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 د تمهيـــــــ
 

بدائرة   ممثله  واإلسكان  العامة  األشغال  لوزارة  الدؤوب  الجهد  إطار  في 
لشروط  ث ايد وتحديحألردني وتو العطاءات الحكومية لدعم وتطوير قطاع اإلنشاءات ا

يتواو المحلية  ة  ديعاقالت عالميًا   مغنايتو   فقبما  بها  المعمول  التعاقدية  الشروط  مع 
 اف التعاقد . ويحقق درجة عالية من التوازن بين أطر 

 
للمشاريع  الموحد  المقاولة  عقد  من  المعدلة  النسخة  هذه  أيديكم   بين  نضع 

علم عمل  نتاج  تعتبر  والتي  قااإلنشائية  متميز  اللمي  به  ا  جنةت  ة  ئملداالفنية 
ا اإل للتطوير  كافة  علا  يةائنشعقود  تمثل  والتي  الحكومية  العطاءات  دائرة  في  املة 

من القطاعين العام والخاص آملين  نشاءات األردني  الجهات ذات العالقة بقطاع اإل 
بدورها   تنعكس  التي  المرجوة  الفائدة  يحقق  والهاأن  الحيوي  القطاع  هذا  م  على 

 . لوطني اد اقتصاال ن روافد مبر رافداً ت عوالذي ي
 
 

 وزير األشغال العامة واإلسكان                           م دائــرة الـعـطــاءات الـحـكــومــيـــةاــــــر عـديمــ
 رئيـس اللجنة الفنية الدائمة لمراجعـة وتفسير                            

 ئية ــانشــــــــإل لمشاريع اعقد المقاولة الموحد ل
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 التعليمات الى المناقصين

Instructions to Tenderers 
  ( 2022هــ//  9  ) العطاء رقم ❖
 العقبة-تنفيذ أعمال صيانة متفرقة للشوارع واالرصفة في قرية رم  خاص بمشروع:لا  

 .العقبة - ة رمقري :العطاء يذفتن موقع
 

أعمال صيانة متفرقة للشوارع  تنفيذ  ب  قتصادية الخاصة بالقيامترغب سلطة منطقة العقبة اإل  :الوصف العام للعطاء   ❖
 .حسب ماهو مبين بوثائق العطاء وجداول الكميات المرفقة و العقبة-واالرصفة في قرية رم 

  
العطاء والراغبين باالشتراك في    طرح هذا  إلعالن عنجب ا صة بمو المناق سخ  ء نلذين يحق لهم شراقاولين المن ليمك (1)

النسخة    ثمن  عبل دف اقك موذلالعطاء الموزعة مع دعوة العطاء    من وثائقعلى نسخة    لحصولموا لصة أن يتقدالمناق 
 مقرر .ال

 شمولية وثائق العطاء  (2)

  )المشروع ( ما يلي :  طاءتشمل وثائق الع         

 . ا اإلعالنفيه اء بماالعط وة دع -2-1

 تعليمات الى المناقصين.لا -2-2

 ويتضمن: اإلنشائية اريع حد للمشقاولة المو عقد الم -2-3

 الشروط العامة .  -أ

 .ةيضاف اإل الشروط الخاصة -ب

 عرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات. الذج مان -ج      

 المواصفات الخاصة. ة و المواصفات العام -2-4

   السعاراو الكميات  لاوجد -2-5 

 . ت(وجد  )إن  المخططات  -2-6

 أية مالحق تصدر الحقاً  -2-7
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  : ضالعرو  تقديم  صات /طريقةإعداد وتقديم عروض المناق (3
لعمل ، وأن يتعرف عليه وأن يحصل بنفسه موقع ارة  زياوم بقي ن  أ  ةناقصالم(  ينبغي على من يرغب االشتراك في هذه  3-1)

الالزمة الخاصة ، على جميع المعل  هقتنفوعلى مسؤوليته و  المحيطة    يتهااهم  ن يتفهمالعرض ،وأ  قديمله لت  ومات  والظروف 
ى ؤثر علي تالتتلك    و أ  ،  ةناقصالمرى التي لها عالقة بوكل األمور األخروف العمل ،  ، وظ  ةالمحلي ر العادات  بالمشروع وسائ

 وضع أسعار عرضه. 

 ئة النموذجبتعبمناقص  ر ، ويقوم الاقصة المدرج في هذا الدفت نلما  يقدم عرض المناقصة على نموذج عرض -أ
 المحددة لذلك .  ة في األماكنمناقصلثائق ارى ويوقع و يات واألسعار وأي جداول أو مالحق أخكمالوجدول 

 ت باألرقام والكلمات بخط واضح .الكمياول جدافي  ة دوحال سعارة أيشترط تعبئة خان -ب

خّل بأي  أ أوعديل،  مناقص أي تى الذا أجر مناقص ، وإالعلى وثائق العطاء من قبل  يلعدال يجوز إدخال أي ت -ج
 ضه . ر رفض ع ك يؤدي إلىمن هذه التعليمات ، فإّن ذل

فإّن   -د  ، بديل  عرض  تقديم  المناقص  أراد  إذا  ترفق    مذكرة  في  ذلكقدم  ي  أنه  تتطاعباسأما  منفصلة  خاصة 
األ بالعرض  يتقدم  أن  ، شريطة  العكل  صيبالعرض  وللجنة   ، مطلوب  هو  المختصما  تطاءات  أن  في نظر  ة 

 ضه  رف ت بديل أوعرضه ال

يقدم   (3-2) أن  المناقص  على  ايجب  على  اعرضه  التع  مطلوبللنسق  هذه  العط في  ودعوة  يشتمل ليمات  وأن  اء 
 -ية :التال ماتعلو والم  تنايابى العل العرض

نـت إذا كاقيع عنهـا . و ويض للمسـؤول المفـوض بـالتو فـلتا وضع منشأة المناقص فـردًا كـان أو شـركة ، وكتـاب -أ
ون ينهــا بحيــث يكــالف بتة االئــديم اتفاقيــف فإنــه يجــب علــى الشــركات المت لفــة تقــالئــتبشــكل ا نــاك مشــاركةه

ف االئــتالف علــى العــرض ، وأن يقــدموا راع أطــيوقــأن ، و  ( ينردفــومن عــينامن ) مجتمالتــ لف بالتكافــل والتضــ
 ائهم مجتمعين .مأسب  الكفاالت والضمانات

ًا ، م بها حالي سبق وأن أنجزها ، والمشاريع الملتز   تيالمشاريع  يان وصف المع بته ،  ؤهال لمناقص ومخبرة ا -ب
 أرقام واقعية .سب إنجازها بيان نبو 

المقاو  -ج أسماء  يالذي  ن ـيعي ر الف  لينذكر  األشغال استخد  نوي ن  مقاول  اسم  ذكر  شريطة   ، التنفيذ  في  امهم 
النكاميالكهرو  هذا  يكون  أن  على  الفرعييكية،  الفئ ضممصنفاً   مقاول  نفس  التي  ن  المقاول  تمينة  إليها  ي 

 سل التنازلي .باشرة بالتسليها ملالتي تأو بالفئة الرئيسي في تصنيفه 

الم -د العرض  مع  أويلماة  لكفا  قدميرفق  مشي  ة  لصصدك  في ق  المحدد  بالمبلغ   ، وألمره  العمل  صاحب   الح 
انلما  ) ملحق عرض  كدليل على جدّية   ) المناق اقصة  للدخلتزام  المناقصةول ف ص  تلك ن  أ   ، وعلى  ي  تكون 

 في األردن . للعمل مرخصة  ؤسسة ماليةالكفالة صادرة عن بنك أو م
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الذي  للمناقصين  الكفاالت  لتعاد هذه  المختصة خالل  حسبما  ،    طاءالع  مهليع  لم يحن  العطاءات  تقرره لجنة 
ي يحال  لذا  المناقصسبق . أما  ما أصة أيهكفالة المناق العطاء أو انتهاء صالحية    لةحا( أيام من تاريخ إ7)

 .   وقع العقدان األداء ويدم ضمقد أن يالكفالة بععليه العطاء فتعاد إليه هذه 
( فعندها يتوجب على المناقص    Bondsات تأمين )انه ضمفي  عملتست  دلب  لىإيًا  نتمأما  إذا كان المناقص م

األحوال يجب أن ل ك مان وفيثل هذا الضبل مكان يقفة فيما إذا مسبق إلى صاحب العمل لمعر  لببط أن يتقدم 
 ها . لعمل في االردن عند تقديمالية مرخصة لسسة مؤ ك أو مصدقة من بنتكون تلك الضمانات م

ن يحدد عنوانًا أه  ليأما إذا كان مركز المناقص الرئيسي خارج األردن فإّن ع  كامل ،ال  سميالر   اقصنلما ن  واعن      -هـ
تبعث  أو رسالة   ة المراسالت واإلشعارات . وكل إشعاراف ك  جه إليهمي الذي تو الرسنوانه  ردن ليعتبر عله في األ 

 إليه . ان تعتبر وكأنها قد سلمت لى هذا العنو جلة عسم
أليالً لحت  يقدمأن   -و اسعا  واود  لبنر  المواد  تكاليف  مبينًا   ، العطاء  في  المحددة  اآللية  يجهلتالرئيسية  زات 

 ال كاملة . شغألبنود ا باح إلنجازاألر ارية و لمصاريف اإلدوالمصنعيات وا
بيانات -ز أو  معلومات  يطلب  أي  ا  أخرى  أو    مناقصلإلى  ب تقديمها  بموجإرفاقها  مطلوبة  كانت  إذا  ب  عرضه 

 مواصفات الخاصة أو هذه التعليمات .أو ال  فيةضاة اإلصالخا طلشرو ا
لتنفيذ كل من تلك   يةكلقيمة اللى أنها الات عالكمي  نود في جدولبلي يدونها المناقص أمام اتالر  ( تعتبر األسعا3-4)

وإنجازها   أيةالبنود  و ف عيوب    وإصالح  ،يها  للعقد  ك  فقًا  األــــــــــــــــــــوتشمل  اعمذلك  )  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــ ديهيتملال  ة 
Preliminaries ت ( . كميادول الصة بها في جاالتمهيدية بنود منفصلة خ لماع( ) إاّل إذا ورد لأل 

 : توضيح االلتباس( 3-5)          
 قئثاو   يوض ف غم  ء ، أو كانت هناك حاجة لتوضيح أيعطافي وثائق ال  تناقض  باس أوناك أي التإذا كان ه        

ن أجل التوضيح وإزالة  مة  تصلمناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات المخفعلى ا،    طاءالع
يًا طجابة ختوزيع اإل  ( أيام ، ويتم  7اء بما ال يقل عن )  عطالد لفتح  اريخ المحدالت  د يسبقلتباس في موعاال 
التوضيح مبررًا لطلب مثل هذا    تخذأن ي  زجو ي  ء والعطامتقدمين لل ات على جميع المناقصين اللى االستفسار ع

 . تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض
 : إيداع العروض ( 3-6)        

 ( 2022هــ//    ) عطاء رقم مكتوب عليه من الخارج م تو ظرف مخ كاماًل وفيض متم العر يقد -أ    
واسم المقاول ويودع في  ،  العقبة-تنفيذ أعمال صيانة متفرقة للشوارع واالرصفة في قرية رم  بمشروعاص خال 

 يخد والتار قبل الموعأو  لك في/وذ  ءالنها عن العطاتصة في إع خالماءات دوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطصن
 ع .احددين لإليدلما

 غلقًا . إّن أي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إلى صاحبه م -ب  
إذا نص في دعوة العطاء على اتباع  ضور من يرغب من المناقصين ، إاّل  دة في جلسة علنية بحعاوض  العر فتح  ت -ج  

 . آخرسلوب أ
 
 
 وض : إلزامية العر ( 3-7) 
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اعي م  لعرضتبر  لللز المقدم  يجوز  ص  اق منمًا  بعدحب  سوال  العرض  ملزمًا   هذا  العرض  ويظل  لاليداع  موعد  اخر 
عطاء مدة التزام  اريخ إيداع العروض إاّل إذا حدد في دعوة البتداء من تامًا  يو   (  90  فترة )لقدم به  للمناقص الذي ت 

 .  دةأطول من هذه الم

 : ناقصة عمالت الدفع وعرض الم (3-8) 
على غير ذلك في شروط دعوة العطاء . وإذا كانت هنالك   إذا نص  إالّ   يار األردنينلد باأسعاره    ماقص تقديالمنعلى  
أسعار تحويلها في  ي نموذج عرض المناقصة ، فإنه يجب تحديد تلك العمالت و ف يها  عل  صمنصو للدفع    ت أخرى عمال

 . "  اسيألسا موعد " التاريخ
 

 ء العطا  وإحالة تقيـيم العروض(  4)
 : روضم العتقيـي( 4-1)

  ةسلط  ه فيب  لالمعمو  2001( لسنة  4رقم )اللوازم واالشغال  نظام    بموجبييمها  المناقصات وتقوض  ر م دراسة عتي
الخاصة  طقةمن االقتصادية  بموجبه    العقبة  الصادرة  الموالتعليمات  النافذة  المملكوالتشريعات  في    نية ردأل اة  فعول 

الحكالمشتري  مانظ)  الهاشمية رقم  ومات  بمق  2022لسنة    (8)ية  االصادر  )لمادتتضى  و114ين  م120)(   ن( 
 التعليمات . بهذهة ياودر  طالعإ ىيكون علويفترض في المناقص أن  ،(نفسه النظاموالتعليمات المنبثقة من  دستورال
 

 : أسلوب تدقيق العروض(4-2)
البنود الواردة   لسلسحكم التال ي ى انض علرو العقيق التالية في تد  ءاتجرايتم إتباع الخطوات واإل

 -:هأدنا
سـعر قض بين حساب جملة أي مبلـغ ومـا يجـب ان تكـون عليـه هـذه الجملـة بتطبيـق اتن وعرض خطأ االُوجد في  ا  إذ -أ

ل تـالي يـتم تعـديلوبا،  ات المختصة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيـق سـعر الوحـدةعطاءال  ةللجن، ف   دةحالو 
 .ي للعطاء وفقًا لذلك  لجمابلغ اإلو المار أألسعا موعمج

 -ألرقام عن المذكور كتابة بالكلمات فيتم إتباع اإلجراءات التالية:با ورةكوحدة المذالف سعر اختلإذا  -ب
ها إلــى دعنـ نظـرفـي سـعر الوحــدة لبنـد معـين بـين مــا هـو باألرقـام عمـا هــو بالكلمـات فيالف اخـت وجـد إذا : (1-)ب 

قـرب عر األالسـبتم األخـذ يـ يـراً فـرق كبكـان الكتابًة بالكلمـات فـان   جاءًا وما  ء رقما جاين مب  ابيالحسالفرق  
 ج .واردين بالكلمات أو األرقام إلى السعر الدار السعرين المن 

 صغيرًا فعندها يتم األخذ بما جاء كتابة بالكلمات .فرق ال نكاا : إذ( 2-)ب
 ه .قبول العرض أو رفضلًا  ر منطقيالسع قييمفي تق حالتصة العطاءات المخ  جنةلل ( : ويظل3-)ب

 ةالمختصـ الحسابية ،  فإنه يـتم تصـحيح المجمـوع وفـق مـا تقـرره لجنـة العطـاءاتيات  عمللي أي من اف   د خطأا ُوجإذ -ج
 صحح ملزمًا للمناقص .الم وعمجالم يكون و 

رة وكأنهـا محملـة علمسـد غيـر االبنـو تلـك بـار عتم افيـت ر مـن البنـود ،ثـأك أو إذا ُوجد أن المناقص لـم يقـم بتسـعير بنـد -د
تلـك  يذها )فيما إذا أحيل عليه العطاء ( وذلك بدون مقابـل سـواء أرفـققص تنفمنالا  ، وعلى  رى األخلعطاء  بنود اعلى  

 ي عرضه . ها ف فقر يلم  د أونو بال
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دة حو لر ابت اسعااو كت،    اضحةو   غيراءت  ط باألرقام وجقا ف إنماذا لم يقم المناقص بكتابة سعر الوحدة بالكلمات و  -هـ
لمبلغ عندها يجوز للجنة العطاءات المختصة إتباع  لة اجم  بس في احتساباالت  ل معهاة وتشكبكلمات غير واضح

 -لية :اإلجراءات التا
وز بند ، عندها يجلل  بلغألرقام او الكلمات غير واضحة مما يشكل التباسًا في حساب جملة المنت اكا  ا: إذ(1-  هـ)

ا  ر وردى سعأعل  يقتطب المناقصين اآل  دلبنلهذا  ا، عند  العطامنين بلمشاركخرين  الحصول اية  لغ   ءاقصة 
 مالية لهذا العرض .لى قيمة إجع

ال2-)هـ إذا بقي هذا   : الذ(  )هبنلاليه  بق عط  يعرض  النية  1-ـ  د  قيمًة واتجهت  العروض  اقل   )  ، لإلحالة عليه 
 . نخريصين اآللمناقند اند علبا اذأدنى سعر ورد له قطبي عندها يتم ت

