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 امة واإلسكانالعل األشغاوزارة 
 الحكوميةات اءعطدائرة ال

 
 عقد المقاولة الموحد

 0212/ للمشـاريع اإلنشائية

 
 

 0213 الطبعة الثانية المعدلة
 لحكومية اءات امن وزارة االشغال العامة واالسكان / دائرة العط ةالصادر والتعديالت 

 

 

 
 : التعليمات الى المناقصين األول الجـزء

 ـــةـــــــــــــامــــروط العــــــــــاني: الشالجـزء الث
 ة ــــــــــــروط الخاصـــــــــــالجـزء الثالث: الشـ
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 دتمهيـــــــ
 

  عطاءات في إطار الجهد الدؤوب لوزارة األشغال العامة واإلسكان ممثله بدائرة  ال
دية عاقشروط التوير قطاع اإلنشاءات األردني وتوحيد وتحديث الالحكومية لدعم وتط
يتناغم مع الشروط التعاقدية المعمول بها عالميًا ويحقق درجة و  فقالمحلية وبما يتوا 

 اف التعاقد . عالية من التوازن بين أطر 
 

ريع للمشا نضع بين أيديكم  هذه النسخة المعدلة من عقد المقاولة الموحد
ئمة لتطوير لداالفنية اي تعتبر نتاج عمل علمي متميز قامت به اللجنة اإلنشائية والت 

ية العاملة في دائرة العطاءات الحكومية والتي تمثل كافة الجهات ذات ائنشالعقود اإل
نشاءات األردني  من القطاعين العام والخاص آملين أن يحقق العالقة بقطاع اإل
ذا القطاع الحيوي والهام والذي يعتبر نعكس بدورها  على هالتي تالفائدة المرجوة 

 قتصاد الوطني . اال من روافدرافدًا 
 
 

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

 ــائية عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشــــــــ
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 11                  الشروط العامة  الفصل
 41 أحكـام عامـة   األول
 25 صاحب العمـل  الثاني 
 27 المهنـــدس الثلث 
 30 المقـــاول  الرابع 
 40 ون المقاولون الفرعيون المسم الخامس
 24  دمون والعمــالالمستخ السادس

 54 المصنعية  د و ة والمواالتجهيزات اآللي سابع لا
 84 اشرة ، تأخر االنجاز وتعليق العمل بملا الثامن 
 52 االختبارات عند اإلنجاز   التاسع 
 45 تسلم األشغال من قبل صاحب العمل  العاشر

 75 المسؤولية عن العيوب  الحادي عشر
 16 ة ل وتقدير القيم كيل األشغا ي عشر الثان
 36 ت التعديالالتغييرات و  ثالث عشر لا

 86 عاتالدفو  قد قيمة الع الرابع عشر 
 67 انهاء العقد من قبل صاحب العمل الخامس عشر 
 97 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول السادس عشر
 82 المخاطر والمسؤولية  السابع عشر 

 68 التأميــن  ر عش  امنالث
 90 اهـرةوة الققـال التاسع عشر 
 93 ات والتحكيم خالفال ،البات مطال العشرون 

ازءالج
لث
لثا

 59 الشروط الخاصة -أ الفصل 
 97 األحكـام العامة  األول
 99 صاحب العمــل الثاني 
 100 المهنــــدس الثلث 
 101 المقـــــاول الرابع 
 103 لوالعماالمستخدمون  السادس
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 105 صنعية د والمة والموالتجهيزات اآلليا السابع 
 106 ملخيرات وتعليق العة والتأاشر المب امن الث

 107 االختبارات عند اإلنجاز  التاسع 
 108 تسّلم األشغال من قبل صاحب العمل العاشر

 110 المسؤولية عن العيوب  الحادي عشر
 111 القيمة كيل األشغال وتقدير  الثاني عشر 
 112 ت التعديالالتغيـيرات و  ر الثالث عش
 114 لدفعاتوا العقد  مةقي الرابع عشر 
 116 ليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاولعت السادس عشر
 117 المخاطر والمسؤولية  السابع عشر 
 120 التأمـــــين الثامن عشر 
 101 المطالبات والخالفات والتحكيم  العشرون 

 123 فية خاصة اإلضاروط الالش -ب 
 124 ضافية صة اإلالخا روطالش 
 108 من المقاول ةبلو مطمات لو مع 
 130 ذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات انم -ج 
 131 نموذج كتاب عرض المناقصة  1ج
 132 ملحق عرض المناقصة  2ج
 136 نموذج كفالة المناقصة  3ج
 137 العقد نموذج اتفاقية  4ج
 139 واحد(بعضو  سجل)مالفات تفاقية فّض الخنموذج ا 5ج
 140 أعضاء( بثالثة  س)مجل الخالفات فاقية فّض ات نموذج 6ج

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

 145 نموذج كفالة إصالح العيوب  8ج
 461 قدمةنموذج كفالة الدفعة الم 9ج
 147 لم األشغال عند تساإلنجاز  خالصة عن دفعة نموذج م 10ج
 148 (اءر بالمخالصة )اإلبر إقرا جوذ نم 11ج
 149 نموذج التزامات المقاول  12ج
 150 إقرار متعلق بالدفعات األخرى  13ج
 151 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة  14ج

 

 
 

 : ق العطاءال يتجزأ من وثائ ة جزء تبر التشريعات التالية غير المرفق عت
 ط العامة(. و رشال –لثاني  وحد )الجزء ادفتر عقد المقاولة الم  -

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

لبناء  ات اوكود بالخصوص وزارة األشغال العامة واإلسكان الصادرة عن العامة الفنية المواصفات  -
 . ة عنهاالصادر
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 الموحد مقاولةعقد ال
 0212/ائيةع اإلنشللمشـاري

 
  0213الطبعة المعدلة الثانية 

 االسكان / دائرة العطاءات الحكومية شغال العامة و من وزارة اال ةالصادر ت اليعدوالت
 
 
 

 

 زء األول  جـال
 التعليمـات إلى المناقصين
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 التعليمات الى المناقصين

Instructions to Tenderers 
 

  ( 0202هــ// 7  )رقم العطاء  ❖
  مناهلتنظيف  و  بمياه األمطار أسفل متنزه الدر  خطوط تصريفتنظيف عمال أتنفيذ خاص بمشروع: لا     

منطقة  خل مناطق متفرقة داي ف  ةوالجزر الوسطي  ةواألرصف وارعالواقعة ضمن الش مياه األمطار  تصريف
  العقبة

 .بة منطقة العقخل حدود دا :العطاء تنفيذ موقع ❖
 

خطوط  تنظيف عمال أب قتصادية الخاصة بالقيامإلترغب سلطة منطقة العقبة ا :م للعطاءالوصف العا   ❖
 وارعالواقعة ضمن الشمياه األمطار  تصريف مناهلو  تصريف مياه األمطار أسفل متنزه الدرب

ء وحسب ماهو مبين بوثائق العطا منطقة العقبةخل مناطق متفرقة دافي  ةرصفه والجزر الوسطي ألوا
 . يات المرفقةوجداول الكم

  
 

طاء والراغبين لعا إلعالن عن طرح هذاجب اصة بمو راء نسخ المناقلذين يحق لهم شقاولين ايمكن للم (1)
ك وذلع دعوة العطاء وزعة مالعطاء الم باالشتراك في المناقصة أن يتقدموا للحصول على نسخة من وثائق

 مقرر .النسخة ال ثمن مقابل دفع
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 ءشمولية وثائق العطا (0)

  )المشروع ( ما يلي : تشمل وثائق العطاء         

 ا اإلعالن .فيه اء بمادعوة العط -0-1

 ليمات الى المناقصين.تعال -0-0

 عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية ويتضمن: -0-3

 عامة .الشروط ال -أ

 ضافية.اإل الشروط الخاصة -ب

 نات.والضمانات واالتفاقيات والبياض عر النماذج  -ج     

 المواصفات الخاصة.المواصفات العامة و  -0-4

 ت(وجد )إن المخططات -0-5 

 سعار.الواجداول الكميات   -0-6
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  : إعداد وتقديم عروض المناقصات /طريقة تقديم العروض (3
ل بنفسه  لعمل ، وأن يتعرف عليه وأن يحصا موقع زيارةوم بناقصة أن يقالمشتراك في هذه رغب اال (  ينبغي على من ي3-1)

والظروف المحيطة  يتهااهم العرض ،وأن يتفهم قديمله لت علومات الالزمة الخاصة ، على جميع الم وعلى مسؤوليته ونفقته
ى علتؤثر التي تلك ناقصة ، أو المتي لها عالقة بخرى البالمشروع وسائر العادات المحلية ، وظروف العمل ، وكل األمور األ

 وضع أسعار عرضه. 

ئة النموذج بتعبمناقص فتر ، ويقوم الاقصة المدرج في هذا الدلى نموذج عرض المنالمناقصة ع يقدم عرض -أ
 .يات واألسعار وأي جداول أو مالحق أخرى ويوقع وثائق المناقصة في األماكن المحددة لذلك كمالوجدول 

 .ت باألرقام والكلمات بخط واضح الكميا جداولفي  سعار الوحدةة أتعبئة خان شترطي -ب

خّل بأي أ أو مناقص أي تعديل،  ى الذا أجر مناقص ، وإل العلى وثائق العطاء من قبال يجوز إدخال أي تعديل  -ج
 من هذه التعليمات ، فإّن ذلك يؤدي إلى رفض عرضه . 

خاصة منفصلة ترفق بالعرض  رةي مذكذلك ف قدم تطاعته أن يباسض بديل ، فإّن ديم عر أما إذا أراد المناقص تق -د
  في عرضه البديل أونظر ة أن تلعطاءات المختصما هو مطلوب ، وللجنة ايطة أن يتقدم بالعرض األصيل ك، شر 

 ضه رف ت

  أن يشتمل العرضعطاء و يجب على المناقص أن يقدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعليمات ودعوة ال (3-0)
 -ية :الت التعلوماوالمى البيانات عل

ناك نت هإذا كاتوقيع عنها . و ويض للمسؤول المفوض بالالتف دًا كان أو شركة ، وكتابوضع منشأة المناقص فر  -أ
ف فإنــه يجــب علــى الشــركات المتيلفــة تقــديم اتفاقيــة االئــتالف بينهــا بحيــث يكــون التــيلف الئــتمشــاركة بشــكل ا

دموا الكفــاالت ف االئــتالف علــى العــرض ، وأن يقــ راقــع أطــ أن يو ، و  ردين (ومنفــ  عــينالتضــامن ) مجتمكافــل و بالت
 ائهم مجتمعين .والضمانات بأسم

ًا ، سبق وأن أنجزها ، والمشاريع الملتزم بها حالي تياليان وصف المشاريع مع بته ، ص ومؤهالالمناق  خبرة -ب
 وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية .

سم مقاول األشغال امهم في التنفيذ ، شريطة ذكر ااستخدي ن ينو الذيالفرعيـين  ليناء المقاو ر أسمذك -ج
ي إليها المقاول تمينن نفس الفئة التي  ضممصنفاً  المقاول الفرعييكية، على أن يكون هذا الكهروميكان

 الرئيسي في تصنيفه أو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي .

 لغ المحدد فيالح صاحب العمل وألمره ، بالمبق لصمصدشيك  ة أوكفالة مالي قدملعرض المق مع ايرف  -د
تكون تلك  ن أ ي المناقصة ، وعلىول ف ص للدخالتزام المناق  اقصة ( كدليل على جدّية) ملحق عرض المن

 الكفالة صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في األردن .
(  7الل )تقرره لجنة العطاءات المختصة خا حسبم طاء ،الع م يحل عليهمن لللمناقصين الذيفاالت تعاد هذه الك 

ي يحال عليه لذا  سبق . أما المناقصما أصة أيهة كفالة المناق العطاء أو انتهاء صالحيأيام من تاريخ إحالة 
 . العطاء فتعاد إليه هذه الكفالة بعد أن يقدم ضمان األداء ويوقع العقد
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ب على المناقص ( فعندها يتوج Bondsات تأمين )انيه ضمعمل ف تست يًا إلى بلدنتمناقص مكان الم إذا ا أم
األحوال يجب أن ل ك ثل هذا الضمان وفيبل مكان يقعرفة فيما إذا مسبق إلى صاحب العمل لمأن يتقدم بطلب 

 قديمها .عند ت تكون تلك الضمانات مصدقة من بنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في االردن
ن يحدد عنوانًا له ئيسي خارج األردن فإّن عليه أأما إذا كان مركز المناقص الر  ، لكاملسمي االر  ن المناقصواعن   -هـ

ة المراسالت واإلشعارات . وكل إشعار أو رسالة تبعث اف ك مي الذي توجه إليهالرسنوانه ألردن ليعتبر عفي ا
 لمت إليه . ا قد سمسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنه

زات اآللية والمصنعيات مبينًا تكاليف المواد والتجهيالرئيسية المحددة في العطاء ، ود البنسعار  ألحليالً يقدم تأن  -و
 ال كاملة .شغألباح إلنجاز بنود ااألر ارية و والمصاريف اإلد

لشروط ب انت مطلوبة بموجإذا كاأي معلومات أو بيانات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه  -ز
 ات .مواصفات الخاصة أو هذه التعليمالة أو ضافية اإلالخاص

لتنفيذ كل من تلك  يةكللى أنها القيمة الات عالكمي لبنود في جدولاي يدونها المناقص أمام ( تعتبر األسعار الت3-4)
ة )  ـــــــــــــــــــــــــــــــديال التمهيعمذلك األــــــــــــــــــــالبنود وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وفقًا للعقد ، وتشمل ك

Preliminaries ت ( . كميادول الصة بها في جخا التمهيدية بنود منفصلة ( ) إاّل إذا ورد لألعمال 
 : توضيح االلتباس( 3-5)          

 وض في وثائقغم حاجة لتوضيح أيهناك  إذا كان هناك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء ، أو كانت        
ن أجل التوضيح وإزالة رئيس لجنة العطاءات المختصة ملمناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى ا فعلى طاء ،الع
( أيام ، ويتم توزيع اإلجابة خطيًا  7اء بما ال يقل عن ) عطالاريخ المحدد لفتح الت د يسبقاللتباس في موعا

التوضيح مبررًا لطلب ل هذا ثمتخذ أن يء وال يجوز عطان المتقدمين للمناقصيعلى االستفسارات على جميع ال
 وعد المحدد لتقديم العرض .تمديد الم

 وض:إيداع العر  ( 3-6)        
 (0202 / ــه / 7) مكتوب عليه من الخارج عطاء رقم م تو كاماًل وفي ظرف مخض متم العر يقد -أ    
مياه  ريفصت اهلنمف ظيتنو  خطوط تصريف مياه األمطار أسفل متنزه الدربتنظيف عمال أتنفيذ  الخاص بمشروع: 

ويودع  ،المقاول سموا  منطقة العقبةخل مناطق متفرقة دافي  ةوالجزر الوسطي ةواألرصف وارعلشالواقعة ضمن ااألمطار 
 يخقبل الموعد والتار أو  لك في/وذ عطاءاءات المختصة في إعالنها عن الحدده لجنة العطدوق العطاءات الذي تفي صن

 المحددين لإليداع .
 غلقًا .م د إلى صاحبهع يرفض ويعاادد اإليي عرض يقدم بعد موعإّن أ -ب  
اء على اتباع إذا نص في دعوة العطناقصين ، إاّل غب من المضور من ير دة في جلسة علنية بحالعروض عافتح ت -ج  

 سلوب آخر .أ
 روض : إلزامية الع( 3-7) 

لمناقص رض ملزمًا لعلويظل ااخر موعد لاليداع  ض بعداقص وال يجوز سحب هذا العر منمًا للالمقدم ملز  لعرضتبر اعي
ل من هذه  عطاء مدة التزام أطووة الإاّل إذا حدد في دعاريخ إيداع العروض بتداء من تا ( يوماً  92 )قدم به لفترة ت الذي
 . المدة
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 : مناقصة عمالت الدفع وعرض ال( 3-8) 
انت هنالك اء . وإذا كطععوة العلى غير ذلك في شروط دص لدينار األردني إاّل إذا نبام أسعاره اقص تقديالمنعلى 

أسعار تحويلها في يجب تحديد تلك العمالت و ي نموذج عرض المناقصة ، فإنه ص عليها ف منصو ت أخرى للدفع مالع
 ألساسي " . عد " التاريخ امو 

 ءالعطا وإحالة تقيـيم العروض(  4)
 : تقيـيم العروض( 4-1)

  ةسلط ه في المعمول ب  0221لسنة ( 4)رقم الشغال او ازم لو النظام  بموجبوتقييمها  يتم دراسة عروض المناقصات
المشتريات  ام نظ) الهاشمية نيةاألردة فعول في المملكات النافذة المشريعوالت منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

يمات المنبثقة من  تعلوال ( من الدستور102)( و114تضى المادتين )الصادر بمق 0219لسنة  (08)ية رقم الحكوم
 اية بهذه التعليمات .ودر  طالعيكون على إص أن ي المناق ويفترض ف  ،(هسنف ظامالن

 : العروض أسلوب تدقيق(4-0)
البنود الواردة   لسلسحكم التض على ان ال يرو ة في تدقيق العاليالتيتم إتباع الخطوات واإلجراءات 

 -:هأدنا
سـعر ق لجملـة بتطبيـ عليـه هـذه ا ن وان تكـ  اب جملـة أي مبلـغ ومـا يجـبإذا ُوجد في العـرض خطـأ او تنـاقض بـين حسـ  -أ

