر   وعلي  أن يفصح فوراً وخطياً عن 

 أ  شئ أصبح على علم ب  مما قد يقثر على حياديت  أو استقعليت  .

يتعين على الحكم أن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقين   بإعطاء كل منءما فرصة  -4

 وتقديم ردودي على ما يقدم  الفريش ايخر .معقولة لعرض قضيت  

يتعين على الحكم أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطات  وجلسات االستماع التي يعقدها بسرية  -5

تامة   وأن ال يصر  عن أ  من مضامينءا إالا بموافقة الفريقين   كما يج  علي  أن ال يوكل أل  

 خبرة قانونية أو فنية إالا بموافقة الفريقين . طرف آخر القيام بمءمت  أو أن يستقدم أية

ال يعتبر الحكم في أ  حال مسقوالً عن أ  إدعاء بشأن فعل قام ب  أو أمر أغفل  إالا إذا أمكن  -6

 إثبات أنا ما قام ب  ناتج عن سوء نية .

المكان للحكم أن يقرر زيارة الموقع وأن يعقد جلسة استماع يدعى إليءا الفريقان في الوقت و -7

اللذين يحددهما ول  أن يطل  أية وثائش منءما   وعلى الفريقين االستجابة لطل  بءذا 

 الخصوص .

يتعين على الحكم أن يتصرف كخبير غير متحيز ) ولي  كمحكم (   ويكون متمتعاً بالصعحية  -8

د باستثناء هذي الكاملة لعقد جلسات االستماع كما يراي مناسباً دون التقيد بأية إجراءات أو قواع

 -القواعد   ويتمتع في هذا السياش بالصعحيات التالية :

 أن يقرر مدل صعحيت  الذاتية   وكذلك نطاش الخعفات المحالة إلي  . -أ

 أن يستعمل معرفت  المتخصصة ) إن توفرت ( . - 

 أن يتبنى اعتماد أسلو  االستجوا  . -ج

 بموج  أحكام العقد . أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحش -د

أن يراجع وينقح أ  تعليمات أو تقديرات أو شءادات أو تقيـيم فيما يتعلش بموضوع  -هـ

 الخعف .
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أن ال يسمح أل  شخص غير المقاول وممثل  وصاح  العمل وممثل    لحضور جلسات  -و

بعد  االستماع   ول  أن يستمر في عقد جلسة االستماع إذا تغي  أ  فريش عن الحضور  

 التحقش من أن  تم إبعغ  بصورة صحيحة عن موعد الجلسة .

 ال يجوز للحكم التنازل عن االتفاقية للغير بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين  -9

يراعى أن ال يستدعى الحكم كشاهد لتقديم أ  دليل بالنسبة أل  خعف ناشئ عن العقد أو متصل  -10

 ب  .

أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع ل  خعل المءلة المحددة   شريطة أن يرسل إلى يحش للحكم  -11

 ( يوماً . 28الفريقين إشعاراً بذلك مدت  ) 

إذا  تخلف المقاول عن الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إلي  من الحكم   يقوم صاح  العمل  -12

 اول من مبالغ إزاءها .بالدفع إلى الحكم ول  أن يسترد ما يترت  على المق

( يومناً . وفني حالنة اسنتقالت  21يمكن للحكم أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعاري مدتن  ) -13

أو موت  أو عجزي عن أداء مءام  أو إنءاء عقدي أو رفض  االستمرار في أداء مءام  بموج  هذي 

 يوماً من تاريب انقطاع . (14  خعل )القواعد  فإن  يتعين على الفريقين أن يقوما بتعيـين بديل ل

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

 باللغة المحددة في اتفاقية فض الخعفات وأن يتم إرسال نسب عن أية مراسعت إلى الفريش ايخر.

 إلى الفريقين بشأن أ  خعف يحال إلي  وذلك خعل فترة يتعين على الحكم أن يصدر قراري خطياً  -15

( يوماً من تاريب إحالة الخعف إلي  أو من تاريب سريان اتفاقية فض الخعفات   إن 21ال تتعدل )

كانت قد تمت بعد إحالة الخعف إلي  . يج  أن يكون القرار مسبباً   وأن ينوي في  بأن  يتم وفقاً 

 لءذي القواعد .

