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 ن كاسإلاو  مةاعشغال الوزارة األ

 دائرة العطاءات الحكومية 
 

 عقد المقاولة الموحد
 2010/ اإلنشائية للمشـاريع

 
 
  2013 لمعدلةالطبعة الثانية ا
 

 

 
 التعليمات الى المناقصين األول:الجـزء   

 ـــة ـــــــــــــامــــروط العـــــــــالجـزء الثاني: الشـ    
 ة ـــــــــــــصخاال وطر ــــــــــشـالجـزء الثالث: ال       
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 تمهيـــــــد
 

ل العامة واإلسكان ممثله بدائرة في إطار الجهد الدؤوب لوزارة األشغا
وتحديث  وتوحيد العطاءات الحكومية لدعم وتطوير قطاع اإلنشاءات األردني 

بها   وافق ويتناغم مع الشروط التعاقدية المعمولالشروط التعاقدية المحلية وبما يت
 . ية من التوازن بين أطراف التعاقدرجة عالد ققحيو  ا  يمعال

 
هذه النسخة المعدلة من عقد المقاولة الموحد للمشاريع  نضع بين أيديكم

اإلنشائية والتي تعتبر نتاج عمل علمي متميز قامت به اللجنة الفنية الدائمة  
ة  فاك ثلمتة والتي نشائية العاملة في دائرة العطاءات الحكوميلتطوير العقود اإل

من القطاعين العام والخاص آملين   العالقة بقطاع اإلنشاءات األردنيجهات ذات ال
على هذا القطاع الحيوي والهام  ائدة المرجوة التي تنعكس بدورها أن يحقق الف
 . رافدا  من روافد االقتصاد الوطنيوالذي يعتبر 

 
 

 ير األشغال العامة واإلسكانوز                           ة ــــومــيــــر عــــام دائــرة الـعـطــاءات الـحـكمــدي 
 رئيـس اللجنة الفنية الدائمة لمراجعـة وتفسير                          الـمهنــدس يـحيـى الكســــــــبــــــي 
 ـــــائية عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشـــــ 
 ــــــــة        ــــــــــمـــــيـزاـــد الـهـالــمـهنـدس مــحــمـد خـالـــ 
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 الفهـرس  
 

 الصفحة التعليمات إلى المناقصين رقم الجزء
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صين
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 ال

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

ني
الثا

زء 
الج

- 
مة 

العا
وط 

شر
ال

 

 11                  الشروط العامة  الفصل
 41 أحكـام عامـة   األول
 25 صاحب العمـل  الثاني 
 27 المهنـــدس الثلث 
 30 المقـــاول  الرابع 

 40 المقاولون الفرعيون المسمون  مسالخا
 24 ــال ملعاو  ن مو د خالمست دسالسا

 54 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية   السابع 
 84 تأخر االنجاز وتعليق العمل  المباشرة، الثامن 
 52 االختبارات عند اإلنجاز   التاسع 
 45 تسلم األشغال من قبل صاحب العمل  العاشر

 75 المسؤولية عن العيوب  رالحادي عش
 16 لقيمة ا ريقد وت  لاألشغال كي الثاني عشر 
 63 التغييرات والتعديالت  الثالث عشر 
 86 قيمة العقد والدفعات الرابع عشر 

 67 انهاء العقد من قبل صاحب العمل الخامس عشر 
 97 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول السادس عشر
 82 لمخاطر والمسؤولية ا السابع عشر 
 68 ــن التأمي الثامن عشر 

 90 القـوة القاهـرة ر عش  اسعالت
 93 ، الخالفات والتحكيم المطالبات  العشرون 

لث
الثا

جزء
 59 الشروط الخاصة -أ الفصل ال

 97 األحكـام العامة  األول
 99 صاحب العمــل الثاني 
 100 المهنــــدس الثلث 
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 101 لالمقـــــاو  الرابع 
 103 المستخدمون والعمال السادس
 105 والمواد والمصنعية  ليةآلا ت يزاتجهلا السابع 
 106 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل الثامن 
 107 االختبارات عند اإلنجاز  التاسع 
 108 تسّلم األشغال من قبل صاحب العمل العاشر

 110 المسؤولية عن العيوب  الحادي عشر
 111 كيل األشغال وتقدير القيمة  ني عشر الثا

 112 التعديالت و  ات ير ـيتغال ر ثالث عشلا
 114 قيمة العقد والدفعات الرابع عشر 

 116 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول السادس عشر
 117 المخاطر والمسؤولية  السابع عشر 
 120 التأمـــــين الثامن عشر 
 121 والخالفات والتحكيم المطالبات  العشرون 

 123 ة يفصة اإلضاالشروط الخا -ب 
 124 الشروط الخاصة اإلضافية  
 128 من المقاول مطلوبةمعلومات  
 130 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات  -ج 
 131 نموذج كتاب عرض المناقصة  1ج
 132 ملحق عرض المناقصة  2ج
 136 صة نموذج كفالة المناق 3ج
 137 نموذج اتفاقية العقد  4ج
 139 واحد(بعضو  )مجلسالخالفات  ّض ف يةاق فتنموذج ا 5ج
 140 أعضاء( بثالثة  )مجلسنموذج اتفاقية فّض الخالفات  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 عة اإلنجاز عند تسلم األشغال فد  نعة  لصاخنموذج م 10ج
 148 نموذج إقرار بالمخالصة )اإلبراء( 11ج
 149 نموذج التزامات المقاول  12ج
 150 إقرار متعلق بالدفعات األخرى  13ج
 151 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة  14ج
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 عقد المقاولة الموحد
 2010/اإلنشائية للمشـاريع

 
  2013لثانية ا لةعدملا  عةبطال

 
 
 
 
 
 

 

 الجـزء األول  
 التعليمـات إلى المناقصين
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 التعليمات الى المناقصين
Instructions to Tenderers 

 
المتضرر  ( BS2رقم )مستودع  ةانصيأعمال  الخاص بمشروع: (   2020  / هـ/   8)  العطاء رقم  

  .ةعقبلا -خزين لتامستودع  –في الساحة األولى الحريق  من
 
 .العقبة – مديرية التخزين موقع تنفيذ العطاء: 

 

 - بــ: ترغب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة: الوصف العام للعطاء 
.  العقبة -مديرية التخزين موقع  في مستودع التخزين من آثار الحريق صيانة تنفيذ اعمال  ❖

 - :ما يلييتضمن و 

 من الحريق ضررةلمتة ايسيية والرئلفرعور اوالجسمضلع اج الصلافك  .1

 .4جسر وأعمدة معدنية عدد   2 رئيسية عددتوريد وتركيب جسور   .2

على  اتمداد( 5( جسر للسقف و )18يب جسور فرعية )مدادات( بعدد )توريد وترك .3
 تضررة من الحريق.وذلك للمنطقة الم من الجانبين كل

 .فيةشفاال ح الصاجألوا  ف والجانبين معقسلع للريد وتركيب ألواح صاج مضو ت .4

مل تنظيف ودهان لألجزاء حول المنطقة المتضررة من إعادة تأهيل تشعمل صيانة و  .5
 )المدادات(. ةالرئيسية والفرعي واألعمدة يق وذلك للجسورالحر 

، واغالق فتحة  ابةبو  2سحاب درفتين بدل التالف عدد تفصيل وتوريد وتركيب بوابات  .6
 ة.ثلاالث وابةالب

 .( م5* 5بية ) قريد تبعان أاب درفتيحسفتح بوابة  .7
 روط والمواصفات الواردة بالعطاء.هو مبين في جدول الكميات واألسعار وحسب الش كماو     

 
 
 
 



2020/هـ/ 8    : عطاء رقم شميةاهاألردنية ال المملكة                الهندسيةءات رية العطايمد                  

شرين أولت  

صةتصادية الخاقاالة قة العقبنطسلطة م  

  رقم    ودعمال صيانة مستأع: عطاءاسم ال 

(BS2 )في الساحةق الحري المتضرر من 

 العقبة –ن زيالتخيرية مد –ى ولاأل

   

     

 

8 

 

ك في  بين باالشترايمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة بموجب اإلعالن عن طرح هذا العطاء والراغ (1)
ك مقابل دفع ثمن ء وذلالعطاعة مع دعوة وز الماء لعطائق امن وثنسخة على  لوصموا للحة أن يتقدالمناقص
 المقرر.النسخة 

 ق العطاءشمولية وثائ (2)
  يلي:ما   المشروع(تشمل وثائق العطاء )         

 اإلعالن.دعوة العطاء بما فيها  -2-1

 التعليمات الى المناقصين. -2-2

 ضمن:ة ويتيئاع اإلنشحد للمشاريمقاولة المو عقد ال -2-3

 . امةالعالشروط  -أ

 .شروط الخاصةلا -ب

 الخاصة اإلضافية.الشروط  -ت

 واالتفاقيات والبيانات.نماذج العرض والضمانات  -ج      

 المواصفات العامة والمواصفات الخاصة. -2-4

م من قبل: وتشمل المخططات التصميمية والتنفيذية وت  المخططات -2-5   ني.العرض الفالمقاول مع  قدَّ

 ر.ت واالسعاالكمياجداول  -2-6
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   :إعداد وتقديم عروض المناقصات /طريقة تقديم العروض (3
وأن يتعرف عليه وأن يحصل بنفسه   العمل،ن يرغب االشتراك في هذه المناقصة أن يقوم بزيارة موقع ى معل ( ينبغي3-1)

محيطة الوف ر لظوا ماهيتهاتفهم وأن ي ،ضيم العر مات الالزمة له لتقدلو معجميع ال لىع الخاصة،وعلى مسؤوليته ونفقته 
ألخرى التي لها عالقة بالمناقصة، أو تلك التي تؤثر على  بالمشروع وسائر العادات المحلية، وظروف العمل، وكل األمور ا

 وضع أسعار عرضه. 

  جالنموذ ويقوم المناقص بتعبئة الدفتر،هذا  يقدم عرض المناقصة على نموذج عرض المناقصة المدرج في  -أ
 لذلك.ول أو مالحق أخرى ويوقع وثائق المناقصة في األماكن المحددة جداأي ر و سعاالكميات واألوجدول 

 واضح.يشترط تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكلمات بخط  -ب

 بأي خل  أ وأ ،ليتعدأي  وإذا أجرى المناقص قص،المنامن قبل ال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء  -ج
 عرضه. فإن  ذلك يؤدي إلى رفض  مات،عليالتذه من ه

فإن  باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق  بديل،ض أما إذا أراد المناقص تقديم عر  -د
أن تنظر في عرضه   ة صطاءات المختوللجنة الع مطلوب،شريطة أن يتقدم بالعرض األصيل كما هو  بالعرض،

 ضه ف ر تديل أو الب

يشتمل  يقدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعليمات ودعوة العطاء وأن أن قص مناال يجب على (3-2)
 - التالية:العرض على البيانات والمعلومات 

نــت ا كاوإذ عنهــا.يع وكتــاب التفــويض للمســؤول المفــوض بــالتوق  شــركة،وضــع منشــأة المنــاقص فــردا  كــان أو  -أ
تقــديم اتفاقيــة االئــتالف بينهــا بحيــث يكــون  لفــةمتآال كاتيجــب علــى الشــر فإنــه  فكل ائــتالهنــاك مشــاركة بشــ 

وأن يقـــدموا  العـــرض،وأن يوقـــع أطـــراف االئـــتالف علـــى  ومنفـــردين(، )مجتمعـــينمن التـــآلف بالتكافـــل والتضـــا
 مجتمعين.الكفاالت والضمانات بأسمائهم 

 حاليا ،ا به تزململع اوالمشاري ها،أنجز  نأو تي سبق ان وصف المشاريع البي مع  ومؤهالته،خبرة المناقص  -ب
 واقعية.وبيان نسب إنجازها بأرقام 

شريطة ذكر اسم مقاول األشغال  التنفيذ،ينوي استخدامهم في  لين الفرعيـين الذينذكر أسماء المقاو  -ج
اول قملإليها اتي ينتمي نفس الفئة المصنفا  ضمن  الكهروميكانيكية، على أن يكون هذا المقاول الفرعي

 التنازلي.ئة التي تليها مباشرة بالتسلسل الفو به أنيفلرئيسي في تصا

 بالمبلغ المحدد في وألمره،صدق لصالح صاحب العمل م كفالة مالية أو شيك ميرفق مع العرض المقد -د
لك وعلى أن تكون ت صة،ناق الملدخول في كدليل على جدي ة التزام المناقص ل المناقصة() ملحق عرض 

 األردن.مرخصة للعمل في ية  مالسة مؤسة عن بنك أو صادر  ةلاالكف
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( 7حسبما تقرره لجنة العطاءات المختصة خالل ) العطاء،حل عليهم تعاد هذه الكفاالت للمناقصين الذين لم ي 
يه ناقص الذي يحال علالم أما أسبق.ما أيام من تاريخ إحالة العطاء أو انتهاء صالحية كفالة المناقصة أيه

 .العقديقدم ضمان األداء ويوقع  أن بعدلة كفاإليه هذه ال فتعاد ءاالعط
 

فعندها يتوجب على المناقص  (Bondsتأمين ) ى بلد تستعمل فيه ضماناتكان المناقص منتميا  إل أما إذا
 حوال يجبان وفي كل األمثل هذا الضمأن يتقدم بطلب مسبق إلى صاحب العمل لمعرفة فيما إذا كان يقبل 

 تقديمها.ؤسسة مالية مرخصة للعمل في االردن عند و مك أبن من ضمانات مصدقةتلك ال ن أن تكو
أما إذا كان مركز المناقص الرئيسي خارج األردن فإن  عليه أن يحدد عنوانا   الكامل، اقص الرسمي عنوان المن   -هـ

ث  تبعلة أو رسا إشعاروكل  .ت اإلشعار او مراسالت إليه كافة الي الذي توجه له في األردن ليعتبر عنوانه الرسم
 إليه.ة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سلمت سجلم

مبينا  تكاليف المواد والتجهيزات اآللية   العطاء،لرئيسية المحددة في  ألسعار البنود اأن يقدم تحليال   -و
 كاملة. األشغال إلنجاز بنود والمصنعيات والمصاريف اإلدارية واألرباح 

تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا كانت مطلوبة بموجب  اقصلمنى اإل ات أخرى يطلببيان وأ تمعلوماأي  -ز
 التعليمات.اإلضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه الشروط الخاصة 

ل من تلك لية لتنفيذ كا القيمة الك( تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جدول الكميات على أنه3-4)
  )إال   (Preliminaries)وتشمل كذلك األعمال التمهيدية  للعقد،قا  وف  يهاب ف عيو وإصالح أية  جازهانإو البنود 

 (.الكمياتإذا ورد لألعمال التمهيدية بنود منفصلة خاصة بها في جدول 
 :االلتباستوضيح ( 3-5)          

 ائق وث في موض لتوضيح أي غ حاجة كاننت هكا أو العطاء،ض في وثائق تباس أو تناق إذا كان هناك أي ال        
المختصة من أجل التوضيح وإزالة   فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات العطاء،

خطيا   ويتم توزيع اإلجابة أيام، (7)لتاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقل عن االلتباس في موعد يسبق ا
تخذ مثل هذا التوضيح مبررا  لطلب ن يز أيجو ال مين للعطاء و المتقد نلمناقصيرات على جميع االستفساعلى ا

 رض.تمديد الموعد المحدد لتقديم الع
 

 إيداع العروض: ( 3-6)        
 

 ( 2020 هـ / /  8   )رقم يقدم العرض متكامال  وفي ظرف مختوم مكتوب عليه من الخارج عطاء  -أ    
 التخزينمديرية  –األولى احة لسا يفق من الحري ضررلمت( اBS2)رقم دع صيانة مستو أعمال  روع:الخاص بمش 

لذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعالنها عن العطاء في صندوق العطاءات اواسم المقاول ويودع  العقبة -
 لإليداع.وذلك في/ أو قبل الموعد والتاريخ المحددين 

 غلقا .محبه ى صالإ ض ويعادموعد اإليداع يرف  عرض يقدم بعدإن  أي  -ب  
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ا نص في دعوة العطاء على اتباع  إذإال   المناقصين،عروض عادة في جلسة علنية بحضور من يرغب من ال فتحت -ج  
 ، وعلى الوجه التالي:آخرأسلوب 

 أوال : يتم فتح العروض الفنية أوال  وبشكل علني. •
 .ن بشكل سري ناقصيل الميهييم وتأالمالية وبشكل علني، ثم يتم تق فتح العروض ثانيا : يتم •

 العروض: إلزامية ( 3-7) 

ويظل العرض ملزما   لإليداعجوز سحب هذا العرض بعد اخر موعد يعتبر العرض المقدم ملزما  للمناقص وال ي
التزام لعطاء مدة دد في دعوة اض إال  إذا حيوما  ابتداء من تاريخ إيداع العرو  (90)للمناقص الذي تقدم به لفترة 

   مدة.ه الذه أطول من
 المناقصة: ع وعرض دفال تالعم( 3-8) 

وإذا كانت هنالك  العطاء. ني إال  إذا نص على غير ذلك في شروط دعوةعلى المناقص تقديم أسعاره بالدينار األرد
الت وأسعار تحويلها في العم د تلكجب تحديفإنه ي المناقصة،عمالت أخرى للدفع منصوص عليها في نموذج عرض 

 ". ي ألساسريخ ااتعد " المو 
 العروض وإحالة العطاء ـيمتقي(  4)

 العروض:تقيـيم ( 4-1)
ه  المعمول ب 2001( لسنة 4رقم ) األشغال الحكوميةاللوازم واالشغال نظام  بموجب مهاالمناقصات وتقيييتم دراسة عروض 

المشتريات  مانظ) الهاشمية األردنيةة فعول في المملكوالتشريعات النافذة الم منطقة العقبة االقتصادية الخاصة في سلطة
  النظاموالتعليمات المنبثقة من  ( من الدستور 120)( و114تضى المادتين ) الصادر بمق 2019لسنة  (28) ية رقم الحكوم

 التعليمات.ى إطالع ودراية بهذه يكون عل أن اقصويفترض في المن(نفسه
 :العروضتدقيق   بأسلو  (4-2)

روض على ان ال يحكم التسلسل البنود الواردة  يتم إتباع الخطوات واإلجراءات التالية في تدقيق الع
 -: أدناه