تم تعـديل ي يـ تـالاللمبلـغ بمـا يتفـق وتطبيـق سـعر الوحـدة ، وبة العطاءات المختصة الحـق بتعـديل جملـة اللجن، ف  الوحدة
 .ي للعطاء وفقًا لذلك لجمابلغ اإلألسعار أو الما مجموع

 -ة:اءات التاليإتباع اإلجر  مات فيتعن المذكور كتابة بالكلمإذا اختلف سعر الوحدة المذكورة باألرقام  -ب
الفـرق  إلـىها نـدا هو باألرقام عما هو بالكلمات فينظـر عاختالف في سعر الوحدة لبند معين بين م وجد إذا : (1-)ب 

مــن كــان الفــرق كبيــرًا يــتم األخــذ بالســعر األقــرب كتابــًة بالكلمــات فــان  جــاءًا ومــا ين مــا جــاء رقمــ بــ  الحســابي
 ج .الدار  ى السعراألرقام إل وأكلمات واردين بالالسعرين ال

 اء كتابة بالكلمات .ن الفرق صغيرًا فعندها يتم األخذ بما جكاا : إذ( 0-)ب
 ه .قبول العرض أو رفضلًا ر منطقيفي تقييم السعق حات المختصة الطاءالع( : ويظل للجنة 3-)ب

المختصــة  اتلجنـة العطـاءق مـا تقـرره فــ و مجمـوع ية ،  فإنـه يـتم تصـحيح الإذا ُوجـد خطـأ فـي أي مـن العمليـات الحســاب -ج
 جموع المصحح ملزمًا للمناقص .الم يكون و 

رة وكأنهـا محملـة علـى علمسـ د غيـر ابار تلك البنـو عتلبنود ، فيتم ان ار ملمناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثجد أن اإذا وُ  -د
د تلـك البنـو  فـقابـل سـواء أر ذلـك بـدون مقو  عطاء (عليه ال)فيما إذا أحيل  المناقص تنفيذها بنود العطاء األخرى ، وعلى

 يرفقها في عرضه . لم  أو
وحدة لر ابت اسعااضحة ،  او كتو  رقام وجاءت غيراألط بدة بالكلمات وإنما فقاقص بكتابة سعر الوحاذا لم يقم المن -هـ

تصة إتباع  خمءات الا يجوز للجنة العطاعنده لمبلغة وتشكل معها التباس في احتساب جملة ابكلمات غير واضح
 -لية :تاإلجراءات الا
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عندها يجوز ،  بندللما يشكل التباسًا في حساب جملة المبلغ ا كانت األرقام او الكلمات غير واضحة م: إذ(1- )هـ
لى ل عخرين المشاركين بمناقصة العطاء لغاية الحصو، عند المناقصين اآل دلبنلهذا ا أعلى سعر ورد يقتطب

 .  العرض مالية لهذاقيمة إج
النية   لإلحالة عليه ،  ( اقل العروض قيمًة واتجهت1-البند )هـ ليه بق ععرض الذي طال ذا بقي هذا( : إ0-)هـ

 . نخريصين اآلند عند المناقلبسعر ورد لهذا انى أد يقعندها يتم تطب
 .   (0-ة للعرض على أساس )هـ ل القيمة اإلجمالي( : يتم تعدي3-)هـ

 الوحدة كتابه لهذا البند سعر وين ن يقوم بتدا لبند ما دون ملة المبلغ ج بكتابةإذا قام المناقص  -و
 لبنداية  على كم ة جملة المبلغسمهذا البند من ق ة لوحدر لوحدة رقمًا غير واضح ( فيتم احتساب سع) وكان سعر ا

 قحلختصة اا ، فللجنة العطاءات المد بصورة مغلوطة أو مبالغ فيهناقص بتسعير بنإذا قام الم -ز 
 -:بما يلي  

 ،  عرض اورفض ال -1 
ان تبقى   يطةشر  ينالسوق الرائجة وأسعار المناقصين اآلخر  األسعار بمعرفة المقاول مستأنسة بأسعارل ديتع -0

 قيمة العرض بعد التدقيق . ديل مساوية أو اقل منعالترض بعد اإلجمالية للعة القيم
مات كما تمارس تعليه الورد في هذ ماغير متقيد بمال أي عرض هإها في مختصة بحقنة العطاءات التحتفظ لج (4-3) 

قتصادية اال العقبة منطقة ه في سلطةالمعمول ب 0221لسنة  (4رقم )ازم واالشغال لو النظام  بموجبصالحياتها 
 ةن( لس08مشتريات الحكومية رقم )لاام نظ) الهاشمية األردنيةة فعول في المملكشريعات النافذة الملتوا الخاصة
بإحالة ، (نفسه ظامالنوالتعليمات المنبثقة من  من الدستور( 102)( و114دتين )ى الماضتر بمقالصاد 0219
أي حق في مطالبة  ص لم يفز بالعطاء أن يكون ألي مناق  ن دو كل ذلك ة ويتملعروض قيميد بأقل ااء دون التقالعط

 ك .عمل بأي تعويض إزاء ذلصاحب ال
 

 ( كفاالت( الضمانات ) ال5) 
 :فيذ ( ة التنالاء ) كفألدن اضما  ( 5-1)

 يوما  (14) ةفتر  خالل ةالمطلوب و التأميناتلكفاالت اوتقديم ا تنفيذهعقد يع ن يقوم بتوق أ المناقص الفائز بالعطاءى عل
د نعألداء احب العمل ضمان ام إلى ص، وعلى المناقص أن يقدعليه أو تلزيمه له ة العطاءغه خطيًا بإحالمن تاريخ إبال

دى حد البنوك أو إحدر عن أان الصاتكون قيمة هذا الضمء المرفق ، و ألداج ضمان اب نموذلعقد حساقية اقيع اتفتو 
ضمانًا لتنفيذ التزامات العقد المناقصة( وذلك  دة ) في ملحق عرضحدم نفي األرد المرخصة للعملسسات المالية مؤ ال

 العقد.فاء ألغراض و  لمقاولا قد يترتب على اولدفع متنفيذًا تامًا ، 
ا يحق لصاحب دهب فعنن األداء المطلو ديم ضماز عن تقاقية العقد ، أو عجعن توقيع اتفأخر اقص أو تض المنإذا رف 

ضاء ، وال يكون للمناقص أي حق في المطالبة بها ن الرجوع إلى القالمرفقة بعرضه دوة صق االة المنفلعمل مصادرة كا
 تعويض بشأنها .أو بأي 

 
 : ( لعيوبإصالح اكفالة  لعيوب )ان إصالح امض  ( 5-2)
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ــلـلــ ع ــاحب العمـ ــدم لصـ ــاول أن يقـ ــد ت ى المقـ ــلمه ـشــ عنـ ــغالسـ ــلم األشـ ــم هادة تسـ ــو  ان. ضـ ــالح العيـ ــة إصـ % 5ب بقيمـ
ــن ق  ــمان قيامـــه باســـتكمال األعمـــال المتبقيـــة وتنفيـــذب يـــةالمنجـــزة النهائ لمـــااألعيمـــة مـ أعمـــال  عـــد التعـــديالت ، لضـ

ان الضــــم يــــث يكــــون هــــذاوبح ،منــــاقص عــــرض ال فــــي ملحــــقعليهــــا  مــــدة المنصــــوصللطلوبــــة صــــالح العيــــوب المإ
العمـــل ب حاصـــ الضـــمان لذا . وبتســـليم هـــ  مـــل فـــي األردنلعخصـــه لماليـــة كـــل منهمـــا مر مؤسســـة نـــك أو صـــادرًا عـــن ب

 . اول ضمان األداءيعاد للمق
 

 مالحظة عامة :
 ةاءات المختـصــــــ ـطــــــ عجنـــــــة الات، فإنـــــــه يحـــــــق للالتعليـمــــــ  إذا أخـــــــّل المنـــــــاقص بـــــــأي مـــــــن هـــــــذه 

 .عرضه اداستبع
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 عقد المقاولة الموحد
 0212/نشائيةللمشـاريع اإل

 
  0213 دلة الثانيةمعلعة االطب

 عطاءات الحكومية واالسكان / دائرة ال وزارة االشغال العامةن م ةالصادر ت والتعديال
 

 
 الجـزء الثانــي 

 ـــة العامــــــــ  ـــروطــلشــا
 
 

 وزارة صادر عنال0212 للمشاريع اإلنشائية لعام لة الموحد مقاو لعقد ار في دفتعامة لاالشروط بر تعت
مول به في سلطة منطقة معال 0221( لسنة 4رقم )شغال الوااللوازم نظام  و, ان ـواإلسك امةلعغال ااألش

مشتريات لاام نظو )  الهاشمية ةدني ر األة فعول في المملكافذة الموالتشريعات الن العقبة االقتصادية الخاصة 
يمات والتعل ( من الدستور102)( و114) تضى المادتينالصادر بمق  9021( لسنة 08رقم )مية و الحك
بتاريخ طرح هذا العطاء صة دية الخاالعقبة االقتصافي سلطة منطقة  السارية ، (نفسه النظامة من ق ثنبلما

د  منه بأنه قاماً لتز ا المناقص يعتبرم عرض اء وأن تقديطعة لهذا المن تعليمات شروطًا عام وجميع ما يتبعها
 .بنودها ع جميب اطلع عليها وتفهمها وقبل 
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 الفصـل األول  

 ة أحكــام عامـ 
GENERAL PROVISIONS 

 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(1/1)  " Definitions "    التعاريف:  
 هــــــــــذه لعقــــــــــد ت فــــــــــي شــــــــــروط ادر ة حيثمــــــــــا و مصــــــــــطلحات التالـيـــــــــ لمــــــــــات واليكــــــــــون للك 

أن الكلمات التي تشير إلى األشخاص ة( المعاني المخصصة لها أدناه ، كما لخاصوا نهام) العامة 
 -اق غير ذلك :لسيما لم يقتض ا القانونية األخرى ، تالشركات والكياناء تشمل الفرقا أو

1/1/1  "  The Contract": العقـد   

  1/1/1/1    tc"Contra  ":  العقـد   

،  والمواصفات  المناقصة ، وهذه الشروطقبول ، وكتاب عرض ال تابكقد ، و اقية العتفي ايعن 
د أو في كتاب ( مدرجة في اتفاقية العقوثائق أخرى )إن وجدت ات ، والجداول ، وأيةوالمخطط

 بول .الق
1/1/1/0  ent " Contract Agreem   "اتفاقية العقد: 

 (1/6) مادةليها في الشار ا( الموجدت نإ )ة العقد تعني اتفاقي 
1/1/1/3   nce"Letter of Accepta "كتاب القبول 

ألية  ، شاماًل قبل صاحب العمل لكتاب عرض المناقصة يعني كتاب القبول الرسمي الموقع من  
 ، اب القبولوإذا لم يتم إصدار كت .االتفاق عليها بين الفريقين ، ويقومان بتوقيعها تم مذكرات ي

فيه توقيع  العقد " ، وعندها يعتبر التاريخ الذي يتمية فاقتالقبول يعني "اكتاب فإن مصطلح 
 كتاب القبول . ة العقد " هو تاريخ إصدار"اتفاقي

1/1/1/4  "Letter of Tender" : ةكتاب عرض المناقص  

المتعلق رض علا، وتشمل  ولاالتي استكملها المقيعني الوثيقة المسماة كتاب عرض المناقصة و  
 وقدمه إلى صاحب العمل . اوللمقاغال الذي وقعه باألش

1/1/1/5  " "Specifications:     فاتالمواص 
قد وأي تعديالت العالمشمولة في  ات والتي تحدد مواصفات األشغاللمسماة المواصفتعني الوثيقة ا 

 الحكام العقد . عليها أو إضافات إليها تتم وفقاً 
1/1/1/6  Drawings"": تاالمخطط 

ية ومعدلــة يصــدرها ة فــي العقــد ، وأيــة مخططــات إضــاف ا هــي مشــمولكمــ  غالشــ نــي مخططــات األعت 
 ام العقد .نه( بموجب أحكأو من ينوب ع صاحب العمل )

 ""Schedules : الجداول 1/1/1/7



( 2020هـ// 7 ) م :عطاء رق  يةندسالعطاءات اله ةمديري                       لمملكة األردنية الهاشميةا                         

2002 كانون أول  

 اصةة الخنطقة العقبة االقتصاديلطة مس

مطار أسفل ط تصريف مياه االوخطف نظيتاعمال تنفيذ 

طار مياه األم تصريف مناهلتنظيف متنزه الدرب و

 في ةوالجزر الوسطي ةرصفواأل وارعالواقعة ضمن الش

منطقة العقبة  مناطق متفرقة داخل  

 

16 

م تضـ و  لمناقصـة ،ل وقدمها مـع كتـاب عـرض اني الوثائق المسماة الجداول كما استكملها المقاوتع 
اول ائم وجــدت والقــو ول الكميــاان ان تشــمل هــذه الجــداول جــدكــ موي ةعقــد بهــذه الصــفئق الالــى وثــا

 اسعار الوحدة.
1/1/1/8  " Tender"   ناقصة:عرض الم  

 اشـتملهامقاول بتقديمـه مـن وثـائق أخـرى معـه ، كمـا ال وجميع ما قام تعني كتاب عرض المناقصة 
 العقد .

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

 جزءًا منه . لمناقصة ، والتي تشكلوالمرفقة بكتاب عرض ا
1/1/1/12  " Bill of Quantities" : تجداول الكميا  

 " Daywork Schedule" : ةيمجدول العمل باليو  
 " الجداول " . ضمنلة و ن وجدت( والمشمك )إلالمسماة كذ قئني الوثاعت

1/1 / 0  "Parties And Persons  "  اص : الفرقاء واألشخ  
1/1/0/1  ''Party '':   فريقلا  

 يه السياق .عل مقاول كما يدليعني صاحب العمل أو ال 
1/1/0/0  "Employer ":  صاحب العمل  

   .ينانونيالقءه اوكذلك خلف ةاقصالمن في ملحق عرض لصاحب العميعني الشخص المسمى ب 
1/1/0/3  "orContract":  المقاول  

 يه صـاحبول في كتاب عرض المناقصة الذي وافق عليعني الشخص ) األشخاص( المسّمى بالمقا 
 ذلك خلفاءه القانونيين .ل كالعمل ، ويشم

1/1/0/4  "ngineer''E:  المهندس  

اض هذا العقد ، والمسـّمى فـي غر س ألدام بمهام المهنللقي صاحب العمل هنالذي يعي يعني الشخص 
ــديل  هــذه الصــفة ، أو أي شــخص آخــر يقــوم صــاحبناقصــة بملحــق عــرض الم العمــل بتعيينــه كب
 ( .3/4ذلك التعيين وفقًا للمادة ) عن ويبلغ المقاولالخر ،  للمهندس من وقت

1/1/0/5  entative seor’s Repr"Contract":  المقاول ثلمم  

وقت الخر بموجب المـادة  ه في العقد ، أو من يعينه منمقاول لتمثيلال ميهسلشخص الذي يي ايعن 
 عنه . ( ليتصرف نيابةً 4/3)

1/1/0/6  "el"yer’s PersonnEmplo:   أفراد صاحب العمل  
هنـدس ملي وعمـال ا( وغيـرهم مـن مـوظف3/0ة )يعني المهندس ومساعديه المشـار إلـيهم فـي المـاد 

بالغ المقـاول أنهـم فراد الذين يقوم المهندس أو صاحب العمـل بـإألان م ، وكذلك أياً  العملوصاحب 
 العمل .من أفراد صاحب 
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1/1/0/7    Personnel  actor’s"Contr"   :مستخدمو المقاول  

والعمــال  قــع ، بمــن فــيهم المــوظفينممثــل المقــاول وجميــع مــن يســتخدمهم المقــاول فــي المو نــي يع 
ــرهم مــن جهــاغو  فرعــي ، واألشــخاص اآلخــرين الــذين يســاعدون  اولمقــ  يقــاول أو جهــاز أز المي

 المقاول في تنفيذ األشغال .
 "Sub contractor":   عيل الفر المقاو 1/1/0/8

لتنفيـذ مقـاول فرعـي ، أو أي شـخص يـتم تعيينـه كمقـاول فرعـي د كي العقيسّمى ف أي شخص  يعني 
 ي من هؤالء .ين ألاء القانونيفلال ، والخجزء ما من األشغ

  " DAB " :      مجلس فّض لخالفات   1/1/0/9 

 ي أشخاص آخـرينو أفي العقد ، أ ةص الثالثة الذين يسمون بهذه الصفخاص أو األشيعني الشخ                                  

 الشروط . هذ( من ه02/3أو المادة )( 02/0دة )أحكام الما تعيينهم بموجب   يتم  

 ." FIDICبـ " ي للمهندسين االستشاريين يرمز اليه للدو د اااالتح      1/0/12/ 1
  نجاز:ارات ,المدد و اإلالتواريخ , اإلختب         /1/3/ 1

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

 ( يومًا.08) ـوض المناقصات باع عر لنهائي إليدا بق الموعديعني التاريخ الذي يس 
 mencement Date""Com:   تاريخ المباشرة  1/1/3/0

 (.8/1شعار به وفقًا للمادة )ل ويتم اإلمباشرة العمالذي يحدد ليعني التاريخ  
1/1/3/3  "Time for completion":  مدة اإلنجاز  

( 8/0دة )لمـاب اجـ قع الحـال ( بمو سب واسم منها ) حق  غال أو أيدة إلنجاز األشدة المحدتعني الم 
تمديـد لمـدة مناقصـة ، مـع أي يتم تحديـدها فـي ملحـق عـرض ال محسوبة من تاريخ المباشرة ، كما

 (.8/4جاز يتم بموجب المادة )اإلن
1/1/3/4  ''  on Completion '' sTest   عند اإلنجاز: اتار ختباال  

 يقين ، أو التي تطلب لفر ن ايالمتفق عليها ب، أو ا في العقد هيلمنصوص علتعني تلك االختبارات ا 
ال أو أي  ـأن يتم تسلم األشغل قبام " الفصل التاسع " ، إجراؤها بموجب أحك كتغيير ، والتي يتم

 قبل صاحب العمل. من ل (واقع الحا منها ) حسبقسم 
 ificateOver Cert-''Taking''  ل:شهادة تسلم األشغا     1/1/3/5

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

هـا فـي العقـد ، والتـي يـتم إجراؤهـا بموجـب أحكـام عليجدت( المنصوص تعني تلك االختبارات ) إن و  
ــل  ل (لحــاانهــا) حســب واقــع قســم مشــغال أو أي ألتم تســلم اشــروط الخاصــة ، بعــد أن يــ ال مــن قب

 صاحب العمل.
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 ''Defects Notification Period'' العيوب:   بعار فترة اإلش  1/1/3/7
فـي األشـغال أو أي  بـالعيوب( لإلشعار 11/1) بموجب المادة تعني الفترة الزمنية التي يتم تحديدها 

 يــتمهــا ل) مــع أي تمديــد اقصــة فــي عــرض المن ةا هــي محــدد) حســب واقــع الحــال ( كمــ  قســم منهــا
فـي ده از األشغال ، أو أي قسم منها ، كما يتم تحدي( محسوبة من تاريخ إنج11/3بموجب المادة:

 ( .12/1مادة )شهادة تسلم األشغال المشار إليها في ال
1/1/3/8  ''atePerformance Certific''  شهادة األداء :  

 (.11/9ة )المادارها بموجب دصلتي يتم اتعني الشهادة ا 
1/1/3/9   ' 'ay"d   اليـوم :  

 ( يومًا . 365، والسنة تعني )يعني يومًا شمسيًا  
1/1/4  ''Money And Payments''  فعات :غ والدالمبال  

1/1/4/1  "Accepted Contract Amount"    : قيمة العقد المقبولة   
ها واصالح أية  جاز وإن تنفيذ األشغال مقابلب القبول " اتها في " كالعقد كما تم قبولقيمة تعني 

 عيوب فيها.