( آنفاً بعمل    أو تصرف بسوء نية   فإن  يعتبر 3ا قام الحكم بنقض أ  من أحكام البند رقم )إذ -16

غير مستحش لقبض بدل أتعاب  أو نفقات    ويتعين علي  أن يرد تلك الرسوم والنفقات التي تم 

أو صرفءا ل    إذا نتج عن ذلك النقض أن قرارات  أو إجراءات  بشأن حل الخعفات أصبحت باطلة 

 غير فاعلة .

 -تدفع أتعا  الحكم على النحو التالي : -17

 بدل االستبقاء كمبلغ شءر  أو مقطوع . -

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

مضافاً إليءا نفقات أداء المءام مثل المكالمات الءاتفية والفاكسات ومصاريف السفر  -

 وااعاشة .

 مياومات ثابتاً طيلة مدة أداء الحكم لمءام  .يبقى بدل ال -
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( يوماً من تاريب تسلم   28يتعين على المقاول أن يدفع للحكم بدل أتعاب  ونفقات  خعل )  -

 ( منءا الحقاً . %50للفواتير الخاصة بذلك ويقوم صاح  العمل بدفع ما نسبت  ) 

سب  نقضءا أو إنءائءا أو انعدام أثرها   إذا نشأ أ  خعف يتعلش باتفاقية فض الخعفات   أو ب -18

 فإن  يتم الن ر في الخعف وتسويت  بموج  أحكام قانون التحكيم األردني .
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 لجزء الثالث:ا
 

 

 المواصفات الفنية العامة: -أ

 

والثنناني المعماريننة  : تعتبننر المواصننفات الفنيننة العامننة للمبنناني )المجلنند األول( األعمننال المدنيننة و المبنناني -1

الصننادرة عننن وزارة األشننغال العامننة وااسننكان وكننودات البننناء  والثالننث لععمننال الكءربائيننة والميكانيكيننة

منع مراعناة منا الصادرة عنءا مواصفات عامة لءذا العطاء وان المقاول قد اطلع عليءا وتفءمءا وقبل بءا  

ت الفنيننة الخاصننة مقدمننة علننى المواصننفات الفنيننة ورد بالمواصننفات الفنيننة الخاصننة حيننث تعتبننر المواصننفا

 .العامة ولءا االولوية في التطبيش

: تعتبر المواصفات الفنية العامة للطرش والجسور الصادرة عن وزارة الطرش واانشاءات األخرل -2
 األشغال العامة وااسكان والكودات الخاصة بءا مواصفات عامة لءذا العطاء وان المقاول قد اطلع عليءا

 وتفءمءا وقبل بءا.

 
 
 

 يج  على المقاول تنفيذ جميع أعمال العقد حس :
 
وأينة تعنديعت  1996 المواصفات الفنية العامة للمباني الصادرة عنن وزارة األشنغال العامنة وااسنكان لسننة -أ

 أو إضافات أو ملحقات تمت بعد ذلك وتشمل ما يلي:
 

 ة للمبـانياألعمال المدنية والمعماري  : المجلد األول -
 الخدمات الميكانيكية للمبـــــاني : المجلد الثاني -
 الخدمات الكءربائية للمبـــــاني  : المجلد الثالث -

 
المواصفات القياسية األردنية الصادرة عنن مديرينة المواصنفات والمقنايي  بنوزارة الصنناعة والتجنارة حتنى  - 

 تاريب تقديم العطاء.
 
وأينة  1977تنفينذ المنشن ت الخرسنانية الصنادرة عنن اتحناد المءندسنين العنر  سننة الكود العربي لتصميم و -ج

تعديعت أو إضافات أو ملحقنات تمنت بعند ذلنك ويسنتعمل هنذا الكنود فني تحديند األحمنال وااجءنادات ومرجعناً 
 لتصميم طرش اانشاء وتحديد خواص المواد وتقييم نتائج الخرسانة المنفذة.

 
 لوطني األردني الصادر عن وزارة األشغال العامة وااسكان.كود دستور البناء ا -د
 

هذي المراجع يج  أن تكون في كافة األحوال آخر إصدار وعلى المقاول تزويد المءند  بنسب عن أ       
 من هذي المواصفات أو أ  جزء منءا عند الحاجة اليءا وحس  طل  المءند 
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 المواصفات الفنية الخاصة:  - 
 
 

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

ان تكون األسعار لكل بند شاملة لما هو مذكور في المواصفات الفنية الخاصة لكل بند إضافة إلى ما 

 هو مذكور في نص البند .

 

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

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

 األولوية للمواصفات الخاصة .