سـعر  بيـقبتطهـذه الجملـة  ن عليـهان تكـو غ وما يجـبلبلة أي متناقض بين حساب جم لعرض خطأ اوا و جد في اذإ -أ
وبالتـالي يـتم تعـديل  الوحـدة،سـعر  عديل جملـة المبلـغ بمـا يتفـق وتطبيـقفللجنة العطاءات المختصة الحق بت الوحدة،
 لذلك.للعطاء وفقا   األسعار أو المبلغ اإلجماليمجموع 

 - :ليةالتاجراءات باع اإليتم إتف بالكلمات  ةور كتابذكورة باألرقام عن المذكدة المر الوحتلف سعإذا اخ -ب
ظـر عنـدها إلـى معـين بـين مـا هـو باألرقـام عمـا هـو بالكلمـات فين: إذا وجد اختالف فـي سـعر الوحـدة لبنـد  (1-)ب 

عر األقـرب م األخـذ بالسـ رق كبيـرا  يـتابة  بالكلمات فان كـان الفـ بين ما جاء رقما  وما جاء كتالفرق الحسابي 
 .ارجالدم إلى السعر األرقاات أو مدين بالكلر ارين الو من السع

 بالكلمات.خذ بما جاء كتابة إذا كان الفرق صغيرا  فعندها يتم األ (:2-)ب
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 رفضه.تقييم السعر منطقيا  لقبول العرض أو ويظل للجنة العطاءات المختصة الحق في  (:3-)ب
 تصـةلمخة العطـاءات اره لجنـ مـا تقـر  مجمـوع وفـقلايح تصـح يـتم الحسـابية، فإنـهالعمليـات  نمـ خطأ في أي  إذا و جد -ج

 للمناقص.المجموع المصحح ملزما   ويكون 
ة وكأنها محملة علـى البنود غير المسعر فيتم اعتبار تلك  البنود،أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من و جد  إذا -د

ود لبنـ ء أرفـق تلـك ابـل سـواون مقادوذلك ب (ءاطالعليه ذها )فيما إذا أحيل عناقص تنفيوعلى الم رى،األخبنود العطاء 
  عرضه.يرفقها في أو لم 

اسعار الوحدة بت كت واضحة، اولوحدة بالكلمات وإنما فقط باألرقام وجاءت غير ص بكتابة سعر الم يقم المناق  إذا -هـ
 عختصة إتباملطاءات اها يجوز للجنة العة المبلغ عندي احتساب جملبكلمات غير واضحة وتشكل معها التباس ف 

 -التالية: اءات اإلجر 
عندها يجوز  للبند،شكل التباسا  في حساب جملة المبلغ (: إذا كانت األرقام او الكلمات غير واضحة مما ي1-ـ )ه

الحصول  العطاء لغايةعند المناقصين اآلخرين المشاركين بمناقصة  البند،لهذا تطبيق أعلى سعر ورد 
 العرض.  قيمة إجمالية لهذاعلى 

 عليه،لإلحالة  ( اقل العروض قيمة  واتجهت النية  1-هـ لبند )ه اعليرض الذي طبق ذا العبقي ه اإذ (:2-هـ)
 خرين.آلاعندها يتم تطبيق أدنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين 

 (.2-أساس )هـ  يتم تعديل القيمة اإلجمالية للعرض على (:3-)هـ
 لهذا البند  كتابه حدةالو بتدوين سعر  ن يقومدون ا الغ لبند مبمجملة الإذا قام المناقص بكتابة  -و

 البند. فيتم احتساب سعر وحدة لهذا البند من قسمة جملة المبلغ على كمية  واضح(ير ) وكان سعر الوحدة رقما  غ
 قفللجنة العطاءات المختصة الح ،فيهاو مبالغ إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أ -ز 

 -ي: ليبما  
 او،رض فض العر  -1 

وأسعار المناقصين اآلخرين شريطة ان تبقى عرفة المقاول مستأنسة بأسعار السوق الرائجة بمار سعتعديل األ -2
 التدقيق.و اقل من قيمة العرض بعد ديل مساوية أعرض بعد التعالقيمة اإلجمالية لل

مارس ا تكم ذه التعليماتد في هبما ور  غير متقيد ضل أي عر تصة بحقها في إهمالعطاءات المختحتفظ لجنة ا (4-3) 
منطقة العقبة   ه في سلطةالمعمول ب 2001( لسنة 4رقم ) األشغال الحكوميةاللوازم واالشغال نظام  بموجبالحياتها ص
لسنة  (28)ية رقم المشتريات الحكومام نظ) الهاشمية  األردنية ة فعول في المملكوالتشريعات النافذة الم تصادية الخاصةاالق

بإحالة العطاء دون  (نفسه النظاموالتعليمات المنبثقة من  ( من الدستور120)( و114تضى المادتين )الصادر بمق  2019
ة صاحب بلافي مط قيفز بالعطاء أي ح ألي مناقص لمن ن يكودون أالتقيد بأقل العروض قيمة ويتم كل ذلك 

 .إزاء ذلك ويضتع عمل بأيال
 

 )الكفاالت(( الضمانات 5) 
 التنفيذ(: ة)كفالضمان األداء   ( 5-1)
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  ( يوما من تاريخ إبالغه خطيا  بإحالة العطاء 14على المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خالل فترة )
تفاقية العقد حسب نموذج ايع توق اء عند ضمان األد لمب العحاوعلى المناقص أن يقدم إلى ص ،هلزيمه لتأو  عليه

البنوك أو إحدى المؤسسات المالية المرخصة للعمل   ضمان الصادر عن أحدوتكون قيمة هذا ال المرفق،ضمان األداء 
 بيترت دق ما تاما  ، ولدفع عقد تنفيذا  الامات التز  ملحق عرض المناقصة( وذلك ضمانا  لتنفيذ )فيفي األردن محددة 

 العقد. راضألغل وفاء على المقاو
قديم ضمان األداء المطلوب فعندها يحق لصاحب ز عن تأو عج العقد،إذا رفض المناقص أو تأخر عن توقيع اتفاقية 

في المطالبة بها ق ح قص أيللمناوال يكون  القضاء،العمل مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى 
 .ابشأنه ضأو بأي تعوي

 العيوب(: إصالح  )كفالةب و لعيح اان إصالضم  ( 5-2)
ــد  ــل عنـ ــاحب العمـ ــدم لصـ ــاول أن يقـ ــى المقـ ــلم علـ ــهادة تسـ ــلمه شـ ــغال.تسـ ــة  األشـ ــوب بقيمـ ــالح العيـ ــمان إصـ  %5ضـ

ــد  ــة بعـ ــزة النهائيـ ــال المنجـ ــة األعمـ ــن قيمـ ــديالت،مـ ــتكمال  التعـ ــه باسـ ــمان قيامـ ــة وتنفـيــ متال الاألعـمــ لضـ ــال بقيـ ذ أعمـ
ــو  ــالح العيـ ــدة الـبــ و المطل بإصـ ــوص عة للمـ ــرض  يا ـفــ ليـهــ منصـ ــق عـ ــاقص،ملحـ ــمان  المنـ ــذا الضـ ــون هـ ــث يكـ وبحيـ

ــة كــــل منهمــــا مرخصــــه للعمــــل فــــي صــــادرا  عــــن بنــــك أو مؤ  ــاحب  األردن.سســــة ماليــ وبتســــليم هــــذا الضــــمان لصــ
 األداء.العمل يعاد للمقاول ضمان 

 
 عامة:مالحظة 

ــأي اقصالمـنـــــ  إذا أخــــــل    ــه يحــــــق لمــــــن  بــــ ــات، فإنــــ ــذه التعليمــــ ــة الجلهــــ ــة اءات المختـطـــــ عنــــ صــــ
 .عرضه عاداستب
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 عقد المقاولة الموحد
 2010/اإلنشائية للمشـاريع

 
  2013الطبعة المعدلة الثانية 

 

 الجـزء الثانــي 
 الشـــــــروط العامـــــــــــة 

 
انية  لة الثمعدلا الطبعة 2010اريع اإلنشائية لعام للمش دلموحا قاولةعقد المتعتبر الشروط العامة في دفتر 

في   2001( لسنة 4ونظام اللوازم واألشغال رقم ) ،انـواإلسك األشغال العامة وزارة الصادر عنو  1320
ام  نظ) الهاشمية األردنيةة فعول في المملكوالتشريعات النافذة الم الخاصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية 

  ( من الدستور120)( و114تضى المادتين )الصادر بمق 2019لسنة  (28) ية رقم حكومالمشتريات ال
يمات  ما يتبعها من تعل السارية بتاريخ طرح هذا العطاء وجميع  (نفسه النظاموالتعليمات المنبثقة من 

وقبل   اليها وتفهمهع عاطلزاما  منه بأنه قد الت تبر يع ص قض المناعطاء وأن تقديم عر ا اللهذ عامةشروطا  
   .بجميع بنودها
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 الشــروط العامـة

 الفهـرس
 

 الصفحة الشروط العامة الفصل
 14 أحكـام عامـة   األول
 25 صاحب العمـل  الثاني 
 27 المهنـــدس الثلث 
 30 اول المقـــ الرابع 

 37 ن المقاولون الفرعيون المسمو  امسالخ
 42 خدمون والعمــال المست سساد لا

 45 لية والمواد والمصنعية  زات االالتجهي السابع 
 48 تأخر االنجاز وتعليق العمل  المباشرة، الثامن 
 52 االختبارات عند اإلنجاز   التاسع 
 54 تسلم االشغال من قبل صاحب العمل  العاشر

 57 ة عن العيوب  يلسؤو الم دي عشرحاال
 61 دير القيمة  ل وتقغاشالا كيل عشر الثاني  

 63 عديالت ات والتالتغيير  عشر  ث لثاال
 68 والدفعات  قيمة العقد  الرابع عشر 

 76 انهاء العقد من قبل صاحب العمل  الخامس عشر 
 79 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول  السادس عشر

 82 سؤولية لمر واالمخاط ع عشر الساب
 86   نـالتأميـ الثامن عشر 

 90 ة هـر القـوة القا سع عشر التا
 93 الخالفات والتحكيم   المطالبات، ن العشرو 
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رس فهال  
 99 الشروط الخاصة  -أ لثالثاالجزء 

 103 لعامةم ااـاألحك األو ل
 105 ـلعمـصاحب ال الثاني
 106 المهنــــدس الثلث
 107 المقـــــاول الرابع

 109 المستخدمون والعمال  السادس 
 111 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية السابع
 112 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل الثامن
 113 ات عند اإلنجازبار ختالا التاسع

 114 من قبل صاحب العملغال ألشم الّ تس شرعاال
 116  المسؤولية عن العيوب الحادي عشر 
 117 األشغال وتقدير القيمةل كي   الثاني عشر
 118 التغيـيرات والتعديالت الثالث عشر 
 120 قيمة العقد والدفعات الرابع عشر 
 122 من قبل المقاول   لعقداء اعمل وإنهتعليق ال السادس عشر 

 123 مسؤولية ر والاطمخلا عشر  ابعالس
 125 ينالتأمـــــ شر ن عالثام

 127 حكيمالمطالبات والخالفات والت العشرون 
 129 الشروط الخاصة اإلضافية  -ب 
 134 من المقاول مطلوبةمعلومات  
 136 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات ج
 137 ب عرض المناقصةتاذج كنمو  -ج 1ج
 138 قصة ناالم ضملحق عر  2ج
 142 قصة مناال نموذج كفالة 3ج
 143 نموذج اتفاقية العقد 4ج
 145 خالفات ) مجلس بعضو واحد (  قية فّض النموذج اتفا 5ج
 146 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجلس بثالثة أعضاء (  6ج

 147 فات شروط اتفاقية فّض الخال 
 150 نفيذ (ان األداء ) كفالة التج ضمنموذ 7ج
 151 عيوب (الالة إصالح كف ب )ج ضمان إصالح العيو نموذ 8ج
 152 دمة  نموذج كفالة الدفعة المق 9ج
 153 نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم االشغال   10ج
 154 نموذج مخالصة ) االبراء (  11ج
 155 مقاولنموذج التزامات ال 12ج
 156 ى رار متعلق بالدفعات األخر قإ 13ج
 157 ة  نوعتعلق بالدفعات الممإقرار م 14ج
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اولة الموحد للمشاريع اإلنشائيةالمقعقد   

  لث : الشروط الخاصةالثا الجزء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

     

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

 ..............................................................................................العطاء رقم: 
 
 
 
 .الخاصةالشروط  -أ

 اإلضافية.الخاصة وط ر شال -ب
 والبيانات.اقيات ت واالتفوالضماناض لعر ج انماذ  -ج

     
 
 

جزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمما  لجزء الشروط العامة ،  وتعتمد الشروط الواردة في هذا ر هذا اليعتب    
 الجزء كشروط خاصة للعقد .

خذ به بالقدر يؤ ر سائدا  و عتبة يمواد الشروط العام على ديلتع وأإلغاء  الشروط من إضافة أوذه في هيرد إن  ما     
ل على تلك " المواد " . الذي يفسر أو يضيف أو يلغي  أو يعد 
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 الشروط الخاصة اإلضافية -ب
Supplementary Particular Conditions 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .العطاءمشروع موضوع هذا ال وصف  *
 
 لوبا  ( .مط) إن كان  ودةالجنظام توكيد   –(  9/  4 ) دةاملا  *
 
 ي يقدمها.ت صاحب العمل والمواد التمعدا  –(  20/ 4المادة )   *
 
بالنسبة لظروف هذا المشروع ، تعدل مدة  –مباشرة العمل   –(  1/  8المادة )   *

 ( .     لى )( يوما  ا42)
 
  اإلنجازمدة   –(  2/  8المادة )   *
 
 تأخير .ال ضاتتعوي  –(  7/  8)  المادة  *

 لفة .د تعويضات التأخير التالية عن األقسام المختسبة إلى تسليم المشروع على أجزاء ، تعتملنبا
 

 التعديالت بسبب تغير التكاليف –(  8/  13المادة )            *
 :الشروط الخاصة ما يلي من  ز ( ية الفقرة  )يضاف إلى نها

ــة , المحروقــات ار أســعالمــواد الرئيســية و  ة أســعاراديــ ز  "  عــن ــه فــي حال ويجــب الحســم من
 مواد الرئيسية  وأسعار المحروقات الخاضعة لتعديل األسعار ".انخفاض أسعار ال
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 يجب على المقاول مراعاة األمور التالية : *
 

 : التزامات عامة -أ
 ع .ستطاالمدر قبالبيئة يل من الضجيج وتلويث لالتقعلى العمل  -1
 ض غير تنفيذ األشغال .غر ي الموقع ( أل)  عدم استعمال -2
 فائضة عن الضخ وخالفه لمنع اإلضرار بالغير .فيضان والمياه التصريف مياه ال -3
ه وإعــادة تالعــ باق  ح لــهل لمــا لــم يصــر المحافظــة علــى األشــجار والمــروج والســياجات بشــكل مالئــم ، وزرع بــدي -4

 س .حسب تعليمات المهندولى األها تلإلى حا السياجات
فعلــى المقــاول أن يقــوم باالتصــال معــه ، وعمــل الة علــى ملــك أحــد المجــاورين ، جــوب إنشــاء ســقفــي حالــة و  -5

 الخاص .  لالزمة لتنفيذ ذلك ، ثم إخالء المكان وإصالحه عند إتمام العمل وعلى حسابهالترتيبات ا
 

 العمل:إدارة ط و ضب -ب

 االجتماع.حاضر م وقع وإعدادالمات رتيب مواعيد اجتماعفي تدس مهنلااون مع أن يتع -1
ل  والرطوبــة، والــدنيا،يســجل فيــه درجــات حــرارة الهــواء القصــوى  الجويــة،األحوال أن يعــد ســجال  خاصــا  بــ  -2 ومعــد 

 م.يو هطول األمطار بالمليمترات وساعات الهطول لكل 
 التقارير.إعداد عمل و الر يس ان تقدمصور الفوتوغرافية لبيلخذ ام بأأن يقو  -3
 بأول.جازاته أوال  المهندس عن إن وأن يعلم ممثل لذلك،أن يضع جدوال   عيوب،لالة إصالح حا في -4
يتفـق مـع وبالعـدد والحجـم وبالشـكل الـذي  العمـل،واسـم صـاحب  المشـروع،أن يزود الموقع بالفتات تبين اسـم  -5

 . عليهندس المه
قبــــل البــــدء ل علــــى المقــــاوجــــب في دس لمــــادة أو عمـــل مــــاالمهـنـــ د اعـســـ م هنــــدس أوفـــي حالــــة رفــــض الم -6

وذلــــك  المهنــــدس،ه باإلعــــادة أو التصــــحيح إلــــى ممثــــل المهنــــدس أو بتصــــحيح الوضــــع أن يقــــدم مقترحاـتـــ 
 لتالفي تكرار الخطأ .

ــا منــه تجهيــز مختبــر للمــواد فــي ا -7   مالمهــ يــة امشــرف ذي خبــرة لتأدده بيــزو  ه أنلموقــع / فعليــ إذا كــان مطلوب
 تالية:لا

 
 
 
 

 
 



2020/هـ/ 8    : عطاء رقم شميةاهاألردنية ال المملكة                الهندسيةءات رية العطايمد                  

شرين أولت  

صةتصادية الخاقاالة قة العقبنطسلطة م  

  رقم    ودعمال صيانة مستأع: عطاءاسم ال 

(BS2 )في الساحةق الحري المتضرر من 

 العقبة –ن زيالتخيرية مد –ى ولاأل

   

     

 

21 

 

 العقد:هامه بخصوص وأداء م  لمقاوالتا هنةة م ممارس  -ج
 

 لجيدة: الممارسة ا -1
فإنـــه مـــن المفهـــوم أن تكـــون تلـــك المـــادة  مصـــنعية،إذا لـــم يكـــن قـــد حـــدد وصـــف كامـــل لمـــادة أو منـــتج أو 

ـــ الت تلممارســــامضــــامنيه منطقيــــا   ج مــــنســــتنتأن يأو مــــا يمكــــن  أو العمــــل مالئمــــة ألغــــراض العقــــد ذ نفـي
 .بها والمواصفات القياسية المعمولات العامة اصفلمو بنود واال صوصبما في ذلك ن ،جيدةال

 القياسية:المواصفات  -2
أو غيرها فإنه يجب على المقاول  ( B. S.S( أو )  A.S.T. Mإذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثل ) 

 س.ا فيه قناعة المهندت لمصفاموالا من تلكيقدمه مطابقة ما  تبينلتي شأ ام شهادة المنتقدي
 

 المقيدة: المواصفات -3
وال يغير ذلك  بالبند،لمقاول التقيد واد أو المنتجات فإنه يجب على اإذا ما حدد مصدر واحد إلحدى الم

 العمل.صاحب المصدر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة 
 

 فية: المخعالمات مرافق الخدمات  -4
ها مخططات بداخلها مواقع لتمديدات مرافق وأن يعد لد ن التي يوجماكاألع إشارات بارزة في ل وضقاوالم ىعل

وذلك لتسهيل االهتداء إليها عند إجراء الفحص عليها أو صيانتها أو تصليحها أو  واضحة،مساحية 
 تشغيلها.
 

