
2019//هـ  3 عطاء رقم : مديرية العطاءات الهندسية                     المملكة األردنية الهاشمية   

 2019 ثان  كانون

   

         سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

انبوبية  عباراتتنظيف تنفيذ اعمال الخاص ب

   ة العقب –ومناهل / الحرفية 

    

 

1 

 

  
  

  المملكة األردنية الهاشميةالمملكة األردنية الهاشمية
  

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

  
  مديرية العطاءات الهندسيةمديرية العطاءات الهندسية

 

  

  
  

  ( والخاص ( والخاص 2019//  /هــ/هــ  33عطاء رقم )عطاء رقم )

  العقبة   العقبة     ––انبوبية ومناهل / الحرفية انبوبية ومناهل / الحرفية   عباراتعباراتاعمال تنظيف اعمال تنظيف بتنفيذ بتنفيذ 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  2019    ثانثان  كانون كانون 



2019//هـ  3 عطاء رقم : مديرية العطاءات الهندسية                     المملكة األردنية الهاشمية   

 2019 ثان  كانون

   

         سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

انبوبية  عباراتتنظيف تنفيذ اعمال الخاص ب

   ة العقب –ومناهل / الحرفية 

    

 

2 

 
 

 
 

 وزارة االشغال العامة واالسكان 
 ة العطاءات الحكومية دائر 

 

 

 عقد المقاولة الموحد

  اإلنشائية للمشاريع

 

 2010لعام  

 

 

 

 

 
  التعليمات الى المناقصين: االولالجـزء 

 الجـزء الثاني: الشــروط العامـــة
ة ـــروط الخاصــالجزء الثالث: الش  

 

 

 



2019//هـ  3 عطاء رقم : مديرية العطاءات الهندسية                     المملكة األردنية الهاشمية   

 2019 ثان  كانون

   

         سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

انبوبية  عباراتتنظيف تنفيذ اعمال الخاص ب

   ة العقب –ومناهل / الحرفية 

    

 

3 

 
 
 

 

ان ـــر وعرفــــة شكـــــكلم  

 

العطاءات الحكومية بوافر الشكر والعرفان الى لجنة اعداد عقد المقاولة الموحد  تتقدم وزارة األشغال ممثلة بدائرة

 -للمشاريع اإلنشائية والمشكلة من :

م. داود خلف ، م. نهى جمعه ، م. محمود مراد ، م. معن جرادات ، د.م. جدوع العودات، م. اكثم ملكاوي ، م. 

مجد ابو عيشه ،  م. وليد مقدادي ، م. عمر محي الدين هاني حقي ، م. جودت يغمور ، م. نبيل الشامي ، م. ا

 المصري

لما تبذله من جهود موصولة في مراجعة وتطوير  اإلنشاءاتكما تتقدم بالشكر الجزيل للجنة الدائمة لعقود 

 -: والتي ساهم فيها كل منالشروط العامة والشروط الخاصة لعقد المقاولة الموحد 

م. اسامه مغايضه ، م. محمد خالد الهزايمه ،  م. سامي  م. يحيى الكسبي ، ، م. سهل المجاليم. داود خلف ، 

، م. وائل السقا ، م. ضرار الصرايره ، د.م رائد السمره ،  م. عصام خريسات ،   م. سناء الناظر هلسه ،

 المستشار محمد اللوزي،  م. ناديا االحمد،  م. ماجد الطباع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019//هـ  3 عطاء رقم : مديرية العطاءات الهندسية                     المملكة األردنية الهاشمية   

 2019 ثان  كانون

   

         سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

انبوبية  عباراتتنظيف تنفيذ اعمال الخاص ب

   ة العقب –ومناهل / الحرفية 

    

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة الموحد عقد المقاول   
 للمشاريع اإلنشائية

 
 
 

 زء األول  ـالج

 ات إلى المناقصينـالتعليم

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019//هـ  3 عطاء رقم : مديرية العطاءات الهندسية                     المملكة األردنية الهاشمية   

 2019 ثان  كانون

   

         سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

انبوبية  عباراتتنظيف تنفيذ اعمال الخاص ب

   ة العقب –ومناهل / الحرفية 

    

 

5 

 

 

 

 
 

 

 الفهرس
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزء 

 االول

 6  نـلمناقصيالى االتعليمات 

 6 اءـــق العطــوثائ

 7 ات إعداد وتقديم عروض المناقص

 9 تقيـيم العروض وإحالة العطاء

 10 االتـــات والكفــالضمان



2019//هـ  3 عطاء رقم : مديرية العطاءات الهندسية                     المملكة األردنية الهاشمية   

 2019 ثان  كانون

   

         سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

انبوبية  عباراتتنظيف تنفيذ اعمال الخاص ب

   ة العقب –ومناهل / الحرفية 

    

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 التعليمات الى المناقصين 
Instructions to Tenderers 

 

 
 
 

 ((2019/هــ //هــ /  33))العطاء رقم  .1

 

 العقبة    –اعمال تنظيف عبارات انبوبية ومناهل / الحرفية بتنفيذ  :الخاص بمشروع .2

 

 العقبة  – منطقة الحرفية موقع تنفيذ العطاء:  .3
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 -:ترغب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بالقيام باعمال     

  .تنفيذ اعمال تنظيف مواسير انبوبية -1
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وجب اإلعالن عن طرح هذا العطاء والراغبين باالشتراك في يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة بم (1)
مقابل دفع ثمن النسخة  دعوة العطاء وذلكالمناقصة أن يتقدموا للحصول على نسخة من وثائق العطاء الموزعة مع 

 المقرر .
 
  لهذا المشروع ما يلي : تشمل وثائق العطاء (2)

 دعوة العطاء بما فيها اإلعالن . -2-1

 التعليمات الى المناقصين. األول:الجزء  -2-2

 الشروط العامة الجزء الثاني:  -2-3

 : الشروط الخاصة وملحقاتها الجزء الثالث -2-4

 الشروط الخاصة -أ

 الشروط الخاصة اإلضافية -ب

 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات     -ج

 المواصفات العامة والمواصفات الخاصة  الجزء الرابع : -2-5

 ان وجدت :   المخططاتلجزء الخامس ا -2-6 

 :    جداول الكميات واالسعارالجزء السادس -2-7
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 : طريقة تقديم العروضإعداد وتقديم عروض المناقصات /
 

االشتراك في هذه المناقصة أن يقوم بزيارة موقع العمل ، وأن يتعرف عليه وأن يحصل بنفسه وعلى ينبغي على من يرغب  (3)
والظروف المحيطة  وأن يتفهم ماهيتها فقته الخاصة ، على جميع المعلومات الالزمة له لتقديم العرض ،مسؤوليته ون

بالمشروع وسائر العادات المحلية ، وظروف العمل ، وكل األمور األخرى التي لها عالقة بالمناقصة ، أو تلك التي تؤثر 
 على وضع أسعار عرضه.

المناقصة المدرج في هذا الدفتر ، ويقوم المناقص بتعبئة النموذج  يقدم عرض المناقصة على نموذج عرض -أ
 وجدول الكميات واألسعار وأي جداول أو مالحق أخرى ويوقع وثائق المناقصة في األماكن المحددة لذلك .

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

عديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، وإذا أجرى المناقص أي تعديل،  أو أخّل بأي ال يجوز إدخال أي ت -ج
 من هذه التعليمات ، فإّن ذلك يؤدي إلى رفض عرضه .

أما إذا أراد المناقص تقديم عرض بديل ، فإّن باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض ،  -د
صيل كما هو مطلوب ، وللجنة العطاءات المختصة أن تنظر في عرضه البديل أو شريطة أن يتقدم بالعرض األ

 ترفضه .

يجب على المناقص أن يقدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعليمات ودعوة العطاء وأن يشتمل العرض على  (4)
 -البيانات والمعلومات التالية :

التفويض للمسؤول المفوض بـالتوقيع عنهـا . وإذا كانـن هنـاك وضع منشأة المناقص فردًا كان أو شركة ، وكتاب  -أ
مشاركة بشكل ائتالف فإنه يجب على الشركات المتآلفة تقديم اتفاقية االئتالف بينها بحيث يكون التـآلف بالتكافـل 
والتضـامن ) مجتمعــين ومنفــردين ( ، وأن يوقـع أطــراف االئــتالف علــى العـرض ، وأن يقــدموا الكفــاالت والضــمانات 

 بأسمائهم مجتمعين .

خبرة المناقص ومؤهالته ، مع بيان وصف المشاريع التي سبق وأن أنجزها ، والمشاريع الملتزم بها حاليًا ، وبيان  -ب
 نسب إنجازها بأرقام واقعية .

ذكر أسماء المقاولين الفرعيـين الذين ينوي استخدامهم في التنفيذ ، شريطة ذكر اسم مقاول األشغال  -ج
يكانيكية، على أن يكون هذا المقاول الفرعي مصنفًا ضمن نفس الفئة التي ينتمي إليها المقاول الرئيسي الكهروم

 في تصنيفه أو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي .

 فيب العمل وألمره ، بالمبلغ المحدد يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدق لصالح صاح -د
المناقصة ( كدليل على جدّية التزام المناقص للدخول في المناقصة ، وعلى أن تكون تلك الكفالة ) ملحق عرض 

 للعمل في األردن . ةصادرة عن بنك أو مؤسسة مالية مرخص
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 لجنة العطاءات المختصةما تقرره بتعاد هذه الكفاالت للمناقصين الذين لم يحل عليهم العطاء ، حس 
الة العطاء أو انتهاء صالحية كفالة المناقصة أيهما أسبق . أما المناقص ( أيام من تاريخ إح7خالل )

 الذي يحال عليه العطاء فتعاد إليه هذه الكفالة بعد أن يقدم ضمان األداء ويوقع العقد .
 

( فعندها يتوجب على المناقص أن  Bondsأما  إذا كان المناقص منتميًا إلى بلد تستعمل فيه ضمانات تأمين )
بطلب مسبق إلى صاحب العمل لمعرفة فيما إذا كان يقبل مثل هذا الضمان وفي كل األحوال يجب أن تكون يتقدم 

 عند تقديمها . بنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في االردنتلك الضمانات مصدقة من 
ه أن يحدد عنوانًا له أما إذا كان مركز المناقص الرئيسي خارج األردن فإّن علي ،عنوان المناقص الرسمي الكامل  -هـ

ل إشعار أو رسالة تبعث سالت واإلشعارات . وكفي األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كافة المرا
 مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سلمن إليه .

جهيزات اآللية والمصنعيات أن يقدم تحلياًل ألسعار البنود الرئيسية المحددة في العطاء ، مبينًا تكاليف المواد والت -و
 والمصاريف اإلدارية واألرباح إلنجاز بنود األشغال كاملة .

أي معلومات أو بيانات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا كانن مطلوبة بموجب الشروط  -ز
 الخاصة اإلضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات .

كل من تلك البنود  لتنفيذلتي يدونها المناقص أمام البنود في جدول الكميات على أنها القيمة الكلية تعتبر األسعار ا (5) 
( ) إاّل إذا ورد  Preliminariesوإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وفقًا للعقد ، وتشمل كذلك األعمال التمهيدية ) 

 . لألعمال التمهيدية بنود منفصلة خاصة بها في جدول الكميات (
 توضيح االلتباس : (6) 

إذا كان هناك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء ، أو كانن هناك حاجة لتوضيح أي غموض في وثائق العطاء ، 
فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات المختصة من أجل التوضيح وإزالة االلتباس في موعد 

( أيام ، ويتم توزيع اإلجابة خطيًا على االستفسارات على جميع  7اء بما ال يقل عن ) يسبق التاريخ المحدد لفتح العط
 .لب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض التوضيح مبررًا لطمثل هذا المناقصين المتقدمين للعطاء وال يجوز أن يتخذ 

 

 إيداع العروض: (7)
 
 ن الخارج عطاء رقم  )      /       (يقدم العرض متكاماًل وفي ظرف مختوم مكتوب عليه م -أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــالخاص بمشروع: ــــــــــ 
 
 

أو  /واسم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعالنها عن العطاء وذلك في
 قبل الموعد والتاريخ المحددين لإليداع .

 
 . مغلقاً بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إلى صاحبه  إّن أي عرض يقدم -ب
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ذا نص في دعوة العطاء على اتباع أسلوب إتفتح العروض عادة في جلسة علنية بحضور من يرغب من المناقصين ، إاّل  -ج
 آخر .

 
 إلزامية العروض : (8)
 

ويظل العرض ملزمًا للمناقص  يداعاخر موعد لاليعتبر العرض المقدم ملزمًا للمناقص وال يجوز سحب هذا العرض بعد 
دعوة العطاء مدة التزام أطول من هذه في ( يومًا ابتداء من تاريخ إيداع العروض إاّل إذا حدد  90الذي تقدم به لفترة ) 

  .المدة
 

 

 المناقصة : وعرضعمالت الدفع  (9)
 

روط دعوة العطاء . وإذا كانن هنالك على المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني إاّل إذا نص على غير ذلك في ش
عمالت أخرى للدفع منصوص عليها في نموذج عرض المناقصة ، فإنه يجب تحديد تلك العمالت وأسعار تحويلها في 

 موعد " التاريخ األساسي " .
 قيـيم العروض وإحالة العطاءت

 

 تقيـيم العروض :  (10) 
نظام األشغال  استنادًا الى الصادرة  عطاءات االشغال الحكوميةات يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب تعليم

ويفترض في المناقص أن يكون على  ونظام اللوازم واالشغال في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةالحكومية ، 
 إطالع ودراية بهذه التعليمات .