  Contract Price"":   العقدقيمة  1/1/4/0
 فقًا الحكام العقد.م و يالت عليها تت( وتشمل أي تعد14/1وجب المادة )قد المعرفة بمتعني قيمة الع 

 "Cost'':   الكلفة 1/1/4/3

داخــل الموقــع أو ،  ولــةقمقــاول بصــورة معها الو ســوف يتكبــدأ تــي تكبــدهاتعنــي جميــع النفقــات ال 
 لربح .ماثلها ، ولكنها ال تشمل اات االدارية وما يخارجه ، بما في ذلك النفق

 ficate ertnal Payment C"Fi":  شهادة الدفعة الختامية 1/1/4/4

 ( .14/13)اصدارها بموجب المادة  تعني شهادة الدفعة الختامية التي يتم 
 ''l Statement''inaF:   النهائي لصستخالم 1/1/4/5

 ( .14/11رف بموجب المادة )يعني المستخلص النهائي المع 
 ''Foreign Currency'':   ةاالجنبي العملة  1/1/4/6

 حليةير العملة المها ( ، ولكن غلدفع جزء ما من قيمة العقد )أو كل  دهاتحدي عملة يتمتعني أي  
 "ertificate''t CnInterim Payme  ليةالمرحالدفع  ةشهاد 1/1/4/7

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

 urrencyl C''Loca'':  حليةالعملة الم 1/1/4/8

 شغال فيها .تعني عملة الدولة التي يتم تنفيذ األ 
 ''tificate t CeraymenP'':  عفشهادة الد 1/1/4/9

 فصل الرابع عشر " ي شهادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام " الأ نيعت 
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 ''Provisional Sum'': طيالمبلغ االحتيا 1/1/4/12

غال  بهذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما من األش يدهوجد( يتم تحد يعني أي مبلغ ) إن 
 .( 13/5المادة )موجب ديم خدمات بقتيزات أو للتزويد مواد أو تجه

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

( والتي يقوم 14/3) ل عن الدفع بموجب المادةتعني مجموع المبالغ التي يحتجزها صاحب العم 
 ( .14/9دة )لمارّدها بموجب اب

 ''Statement''    :الكشف أو المستخلص 1/1/4/10

ــاوللص يقدمــه الختســ كشــف أو ميعنــي أي   ــب شــ  مق ــام " الــ  ادةهكجــزء مــن طل دفع ، بموجــب احك
 .الفصل الرابع عشر " 

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

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

ا ازهــ إنجو تنفيــذ األشــغال زمــة لألشــياء الالا وغيرهــا مــنكنــات والعربــات ازة والمتعنــي جميــع األجهــ  
وجـدت(  مؤقتة وال معدات صـاحب العمـل ) إناألشغال ال واصالح أية عيوب فيها ، ولكنها ال تشمل

أو قصــد بهــا تشــكيل جــزء مــن األشــغال لت ألخــرى التــي شــكاو األشــياء اوال التجهيــزات أو المــواد 
 الدائمة .

1/1/5/0         " Goods":  اللوازم 
 مناسب .ا ، حسبما هو واألشغال المؤقتة أو أي منهات هيز جل والمواد والتلمقاوني معدات اعت 

 '' Materials'' : المواد 1/1/5/3

صــد بهــا تشــكيل جــزء مــا مــن و ق ( التــي شــكلت اتعنــي األشــياء مــن كــل األنــواع ) غيــر التجهيــزات 
ا هالمقـاول تقـديم لـب مـنت( والتـي يطدجـ قـط ) ان و ي ذلك المواد الموردة ف األشغال الدائمة ، بما ف 

 ب العقد .موجب
 ''  Permanent Works''                 :    االشغال الدائمة 1/1/5/4

 .بموجب العقد  االشغال التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول نيتع 
 "  Plant "  : التجهيزات االلية 1/1/5/5

  ل الدائمةشغااأل شكيل جزء ما منبها تلت او يقصد كشبات التي كنات والعر اوالم ألجهزةتعني ا 
 ''  Section '' :   قســم 1/1/5/6

 غاله فــي ملحــق عــرض المناقصــة كقســم مــن االشــ تعنــي أي قســم مــن االشــغال يــتم الــنص عليــ  
 ( .وجد ) إن

 '' Temporary Works'' :      األشغال المؤقتة 1/1/5/7
قتضـي وجودهـا فـي ي يالتـ  عـدات المقـاول (ناء منـوع ) باسـتث لؤقتـة مـن كـ تعني جميع االشغال الم 
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 ة وانجازها واصالح أية عيوب فيها .مدائالموقع لتنفيذ االشغال ال
 Works''''     :  االشغـال 1/1/5/8

 غال المؤقتة ، أو أي منها حسبما هو مناسب .الشوا ال الدائمةتعني االشغ 
 ''Other Definitions''  :تعاريف أخرى  1/1/6
 ''Contractor’s Documents'' :  ائق المقاولثو  1/1/6/1

لمجســمات وغيرهــا مــن الوثــائق حاســوب والمخططــات واألدلــة واحســابية وبــرام  التعنــي المــذكرات ال 
 يقدمها المقاول بموجب العقد .تي ) إن وجدت( الذات الطابع الفني 

 'Country'''  :الدولـة 1/1/6/0

 يطلب تنفيذ األشغال الدائمة فيها.  حيثع( ق )أو معظم المو  لموقعيوجد فيها ا يالتلدولة تعني ا 
 ''mentEmployer’s Equip'':  معدات صاحب العمل 1/1/6/3

دمها صـاحب العمـل لغـرض اسـتعمالها مـن يقـ  إن وجـدت( التـيكنـات والعربـات ) اتعني األجهزة والم 
زات جهيـ الت هـا ال تشـمل تلـكولكن المواصـفات ، يي محـددة فـ في تنفيذ األشـغال كمـا هـ قبل المقاول 

 .تسلمها بعد بالتي لم يقم صاحب العمل 
 e''Force Majeur'':   القوة القاهرة 1/1/6/4

 .كما هي معرفة في " الفصل التاسع عشر "  
 Laws'''' :   نينقواال 1/1/6/5

درة عـن أيـة الصـا ذلك األنظمـةكـ و لوطنيـة ، ة وغيرهـا مـن القـوانين اتعني جميع التشريعات واألنظمـ  
 مشكلة قانونيًا .مة عا ةسلط

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

 ( .4/0مادة )نات ، إن وجدت( المطلوبة بموجب ال) أو الضما يعني الضمان 
 Site'''':  الموقـع 1/1/6/7

،  يهــاف آلليــة والمــواد زات اســليم التجهيــ تو مــة عليهــا ائتم تنفيــذ األشــغال الدتعنــي األمــاكن التــي ســي 
 على اعتبارها جزءا من الموقع .وكذلك أية أماكن أخرى ينص العقد تحديدًا 

 ''Unforeseeable'':   منظورال غير 1/1/6/8

 مناقصة قولة بتاريخ ايداع عرض المرس ان يتوقعه بصورة معمت لكن بوسع مقاويعني ما لم ي 
 ''Order ariationV''  (: التغييري  راألم ير ) التغي 1/1/6/9

ــتم إصــدار التعلي  ــامبــه أو مــات يعنــي أي تغييــر فــي األشــغال ي  الموافقــة عليــه كتغييــر بموجــب أحك
 "الفصل الثالث عشر " .
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 الموحد عقد المقاولة

 0212/ للمشـاريع اإلنشائية

 
  0213 دلةمعلا  ةالثاني  ةطبعال

 
 

 الجــزء الثالـث 
لخاصـــة ا  الشـــروط    
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ريع اإلنشائيةللمشا  وحدالم عقد المقاولة  
  وط الخاصةالجزء الثالث : الشر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
................................................................................................ المشروع:  

     

قم: العطاء ر     
..............................................................................................  

 لخاصة .الشروط ا -أ
 الشروط الخاصة اإلضافية. -ب
 نات .يات والبيارض والضمانات واالتفاقج العنماذ  -ج

     
 
 

ط الواردة في هذا تمد الشرو وتع مة ، شروط العازء الد متممًا لجحو قاولة المر عقد المالجزء من دفت يعتبر هذا    
 للعقد . الجزء كشروط خاصة

القدر تبر سائدًا ويؤخذ به بمة يعالعا لشروطضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد اإّن ما يرد في هذه الشروط من إ    
 " .المواد عّدل على تلك " يفسر أو يضيف أو يلغي أو ي الذي
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 (1)  اإلضافية  لخاصةالشروط ا  -ب
 

 ط الخاصة اإلضافيةرو الش -ب
Supplementary Particular Conditions 

 ـــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــــــ 

 وصف المشروع موضوع هذا العطاء . *
مياه  تصريف مناهلتنظيف و  ربمطار أسفل متنزه الدخطوط تصريف مياه األتنظيف عمال أتنفيذ ع يتضمن المشرو           

وضح مهو  سب ماحو منطقة العقبة  خلمناطق متفرقة دا في ةالوسطي والجزر ةفصواألر  رعاو الواقعة ضمن الشطار األم
 ت المرفقةبوثائق العطاء وجداول الكميا

 :. ا يليعين االعتبار معلى المناقصين أخذ ب
ا تسـعيرهن المشـروع ويجـب عتبر جزء ال يتجزء مـ ت ولم ترد في المواصفات الخاصة تيالكمي اعمال وردت في جداول اأ .1

 .من األعمال ضمن 

 .( يوم175)االعمال  ذيمدة تنف .2
 .هينشائية بجزأع األقد المقاولة الموحد للمشاريع فترروط دلش طاءالعهذا يخضع  .3
ويحـق للمالــك زيـادة أو تقليــل  الكميـه يـذ كامــلترط تنفهــي كميـات تقريبيــة وال يشـ  اتول الكميـ فــي جـدالمـذكورة  الكميـات .4

أو تعـديل علـى  دون إعتـراض المقـاول وال يحـق للمقـاول المطالبـة بأيـة تعويضـات أو إلغاء البنـد أو جـزء منـه ات الكمي
 .ومهما كانت النسبة اإللغاء أو لكمياتانتيجة زيادة أو تخفيض  األسعار

 
 ن كان مطلوبًا ( .إ )وكيد الجودة تنظام   –(  9/  4المادة )   *
 ها.التي يقدم ت صاحب العمل والموادمعدا  –(  02/ 4المادة )   *
مدة  لتعدع ، روف هذا المشرو بالنسبة لظ – لمباشرة العم  –(  1/  8مادة ) لا  *

 ( .ة العطاءيجب تحديدها قبل إحاليومًا الى )( 40)
 جاز مدة اإلن  –(  0/  8مادة ) لا  *
 تأخير .تعويضات ال  –(  7 / 8المادة )   *

 فكاليسبب تغير التالتعديالت ب – ( 8/  13ة ) مادال*          

 ة ما يلي :الشروط الخاص نمة  ) ز ( ضاف إلى نهاية الفقر ي
حالـــة  فـــيويجـــب الحســـم منـــه  ســـية وأســـعار المحروقـــات ,عار المـــواد الرئيســـ ة أيـــادعـــن ز "  

 ات الخاضعة لتعديل األسعار ".محروقار الالرئيسية  وأسع انخفاض أسعار المواد
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 التالية : اة األمورمراع اوللمقيجب على ا *
 

 : عامةمات زاتلا -أ
 تطاع .مسالقدر تلويث البيئة بل من الضجي  و يللتقل على االعم -1
 ل .ر تنفيذ األشغاغي غرضلموقع ( ألي تعمال ) اعدم اس -0
 ع اإلضرار بالغير .وخالفه لمن ئضة عن الضخافه الوالميافيضان تصريف مياه ال -3
سـياجات لعـه وإعـادة االتصـرح لـه باق اجات بشكل مالئم ، وزرع بديل لما لم ييسمروج والار والشجاأل المحافظة على -4

 لمهندس .ا اتتعليم لى حسبو األتها إلى حال
مـل الترتيبـات وعمعـه ، ن يقـوم باالتصـال ل أمقـاولـك أحـد المجـاورين ، فعلـى اللـى مإنشاء سـقالة عفي حالة وجوب -5

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

 ة العمل :ر اضبط وإد -ب

 اضر االجتماع .اجتماعات الموقع وإعداد محد عيموا بيفي ترت دسلمهنأن يتعاون مع ا -1
 ّدلومعــ ة الهــواء القصــوى والــدنيا ، والرطوبــة ، ار جــات حــر يــة ، يســجل فيــه در ال الجو أن يعــد ســجاًل خاصــًا بــاألحو  -0

 لمليمترات وساعات الهطول لكل يوم .ابهطول األمطار 
 لتقارير .ا ادوإعد لر العميس تقدموغرافية لبيان ذ الصور الفوتخأأن يقوم ب -3
 ول .بأأواًل ندس عن إنجازاته هثل المجدواًل لذلك ، وأن يعلم مم ضعح العيوب ، أن يفي حالة إصال -4
يتفـق مـع  ب العمـل ، وبالعـدد والحجـم وبالشـكل الـذيحشـروع ، واسـم صـاالمسـم أن يزود الموقع بالفتـات تبـين ا -5

 عليه . هندسملا
ــة رفــــض  -6 ــي حالــ ــدالمهفــ ــدمهد العاأو مـســـ  سنــ ــب عـلـــ نــ ــا فيجــ ــل مــ ــادة أو عمــ ــل الـبـــ س لمــ ــاول قبــ دء ى المقــ

ــدم مق ــع أن يقــ ــحيح الوضــ ــه بتصــ ــادة أو التـصـــ ترحاتــ ــك ى حيح إـلـــ باإلعــ ــدس ، وذلــ ــدس أو المهنــ ــل المهنــ ممثــ
 الخطأ . رارتك لتالفي

  المهـــام يـــةلتأدبمشـــرف ذي خبـــرة ليـــه أن يـــزوده عف الموقـــع /  طلوبـــا منـــه تجهيـــز مختبـــر للمـــواد فـــيكـــان م اإذ -7
 :ة ليالتا

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

 عقد :لمهامه بخصوص ا داءوأ  ممارسة مهنة المقاوالت -ج
 

 الممارسة الجيدة:  -1
ــم يكـــن ــدد وـصــ  إذا لـ ــد حـ ــادة أو فقـ ــل لمـ ــنعي كامـ ــت  أو مصـ ــن اـنــ فإة ، منـ ــوممله مـ ــادة ن أ فهـ ــك المـ ــون تلـ تكـ
يـــــذ نفات الته منطقيـــــًا لممارـســــ مضـــــامني قـــــد أو مـــــا يمكـــــن أن يســـــتنت  مـــــنمالئمـــــة ألغـــــراض العأو العمـــــل 

 واصفات القياسية المعمول بها .مفات العامة والواصالمالجيدة  ، بما في ذلك نصوص البنود و 
 ية :سات القياصفاالمو  -2
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ول تقديم لمقاإنه يجب على ا( أو غيرها ف  B. S.S( أو )  A.S.T. Mمثل )  يةقياساصفات لمادة مو إذا حدد 
 مواصفات لما فيه قناعة المهندس.الن تلك طابقة ما يقدمه من متبي شهادة المنشأ التي

 

 فات المقيدة  :صامو ال -3
ر صدلمذلك ا  يغيرالو  ند ،ول التقيد بالبيجب على المقا همنتجات فإنما حدد مصدر واحد إلحدى المواد أو الا ذإ

