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 الحكوميةات اءعطلا دائرة
 

 عقد المقاولة الموحد
 2010/ للمشـاريع اإلنشائية

 
 

 2013 الطبعة الثانية المعدلة 
 من وزارة االشغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات الحكومية   ةالصادر والتعديالت 

 

 

 
 ن يلى المناقصالتعليمات االجـزء األول : 

 ـــةـــــــــــــامـــلعط او ـر ــــــــــلشلثاني: ا الجـزء ا
 ة ــــــــــــروط الخاصـــــــــــالجـزء الثالث: الشـ
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 د مهيـــــــت
 

في إطار الجهد الدؤوب لوزارة األشغال العامة واإلسكان ممثله بدائرة  العطاءات  
دية قاعلتشروط ايد وتحديث الحألردني وتو نشاءات االحكومية لدعم وتطوير قطاع اإل 

المعمول بها عالميًا ويحقق درجة   روط التعاقديةيتناغم مع الشو   فقا تو بما ي و المحلية  
 اف التعاقد . عالية من التوازن بين أطر 

 
للمشاريع  الموحد  المقاولة  عقد  من  المعدلة  النسخة  هذه  أيديكم   بين  نضع 

ئمة لتطوير ادلا  الفنية ت به اللجنة  مي متميز قاج عمل علماإلنشائية والتي تعتبر نتا
ات الحكومية والتي تمثل كافة الجهات ذات دائرة العطاء  ية العاملة في ائنشاإل عقود  لا

اإل  بقطاع  األردني  العالقة  يحقق  نشاءات  أن  آملين  والخاص  العام  القطاعين  من 
بدورها   تنعكس  التي  المرجوة  الحالفائدة  القطاع  هذا  والهاعلى  ييوي  والذي  بر تعم 

 . قتصاد الوطني الا  روافد رافدًا من
 
 

 وزير األشغال العامة واإلسكان                           الـحـكــومــيـــة ـرة الـعـطــاءاتــر عــــام دائــيدـمـ
 رئيـس اللجنة الفنية الدائمة لمراجعـة وتفسير                            

 ية نشــــــــــائإل لمشاريع الموحد لعقد المقاولة ا
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 فهـرسلا  

 
 الصفحة ينليمات إلى المناقصعتلا جزءلرقم ا

ول 
 األ
جزء

 ال
ى  
ت إل

يما
تعل
ال

صين 
مناق

 ال

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

الثا
زء 
الج

و ر شال  -ني
مة 
العا
ط 

 

 11                   الشروط العامة الفصل
 41 أحكـام عامـة  األول
 25 صاحب العمـل   الثاني
 27 المهنـــدس الثلث 
 30 المقـــاول  الرابع 
 40 المقاولون الفرعيون المسمون   الخامس 
 24  دمون والعمــالالمستخ السادس 

 54 مصنعية  لاو د لموازات اآللية وا يهجالت  سابعلا
 84   جاز وتعليق العملاشرة ، تأخر االنبملا من ثالا

 52 االختبارات عند اإلنجاز   التاسع
 45 تسلم األشغال من قبل صاحب العمل   العاشر 

 75 المسؤولية عن العيوب  الحادي عشر 
 16 ة ل وتقدير القيمكيل األشغا الثاني عشر 

 36 ت ديالالتغييرات والتع ثالث عشر لا
 86 عات الدفو  دق عال مةيق الرابع عشر 

 67 انهاء العقد من قبل صاحب العمل  مس عشر خاال
 97 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول  السادس عشر 
 82 المخاطر والمسؤولية  السابع عشر 
 68 التأميــن  الثامن عشر 
 90 اهـرةوة القـقال التاسع عشر 
 39 ات والتحكيمفالخل ا  ،بات المطال العشرون 

ا ءز جال
لث 
لثا

 

 59 ط الخاصة لشرو ا  -أ الفصل
 97 األحكـام العامة األول
 99 صاحب العمــل الثاني
 100 المهنــــدس الثلث 
 101 المقـــــاول  الرابع 
 103 المستخدمون والعمال  السادس 
 105 ةيصنعد والم والموا ةلتجهيزات اآلليا السابع
 106 لمع يق الل خيرات وتعوالتأ ةر اش المب الثامن 
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 107 ارات عند اإلنجاز ختباال التاسع
 108 تسّلم األشغال من قبل صاحب العمل العاشر 

 110 المسؤولية عن العيوب  الحادي عشر 
 111 كيل األشغال وتقدير القيمة  الثاني عشر 
 112 ت تعديال لاالتغيـيرات و  ر الثالث عش

 114 فعات دلا و  لعقدقيمة ا رابع عشر لا
 116 مقاول العقد من قبل ال ليق العمل وإنهاءعت ر شدس ع ا الس

 117 المخاطر والمسؤولية  السابع عشر 
 120 التأمـــــين الثامن عشر 
 121 المطالبات والخالفات والتحكيم العشرون 

 123 فيةالشروط الخاصة اإلضا -ب 
 124 ة يضافصة اإل الخا  ط و ر الش 
 128 من المقاول  ةبلو مطت معلوما 
 130 البيانات ات واالتفاقيات و ذج العرض والضمان ام ن -ج 
 131 نموذج كتاب عرض المناقصة  1ج
 132 ملحق عرض المناقصة  2ج
 136 نموذج كفالة المناقصة  3ج
 137 نموذج اتفاقية العقد  4ج
 139 حد( ا و بعضو  سجل)مفات  التفاقية فّض الخ نموذج ا 5ج
 140 أعضاء( بثالثة  سل)مجت  ا الخالفقية فّض افت ا  وذجمن 6ج

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

 145 نموذج كفالة إصالح العيوب  8ج
 146 نموذج كفالة الدفعة المقدمة  9ج
 147 شغال ألالم  عند تسنجاز إل اخالصة عن دفعة نموذج م 10ج
 148 (ءا ر )اإلب  ر بالمخالصةراقإ  جوذنم 11ج
 149 امات المقاول التز   نموذج 12ج
 150 إقرار متعلق بالدفعات األخرى  13ج
 151 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة 14ج

 

 
 

 : تبر التشريعات التالية غير المرفقة جزء ال يتجزأ من وثائق العطاءعت
 ط العامة(. و رشال –ي  د )الجزء الثانحوقاولة الم لمعقد ادفتر  -

 الشروط الخاصة(.  –زء الثالث الموحد )الجاولة مقال عقد  ردفت -

عن  العامة  الفنية  المواصفات   - واإلسكان  الصادرة  العامة  األشغال  اوكود بالخصوص  وزارة  لبناء  ات 
 . ة عنهاالصادر

ودائرة   نا واإلسكرة االشغال العامة  جميع التعاميم والتعديالت وااللغاءات واالضافات الصادرة عن وزا -
 منذ تاريخ طرح العطاء.  العطاءات الحكومية 
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 عقد المقاولة الموحد
 2010/ائيةللمشـاريع اإلنش

 
  2013الثانية  ةلالمعد  بعةالط

 كان / دائرة العطاءات الحكومية  ساالشغال العامة و االة زار و من   ةالصادر ت اليعدتوال
 
 
 

 

 زء األول  جـال
ناقصين ت إلى المـاالتعليم  
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 التعليمات الى المناقصين
Instructions to Tenderers 

 
  ( 2022هــ// 7 ) رقمالعطاء  ❖

رقة في منطقة  تفمواقع مفي  المختلفة صيانة طرق وأرصفة وممرات ومناهل الخدماتمال أعتنفيذ  :خاص بمشروعلا   
 . ةالعقبة االقتصادية الخاص

 داخل حدود العقبة:  :العطاء تنفيذ موقع
 

للعطال  صفو لا   ❖ منسلط  ترغب  :اءعام  ا ة  العقبة  الخاصةإلطقة  وأرصفة مال  أعتنفيذ  ب  بالقيام  قتصادية  صيانة طرق 
هو مبين بوثائق ما حسب و ةرقة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصتفمواقع مفي  المختلفة وممرات ومناهل الخدمات

 .فقةر مداول الكميات العطاء وج لا

 

للم (1) ايمكن  يقاولين  بمو لمناق ا  راء نسخ ق لهم شح لذين  في    العطاء والراغبين  طرح هذا   عن  إلعالنجب اصة  باالشتراك 
 النسخة  ثمن  عبل دف اقك موذلالعطاء الموزعة مع دعوة العطاء    موا للحصول على نسخة من وثائق قدصة أن يتمناق ال
 مقرر .ال

 

 ئق العطاء ة وثايشمول (2)
  :  ليي( ما  )المشروع تشمل وثائق العطاء         

 . نا اإلعال فيه اء بماالعط ة دعو  -2-1
 اقصين.تعليمات الى المنلا -2-2
 ويتضمن: حد للمشاريع اإلنشائية و قاولة المعقد الم -2-3

 الشروط العامة .  -أ
 .ةيضاف اإل الشروط الخاصة -ب

 ت والبيانات. فاقياتعرض والضمانات واال لااذج من -ج      
 . ةالخاص المواصفاتالمواصفات العامة و  -2-4
 ت( وجد  )إن  اتالمخطط -2-5 
 السعار. او الكميات ل جداو  -2-6
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  : تقديم العروض  يقةصات /طر يم عروض المناقوتقد ادإعد (3
وأن يحصل بنفسه ليه  ع، وأن يتعرف  لعملع اة موق ر ازيوم بقين  أ  ةناقصالم(  ينبغي على من يرغب االشتراك في هذه  3-1)

ونفقتهمس  ىوعل علالخاصة  ؤوليته  ج،  المعلومات  مى  لت  الزمةاليع  يتفهموأ  ،العرض  قديمله  ال  يتهااهم  ن  يطة محوالظروف 
ع وضى  تؤثر عل  يتالتلك    وأ  ،ةناقص المرى التي لها عالقة ب، وكل األمور األخ، وظروف العملالمحلية  ر العاداتوسائ  بالمشروع

 أسعار عرضه. 

وجدول   ئة النموذجبتعبمناقص  ال، ويقوم  ترالدف هذا  اقصة المدرج في  ذج عرض المنو معرض المناقصة على ن قدم  ي-أ
 لمناقصة في األماكن المحددة لذلك .ق اثائرى ويوقع و ل أو مالحق أخاويات واألسعار وأي جدكمال

 واضح .  طرقام والكلمات بخاأل ت بالكميال واجدفي  ةدوحال سعارة أيشترط تعبئة خان-ب

خّل بأي من هذه أ أو، عديلمناقص أي تى الأجر  اذ، وإمناقصل المن قب على وثائق العطاءأي تعديل  لاال يجوز إدخ-ج
 رضه . رفض ع ك يؤدي إلى، فإّن ذلتماالتعلي

بديل-د تقديم عرض  المناقص  أراد  إذا  فإّن  أما  مذكرة  كذلقدم  ي  أنه  تتطاعباس،  م  في  تخاصة  بالعنفصلة  ، رضرفق 
 بديل أو في عرضه ال  رظنة أن تمختصال  لعطاءات، وللجنة اما هو مطلوبكصيل  أللعرض اة أن يتقدم باريطش
 ضه ف ر ت

 اء وأن يشتمل العرضه التعليمات ودعوة العطلوب في هذلنسق المطعرضه على ان يقدم  أ  يجب على المناقص (3-2)
 -ية :ات التالمو علوالم تنايابى العل

ك انــهنــت إذا كاا . و وقيع عنهــويض للمســؤول المفــوض بــالتالتفــ ، وكتــابو شــركةأ دًا كــانر نــاقص فــمنشــأة الم وضــع-أ
ث يكــون التــآلف بينهــا بحيــ ة االئــتالفديم اتفاقيــلفــة تقــتآفإنــه يجــب علــى الشــركات الم فالئــتبشــكل ا مشــاركة

الكفـــاالت  اوأن يقـــدمو  ى العـــرض ،ف االئـــتالف علـــراوقـــع أطـــي أن، و (ينردفـــومن عـــينمجتمامن )بالتكافـــل والتضـــ
 ائهم مجتمعين .مسالضمانات بأو 

الم-ب ومؤهخبرة  ب،  تهال ناقص  الوصيان  مع  و   تيالمشاريع  ف  أنجسبق  المزهاأن  والمشاريع  حاليز لت،  بها  وبيان  اً م   ،
 واقعية . نجازها بأرقامنسب إ

المقاو -ج أسماء  التنفيذاستخدوي  نين  الذي  نـيعير الف  لينذكر  في  مقاوشريط  ،امهم  اسم  ذكر  ل األشغا  لة 
المقاول  ةييكالكهروميكان هذا  يكون  أن  على  ضمفاً مصن  الفرعي،  ال  نفس  التي  فئن  التمينة  إليها  مقاول ي 

 ي .بالتسلسل التنازل التي تليها مباشرةبالفئة  وأ يسي في تصنيفهالرئ

الم-د العرض  مع  أويلماة  لكفا  قدميرفق  لصمصد  كيش  ة  وألق  العمل  صاحب  المحدمرهالح  بالمبلغ   في  د، 
الة تكون تلك الكف ن  أ  لىوع ،  ي المناقصةول ف ص للدخلمناق كدليل على جدّية التزام ا  (  ةاقصملحق عرض المن)  

 ردن . مرخصة للعمل في األ  اليةة مسسؤ بنك أو مصادرة عن 
(  7مختصة خالل )التقرره لجنة العطاءات  ، حسبما  ءطاالع  مهليع  لم يحن لتعاد هذه الكفاالت للمناقصين الذي 

المأو    ءالعطاتاريخ إحالة    م مناأي أيه ناق انتهاء صالحية كفالة  أما  سبقأ  ماصة  ي يحال عليه لذا  قصناالم. 
 .   ويوقع العقد د أن يقدم ضمان األداءلة بعفا الكهذه طاء فتعاد إليه الع
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ص ق ب على المناها يتوجد( فعن  Bondsات تأمين )انفيه ضم  ل عمتست  دلب  لىإيًا  نتمأما  إذا كان المناقص م
األحوال يجب أن  ل  ك  فيو   مانثل هذا الضمبل  كان يق ا  ب العمل لمعرفة فيما إذصاح   ىلمسبق إطلب  أن يتقدم ب

 ها . تقديم ة للعمل في االردن عندك أو مؤسسة مالية مرخصمن بنة صدق ات متكون تلك الضمان
له في   واناً ن عن يحدد ن فإّن عليه أرداقص الرئيسي خارج األ أما إذا كان مركز المن ،الكامل يسمالر  اقصنلمان واعن -هـ

تبعث مسجلة  لة  ساأو ر   . وكل إشعاراراتة المراسالت واإلشعاف ك  هجه إليلذي تو ا  مي الرس نوانه  عاألردن ليعتبر  
 إليه . ت وان تعتبر وكأنها قد سلمعلى هذا العن

أليالً لحت  يقدمن  أ-و الود  البن  راسع  في  المحددة  تكاليف  اءطعالرئيسية  مبينًا  والتجهيا،  اآلليلمواد  يات والمصنع  ةزات 
 ال كاملة .شغألبنود ا نجازباح إل األر ية و ر اوالمصاريف اإلد

معلوم-ز بيأي  أو  أو    لبيطأخرى    اناتات  تقديمها  المناقص  بإلى  بموجإرفاقها  مطلوبة  كانت  إذا  اعرضه    طلشرو ب 
 ليمات .تعالمواصفات الخاصة أو هذه ية أو الف اضة اإلصالخا

لتنفيذ كل من تلك    ةيكلقيمة الا ال لى أنه ات عالكمي  لبنود في جدولمام امناقص ألاي يدونها  التر األسعار  ب( تعت3-4)
( )    Preliminariesة )  ــديهيتملال اعمذلك األــوتشمل ك  عيوب فيها وفقًا للعقد ،  يةأ  وإصالحود وإنجازها  البن

 ت ( . كميادول الج يصة بها ف د منفصلة خاالتمهيدية بنو  إاّل إذا ورد لألعمال
 : توضيح االلتباس( 3-5)           

 قئثاو   يوض ف غم  اجة لتوضيح أيح  ء ، أو كانت هناكطا ناقض في وثائق العأو تس  با ناك أي الته  إذا كان        
س  وإزالة االلتبان أجل التوضيح  ءات المختصة مطي إلى رئيس لجنة العطالمناقص أن يتقدم بطلب خ ، فعلى ا  ءطاالع
ت ًا على االستفساراخطي  بةجاتوزيع اإل  تم( أيام ، وي   7)  اء بما ال يقل عن  عطاللفتح    د اريخ المحدالت  د يسبقوعمفي  

يم  ديد الموعد المحدد لتقدالتوضيح مبررًا لطلب تممثل هذا    ذتخأن ي   زجو ي  ء والعطامتقدمين للال  ينصعلى جميع المناق 
 العرض .

 ع العروض: داإي ( 3-6)        
 (2022هــ// 7   ) رقم عطاء ارج الخمكتوب عليه من  م تو ظرف مخ كاماًل وفيض متم العر قدي -أ    
رقة في منطقة العقبة تفمواقع  مفي    المختلفة  صيانة طرق وأرصفة وممرات ومناهل الخدماتمال  أعتنفيذ    :الخاص بمشروع 

الخاص في صن  ةاالقتصادية  ويودع  المقاول  الذيواسم  العطاءات  العط  دوق  لجنة  المختحدده  إعاءات  في  النها عن  تصة 
 حددين لإليداع .لما يخار لتاو  د قبل الموعأو  لك في/وذ العطاء

 غلقًا . صاحبه م ىويعاد إل عد اإليداع يرفضعرض يقدم بعد مو ّن أي إ -ب  
إاّل  بح  سة علنيةدة في جلعاوض  عر الفتح  ت -ج    ، المناقصين  الضور من يرغب من  اتباع ط عإذا نص في دعوة  اء على 

 .سلوب آخر أ
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 : إلزامية العروض ( 3-7) 
ص  مناق رض ملزمًا لليداع ويظل العاخر موعد لال  ض بعدلعر ا  اوال يجوز سحب هذص  اق منمًا للز لم  المقدم  لعرضتبر اعي
ل من هذه  وطعطاء مدة التزام أاريخ إيداع العروض إاّل إذا حدد في دعوة الت بتداء منامًا يو  ( 90 رة )تفلقدم به ذي تال

 .المدة
 : صة عمالت الدفع وعرض المناق (3-8) 

إار األردني  ينلدباره  عاأس  مديتق  اقصالمنعلى   العطاء .  على غير ذلك في شر   نص  ذا إاّل   نالكنت هوإذا كاوط دعوة 
أسعار تحويلها في عرض المناقصة ، فإنه يجب تحديد تلك العمالت و وذج  ي نمف يها  عل  صو منصللدفع    خرى أ  تعمال
 . ألساسي " عد " التاريخ او م

 ء العطا  ض وإحالةتقيـيم العرو (  4)
 : روضعلا ميتقيـ  (4-1)

  ةسلط  يه ف ب  لالمعمو  2001( لسنة  4)م  رق اللوازم واالشغال    ماظ ن  بموجبوتقييمها  ات  قصالمنام دراسة عروض  تي
الخاصة  طقةمن االقتصادية  بموجبه  العقبة  الصادرة  النافذ   والتعليمات  الموالتشريعات  المملكة  في    نية األردة  فعول 

 ورستد( من ال120)( و114)  نيلمادتتضى االصادر بمق  2022ة  سنل  (8)ية رقم  ومات الحكالمشتري  مانظ)  الهاشمية
ة  ي اودر   عطالإ  ىيكون علمناقص أن  في ال  ويفترض  ،(والتعليمات الصادرة بموجبه   نفسه  النظاموالتعليمات المنبثقة من  

 التعليمات .  بهذه
 : أسلوب تدقيق العروض(4-2)

الواردة  د البنو  لسلسحكم التال ي ى انعلض رو العتالية في تدقيق لايتم إتباع الخطوات واإلجراءات 
 -:هأدنا

 رسـعبيـق بتط جملـةقض بـين حسـاب جملـة أي مبلـغ ومـا يجـب ان تكـون عليـه هـذه الاعرض خطـأ او تنـالجد في  و  ا  إذ -أ
لي يـتم تعـديل اتـالحق بتعـديل جملـة المبلـغ بمـا يتفـق وتطبيـق سـعر الوحـدة ، وبال  مختصةات العطاءال  ةنللج، ف   دةحالو 
 .ذلك  وفقًا ل اءي للعطلجمابلغ اإلو المار أسعألا موعمج

 -لية:التاءات ألرقام عن المذكور كتابة بالكلمات فيتم إتباع اإلجرابا وحدة المذكورةالف سعر لاختإذا  -ب
إلـى الفـرق  اهحدة لبند معين بين ما هو باألرقام عما هو بالكلمات فينظر عنـدر الو في سعالف  اخت  دوج  إذا  : (1-ب )

قــرب مــن عر األتم األخــذ بالســيــ يــراً كب فــرق ن الاكــفــان الكلمــات ب كتابــةً  جــاءًا ومــا ء رقمــا جــامــ ينبــ ابيالحســ
 .ج لدار عر االس واردين بالكلمات أو األرقام إلىالسعرين ال

 دها يتم األخذ بما جاء كتابة بالكلمات . فعنصغيراً فرق ال ناكا : إذ( 2-)ب
 ه .ضرض أو رف لعقبول الًا  ر منطقيالسع قييمت فيق حالعطاءات المختصة لا( : ويظل للجنة  3-)ب

 ةصــتخمال اءاتالعطــجنــة ،  فإنــه يــتم تصــحيح المجمــوع وفــق مــا تقــرره لالحســابيةيــات ي أي مــن العملفــ د خطــأجــا و  إذ -ج
 لمناقص .زمًا لصحح ملالم وعمجمال يكون و 
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ى محملـة علـ هـارة وكأنعلمسـد غيـر االبنو تلك  رابتعم االبنود ، فيت نمر إذا و جد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكث -د
 د أونو بال تلك أرفقواء بل س)فيما إذا أحيل عليه العطاء ( وذلك بدون مقا تنفيذها المناقص  ، وعلىرى األخء  لعطاود انب
 . ي عرضه ها ف فقر ي لم