 (  . 2-)هـ اس سللعرض على أ ةيجمالمة اإلل القي( : يتم تعدي3-)هـ
ا -و دون  ما  لبند  المبلغ  جملة  بكتابة  المناقص  قام  يقوم  إذا  كوح لاسعر  وين  تدبن  البند دة  لهذا   تابه 

 دلبناية  على كم لمبلغلة اة جمسمن ق موحدة لهذا البند  سعر) وكان سعر الوحدة رقمًا غير واضح ( فيتم احتساب 
الم -ز  قام  بإذا  أورة  بصد  بنتسعير  ناقص  ف مب  ومغلوطة   ، فيها  الحقالغ  المختصة  العطاءات   للجنة 

 -بما يلي : 
 ،  عرض اورفض ال -1 

المناقصين اآلعار  سألال  ديتع  -2 الرائجة وأسعار  السوق  شريطة ان تبقى   نخريبمعرفة المقاول مستأنسة بأسعار 
 تدقيق . البعد العرض قيمة  اوية أو اقل منمس ديلعالترض بعد ة للعمالياإلجة قيملا

لجت (4-3)  بماحتفظ  متقيد  غير  أي عرض  إهمال  في  بحقها  المختصة  العطاءات  في  نة  الهذ   ورد  تمارس كما  ت  امتعليه 
)اللوازم واالشغال  نظام    بموجبصالحياتها   به في سلطة منطوممعال  2001لسنة    ( 4رقم  قتصادية اال  العقبة  ةقل 

الصادر   الخاصة بموجبه  والتعليمات  الم  ريعاتوالتشة  ف النافذة  الممفعول  المشتريات  ام  نظ)  يةمالهاش  دنية ر األ ة  لكي 
والتعليمات المنبثقة من   ورلدستا  نم(  120)( و114دتين )ى الماضتالصادر بمق  2022( لسنة  8الحكومية رقم )

العط حابإ  ،(نفسه  النظام التقلة  دون  وياء  قيمة  العروض  بأقل  ذلك  متيد  لم  ن دو  كل  مناقص  ألي  يكون  يفز    أن 
 إزاء ذلك .يض و عمل بأي تعالب مطالبة صاح بالعطاء أي حق في

 

 ( الضمانات ) الكفاالت (5) 
 :فيذ ( نة التالاء ) كفضمان األد  ( 5-1)

 يوما  (14)  ةفتر   لخال   ة و التأمينات المطلوبلكفاالت اوتقديم ا  يذهتنفعقد  ن يقوم بتوقيع  أ  اقص الفائز بالعطاءمنال  ىعل
احب العمل ضمان األداء  أن يقدم إلى ص  اقصن، وعلى الملهه  و تلزيمه أعلي  طيًا بإحالة العطاءمن تاريخ إبالغه خ

أو   نوكالبان الصادر عن أحد  تكون قيمة هذا الضم، و   مرفقال  ءألداان ا ضم  جب نموذلعقد حسقيع اتفاقية اعند تو 
 ات فيذ التزامتنناقصة( وذلك ضمانًا لدة ) في ملحق عرض المحدم نفي األرد سسات المالية المرخصة للعملمؤ دى الإح

 ا قد يترتب على المقاول وفاء ألغراض العقد. امًا ، ولدفع م تاً العقد تنفيذ
ا يحق لصاحب  دهب فعنالمطلو اء ألدز عن تقديم ضمان ااقية العقد ، أو عجاتف وقيعت ن عأخر أو تص ق اض المنإذا رف 

بة بها  طالمأي حق في ال قصيكون للمنا  رجوع إلى القضاء ، والالمرفقة بعرضه دون الة صق االة المنفالعمل مصادرة ك
 تعويض بشأنها . أو بأي 
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 : ( لعيوباإصالح كفالة  ضمان إصالح العيوب )  ( 5-2)
ــلالى لـــع ــاحب العمـ ــدم لصـ ــاول أن يقـ ــها مقـ ــلمه شـ ــد تسـ ــلدة عنـ ــغاتسـ ــملم األشـ ــة  ان. ضـ ــوب بقيمـ ــالح العيـ  %5إصـ
ــة ق  نمـــ ــاألعيمـ ــزة النهائ لامـ ــالمنجـ ــمان قياد التيـــة بعـ ــديالت ، لضـ ــتكماعـ ــه باسـ ــال المل مـ ــتاألعمـ ــال بقيـ ــذ أعمـ ة وتنفيـ
ــوبإ ــالح العيـ ــا  صـ ــوص عليهـ ــدة المنصـ ــة للمـ ــقالمطلوبـ ــي ملحـ ــرض ا فـ ــاقص لعـ ــوبح ،منـ ــون ي ثيـ ــذاكـ ــم هـ ان الضـ

ب حاصــــالضــــمان لذا مــــل فــــي األردن . وبتســــليم هــــلعخصــــه لمنهمــــا مر كــــل يــــة نــــك أو مؤسســــة مالصــــادرًا عــــن ب
 .ءضمان األدا  العمل يعاد للمقاول

 
 عامة :مالحظة 

ــلّ ا إذ  ــاقص أخــــ ــأي المنــــ ــذه التع بــــ ــن هــــ ــمــــ ــةليمــــ ــاءات المختصــــ ــة العطــــ ــق للجنــــ ــه يحــــ  ات، فإنــــ
 .عرضه اداستبع
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 المقاولة الموحدد عق
 2010/للمشـاريع اإلنشائية

 
  2013 دلة الثانيةمعلعة االطب

 لحكومية  اءات اسكان / دائرة العطشغال العامة واالة االوزار ن  م ةدر صاالت والتعديال
 

 
ـي ـ جـزء الثانلا  

 العامـــــــــــة   ـــروطلشــــ ا
 
 

الشروط   دفتالعامة  تعتبر  ا  رفي  الموحدمقاو لعقد  لعام  مشلل  لة  اإلنشائية    رة وزا  الصادر عن  2010  اريع 
ااألش ال  انـواإلسك  امةلعغال  المعدلة  الطبعة  االشغالوا  2013ثانية  وزارة  من  الصادرة  نظام    و,  لتعديالت 

والتعليمات   الخاصةية  ة االقتصادسلطة منطقة العقب به في    المعمول  2001لسنة  (  4)رقم  غال  شالوااللوازم  
رقم  مية  و ت الحكمشتريالاام  نظو )   هاشميةلا  ةدنير األ ة  فعول في المملك افذة المعات النشريتوالالصادرة بموجبه  

 النظام ة من  قث نبلميمات اوالتعل  ( من الدستور120)( و114) تضى المادتين  الصادر بمق  2022نة  لس  (8)
تبعها من  ي  ما  علعطاء وجميا اطرح هذ  ريخبتاصة  االقتصادية الخا  في سلطة منطقة العقبة   ةالساري  ،  (سهفن

د اطلع عليها وتفهمها  نه قبأ  منهاماً لتز ا يعتبر المناقصن تقديم عرض وأ طاءتعليمات شروطًا عامة لهذا الع
 .بنودها ع جميوقبل ب
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 عقد المقاولة الموحد
 2010/ ائيةللمشـاريع اإلنش

 
  2013 ة لدمعلا  ةالثاني  ةعبطال

 
 

 الجــزء الثالـث 
  الشـــروط الخاصـــة   

 
 
 
 



(  2022ـ/ه/ 9 ) ء رقم :اعط  ندسية ءات الهالعطا ة مديري اشمية دنية اله لمملكة األرا                         

2220   أيلول  

 صة الخا ةصاديتاالق نطقة العقبة م سلطة

االرصفة في  رع و صيانة متفرقة للشوا  الذ أعمتنفي
 قبة الع-قرية رم 

 

15 

 ئية إلنشااع ريللمشا وحد الم مقاولةعقد ال 
  وط الخاصةالجزء الثالث : الشر 
ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ  

............................ .................................................................... مشروع:لا  
     

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

 الشروط الخاصة .  -أ
 ضافية. الخاصة اإلالشروط  -ب
 . ت  ناوالبيات ياق نماذج العرض والضمانات واالتفا   -ج

     
 
 

  هذافي اردة و الط  تمد الشرو وتع مة ، اشروط الع الزء ججزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متممًا ل الذا ر هيعتب    
 للعقد .   الجزء كشروط خاصة

ر  قدالبالعامة يعتبر سائدًا ويؤخذ به    مواد الشروطعديل على  إّن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو ت    
 المواد " . لى تلك " ّدل ع يع أو  ضيف أو يلغيأو ي  رفسي  الذي
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 (1)  ة اإلضافي  صةلخااالشروط    -ب
 

 فيةاإلضاصة ط الخارو الش -ب
Supplementary Particular Conditions 

 ـــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــــــ 

 .  ضوع هذا العطاءع مو لمشرو وصف ا *
وضح بوثائق مهو    سب ماحو   العقبة-الرصفة في قرية رم  تنفيذ أعمال صيانة متفرقة للشوارع واع  يتضمن المشرو           

 ميات المرفقةالكوجداول  العطاء
 :. يبار ما يلاالعتعين بخذ ن أقصيعلى المنا

ويجــب  زء ال يتجــزء مــن المشــروعر جــعتبــت الخاصــة تت ولــم تــرد فــي المواصــفايــالكمي اعمــال وردت فــي جــداول اأ .1
 من األعمال .ضمن ا يرهتسع

 .( يوم175) لاالعمامدة تنفيذ   .2
 . هينشائية بجزأع األ اريوحد للمشقد المقاولة المع  فترروط دالعطاء لشهذا يخضع  .3

 ن كان مطلوبًا ( . إ وكيد الجودة )تنظام   – ( 9/  4المادة )   *
 ها. ب العمل والمواد التي يقدمصاحمعدات   – ( 20/ 4المادة )   *
(  42مدة ) تعدلع ، المشرو ا هذ روفظل بالنسبة –مباشرة العمل    –(  1/  8 ة )مادلا  *

 ( .   8/1مادة لبا علقفيما يت ق عرض المناقصةارد في ملححسب ماهو و يومًا الى )
 نجاز مدة اإل    –(  2/  8مادة ) لا  *
 تأخير . تعويضات ال  –(  7/  8المادة )   *

 فيالت بسبب تغير التكاليتعدال –(  8 / 13ة ) دامال*          

 : ة ما يليالشروط الخاص لفقرة  ) ز ( منة ايهاضاف إلى ني
حالــة انخفــاض  فــيويجــب الحســم منــه ,  اتوقــحر ملســية وأســعار اعار المــواد الرئيأســ يــادةعــن ز "  

 ار المحروقات الخاضعة لتعديل األسعار ".ية  وأسعاد الرئيسأسعار المو 
 

 
 
 
 
 



(  2022ـ/ه/ 9 ) ء رقم :اعط  ندسية ءات الهالعطا ة مديري اشمية دنية اله لمملكة األرا                         

2220   أيلول  

 صة الخا ةصاديتاالق نطقة العقبة م سلطة

االرصفة في  رع و صيانة متفرقة للشوا  الذ أعمتنفي
 قبة الع-قرية رم 

 

17 

 تالية :عاة األمور الرام اولمقالى ب عليج *
 

 :مل ذلك()في حال تطلب الع ةماعمات زاتلا -أ
 .تطاع المسقدر  بيئة بتلويث الالعمل على التقليل من الضجيج و  -1
 ل .ض غير تنفيذ األشغار غي ع ( ألوق لمتعمال ) اعدم اس -2
 ئضة عن الضخ وخالفه لمنع اإلضرار بالغير .افالياه  والم  فيضانتصريف مياه ال -3
صـــرح لـــه باقتالعـــه وإعـــادة مـــا لـــم يل ليبـــداجات بشـــكل مالئـــم ، وزرع يالمـــروج والســـو  ارشـــجاأل ىلـــفظـــة عالمحا -4

 لمهندس .ا اتليمعت بلى حساألو تها  لى حالسياجات إال
مـل الترتيبـات وعيقـوم باالتصـال معـه ،  نل ألمقاولك أحد المجاورين ، فعلى الة على مب إنشاء سقاوجو في حالة  -5

 .  اصالخ بهعند إتمام العمل وعلى حسا ان وإصالحهمكالء إخال ك ، ثمالالزمة لتنفيذ ذل
 

 :د الواردة أدناه(لبنو ن اه م)حسب طبيعة المشروع وما ينطبق عليضبط وإدارة العمل  -ب
 محاضر االجتماع .اد وقع وإعداجتماعات المد عيموا بيفي ترتدس لمهنن مع اأن يتعاو -1
 ّدلومعـ طوبـة ،ة الهـواء القصـوى والـدنيا ، والر ار ، يسـجل فيـه درجـات حـر   ةيـوال الجو أن يعد سجاًل خاصًا باألح -2

 . مو ل يكل  لمليمترات وساعات الهطولابل األمطار طوه
 لتقارير .ا ادوإعد لر العمسي  تقدملبيان  وغرافية أن يقوم بأخذ الصور الفوت -3
 ول .بأس عن إنجازاته أواًل دنهمثل المجدواًل لذلك ، وأن يعلم م أن يضعالح العيوب ، إص في حالة -4
ي يتفـق مـع لـذا لكالشـبو  ب العمل ، وبالعـدد والحجـمح، واسم صا  وعشر الماسم  تبين    أن يزود الموقع بالفتات -5

 عليه . المهندس
دء علــــى المقــــاول قبــــل البــــجــــب مــــل مــــا فيس لمــــادة أو عنــــدمهد العاأو مســــ نــــدسالمهة رفــــض فــــي حالــــ -6

 ممثـــل المهنــــدس أو المهنــــدس ، وذلــــكى إلعــــادة أو التصــــحيح إلــــابقترحاتـــه بتصـــحيح الوضــــع أن يقــــدم م
 طأ .لخا راري تكلتالف 

ــز مخكــان م اإذ -7 ــه تجهي ــا من ــطلوب ــه أفــ ادو مــلل رتب ــزوده ي الموقــع / فعلي ــرة  بمشــرف ذين ي ــة لتأدخب   المهــامي
 :ة  ليالتا

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

 عقد :لمه بخصوص اهام داءت وأمقاوالممارسة مهنة ال -ج
 

 ة: الممارسة الجيد -1
ادة تكـــون تلـــك المـــن أ فهـــوممله مـــن افإنـــة ، مصـــنعي منـــتج أو يكـــن قـــد حـــدد وصـــف كامـــل لمـــادة أو لـــم إذا

ــأو ا ــل مالئمــــة ألغــــراض العلعمــ ــتنتج مــ ــا يمكــــن أن يســ ــد أو مــ ــامنيقــ ــات الت هن مضــ ــًا لممارســ ــذ نفمنطقيــ يــ
 . ابهواصفات القياسية المعمول مالعامة والت  فاواصوالملبنود الجيدة  ، بما في ذلك نصوص ا

 مواصفات القياسية :لا -2
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ول لى المقافإنه يجب ع  رها( أو غي  B. S.S( أو )    A.S.T. Mمثل )  ية  قياساصفات  لمادة مو إذا حدد  
 مواصفات لما فيه قناعة المهندس.البقة ما يقدمه من تلك اطن مي تبيتقديم شهادة المنشأ الت

 

 ة  :مقيدالت صفاموالا -3
إلحدىا  ذإ واحد  مصدر  حدد  اا  أو   دموالا  ما  على  يجب  فإنه  التقيلمقالمنتجات  بالبول  ،د  يغيروال  ند  ذلك    
 ة بموافقة صاحب العمل .ية من المهندس مقرونخط  ن موافقةر الواحد بدوصدلما

 

 :  الخدمات المخفية مرافق عالمات -4
ططات مخا  هل عد  ين  مرافق وأدات  مواقع لتمدي  ايوجد بداخله  تيال  ماكنفي األعلى المقاول وضع إشارات بارزة  

 يحها أو تشغيلها  تصلنتها أو ها أو صياص عليالفح ءار عند إجها إلي  هتداءتسهيل اال، وذلك لحية واضحة مسا
 

 : المحليةاستخدام األيدي العاملة  -د
 

 ض المحلية :ن الخزينة أو القرو م  المشاريع الممولة-1
 بموافقة  ، يجوز استخدام عمالة وافدة نيـيردنأل  تي يتعذر العمل فيها من قبلاثنائية  ستاال  التلحافي ا -أ

 .  ةالمسبق  لمالع وزارة
أية       -ب ب وعلى أن  ابنت األسلين غير األردنيـين مهما كاة من الباطن للمقاو رعيعطاءات ف عدم إعطاء 

 . فقطردنية لون الفرعيون بتشغيل العمالة األ او يلتزم المق
الاتبين لص  إذا -ج أّن  العمل  إلىة  صصختة معبيمشروع ذو طحب  فع  وبحاجة  أجنبية  أن يخبرة  رفع ليه 