 
 

 
 : أسلوب تدقيق العروض

 -:التسلسل البنود الواردة أدناهان ال يحكم  في تدقيق العروض علىيتم إتباع الخطوات واإلجراءات التالية 
إذا ُوجــد فــي العــرض خطــأ او تنــاقض بــين حســاب جملــة أي مبلــغ ومــا يجــب ان تكــون عليــه هــذه الجملــة بتطبيــق ســعر  -أ

تعــديل  الوحـدة ، فللجنــة العطــاءات المختصــة الحــق بتعـديل جملــة المبلــغ بمــا يتفــق وتطبيـق ســعر الوحــدة ، وبالتــالي يــتم
 مجموع األسعار أو المبلغ اإلجمالي للعطاء وفقًا لذلك .

 -إذا اختلف سعر الوحدة المذكورة باألرقام عن المذكور كتابة بالكلمات فيتم إتباع اإلجراءات التالية: -ب
ى الفـرق : إذا وجد اختالف في سعر الوحدة لبند معين بين ما هو باألرقـام عمـا هـو بالكلمـات فينظـر عنـدها إلـ (1-)ب 

الحسابي بين ما جاء رقمًا وما جاء كتابًة بالكلمات فان كان الفرق كبيرًا يتم األخذ بالسعر األقرب مـن السـعرين 
 الواردين بالكلمات أو األرقام إلى السعر الدارج .

 ( : إذا كان الفرق صغيرًا فعندها يتم األخذ بما جاء كتابة بالكلمات .2-)ب
 ءات المختصة الحق في تقييم السعر منطقيًا لقبول العرض أو رفضه .( : ويظل للجنة العطا3-)ب
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تم تصــحيح المجمــوع وفــق مــا تقــرره لجنــة العطــاءات المختصــة يــإذا ُوجــد خطــأ فــي أي مــن العمليــات الحســابية ،  فإنــه  -ج
 ويكون المجموع المصحح ملزمًا للمناقص .

البنـود ، فيـتم اعتبـار تلـك البنـود غيـر المسـعرة وكأنهـا محملـة علـى إذا ُوجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من  -د
بنود العطاء األخرى ، وعلى المناقص تنفيذها )فيما إذا أحيل عليه العطاء ( وذلك بدون مقابل سواء أرفق تلـك البنـود أو 

 لم يرفقها في عرضه . 
رقــام وجــاءت غيــر واضــحة ،  او كتبــن اســعار الوحــدة اذا لــم يقــم المنــاقص بكتابــة ســعر الوحــدة بالكلمــات وإنمــا فقــط باأل  -هـ

بكلمــات غيــر واضــحة وتشــكل معهــا التبــاس فــي احتســاب جملــة المبلــغ عنــدها يجــوز للجنــة العطــاءات المختصــة إتبــاع 
 -اإلجراءات التالية :

عنــدها يجــوز  (: إذا كانــن األرقــام او الكلمــات غيــر واضــحة ممــا يشــكل التباســًا فــي حســاب جملــة المبلــغ للبنــد ،1-)هـــ 
تطبيق أعلى سعر ورد لهذا البند ، عند المناقصين اآلخـرين المشـاركين بمناقصـة العطـاء لغايـة الحصـول علـى 

 قيمة إجمالية لهذا العرض .
( اقل العروض قيمًة واتجهن النية   لإلحالة عليـه ، عنـدها 1-( : إذا بقي هذا العرض الذي طبق عليه البند )هـ 2-)هـ

 سعر ورد لهذا البند عند المناقصين اآلخرين . يتم تطبيق أدنى
 (  .2-( : يتم تعديل القيمة اإلجمالية للعرض على أساس )هـ 3-)هـ

 إذا قــــــام المنــــــاقص بكتابــــــة جملــــــة المبلــــــغ لبنــــــد مــــــا دون ان يقــــــوم بتــــــدوين ســــــعر الوحــــــدة كتابــــــه لهــــــذا البنــــــد  -و
 لهذا البند من قسمة جملة المبلغ على كمية البند .) وكان سعر الوحدة رقمًا غير واضح ( فيتم احتساب سعر وحدة 

 إذا قـــــــام المنـــــــاقص بتســـــــعير بنـــــــد بصـــــــورة مغلوطـــــــة أو مبـــــــالغ فيهـــــــا ، فللجنـــــــة العطـــــــاءات المختصـــــــة الحـــــــق -ز
 -بما يلي : 

 رفض العرض او ، -1 
طة ان تبقـى تعديل األسعار بمعرفة المقاول مستأنسة بأسـعار السـوق الرائجـة وأسـعار المناقصـين اآلخـرين شـري -2

 القيمة اإلجمالية للعرض بعد التعديل مساوية أو اقل من قيمة العرض بعد التدقيق .
ــر م (12) ــي إهمــال أي عــرض غي ــة العطــاءات المختصــة بحقهــا ف ــد بمــا ورد فــي هــذه التعليمــات تحــتفل لجن ــا تمــارس تقي كم

 ي سـلطة منطقـة العقبـة االقتصـادية الخاصـةونظـام اللـوازم واالشـغال فـ أحكام نظام األشغال الحكوميـةجب صالحياتها بمو 
إحالــة العطــاء دون التقيــد بأقــل العــروض قيمــة ويــتم كــل ذلــك دون أن يكــون ألي منــاقص لــم يفــز بالعطــاء أي حــق فــي ب

 مطالبة صاحب العمل بأي تعويض إزاء ذلك .
 

 
 
 



2019//هـ  3 عطاء رقم : مديرية العطاءات الهندسية                     المملكة األردنية الهاشمية   

 2019 ثان  كانون

   

         سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

انبوبية  عباراتتنظيف تنفيذ اعمال الخاص ب

   ة العقب –ومناهل / الحرفية 

    

 

12 

 الضمانات ) الكفاالت (
 ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( :  (13)

( يوما من تاريخ إبالغه خطيًا بإحالة العطاء عليه أو 14ائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خالل فترة )على المناقص الف
األداء ضمان توقيع اتفاقية العقد حسب نموذج تلزيمه له ، وعلى المناقص أن يقدم إلى صاحب العمل ضمان األداء عند 

و إحدى المؤسسات المالية المرخصة للعمل في األردن المرفق ، وتكون قيمة هذا الضمان الصادر عن أحد البنوك أ
  . ) في ملحق عرض المناقصة( وذلك ضمانًا لتنفيذ التزامات العقد تنفيذًا تامًا  ةمحدد

إذا رفض المناقص أو تأخر عن توقيع اتفاقية العقد ، أو عجز عن تقديم ضمان األداء المطلوب فعندها يحق لصاحب 
قصة المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى القضاء ، وال يكون للمناقص أي حق في المطالبة بها أو العمل مصادرة كفالة المنا

 بأي تعويض بشأنها .
 ضمان إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( :  (14)

% من قيمة 5على المقاول أن يقدم لصاحب العمل عند تسلمه شهادة تسلم األشغال . ضمان إصالح العيوب بقيمة 
ل المنجزة ، لضمان قيامه باستكمال األعمال المتبقية وتنفيذ أعمال إصالح العيوب المطلوبة للمدة المنصوص األعما

للعمل  هعليها في ملحق عرض المناقص ، وبحيث يكون هذا الضمان صادرًا عن بنك أو مؤسسة مالية كل منهما مرخص
 مان األداء .في األردن . وبتسليم هذا الضمان لصاحب العمل يعاد للمقاول ض

 
 مالحظة عامة :

 ، فإن ذلك يؤدي إلى رفض عرضه  بأي من هذه التعليماتالمناقص إذا أخّل   (15)  
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 عقد المقاولة الموحد 
  اإلنشائية للمشاريع

 

 

 

 

 الجـزء الثانــي 

 الشـــــــروط العامـــــــــــة 

 
 

 

 وزارة الصادر عن 2010وحد للمشاريع اإلنشائية لعام  عقد المقاولة المتعتبر الشروط العامة في دفتر 
في سلطة منطقة العقبة االقتصادية  2001( لسنة 4ونظام اللوازم واألشغال رقم ) ،انـواإلسك األشغال العامة

السارية بتاريخ طرح هذا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطًا عامة لهذا العطاء وأن تقديم  الخاصة
 .قص يعتبر التزامًا منه بأنه قد اطلع عليها وتفهمها وقبل بجميع بنودها عرض المنا
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     الشــروط العامـة
 

 الفهـرس                                          

 
 

 الصفحـة  الفصـل 

1-  13 أحكـام عامـة  

 23 صاحب العمـل  -2

 25 المهنـــدس -3

 27 المقـــاول  -4

 37 المقاولون الفرعيون المسمون   -5

 39 المستخدمون والعمــال  -6

 42 التجهيزات االلية والمواد والمصنعية  -7

 45 المباشرة ، تأخر االنجاز وتعليق العمل  -8

 49 االختبارات عند اإلنجاز  -9

 51 تسلم االشغال من قبل صاحب العمل  -10

 54 المسؤولية عن العيوب  -11

 57 كيل االشغال وتقدير القيمة  -12

 59 التغييرات والتعديالت  -13

 64 قيمة العقد والدفعات  -14

 72 انهاء العقد من قبل صاحب العمل  -15

 75 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول  -16

 77 المخاطر والمسؤولية  -17

 80 التأميــن  -18

 84 القـوة القاهـرة  -19

 87 فات والتحكيم الالمطالبات ، الخ -20
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 الفصـل األول 

 أحكــام عامـة
GENERAL PROVISIONS 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(1/1)  " Definitions "    التعاريف:  
 يكــــــــــون للكلمــــــــــات والمصــــــــــطلحات التاليــــــــــة حيثمــــــــــا وردت فــــــــــي شــــــــــروط العقــــــــــد هــــــــــذه  

معاني المخصصة لها أدناه ، كما أن الكلمات التي تشير إلى األشخاص ) العامة منها والخاصة( ال
 -القانونية األخرى ، ما لم يقتض السياق غير ذلك : تأو الفرقاء تشمل الشركات والكيانا

1/1/1  " " The Contract: العقـد   

  1/1/1/1     " Contract":  العقـد   

تاب عرض المناقصة ، وهذه الشروط ،  والمواصفات يعني اتفاقية العقد ، وكتاب القبول ، وك 
والمخططات ، والجداول ، وأية وثائق أخرى )إن وجدت( مدرجة في اتفاقية العقد أو في كتاب 

 القبول .
1/1/1/2   Contract Agreement "   "اتفاقية العقد: 

 (1/6( المشار اليها في المادة )وجدت إن )تعني اتفاقية العقد  
1/1/1/3   Letter of Acceptance" "كتاب القبول 

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

وعندها يعتبر التاريخ الذي يتم فيه توقيع  فإن مصطلح كتاب القبول يعني "اتفاقية العقد " ،
 "اتفاقية العقد " هو تاريخ إصدار كتاب القبول .

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

العرض المتعلق ، وتشمل  ولايعني الوثيقة المسماة كتاب عرض المناقصة والتي استكملها المق 
 ى صاحب العمل .باألشغال الذي وقعه المقاول وقدمه إل

1/1/1/5  ""Specifications:     المواصفات 
تعني الوثيقة المسماة المواصفات والتي تحدد مواصفات األشغال المشمولة في العقد وأي تعديالت  

 عليها أو إضافات إليها تتم وفقًا الحكام العقد .
1/1/1/6  "Drawings": المخططات 

لة فــي العقــد ، وأيــة مخططــات إضــافية ومعدلــة يصــدرها تعنــي مخططــات األشــغال كمــا هــي مشــمو  
 صاحب العمل ) أو من ينوب عنه( بموجب أحكام العقد .
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  "Schedules": الجداول 1/1/1/7

وتضـم  تعني الوثائق المسماة الجداول كما استكملها المقاول وقدمها مـع كتـاب عـرض المناقصـة ، 
ت والقــوائم وجــداول ول الكميــااهــذه الجــداول جــدة ويمكــن ان تشــمل الــى وثــائق العقــد بهــذه الصــف

 اسعار الوحدة.
1/1/1/8  " Tender"   عرض المناقصة:  

 اشـتملهاتعني كتاب عرض المناقصة وجميع ما قام المقاول بتقديمـه مـن وثـائق أخـرى معـه ، كمـا  
 العقد .

1/1/1/9   " " Appendix to Tender               ملحق عرض المناقصة 
 ني الصفحات المستكملة والمسماة " ملحق عرض المناقصة " تع  

 والمرفقة بكتاب عرض المناقصة ، والتي تشكل جزءًا منه .
1/1/1/10  " Bill of Quantities":  جداول الكميات  

 " Daywork Schedule":  ةيمجدول العمل باليو  
 ول " .تعني الوثائق المسماة كذلك )إن وجدت( والمشمولة ضمن " الجدا

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

 يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق . 
1/1/2/2  "Employer ":  صاحب العمل  

  .وكذلك خلفاءه القانونيين ةيعني الشخص المسمى بصاحب العمل في ملحق عرض المناقص 
1/1/2/3  "Contractor":  المقاول  

يعني الشخص ) األشخاص( المسّمى بالمقاول في كتاب عرض المناقصة الذي وافق عليه صـاحب  
 العمل ، ويشمل كذلك خلفاءه القانونيين .