 

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

ل كافة ما يشمله المشار اليه مع األخذ بعين االعتبار أية إضافات أو إلغاء يتم تحديدها ضمن تشم

 نص البند المعني والموصفات الفنية الخاصة له .

 

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

ة لهذا البند ومن خالل المخططات التي تشير الى هذا العمل باإلضافة إلى المواصفات الفنية الخاص

 او توضحه .

 

على المقاول تقديم طلب العتماد كافة المواد الداخلة في صلب األشغال مرفقا معه الكتالوجات  -هـ 

والنماذج والعينات لمختلف االشغال المعمارية واإلنشائية والميكانيكية والصحية والكهربائية وخالفه 

المهندس بحيث ال تتعارض مع مواصفات العطاء ألخذ الموافقة على استعمالها في التنفيذ وأي الى 

مواد تستعمل دون اخذ الموافقة ستكون معرضة للرفض وعلى المقاول إرفاق جدول مقارنة 

 للعطاء.مواصفات تؤكد مطابقة مواصفات هذه المواد مع المواصفات الفنية الخاصة 

 

ديم نسخ عن المواصفات القياسية األردنية او العالمية المنصوص عليها في المواصفات على المقاول تق -و  

 الخاصة.العامة التي يطلبها المهندس كلما دعت الحاجة لذلك وعلى نفقته 
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 مقدمة جدول الكميات
باإلضافة إلى مطابقتها المقدمة من المقاول األعمال المطلوبة بموجب هذه الجداول يجب أن تطابق المخططات  جميع-1

 العطاء.للمواصفات الفنية وأي تعديالت عليها في الشروط الخاصة لهذا 
الكميات الوارد ذكرها في جداول الكميات هي كميات تقريبية فقط لهذه األعمال وال يجوز اعتبارها الكميات الدقيقة  إن-2

 العقد.زاماته بموجب هذا والفعلية لألعمال التي ينبغي على المتعهد تنفيذها إيفاء اللت
القيمة الكاملة والشاملة  إنهاكافة األسعار التي يضعها المتعهد مقابل كافة البنود في جداول الكميات على  تعتبر-3

وتعويضاته من أي التزامات  والضرائب في ذلك البند وأنها تشمل كذلك أرباح المتعهد المنجزة والموضوعةلألعمال 
 العقد.لهذا أخرى قد يتحملها وفقا 

وتكال جميع األعمال كيال هندسيا مطابقا للخطوط واألبعاد وحسب ما جاء في المواصفات بالخطوط واألبعاد التي  تقاس-4
 .يأمر بها المهندس وال ينظر ألي عرف قد يكون متبعا في القياسات المخالفة لذلك إال إذا ورد نص صريح بذلك

( االصلية للقطع واللوازم التي ينوي تركيبها في الموقع للمهندس )الكتالوجاتة على المقاول تقديم البيانات المصور  -5
المشرف، على أن تكون هذه الكتالوجات شاملة لجميع خصائص القطع الصحية ولوازمها وطريقة تركيبها والموصفات 

و لغة اخرى مقبولة لدى المصنوعة طبقًا لها، وعلى أن تكون لغة هذه الكتالوجات هي اللغة الرسمية للعقد نفسه، ا
  المهندس. وعلى المقاول الحصول على موافقة المهندس المشرف على نوع القطع وشكلها ولوازمها قبل توريدها للموقع.  

 مختلفين.يكال أي جزء مرتين ضمن بندين  ال-5
عرض بديل ألي نوع المناقص أسعاره على العطاء حسب الشروط المطلوبة بموجب العقد وفي حالة تقديمه الي  يضع-6

من المواد فعليه تقديم ذلك العرض منفصال ومرفق معه كتالوجات كمواصفات منفصلة مع ذكر الشركة الصانعة 
 والمصدر.