 لية:المحيدي العاملة استخدام األ -د
 

 المحلية:وض القر أو نة يز من الخ المشاريع الممولة  -1
يجوز استخدام عمالة وافدة بموافقة  ن،أردنيـيتعذر العمل فيها من قبل ئية التي يت االستثنااالالحفي  -أ

 المسبقة. وزارة العمل  
أن  وعلىباب األسن مهما كانت عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير األردنيـي   -ب

 ط.قف العمالة األردنية غيل بتشون يعون الفر يلتزم المقاول
وبحاجة إلى خبرة أجنبية فعليه أن يرفع  أن  المشروع ذو طبيعة متخصصة لصاحب العمل إذا تبين  -ج

ذه األمور  ين أسباب الحاجة لتلك الخبرة األجنبية إلى لجنة فنية خاصة للنظر في مثل هتقريرا  بذلك يب
ار قدألجنبية ومت اركااسب حول السماح للشالمن ارقر لا إلصدار إلى مجلس الوزراء  اتهانسيبفع تور 

 - التالي:مساهمتها وتشكل على النحو 
 معالي وزير األشغال العامة واإلسكان رئيسا  

 وعضوية السادة 
 أمين عام وزارة األشغال العامة واإلسكان  
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 الحكومية   مدير عام دائرة العطاءات 
 المهندسين  يبقن

 نقيب المقاولين
 ع.ات العالقة بالمشرو ائرة ذدال نعوممثل 

 

 :ولة بقروض تنموية خارجيةالممريع المشا -2
 نين األردنية ومن ضمنها قانون مقاولي اإلنشاءات األردنييناة القوايتم مراع - 
 اولين أردنيـين أوع مقف مئتالمشاركة أو االيجوز تنفيذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيـين بال - 

 ك.لذت المصلحة العامة اقتضذا د إار باالنف
ـــيننفيـــذ المشـــر وفـــي حالـــة ت - ــاولين غيـــر أردنـي ــاولين  وع مـــن قبـــل مقـ فيجـــب االلتـــزام مـــن قبـــل هـــؤالء المقـ

ة ( مـــن مجمــــوع العمالــــة المــــاهرة المطلوبــــة والمقــــدر %70أردنيــــة ال تقــــل نســــبتها عــــن ) بتشـــغيل عمالــــة
ــديرا  حق ــا  تقــ ــغال اوافـقـــ  بميقيــ ــة ة وزارة األشــ ــكإلاو لعامــ ــى ،انســ ــغيل علــ ــمح بتشــ ــد أي أن ال يســ ــن عــ د مــ

 المهرة.األجانب العاديـين غير ل العما
 

 ت والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة االلتزام ببالغ رئيس الوزراء  الوزاراعلى  -3
بل  من ق  مهكاحأ مخالفة حالة ثبوت تبرمها وفي التيقود من شروط الع واعتباره جزءا" 1990( لسنة 6رقم )

 التالية:اإلجراءات هم بحقالمقاولين تتخذ 
( 7صويب الوضع خالل مدة أقصاها )على عنوانه من قبل صاحب العمل لتإنذار المقاول المخالف خطيا   -أ

 أيام. سبعة 
 روع. المش في  خدمةمخالفة المستفرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة األجنبية ال -ب

 

لواردة في كودات البناء الوطني ا المواصفات تمدتع فات العامة والخاصةمواصال في صقوجود ن إذا تبين -4
 األدنى.بحدها األردني 

 

 األشغال.على المقاول المحلي استخدام اآلليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلية عند تنفيذ  -5
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 من المقاول  أعمال مطلوبة
 (:نفذالم لالمقاو ومستخدمو المقاول )جهاز ثلمم *

بخبرة ال تقل  االنشائية  لألعمالمهندس مدني  - :(روععمل في المشللا  متفرغثل المقاول )مم .1
دينار/ شهر    ثمانمائة( 800( ثالث سنوات في مجال االشراف أو التنفيذ ويحسم مبلغ )3عن )

 يذ. تنفة الفتر  لالمطلوب خاللحين تعيين  في حال عدم التعيين
 قـم كتـا  ة واإلسـكا  عامـ االشـاا  ال ة وااتعميم الصـاد  عـ  القيـد  ـ لتوا مااللتـاا مع التأكيد علـ 

والمتعلق  عدم اعتماد مهندسي  علـ  كـواد  المشـا يع  08/04/2019 تا يخ  0211-1/15523

مـ  نقا ـة  تـا  ك اال ةة واألجن يـ يلالخاصة  الواا ات والتي تتم احالتها عل  ش كات المقاوالت المح

( مـ  قـانو  25الـ  المـادة )اً معنية اسـتنادلاة  كل  كاد  الشسي  علمهندا ي جسيفيد  ت المهندسي 

 كد م  تسجي  المهندس لـد  النقا ـة وعلـ نقا ة المهندسي  األ دنيي  والتي تنص عل  ض و ة التأ

 كاد  الش كة  موج  احكام القانو  
 

 
 : قاو المم    ة المطلو ةتق األشاا  المؤ

 غير مطلوب   

 يف: لتكالاي  ا  ت س ي  األسعا   عة لتعدة الخاضفي اضاإل ادموال ■
 وفقا لتعاميم واا ة االشاا . 

 

 مالحظة:
وفي حالة تخلف  رد من أفراد جهاز المقاول المنفذيتعين االتفاق فيما بين المقاول والمهندس على تواريخ تعيـين كل ف 

من رواتب   لهابم خصم ما يقوف يتإنه سف  له ليـين بديب أي فرد منه دون تعغيأو تمنه  ـين أي فرديعالمقاول عن ت
 ء األفراد غير المعينين أو المتغيبين حسب تقديرات المهندس.هؤالمثل 

 تسمية المقاول الفرعي ألشغال الكهروميكانيك وفئة تصنيفه. *
 فئة التصنيف     اسم المقاول 

 ـــــــــــــــ                  ـــــــــــــ: الميكانيك
 ـــــــــــــــ                  ـــــــــــــ ء:ابالكهر  

 

على المقاولين غير األردنيـين أن يقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومية شهادتين األولى من نقابة المهندسين   *
 كافة ملتكساقاول قد ناه ( تفيد بأن  المأدوذج النم يـين ) حسبنداألردنيـين والثانية من نقابة مقاولي اإلنشاءات األر 

دنيـين وفقا  ألحكام قانون نقابة المهندسين األردنيـين وقانون مقاولي ألر قاولين غير املباة راءات الخاصاإلج
التي سبق  هيصادر كفالة مناقصت ويحق لصاحب العمل أن االتفاقيةت عند إحالة العطاء عليه وقبل توقيع اإلنشاءا

 نوعها .ان البات مهما كطمي بأصاحب العمل على  لرجوعا أو  ضاالعترا دون أن يحق للمقاول بهادم تق نأو 
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 النموذج 
 

 
 عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية 

 
م حكاأل ا  انونية وفققليرجى العلم بأن  المقاول السادة ......................................... قد استكمل كافة اإلجراءات ا

 به. ل عمو......... الم........................................ انون ..............ق 

 
 األردنيـين.نقيب المهندسين 

 األردنيـين.أو نقيب مقاولي اإلنشاءات 

 
 . (Warranty) اإلقرار بضمان عيوب التصنيع  *

 
 عملحب الصاح لالوكيل لصانعة او االجهة الصة عن در صاة ليدعالة فك ميالمقاول الذي يحال عليه العطاء تقدعلى  يتعين
( يوما  من   730ة المشمولة بالعقد ولمدة ) كانيكيفة األجهزة والمعدات الكهروميلكاصنيع ن التم عتنجان أي عيوب لضم

  معدات الو  زةجهألمن ا أي لولية المقاول المالية وخالفها ، الستبداهذه الكفالة مسؤ  شملث تتاريخ تسلم األشغال وبحي
ريخ تسلم من تا ( يوما   730أجنبيا  ولمدة )  أو حليا  لية مبديالتوفير القطع وتصنيع يوب تع بها ظهرلتي تكية االكهروميكاني

 األشغال.
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   الشروط الخاصة االضافية:  

مد  نفيذ وتلمع م اعاة جميع الش وط المطلو ة في دعوة العطاء م  حيث الجودة ومدة التو يد أو ا  -1
واألنس  ض  األف الع ضل  ء عتحي  العطا لجنة أ يجوا ل لك،ذ لتاام محا  عليه العطاء عل  االلاد ة ق

 .دو  التقيد  أق  األسعا 

يتم ت ليغ المتعهد الذي أحي  عليه العطاء  ق ا  اإلحالة  ال  يد المسج  عل  العنوا  المث ت  الع ض   -2
دة   مخال ذلك   أ  يتمثة التي يمك  توثيقها عليدالح تصا ائ  االسوالذي تقدم  ه أو  أي وسيلة م  

 .حوا األوضة في جميع  علم يا  األسعا  اس
 

فيذها ا  يتق   تنم أي أشاحق للسلطة  ق ا  م  الجهة المختصة  اإلحالة عل  ايادة أو تخفيض حجي -3
ا في له حددةالم ا   األسعا اشميات الاائدة أو المخفضة لتلك األش يطة أ  تحس  أسعا  الكللسلطة 

 .م  كام  م لغ اإلحالة( %25ة )المخفضأو دة الكمية الاائكلفة  مجموع اواجت يوا  ال  اإلحالة ق ا
 

 . اءات المناقصة  الع وض المقدمة إليها أو إلااء إجق في  فض كلنفسها  الح سلطةظ التحتف -4

 الجم كية كافة. سوم   والئة ال سوم والض اشامل الدينا  األ دني ا ه عل  المقاو  تقديم أسع -5

 .ةح أو ط اعواضخط  قام والكلمات و ألا وحدة ع  اليج  كتا ة س  -6

ندوق ال  يد والهاتف صوس والفاكوالهاتف ضح العنوا  الدائم )الموقع و شك  وا عل  المقاو  أ  ي ي  -7
  .الخلوي إ  وجد( وتسمية الشخص المخو   التوقيع

لدقيقة ت االكميا ا اعت ا هاال يجوت تقدي ية وايات هي كمجدو  الكمي وا د ذك ها فيإ  الكميات ال  -8
 .والفعلية

  .سكا امة واإلصاد ة ع  واا ة األشاا  العالمفعو   نيف سا يةفاق شهادة تص  المقاو  إ لع -9
 

القيمة  ا ا تأ  صاح  العم  عند إعداد وثائق العطاءات أ  هناك حاجة لتموي   عض المشا يع ذاتذإ -10
وإذا طل   , فقالم ا" للنموذجوفق ة حقوالدا  حا" يسمح  إصالعطاء  ند قئضمي  وثاالم تفعة وقام  ت

وموقعة حس   ةممنظة حق م   حوال نك ما وتقدم إل  صاح  الع ق هذه إل حوالة الحمقاو  إصدا  ال
حوالة الحق تحوي  األصو  , فعل  صاح  العم   عد توقيع نموذج التاام المحا  عليه الم فق  

ال  موافقة ل جوع عنه أل   اقااللتاام غي  هذا كو  وي هني ,  ال نك المالصافية إل  وات المقااستحقاق
وذلك ط قا" ل الغ  سمي  قم  ةيل  عالمحاالتاام  عدا الحاالت المحددة  نموذجني خطيا" ال نك المع

 .2002( لسنة 15)
 

ات العطاء قاقستح  اتحوي "ااو   سميإصدا  حوالة حق وطل  المقأما إذا كانت وثائق العطاء ال تسمح   -11
حوي  مستحقات  نيته  ت ل نك المعني يعلمهل  امي إتا   سه كوجيصاح  العم  تفعل    نك ما إل 

عم  ط فا" ثالثا" وفقا" للنموذج الم فق وذلك ط قا" ل الغ  سمي ال اح  ا  صودو  اعتالمقاو  إليه 
  .2002( لسنة 15 قم )

 

ة  رصادال للتعاميم استناداة ومي كالحلعطاءات دائرة ا لعمل لدىة للهالمؤ سية الهند تعتمد المختبرات  -12

شغال  ألايع مشار مة لجميع الفحوصات المخبرية الالز اءسكان إلجرشغال العامة واالة االوزار نع

       السلطة.ي ف
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  المعطوف على  02/10/2009الصادر بتاريخ  (1004 ) رقم  نإلى قرار مجلس المفوضياستنادا  -13

  همانسبت غيل تش اول ,على المق 03/9/2009تاريخ  (18/11/1/19784)  الوزراء رقم ةس ب رئااتك

تشغيل  لل نية الوط ة كي الشرمتدرب نالمشروع م يذمة لتنفنية الالزوادره الفك  نم( 15%)

 ب. والتدري

 

س  تعليمات وحجودة ة الموللمنطقعل  المقاو  تقديم اية مخططات تنفيذية او اعما   فع مساحي  -14
 نفقته الخاصة.  علو ش فالمهندس الم

 

 ذ اي  ند م  ال نود المد جةعدم تنفي ة تعويضات نتيجة أي ة المطال طاءالعالمحا  عليه  مقاو حق للي ال -15
 أو عدم تنفيذ كام  كمية أي  ند ضم  جداو  الكميات. تياالكم في جدو 

 

م يعت   عدالم حلية و يم الفاتو ةدقعند تمقاو   تقديم تقا ي  فحوصات الجودة للمواد واالشاا  م اليلتا -16

 و ة.الفاتص ف  إليقاف  جمو  هذه التقا ي  س  تقديم

هذا العطاء عل  شك  قصي  التقدم لال يسمح للمناولهذا العطاء منف داً ديم ع ضه تقمقاو   لتام الي -17

 ائتالف.

 .ةالخاصالعق ة االقتصادية ا ة ع  سلطة منطقة نيعل  عقد الش اء  مفوضاً  التوقيع  ئيس السلطةيكو   -18

 موج  عل  المتعهد ال ئيسي تاامات المت ت ة لاالجاء م   أي فيذهد ف عي عل  تنمتع عاقد معال يجوا الت -19

لك  عقد ف عي ش يطة أ  يكو   المالك عد الحصو  عل  موافقة خطية مس قة م   االعقد الش اء 

 .العطاءد ذ  نولتنفيالف عي مؤهال المتعهد 

خال   معتمدة ندسيةة هجه   المنشأ م عناصلالسالمة االنشائية ي ي  مد   فني  تقديم تق ي مقاو  يلتام ال -20

ص  االنشائية للهنج  وفش  العناص    العنا، وفي حا  ت ي  عدم تحمأيام م  تا يخ أم  الم اش ة 10

 .(%10هامش   ح ) عمعطاء ويتم محاس ة المقاو   جميع الم الغ التي تك دها تنفيذ ال إيقافتم إنشائياً ي

و  أجااء المستودع اال  عد صد ك وإاالةتو يد وفونة فيذ أعما  الصياالم اش ة  تن حظ  عل  المقاو ي -21

منشأ والسلطة غي  مسؤولة قانونياً ومالياً ع  أي أعما  يقوم هندسي لسالمة الالالفني تق ي  الفحص 

 .س المش فالمهندق   دها م  واعتما نتائج التق ي  ها المقاو  ق   صدو  

وال يسمح  تقديم  ئق العطاءوثا ة  المطلوواصفات اء حس  الش وط والميضع المناقص أسعا ه عل  العط -22

  .دائ  لمواصفات األشاا  في هذا العطاءأي  
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 التخاي  والتشوي : الش وط الخاصة   -23

o  تخزين كافة المواد المستخدمة بطريقة تراعي التسلسل المنهجي لتركيبها وتوفير مساحات بينية
 .بةمناس

o حفاظ عليها نظيفة ال يجبورض األعن سطح ية )طبالي( مرتفعة وضع القطع على ألواح خشب
 مياه األمطار.تجمع  أماكنبعيده عن و وجافة تماما  

o  لكمرات واألعمدة الرئيسية )وضع ابحيث يتم تشوين مكونات المنشأ بطريقة مدروسةMain 
Frame)  دع.المستو على جانبيمتراصه بنفس شكل التركيب 

o ( المداداتPurlinsوال )اداتدم ( الجانبيةGirtsيت )بحر حسب أماكنها وأطوالها كل ام أما عهضم و 
o  حظر على المقاول تركها  وي شبيةخ ناديقفي صالمسامير والصواميل والقطع الصغيرة تخزين

 .متناثرة في موقع العمل
o ع ا عن األرض بقطرفعهويجب  العمل ألواح تغطية السطح السقف والجدران تخزن بعيدا  عن منطقة

 .مح بغطاء البالستكس يوال ستكباللاش خيتها بم وتغطي1.5ة كل شبيخ
o يغ للقطاعات ي قشط أو تلفيات في طبقة األساس والدهانات أثناء الشحن والتفرقيع ألعمل تر

 .لتشوين(الموردة مباشرة )قبل ا
 

 

 الش وط الخاصة  التنفيذ:  -24

o   د لكوعليه ا شأ وتطبيق ما ينصمنالواستقرار  التنفيذسالمة  نعيكون المقاول المنفذ مسؤوال
 .لمنشآت المعدنيةبا خاصلا
o  ة بينه وبين المصنع معتمدة على أولوية التحميلتقديم اتفاقيعلى المقاول. 

o على المقاول تقدي( م مخططات تجميعيةAssembly Details) اتصال األجزاء.اطق لتوضيح من 
o ي أ في ئمةيبها مع العناصر القاد تركالمراالمنشأ عناصرب استقرار ب أن تضمن طريقة التركييج

 .أثناء التركيب رياح إن حدثاوم هبوب اللمنشأ بحيث تقعمر التنفيذ لمن لة مرح
o كغم أو 1500. جميع األجزاء التي تزن أكثر من ب طباعة بيانات الشحن على كل قطعة بعنايةيج