1/1/2/4  "''Engineer:  المهندس  

لعقد ، والمسـّمى فـي يعني الشخص الذي يعينه صاحب العمل للقيام بمهام المهندس ألغراض هذا ا 
ــديل  ملحــق عــرض المناقصــة بهــذه الصــفة ، أو أي شــخص آخــر يقــوم صــاحب العمــل بتعيينــه كب

 ( .3/4للمهندس من وقن الخر ، ويبلغ المقاول عن ذلك التعيين وفقًا للمادة )
1/1/2/5  s Representative ’"Contractor":  ممثل المقاول  

مثيله في العقد ، أو من يعينه من وقن الخر بموجب المـادة يعني الشخص الذي يسميه المقاول لت 
 ( ليتصرف نيابًة عنه .4/3)

1/1/2/6  "s Personnel"’Employer:   أفراد صاحب العمل  
( وغيـرهم مـن مـوظفي وعمـال المهنـدس 3/2يعني المهندس ومساعديه المشـار إلـيهم فـي المـادة ) 

ن يقوم المهندس أو صاحب العمـل بـإبالا المقـاول أنهـم من األفراد الذي وصاحب العمل ، وكذلك أياً 
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 العمل .من أفراد صاحب 
1/1/2/7   Personnel s’"Contractor"  :مستخدمو المقاول  

يعنــي ممثــل المقــاول وجميــع مــن يســتخدمهم المقــاول فــي الموقــع ، بمــن فــيهم المــوظفين والعمــال  
ــاول أو جهــاز أي مقــاول فرعــي ،  ــرهم مــن جهــاز المق واألشــخاص اآلخــرين الــذين يســاعدون وغي

 المقاول في تنفيذ األشغال .
 "Sub contractor":   المقاول الفرعي 1/1/2/8

أي شخص يسّمى في العقد كمقـاول فرعـي ، أو أي شـخص يـتم تعيينـه كمقـاول فرعـي لتنفيـذ  يعني 
 جزء ما من األشغال ، والخلفاء القانونيين ألي من هؤالء .

  " DAB " :      فّض لخالفات مجلس   1/1/2/9 

 ة في العقد ، أو أي أشخاص آخـرينص الثالثة الذين يسمون بهذه الصفيعني الشخص أو األشخا                                  

 ( من هذه الشروط .20/3( أو المادة )20/2أحكام المادة ) تعيينهم بموجب   يتم  

 ." FIDICبـ " دسين االستشاريين يرمز اليهاالتحاد الدولي للمهن      1/2/10/ 1
  التواريخ ، اإلختبارات ،المدد و اإلنجاز:         /1/3/ 1

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

 ( يومًا.28يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي إليداع عروض المناقصات بـ ) 
 "Commencement Date":   تاريخ المباشرة  1/1/3/2

 (.8/1شعار به وفقًا للمادة )الذي يحدد لمباشرة العمل ويتم اإليعني التاريخ  
1/1/3/3  "Time for completion":  مدة اإلنجاز  

 (8/2تعني المدة المحددة إلنجاز األشغال أو أي قسم منها ) حسب واقع الحـال ( بموجـب المـادة ) 
محسوبة من تاريخ المباشرة ، كما يتم تحديـدها فـي ملحـق عـرض المناقصـة ، مـع أي تمديـد لمـدة 

 (.8/4اإلنجاز يتم بموجب المادة )
1/1/3/4  '' on Completion '' sTest  عند اإلنجاز: اتاالختبار   

 و التي تطلب تعني تلك االختبارات المنصوص عليها في العقد ، أو المتفق عليها بين الفريقين ، أ 
ال أو أي ـقبل أن يتم تسلم األشغكتغيير ، والتي يتم إجراؤها بموجب أحكام " الفصل التاسع " ، 

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

 وجب أحكام " الفصل العاشر " .تعني شهادة تسلم األشغال والتي يتم إصدارها بم 
1/1/3/6  ''Tests after Completion'' :اإلنجازالختبارات بعدا 

تعني تلك االختبارات ) إن وجدت( المنصوص عليهـا فـي العقـد ، والتـي يـتم إجراؤهـا بموجـب أحكـام  
ــل  ــع الحــال ( مــن قب ــتم تســلم األشــغال أو أي قســم منهــا) حســب واق الشــروط الخاصــة ، بعــد أن ي

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

قســم منهــا ) حســب واقــع الحــال ( كمــا هــي محــددة فــي عــرض المناقصــة ) مــع أي تمديــد لهــا يــتم 
( محسوبة من تاريخ إنجاز األشغال ، أو أي قسم منها ، كما يتم تحديده فـي 11/3لمادة:بموجب ا

 ( .10/1شهادة تسلم األشغال المشار إليها في المادة )
1/1/3/8  ''Performance Certificate''  شهادة األداء :  

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

 ( يومًا .365يعني يومًا شمسيًا ، والسنة تعني ) 
1/1/4  ''Money And Payments''  المبالغ والدفعات :  

1/1/4/1  "Accepted Contract Amount"    : قيمة العقد المقبولة   
ح أية تعني قيمة العقد كما تم قبولها في " كتاب القبول " مقابل تنفيذ األشغال وإنجازها واصال

 عيوب فيها.

  Contract Price"":   قيمة العقد 1/1/4/2
 ( وتشمل أي تعديالت عليها تتم وفقًا الحكام العقد.14/1تعني قيمة العقد المعرفة بموجب المادة ) 

 "Cost'':   الكلفة 1/1/4/3

وقــع أو تعنــي جميــع النفقــات التــي تكبــدها أو ســوف يتكبــدها المقــاول بصــورة معقولــة ، داخــل الم 
 خارجه ، بما في ذلك النفقات االدارية وما يماثلها ، ولكنها ال تشمل الربح .

  Final Payment Certficate"":  شهادة الدفعة الختامية 1/1/4/4

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

 ( .14/11يعني المستخلص النهائي المعرف بموجب المادة ) 
 ''Foreign Currency'':   العملة االجنبية 1/1/4/6

 ها ( ، ولكن غير العملة المحليةتعني أي عملة يتم تحديدها لدفع جزء ما من قيمة العقد )أو كل 
 "'Interim Payment Certificate'  شهادة الدفع المرحلية 1/1/4/7

تعني أي شهادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام " الفصل الرابع عشر " ، غير شهادة الدفعة  
 الختامية .

 Local Currency'''':  العملة المحلية 1/1/4/8

 تعني عملة الدولة التي يتم تنفيذ األشغال فيها . 
 ''ayment Certificate P'':  شهادة الدفع 1/1/4/9

 فع يتم إصدارها بموجب أحكام " الفصل الرابع عشر " تعني أي شهادة د 
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 ''Provisional Sum'': المبلغ االحتياطي 1/1/4/10

يعني أي مبلغ ) إن وجد( يتم تحديده بهذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما من األشغال  
 ( .13/5لتزويد مواد أو تجهيزات أو لتقديم خدمات بموجب المادة )

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

( والتي يقوم 14/3) تعني مجموع المبالغ التي يحتجزها صاحب العمل عن الدفع بموجب المادة 
 ( .14/9برّدها بموجب المادة )

 ''Statement''    :الكشف أو المستخلص 1/1/4/12

ــدفع ، ب  ــب شــهادة ال ــام " يعنــي أي كشــف أو مســتخلص يقدمــه المقــاول كجــزء مــن طل موجــب احك
 الفصل الرابع عشر " .

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

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

كنــات والعربــات وغيرهــا مــن األشــياء الالزمــة لتنفيــذ األشــغال وإنجازهــا اتعنــي جميــع األجهــزة والم 
ح أية عيوب فيها ، ولكنها ال تشمل األشغال المؤقتة وال معدات صـاحب العمـل ) إن وجـدت( واصال

وال التجهيــزات أو المــواد او األشــياء األخــرى التــي شــكلن أو قصــد بهــا تشــكيل جــزء مــن األشــغال 
 الدائمة .

1/1/5/2        " Goods":  اللوازم 
 ل المؤقتة أو أي منها ، حسبما هو مناسب .تعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات واألشغا 

 '' Materials'' : المواد 1/1/5/3

تعنــي األشــياء مــن كــل األنــواع ) غيــر التجهيــزات( التــي شــكلن او قصــد بهــا تشــكيل جــزء مــا مــن  
األشغال الدائمة ، بما في ذلك المواد الموردة فقـط ) ان وجـدت( والتـي يطلـب مـن المقـاول تقـديمها 

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

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

 مة شكيل جزء ما من األشغال الدائكنات والعربات التي شكلن او يقصد بها تاتعني األجهزة والم 
 '' Section '' :   قســم 1/1/5/6

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

 '' Temporary Works'' :      األشغال المؤقتة 1/1/5/7
ودهـا فـي تعني جميع االشغال المؤقتـة مـن كـل نـوع ) باسـتثناء معـدات المقـاول ( التـي يقتضـي وج 
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 ة وانجازها واصالح أية عيوب فيها .مالموقع لتنفيذ االشغال الدائ
 Works''''     :  االشغـال 1/1/5/8

 تعني االشغال الدائمة واالشغال المؤقتة ، أو أي منها حسبما هو مناسب . 
 ''Other Definitions''  :تعاريف أخرى  1/1/6

 ''Contractor’s Documents'' : وثائق المقاول 1/1/6/1

تعنــي المــذكرات الحســابية وبــرامب الحاســوب والمخططــات واألدلــة والمجســمات وغيرهــا مــن الوثــائق  
 ذات الطابع الفني ) إن وجدت( التي يقدمها المقاول بموجب العقد .

 'Country''':  الدولـة 1/1/6/2
 نفيذ األشغال الدائمة فيها. تعني الدولة التي يوجد فيها الموقع )أو معظم الموقع( حيث يطلب ت 

 ''s Equipment’Employer'':  معدات صاحب العمل 1/1/6/3

كنـات والعربـات ) إن وجـدت( التـي يقـدمها صـاحب العمـل لغـرض اسـتعمالها مـن اتعني األجهزة والم 
قبل المقاول في تنفيـذ األشـغال كمـا هـي محـددة فـي المواصـفات ، ولكنهـا ال تشـمل تلـك التجهيـزات 

 تسلمها بعد .بي لم يقم صاحب العمل الت
 Force Majeure'''':   القوة القاهرة 1/1/6/4

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

تعني جميع التشريعات واألنظمـة وغيرهـا مـن القـوانين الوطنيـة ، وكـذلك األنظمـة الصـادرة عـن أيـة  
 انونيًا .سلطة عامة مشكلة ق

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

 ( .4/2يعني الضمان ) أو الضمانات ، إن وجدت( المطلوبة بموجب المادة ) 
 Site'''': الموقـع 1/1/6/7

تعنــي األمــاكن التــي ســيتم تنفيــذ األشــغال الدائمــة عليهــا وتســليم التجهيــزات اآلليــة والمــواد فيهــا ،  
 ية أماكن أخرى ينص العقد تحديدًا على اعتبارها جزءا من الموقع .وكذلك أ

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

 قولة بتاريخ ايداع عرض المناقصة يعني ما لم يكن بوسع مقاول متمرس ان يتوقعه بصورة مع 
 ''Order Variation''(:   التغيير ) األمر التغييري  1/1/6/9

ــتم إصــدار التعليمــات يعنــي أي ت  ــام بــه أو غييــر فــي األشــغال ي الموافقــة عليــه كتغييــر بموجــب أحك
 "الفصل الثالث عشر " .
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 عقد المقاولة الموحد 

اإلنشائية للمشاريع  

ـزء الثالـث ـالج  

ـة ــروط الخاصــالشـ   
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 الفهرس 
 

 95 الشروط الخاصة الجزء الثالث
 96 ام العامةـاألحك 
 98 لــحب العمصا 

 99 دســــالمهن 

 100 اولـــــالمق 

 102 المستخدمون والعمال 

 104 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية 

 105 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل 

 106 االختبارات عند اإلنجاز 

 107 تسّلم األشغال من قبل صاحب العمل 

 109 كيل األشغال وتقدير القيمة 

 110 التغيـيرات والتعديالت 

 112 قيمة العقد والدفعات 

 114 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول  

 115 المخاطر والمسؤولية 

 118 ينـــــالتأم 

 119 المطالبات والخالفات والتحكيم 

 121 الشروط الخاصة اإلضافية ب

 125 من المقاول مطلوبهمعلومات  

 127 الضمانات واالتفاقيات والبياناتنماذج العرض و  ج

 128 نموذج كتاب عرض المناقصة 1ج

 129 ملحق عرض المناقصة 2ج

 133 نموذج كفالة المناقصة 3ج

 134 نموذج اتفاقية العقد 4ج

 136 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجلس بعضو واحد (  5ج

 137 (نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجلس بثالثة أعضاء  6ج

 138 شروط اتفاقية فّض الخالفات 

 140 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( 7ج

 141 نموذج ضمان إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( 8ج

 142 نموذج كفالة الدفعة المقدمة  9ج

 143  تسلم االشغالنموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند  10ج

 144  ( مخالصة ) االبراءنموذج  11ج

 145 نموذج التزامات المقاول 12ج

 146 إقرار متعلق بالدفعات األخرى  13ج

 147 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة  14ج
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 عقد المقاولة الموحد
 للمشاريع اإلنشائية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشروط الخاصة  :الجزء الثالث   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

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

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

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

 .الشروط الخاصة  -أ

 .الشروط الخاصة اإلضافية -ب
 . نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات  -ج

                     
 

              
هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متممًا لجزء الشروط العامة ،  وتعتمد الشروط الواردة في هذا يعتبر     

 الجزء كشروط خاصة للعقد .
ويؤخذ به بالقدر  إّن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائداً     

 ." المواد " على تلك  لو يعدّ الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أ
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 الشروط الخاصة اإلضافية -ب
 

 الشروط الخاصة اإلضافية -ب
Supplementary Particular Conditions 

 

 

 
 

 وصف المشروع موضوع هذا العطاء .  *
 
 نظام توكيد الجودة ) إن كان مطلوبًا ( .  –(  9 / 4المادة )   *
 
 صاحب العمل والمواد التي يقدمها. معدات  –(  20/ 4 المادة )  *
 
( 42بالنسبة لظروف هذا المشروع ، تعدل مدة ) –مباشرة العمل   –(  1 / 8المادة )   *

 يومًا الى )        ( .
 