 ة بموافقة صاحب العمل . من المهندس مقرون الواحد بدون موافقة خطية
 

 :  لمخفيةالخدمات ا مرافق عالمات -4
طات مرافق وأن يعد لها مخطدات مواقع لتمدي ايوجد بداخلهتي ال اكنعلى المقاول وضع إشارات بارزة في األم

 ها أو تشغيلها .ها أو صيانتها أو تصليحص عليالفح ءار عند إج هاإلي  هتداءتسهيل اال، وذلك لاضحة و  مساحية
 

 : المحليةاستخدام األيدي العاملة  -د
 

 ض المحلية :ن الخزينة أو القرو م  لممولةالمشاريع ا-1
بموافقة  م عمالة وافدةادخيجوز است ردنيـين ،تي يتعذر العمل فيها من قبل ألاالستثنائية ا التلحافي ا -أ

 .  ةالمسبق  ملالع وزارة
م باب وعلى أن يلتز نت األسلين غير األردنيـين مهما كامن الباطن للمقاو  عدم إعطاء أية عطاءات فرعية   -ب

 . فقطلون الفرعيون بتشغيل العمالة األردنية او المق
  ريراً ليه أن يرفع تقبرة أجنبية فعخ وبحاجة إلى مشروع ذو طبيعة متخصصة حب العمل أّن الاإذا تبين لص -ج

ر ورفع  اصة للنظر في مثل هذه األمو ة إلى لجنة فنية خالحاجة لتلك الخبرة األجنبي بأسبا نيبذلك يب
ر مساهمتها ااألجنبية ومقد كاتلشر اء إلصدار القرار المناسب حول السماح لزر لس الو تنسيباتها إلى مج

 -وتشكل على النحو التالي :
 ًا واإلسكان رئيس ةألشغال العاما معالي وزير

 دة اسضوية الوع
 واإلسكان   عام وزارة األشغال العامة ينأم

    رة العطاءات الحكوميةام دائمدير ع
 مهندسين ال  نقيب
 ليناو لمقب انقي

 ع.شرو وممثل عن الدائرة ذات العالقة بالم
 

 نموية خارجية : مولة بقروض تم المشاريع ال-2
 نييناألرد تااإلنشاء يقاولضمنها قانون م األردنية ومن نيوانعاة القيتم مرا - 
أو  ينأردنيـتالف مع مقاولين أو االئين غير أردنيـين بالمشاركة اريع من قبل مقاوليجوز تنفيذ هذه المش - 

 .لك ة ذباالنفراد إذا اقتضت المصلحة العام
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ــي حالـــة ت - ـ فيـــذ المشـــروعنوفـ ــر أردنـيــ  ؤالء المقـــاولينتـــزام مـــن قبـــل ـهــ لين فيجـــب االمـــن قبـــل مقـــاولين غيـ
ــة ليغبتـشـــ  ــة  عمالــ ــبتها عــــن )أردنيــ ــل نســ ــة المــــا%( مــــن م72ال تقــ ــدرة جمــــوع العمالــ ــة والمقــ هرة المطلوبــ
أي عـــــدد مـــــن يل تشـــــغال العامـــــة واإلســـــكان ، علـــــى أن ال يســـــمح بشـــــغرة األقيـــــًا بموافقـــــة وزارًا حقيتقـــــدي
 ل األجانب العاديـين غير المهرة .االعم

 

 زراء  مة االلتزام ببالغ رئيس الو امة العهاالمس اتركوالشامة والبلديات والمؤسسات الع ت ى الوزارالع-3
ة ثبوت مخالفة أحكامه من قبل الوفي ح قود التي تبرمها روط العواعتباره جزءا" من ش 1992ة ( لسن6رقم )

 التالية : ت بحقهم اإلجراءاخذ تت المقاولين
( 7ا )هة أقصادمخالل ع وضب الحب العمل لتصويانه من قبل صاو نطيًا على عإنذار المقاول المخالف خ -أ

 سبعة أيام . 
 وع. مستخدمة في المشر ال الفةالمخأجور العمالة األجنبية مالية تساوي رامة فرض غ -ب

 

ردني ات الواردة في كودات البناء الوطني األفة تعتمد المواصخاصوالا تبين وجود نقص في المواصفات العامة ذإ-4
 ألدنى .ا بحدها

 

 شغال .لية عند تنفيذ األفرة ومنتجات الصناعة المحمتو يات اللخدام اآلستا ليالمقاول المحى عل-5
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 :ةافياإلض الشروط الخاصة قحمل **
المحال  التوريد أو التنفيذ ومدى قدرة ومدةودة جء من حيث الطالعمع مراعاة جميع الشروط المطلوبة في دعوة ا -1

قل ب دون التقيد بأنسألى العرض األفضل والعطاء علتحيل ا نجنة أللز يجو  م بذلك ,اللتزاعلى ا العطاء هيعل
 األسعار.

دم قتلعرض الذي بات العنوان المثب اإلحالة بالبريد المسجل على اربقر أحيل عليه العطاء  ذيالتعهد يتم تبليغ الم  -2
ار األسع ناة سريمدل خال على أن يتم ذلكيمكن توثيقها  يالتلحديثة تصال ابأي وسيلة من وسائل اال ه أوب

 . وضة في جميع األحوالالمعر 

أو  عقد تنفيذه وتقديم الكفاالت ع وقيه بقرار اإلحالة بتيغبلبعد تليه العطاء عهد الذي أحيل عإذا لم يقم المت -3
ر على العنوان لقراتبليغه ا خيمن تار  وماة عشر يأربعم هذا النظام خالل أحكاتضى قملوبة منه بمطالالتأمينات 

في  ه اك اشتر  تامين الذي قدمه عندة أو اليصادر مبلغ الكفالعن تنفيذ اإلحالة و  مستنكفا , يعتبر العرضب بتالمث
 ا:نهلتالية أو أي مالحالة أن تتخذ اإلجراءات ا ذهي هالعطاء وللجنة ف 

 لتنفيذ.المستنكف عن ا ضلذي يلي عر اء على مقدم العرض األفضل العطلة اإحا -أ          
 حه. عادة  طر طاء وإعلإلغاء ا  -ب         

  ذه ن هفي البند )أ و ب( من ــورتيـكف في أي من الحالتين المذكتنام المتعهد المسإلز  -ج          
 ضرار لحقت بها نتيجة استنكافه. أو ألطة ـحملتها السـت لغالفقرة بفرق السعر وبأي مبا              

 لمدة ال تقل عن سنة. السلطة  عطاءات يك ف راـتــاالشد المستنكف من عهحرمان المت -د         

 مة بتوجيه أيلز ن مالمادة دون أن تكو ذهه يه فيء منصوص علاللجنة بأي إجرا تقوم -هـ        
 ات. المتخلف قبل تنفيذ تلك اإلجراءأو   تنكفسالمتعهد المى إلإخطار أو إنذار               

 سباب.ألبداء اإن ة دوالعروض المقدم فض كللحق في ر ا للسلطة -4

 الجمركية كافة.  مب والرسو ئالرسوم والضرا ة ملشانار األردني يلدبااره ععلى المقاول تقديم أس -5

 ة.باألرقام والكلمات وبخط واضح أو طباع سعر الوحدةيجب كتابة  -6

ي إن لو لختف البريد والهاق اندوصو س والفاك فوالهاتوقع م )المضح العنوان الدائن وبشكل وا يعلى المقاول أن يب -7
  .التوقيعوتسمية الشخص المخول ب وجد(

 رها الكميات الدقيقة والفعلية.اكميات تقديرية واليجوز اعتب يرها في جدول الكميات هذكد ان الكميات الوار  -8

ت ءااطالع دائرة /انكسلعامة واإلاألشغال اوزارة  المفعول صادرة عن شهادة تصنيف سارية اقعلى المقاول إرف  -9
 .  الحكومية

رحلية ويعتبر عدم عند تقديم الفاتورة المزمة الالغال شاالاد و و ملمقاول بتقديم تقارير فحوصات الجودة للم از تلي -10
 رف الفاتورة. رير سبب موجب اليقاف صالتقاهذه  تقديم

ة  يجضرار تحدث نتلعامة وأية أا ة والسالم  نمعلى األ لالزمة للمحافظةبير االتدااذ جميع ل باتخاومقاليلتزم  -11
 .لها المقاولملك يتحفي ذل ماهاإل
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على  ظةار والمحافبغروج الج أو خزعاث إيكفل عدم حدو  العمل بما المؤقتة أثناءاجز الحو يراعى وضع  -12
 .قير للط م تعطيل العمليزات الموجودة وعدالتجه

 

وزارة االشغال   عنة صادر يم الدا للتعاممية استنالحكو ا ة العطاءاتية المؤهلة للعمل لدى دائر ت الهندسالمختبراتعتمد  -13
 . ل في السلطةالزمة لجميع مشاريع األشغالابرية خالم فحوصاتمة واالسكان إلجراء العاال

ويحق للمالك زيادة أو تقليل  ذ كامل الكميهفيتنترط هي كميات تقريبية وال يش مياتكفي جدول الرة المذكو  الكميات -14
أو تعديل على   دون إعتراض المقاول وال يحق للمقاول المطالبة بأية تعويضات أو إلغاء البند أو جزء منه الكميات 
 . لنسبةومهما كانت ا اإللغاء أو لكمياتانتيجة زيادة أو تخفيض  األسعار

تاب رئاسة  المعطوف على ك 02/12/0229بتاريخ الصادر  (1224ر مجلس المفوضين رقم )استنادا إلى قرا -15
من كوادره  %(15ه )بتنسما  المقاول تشغيل ,على 32/9/0229 ( تاريخ18/11/1/19784اء رقم )الوزر 

  .ريبلتدوا الشركة الوطنية للتشغيل ع من متدربيالمشرو تنفيذ الفنية الالزمة ل

تها رقم ي جلسذ ف ختخاصة الملاتصادية ق المنطقة العقبة االشغال في سلطة وام لجنة اللواز استنادا إلى قرار  -1 -16
  ام الرسمي وفيرج أوقات الدو قاول العمل خامال حال رغبة في 10/11/0218قدة بتاريخ ( والمنع87/0218)

سب  وحع لجهاز االشراف المسمى على المشرو  فيضااإلل العم ة يتحمل المقاول الكلف المترتبة علة العطل الرسمي
 االتي:

لبندا  الكلفة 
المشرف سدة المهنعساكلفة  ساعة نير /دنا 01    

المراقبة اعة سفكل دنانير/ الساعة 6   

ةإداري مصاريف من االجمالي %  52   

ي ر ف من قبل استشاار شالكان االشراف على المشروع في حال فاق عليها حسب طبيعة اأي الية أخرى يتم االت -16-2
 (0ف )عشرااقية االتفا في عقد رذكتي تر السلطة ( وحسب الشروط الادكو وليس ذاتي ) من قبل 
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 ات مطلوبة من المقاول ومعلم

 : ول المنفذ (اول ) جهاز المقاقمالتخدمو ومسممثل  *
مـدة  طيلـة قـعًا للعمـل فـي المو هاز متفرغالج ن وأدنى ، وبحيث يكين الجهاز المنفذ التالي كحد لمقاول أن يعيتعين على ا 

ريع مشـاأو التنفيـذ أو كليهمـا علـى  افشر إلا المجدناه في أ نةلمدو الخبرات او  مؤهالته اللدي ن تنفيذ المشروع ، وأن تكو
 ة :اثلمم

 -واألعداد التالية : نفذ بالمؤهالتاصر جهازه المقاول توفير عنيتعين على الم
أو  رق صيانة الطفي مجال  سنتان( 0عن ) لق( وبخبرة ال تالمدنيةفي الهندسة )عي ماجممثل المقاول : بمؤهل  -1

عدم  في حالشهريا  دينار 752ويحسم مبلغ ندسين االردنين جل في نقابة المهن عضو مسوان يكو يحصصرف 
 التعيين

فيذ ف او التنشراالاسنوات في مجال  3 نقل عتة المدنية وبخبرة ال طة في الهندسهل كلية متوسفني مؤ مراقب  -2
 في حال عدم التعيين .  شهريا ران( دي522ويحسم مبلغ )

 

بتصريف تعلقه بأية أعمال ممهندس العقد للقيام  اتللعمل حسب توجيه المطريةاالت ( للح12دد )عال مين عمأت -3
ليمات عوحسب ت ويكونوا على أهبة اإلستعداد الساعة روعلى مدا تجمعات المائيةمعالجة الر و مطامياه األ

 .دسمهنال

 1/15503-2011 كان كتـاب رقـمإلسـ وا ةالعام غالة االشر اتزام والتقيد بالتعميم الصادر عن وز على االلالتأكيد مع 
تهـا لاصة بالوزارات والتـي تـتم احيع الخاشار الماد مهندسين على كوادر معلق بعدم اعتوالمت 28/24/0219تاريخ ب

المهندســين علــى كــادر بتســجيل  ســين يفيــدمــن نقابــة المهنداال بكتــاب  ةقــاوالت المحليــة واألجنبيــ ركات المعلــى شــ 
ة التأكـد مـن ر تنص على ضرو  ردنيين والتياألهندسين ابة المقانون نق( من 05ادة )الملى اادًا ناستمعنية لاالشركة 

 انوناحكام الق بابة وعلى كادر الشركة بموجلدى النق سهندتسجيل الم
 

 مالحظة:
 لفتخ ةي حالف و   المنفذ لـين كل فرد من أفراد جهاز المقاويعتتواريخ  والمهندس علىل اوبين المق ايتعين االتفاق فيم

تب مثل وامن ر قابله ي مام ـين بديل له فإنه سوف يتم خصون تعيرد منه دتغيب أي ف  ه أوفرد من المقاول عن تعيـين أي
 س .دين حسب تقديرات المهنالمعينين أو المتغيب ريهؤالء األفراد غ
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 .لكهروميكانيك وفئة تصنيفه ا  شغالل الفرعي ألالمقاو ةيتسم *
 

 يففئة التصن     مقاولالم اس                
 ـــــــــــــــ                   ـــــــــــــ: يكالميكان
 ـــــــــــــــ                  ـــــــــــــ:  الكهرباء

 

ن يـينرداأل سينمهندة الية شهادتين األولى من نقابومالحكءات ة العطالى دائر إ يقدمواين أن يـنردعلى المقاولين غير األ *
إلجراءات  ا افةل كتكماول قد اسقالنموذج أدناه ( تفيد بأّن المب نيـين ) حسءات األردولي اإلنشالثانية من نقابة مقاوا
شاءات عند إحالة ني اإلقاولقانون منيـين و در ين األلمهندسا ةقابقًا ألحكام قانون نر األردنيـين وف يغلخاصة بالمقاولين ا

تقدم بها دون أن يحق  أنالتي سبق و مناقصته  صادر كفالةيحق لصاحب العمل أنيو  يةفاق تإلايع توققبل يه و العطاء عل
 كان نوعها . اممل بأي مطالبات مهى صاحب الععلوع لرجو االعتراض أاللمقاول 

 
 النموذج 

 
 

 ية الحكوم تارة العطاءدائم ار ععطوفة مدي
 

ألحكام  اً انونية وفقراءات القكافة اإلج ......... قد استكمل.. ......... ..............ّن المقاول السادة .......بأعلم يرجى ال
 المعمول به .  ............................................... .قانون ...............

 
 .ن ينيـنقيب المهندسين األرد

 .ن نيـياألرد شاءاتلي اإلنو اأو نقيب مق

 
 ( .  Warranty يع ) لتصناإلقرار بضمان عيوب ا *
 لعملا احبح صصالالوكيل ل وة صادرة عن الجهة الصانعة اعدلي كفالةء تقديم العطا يحال عليه على المقاول الذيين عتي

ومًا من تاريخ ي(  365) ولمدة  بالعقد ةلالمشمو نيكية كايرومفة األجهزة والمعدات الكهتصنيع لكالاوب تنجم عن أي عي لضمان
  ةجهزة والمعدات الكهروميكانيكياألدال أي من ا ، الستبلية وخالفهسؤولية المقاول المام لةكفالا ههذ شمليث توبح تسلم األشغال

 ألشغال.ا يخ تسلمن تار م ماً و ي(  365) يًا ولمدة محليًا أو أجنب ةر القطع التبديلييف تصنيع وتو ب عيو ها ر بالتي تظه
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 ت  ياناوالبعرض والضمانات واالتفاقيات  لذج اج. نما
 

 ة ب عرض المناقصتاك وذجمن -1ج
 ة لمناقصعرض ا ملحق -2ج
 صة فالة المناقنموذج ك -3ج
 العقد  نموذج اتفاقية -4ج
 ( واحد  الفات )  مجلس بعضوقية فض الخج اتفاذ نمو  -5ج
 أعضاء (ة بثالث مجلس  ) فات نموذج اتفاقية فض الخال -6ج
 األداء / كفالة التنفيذ  ضماننموذج  -7ج
  وب عيال حالصة إج كفالذ و نم -8ج
 دمةلدفعة المقنموذج كفالة ا -9ج
 غال شجاز عند تسلم األصة عن دفعة اإلننموذج مخال -10ج
 بالمخالصة  قرارج إموذ ن -11ج
 المقاول  ت انموذج التزام -12ج
 خرى ألات اإقرار متعلق بالدفع -13ج
 ة عممنو دفعات البالمتعلق  ارإقر  -14ج
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   1ج
 ة صق ناالم عرض نموذج كتاب

Letter of Tender 
 

الواقعة ار األمطمياه  تصريف مناهلتنظيف و  خطوط تصريف مياه األمطار أسفل متنزه الدربتنظيف  اعمالتنفيذ :  المشروع
  طقة العقبةنمداخل  مواقع متفرقةفي  لجزر الوسطيهه وافصواألر  وارعضمن الش

 (0202 /  هــ /  7   )العطاء رقم: 
 اصة . ية الخادتصق العقبة االسلطة منطقة صاحب العمل(:  ) سادةإلى ال

وجداول  والمواصفات والمخططات  ، لعقد ،ا طشرو ة ة به ، كما قمنا بدراسيطمحلا ى الظروفف علر عتلموقع وانا بزيارة القم دقل
 ةق..... المتعل..................رقام: ..... اء ذوات األحق العط، ومال  األخرى  لجداولناقصة ، وا، وملحق عرض المالكميات 
أية   وإصالحا هليمتسفيذ األشغال وإنجازها و نبت وماه أن نقأدن نيعق حن المو أعاله ، ونعرض نر روع المذكو المشل غاأشبتنفيذ 

ره: مالي وقدبلغ إجقابل ممأعاله ق المدرجة ل كل هذه الوثائالعرض الذي يشم اعيوب فيها وفقًا لهذ
 د .عقجب شروط البمو  نال اً بح مستحقصيأي مبلغ آخر .......... أو .... ..................