 ح.جب طباعة وزنها عليها بوضوي التي قد يطلبها المهندس األخرىاألجزاء 
o  لقطاعات عاد ات وأبصنيع القطاعات واستالم السماكات ناءأث عنمصال زيارة لمالك لممثل ايحق

 التأكد منوختبارات ال اتالفية على خطوط اللحام احامات وعمل فحص بصري وعمل ومراجعة الل
 .بقة البرايمردهان ط ميل للقطاعات قبل بدءعمل تر

o  أو صات قلما أودة عمل من استخدام األمايمنع العاللم في الصعود والنزول والسيجب استخدام
 لم.دات الواجهات الجانبية كسالمدا
 

والسالمة العامة وأية أض ا  تحدث نتيجة   ملمحافظة عل  األيلتام المقاو   اتخاذ جميع التدا ي  الالامة ل -25

 :ثا  ال الحص عل  س ي  المومنها  .ملها المقاو اإلهما  في ذلك يتح

 ية.كافلة جود مساحة مناولتفريغ مع ويئة أرضية اته •
ة حرك إلدارةنة مع وجود خطة شاحنات وسالمة مسار الشاحوالخروج للدخول من سالمة منافذ ال أكدالت •

 ر.المرو
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المؤقتة والمعدات  توطرق التثبيدني افة العناصر االنشائية بالهيكل المعإعداد تفاصيل طرق تنفيذ لك •
 شرف.الم ندسلمهمن الك د ذه العناصر واعتماتركيب لهذأعمال ال بيان تسلسلة وستخدمالم

 .عدد واألدوات الالزمة لسالمتهم لاتزويد العمال والفنيين ب •
 فعها. المبينة على األجزاء والقطع المعدنية المراد ر اسبة لألحمالمنرافعات الستخدام المراعاة ا •
 .نامكاإلقدر  تركيبهاإلى موقعها ل ةلى األرض ومن ثم رفعها كاملالعمل على تجميع القطع وتركيبها ع •
 .لرفعأثناء احموالت ال والفنيين أسفل الاجد العمتوع نم •
ة اطات ومتطلبات السالمة العامة المتعلقة باوامر الدفاع والمختصة بجائحالتاكيد على اتخاذ جميع االحتي •

 كورونا
 

ل  ع ظةا ا  والمحاف وج الث إاعاج أو خيكف  عدم حدو  مام  العالحواجا المؤقتة أثناء ي اع  وضع  -26

 مة.قائ المستودعات ال م تعطي  العم ياات الموجودة وعدهلتجا

 قتصادية الخاصة المتخذ فياال ق ةالعطة منطقة لاا  في سشاللواام واالجنة ق ا  ل استنادا إل  1 -27

خا ج  م لعالمقاو  ا ة   غ احي ف 12/11/2018والمنعقدة  تا يخ ( 87/2018م )ها  قجلست

ضافي العم  اإل  المت ت ة عل يتحم  المقاو  الكلفسمية ال عط  الي أوقات الدوام ال سمي وف

 :االتي  ش وع وحسعل  المالمسم  اا االش اف لجه

بندلا ةالكلف   

اعة س ير / دنان 10 كلفة ساعة المهندس المشرف   

المراقب كلفة ساعة  دنانير/ الساعة 6   

رية داف إمصاري  لي من االجما % 52   

   م  ق ش اف ش وع في حا  كا  االيعة االش اف عل  المط  حس يها علق أي الية أخ   يتم االتفا -2

 (2  في عقد اتفاقية االش اف )عتذكتي الالش وط  طة( وحس لس  كواد  الم  ق اتي )يس ذي ول استشا
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 ات والبيانات  لضمانات واالتفاقيماذج العرض وان  ج.
 ة ناقصالم كتاب عرض  وذجنم -1ج
 ملحق عرض المناقصة  -2ج
 لمناقصة لة اكفانموذج  -3ج
 عقد اتفاقية النموذج  -4ج
 (حد عضو وامجلس بت )الخالفا اتفاقية فض نموذج  -5ج
 ( جلس بثالثة أعضاءم)ت فاالخال ية فض اتفاق ذج و من -6ج
 التنفيذ  داء / كفالة األ ضمان نموذج -7ج
  يوب الع نموذج كفالة إصالح  -8ج
 قدمةة الدفعة المنموذج كفال -9ج
 شغال إلنجاز عند تسلم األة ا دفععن   صةالنموذج مخ -10ج
 لمخالصة نموذج إقرار با -11ج
 المقاول  التزامات  نموذج -12ج
 خرى األدفعات بال تعلقار مر قإ -13ج
 عة لممنو إقرار متعلق بالدفعات ا -14ج
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   1ج
 عرض المناقصة  كتاب نموذج

Letter of Tender 
 ..................................................... م:ء رقطالع............................ ا........ ع:و ر المش

................................................................................................................ 
العمل(:  )صاحبإلى السادة 

............................................................. ... ...................... ........................ ............ 
وجداول  والمخططات،ت صفامواالو  العقد،كما قمنا بدراسة شروط  ،به ةطوف المحيعلى الظر  فموقع والتعر ة الزيار منا بلقد ق 

لقة  ................ المتع...........ومالحق العطاء ذوات األرقام: . ،ل األخرى اودجوال ،ةاقصالمنوملحق عرض  الكميات،
جازها وتسليمها وإصالح أية  إنو  لغافيذ األشنقوم بتن نن أدناه ألموقعينحن ا عرضون أعاله،المذكور  بتنفيذ أشغال المشروع

ره: إجمالي وقد مقابل مبلغ هأعالجة مدر عرض الذي يشمل كل هذه الوثائق الا  لهذا الا وفقب فيهعيو 
 العقد.وط ر يصبح مستحقا  لنا بموجب ش...... أو أي مبلغ آخر ..........................

 

 على تعيـينتفاق باال شرين " من شروط العقد وسوف نقومعلا صلجب " الففات" بمو المجلس فض الخ ن "يـيقبل تعإننا ن
 المناقصة.أعضائه حسب ملحق عرض 

م  ويمكنك لنا،ا  العرض ملزموأن يبقى  العروض، ع يداخ إتارين م ( يوما  90مناقصة هذا لمدة )ض البعر  االلتزام علىفق نوا
ب عرض  " كتاأ من رض المناقصة يشكل جزءا" ال يتجز عحق  ملقر بأن  كما ن ه،ذهلتزام ء مدة االقبل انقضافي أي وقت  قبوله

 ".اقصة المن
 

وأن نباشــر العمــل  د،لعقــ اوط شــر ن ( مــ 4/2وب بموجــب المــادة )ء المطلــ ن األداضــما مدأن نقــ  نا،عرضــ نتعهــد فــي حالــة قبــول 
 ".الل مدة اإلنجاز خ قدعلت وثائق ا لمتطلباا  ها وفقة عيوب فيونصلح أي غال ونسلمهاجز األشوأن نن المباشرة،ريخ أمر بتا

و أ " هـذا مـع " كتـاب القبـوللمناقصـة " كتـاب عـرض ا إن  ك فـ ذل وإلى أن يتم بيننا،ة العقد فيما قيع اتفاقيد وتو إعدا وما لم يتم
 ننا.يبعتبر عقدا  ملزما  فيما لة " الذي تصدرونه يحااإل قرار

 

 إليكم.روض التي تقدم عال من  ة أو أيقيمالعروض  لق لزمين بقبول أم بأنكم غيرونعلم كذلك 

 .... ..ام: .........................ع......................ر: .. .................... من شهض في اليوم: ..ر ا العحرر هذ

.... ...................................................... شاهد: ............................المناقص: ........... عوقيت
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   2ج

 ملحق عرض المناقصة 
Appendix to Tender 

 –زينالتخة ريمدي –األولى  والواقع في الساحةلحريق من ا رر المتض (BS2ع رقم )صيانة مستودأعمال : ـروعالمش
 العقبة 
  (  2020  هـ /  /  8  ):   رقمالعطاء 

 

 يداتالتحد المادةم رق البيان
 العمل :  حباصاسم 

 نه:واعن
1/1/2/2 

 1/3و
 لخاصةدية اقتصاسلطة منطقة العقبة اال

 مهندس: ال اسم
 عنوانه:

1/1/2/4  

 مقاول:ال اسم
 عنوانه:

1/1/2/3 
 1/3و

 

 دينار اتومئان فلأ( 2200) يماتعلالت كفالة المناقصة 
 ( من قيمة العقد%5) التعليمات ضمان إصالح العيوب

 تقويميا  من تاريخ أمر المباشرةا  يومئة ام( 100) 1/1/3/3 لاشغنجاز لألمدة اإل
 جاز األشغالنا يختار من قويميا  ت( يوما  365) 1/1/3/7 شعار بالعيوباأل فترة

لى إ الدخول حقل المدة التي سيمنح فيها المقاو
 الموقع 

 باشرة ر المتقويمية من تاريخ أم ( أيام7) 1/ 2

حدد خ الملتاريد اعبلعمل مباشرة ال دةالفترة المحد
 رة اشلمبل

ة مشمولة ضمن مدة  فتر ذه الوتعتبر ه ،( يوما  15) 1/ 8
 نجازاإل

يع  ال لمشار شغألاتسلم  جنةالفترة المحددة لل
 ماثلهاي ماالمستشفيات ومحطات التوليد و 

 ( يوما  28) 10/1

 شرةبالمما  من تاريخ ا( يو 14ل )الخ 18/1 ئق التأمينات تقديم وثا
 عقد المقبولة"ال يمة" ق ( من %10) 2/ 4 داء ألضمــان ا

 مقبولة"يمة العقد ال( من " ق %10) 14/2 قدمة ة المقيمة الدفع
 من عضو واحد   [       ] 20/2 الخالفات ض  جلس ف ميل تشك

[  x   ]    ة أعضاء الثث من 
 المباشرةخ ري( يوما  من تا60ل )الخ 20/2 مجلس فض  الخالفات فترة تعيـين
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 من قيمة الدفعة (%10) 14/3 ت  لمحتجزاا ةنسب
 ة"العقد المقبول ( من " قيمة%5) 14/3 اتمحتجز الحد األعلى لل

 حادثكل ل ألف دينار ون عشر  (20000) 18/3 لثالثالطرف ا تأمين ضدال ةمى لقينألدالحد ا
في فات ن أعضاء مجلس فض الخالالجهة التي تعي

 لفريقين .ان بيحالة عدم االتفاق 
 نية رداال  لمحكمينجمعية ا 20/3

 ة المفعولانين األردنية الساريقو ال 4 /1 القانون الذي يحكم العقد
 ةالعربياللغة  4/ 1 دالعق ية ف اللغة المعتمد
 عربيةالة اللغ 4/ 1 لغة االتصال

 عو بس( أيام في األ6لمدة )ا ، و ( ساعات يومي8) 5/ 6 يومي واألسبوعيعمل الال ةد م
مبلغ ال ن "ل عفع للمقاودة التي تيو النسبة المئ

 لم ترد في الجدولإذا  رفه "االحتياطي الذي يتم ص
  %15 ب-13/5

األشغال في ل التي تدخة ليجميع المواد والتجهيزات اآل 14/5 عالموق إلى  لوصولاند التحضيرات ع
 لدائمة ا

  (ينارد ألف ة عشرثثال) 13000 14/6 رحليةة المد األدنى لقيمة الدفعالح
حالة تخلف األطراف عند   ين ف كمين المحعيـيطة تلس

 .التعيـين
 األردني النافذبموجب قانون التحكيم  20/6

 عضو واحد  [       ] 20/6  كيمحتئة اليء هعدد أعضا
 ء ضاة أعث ثال  [       ]

 م األردنيون التحكيبموجب قان 20/6 يمالقواعد اإلجرائية للتحك
 عن كل يوم تأخير ا  نار يد ن وستوة خمس (65)   7/ 8 يرضات التأخويقيمة تع

 ةبوللمقمن قيمة العقد ا( %15) 7/ 8 تعويضات التأخيريمة صى لقالحد األق 
  14/7 ت لعمالديل ار تبعاسأ

  ملحقهاية هذا الكشف المرفق في نلديدها من ايتم تح 13/8 بسبب تغير التكاليفار سعيل األعدلتالمواد الخاضعة 
 ( سنويا  %9) 14/8 ل(ويلتمت اية )نفقاونانالق ةدالفائ بةنس

 مطلــوب[           ]             9/ 4 ودةلجكيد انظام تو 
  كرمب( دينار عن كل يوم ال يوجد) 8/13 المبكر ازجناإل أةاف كم

 ردنيالدينــار األ 14/15 اولدفع للمقال تعمال
ز إلنجامدة ا (1/1/5/6األشغال ) ام أقس

 خاصة بهال
(1/1/3/3) 

 أخير لكل يوم تأخيرلتت ايضاقيمة تعو 
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 - :عديل(ت التبيانا  لوجد) 13/8 سب المادةسعار حيل األلخاضعة لتعدا  اإلنشائية داو الم كشف (2)
 

o  االسمنـت  
o  مدادات.عدنية من صاج ومقاطع و ياكل المالهد  حديح و ليتسحديد ال  
o  اإلســفلت  
o  اتها(نمكو عن لتعويض م اال يت ثيعها )وبحنية بأنوا طات الخرساخلال  
o   القطع الخزفيـة  
o  اعـه أنو ر بحجال  
o  واعهيت بأنالرخام والجران  
o   ا يةنمعدال الحواجز( لواقيةGuard Rail)  
o  اإلشارات الضوئية  
o  واقطارها.فة انواعها حي وملحقاتها بكااه والصرف الصلميا األنابيب  
o  لمراجلا و لحارقات  ديترات وايلرات والر بو ال  
o  اتالمضخـ  
o  لوحات تحكم المضخات  
o  لحقاتهاوم مناهلأغطية ال  
o  ة بها.قلتعمال ارةحدات اإلنارة وو ة اإلنأبراج وأعمد  
o  لمنيوم ألا  
o  ا ولوازمها. عهنوا أ بكافة حيلصأنابيب التدفئة وا  
o  اإلنارة.دات لرئيسية ووحواللوحات ا لوحات التحكم  
o   فعات الهواء اللف المروحية وداات والضواغط ووحدات  خر لمبالتبريد وا وحدات التكييف و ت و ادالمبر  
o  ومحرك  كسك و ال حب ولوازمها مناعد المص  
o  الحريق. ظمة الحريق وإطفاء نأ  
o  ت البخار كاشب  
o  لكهربائيةت اداالمول  
o  ت إنارة العملياتوحدا  
o   ا.هعوا أناألسرة بكافة ت فوق  حداالو   
o  ها ية وملحقاتشبكة الغازات الطب  
o   الكوابل.صواني    
o  دكت( ال م )والعادتحات التكييف مجاري الهواء وف  
o  تطهير والتعقيملمعالجة والوالقياس وا  صحلفاة هز جأ  
o  والمناداة ة الصوت ظمأن.  
o  جهاية والتحكم للمباني واألالرقابة والحممة أنظ( زةCCTV )  
o  ة.وئيالض األلياف    
o    الكوابـل  

 
 . اعاله ئيةمواد اإلنشالار في االسعار عن في احتساب التغي يةواجزدة عدم االيطشر  ❖
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   3ج
 المناقصة  ةلفاج كنموذ   

Form of Tender Guarantee 
 

 ............................................. .... العطاء رقم:........................................ ع:المشرو 
: اقص شركةنمالن  منا ألقد تم إعال..... .....................................................: .احب العمل(إلى السادة )ص

ولما  عطاء،لا عنه أعاله استجابة لدعوة ة للمشروع المنوهاقصمن.. سيتقدم بعرض لل.................................... .
 :رفنافإن  مص طلبه،على وبناء"  عرضه، قصة مع امن اقص بكفالةأن يتقدم المن على صنتطاء الع كانت شروط

 :مبلغعنه أن يدفع لكم ............. يكفل بتعهد ال رجعة ...........................................بنك ..
 يلي:الطلب ما  يث يتضمنحورود أول طلب خطي منكم وب ند...................... ع...................

 

صـالحية  ءاقضان أو قبلد لتقديم العروض موعانقضاء آخر  م بسحب عرضه بعد، قاموافقة منكم بدون ص، ناق أن  الم -أ
 ، أو ( يوما  90بـ )رض المحددة الع

 أو  العقد، ط( من شرو 1/6)بموجب المادة د فق في إبرام اتفاقية العقولكنه أخ عليه،ء عطاالم قد قمتم بإحالة أنك -ب
 . العقد ( من شروط4/2دة )لماداء بموجب افق في تقديم ضمان األولكنه أخ عليه،طاء علا متم بإحالةأنكم قد ق  -ج
 

مها حككما أن  هذه الكفالة ت ا،إلينعين إعادتها ويت ( يوما  90البالغة )لة كفاقضاء مدة صالحية الالطلب قبل انلى أن يصلنا عو 
 األردن.ي ف  القوانين المعمول بها

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

 
 ......................................: ....... وقيــعالتالمفوض ب

 
 ............................................: . ــــخ ـــــــــــــــــــالتاريــ
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   4ج
 قد عنموذج اتفاقية ال  

Form of Contract Agreement 
 

 
 ...................... ............... ............ العطاء رقم:           ......................... ............... ع:و ر مشال
 

 

..........  ......................... هر................... من ش... .............م .يو هذه االتفاقية في هذا الحررت 
 ...... .........لسنة

 بين      
.... على اعتباره " الفريق ........................................... ...............................صاحب العمل: ...