المتعهد ملزم بتنفيذ أي بند من البنود المدرجة تحت أي قسم من األقسام ألي عمل من األعمال في أي قسم آخر لم  إن-7
 المتعهد.س األسعار المقدمة من يرد ذكر هذا البند فيه وبنف

ب العمل إلغاء أي بند من البنود الواردة في جدول الكميات يرى أنه ليس من الضروري تنفيذه أو إضافة أي حلصا يحق-8
 أسعار البنودبند مماثل لبنود العطاء يرى من الضروري تنفيذه دون اعتراض من المقاول أو المطالبة بأي أسعار غير 

 اول الكميات وتكون المحاسبة للكميات المنفذة فعال فقط.المدرجة في جد
المصمم( أو وتعليمات ) والمواصفات والمخططات ووثائق العطاءحصل تضارب أو تباين من جداول الكميات  إذا -9

 العمل.يراه ممثل صاحب  وحسب ماالمشرف فيؤخذ بما هو أصلح 
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 دول الكمياتج
 

 المبلغ ااجمالي سعر الوحدة الكمية الوحدة بيان األعمال البند

 دينار فل  دينار فل     
 - مقدمة: 

 احة ميدان وحدة كتيبة ــــتعبيد سعمال أ وعمل وتنفيذتقديم    
  .، وحسبالمطلوبة... وغيرها من االعمال العقبة - 7الدرك/

 .المواصفات والكميات المبينة بوثائق العطاء المرفقة
 على اتم  انجاز العمل كل ما يتطلبهواخذ االبعاد بصورة دقيقة و 

 وجه والعمل يشمل ما يلي:
 

التنسيش التام مع كافة الجءات الرسمية المفوضة خعل جميع   -1
 مراحل تنفيذ االعمال المشمولة باالزالة وتجءيز مواقع العمل.

 
كافة االجور والمصاريف والتكاليف المترتبة على انجاز جميع   -2

 ن السعر المقطوع المحدد ل .اعمال هذا البند مشمولة ضم
 
على المتعءد معاينة كافة العناصر واالعمال المعنية بءذي   -3

االعمال على الواقع واجراء التدقيش العزم عليءا موقعياً 
ا من كوالحصول على ما يحتاج  من بيانات وتوضيحات لء

الجءات المختصة المفوضة قبل ان يقوم بتحديد سعري لتنفيذ هذي 
 وردت عالي . االعمال كما

 
ان االسعار المقدمة من قبلكم ال تتغير مءما قلت الكمية او   -4

 زادت.

 
من  212/5تكال الحفريات لعساسات والخنادش حس  البند  -5

 البا  الثاني.
 
ال يتم احتسا  مسافة عمل بين جان  المنشأ وجان  الحفريات اال  -6

 صريح وواضح بذلك في المواصفات الخاصة. نصورد  إذا
 
المقاول عمل فحص تحمل التربة حيثما يتطل  ذلك وعلى على  -7

 نفقت  الخاصة وال يدفع للمقاول ععوة على ذلك.
 
تنفيذية لععمال المطلوبة قبل على المقاول تقديم مخططات  -8

المباشرة بالتنفيذ واعتمادها من الجءة المشرفة حس  االصول 
 حيث ان المخططات المرفقة هي ارشادية فقط.
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 المبلغ ااجمالي سعر الوحدة الكمية الوحدة بيان األعمال البند

 دينار فلس دينار فلس    
 بالمتر المربع: .1

 الموجدددود فدددي السددداحة  هددددم وخلدددع وازالدددة الطبقدددة االسدددفلتية للشدددارع 
  القائمدة حاليدا ،والسدماكات المرفدق   باالبعداد علدى المخطدط  ةالموضح)

 اسددفلتيةطبقددة رصددفة وبدديس كددورس  طبقددةالسددتقبال السدداحة لتجهيددز 
ونقدددل الطبقدددة االسدددفلتية وجميدددع وإزالدددة شدددامال السدددعر خلدددع  ،للطريدددق

المخلفددات الناتجددة عددن عمليددة الهدددم والخلددع والنقددل إلددى مكددب األنقدداض 
المعتمد من قبل السلطة وتسوية الموقدع وتسدليمه نفيفدا مدن أيدة مخلفدات 

لمنشآت والسالمة العامة أو أنقاض أو أية عوائق و السعر يشمل حماية ا
 االسددفلتيةبجانددب الشددارع الددى حددين االنتهدداء مددن تقددديم وعمددل الرصددفة 
  للشارع الجديد وحسب المواصفات المطلوبة وإرشادات المهندس.

 
 مالحفة: يتضمن الهدم والخلع إزالة كامل الطبقة االسفلتية.