بالكلمات وإنما فق -هـ الوحدة  المناقص بكتابة سعر  باذا لم يقم    دةوحلر ابت اسعااو كت،   حةاض و   غيررقام وجاءت  أل ا ط 
وا  اتبكلم و ضحغير  معهاكشتة  جملة باالت  ل  احتساب  في  إتباع ا  س  المختصة  العطاءات  للجنة  يجوز  عندها  لمبلغ 
 -:ليةالتاءات جرااإل
اكا  اذ: إ(1-  هـ) للالكلمات    ألرقام اونت  المبلغ  التباسًا في حساب جملة  دها يجوز ن ع،  بندغير واضحة مما يشكل 

لى  حصول علااقصة العطاء لغاية  منبين  شاركملخرين اين اآلقصمناد ال، عندلبنلهذا ا  ر وردعس  ىلأع  يقتطب
 مالية لهذا العرض . قيمة إج

إذ 2-)هـ  : بق(  اي هذا  الذلا  )هبنلا  ليهبق عط  يعرض  ا1-ـ  د  اقل  قيمةً (  لإلحالة عليه  لعروض  النية    ، واتجهت 
 . نخريصين اآلناقملا دنند علبا اذورد له رأدنى سع عندها يتم تطبيق

 (  . 2-للعرض على أساس )هـ  ةيجمالاإل ةمل القيتعدي تم: ي (3-)هـ
) وكان سعر الوحدة رقمًا  بند  تابه لهذا الدة كوحلا  سعروين  دت بن يقوم  ون اما دبند  إذا قام المناقص بكتابة جملة المبلغ ل-و

 لبنداية على كم غلبملالة ة جمسمن ق البند م وحدة لهذاغير واضح ( فيتم احتساب سعر 
 -بما يلي : ، فللجنة العطاءات المختصة الحقيهامغلوطة أو مبالغ ف ة ر و بصد بنر ي عتسناقص بلما إذا قام-ز 
 ،  عرض اورفض ال -1 

المقاول  عار  سألا  لديعت  -2 بأسعار  بمعرفة  اآلخرينمستأنسة  المناقصين  وأسعار  الرائجة  ت  السوق  ان  ى  ق بشريطة 
 . يق تدق البعد  ضالعر قيمة  منة أو اقل ديل مساويعالتبعد  ضر عللة مالياإلجة قيمال

كما ت  امليتعه الهذ  ورد في  ير متقيد بما بحقها في إهمال أي عرض غ  في السلطة  تحتفظ لجنة العطاءات المختصة (4-3) 
صالحياتها   واالشغال  نظام    بموجبتمارس  )ق ر اللوازم  من  2001لسنة    ( 4م  سلطة  في  به    ة قبالع  ة قطالمعمول 

الخاصةاال بموجبها  والتعليمات   قتصادية  النوالتشري  لصادرة  المعات  ف افذة  الممفعول  ام نظ)  الهاشمية  دنيةر األ ة  لكي 
( رقم  الحكومية  لسنة  8المشتريات  الماضتبمق  الصادر  2022(  )ى  و114دتين  والتعليمات   ورلدستا  نم (  120)( 

العلاحإب  ،(وجبهموالتعليمات الصادرة ب  نفسه  النظامالمنبثقة من   التق  اءطة   كل ذلك  متروض قيمة ويلعيد بأقل ادون 
 عمل بأي تعويض إزاء ذلك .الب مطالبة صاحلم يفز بالعطاء أي حق في  أن يكون ألي مناقص ن دو

 

 ( الضمانات ) الكفاالت (5) 
 : (فيذ نة التالاء ) كفداأل ضمان  ( 5-1)

 يوما  (14)  ةفتر   خالل  ةلمطلوبا  و التأميناتلكفاالت اوتقديم ا  هيذ تنفعقد  ن يقوم بتوقيع  أ  ءاقص الفائز بالعطامنال  ىلع
احب العمل ضمان األداء عند م إلى ص، وعلى المناقص أن يقدلهه  تلزيم  وه أعلي  بإحالة العطاءمن تاريخ إبالغه خطيًا  

دى أو إح  وكبنالان الصادر عن أحد  ذا الضمتكون قيمة ه، و   مرفقال  ء األدا  انضم  جب نموذلعقد حساقية  قيع اتفا تو 
العقد   اتامتز لافيذ  ( وذلك ضمانًا لتندة ) في ملحق عرض المناقصةحدم  نفي األردعمل  للمرخصة  السسات المالية  مؤ ال

 .لعقدا قد يترتب على المقاول وفاء ألغراض اولدفع متنفيذًا تامًا ، 
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ا يحق لصاحب دهب فعنلمطلو ا  اءدز عن تقديم ضمان األأو عج  ،اقية العقداتف   وقيعت  نع   أخرت   أوص  ق اض المنإذا رف 
أي حق في المطالبة بها   قصنامليكون ل، وال  لى القضاءالمرفقة بعرضه دون الرجوع إة  صق االة المنكف  ةر ل مصادعمال
 تعويض بشأنها . بأي  أو

 

 : ( لعيوباإصالح كفالة  ) عيوبضمان إصالح ال  ( 5-2)
 %5قيمــــة ب إصــــالح العيــــوب ان. ضــــمشــــغالاألم ســــلعنــــد تســــلمه شــــهادة ت العمــــل مقــــاول أن يقــــدم لصــــاحبالى لــــع
ال األعمــــال المتبقيــــة وتنفيــــذ أعمــــل اممــــه باســــتك، لضــــمان قياتيــــة بعــــد التعــــديالالمنجــــزة النهائ لامــــاألعيمــــة ق  نمــــ
ان الضــــم هــــذاكــــون ي ثيــــحبو  ،منــــاقصلعــــرض ا فــــي ملحــــق ليهــــاالمطلوبــــة للمــــدة المنصــــوص ع صــــالح العيــــوبإ

العمـــل ب حاصـــالضـــمان ل اتســـليم هـــذوبمـــل فـــي األردن . لعخصـــه لمر ا همـــمننـــك أو مؤسســـة ماليـــة كـــل ن بصـــادرًا عـــ
 .ءيعاد للمقاول ضمان األدا

 

 عامة :مالحظة 
 ات، فإنـــــــه يحـــــــق للجنـــــــة العطـــــــاءات المختصـــــــةيمـــــــالمنـــــــاقص بـــــــأي مـــــــن هـــــــذه التعل أخـــــــلّ  اإذ 

 .عرضه ادبعستا
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



(2202هـ//  7 ) عطاء رقم :  ندسية لعطاءات الها ةديريم                 الهاشمية لمملكة األردنية ا                        

2022      أيلول        

 لخاصة ا ةصاديتق االنطقة العقبة م ةطسل

ة وممرات ومناهل  ف صيانة طرق وأرص  مالعأ تنفيذ 
نطقة العقبة  رقة في متفمواقع مفي   المختلفة الخدمات 

ة االقتصادية الخاص   

 

13 

 
 وحدالم ةلالمقاو د عق

 2010/للمشـاريع اإلنشائية

 
  2013 الثانيةة دلمعلعة االطب

 مية  كو لحغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات اشالة اوزار ن  م ةالصادر  توالتعديال
 

 
ي ــ جـزء الثانلا  
 ــــة العامـــــــ   ـــروطلشــــ ا

 
 

الشروط   دفت  امةعلاتعتبر  ا  رفي  الممقاو لعقد  لعام  مشلل  وحد لة  اإلنشائية  عن  0201  اريع   وزارة   الصادر 
ااغاألش المعدان  ـواإلسك  ةامعلل   2001لسنة  (  4)رقم  غال  ش الوااللوازم    نظام  و,  3201الثانية    ةلالطبعة 

العقب منطقة  سلطة  في  به  االقتصادالمعمول  بموجبه  الخاصةية  ة  الصادرة  النافذة شريعوالت  والتعليمات  ات 
تضى الصادر بمق   2220  ةنلس  (8رقم )مية  و ت الحكياتر شملاام  ظنو )  الهاشمية  دنيةر األ ة  مملكفعول في الالم
  ، (والتعليمات الصادرة بموجبه  نفسه  النظامة من  قثنب لميمات اوالتعل  ور( من الدست120) ( و114)  نيتدالما

 تبعها من تعليمات لعطاء وجميع ما يا اطرح هذ  ريخابتصة  في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخا  ةالساري
 ه من   اماً لتز ا  يعتبر  المناقص  ض عر   قديمذا العطاء وأن تله ة  امع  شروطاً   ت وتعديالتضافاإو   تاءوتعاميم والغا

 . بنودها ع جمي بل بها وقد اطلع عليها وتفهمنه قبأ
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 الفصـل األول  

 أحكــام عامـة 
GENERAL PROVISIONS 

ــ ــــــ  ـ ـــــــــــــــــــــــــــ

 

(1/1)   "initions "Def    : يفالتعار  

 ه ذهــــــــــ قــــــــــدحيثمــــــــــا وردت فــــــــــي شــــــــــروط العة ليــــــــــيكــــــــــون للكلمــــــــــات والمصــــــــــطلحات التا 
أن الكلمات التي تشير إلى األشخاص صة لها أدناه ، كما مخصلا  معانيلا  (ةاصخلوا  نهاممة  اعل) ا
 -اق غير ذلك :لسياألخرى ، ما لم يقتض ا يةونقانال  تكياناالفرقاء تشمل الشركات وال أو

1/1/1  " Contract " eTh:  قـدالع  

  1/1/1/1     " Contract":  دالعقـ   

،  والمواصفات   المناقصة ، وهذه الشروط تاب عرضوك ، ولب ق ال تابك، و  دقية العق افاتيعني  
فاقية العقد أو في كتاب تا في دت( مدرجةات ، والجداول ، وأية وثائق أخرى )إن وجوالمخطط 

 بول . الق
1/1/1/2  act Agreement r" Cont   "عقد:ال اتفاقية 

 ( 1/6) مادةلاها في يلار ( المشاوجدت إن ) العقدة قيتعني اتفا 
1/1/1/3   nce"Letter of Accepta "بولقكتاب ال 

، شاماًل ألية   ةقصمنااب عرض اليعني كتاب القبول الرسمي الموقع من قبل صاحب العمل لكت 
القبول ،  ابكتوإذا لم يتم إصدار  . بتوقيعها نن ، ويقومايقين الفر بيا االتفاق عليهتم مذكرات ي
فيه توقيع   عتبر التاريخ الذي يتمي وعندها " ، دعقلاية فاقتي "انعقبول يل ا ابصطلح كتفإن م
 ة العقد " هو تاريخ إصدار كتاب القبول . "اتفاقي

1/1/1/4  "Letter of Tender" : ةالمناقصض عر  ابكت  

العرض المتعلق شمل وت،  لواوالتي استكملها المق المناقصة ة كتاب عرضسماالم قةثيلو يعني ا 
 عمل .لاى صاحب إل  هموقد  اوللمقاوقعه  ل الذياغشألبا

1/1/1/5  " "Specifications:     فاتالمواص 
 تقد وأي تعديالالعات األشغال المشمولة في فاصمو  التي تحددتعني الوثيقة المسماة المواصفات و  

 كام العقد . الحتتم وفقاً  اضافات إليهو إليها أع
1/1/1/6  "Drawings": المخططات 

ية ومعدلــة يصــدرها أيــة مخططــات إضــاف عقــد ، و لة فــي الشــمو م هــي اكمــ غالشــاأل تانــي مخططــعت 
 عقد .أو من ينوب عنه( بموجب أحكام ال صاحب العمل )

 "Schedules" : الجداول 1/1/1/7



(2202هـ//  7 ) عطاء رقم :  ندسية لعطاءات الها ةديريم                 الهاشمية لمملكة األردنية ا                        

2022      أيلول        

 لخاصة ا ةصاديتق االنطقة العقبة م ةطسل

ة وممرات ومناهل  ف صيانة طرق وأرص  مالعأ تنفيذ 
نطقة العقبة  رقة في متفمواقع مفي   المختلفة الخدمات 

ة االقتصادية الخاص   

 

15 

وتضـم  ناقصـة ،لما دمها مـع كتـاب عـرضول وق ها المقالمل كما استكداواة الجسملمني الوثائق اتع 
اول ائم وجــدت والقــو ول الكميــااجــدول اذه الجــدل هــمشــن تن اكــموي ةالصــف د بهــذهقــعلا الــى وثــائق

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

 اشـتملها امـرى معـه ، كأخـ وثـائق مـنه  مقاول بتقديمـال  ض المناقصة وجميع ما قامر ع  تابتعني ك 
 العقد .

1/1/1/9   " " Appendix to Tender               المناقصة ضر عق ملح 
 ملحق عرض المناقصة "  ستكملة والمسماة "ت المالصفحي اتعن  

 . منهكل جزءًا والمرفقة بكتاب عرض المناقصة ، والتي تش
1/1/1/10  tities "an"Bill of Qu : تجداول الكميا  

 " Daywork Schedule":  ةيمباليو  جدول العمل 
 ل " .داوجل" ا ضمنلة و لمشماو وجدت(  نإ) الوثائق المسماة كذلك ينعت

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

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

   .نييونناالقءه  الفخ كلوكذ ةصق انلملحق عرض احب العمل في مصاب يعني الشخص المسمى 
1/1/2/3  "orContract":  المقاول  

عليه صـاحب  قاف ي و ناقصة الذيعني الشخص ) األشخاص( المسّمى بالمقاول في كتاب عرض الم 
 .ونيين  انلقذلك خلفاءه ال كالعمل ، ويشم

1/1/2/4  "''Engineer:  مهندسلا  

مسـّمى فـي لاعقد ، و ال اذه ضاغر س ألدالمهن بمهام مايلقيعينه صاحب العمل للذي ا خصيعني الش 
ــدناقصــة بملحــق عــرض الم يل هــذه الصــفة ، أو أي شــخص آخــر يقــوم صــاحب العمــل بتعيينــه كب

 ( .3/4)  ادةًا للمفقو   ذلك التعيين عن قت الخر ، ويبلغ المقاولو ن س مللمهند
1/1/2/5  s Representative orct"Contra’":  ممثل المقاول  

وقت الخر بموجب المـادة  ، أو من يعينه من العقد  ه فيثيللتم  لاوقمال  ميهسيذي  لالشخص  ا  ينيع 
 ( ليتصرف نيابًة عنه .4/3)

1/1/2/6  "el"Employer’s Personn:   لعمال راد صاحبفأ  
وعمـال المهنـدس ي ظف( وغيـرهم مـن مـو 3/2) دةفـي المـا مهالمشـار إلـييه  دومساعس  نديعني المه 

بالغ المقـاول أنهـم دس أو صاحب العمـل بـإمهنليقوم ا ذينلااد فر ألان م أياً  ، وكذلك  لعمصاحب الو 
 العمل .من أفراد صاحب 
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1/1/2/7    nelonersP  "Contractor’s"   :مقاولمستخدمو ال  

العمــال و  ينبمــن فــيهم المــوظف وقــع ،ل فــي المواخدمهم المقــيســتيــع مــن جمو  ممثــل المقــاولنــي يع 
ــره ــ ياز أهــجول أو اقــمالم مــن جهــاز وغي آلخــرين الــذين يســاعدون ا األشــخاص، و  يفرعــ اولمق

 المقاول في تنفيذ األشغال .
 "ontractorSub c":   المقاول الفرعي 1/1/2/8

يـذ لتنف اول فرعـيقـمم تعيينـه كيـت أي شـخصو أ مقـاول فرعـي ،د كأي شخص يسّمى في العق نيعي 
 . ءمن هؤال يأل  القانونيين، والخلفاء  الشغجزء ما من األ

  " DAB " :      فاتخالفّض ل لسجم   1/1/2/9 

 ني أشخاص آخـريو أة في العقد ، أبهذه الصف ون يسمن ثة الذيص الثال يعني الشخص أو األشخا                                  
 ( من هذه الشروط .20/3)( أو المادة 20/2أحكام المادة ) بموجب نهم  ييعت  يتم  

 ." FIDICبـ " تشاريين يرمز اليه سسين االهندملي لللدو د اااالتح      1/2/10/ 1
  جاز:التواريخ , اإلختبارات ,المدد و اإلن         /1/3/ 1

Dates ,Tetes ,Periods and Completions  
 "ase Date"B:   ساسياأل التاريخ  1/1/3/1

 .وماً ( ي28) ـات بصق المنا ضو ر ع ي إليداعالموعد النهائ بقيسيعني التاريخ الذي  
 mencement Date""Com:   تاريخ المباشرة  1/1/3/2

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

( 8/2) ةدلمـاب اجـ( بمو  الحـال عق او  ل أو أي قسم منها ) حسبغاشتعني المدة المحددة إلنجاز األ 
مناقصـة ، مـع أي تمديـد لمـدة يتم تحديـدها فـي ملحـق عـرض ال تاريخ المباشرة ، كما  نممحسوبة  
 (.8/4دة )المب ايتم بموج  اإلنجاز

1/1/3/4  ''  on ''ion Complet stTes   :ازنجعند اإل  اتار ختباال  

 ب لطالتي ت أو ، ينقيلفر ن ايها بي لمتفق علا أولعقد ، نصوص عليها في الما تعني تلك االختبارات 
ي  ال أو أـغقبل أن يتم تسلم األشام " الفصل التاسع " ، إجراؤها بموجب أحك كتغيير ، والتي يتم

 ل.عمقبل صاحب ال من منها ) حسب واقع الحال ( سمق 
 icateifrtOver Ce-''Taking''  ألشغال:لم استشهادة      1/1/3/5

 ل العاشر " ." الفص مجب أحكابمو  ارهادإص يتم والتي  األشغال مسلتعني شهادة ت 
1/1/3/6  ''Tests after Completion'' : اإلنجازالختبارات بعدا 

أحكـام  بجـجراؤهـا بمو م إلتـي يـتوا، هـا فـي العقـد علي) إن وجدت( المنصوص رات  اتبالخني تلك اعت 
ــ الخاصــة ، بعــد أن لشــروطا ــق مــن  ل (لحــااواقــع  ا) حســبهــنمم ل أو أي قســتســلم األشــغا تمي ل ب
 .لماحب العص
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 ''Defects Notification Period'' العيوب:   بعار فترة اإلش  1/1/3/7
 يأل أو ألشـغااي فـ لعيوبابـ ( لإلشعار11/1) جب المادةتم تحديدها بمو يي  التالزمنية    تعني الفترة 

 يــتمهــا لديــد متمــع أي  ) صــةهــي محــددة فــي عــرض المناق ا كمــم منهــا ) حســب واقــع الحــال ( قســ
فـي از األشغال ، أو أي قسم منها ، كما يتم تحديده ( محسوبة من تاريخ إنج11/3مادة:ال  بجبمو 

 ( .10/1ليها في المادة )إر مشاألشغال الشهادة تسلم ا
1/1/3/8  ''e CertificatecPerforman''  داء :األة شهاد  

 .(11/9) ةدمادارها بموجب الي يتم اصلتا تعني الشهادة 
1/1/3/9   ' 'ayd"   : مو يـال  

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

1/1/4/1  "Accepted Contract Amount"    : قيمة العقد المقبو لة   
أية   الحصاو   اهجاز وإن شغالألتنفيذ ا  لابقفي " كتاب القبول " م هاولتعني قيمة العقد كما تم قب

فيها.  بو عي  

  Contract Price"":   العقدقيمة  1/1/4/2
 د.عق الفقًا الحكام م و مل أي تعديالت عليها تتتشو  (14/1لمادة )تعني قيمة العقد المعرفة بموجب ا 

 "Cost''  : الكلفة 1/1/4/3

قــع أو لمو ا خــلاد،  ولــةقة معر و اول بصــقــملا يتكبــدها تكبــدها أو ســوف تــيالتعنــي جميــع النفقــات  
 ماثلها ، ولكنها ال تشمل الربح .ات االدارية وما يجه ، بما في ذلك النفقر اخ

 ficate ert"Final Payment C":  اميةتلخة اة الدفعادشه 1/1/4/4

 ( .14/13)ة لتي يتم اصدارها بموجب المادا ةيفعة الختامالدشهادة  ينعت 
 ''nt'ematel StinaF':   النهائي صخلالمست 1/1/4/5

 ( .14/11رف بموجب المادة )ستخلص النهائي المعالم ييعن 
 ''ncyign CurreFore'':   العملة االجنبية 1/1/4/6

 ، ولكن غير العملة المحلية ( هاد )أو كل لعققيمة ان م لدفع جزء ما دهاتعني أي عملة يتم تحدي 
 "e''taficertit CnPayme Interim  ةشهادة الدفع المرحلي 1/1/4/7

بع عشر " ، غير شهادة الدفعة ها بموجب أحكام " الفصل الراادة دفع يتم إصدار أي شه تعني 
 مية .الختا

 urrencyl C''Loca'':  العملة المحلية 1/1/4/8

 تنفيذ األشغال فيها . متولة التي يالدعملة  نيتع 
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 ''tificatereC aymentP '':  ادة الدفعهش 1/1/4/9

 فصل الرابع عشر " رها بموجب أحكام " الصداإع يتم دف  دةشها يأ نيعت 
  Sum''''Provisional: المبلغ االحتياطي 1/1/4/10

ألشغال  ما من ا ءتنفيذ جز  غرضالعقد ل يف بهذه الصفة  يدهأي مبلغ ) إن وجد( يتم تحد ينعي 
 .( 13/5المادة ) بوجيم خدمات بمزات أو لتقدهيتجلتزويد مواد أو 

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

والتي يقوم  ( 14/3) لمادةتعني مجموع المبالغ التي يحتجزها صاحب العمل عن الدفع بموجب ا 
 ( .14/9دة )لمابرّدها بموجب ا

 ''Statement''    :خلصتسأو المشف الك 1/1/4/12

ــب شــ كجــزء مــن لوقــاف أو مســتخلص يقدمــه المشــك أييعنــي   ــ ادةهطل " م اجــب احكــبمو ، دفع ال
 .الفصل الرابع عشر " 

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

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

ا ازهــإنجو شــغال تنفيــذ األل مــةن األشــياء الالز غيرهــا مــو  اتكنــات والعربــاميــع األجهــزة والمج يتعنــ 
مؤقتة وال معدات صـاحب العمـل ) إن وجـدت( األشغال ال فيها ، ولكنها ال تشملب  و أية عيح  صالوا

ألشــغال ن ايل جــزء مــكشــأو قصــد بهــا تلت او األشــياء األخــرى التــي شــكد واات أو المــوال التجهيــز 
 ئمة .ادال

1/1/5/2         " sGood":  اللوازم 
 مناسب .ا ، حسبما هو و أي منهأ ةالمؤقتال شغواألات هيز جد والتل والمواوامقتعني معدات ال 

 '' Materials'' : المواد 1/1/5/3

 جــزء مــا مــن صــد بهــا تشــكيلو ق ت االتجهيــزات( التــي شــكل يــرغ ) ل األنــواعتعنــي األشــياء مــن كــ 
ا هتقـديم المقـاول نمـب ( والتـي يطلـط ) ان وجـدتفقـة ك المواد الموردا في ذلمة ، بمئاشغال الداأل
 د .عقب الموجب

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

 "  Plant "   :يةت االلزايهالتج 1/1/5/5

  ئمةدال الشغااأل ما من شكيل جزءت هاالتي شكلت او يقصد بات  ربلعكنات وااتعني األجهزة والم 
 ''  Section '' :   قســم 1/1/5/6

 االشــغالن مــ اقصــة كقســمتعنــي أي قســم مــن االشــغال يــتم الــنص عليــه فــي ملحــق عــرض المن 
 ) إن وجد( .