 

ـين أعضائه يعوسوف نقوم باالتفاق على تالعقد ط و شر  منجب " الفصل العشرين " مو ب "تاض الخالف لس ف جم "تعيـين إننا نقبل 
 قصة .ملحق عرض المنا حسب
ويمكنكم لنا ،  ماً لز ى العرض مإيداع العروض ، وأن يبق اريخمن ت( يومًا 92) ةة هذا لمدض المناقصم بعر اللتزااى ق علنواف 
عرض   جزءا" ال يتجزأ من " كتابيشكل  صةق مناالكما نقر بأّن ملحق عرض  ه ، هذاللتزام دة ام ءابل انقضوله في أي وقت ق قب

 .المناقصة " 
 

خ عمل بتاريالعقد ، وأن نباشر الوط ن شر ( م4/0المادة ) بجمطلوب بمو ألداء الضمان انقدم  ننا ، أة قبول عرضنتعهد في حال
 جاز " .ة اإلنمد اللخ  لمتطلبات وثائق العقداً وفقا عيوب فيهأية  حلصلمها وننجز األشغال ونسن رة ، وأنالمباشر أم

قرار أو  قبولب الهذا مع " كتالمناقصة " اب عرض ا " كتلك فإنّ ذن يتم ا ، وإلى أالعقد فيما بيننوتوقيع اتفاقية  وما لم يتم إعداد
 ا بيننا .يمف  ملزماً عقدًا ر تبيعتصدرونه  لة " الذيإلحاا

 تقدم إليكم . ض التيرو عال منل العروض قيمة أو أي  أق  بولبقمين ملز  غير مكنأب كذلك ونعلم

 ........... .................عام: .... .....................ر: .. ه..... من ش............... وم: ..ض في الير عحرر هذا ال

 . .............................................. ....د: ............... شاه.................... ...........المناقص:  توقيع



( 2020هـ// 7 ) م :عطاء رق  يةندسالعطاءات اله ةمديري                       لمملكة األردنية الهاشميةا                         

2002 كانون أول  

 اصةة الخنطقة العقبة االقتصاديلطة مس

مطار أسفل ط تصريف مياه االوخطف نظيتاعمال تنفيذ 

طار مياه األم تصريف مناهلتنظيف متنزه الدرب و

 في ةوالجزر الوسطي ةرصفواأل وارعالواقعة ضمن الش

منطقة العقبة  مناطق متفرقة داخل  

 

33 

   0ج
 ملحق عرض المناقصة 

Appendix to Tender 
الواقعة طار مياه األم تصريف مناهلط تصريف مياه االمطار أسفل متنزه الدرب و و خطنظيف تل مااعتنفيذ : المشـروع

 منطقة العقبة  مناطق متفرقة داخل في رصفه والجزر الوسطيهواأل وارعضمن الش
 (0202هــ// 7)  : رقم اءعطلا

 تاديدتحلا دةالمام قر  نياالب
 : ل اسم صاحب العم

 وانه:نع
1/1/0/0 
 1/3و

  ةاصادية الخبة االقتصنطقة العقمة سلط

 اسم المهندس: 
 عنوانه:

1/1/0/4  

 اسم المقاول:
 :عنوانه

1/1/0/3 
 1/3و

 

 نارديخمسمائة ألف و  (1522) تماليتعال  لمناقصةاكفالة 
 اليوجد التعليمات صالح العيوبإ انمض
يًا من ًا تقويممو ي مائة وخمسة وسبعون    ( 175)   1/1/3/3 لاشغلأل ازنجإلا ةدم

 ةر المباشر أم اريخت
 اليوجد 1/1/3/7 فترة األشعار بالعيوب

ل إلى خولدفيها المقاول حق ا منحالمدة التي سي
  قعمو ال

 رةباشالم( أيام تقويمية من تاريخ أمر  7) 1/ 0

ريخ المحدد التد ابع لمعالدة لمباشرة لمحدرة افتال
 مباشرة لل

ة ضمن مدة  ولمهذه الفترة مش وتعتبر ،( يوماً 15) 1/ 8
 اإلنجاز

ل لمشاريع  تسلم األشغاللجنة فترة المحددة لا
 االتوليد وما يماثله تحطالمستشفيات وما

 يوماً ( 08) 12/1

 ةباشر يخ الممن تار ( يومًا 14خالل ) 18/1 تقديم وثائق التأمينات 
 %( من " قيمة العقد المقبولة"12) 0 /4 ء داألا انــضم

 ال يوجد 14/0 قيمة الدفعة المقدمة 
 واحدمن عضو       [       ] 02/0 ت الخالفاّض ف تشكيل مجلس 

  ءأعضاثالثة  من   [       ]
 باشرةلمخ ااريمن ت ( يوماً 62خالل ) 02/0 الفاتالخ فّض  فترة تعيـين مجلس
 مة الدفعةيق  من %(12) 14/3 نسبة المحتجزات  

 قبولة"ملا %( من " قيمة العقد5) 14/3 الحد األعلى للمحتجزات
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مهما  كل حادثدينار ل لفأ  عشرون  (    02222  )   18/3 ضد الطرف الثالثمين لقيمة التأ الحد األدنى
 بلغ عدد الحوادث

فات في الخال س فضجل الجهة التي تعين أعضاء م
 . نيقيفر لاعدم االتفاق بين  حالة

 ة جمعية المحكمين األردنيـ 02/3

 لمفعولا ةيلسار وانين األردنية االق 4/ 1 حكم العقدي ن الذيالقانو
 ربيةاللغة الع 4/ 1 دلعقي امعتمدة ف اللغة ال

 غة العربيةالل 4/ 1 لغة االتصال
 ( أيام في األسبوع5) ولمدة ت يوميًا،ساعا( 7) 5/ 6 سبوعيي واألمدة العمل اليوم

 أو حسب توجيهات المهندس المشرف 
المبلغ ئوية التي تدفع للمقاول عن " مال بةنسلا

 جدولإذا لم ترد في الي الذي يتم صرفه " اطاالحتي
 %12 ب-13/5

 اليوجد 14/5 موقعللى اول إالوصات عند التحضير 
 ولة% من قيمة العقد المقب05 14/6 الدفعة المرحليةالحد األدنى لقيمة 

  راف طاأل خلفت حالةي عيـين المحكمين ف ة تسلط
 . نـيعيتد العن

 فذاألردني الناكيم التحنون بموجب قا 02/6

 عضو واحد  [       ] 02/6 يم التحك ةء هيئأعضا عدد
[       ]  ثالثة أعضاء 

 قانون التحكيم األردنيب جبمو  02/6 إلجرائية للتحكيمالقواعد ا
 راخيوم تل يلك / دينار ثالثون   (32) 7/ 8 قيمة تعويضات التأخير

 لمقبولة%( من قيمة العقد ا15) 7/ 8 تعويضات التأخير مةقيى لصق األالحد 
  14/7  تالعمالتبديل أسعار 
 داليوج 13/8 التكاليفبسبب تغير تعديل األسعار لخاضعة لالمواد ا
 وياً %( سن9) 14/8 ( الفائدة القانونية ) نفقات التمويل نسبة

 مطلــوب]         [                      9/ 4 ودةجنظام توكيد ال

 مبكريوم عن كل نار ( دي  اليوجد)    8/13 مبكرلمكافأة اإلنجاز ا
 الدينــار األردني 14/15 اولدفع للمقالمالت ع

نجاز مدة اإل (1/1/5/6األشغال )  أقسام
 الخاصة به

(1/1/3/3) 

 تأخيروم قيمة تعويضات التأخير لكل ي

 رنامج خطيباشرة بب( أيام من تاريخ الم7خالل )  ذج ونمال  -مهيقدل تعلى المقاو –برنامج العمل 
اص بالجداول الزمنية خمعد ببرنامج  هندسي  والكتروني

 ريع للمشا
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   3ج

 نموذج كفالة المناقصة   
Form of Tender Guarantee 

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

عالمنا أّن المناقص شركة إ ....... لقد تم.................................. .................. مل ( : صاحب الع) ة لسادا إلى
، ولما  طاءعالة دعو ة لابستجنه أعاله المشروع المنوه عناقصة للمل...... سيتقدم بعرض ................................  :
 بناء" على طلبه ، فإّن مصرفنا :و ة مع عرضه ، مناقص بكفالةالمناقص م قدن يتأ علىنت شروط العطاء تنص كا
بلغ : م مرجعة عنه أن يدفع لكال .................. يكفل بتعهد ........................................ بنك
 ا يلي : م لبالط منيتضخطي منكم وبحيث طلب أول ورود   عند ............ .............................
 

الحية يم العـروض أو قبـل انقضـاء صـ دقاء آخر موعد لتافقة منكم ، قام بسحب عرضه بعد انقضو  المناقص ، بدون مأنّ  -أ
 ًا ، أو يوم(  92العرض المحددة بـ ) 

 أو  ، قدالع وطشر  ( من1/6جب المادة ) العقد بمو  قيةاتفا رامإب فيفق ، ولكنه أخالعطاء عليه  لةتم بإحاقم أنكم قد -ب
 ( من شروط العقد. 4/0ادة )ملاألداء بموجب اء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان اد قمتم بإحالة العطم ق أنك -ج
 

كمها الكفالة تحه ذه أنّ ما ، كا لينإعادتها إ ( يومًا ويتعين92الغة )لبامدة صالحية الكفالة اء وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقض
 ردن .ألا ا فيبهول ن المعمالقواني

 
 .........................................لكفيل/البنك : ....قيع او ت
 

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

 ....................... ...............: ....... ـــخ ــــــــــــــــــــالتاريــ
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   4ج

 د قعية الاق تفنموذج ا  
Form of Contract Agreement 

 
 ........ .................................العطاء رقم:.........            ...........روع:..............................شالم
 
 

......... ...... ....شهر ................ ...... من .......... ........ ...........في هذا اليوم . تفاقيةاال حررت هذه
 ............ ...لسنة

 بين      
 ألول"ره " الفريق اتبا... على اع.............................................................صاحب العمل: ................. 

 و     
 ي"ن" الفريق الثااره لى اعتب.........ع............................................ ............... ..........قاول : ........الم

 ............ .................................نفيذ أشغال المشروع: .....تبيقوم المقاول  لما كان صاحب العمل راغبًا في أن
................ .................................... ................................................................. ........ 

وط ة عيوب فيها وتسليمها وفقًا لشر ألشغال وإنجازها وإصالح أيا المقاول لتنفيذقد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به  ولما كان
 لعقد ،ا
 

 -يلي :ريقين على ما لفق بين افاتفقد تم اال
 ليها فيما بعد .إالعقد المشار روط ها في شالمحددة ل يلمعانا فسة في هذه االتفاقية نبير الواردتعالوات مالكلن ليكو -1
 صورة:ال اءتها وتفسيرها بهذهقر  من هذه االتفاقية وتتمال يتجزأ وثائق العقد وتشكل جزءا"  " لمدرجة تاليًا تعتبر الوثائق ا -0

  كتاب القبول "  " -أ
    قصةمناال كتاب عرض -ب
 ......................... ......................... ................ ........ة ذات األرقام: . حق المناقصمال -ج
 العامة (و  الخاصةالعقد ) شروط  -د
 المواصفات -هـ
 المخططات    -و
 خرى ( .داول األلجاة ) جداول الكميات و ّعر والجداول المس  -ز

 
 

 ......... ........................................... ....................................... ة:بوللمقد ا" قيمة العق -3
 ............... ............................................................ ..................  :" مدة اإلنجاز "  
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 وإصالح وإنجازها لااألشغذ في، يتعهد المقاول بتن قًا للشروطوف لاومقللقة ستحالم صاحب العمل بدفع المبالغ اء قيامإز  -4

 ليمها وفقًا ألحكام العقد .سعيوب فيها وت أية
 
إلى   فعدهد صاحب العمل بأن ييتعصالح أية عيوب فيها وتسليمها ، وإ تنفيذ األشغال وإنجازهاب المقاول ء قيامإزا -5

 دد في العقد .وب المحوباألسليد واعمالي ف  عقدال كاممقاول قيمة العقد بموجب أحال
 
ول وذلك وفقًا للقوانين المعم هعد المحدد أعالرام هذه االتفاقية وتوقيعها في المو بلفريقان على إفق افقد ات ى ما تقدملعء" ناوب

 بها .
 

 لعمل (صاحب ا ) لالفريق األو      ( اولالفريق الثاني ) المق
 
 

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

 .... ......................االسم: ...............          ......... سم: ..............................اال
 . .....................................:..يفةالوظ          ........... .......................ة: ...ظيفالو 
 . .............. وقد شهد على ذلك:..............          ........ ...........:........كلعلى ذد شهوقد 
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   5ج
 اتفاقية فض الخالفات ذجنمو   

Dispute Adjudication Agreement 
 واحد ( وبعضمجلس  )

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

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

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

 . .................................................. نوانه:ع.................   ...مجلس:.........................العضو 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ض الخالفات س ف عضو " مجلغبان مجتمعين بتعيـين ير تفاقية العقد " وكونهما ا قاما بإبرام " لما كان صاحب العمل والمقاول قد
قد اتفقوا جلس ، لما العمل والمقاول وعضو ن صاحب مالّن كفإ، "  DAB" لس مجيد ، ويسمى أيضًا " الحو ال العضو ن ، ليكو "

 -: يلي على ما
 

 ت التالية عليها: يالخالفات ، مع إدخال التعدلا التفاقية فض لشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطاً اتعتبر  -1

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

لى النحو ع عاب عضو المجلسالخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أت من شروط اتفاقية فض( 18) البند حكام أاًل بعم -0
 -التالي :

 ومات.ميا)        (  دينار عن كل يوم ك   -أ  
 ت األخرى .اقفلنليها اإمضافًا    -ب 
قية ا( من شروط اتف 17)  البند  بأحكام رى عمالً خاألت األتعاب والنفقات فع بدالبد لمقاوالو  عملال حبصا إزاء قيام -3

 .ية الفات وفقًا ألحكام هذه االتفاق لخمهام " المجلس" كمسوٍّ لب يتعهد بأن يقومفض الخالفات ، فإّن عضو المجلس 
 
ل بدت ائه لمهام فض الخالفازاء أد، إ جلس"لما و "لعضا دفعين ومنفردين بأن يمجتمع لومقامل والعيتعهد صاحب ال -4

 ت .اف فاقية فض الخال( من شروط ات17) البند بموجب أحكام  هى التي تتحقق لألخر فقات ااومات والنالمي
 
 .خاضعة ألحكام القانون األردني  يةإّن هذه االتفاق -5
 

 لعملا احبص    لوالمقا    عضو المجلس
 
 

 .وقد شهد على ذلك 
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   6ج
 الفاتفض الخية  ق اتفاج وذنم 

Dispute Adjudication Agreement 
 الثة أعضاء(بث جلس) م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . ...... .............................. ................................وع: ..........................شر وصف الم
 ............................ ................  :عنوانه .......................................: ... عمللا حبصا
 ... . .................................عنوانه: ....... .........................................ل:.......ـــاوالمقـ
 ............. ............................... عنوانه: .............................. .....المجلس:........ عضو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ض الخالفات " مجلس ف"  ون عضـيعيبت ينعتممج ة العقد" وكونهما يرغبانيق تفاام " ار المقاول قد قاما بإبل و لما كان صاحب العم

قد اتفقوا  ،ساول وعضو المجلجلس" فإّن كاًل من صاحب العمل والمقمين يشكلون " الالذ لثالثةاألعضاء ا ام أحدمهب، ليقوم 
 -على ما يلي :

 ليةتاال ات ، مع إدخال التعديالتفلخالة فض ايفاقية شروطًا التفاق التتعتبر الشروط الملحقة بهذه ا -1
 .................... . .......................................... ....................................ا:يهعل

المجلس   عضو، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب  اتط اتفاقية فض الخالف شرو  ن م( 18) البند ام عماًل بأحك -0
 -تالي:لعلى النحو ا

 ت.مااو كميوم ي كل )        ( دينار عن   - أ  
 ى .خر  إليها النفقات األافاً مض    -ب    
( من شروط اتفاقية  17)  د البن بأحكام بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمالً  عل والمقاول بدف العمصاحب  إزاء قيام -3

 فقاً و  فاتس اآلخرين كمسّوين للخاللجالمأعضاء  بأن يقوم بمهامه مع عهدالخالفات ، فإّن عضو المجلس يت فض
 ة .تفاقياال هم هذكاحأل

 