 ل"األو
 و     

 ني"لفريق الثا.........على اعتباره " ا.......................... ...............................................: ....المقاول
 ......................... ........................أشغال المشروع: .يذ المقاول بتنفراغبا  في أن يقوم  لما كان صاحب العمل

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

وفقا   يها وتسليمهاف ب عيو ح أية ل وإنجازها وإصالشغال لتنفيذ األالذي تقدم به المقاوبعرض المناقصة ولما كان قد قبل 
 العقد،لشروط 

 

 - ي:يل ماتفاق بين الفريقين على فقد تم اال
 المشار إليها فيما بعد .د المحددة لها في شروط العق هذه االتفاقية نفس المعانيي لمات والتعابير الواردة فيكون للك -1
 قية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذهن هذه االتفامأ تجز " ال يالعقد وتشكل جزءائق وثا تاليا  "بر الوثائق المدرجة تعت -2

 الصورة:
  " " كتاب القبول  -أ

    تاب عرض المناقصةك -ب
 .. ............................................................األرقام: .............ت مالحق المناقصة ذا -ج
 ة(لخاصة والعاماشروط العقد ) -د
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 المواصفات -هـ
 تطامخطال    -و
 .(داول األخرى المسع رة )جداول الكميات والج لوالجداو  -ز

 
 

 ........... ........................... ...................................................عقد المقبولة: ..ال مة" قي -3
 .................... .........................................................................  ":" مدة اإلنجاز  
 

ا وإصالح هاألشغال وإنجاز اول بتنفيذ مقيتعهد ال للشروط،ل وفقا  المستحقة للمقاو الغمبقيام صاحب العمل بدفع الإزاء  -4
 العقد.ليمها وفقا  ألحكام تسأية عيوب فيها و 

 
تعهد صاحب العمل بأن يدفع إلى ي وتسليمها، ايهب ف ية عيو إنجازها وإصالح أل و تنفيذ األشغاإزاء قيام المقاول ب -5

 د.عقالعيد وباألسلوب المحدد في م العقد في المواحكاأ لمقاول قيمة العقد بموجبا
 

ين المعمول وانلك وفقا  للقوعد المحدد أعاله وذهذه االتفاقية وتوقيعها في الم امقد اتفق الفريقان على إبر ف وبناء" على ما تقدم 
 بها.

 
 

 ل(العم )صاحبالفريق األول       ()المقاولاني ثاليق الفر 
 
 

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

 .. . ..............................سم: ........اال           ...... ................................االسم: .
 . ...................................... ة:الوظيف          ....... ..............................الوظيفة: 

 .. .......... ................ شهد على ذلك: قدو           ............. ............. على ذلك:شهد د وق 
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   5ج
 قية فض الخالفاتتفانموذج ا  

Dispute Adjudication Agreement 
 واحد(بعضو  )مجلس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ........................................................................................المشروع: ................ فوص

 ... ............................................عنوانه: ...  ................. ............. ................ العمل: احبص

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

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

 

 فضلس و " مجتعيـين عضتمعين بمج ونهما يرغباناتفاقية العقد " وك لعمل والمقاول قد قاما بإبرام "ا لما كان صاحب
والمقاول وعضو المجلس  من صاحب العمل كال ن  " ، فإ DAB " المجلس " ويسمى أيضا   الوحيد،ليكون العضو ، الخالفات "

 -اتفقوا على ما يلي :د ، ق 
 

 عليها:  ليةتعديالت التا، مع إدخال الخالفاتقية شروطا  التفاقية فض الالتفاا عتبر الشروط الملحقة بهذهت -1

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

  عاب عضو المجلس علىم دفع بدل أتيت، فإنه سوف ة فض الخالفاتي( من شروط اتفاق 18) البند  امعمال  بأحك -2
 - :النحو التالي

 ات.كمياومدينار عن كل يوم (  )         - أ 
 .نفقات األخرى ليها المضافا  إ   -ب 

ية  ق من شروط اتفا (17) البند م كاالنفقات األخرى عمال  بأحبدالت األتعاب و  دفعب يام صاحب العمل والمقاولإزاء ق  -3
 االتفاقية.م هذه حكافات وفقا  أللمجلس" كمسو ٍّ للخاللمجلس يتعهد بأن يقوم بمهام " اا فإن  عضو الخالفات،فض 

 
فات بدل ئه لمهام فض الخالأداء ، إزافعا لعضو " المجلس"نفردين بأن يدلمقاول مجتمعين وماحب العمل واصد تعهي -4

 الخالفات.ط اتفاقية فض رو ( من ش17) البند جب أحكام و ت األخرى التي تتحقق له بمقاالمياومات والنف
 

 األردني.ن انوة ألحكام القهذه االتفاقية خاضع إن   -5
 

 ب العملصاح    مقاوللا    المجلسعضو 
 

 ذلك.وقد شهد على 
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   6ج
 اتفنموذج اتفاقية فض الخال

Dispute Adjudication Agreement 
 ء(ة أعضاث بثال )مجلس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .... .............................. .................. .....................................وصف المشروع: ......
 .................. ..........................  عنوانه: ...........................................: العمل صاحب

 ... ........................................: .عنوانه ........................ ........................ ـاول:ــالمقـ
 ........... ..........................عنوانه: ....... ............................ ..............  المجلس: عضو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن بتعيـين عضو " مجلس فضة العقد" وكونهما يرغبان مجتمعيرام " اتفاقيببإما قد قا ب العمل والمقاولصاحلما كان 
ل وعضو اوكال  من صاحب العمل والمق ذين يشكلون " المجلس" فإن  الهام أحد األعضاء الثالثة ليقوم بم "،فات لخالا

 -ا يلي :المجلس، قد اتفقوا على م
 عليها:إدخال التعديالت التالية  مع ت،الخالفاة فض ياق تفوطا  الهذه االتفاقية شر ة بلشروط الملحقتعتبر ا -1

............................................................. ..................................... 
اب عضو المجلس أتعيتم دفع بدل فإنه سوف  الخالفات،( من شروط اتفاقية فض 18) البند م عمال  بأحكا -2

 -لي: التاو ى النحعل
 مياومات.)        ( دينار عن كل يوم ك   -أ   

 ى.األخر ها النفقات إلي مضافا      -ب    
ية  من شروط اتفاق  (17) البند أحكام ب اب والنفقات األخرى عمال  عوالمقاول بدفع بدالت األت ملإزاء قيام صاحب الع -3

ين للخالفات وفقا  المجلس اآلخ ءضاأع امه مععهد بأن يقوم بمهيت  عضو المجلسفإن   الخالفات،فض  رين كمسو 
 كام هذه االتفاقية .ألح

 

بدل ت ء أدائه لمهام فض الخالفااإز  "،يدفعا لعضو " المجلس أنمقاول مجتمعين ومنفردين بد صاحب العمل والتعهي -4
 ات.ف الالخية فض ( من شروط اتفاق 17) البند أحكام  التي تتحقق له بموجبالمياومات والنفقات األخرى 

 لس.مجلل............. رئيسا  عضو المجلس .................. يعتبر -5
 األردني. ون فاقية خاضعة ألحكام القانإن  هذه االت -6
 

 

 صاحب العمل              المقاول      عضو المجلس   
 ذلك.وقد شهد على 
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 فاتروط اتفاقية فض الخالش
 

مهامه خالل   المجلس ، على ان يباشرريخ مباشرة العمليوما  من تا (60ل )خال لسضو أو أعضاء المجى عيسم -1
 ت.فاالخالل توقيع اتفاقية فض اكتما  من تاريخوما  ي (60)

هم  يوم من تاريخ إشعار  (28) ، وذلك خالل مدةن الفريقينبيباالتفاق  و أعضاء المجلسأيمكن إنهاء تعيـين عضو  -2
تمديدها ولكن بحد لم يطلب أي من الفريقين  غال مااألشدة تسلم اشهور عند صدقضي مدة التعيين تن كما، بذلك

    النصف.لى الة يتم تخفيض بدل االتعاب حاوفي هذه ال بالعيوب،شعار انقضاء فترة اال ريختاأقصى ل
 سباب مبررة. ( بدون أ)األعضاء أو  أعضاء المجلسأحد  التعاقد عزل قييجوز لفري ال -3
ند ع وأن يفصح الفريقين، عن ناء أداء مهمته محايدا  ومستقال  وأن يبقى أث ن كون يمجلس أيتعين على عضو ال -4

صبح على  أ يفصح في أي وقت الحق إذا نكما يتعين عليه أ قالليته،ستار قد يؤثر على حياده أو تعيـينه عن أي أم
افقة الفريق  بإطالع ومو إال  يق أي فر  تقديم النصح إلى له  وال يجوز ته،واستقالليعلى حياده علم عن أي أمر قد يؤثر 

 اآلخر.
عقدها بسرية تامة وأن ال  ي اته وجلسات االستماع التياصيل العقد ونشاطتف معأن يتعامل  ى عضو المجلسيتعين عل -5

مته أو أن  بمهآخر القيام  أن ال يوكل ألي طرف  كما يجب عليه الفريقين،بموافقة  رح عن أي من مضامينها إال  صي
 الفريقين.إال  بموافقة نية أو فنية و انة ق ية خبر يطلب أ

نهما فرصة معقولة لعرض م ا بين الفريقين بإعطاء كلنصاف وسوائية فيمبإ رفأن يتص ن على عضو المجلسيتعي -6
  اآلخر.الفريق   هدمه وتقديم ردوده على ما يقتقضي

إذا أمكن إثبات أن ما  أغفله إال   رأمأو ام به بشأن فعل ق ادعاءأي مسؤوال  عن  في أي حال ضو المجلسال يعتبر ع -7
 نية.تج عن سوء قام به نا

ا يهقد جلسات استماع ي دعى إلعفريقين زيارة الموقع وان يالسه او بناء  على طلب احد يقرر من تلقاء نفأن س للمجل -8
تين يوما  س (60)ى على ين كل زيارة وأخر ة بال تزيد المد يحددهما، بحيث لذينالفريقين في الوقت والمكان ال

  خصوص.الب المجلس بهذا لطلة وعلى الفريقين االستجاب منهما،لمجلس أن يطلب أية وثائق ول
متعا  بالصالحية الكاملة لعقد متويكون  كمحكم(، )وليسحيز تأن يتصرف كخبير غير م مجلساليتعين على عضو  -9

ياق ويتمتع في هذا الس القواعد،هذه عد باستثناء اقو أو راءات ن التقيد بأية إجدو مناسبا ،راه لسات االستماع كما يج
  - التالية:بالصالحيات 

 إليه، لخالفات المحالة ا وكذلك نطاق الذاتية،طاته أن يقرر مدى سل -أ
 إن توفرت ( ،  )  ن يستعمل معرفته المتخصصةأ -ب
 أيه .تير ذي ال لوبباألسخاذ القرار التور المطلوبة قق من الوقائع واالمأن يبادر للتح -ج
 تحق بموجب أحكام العقد ،يقرر دفع نفقات التمويل التي تسأن  -د
 بموضوع الخالف ، ادات أو تقيـيم فيما يتعلقشهي تعليمات أو تقديرات أو أن يراجع وينقح أ -ـه
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ن  االستماع، وله أ ساتيه، لحضور جله وصاحب العمل وممثلسمح ألي شخص غير المقاول وممثليي أن ال  -و
الغه بصورة إب تمر بعد التحقق من أنه قد تماع إذا تغيب أي فريق عن الحضو قد جلسة االسعي ر ف يستم

 عن موعد الجلسة. صحيحة
 أعضاء المجلسخطية المسبقة من قبل الفريقين و الاالتفاقية بدون الموافقة  التنازل عن وز لعضو المجلسيجال  -10

 ( .وجدوا  )إنن اآلخري
 به. ل ف ناشئ عن العقد أو متصلتقديم أي دليل بالنسبة ألي خال كشاهد المجلس ضوى عيستدع يراعى أن ال -11
الفريقين  لى شريطة أن يرسل إ المحددة، لم يتم الدفع خالل المهلة ذاأن يتوقف عن العمل إ مجلسيحق لعضو ال -12

 ( يوما  .  28إشعارا  بذلك مدته ) 
بالدفع إلى  من عضو المجلس، يقوم صاحب العملي تقدم إليه تالات لمطالبمقابل ا عن الدفعول ا تخلف المقاإذ -13

 إزاءها. غ على المقاول من أية مبال ن يسترد ما يترتبه أول عضو المجلس
و ته أو موتـه أوفـي حالـة اسـتقال ا .يوم( 28)الفريقين بإشعار مدته  لمأن يستقيل شريطة أن يع لسجيمكن لعضو الم -14

لــى ع هــذه القواعــد، فإنــه يتعــيناالســتمرار فــي أداء مهامــه بموجــب رفضــه  قــده أوعء نهــاه أو إجـزه عــن أداء مهامــ ع
 .( يوما  من تاريخ انقطاعه14ا بتعيـين بديل له خالل )الفريقين أن يقوم

اول في الجلسات لتدولغة ا يقين،والفر ( )األعضاءجلس صال بين الفريقين وكذلك عضو المتيتعين أن تكون لغة اال -15
 اآلخر.ت إلى الفريق أن يتم إرسال نسخ عن أية مراسالة في العقد و دحدالماللغة ب

ما  يو ( 56خالل فترة ال تتعدى ) أن أي خالف يحال إليه وذلكبشيصدر قراره إلى الفريقين ن على المجلس أن تعيي -16
 ار:ن القر هذه المدة( ويكو علىمع الطرفين  )ما لم يتم االتفاق من تاريخ إحالة الخالف إليه

 و خطيا ,  -
 و باألغلبية،باإلجماع أو  -
 و مسببا ،أن يكون  يجب -
 الشروط.فقا  لهذه ه فيه بأنه يتم و ينو ن أ - 

 المجلس.ء لس في حال تشتت آراء أعضاجار القرار من قبل رئيس المصدويتم إ
بر غير فإنه يعت ية،نء بسو تصرف  أو بعمله،متعلقة ال (4لبند رقم )بنقض أي من أحكام ا إذا قام عضو المجلس -17

ا نتج عن ذلك  إذنفقات التي تم صرفها له، تلك األتعاب وال يردن و نفقاته، ويتعين عليه أمستحق لقبض بدل أتعابه أ
 فاعلة.ة الخالفات أصبحت باطلة أو غير ويراته أو إجراءاته بشأن تساالنقض أن  قر 

 - التالي:نحو ال اب الحكم علىتدفع أتع -18
 رات، قراالدراسة الخالفات وإعداد   لموقع أو عقد جلسات االستماع أول في زيارة امع يومعن كل  -
 ة،واإلعاشات ومصاريف السفر سالمكالمات الهاتفية والفاكل يها نفقات أداء المهام مثمضافا  إل -
 ،لمهامه  لمجلسطيلة مدة أداء عضو ايتبقى بدل المياومات ثابتا   -
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ما  من تاريخ تسلمه  ( يو 28دل أتعابه ونفقاته خالل )ب عضو المجلسلع يدف ول أن يتعين على المقا -
ريق مطالبات طللمقاول عن منها  (%50ته )سبقوم صاحب العمل بدفع ما نوي بذلك،الخاصة  باتالالمط

 .يقدمها المقاول التية الدفع الشهري
 - لي:ياة ما فإنه يتعين مراع ضاءمن ثالثة اع ان " المجلس" مشكال  ك إذا -19

 و لقرار،اموضوع واعداد ال ولاالستماع للتداول ح جلسةانتهاء ان يجتمع في خصوصية بعد على المجلس  .أ
لقرار بأغلبية االعضاء والذين ا وبعكس ذلك يتم اتخاذ ماع،جباإلجهده للتوصل الى قرار ى انه سوف يبذل قصار  .ب

 و قاول،والمب العمل حى صالديمه ااد تقرير خطي لتقاعدعضو المخالف جوز لهم الطلب من الي
ن        ويفإنه يمكن للعض مطلوبة،همه عن انجاز أية ماع تمحضور اجتماع او جلسة اج اي عضو في أخفقج.  إذا 

  - ر:القرا اتخاذاالستمرار في  ذلك،رغم  االخرين،
 أو  ك،بذلعلى قيامهم  حب العمل او المقاولما لم يعترض اي من صا -1   
رين بعدم الخا بإصدار تعليمات للعضوين وقام "،لحضور هو رئيس " المجلس الغائب عن ا والعض لم يكنما  -2   

 قرار. اتخاذ
تكرر غيابه بدون عذر أو  ذيعضو المجلس ال ة الستبعاديانونقوالإلجراءات العقدية ا يحق للرئيس اتخاذ -3

 تبرير 
ر في فإنه يتم النظ أثرها،أو انعدام أو إنهائها  انقضه و بسببأ الخالفات،ة فض اقيف يتعلق باتفإذا نشأ أي خال -20

 كيم األردنيكام قانون التحأح جبالخالف وتسويته بمو 
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   7ج
 

 التنفيذ( )كفالةن األداء مانموذج ض 
Performance Guarantee 

 

 
 ........ ............. .... .........................................................السادة: ..................... لىإ
 

 ...................... ................................................................ رفنا:مصيسرنا إعالمكم بأن 
 
 ...... ................ ..................................ل.............................او، المقة ماليةد كفل بكفالق  

................................................................................................................... . 
 (   بخصوص العطاء رقم )     / 

 ي ....( دينار أردن......................... بمبلغ: ).................. .............. المتعلق بمشروع: ....
 

، ي وثائق عقد المقاولةط الواردة ف شرو ال سبيذ العطاء المحال عليه ح............... وذلك لضمان تنف....................
 - منه بدون أي تحفظ أوبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه لمورود أول طلب خطي منكم ا دبمجر  –نتعهد بأن ندفع لكم ا وأنن

لك وذ –لتزاماته بموجب العقد د رفض أو أخفق في تنفيذ أي من ان  المقاول ق ألب بطهذا الألسباب الداعية ل ر ا شرط مع ذك
 .المقاول على إجراء الدفعب من جانأي اعتراض أو مقاضاة بصرف النظر عن 

 
يخ حدد مبدئيا  بتار المبموجب العقد لم األشغال المنجزة مفعول من تاريخ صدورها ولحين تسالوتبقى هذه الكفالة سارية 

بناء" على طلب صاحب ها أو تمديدها مديت ............. ما لم يتمهر .................. من عام ........... ش.........
 العمل 

 
 ...........وقيع الكفيل / مصرف: .....ت

 : .....................يعالمفوض بالتوق
 .................ـــــخ: ...........التاري
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 8ج
 لعيوب  االح صفالة إنموذج ك  

Defects Liability Guarantee 
 

 

 .....................................................................................السادة: ...............إلى 
 ................................................................................... مصرفنا:بأن  كميسرنا إعالم

 ..................................................................................المقاول:  مالية،بكفالة قد كفل 
................................................................................................................ 
 (    /    رقم ) بخصوص العطاء 

 ي دن( دينار أر ................)........... :بلغبم...................... بمشروع: ..................... المتعلق
 الزاماته فيما يخص أعملتزام المقاول لتنفيذ جميع التال ............ وذلك ضمانا  .......................