(2202هـ//  7 ) عطاء رقم :  ندسية لعطاءات الها ةديريم                 الهاشمية لمملكة األردنية ا                        

2022      أيلول        

 لخاصة ا ةصاديتق االنطقة العقبة م ةطسل

ة وممرات ومناهل  ف صيانة طرق وأرص  مالعأ تنفيذ 
نطقة العقبة  رقة في متفمواقع مفي   المختلفة الخدمات 

ة االقتصادية الخاص   

 

19 

 '' Temporary Works''  :     تةقؤ األشغال الم 1/1/5/7
هـا فـي جودو  قتضـيي يالتـ قـاول (عـدات المم اء) باسـتثنقتـة مـن كـل نـوع مؤ التعني جميع االشغال   

 ة وانجازها واصالح أية عيوب فيها .مدائوقع لتنفيذ االشغال اللما
 s''Work''     :  االشغـال 1/1/5/8

 اسب .نمحسبما هو ها أو أي من ،غال المؤقتة الشتعني االشغال الدائمة وا 
 ''Other Definitions''  :تعاريف أخرى  1/1/6

 ''Contractor’s Documents'' :  قاولائق الم ثو  1/1/6/1

الوثــائق حاســوب والمخططــات واألدلــة والمجســمات وغيرهــا مــن حســابية وبــرام  التعنــي المــذكرات ال 
 د .لعقبموجب ا  لويقدمها المقاتي لطابع الفني ) إن وجدت( الا اتذ

 'Country''':  الدولـة 1/1/6/2

 ل الدائمة فيها. غاشيذ األتنفب يطل حيثع( ق م المو )أو معظ عق مو ولة التي يوجد فيها الدلاي تعن 
 ''Employer’s Equipment'':  معدات صاحب العمل 1/1/6/3

مالها مـن سـتعل لغـرض امـعدمها صـاحب اليقـ  والعربـات ) إن وجـدت( التـي  اتكنـاهزة والمتعني األج 
زات جهيـالت مل تلـكهـا ال تشـنكوللمواصـفات ،  محـددة فـي ا  هـيا  نفيذ األشـغال كمـول في تل المقابق 
 .تسلمها بعد بحب العمل صا لم يقمتي ال

 Force Majeure'''':   القوة القاهرة 1/1/6/4

 لتاسع عشر " .ا صلفي " الف كما هي معرفة 
 sw''La'' :   نينقواال 1/1/6/5

يـة درة عـن أاصـالوطنيـة ، وكـذلك األنظمـة الن  ت واألنظمـة وغيرهـا مـن القـوانياعيتشر ميع الي جتعن 
 .ونيًا قانة مشكلمة عا ةسلط

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

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

،  يهــاف لمــواد آلليــة واا اتة عليهــا وتســليم التجهيــز ئمــداي ســيتم تنفيــذ األشــغال الكن التــامــتعنــي األ 
 على اعتبارها جزءا من الموقع .رى ينص العقد تحديدًا أخ أماكن أيةك  وكذل

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

 عرض المناقصة داع ياتاريخ ة بقولبصورة مع همرس ان يتوقعمت يعني ما لم يكن بوسع مقاول 
 ''Order ariationV'' (:  ) األمر التغييري ر ييتغال 1/1/6/9

ــتم إصــدار التعليألشــغايــر فــي تغيي أ نــييع  ــام بــه أو مــات ال ي الموافقــة عليــه كتغييــر بموجــب أحك
 " . "الفصل الثالث عشر
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 د المقاولة الموحدقع
 2010/ ائيةللمشـاريع اإلنش

 
  2013 دلة معلا  ةيناثال  ةعبطال

 
 
لثالـث الجــزء ا  

الخاصـــة   طرو ــشـال    
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 ئية إلنشااع ير للمشا وحد الم مقاولةال دقع 
  وط الخاصةالجزء الثالث : الشر 
ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ  

.. ............................................ ..................................................  ع:رو مشلا  
     

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

 الشروط الخاصة .  -أ
 . فيةضاالخاصة اإلالشروط  -ب
 . ت  ناوالبيات ياتفاق نماذج العرض والضمانات واال    -ج

     
 
 

في هذا  اردة و ال  طشرو ال تمد وتع مة ، الع اط  شرو لامتممًا لجزء موحد الة ولفتر عقد المقايعتبر هذا الجزء من د    
 للعقد .   الجزء كشروط خاصة

ر  قدالبه ب  العامة يعتبر سائدًا ويؤخذ  لشروط د امواعديل على  إّن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو ت    
 . المواد " ك " ضيف أو يلغي أو يعّدل على تل ي  و أ رفسي  الذي
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 (1)  ة فياضاإل  ةصالشروط الخا  -ب
 اإلضافية ة صاط الخو ر الش -ب

Supplementary Particular Conditions 
 ـــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ـــــ ـ ــــــــــــــــ ــ ـــ ــ ــــــــــــــــــ ــــ ــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــــــ 

 .  ا العطاءهذ  ضوعع مو لمشرو اوصف  *
الخدماتمال  أعتنفيذ  ع  و المشر يتضمن    ومناهل  وممرات  وأرصفة  طرق  منطقة    ةق ر فتمواقع  مفي    المختلفة  صيانة  في 

 . ةالعقبة االقتصادية الخاص
 لعقبةا قةمنط  ددو داخل ح :العطاء تنفيذ عق مو 

 :.  يبار ما يلعين االعتبلى المناقصين أخذ ع 
ا  تسعيرهزء ال يتجزء من المشروع ويجب  ر جعتبت الخاصة تلمواصفارد في ات ولم تيالكما  وردت في جداولل  امي اعأ .1

 األعمال .  نمضمن 

 .( يوم  365  )ل امعالا  نفيذمدة ت .2
 . هينشائية بجزأع األ يار حد للمشقد المقاولة المو ع  فترد روطالعطاء لشا ذهيخضع  .3
 ن كان مطلوبًا ( . إ ) ةوكيد الجودتنظام   – ( 9/  4دة ) ماال  *
 ها. ب العمل والمواد التي يقدمصاحمعدات   – ( 20/ 4المادة )   *
ق  ملحارد في حسب ماهو و ى )لا يوماً ( 42مدة ) تعدل، عالمشرو ف هذا و ر ظل بةسنالب–مباشرة العمل  –( 1/ 8مادة ) لا  *

 ( .  8/1 مادةفيما يتعلق بال صةالمناق عرض 
 نجاز مدة اإل    –(  2/  8مادة ) لا  *
 تأخير . تعويضات ال  –(  7 / 8المادة )   *

 

 تالية :مراعاة األمور ال اولى المقب عليج *
 

العمل ذلك م  تا معمل يرد ضمن هذه االلتزا  اول تنفيذ أيمق لا   ىلع):    عامةمات  زاتلا -أ ن غير ان  ان تطلب 
الحقًا، ويعتبر سعره الذي يقدمه في جدول الكميات    األسعارمطالبة بأي تعديالت أو فروقات على  يحق له بال
 . ( جميع هذه االلتزاماتيذ تنفشاماًل لكلفة 

 تطاع .المس ردقب ةبيئتلويث الضجي  و لان يل ملى التقلالعمل ع-1
 ل .اض غير تنفيذ األشغر غي ألع ( وق لما تعمال )عدم اس-2
 ضرار بالغير .ع اإللمن ضخ وخالفهئضة عن الافالياه  والم  فيضانتصريف مياه ال -3
سـياجات ال ادةعـإو  العـهباقت لـه صرحوزرع بديل لما لم يمالئم ،    لاجات بشكيار والمروج والسشجلى األفظة عالمحا  -4

 .لمهندس ا اتتعليم لى حسباألو ا  هتاللى حإ
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رتيبـات التمـل وعل معـه ، يقـوم باالتصـا نل ألمقـاولـك أحـد المجـاورين ، فعلـى املة على  ب إنشاء سقاوجو   ةفي حال-5
 .  حسابه الخاص العمل وعلى عند إتمام المكان وإصالحهء ك ، ثم إخالالالزمة لتنفيذ ذل

 

 أدناه(:الواردة  بنودالينطبق عليه من ا ومع حسب طبيعة المشرو ) لملعرة اوإدا ضبط -ب
 محاضر االجتماع .اد وإعدع الموق  اجتماعاتد عيموا بيفي ترت دسهنملا ن معأن يتعاو -1
 ّدلطوبــة ، ومعــالقصــوى والــدنيا ، والر  هــواءة الار رجــات حــر ، يســجل فيــه دةيــوال الجو أن يعــد ســجاًل خاصــًا بــاألح -2

 طول لكل يوم .لها وساعات لمليمتراتابهطول األمطار 
 لتقارير .ا ادوإعد لر العمسي  دمقتن  لبياوغرافية تو الف رو لصخذ اأب يقومأن  -3
 ول .بأأواًل  س عن إنجازاتهدنهمثل المجدواًل لذلك ، وأن يعلم م أن يضعالح العيوب ، إص حالة في -4
 ق مـعجـم وبالشـكل الـذي يتفـحالو  بالعـددو ب العمـل ، حشـروع ، واسـم صـاالمتبـين اسـم   أن يزود الموقع بالفتات -5

 يه .لع سمهندال
ــفــــي حالــــ -6 ــ نــــدسمهلاض ة رفــ ــادة أنــــدمهد العاأو مســ ــا و عمــــل س لمــ ــب فيمــ ــجــ ــل البــ ــاول قبــ دء علــــى المقــ

ــحيح ــدم م بتصــ ــع أن يقــ ــه الوضــ ــادة أو التابقترحاتــ ــإلعــ ــحيح إلــ ــلى صــ ــدسالم ممثــ ــدس أو المهنــ ــكهنــ  ، وذلــ
  الخطأ رارلتالفي تك

 :ة ليالتا اممهالية أدتلة خبر  شرف ذيمبيزوده  نأ عليهف ع / تبر للمواد في الموق خم زينه تجهمطلوبا  كان م اإذ -7
------------------------------------------------------------------

-- 
 عقد :لوص اه بخص مهام  داءالت وأاو مقممارسة مهنة ال -ج

 

 الممارسة الجيدة:  -1
ــد حـــدد وصـــف ــم يكـــن قـ ــ إذا لـ ــلل كامـ ــ وادة أمـ ــن أو ت منـ ــ،  ةعيمصـ ــنه فإنـ ــون ن أ فهـــومملا مـ ــتتكـ ــ كلـ ادة المـ

يـــــذ نفمنطقيــــًا لممارســــات الت هن مضــــامني  مــــيســــتنتكـــــن أن قــــد أو مــــا يمغــــراض العئمــــة ألل مال لعمــــأو ا
 واصفات القياسية المعمول بها .موال لعامةفات اواصد والمنو لبالجيدة  ، بما في ذلك نصوص ا

 :سية المواصفات القيا -2
ول تقديم  لى المقاعيجب    فإنه  رها( أو غي  B. S.S  ( أو ) A.S.T. M)  ل  مثية  اسيق ت  اصفاة مو دامل  ا حددذإ

 مواصفات لما فيه قناعة المهندس.البقة ما يقدمه من تلك اطن مي تبيالتمنشأ ادة الشه
 

 ة  :قيدت المصفاالموا -3
ر صدلمذلك ا  يريغ  وال  ،  دنلبد با التقي  لواالمق  ىلع  يجب  ما حدد مصدر واحد إلحدى المواد أو المنتجات فإنها  ذإ
 عمل . احب الة بموافقة صندس مقرونالمه ية منخط ن موافقةبدو دحاالو 

 

 :  الخدمات المخفية مرافق عالمات -4
مرافق وأن يعد لها مخططات مساحية دات  مواقع لتمدي  ابداخله   جديو تي  ال  ألماكنا  فيعلى المقاول وضع إشارات بارزة  

 غيلها  أو تشيحها تصلصيانتها أو  وأ هاص عليالفح ءار إجد عنها إلي اءهتدل االيهستلوذلك  ،ة واضح
 



(2202هـ//  7 ) عطاء رقم :  ندسية لعطاءات الها ةديريم                 الهاشمية لمملكة األردنية ا                        

2022      أيلول        

 لخاصة ا ةصاديتق االنطقة العقبة م ةطسل

ة وممرات ومناهل  ف صيانة طرق وأرص  مالعأ تنفيذ 
نطقة العقبة  رقة في متفمواقع مفي   المختلفة الخدمات 

ة االقتصادية الخاص   

 

24 

 : المحليةة العاملأليدي استخدام ا -د
 

 ض المحلية :ن الخزينة أو القرو م  المشاريع الممولة-1
  مل لعا  ةوزار   قةف وابم  وافدة  ةالم عمردنيـين ، يجوز استخداتي يتعذر العمل فيها من قبل ألا  ثنائيةاالست  التالحافي  -أ

 .  ةسبقالم
لون  او ب وعلى أن يلتزم المقابنت األسكامهما    دنيـينلين غير األر طن للمقاو ة من البارعيعطاءات ف   ة يعدم إعطاء أ-ب

 . فقط نيةردالفرعيون بتشغيل العمالة األ 
 ن ييب  بذلك  راً ريقع تف ر ين  ليه أية فع بنأجبرة  مشروع ذو طبيعة متخصصة وبحاجة إلى خحب العمل أّن الالصتبين    إذا-ج

لتلك    بأسبا األخل االحاجة  لجنجنببرة  إلى  خية  فنية  فية  للنظر  ه  اصة  األمثل  ورفع  مو ذه  إلى  نتر  سيباتها 
ر مساهمتها وتشكل على النحو اقدبية وماألجن  كاتللشر اح  لسماء إلصدار القرار المناسب حول ازر مجلس الو 
 -التالي :

  اً سرئي ناسكواإل  ةلعاما الألشغمعالي وزير ا
 دة  اسال ضويةوع
   ة واإلسكانعامشغال الألاعام وزارة   ينأم

    الحكوميةطاءات رة العام دائمدير ع
 مهندسين ال  نقيب

 لين او نقيب المق
 ع.مشرو بالقة وممثل عن الدائرة ذات العال

 

 نموية خارجية : مولة بقروض تم يع الشار الم-2
 نييناألرد تاشاءاإلن  يولقامون ناق ا ضمنه ة ومنينرداأل  يتم مراعاة القوانين - 
هف نتيجوز    -  ق المذه  يذ  من  مقاول شاريع  أردنيبل  باين غير  االئة  لمشاركـين  أردنيـالتأو  مقاولين  مع  أو    ينف 

 .لك مة ذلعاة اباالنفراد إذا اقتضت المصلح
ــ - ــة تي وفـ ــروعنحالـ ــذ المشـ ــب االل فيـ ـــين فيجـ ــر أردنيـ ــاولين غيـ ــل مقـ ــن قبـ ــزاممـ ــ تـ ــ نمـ ــل هـ  نولياقـــمالؤالء قبـ

ــب ــةيل عمغتشــ ــة  الــ ــبتهاأردنيــ ــل نســ ــ ال تقــ ــن ( %70) نعــ ــوع العممــ ــامجمــ ــة المــ ــةالــ ــ هرة المطلوبــ درة والمقــ
مـــــن  أي عـــــدديل بتشـــــغمح يســـــ ال العامـــــة واإلســـــكان ، علـــــى أن الشـــــغًا بموافقـــــة وزارة األيـــــقرًا حقيديتقـــــ
 ل األجانب العاديـين غير المهرة .اعمال

 

ة  لسن(  6)رقم    وزراء ال  غ رئيس الببمة االلتزام  امة العهالمسركات الشوا  ياتدلبالامة و ت العاسؤسوالمعلى الوزارات  -3
خذ ين تتمقاولة ثبوت مخالفة أحكامه من قبل الالوفي حد التي تبرمها  و قروط العمن ش   اً ره جزءواعتبا  1990

 التالية :  تجراءابحقهم اإل
( 7ا )هأقصا  ةدم  وضع خاللالب  يصو لت  لحب العم صا  لبق   من انه  إنذار المقاول المخالف خطيًا على عنو  -أ

 .  مأيا سبعة
 تخدمة في المشروع. سمال الفةالمخة ألجنبيأجور العمالة اتساوي ة مالية غرام ض ر ف  -ب
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المواصفات  ذإ-4 في  نقص  تبين وجود  تعتمد  خاصة والالعاما  األردني فالمواصة  الوطني  البناء  الواردة في كودات  ات 
 .ى ألدنبحدها ا

 

 شغال .يذ األحلية عند تنفالمناعة ص لافرة ومنتجات متو ت الايلآلخدام استا ليحملا لوالمقاى عل-5
 
  :الخاصةالشروط  قحمل***

 

 . لخاصةامن الشروط جزء ال يتجزء تعتبر مع التأكيد على أن هذه الشروط   ❖

 ك ذلتطلب العمل   حالفي   وواقع حال المشروعحسب متطلبات العمل   البنود الواردة ادناه يتم تنفيذ  ❖

 ثابتة للعطاء  رعاأست هي ول الكمياامقاول في جدال نمد  رت التي  رااألسع مالحظة عامة: جميع  ❖

 
المحال عليه مع مراعاة جميع الشروط المطلوبة في دعوة العطاء من حيث الجودة ومدة التوريد أو التنفيذ ومدى قدرة   -1

 رض األفضل واألنسب دون التقيد بأقل األسعار. العطاء على االلتزام بذلك , يجوز للجنة أن تحيل العطاء على الع

يتم تبليغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بقرار اإلحالة بالبريد المسجل على العنوان المثبت بالعرض الذي تقدم به أو   -2
ي  حديثة التي يمكن توثيقها على أن يتم ذلك خالل مدة سريان األسعار المعروضة ف بأي وسيلة من وسائل االتصال ال

 جميع األحوال. 

إذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه بقرار اإلحالة بتوقيع عقد تنفيذه وتقديم الكفاالت  أو التأمينات  -3
ما من تاريخ تبليغه القرار على العنوان المثبت بالعرض ,  المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام خالل أربعة عشر يو 

طاء وللجنة في هذه نفيذ اإلحالة ويصادر مبلغ الكفالة أو التامين الذي قدمه عند اشتراكه في العيعتبر مستنكفا عن ت
 الحالة أن تتخذ اإلجراءات التالية أو أي منها: 

 ذي يلي عرض المستنكف عن التنفيذ.إحالة العطاء على مقدم العرض األفضل ال -أ          
 إلغاء العطاء وإعادة  طرحه.   -ب         

 إلزام المتعهد المستنكف في أي من الحالتين المذكورتيـــن في البند )أ و ب( من هذه  -ج          
 الفقرة بفرق السعر وبأي مبالغ تحملتها الســلطة أو أضرار لحقت بها نتيجة استنكافه.               

 ال تقل عن سنة. حرمان المتعهد المستنكف من االشـــتراك في عطاءات السلطة لمدة  -د         

 تقوم اللجنة بأي إجراء منصوص عليه في هذه المادة دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي -هـ        

 ت. إخطار أو إنذار إلى المتعهد المستنكف أو المتخلف قبل تنفيذ تلك اإلجراءا              
 للسلطة الحق في رفض كل العروض المقدمة دون إبداء األسباب. -4

 الدينار األردني شاملة الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية كافة. قديم أسعاره بعلى المقاول ت -5

 يجب كتابة سعر الوحدة باألرقام والكلمات وبخط واضح أو طباعة. -6

قع والهاتف والفاكس وصندوق البريد والهاتف الخلوي إن وجد(  على المقاول أن يبين وبشكل واضح العنوان الدائم )المو  -7
  .خول بالتوقيعوتسمية الشخص الم

 ان الكميات الوارد ذكرها في جدول الكميات هي كميات تقديرية واليجوز اعتبارها الكميات الدقيقة والفعلية.  -8
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ال -9 األشغال  وزارة  عن  صادرة  المفعول  سارية  تصنيف  شهادة  إرفاق  المقاول  العطاءات  على  دائرة  واإلسكان/  عامة 
 الحكومية.  

زمة عند تقديم الفاتورة المرحلية ويعتبر عدم تقديم  صات الجودة للمواد واالشغال الال يلتزم المقاول بتقديم تقارير فحو  -10
 هذه التقارير سبب موجب اليقاف صرف الفاتورة.  

ن والسالمة العامة وأية أضرار تحدث نتيجة اإلهمال في  يلتزم المقاول باتخاذ جميع التدابير الالزمة للمحافظة على األم -11
 .ذلك يتحملها المقاول

الغبار   -12 أو خروج  إزعاج  عدم حدوث  يكفل  بما  العمل  أثناء  المؤقتة  الحواجز  التجهيزات  يراعى وضع  على  والمحافظة 
 الموجودة وعدم تعطيل العمل للطريق.