 
 

 
 
 2م

 
 
425 

اربعمائة 
وخمسة 
 وعشرون

    

 بالمتر المربع: .2

الطبقددة  أسددفلالقائمددة والردميددات  كددورس طبقددة بدديس )خلددع وازالددة 
 المرفدق على المخطدط  ةالموضح) سم 15بسماكة او بدون االسفلتية 

طبقددة بدديس السددتقبال لتجهيددز الشددارع السددتقبال  باالبعدداد القائمددة حاليددا ،
 للطريق اسفلتيةطبقة رصفة  سم ومن ثم 15بسماكة  كورس

وجميدددع والردميدددات  ة )بددديس كدددورس طبقدددشدددامال السدددعر خلدددع ونقدددل 
المخلفددات الناتجددة عددن عمليددة الهدددم والخلددع والنقددل إلددى مكددب األنقدداض 
المعتمد من قبل السلطة وتسوية الموقدع وتسدليمه نفيفدا مدن أيدة مخلفدات 

حماية المنشدآت والسدالمة العامدة  والسعر يشملأو أنقاض أو أية عوائق 
االسدفلتية الطبقدة وتقديم وعمل  بجانب الشارع الى حين االنتهاء من بناء

المطلوبددددة وإرشددددادات العامددددة الجديددددد وحسددددب المواصددددفات  للشددددارع
  المهندس.

 

 
 
 2م

 
 

1600 
الف 
 وستمائة

    

 بالمتر المربع : .3

سم بعد الدر  والخلدط  15وفرد طبقة بيس كورس سماكة  وتوريد تقديم

حسددب مددن الكثافدة العفمدى  %100الكامدل فدي الموقددع والددحل لدرجدة 

تجربدددة بروكتدددور المعدلدددة وحسدددب مواصدددفات وزارة االشدددغال العامدددة 

 وارشددادات المهندددس المشددرف 1991واالسددكان للطددرق الصددادر سددنة 

وعلددى المقدداول التمكددد مددن ربددط المنسددوب النهددائي بعددد الفددرد بالمناسدديب 

 المجاورة وذلك باالتفاق وحسب تعليمات المهندس المشرف.

 

 
 

 
 2م

 
1600 
الف 
 وستمائة

    

       مابعديينقل المجموع إلى  
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 المبلغ ااجمالي سعر الوحدة الكمية الوحدة بيان األعمال البند

 دينار فلس دينار فلس    
 بالمتر المربع: .4

توريد وفرد طبقة اسفلتية ساخنة طبقا" لمواصفات وزارة تقديم و
للشارع وحيثما يلزم بتوجيهات  Wearing Course غالاالش

وعلى المقاول التمكد من ربط المنسوب النهائي بعد المشرف  المهندس

 - :يشمل ما يليالفرد بالمناسيب المجاورة 
الطولية والعرضية باالسفلت  تعبئة الحفر والتهبيطات في المقاطع .1

 وذلك بعد قصها ميكانيكيا حسب المواصفات.
 معالجة االستقامات والتشققات قبل وضع الطبقة االسفلتية. .2
طبقة االسفلتية القائمة بجانب منطقة العمل وذلك تخشين ال .3

الستقبال الطبقة االسفلتية الجديدة حسب المواصفات وارشادات 
 المهندس المشرف.

تنفيف وتنفيخ السطوح االسفلتية القائمة جيدا" من الغبار  .4
ن نوعها وباستخدام الكانسة والكمبرسير اواالتربة والمخلفات مهما ك
فات ونقل المخلفات الى المكب المعتمد للسلطة واللودر طبقا" للمواص

 وبالتنسيق مع المهندس المشرف.
 (baseاسفلتية )طبقة الصقة  لسطوح  M.Cر  طبقة  .5

coarse .وحسب مواصفات وزارة االشغال   
اسفلتية )طبقة الصقة  للسطوح االسفلتية  R.Cر  طبقة  .6

 ميكانيكة وحسب مواصفات وزارة االشغال. 
 سطح النهائي لطبقة االسفلت مستويا بعد الدحل. يجب ان يكون ال .7
يتم الفرد والدحل بواسطة فرادات ومداحل ميكانيكية صالحة  .8

 وجيدة لالستعمال.
مختلف بوالمناهل الموجودة محابس المياه  تعديل مناسيب .9

 اقطارها وانواعها حسب المواصفات وارشادات المهندس.
ة وموافق عليها   للخلطة االسفلتية حديثmix designتقديم ) .10

 من وزارة االشغال. 
فك مفالت الصاج المضلع الموجودة واعادتها بعد االنتهاء من  .11

 االعمال بنفس ارتفاعها عن سطح االسفلت.
وضع االشارات التحذيرية واشارات التحويالت المرورية   .12

)ماء، كهرباء،  والسالمة العامة ومراجعة دوائر الخدمــات
الالزمة للتمكد من عدم وجود اعمال لهم  اتصاالت  ألخذ الموافقات

 في مناطق الخلطات االسفلتية.