 مدة اإلنجاز .  –(  2 / 8المادة )   *
 
 تعويضات التأخير .  –(  7 / 8المادة )   *

 عتمد تعويضات التأخير التالية عن األقسام المختلفة .بالنسبة إلى تسليم المشروع على أجزاء ، ت
 

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

الرئيسية وأسعار المحروقات ، ويجب الحسـم منـه فـي حالـة انخفـاض المواد  عن زيادة أسعار " 
 ." وأسعار المحروقات الخاضعة لتعديل األسعار المواد الرئيسية  أسعار
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 يجب على المقاول مراعاة األمور التالية : *
 التزامات عامة : -أ

 العمل على التقليل من الضجيب وتلويث البيئة بقدر المستطاع . -1
 عدم استعمال ) الموقع ( ألي غرض غير تنفيذ األشغال . -2
 الفيضان والمياه الفائضة عن الضخ وخالفه لمنع اإلضرار بالغير .تصريف مياه  -3

المحافظـــة علـــى األشـــجار والمـــروج والســـياجات بشـــكل مالئـــم ، وزرع بـــديل لمـــا لـــم يصـــرح لـــه باقتالعـــه وإعـــادة  -4
 السياجات إلى حالتها األولى حسب تعليمات المهندس .

، فعلى المقاول أن يقوم باالتصال معه ، وعمـل الترتيبـات في حالة وجوب إنشاء سقالة على ملك أحد المجاورين  -5
 الالزمة لتنفيذ ذلك ، ثم إخالء المكان وإصالحه عند إتمام العمل وعلى حسابه الخاص . 

 

 ضبط وإدارة العمل : -ب
 

 أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وإعداد محاضر االجتماع . -1
صًا باألحوال الجوية ، يسجل فيه درجات حرارة الهواء القصوى والدنيا ، والرطوبة ، ومعّدل هطـول أن يعد سجاًل خا -2

 وساعات الهطول لكل يوم . تاألمطار بالمليمترا

 أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل وإعداد التقارير . -3

 أن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أواًل بأول .في حالة إصالح العيوب ، أن يضع جدواًل لذلك ، و  -4

أن يــزود الموقــع بالفتــات تبــين اســم المشــروع ، واســم صــاحب العمــل ، وبالعــدد والحجــم وبالشــكل الــذي يتفــق مــع  -5
 المهندس عليه .

في حالة رفض المهندس أو مساعد المهندس لمادة أو عمل ما فيجب علـى المقـاول قبـل البـدء بتصـحيح الوضـع  -6
 أن يقدم مقترحاته باإلعادة أو التصحيح إلى ممثل المهندس أو المهندس ، وذلك لتالفي تكرار الخطأ .

 إذا كـــان مطلوبـــا منـــه تجهيـــز مختبـــر للمـــواد فـــي الموقـــع / فعليـــه أن يـــزوده بمشـــرف ذي خبـــرة لتأديـــة المهـــام  -7
 التالية :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 ممارسة مهنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد : -ج
 

 الممارسة الجيدة: -1
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تكون تلك المادة أو العمل  إذا لم يكن قد حدد وصف كامل لمادة أو منتب أو مصنعية ، فإنه من المفهوم أن
مالئمة ألغراض العقد أو ما يمكن أن يستنتب من مضامنيه منطقيًا لممارسات التنفيذ الجيدة  ، بما في ذلك 

 نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات القياسية المعمول بها .
 

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

 .شهادة المنشأ التي تبين مطابقة ما يقدمه من تلك المواصفات لما فيه قناعة المهندس
 

 المواصفات المقيدة  : -3
صدر إذا ما حدد مصدر واحد إلحدى المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاول التقيد بالبند ، وال يغير ذلك الم

 الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل .
 

 عالمات مرافق الخدمات المخفية : -4
على المقاول وضع إشارات بارزة في األماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات مرافق وأن يعد لها مخططات 

 ص عليها أو صيانتها أو تصليحها أو تشغيلها مساحية واضحة ، وذلك لتسهيل االهتداء إليها عند إجراء الفح
 

 
 استخدام األيدي العاملة المحلية : -د

 

 المشاريع الممولة من الخزينة أو القروض المحلية : -1
في الحاالت االستثنائية التي يتعذر العمل فيها من قبل أردنيـين ، يجوز استخدام عمالة وافدة بموافقة  -أ

 وزارة العمل المسبقة .
إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير األردنيـين مهما كانن األسباب وعلى أن يلتزم  معد -ب

 المقاولون الفرعيون بتشغيل العمالة األردنية فقط .
تقريرًا أن يرفع  هيإذا تبين لصاحب العمل أّن المشروع ذو طبيعة متخصصة وبحاجة إلى خبرة أجنبية فعل -ج

للنظر في مثل هذه األمور ورفع الحاجة لتلك الخبرة األجنبية إلى لجنة فنية خاصة بذلك يبين أسباب 
تنسيباتها إلى مجلس الوزراء إلصدار القرار المناسب حول السماح للشركات األجنبية ومقدار مساهمتها 

 -: تشكل على النحو التاليو 
 واإلسكان رئيسًا  معالي وزير األشغال العامة

 وعضوية السادة 
 وزارة األشغال العامة واإلسكان ن عام أمي

 مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  
 المهندسين  نقيب 

 نقيب المقاولين
 وممثل عن الدائرة ذات العالقة بالمشروع.
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 المشاريع الممولة بقروض خارجية : -2
 

مقاولين أردنيـين أو باالنفراد  يجوز تنفيذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيـين بالمشاركة أو االئتالف مع
 إذا اقتضن المصلحة العامة ذلك .

وفي حالة تنفيذ المشروع من قبل مقاولين غير أردنيـين فيجب االلتزام من قبل هؤالء المقاولين بتشغيل عمالة 
فقة وزارة %( من مجموع العمالة الماهرة المطلوبة والمقدرة تقديرًا حقيقيًا بموا70أردنية ال تقل نسبتها عن )

 ل األجانب العاديـين غير المهرة .ااألشغال العامة واإلسكان ، على أن ال يسمح بتشغيل أي عدد من العم
 

 على الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة االلتزام ببالا رئيس الوزراء  -3
تبرمها  وفي حالة ثبوت مخالفة أحكامه من قبل  التي شروط العقودواعتباره جزءا" من  1990( لسنة 6رقم )

 المقاولين تتخذ بحقهم اإلجراءات التالية :
( 7إنذار المقاول المخالف خطيًا على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب الوضع خالل مدة أقصاها ) -أ

 سبعة أيام .
 في المشروع.فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة األجنبية المخالفة المستخدمة  -ب

 
إذا تبين وجود نقص في المواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في كودات البناء الوطني األردني  -4

 بحدها األدنى .
 

 .على المقاول المحلي استخدام اآلليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلية عند تنفيذ األشغال  -5
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 ة:ملحق الشروط الخاص -ج
يترتببب علببى المنبباقص فببي با عطبباء باسببتاناء عطبباءات الخببدمات الهندسببية واالستشببارية ب   -1

يرفق بالعرض الذا تقدم به كفالة بنكية مصدقة صبادر  عب  بنبو بو مةسسبة ماليبة مرخصبة 
 في األرد  بو شيكا مصدقا يحدد مبلغ با منها في دعو  العطاء.

لعطاء م  حيث الجود  ومد  التوريد بو مع مراعا  جميع الشروط المطلوبة في دعو  ا  -2
التنفيذ ومدى قدر  المحال عليه العطاء على االلتزام بذلو , يجوز للجنة ب  تحيل العطاء على 

 العرض األفضل واألنسب دو  التقيد بأقل األسعار.

ت يتم تبليغ المتعهد الذا بحيل عليه العطاء بقرار اإلحالة بالبريد المسجل على العنوا  الماب  -3
بالعرض الذا تقدم به بو بأا وسيلة م  وسائل االتصال الحدياة التي يمك  توايقها على ب  

 يتم ذلو خالل مد  سريا  األسعار المعروضة في جميع األحوال.

ال يجوز للمتعهد الذا بحيل عليه با عطاء ب  يتنازل عنه بو ع  با جزء منه بأا صور    -4
ة م  اللجنة وحسب الشروط والضمانات التي كانت إلى با شخص آخر دو  موافقة خطي

 تقررها شريطة مصادقة المجلس على هذا التنازل.

إذا لم يقم المتعهد الذا بحيل عليه العطاء بعد تبليغه بقرار اإلحالة بتوقيع عقد تنفيذه وتقديم    -5
م  عشر يوما  الكفاالت  بو التأمينات المطلوبة منه بمقتضى بحكام هذا النظام خالل بربعة

تاريخ تبليغه القرار على العنوا  المابت بالعرض , يعتبر مستنكفا ع  تنفيذ اإلحالة ويصادر 
مبلغ الكفالة بو التامي  الذا قدمه عند اشتراكه في العطاء وللجنة في هذه الحالة ب  تتخذ 

 اإلجراءات التالية بو با منها:
 يلي عرض المستنكف ع  التنفيذ.إحالة العطاء على مقدم العرض األفضل الذا  -ب         
 إلغاء العطاء وإعاد   طرحه. -ب         
 إلزام المتعهد المستنكف في با م  الحالتي  المذكورتيـــ  في البند )ب و ب( م  هذه  -ج         

 الفقر  بفرق السعر وبأا مبالغ تحملتها الســلطة بو بضرار لحقت بها نتيجة استنكافه.             

 حرما  المتعهد المستنكف م  االشـــتراو في عطاءات السلطة لمد  ال تقل ع  سنة. -د         

 تقوم اللجنة بأا إجراء منصوص عليه في هذه الماد  دو  ب  تكو  ملزمة بتوجيه با -هـ        
 إخطار بو إنذار إلى المتعهد المستنكف بو المتخلف قبل تنفيذ تلو اإلجراءات.             

يحق للسلطة بقرار م  الجهة المختصة باإلحالة على زياد  بو تخفيض حجم با بشغال يتقرر  -6
تنفيذها للسلطة بموجب عطاء تم طرحه بمقتضى بحكام هذا النظام شريطة ب  تحسب بسعار 
الكميات الزائد  بو المخفضة لتلو األشغال باألسعار المحدد  لها في قرار اإلحالة وا  ال 

 %( م  كامل مبلغ اإلحالة.25كلفة الكمية الزائد  بو المخفضة )يتجاوز مجموع 

 للسلطة الحق في رفض كل العروض المقدمة دو  إبداء األسباب. -7

 دو  إبداء األسباب. تحتفظ السلطة بحقها في تجزئة العطاء و إحالته على بكار م  شـركة  -8

 يجب كتابة سعر الوحد  باألرقام والكلمات وبخط واضح بو طباعة.  -9

)هام جدا (:  على المقاول ب  يبي  وبشكل واضح العنوا  الدائم )الموقع والهاتف والفاكس  -10
 وصندوق البريد والهاتف الخلوا إ  وجد( وتسمية الشخص المخول بالتوقيع. 