ر  اصة للنظر في مثل هذه األمو ية إلى لجنة فنية خجنب خبرة األالحاجة لتلك ال   بأسبا  نيبذلك يب   ريراً تق
الونتورفع   المناسب حول ازر سيباتها إلى مجلس  القرار  ر ابية ومقدجناأل  كاتلشر لسماح لاء إلصدار 

 -: يللتااو مساهمتها وتشكل على النح
 ًا ن رئيسواإلسكا معالي وزير األشغال العامة

 دة  اسضوية العو 
 ة واإلسكان  عامشغال العام وزارة األ ينأم

    رة العطاءات الحكوميةام دائمدير ع
 مهندسين ال  نقيب

 لين او نقيب المق
 ع.شرو قة بالموممثل عن الدائرة ذات العال

 

 : نموية خارجية مولة بقروض تم المشاريع ال-2
 نييناألرد تااإلنشاء يقاولانون مضمنها ق  اة القوانين األردنية ومنراعم متي - 
أو    ينف مع مقاولين أردنيـالتأو االئين غير أردنيـين بالمشاركة  شاريع من قبل مقاولالم  فيذ هذهيجوز تن  - 

 .لك ة ذة العامباالنفراد إذا اقتضت المصلح
ــة ت - ــي حالـ ــروعنوفـ ــذ المشـ ــاولي فيـ ــل مقـ ــن قبـ ــر غن مـ ـــدنر أيـ ــز يـ ــب االلتـ ــين فيجـ ــل هـ ــن قبـ ــاولينؤالء المام مـ  قـ

هرة المطلوبـــة والمقــــدرة مجمـــوع العمالـــة المـــامـــن %( 70ن )ال تقـــل نســـبتها عــــأردنيـــة  يل عمالـــةغبتشـــ
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ــدي ــقرًا حقيتقــ ــة وزارة األيــ ــغًا بموافقــ ــى أن الشــ ــكان ، علــ ــة واإلســ ــمح ب ال العامــ ــغيســ ــددأي يل تشــ ــن  عــ مــ
 .رة هلمل األجانب العاديـين غير ااالعم

 

الع-3 والمؤسسات  الوزارات  والبعلى  المسكر والشلديات  امة  العهاات  ببامة  االلتزام  رئيسمة   وزراء  ال  الغ 
ة ثبوت مخالفة أحكامه من قبل الد التي تبرمها  وفي حو قروط العواعتباره جزءا" من ش  1990ة  ( لسن6رقم )

 التالية : ت اإلجراءاهم بحقخذ تت  مقاولينال
( 7ا )هة أقصادمع خالل  ضو ب اللتصوي  حب العمل ه من قبل صاطيًا على عنوانخ  لفاخالم  ولإنذار المقا -أ

 م . سبعة أيا
 تخدمة في المشروع. سمال الفةالمخأجور العمالة األجنبية ة مالية تساوي غرام ض ر ف  -ب

 

ردني أل ا  ينلوطاء  ات الواردة في كودات البنافد المواصعتمة تخاصوالالعامة  ا تبين وجود نقص في المواصفات  ذإ-4
 بحدها األدنى .

 

 شغال .حلية عند تنفيذ األالمالصناعة فرة ومنتجات متو يات اللخدام اآلتسا ليل المحالمقاوى عل-5
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 : ةاإلضافي الشروط الخاصة قحمل **

ى أنــه علــ التأكيــدمــع  راالعتبــا اذهــ علــى فســريو  أقــر يو  الوثــائق مــن يتجــزأ ال جــزء حــقلمال اذهــ يعتبــر
 مـن البنـود الـواردة أدنـاه أنه ليس من الضروري تنفيذ جميع مـا ذكـر  وملحق  الول االطالع على  المقا

 .لوانما يتم تنفيذ ما يتطلبه العمل وما ينطبق على واقع الحا
 .عتباراإل هذا على وتفسر أوتقر  العطاء وثائق من يتجزا ال جزء ن وجدتإ المقدمة مع تالكميا  ولجدا تعتبر -1
 عمـالاأل لجميـع كيـل وحـدة لكل سعرال ساسأ على (بالرقم والكتابة)  للبنود  الفردية  سعارهمأ  وضع  نيصاق المن  ىعل -2

 يأ فـي فيـذهاتن المطلـوب االعمال لجميع وصالحة ولللمقا مةملز  سعاراأل هذه وتعتبر  الكميات  جداول  في  المبينة
 واي واالربـاح تاوآلي واجور عاملة يداي من  التكاليف  ميعلج  شاملة  سعاراأل  هذه  ون تكو   العملموقع    ضمن  موقع

 يحــق وال ضــمنا وأ صــراحة عليهــا منصوصــا كــان ان العقــد شــروط بموجــب المقــاول علــى تترتــب اخــرى  مصــاريف
 . العقد شروط تجيزها التي الحاالت في الإ كان سبب يأل االسعار في  ادةيز   يأب البةالمط  ولللمقا

 والعبــارات المواســير العمــأ جميــع يــثثبتو  يــةلحما شــاملة تعتبــر ورجــواأل ةاالفراديــ االســعار نإفــ ذلــك الــى افةضــا -3
 للخطـر عـرضتت نأ يمكن التي  دتان وج  تالمخططا  على  نةالمبي  وغير  المبينة  والمرافق  الخدمات  عيوجم  ابلالكو و 

 عمـل تشـمل كـذلكو  المهنـدس يطلبهـا تـيال صالفحـو  تكـاليف  كـذلك  سـعاراأل  وتشـمل  المقـاول  عمليـات  تنفيذ  اثناء
 إن تطلب العمل ذلك. المرجعية المخططات  كذلوك  يةنفيذتال المخططات  وتقديم  ريضحتو 

 ضـمن ريـذك لـم او ذلـك رذكـ سـواء المهنـدس  تعليمـاتو   مواصـفاتوال  الكميات  جداول  بموجب  عمالاأل  جميع  ذتنفي -4
 .ةاصالخ اصفاتو لمع إعطاء األولوية لم بعضلا لبعضها متممة كلها  وتعتبر الجداول  هذه في البنود

فيذ ومدى قدرة المحال  وريد أو التن ودة ومدة التجال   عطاء من حيثال  بة في دعوةجميع الشروط المطلو   مراعاةع  م -5
قل  ألنسب دون التقيد بأ وا  ى العرض األفضلللعطاء عتحيل ا  نز للجنة أيجو   ,  كل بذم  اللتزاعلى ا  ءلعطاعليه ا

 األسعار.

دم قي تبالعرض الذ  ثبت نوان الملعا  حالة بالبريد المسجل علىإلا   راأحيل عليه العطاء بقر   يذاللمتعهد  بليغ ايتم ت  -6
ار األسع  نال مدة سريخال   كلذتم  على أن يها  يقوثكن تتصال الحديثة التي يمائل اال وسيلة من وس  به أو بأي

 ال. حو وضة في جميع األر المع

المت -7 يقم  لم  عإذا  أحيل  الذي  تعطاال  ليهعهد  بعد  بتوقيغيبلء  اإلحالة  بقرار  الكفاالت  د  عق  عه  وتقديم  و  أ  تنفيذه 
 ن اعنو ر على القرااله  بليغمن تاريخ ت  ة عشر يوماأربعل  ا النظام خال تضى أحكام هذقبم  لمطلوبة منهت االتأمينا

في    هاكند اشتر قدمه عتامين الذي  ة أو الالويصادر مبلغ الكف  الةعن تنفيذ اإلح  امستنكف   , يعتبر   العرضبت بمثلا
 ها:من ية أو أياللتالة أن تتخذ اإلجراءات الحا هذالعطاء وللجنة في ه

 لتنفيذ.ن اع كفمستنعلى مقدم العرض األفضل الذي يلي عرض ال ءاإحالة العط -أ          
 حه. ر عادة  ططاء وإعلإلغاء ا  -ب          

  ه ذفي البند )أ و ب( من ه نــذكورتيـين المكف في أي من الحالتالمستنلزام المتعهد إ -ج          
 يجة استنكافه. لحقت بها نت لطة أو أضرارـ لسـغ تحملتها ابالسعر وبأي مالفقرة بفرق ال              

 ة. سن  لمدة ال تقل عن السلطة عطاءات يك ف ـــتراشالا  نمكف د المستنتعهلما رمانح -د         

 توجيه أيب مةز لالمادة دون أن تكون م هذه عليه فيصوص منء  اللجنة بأي إجرا تقوم -هـ        
 ذ تلك اإلجراءات. خلف قبل تنفيتنكف أو المتسالملى المتعهد ر إار أو إنذاإخط              
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 سباب.ألبداء ان إدو ةمدقالمالعروض  ض كلف ر  ق فيللسلطة الح -8

 . ية كافةالجمرك سومب والر ئالرسوم والضرا ة ملشانار األردني بالديه ر اعديم أسقاول تقعلى الم -9

 .اعة واضح أو طبم والكلمات وبخط باألرقا حدةالو يجب كتابة سعر  -10

لخلوي  ا  فتاهلوا  لبريدق اندو صو س  اكلف واوالهاتف  م )الموقع  ضح العنوان الدائوا   ن وبشكلول أن يبيعلى المقا -11
  .قيعالتو خص المخول بوتسمية الش جد(إن و 

ت ءااط الع  ةئر دا  /كانإلسوا  األشغال العامةعن وزارة  صادرة    المفعولة  يف ساريشهادة تصن ق  رفامقاول إال  على -12
   .ةيومحكال

  ىإل  باإلضافة  تجاري لا  سجللا  عن  وصورة  اصاإلختص  نفس  في  حديثة  تصنيف  شهادة  يقدم  أن  قصالمنا  على -13
له لحامله    الشركة  من  رسمي  ضتفوي  الشيك  أو  العطاء  دخول  كفالة  تكون   وأن  العطاء  نسخة   شراءب  يسمح 

 .العرض أو المناقص ادبعتاس سيتم ذلك وخالف الشركة سمبا المصدق

عند تقديم الفاتورة   (ن تطلب العمل ذلكإ)  زمة الال غال  شاالو مواد  لة لير فحوصات الجودلمقاول بتقديم تقار م اتز لي -14
 ورة.  رف الفاتب موجب اليقاف صقارير سبديم هذه التعتبر عدم تقويلية لمرحا

  يتوقع   التي  لألعمال  ة فرادياال  االسعار  بيتلتث  هكور ذم  كميات  هي  الكميات  جدول  في  دهر الوا  االعمال  اتكمي  ان -15
 .  ف المشر  المهندس اعليه  يوافق التي و  فعليا المنجزه الكميات عن الدفعوسيتم  قدالعة مد خالل  اتنفيذه

 ان   قةف المر   االسترشادية  بالمخططات  االلتزام  مع  المقاول  ةوليمسؤ   من  تكون   ائقو ع  ودجو   على  المترتبة  الكلف -16
 . المشرف المهندس وتعليمات  تدجو جدت او الصور ان و 

  ،   باءكهر   ،  مياه  ،   أشغال  ،  مفوضية )  المختصة  الجهات  مع   ة زمال ال  التنسيقات  ميعجب  القيام  المقاول  على -17
 العمل  تصاريح  وتحصيل  العمل  منطقة  ضمن  عةاقو ال  الخدمات  خطوط  دلتحدي   وذلك  (أخرى   جهة  اي  ،  اتصاالت

 اعادة  وليةسؤ وم  ،  الخدمات  بتلك  ضررلا  لحاقإ  عن  تنجم  التي  يةنو انلقاو   المالية  مسؤوليةلا  ويتحمل  ،  لوبةمطلا
 يدوالتق  ،  االمر  لزم  ان  الجهات  هذه  تطلبها  التكفا  أو  رسوم  أي  ودفع  ،  للتلف  تتعرض  مرافق  أي  في  ضاعاالو 

  ل واالمق  ويتحمل  العطاء  ةمد  ضمن  من  قاتنسيالت   هذه  إلنجاز  الالزمة  مدةلا  وتعتبر   ،  جهاتل ا  هذه  بتعليمات
 . فيها التأخير ليةؤو مس

أأو   المانا و   مةالعا  السالمة  تاءا اجر   كافة  اذخات  ولالمقا  على -18 تحدية  ذهمال  اإل  ةجينت  ثضرار  يتحفي  لها ملك 
  وحسب   لطريقا  في  المرور  وانسيابية  بحركة  والتحكم  التحذيرية  واالشرطة  الشواخص  وضععليه  و   قاولالم

  هات لجوا  والسلطات  صةخالا  تصاديةق اال  العقبة  منطقة  طةلس  نع  صادرةلا  والتعليمات  رف شملا  المهندس  تعليمات
 . خرى ألا

يزات تجهعلى ال ظة ار والمحاف بغروج الخإزعاج أو  ثيكفل عدم حدو  العمل بما اجز المؤقتة أثناءحو ال يراعى وضع -19
 .يقطر ل ل عمليل الم تعطالموجودة وعد

  ج ر   ةجر بد  سر و ك  يسب  ةطبق  عبوض  هيلع  تكان  اكم  اعاالوض  عجمي  ادةاع  تمت  فلت،االس  يف   العماأل  الح  يف  -20
 كوذل  ،يةوالعرض  ةالطولي  اطعللمق  عالواق   بحس  و أ  مس  5  ماكةبس  تيةلفسالا  ةوالخلطMC ةطبق  ورش  100%
 ة بقعلا  ةمنطق  لطةس  لقب  نم  ةالمعدل  فاتللمواص  ا فقو و   نكاواالس  ةالعام  غال شاأل  وزارة  فاتمواص  بحس

 . عاالوضا وإعادة  رق الط يف   رالحف اتعملي صخ ي افيم ةالخاص اديةاالقتص
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تطلب العمل    إن  الخلع واالزالة  لبأعمام  الميكانيكي قبل القياخدام القص  است  طاءالع  هالمحال علي  اولالمقعلى   -21
 ذلك 

  مقدم   صالمناق   وعلى  الجداول  في  مفصلة  غير  اتالكمي  جداول  في  المبينة  للبنود  االعمال  ووصف  مواصفات  ان -22
 . ارهعااس وضع قبل  هامن للتأكد والشروطان وجدت  طاتمخطوال تافواصالم الى الرجوع العطاء

 االطـاريف تركيـب واعـادة لـةوازا  الخـدماتو   قائمـةال  االنشاءات  ةحماي  شاملة  المقاول  يضعها  التي  رسعااال  تكون  -23
ــدرين ، اســفلت،...(منتياســ) بــالط  الســطوح وضــع عــادةإو  ــهعل كانــت كمــا ، كن ــد واالدراج ي ــةا وحدي ــى لحماي  عل

 وغيـر مباشـر بشـكل تتـاثر دقـ يالتـ  والمنشـات  ماتلخـدا  وكـل  سيجةاالو   رورالم  تواشارا  والجسور  ق طرلا  بانالجو 
 زراعــة اعــادة وكــذلك خــرى أ تماخــد ايــةو  االرض تحــت القائمــة المواســير طــوطخ تغييــر او ازاحــة ذلككــو  مباشــر

 .ذلك  لعمال لباذا تط المهندس وموافقة تعليمات حسبو  يلزم وكل الزراعية والتربة الشجيرات
 فـي المشـمو  يكـون  لـن المهنـدس مـن خطي مرأب سولي العقد في بلو مط غير ويكون  لاومقال به  مو يق  عمل  يأ -24

 .يلالك
 متطلبـات جميـع شـامال السـعر ويكـون  حـده علـى بند لكل الكميات جدول في موضحا هو كما دفعوال  الكيل  يكون  -25

 . دسالمهن  وتعليمات مواصفاتال بموجب  العقد
طوط الخت بــالمواصــفافــي  مــا جــاءوحســب  ألبعــاداخطــوط و طابقــا للهندســيا ميال ال كــيــع األعمــمج القــاس وتكــت -26

إال إذا ورد نـص لـذلك  فـةلاخلمفي القياسـات اعا بيكون مت عرف قد ندس وال ينظر أليمهالبها    رمواألبعاد التي يأ
  دين مختلفين.صريح بذلك. وال يكال أي جزء مرتين ضمن بن

رض بـديل ي عـقديمـه الحالـة تد وفـي قـب العجـوبـة بمو وط المطلالشر حسب  ى العطاء  لع  رهقص أسعاضع المناي -27
ركة لشـا رذكـ فات منفصـلة مـعواصـلوجـات كممعـه كتاعرض منفصال ومرفق الك  يم ذلدقوع من المواد فعليه تي نأل
 .ان تطلب العمل ذلك  صانعة والمصدرال

لضـروري تنفيـذه أو س مـن الـي هنـالكميـات يـرى أ ولجـد واردة فيب العمل إلغاء أي بند من البنود الحيحق لصا -28
ض تعـويبـأي لبـة امطلال أو واقـمعتراض من الن ادوه ذفيمن الضروري تناثل لبنود العطاء يرى ة أي بند ممإضاف 
 عال فقط.الكميات وتكون المحاسبة للكميات المنفذة ف ي جداول جة ف د المدر لبنو ر اعاأس ار غيرعأسأو 