ان كميات االعمال الوارده في جدول الكميات هي كميات تقديريه و مذكوره لتثبيت االسعار الفرديه لألعمال التي يتوقع  -13
كميات المنجزه فعليا و  مدة العقد و هي قابله للزياده او النقصان بنسب غير محدده و يدفع للمقاول عن ال  تنفيذها خالل

 . التي يوافق عليها المهندس المشرف

على المناقص أن يقدم شهادة تصنيف حديثة في نفس اإلختصاص وصورة عن السجل التجاري باإلضافة إلى تفويض  -14
ه بشراء نسخة العطاء وأن تكون كفالة دخول العطاء أو الشيك المصدق باسم الشركة  رسمي من الشركة لحامله يسمح ل

 خالف ذلك سيتم استبعاد المناقص أو العرض. و 

الكلف المترتبة على وجود عوائق تكون من مسؤولية المقاول مع االلتزام بالمخططات المرفقة ان وجدت او الصور ان   -15
 . وجدت  وتعليمات المهندس المشرف

ياه ، كهرباء ، اتصاالت ،  اول القيام بجميع التنسيقات الالزمة مع الجهات المختصة )مفوضية ، أشغال ، مالمقعلى   -16
اي جهة أخرى( وذلك لتحديد خطوط الخدمات الواقعة ضمن منطقة العمل وتحصيل تصاريح العمل المطلوبة ، ويتحمل  

ب الضرر  إلحاق  تنجم عن  التي  المالية والقانونية  أي مرافق المسؤولية  االوضاع في  اعادة  الخدمات ، ومسؤولية  تلك 
أو كفاالت تطلبها هذه الجهات ان لزم االمر ، والتقيد بتعليمات هذه الجهات ، وتعتبر  تتعرض للتلف ، ودفع أي رسوم  

 .فيها المدة الالزمة إلنجاز هذه التنسيقات من ضمن مدة العطاء ويتحمل المقاول مسؤولية التأخير

المقاو -17 كاعلى  اتخاذ  التحذيرية  ل  واالشرطة  الشواخص  ووضع  واالمان  العامة  السالمة  اجراءات  بحركة فة  والتحكم 
العقبة   منطقة  سلطة  عن  الصادرة  والتعليمات  المشرف  المهندس  تعليمات  وحسب  الطريق  في  المرور  وانسيابية 

 . االقتصادية الخاصة والسلطات والجهات الخرى 

 نتهاء من االعمال ، ونقل جميع االنقاض والطمم الىاع الى حالتها االصلية بعد اال على المقاول اعادة جميع االوض -18
 .االماكن المخصصة لذلك ويعتبر ذلك مشموال ضمن االسعار اعاله

 .حسب تعليمات ومتطلبات سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة تتم اعادة االوضاع العمال الحفريات  -19

  %100نت عليه بوضع طبقة بيس كورس بدرجة رك  تم اعادة جميع االوضاع كما كا في حال األعمال في االسفلت، ت  -20
طبقة بسماكة    MC ورش  االسفلتية  الواقع    5والخلطة  حسب  أو  المتابعه سم  قسم  وتعليمات  بمتطلبات  اإللتزام  مع 

ة األشغال العامة  ، وذلك حسب مواصفات وزار   في الطرق للمقاطع الطولية والعرضية    ادة األوضاعوالتنسيق الخاصه بإع
منطقةواالسك سلطة  قبل  من  المعدلة  للمواصفات  ووفقا  في   ان  الحفر  عمليات  يخص  فيما  الخاصة  االقتصادية  العقبة 

 .)اذا تطلب العمل ذلك ( الطرق وإعادة االوضاع



(2202هـ//  7 ) عطاء رقم :  ندسية لعطاءات الها ةديريم                 الهاشمية لمملكة األردنية ا                        

2022      أيلول        

 لخاصة ا ةصاديتق االنطقة العقبة م ةطسل

ة وممرات ومناهل  ف صيانة طرق وأرص  مالعأ تنفيذ 
نطقة العقبة  رقة في متفمواقع مفي   المختلفة الخدمات 

ة االقتصادية الخاص   

 

27 

الفحوص -21 اجراء  تكاليف  ،  تعتبر  اعاله  البنود  اسعار  ضمن  مشمولة  المنفذة  واالعمال  المواد  على  ويحق    المخبرية 
 راه مناسبا.للمهنددس المشرف طلب أي فحص للعينات او االشغال المنفذة وحسب ما ي

حسب نصه الصادر   2013الطبعة الثانية المعدلة    2010  -ينطبق على هذا المشروع نصوص عقد المقاولة الموحد   -22
 : مع التنويه الى ما يلي اليه أعالهعديالت الصادرة والتعاميم بعد اخر تعديل للعقد المشار وجميع الت االشغالمن وزارة 

 اءآت:االلغ -( الشروط العامة  4/  12مادة )  -23

( ويستعاض عنه ب) يحق للمالك الغاء جزء من المشروع مهما كانت قيمته على ان ال 4/  12يلغى بند كامل المادة ) -24
ن بند  االفرادي ألي  السعر  قيمة  الميتغير  يتحقق على  االلغاء، كذلك ال  لهذا  لهذا التيجة  نتيجة  مبالغ تعويضات  اي  ك 

 اإللغاء(. 

 عرض وبخالف ذلك عليه ان ينص على ذلك في عرضه.المذكورة أعاله حال تقديمه لل يعتبر المقاول مقرا على المواد -25

الحكومية استنادا للتعاميم الصادرة عن وزارة االشغال   -26 العطاءات  المؤهلة للعمل لدى دائرة  الهندسية  المختبرات  تعتمد 
 لسلطة. ة واالسكان إلجراء الفحوصات المخبرية الالزمة لجميع مشاريع األشغال في اامالع

المعطوف على كتاب رئاسة الوزراء    20/10/2009( الصادر بتاريخ  1004استنادا إلى قرار مجلس المفوضين رقم ) -27
( تاريخ  18/11/1/19784رقم   )30/9/2009  ( نسبته  ما  تشغيل  المقاول  كوادره  %15,على  من  الالزمة  ال(  فنية 

 . لتنفيذ المشروع من متدربي الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب

يانات الموجودة لدى م من قاعدة البة اختيارهومنح أولوي  ،األردنيين( من  %20على المقاول تشغيل ما ال يقل عن ) -28
 مديرية التشغيل والتدريب في القطاع الخاص لدى السلطة. 

الل  -1 -29 لجنة  قرار  إلى  منطقة استنادا  سلطة  في  واالشغال  رقم    وازم  جلستها  في  المتخذ  الخاصة  االقتصادية  العقبة 
الدوام  12/11/2018( والمنعقدة بتاريخ  87/2018) العمل خارج أوقات  الرسمي وفي العطل   في حال رغبة المقاول 

 شروع وحسب االتي:في لجهاز االشراف المسمى على المالعمل اإلضا ىالرسمية يتحمل المقاول الكلف المترتبة عل
 

 الكلفة  البند 

دنانير / ساعة10 كلفة ساعة المهندس المشرف  

دنانير/ الساعة6 كلفة ساعة المراقب  

من االجمالي  %25 مصاريف إدارية  

من قبل استشاري   التفاق عليها حسب طبيعة االشراف على المشروع في حال كان االشرافخرى يتم ا أي الية أ  -29-2
 (2اتفاقية االشراف )عالتي تذكر في عقد قبل كوادر السلطة ( وحسب الشروط وليس ذاتي ) من 
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 ة من المقاول مطلوب علوماتم
 : ول المنفذ (مقاول ) جهاز المقاال تخدموومسثل مم *
 دةمـ طيلـة قـعفـي المو  فرغًا للعملز متلجهاا حيث يكون أدنى ، وبجهاز المنفذ التالي كحد ن اليعي  ناول أمقلاعلى  ين  يتع 

ريع مشـاعلـى ا همـأو التنفيذ أو كلي إلشرافا المجفي  اهدنأ نةدو ملا اتر المؤهالت والخبيه  لد  ن وكت، وأن  ع  شرو يذ المتنف
 اثلة :مم

 -عداد التالية :واأل هالتؤ مبال فذنمازه الهجر اص نقاول توفير ععلى الميتعين 
سنوات    خمس (  5)  عن لقال ت  برةوبخة المدنية  دسبمؤهل جامعي في الهن  شروع ( في المللعمل  المقاول ) متفرغًا  ممثل  .1

دينار  ومائتي  ( ألف  1200)  ويحسم مبلغ  ييندنر ين اال سهندبة المدى نقال  لجومس  صيانة الطرق إنشاء و   لاجفي م
 ين المطلوب. تعين ع المقاوللف تخ لفي حاشهريا  

الهندسة  كلية متوسطة    مؤهل  مراقب فني  .2 لتنفيذ  شراف او اجال االوات في م( سن3)   مدنية وبخبرة ال تقل عنالفي 
 دينار شهريا في حال عدم التعيين . ائة وخمسون عمبس( 750سم مبلغ )ويح

 حال عدم التعيين  دينار شهريًا في تسعمائة  (900بتخصص الهندسة المدنية ويحسم مبلغ )  حديث التخرجدس مهن .3

 

 

 

 1/15523-0211 مقـر كتـاب  كانسإلاو  ةامالع شغالالا ةر اوز  الصادر عن يملتعمد بايقلتواتزام على االلالتأكيد  ع  م
احالتهـا  ت والتي تـتماار صة بالوز خاالادر المشاريع  اد مهندسين على كو ماعتعلق بعدم  متوال  08/04/2019  بتاريخ

كــادر  لــىين علمهندســا يليــد بتســجســين يفالمهندمــن نقابــة  اال بكتــاب جنبيــةواأليــة لالمحقــاوالت ركات المشــ لــىع
ة التأكـد ر ضـرو تـنص علـى  تـين والردنيـين األ ابـة المهندسـينققـانون  نمـ (25)ادة مـال لـىا ناداً ة اسـتينعملاالشركة  

 .د() في حال وجانونلقا  موجب احكامدر الشركة باك  ابة وعلىنقاللدى    المهندس  من تسجيل

 ظة: حمال
  ة حالفي  و   فذ  المنل  از المقاوهجرد من أفراد  كل فن  ـي عياريخ تتو ى  هندس عل والماول  يما بين المقيتعين االتفاق ف 

  هقابلي  مام  خص  فإنه سوف يتمـين بديل له  ون تعيد  همن رد  غيب أي ف ت  أو   فرد منه   أي عيـين  ل عن تالمقاو  لفخت
 .دسهن ين حسب تقديرات المغيب تملاغير المعينين أو    اد فر ألا  هؤالء مثلتب وا من ر 

 . فه تصني ةانيك وفئوميكلكهر ا الفرعي ألشغال  لومقاال يةتسم *
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 يف التصن فئة     مقاول ال ماس                  
 ـ ــــــــــــــ                        ــــــــ ـــــ: كانيك ميال
 ــ ـــــــــــــ                         ــ ــــ ـــــــ:    باءكهر لا

 

ن يـينردأل ا  نمهندسيالة  ى من نقاباألول  نتيداية شهحكومال   ءاتاط لى دائرة العإ  او يقدمين أن  ردنيـر األ على المقاولين غي  *
ات  اء جر إلا  افةل كتكماول قد اسقالمأّن  اه ( تفيد بالنموذج أدنب  ن ) حسـينيءات األردشاإلنولي اة مقاية من نقابانلثوا
إحالة   دنع  شاءاتإلنلي امقاو   نيـين وقانون ردأل ين المهندسقابة اون ن قًا ألحكام قانوف   ـينيدناألر   قاولين غيرة بالماصلخا

ون أن يحق تقدم بها د  أنسبق و   تيالمناقصته    لةكفاصادر  ل أنيلصاحب العمق  يحو   يةفاق تإل ا  عيققبل تو و   يهالعطاء عل 
 ا . هوعكان نلبات مهما أي مطاب ملالع حبصاى لعوع لرجو االعتراض أاول لمقال

 
 النموذج 

 
 الحكومية  اتءلعطارة ادائر عام مديعطوفة 

 
ألحكام  اً وفق نيةانو راءات القجاإل كافة ستكمل...... قد ا..... ......... .....................  لسادةا ولاقّن المبأ علمال ىجير 

 .  هب..... المعمول ...................... ................... .......ن ..........قانو

 . نيـين رد نقيب المهندسين األ 
 . ن يـيردنأل ا  لي اإلنشاءات و اب مقأو نقي

 ( .  Warranty)  لتصنيععيوب ابضمان  رار ق اإل *
تقديم  لعطااعليه  يحال    الذيالمقاول  ى  علين  عتي الصانة صادرة عن  عدلي   كفالةء  ا الجهة  اصا  الحل لصوكيال  وعة   مللعحب 

 يخ ر اومًا من تي(    365  )بالعقد ولمدة    ةلشمو المنيكية  روميكاههزة والمعدات الكألجة اف يع لكاعن التصنوب تنجم  يأي ع  نلضما
  ة كي الكهروميكاني  جهزة والمعداتاألي من  دال أ، الستب  الفهالية وخالماقاول  ة المسؤوليم  لةكفالا  هذه  تشمل   وبحيث  ألشغالا  سلمت
 ألشغال.ا سلميخ تن تار مًا مو ي(  365)  ولمدة بياً أجن ويلية محليًا أالتبدقطع ر اليف ع وتو نيتصيوب ا عبه تظهرتي ال
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 نات  والبياتفاقيات  واال انات مضعرض والذج النما  ج.
 

 ة المناقصرض ب عتاك جوذ من -1ج
 المناقصة  رض ع ملحق -2ج
 صة فالة المناقج كنموذ  -3ج
 العقد  قيةنموذج اتفا -4ج
 ( و واحد الفات )  مجلس بعضالخفض ة قيج اتفاذ نمو  -5ج
 أعضاء ( ةبثالث لسمج  فات )لخالوذج اتفاقية فض امن -6ج
 نفيذ الت كفالة  /األداء  نضماذج و نم -7ج
  وب عيلا حالإص ةالكف وذجنم -8ج
 ةقدمالملدفعة لة انموذج كفا -9ج
 غال شاألجاز عند تسلم اإلنصة عن دفعة ذج مخالنمو  -10ج
 لصة مخاالب قرارج إموذ ن -11ج
 ول مات المقانموذج التزا -12ج
 خرى ات األدفعقرار متعلق بالإ -13ج
 ة نوعالمم دفعات متعلق بال راإقر  -14ج
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   1ج
 ة صق مناعرض ال ذج كتابنمو 

Letter of Tender 
 

قتصادية رقة في منطقة العقبة االتفمواقع مفي  المختلفة الخدماترات ومناهل وأرصفة وممصيانة طرق مال أعتنفيذ  : المشروع
 .ةالخاص

 ( 2022/ هــ /  7  ): العطاء رقم
 اصة . خلا يةقتصاداالة العقبة سلطة منطق(: عمللا حبصاإلى السادة ) 

بزيارةقم  دقل وامو ال  نا  قمنبه  ةيطمحلا  فو ر ظلاى  لعلتعرف  قع  كما  بدراس،  ، ا  شروطة  ا  وامواصفوال  لعقد  )ان   اتخططلمات 
الكموجدت( وجداول  وملحيات  ،  والجدااقصةالمنعرض  ق  ،  ومال األخرى   ول،  العط،  ذواتحق  رقام: األ   اء 
بالمتعل  ..... ................ ....... المذكو المش   الشغأذ  تنفيقة  ونعر هأعالر  روع  أدو الم  حنن  ض ،  ذ فينبت  ومنق  ن أ  هناقعين 

قابل مبلغ مه  المدرجة أعال  قالوثائ  ذهل كل هيشم  العرض الذي لهذا  وفقًا    ب فيهاعيو   أية  حوإصالا  ليمهتسو   ا األشغال وإنجازه
 د . عقروط الجب شبمو  نال اً مستحقيصبح مبلغ آخر  يأأو   ............................ه: ....ر مالي وقدإج
 

نق مجلس    يـينتعل  بإننا  العشرين  بجمو ب  "تافالخلا  فض "  الفصل  باال نقو   وسوف  العقدط  شرو   من"    "  علم  تعيتفاق  ـين ى 
 صة .ق ض المناعر ملحق  حسب أعضائه
 ولهقبويمكنكم  ،  الن  اً لزمرض مقى العن يب، وأوضإيداع العر تاريخ  ( يومًا من  90)  ةدهذا لم  ةض المناقصاللتزام بعر اى  نوافق عل

وق   في اال   ءاانقض   بلق   تأي  عرض  ا  كم  ،ههذ  ماز تلمدة  ملحق  بأّن  الجز يشكل    صةمناق لانقر  يتجءا"  من  كتاب  زأ  عرض   " 
 .ة " المناقص

 

خ عمـل بتـاريباشـر ال، وأن نعقـدروط ال( من شـ4/2مادة )ال بجبمو  مطلوبنقدم ضمان األداء ال ن، أرضنابول عالة ق في ح  هدنتع
 . جاز "ة اإلنمدل  ال خ تطلبات وثائق العقدلم  اً قف و  اهيف وب ية عيصلح أها ونلمونسشغال األ نجزن ، وأنرةشبالماأمر 
 و قـرار" كتاب القبـول أ عمهذا " لمناقصة لك فإّن " كتاب عرض اذيتم ى أن ، وإلنناما بيفيالعقد قية  اتفاوقيع  عداد وتلم يتم إا  وم
 .ايننا بيمف  زماً مل اً عقدر  يعتبي تصدرونه لة " الذإلحاا
 .ليكم تقدم إ ض التيرو عال منل العروض قيمة أو أي  أق  لوبقب نميلز ر مأنكم غيذلك ب م كعلون

 .... ........................ .عام: ........................ر: .. شه ....... من.............: ..ومي اليالعرض ف حرر هذا 

 . ................................... ............... .... شاهد:. ....... ........................ .لمناقص: .........ا قيعو ت
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   2ج
 ة مناقص رض الملحق ع

Appendix to Tender 
االقتصادية  قة العقبةي منطرقة ف تفمواقع مفي  المختلفة طرق وأرصفة وممرات ومناهل الخدماتنة صيامال أعتنفيذ : المشـروع

   ةالخاص
 ( 2022 هــ//  7 ) : مرق العطاء 

 ت ا دحديالت دة المارقم  ن البيا 
 : ل ب العماسم صاح

 وانه:نع
1/1/2/2 
 1/3و

 ة اصخال ةقبة االقتصاديالعقة طنة مطلس

  1/1/2/4 :وعنوانه ندسمهال اسم
 اسم المقاول:

 عنوانه:
1/1/2/3 
 1/3و

 

 أردنير نادي ف وثالثمائة وخمسون تسعة اال (9350) ات معليالت   لمناقصةاكفالة 
 عقدة الم ي( من ق %5) تعليمات ال وبعيلا صالحإ ضمان

ًا من تقويمي يوماً  وستون  مائة وخمسةث ثال  (  365   ) 1/1/3/3 ل اغ شلألاز نجدة اإل م
 شرةاالمبر اريخ أمت

 ( يومًا تقويمياً 365) 1/1/3/7 بالعيوب ر ألشعافترة ا
سي التي  المف   منحالمدة  حقيها  إلخولدا  قاول  ى ل 

  قعمو ال
 اشرةبلممر اريخ أ امن تية أيام تقويم (7) 1 /2

لملمحد ا  ةر فتال ابع  لمعال  باشرةدة  المحدد   خير لتاد 
 شرة  ابملل

مدة    نة ضمولهذه الفترة مشم عتبرتو  ،( يوماً 15) 1/ 8
 ز اإلنجا

االفت لمشاريع  ااألشغتسلم  جنة  لل لمحددة  رة  ل 
 ا ثلهاالتوليد وما يم تحطالمستشفيات وما

 يوماً ( 28) 10/1

 ةر باشيخ المتار من ( يومًا 14)الل خ 18/1 ات  مينوثائق التأ تقديم
 لمقبولة"امة العقد قي( من " %10) 2/ 4 ء داألا انــضم
 جد اليو  14/2 مة عة المقدالدف ة يمق 

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

 باشرةلما خريان ت ماً وم( ي60) خالل 20/2 تالخالفا  فّض س ن مجلفترة تعيـي
 لدفعةا مةقي من (%10) 14/3   تابة المحتجز سن

 ة"قبوللمقد الع" قيمة ا( من %5) 14/3 حتجزاتعلى للماأل الحد
مهما  كل حادثدينار ل فلأ  رون عش (    20000  )   18/3 لثالث ضد الطرف ايمة التأمين الحد األدنى لق
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 ادثو الح د لغ عدب
فات في  الخال  فض  جلسمء  عضاين أجهة التي تعال

 .  نيقي ر فال بين قاعدم االتف  حالة
 ة ألردنيـين امحكمجمعية ال 20/3

 لسارية المفعولاألردنية ا القوانين 4/ 1 عقد ال حكمي يلذن االقانو
 ةربياللغة الع 4/ 1 دلعقي امعتمدة ف الاللغة 
 بيةاللغة العر  4/ 1 االتصال  لغة

 1/5 ية وثائق العقد لو أو 

 لخاصة االضافية والشروط ا اصةط الخالشرو  .1
 ط العامة الشرو   .2
 المواصفات  .3
  ل الكمياتاوجد .4
 )ان وجدت(  المخططات .5

 وعسبألا( أيام في 5) ولمدة ميًا،و ي اعات( س7) 5/ 6 عيسبو ي واألومعمل اليلا مدة
ت  بةنسلا التي  للمقدالمئوية  عن  فع  المبلغ اول   "

 ل جدوالم ترد في رفه " إذا ليتم ص ذيي الاطاالحتي
 ---------- ب-13/5

 اليوجد  14/5 موقعللى اول إالوص ات عندالتحضير 
  ينردار أدين  لفعشر أخمسة  ( 15000 ) 14/6 حليةر لمالدفعة ااألدنى لقيمة د لحا

المحكم تعيـين  طراف  األ  خلفت  حالةي  ف   نيسلطة 
 ن . تعيـيالعند 

 فذ ردني الناأل ا كيمالتحنون وجب قابم 20/6

 عضو واحد   [       ] 20/6 يم كالتح هيئةء أعضا عدد
[       ]  ثالثة أعضاء 

 دنير م األ تحكيلقانون ا جببمو  20/6 رائية للتحكيم جالقواعد اإل
 ر وم تاخيل يلك / دينار واحد وثمانون  (   81  ) 7/ 8 ر خيالتأويضات تع مةقي

 ولةلمقب( من قيمة العقد ا%15) 7 /8 تعويضات التأخير  مةقيل األقصىالحد 
  14/7 العمالت ديل تبأسعار 
 اليوجد  13/8 التكاليف ريبسبب تغ  ارتعديل األسععة لخاضلالمواد ا
 وياً ( سن%9) 14/8 ( يللتمو ت اقانف )دة القانونية ئانسبة الف

 ـوبلـمط]         [                     9/ 4 ة ودجنظام توكيد ال 

 مبكريوم ل عن كر دينا(   داليوج)    8/13 مبكر ال نجازأة اإل مكاف 
 نيألردار االدينــ  14/15 اول دفع للمقالعمالت 

  زمدة اإلنجا (1/1/5/6)  لشغام األاسأق 
 الخاصة به

(1/1/3/3) 

 ر لكل يوم تأخير يالتأخ  يضاتعو مة تقي

)خال  النموذج   -مهيد تق المقاول  على –عمل برنامج ال تا أيام  (  7ل  ا من  ب لمبريخ  خطيباشرة    رنامج 
ي خاص بالجداول الزمنية مج  هندس ناعد ببرني مرولكتوا
 ريع  لمشال
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   3ج
 صة لة المناقنموذج كفا  

Form of Tender Guarantee 
 

 ..... . ...................... قم:..................ر  ءطاالع  ................ ........ ......... .... ... ... .. :ع لمشرو ا
شركة المناقص    عالمنا أنّ إ  تم  .... لقد........ ...............................................( :    ملالع  صاحب)  ة  لسادا  إلى

... الل  لمناقصةلبعرض  دم  سيتق  .......... ..... ................... .:  العطاءاستجاب  ه الأعنه  عمنوه  لمشروع  ، ولما   ة لدعوة 
 :مصرفنا ع عرضه ، وبناء" على طلبه ، فإّن م ةناقص مفالة بكاقص المنم قدن يتأ  ء تنص علىانت شروط العطكا
ي.............................................  بنك ع عرج  ال  بتعهدل  كف.............  أنة  لكيد  نه  :  م فع   مبلغ 
 ي : ا يلم لب الط نموبحيث يتض خطي منكمطلب أول ورود   ................. عند........................
 