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

 ى المقاول إرفاق شهاد  تصنيف سارية المفعول صادر  ع  وزار  األشغال العامة واإلسكا . عل -12

إذا ارتببأى صبباحب العمببل عنببد إعببداد واببائق العطبباءات ب  هنبباو حاجببة لتمويببل بعببض المشبباريع ذات  -13
القيمة المرتفعة وقام بتضمي  واائق العطاء بندا" يسمح بإصدار حوالة حق وفقا" للنموذج المرفق, 
وإذا طلب المقاول إصدار حوالة الحق هذه إلى بنو ما وتقدم إلبى صباحب العمبل بحوالبة حبق منظمبة 
وموقعة حسب األصول , فعلى صاحب العمل بعد توقيبع نمبوذج التبزام المحبال عليبه المرفبق بحوالبة 
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لرجبوع الحق تحويل استحقاقات المقاول الصافية إلى البنو المهني , ويكو  هذا االلتبزام غيبر قاببل ل
عنه بال بموافقة البنو المعني خطيا" عدا الحاالت المحدد  بنمبوذج التبزام المحبال عليبة وذلبو طبقبا" 

 .2002( لسنة 15لبالغ رسمي رقم )

 بما إذا كانت واائق العطاء ال تسمح بإصدار حوالة حق وطلب المقاول رسميا" تحويل  -14

كتاب رسمي إلى البنبو المعنبي يعلمبه بنيتبه استحقاقات العطاء إلى بنو ما فعلى صاحب العمل توجيه  -15
المرفببق  جبتحويبل مسبتحقات المقبباول إليبه ودو  اعتبببار صباحب العمبل طرفببا" االابا" وفقببا" للنمبوذ

 . 2002( لسنة 15وذلو طبقا" لبالغ رسمي رقم )
 

ادر  تعتمد المختبرات الهندسية المةهلة للعمل لدى دائر  العطاءات الحكوميبة اسبتنادا للتعباميم الصب  -16
ع  وزار  االشغال العامة واالسكا  إلجراء الفحوصات المخبرية الالزمة لجميع مشاريع األشغال في 

 .السلطة
 

المعطبوف علبى  20/10/2009( الصبادر بتباريخ 1004استنادا إلى قرار مجلبس المفوضبي  رقبم ) -17

مببا  ,علببى المقبباول تشببغيل 30/9/2009( تبباريخ 18/11/1/19784كتبباب رئاسببة الببوزراء رقببم )

%( مب  كببوادره الفنيبة الالزمبة لتنفيببذ المشبروع مب  متببدربي الشبركة الوطنيبة للتشببغيل 15نسببته )

 والتدريب
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 من المقاول معلومات مطلوبة
 

 ممثل ومستخدمو المقاول ) جهاز المقاول المنفذ ( : *
ون الجهـاز متفرغـًا للعمـل فـي يتعين على المقاول أن يعـين الجهـاز المنفـذ التـالي كحـد أدنـى، وبحيـث يكـ 

الموقع طيلة مدة تنفيذ المشروع ، وأن تكون لديه المؤهالت والخبـرات المدونـة أدنـاه فـي مجـال اإلشـراف 
 أو التنفيذ أو كليهما على مشاريع مماثلة :

سنوات في مجال االشراف  (3)مؤهل كلية متوسطة في الهندسة المدنية وبخبرة ال تقل عن بمراقب فني  -1
دينــار عــن كــل يــوم  20ومبلــغ  فــي حــال عــدم التعيــين شــهريا /( دينــار600لتنفيــذ ويحســم مبلــغ )او ا

 . غياب

 مالحظة:
يتعين االتفاق فيما بين المقاول والمهندس على تواريخ تعيـين كل فرد من أفراد جهاز المقاول المنفذ  وفي حالة تخلف 

تب مثل تعيـين بديل له فإنه سوف يتم خصم ما يقابله من روا المقاول عن تعيـين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون 
 ين أو المتغيبين حسب تقديرات المهندس .هؤالء األفراد غير المعين

 
 تصنيفه . فئةتسمية المقاول الفرعي ألشغال الكهروميكانيك و  *

 فئة التصنيف     سم المقاولا                
 ـــــــــــــــ    ـــــــــــــ الميكانيك
 ـــــــــــــــ    ـــــــــــــ الكهرباء

على المقاولين غير األردنيـين أن يقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومية شهادتين األولى من نقابة المهندسين األردنيـين  *
كمل كافة اإلجراءات والثانية من نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيـين ) حسب النموذج أدناه ( تفيد بأّن المقاول قد است

الخاصة بالمقاولين غير األردنيـين وفقًا ألحكام قانون نقابة المهندسين األردنيـين وقانون مقاولي اإلنشاءات عند إحالة 
يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها دون أن يحق  العطاء عليه وقبل توقيع اإلحالة ويحق لصاحب العمل أن

 الرجوع على صاحب العمل بأي مطالبات مهما كان نوعها .للمقاول االعتراض أو 
 

 النموذج
 

 عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
 

ن يرجى العلم بأّن المقاول السادة ......................................... قد استكمل كافة اإلجراءات القانونية وفقًا ألحكام قانو
 ................................... المعمول به .............................
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 . نقيب المهندسين األردنيـين

 أو نقيب مقاولي اإلنشاءات األردنيـين .

 
 . ( Warrantyاإلقرار بضمان عيوب التصنيع )  *

 
 صاحب العمل لحصادرة عن الجهة الصانعة او الوكيل لصا كفالة عدليةيتعين على المقاول الذي يحال عليه العطاء تقديم 

( يومًا من تاريخ  730لضمان أي عيوب تنجم عن التصنيع لكافة األجهزة والمعدات الكهروميكانيكية المشمولة بالعقد ولمدة ) 
تسلم األشغال وبحيث تشمل هذه الكفالة مسؤولية المقاول المالية وخالفها ، الستبدال أي من األجهزة والمعدات الكهروميكانيكية 

 ( يومًا من تاريخ تسلم األشغال. 730بها عيوب تصنيع وتوفير القطع التبديلية محليًا أو أجنبيًا ولمدة ) التي تظهر 
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 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات  .ج

 
 نموذج كتاب عرض المناقصة -1ج
 ملحق عرض المناقصة -2ج
 نموذج كفالة المناقصة -3ج
 ية العقدنموذج اتفاق -4ج
 (  مجلس بعضو واحد نموذج اتفاقية فض الخالفات )  -5ج
 ( مجلس بثالثة أعضاء نموذج اتفاقية فض الخالفات )  -6ج
 تنفيذكفالة ال نموذج ضمان األداء / -7ج
 إصالح العيوب  كفالةنموذج  -8ج
 نموذج كفالة الدفعة المقدمة -9ج
 ألشغالنموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم ا -10ج
 نموذج إقرار بالمخالصة -11ج
 نموذج التزامات المقاول -12ج
 إقرار متعلق بالدفعات األخرى  -13ج
 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة -14ج
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   1ج

 نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

 

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .................إلى السادة ) صاحب العمل(: ..............................................................................

الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات والمخططات  ، وجداول  لقد قمنا بزيارة
المتعلقة  ...الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، والجداول األخرى ، ومالحق العطاء ذات األرقام: .........................

وإصالح أية  نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وإنجازها وتسليمها بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعاله ، ونعرض
عيوب فيها وفقًا لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعاله مقابل مبلغ إجمالي وقدره: 

 ................................ أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقًا لنا بموجب شروط العقد .
 

ل تعيـين " مجلس فض الخالفات" بموجب " الفصل العشرين " من شروط العقد وسوف نقـوم باالتفـاق علـى تعيــين أعضـائه إننا نقب
 حسب ملحق عرض المناقصة .

( يومًا من تاريخ إيداع العروض ، وأن يبقى العرض ملزمًا لنا ، ويمكـنكم قبولـه 90هذا لمدة ) ةنوافق على االلتزام بعرض المناقص
قبل انقضاء مدة االلتزام هذه ، كما نقر بأّن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا" ال يتجزأ من " كتاب عرض المناقصة  في أي وقن

. " 
 

بتـاريخ  ( من شـروط العقـد ، وأن نباشـر العمـل4/2نتعهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضمان األداء المطلوب بموجب المادة )
 نسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقًا لمتطلبات وثائق العقد خالل مدة اإلنجاز " .أمر المباشرة ، وأن ننجز األشغال و 

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلك فإّن " كتاب عرض المناقصة " هـذا مـع " كتـاب القبـول أو قـرار 
 اإلحالة " الذي تصدرونه يعتبر عقدًا ملزمًا فيما بيننا .

 

 علم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم .ون
 ....................عام: .....................حرر هذا العرض في اليوم: ...................... من شهر: ..............

 ..............................................شاهد: ..........توقيع المناقص: .......................................... 
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   2ج

 ملحق عرض المناقصة
Appendix to Tender 

   

 العقبة    –اعمال تنظيف عبارات انبوبية ومناهل / الحرفية تنفيذ :  روعـالمش

 ((2019/هــ //هــ /  33))  : العطاء رقم

 

 التحديدات رقم المادة البيان

 :اسم صاحب العمل 
 عنوانه:

1/1/2/2 
 1/3و

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 اسم المهندس:
 عنوانه:

1/1/2/4  

 اسم المقاول:
 عنوانه:

1/1/2/3 
 1/3و

 

   دينار  الف(  1000) التعليمات كفالة المناقصة 

 %( من قيمة العقد5) التعليمات ضمان إصالح العيوب

 يومًا تقويميًا من تاريخ أمر المباشرة  سبعون ( 70) 1/1/3/3 مدة اإلنجاز لألشغال

 ( يومًا تقويميًا 365) 1/1/3/7 العيوبفترة األشعار ب

المدة التي سيمنح فيها المقاول حق الدخول إلى 
 الموقع 

 ( أيام تقويمية من تاريخ أمر المباشرة 7) 1 /2

الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد 
 للمباشرة 

وتعتبر هذه الفترة مشمولة ضمن مدة  ( يومًا،15) 1 /8
 اإلنجاز

الفترة المحددة للجنة تسلم األشغال لمشاريع 
 المستشفيات ومحطات التوليد وما يماثلها

 ( يوماً 28) 10/1

 ( يومًا من تاريخ المباشرة14خالل ) 18/1 تقديم وثائق التأمينات 
 %( من " قيمة العقد المقبولة"10) 2 /4 ضمــان األداء

 %( من " قيمة العقد المقبولة"10) 14/2 قيمة الدفعة المقدمة
 من عضو واحد   [       ] 20/2 تشكيل مجلس فّض الخالفات

 من ثالثة أعضاء   [       ]
 ( يومًا من تاريخ المباشرة60خالل ) 20/2 فترة تعيـين مجلس فّض الخالفات

 %( من قيمة الدفعة10) 14/3  نسبة المحتجزات
 %( من " قيمة العقد المقبولة"5) 14/3 الحد األعلى للمحتجزات

 ألف دينار لكل حادثعشرون ( 20) 18/3 الحد األدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث
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الجهة التي تعين أعضاء مجلس فض الخالفات 
 في حالة عدم االتفاق بين الفريقين .

 ةمين األردنيـجمعية المحك 20/3

 القوانين األردنية السارية المفعول 4 /1 القانون الذي يحكم العقد

 اللغة العربية 4 /1 اللغة المعتمدة في العقد

 اللغة العربية 4 /1 لغة االتصال

 ( أيام في األسبوع6( ساعات يوميًا، ولمدة )8) 5 /6 أوقات العمل المعتادة

لمبلغ ول عن "االنسبة المئوية التي تدفع للمقا
 إذا لم ترد في الجدولاالحتياطي الذي يتم صرفه" 

 % 15 ب-13/5

جميع المواد والتجهيزات اآللية التي تدخل في  14/5 التحضيرات عند الوصول إلى الموقع
 األشغال الدائمة

 االف دينار اردني  ثمانية( 8000) 14/6 الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية
محكمين في حالة تخلف األطراف سلطة تعيـين ال

 عند التعيـين .
 بموجب قانون التحكيم األردني النافذ 20/6

 عضو واحد  [       ] 20/6 عدد أعضاء هيئة التحكيم 
 ثالثة أعضاء  [       ]

 بموجب قانون التحكيم األردني 20/6 القواعد اإلجرائية للتحكيم
 عن كل يوم تأخير ينارد اربعون ( 40) 7 /8 قيمة تعويضات التأخير

 %( من قيمة العقد المقبولة15) 7 /8 الحد األقصى لقيمة تعويضات التأخير

  14/7 أسعار تبديل العمالت 
 جدول بيانات التعديل :

المواد الخاضعة لتعديل األسعار بسبب تغير 
 التكاليف

يتم اختيارها من الكشف المرفق في نهاية هذا  13/8
الصادرة عن وزارة االشغال  حسب التعاميمالملحق 

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

 مطلــوب]         [                    9 /4 نظام توكيد الجودة

 ( دينار عن كل يوم مبكر ال يوجد)  8/13 مكافأة اإلنجاز المبكر

 ــار األردنيالدين 14/15 عمالت الدفع للمقاول
 (1/1/5/6أقسام األشغال ) 

 
 

مدة اإلنجاز 
 الخاصة به

(1/1/3/3) 