 ولة.االمق ام عقدلصيانة بموجب أحكوا اإلصالحات
 

جزء تطلبونه منه بدون أي المذكور أو أي لغ مبال –د أول طلب خطي منكم بمجرد ورو  –نتعهد بأن ندفع لكم وإننا 
زاماته فيما يخص ول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التقااعية لهذا الطلب بأن  المدأو شرط مع ذكر األسباب ال فظتح

مقاول أي اعتراض أو مقاضاة من جانب الرف النظر عن صلك بذوك قد،العلصيانة بموجب وا ال اإلصالحاتأعم
 الدفع.على إجراء 

 

قاول لمشغال بموجب العقد وقيام اا ولحين التسلم النهائي لألرهسارية المفعول من تاريخ صدو ى هذه الكفالة تبقو 
 ل.مالع بلب صاحيدها بناء" على طتجدتمديدها أو  المطلوبة ما لم يتم بإكمال النواقص واإلصالحات

 
 مصرف: ................ كفيل/توقيع ال

 ..............لمفوض بالتوقيع: .......ا
 .: ...................ـخـــــــــــــــــــــــريـالتا
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 9ج
 ة دم الدفعة المق نموذج كفالة

Advance Payment Guarantee 
 
 

 

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

 
 ................ ......................................................: ........فنا يكفل المقاولعالمكم بأن مصر ا إرنيس

 
 .... .............................. ........................................ ي .( دينار أردن................... : )....بمبلغ

 
. الخاص بمشروع  ............................ص العطاء رقم: ............ة المقدمة بخصو دفعالوذلك مقابل كفالة 

ة حسب شروط  ملمقدالدفعة اول بسداد قيمة المقتأمين قيام ا................. ب.........................................
 لعطاء.ا
 

لك بصرف النظر عن وذ، منه عند أول طلب خطي منكملمستحق لرصيد او اأ كم المبلغ المذكور أعالهوإننا نتعهد بأن ندفع ل
 أو تحفظ يبديه المقاول. ضأي اعترا

 

قائيا  لحين م تمديدها تلت، ويةالمقدم ل ألقساط الدفعة قاوحين سداد الممن تاريخ صدورها ول تبقى هذه الكفالة سارية المفعولو 
 لمقدمة بالكامل.سداد قيمة الدفعة ا

 
 

 .............يل / مصرف: ...لكفا توقيع

 .ع: ....................ــقيالمفوض بالتو 

 .....: ..............خـــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـ

 



2020/هـ/ 8    : عطاء رقم شميةاهاألردنية ال المملكة                الهندسيةءات رية العطايمد                  

شرين أولت  

صةتصادية الخاقاالة قة العقبنطسلطة م  

  رقم    ودعمال صيانة مستأع: عطاءاسم ال 

(BS2 )في الساحةق الحري المتضرر من 

 العقبة –ن زيالتخيرية مد –ى ولاأل

   

     

 

45 

 

 10ج
 ل  األشغاإلنجاز عند تسلم ة ا خالصة عن دفعم  نموذج

 
 

 . ....................................................................: .......ع إمضائي وخاتمي أدناهأنا الموق  قرأ
................................................................................................................. ... 

 .. .........................................دناه .........................وخاتمنا في أ ءاتنان إمضانقر نحن الموقعي
............................................................................................................ ....... 

 ( دينارا  أردنيا  ..)............................ ....... مبلغ...... .........................من ........ بأننا قبضنا
 ....... .. .........................إنشاء ...................ع  ز عند التسلم األولي عن مشرو ة دفعة اإلنجاقيمك وذل

 ................ .................. ........................................................موضوع العطاء رقم .....
ردنية  األ ....... وحكومة المملكة ............................. ..................برئ ذمة ...............وبهذا فإننا ن

ظنا مع تحفع المذكور أعاله شرو ا على حساب مالتي سبق وأن قبضناهلمذكور أعاله ومن كافة المبالغ ا الهاشمية من المبلغ
 .................... ........................... صاحب العمل لىتفاصيل أية مطالبات ندعي بها إ عهدنا بتقديمتو 

ذا إقرارا  منا لوثائق الثبوتية )دون أن يشكل هبااريخ هذه المخالصة معززة تة اربعة وثمانون يوما  من تر خالل ف 
ا كورة نكون قد أسقطنا حقنهذه المطالبات خالل المدة المذ لة عدم تقديماوفي ح( لبات. بصحة هذه المطا...................

كة األردنية  مل............. وحكومة الم ............صاحب العملذمة أ كان نوعها وقيمتها بحيث تبر  ة مطالبة مهمابأي
تثنى من ذلك أي مشروع , و يسلل ولياأللم ابقة لتاريخ التسالسلمبين أعاله أو عالقة بالمشروع االهاشمية من أي حق 

 (.13/8( و )13/7طبيقا للمادتين )ستحقة الدفع تة مئيديل أسعار المواد اإلنشامبالغ تتعلق بتع
  

 ............ ......................... يوعليه نوقع تحريرا  ف 
 ........ ..................................اسم المقاول : ...

 .......................... : ..........علتوقيفوض بااسم الم
 ............. ..................يع المفوض بالتوقيع: ...توق 

 
 

 الخاتم:
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 لمخالصة )اإلبراء( ا موذجن
Discharge Statement 

 
 

 

   ...................................................................: ................. أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناهر أق 
.................................................................................... ............................ .......... 

 ............ .............................................................. أدناه:ن إمضاءاتنا وخاتمنا في عينقر نحن الموق 
.................................................... ............................................... ....................... 

.......................................................... .............................................................. .. 
 .نارا  أردنيا  دي .........................( )...... مبلغ ............................ نا من ........................بأننا قبض

 

ن ك عللعقد ، وذل  ( من الشروط العامة 14/13 ،14/12، 14/11)م المواد كاالدفعة الختامية بموجب أح وذلك قيمة
 .......... .................. .............................................................................مشروع إنشاء : 

 

 . ............................................................................: ....................... م موضوع العطاء رق 
 

العقـد ة بلقـ يم كافـة مطالباتنـا المتعنا عـن المشـروع أعـاله وقمنـا بتقـدمـل اسـتحقاقاتامنا كقد تسـلذا اإلقرار أننا ب هنصرح بموج
 ............ ..إننا نبرئ ذمة .............وبهذا ف 

 

رجعــة فيــه  ال امال  مطلقــا  أعــاله إبــراء عامــا  شــ ي حــق أو عالقــة بالمشــروع المبــين أ لكــة األردنيــة الهاشــمية مــنموحكومــة الم
بعـد  ( والتـي تصـدر 13/8 ، 13/7شـروط المـادتين )  ضات ت سـتحق للمقـاول نتيجـة تطبيـقبراء أي تعويذا اإلى من هويستثن

 براء ( .إلتاريخ هذه المخالصة ) ا
 

 ..........................ا  في : ................ر وعليه نوقع تحري
 

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

 ........................... وض بالتوقيع : ................اسم المف
 

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

الخاتم :
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 ت المقاول ماالتزا نموذج

Contractors Commitments 
 ............. .......................................................                                  المقاول: -1
 ...... ..............................................................                              م :لعاا المدير -2
 ............ ........................................................:    ائرة العطاءاترقم ملف التصنيف في د -3
 ............. .......................................................                فئة التصنيف : -4
 ..... ..............................................................        زام : تسقف االل -5
 ................... ................................................       يع الملتزم بها:شار الم -6
 

قيمة اإلحالة  م العطاءرق سم المشروعا مرقال
 رنابالدي

قيمة األعمال 
 ناريالمتبقية د

ر تاريخ أم مدة التنفيذ
 المباشرة

 مالحظات

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

10-        
 وع:المجم
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 عات األخرى لدفباإقرار متعلق  

 
 

 

 ........ ....................................................................... :في أدناه ميأقر أنا الموقع إمضائي وخات
.......... ....................................................... .............................. ......................... .. 

 ........................ ................................................ه:  ناأد عين إمضاءاتنا وخاتمنا فينقر نحن الموق 
 

هذا  ولة للمشاريع اإلنشائية الخاص بة لعقد المقاصالخا لشروط ( من ا17/9/1قم )ة ر رد تحت المادقد اطلعنا على ما و  أننا
  أو الت أو أتعاب االستشارات و األصول نقر فيه بجميع العمب إقرارا  موقعا  من قبلنا حس ه المادة نرفقهذ امالعقد ، وعمال  بأحك

إلى شخص  اق على دفعهافاالت عها أوادية والتي تم دف ة مي شيء ذو قيمرة وغير المباشرة وأأتعاب الوكالء أو غيرها المباش
و كانت ستدفع بشكل أ دفعت وسببها سواء" تم دفعها ت األخرى ولمنفعالديا  وصفا  مفصال  لهذه امن " اآلخرين" ونرفق ط

م أو وكالئهم أو  فيههم أو أي موظالباطن أو نيابة" عنبة" عنا أو من قبل مقاولينا من ياغير مباشر من قبلنا أو ن ومباشر أ
المزاودة نفسها أو  ة المناقصة / مليع اصة بتنفيذ هذا العقد أوق بالدعوة إلى تقديم العروض الخلك فيما يتعلذم ، و ممثليه

 أجل تنفيذه فعال  .ن ي تجري إلبرام العقد أو متى المقاول أو المفاوضات العلاإلحالة  
 

ذلك على سبيل المثال وصفا   دفعات بما في ود أيعن وج األول على الفور ريقطيا  إلى الفبأن نقدم تصريحا  خ كما ونتعهد
فق على قيام الفريق اأيهما يحدث أوال  كما ونو  فعالدفع أو تاريخ إلزامنا بالداريخ قيامنا ببت لكال  لسبب هذه الدفعات وذمفص
) أ (   أحكام الفقرةببلنا ل من ق ي مخالفة أو إخالث أعاله حال حدو مادة المشار إليها أاتخاذ اإلجراءات المبينة تحت الب األول

 ا ورد في هذه المادة .منها ونلتزم بتنفيذ كل م
 في       /      / نوقع تحريرا  يه علو 
 

 ....... .. .........................ل: ......................اواسم المق
 ........... ..................................اسم المفوض بالتوقيع: .

 ......... ..............................توقيع: .....لوض باع المفتوقي
 .................................... ..................الخاتــــم : 

  عاب أو أي مندفع أي عموالت أو أتعات األخرى وفي حال عدم قيامه بدف قديم اإلقرار المتعلق بالتعلى المقاول  *    
رفض عرضه ،  سي اركل من ال يقدم هذا اإلقر ر ذلك في اإلقرار المقدم منه، و عليه أن يذك (17/9 مادة )مور المحددة بالاأل
مغلق منفصل عن العرض .  رفلى المقاول وضع اإلقرار في ظوع
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 14ج
 نوعةممإقرار متعلق بالدفعات ال

 
 

 

 ............... .......................................................... في أدناهوخاتمي أقر أنا الموقع إمضائي 
.................................................................................... .......................... ...... 

 . ..............................................................ضاءاتنا وخاتمنا في أدناه......إمنقر نحن الموقعين 
 

هذا ب ة للمشاريع اإلنشائية الخاصةلعقد المقاول اصةلخ( من الشروط  ا17/9/2م )طلعنا على ما ورد تحت المادة رق أننا قد ا
على دفع اق دفع أو االتففيه بأننا لم نقم ب قعا  من قبلنا حسب األصول ، نقرمو هذه المادة نرفق إقرارا   العقد ، وعمال  بأحكام

نقم ير مباشر ولم و غأ غيرها سواء" بشكل مباشر عاب استشارات أو أتعاب وكالء أوعموالت أو أت كانت سواء" أي مبالغ
واء" الغ أو تقديم مثل هذه األشياء سمبو تعهدات لدفع مثل هذه الأديةٍّ ولم نقم بإعطاء وعود مابتقديم أي شيء ذو قيمةٍّ 

لباطن أو نيابة" نيابة" عنا أو من مقاولينا من امن قبلنا أو  قد تمن ذلك النظر عما إذا كاغض واسطة ، أو بمباشرة" أو بال
ف " وظل المثال ال الحصر أي " مياألول ، ويشمل ذلك على سب يقوكالئهم أو ممثليهم إلى الفر ن موظفيهم أو ي مأ عنهم أو

نفيذ هذا وض الخاصة بتر م العى تقدييتعلق بالدعوة إلما ال ، وذلك فيف بصفة ٍّ رسميةٍّ أم بغض النظر عما إذا كان يتصر 
 ام العقد أو من أجل تنفيذهبر ل أو المفاوضات التي تجري إللة على المقاوحااإلصة / المزاودة نفسها أو العقد أو عملية المناق 

 فعال  .
 

أكان  سواء"اسطة و مباشرة" أو بالو  اء"ه الدفعات سو و نعد بتقديم مثل هذنقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أ الكما ونتعهد بأن 
لق تعليهم إلى أي " موظف " فيما يكالئهم أو ممثو و أ باطن أو أيا  من موظفيهمقبلنا أو من قبل مقاولينا من الذلك من 

 تنفيذه.يده أو تمديده أو دبتعديل هذا العقد أو تج
 /     عليه نوقع تحريرا  في       /   و 

 ..................................... ...............اسم المقاول: 
 ...... .........................م المفوض بالتوقيع: ...........اس

 ...........................فوض بالتوقيع: .............توقيع الم
 . ..............................: ................. ـمـــــــــــــــــالخاتــ
والت أو أتعاب أو أي من  ى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عملدفعات األخر اعلق بر المتاول تقديم اإلقرالمقعلى ا *    

رفض سي من ال يقدم هذا اإلقرار  لفي اإلقرار المقدم منه، وكك عليه أن يذكر ذل (17/9)مادة ر المحددة بالمو األ
 ض . نفصل عن العر قرار في ظرف مغلق معرضه ، وعلى المقاول وضع اإل 
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 الجاء الثالث: 

 

 : لفنية العامةاصفات الموا -أ
 

ة    د األو ( األعمـا  المدنيـة و المعما يـة الصـا جلـدلمة للم ـاني )اعامـ لفنيـة الالم اني : تعت   المواصفات ا

العطـاء  الصاد ة عنها مواصـفات عامـة لهـذاء مة واإلسكا  وكودات ال نااع  واا ة األشاا  الع

 .وتفهمها وق    هاها قد اطلع علي وا  المقاو 

واا ة األشـاا  عـ  ة لجسو  الصاد وا مة للط ق : تعت   المواصفات الفنية العانشاءات األخ ق واإلالط 

عليهـا  لـعالعطاء وا  المقاو  قد اط اصة  ها مواصفات عامة لهذالخالعامة واإلسكا  والكودات ا

 وتفهمها وق    ها.

 حس :قد يع أعما  العل  المقاو  تنفيذ جميج  ع

ديالت أو تعـ  يـةوأ 1996 لسنةا  ة واإلسكالصاد ة ع  واا ة األشاا  العامامة للم اني عية الت الفنالمواصفا -أ

 يلي:   ماشمإضافات أو ملحقات تمت  عد ذلك وت

 ة للم ـاني ياألعما  المدنية والمعما  المجلد األو : -

 لم ـــــانيخدمات الميكانيكية لال المجلد الثاني: -

 ـــاني ائية للم ــ الكه لخدماتا  لمجلد الثالث:ا -

حتـ   ةمواصـفات والمقـاييس  ـواا ة الصـناعة والتجـا ال يـةاد ة ع  مدي الصأل دنية المواصفات القياسية ا - 

 تا يخ تقديم العطاء.

يـة وأ 1977عـ   سـنة اتحـاد المهندسـي  ال ذ المنشآت الخ سـانية الصـاد ة عـ فيالكود الع  ي لتصميم وتن -ج

ً جهـادات وم جواإلاألحمـا  لـك ويسـتعم  هـذا الكـود فـي تحديـد ات تمت  عد ذقو ملحافات أتعديالت أو إض  عـا

 م نتائج الخ سانة المنفذة.ييتصميم ط ق اإلنشاء وتحديد خواص المواد وتقل

 ا  العامة واإلسكا .األ دني الصاد  ع  واا ة األشا نيكود دستو  ال ناء الوط -د

 

ي نسخ ع  أ  وعل  المقاو  تاويد المهندس  وا  آخ  إصداحة األفي كافاجع يج  أ  تكو  لم هذه ا     

 مهندسالو أي جاء منها عند الحاجة اليها وحس  طل  ت أفا  هذه المواصم
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 اصة:  خالمواصفات الفنية ال -

ها ويجب ان ة لالعامة ومتمموالمواصفات الفنية  ية الخاصة مكملة لجداول الكمياتفنتعتبر المواصفات ال .1

هو مذكور   ما لىافة إل بند إضلك الخاصة ا هو مذكور في المواصفات الفنيةبند شاملة لم ر لكلاألسعاتكون 

 .في نص البند

كد ان المطلوب تنفيذه مؤسب المواصفات" فانه من الحلكميات او لم يذكر جملة "وا سواء ذكر في جداول .2

وية إعطاء األول عامة م ية العوالمواصفات الفن روعوالعامة للمشصفات الفنية الخاصة حسب الموا

 .للمواصفات الخاصة

البند باإلضافة ص مخططات يتم تسعيرها حسب الوصف الوارد في نال فيد لها تفاصيل يوجلتي ال البنود ا .3

 .ضحهالى هذا العمل او توتشير  د ومن خالل المخططات التيبنات الفنية الخاصة لهذا الفإلى المواص

ماذج النلوجات وفي صلب األشغال مرفقا معه الكتاواد الداخلة مفة الماد كال تقديم طلب العتقاوعلى الم .4

مواصفات  عالمهندس بحيث ال تتعارض م لىلف االشغال المعمارية واإلنشائية وخالفه امختل والعينات

كون معرضة للرفض ست اخذ الموافقةأي مواد تستعمل دون فقة على استعمالها في التنفيذ وواالعطاء ألخذ الم

الفنية  فاتاصلمواد مع الموه اصفات هذمقارنة مواصفات تؤكد مطابقة مواإرفاق جدول  للمقاووعلى ا

 الخاصة للعطاء.