 ةقضـاء صـالحيأو قبـل انيم العروض دقلت آخر موعداء انقض رضه بعد، بدون موافقة منكم ، قام بسحب ع  قصاالمن  أنّ  -أ
 و ، أ اً ومي ( 90 ) بـالعرض المحددة 

 أو  ، قدالع طو ( من شر 1/6جب المادة ) العقد بمو  في إبرام اتفاقيةأخفق  نهلك، و  عليه  العطاء  لةحاقمتم بإ كم قدأن -ب
 لعقد. من شروط ا( 4/2ادة )ملب اداء بموجاألضمان تقديم  حالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق فيبإ قمتم م قدكأن -ج
 

كمها الكفالة تحه  ، كما أّن هذ إلينا    اته ادإع   نويتعي( يومًا  90)لبالغة  افالة  الكحية  صال  ةمدء  اضل انق قبب  ى أن يصلنا الطللوع
 .ردن أل ا ا فيهبالمعمول  نالقواني

 
 ...... ............نك : ...........................لب افيل/كيع الق و ت
 
 ... ..... ................... ...........: ....... عالتوقيــب فوضالم
 
 ................................... .........: . ـــخ ــ ــــــــــــــــــيــتار لا
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   4ج
 د قعية الاق نموذج اتف  

Form of Contract Agreement 
 

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

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

 بين      
 ألول" ا لفريقره " اتباى اع... عل................. ................................................ صاحب العمل: ............. 

 و     
 ثاني" يق الفر ال "اره لى اعتب...ع....................................................................... ............ قاول :الم

 . .........................................مشروع: ........ل النفيذ أشغابتول المقا يقوم ي أنلما كان صاحب العمل راغبًا ف 
................ ......... ................................................................................................. ... 

وط  لشر   وفقاً   سليمهاب فيها وتو ي ها وإصالح أية عنجاز ألشغال وإا  فيذول لتنالمقابه    ان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدملما كو 
 ،لعقد ا
 

 -:يلي لى ما ن ع ريقيلفبين افاق ت تم اال  دفق
 ر إليها فيما بعد .المشاد لعقاروط ها في شدة لمحدال  يلمعانا سفة في هذه االتفاقية نبير الواردلكلمات والتعا ليكون  -1
 رة: الصو  ا بهذههر وتفسياءتها قر  وتتمفاقية ه االتمن هذجزأ تيوتشكل جزءا" ال عقد وثائق ال " ًا ة تاليلمدرجئق اتعتبر الوثا -2

  القبول "  كتاب  " -أ
  قصة  اعرض المن ابكت -ب
 ............................ ...................... ................ ........ة ذات األرقام: . حق المناقصمال -ج
 العامة (و  اصةالخ)  العقدروط ش -د
 المواصفات  -هـ
 إن وجدت() لمخططاتا    -و
 . خرى (ول األلجداالكميات و اول اجد )ة ّعر المسجداول وال  -ز

 
 

 ................... ... ............................. . ................................بولة: .......قالعقد المة قيم " -3
 .... ....................................................................... ..................  : نجاز " " مدة اإل  
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 وإصالح   ازهاوإنج  لااألشغ  ذيفقاول بتن، يتعهد الم  قًا للشروطقة للمقاول وفحالمست الغمبع الالعمل بدف صاحب    قيام  إزاء  -4
 لعقد . ب فيها وتسليمها وفقًا ألحكام اعيو  أية

 
وإنجتنفب  اولالمق  قيام  ءإزا -5 األشغال  و   وإصالح  ازهايذ  فيها  عيوب  ،  تسليمه أية  العصاح   هديتعا  يب  بأن  إدمل  لى فع 

 العقد .  دد فيوب المحوباألسليد عقد في المواعلب أحكام اوجد بمقيمة العقمقاول ال
 
ن المعمول ك وفقًا للقوانيوذل  هعالد المحدد أعالمو   وقيعها فيقان على إبرام هذه االتفاقية وتفريل فق افقد ات  تقدمى ما  لع ء"  نابو 
 ا .هب
 

 لعمل (احب ا) ص لريق األوالف      (  اولالمقاني ) الفريق الث
 
 

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

 .... .............................االسم: ........          ........ ...............االسم: ................
 . ......................................الوظيفة:.           ..... ................................ ة:ظيفالو 
 . ... .........................وقد شهد على ذلك:          .... ...................:....كلعلى ذ دهشوقد 
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   5ج
 لخالفاتية فض اق نموذج اتفا  

Dispute Adjudication Agreement 
 واحد ( وضمجلس بع )

 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
 ........... ................... ...................... ..................................................... المشروع:  وصف

 ........ .................................... . عنوانه: .................................... .......... ...عمل : ..ال صاحب

 ................ ........................نه: ...........عنوا   ...... ............. ...............................ـــاول:.ـالمق

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

 

فات  خالال  ضس ف " مجل  عضوبتعيـين  جتمعين  مهما يرغبان  اقية العقد " وكونتفا  "  قاما بإبرام  اول قداحب العمل والمقلما كان ص
قد اتفقوا جلس ، لما ل وعضو والعمل والمقا ال من صاحبك" ، فإّن  DABجلس " مل" ا يد ، ويسمى أيضاً حو ل العضو ا ن ويك، ل "
 -: ليى ما يلع
 

 يها: الية علتلتعديالت الفات ، مع إدخال اخال الض  التفاقية ف شروطاً  بهذه االتفاقية تعتبر الشروط الملحقة -1

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

النحو    لىع  لسعاب عضو المجبدل أتنه سوف يتم دفع  فاقية فض الخالفات ، فإ ات  شروط  ( من18)  البند حكام  أاًل بعم -2
 -التالي :

 .اتمو ميايوم ك كل دينار عن(        )      -أ  
 ت األخرى .اقف ليها النإ اً مضاف    -ب 
شروط اتفاقية من  (    17)    بند لا بأحكام  رى عمالً خنفقات األلت األتعاب وال بدفع بدالو م صاحب العمل والمقااياء ق إز  -3

 .ية التفاق ه احكام هذوفقًا أل  للخالفاتام " المجلس" كمسوّ  مهب وميتعهد بأن يقلمجلس ات ، فإّن عضو افض الخالف 
 
ل  بدلخالفات  اائه لمهام فض  ، إزاء أد  "يدفعا لعضو " المجلس   نن بأين ومنفرديمجتمع  ل وامل والمقعلا  تعهد صاحبي -4

 . ت فاالفاقية فض الخروط ات( من ش17) البند تتحقق له بموجب أحكام  لتيى اخر ات األق فاومات والنالمي
 
 .ردني األ  القانون  ألحكام ةتفاقية خاضعإّن هذه اال  -5
 

 لعمل ا  بصاح    ل وامقال    جلس المو  ضع
 
 
 .  ك للى ذ وقد شهد ع
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   6ج
 الفاتقية فض الخنموذج اتفا

Dispute Adjudication Agreement 
 اء(ضأعثة ال بث سجل) م

ـــ ـــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ
 

 ............ ....................... .. ........................ ........ ..........................  المشروع: وصف
 . ...........................................  :وانهعن ............................ ...........لعمل : ...ا صاحب
 ... . ......................................نه: ..عنوا .............................................ل:...ـــاوالمقـ
 ..... .............. ..................: .......نه...... عنوا...................................المجلس:.. عضو
ـــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
" ض الخالفات  و " مجلس ف ين بتعيـين عضمجتمع  انبيرغة العقد" وكونهما  يق فاام " اتر إبول قد قاما بقامالو   لالعم  ن صاحبلما كا

اتفقوا    قد  ،سلمجلاول وعضو اوالمق ل   من صاحب العمشكلون " المجلس" فإّن كالً ين  يلذا  الثةلث األعضاء ا  ام أحدهم، ليقوم ب
 -لي :على ما ي

الشعت -1 المتبر  بروط  الحقة  التف  يةق فا تال هذه  الياق شروطًا  فض  التفخالة  إدخال  مع   ، التالية    تالعديات 
 ........ ..................................... ................. ....................... ..........عليها:....

الو شر   نم(  18)  البند ام  بأحك  عمالً  -2 اتفاقية فض  أ  يتم دفعنه سوف  إف خالفات ،  ط  لس مجلا  ضوعتعاب  بدل 
 -تالي:لا على النحو

 كل يوم كمياومات. عن نار)        ( دي   - أ  
 ى .ر خنفقات األال إليها افاً مض    -ب    
قية ( من شروط اتفا  17)    د البن بأحكام  ى عمالً خر اب والنفقات األلمقاول بدفع بدالت األتعاو   لعمالاحب  ص  إزاء قيام -3

ال ،  الخفض  المجفإّن عضفات  يتو  بمهامه  ن  أب  هدعلس  ا  مع يقوم  كمسّوينلجلمأعضاء  اآلخرين  وفقًا  الخلل  س  فات 
 ة .ه االتفاقيألحكام هذ

 

ل  لخالفات بدفض ا  امإزاء أدائه لمه  يدفعا لعضو " المجلس" ،  نبأ  ينردومنفن  اول مجتمعيوالمق  لمصاحب الع  هديتع -4
 . ت الخالفا فضروط اتفاقية ش نم (17) بند الكام موجب أحقق له بحترى التي تات والنفقات األخاوميمال

 . لسرئيسًا للمج......... ......................لس يعتبر عضو المج -5
 نون األردني .القام كاألح عةتفاقية خاضذه اال ه إنّ  -6
 

 

 ملالع ب صاح               ول قاالم      المجلس عضو     
 
 

. ذلك  وقد شهد على
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 الخالفاتة فض اتفاقي  روطش
 
مهامه خالل   ر المجلساشالعمل ، على ان يبة ر باش( يومًا من تاريخ م60)خالل  لسجمأو أعضاء ال ضوعسمى ي -1

 ض الخالفات .ف ية قاتفاع توقيخ  اكتمال تاري نم ( يوماً 60)
هم  عار تاريخ إشم من ( يو 28)دة مك خالل الفريقين ، وذل نق بيا تفباال  اء المجلسأعضو اء تعيـين عضو أيمكن إنه -2

د  بحلكن تمديدها و لفريقين ا ما لم يطلب أي من ل اشغصدور شهادة تسلم األ دنلتعيين عا ما تنقضي مدة,ك بذلك
 النصف .    الىب خفيض بدل االتعاب ، وفي هذه الحالة يتم تو لعياار بشعاال نقضاء فترةريخ االتأقصى 

 مبررة.ب اأسب دون ( باألعضاء أو ) المجلس اء ضأحد أع يقي التعاقد عزل لفر  زجو الي -2
 ند تعيـينه فصح ع ين ين ، وأيقتقاًل عن الفر يدًا ومسحاثناء أداء مهمته مأ ىيبقالمجلس أن يكون وأن  وعض ن علىيعيت -4

علم عن  حق إذا أصبح على  ت الق و   ي أيأن يفصح ف   ليهع  يته ، كما يتعينؤثر على حياده أو استقالليقد    أمر  أيعن  
 خر . آلوموافقة الفريق ا عالبإطح إلى أي فريق إاّل صن التقديم  ه، وال يجوز له تالليستقوا لى حيادهؤثر عمر قد يي أأ

ال  أن  و   قدها بسرية تامة وجلسات االستماع التي يع  هطاتاونش  قدالع  مع تفاصيل  املتعي  نأ لمجلسا  يتعين على عضو -5
  ن أو  همته أمبآخر القيام    رف طألي  كل  يو   يه أن ال جب عل، كما يين  قة الفريينها إاّل بموافقمضام  منأي    يصرح عن

 . الفريقينة فنية إاّل بموافق أو نيةيطلب أية خبرة قانو 
ال  لىيتعين ع -6 الفريقين بإعطاء كل    ا فيم  ائيةسو اف و يتصرف بإنصأن   سلمجعضو  رض  لع  لةمنهما فرصة معقو بين 

 .  خرآللفريق اعلى ما يقدمه  ا دودهر م تقديقضيته و 
ما  ثبات أن  إ  فله إاّل إذا أمكنأغ  أمرقام به أو    بشأن فعل  ءأي إدعا  نعحال مسؤواًل  ي  أفي   جلسالمتبر عضو  ال يع -7

 . ةنيعن سوء   قام به نات
 تماع ي دعى إليهات اسالسقد جوقع وان يعالمة  د الفريقين زيار نفسه او بناًء على طلب اح  قاءل من تر  يقر   للمجلس أن -8

ف يالفريق الوقتن  اللذوالم  ي  تزي  ،    ادهميحد  ينكان  ال  بي  دبحيث  وأخ  نالمدة  زيارة  على  كل  يومًا  (    60)رى  ستين 
 هذا الخصوص . بلس جالم لبن االستجابة لطفريقيلا ، وعلى ماأية وثائق منهأن يطلب س وللمجل

د  لعقالكاملة  حية  بالصال   تعاً مكون مت، ويوليس كمحكم (ز )  يتحير مير غرف كخبيتصن  أ لى عضو المجلسيتعين ع -9
اق  سيا الهذيتمتع في  ، و اعده القو ذء هأو قواعد باستثنا  تاجراء، دون التقيد بأية إمناسباً   اهر ستماع كما يالالسات  ج
  -:ة صالحيات التاليالب
 .هإلي ات المحالةف وكذلك نطاق الخال رر مدى سلطاته الذاتية ،  ن يقأ -أ
 ،  توفرت (ة ) إن صتخصستعمل معرفته المأن ي -ب
 الذي يرتأيه . بلو ساالة التخاذ القرار بوبلطالم الموراوقائع و ال نمق للتحق در يباأن  -ج
 ،  قدموجب أحكام العبستحق ت لتيا لتمويلدفع نفقات اقرر أن ي -د
 ضوع الخالف ،بمو  يتعلقا فيم أو تقيـيم تقديرات أو شهاداجع وينقح أي تعليمات أو تن يراأ -هـ
العمل و اصو   مثليهوم  اولغير المق  ألي شخص يسمح  ال أن   -و ن  أ  وله  ،جلسات االستماعور  ضح، لمثليهمحب 

في عقد جسي االستلتمر  تغيب  ما سة  إذا  فريق  ع  بال  عنأي  أعحضور  من  التحقق  إت قد    نه د  صورة  ب  غه بالم 
 ة .صحيحة عن موعد الجلس
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يجو  -10 عتنال جلسالمعضو  ل  زال  اال ازل  المن  بدون  الخطياو تفاقية  المسفقة  ق بة  من  المجلساأعضو   ريقينالفبل  قة   ء 
 دوا ( . ن وجإ ) اآلخرين

 .  بهصل تأو مد ناشئ عن العق في خالأل ةسبأي دليل بالن لتقديمد كشاه جلسم ستدعى عضو اليال ن  عى أيرا -11
 راً ن إشعاقيالفريلى  يرسل إ  ن، شريطة أالمحددةهلة  الل المخ  لدفعم يتم ال  اقف عن العمل إذأن يتو  يحق لعضو المجلس -12

 .  ( يوماً  28)  تهلك مدبذ
و عضبالدفع إلى    ملحب العصام  مجلس، يقو ه من عضو اليي تقدم إلتلمطالبات الاابل  مقدفع  المقاول عن  التخلف    اذإ -13

 .زاءها إ لغول من أية مبايسترد ما يترتب على المقاه أن ول جلسالم
أو موتـه أو الته قتسـي حالـة افـمـًا . و و ( ي28 دته )ر مشعاقين بإريم الفيطة أن يعلر أن يستقيل ش مجلسو اليمكن لعض -14

ى علــ ينيتعــنــه د، فإاعــوجــب هــذه القو بممهامــه ء دامرار فــي أرفضــه االســت وء عقــده  أاهامــه أو إنهــمداء أ ه عــنعجــز 
 .اعهانقطن تاريخ م وماً ( ي14)ل ال ـين بديل له خالفريقين أن يقوما بتعي

لسات جي الف   داولقين ، ولغة التالفريو   (األعضاء  )المجلس    عضو  لكن وكذيقيلفر بين ا  الاالتصتكون لغة    نيتعين أ -15
 .خر اآلفريق المراسالت إلى ة  عن أي سخن يتم إرسالالعقد وأن  يالمحددة ف  باللغة

  مًا من يو (  56)ال تتعدى    ةيه وذلك خالل فتر ل إلخالف يحاي  أن أقين بشريلفر قراره إلى ايتعين على المجلس أن يصد -16
 القرار:  مدة ( ويكون لذه اه  على الطرفين فاق معاالت متي) ما لم  ف  إليهالخالة حالإ يخر تا
 و  خطيًا,  -
 ية, ولبباألغ أوع باإلجما -
 , وبباً مس يكون  أنيجب  -
 . وطشر وفقًا لهذه الأن ينوه فيه بأنه يتم  - 

 لس. لمجعضاء اأ  آراء ي حال تشتتف قبل رئيس المجلس من  ر القراردام إصويت
 يره يعتبر غء نية ، فإنو و تصرف بسأقة بعمله ،  للمتعا   (4)  حكام البند رقممن أ  يأ   بنقض جلسمعضو ال  ما قاإذ -17

ذلك عن    إذا نت   ،  ا لهم صرفهت  تيب والنفقات الن عليه أن يرد تلك األتعاتعيوي،    اتهو نفقأ  ض بدل أتعابهقبستحق لم
 ة. لعاأو غير ف  ت باطلةحأصب اتالف لخا ةسويبشأن ته راءاتراته أو إجاالنقض أّن قر 

 -:نحو التالي للى اع لحكمتدفع أتعاب ا -18
 ت وإعداد القرارات ،خالفالا  اسةأو در ع لسات االستماج أو عقدع وق في زيارة الميوم عمل  عن كل -
 ،  اشةواإلع فرف السومصاريسات كت الهاتفية والفاالمامثل المكم لمهاأداء ات قاافًا إليها نفمض -
 ، هامه لم جلساء عضو المة أدلة مدي ط ت ثابتاً االمياوم بدل قىيتب -
خ تسلمه المطالبات  تاري  من   ماً ( يو 28)نفقاته خالل  و   بهأتعال  بد و المجلسأن يدفع لعض  ى المقاولليتعين ع -

ة  هريالشدفع  ت اللباعن طريق مطا  لللمقاو( منها  %50)  ما نسبته  فعل بدالعم  حبصا   ، ويقومبذلك  الخاصة
 .  للمقاواقدمها ييالت

 -ة ما يلي :ايتعين مراع عضاء فإنهاثالثة ن  مالمجلس" مشكالً كان "  اذا -19
 و، رار واعداد الق تماع للتداول حول الموضوعاالس  جلسة  اءانته عدخصوصية ب يمع ف ان يجتس على المجل .أ
ذين لااالعضاء و   لبيةغقرار بأالتخاذ  م ايت  ذلكبعكس  و   ،ر باالجماعار ه للتوصل الى ق جهد  رى يبذل قصاف  ه سو ان .ب

 ل ، ولمقاواو  صاحب العمل قديمه الىلتتقرير خطي  لف اعداداضو المخلعمن الهم الطلب  يجوز
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إذا   أية  جتماع او جلسة اجتماع عن  ضور او في حعض  فق اياخج.           ضويننه يمكن للعفإة ،  لوبمطمهمه  انجاز 
  -ار :قر اذ الإتخفي ار  ستمر االرغم ذلك ،  ، ناالخري

 لك ، أو ذقيامهم ب اول علىمقو الاحب العمل ااي من ص ضر ما لم يعت -1   
م الخرين بعدبإصدار تعليمات للعضوين اوقام  "  ،    جلسلم" اس  ور هو رئيالحض  ئب عناغلما لم يكن العضو ا  -2   

 ار .قر  اذاتخ
 تبرير عذر أو  ن وغيابه بد رتكر  يجلس الذلمعضو ااد تبعالسنية  نو عقدية والفا ال خاذ اإلجراءاتس اتيحق للرئي -3

لنظر في يتم ا  فإنه  ا ،أثره  اما أو انعدنهائه أو إ  اهضأو بسبب نق  لخالفات ،ا  اتفاقية فضبف يتعلق  أ أي خالنشإذا   -20
 ألردني .ا حكيمالت ن قانو موجب أحكامالخالف وتسويته ب
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   7ج
 (  يذتنفلة اكفال  ) ضمان األداءج ذنمو 

Performance Guarantee 
 

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

 . ........ ...................... ......................................................ا إعالمكم بأن مصرفنا : .يسرن
 
 ....... ... ...................................................... .....................ولقاملالية ، ام لةاكفل بكف د ق  

........................................................................... ................................... ...... 
 (    /      م )ق ء ر العطاص بخصو 

 
 أردني ار يند( ........... ........... بمبلغ : )  ...... ........ ...... .......................: بمشروع قعلتالم

 

لة ، او قوثائق عقد المفي  لشروط الواردةا سبه حليلمحال عالعطاء ا...... وذلك لضمان تنفيذ .............................
 - ظ أودون أي تحفبه منه نء تطلبو جز أي  المذكور أو م المبلغنكم طلب خطي لوأ دجرد ورو بم –كم ل  دفعنأن عهد ب نتوأننا 
ك ذلو  –د عقموجب الزاماته بأخفق في تنفيذ أي من الت فض أود ر ل ق قاو  المأنّ ا الطلب بعية لهذلداا ببامع ذكر األسشرط 

 . فعء الدراإج ىعل  مقاولالاة من جانب اضقي اعتراض أو معن أبصرف النظر 
 

خ   بتاريئياً بدمد العقد المحدبموجب  نجزةألشغال الماتسلم  نها ولحيور خ صدعول من تاريرية المفسا ةاله الكف ذهى قوتب
 حب العمل  صا بناء" على طلبدها مديها أو تمديت تمم يل .... ما........ .............. من عام ...... شهر..  .................