 قيمة تعويضات التأخير لكل يوم تأخير
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 -) جدول بيانات التعديل ( : 13/8كشف المواد الخاضعة لتعديل األسعار حسب المادة 
 االسمنـن -
 ومدادات .حديد التسليح وحديد الهياكل المعدنية من صاج ومقاطع  -
 اإلســفلن -
 الحصمة بكافة أنواعها / باستثناء الحصمة في الخلطات الخرسانية والخلطة اإلسفلتية -
 البيس كورس -
 الخلطة اإلسفلتية ) وبحيث ال يتم التعويض عن مكوناتها( -
 الخلطات الخرسانية بأنواعها )وبحيث ال يتم التعويض عن مكوناتها( -
 القطع الخزفيـة -
 الحجر بأنواعـه -
 الرخام والجرانين بأنواعه -
 (Guard Railالحواجز المعدنية الواقية ) -
 اإلشارات الضوئية -
 بكافة انواعها واقطارها .وملحقاتها المياه والصرف الصحي األنابيب  -
 البويلرات والرديترات والحارقات والمراجل -
 المضخـات -
 لوحات تحكم المضخات -
 غطية المناهل وملحقاتهاأ -
 أبراج وأعمدة اإلنارة ووحدات اإلنارة المتعلقة بها . -
 األلمنيوم  -
 أنابيب التدفئة والصحي بكافة أنواعها ولوازمها . -
 لوحات التحكم واللوحات الرئيسية ووحدات اإلنارة . -
 المقاسـم -
 غط ووحدات اللف المروحية ودافعات الهواءالمبردات ووحدات التكييف والتبريد والمبخرات والضوا -
 المصاعد ولوازمها من حبال وسكك ومحرك  -
 أنظمة الحريق وإطفاء الحريق . -
 شبكات البخار  -
 المولدات الكهربائية -
 وحدات إنارة العمليات -
 الوحدات فوق األسرة بكافة أنواعها .  -
 شبكة الغازات الطبية وملحقاتها  -
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 الكوابل . صواني -
 مجاري الهواء وفتحات التكييف والعادم ) الدكن (  -
 أجهزة الفحص والقياس والمعالجة والتطهير والتعقيم -
 أنظمة الصوت والمناداه . -
 ( CCTVأنظمة الرقابة والحماية والتحكم للمباني واألجهزة ) -
 األلياف الضوئية .  -
 الكوابـل  -
 
 

 في احتساب التغير في االسعار عن البنود اعاله .  شريطة عدم االزدواجية
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   3ج
 نموذج كفالة المناقصة  

Form of Tender Guarantee 

 

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

 
إلى السادة ) صاحب العمل ( : ........................................................... لقد تم إعالمنا أّن المناقص شركة : 

ه استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانن ...................................... سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعال
 شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرضه ، وبناء" على طلبه ، فإّن مصرفنا :

بنك .......................................................... يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ : 
 ................... عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب ما يلي :......................

 
أّن المناقص ، بدون موافقة منكم ، قام بسحب عرضه بعد انقضـاء آخـر موعـد لتقـديم العـروض أو قبـل انقضـاء صـالحية  -أ

 ( يومًا ، أو  90العرض المحددة بـ ) 
 ( من شروط العقد ، أو 1/6ه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة ) أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكن -ب
  .( من شروط العقد4/2) أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة -ج
 

ها إلينا ، كما أّن هذه الكفالة تحكمها ( يومًا ويتعين إعادت90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )
 القوانين المعمول بها في األردن .

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

 
 المفوض بالتوقيــع: .............................................

 
 .............التاريــــــخ : ................................
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   4ج
 نموذج اتفاقية العقد  

Form of Contract Agreement 

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

 
 

 ............ لسنة......................... من شهر ....................،،،،،حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم ............
 بين      

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

 و     
 

 ................على اعتباره " الفريق الثاني"..............................المقاول : ........................................
 

 .........................................لما كان صاحب العمل راغبًا في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال المشروع: ..........
............................................................................................................................. 

 
ا وفقًا لشروط مهتسليو ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها 

 العقد ،
 -فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي :

 ر الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد .يكون للكلمات والتعابي -1
 جزءا" ال يتجزأ من هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة:" وثائق العقد وتشكل  تعتبر الوثائق المدرجة تاليًا  -2

 ...............................................................................      " كتاب القبول "  -أ
  ........................كتاب عرض المناقصة  .......................................................... -ب
 ..............مالحق المناقصة ذات األرقام: ............................................................. -ج
 شروط العقد ) الخاصة والعامة ( -د

 المواصفات -هـ
 المخططات    -و
 والجداول المسّعرة ) جداول الكميات والجداول األخرى ( .  -ز

 
 

 .........................................................." قيمة العقد المقبولة: .................................... -3
 ...............................................................................................   " مدة اإلنجاز "  
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إزاء قيام صاحب العمل بدفع المستحقة للمقاول وفقًا للشروط ، يتعهد المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب  -4
 حكام العقد .فيها وتسليمها وفقًا أل

 
إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها ، يتعهد صاحب العمل بأن يدفع إلى المقاول  -5

 قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد .
قية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك وفقًا للقوانين المعمول بها وبناء" على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفا

. 
 

 الفريق األول ) صاحب العمل (      الفريق الثاني ) المقاول (
 
 

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

 ......االسم: ....................................    ........................االسم: ...............
 

 ......الوظيفة:...................................    الوظيفة: .....................................
 

 .................وقد شهد على ذلك:.............    وقد شهد على ذلك:...........................
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   5ج

 نموذج اتفاقية فض الخالفات  
Dispute Adjudication Agreement 

 ) مجلس بعضو واحد (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

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

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

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

 

" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين عضو " مجلس فض الخالفات "  بإبرام " اتفاقية العقدقد قاما مقاول صاحب العمل والكان لما 
" ، فإّن كال من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس ، قد اتفقوا  DAB، ليكون العضو الوحيد ، ويسمى أيضًا " المجلس " 

 -على ما يلي :
 

 ية شروطًا التفاقية فض الخالفات ، مع إدخال التعديالت التالية عليها: تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاق -1
 

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

م دفع بدل أتعاب عضو المجلس على النحو ( من شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإنه سوف يت17) البندعماًل بأحكام  -2
 -التالي :

 .)        (  دينار عن كل يوم كمياومات   -أ  
 مضافًا إليها النفقات األخرى .  -ب 

( من شروط اتفاقية فض  17)  البندإزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عماًل بأحكام  -3
 للخالفات وفقًا ألحكام هذه االتفاقية . يقوم بمهام " المجلس" كمسوّ   عضو المجلس يتعهد بأنالخالفات ، فإّن 

 
يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام فض الخالفات بدل  -4

 من شروط اتفاقية فض الخالفات . (17) البندالمياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام 
 

 إّن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني . -5
 

 صاحب العمل        المقاول            عضو المجلس
 

 وقد شهد على ذلك .                                                
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   6ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات  

Dispute Adjudication Agreement 
 ) مجلس بثالثة أعضاء(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

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

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

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

 

بإبرام " اتفاقية العقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين عضو " مجلس فض الخالفات " ، قد قاما صاحب العمل والمقاول كان لما 
ثة الذين يشكلون " المجلس" فإّن كاًل من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس، قد اتفقوا على ليقوم بمهام أحد األعضاء الثال 

 -ما يلي :
 تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطًا التفاقية فض الخالفات ، مع إدخال التعديالت التالية -1

 ..............................................................................................ليها:.........ع
( من شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على 17) البندعماًل بأحكام  -2

  -: النحو التالي

 .)        (  دينار عن كل يوم كمياومات   -أ  
 مضافًا إليها النفقات األخرى .  -ب    

( من شروط اتفاقية فض  17)  البندام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عماًل بأحكام إزاء قي -3
ين للخالفات وفقًا ألحكام هذه الخالفات ، فإّن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهامه مع أعضاء المجلس اآلخرين كمسوّ 

 االتفاقية .
 

عين ومنفردين بأن يدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام فض الخالفات بدل يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتم -4
 ( من شروط اتفاقية فض الخالفات .17) البندالمياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام 

 يعتبر عضو المجلس ............................... رئيسًا للمجلس . -5
 اضعة ألحكام القانون األردني .إّن هذه االتفاقية خ -6
 

 

 
 صاحب العمل              المقاول         عضو المجلس

 

 
 وقد شهد على ذلك .              
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 شروط اتفاقية فض الخالفات  
 

، على ان يباشر ( يومًا من تاريخ مباشرة العمل 60يسمى عضو المجلس أو األعضاء ) الحكم أو الحكمة( خالل ) -1
 .فض الخالفات  ( يومًا من تاريخ توقيع اتفاقية60هامه خالل )المجلس م

ما  صدور شهادة تسلم األشغال مدة التعيين عند وتنقضي يمكن إنهاء تعيـين الحكم ) الحكمة( باالتفاق بين الفريقين ،  -2
هذه الحالة يتم تخفيض ، وفي  العيوبب االشعارلم يطلب أي من الفريقين تمديدها ولكن بحد أقصى لتاريخ انقضاء فترة 

   .بدل االتعاب الى النصف 

يتعين على الحكم أن يكون وأن يبقى أثناء أداء مهمته محايدًا ومستقاًل عن الفريقين ، وأن يفصح عند تعيـينه عن أي  -3
أمر  أمر قد يؤثر على حياده أو استقالليته ، كما يتعين عليه أن يفصح في أي وقن الحق إذا أصبح على علم عن أي

 قد يؤثر على حيده واستقالليته ، وال يجوز له تقديم النصح إلى أي فريق إاّل بإطالع وموافقة الفريق اآلخر .
يتعين على الحكم أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته وجلسات االستماع التي يعقدها بسرية تامة وأن ال يصرح عن  -4

 ةأية خبر  يطلبا يجب عليه أن ال يوكل ألي طرف آخر القيام بمهمته أو أن أي من مضامينها إاّل بموافقة الفريقين ، كم
 قانونية أو فنية إاّل بموافقة الفريقين .

يتعين على الحكم أن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقين بإعطاء كل منهما فرصة معقولة لعرض قضيته وتقديم  -5
 ردوده على ما يقدمه  الفريق اآلخر . 

يعتبر الحكم في أي حال مسؤواًل عن أي إدعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إاّل إذا أمكن إثبات أن ما قام به ناتب  ال -6
 عن سوء نية .

ُيدعى إليها  استماع جلساتزيارة الموقع وان يعقد من تلقاء نفسه او بناًء على طلب احد الفريقين للمجلس أن يقرر  -7
 وللمجلس ن يوماً ( ستي 60بين كل زيارة وأخرى على )بحيث ال تزيد المدة  يحددهما ،  ن اللذينالفريقان في الوقن والمكا

 أن يطلب أية وثائق منهما ، وعلى الفريقين االستجابة لطلب المجلس بهذا الخصوص . 
لعقد جلسات  يتعين على الحكم أن يتصرف كخبير غير متحيز ) وليس كمحكم ( ، ويكون متمتعًا بالصالحية الكاملة -8

االستماع كما يراه مناسبًا ، دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد ، ويتمتع في هذا السياق 
  -بالصالحيات التالية :

 أن يقرر مدى سلطاته الذاتية ، وكذلك نطاق الخالفات المحالة إليه ، -أ
 أن يستعمل معرفته المتخصصة ) إن توفرت ( ، -ب
 رار باالسلوب الذي يرتأيه .وقائع واالمورالمطلوبة التخاذ القيبادر للتأكد من ال أن -ج
 أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد ، -د

 أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقيـيم فيما يتعلق بموضوع الخالف ، -هـ
، لحضور جلسات االستماع ، وله أن  وممثليهوصاحب العمل  وممثليهاول أن ال يسمح ألي شخص غير المق -و

نه قد تم إبالغه بصورة أيستمر في عقد جلسة االستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور بعد التحقق من 
 صحيحة عن موعد الجلسة .

 يقين وأعضاء المجلس اآلخرين ال يجوز للحكم التنازل عن االتفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفر  -9
 ) إن وجدوا ( .

 يراعى أن ال يستدعى الحكم كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن العقد أو متصل به . -10
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يحق للحكم أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع خالل المهلة المحددة ، شريطة أن يرسل إلى الفريقين إشعارًا بذلك  -11
 . يوماً (  28) مدته 

إذا تخلف المقاول عن  الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من الحكم ، يقوم صاحب العمل بالدفع إلى الحكم وله أن  -12
 يسترد ما يترتب على المقاول من أية مبالغ إزاءها .

استقالته أو موته أو عجزه عن  ( يومًا . وفي حالة28يمكن للحكم أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدته )  -13
أداء مهامه أو إنهاء عقده  أو رفضه االستمرار في أداء مهامه بموجب هذه القواعد ، فإنه يتعين على الفريقين أن يقوما 

 ( يومًا من تاريخ انقطاعه ،14بتعيـين بديل له خالل )
والفريقين ، ولغة التداول في الجلسات باللغة المحددة  يتعين أن تكون لغة االتصال بين الفريقين وكذلك الحكم ) الحكمة ( -14

 في العقد وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسالت إلى الفريق اآلخر .
 يوماً  (56)يحال إليه وذلك خالل فترة ال تتعدى  خطيًا إلى الفريقين بشأن أي خالف أن يصدر قراره المجلسيتعين على  -15

، يجب أن يكون القرار مسببًا ، وأن ينوه  يتم االتفاق مع الطرفين على هذه المدة ( لم ) مامن تاريخ إحالة الخالف إليه 
 فيه بأنه يتم وفقًا لهذه الشروط .