ص عليها في المواصفات العامة صوألردنية او العالمية المناسخ عن المواصفات القياسية ن على المقاول تقديم  .5

 .الخاصةلذلك وعلى نفقته جة ت الحالما دعتي يطلبها المهندس كال

قبل يتطلبها العمل التي  نيةلفوكتالوجات القطع افيذية م اية مخططات تنفيذية وجداول تنالمقاول تقدي على .6

وتوثيق قة ارشادية مرفت الطاحسب األصول حيث أن المخط ةاعتمادها من الجهة المشرفوذ المباشرة بالتنفي

وجب هذه الجداول المطلوبة بم لألعماجميع اى نفقته الخاصة ووعلالعمل وبعده األعمال بالصور قبل جميع 

عديالت عليها في تي اإلضافة إلى مطابقتها للمواصفات الفنية وأل باولمخططات المقدمة من المقيجب أن تطابق ا

وي تنفيذه ( ألي عمل ينShop Drawingsديم مخطط تنفيذي )تق قاوللما خاصة لهذا العطاء، وعلىلالشروط ا

 .(Check Request)اب طلب االستالم كت مع

س لوازم التي ينوي تركيبها في الموقع للمهندوالع لكتالوجات( االصلية للقطقاول تقديم البيانات المصورة )اعلى الم .7

تركيبها القطع الصحية ولوازمها وطريقة  ئصكتالوجات شاملة لجميع خصالالمشرف، على أن تكون هذه ا

ً لوالموصفات ا ة اخرى  للغة الرسمية للعقد نفسه، او لغتالوجات هي اكذه اللغة ه ها، وعلى أن تكونلمصنوعة طبقا

وازمها قبل لرف على نوع القطع وشكلها ومشعلى المقاول الحصول على موافقة المهندس ال. ودسمقبولة لدى المهن

     ع.توريدها للموق

 



2020/هـ/ 8    : عطاء رقم شميةاهاألردنية ال المملكة                الهندسيةءات رية العطايمد                  

شرين أولت  

صةتصادية الخاقاالة قة العقبنطسلطة م  

  رقم    ودعمال صيانة مستأع: عطاءاسم ال 

(BS2 )في الساحةق الحري المتضرر من 

 العقبة –ن زيالتخيرية مد –ى ولاأل

   

     

 

52 

 

  - المواصفات الفنية الخاصة للعناص  المطلو ة  للهنج  : 

 ي:ال ئيس دنيالمعاصة  الهيك  الفنية الخ لمواصفاتا .1
a.  اللحام، المسامير، الواح الصاج، لك )سمات من المهندس المشرف والخاجميع المواد يجب اعتماد

 ..( ية ربائكية والكهالقطع الميكاني
b. ي وفي ول الرطوبة وعدم حدوث تآكل داخلدخات الحديدية المفرغة لمنع يجب غلق جميع القطاع

 اه بطريقة الجاذبية.يف المية لتصرق الجيد يتم عمل ثقب في أخفض نقطة عدم الغلحال
c. (.1:300نسبة الميالن المسموح بها )ية وئيسلررأسية األعمدة الحفاظ على ا 
d. (.1:500ة في االستقامة )نسبة السماحيجسور الرأسية ولالحفاظ على استقامة ا 
e. عدة ل برواز حول لوح القامم ويتم عم 25خرسانة ال تقل عن ة بين قاعدة العمود والسافن المكوت

 مم من كل اتجاه. 25ضا  بطول أكبر أي
f.  قاومة دة الرئيسية والخرسانة بمادة قليلة االنكماش وذات مألعماعدة قا وحن لبيحقن الفراغ يجب

 .والجسور الرئيسية تركيب األعمدة ن بعد االنتهاء مصدأ الحديد وال تسبب  عالية للضغط
g. بالقياس المطلوب. في المصنعفيذها عمدة والجسور في الموقع ويجب تنال يسمح بتقطيع األ 

 :(مدادات الجان يةمدادات السقف والالثانوي ) يك له االمواصفات الفنية الخاصة  .2
a. على األقل على ر مسامي 4ويتم الوصل بعدد  م1كب بين المدادات ال يقل عن طول وصلة الترا

 .جانبي الوصلة
b. حوم تركيب مدادات اليت( ائط من خارج قطاع العمودBy-Pass Girts). 
c. ة زوايا تثبيتاسطبوشأ ية للحوائط مع أعمدة المنيتم وصل المدادات األفق. 
d. يات.يتم التكسل حتى عها من التشكب وضع لوح خشبي في منتصف بحور المدادات لمنيج 

 ة  الصاج المعدني:اصالمواصفات الفنية الخ .3
a. ارات األبواب وإط مداداتتقامة المنشأ ككل وتركيب جميع التأكيد على رأسية واسيجب إعادة ال

 شروع في تركيب األلواح.ال قبلا صالت والشد عليهوالشبابيك ومسامير الو
b.  بأعمال التكسية. قبل البدءيجب إنهاء أعمال الدهان 
c. ار يات عن األرض بمقدكسويراعى رفع الت دء بتكسية السطحلبيب للجوانب الخارجية قبل االترك يبدأ

 .(Base Flashingسم وتركيب ) 5
d. مم  (0.08)ن ة عاكوال يزيد التفاوت في السم مم  (0.7أ( سمك ))معدنية نوع  الواح. 
e. في  مم  (1.6( مم في الطول و )7العرض و ) مم في (6لواح عن )اوت في أبعاد األال يزيد التف

 .مم  (20) ي اللوح عنزيد الفرق بين قطر ياالوعلى ه عمق الموج
f. النوعاألبعاد والمقاسات والطراز ومن حيث المستخدمة موحدة لكل المنشأ اح لوتكون األ. 
g. جاه ض نقطة إلى أعلى نقطة بحيث يكون التراكب مخفي باتمن اخفلسقف لح واليجري تركيب األ

 .سقوط األمطار
h. وال يقل في مم  250وال يزيد عن  ملمترا   150ن ع االلواح في االتجاه الطولياكب ال يقل تر ،

 جاه الجانبي عن موجة ونصف.االت
i.  لواح.السير على األال عملواح وعلى المقاول توفير ممرات آمنة تجنب العلى األيحظر السير 

 لدائنية:المواصفات الفنية الخاصة  ألواح الصاج ال .4
a. ( الواح صاج صنفI) 80ء الكلي بة نفاذ للضونسوب%. 
b. ج السقفصاب بالتوازي مع تركي م تركيبهايت. 
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 :(Wind Bracingالفنية الخاصة  نظام التدعيم ) المواصفات .5
a.  ب أن الكيبالت غير مرتخية ب التأكد بعد التركيويجم دعيعند شد كابالت التالمنشأ يراعى عدم لي

 دة وجسور المنشأغ في شدها بحيث تسبب تشكل في أعموكذلك غير مبال
 م: الدها  المستخدلفنية الخاصة ا صفاتالموا .6

a.  السلك الرملي والفرش م بالقذفالقشور الناتجة عن عمليه اللحاتزال قشور الصدأ أو. 
b. تربنتين، كحول ,,(وية )لتها بالمذيبات العضازام في حالة وجود شحوم وزيوت يت 
c. لدهان النهائي ا هائية ومن نفس منتجات صانعة مع الدهانات النتأسيس متوافقة تؤسس االسطح بطبق

قبل توريد الحديد قبل تراكم الغبار مرة أخرى عليها وال يتأسيس تنظيف السطوح ويراعى عند بدء ال
 هيكل الرئيسي.لل ونميكر 40ال تقل عن  دون طبقة أساس

d. الطبقة الثانية للدى تعط ف طبقة األساسد جفابع( هانUndercoatبما ال يقل عن و ) جهين ثم

  مشرف.وحسب تعليمات المهندس ال( Top Coat)الطبقة النهائية 
  تص يف مياه األمطا : فنية الخاصةالمواصفات ال .7

a. في المجرى جيدا  بمواد  التوصمربعة على األطراف ويراعى تقفيل ال مائي على هيئة جرىم
 مالئة.

b. مم  65الحائط بمقدار  ف حيث تكون ألواح الصاج بارزة عنتثبت مع ألواح صاج تغطية السق
ث تكون الشريحة أعلى عصب المجرى من أعلى بحي شريحة معدنية لمنع تشكل وانفتاح طةبواس
 فل حافة المجرى.السقف وأسصاج 

c.  في المجرى. قطةن المطر بأخفضصرف معدني تركيب عمود 
d.  ون االرتفاع النهائي عن ريف بحيث يكلتصثم يتم تركيب كوع لعمود صرف المطر ب تركييتم

 ( سم.15األرض )ح سط
 ال  اغي:و سامي  المصفات الفنية الخاصة واالم .8

a. ةفنمجلي سامير للمنشأ الرئيسالبراغي والم ( على الساخن عالية المقاومةHSB)  مطابقة للمواصفات

(ASTM A325) اأو ما يعادله. 
b. مطا ("0.5طر )وي يتم استخدام مسامير بقبيت الهيكل الثانلتث( بقة للمواصفاتASTM A307). 
c. شام أو ن توسع الستقبال مسامير البروالفتحات التي يجب أهب ت المسامير باللاال يسمح بتوسيع فتح

ت الموجودة الثقب للفتحاون يكو التخريم او باستخدام  ها بواسطة مثقاب تقويرير الربط يتم عملممسا
 .حيا  على السطأن يكون عمود في ألواح القواعد والجسور آليا  ويجب

d.  حربة أو يد  مير مع بعضها بواسطةتتوازى فتحات المسالحين وصلة المسامير لويتم تحريك
 ن وتشكل المسمار.مما يتسبب في تلف السنومار والطرق عليه مسلوبة وال يسمح بحشر المس

e. د الشتركيبها و لصامولة وغير مسموح من جهة رأس المسمار وفي حالةمن جهة افقط بط لريتم ا
 ة استخدامها.عادبإعليها وإزالتها ال يسمح 

f. بعد انتهاء الصامولة. سنون 2األقل  سامير بحيث يبقى علىاعى أن يكون طول المير 
g. ميل واالنحراف في المسامير غير مقبول.ال 
h.  تالمس االسطح ، ويكتفى بوضع فقط الرئيسي اإلطارصالت ر وميمسايتم عمل شد زائد على

 (.عيم سقف وزوايا التدال)مدادات ت المنشأ الثانوي في باقي وصال الموصولة
 :متف قةأعما   .9

a. كامال .  دنيب تأريض المنشأ المعيج 
b. ه المقذوفة على الفواصل لضمان عدم يابتسليط الم ءاتواصل االنشاعلى المقاول عمل اختبار لف

 أالمياه لداخل المنشرب تس
c.  التدر كوابل نظام أي عضو فوالذي لمروأو ثقب ال يسمح بقطع( عيمBracing).  
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 ج - المواصفات الفنية الخاصة لأل وا : 

شأ المعدني بحيث يتم تركيب قائم على كل جانب محيط المن الجانبية الواقعة علىلألبواب ل فتحات ميجب ع .1
 على نهاية ارتفاع الباب. دنيمعفتحة وعمل عتب من قطاع من ال

 .ملم  0.1+لتيوبات ليسمح االنحراف بالسماكات  .2
 صفات.المطلوب وحسب الموااللون دهان بثم الباألساس دهان المات واللحا يجب جلخ .3
 رةذ والمباشية قبل التنفالموافقة المسبق بعد أمر المباشرة ألخذ التيوبات والصاجيجب تقديم عينة لقطع من  .4

 يم.من تاريخ التقدد أقصى ع كحالل اسبوجهة المشرفة خها من قبل المادعتواعمل بال
 المكب المعتمد.ونقل االنقاض الى  ن عليها كاعادة األوضاع لممم وإلطوا الحفرياتالعمل يشمل  .5
 فة قبل التركيب.يجب تقديم عينة للعجالت واعتمادها من قبل الجهة المشر .6
 ل.متطلبات العمفة عرسات وممقاخذ الالموقع وأ ورة زيارة ضر .7
الجديدة في  لألبوابب ركيول، والتتودعات حسب االصوتسليمها للمس القديمةواب فك االب يشمل العمل .8

 ع. لموقا
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 لكهربائیةا للألعما لخاصةا لفنیةا تصفاالموا

 

 لعامةا لألشغاوزارة ا نع ةدرلصاا نیةردألا لقیاسیةوا لفنیةا تصفاالمووا دةلكوا تعتمدباإلضافة إلى ما ورد أعاله، 

 لتالیةا تصفاالموا لىإ علرجوا يتم لعماأ يأل اهتوفر معد لحا فيو لمقايیسوا تصفاالموا مؤسسةو نإلسكاوا

  :بالترتیبو

 .IEC لیةولدا ءلكهرباا یئةه تصفاامو -

 .BS لبريطانیةا لقیاسیةا تصفاالموا -

 .BSEN لبريطانیةا بیةوروألا لقیاسیةا تصفاالموا -

 .EN  بیةوروألا تاصفالموا -

 .DN أللمانیةا تصفاالموا -

 .NEMA,UL,ANSI ألمريكیةا تصفاالموا -
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 دمة جدول الكمياتمق

 ارهاه األعمال وال يجوز اعتبتقريبية فقط لهذ ت هي كمياتميالوارد ذكرها في جداول الكإن الكميات ا .1

اس هذا العقد، وتق تزاماته بموجباللء يفاإ هاهد تنفيذبغي على المتععمال التي ينيقة والفعلية لأللدقلكميات اا

د التي يأمر بها المهندس في المواصفات بالخطوط واألبعا اءب ما جوحسمال كيال هندسيا األع يعال جموتك

 نص صريح بذلك.رد ال إذا وا لذلكا في القياسات المخالفة عرف قد يكون متبعينظر ألي  وال

ملة الكا مةالقي ى إنهاداول الكميات علة البنود في جكافل قابم هدها المتعسعار التي يضعتبر كافة األتع .2

عويضاته الضرائب وتد وا تشمل كذلك أرباح المتعهة والموضوعة في ذلك البند وأنهجزل المنعماوالشاملة لأل

 د.هذا العقل وفقاتزامات أخرى قد يتحملها من أي ال

 ين مختلفين.رتين ضمن بندال يكال أي جزء م .3

أي قسم ام ألي عمل من األعمال في األقسحت أي قسم من لبنود المدرجة تد من اذ أي بننفيبتزم ملد ن المتعهإ .4

 .من المتعهدمة دألسعار المقه وبنفس افي ر هذا البندرد ذكآخر لم ي

 أوه يذوري تنفليس من الضر أنه الكميات يرى ردة في جدولب العمل إلغاء أي بند من البنود الواحيحق لصا .5

ي من المقاول أو المطالبة بأتراض تنفيذه دون اعيرى من الضروري لعطاء لبنود اثل ماد مبني إضافة أ

 ميات المنفذة فعال فقط.محاسبة للكال نلكميات وتكوي جداول اة فبنود المدرجار الأسعار غير أسع

ت وتعليما اءعطالووثائق ت والمخططات اصفالكميات والمومن جداول ا إذا حصل تضارب أو تباين .6

 احب العمل.مثل صحسب ما يراه مذ بما هو أصلح وف فيؤخو المشر( أمم لمص)ا

ئر الخدمات )ماء، ال ذلك دواومث عنية بالعمللجهات المع انسيق مع جميء التمحال عليه العطاعلى المقاول ال .7

 الخ( ....كهرباء، اتصاالت

الالزم عليها تدقيق جراء الوا قعلواا لىالعمال عا ذه بهلمعنية ر واالعمال اعناصاينة كافة الالمتعهد مع على .8

ً والحصولمو وم قبل ان يقضة مختصة المفوات الحات لها من الجهما يحتاجه من بيانات وتوضيعلى  قعيا

 االعمال كما وردت عليه. لتنفيذ هذه ره عبتحديد س

 112 قم ر التحتية ريات مشاريع وشبكات البنيةاريح حفوإصدار تصاءات ترخيص ات إجرليمتعب اللتزام ا .9

 ا.صادرة عنهع الاات إعادة األوضومتطلب 2007ة لسن
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لوحدةا العمـ  ف وصــ الرقم  الكمية 
اإلجمالي  المبلغ سعر الوحدة   

 د ف  د ف 

 : األعما  االنشائية 1
 دمة األعما  االنشائية مق

لحريق ا من آثار نتودع التخزيصيانة لمسعمل وتقديم 
والذي الفي شائنل اال هيكالبعض عناصر تبدال واس

فك ) يلتأهولداعمة ئي اذ االنشا أعمال الفوال الرئيسي و
لمستودع( ا وابألبوتركيب يل وتوريد وتفص وإزالة 
خذ االبعاد بصورة عمال المطلوبـــــة واالى األ  افةباإلض
وجه والعمل  ى اتملالعمل عوكل ما يتطلبه انجاز  ـةدقيقـــ

 :يشمل ما يلي 
سمية  ال ت جها افة ال م مع كتا ال  لتنسيقا  -

ما  االع  تنفيذ المفوضة خال  جميع م اح
 .عم قع ال وتجهيا مو  اإلاالةة المشمول 

 ة  اليف المت ت المصا يف والتكجو  وكافة اال -
ا  هذا ال ند مشمولة ضم   عل  انجاا جميع اعم

 .ع  المقطوع المحدد لهالس
السالمة ي  ي  فني ي  المقاو  تقديم تق عل   -

عليها   اإل قاءم اد ل ع ا ودستماالنشائية لعناص  ال 
واعتمادها م   ية معتمدة م  جهة هندس 

ما   المهندس المش ف ق   ال دء  تنفيذ أي أع
الوا دة أدناه،   نود العطاءفك وإاالة وتو يد م  
 القائمة فش  العناص وفي حا  ت ي  

قد تها كفائتها وعدم وعدم  إنشائياً  والمفحوصة
فيذ  تن افيقإ تم ي  العناص  الجديدة عل  تحم

العطاء ويتم محاس ة المقاو   جميع الم الغ التي 
امش مع ه  - حس  األصو الموثقة  – ك دها ت

 ( %10  ح )
م اية مخططات تنفيذية المقاو  تقدييطل  م   -

لجميع العناص  يتطل ها العم   فيذيةوجداو  تن

المنوي تنفيذها  حيث يكو  موضح عليه جميع 

ق    تنفيذها  ادلم  ااال عاد والقياسات والعناص

 ةاعتمادها م  الجهة المش فوالم اش ة  التنفيذ 

هي قة م فالت طاحيث أ  المخط حس  األصو 

ومسوؤلية المقاو  اخذ القياسات  ا شاديةمخططات 

 . عاد حس  االصو واال
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قمالر لكميةا الوحدة العمـ  ف صــو   
اإلجمالي  المبلغ سعر الوحدة   

 د ف  د ف 

 

 

 

 

 

 

.11  

  المقطوع: 
كل هي وتوريد وتركيب عناصرتقديم أزالة ونقل وفك و

ات مخطط حسب الل التالف بد دع وستمعدني للم
 المواصفات التي تشمل المواصفات البريطانيةو
(BS729, BS4320, BS3692, BS2989, 

BS1449, BS970, BS5493, BS5427, 
BS4933, BS4395, BS4360, BS5950 )  

نية من جسور لمعد ا لمقاطعزم من ايل ما لوالسعر يشمل ك
 ملالع ازإلنج يلزم  مال كو ووصالت وبراغي ولحام
تنظيف هذه المقاطع حسب  يتم بصورة كاملة على أن