لخالفات بدل " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام فض ا وبأن يدفعا لعض ردينن ومنفاول مجتمعيوالمق ملعيتعهد صاحب ال -4
 .ات الخالف  من شروط اتفاقية فض (17) البند ي تتحقق له بموجب أحكام لتاومات والنفقات األخرى ايمال

 رئيسًا للمجلس ...... .... ...................يعتبر عضو المجلس ... -5
 . يالقانون األردنكام عة ألحتفاقية خاضذه االه إنّ  -6
 

 

 العمل بصاح              المقاول      عضو المجلس   
 
 

 . وقد شهد على ذلك
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 شروط اتفاقية فض الخالفات
 
مهامه خالل   المجلسشر ان يبا لى، عمل لعة ا( يومًا من تاريخ مباشر 62)ل خال جلسمعضو أو أعضاء السمى ي -1

 . تقية فض الخالفااتفاتوقيع خ  اكتمال ن تاريم ( يوماً 62)
هم  ( يوم من تاريخ إشعار 08ل مدة )خالالفريقين ، وذلك  اق بينفتباال اء المجلسيمكن إنهاء تعيـين عضو أو أعض -0

لكن بحد تمديدها و ريقين الف ي منأ لبيط لم مال  صدور شهادة تسلم األشغا دنن عالتعيي بذلك ,كما تنقضي مدة
 النصف .    ه الحالة يتم تخفيض بدل االتعاب الىذالعيوب ، وفي هار باالشع نقضاء فترةاريخ التأقصى 

 أسباب مبررة. دون أعضاء  المجلس أو ) األعضاء( ب حديقي التعاقد عزل  أز لفر و جالي -2
 ند تعيـينهيفصح عن تقاًل عن الفريقين ، وأًا ومسايدحته مهمم داءء أناأث المجلس أن يكون وأن يبقى وعض ين علىعيت -4

عن  م قت الحق إذا أصبح على علو  أن يفصح في أي اده أو استقالليته ، كما يتعين عليهيقد يؤثر على ح أمر  عن أي
 . خرآليق افر القة واف وم ع ح إلى أي فريق إاّل بإطالصنال تقديم هالليته ، وال يجوز لستقأي أمر قد يؤثر على حياده وا

ال ستماع التي يعقدها بسرية تامة وأن الاطاته وجلسات اونش العقد مع تفاصيل امليتع نأ يتعين على عضو المجلس -5
  ن أو أمهمته بألي طرف آخر القيام كل فريقين ، كما يجب عليه أن ال يو المضامينها إاّل بموافقة  نميصرح عن أي 

 . فريقينال ةوافقبم إالّ ية فنأو يطلب أية خبرة قانونية 
رض  قين بإعطاء كل منهما فرصة معقولة لعيفيما بين الفر  ائيةاف وسو يتصرف بإنصأن  لسمجيتعين على عضو ال -6

 ق اآلخر . ريردوده على ما يقدمه  الف مقضيته وتقدي
ما  ات أن إثب أمكنا إذ إالّ  لهأغفقام به أو أمر  بشأن فعل ءدعان أي إعفي أي حال مسؤواًل  جلسال يعتبر عضو الم -7

 ة .نيقام به نات  عن سوء 
ات استماع ُيدعى إليها سلوقع وان يعقد جاًء على طلب احد الفريقين زيارة المنلقاء نفسه او بمن تيقرر  للمجلس أن -8

 وماً ن يتي( س 62رى على )كل زيارة وأخ نبي المدة دا ،  بحيث ال تزيدهميحد ريقين في الوقت والمكان اللذينلفا
 .  صجلس بهذا الخصو الم ن االستجابة لطلبلفريقيا أية وثائق منهما ، وعلىيطلب  أن سلمجلول

د متمتعًا بالصالحية الكاملة لعق ون كيز ) وليس كمحكم ( ، ويحتير غير مرف كخبأن يتص يتعين على عضو المجلس -9
اق سييتمتع في هذا الاعد ، و ه القو ذه ءتثنااسب اعدقو  أوات ، دون التقيد بأية إجراء سباً اه منار لسات االستماع كما يج
  -:صالحيات التالية بال
 ،  هات المحالة إليسلطاته الذاتية ، وكذلك نطاق الخالف  أن يقرر مدى -أ
 تخصصة ) إن توفرت ( ، لمأن يستعمل معرفته ا -ب
 . يهتأير  لذيا لوبسوبة التخاذ القرار بااللطالمالمور اوقائع و للتحقق من الدر أن يبا -ج
 ، موجب أحكام العقدستحق بت لتمويل التيدفع نفقات ايقرر  أن -د
 يتعلق بموضوع الخالف ، اأو تقيـيم فيم قح أي تعليمات أو تقديرات أو شهاداتنأن يراجع وي -هـ
  أن  ور جلسات االستماع ، وله ضح، لمثليه ممثليه وصاحب العمل و وم أن ال يسمح ألي شخص غير المقاول -و

 ةبصور  قد تم إبالغه عد التحقق من أنهحضور بالأي فريق عن ع إذا تغيب الستماة اسلد جعقي ر ف ستمي
 صحيحة عن موعد الجلسة .
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 ريقين وأعضاء المجلسالفلموافقة الخطية المسبقة من قبل ا ازل عن االتفاقية بدون تنلا المجلسز لعضو ال يجو  -12
 ن وجدوا ( . إ ن )اآلخري

 به . أو متصل ف ناشئ عن العقد ي خالأل أي دليل بالنسبة لتقديمكشاهد  لسجم ال ضوع دعىيست ن اليراعى أ -11
  لى الفريقين إشعاراً ة أن يرسل إيطالل المهلة المحددة ، شر خ ا لم يتم الدفعأن يتوقف عن العمل إذ ق لعضو المجلسحي -10

 .  ( يوماً  08لك مدته ) بذ
و مل بالدفع إلى عضحب العصامجلس، يقوم ه من عضو الدم إليتق يتال اتلبمطاال بلمقاتخلف المقاول عن  الدفع  اإذ -13

 لغ إزاءها .رد ما يترتب على المقاول من أية مباتوله أن يس المجلس
الته أو موتـه أو قتاسـ  ي حالـةفـ ( يومـًا . و 08دتـه ) ر مل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعاقيأن يست يمكن لعضو المجلس -14

علــى  د، فإنــه يتعــينبموجــب هــذه القواعــ مهامــه ء مرار فــي أدارفضــه االســت ده  أوعقــ  ءاإنهــ و أ امــهمه اءأد عجــزه عــن
 .ن تاريخ انقطاعهم ( يوماً 14الل )لفريقين أن يقوما بتعيـين بديل له خا

 ساتلجلا في  الفريقين ، ولغة التداولو  اء(األعض )ن وكذلك عضو المجلس يقين أن تكون لغة االتصال بين الفر عييت -15
 فريق اآلخر .ة مراسالت إلى العن أي سخيتم إرسال نالعقد وأن  ددة فيلمحا لغةالب

( يومًا من 56فترة ال تتعدى )ل خالف يحال إليه وذلك خال يلفريقين بشأن أعين على المجلس أن يصدر قراره إلى اتي -16
 رار:الق  كون وي( دة المه هذ الطرفين على االتفاق مع متم ي) ما ل  حالة الخالف  إليهإ يخر تا
 و خطيًا,  -
 لبية, وباألغ أوباإلجماع  -
 يكون مسببًا, و يجب أن -
 شروط .أن ينوه فيه بأنه يتم وفقًا لهذه ال - 

 لس.لس في حال تشتت آراء أعضاء المجمجمن قبل رئيس الر القرار ادويتم إص
 ه يعتبر غيرء نية ، فإنرف بسو تص وأ،  لهعمة بعلقمتال (4من أحكام البند رقم ) يأقض بن جلسمإذا قام عضو ال -17

إذا نت  عن ذلك  ،  تي تم صرفها لهليه أن يرد تلك األتعاب والنفقات العتعين و نفقاته ، ويقبض بدل أتعابه أستحق لم
 ة.لعفا أو غير الفات أصبحت باطلةلخا ةقراراته أو إجراءاته بشأن تسوي نّ النقض أ

 -:لي تاالحو النى عل تدفع أتعاب الحكم -18
 إعداد القرارات ،و لخالفات أو دراسة اجلسات االستماع  أو عقدع في زيارة الموق يوم عمل عن كل  -
 ،  ومصاريف السفر واإلعاشةلفاكسات وامثل المكالمات الهاتفية  مقات أداء المهامضافًا إليها نف -
 ه ،املمه اء عضو المجلسلة مدة أديطًا ت ثابتايتبقى بدل المياوم -
سلمه المطالبات ت( يومًا من تاريخ 08ونفقاته خالل ) بهأتعال بد و المجلسأن يدفع لعضمقاول ال ىلن ععييت -

ة هريقاول عن طريق مطالبات الدفع الشلمل% ( منها 52ما نسبته ) عف صاحب العمل بد الخاصة بذلك ، ويقوم
 .  لالتييقدمها المقاو

 -اة ما يلي :ن مراعتعيي إنهف  اءاعضثة الن ث كان " المجلس" مشكاًل م اذا -19
 رار ، وماع للتداول حول الموضوع واعداد القتانتهاء  جلسة االس  خصوصية بعد مع فيان يجتس على المجل .أ
ذين لاء و االعضا تخاذ القرار بأغلبيةم اى قرار باالجماع ، وبعكس ذلك يتالرى جهده للتوصل يبذل قصا فانه سو  .ب

 ل ، والمقاوو  صاحب العمل لتقديمه الىر خطي قريت داداعف خالالم و لعضيجوز لهم الطلب من ا
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نه يمكن للعضوين        إف مهمه مطلوبة ، جتماع او جلسة اجتماع عن انجاز أية افق اي عضو في حضور ج.  إذا اخ
  -اذ القرار :إتخخرين ، رغم ذلك ، االستمرار في الا
 أو  ك ،لذم بمهياى ق عل ولمقااي من صاحب العمل او ال ضر يعتما لم  -1   
م  بإصدار تعليمات للعضوين االخرين بعد لمجلس "  ، وقام" االحضور هو رئيس  ائب عنلغما لم يكن العضو ا -0   

 اتخاذ قرار .
 عذر أو تبرير  ن وبد غيابه رعضو المجلس الذي تكر اد ءات العقدية والفانونية  الستبعرايحق للرئيس اتخاذ اإلج -3

لنظر في ايتم  أثرها ، فإنه نهائها أو انعداما أو إضهأو بسبب نق الخالفات ، قية فضتفاابلق تعي الفي خأ نشأإذا  -02
 ألردني .ا قانون التحكيم الخالف وتسويته بموجب أحكام
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   7ج
 يذ ( تنفنموذج ضمان األداء ) كفالة ال

Performance Guarantee 
 

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

 ... ..........................................................................ا إعالمكم بأن مصرفنا : .........نيسر 
 
 ....... ...... .......................................... ..............................قاولمل، امالية  قد كفل بكفالة 

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

 
 أردني دينار ( ........... ...........غ : ) مبلب ... ..... ...................................: عبمشرو  قالمتعل

 

د المقاولة ، شروط الواردة في وثائق عقلا لمحال عليه حسب...... وذلك لضمان تنفيذ العطاء ا.............................
 -ظ أو أي تحفون دبنه م نهو طلبزء تي جنكم المبلغ المذكور أو أم خطيطلب  لوبمجرد ورود أ –لكم  دفعوأننا نتعهد بأن ن

 كذلو  –موجب العقد أخفق في تنفيذ أي من التزاماته ب ود رفض أ المقاول ق عية لهذا الطلب بأنّ ب الدابامع ذكر األسشرط 
 ء الدفع .راإج أو مقاضاة من جانب المقاول على بصرف النظر عن أي اعتراض

 
 بتاريخ مبدئياً د العقد المحدنجزة بموجب ال المشغألالم تسن يولحرها صدو سارية المفعول من تاريخ  ةالفذه الكهوتبقى 

 ى طلب صاحب العمل ديها أو تمديدها بناء" علمت .... ما لم يتم.............. من عام .......... .شهر .............  .........
 

 .........مصرف: ....... ل /توقيع الكفي
 ........بالتوقيع: ............. ضمفو ال
............................ خ :ـــــريتالا  
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   8ج

 الح العيوب  نموذج كفالة إص  
Defects Liability Guarantee 

 
 

 ................................................................................................دة: ....إلى السا
 ................................................................................... ا :يسرنا إعالمكم بأن مصرفن

 .................................................................................., المقاول: كفالة ماليةبقد كفل 
................................................................................................................ 
 /    (    خصوص العطاء رقم ) ب

 ................( دينار أردني .. بمبلغ : ) ............................بمشروع: ........................ المتعلق
 اتعماالإلصالحفيما يخص أ زاماتهالت عجميذ فينلت قاولالم.. وذلك ضمانًا اللتزام .................................

 .د المقاولة انة بموجب أحكام عقوالصي
 

جزء تطلبونه منه بدون أي المبلغ المذكور أو أي  – منكأول طلب خطي م بمجرد ورود –نتعهد بأن ندفع لكم  اوإنن
فيما يخص  زاماتهالت ذنفيت في خفقأو أفض قاول قد ر الطلب بأّن الم الهذداعية لذكر األسباب ا رط معو شأ تحفظ

ن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على عالنظر  وكذلك بصرف يانة بموجب العقد ،ت والصحاعمال اإلصالأ
 لدفع .اء إجرا

 

قاول جب العقد وقيام المو مل بلألشغا ا ولحين التسلم النهائية سارية المفعول من تاريخ صدورهوتبقى هذه الكفال
 . لعملصاحب ا يدها بناء" على طلبأو تجديتم تمديدها  ات المطلوبة ما لمالحصواإلص اقو النمال بإك
 

 مصرف: ................ ع الكفيل/يتوق
 ..................... المفوض بالتوقيع:

 ..خ : ..................ــــــــــــــــــــــــلتاريـا
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 9ج
 ة ذج  كفالة الدفعة المقدم و م ن

Advance Payment Guarantee 
 
 

 

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

 ... ... ............................................... ......................أن مصرفنا  يكفل المقاول : ...بيسرنا إعالمكم 
 

 ............ ..................................................أردني ............. ينارلغ : ).......................( دبمب
 

. الخاص بمشروع .................................. قدمة بخصوص العطاء رقم: ......مكفالة الدفعة ال ك مقابلوذل
حسب شروط  المقدمة  مة الدفعةيام المقاول بسداد قيين ق ........................... بتأم... ............................
 العطاء .

 

ر عن منكم ، وذلك بصرف النظ د المستحق منه عند أول طلب خطييور أعاله أو الرصغ المذكأن ندفع لكم المبلوإننا نتعهد ب
 ل .اض أو تحفظ يبديه المقاور تاع أي

 

يتم تمديدها تلقائيًا لحين و مقدمة ، الدفعة السداد المقاول ألقساط حين سارية المفعول من تاريخ صدورها وللة افالكه ذهقى وتب
 مل .ة بالكايمة الدفعة المقدمسداد ق 

 
 

 يل / مصرف: ................فتوقيع الك

 .................ع: ....ــلمفوض بالتوقيا

 : ...................خ ـــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـ
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 12ج
   لسلم األشغاز عند تمخالصة عن دفعة اإلنجا  ج نموذ

 
 

 ................. ...................................................مي أدناه : ........أقر أنا الموقع إمضائي وخات
..................................................... ......... .................................... .................. 
 .................. ................... ........................ءاتنا وخاتمنا في أدناه .......اموقعين إمضنحن ال نقر

........................................................................................ ........................... 
 دينارًا أردنياً .. ( ................................ مبلغ ) ...........................ضنا من ...............قببأننا 
 .. ...... ..........................................شاء ...سلم األولي عن مشروع إنك قيمة دفعة اإلنجاز عند التوذل

 ...... .............................. ..........................................موضوع العطاء رقم .................
ية  المملكةاألردنية الهاشم ةمحكو ..... و ....................................................ذمة ............نبرئ وبهذا فإننا 

فظنا وتعهدنا حأعاله مع تلمذكور ضناها على حساب مشروع اقباله ومن كافة المبالغ التي سبق وأن أع رو مذكلاغ لمن المب
 .......... .....................................  حب العملصا لىمطالبات ندعي بها إ بتقديم تفاصيل أية

ا ثبوتية )دون أن يشكل هذا إقرارًا منال قئوثالاب ةصة معزز خاليومًا من تاريخ هذه الم ن ومانربعة وثخالل فترة ا
ا حقننكون قد أسقطنا  ذكورةلبات خالل المدة الم( وفي حالة عدم تقديم هذه المطا المطالبات صحة هذه.................... ب

نية الهاشمية ردألاكة لملم اوحكومة .. .......................لمالعصاحب ة ا وقيمتها بحيث تبرأ ذمبأية مطالبة مهما كان نوعه
ك أي مبالغ تتعلق للمشروع , و يستثنى من ذل ألوليايخ التسلم قة لتار روع المبين أعاله السابمشمن أي حق أو عالقة بال

 (.13/8( و )13/7ادتين )ئية مستحقة الدفع تطبيقا للمنشاأسعار المواد اإلعديل بت
  

 .... .......................ع تحريرًا في ..........ق و ه نوعلي
 ...... ...................... .. اسم المقاول : ...............

 ................ بالتوقيع: .................... اسم المفوض
 .... ..............................لمفوض بالتوقيع: قيع اتو 
 
 

 الخاتم
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 11ج
 لصة ) اإلبراء(اخالماموذج  ن

Discharge Statement 
 
 

 

   ............................................... ...............................: ......الموقع إمضائي وخاتمي أدناهنا أ أقر
................ .............................................................................. . ........................ ... 

 ........................ ..........................................:........ضاءاتنا وخاتمنا في أدناه إم نيوقعملا ننقر نح
............................. ............................................................................... . ............. 