ء وتعليمـات ثـائق العطـاو و ان وجـدت ت والمخططـات مواصـفاالو  تداول الكميـاجـ مـن نيارب أو تبـإذا حصل تضا -29
 .مناسباً  عملحب الصال ثه ممار ما ي صلح وحسبو أه ماذ بفيؤخ )المصمم( أو المشرف

ان لـزم  الخاصـةتـه ى نفقيتطلبهـا العمـل وعلـ رفـع مسـاحي  او اعمـال تقديم اية مخططات تنفيذيـة  لواعلى المق -30
 .المرا

 االنقــاض جميــع ونقــل ، االعمــال مــن ءتهــاناال  بعــد االصــلية حالتهــا الــى االوضــاع جميــع اعــادة اولمقــال علــى -31
 ضــمن مشــموال ذلــك بــرويعت بالنظافــة والترتيــوالمحافظــة علــى  ذلكلــ ةوالمعتمــد ةالمخصصــ اكنمــالا الــى والطمــم
العمـل وتـم الطلـب قـع موا يفـعمـال فيـذ األتن ة عـني من مخلفات ناتجأو  أاض  قنأد  جو و   لي حاف و   أعاله  االسعار

%( 25) عليهـا فال مضـاحب العمـل وعلـى نفقـة المقـاوقبـل صـا نازالتها مـسيتم  ،كمن المقاول ازالتها ورفض ذل
 .مقاولالية ( للمالات البالمط )المرحلية الدفعات  كل ذلك من يخصم ومصاريف ادارية 

إن تطلـب العمـل  سـب االصـولح عمـالالا  ذيـفنتعـد  بل قبـل و لعمقع المقاول عمل الرفع المساحي لمو ا  لىعيجب   -32
 .س المشرفمات المهندتعليب حسو   ذلك
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تنفيـذ  يـهكان من الخـراب، وعلالم علىمن الموقع مع المحافظة خروج  ل والخودال  ليةاتحديد    جب على المقاولي -33
ات واألدو ،  تاليال او لعمالة، ووسائل النقل ، ا يلزم من افير كل مجميع األعمال التحضيرية واإلعداد لها، ويجب تو 

حســب جــه و و  مــلاك لــىعوري الســتكمال األعمــال ضــر  شــيء آخــر اقــة ، وأيطلود واوقــه ، والا، والميــد، والمــوا
 .ك العمل ذل اذا تطلب ندس المشرفلمها تمواصفات العامة وتعليماال

 

 لالمعمـو 2001 ( لسـنة4رقـم )واالشـغال اللـوازم نظام  في/ب( 24( و )أ  /24التأكيد على ما ورد في المادة ) -34
 .خاصةالعقبة االقتصادية ال طقةمن ةسلط ه فيب

 

 ، الهاعــ ودبنــلا رعااســ منضــ مولةمشــ ذةالمنفــ الواالعمــ دواالمــ ىلــع ةالمخبريــ وصالفحــ راءاجــ فيالتكــ رتعتبــ -35
إن تطلــب العمــل  مناســبا يــراه مــا وحســب المنفــذة االشــغال او للعينــات فحــص أي بلــط رفالمشــ سهنــدللم قويحــ
 ذلك.

 نصـه حسـب 2013 ةعدلـالم ثانيـةلا عةطبال 2010 - الموحد المقاولة عقد نصوص المشروع اذه  ىلع  ينطبق -36
 : يلي ما الى التنويه عم  اوالتعديالت الصادرة عنه االشغال وزارة من  رصادلا

 :االلغاءآت - العامة  الشروط(  4/  12 ) مادة .1
  قيمته  كانت  مهما  المشروع   من   ءجز   الغاء  مالكلل  يحق  )ب  عنه  ويستعاض  (4/    12)  المادة  ملاك  بند  يلغى
 غمبال  اي  المالك  على  يتحقق  ال  كذلك  االلغاء،  الهذ  يجةتن  بند  يأل  االفرادي  السعر  قيمة  يتغير  ال  ان  على

 . (اإللغاء لهذا يجةتن تعويضات
  في  ذلك  على  ينص  ان  عليه  ذلك  الفخوب  للعرض  تقديمه  لاح  هأعال  المذكورة  المواد  على  مقرا  المقاول  عتبري -37

 . ضهر ع
للعملهندسالالمختبرات  تعتمد   -38 المؤهلة  الحكو   ية  العطاءات  دائرة  اسيملدى  للتعاانتة  المدا  عنصادر يم  ة  وزار   ة 

 .لطة غال في السالزمة لجميع مشاريع األشلابرية خالم لفحوصاتجراء اإلن االسكاو  مةعاال شغالاال
 

ة رئاسب  المعطوف على كتا  20/10/2009بتاريخ    الصادر(  1004ر مجلس المفوضين رقم )استنادا إلى قرا -39
( رقم  تاريخ  18/11/1/19784الوزراء  )ما    تشغيل  المقاول  ىل ع,  30/9/2009(  ره داكو   من  %(15نسبته 

 . والتدريب الشركة الوطنية للتشغيل تنفيذ المشروع من متدربيلة زمال نية الالف
 

نظاا -40 الى  الزامية  ستنادًا  العمالم  الأمن    نيةاألردة  تشغيل  الاريمش  في  ةمحافظبناء  االعمار  فيهامنفع  رقم    ذة 
لسنة  131) الكواد   لواالمقتزم  يل  ،وتعليماته    2016(  ف مذال  دنيةر األ   ربتعيين  أدناه  الجدي  كورة  من  كميات  ول 

ة ادر المذكور في جداول الكميات المخصصكأن يقوم بتسعير الحلة التنفيذ وعليه  ل مر خال ك  ، وذل  منطقةاللي  أها
 . لذلك

 
يانات الموجودة  م من قاعدة البة اختيارهومنح أولوي  ،األردنيين%( من  20 يقل عن )تشغيل ما ال  على المقاول -41

 لدى مديرية التشغيل والتدريب في القطاع الخاص لدى السلطة. 
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م  رق   تهاي جلسف   تخذمتصادية الخاصة الق االالعقبة  قة  منطلطة  في س  غالالشاو لجنة اللوازم    رارى ق استنادا إل  -1 -42
بتاريخ  عوالمن(  87/2018) رغب  في  12/11/2018قدة  خامالة  حال  العمل  اوق أ  رجقاول  وف و لدات  الرسمي  ي  ام 
ان    )سمى على المشروع  ملا  لجهاز االشرافضافي  ل اإل العم  ىمية يتحمل المقاول الكلف المترتبة علعطل الرسال

 تي: اال سب وحتطلب العمل ذلك( 
لبند ا فة كلال   

س المشرفة المهندعسا فةكل عةسا /ر نياند10   

قباالمراعة ة سفكل ةدنانير/ الساع6   

ةإداري يفارمص من االجمالي % 52   

اال ليا  يأ  -42-2 يتم  أخرى  حفاتة  عليها  حال  ق  في  المشروع  على  االشراف  طبيعة  اسب  من  اشر الكان  قبل  ف 
إن  )  (2)عف  ار شاالاتفاقية    في عقد   رتذك  يتشروط الالوحسب  طة (  لسل ر ااديس ذاتي ) من قبل كو ولي  ر استشا

 ذلك(. تطلب العمل 

 
 ة من المقاول مطلوب ماتعلو م

 : ول المنفذ (مقاول ) جهاز المقاالتخدمو ومسثل مم *
 ةيلـط قـعفـي المو  لجهـاز متفرغـًا للعمـلاحيـث يكـون ، وبأدنـى  ي كحـد  عين الجهاز المنفذ التـالل أن ييتعين على المقاو 

علـى أو التنفيـذ أو كليهمـا  رافإلشـا المجـفـي  دنـاهأ نـةدو المات ر بـت والخؤهالالميه دل ن كووأن ت  ،لمشروع  مدة تنفيذ ا
 اثلة :ريع مممشا

 -ت واألعداد التالية :المؤهالاصر جهازه المنفذ ب قاول توفير عنيتعين على الم
( خمسـة سـنوات  فـي مجـال صـيانة 5: بمؤهل جامعي في الهندسة )المدنية( وبخبرة ال تقل عن )  للمقاوممثل ا .1

دينارشـهريا فـي حـال عـدم  1500ون عضو مسجل في نقابة المهندسـين االردنـين  ويحسـم مبلـغ الطرق وان يك
 .التعيين

او  مجــال االشــرافت فـي ســنوا (3وبخبــرة ال تقــل عـن  ) هندســة المدنيـةمتوســطة فـي ال مراقـب فنــي مؤهـل كليــة .2
 ( دينار شهريا في حال عدم التعيين . 900التنفيذ ويحسم مبلغ )

شــهريًا فــي حــال عــدم ( ثمانمائــة دينــار 800المدنيــة ويحســم مبلــغ )ج بتخصــص الهندســة مهنـدس حــديث التخــر  .3
 التعيين .

 

-0211 ب رقـــمتـــاك كانســـإلوا ةالعامـــ ارة االشـــغالتعميم الصـــادر عـــن وز التأكيـــد علـــى االلتـــزام والتقيـــد بـــالمععع  
ت اراوز بــالصــة خاكــوادر المشــاريع ال ىلــع ينســدمهن دامــعلــق بعــدم اعتوالمت 08/04/2019 خبتــاري 1/15523

ــي تــتم ــاو ركات المعلــى شــ لتهــااحا والت ــاب مــن نقابــة المهندســين يفيــد بتســجيل  جنبيــةواأليــة لحالم التق اال بكت
 تــين والردنيــين األ يندســالمهابــة ققــانون نن ( مــ25ادة )مــلالــى انادًا المعنيــة اســتن علــى كــادر الشــركة المهندســي

ل ) فعي حعاانونام القعاحكع موجبدر الشركة بكا لىوع ابةنقلدى ال جيل المهنـدسستن  م  دكلتأا  ةر تنص على ضرو 

 .وجد(
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 ظة: حمال
المق بين  فيما  االتفاق  تعييتعين  تواريخ  والمهندس على  المقاواول  أفراد جهاز  من  فرد  كل  الـين   ةلفي حا و    منفذل 

من    قابلها يم مصنه سوف يتم خل له فإيبدن  يـيتع  ن ورد منه دتغيب أي ف   أو  فرد منه  أيعيـين  تل عن  المقاو  لفتخ
 دس . ين حسب تقديرات المهنغيبلمتانين أو األفراد غير المعي ء ؤاله مثلتب وار 

 . هروميكانيك وفئة تصنيفه كلل الفرعي ألشغال ا المقاو يةتسم *
 

 يف صنالت ة فئ     مقاول الم اس                  
 ـ ــــــــــــــ                     ـــــــــــــ : كانيك ميال

 ــ ـــــــــــــ                   ــ ــــ ـــــــ:    اءربالكه
 

األ   لىع * غير  أن  ردنيـالمقاولين  الحكومإ  يقدمواين  العطاءات  دائرة  نقاب  ةيلى  من  األولى  المهندسين شهادتين    ة 
 تكمل كافةاسد  اول ققميد بأّن التف  ه (أدناج  وذالنمب  نيـين ) حسءات األردإلنشاولي اقا ة مابمن نق  لثانيةوان  يـينرداأل 
األردا  اءاتجر إلا غير  بالمقاولين  ن فو   ـينينلخاصة  قانون  ألحكام  اقًا  األ لمهندسقابة  مقاولي ردين  وقانون  نيـين 

  أن التي سبق و مناقصته    كفالةصادر  نيل أعماحب اليحق لصو   يةفاق تإل يع ا يه وقبل توق ءات عند إحالة العطاء عل اشاإلن
 ا . هعمل بأي مطالبات مهما كان نو لعحب اصاى لعو الرجوع أ اضالعتر ا حق للمقاولي نن أا دو بهم تقد

 
 النموذج 

 الحكومية  اترة العطاءدائر عام عطوفة مدي
 

م كاألح اً انونية وفقراءات القاإلج كافة ملستك ا ... قد........ ............ ...........المقاول السادة ....... نّ يرجى العلم بأ
 .  هب................. المعمول .......... ............... ....................ن .قانو

 
 . نيـين يب المهندسين األرد قن

 . األردنيـين  لي اإلنشاءات او أو نقيب مق
 ( .  Warrantyلتصنيع ) اإلقرار بضمان عيوب ا *
  مل لعالح صاحب ال لص الوكي  والصانعة ا   هةجل ا  عنة  در صاة  عدلي   كفالةء تقديم  لعطاعليه ايحال    يالذ ل  اوالمق على  ين  عتي

لكأي عي  نلضما التصنيع  تنجم عن  اف ا وب  الكهجألة  والمعدات  ولمدة    لةالمشمو نيكية  روميكاهزة  موماً ي(    730)  بالعقد  ن   
األشغال تسلم  تشمل  تاريخ  وخا الم  لالمقاوسؤولية  م  لةكفالاهذه    وبحيث  الستبالفها  لية  من  ،  أي  ت  معداالو   جهزةاألدال 

  يخ تسلم ن تار مًا مو ي(    730)   ولمدة  اً بيأجن  ور القطع التبديلية محليًا أيف ع وتو نيتصبها عيوب    تظهرالتي    ةروميكانيكيكهلا
 ألشغال.ا
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 والبيانات  والضمانات واالتفاقيات  ض  عر ج. نماذج ال
 

 ة صلمناق ب عرض اتاك وذجمن -1ج
 المناقصة  رض ع ملحق -2ج
 صة قانمفالة النموذج ك -3ج
 العقد  فاقيةوذج اتنم -4ج
 ( الفات )  مجلس بعضو واحد خفض الة قيج اتفاوذ من -5ج
 أعضاء (ة بثالث مجلس  فات )اتفاقية فض الخالج وذ من -6ج
 اء / كفالة التنفيذ د األنموذج ضمان  -7ج
  وب عيال حالإصة وذج كفالنم -8ج
 ةالمقدم لدفعةا لةكفاموذج ن -9ج
 غال شلم األند تسع جاز  ناإل ةفعصة عن د نموذج مخال -10ج
 ة مخالص الب قرارذج إو من -11ج
 ول نموذج التزامات المقا -12ج
 خرى ات األقرار متعلق بالدفعإ -13ج
 ة دفعات الممنوعمتعلق بال ارإقر  -14ج
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   1ج
 ة صق عرض المنا نموذج كتاب

Letter of Tender 
 

 العقبة -تنفيذ أعمال صيانة متفرقة للشوارع واالرصفة في قرية رم  : عمشرو لا
 (2022هــ//  9 ): رقم طاءالع

 اصة . ية الخقتصادعقبة االسلطة منطقة ال(: عملال حبإلى السادة ) صا
واقم  دقل الموقع  بزيارة  على  نا  ك  ة يطمحلا  وفظر لالتعرف   ، قمنا  به  ،  اطط والمخت  والمواصفا  ،  قدعلا  وطشر ة  بدراسما  ت  

..... ....... ..رقام: ..............ذوات األ   ءاالحق العطاألخرى ، وم  الجداول، و   اقصةعرض المنق  ، وملحيات  ول الكمداوج
المذكو المشأشغال  فيذ  بتنقة  المتعل المو ر  روع  نحن  ونعرض   ، أدناهأعاله  وإنجااألشغذ  فين بت  وم نقأن    قعين  و ال  ا  مهليتس زها 

عيوب    حصالإو  وف فيأية  ا  قاً ها  الذيلعلهذا  هيشم  رض  كل  إمأعاله    درجةالم  الوثائق  ذهل  مبلغ  وقدقابل  :  هر جمالي 
 د . عقجب شروط البمو  ًا لناستحقح م يصبأي مبلغ آخر أو  ... .............................