للشوارع الجديدة فوق طبقة البيس كورس والشوارع  معح ة:
 .بعد تخشينها القديمة

سم بعد الدحل للشوارع الجديدة فوش  5سماكة نءائية  -أ 
 (Base Coarseطبقة )

 
 مة القدي الدحل للشوارعسم بعد  4 سماكة نءائية - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2م
 
 
 2م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1600 
ألف 
 وستمائة

 

  4000 
 أربع ايف 
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 المبلغ ااجمالي سعر الوحدة الكمية الوحدة بيان األعمال البند

 دينار فلس دينار فلس    

05 
 

 بالمتر المربع:        
بكافة أرصفة قائم االرضيات وبالط خلع وإزالة أعمال هدم و
مسلحة  خرسانيةاسفلها أو كتل سواء من بالط او مدات عناصرها 

وتوابعها وبما في القائمة في الساحة ومنطقة العمل  أوغير مسلحة
 -: وغيرها والسعر يشملذلك األساسات مهما بلغ عمق التمسيس 

إلى مكب االنقاض والموجودة أصال الناتجة إزالة األنقاض  -1
المعتمد من قبل سلطة منطقة العقبة وحسب تعليمات المهندس 

 المشرف
على المقاول اخذ الحيطة والحذر اثناء عملية الهم واالزالة،  -2

المجاورة أو  لتجنب الحاق الضرر بالموقع العام أو المرافق
األشخاص المتواجدين في الموقع وفي حال تضرر أي جزء او 
عنصر او فعالية بسبب اعمال الهدم واالزالة فيتم إصالحها 

 على نفقة المقاول
تسوية تهيئة السطح للمنسوب الالزم بالر  والدحل بعد  -3

 الستقبال االعمال الجديدة زالة اإلو والخلعاعمال الهدم 
أي اعمال هدم وإزالة للخرسانة المسلحة يشمل سعرها إزالة  -4

 حديد التسليح الخاص بها 
 عر يشمل حماية المنشآت والسالمة العامةالس -5

 حسب اآلتي:المواقع حيث يشمل العمل 
 

 مدخل السيارات للساحات خلع وإزالة هدم و -أ
 م )حسب الصور 5*5بالط خلع وإزالة هدم و - 
 م 15*1.5خرسانة خلع وإزالة هدم و -ت
 مدخل التنك للساحة الجديدة خلع وإزالة هدم و -ث
أي أعمال أخرى كتلة خرسانية. وخلع وإزالة هدم و -ج

 يطلبها المهندس المشرف

 
 
 
 
 
 

 مقطوع

 
 
 
 
 
 

 مقطوع
 
 
 
 
 

    

 -بالمتر الطولي:  .6
سم  15تقديم وتنفيذ وعمل دهان طرق على الساخن عرض )

باللونين االبيض واالصفر وحسب )غير شامل الفراغات  
  8.12.5   رقم  المواصفات العامة للطرق )حسب المواصفة

ام العمل وحسب المواصفات وتعليمات وكل ما يلزم التم
 المهندس المشرف وحسب التالي: 

 اللون األبيض.  -أ

 اللون االصفر. -ب

 
 
 
 
 
 
 

 م.طولي
 

 م.طولي
 

 
 
 
 
 
 
 

60 
 

210 
 

    

    مابعديينقل المجموع إلى  
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 المبلغ ااجمالي سعر الوحدة الكمية الوحدة بيان األعمال البند

 دينار فلس دينار فلس    

7.  بالمتر المربع: 
تقديم وتنفيذ وعمل دهان طرق على الساخن اللون االبيض 
لتخطيط ودهان كافة االشكال الهندسية الخاصة بالسالمة المرورية 
من ممرات مشاة واسهم وتهشير وغيره باالبعاد المطلوبة حسب 
المخطط المرفق وحسب المواصفات العامة للطرق )حسب 

يلزم التمام العمل وحسب   وكل ما 8.12.5 رقم المواصفة
 المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. 