.................... ......... ............................................................................... .............. 
 .دنياً ر أ ًا ( دينار ..................... ............... مبلغ ) .... ...........................................بأننا قبضنا من 

 

 وذلك عنللعقد ،   لشروط العامةا  ( من 14/13،  14/10، 14/11المواد ) ام كحب أجو بم لختاميةة اوذلك قيمة الدفع
 ......... .............................. ........................................ء : ..........................امشروع إنش

 

 .............. ............................................. . ........................................ ء رقم :موضوع العطا
 

نا المتعلقة بالعقـد وبهـذا باتبتقديم كافة مطالقمنا عن المشروع أعاله و  ننا قد تسلمنا كامل استحقاقاتناأا اإلقرار موجب هذنصرح ب
 ...... ............ننا نبرئ ذمة .........فإ
 

سـتثنى يرجعة فيـه و قًا ال إبراء عامًا شاماًل مطله ي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعالن أم ميةشالهاردنية األ وحكومة المملكة
بعـد تـاريخ هـذه ( والتـي تصـدر  13/8،  13/7) ين طبيـق شـروط المـادتيجـة تت ُتسـتحق للمقـاول نتمن هذا اإلبراء أي تعويضـا

 . ( راء) اإلب المخالصة
 

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

 .................. ..................ل : ..................اواسم المق
 

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

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

 : اتمالخ
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 10ج
 مات المقاول تزالاج  ذو نم 

Contractors Commitments 
 ... ........................................ .........................                                    المقاول: -1
 ........ ......... ...................................... .............                             المدير العام : -0
 ............ ........................................................:    العطاءات رةرقم ملف التصنيف في دائ -3
 ......... ...........................................................                 نيف :التص فئة -4
 .................... ...............................................         : ام سقف االلتز  -5
 ...... ................... ..........................................       بها: مريع الملتز المشا -6
 

 قيمة اإلحالة قم العطاءر  اسم المشروع الرقم
 اربالدين

مة األعمال يق
 ارالمتبقية دين

ر أم خيتار  ذفينمدة الت
 المباشرة

 مالحظات

1-        
0-        
3-        
4-        
5-        
6-        
7-        
8-        
9-        
12-        

 المجموع:
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 13ج
 رى إقرار متعلق بالدفعات األخ

 
 

 

 ......... ........................................................... ...........:في  أدناه  يمخاتمضائي و أقر أنا الموقع إ
....................................................................................................... ................... 

 ................................ ........................................  اه: ندأ ياتمنا ف الموقعين إمضاءاتنا وخ نقر نحن
 
ائية الخاص بهذا  اإلنشالمقاولة للمشاريع  ( من الشروط  الخاصة لعقد17/9/1)لمادة رقم د تحت انا قد اطلعنا على ما ور أن
شارات أو ستالا اب عتأ وموالت أالعب األصول نقر فيه بجميع سحنا من قبل دة نرفق إقرارًا موقعاً قد ، وعماًل بأحكام هذه الماالع

دفعها إلى شخص من  والتي تم دفعها أو االتفاق على ةقيمة مادي شيء ذو اشرة وغير المباشرة وأيمبأتعاب الوكالء أو غيرها ال
أو شر أو كانت ستدفع بشكل مبا اهدفعاء" تم رى ولمن دفعت وسببها سو ًا مفصاًل لهذه الدفعات األخوصفرين" ونرفق طيًا اآلخ "

وكالئهم أو ممثليهم ،  وموظفيهم أ م أو أين الباطن أو نيابة" عنهم ا أو نيابة" عنا أو من قبل مقاولينابلنق  من رشبامغير 
على   الةأو اإلحاقصة / المزاودة نفسها فيذ هذا العقد أو عملية المنبتنم العروض الخاصة تقدي ا يتعلق بالدعوة إلىوذلك فيم

 د أو من أجل تنفيذه فعاًل .لعقا رامبإل ي لتي تجر ت االمقاول أو المفاوضا
 

ال وصفًا المث بما في ذلك على سبيلول على الفور عن وجود أي دفعات الفريق األ يًا إلىهد بأن نقدم تصريحًا خطتعكما ون
األول  ريقفلم اايق  ىوافق علون فع أيهما يحدث أواًل كمادلبا إلزامنايامنا بالدفع أو تاريخ ب هذه الدفعات وذلك بتاريخ ق لسبمفصاًل 

الفقرة ) أ ( منها الفة أو إخالل من قبلنا بأحكام خحدوث أي م اله حالالمادة المشار إليها أعت باتخاذ اإلجراءات المبينة تح
 ي هذه المادة .د ف بتنفيذ كل ما ور  نلتزمو 

 /  حريرًا في       /     وعليه نوقع ت
 

 ............... ............ ...........اول: .................. قمال اسم
 ....... . ......................................  ع:اسم المفوض بالتوقي

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

 
ر  و أي من األمعاب أو ه بدفع أي عموالت أو أتامعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيلمتا رارق اإل ل تقديمقاوعلى الم *    

رضه ،  ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض عمن المقدم منه، وكل قرار أن يذكر ذلك في اإل ( عليه17/9المحددة بالمادة ) 
 . ظرف مغلق منفصل عن العرض  ير ف اإلقرا وعلى المقاول وضع
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 14ج
 دفعات الممنوعةبال  قتعلم ارر إق

 
 

 

 ..... ...................................................................ائي وخاتمي في  أدناه .مضأقر أنا الموقع إ
.................. ........................................................ ......................................... . 

 ............................ ........................................ه.الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناحن ن نقر
 

اصة بهذا خلة اإلنشائيقد المقاولة للمشاريع ا( من الشروط  الخاصة لع17/9/0) د تحت المادة رقمما ور أننا قد اطلعنا على 
لى دفع أي عو االتفاق بدفع أ ، نقر فيه بأننا لم نقمل إقرارًا موقعًا من قبلنا حسب األصو رفقن ادةملا هحكام هذبأ العقد ، وعمالً 

ي  مباشر ولم نقم بتقديم أها سواء" بشكل مباشر أو غير غير أتعاب وكالء أو  ات أوالت أو أتعاب استشار مبالغ سواء" كانت عمو 
ياء سواء" مباشرة" أو  شثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه األع مف دت لادعهتعود أو ء و ةٍّ ماديةٍّ ولم نقم بإعطام يو ق شيء ذ

ن أو نيابة" عنهم أو أي من باطن مقاولينا من الأو م قبلنا أو نيابة" عنالنظر عما إذا كان ذلك قد تم من ا، أو بغض  الواسطةب
صر أي " موظف " بغض النظر عما الح ل الاثلماى سبيل عل لفريق األول ، ويشمل ذلكا إلىمثليهم وظفيهم أو وكالئهم أو م م

أو عملية  لعقد الخاصة بتنفيذ هذا اتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض يوذلك فيما م ال ، يتصرف بصفة ٍّ رسميةٍّ أ انإذا ك
 . فيذهفعالً تن إلبرام العقد أو من أجل ي ر تج ات التيعلى المقاول أو المفاوضالمزاودة نفسها أو اإلحالة  ة /المناقص

 
ذلك  باشرة" أو بالواسطة وسواء" أكانمعات سواء" ذه الدف عة أو نعد بتقديم مثل هنو عهد بأن ال نقوم بتقديم أي دفعات ممونت اكم

يتعلق بتعديل هذا   امفي موظف " هم أو ممثليهم إلى أي "أو أيًا من موظفيهم أو وكالئطن مقاولينا من الباقبل  من قبلنا أو من
 تنفيذه . أو هدمديت أو تجديده أو العقد

 /      /     وعليه نوقع تحريرًا في   
 ...............................................: .....اسم المقاول

 ..............................يع: ............التوق اسم المفوض ب
 ...................................: .....توقيع المفوض بالتوقيع

 .... ........................ــم : ....................ــــــــــــــــــاتخال
 
 

ر  الت أو أتعاب أو أي من األمو عمو م قيامه بدفع أي ال عدلدفعات األخرى وفي حمقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالعلى ا *    
م هذا اإلقرار سيرفض عرضه ، يقد ن الم كلو م منه، مقديذكر ذلك في اإلقرار ال نأيه ( عل 17/9المحددة بالمادة ) 

 رض .عنفصل عن المغلق م اول وضع اإلقرار في ظرفمقوعلى ال
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 مالحظة هامة 
  

تأكد من تسلسل ال عطاء موضوع البحثن بالعلى جميع المقاولين المشاركي
، وفي حال تبين اتيلكماجدول ي فأرقام البنود  تسلسل فحات و صأرقام ال
 سلطة /يراجع المقاول  أ في التسلسل،خط ات أوحفلصافي عدد قص وجود ن

أي قبل موعد إيداع  ؛المحددة ةالخاصة وضمن المد قتصاديةمنطقة العقبة اال
 . دلة حسب األصولمعالعروض لتزويده بها 
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 الجزء الثالث: 

 
 مة: اصفات الفنية العاالمو .1
 
رية الصادرة معماد األول( األعمال المدنية و المجلني )الابلملالعامة  ية  عتبر المواصفات الفنتي :  نباالم -1

لعطةاء وان الصادرة عنها مواصفات عامةة لهةذا اوكودات البناء  انكواإلس شغال العامةعن وزارة األ
 ع عليها وتفهمها وقبل بها.اطلالمقاول قد 

 
 

وزارة عةن صةادرة لار وق والجسة لطةرفات الفنيةة العامةة لصلمواار رى: تعتبق واإلنشاءات األخالطر -2
لةع ن المقةاول قةد اطوا العطةاءعامةة لهةذا  كودات الخاصة بها مواصفاتوال األشغال العامة واإلسكان
 عليها وتفهمها وقبل بها.

 
 عمال العقد حسب:ع أعلى المقاول تنفيذ جمييجب 

 
يالت أو تعةدوأيةة  1996 ان لسنةسكاألشغال العامة واإل ةوزار عنالصادرة ة العامة للمباني المواصفات الفني -أ

 ذلك وتشمل ما يلي:بعد إضافات أو ملحقات تمت 
 
 المعمارية للمبةانيعمال المدنية واأل  : ولالمجلد األ      -
 نيكية للمبةةةةةانييكاالخدمات الم : الثاني المجلد      -
 بةةةةةانيمة لليائت الكهربالخدما  : الثالث المجلد      -
 

حتى  بوزارة الصناعة والتجارة اييسدرة عن مديرية المواصفات والمقلصادنية اراأل لقياسيةت االمواصفا -ب
 طاء.لعاتقديم تاريخ 

 
ديالت وأية تع 1977المهندسين العرب سنة اد رسانية الصادرة عن اتحالعربي لتصميم وتنفيذ المنشآت الخالكود  -ج

ء نشاجهادات ومرجعاً لتصميم طرق اإلواإلحمال ألاد يفي تحد كودذلك ويستعمل هذا ال دت بعمت و ملحقاتأو إضافات أ
 لمنفذة.ا ةلخرسانييم نتائج اوتحديد خواص المواد وتق

 
 امة واإلسكان.العادر عن وزارة األشغال دستور البناء الوطني األردني الص كود -د

 

ن ي م خ عن أسنب س المهند ويد دار وعلى المقاول تز صخر إ آل ة األحواجب أن تكون في كاف هذه المراجع ي     
 المهندس د الحاجة اليها وحسب طلب ا عنهذه المواصفات أو أي جزء منه
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 : الرابع جزءلا
 

 فات الفنية العامة: المواص .2
 

  ة ماصفات عاالصادرة عنها مو غال العامة واإلسكان وكودات البناء ألشاصفات العامة لوزارة اتعتبر المو
 . خصوص بالذ بها في شركة توزيع الكهرباء  وماخ دة والمتمعلاصفات المولعطاء , باالضافة اللهذا 

 
 لخاصة:  االمواصفات الفنية  .3

 
متممة لها ويجب ان  ة ولمواصفات الفنية العام الخاصة مكملة لجداول الكميات والمواصفات الفنية ر ابتعت -أ 

  هو  إلى ما ةافضل بند إلك فات الفنية الخاصةاصالمو يف هو مذكورل بند شاملة لما تكون األسعار لك

 مذكور في نص البند . 

 

ن المؤكد ان المطلوب لمواصفات" فانه م ب اس"وح لم يذكر جملة ذكر في جداول الكميات او واءس  -ب    

  ة يء األولو ة العامة مع إعطاوالعامة للمشروع والمواصفات الفني  اصةالمواصفات الفنية الخ تنفيذه حسب 

 ات الخاصة . صفللموا

 

  البند المعني  ا يعني أن أسعار ومواصفات هذ  ابق" او "كالبند رقم ...." فان سال كالبند " مة لورود ك عند  -ج 

تحديدها ضمن نص   يتم أية إضافات أو إلغاء  ار اليه مع األخذ بعين االعتبارفة ما يشمله المشكا ل تشم

 اصة له . وصفات الفنية الخالبند المعني والم

 

كتالوجات والنماذج  ال اخلة في صلب األشغال مرفقا معه د ال المواد  ة افكعتماد ب الالمقاول تقديم طل  لىع -ـ ه

اء ألخذ الموافقة  فه الى المهندس بحيث ال تتعارض مع مواصفات العطوخال شغالت لمختلف االاوالعين 

رفض وعلى المقاول  ضة للرعمة ستكون وافقدون اخذ الم عمالها في التنفيذ وأي مواد تستعملاستعلى 

  ية الخاصة مواصفات الفن ال بقة مواصفات هذه المواد مع تؤكد مطا ات مواصف ة نار قجدول م فاقإر

 للعطاء . 

 
 

 
 

 

. 
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 مقدمة جدول الكميات

 بــل العمــلاألعمــال بالصــور ق وتوثيق جميع ،فيذية يتطلبها العملتن يذية وجداولات تنفم اية مخططاول تقديعلى المق .1
المقدمــة مــن لمخططــات جب هذه الجداول يجب أن تطــابق ابمو بة طلو ملا األعمال ميعج ،نفقته الخاصةوعلى ده عبو 

لــى ة لهــذا العطــاء، وعروط الخاصــ ا فــي الشــ لمواصــفات الفنيــة وأي تعــديالت عليهــ للــى مطابقتهــا افة إإلضــ المقــاول با
 Check)م طلــب االســتال ع كتــابمــ  ه ذفيــ ينــوي تن ألي عمــل (Shop Drawings) يالمقــاول تقــديم مخطــذ تنفيــذ

Request). 
بارها الكميات توال يجوز اع عمالاأل ميات تقريبية فقذ لهذه يات هي كات الوارد ذكرها في جداول الكمكميال إن .2

 قد.هذا العإيفاء اللتزاماته بموجب  ذهاعلى المتعهد تنفي لتي ينبغيألعمال االدقيقة والفعلية ل
ملة على إنها القيمة الكاملة والشاات كميال لو دانود في جالبعهد مقابل كافة ا المتعهضيي سعار التتعتبر كافة األ .3

لتزامات ه من أي اوتعويضاتشمل كذلك أرباح المتعهد والضرائب تالبند وأنها ذلك  في مال المنجزة والموضوعةلألع
ا مهمجدول الكميات   ن بنودم دنب ل سعر اياول المطالبة بتعديواليحق للمق لها وفقا لهذا العقدتحمأخرى قد ي

 .ائيا" أو النقصان أو عدم التنفيذ نه ادةلزببا هتميبلغت ك
واألبعاد  ت بالخطوطالمواصفاللخطوط واألبعاد وحسب ما جاء في  اهندسيا مطابقكيال ال تقاس وتكال جميع األعم .4

ح صريإال إذا ورد نص لذلك  فةلامخياسات اليكون متبعا في الق عرف قد بها المهندس وال ينظر أليمر التي يأ
 زء مرتين ضمن بندين مختلفين.ي جل أيكا والبذلك. 