 

تعيـين   نقبل  الف  بجمو ب  "ت اف خاللا" مجلس فض  إننا  العشر "  "  صل  باد  عقلاط  رو ش  منين  نقوم  تعيـعق  التفا وسوف    ين لى 
 صة .ض المناق عر ملحق  حسب أعضائه

ويمكنكم  لنا ،  لزمًا  رض مالعقى  ن يب( يومًا من تاريخ إيداع العروض ، وأ90)  ةهذا لمد  ةض المناقصاللتزام بعر انوافق على  
ض  كتاب عر   "  زأ من جزءا" ال يتجل  يشك  صةاق منالعرض    أّن ملحقنقر با  كم  ه ،هذم  زاتلاء مدة اال وله في أي وقت قبل انقضقب

 .ة " المناقص
 

ل ( مـن شـروط العقـد ، وأن نباشـر العمـ4/2مـادة )ال بجـلـوب بمو طماألداء النقـدم ضـمان   ن، أ  ل عرضـناالـة قبـوفـي ح  هدنتع
 جاز " .اإلن ةمدل  ال خ العقدت وثائق  تطلبالم  اً وفقا يهف  بو صلح أية عينجز األشغال ونسلمها ونن رة ، وأنالمباشخ أمر بتاري
مـع " كتـاب القبـول أو هـذا ناقصـة " ملتـاب عـرض الك فإّن " كذأن يتم إلى ، و  ما بيننافيالعقد  قية  يع اتفاوق تعداد و إم  لم يتوما  

 ا بيننا .يمف  ملزماً عقدًا يعتبر صدرونه لة " الذي تإلحاقرار ا
 .تقدم إليكم  التي ضرو لعا منو أي  ض قيمة أل العرو أق  بولبقن ميز لأنكم غير مونعلم كذلك ب 

 ....................... ....م: .... اع......................ر: .. من شه  ....................: ..ي اليومف  ا العرضذه حرر

 . .................................... ......................... شاهد: .......................... .......المناقص: .. توقيع
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   2ج
 ة مناقص ملحق عرض ال

Appendix to Tender 
 العقبة -رية رم تنفيذ أعمال صيانة متفرقة للشوارع واالرصفة في ق: المشـروع

 (2022هــ//  9 )  :  العطاء رقم 
 ت ا دحديالت دة المارقم  ن البيا 

 :  لب العماسم صاح
 وانه:نع

1/1/2/2 
 1/3و

 ة اصصادية الختبة االق نطقة العقة مطلس

 ندس: همسم الا
 عنوانه:

1/1/2/4  

 اسم المقاول:
 عنوانه:

1/1/2/3 
 1/3و

 

 دينار أردني الفعشرة آ (10000) التعليمات    لمناقصةاكفالة 
 ة العقدميمن ق %( 5) التعليمات  ضمان إصالح العيوب

تقويميًا من تاريخ  يوماً  عون بوسمائة وخمس (  175)   1/1/3/3 ل اشغ لألاز نجدة اإل م
 رةاشبمالر أم

 ياً ( يومًا تقويم365) 1/1/3/7 يوب لع با رألشعاة افتر 
سيمنح التي  ايف   المدة  حق  المقاول  إلى خولدها  ل 

  قعمو ال
 ( أيام تقويمية من تاريخ أمر المباشرة7) 1 /2

افتلا لملمحد رة  ابع  لعمال  باشرةدة  المحدد لتاد  ريخ 
 ة  مباشر لل

مدة  ن  مضة ولشمهذه الفترة م  وتعتبر ،( يوماً 15) 1/ 8
 ز نجااإل 

لمشااألشغتسلم  جنة  لل لمحددة  ا  رةتالف اريع  ل 
 ا التوليد وما يماثله تلمستشفيات ومحطاا

 يوماً ( 28) 10/1

 ةر باشيخ الممن تار  ( يوماً 14خالل ) 18/1 تقديم وثائق التأمينات  
 قبولة"لمالعقد ا  %( من " قيمة10) 2/ 4 ء داألا انــضم

 وجد ي ال 14/2 الدفعة المقدمة  مةقي
 واحدضو من ع      [       ] 20/2 الفات لخا جلس فّض ل مكيشت

[  x  ]   ء أعضاثالثة  نم  
 باشرةلماريخ ا من ت( يوماً 60خالل ) 20/2 الخالفات ّض فترة تعيـين مجلس ف 

 مة الدفعةقي من %(10) 14/3 ات  نسبة المحتجز 
 ة"لو قبلمد ا%( من " قيمة العق5) 14/3 جزاتحتعلى للمالحد األ

منفرد  كل حادثدينار ل لفأ  عشرون  (    20000  )   18/3 لثالث ضد الطرف االتأمين ة يمقدنى لاأل دالح
 ادث و عدد الح مهما بلغ
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ت في  اف الخال  جلس فضالجهة التي تعين أعضاء م
 .  نيقي ر فال اق بينعدم االتف  حالة

 ة دنيـر األ حكمين  معية المج 20/3

 المفعول لساريةة اردنياأل ن يقوانلا 4/ 1 حكم العقد ي لذين االقانو
 ربيةاللغة الع 4/ 1 دلعقي امعتمدة ف الاللغة 

 ةاللغة العربي 4/ 1 تصال ة اال غل
 وع( أيام في األسب5) ولمدة ،( ساعات يومياً 7) 5/ 6 سبوعيي واألعمل اليوملمدة ا

تد  المئوية  بةنسلا للمالتي  المبلغ   ولقافع   " عن 
 جدول ال رد فيت لم إذا" ه ي الذي يتم صرف اطاالحتي

 %10 ب-13/5

 اليوجد  14/5 موقعلى الول إالوصات عند التحضير 
   ألف دينار عشرون  20000 14/6 مرحليةالحد األدنى لقيمة الدفعة ال

ال تعيـين  ف سلطة  طراف  األ  خلفت  حالةي  محكمين 
 تعيـين . عند ال

 فذ النادني األر م كيحالت نون بموجب قا 20/6

 د واحعضو   [       ] 20/6 م يكالتح ء هيئةأعضا عدد
[       ]  ثالثة أعضاء 

 ردنياأل يم تحكلقانون اجب بمو  20/6 اإلجرائية للتحكيم  القواعد
 ر وم تاخيل يلك / اً نار يد وسبعون  اثنانو مائة  ( 172) 7/ 8 التأخير قيمة تعويضات 

 لمقبولةقيمة العقد ا%( من 15) 7/ 8 أخير ات الت تعويض مةألقصى لقيالحد ا
  14/7 ت العمالديل تبعار أس

هاية هذا الملحق لكشف المرفق في نيتم تحديدها من ا 13/8 تغير التكاليف بسببتعديل األسعار  ل اضعةلخاالمواد 
 يل( )جدول بيانات التعد

 وياً %( سن9) 14/8 ( ) نفقات التمويلدة القانونية ئنسبة الفا
 مطلــوب]         [                     9/ 4 ة ودجنظام توكيد ال 

 مبكريوم ل عن كر ( دينا  اليوجد)    8/13 مبكر الة اإلنجاز مكافأ
 الدينــار األردني 14/15 ول ادفع للمقلاعمالت 

  مدة اإلنجاز (1/1/5/6أقسام األشغال ) 
 الخاصة به

(1/1/3/3) 

 م تأخير التأخير لكل يو  قيمة تعويضات

 رنامج خطيباشرة بمبن تاريخ ال( أيام م7خالل )  النموذج   -يمهقد المقاول ت على –عمل برنامج ال
 نيةداول الزمج خاص بالمج  هندسي ناببر عدوالكتروني م

 ري   شاللم
 

 -) جدول بيانات التعديل ( : 13/8سعار حسب المادة لخاضعة لتعديل األا  اإلنشائية كشف المواد (2)
o  منـت االس 
o   ج ومقاطع ومدادات . الهياكل المعدنية من صاحديد التسليح وحديد 
o   اإلســفلت 
o   )الخلطات الخرسانية بأنواعها )وبحيث ال يتم التعويض عن مكوناتها 
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o  القطع الخزفيـة 
o   الحجر بأنواعـه 
o   والجرانيت بأنواعه الرخام 
o  ( الحواجز المعدنية الواقيةGuard Rail) 
o  لضوئية اإلشارات ا 
o   الصرف الصحي وملحقاتها بكافة انواعها واقطارها . األنابيب المياه و 
o  البويلرات والرديترات والحارقات والمراجل 
o   المضخـات 
o  ات لوحات تحكم المضخ 
o   أغطية المناهل وملحقاتها 
o   ة اإلنارة ووحدات اإلنارة المتعلقة بها . أبراج وأعمد 
o    األلمنيوم 
o   مها .والصحي بكافة أنواعها ولواز أنابيب التدفئة 
o  . لوحات التحكم واللوحات الرئيسية ووحدات اإلنارة 
o  ا ووحدات  والضواغط  والمبخرات  والتبريد  التكييف  ووحدات  ودافعات  المبردات  المروحية  للف 

 الهواء 
o  زمها من حبال وسكك ومحرك  المصاعد ولوا 
o  . أنظمة الحريق وإطفاء الحريق 
o  شبكات البخار   
o  كهربائية المولدات ال 
o   وحدات إنارة العمليات 
o   . الوحدات فوق األسرة بكافة أنواعها 
o    شبكة الغازات الطبية وملحقاتها 
o  . صواني الكوابل 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  4/2011/ 6(  تاريخ 1/7386/ 6/11يل بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم )تعديل المواد الواردة في جدول بيانات التعد تم -( 2)

o  ف والعادم ) الدكت(  تحات التكيي مجاري الهواء وف 
o   أجهزة الفحص والقياس والمعالجة والتطهير والتعقيم 
o  . أنظمة الصوت والمناداه 
o  أنظمة الرقابة والحما( ية والتحكم للمباني واألجهزةCCTV ) 
o  ياف الضوئية .  األل 
o    الكوابـل 

 
 
 



(  2022ـ/ه/ 9 ) ء رقم :اعط  ندسية ءات الهالعطا ة مديري اشمية دنية اله لمملكة األرا                         

2220   أيلول  

 صة الخا ةصاديتاالق نطقة العقبة م سلطة

االرصفة في  رع و صيانة متفرقة للشوا  الذ أعمتنفي
 قبة الع-قرية رم 

 

31 

 مالحظات:
 اعاله .    اد اإلنشائيةالمو عار عن  التغير في االس  شريطة عدم االزدواجية في احتساب ❖
  حسب طبيعته أو خصوصيته لكل مشروع على حدا    األسعار  يجب تحديد المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديل  ❖

 صاحب العمل, وحسب القائمة التالية:   من قبل 
 اإلنشائية الخاضعة لتعديل األسعار للعطاء رقم )    /    (:  المواد 

    -  ...... ............... ......... 
-  .............................. 
-  .............................. 
-  .............................. 
-  .................. ............ 

 
 

ا  ❖ المواد  تحديد  عدم  حالة  في  في  الواردة  المواد  جميع  تعتبر  للمشروع  األسعار  لتعديل  الخاضعة  إلنشائية 
 ورة أعاله, خاضعة لتعديل أسعارها والمستخدمة في تنفيذ أشغال المشروع. ديل و المذك دول بيانات التعج
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   3ج
 نموذج كفالة المناقصة   

Form of Tender Guarantee 
 

 ... .......... ..... .......... رقم:.................. عطاءال..... ........... ........ ............. ...... :.. المشروع 
الع)  ة  لسادا  إلى :  صاحب   ) تم.......  ....................................................مل  المناقص إ  لقد  أّن  عالمنا 

،    ة لدعوة العطاءأعاله استجاب  نهمنوه علمشروع الل   لمناقصةل سيتقدم بعرض    ................................... شركة : ...
 رفنا :مصإّن ، ف على طلبه  وبناء" ع عرضه ،م ةمناقصبكفالة المناقص م قدن يتأ تنص على وط العطاءنت شر ولما كا

بتعهد  ي  ......... .................................... .............  بنك عال  كفل  لكرجعة  يدفع  أن  :  منه    مبلغ 
 ا يلي : م لب الط منحيث يتضبطي منكم و خطلب أول ورود   ....................... عند..................
 

يم العــروض أو قبــل انقضــاء قــدوعــد لتاء آخــر مه بعــد انقضــرضــحب عبســ نكم ، قــاممــموافقــة ، بــدون  قصاالمنــ أنّ  -أ
 و ًا ، أيوم(  90بـ ) ة رض المحددالع ةصالحي

 أو  ، قدالع وط( من شر 1/6مادة ) جب الالعقد بمو  في إبرام اتفاقيةولكنه أخفق ، عليه   العطاء  لةحاقمتم بإ أنكم قد -ب
 ( من شروط العقد. 4/2ادة )لمموجب ااألداء بقديم ضمان ت ق فيأخف، ولكنه  هطاء عليحالة العبإ قمتم م قدأنك -ج
 

كمها الكفالة تحه ، كما أّن هذ عادتها إلينا إ ويتعين( يومًا 90)لبالغة احية الكفالة مدة صال اء ب قبل انقضطليصلنا ال ى أنلوع
 ردن .أل ا ا فيبهلمعمول ان القواني

 
 ................................... .......نك : ...لب اكفيل/قيع الو ت
 

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

 ............................................: . ـــخ ــ ــــــــــــــــــيــالتار 
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   4ج
 د قعية الاق وذج اتفمن  

Form of Contract Agreement 
 
 .. ...................................العطاء رقم:.............            ........................................مشروع:.ال
 
 

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

 بين      
العملص .احب  اع.. ...........................................................................:  على  اتبا...   " لفريق  ره 
 ألول"ا
 و     
..لما  : اعتب.........ع...........................................................................قاول  فريق ال  "اره  لى 

 اني" الث
 ...... .............................. .....نفيذ أشغال المشروع: .........بتمقاول يقوم ال غبًا في أنراعمل ال كان صاحب الم

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

كا قبولما  قد  الم  لن  اناقبعرض  به  لذصة  تقدم  عيا  لتنفيذالمقاول  ي  أية  وإصالح  وإنجازها  فيو ألشغال  وتسليمب  وفقًا    هاها 
 ، لعقد اوط لشر 

 

 -ي :يللى ما ريقين ع لفا فاق بينت فقد تم اال 
 يما بعد .فإليها  د المشارعقلاروط ها في شالمحددة ل يلمعانا قية نفساهذه االتفة في بير الوارديكون للكلمات والتعا  -1
ا  برتعت -2 تالوثائق  ي  "  اليًا  لمدرجة  ال  جزءا"  وتشكل  العقد  اال جزأ  توثائق  هذه  وتتمتمن  بهذه اءتها  قر   فاقية    وتفسيرها 

 الصورة:
  كتاب القبول "   " -أ

  كتاب عرض المناقصة   -ب
 . .................. ........ ....................... ................ .........  األرقام: ة ذاتحق المناقصمال -ج
 العامة (و  الخاصةالعقد ) شروط  -د
 المواصفات  -هـ
 طاتلمخطا    -و
 خرى ( .األلجداول ااول الكميات و ة ) جدّعر جداول المسالو   -ز
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 ... .................. ............................... ................. ..... ..........يمة العقد المقبولة: ......." ق  -3
 ......... .............................. ......................................................  : "  ازإلنجة ا" مد 
 

 وإصالح وإنجازها لااألشغذ ل بتنفي وعهد المقا، يت قًا للشروطالمستحقة للمقاول وف  المبالغصاحب العمل بدفع  امإزاء قي -4
 .  قدالع كاموفقًا ألح تسليمهاب فيها و يو ع أية

 
قيامإزا -5 وإنجازهاب  لمقاولا  ء  األشغال  فيهاأية    وإصالح  تنفيذ  ،  و   عيوب  يهد صاحيتعتسليمها  بأن  العمل  إلى  دب  فع 

 عقد . لدد في امحوب الوباألسليد بموجب أحكام العقد في المواعمقاول قيمة العقد ال
 
وذلك وفقًا للقوانين المعمول ه  د أعالعد المحد ها في المو يعوتوق ية  ه االتفاق ذإبرام هقان على  ريفل فق افقد ات  ى ما تقدملع ء"  ناوب
 ا .هب
 

 لعمل (ا ) صاحب لالفريق األو      (  اولاني ) المقلثالفريق ا
 
 

 ... ....................................وقيع:..تال          .. .......... .......................... التوقيع:

 .... ..................االسم: ...................          . .................... ................ . السم: .ا
 . ........................الوظيفة:...............          ........... .......................ة: ...ظيفالو 

 . ...... ....................ك:..ذل د شهد علىق و           .... ...............:........كلعلى ذد وقد شه
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   5ج
 الخالفات ية فضق نموذج اتفا  

Dispute Adjudication Agreement 
 واحد ( ومجلس بعض )

 ــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
 .............................. ................ ......... ..................................................المشروع:  وصف

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

 .................. .................................عنوانه:    ...... .......... . .................................اول:.ـالمقـــ

 ..... ............................................نوانه: ..ع..........   .................... ...............عضو المجلس:
 ــ ـــــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــ

 

صاحب    لما قدواعمل  الكان  بإب  لمقاول  "قاما  يرغبان  ا  رام  وكونهما   " العقد  بتعيـينجتمعيمتفاقية  مجل  ن   " ف عضو  ض س 
س  جللماعضو و والمقاول  العمل ال من صاحب" ، فإّن ك DABمجلس " " اليد ، ويسمى أيضًا ح و العضو ال ن ، ليكو فات "الخال

 -: ليى ما يعلقد اتفقوا ، 
 

 عليها: الية تخالفات ، مع إدخال التعديالت الالة فض  التفاقيقية شروطاً فااالت ه ملحقة بهذللشروط اتعتبر ا -1

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

فإنه س  تالخالفافاقية فض  تا  شروط  ( من18)  البند حكام  أ بالً عم -2 أتد   يتم  وف،  بدل  افع  لى ع   لمجلسعاب عضو 
 -النحو التالي :

 ومات.مياكل يوم ك ندينار ع  (       )      -أ  
 ت األخرى .اقف ليها النإمضافًا    -ب 
قية شروط اتفا  من(    17)    بند ال بأحكام  عمالً   رى خات األقعاب والنفتت األ ل بدفع بدالء قيام صاحب العمل والمقاوإزا -3

 .ية ه االتفاق ذألحكام ه وفقاً  مهام " المجلس" كمسوٍّ للخالفاتب يقوم يتعهد بأنو المجلس عضإّن ف  لخالفات ،افض 
 

ل بد فات  ال ام فض الخهائه لم ، إزاء أد  بأن يدفعا لعضو " المجلس"  ين ومنفردينمجتمع  لومل والمقاعتعهد صاحب الي -4
 ت . فاالخالفاقية فض ن شروط اتم (17) د البنحكام أبموجب  تتحقق له يلتى اخر ات األفق اومات والنالمي

 
 .األردني  ن ام القانوألحك ةإّن هذه االتفاقية خاضع -5

 

 لعمل ا  صاحب    ل والمقا    جلس عضو الم
 
 
 ى ذلك . وقد شهد عل 
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   6ج
 تالفاقية فض الخنموذج اتفا

Dispute Adjudication Agreement 
 اء(ضأعالثة بث جلس) م
ـــ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ

 

 .................... ................. ..................................................... ..... وصف المشروع:
 ..... ......................... ..............  :عنوانه .......................................لعمل : ...ا صاحب

 ... . .................................نه: .......اعنو  ................................................ل:ـــاوالمقـ
 ..... ....................................... . عنوانه:..........................................المجلس: عضو

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفات  خض الو " مجلس ف ين بتعيـين عضا يرغبان مجتمعة العقد" وكونهميق فاام " اتر ول قد قاما بإبالمقال و ن صاحب العمالما ك

ب  " ، أحدمهليقوم  ا  ام  اين  يالذ  لثالثةاألعضاء   " كاًل  ف لمجلس"  شكلون  المجلاول وعضالعمل والمقب  صاح  منإّن  قد    س،و 
 -اتفقوا على ما يلي :

العتبر  ت -1 امالشروط  بهذه  التفاق   فاقيةالتلحقة  اليشروطًا  فض  اف خالة  إدخال  مع   ، التالية  ات  لتعديالت 
 ... ............................................................ ................................عليها:....