 
 .. .. ..... ..... ..صرف: م ل / يلكف قيع اتو 

 .... .................لتوقيع: با  ض المفو 
. ......................ـخ : .....ـاريـــت ال  
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   8ج
 ب  عيو ح الصالج كفالة إنموذ   

Defects Liability Guarantee 
 

 

 . ....... .. . .. .................... ... ....... ........... .. ........ ...... .... .................... .. دة: .... لى الساإ
 . ... ..... ..................... .. .. ................................... ............. .  نا :كم بأن مصرف نا إعالميسر 
 . ... ..... ............................. ..................... ..... ........ .......... , المقاول: فالة ماليةفل بك قد ك
. ........ ......... .. .......... .. ...................... .... ......... . ...... .......... ..... ................. .... .. 
 (    /       طاء رقم )خصوص العب

 ني  ر أردنا.......( دي................ .... ... بمبلغ : )  .. .... .......... ....... مشروع: ................. علق بالمت
اللتزاموذلك ضما..  . ........ .. . . ........ ....... .....  لتنفقاالم  نًا  جمييول  أ   فيما  التزاماته   عذ    ات عماالإلصالحيخص 
 . ة اولالمق قد ب أحكام عانة بموجصيالو 
 

ي أ   نه منه بدون بو لأو أي جزء تط  ذكورالمبلغ الم  –م  نكمطي  خ  أول طلب  رد ورودبمج  –نتعهد بأن ندفع لكم  إننا  و 
يخص   فيما  التزاماته  ذتنفي  يأخفق ف   أورفض  قاول قد  الملب بأّن  الط  اعية لهذدا لا   األسبابر  ذك  معرط  و شأ  ظتحف
ى جانب المقاول عل أي اعتراض أو مقاضاة من    ظر عن الن  رفبص  وكذلك،  جب العقد  يانة بمو لص وا ت  حاعمال اإلصالأ

 الدفع . ء  اإجر 
 

ساري  هذه   وتبقى تا  ة الكفالة  من  ولحيورهيخ صدار لمفعول  التا  النهاسلن  لألئ م  بي  وقجب  و مشغال  المالعقد   قاول يام 
 .  مل لعاصاحب ب  ء" على طل يدها بناجدت يتم تمديدها أو  ما لم  صالحات المطلوبةص واإل قل النوامابإك
 

 ....... مصرف: ......... الكفيل/  توقيع
 ..... ... .... ..قيع: ....... لتو با المفوض 

 . .. . ......... ..... خ : .. ـــ ـــــــ ــــــــــــــالتاريـ
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 9ج
 ة دفعة المقدم كفالة الذج  و م ن

Advance Payment Guarantee 
 
 

 

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

 .... ........ ...... ....................... ....................................ل : .اويكفل المق  ناف المكم بأن مصر ا إعيسرن
 

 .. .......................................................................أردني .. رنا.................( ديبمبلغ : )......
 

مقابل بالد  كفالة  وذلك  المقدمة  رق صو خفعة  العطاء  ال............. ...........................  م:ص  بمشر .  وع خاص 
بتأمي...................... ..................... المقاق ن  ...............  بسداد  يام  القيول  حالمق  ةدفعمة  شروط دمة  سب 
 العطاء .

 

 ر عن ظصرف النب  وذلك  منكم ،  طيطلب خل  منه عند أو  حقتو الرصيد المس ه أور أعاللمبلغ المذكم الكأن ندفع  نتعهد بوإننا  
 ل .بديه المقاوو تحفظ ياض أر تأي اع

 

  تم تمديدها تلقائيًا لحين ، وي  مقدمةلة االدفعط  اول ألقساسداد المق  ينل من تاريخ صدورها ولحالة سارية المفعوف الك  هتبقى هذو 
 مل .مقدمة بالكاال عةيمة الدف سداد ق 

 
 

 ..... .. : ......... رفصيع الكفيل / متوق

 . .... . ....... .... . ع: ...ــيالتوقمفوض بلا

 ......... خ : .......... ـــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــــــــالتاري
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 10ج
 شغال  لم األست ز عندجادفعة اإلنمخالصة عن    نموذج

 
 

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

 ......... .........................................................اتنا وخاتمنا في أدناه ..إمضاءوقعين مالنحن  قرن
................. ....... ....... ....................................................................... ............. 

 ياً أردندينارًا  ...... ( ... ............................. مبلغ ) ............... ...................نا من ....ضببأننا ق 
 ... ........... ................. .............. ......ء ..اروع إنشمشي عن األول سلمد الت عن عة اإلنجاز دف  وذلك قيمة

 ...... ..... ..................................................................قم ..................موضوع العطاء ر 
  ية الهاشمية كةاألردنالممل  ةموحكو ...  ............................................. .................ذمة ....ننا نبرئ  فإ   ذاوبه
ظنا وتعهدنا ع تحفعاله مأر  لمذكو ا  ساب مشروعناها على حضب لمبالغ التي سبق وأن ق ر أعاله ومن كافة او ذكممبلغ الالمن  

 . .............................................. حب العملصا ها إلىي بدع مطالبات ن ل أيةبتقديم تفاصي
ار ل  خال  و بفترة  تاري  يوماً   ن وثمانعة  المخامن  هذه  بالمع لصة  خ  أنئثاو ززة  )دون  الثبوتية  منا   ق  إقرارًا  هذا   يشكل 
طنا حقنا أسق  نكون قد  المذكورة  مدةاللبات خالل  المطاوفي حالة عدم تقديم هذه    بات (المطال  ذهصحة هب  ......... ...........

ألردنية الهاشمية اة كة المملوموحك .........................لمالع  صاحب برأ ذمةت  بحيث قيمتهاا و نوعه   انالبة مهما كمط بأية
المبين  ر شن أي حق أو عالقة بالمم التسيار قة لتابأعاله السوع  ق تعل ت  ك أي مبالغمن ذلللمشروع , و يستثنى    ولياأل لم  خ 

 (.13/8) ( و13/7ين ) ادتا للميقة الدفع تطبحقتاإلنشائية مس موادأسعار البتعديل 
  

 ........ ............................رًا في .ع تحريق و يه نوعل
 . ....... ..................... ول : ................ اسم المقا

 . ............... .....التوقيع: ...............فوض بسم الما
 . ........................يع: .........لتوق لمفوض با توقيع ا

 
 
 خاتم ال
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 11ج
 اإلبراء(لصة ) اخالماذج  و نم 

Discharge Statement 
 
 

 

   ............................................... ..............................: .......وخاتمي أدناهأنا الموقع إمضائي  قرأ
..................................................................................... ......... . .......................... . 
 ....................... ........... ...............................:.........ا في أدناه ن إمضاءاتنا وخاتمنيقعو نحن المر نق

......................................... ................................................................... ....... ....... 
.......................................................................................... .............. ..... ............. 
 .دنياً ر أ رًا دينا ..... (............. .......  ) ...... مبلغ....................................................ا من بأننا قبضن

 

  عنوذلك ، للعقد   ةشروط العاملا( من   14/13،  14/12، 14/11كام المواد ) حأ بية بموجامالختيمة الدفعة وذلك ق 
 ...... ....................... .......................................................: ..................... إنشاءمشروع 

 

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

ذا بهـقة بالعقد و علتمطالباتنا المافة بتقديم كه وقمنا أعالع عن المشرو   قاتنانا قد تسلمنا كامل استحقاار أناإلقر   اهذموجب  ب  نصرح
  ..........................ذمة .نبرئ    ننافإ
 

تثنى ه ويسـجعة فير  قًا الطلشاماًل م براء عاماً إ بالمشروع المبين أعالهمن أي حق أو عالقة    يةمة الهاشنيألردة المملكة اوحكوم
هـذه  تـاريخ بعـدتصـدر ي ( والتـ 13/8،  13/7مـادتين ) ط الطبيـق شـرو ل نتيجـة تقـاولمت ت سـتحق لعويضامن هذا اإلبراء أي ت

 . ( براءاإل )مخالصة ال
 
 .........................................: . تحريرًا في ليه نوقعوع

 

 ................. .............................. : ....... لواسم المقا
 

 ...... ......................... ............: بالتوقيع  لمفوضاسم ا
 

 ............ .............................. توقيع:بالمفوض التوقيع 
 

 م : الخات



(2202هـ//  7 ) عطاء رقم :  ندسية لعطاءات الها ةديريم                 الهاشمية لمملكة األردنية ا                        

2022      أيلول        

 لخاصة ا ةصاديتق االنطقة العقبة م ةطسل

ة وممرات ومناهل  ف صيانة طرق وأرص  مالعأ تنفيذ 
نطقة العقبة  رقة في متفمواقع مفي   المختلفة الخدمات 

ة االقتصادية الخاص   

 

47 

 12ج
 لتزامات المقاول ا  جنموذ

Contractors Commitments 
 ....... .............................................................                                   المقاول:  -1
 ............ .... ....... ...... .......................... .............                               ر العام :ديمال -2
 .. ....................................... ...........................   : العطاءات ةم ملف التصنيف في دائر رق  -3
 ... ................. ......................................... .. .....                 نيف :فئة التص -4
 ......... .......... ................................................        :  قف االلتزامس -5
 ............. ......................................................       بها:لتزم يع المر شاالم -6
 
إلحالة  ا قيمة العطاءقم ر  روع مشاسم ال لرقم ا

 نارالديب
عمال  مة األ يق
 تبقية دينار الم

خ أمر  يار ت لتنفيذ ا  مدة
 المباشرة

 حظات مال

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

 : المجموع 
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 ى ر األخت علق بالدفعامت إقرار

 
 

 

 ....... ...................................................... ............... ...:ناه في  أد يمخاتئي و اوقع إمضلمأنا اأقر 
........... ................ ...................................................................................... ......... 
 ................. ...................... .................................  اه: ندأ ينا ف منا وخاتاتإمضاءوقعين الم نحن قرن
 
ذا  ص بهائية الخايع اإلنششار لمالمقاولة ل  لعقد( من الشروط  الخاصة  17/9/1م )ادة رق لماتحت    ردعلى ما و   قد اطلعنا  ناأن

الستشارات أو ا  بأو أتعات  مواله بجميع العل نقر فيب األصوسحنا  قبل  نوقعًا مم  راراً رفق إق ة ندالماه   بأحكام هذالً مالعقد ، وع
ص شخدفعها إلى    على  التي تم دفعها أو االتفاقدية و يمة ماق   وشيء ذي  مباشرة وأرة وغير الاشالوكالء أو غيرها المبأتعاب  

بشكل مباشر ت ستدفع  أو كان  اهدفعتم    "ها سواءببعت وسلمن دف ى و ر األخت  لهذه الدفعا  ًا وصفًا مفصالً ق طيرين" ونرف ن " اآلخم
كالئهم أو ممثليهم ، أو و   وظفيهمم  يأو أ  همنيابة" عنالباطن أو  ن  أو من قبل مقاولينا م  قبلنا أو نيابة" عنا  نممباشر    يرأو غ
على      الةاإلح  فسها أون  زاودة/ الم  قصةا المنة  عقد أو عمليال  صة بتنفيذ هذاالخام العروض  إلى تقديوة  دعا يتعلق بالفيم  وذلك
 يذه فعاًل .العقد أو من أجل تنف ماري إلبر تجلتي المفاوضات اقاول أو الم
 

ال وصفًا بيل المثى سعلبما في ذلك  عات  على الفور عن وجود أي دف   األوللفريق  ا  ىًا إلطيتصريحًا خبأن نقدم    هدكما ونتع
امفصالً  بتدف ل لسبب هذه  ق ار عات وذلك  بالدامنييخ  أوا  إلت  فع  أيهمدلبا  امناز اريخ  أفع  قيامع  وافقواًل كما ونا يحدث  فريق لا  لى 

( الفقرة ) أ  كام  فة أو إخالل من قبلنا بأحمخال  دوث أيح  له حاعالر إليها أمادة المشاالإلجراءات المبينة تحت  األول باتخاذ ا
 دة .مالورد في هذه ا ل مابتنفيذ ك ا ونلتزممنه

 /       /       ًا في رير حقع تنو وعليه 
 

 ................... ................................... اول: ..قمال اسم
 ..... ............. ............................ اسم المفوض بالتوقيع:
 ........ .................................... قيع:توقيع المفوض بالتو 

 ......... ..... ......................... ... .......ــم : .....ــ تالخا
 

مور  من األ   أي   اب أوتعوالت أو أبدفع أي عمه  خرى وفي حال عدم قيامالمتعلق بالدفعات األ  رام اإلقر ديل تقعلى المقاو *    
،  ضه  ر فض ع ير ا اإلقرار سهذ  كل من ال يقدمه، و المقدم مناإلقرار  في  ك  أن يذكر ذل  عليه (  17/9المحددة بالمادة )  

 عن العرض .ق منفصل ظرف مغل ير ف قراإلل وضع ااوالمق وعلى
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 بالدفعات الممنوعة  قلعقرار متإ

 
 

 

 ........ ................................................. ................ي  أدناه ي وخاتمي ف ائأقر أنا الموقع إمض
......................................... ................................. ..... .......................... ...... ..... 

 .. ................................... ........ .......................تنا وخاتمنا في أدناه.نحن الموقعين إمضاءا رقن
 

ا اصة بهذخلة اشائينريع اإل شاة للملمقاولد اقة لعاصالشروط  الخن  م(  17/9/2رقم )ادة  د تحت الملى ما ور ا ععن أننا قد اطل
دفع أي    ق علىاالتفاو  أبدفع  م  ننا لم نق نقر فيه بأ،  من قبلنا حسب األصول    نرفق إقرارًا موقعاً   ة دذه الماه   حكام، وعماًل بأالعقد  

ديم أي  تقنقم بر ولم  باشمغير  و  شكل مباشر أب  "أو غيرها سواءالء أتعاب وك  شارات أواستب  الت أو أتعاعمو   مبالغ سواء" كانت
المبالغ  د ل  تعهدات  أوعود  قم بإعطاء و ة  ولم نة  ماديميو ق يء ذش اشرة" أو ء سواء" مبياأو تقديم مثل هذه األشفع مثل هذه 
من ي  " عنهم أو أبةاالباطن أو ني  ا منن مقاولينعنا أو مة"  ابقبلنا أو نيمن   ظر عما إذا كان ذلك قد تمض النأو بغ  ،   ةلواسطبا
بغض النظر عما الحصر أي " موظف "    ال  المثال  يلى سبيشمل ذلك علألول ، و لفريق اا  إلىيهم  لأو ممث  هموكالئهم أو  ظفيو م

كان بصفة   ي  إذا  رسمية   تصرف  ،  أم  فيموذ  ال  يتعلك  العا  تقديم  إلى  بالدعوة  بتنفروض  لق  العقد  هذ  يذالخاصة  عملية  ا  أو 
 اًل . فعفيذهو من أجل تنالعقد أ إلبرام ي ر تج التي مفاوضاتالل أو المقاولى عالة حنفسها أو اإلة داقصة / المزاو المن
 
ذلك   أكانشرة" أو بالواسطة وسواء"  " مبات سواءعاف ه الدهذقديم مثل  أو نعد بت  عةبتقديم أي دفعات ممنو   ونتعهد بأن ال نقوم  امك

ذا  بتعديل هيتعلق    امفي  ظف "و أي " م  لىيهم إو ممثلم أهكالئو   موظفيهم أو  من  لباطن أو أياً من امقاولينا  من قبل    أو  نامن قبل
 ه أو تنفيذه . ديده أو تميد تجد العقد أو
 /       /  نوقع تحريرًا في      وعليه

 ....................................... ............. ل:سم المقاوا
 .....................................يع: .....ض بالتوق مفو الاسم 
 ........................................توقيع: الفوض بيع المتوق 
 ... ............................................ــم : .ــــــــــــ ــــلخاتــ ا
 
 
  ر ألمو ا  اب أو أي من تعأأي عموالت أو  دفع  م قيامه بي حال عدوف   رى لدفعات األخق بااول تقديم اإلقرار المتعلالمق  على    * 

يرفض عرضه ،  يقدم هذا اإلقرار س  ال   وكل من   ه، م منقرار المقدلك في اإليذكر ذ  ن أيه  ( عل  17/9)    دةبالما محددة  ال
 . العرض صل عن نفممغلق ف رار في ظر ل وضع اإلق اووعلى المق

 



(2202هـ//  7 ) عطاء رقم :  ندسية لعطاءات الها ةديريم                 الهاشمية لمملكة األردنية ا                        

2022      أيلول        

 لخاصة ا ةصاديتق االنطقة العقبة م ةطسل

ة وممرات ومناهل  ف صيانة طرق وأرص  مالعأ تنفيذ 
نطقة العقبة  رقة في متفمواقع مفي   المختلفة الخدمات 

ة االقتصادية الخاص   

 

50 

 
 
 
 

 مالحظة هامة 
  

تسلسل  من البحث التأكد وضوععطاء ممشاركين بالال ينلى جميع المقاولع
تبين وفي حال ، اتيلكماول جدي فالبنود  م أرقا تسلسلو ات فحصالم أرقا
ة سلط  /يراجع المقاول  ،حات أو خطأ في التسلسلفعدد الصي قص فوجود ن

أي قبل موعد  ؛ة المحددةالمد ة وضمنخاصال يةادقتصبة االمنطقة العق
  .صولمعدلة حسب األبها ده وييداع العروض لتز إ
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 لث: ثاالجزء ال

 
 : العامة ية الفن اصفاتموال .1
 
ــاال -1 ــاللمبــ مــةالعااصــفات الفنيــة بــر الموعتتي : نمب ــمعماال المدنيــة و الد األول( األعمــني )المجل ة ري

ا لهـذامـة عنهـا مواصـفات ع الصـادرةوكـودات البنـاء  سـكانواإل  مةلعاغال اشوزارة األ  الصادرة عن
 ا.بهفهمها وقبل وت قد اطلع عليهااول العطاء وان المق

 
 

وزارة صـادرة عـن لسـور الجق واة العامـة للطـرت الفنيـفاصلمواابر  تعت  :األخرى  اتنشاءق واإلطرال -2
لـع ن المقـاول قـد اطاء واالعطـا  لهـذعامة    تها مواصفات الخاصة بداكووال  العامة واإلسكاناألشغال  
 بها.ا وتفهمها وقبل عليه

 
 حسب:  قدعجميع أعمال الفيذ  جب على المقاول تني
 
يالت أو وأية تعـد  1996  ةسنان لالعامة واإلسكألشغال  ا  ةوزار  عن  ادرةصباني اللمامة لة العنيالف  فاتاصالمو -أ

 لي:وتشمل ما يك  ذلبعد أو ملحقات تمت    إضافات
 
 ية للمبـانيالمعمارعمال المدنية واأل  : ولاأللد  المج       -
 ـــــانيمبلالميكانيكية لمات  الخد :  جلد الثانيالم      -
 ــــانيبـمة لليبائلكهرالخدمات  ا   :  لثالثا  لدالمج      -
 
ا -ب األسيلقياالمواصفات  الصارة  مديرية  دنية  والمق درة عن  الصناعوزب  اييسالمواصفات  والتجارارة  حتى    ةة 

 طاء. م العتقديخ اري ت
 
 ديالتتعأية  و  1977العرب سنة  ن  ي اتحاد المهندسعن    الخرسانية الصادرةآت  لمنشلتصميم وتنفيذ االعربي  الكود    -ج

ء نشا  لتصميم طرق اإلجهادات ومرجعا  حمال واإلألديد اتحفي    عمل هذا الكودلك ويستذ  دت بعمت تلحقامفات أو  ضاأو إ 
 لمنفذة. انة الخرسا  ائجيم نتي قالمواد وتحديد خواص  وت

 
 ان. سكال العامة واإلألشغالصادر عن وزارة اني  ألردالبناء الوطني ادستور  كود -د

 

ن  خ عن أي مسدس بنهنالم  المقاول تزويدر وعلى داصخر إآال ألحواي كافة ف تكون جب أني  راجعالمه هذ     
 س لمهندا وحسب طلب  حاجة اليهاالد ا عنت أو أي جزء منههذه المواصفا

 
 
 
 
 



(2202هـ//  7 ) عطاء رقم :  ندسية لعطاءات الها ةديريم                 الهاشمية لمملكة األردنية ا                        

2022      أيلول        

 لخاصة ا ةصاديتق االنطقة العقبة م ةطسل

ة وممرات ومناهل  ف صيانة طرق وأرص  مالعأ تنفيذ 
نطقة العقبة  رقة في متفمواقع مفي   المختلفة الخدمات 

ة االقتصادية الخاص   

 

52 

 : الرابع ءالجز
 

 
 لخاصة:  الفنية االمواصفات  .2

 
ات  -أ   الفنيعتبر  مكملة الة  لمواصفات  الكميا لج  خاصة  الفمواصفوالت  داول  اات  ومتلعنية  ان  لمة  مامة  ويجب  ها 

مذكور  فة إلى ما هو  إضاد  ة الخاصة لكل بنفات الفنياصالمو  يفهو مذكور    المشاملة    ل بندألسعار لككون ات

 د . لبننص ا في

 

الكس  -ب      او  واء ذكر في جداول  يذكرميات  ا"   ةجمل  لم  فانهوحسب  تنفيذه لما المؤكد ان  ن  م   لمواصفات"   طلوب 