( آنفًا بعمله ، أو تصرف بسوء نية ، فإنه يعتبر غير مستحق لقبض بدل 3إذا قام الحكم بنقض أي من أحكام البند رقم ) -16
ه أن يرد تلك الرسوم والنفقات التي تم صرفها له ، إذا نتب عن ذلك النقض أّن قراراته أو أتعابه أو نفقاته ، ويتعين علي

 إجراءاته بشأن تسوية الخالفات أصبحن باطلة أو غير فاعلة.
 -على النحو التالي :تدفع أتعاب الحكم  -17

 اد القرارات ،عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات االستماع أو دراسة الخالفات وإعد -
 مضافًا إليها نفقات أداء المهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر واإلعاشة ، -
 يتبقى بدل المياومات ثابتًا طيلة مدة أداء الحكم لمهامه ، -
الخاصة  اتالمطالب( يومًا من تاريخ تسلمه 28يتعين على المقاول أن يدفع للحكم بدل أتعابه ونفقاته خالل ) -

 عن طريق مطالبات الدفع الشهرية التيللمقاول % ( منها 50بذلك ، ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته )
 .  يقدمها المقاول

 -اذا كان " المجلس" مشكاًل من ثالثة اعضاء فإنه يتعين مراعاة ما يلي : -18
 ول الموضوع واعداد القرار ، وعلى المجلس ان يجتمع في خصوصية بعد انتهاء  جلسة االستماع للتداول ح .أ

ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية االعضاء والذين وبعكس قرار باالجماع ،  الىانه سوف يبذل قصارى جهده للتوصل  .ب
 اعداد تقرير خطي لتقديمه الى صاحب العمل والمقاول ، و المخالفعضو اليجوز لهم الطلب من 

ن انجاز أية مهمه مطلوبة ، فإنه يمكن للعضوين    ع اجتماع ج.  إذا اخفق اي عضو في حضور اجتماع او جلسة
  -االخرين ، رغم ذلك ، االستمرار في إتخاذ القرار :

 ما لم يعترض اي من صاحب العمل او المقاول على قيامهم بذلك ، أو  -1   
لعضوين االخرين بعدم ل تما لم يكن العضو الغائب عن الحضور هو رئيس " المجلس "  ، وقام بإصدار تعليما -2   

 اتخاذ قرار . 
إذا نشأ أي خالف يتعلق باتفاقية فض الخالفات ، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها ، فإنه يتم النظر في  -19

 الخالف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األردني .
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 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( 
Performance Guarantee 

 
 
  

 

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

 
 ............يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا : ..........................................................................

 
 ........ة مالية ، المقاول.............................................................................قد كفل بكفال 

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

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

 

عقد المقاولة ، وأننا  ................................... وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق
شرط مع  -ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفل أو بمجرد  –ندفع لكم  نتعهد بأن

وذلك بصرف النظر  –ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد 
 عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .

 
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيًا بتاريخ 

 يدها بناء" على طلب صاحب العمل دم................... شهر .................. من عام .............. ما لم يتم تمديها أو ت
 

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

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

 ..................التاريـــــخ : ...........                
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 إصالح العيوب   كفالةنموذج   

Defects Liability Guarantee 
 
 
  

 

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

 .........يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا : .............................................................................
 

 ................قد كفل بكفالة مالية ، المقاول......................................................................
.................................................................................................................... 

 (    /      بخصوص العطاء رقم )    
 دينار أردني    ..........(...............المتعلق بمشروع: ........................................... بمبلغ : ) ..

اإلصالحات  ضمانًا اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال  ................................... وذلك
 والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة .

 

تطلبونه منه بدون أي ء المبلغ المذكور أو أي جز  –بمجرد ورود أول طلب خطي منكم  –وإننا نتعهد بأن ندفع لكم 
مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص  تحفل أو شرط

النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على  فأعمال اإلصالحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلك بصر 
 إجراء الدفع .

 

النهائي لألشغال بموجب العقد وقيام المقاول بإكمال التسلم سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين وتبقى هذه الكفالة 
 النواقص واإلصالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" على طلب صاحب العمل .

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

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

 التاريـــــخ : ...................                                                                     
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 نموذج  كفالة الدفعة المقدمة

Advance Payment Guarantee 
 
 
  

 

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

 
 ................يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا  يكفل المقاول : ...............................................................

 

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

....... الخاص بمشروع ........وذلك مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم: ..........................
.......................................................... بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط العطاء 

. 
 

وإننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكم ، وذلك بصرف النظر عن أي 
 اعتراض أو تحفل يبديه المقاول .

 

ًا لحين وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد المقاول ألقساط الدفعة المقدمة ، ويتم تمديدها تلقائي
 سداد قيمة الدفعة المقدمة بالكامل .

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

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

 التاريـــــخ : ...................                                                                     
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 إلنجاز عند تسلم األشغال نموذج  مخالصة عن دفعة ا
 
 
  

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

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

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

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

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

 .......................وذلك قيمة دفعة اإلنجاز عند التسلم األولي عن مشروع إنشاء ..............................
 ..................................................................موضوع العطاء رقم .............................

األردنية الهاشمية  وبهذا فإننا نبرئ ذمة ..................................................................... وحكومة المملكة
حساب مشروع المذكور أعاله مع تحفظنا وتعهدنا  من المبلغ المذكور أعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبضناها على

 .........................................بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي بها إلى ......
 ايومًا من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية )دون أن يشكل هذا إقرارًا من اربعة وثمانون خالل فترة 

بصحة هذه المطالبات ( وفي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خالل المدة المذكورة نكون قد أسقطنا حقنا  ....................
بأية مطالبة مهما كان نوعها وقيمتها بحيث تبرأ ذمة ......................... وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي حق 

 خ التسلم األولي للمشروعأو عالقة بالمشروع المبين أعاله السابقة لتاري
 وعليه نوقع تحريرًا في .....................................
 اسم المقاول : .............................................
 اسم المفوض بالتوقيع: ....................................

 ...توقيع المفوض بالتوقيع: ...............................
 الخاتم:
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 مخالصة ) اإلبراء(الإقرار بنموذج  

Discharge Statement 
  
 

 

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

 

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

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

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

 
 .......... مبلغ ) ......................... ( دينارًا أردنيًا .بأننا قبضنا من ................................................

 

 ( من الشروط العامة  14/13،  14/12، 14/11وذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب أحكام المواد ) 
 

 ..................للعقد ، وذلك عن مشروع إنشاء : ........................................................................
 

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

قـد وبهـذا قد تسلمنا كامل استحقاقاتنا عن المشروع أعاله وقمنـا بتقـديم كافـة مطالباتنـا المتعلقـة بالع انصرح بموجب هذا اإلقرار أنن
 فإننا نبرئ ذمة ........................... 

 

وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعاله إبـراء عامـًا شـاماًل مطلقـًا ال رجعـة فيـه ويسـتثنى 
والتــي تصــدر بعــد تــاريخ هــذه  ( 13/8،  13/7) مــن هــذا اإلبــراء أي تعويضــات ُتســتحق للمقــاول نتيجــة تطبيــق شــروط المــادتين 

 المخالصة ) اإلبراء ( .
 

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

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

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

 قيع المفوض بالتوقيع: ..........................................تو 
الخاتم :
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 نموذج  التزامات المقاول

Contractors Commitments 
  
 

 

 ....................................................................     المقاول: -1
 ....................................................................    المدير العام : -2
 ....................................................................          رقم ملف التصنيف في دائرة العطاءات -3
 ....................................................................    فئة التصنيف : -4
 ...................................................................    قف االلتزام :س -5
 ...................................................................   المشاريع الملتزم بها: -6
 

قيمة اإلحالة  رقم العطاء اسم المشروع الرقم
 بالدينار

قيمة األعمال 
 نارالمتبقية دي

تاريخ أمر  مدة التنفيذ
 المباشرة

 مالحظات

1-        

2-        

3-        

4-        

5-        

6-        

7-        

8-        

9-        

10-        

 المجموع:
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 إقرار متعلق بالدفعات األخرى 

  
 

 ......................................................................أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه .............
............................................................................................................................. 

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

من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع اإلنشائية الخاص بهذا  ( 17/9/1أننا قد اطلعنا على ما ورد تحن المادة رقم )
يه بجميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو العقد ، وعماًل بأحكام هذه المادة نرفق إقرارًا موقعًا من قبلنا حسب األصول نقر ف

أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفعها إلى شخص من " اآلخرين" ونرفق طيًا 
اشر من قبلنا أو وصفًا مفصاًل لهذه الدفعات األخرى ولمن دفعن وسببها سواء" تم دفعها أو كانن ستدفع بشكل مباشر أو غير مب

نيابة" عنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى 
تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة  على المقاول أو المفاوضات التي تجري 

 إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعاًل .
 

كما ونتعهد بأن نقدم تصريحًا خطيًا إلى الفريق األول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك على سبيل المثال وصفًا 
قيام الفريق األول افق على و مفصاًل لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أواًل كما ون

باتخاذ اإلجراءات المبينة تحن المادة المشار إليها أعاله حال حدوث أي مخالفة أو إخالل من قبلنا بأحكام الفقرة ) أ ( منها 
 ونلتزم بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة .

 وعليه نوقع تحريرًا في       /      /
 

 ..........................: ..............................قاولاسم الم
 ....اسم المفوض بالتوقيع: ..........................................
 ....توقيع المفوض بالتوقيع: ........................................

 ......الخاتــــم : ................................................
 
 

اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي من األمور على المقاول تقديم  *   
( عليه أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض عرضه ، 17/9المحددة بالمادة ) 

 وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
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 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة

   
 

 ....................................أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه .....................................
.................................................................................................................... 

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

من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع اإلنشائية الخاصة بهذا  ( 17/9/2أننا قد اطلعنا على ما ورد تحن المادة رقم )
م هذه المادة نرفق إقرارًا موقعًا من قبلنا حسب األصول ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أي مبالغ سواء" كانن العقد ، وعماًل بأحكا

عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء أو غيرها سواء" بشكل مباشر أو غير مباشر ولم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمة  
هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه األشياء سواء" مباشرة" أو بالواسطة ، أو بغض  مادية  ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل

النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابة" عنا أو من مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم 
أي " موظف " بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة    أو ممثليهم إلى الفريق األول ، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر

رسمية  أم ال ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو 
  فعاًل . اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه

 
عهد بأن ال نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء" مباشرة" أو بالواسطة وسواء" أكان ذلك كما ونت

عديل هذا تمن قبلنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو أيًا من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أي " موظف " فيما يتعلق ب
 تنفيذه . العقد أو تجديده أو تمديده أو

 وعليه نوقع تحريرًا في       /      /
 

 : ....................................................لمقاولاسم ا
 اسم المفوض بالتوقيع: ..........................................
 توقيع المفوض بالتوقيع: ........................................

 ...............................................الخاتــــم : .
 

على المقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي من األمور  *   
رفض عرضه ، ( عليه أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار سي 17/9المحددة بالمادة ) 

 وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
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 الجزء الاالث:

 
 

 المواصفات الفنية العامة: -ب

والاباني والاالبث : تعتبر المواصفات الفنية العامة للمباني )المجلد األول( األعمبال المدنيبة و المعماريبة  المباني -1

  وزار  األشبغال العامبة واإلسبكا  وكبودات البنباء الصبادر  عنهبا الصبادر  عب لالعمال الكهربائيبة والميكانيكيبة

مبع مراعبا  مبا ورد بالمواصبفات مواصفات عامة لهذا العطاء وا  المقاول قد اطلع عليهبا وتفهمهبا وقببل بهبا, 

الفنية الخاصة حيث تعتبر المواصفات الفنية الخاصبة مقدمبة علبى المواصبفات الفنيبة العامبة ولهبا االولويبة فبي 

 .لتطبيقا

: تعتبر المواصفات الفنية العامة للطرق والجسور الصادر  ع  وزار  األشغال الطرق واإلنشاءات األخرى -2

العامة واإلسكا  والكودات الخاصة بها مواصفات عامة لهذا العطاء وا  المقاول قد اطلع عليها وتفهمها وقبل 
 بها.

 
 

 يجب على المقاول تنفيذ جميع بعمال العقد حسب:
 
وبيببة تعببديالت بو  1996 المواصببفات الفنيببة العامببة للمببباني الصببادر  عبب  وزار  األشببغال العامببة واإلسببكا  لسببنة -ب

 إضافات بو ملحقات تمت بعد ذلو وتشمل ما يلي:
 

 األعمال المدنية والمعمارية للمبـاني  : المجلد األول -
 الخدمات الميكانيكية للمبـــــاني : المجلد الااني -
 الخدمات الكهربائية للمبـــــاني  : د الاالثالمجل -

 
المواصفات القياسية األردنية الصادر  ع  مديرية المواصفات والمقاييس ببوزار  الصبناعة والتجبار  حتبى تباريخ  -ب

 تقديم العطاء.
 
ة تعبديالت وبيب 1977الكود العربي لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية الصادر  ع  اتحاد المهندسي  العرب سنة  -ج

ط لتصبميم طبرق  بو إضافات بو ملحقات تمت بعد ذلبو ويسبتعمل هبذا الكبود فبي تحديبد األحمبال واإلجهبادات ومرجعبا
 اإلنشاء وتحديد خواص المواد وتقييم نتائج الخرسانة المنفذ .