 المشرف، ومن ثم يتم مهندس وبموافقة الالمواصفات 
 150ة كلية ال تقل عن بسماك المواصفات حسبحمايتها 

لسعر ل اشمويشرف س المهندالم قةب موافوحس رون ميك
بيت صل والتث وبراغي الومها حا يعها ولوتصن  مقاطعكافة ال
 براغي واع الجميع ان براغي التثبيت ات ئح النهاياوصف

لتحقيق  إضافة إلى مقاطع التثبيتبعيارتها المختلفة 
صورة العمل ب  إلنجاززم ما يلالجساءة المطلوبة وجميع 

 في التفاصيل والمخططات  وارد و ب ما هوحسكاملة 
 التزامات المقاول:  تشملو  المشرف دسالمهن فقةواوم
ررة من  ر المتضالعناصونقل هدم وفك أعمال تنفيذ  (1

إزالة العنصر وجميع  بحيث يشمل الفك  قلحريا
ى نقل مع التأكيد عل انتالملحقات المتعلقه به مهما ك 

سليم جميع العناصر القديمة للمستودع الخاص  وت
 : لأعمال وتشم، سب األصول بالسلطة ح

a)  قة ضمن منط لجدران للسقف وااج المضلع الص
 (. 11-3من الجسر )  حريقلا

b)  الجسر  ية لرئيساي الفوالذي ائأعمال الهيكل االنش(
 ( الثامن والتاسع

c) من الجسر  دات( )المداالداعمة  عمال الهيكليةأل ا
(3-11 ) 

d) وملحقاتها بواب القديمةال ا . 
بكافة   ذي الرئيسيةكل االنشائي الفوال الهي أعمال  (2

مقاطعها وتفاصيلها وأعمال التنظيف  ا و هت داوح
جسور رئيسية   2)عدد  بهاالخاصة  والحمايةوالدهان 

 .ما يلزم  شاملة جميع (هدأعم 4مع 
 ة التالية .. في الصفح( 1ال ند )ت ع ي

 
 

 

 

 

وع مقط  

 
 

 

 

 

 مقطوع 
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 الكمية الوحدة العمـ  ف وصــ الرقم
اإلجمالي  المبلغ سعر الوحدة   

 د ف  د ف 

 .. قالسا  (1)ال نديت ع  
 Girt – )المدادات ةنشائي الداعمذ اال ال ول الفعماأ (3

System ) ( بشكلZ-shape)  وكل ما يلزم أو
)عدد  ي الالزمالرأس افة أعمال التثبيتك وكذل يتعلق ب

مدادات لكل جانب من   5ف وطولي للسق دادم 18
 (ادات جانبية مد 10 وع م بمج جانبي المستودع 

شادي راالست ة على المخططوضحلما لوباألطوا
 . (11-3من الجسر ) المرفق

 Windالرياح ) وتركيب نظام عوارض  وريد ت (4
Bracing) . 

   .التأريضنظام تنفيذ أعمال   (5
لتنفيذ المطلوب   ما يلزم كامالع جمييشمل العمل و

والتاكيد على ان المخططات   ،وحسب االصول 
المرفقة هي مخططات استرشادية وتكون مسوؤلية 

تنفيذها  اخذ القياسات النهائية المطلوب المنفذ ول قالما
وتقديم مخططات تنفيذية بالقياسات  قع اعلى ارض الو

النهائية العتمادها حسب االصول من المهندس  
  على اكمل وجه بما يضمن تنفيذ البنود و المشرف 

 يمات المهندس المشرف.وتعل  وحسب توجيهات
 

      

 
 

1.2 

 الم  ع:   تم ال 
 نية الشفا جة ة الممواللواح اللدائنيا)ركيب تد ووريت ويم تقد 
للمواصفات  الزجاجية مطابقة باأللياف هالمقواو (الشفافة)

من  404) البند حسب (BS 4154) طانيةيالبرالقياسية 
( Ιصنف ) ةإلنارللع ستيكي مضبال صاج  (الباب الرابع 

من  أكبردار نحمعدل اال و %80و نسبة نفاذ للضوء ذ
و الشروخ لمواد الغريبة و اية من الن خكوو ت,  0,80
حسب البند  الهوائيةو الفقاعات  ط الصبخطو 
سب حسن وجه حو تنفيذ العمل على ا ،ج\ب\أ\8\404

   .المهندس المشرفات تعليم  و فنية العامةال المواصفات

 
 

 

 م2

 
 

 

280 

ئتان  ما

 وثمانون 

    

 
 

 

  
 
 
 

 
 

    

       ما  عدهل    المجموع إينق 
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قملرا لكميةا الوحدة العمـ  ف وصــ   
الي ماإلج المبلغ سعر الوحدة   

 د  ف د  ف
 
 

1.3 

  ع :  الم  المت  
 ةمضلع صاج اح ألوكيب تر يد ووتور تقديم 

(Corrugated Sheet )م ويتملم  0,7ج سماكه الصا
براغي ووالصواميل  ملولبةسامير ال بالم لواح تثبيت اال 
وشمولية ب( /1009/2)الكيل حسب البند ومجلفنة 

مة مواصفات العامن ال( 1010/2األسعار حسب البند )
 في واح اكب األلرخذ بعين االعتبار أال يقل تاأل  مع
 مطاط الفيحات والتص  ويشمل ملمتر 150ن تجاهين عاال 
زوايا وأجسام ة في جودالفتحات المو قإلغال زمالال
 ل لتنفيذ العملسعر تقديم جميع ما يلزم يشمل او، ستودع الم
وتعليمات المهندس صفات حسب المواو ت االلواحثبيوت

 .المشرف
 تودع سان ي المجل -

 

 

 ع مستودلسقف ال  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 م2

 

 م2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 
   ألف

 

1750 

  ألف
وسبعمائة 
 وخمسون

    

 : ت  الم  ع  الم 1.4
اب  سح (3عدد ) دنيمعركيب باب تتفصيل وو دوريتو تقديم

 : ليةفات التاواصملا حسب لى جسر علوي محمول عدرفتين 

تثبيت صاج  معتيوبات  نم طعفريم وقوان م ديداب حب -
المواصفات  ( من 1008)ملحوم جيدا حسب البند  مضلع
 .وحسب االبعاد المطلوبة درفتينالعاشر, الباب مة /العا

ملم   2كه ملم سما 8*4 باتتيويتكون من ارج من الخ اإلطار -
 .يشادترساالط ب المخطسح واالفقيةلرأسية للعوارض ا

ملم للعوارض   2كه ملم سما 8*4ات داخلية تيوبال طع لقواا -
 .المرفقاالسترشادي المخطط حسب  واالفقيةالرأسية 

تقل عن هتين سماكة ال ريا  من جمدهون حرا مضلع صاج -
 . ملم0.5

  ( 50*50( مقطع )U)كل على ش (علوي )جسر ةعلوي ةكس -
ة  نيدالمعاألعمدة  أوسور يثبت على الج ملم3اكة ملم سم

 .لهنجرل
السكة  توضع على  ةوجت رباعي مزدجالع ركيبتووريد ت -

 . على كل درفة  2العلوية عدد 
 . على كل درفة  3سم عدد  9 طرة أرضية قسفليعجالت  -

 ة التالية ..في الصفح( 4ال ند )ت ع ي
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لوحدةا عمـ  الف وصــ الرقم ميةالك   
اإلجمالي  لغالمب سعر الوحدة   

 د  ف د  ف
 ال ند السا ق:  ت عي 

 عمقط غاطس (8) ويةزاالمجرى األرضي على شكل  -
ومثبت جيدا  ، طلوبةمال باألطوالملم 5ة م سماكمل (50×50)

 . ةحالمسل  لخرسانةا  داخلباألرضية 
ت رضية وتثبياالوالحفر في  لقصاكنية مدال تشمل االعمال -

 السكة السفلية. 
 . ةكل درف  سفلية علىو وضع ستوبات ايقاف علوية -
ف  طرااالغالق يثبت على أ حكامإليد وتركيب ربر تور -

 وحيث يلزم. بااألبووأسفل 
مقابض و ياديت والجوارير واألاألرضية والمفصال بيلال -

  فة رد خارج على كلالول لداخا  نم 2انش عدد  1 رسيامو
 .نواعسلندر لقاط من اجود االوالغال 

 .التأسيسيالدهان ث وجوه ودهان ثالوال -
االكسسوارات المستخدمة ع القطع وجميماد اعتل والمقا وعلى 
  وتقديم مخططات تنفيذية لجميع مراحل العمل بل االستعمالق
ب ركيب حسالت لقبس المشرف مهندلمن اقة الموافقة المسب اخذو

  .حسب الواقع تؤخذ بوابلألالمطلوبة  البعادعلما  بأن ا االصول،
 تي: وحسب اآل
 قياسلك   ا  د فتي  ( 2عدد )  ا  -

 ة  فد لك   م(5*752.)
 

 
 

   لك  م(5*2.5د فتي  قياس )( 1عدد )ا    -
 ( والعم  يشم  د فة )فتح  ا  جديد 

حاليا  بألواح   موجودالباب الإغالق فتحة  -أ
 . بشكل كامل لعالصاج المض

ن مكاأعمال الفوالذ الداعمة )المدادات( ل -ب 
 .ب السابقالبا

 واحوأل( لهيكل الداعم )المداداتقص ا-ت 
 الجديد. لبابن اامكل ضلعلصاج الم ا

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 م2

 

 

 

 م2

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

55 

  خمس و

 خمسون 

 

25 

  خمس و

ن عشرو   

    

 
 

1.5 

  المقطوع: 
أسفل من المنطقة الموجودة المستودع بشكل كامل  قاغال

 (للمستودعين الجانبيين ل المدخ) 12رئيسي رقم الجسر ال
ما خارجي فقط بألواح الصاج المضلع ليصبح مدخله 

فق( لمراي د ااالسترشموضح في المخطط  هو)وكما 
لغلق  ات وجميع األعمال الالزمةمدادوالعمل يشمل ال

 المستودع على أكمل وجه.

 
 

 مقطوع  

 
 

 مقطوع 
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لوحدةا عمـ  الف وصــ الرقم ميةالك   
اإلجمالي  لغالمب سعر الوحدة   

 د  ف د  ف
 
61.  

 طوع: لمق ا 
طار من السقف مأل ا صرف مياهتب مجاري لوتركي توريد 
 يلزم من القطع مامع جميع مدة لصرف مياه المطر أعإلى 

عمدة أل  ات مماثلةوبمواصف العملوالخردوات التمام 
وحسب  والقنوات الموجودة في المستودع  لتصريفا
 مات المهندس المشرف. لي تع

 
قطوع م  

 
 مقطوع 

    

 
1.7 

 طوع: لمق ا 
دني لمعا للمستودع المعدنية جزاء أل ف وغسيل اجلخ وح

 األجزاءالمتبقية بعد إزالة و قمن الحري أثرةالمت
من الحف  اءبعد االنتهالدهان ا ووتنظيفه المتضررة 

 ن روميك 50عن بسماكة ال تقل  طبقةب  والجلخ والغسيل 
 ف.حدده المهندس المشرالذي ين باللوو

 
 

قطوع م  

 
 

قطوع م  
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لوحدةا عمـ  الف وصــ الرقم ميةالك   
اإلجمالي  لغالمب سعر الوحدة   

 د  ف د  ف
 :األعما  الكه  ائية 2

 
 
 

 ألعما  الكه  ائية مقدمة ا
 
تشتم  أعما  اإلاالة الوا دة ضم  األعما  المدنية  -

نا ة الداخلية والمعما ية كما تشم  فك وإاالة وحدات اال
 .ا لها وتسليمها لمستودعات السلطةووكة والخا جي

 
عل  المقاو  إخفاء جميع التمديدات الكه  ائية ضم   -

  مث تة فوق أو خلف الجسو  ال ئيسية للهنج  )إ  مواسي
أمك ( وإعادة األوضاع كما كانت عليه وحس  اعتماد 

 .وتوصيات المهندس المش ف
 
ي  غ   يمنشأ محلي أو منشأ أو و جميع المواد المو دة -

أو ما يكافئه ويتم اعتمادها م  ق   المهندس المش ف ق   
 التو يد  موج  كتالوجات معتمدة.
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لوحدةا عمـ  الف وصــ الرقم ميةالك   
اإلجمالي  لغالمب سعر الوحدة   

 د  ف د  ف
 
2.1 

  العدد: 
مؤرضة و لية وخارجية داختقديم و تركيب نقاط انارة 

مل الفحص و التشغيل وكل ما يلزم من مواسير يش  عرالس

(PVC ) من مبلمر كلوريد الفنيل الجاسيء الثقيل واسالك

( وحتى 3x4mm²( مقاس )PVCنحاسية معزولة )

( ومرابط وعلب واغطية DB1لوحة التوزيع الفرعية) 

ومفاتيح انارة  و السعر يشمل ايضا  كل ما يلزم النجاز 

ططات و المواصفات لمخ ا العمل على اكمل وجه وحسب

 .و تعليمات المهندس المشرف 

 

 عدد 

 

39   

تسع  

 وثالثون 

    

 
2.2 

  العدد: 
كشافات إنارة تقديم وتركيب وتوصيل وتشغيل و فحص 

 ..ليد 

LED HIGHBAY LUMINAIRE 100 W 

±5%, CRI≥80,AC 100-240V,P.F ≥ 0,95,  

≥ 120 lm/watt, CCT 4500-5500K, Beam 

angle ≥ 120°, IP65, Life Span ≥50000h, 

WITH DIE-CAST ALUMINIUM 

HOUSING, MOUNTING HIGHT @5.5 

meter from F.F.L by stainless steel 

hanging wire. 

المخططات وتعليمات المهندس حسب المواصفات و

 المشرف.

 

 

 

 

 

 عدد 

 

30   

 ثالثون 
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حدةلوا   عمـالف وصــ الرقم ميةالك   
اإلجمالي  لغالمب سعر الوحدة   

 د  ف د  ف
 
2.3 

  العدد: 
كشافات تقديم وتركيب وتوصيل وتشغيل و فحص وحدات 

 .. الخارجية االنارة

LED Floodlight 70 W, CRI≥80,AC 100-

240V,P.F ≥ 0,95,  ≥ 120 lm/watt, CCT 

4500-5500K, Beam angle ≥ 120°, IP65, 

Life Span ≥50000h, WITH DIE-CAST 

ALUMINIUM HOUSING. 

المخططـــات وتعليمـــات المهنـــدس حســـب المواصـــفات و

 المشرف.

 

 عدد 

 

 

9   

 تسعة 

    

 
2.4 

 الكه  اء الف عية: توايع  حةلو
 توزيـع فرعيـةة تقديم وتركيب وتوصيل وتشـغيل لوحـ  .1

 رئيسـي ال قـاطعال، قاطع 12 سعه (DB1)ز فا 3 مؤرضة

و  أمحميـه مـن الصـد ،بيرأم 32سعة  رب أرضي سمانع ت

التاكــل ذات قفــل وبــاب ومدهونــة حراريــا بحيــث ال يقــل 

جميـع ( ملم والسعر يشـمل 1.2سماكة صاج اللوحة عن )

وحسـب القياسـات واألنـواع واإلحتياطية القواطع الفرعية 

الندات والمتممـات جيشمل ال كماالمبينة على المخططات، 

يلـزم مـا ل وكـ كوابـل وقضـبان التـأريض وواالتوصيالت 

وحسـب المخططـات والمواصـفات  هزة للعمللتسليمها جا

 .فوتعليمات المهندس المشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد 

 

 

 

 

1   

 واحد 
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لوحدةا عمـ  الف وصــ الرقم ميةالك   
اإلجمالي  لغالمب سعر الوحدة   

 د  ف د  ف
 
2.5 

 الكوا  : 
بل رئيسي مغذي للوحة كي يلوتشغ  دوتمديقديم وتركيب ت

 أعمال والسعر يشمل  من أقرب مصدر،للهنجر الفرعية 

والرمل الناعم والطوب الحجري والشريط والتكسير الحفر 

والبالط وأية أعمال الزمة لتمديد التحذيري والطمم 

واعادة الوضع الى ما كان من الطرفين  يبلوتركيب الك

أقطار ب  UPVCل السعر مواسير من نوع عليه ;كما يشم

العمل على أكمل وجه حسب  إلنجازيلزم  كل ماو مناسبة 

 المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف 

   5X10 mm2 CU/XLPE/PVCقياس  كيبل -أ

 ( أطوا  الكوا   تكا  عل  أ ض الواقع) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.ط. 

 

 

 

 

15 

خمسة  

 عشرة
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لرقما لوحدةا عمـ  الف وصــ  ميةالك   
اإلجمالي  لغالمب سعر الوحدة   

 د  ف د  ف
       ياطيم لغ احت 3

 
3.1 

 :م لغ احتياطي

رصد مبلغ احتياطي ألية اعمال تطرأ خالل تنفيذ العطاء بالمواقع  

وخالفة على ان  المختلفة يلزم تنفيذها باستخدام المواد والعمل واالليات 

عمال على لجنة اللوازم واالشغال ألخذ الموافقة  اال لكيتم عرض ت 

 . المسبقة قبل التنفيذ

 

 
 

 مقطوع 

 
 

 مقطوع 

    

1000 

 

 

 

 نس ة اال  اح عل  الم لغ االحتياطي 3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

    100 
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 ائيةالنهالخالصة 
 

   م  تضالم (BS2)  قم ستودعنة مأعما  صيا  خاصوال( 2020 هـ / / 8عطاء  قم ): عالمش و

 ة العق –اي  ي ية التخمد –  الساحة األولفي الح يق 

 ـان بيــال الرقم 
 غالمبل

 ارن دي  فلس

1. االنشائية  عمال اال مجموع قيمة      

2. كهربائية ال عمال اال مجموع قيمة      

3.    مجموع قيمة األعمال  

4. (%      ة )        زيل أو زياد تن     

5. عمال بعد التنزيل أو الزيادة قيمة األ     

6. ح مبالغ االحتياطية مع األرباالمجموع قيمة    000 1100 

7. مع المبلغ االحتياطي  العام المجموع      

   _ط ________________ئي فقالنهالمجموع ا

 

      ائي كتابة : المجموع النه

     ـاول:  ـ المــــقــ ســــــما

ــ الت        ع: ــــــــــــــوقيــــ

      ــخ:  ــ ــــــــــــــالتاريـ

      ــــة: ختم الشركـ

  ركــــة: عنوان الش

 (                (  فاكس )      هاتف )           

 