االمواسب  ح وا  لفنيةصفات  واملعاالخاصة  للمشروع  الفنيلمواصة  العفات  مع  ة  األولوياطإعامة    ةء 

 .  ات الخاصةصفللموا 

 

شمل ت  يلمعنالبند امواصفات  هذا يعني أن أسعار و  ان.." فرقم ..ند  "كالب و  ابق" اة "كالبند السكلمد  عند ورو  -ج  

معني  ند الا ضمن نص البهديدحء يتم تغاأو إلضافات  أية إ ار  تب ذ بعين االع خألاليه مع ا  ارمشالفة ما يشمله  كا

 اصة له .خلا  الفنية  وصفاتوالم

ارد في نص البند باإلضافة إلى  سعيرها حسب الوصف الو يوجد لها تفاصيل في المخططات يتم تالتي ال  البنود    -د

 مخططات التي تشير الى هذا العمل او توضحه . ل الالمواصفات الفنية الخاصة لهذا البند ومن خال

العتم ت  المقاول  لىع  -ـ  ه طلب  الدكا  ادقديم  المواد  ففة  اي  اخلة  مرألشصلب  والنماذج الكتال  عهم  فقاغال    وجات 

ى  علافقة  ذ الموء ألخعطاالمع مواصفات  ض  رفه الى المهندس بحيث ال تتعاوخال  الشغف االت لمختلوالعينا

التلها  ا استعم موو  نفيذفي  تستعملأي  المدون    اد  مقف وااخذ  ستكون  للرعة  ا ضة  وعلى  إرفاقلمرفض    قاول 

 . الخاصة للعطاء  يةواصفات الفن ماد مع الالمو ات هذهاصفقة موبارنة مواصفات تؤكد مطمقال جدو

 

امة  لع ات المواصففي ا   ص عليهاصوالمن   عالميةاو الية  دنقياسية األر ال   ديم نسخ عن المواصفاتعلى المقاول تق  -  و

 خاصة. ال عت الحاجة لذلك وعلى نفقته  د  ماهندس كللتي يطلبها الما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2202هـ//  7 ) عطاء رقم :  ندسية لعطاءات الها ةديريم                 الهاشمية لمملكة األردنية ا                        

2022      أيلول        

 لخاصة ا ةصاديتق االنطقة العقبة م ةطسل

ة وممرات ومناهل  ف صيانة طرق وأرص  مالعأ تنفيذ 
نطقة العقبة  رقة في متفمواقع مفي   المختلفة الخدمات 

ة االقتصادية الخاص   

 

53 

 مقدمة جدول الكميات   
 . باراالعت ذاه على  وتفسر وتقرا الكميات دولج من  أز يتج ال جزء المقدمة  هذه  عتبرت .1
 .االعتبار هذا على  روتفس وتقرا ءلعطاا  ق ئوثا من  يتجزا ال جزء المقدمة مع تالكميا ولجدا  تعتبر .2
 العطاء مقدم صالمناق وعلى الجداول في مفصلة غير الكميات جداول في المبينة للبنود االعمال ووصف مواصفات نا .3

 . ااسعاره وضع قبل هامن أكدلتل والشروط ان وجدت  والمخططات تفااصو الم الى الرجوع
 جــداول فــي المبينــة عمــالاال لجميــع يــلك دةوحــ لكــل عرســال ســاسا علــى ودنــللب الفرديــة ارهماســع وضــع مناقصــينال ىعلــ .4

 لـوبالمط  المـاالع لجميـع صـالحةو  للمقـاول ملزمـة االسـعار هـذه وتعتبـر عار السوق المحليوبما ينسجم مع أس  الكميات
 تاوآليـ ورواجـ عاملـة ايـدي مـن لتكـاليفا لجميـع شـاملة االسـعار هـذه وتكون  لعطاءا طق نام ضمن موقع اي  في  يذهاتنف
 وال ضـمنا وأ صـراحة ليهـاع منصوصـا كـان نا العقـد شـروط  بموجـب مقاولال على تترتب  رى خا  يفمصار   واي  باحالر وا

 .نكا ببس يأل االسعار في  دةزيا يأب المطالبة للمقاول  يحق 
 ذلـ  ذكـر واءسـ المهنـدس عليمـاتتو  ان وجـدت والمخططـات والمواصـفات الكميـات اولجـد بموجـب  عمـالاأل  جميـع  تنفيذ .5

 .ضالبع لبعضها متممة كلها وتعتبر لجداولا  ههذ يف نودالب ضمن رذكي مل او
 واالنارة الحراسةو  االنشائية تادلمعوا المؤقتة عمالاأل الحصر يسول التوضيح  سبيل  ىعل  ايضا  االفرادية  رسعااأل  تشمل .6

 عجميــ شــامال  خــرى أ نفقــات يــةأو  الربــاحا ل وكــذ وللعمــال عالموقــ يفــ العامــة والســالمة للمــواطنين منــةاال الممــرات روتــوفي
 . العقد عليها نصي التي او الواردة وااللتزامات الخطارا

 الكوابـلو  والعبـارات المواسـير العمـأ  جميـع يـثثبتو  يـةلحما شـاملة تعتبـر ورجـواأل يـةاالفراد االسـعار نإفـ ذل  الى  اضافة .7
ــةالم والمرافـــق  الخـــدمات عيـــوجم ــ بينـ ــنيم تـــيال  ان وجـــدت وان تطلـــب العمـــل ذلـــ تططـــاخالم علـــى نـــةالمبي روغيـ  نأ كـ
 تشـمل كذل و  مهندسال يطلبها التي الفحوص تكاليف كذل  سعاراأل وتشمل  مقاولال  عمليات  ذيتنف  اثناء  للخطر  تعرضت

 . المرجعية ططاتالمخ  ذلوك  يةالتنفيذ  المخططات  ديمتقو  ضيروتح عمل
 وإعــادة االطــاريف كيــبتر  اعــادةو  لـةازاو  الخــدماتو  قائمــةلا االنشــاءات حمايــة شـاملة قــاولالم ضــعهاي التــي االســعار تكـون  .8

 ق الطــر  جوانــب علــى لحمايــةا وحديــد واالدراج عليــ  كانــ. كمــا ين ، اســفل.،...(، كنــدر منتياســط ) بــال  طوحلســا وضــع
 او ازاحـة وكـذل  مباشـر وغيـر مباشـر كلبشـ تتاثر قد التي  والمنشات  لخدماتا  لوك  سيجةاالو   رورالم  واشارات  الجسورو 
 يلزم وكل الزراعية لتربةوا الشجيرات عةزرا  اعادة  لوكذ خرى أ خدمات  ايةو   الرضا  .تح  مةلقائا  سيراالمو   طوط خ  غييرت

 .  ذل العمل اذا تطلب المهندس وافقةوم  تعليمات  وحسب
 الكيل في مشموال يكون  لن المهندس من خطي مرأب وليس العقد في مطلوب غير ويكون  لاو مقال  ب  يقوم عمل يأ .9
 العقـد متطلبـات جميـع شـامال  السـعر ويكـون  دهحـ ىعلـ بنـد لكـل الكميـات لجـدو  فـي ضـحامو  وهـ كمـا عفدوال  الكيل  كون ي .10

 . دسالمهن اتوتعليم المواصفات  بموجب
كافتعتب .11 األسعر  ااة  العهض ي  لتير  ممتا  العهد  كافة  القيبنقابل  إنها  على  الكميات  جداول  في  الكامود  والشالمة  ة  مل ة 

ت أخرى  تزاماأي ال و   اتوتعويضئب ار ض  أرباح المتعهد واللكذ لتشمها نأو  البندل  ذفي  والموضوعةلألعمال المنجزة 
   بلغ. كميت بنود جدول الكميات مهما  أي بند من  عر  س وال يحق للمقاول المطالبة بتعديل    لها وفقا لهذا العقدقد يتحم

   .نفيذ نهائيا  عدم الت بالزيادة أو النقصان أو
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عاد التي ت بالخطوط واألباالمواصف ي  ف  ءما جاألبعاد وحسب  وا  خطوط لل  بقا طام   هندسيايال  ل كايع األعمموتكال جقاس  ت .12
ل . وال يكال إال إذا ورد نص صريح بذلذل     فةلاخالم  بعا في القياساتتيكون م  عرف قد  ينظر ألي  ندس والمهال  يطلبها

   ين.ين مختلفدأي جزء مرتين ضمن بن
ألي نوع  رض بديل  عي  قديم  الد وفي حالة تقالع  بجو بم  بةو لوط المط الشر حسب  العطاء  ى  لقص أسعاره عاضع المني .13

الموا تمن  فعلي   ذلد  ومرفق  ال   قديم  منفصال  كتاعرض  منفصلة  كملوجات  مع   ذمواصفات  اللشا  ركع  صانعة ركة 
 والمصدر. 

  أي   فةضاوري تنفيذه أو إلضر من اس  لي    نات يرى أجدول الكمي  فيواردة  الاء أي بند من البنود  ب العمل إلغحايحق لص .14
العطاء يرى د ممبن لبنود  ا تنفيالضروري    من  اثل  العتراذه دون    ار غير عأسض أو  تعويبأي  لبة  امط لااول أو  قمض من 
 عال فقط. ف كميات المنفذةالكميات وتكون المحاسبة للي جداول ة فجد المدر عار البنو أس

تإذا   .15 أو  ضاحصل  الكمياجدا  بيناين  تبرب  و واصفامالو   تول  وجالمخططات  ت  وتعليمات  العط ئق  وثاو   دتان  اء 
 عمل.حب الصال ث راه ممما ي وحسب صلحيؤخذ بما هو أف المشرف أو )المصمم(

وتــم الطلــب مــن المقــاول ازالتهــا مواقــع العمــل  فــيعمــال فيــذ األعــن تن ةتجــاي مــن مخلفــات نأ وأاض قــنأد جــو و  لي حــافــ .16
 ميخصـ ومصـاريف اداريـة  (%25) اليهـع فاقـة المقـاول مضـاوعلـى نف حب العمـلقبـل صـا نازالتها مـتم  سي  ،ذل   ورفض

 .مقاولالية ( للمالالمطالبات  ) الدفعات المرحلية ل ذل  منك
ب حســو ان لــزم االمــر  ب االصــولســح االعمــالنفيــذ تعــد بل قبــل و ع العمــقــمو لالرفــع المســاحي  لمقــاول عمــلا لــىعيجــب  .17

 .س المشرفالمهند  تماتعلي
جداول  سوا .18 في  ذكر  يذكر  او  الكميات  ء  امواصلا  بحس"و ة  جمللم  من  فان   تالمطلن  المؤكد  فات"  حسب  نفيذوب  ه 

 ة. صاالخ واصفاتلمل ع إعطاء األولويةممة للمشروع عا الو  الخاصة فات الفنيةالمواص
قسم سيق في السلطة و قسم التنذل     مل ومثالنية بالعالجهات المع  ق مع جميعيتنسال  ال علي  العطاءاول المحالمق  على .19

  كون موجودة في الموقع قد تات التي  لخدمعن خطوط ار  اواالستفستصاالت(  ا  ء،هربا، ك اءم)  اتخدمدوائر الر و السي
تعتبر محمل   الشركات    همن قبل هذ   وأي كلفة تترتب  عن ذل  ضاتيونقلها إن لزم األمر وال يتقاضى المقاول أي تعو 

 .ءود العطابن أسعار على
المقاول .20 ا  يجب على  والخو دلا  ة ليتحديد  الما  مع  ملالعع  اقمو من  خروج  ل  ملمحافظة على  تنفيذ    لي لخراب، وعا  نكان 

ات ، واألدو واالليات ،  ل النقل ،  سائو لعمالة، و من اا يلزم  فير كل مويجب تو   د لها،ألعمال التحضيرية واإلعداجميع ا
والميادالمواو  وال،   ، وا وق ه  وأي  لطاقةود  األعماش  ،  آخر ضروري الستكمال  و و   مل اك  لىل ع يء  الج    فات اصمو حسب 
 . ب العمل ذل  اذا تطل فشر مندس الالمه وتعليمات عامةال

  عدهالعمل وب  جميع األعمال بالصور قبل  ثيق و يذية وجداول تنفيذية يتطلبها العمل وتتقديم اية مخططات تنفى المقاول  عل .21
بذل  تفصيلي  تقرير  ا  وعلى  وإعداد  ا نفقت   األعمال  وجميع  يجب  لمطلوبةلخاصة  الجداول  هذه  بق  تطان  أ  بموجب 

باإلضافة إلى مطابقتها للمواصفات الفنية وأي تعديالت  العقد  افق عليها مهندس  والتي يو   ولاالمقدمة من المق  ططاتالمخ
في   لهذالشر اعليها  الخاصة  المقا  وط  وعلى  )العطاء،  تنفيذي  تقديم مخطط  ينوي  ( ألي  Shop Drawingsول  عمل 

 .(Check Requestاالستالم )تنفيذه مع كتاب طلب 
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المحال علي  اى العل  -22 المرورية ووالسالمة وفير جميع  فقت  تاء وعلى نعط لمقاول   التحكم والسالمة  متطلبات ومستلزمات 
 اقع العمل.مو  عالعامة في جمي

ل في أي قسم آخر لم من األقسام ألي عمل من األعماأي قسم    نفيذ أي بند من البنود المدرجة تح. المتعهد ملزم بت  إن  -23
 متعهد.دمة من المقلفي  وبنفس األسعار ا لبندا اهذ كرذ يرد
عتمد كب المات أوال بأول وبشكل فوري للمخلفملمقاول  المحال علي  العطاء المحافظة على النظافة والترتيب وإزالة الا على  -24

 .3م4شوين كميات أكثر من بل الجهة المشرفة شريط  عدم تلها من قما لم يتم اعتماد موقع تشوين 
بل القيام بأعمال الخلع واالزالة سواء كان العمل في منطقة لقص الميكانيكي قاستخدام ا   ءعطاول المحال علي  اللمقاا  ىعل-25

 قة االسفلتية. لطباالرصيف أو 
 .لعامةالسالمة ا حافظة علىلموالموقع في ا المشرف المهندسمات تزام بتعليالمقاول االلعلى -26
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 سعار واأل يات لكما ولجدا -ج 

 اإلجمالي  المبلغ ة سعر الوحد مية الك لوحدة ا ل بيان األعما دالبن

 دينار  فلس  دينار  س فل    

 خاصة  وط مقدمة جدول الكميات : شر 

م -1 اية  تقديم  المقاول  تنفيذية  خططعلى  تنفيذية  ات  وجداول 

بعدها ميع األعمال بالصور قبل الصيانة ويق جعمل وتوث يتطلبها ال

 .ألعمالة اقرير تفصيلي لكافإعداد ت وصة الخاه نفقت وعلى

المدونلكا -2 وا ميات  لوحدة  كميات  هي  ادناه  الجدول  في  حدة   ة 

ال سعر  ثابت  ويكون  المقدم  الكميات دووحده  بلغت  مهما  تغيير  ن 

قاول المطالبة يحق للم وال  المواداو تغيرت اسعار    لية الفعليةاالجما

  مستقبال. باي تعديالت لالسعار 

تنفيذه  للس   يحق -3 عدم  أو  العطاء  بنود  من  بند  أي  إلغاء  لطه 

مهما  ول المحال عليه العطاء المطالبة باية تعويضات  اليحق للمقاو

تنفيذكانت   عدم  جدول    نتيجة  في  المدرجة  البنود  من  بند  اي 

 . الكميات

ع -4 المحال  المقاول  اعمال ليعلى  تنفيذ  من  االنتهاء  العطاء  ه 

بينة أدناه من تاريخ لمدد المسب اود حمن البنأوامر العمل الي بند  

العمل  اصدار أم الم ر  ون تأخير مهما  دوب  هندس المشرفمن قبل 

نفيذ العمل على نفقته  عدم االلتزام سيتم ت حال  وفي    بابس كانت اال

ف اتعاب ادارية   لي من قيمة التكا  %25  اليهامضاف    لغا ما بلغتبا

  :مطالباته الماليةوحسمها من 

ل الم -أ المقررة  كلنجادة  عمل  ز  صيانة   أمر  بأعمال  يتعلق 

    ( يوما  30ة )لطة االسفلتيالخ 

اال -ب ألمقرمدة  كل  لنجاز  يترة  عمل  ص  علقمر   يانة بأعمال 

(  7ف )ري وحجر األطا  الدراجي واالنترلوك وا البالط االسمنت

 أيام

لنج -ت المقررة  صيانة   ازالمدة  بأعمال  يتعلق  عمل  أمر   كل 

 ( ساعة24) سمنتيةالخلطات اال 

لنالم  لمدة ا -ث عملقررة  أمر  كل  صيانة   جاز  بأعمال  يتعلق 

م أن يت  أقصى على  كحد  ساعة(  48)ت المختلفةالخدماناهل  م

مستلت العامةأمين  السالمة  )  للموقع  زمات  ساعات 4خالل   )

وفي شرف  لم وقت التبليغ من قبل المهندس ا  حد أقصى منك

 ا .ها فورالحاالت الطارئة يتم تأمين

المح -5 المقاول   ععلى  والليه  ال  جميع عطاء  توفير  نفقته  على 

ومستلز المتطلبات  ال  تحكممات    ووالسالمةية  مروروالسالمة 

 لعمل.ع مواقع اجميالعامة في 

ا -6 المقاول  العطاء  على  عليه  جميع  لمحال  مع  الجهات التنسيق 

ذ المعني ومثال  بالعمل  السي  لكة  وقسم  السلطة  في  التنسيق  ر  قسم 

 .......تبع.ي دوائر الخدمات.وغيرها من 
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 اإلجمالي  مبلغال سعر الوحدة  ة ميالك الوحدة  بيان األعمال  دالبن

 دينار  فلس  دينار  س فل    

 ... يتبع..  
 
 وط خاصة يات : شر قدمة جدول الكمم
 

المحالمقا  على -7 عول   مناسبة  ال  آرمة  توفير  العطاء   مع ليه 

ي عاكس  اسمه  ملصق  ويوالعطاسم  ووضح  ورقمه  ه  عليافق  اء 

 .  مشرفال  لمهندسا

ا -8 عليه  المحال  المقاول  توفيرعلى  ومضية  لعطاء   أضواء 
 ء والليل.  رات المسافت ل اثناءمواقع العم ئة فيمضي

الم -9 المحافظة  على  العطاء  عليه  المحال  النظافة عقاول   لى 
وإز  الوالترتيب  المكب لمخ الة  الى  فوري  وبشكل  بأول  أوال  فات 

من قبل الجهة المشرفة وين لها  قع تشد موالمعتمد ما لم يتم اعتما
 .3م 4ثر من ين كميات أكشريطه عدم تشو

اللى اع -10 العمقاول   نفق   طاءلمحال عليه  ته خلع وإزالة وعلى 
ر  ، أتربة،..الخ" والحف فلتاد القديمة ومن كل نوع "بالط، أسالمو

 المنسوب المطلوب. لىاللوصول  

نفقته -11 وعلى  العطاء  عليه  المحال  المقاول  أيإزا  على  ة لة 
سيقات  ء كافة التنرامن موقع العمل مهما كان نوعها وإجعوائق  
 . زالتها أو نقلها ه إلالالزم

خدام القص الميكانيكي ل عليه العطاء  استاول المحالمقعلى ا -12
بأ القيام  وقبل  الخلع  سعمال  ااالزالة  كان  منطقة  لعواء  في  مل 

 رصيف أو الطبقة االسفلتية . ال

 . عمل المنفذة لكميات ا حتساب ي اليعتمد الكيل الهندس -13
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 لي مبلغ اإلجماال الوحدة عر س الكمية  الوحدة  األعمال يان ب البند 

 دينار  فلس  دينار  س فل    
 بالمتر المر بع:  . 1

وتو  ارضتقديم  وتركيب  االنتريا ريد  بالط  من  ات    قيسةلوك 

مختلفة   والوان  صغرىتحمة  قوب  ملم  60سماكة  واشكال    ل 

(8000 PSI)  امتصاص وحسب   %5  التتجاوز  ونسبة 

بند  (C936-ASTM)ات  المواصف من    804  رقم  وحسب 

العامواال المة  صفات  جاهزة  خرسانة  الوجه  صنع  من  ويكون 

لسعر  ا  درجة ويشمل 45زاوية طوفة على  مصقول والجوانب مش

البالط و  ازالة  والتسوية  القديمة  الى  للوص  الحفروالمواد  ول 

مخبريا  المطلوب  سوبالمن ناجح  طمم  وفرد  ال  وتوريد  رش مع 

وال دمك  الى  للوصولل  دحبالماء  عنالتق  درجة  سب  ح  %95ل 

سماكة   طبقة بيس كورس وفرد    وتوريد    كتور المعدلةتجربة برو 

عن مع  15  التقل  والدحل  سم  بالماء  درجة  للالرش  الى  وصول 

عن    دمك المعد  %98التقل  بروكتور  تجربة  وتور حسب  يد لة 

ا  فردو االبيض  الرمل  البالط  لناعم  )  )السليكا( تحت  -5بسماكة 

جميسم    (7 مسمع  الع  ميكا م  عملتلزمات  قص  ودحل نيكن  ي 

الهزازةال بالمداحل  الن  بالط  الرمل  من  والروبة  اعم  الميكانيكية 

اال  ض  بياأل بعين  االخذ  المشاة ماكن  أ  تنفيذ  تبارعمع     رمبات 

 لمشرف .لمهندس اات اعليمفات وتحسب المواصجميع مايلزم وو

 لكل موقع عمل 2( م1-50) ❖

 

 
 
 
 
 2م

 
 
 
 
1 
 احدو 

    