لس  المج  عضوبدل أتعاب    عوف يتم دف إنه سف ط اتفاقية فض الخالفات ،  شرو   من(  18)  د البنام  عماًل بأحك -2
 -تالي:لعلى النحو ا

 دينار عن كل يوم كمياومات.)        (    - أ  
 ى .خر قات األفإليها الن  افاً مض    -ب    
( من شروط اتفاقية   17)    د البنام   بأحكاألخرى عمالً   اتلنفقوااألتعاب    تفع بداللمقاول بداو   لالعمصاحب    إزاء قيام -3

ين للخالفات وفقًا  س اآلخرين كمسوّ لجلمأعضاء ا  يقوم بمهامه معبأن    عهدو المجلس يتض، فإّن ع  الفاتخفض ال
 ة .ه االتفاقيألحكام هذ

 

بدل   لخالفاتلمهام فض ا  ئهأدا  اءجلس" ، إز مضو " اليدفعا لع   نبأ  ردينن ومنفاول مجتمعيوالمق   ملاحب العصيتعهد   -4
 . ت الخالفا روط اتفاقية فضمن ش (17) البند كام حه بموجب أحقق لتاومات والنفقات األخرى التي تميال

 . للمجلس اً رئيس......... مجلس ......................يعتبر عضو ال -5
 ني .نون األردالقاكام عة ألحتفاقية خاضذه اال ه إنّ  -6
 

 

 العملب صاح               المقاول       س جلعضو الم    
 
 

 وقد شهد على ذلك . 
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 الخالفاتفاقية فض وط اتر ش
 
خالل   مهمها اشر المجلسخ مباشرة العمل ، على ان يب( يومًا من تاري60) خالل جلسمضو أو أعضاء العسمى ي -1

 ت .فض الخالفاية قاتفاوقيع تخ  اكتمال تاري نم يوماً  (60)
هم  تاريخ إشعار ( يوم من 28ة )دمالفريقين ، وذلك خالل  اق بينتفباال  لساء المجعضو أو أعضين عيـت مكن إنهاءي -2

  دلكن بحا و دهتمديالفريقين  األشغال  ما لم يطلب أي من صدور شهادة تسلم دنعالتعيين   ,كما تنقضي مدةبذلك 
 .   النصف  التعاب الىل ابد يضة يتم تخفلذه الحا وب ، وفي هلعياار باالشع نقضاء فترةريخ االتأقصى 

 ب مبررة.أسبا دون األعضاء( ب مجلس أو )ء  الاضيقي التعاقد عزل  أحد أعز لفر جو الي -2
يكون و   وضع  ين علىعيت -4 أن  مالمجلس  أداء مهمته  أثناء  يبقى  الفريق  تقالً حايدًا ومسأن  ، وأي عن  ند فصح عين  ن 

قت الحق إذا أصبح على و   ح في أيأن يفص  يتعين عليهما  ، كه  استقالليت  ياده أويؤثر على حقد    أمر  عن أي  تعيـينه
 بإطالع وموافقة الفريق ح إلى أي فريق إالّ صنلاتقديم  هه ، وال يجوز لالليتستقلى حياده واقد يؤثر ع أمر  يأعلم عن 

 آلخر .ا
ال  تامة وأن    ريةبس  هاالتي يعقد   الستماعه وجلسات اطاتاونش   العقد  مع تفاصيل  املتعي   نأ مجلسلعلى عضو ان  يتعي -5

  ن أ  و مهمته أبرف آخر القيام  ألي طكل  يه أن ال يو ما يجب علن ، كيقمضامينها إاّل بموافقة الفري  منعن أي    يصرح
 . ة الفريقينانونية أو فنية إاّل بموافقيطلب أية خبرة ق 

رض معقولة لع  رصةا ف همطاء كل منع يقين بإا بين الفر فيم  ائيةف وسو ايتصرف بإنصأن   سلمجعضو ال  يتعين على -6
 خر . آلردوده على ما يقدمه  الفريق ام ه وتقديقضيت

ما  إثبات أن    أو أمر أغفله إاّل إذا أمكنقام به    بشأن فعل  ءان أي إدععي حال مسؤواًل  في أ جلستبر عضو المال يع -7
 . ةنين سوء عبه ناتج  امق 

ات استماع ُيدعى إليها  لسيعقد ج  وقع وانزيارة الم  قينفري الطلب احد    ىناًء علنفسه او ب  قاءلمن تيقرر    للمجلس أن -8
ا  نيالفريق والمفي  اللذينلوقت  تزيا  دهميحد  كان  ال  بحيث  ب  د،   وأخ  نيالمدة  زيارة  )رى عكل  يومًا    60لى  ( ستين 

 ص . بهذا الخصو لس جالم لطلب ن االستجابة فريقيلا ، وعلى ائق منهماوثأية س أن يطلب وللمجل
د  الكاملة لعقالصالحية  عًا ب تمكون متيز ) وليس كمحكم ( ، ويتحر غير ميرف كخبأن يتص جلسالمضو  ع   يتعين على -9

ق اسيهذا ال يتمتع فيو ، اعد ذه القو ء هة إجراءات أو قواعد باستثنا، دون التقيد بأي اً اه مناسبر االستماع كما يلسات ج
  -:الية صالحيات الت بال
 ، ه الة إليات المحطاق الخالف ك نكذلو   الذاتية ، سلطاته ن يقرر مدىأ -أ

 ، توفرت (  ) إن  ةصأن يستعمل معرفته المتخص -ب
 سلوب الذي يرتأيه .ر باالوبة التخاذ القرالطمالمور الاوقائع و ق من الللتحق در أن يبا -ج
 ،  العقدموجب أحكام تحق بست ل التييلتمو قات انفدفع أن يقرر  -د
 يتعلق بموضوع الخالف ،ا ـيم فيمأو تقي أو شهادات راتقديت  عليمات أوتنقح أي ن يراجع ويأ -هـ
ع ، وله أن  ور جلسات االستماضحلمثليه ،  موصاحب العمل و   مثليه وم  غير المقاولألي شخص   يسمح  ال أن   -و

ة بصور   بالغهم إقد ت  ن أنهعد التحقق مضور بحاليق عن  ر أي ف تغيب  ا  ع إذسة االستماليستمر في عقد ج 
 . لسةلجعن موعد ا صحيحة
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 وأعضاء المجلس  ريقينالفبقة من قبل  خطية المسقة ال فاازل عن االتفاقية بدون المو تنال  المجلسز لعضو  ال يجو  -10
 ن وجدوا ( . إ )اآلخرين 

 به . صل أو متلعقد ف ناشئ عن اي خالأل النسبةبأي دليل  يملتقدكشاهد  جلسم يراعى أن ال يستدعى عضو ال -11
قين لى الفريإيرسل    نالل المهلة المحددة ، شريطة أ خ  م الدفعا لم يتن العمل إذف عتوقي  أن المجلس  حق لعضوي -12

 .  ( يوماً   28ته ) لك مدبذ إشعاراً 
المقاول عن    اذإ -13 ال  تخلف  المطالبات  مقابل  إليتالدفع  الع  ه مني تقدم  العحصا يقوم    ،مجلسضو  بالدفع إب  لى مل 

 ها . لغ إزاءمن أية مباول مقاالترتب على يترد ما وله أن يس جلسو المعض
الته أو موته أو قتسي حالة اف ( يومًا . و 28 دته )ر مريقين بإشعايعلم الف طة أنير أن يستقيل ش يمكن لعضو المجلس -14

علــى  يتعـيننـه د، فإلقواعـبموجـب هـذه اهامـه مء فـي أدا مراراالسـته رفضـ ء عقـده  أواعجـزه عـن أداء مهامـه أو إنهـ
 .ن تاريخ انقطاعهم ( يوماً 14الل )بديل له خ ـينتعيب أن يقوما  نالفريقي

التداول في الجلسات  الفريقين ، ولغة  و   (األعضاء  )لك عضو المجلس  ن وكذيقيال بين الفر لغة االتص تكون    نيتعين أ -15
 خر .اآلفريق لى الة مراسالت إعن أي سخرسال نإيتم وأن  قدالع المحددة في باللغة

يومًا من  (  56عدى )ال تت  ةخالف يحال إليه وذلك خالل فتر ي  بشأن أ  لفريقينراره إلى ار ق يصدن  المجلس أ  ىتعين علي -16
 القرار:  فين على هذه المدة ( ويكون الطر  االتفاق مع متي) ما لم  ة الخالف  إليهحالإ يخر تا
 و  ,ياً خط  -
 لبية, وباألغ أوجماع إلبا -
 ببًا, ومس يكون  جب أني -
 شروط .ًا لهذه الوفقتم ي فيه بأنه هأن ينو  - 

 لس. أعضاء المج تشتت آراءحال  يف من قبل رئيس المجلس ر القرار داويتم إص
  بر غير ته يع، فإنة  ء نيو تصرف بسو أ( المتعلقة بعمله ،  4رقم )من أحكام البند    يأ   بنقض جلسمإذا قام عضو ال -17

إذا نتج عن   ،  رفها لهتي تم ص النفقات الب و تعاأل يرد تلك ا  عليه أنتعين  ، وي  اتهو نفقابه أقبض بدل أتعتحق لسم
 ة.لع اأو غير ف  ات أصبحت باطلةالف لخا ةه بشأن تسويو إجراءات اته أر اذلك النقض أّن قر 

 -:ب الحكم على النحو التالي تدفع أتعا -18
 لقرارات ،اوإعداد لخالفات ا  اسةأو در تماع جلسات االس و عقدأع الموق  ةفي زيار ل عميوم عن كل  -
 ،  فر واإلعاشةصاريف السومات سكمثل المكالمات الهاتفية والفام ء المهاقات أدا إليها نفافاً مض -
 لمهامه ، المجلساء عضو لة مدة أدي ط ت ثابتاً اقى بدل المياوميتب -
مطالبات لتسلمه امن تاريخ    ماً ( يو 28ل )ونفقاته خال   بهتعاأل  بد جلسمو الع لعضدف أن يى المقاول  ليتعين ع -

ويقومبذ  اصةلخا  ، ا  لك  بدصاحب  )  فعلعمل  نسبته  منها  50ما   ) طر   لللمقاو%  مطالباعن  الدفع  يق  ت 
 .  لييقدمها المقاوة التهريالش

 -يلي :ا اة ميتعين مراع شكاًل من ثالثة اعضاء فإنهكان " المجلس" م اذا -19
 رار ، وواعداد القوع موضالداول حول تتماع للجلسة االس  اء انته ة بعدخصوصي مع فين يجتاس المجل ىعل .أ

ذين لاو االعضاء    القرار بأغلبية تخاذ  م ابعكس ذلك يتجماع ، و ر باالار رى جهده للتوصل الى ق يبذل قصاف  انه سو  .ب
 ل ، ولمقاواو  العمل بصاح ه الىيملتقد تقرير خطي  لب من العضو المخالف اعداديجوز لهم الط 
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نه يمكن للعضوين        فإلوبة ،  مهمه مطانجاز أية  عن  اع  تمو جلسة اجااجتماع  و في حضور  عض  فق ايذا اخج.  إ
  -قرار :اذ الإتخستمرار في ذلك ، اال ، رغم ناالخري

 لك ، أو ذل او المقاول على قيامهم باي من صاحب العم ضر تما لم يع -1   
م الخرين بعدن اضويلعتعليمات ل بإصدار "  ، وقام جلسلم" ارئيس الحضور هو  ئب عنالغلعضو ااا لم يكن م -2   

 قرار . اتخاذ
اتخاذ اإلجراءات  -3 ااد  نية  الستبعة والفانو لعقديا  يحق للرئيس  الذي تكر عضو  عذر أو   ن ودغيابه ب  رلمجلس 

 تبرير 
  يالنظر ف يتم    فإنه  ا ،أثره  نعدامنهائها أو اأو إ  اضهسبب نق بأو    فات ،الالخ  اتفاقية فضبإذا نشأ أي خالف يتعلق   -20

 ألردني .ا التحكيمقانون  موجب أحكامه بويتتسالخالف و 
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   7ج
 يذ ( تنفكفالة ال األداء ) ضمان جذنمو 

Performance Guarantee 
 

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

 ... ............................ ......................................................: .نا رف كم بأن مصمنا إعاليسر 
 
 ....... ... ................... ........................................................ قاولملمالية ، ا د كفل بكفالةق  

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

 
 أردني ار دين( .... ..................بمبلغ : )  ....................... ....................: بمشروع قالمتعل

 

 ولة ،اقلشروط الواردة في وثائق عقد الما ه حسبلمحال عليالعطاء ايذ تنفن وذلك لضما ...................................
 -ظ أو دون أي تحفبأو أي جزء تطلبونه منه  نكم المبلغ المذكورم طلب خطي لوبمجرد ورود أ –لكم   دفععهد بأن نوأننا نت

ك ذلو  –د موجب العقزاماته بالتمن ي ي تنفيذ أف و أخفق د رفض أل ق قاو  المب بأنّ عية لهذا الطللداب ابااألس مع ذكررط ش
 فع .ء الدراإج مقاول علىن جانب الضاة ماقبصرف النظر عن أي اعتراض أو م

 
 بتاريخ  ئياً مبدد لمحداالعقد جب مو نجزة بألشغال المااريخ صدورها ولحين تسلم سارية المفعول من ت ةالذه الكف هوتبقى 

احب  ص مديها أو تمديدها بناء" على طلبت م يتم.... ما ل........ .. عامن ....... م........شهر .....  .................
 لعمل ا
 

 ... . ............ مصرف:  ل / قيع الكفيتو 
 ............. بالتوقيع: ........  ض المفو 

. ........ ........ ......ـخ : .....ـالتاريـــ  
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 ب  عيو ح الة إصالنموذج كفال  

Defects Liability Guarantee 
 

 

 . ......... . ...................... ........ ......... ..... . ........ ........................ ........ دة: .... لى الساإ
 . ... ..... ................... .. .... ...... ............................. صرفنا : ..............يسرنا إعالمكم بأن م

 . ........ ............... ................................ ...... .......... .......... ل: او, المقليةاكفالة مقد كفل ب
.................... .......... .. ................... ....................... .......... ....... .. .......... ... .. .... 
 (    /    م )   خصوص العطاء رقب

 ر أردني  ...( دينا...... .... بمبلغ : ) ................. .. ..................... ... ..... .........   بمشروع:المتعلق  
  ات الحص عماالإلأ   خصفيما ي  التزاماته  عزام المقاول لتنفيذ جمي.. وذلك ضمانًا اللت . .......... . ........... ........ .. 
 . ة اولالمق م عقد انة بموجب أحكاصيوال

 

ي  نه بدون أونه م بلالمبلغ المذكور أو أي جزء تط  –م  نكطي م أول طلب خ  رد ورودبمج  –  كم أن ندفع لبنتعهد    وإننا
  خص فيما ي  التزاماته  ذقد رفض أو أخفق في تنفيقاول  الطلب بأّن الم  اداعية لهذ لر األسباب اذك  رط معو شأ  تحفظ

المقاول من  اة  اضراض أو مقت ن أي اعالنظر ع   رفبص  وكذلك قد ،  يانة بموجب الع لص ت وا حاصالعمال اإلأ جانب 
 الدفع . ء  إجراعلى 

 

اول  ق جب العقد وقيام المو مسلم النهائي لألشغال ب ا ولحين التيخ صدورهول من تار المفع  ة وتبقى هذه الكفالة ساري
 .  مل لعاصاحب طلب   يدها بناء" علىجديدها أو تد يتم تم لم ا صالحات المطلوبة مبإكمال النواقص واإل 

 
 ....... ...... ..مصرف: . /لع الكفيتوقي

 ........ ......لتوقيع: ....... المفوض با 
 . ............ خ : ....... ــــ ـــــــــــــ ـــــ ــالتاريـ
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 قدمة ج  كفالة الدفعة الم ذو م ن

Advance Payment Guarantee 
 
 

 

 
 .............. ...........................................................................................ادة: ....لسإلى ا

 
 ..................... ......................................................ل : ...فل المقاوا  يكنف يسرنا إعالمكم بأن مصر 

 
 .. .................................. ........ .......................أردني ........ ر...( دينا............بمبلغ : )........