ألي رض بديل موجب العقد وفي حالة تقديمه الي عبوط المطلوبة الشر  حسبقص أسعاره على العطاء ضع المناي .5
صانعة ركة اللشا كرصلة مع ذلوجات كمواصفات منفمعه كتاذلك العرض منفصال ومرفق  ديمن المواد فعليه تقنوع م

 والمصدر.
ي أي قسم مال فألعاألقسام ألي عمل من ا ي قسم مني بند من البنود المدرجة تحت أذ أنفيبت مز ملالمتعهد إن  .6

 المتعهد. لمقدمة منألسعار الم يرد ذكر هذا البند فيه وبنفس ا آخر
ضافة و إلضروري تنفيذه أس من الي هأنيات يرى واردة في جدول الكمالعمل إلغاء أي بند من البنود الب حيحق لصا .7

أسعار  تعويض أوبأي البة لمطعتراض من المقاول أو اذه دون ا ود العطاء يرى من الضروري تنفيلبنثل مما دبنأي 
 عال فقذ.ت المنفذة فمياتكون المحاسبة للكالكميات و ي جداول غير أسعار البنود المدرجة ف

صمم( أو المت )يمالعوتالعطاء  ائقت والمخططات ووثمواصفاالو  اتول الكميرب أو تباين من جداإذا حصل تضا .8
 .عملما يراه ممثل صاحب ال صلح وحسبالمشرف فيؤخذ بما هو أ

مة المرورية لسالستلزمات التحكم واتطلبات ومر جميع ممحال عليه العطاء وعلى نفقته توفيلى المقاول  اعل  .9
 .ي جميع مواقع العمللعامة فووالسالمة ا

ام يــ أ( 7موعــد اقصــاه )يصــدر بكتــاب رســمي فــي  عمــلمــر أي أ ازنجــ إبة شــر مبامقــاول المحــال عليــه العطــاء العلــى ال .10
حــال عــدم قيــام ، وفــي ( أيهمــا أقــرب1ة العمــل المرفــق فــي الجــدول )بدايــ لري  المتــأخر التــا أو العمــلمــر أتــاري   مــن
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ر مــ أ نفيــذه فــيب تيقوم صاحب العمــل بتنفيــذ العمــل المطلــو عاله أ المبينة  ة نجاز العمل خالل المدإبالمباشرة ب اولالمق
مترتبــة علــى تنفيــذ العمــل لة والقانونيــة االيــ ة والمريــ ت االدافــة التبعــاحيث يتحمــل المقــاول كا ،ولعمل وعلى نفقة المقاال

 .بات المالية للمقاول طاليف التنفيذ من المالمطلوب ويتم حسم قيمة مصار 
حــق للمالــك زيــادة أو تقليــل وي هترط تنفيــذ كامــل الكميــ هي كميــات تقريبيــة وال يشــ  في جدول الكمياتالمذكورة  الكميات .11

أو تعــديل علــى  لمطالبة بأيــة تعويضــات ااض المقاول وال يحق للمقاول دون إعتر لبند أو جزء منه أو إلغاء االكميات 
 .ومهما كانت النسبة اإللغاء أو يادة أو تخفيض الكمياتنتيجة ز  األسعار

 تــم الطلــب مــن المقــاول ازالتهــاالعمــل و قــع موا فيل عمامخلفات ناتجة عن تنفيذ األي من أو أنقاض أفي حال وجود  .12
%( 25فا عليهــا )المقــاول مضــا فقــةوعلــى نل العمــ  ســيتم ازالتهــا مــن قبــل صــاحب ،هــاأو تــأخر فــي إزالت رفــض ذلــكو 

الماليــة ( بــات ) المطاللــد دينــار يخصــم كــل ذلــك مــن الــدفعات المرحليــة ( ا1000دارها )قادارية وغرامة ممصاريف 
 .للمقاول

 ل وبشكل فوري للمكبت أوال بأو المخلفاالة ز والترتيب وإ حافظة على النظافةالمه العطاء ل عليالمحا ل و لمقاعلى ا .13
 .3م 4يات أكثر من كم تشوينيطه عدم جهة المشرفة شر قع تشوين لها من قبل الاعتماد مو تم م يل د ماتمالمع

ه حسب فيذوب تنلمطلمن المؤكد ان اانه ب المواصفات" فجملة "وحسكر يذلم سواء ذكر في جداول الكميات او  .14
 الخاصة. واصفاتلمولوية لطاء األإعمع  ةنية العامفات الفشروع والمواصلفنية الخاصة والعامة للمالمواصفات ا

اء، )م اتخدمنية بالعمل ومثال ذلك دوائر الجميع الجهات المع مع قيالمحال عليه العطاء  التنسعلى المقاول  .15
وال مر إن لزم األالموقع ونقلها  قد تكون موجودة فيتي ات اللخدمفسار عن خطوط االستواء، اتصاالت( كهربا

 على بنود العطاء. محمله ن تكو  ن قبل هذه الشركاتترتب مت وأي كلفةن ذلك ع يضاتو اول أي تعيتقاضى المق
عيًا موق ق الالزم عليهاتدقيواقع واجراء الال على العماالاصر واالعمال المعنية بهذه لمتعهد معاينة كافة العنى الع .16

ه حديد سعر قوم بتي ل انبالمفوضة قلمختصة من الجهات ا ه من بيانات وتوضيحات لهاحصول على ما يحتاجوال
معاينة مواقع العمل فيما تعويضات تنشأ نتيجة عدم أي ب وال يحق له المطالبة عليه هذه االعمال كما وردت لتنفيذ
 .دبع

الفعلية الكيل واحتساب الكميات م ويت، حدود المشروعمن ومتفرقة ضكميات تقديرية ل الت الواردة بجدو جميع الكميا .17
 خططات المشروع المعتمدة.ستالم الرسمية ووفق ماذج اإلنمالعمل و  أوامر بجبمو  فندس المشر قبل المه من
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 اتلكميةةةةاةدول ةةةجة
 

 ماليالسعر اإلج سعر الوحدة الكمية حدةالو بندال وصف الرقم

 ناريد سلف دينار فلس

 ت : شروط خاصةمقدمة جدول الكميا 

مواقع تحديد العطاء  المحال عليهاول على المق .1
تنظيفها على المخطط التي تم  رمناهل مياه األمطا

 (ة)نسخه إلكترونية وورقيالعام لشوارع المدينة 
وتوثيق جميع األعمال بالصور قبل  ام اإلحداثياتبنظ
 .صة لى نفقته الخاوعف التنظي دوبع

يات هي كميات مالكفي جدول كميات المدونة ال .2
ق للمقاول واليحليا لمنفذ فعوالكيل حسب اديرية تق

هما نقصت الكمية أو زادت السعر م ليتعدالمطالبة ب
تنفيذ عدم في حال   لية أو تعاقديةما أو أي تعويضات

واليحق له المطالبة بأية  الكمية المذكوره أدناه
عن إلغاء البند أو  ناتجةنوعها مهما كان ضات تعوي

 .بةالبند ومهما كانت النس جزء من

هاء من  نتإلعليه العطاء اعلى المقاول المحال  .3
يث تقسم خالل حمل وامر الععمال التنظيف ألأ تنفيذ

عمل ون الث يكبحي ،مل ع أمر أثنينى ال مدة العطاء
سنوية كاملة تبدأ من تاريخ أمر نصف كدورة 
 ية العملاالتاريخ المتأخر لبد حسب أو المباشرة 
 يتمو ،أقرب أيهم  أو أمر العمل( 1الجدول )المرفق ب

سب حالواحد تنظيف جميع المواقع  ملمر العأخالل 
وقد يشمل العمل تنظيف ، المشرف ندسالمهليمات تع
االثنين  لعملامراحل  فية لمنهل الواحد أكثر من مرا
هي  لعملا مرخره للمباشرة بأوتكون البداية المتأ ،

 حال عدم يوف  الجدول المرفقكما ذكرت في 
ن كا ة وبعدد كافي ألي سببيبالعمل وبجدلمباشره ا

على نفقة  لوبةمطلمال ايحق للسلطه تنفيذ األع
% من 25إليها  المقاول مهما بلغت التكاليف مضافا  

ت أتعاب إدارية وتحسم من المطالباك اليفالتكقيمة 
ول اشعار لى المقاعو وله للمقاالمالية المستحق

  به  مرفقاامر عمل ل اعمال ك ءدس خطيا بانتهامهنال
 ات والصور .مخططال

فقته نى المحال علية العطاء وعل على المقاول .4
 بات ومستلزمات التحكم والسالمةتوفير جميع متطل

 ي جميع مواقع العملمة فالمرورية والسالمة العا
 لحماية المشاه وحركة السيارات وذلك حسب

 يهات المهندس الشرفتوج

لمفوضة افة الجهات الرسمية التنسيق التام مع كا .5
 ةبالصيانالمشمولة  مالفيذ االعتنل جميع مراحل خال

 لاالزالة وتجهيز مواقع العمو واالنشاء لوالتاهي
 لسير .قسم اسم التنسيق في السلطة وثال ذلك قوم
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 مقدمة جدول الكميات : شروط خاصةيتبع..

 
لمحال عليه العطاء توفير آرمة ل  اعلى المقاو .6

طاء واسم العع ملصق عاكس يوضح اسمه مناسبة م
 . ليه المهندسورقمه ويوافق ع

 فير أضواءتو ه العطاءليالمقاول المحال ععلى  .7
 اقع العمل اثناء فترات المساءويئة في مضومضية م

  والليل.

ت مخلفائة عبت المحال عليه العطاء  ى المقاولعل .8
المحافظة  لشواالت واه األمطار بال ميتنظيف مناه

النظافة حول  عمالم بأوالقيالنظافة والترتيب على ا
ل شكفات أوال بأول وبة المخلوإزال موقع العمل

 يهأصول جب وصوالتبمو المعتمدالمكب لى افوري 
 ان.بب كويمنع تراكمها في الموقع ألي س

وعلى نفقته  لعطاءا المقاول المحال عليه يتحمل .9
لكامله عن أية  أضرار تلحق مسؤولية اه الالخاص

تنظيف وعليه عملية الطاء وحلق المنهل نتيجة بغ
ادة إعس النوع الراكب ود من نفإستبداله بآخر جدي

ناسبه وبشكل مالفنية اله بالطريقة وتثبيتبه تركي
 . طريقيضمن عدم تضرر مستخدمي ال

عار اشاء العط مقاول المحال عليهلى الع .10
د خطوط تصريف مياه ال وجوفي حخطيا المهندس 

حديد وتظيفها بتنضمن المناهل المكلف  مغلقه  امطار
 مواقعها . 

وحسب  ا  يوما  تقويمي 175للعطاء الزمنية مدة ال .11
  قفل المرجدومبينة في الريخ التواال

عمال أ ل مني عمأعلى المقاول المباشرة بتنفيذ  .12
من تاريخ  ة ايامن سبعيزيد عوعد ال عطاء في مال
 العملية أو حسب التاريخ المتأخر لبدا ه خطيابليغت

ق للسلطة االستجابة يححال عدم في و ،أيهما أقرب
قاول ل اخر لتنفيذ المطلوب وتحميل موبمقاالستعانة ا

 .غت مال مهما بلعتنفيذ االالعطاء كلفة 

الشوارع  لعمل إغالقات في كان هناك حاجةا إذ .13
اقع  ورية في موة مرخط تقديم على المقاول ف

 يذ.نفداخل المدينة قبل مباشرة الت اإلغالقات

اء دة التعاقديـة أو إنتهـ لمـ تهـاء انطـاء ب العينتهي  .14
ادة زيـ  أي السـلطهتصـدر ا لـم أقرب مـ  الكميات أيهما

ترتـب علـى طة أن اليشـري منيـةز تداتمدي كميات أو
ــلطة أي  ــة أو إالس ــات مالي ــذا لتزام ــة ه ــة نتيج تعاقدي

 .بتعديل األسعار بةمطالقاول الللم حقيال ديد والتم
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 السعر اإلجمالي  سعر الوحدة  كميةال ةوحد ال لبند وصف ا لرقما
 دينار فلس دينار فلس

 : بالعدد  .1
في  الواقعةر مطااأل مياه تصريف نظيف مناهلت

نوعها  اختلفومهما  بة اإلقتصادية الخاصةمنطقة العق
الشارع  جسم  ضمن اأو عمقهوشكلها أ عادهابأأو 

خالل  مرحلتينواقع بو الوسطيةزر والج واألرصفه
سب وح المرفق( 1ل رقم )ووفق الجدو  ءلعطادة ام

 هلالمنايكون عدد بحيث  المشرفدس هنمتعليمات ال
من ر تأول منظيف مع ت ،منهل 1500مرحله  في كل

ة كافمن  أو أنبوب مرتبط بالمنهلكل ماسوره 
مم والط والحجاره  بةألترواالمخلفات من  هاتالج

ن م رىوأية مواد أخ لزيوتاو واألوساخ ترسيباتالو
 ، مهما كان نوعهاو الفهوخ تج الفيضان والسيولنا
دة قاع لىل إوللوصالمنهل  قوعم ما بلغ حجم همو

ياه داخل المنهل محال وجود  وفي ،نيةخرساال المنهل
مطار أو ياه أيتم نضحها ألقرب منهل تصريف م

وبقائها  ضح لضمان عدم تجمعهايج نبواسطة صهر
والعدد يات االل عر يشمل تقديم والس ،داخل المنهل

لتنظيف  زمة وجميع ما يلزم لة الالاليدوية والعما
لى إيف تنظونقل ناتج ال لةزاإ يضا  أيشمل و ،المناهل

الذي يحدده  عتمد او حسب المكانمكب األنقاض  الم
ندس تعليمات  المه ات ومواصفالمشرف وحسب ال

 .المشرف
 مالحظة : 

مة ارة والتهوية والسالنأجهزة اال رة توفيرضرو
 المناهل.ف داخل ة اثناء اعمال التنظيالعام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 عدد

 
 
 
 

3000 
ثالث 
 آالف

    

       لى ما بعدهالمجموع إ ينقل 
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 مالي السعر اإلج سعر الوحدة  كميةال وحدةال لبند وصف ا لرقما
 دينار لسف اردين فلس

 -بالمتر الطولي: .2
ف طوط تصريخف عبارات أنبوبية )تقديم وتنظي

والعمل يشمل وعبارات صندوقية مطار( مياه األ
مهما كان نوعها أو أبعادها  ناهل البينية يف المظتن

والعمالة يدوية سعر يشمل اآلليات والعدد الوال
لوصول إلى لتنظيف لوجميع ما يلزم لالالزمة 
ومهما   لتصريف () خط ا العبارة  رضيةمنسوب أ

ن ناتج م المياه وإزالة كافة مخلفات كان نوعها 
ما مه ن طمم وترسيباتالفيضان والسيول المكونة م

واألوساخ  إزالة، ووالحجارة وخالفهكان نوعه 
 من الداخل وعندات والشجيرواألشجار ألتربة او

ن المياه من جريايض وبماالمخارج  ة البداية ونقط
 نواتجوالسعر يشمل إزالة ونقل األنقاض و هولهبس

سب تعليمات وح معتمدإلى المكب ال لتنظيفا
 .المهندس المشرف

ياه أمطار( م)خطوط تصريف بيةأنبوعبارات  .1
 كل خطل متر (20( بطول )500قطر ) (2عدد )

 .كافة الخطوطل متر (40) يوبطول إجمال
 

ط تصريف مياه أمطار( )خطو أنبوبية عبارات .2
( لكل خط 20( بطول ) 600طر )ق (1عدد )

 لكافة الخطوط. متر (20) يوبطول إجمال
 

يف مياه أمطار( وط تصر)خطبية أنبورات عبا .3
 ( لكل خط60( بطول ) 900( قطر )2عدد )

 لكافة الخطوط. متر (120) يوبطول إجمال
 

تصريف مياه أمطار(  )خطوط أنبوبية عبارات .4
ط ( لكل خ550( بطول )1200( قطر ) 2)عدد 

 الخطوط. لكافة متر (1100)  يطول إجمالبو
 

 ( بأبعاد2ارات صندوقية عدد )عب .5
طول لكل خط وب (200(متر وطول)1.15*2)

 ( متر400إجمالي )

 
( 1.7*2.4اد )ع( بأب2عبارات صندوقية عدد) .6

وبطول إجمالي لكل خط  (150متر وبطول )
 ( متر300)

 يتبع .......

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . طم 
 
 
 

 م . ط
 
 
 
 طم . 
 
 
 
 

 . طم 
 
 
 

 م . ط
 
 
 

 م . ط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 أربعون

 
 

20 
 عشرون

 
 

120 
مائة 

 شرونوع
 
 

1100 
 ألف ومائة

 
 

400 
 أربعمائة

 
 

300 
 ثالثمائة

    

       دهعالمجموع إلى ما ب ينقل 
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 السعر اإلجمالي  دة سعر الوح كميةال وحدةال لبند وصف ا لرقما
 دينار فلس دينار فلس

2.   
 ........( 2رقم )بند اليتبع 

 
 ل:ل يشموالعم
 ية لتهوأجهزة اوتوفير أجهزة اإلنارة الالزمه  ✓

ء أعمال ه أثنات السالمة العاممتطلبا وكافة والتنفس
مة يضمن سال ف وبمايالتنظيف داخل خطوط التصر

 .العمال
 

هي كميات تقريبية وال  المذكورة أعاله  الكميات ✓
ادة أو تقليل ك زيويحق للمال ترط تنفيذ كامل الكميهيش

دون إعتراض ء البند أو جزء منه أو إلغاالكميات 
أو  لبة بأية تعويضات ال يحق للمقاول المطاالمقاول و

 لكمياتانتيجة زيادة أو تخفيض تعديل على األسعار
 .ومهما كانت النسبة اإللغاء أو

 

 . بارة للعالمتر الطولي الواحد  الكيل يشمل  ✓
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

       المجموع إلى ما بعده قلين 
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 روع عمال المشتسليم أ مراحل : ( 1) جدولال

كل بش الم األعمسلتاريخ ت للبداية العم المتأخرالتاريخ  حلةالمر 
 نهائي

 يوم 62باشرة + أمر المتاريخ  يوم 32+ أمر المباشرةتاريخ  األولى
 يوم 152ة + باشر الم أمرتاريخ  ومي 102باشرة + مأمر الخ تاري الثانية
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 صة النهائيةالالخ

 2020/ هةة /  7 : رقمعطاء 

 اهيم تصريف مناهلوتنظيف  خطوط تصريف مياه األمطار أسفل متنزه الدربتنظيف  اعمال    يذتنف   :المشروع
 منطقة العقبةخل مناطق متفرقة دافي  ةطيوالجزر الوس ةواألرصف وارعالواقعة ضمن الشاألمطار 

ةةةانالبي الرقم  المبلغ منقول من  

 دينار  فلس صفحة   

1.     مجموع قيمة االعمال  

2. (%           تنزيل أو زيادة )       

3.     قيمة األعمال بعد التنزيل أو الزيادة 

 المجموع النهائي فقذ _________________________________ 
 

  

 

 _ ___ ___ _______ _______________________ ______  :  كتابةائي المجموع النه

    _____ _______ ______ _ ______ _ _______________________   : اسم المقـــــاول

 _ __ _____ ____________ __ ____________ _________________    : ـعــــالتوقيــ

   _____________ __ __ __________________________________    : ــــ التاريـــ

 ___ ___ _ __________________________ ___ _____________   ـة:الشركــــختم 

 __ __ _________________________ ____ ______________  : ـةـــعنوان الشرك