 ر الطولي: متبال . 2
وتوري و تقديم  حجد  جا  ر تركيب  خرسانه  من  هزة  اطاريف 

صنف   حجر  قياس  الن  يكو،  مصقول  (  أ)الصنع  حسب 

القائم مواقأ  االطاريف  في  المشرف  المهندس  يحدده  الذي   ع و 

الجديدة   ظاهرخبريم  ا  ناجحاالنشاء  وبارتفاع  سطح  ا   عن 

الواقع  االسفلت إزال  حسب  يشمل  االطاوالسعر  القديمة رة  يف 

الكندري  الحمايةوخرسانة   وخخلف  النظافن   ملزذا  اة  رسانة 

د وفرد الطمم الناجح وتوريانواعها    تلفوالحفريات بمخاالمر  

المواقيا  مخبر في  طمم  الى  تحتاج  التي  مهما   ع  التسوية  مع 

لرش في الماء والدحل للوصول الى درجة  ت وابلغت السماكا

عن   تقل  ال  ت   %95رك  وعلى  حسب  المعدلة  بروكتور  جربة 

و  المقاولنفقة   كسرصب  وتقديم  بقوة  نظافة  تقل  خرسانة   ال 

سم وخرسانة 35وبعرض    سم10  بارتفاع   2ملم/نيوتن  15عن  

تقل  عيالتد ال  كسر  بقوة  الحجر  خلف    2ملنيوتن/م  20عن  م 

االسمنحكوالت  مس20×15  بأبعاد من  إسمنتية  بمونه  ت  يل 

واستخدام قطع   سم1.5-1من  ولوحل1:1اعم بنسبة  والرمل الن

المن  وصهمقص عند  احنيات  ميكانيكيا   بعين  االخذ  العتبار  مع 

 ..يتبع .... المشاهرمبات عمل أماكن 

 

 
 
 
 ط 0م

 
 
1 
 واحد

    

       عدهمابع إلى  وجمينقل الم 
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 لي المبلغ اإلجما الوحدة عر س كمية ال ة الوحد األعمال يان ب البند 

 دينار  فلس  دينار  فلس     
  

 (......2يتبع البند )
 

ة االسفلتية ووجه المتشكلة مابين الخلط   وملىء الفراغاتة  ومعالج
بخرسان كسرها    ال  ة الكندرين  قوة  أو   2ملمن/نيوت  25عن  تقل 

المتشكلة وحسب ما  الفراغات  خلطة اسفلتية ساخنة وحسب حجم 
المشرفدده  يح المش  المهندس  المهندس  تعليمات  مع وحسب  رف 

  يمات المهندس لفات وتعصإلنجاز العمل حسب المواجميع مايلزم  

 مشرف. ال
 ل موقع عمل( م. ط لك 1-100) ❖

 
 
 
 
 2م

 
 
 
 
1 
 واحد

    

 :المربع  بالمتر . 3
وتو إد  ريتقديم  أرصفة  بالط  لقياسات ابكافة    سمنتيوتركيب 

وبما واأللوان  ايتال   واألشكال  البالط  مع  يحدده    لقائمئم  الذي  أو 
االنشا مواقع  في  الجديدة  المهندس  مخبرياً  نء  تاجح  ال  قل سماكة 

وبمقاومه مميزة ال أ من خرسانة جاهزة الصنع  صنف    سم4  نع
مصقول   الصب  من  يوم  28  بعد  2ملم  /  ننيوت  03عن  تقل  

والس الحواف  اومشطوف  وإزالة  القص  يشمل  والمواد لبعر  الط 
بمخوالحفريمة  القد وا تيات  انواعها  مخبريا لف  الناجح  لطمم 

مهم بلغوالتسوية  السما  المناسيات  الى  للوصول  الكات   وبة طل مب 
بالماءوال دمك التقل عن  والدمك    رش  درجة  الى   %95للوصول 

حسب تعليمات المهندس المشرف والمعدلة    بروكتورجربة  حسب ت
ط  وفرد  تقديم  يشمل  سماكة  بقوالعمل  عدسية  ومونة سم  7-5ة 

  تقلوبسماكة ال  3:1لرمل الناعم بنسبة  من االسمنت وا  التركيب
الميول    سم3عن   تأمين  الميالوسبة  المنامع  للغلقات  قص  كانيكي 

الناعم والرمل  باإلسمنت  ب مع    1:1بة  بنس  والترويب  عين االخذ 
أماكن  االعتب المشاهعمل  ار  االدراج    رمبات  وعمل  وتشكيل 

والبسطاتو  )دعسة االرتفاعاتحيثم  مراية(  بلغت  ومهما  يلزم   ا 
ب االصول وحسب المواصفات  وجميع ما يلزم إلنجاز العمل حس

 رف. المهندس المش توتعليما
 

 عمل  موقعلكل  2( م 1-100) ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 2م

 
 
1 
 دواح

    

       عدهمابإلى  ع  وجمينقل الم 
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 لي المبلغ اإلجما دة وحسعر ال الكمية  الوحدة  بيان األعمال  البند 

 دينار  فلس  دينار  فلس     
 بالمتر المربع : . 4

ــ ت ــايم وصــب دق ــة خرس ــم 30نة درج ــوتن /مل ــماكات  2ني وبس

اومــة الكســر م وبحيــال ال تقــل مق( ســ 15-10)تتراوح ما بــين  

يــوم وذلــك   28بعــد    2لمنيــوتن/م  30ن  عــ خرسانية  للمكعبات ال

 االســفلتية  أو فــية لطبقــ ة للحفر فــي امللصيانة المؤقتة أو الدائ

 المهنــدس المشــرف والســعر يشــمل هامواقــع أخــرى يحــددأي 

وتعزيــز وأعمــال تهــذيب االســفلتية للطبقــة كي كــانيالميلقــص ا

ــاء  ــرش بالم ــع ال ــيس كــورس م ــم والب ــات الطم ومعالجــة طبق

ــ والــدحل  المطلوبــة والمطابقــة ى درجــة الــرك للوصــول إل

ــفات  ــأمللمواص ــع ت ــةيم ــالم ن كاف ــات الس ــةمرال ةمتطلب  وري

 48قــل عــن  التبالمــاء لمــدة  ينــاع  واالوالرش    عامةالوالسالمة  

ــا  ســاعة وبمعــدل مــرتين ــات وإزيومي ــة المخلف ــى المكــب ال ال

ســب المواصــفات وتعليمــات المهنــدس وح  المعتمد لدى السلطة

 -:المشرف 

 كل موقع عمل ل 2( م 1-5) ❖

 

 
 
 
 
 2م

 
 
 
 
1 
 دواح

    

 متر المربع:بال . 5

( ســم10-5)  ةيــرغمت  ســماكة  ةســاخنلتية  سفتقديم وتنفيذ خلطة إ

قــع يــتم وأي مواحات  والســا  انة طبقة السفلت فــي الطــر  لصي

 صشــمل القــ والســعر ي دها مــن قبــل المهنــدس المشــرفتحديــ 

ة بقــ يــز ط عزوت  عتمدإلى المكب المالميكانيكي وإزالة المخلفات  

ســينها يــتم كانيــة تحال عــدم إمحــ س كورس وتحسينها وفــي البي

وعلــى ســم  15ل عــن  التقــ ورس بسماكه  بيس كد  إزالتها وتوري

ه تقبال الطبقــ غ لســ حفــر والتفريــ والعمــل يشــمل النفقة المقاول  

لغــت وتوريد الطمم الناجح مخبريا  اذا لزم االمر مهما بالجديده  

الــدمك بالماء  وتسوية والرش والاول  السماكات وعلى نفقة المق

التــي ع  في المواق  حسب تجربة بركتور المعدلة    %100رجة  دل

 MCس ورش طبقــة )وركــ  البــيس لى طبقةإيها تم الوصول ف

ــ  70 ــدل ا( عليه ــم /م700 بمع ــة )  2غ ــواف  RC) وطبق لح

تــم  فــي المواقــع التــي  ئم وعلــى طبقــة الســفلتالســفلت القــا

(  MC 70)س ورش طبقة روك البيس الوصول فيها إلى طبقة

لحــواف الســفلت  RC) وطبقــة )  2غــم /م700 بمعــدلاعليه

المواقع التي تــم الوصــول فيهــا   فيلت   وعلى طبقة السف  ئمالقا

ـــ ن الت الســـفليه دوطبقـــة الســـفلإلـــى  وحســـب  س كـــورسيب

 لمشرف.المهندس  المواصفات وتعليمات ا

 لكل موقع عمل  2( م 1-100) ❖

 
 

 
 

 2م

 
 
1 
 واحد

    

       مابعدهجموع إلى  الم  ينقل 
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 الي جمبلغ اإللما سعر الوحدة  الكمية  الوحدة  ل بيان األعما البند 

 ر ادين فلس  ينار د لس ف    
 :بالعدد . 6

هل )صرف صحي ،  مناغطية الت اة تثبيعادإناسيب وعديل م ت
تصريف مياه االمطار ، اتصاالت ، خدمات مختلفة ...... ( 

الس او  الطريق  أفي جسم  األ احات  مهمو  نوعها  رصفه  كان  ا 
وذلك   وأبعادها  تثبي باعا وحجمها  للموتدة  طبقا  ت اصفاها 

منسو الى  طب للوصول  النهائيةب  االسفلت  المنسوب    قة  أو 
الحلق والغطاء   خلعر يشمل  لسعواعمل  ال  عفي موق  لمطلوبا

عن   اليقل  بعرض  الحلق   محيط  وقص  وبعمق 20معا  سم 
ات وإعادة  غت السماكا بلم ومهميصل إلى خرسانة المنهل القائ

بالخرسانة   و  2وتن/ملمني   03قوة  تثبيته   الحلق    حوله تحت 
طة اإلسفلتية والخلإعادة األوضاع  سم و20عرض اليقل عن  ب

الح واقع  الل  اوحسب  الناتجمخلونقل  عنفات  إل  ه  ى العمل 
المكب المعتمد وفي حال كان الحلق أو الغطاء تالف يتم تزويد  

من   بها  االمقاول  معالجة والسعر  لسلطة  خالل  أعمال  يشمل 
اسقف وجد المنهل  القوة كس  رسانةخببصب  لقائم  ران  ل تقر 

في    2ملتن/منيو  30  عن والنجف  جدران سبالتكسير  أو  قف 
الغطاء بصوره تركيب الحلق ولية  وبطريقه تضمن عم  لالمنه

 المشرف.س ات المهندعليمالمواصفات وت ليمه وحسبس
 
 

 
 
 
 عدد 

 
 
 
1 
 واحد

    

 كعب : بالمتر الم . 7
قوة كسر  ديم وتوريد وصب خقت عادية    2ملم/ننيوت15رسانة 

وخرسانة مسلحة    2/ملم  ننيوت20قوة كسر    حةسانة مسلوخر
كسر   عناصالن  2ملم/نيوتن  30قوة  أي  مهما شاء  ر خرسانية 

اسقف،   جدران،   ، مناهل   ( نوعها   حمايات...(   ،أعمدةكان 
أو يشمل  الحفريات  السعر  و  التسوية  نوع  عمال  كل  من 

، خرسانية،صخرية  بأن،  إسفلتيةترابية،    هفال وخواعه  بالط 
إللو اصول  المناهل المط والمناسيب    اق عمأللى  وإزالة    لوبة 

  وتكسير  وتهذيب  م األمرلز  ذاقائمة إلامناسبة  الغير  او  التالفه  
الخرسانة مواسير    جوانب  المالخد  وقص  ومهما  مات  ختلفة 

المنكان نوعها أو قطرها وذلك إلستقبا ديده الجاهل  ل وإنشاء 
لمناهل مواسير ضمن الوخروج اعليها ومعالجة منطقة دخول  

بالخرسلجا اوانة  ديدة  المالمواد  توجيهات    ناسبةلمالئه  وحسب 
إذا  تخسالمشرف وإ  المهندس للطمم  الحفر  ناتج  كان ناجح  دام 
كفايته يتم توريد طمم  عدم  أو      وفي حال عدم نجاحهمخبرياً 

حل على بالماء والدلرش  ع املى نفقة المقاول  عناجح مخبرياً  
 %95قل عن  تجة دمك اللوصول إلى درلسم   20  طبقات كل

تح بروكسب  المعدلجربة  المكب   ةتور  إلى  الفائض  ونقل 

 .....يتبع  الحفر نبيشمل إسناد جوا ل موالع عتمدمال

 

      

       ينقل المجموع إلى مابعده  
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 المبلغ اإلجمالي  سعر الوحدة  لكمية ا لوحدة ا ان األعمال بي البند 

 دينار  لس ف دينار  س لف    
 (....... 7) يتبع البند . 7

فه مناسبه  مساوبمعتمدة من مهندس االشراف    سيةبطرق هند
االنشائية  االطوبار    استخدامو للعناصر  ستخدام والالزم 

الميكا والبكايات من مواسير  الرجاج  بأقطار     UPVCنيكي 
مليئة ب يلزم وإحي   single sizeمناسبه  األوضاع  ثما  عادة 

مايوج المولميع  وحسب  المهندس  زم  وتعليمات  اصفات 
و  المشرف الخرسانية يناالوالرش  العناصر  لكافة  بالماء  اع 

 -:يلي وكما مرتين يومياً ل وبمعد اعةس 72لمدة التقل عن 
كسر  خرس -1 قوة  عادية  سم 10  سماكة  2لممنيوتن/15انة 

 :  ا يلزم مناهل وحيثموال أسفل األساسات والقواعد

 موقع عمل لكل  3(م 1-3) ❖

كسر   -2 قوة  مسلحة  للحبسات   2نيوتن/ملم20خرسانة 
، خلف   هبأنواع  ا كان نوعها )لجوانب البالط مهمالخرسانية  

وف،.ألطارياحجر   قبل    أي...(  من  تحديدها  يتم  مواقع 
واا وباألبعاد  المشرف  الللمهندس  والسعر قياسات  مطلوبة 

لالزم  ) فيرفيس أو غشيم ( وحسب  يشمل عمل الطوبار ا
 :ما يتطلبه الموقع وما يحدده المهندس المشرف

 عمل لكل موقع  3(م2 – 0.1) ❖
كسر   -3 قوة  مسلحة  للقواعد    2نيوتن/ملم  30خرسانة 

ل عمل الطوبار والسعر يشمواالعمدة    هيستنادإلا   والجدران
)فيرفيس م(  الالزم  العملوحسب  موقع  يتطلبه  ويكون    ا 

حسا التنفيذ  وزارة  ب  من  المعتمدة  النموذجية  لمقاطع 
العامه   التنفيذاألشغال  عليها  يوالمخططات  يوافق  التي  ه 

المهندس  وحسب  المشرف  المهندس   وتعليمات  المواصفات 
 :المشرف

 مل عل موقع لك  3(م1-10) ❖

إلنشاء مناهل    2نيوتن/ملم  30لحة قوة كسر  مس  نةخرسا -4
وأخرسان وأعماق  بأبعاد  مخيه  )قواعتحجام  ولفه  جدران  د 

يلزم  وحيثما  والساحات  واألرصف  الطرق  وأسقف( ضمن 
ل الفتحه والسعر يشمل عمل الطوبار الالزم )فيرفيس( وعم

بحيث  الال  المنهل  وغطاء  حلق  وتركيب  إلستقبال    يتم زمه 
وااتأمين   دخول   طاءلغلحلق  وفتحات  السلطه  قبل  من 

الخد مواسير  مختلفه  وخروج  وبأقطار  موامات  ير  سوقص 
االخدما وذلك  ت  قطرها  أو  نوعها  كان  ومهما  لمختلفة 

منطقة   ومعالجة  عليها  الجديده  المناهل  وإنشاء  إلستقبال 
المواسدخول   بالخرسانة  وخروج  الجديدة  المناهل  ير ضمن 

المنمالوالمواد ال تركيب األدراج من حديد د وريوتوسبة  ائه 
تنفيذ  لويتم ا  ل وحيثما دعت الحاجهالسكب و الخاصه بالمناه

   .مخطط  النموذجي الذي يعتمده المهندس المشرفال حسب

 لكل موقع عمل  3(م 1-5) ❖
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       دهبعالمجموع إلى ما  نقلي 
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 المبلغ اإلجمالي  سعر الوحدة  الكمية  لوحدة ا ن األعمال ا بي البند 

 دينار  لس ف ار دين فلس     
 بالطن : . 8

خضوع   روم ذو إجهادبتسليح متقديم وتوريد وتركيب حديد  
   de 60)  eel GraStrength St (High 2نيوتن/ملم420

القص يشمل  وا  والسعر  الترفلضيوالثني  وكراسي    يع اع 
مخطط   تقديم  المقاول  وعلى  مايلزم  وجميع  التربيط  وسلك 

المواف التنفيذ  تنفيذي لألعمال المطلوبة ألخذ  المسبقة قبل  قة 
. ق   . م  المتطلبات  مراعاة  ،   441/1986أ/  مع 

الثالث  من الباب  305وحسب البند رقم  442/1986م.ق.أ/
البند   حسب  السعرووشم  7/327والكيل  البند حس  لية  ب 

وتعليمات  ن  م  7/328 المواصفات  وحسب  الثالث  الباب 
 المهندس المشرف.

 ( طن لكل موقع عمل 2 -0.2) ❖

 
 
 
 طن 

 
 
 
1 
 واحد

    

 لطولي:بالمتر ا . 9
كانت   مهما  حجرية  أحواض  وصيانة  وتنفيذ  وعمل  تقديم 

بإستخدام   العقبأبعادها  المقصوص الحجر  أو  الغشيم  اوي 
القا النوع  من  والمنتظم  اسي  وشكل  نوع  جر  لححسب 

سم    20 -15كة حجرمن  الواقع وبسما على أرضالمستخدم  
يك أن  على  نوعه  كان  الوومهما  مستوي  الخارجي ون  جه 

والجانلالع كسروي  قوة  الظاهروالخرسانة  نيوتن  25  بي 
ة  رسانة بسماكعلى أن يكون الحجر مغموس في الخ  2ملم/

 1:1لط  بة خسم والتكحيل بمونه إسمنتية بنس 10ال تقل عن  
إضاف الملوة  مع  لمونالمادة  لتت   ةنه  القائم  التكحيل  مع  ناسب 

يشم والسعر  الجديد  اإلنشاء  القصأو  أعمال  واإلزالة    ل 
موقعللبال  في  والتشكيل   ط  والحفر  أنواعه  بكافة  العمل 

التا وإزالة  والتكسير  الجديد  ولإلنشاء  للقديم  التنظيف  لف 
وجميع   الحوض  لتشكيل  الالزم  يوالطوبار  إلتمام  ما  لزم 

 المشرف. يمات المهندسلفات وتعوحسب المواص ملالع
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                  واحد              

    

       الخالصة ينقل المجموع إلى   
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المبلغ اإلجمالي =  
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للفرد   البدل الشهري
اً )ج( شهري  
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 )ب( 

العدد  
 )أ( 

قم الر البند  وصف  

نار دي فلس  دينار   فلس  
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 دد:بالع
الخويبب    ان ي حببب وابب ا     المقببل  يجببع ى بب  

جهببلم معببلى  اعبب لل ام للزببلة الماميبب    بب ي  
لزبلة  مبة  –لل  األ  لي  من أوللء المحلفز  العم
 .2016( لعلة  131)
 
مهل س ح يث ال خب   حعبع ال خاابل   .1

    و .المط 

 فلي ن. .2

 

 ىمل  .3
 
 

 مالحظات هامة:
حع   يبع يقب ة ابل  الأين في حل  ى ة  عي  .1

مط  وب  مبن العم  وحعة ضعف القيم  الملليب  ال
و    عيين الا ا   المط  وب  ملبخ خب     المقل  

 ف    ال  يع   / أ  ىب ة ال عيبين مبن معب حقل 
لملليبب  ال ببي  ببة يببث  عبب   الموببلل  اوح المقببل  

 العلم .  ا ا حعمهل لإلي 
ن  ععي  الج    أى    اب  مب  المقل     ى   .2
 اع وعل  ى ضخ.مة وذلك ي ة  ي    ة ل

 ا   اإل ا ي   ىلم   في ي ة  ح ي  أج   الا  .3
الم ببل يح حعببع األجبب   الملابب   ى يهببل 

 يثي  المع م   في  ما   العم   ل مهل عبين حب
ن الحب  األ لب  لعب ة ىب  ى   ان ال  قب   ال خ  
لقلو  المهل عبين ى  عين المع م  ل مهل   ا ع ال

   ىببن مببل   قببل  مأي  خ ببفاأل  ليببين  اذا  
م ي ة اع وعل  ى ضخ المق ة.  علوقل

ى   الا ا   ال بي يب ة اى مل  بل ل عمب  فبي   .4
ان  قب ة لابلحع العمب   بهل     ال لفيبذم ل يح  

ع  طي ب  مب   العقب  عم  وللم ب   ف غ الم  ل 
وبجج  ا  وب  ن  يعم المقو ل   ان ال يمل س ا  

أ    وبجي  زيفب  مبح أي  ب ا  أ  م ععبب  اجب
ان ال ي ب   لفعبخ اثلبلء    المقبل  ي   خ  غ 

 ال عمي وجي ىم  اخ .أ مل  ال  اة  
ولل  ميب ى     اة ابل    الحع العم يق ة   .5

 .المقل   الملفذ ل م   ع

10.  

  ينقل ا لمجموع إلى الخالصة       
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 المبلغ اإلجمالي  دة وحسعر ال الكمية  وحدة لا ان األعمال بي البند 

 نار دي لس ف  ر دينا فلس     
 

11 . 
 

 بلغ احتياطي : م
لزم  ياعمال تطرأ خالل تنفيذ العطاء    رصد مبلغ احتياطي ألية

ات وخالفة على ان يتم  تنفيذها باستخدام المواد والعمل وااللي
ال على لجنة اللوازم واالشغال ألخذ الموافقة ض تلك االعمعر
   .تنفيذ القبل عليها بقة المس

 
 مقطوع  

 

 
 مقطوع 
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 يطنسبة االرباح على المبلغ االحتيا
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       ى الخالصة لمجموع إلا ينقل  
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 صة النهائية لخالا
 

 (2022هـ// 7   ) :عطاءرقم 

رقـة فـي تفمواقـع مفـي  المختلفـة أرصفة وممرات ومناهـل الخـدماتوصيانة طرق مال عأيذ تنف  :طاءسم العا
 الثانيةللمرة  – ةنطقة العقبة االقتصادية الخاصم
 المبلغ  ان بيـــال لرقما

 دينار فلس  

   يمة األعمالقمجموع  .1

   (% زيادة )           يل او نز ت .2

   ة يل  او الزياد لتنز اع قيمة االعمال بعد مجمو  .3

   (الزامية التشغيل اماعد )نظسادر المقاول المك .4

 11000 00000 رباح الحتياطي واالمبلغ الا .5

   (5+البند )( 4البند ) ( +3ند )الب .6

ــوع ا ــط المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــائي فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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