 
مقابل ب  وذلك  المقدمة  الدفعة  الصخكفالة  رقم:وص  بمشروع    . ........................................  عطاء  الخاص 

بتأمين  .............................. ........................... بسدق .  المقاول  قييام  الاد  شرو المقدمة    ةدفعمة    طحسب 
 العطاء .

 

بصرف النظر عن   منكم ، وذلك  طلب خطيعند أول    ق منهحتور أعاله أو الرصيد المس م المبلغ المذكأن ندفع لكنتعهد ب نا  وإن
 قاول .ض أو تحفظ يبديه المار تأي اع

 

الك هذه  المفعول  فوتبقى  ولحينو تاريخ صد  منالة سارية  أل  رها  المقاول  االدفعقساط  سداد  و لة   ، تمدمقدمة  تلقائييتم    ياً دها 
 مل . المقدمة بالكا يمة الدفعةسداد ق  حينل
 
 

 ..... ......... ف: ..ر صتوقيع الكفيل / م

 .... .. .ع: .............. ــيلمفوض بالتوقا

 ..... .. خ : ............ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــ التاريـ
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   لم األشغالست ز عندإلنجامخالصة عن دفعة ا  نموذج 

 
 

 ... ........................................................................مي أدناه : .وخات ائيإمضع أنا الموق  أقر
................................................................................................................... . 

 ..... ............................................................... ناهأداتمنا في خءاتنا و وقعين إمضامالنحن  نقر
........ .................................. ... ............................................................. ......... 

 دينارًا أردنياً ......... ( ....................) .غ ..... مبل...............................نا من ..........ضبأننا قب
 ... ............................................مشروع إنشاء ......سلم األولي عن د الت إلنجاز عن فعة اد وذلك قيمة

 ...... ..... ................. ........ ........................................................... موضوع العطاء رقم
نبرئ    وبهذا .....................فإننا  وحكو ...................................ذمة  مملكةاألردنية  ال  ةم............. 
فظنا  عاله مع تحأر  لمذكو روع اناها على حساب مشضق وأن قببلغ التي سبار أعاله ومن كافة المو مية من المبلغ المذكالهاش

 .......... ..................................... حب العملصا ي بها إلىمطالبات ندع ل أيةاصيتف  يمهدنا بتقدعوت
وثمانخال  اربعة  فترة  اليو   ن ول  هذه  تاريخ  من  بالوثامًا  معززة  يئمخالصة  أن  )دون  الثبوتية  إقر شكق  هذا  منا  ا ل  رًا 

نكون قد أسقطنا حقنا    مدة المذكورةلبات خالل الالمطاذه  م هديلة عدم تقا ( وفي حالمطالبات    ذه صحة ه... ب.................
كان  طالبةم  بأية بحيثنوعه  مهما  وقيمتها  ذمة    ا  العتبرأ  المملكة  ......................لمصاحب  وحكومة  ألردنية  ا... 

ك أي مبالغ من ذلنى ستثي  مشروع , ولل  ألولياخ التسلم  يار قة لتالسابوع المبين أعاله ر قة بالمشحق أو عال  أيالهاشمية من  
 (.13/8) ( و13/7ادتين )ا للمدفع تطبيق قة الحتأسعار المواد اإلنشائية مستعلق بتعديل ت
  

 ........ ....................حريرًا في ......... ع تق و وعليه ن
 . .......... ......................... .........  : اسم المقاول

 .... .........................: .......عبالتوقيسم المفوض ا
 .... .....................لمفوض بالتوقيع: .........توقيع ا

 
 

 الخاتم 
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 ) اإلبراء( لصةاخالمانموذج  

Discharge Statement 
 
 

 

   ................. ............ .................. ............................ ......... :مي أدناهاتأنا الموقع إمضائي وخ أقر
.............................................................................................. . .... ................... .... 

 .. ............................................................. ..........:.أدناه  فين إمضاءاتنا وخاتمنا ينقر نحن الموقع
............................. ............................................................................... .... .......... 

.......................................................................................... .......................... ...... 
 .اً دنير أ ....... ( دينارًا ..................  .. مبلغ )........................................................ا من بضنا ق ننبأ

 

  عنوذلك قد ، للع  شروط العامةل( من ا 14/13،  14/12، 14/11كام المواد ) حعة الختامية بموجب أوذلك قيمة الدف 
 ......... ................................................................................... ..........ء : ...مشروع إنشا

 

 ............. . ....................................................................................وع العطاء رقم : ..موض
 

العقـد لقـة بعتبتقـديم كافـة مطالباتنـا المأعـاله وقمنـا عـن المشـروع  قاتناحقااسـتل سـلمنا كامـتننـا قـد اإلقرار أ  اهذموجب  صرح بن
 ... .......................ننا نبرئ ذمة .ذا فإوبه

 

جعــة فيــه ر  قــًا ال مطلبــراء عامــًا شــامالً إن أعــاله يشــروع المبــلممــن أي حــق أو عالقــة با ة األردنيــة الهاشــميةوحكومــة المملكــ
بعـد تصـدر ( والتـي  13/8 ، 13/7طبيـق شـروط المـادتين ) قـاول نتيجـة تت ُتسـتحق للمعويضـاي تء أراهذا اإلب  نستثنى موي

 . ( المخالصة ) اإلبراءتاريخ هذه 
 

 .............................في : ............. وعليه نوقع تحريراً 
 

 . ........................................: ............. لم المقاوسا
 

 ..... . .....................................بالتوقيع :  لمفوضم ااس
 

 ......................................بالتوقيع: ....مفوض توقيع ال
 
 خاتم : ال
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 لتزامات المقاول انموذج  

Contractors Commitments 
 ................... .................................................                                     المقاول:  -1
 ............ ........................................... .............                              عام :ير الدمال -2
 ............ ........ ...................... ..........................:    العطاءات في دائرة ف التصنيفملرقم  -3
 ...... ..............................................................                نيف :فئة التص -4
 ... ......................................................... .......        زام : سقف االلت -5
 ......................... ................................... .......       بها: يع الملتزمر شاالم -6
 

اإلحالة   قيمة قم العطاءر  روع اسم المش الرقم 
 بالدينار

األعمال  مة يق
 نار المتبقية دي 

خ أمر  يتار  مدة التنفيذ 
 المباشرة

 ات مالحظ

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

 المجموع: 
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 رى األخبالدفعات تعلق  م إقرار

 
 

 

 ....... .......................................... ..............................:أدناه  في  يملموقع إمضائي وخاتأقر أنا ا
........ ............. ................................................................................................ ..... 

 ... ................................. ....................................  اه: ندأ اتنا وخاتمنا فيالموقعين إمضاء نحن نقر
 
ائية الخاص بهذا  شاريع اإلنشالمقاولة للم  لعقدصة  لخاا  ن الشروط  م(  17/9/1ادة رقم )لماتحت    ا ورد قد اطلعنا على م  ناأن

الستشارات أو  االعموالت أو أتعاب  صول نقر فيه بجميع  ب األسحموقعًا من قبلنا    دة نرفق إقراراً الماحكام هذه   بأالً مالعقد ، وع
ص  دفعها إلى شخ  على  فاقالتا  دفعها أو  موالتي تيمة مادية  ق   وشيء ذوأي    رة وغير المباشرةاشها المبر الء أو غيوكأتعاب ال

" اآلخ تم دفعرى ولمن دفعت وساألخالدفعات    لهذه  رين" ونرفق طيًا وصفًا مفصالً من  كانت ستدفع بشكل  أو    اهببها سواء" 
أو   وكالئهموظفيهم أو  م  يأو أ  عنهم  الباطن أو نيابة"ن  ولينا مامن قبل مق و  قبلنا أو نيابة" عنا أ  شر أو غير مباشر منمبا

نفسها أو   اقصة / المزاودةالمنأو عملية  لعقد  ا  م العروض الخاصة بتنفيذ هذاوة إلى تقديا يتعلق بالدعفيم  ذلك، و م  ممثليه
 فعاًل . ه العقد أو من أجل تنفيذ ت التي تجري إلبرامالمقاول أو المفاوضاعلى   اإلحالة

 
ال وصفًا  ى سبيل المثبما في ذلك علعات  دف   أي  ودفور عن وجلل على الفريق األوا  ىًا إل خطيبأن نقدم تصريحاً   هدما ونتعك

فريق لونوافق على قيام ا  يهما يحدث أواًل كمافع أدلتاريخ إلزامنا با  يامنا بالدفع أويخ ق وذلك بتار فعات  دلمفصاًل لسبب هذه ا
الفقرة ) أ (  كام  بأحنا  بلخالل من ق إلفة أو  دوث أي مخاح  له حاا أعالمادة المشار إليهالنة تحت  ياءات المبجر األول باتخاذ اإل

 ادة .ملبتنفيذ كل ما ورد في هذه ا منها ونلتزم
 /      /  حريرًا في       قع توعليه نو 

 
 ................... .....................................  اول:قماسم ال

 ...... .......... .. ............................ لتوقيع:االمفوض ب سما
 ..................... ....................... قيع:لتو با  وضوقيع المفت

 ............................ ...................: .......ـــم ـتالخا
 

الم *     اإلقرارعلى  تقديم  األخ  قاول  بالدفعات  قيامعوفي حال    رى المتعلق  أه  دم  أي عموالت  أتعبدفع  أوو  من    أي  اب 
فض قرار سير ذا اإله  المقدم منه، وكل من ال يقدمفي اإلقرار  أن يذكر ذلك    عليه(  9/ 17)  بالمادة    ةالمحدد  األمور

 .  مغلق منفصل عن العرضظرف  ياول وضع اإلقرار ف رضه ، وعلى المقع
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 بالدفعات الممنوعة  قإقرار متعل

 
 

 

 ........... ............................................................اه ..ي وخاتمي في  أدنائوقع إمضمقر أنا الأ
........................... .............. ................... .......................................... .............. 

 .. ........ ................................... .......................أدناه. يوخاتمنا ف ا نحن الموقعين إمضاءاتن نقر
 

بهذا اصة  خلشاريع اإلنشائية اقد المقاولة للم ة لعوط  الخاصالشر   نم(  17/9/2د تحت المادة رقم )ا على ما ور أننا قد اطلعن 
ى دفع  االتفاق علو  أبدفع  نقم    نقر فيه بأننا لم ،  األصول    قبلنا حسبن  نرفق إقرارًا موقعًا م  بأحكام هذه المادة  العقد ، وعمالً 

أتعاب  عمو   انت" كاءمبالغ سو   يأ مباشر ولم نقم غير  مباشر أو  بشكل    "أتعاب وكالء أو غيرها سواء  استشارات أوالت أو 
ء سواء"  ياذه األشهقديم مثل  ت  فع مثل هذه المبالغ أودء وعود أو تعهدات لاديةٍّ ولم نقم بإعطاةٍّ مميتقديم أي شيء ذو ق ب

ة" بان مقاولينا من الباطن أو نية" عنا أو م قبلنا أو نيابمن    تم  قد  لكإذا كان ذ  نظر عماأو بغض ال  ،   ةلواسطأو بامباشرة"  
الحصر أي " موظف "    على سبيل المثال ال  ق األول ، ويشمل ذلكلفريا  هم أو ممثليهم إلىوظفيهم أو وكالئمن مهم أو أي  عن
فيما يتوذ  ال ،   ةٍّ أمتصرف بصفة ٍّ رسمي ي  إذا كان  النظر عماض  بغ باللك  إلى تدعلق  هذا    الخاصة بتنفيذروض  العيم  قدعوة 

المزاو العقد    / المناقصة  عملية  اإلحنفسه  ةدأو  أو  أو  الة  ا  المقاول  تجعلى  التي  أجل إلب  ي ر المفاوضات  من  أو  العقد    رام 
 تنفيذهفعاًل .

 
 أكان ء"  سواو   بالواسطة  واشرة" أت سواء" مبعاف ه الدثل هذأو نعد بتقديم م  عةات ممنو ع ديم أي دف تقونتعهد بأن ال نقوم ب  اكم

قبلنا قبل    ذلك من  أياً أو من  أو  الباطن  أو و ن موظ م  مقاولينا من  إكالئفيهم  أو ممثليهم  فيهم   " " موظف  أي  لق يتع  املى 
 ه أو تنفيذه . دأو تجديده أو تمدي بتعديل هذا العقد

 /       /  في      ع تحريراً وق وعليه ن
 .................................................... قاول:اسم الم
 ....................يع: ......................مفوض بالتوق اسم ال

 ................................التوقيع: ........توقيع المفوض ب
 ... ........................................ ..ــم : ...ــــــــــــ ــــالخاتــ 

 
 

الم    *  تقعلى  اإلقرادقاول  با تعلالمر  يم  األخرى ق  أو  وفي حال عد  لدفعات  أي عموالت  بدفع  قيامه  أتأم  من  عاب  أي  و 
 فضيقدم هذا اإلقرار سير   مقدم منه، وكل من الر ذلك في اإلقرار اليذك   نأ( عليه    9/ 17دة )  ر المحددة بالماألمو ا

 ض . صل عن العر نفممغلق ظرف  ل وضع اإلقرار فياولى المقععرضه ، و 
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 مة ها مالحظة 
  

سل ن تسلم عطاء موضوع البحث التأكدالمشاركين بال لى جميع المقاولينع
، وفي حال تبين تا يلكماجدول ي فم البنود  أرقاتسلسل فحات و صالأرقام 
  /ل واجع المقاير  قص في عدد الصفحات أو خطأ في التسلسل،د نوجو 

ل  أي قب ؛دةدة المحدة وضمن المخاصال يةقتصادمنطقة العقبة االسلطة 
 . معدلة حسب األصولده بها يداع العروض لتزويد إموع
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 لث: لجزء الثاا
 

 ية العامة: اصفات الفنالمو .1
 
معماريــة لالمدنيــة و ا د األول( األعمــاليــة العامــة للمبــاني )المجلــعتبــر المواصــفات الفنتي : نالمبــا -1

لهـذا نهـا مواصـفات عامـة  ة عادرلصـاالبناء    توكودا  نواإلسكا  مةلعاغال اشاأل  الصادرة عن وزارة
 ا.ا وقبل بهتفهمهو العطاء وان المقاول قد اطلع عليها

 
 

وزارة لطرق والجسـور الصـادرة عـن  فات الفنية العامة لصلموااات األخرى: تعتبر  ق واإلنشاءالطر -2
ع لـول قـد اطان المقـاالعطاء وا  لهذعامة    صفاتت الخاصة بها مواوالكودا  نامة واإلسكعااألشغال ال

 وتفهمها وقبل بها.ها علي

 
 :د حسبقعيجب على المقاول تنفيذ جميع أعمال ال

 
يالت وأيـة تعـد  1996  سكان لسـنةاألشغال العامة واإل  ةوزار  لمباني الصادرة عنة العامة لفات الفنيالمواص -أ

 وتشمل ما يلي:بعد ذلك    تملحقات تمو أو إضافات أ
 
 للمبـاني  ريةعمالمالمدنية واعمال  ألا  : ولاأللد  المج       -
 ـانيبــــملالخدمات الميكانيكية ل :  المجلد الثاني      -
 بـــــانيمة لليالخدمات الكهربائ   :  الثالث  المجلد      -
 

حتى    جارةارة الصناعة والتاييس بوز قماصفات والمودرة عن مديرية الت القياسية األردنية الصاالمواصفا  -ب
 طاء. عتقديم الخ اري ت

 
المنشلت  ربيلعاالكود    -ج وتنفيذ  المهندس صميم  اتحاد  عن  الصادرة  الخرسانية  سنة  العر   ني آت  وأية    1977ب 
أو إ تع أو ملحقات تديالت  صميم  لت جهادات ومرجعاً  كود في تحديد األحمال واإلذلك ويستعمل هذا ال  دت بعمضافات 