 

  2م
15 

خمسة 
 عشر 

 

   

8.  بالعدد 
  بحيث Cat Eyesتوريد وتقديم وتركيب عاكسات أرضية )
  ASTM-D4280تكون المواصفات الفنية مطابقة للمواصفات )

 Coatأن يكون السطح العاكس مطلي بطالء مانع للخد  )و
Lansعرض وب ملم 20.3العاكسة اليزيد عن  ارتفاع  و

مساحة السطح العاكس للوجه الواحد واال تقل  ملم. 130اليتجاوز 
قوة و .كغم 1000عن قوة الكسر للعاكسة التقل و 2سم 17عن 

 بدون كسر أوتشويه للعاكسة كغم 2700تحمل الضغط التقل عن 
 قاعدة العاكسة يجب ان تكون مستوية وخشنةباإلضافة الى أن 

 حسب التالي:و
 عاكسات أرضية لون أصفر -أ
 

 
 
 
 عاكسات أرضية لون أبيض  -ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عدد
 
 

 
 عدد
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 المبلغ ااجمالي سعر الوحدة الكمية الوحدة بيان األعمال البند

 دينار فلس دينار فلس    

 بالمتر الطولي: 09

  من Curb Stone) اطاريف تقديم وتوريد وتركيب حجر
 50×30×12/15خرسانه جاهزة الصنع صنف أ مصقول قياس 

ناجح مخبريا  وبارتفاع فاهر عن سطح االسفلت او المنسوب 
 سم والسعر يشمل25-20المعتمد من 

 مع دك التربة.بمختلف أنواعها الالزمة الحفريات   -1
 2نيوتن/مم15فة بقوة كسر ال تقل عن وخرسانة نفا  -2

 سم 35سم وبعرض 10بارتفاع 
بقوة )تصفيحة خرسانية  وخرسانة التدعيم خلف الحجر  -3

 سم  15×15بمبعاد 2نيوتن/مم20كسر ال تقل عن 
والتكحيل بمونه إسمنتية من االسمنت والرمل الناعم  -4

 سم 1.5-1وحلول من1:1بنسبة 
 د المنحنيات.واستخدام قطع مقصوصه ميكانيكيا  عن -5
ويشمل العمل ايضا دهان الكندرين بالدهان الزياتي  -6

 الخاص بالطرق وباللون الذي يحدده المهندس
  وشمولية االسعار 327/5ويكون الكيل حسب البند ) -7

  ومتطلبات المواصفات القياسية 328/5حسب البند )
  :479/1994االردنية رقـم )م ق أ/

تعليمات المهندس المشرف ويتم تنفيذ العمل حسب المواصفات و
 .مع جميع مايلزم إلنجاز العمل

 
 
 
 
 
 
 م.ط

 
 
 
 
 
 
12 

 اثنا عشر

 

   

10.  :المربعبالمتر  

تقديم وتوريد وتركيب بالط أرصفة إسمنتي ناجح مخبريا  قياس 
سم صنف أ من خرسانة جاهزة الصنع وبمقاومه 4×40×40

ف يوم مصقول ومشطو28بعد  2نيوتن/مم20مميزة ال تقل عن 
الحواف والسعر يشمل التسوية مهما بلغت السماكات للوصول الى 
المناسيب المطلوبة مع الر  بالماء والدحل للوصول الى درجة 

حسب تجربة بروكتور وحسب تعليمات  %90رك التقل عن 
والعمل يشمل تقديم وفرد طبقة عدسية سماكة . المهندس المشرف

 3:1الناعم بنسبة سم ومونة التركيب من االسمنت والرمل 5-7
سم مع تممين الميول المناسبة والقص 3وبسماكة ال تقل عن 

 1:1الميكانيكي للغلقات والترويب باإلسمنت والرمل الناعم بنسبة 
جميع ما يلزم إلنجاز العمل حسب  مع االخذ بعين االعتبار

 .االصول وحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
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 الخالصة النهائية
 

   .العقبة- 7والخاص بتنفيذ أعمال تعبيد ساحة ميدان وحدة كتيبة الدرك/( 2019/ هـ /1) المشروع:

 المبلغ البيـــان الرقم

 دينار فلس  

   مجموع قيمة األعمال .1

   (%       تنزيل او زيادة )      .2

   قيمة االعمال بعد التنزيل او الزيادة .3

   المجموع العام  .4

   المجموع النهائي فقط _________________________

 
     : ً المجموع النهائي كتابة

    :  اسم المقـــــاول

      :  التوقيـــــــع

     :   التاريـــــــخ

     : ختم الشركـــــة

  : الشركــــة عنوان

 هاتف )                 (  فاكس )                 (   
 

 