 
 كود دستور البناء الوطني األردني الصادر ع  وزار  األشغال العامة واإلسكا . -د
 
 

راجع يجب ب  تكو  في كافة األحوال آخر إصدار وعلى المقاول تزويد المهندس بنسخ ع  با م  هذه الم     
 هذه المواصفات بو با جزء منها عند الحاجة اليها وحسب طلب المهندس

 
 
 
 



2019//هـ  3 عطاء رقم : مديرية العطاءات الهندسية                     المملكة األردنية الهاشمية   

 2019 ثان  كانون

   

         سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

انبوبية  عباراتتنظيف تنفيذ اعمال الخاص ب

   ة العقب –ومناهل / الحرفية 

    

 

54 

 الشروط الخاصة االضافية :
 

 ته الخاصة.يتطلبها العمل وعلى نفق او اعمال رفع مساحي  على المقاول تقديم اية مخططات تنفيذية .1
 
ويكو  سعر الوحده المقدم اابت دو  تغيير مهما بلغت  تقريبيةالكميات المدونة في الجدول ادناه هي كميات  .2

 الكميات الفعلية واليحق للمقاول المطالبة باا تعديالت لالسعار مستقبال. 
 
بند م  البنود المدرجة في يحق للمقاول المحال عليه العطاء المطالبة باية تعويضات نتيجة عدم تنفيذ اا  ال .3

 جدول الكميات.
 

( 7بانجاز اا امر عمل يصدر بكتاب رسمي في موعد اقصاه )على المقاول المحال عليه العطاء المباشر   .4
ايام م  تاريخ امر العمل, وفي حال عدم قيام المقاول بالمباشر  بانجاز العمل خالل المد  المبينة اعاله يقوم 

مل المطلوب تنفيذه في امر العمل وعلى نفقة المقاول حيث يتحمل المقاول كافة صاحب العمل بتنفيذ الع
التبعات االدارية والمالية والقانونية المترتبة على تنفيذ العمل المطلوب ويتم حسم قيمة مصاريف التنفيذ م  

 المطالبات المالية للمقاول 

 

دو  ا  بما يخدم المصلحة العامة  مقاول العطاء واحالته على اكار م  بنود  يحق لصاحب العمل تجزئة .5
 يترتب على السلطة اا تبعات مالية او قانونية نتيجة تجزئة العطاء .

 

 يستانى م  مد  العطاء الفترات الزمنية الواقعة بي  اصدار اوامر العمل. .6

 

المقاول  مواقع العمل وتم الطلب م  فيفي حال وجود انقاض او اا م  مخلفات ناتجة ع  تنفيذ االعمال  .7
%( مصاريف 25ازالتها ورفض ذلو سيتم ازالتها م  قبل صاحب العمل وعلى نفقة المقاول مضافا عليها )

 ( الف دينار يخصم كل ذلو م  الدفعات المرحلية 1000ادارية وغرامة مقدارها )

 .) المطالبات المالية ( للمقاول    
 
العطاءات الحكومية استنادا للتعاميم الصادر  ع  وزار   تعتمد المختبرات الهندسية المةهلة للعمل لدى دائر  .8

 .االشغال العامة واالسكا  إلجراء الفحوصات المخبرية الالزمة لجميع مشاريع األشغال في السلطة
 

المعطوف على كتاب  20/10/2009( الصادر بتاريخ 1004استنادا إلى قرار مجلس المفوضي  رقم ) .9

%( 15,على المقاول تشغيل ما نسبته ) 30/9/2009( تاريخ 18/11/1/19784رئاسة الوزراء رقم )

 م  كوادره الفنية الالزمة لتنفيذ المشروع م  متدربي الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب
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 ب -       المواصفات الفنية الخاصة: 
 

العامة واإلسكا  والكودات الخاصة  تعتبر المواصفات الفنية الخاصة للطرق والجسور الصادر  ع  وزار  األشغال      
 بها مواصفات عامة لهذا العطاء وا  المقاول قد اطلع عليها وتفهمها وقبل بها.

 
تعتبر المواصفات الفنية الخاصة مكملة لجداول الكميات والمواصفات الفنية العامة ومتممة لها ويجب ان تكون  -أ 

ات الفنية الخاصة لكل بند إضافة إلى ما هو مذكور في نص األسعار لكل بند شاملة لما هو مذكور في المواصف

 البند .

 

سواء ذكر في جداول الكميات او لم يذكر جملة "وحسب المواصفات" فانه من المؤكد ان المطلوب تنفيذه حسب  -ب    

ت الخاصة المواصفات الفنية الخاصة والعامة للمشروع والمواصفات الفنية العامة مع إعطاء األولوية للمواصفا

. 

 

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

ما يشمله المشار اليه مع األخذ بعين االعتبار أية إضافات أو إلغاء يتم تحديدها ضمن نص البند المعني 

 والموصفات الفنية الخاصة له .

 

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

 المواصفات الفنية الخاصة لهذا البند ومن خالل المخططات التي تشير الى هذا العمل او توضحه .

 

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

لمختلف االشغال المعمارية واإلنشائية والميكانيكية والصحية والكهربائية وخالفه الى المهندس بحيث ال تتعارض 

مع مواصفات العطاء ألخذ الموافقة على استعمالها في التنفيذ وأي مواد تستعمل دون اخذ الموافقة ستكون 

ل إرفاق جدول مقارنة مواصفات تؤكد مطابقة مواصفات هذه المواد مع معرضة للرفض وعلى المقاو

 المواصفات الفنية الخاصة للعطاء .

 
على المقاول تقديم نسخ عن المواصفات القياسية األردنية او العالمية المنصوص عليها في المواصفات العامة التي  -و  

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

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

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

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

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

على المقاول تقديم البيانات المصورة ) الكتالوجات( االصلية للقطع واللوازم التي ينوي تركيبها في الموقع للمهندس المشرف،  -5
صحية ولوازمها وطريقة تركيبها والموصفات المصنوعة طبقًا على أن تكون هذه الكتالوجات شاملة لجميع خصائص القطع ال

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

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

 والمصدر.المواد فعليه تقديم ذلك العرض منفصال ومرفق معه كتالوجات كمواصفات منفصلة مع ذكر الشركة الصانعة 
ملزم بتنفيذ أي بند من البنود المدرجة تحت أي قسم من األقسام ألي عمل من األعمال في أي قسم آخر لم يرد المتعهد  إن-7

 المتعهد.ذكر هذا البند فيه وبنفس األسعار المقدمة من 
ي بند ب العمل إلغاء أي بند من البنود الواردة في جدول الكميات يرى أنه ليس من الضروري تنفيذه أو إضافة أحلصا يحق-8

المدرجة في  أسعار البنودمماثل لبنود العطاء يرى من الضروري تنفيذه دون اعتراض من المقاول أو المطالبة بأي أسعار غير 
 جداول الكميات وتكون المحاسبة للكميات المنفذة فعال فقط.

 Checkستالم )( ألي عمل ينوي تنفيذه مع كتاب طلب االShop Drawingsالمقاول تقديم مخطط تنفيذي ) على-9

Request). 
إذا حصل تضارب أو تباين من جداول الكميات والمواصفات والمخططات ووثائق العطاء وتعليمات )المصمم( أو المشرف -10

 فيؤخذ بما هو أصلح وحسب ما يراه ممثل صاحب العمل.
 
 
 

 



2019//هـ  3 عطاء رقم : مديرية العطاءات الهندسية                     المملكة األردنية الهاشمية   

 2019 ثان  كانون

   

         سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

انبوبية  عباراتتنظيف تنفيذ اعمال الخاص ب

   ة العقب –ومناهل / الحرفية 

    

 

57 

 جدول الكميات
  العقبة –حرفية عبارات انبوبية ومناهل / اللخاص بتنفيذ اعمال تنظيف االمشروع : 

   

 الكمية الوحد  البيا  البند
 المبلغ سعر الوحد 

 دينار فلس دينار فلس

 مقدمة جدول الكميات: 
 

الكميبببات المدونبببة فبببي الجبببدول ادنببباه هبببي كميبببات  -1
تقريبيبببة ويكبببو  سبببعر الوحبببده المقبببدم ااببببت دو  
 تغيير مهما بلغت الكميات الفعلية زياد  او نقصا . 

 

المباشببر  بتنفيببذ اا عمببل مبب  اعمببال علببى المقبباول  -2
العطاء في موعد ال يزيد ع  سبعة ايام مب  تباريخ 
تبليغبببه خطيبببا, وفبببي حبببال عبببدم االسبببتجابة يحبببق 
للسببلطة االسبببتعانة بمقببباول اخببر لتنفيبببذ المطلبببوب 
وتحميببل مقبباول العطبباء كلفببة تنفيببذ االعمببال مهمببا 

 بلغت 

 

على المقاول تقديم خطة مروريبة فبي مواقبع اغبالق  -3
شبببوارع الرئيسبببة داخبببل المدينبببة قببببل مباشبببر  ال

 التنفيذ.

 

التنسيق التام مع كافة الجهات الرسمية المفوضة  -4
خالل جميع مراحل تنفيذ االعمال المشمولة 

االزالة وتجهيز و واالنشاء والتاهيل بالصيانة
 مواقع العمل.

 

كافة االجور والمصاريف والتكاليف المترتبة على   -5
البند مشمولة ضم  السعر انجاز جميع اعمال هذا 

 المقطوع المحدد له.
 

على المتعهد معاينة كافة العناصر واالعمال   -6
المعنية بهذه االعمال على الواقع واجراء التدقيق 
ط والحصول على ما يحتاجه م   الالزم عليها موقعيا
بيانات وتوضيحات لها م  الجهات المختصة 
ذه المفوضة قبل ا  يقوم بتحديد سعره لتنفيذ ه

 االعمال كما وردت عاليه.
 
االلتزام بمتطلبات السالمة العامة والسالمة  -7

المرورية في الموقع لحماية المشاه وحركة 
السيارات وذلو حسب األصول بوضع السياج 
المعدني المناسب حسب توجيهات المهندس 

 الشرف.
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 الكمية الوحد  البيا  البند
 المبلغ سعر الوحد 

 دينار فلس اردين فلس

 :الطوليبالمتر  .1
عبددددارات انبوبيددددة لتصددددريف ميدددداه تقددددديم وتنظيددددف 

والعمدددل   (2) عدددددملدددم (  1000) بقطدددر االمطدددار 
( مناهددل 6يشددمل تنظيددف المناهددل البينيددة وعددددها )

بابعاد واعماق متغيرة سواءاً كانت من نوع مصدبوبة 
باإلضافة الدى تقدديم في الموقع او جاهزة من الخارج 

االليدددات والعددددد اليدويدددة والعمالدددة الالزمدددة ول وشدددم
االنبوبيددة ومهمددا  العبدداراتوجميددع مددا يلددزم لتنظيددف 

بلغدددددت السدددددماكات واالرتفاعدددددات واالبعددددداد وعددددددد 
للوصددول الددى منسددوب ارضددية واالنددواع  العبددارات
مددن نددات  اينمددا وجدددت ومهمددا كددان نوعهددا و العبددارة

مدا مهالفيضان والسيول المكونة من طمدم وترسديبات 
والحجارة وخالفده والشدجيرات واألشدجار كان نوعه 

وكددددذلك تنظيددددف وازالددددة المخلفددددات مددددن  مخددددارج 
 العبداراتلتسهيل جريدان الميداه مدن خدالل   العبارات

والسدددعر يشدددمل ايضدددا ازالدددة ونقدددل ندددات  النبوبيدددة ا
التنظيدددف الدددى مكدددب األنقددداض  المعتمدددد او حسدددب 
 المكدان الدذي يحددده المشدرف وحسدب المواصدفات و

 تعليمات  المهندس المشرف .
 

ملم بطبول  1000قطر  2عدد  عباراتمالحظة 
 م.ط  900وبطول اجمالي  عبار م.ط لكل  450

 

 مالحظة : 
ضدددرورة تدددوفير أجهدددزة االندددارة والتهويدددة  -1

والسالمة العامة اثناء اعمال التنظيف داخدل 
 .االنبوبية العبارات

 للعبددارةالكيددل يشددمل المتددر الطددولي الواحددد   -2
 نبوبية الواحدةاال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 م.ط

 
 
 
 
900 
  تسعمائة

    

  صفحة الخالصة النهائية ينقل المجموع إلى 
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 الخالصة النهائية
 .العقبة –الحرفية  /انبوبية ومناهل  عباراتتنفيذ اعمال تنظيف  : المشروع

 المبلغ منقول م  البيـــا  الرقم

 دينار فلس صفحة  

1. االعمالمجموع قيمة       

2.     تنزيل أو زيادة )            (% 

3.     قيمة األعمال بعد التنزيل أو الزيادة 

 المجموع النهائي فقط _________________________________
 

  

 
 

 :   ___________________________________المجموع النهائي كتابة 

  _________________________________________  : اسم المقـــــاول

 ___________________________________________   : التوقيـــــــع

  ___________________________________________   : التاريـــــــخ

 __________________________________________   ختم الشركـــــة:

 ________________________________________  : عنوان الشركــــة