 . لمنفذةالخرسانة ا  ائجيم نتي وتق حديد خواص الموادنشاء وتإلاطرق 
 

 كان. سني الصادر عن وزارة األشغال العامة واإلبناء الوطني األردال توردس كود -د
 

ويد المهندس بنسخ عن أي  دار وعلى المقاول تزصخر إآفي كافة األحوال    جب أن تكونالمراجع يهذه       
 س لمهنداطلب حاجة اليها وحسب ا عند الهن أي جزء م أون هذه المواصفات م
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 : عبالرا زءالج

 
 

 لخاصة:  فنية اال فاتاصالمو .2
 

ا  -أ   االكميات    جداولل  الخاصة مكملةلمواصفات الفنية  تعتبر  ن  لعامة ومتممة لها ويجب اوالمواصفات الفنية 

ور  مذكفة إلى ما هو ل بند إضاكالخاصة ل  يةفات الفن اص المو ي فبند شاملة لما هو مذكور ل  تكون األسعار لك

 د . لبننص ا في

 

تنفيذه    مطلوبلان المؤكد ان  لمواصفات" فانه م "وحسب ا  ةلم يذكر جملات او  كمي ال  ول كر في جداذواء  س  -ب     

الفنيةسب  ح للمشروع   المواصفات  والعامة  الفني  الخاصة  األولوية  والمواصفات  إعطاء  مع    ةالعامة 

 . ة ات الخاصصفللموا 

 

كلم  دعن   -ج   السورود  "كالبند  او  ابقة  ...."  ند  "كالب"  أ  هذا  فانرقم  أن  المعن اصفات  وموار  سع يعني    ي البند 

البند  غاء يتم تحديدها ضمن نص  ار أية إضافات أو إلين االعتبخذ بعألار اليه مع افة ما يشمله المشتشمل كا

 فات الفنية الخاصة له . وصالمعني والم

 

طلب  ت  المقاول  لىع   -ـ  ه كاالقديم  الدعتماد  المواد  في  اخلفة  اة  مرفقا  ألشصلب  واتالك   معهغال  ج  ماذ لنالوجات 

على  عطاء ألخذ الموافقة  واصفات المع م  ضرفه الى المهندس بحيث ال تتعاوخال  شغالت لمختلف االالعيناو

التنفي   ققاول إرفا لمرفض وعلى ا ضة للرعوافقة ستكون مون اخذ المد  ذ وأي مواد تستعملاستعمالها في 

 لخاصة للعطاء . ة ا يفن المواصفات لاواد مع ات هذه الماصفقة موبمطا رنة مواصفات تؤكد جدول مقا

 

تق  -  و المقاول  المواصفاتعلى  عن  نسخ  األردنلقياسا  ديم  المن ية  العالمية  او  المواصفات  ية  في  عليها  صوص 

 خاصة. الالمهندس كلما دعت الحاجة لذلك وعلى نفقته  العامة التي يطلبها 
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 كميات واألسعار جداول ال -ج 

 اإلجمالي  المبلغ سعر الوحدة  الكمية  الوحدة  بيان األعمال  البند

 دينار  فلس  دينار  فلس     
 يات  جدول الكممقدمة  

تنفيذ -أ مخططات  اية  تقديم  المقاول  ل  وجداووتصميمية  ية  على 
العمل وتوثيق جميع األعماتنفيذية   بل الصيانة  قل بالصور  يتطلبها 

 ه الخاصة  ها وعلى نفقتوبعد 
وا-ب لوحدة  كميات  هي  ادناه  الجدول  في  المدونة    حدة الكميات 

م تغيير  دون  ثابت  المقدم  الوحده  الكويكون سعر  بلغت  ميات  هما 
ل المطالبة  واليحق للمقاو اداو تغيرت اسعار المو  االجمالية الفعلية 

التأك  باي تعديالت لالسعار مستقبال البن   يد مع    ة د الخاص وعلى أن 
)  والكندرين  فةرصاألببالط   الكميات  )من جدول  (  (2،3بنود رقم 

للسلطة الحق بتنفيذها أو الغاؤها من العطاء  هي بنود اختيارية و
المسبق  التنسيق  ال  حسب  شركات  )كهرباءمع  ماء،  خدمات   ،

قر حال  وفي   ).. الغاالسلرت  اتصاالت،  للمقاول    هاءطة  يحق  ال 
بأي مطا اإللغاء ويلغى  المطالبة  نتيجة هذا  قانونية  او  مالية  لبات 
و  أو نص  بند  الشرط  رد أي  هذا  يخالف  العطاء  ما  مع  ،  في  بيان 

 : يلي
البند   - بتسعير  المقاول  الوحدة  يلتزم  سعر  لتثبيت  وذلك 

ا  حال  فيالواحدة   بعض  توجهت  في  لتنفيذه  لسلطة 
 اطق التي يصعب تنفيذه فيها. المناطق والغاءه من المن

المرصودة    اإلحالة - المالية  المخصصات  قيمة  تكون حسب 
صاحب   قبل  من  الستكمال  الللعطاء  توقيع    إجراءات عمل 
السلطة   مع  والغرامات )االتفاقية  التنفيذ  حسن  كفالة 

فرادية  سعار االواال( المالية والتعاقدية    األمور من  وغيرها  
 لواحدة من كل بند. لتثبيت سعر تنفيذ الوحدة ا ع توض

لل-ت  عليم اليحق  المحال  تعويضات  قاول  باية  المطالبة  العطاء  ه 
تنفيذ   عدم  ب نتيجة  فاي  المدرجة  البنود  من  الكميات ند  جدول    ي 

 . الشرط  ويلغى أي نص في العطاء يعارض هذا
توفير جميع  على نفقته  على المقاول  المحال عليه العطاء و   -ج

لمرورية ووالسالمة العامة  زمات التحكم والسالمة امتطلبات ومستل
 يع مواقع العمل. مفي ج

الجهات  التنسيق مع جميع  قاول المحال عليه العطاء   على الم   -ح
با السيالمعنية  وقسم  السلطة  في  التنسيق  قسم  ذلك  ومثال  ر  لعمل 

 .  ت، ..( ودوائر الخدمات )كهرباء، مياه، اتصاال

المحا     -خ المقاول   توفير  على  العطاء  عليه  مع    آرمة ل  مناسبة 
ا يوضح  عاكس  عليه  سملصق  ويوافق  ورقمه  العطاء  واسم  مه 

 المشرف المهندس

ء ومضية مضيئة فير أضواال عليه العطاء توعلى المقاول المح   -د 
اثنيياء فتييرات  ميير أن يكييون العمييلاألإذا تطليي   مواقييع العمييل فييي

 .على ذلكبعد أخذ الموافقة الرسمية و والليل المساء
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 اإلجمالي  المبلغ وحدة سعر ال الكمية  الوحدة  بيان األعمال  البند

 دينار  فلس  دينار  فلس     
لن افيية ة علييى االمحييال عليييه العطيياء المحاف يي اول علييى المقيي -ذ 

المكي  ى  اليوالترتي  وإزالية المخلفيات أوال بي ول وبشيكل فيوري  
اعتماد موقع تشوين لها مين قبيل الجهية المشيرفة   د ما لم يتمالمعتم
 .3م4من ه عدم تشوين كميات أكثر يطشر

 مواد نفقته خلع وإزالة ال على المقاول  المحال عليه العطاء وعلى-ر
للوصول والحفر  "  خأتربة،..ال  أسفلت،القديمة ومن كل نوع "بالط،  

 الى المنسو  المطلو .

المحا  على   -ز  العطالمقاول  عليه  الميكانيكي  ل  القص  استخدام  اء  
ب عمال   القيام  االقبل  كان  سواء  واالزالة  منطقة  خلع  في  لعمل 

 . الرصيف أو الطبقة االسفلتية 
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 لمبلغ اإلجمالي ا سعر الوحدة  الكمية  الوحدة  بيان األعمال  البند

 دينار  فلس  دينار  فلس     
 : ر المكعببالمت .1

والجزر الوسطية والخنادق والمنشآت ف الشوارع تن ي ال عما
تطايرة  ج االتربة المنوات مننية )إن وجدت( ساالمائية والخر 

مهما كان  العطاءعمال ذ ارى تعيق تنفي ة وأي مواد أخوالمتراكم
الى  ة رم يقر منطقةنوعها أو طبيعتها من مواقع متفرقة داخل 

مل على توفير يشقبل السلطة والسعر مك  االنقاض المعتمد من 
والتحميل   المقاول الكوادر والمعدات الالزمة العمال االزالة

التي تسلكها   اف ة على ن افة الطرقوالنقل وشريطة المح
المواقع الى المك  وحس    عملية النقل منلقالبات في ا

 . فمشر ال مهندسالالمواصفات وارشادات  

 
 
 
 

 3م 

 
 
 
 

1 
 واحد  

    

   متر الطولي:بال .2

وريد وتركي  حجر  اطاريف من خرسانه جاهزة الصنع  وت تقديم 
  اريف القائم حس  حجر االطقياس ال يكون ، مصقول  ( أ )صنف 

 لواقعحس  ا االسفلت  اهر عن سطحياً وبارتفاع ناجح مخبر 
لف  خ يةوخرسانة الحماوالسعر يشمل إزالة االطاريف القديمة 

بمختلف  ات  والحفريلزم االمر الكندرين وخرسانة الن افة اذا 
خرسانة ن افة بقوة كسر ال تقل عن  ص  انواعها وتقديم و 

يم  سم وخرسانة التدع35رض سم وبع10بارتفاع  2ملنيوتن/م15
  20×15 ب بعاد 2م ل ن/منيوت20 تقل عن بقوة كسر الخلف الحجر  

الرمل الناعم بنسبة و  نتوالتكحيل بمونه إسمنتية من االسم سم 
قصوصه ميكانيكياً عند  ع مسم واستخدام قط1.5-1وحلول من1:1

رمبات المشاه  عمل المنحنيات  مع االخذ بعين االعتبار أماكن 
ل إلنجاز العمجميع مايلزم  مات المهندس المشرف معوحس  تعلي
 ت وتعليمات المهندس المشرف. صفاحس  الموا 

 

 

 

 

 

 
 

 .ط م 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 واحد 

    

 :المربعبالمتر   . 3
وت وتوريد  إتقديم  أرصفة  بالط  قياس سمنركي   مخبرياً  ناجح  تي 

وبمقاومه مميزة ال سم صنف أ من خرسانة جاهزة الصنع  4×40×40
عن   الص   يوم28بعد    2م لم  /  نيوتن  3تقل  ومشطوف مصق  من  ول 

مل القص وإزالة البالط والمواد القديمة والحفريات  حواف والسعر يشال
ت  اكاية مهما بلغت السماعها والطمم الناجح مخبريا والتسونوا  بمختلف

المطلوبة المناسي   الى  بالماء  للوصول  الى  والدمك    والرش  للوصول 
عن   التقل  دمك  حس95درجة  المعدل%  بروكتور  تجربة  وحس  ة    

اتعليم المهندس  يات  والعمل  عدسية  لمشرف  طبقة  وفرد  تقديم  شمل 
  3:1سمنت والرمل الناعم بنسبة  الا  سم ومونة التركي  من7-5سماكة  

ع ت مين الميول المناسبة والقص الميكانيكي  م مس3ماكة ال تقل عن  وبس
مع االخذ بعين   1:1  للغلقات والتروي  باإلسمنت والرمل الناعم بنسبة

يلزم إلنجاز العمل حس  مشاه وجميع ما  رمبات العمل  عتبار أماكن  اال
 دس المشرف.هنلماالصول وحس  المواصفات وتعليمات ا

 
 

 
 
 
 
 2م 

 
 
 
 
1 
 احد و

    

       ى ما بعدهع إلينقل المجمو 
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 المبلغ اإلجمالي  سعر الوحدة  الكمية  الوحدة  بيان األعمال  البند

 دينار  فلس  دينار  فلس     
 :المكعبالمتر  ب . 4

بارتفاع طبقة أو طبقتين او اكثر (    gabion)  ل حجريةاء سالتقديم و بن
سييالل تتكييون ميين ا ،دس المشييرف وحيثمييا يلييزممهنيي لحسيي  تعليمييات ا

ملم و مرنة للتشكل و بفتحييات   3ماكة سلك ال تقل عن  نة سمعدنية مجلف
 ال يتجيياوز قوبعميي م 1م × 1سييم و بقييياس  10متسيياوية ال تزيييد عيين 

فككيية الم  بحيث يمكن استخدام الحجارةمملوءة بكتل صخرية  و  (سم50)
سييم   25-10 قطييار ميين  % ب40فات و ذات مسامية  اصمطابقة للمووال

ميية و االسييكان و ارشييادات العاوزارة االشييغال  ت  وذلك حس  مواصفا
الحفريييات مهمييا كييان   المهندس المشرف، والسييعر يشييمل تنفيييذ أعمييال

ي  مناسيي ال  , ميين حيييثحيثمييا يلييزموالفه  نوعها ترابية أو صخرية أو خ
شمل , وي نواعها  الحجرية ب  الستقبال اعمال الحمايات  يسة والميولواالق

 لخلييف السيياللطييم مخبريييا لالصييالح  ك استخدام نيياتج الحفييرالسعر كذل
وحيثمييا يلييزم, وعلييى طبقييات شييريطة ان ال تزيييد   (gabionالحجرية )

( سييم وتحقيييق 20دمك عيين )سمك الطبقة الواحدة بعد الرش بالماء واليي 
 2:1يييل وبمجربة بروكتور المعدلة % حس  ت90ن  ال تقل عدمك  ة  قو

يحييددها  ع التيييالمواقيي او  المكيي  المعتمييدإلى لحاجة  ن اعونقل الفائض  
 ،المهنييدس وحسيي  المواصييفات وارشييادات س ضييمن الموقييعمهنييدال

وفييي   برييياويشمل كذلك السعر تقديم وفرد مييواد طمييم ترابييي نيياجح مخ
فييي حييال عييدم كفاييية الطمييم النيياتج عيين   ماكن التي بحاجة الى طمييماال

كون على طبقييات ، يالمقاول نفقةأو عدم نجاحه وعلى   الحفر في الموقع
بالميياء والييدمك عيين الواحدة بعد الييرش ة بقالط ال تزيد سمك  شريطة ان

% حسيي  تجربيية بروكتييور 90( سم وتحقيق قوة دمك ال تقل عن  20)
ان العاميية واالسييكاصييفات لييوزارة االشييغال لمووذلييك حسيي  ا المعدليية

ذي اول تقييديم مخطييط تنفييي لييى المقيي وع فيمييات المهنييدس المشييروتعل
(Shop drawingواعتما )يييه ين فخطييياً يبيي المشييرف  ده ميين المهنييدس

 .د تنفيذهل الحجرية المراالسالع المساحي لموقع الرف
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 واحد

    

 بالمتر المربع: . 5
ة معالجيي ل( سييم10-5) ةسييماكة متغييير سيياخنةسفلتية  تقديم وتنفيذ خلطة إ

 األوضيياع  عييادةمناطق أخرى متفرقة وإوالتقاطعات الرئيسية والفرعية  
فييي أميياكن سييفلت  ة اإللصيييانة طبقيي ولحفيير  في كافة مقاطع الخييدمات وا

مل القييص الميكييانيكي وإزاليية المخلفييات والسعر يش  وحيثما يلزم  قةمتفر
حييال   البيييس كييورس وتحسييينها وفييي  وتعزيز طبقيية  إلى المك  المعتمد

 كورس بسماكه التقل عيينسينها يتم إزالتها وتوريد بيس  عدم إمكانية تح
ال سييتقبحفيير والتفرييي  إللوالعمييل يشييمل اوعلييى نفقيية المقيياول م سيي 15

% فييي 100لييدمك لدرجيية  ده والتسييوية والييرش بالميياء  واالطبقه الجدي
رس ورش طبقيية المواقع التييي تييم الوصييول فيهييا إلييى طبقيية البيييس كييو

(MC 70 علي )وطبقة )  2غم /م700 هابمعدل (RC  لحواف اإلسفلت
طبقيية   ي المواقع التي تم الوصول فيها إلىت  فائم وعلى طبقة اإلسفلالق

وحسيي  المواصييفات وتعليمييات  سس كييوريه دون البيي سييفلياإلسييفلت ال
 مهندس المشرف.ال
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       ينقل المجموع إلى ما بعده 
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 المبلغ اإلجمالي  سعر الوحدة  الكمية  لوحدة ا بيان األعمال  البند

 دينار  فلس  دينار  فلس     
 : ياطياحت مبلغ . 6

العطـاء  ذ تنفيـ اعمال تطـرأ الـ لرصد مبلغ احتياطي ألية 

تلـ  يلزم تنفيذها على ان يتم عرض التي  بالمواقع المختلفة  

 المسبقةللوازم واالشغال ألالذ الموافقة االعمال على لجنة ا

 مقطوع 
 

 50000    مقطوع 

خمسون  
 ألفاً 

 الحتياطينسبة االرباح على المبلغ ا . 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 % ----    5000 
ة  خمس
 آالف

       الخالصةع إلى  ينقل المجمو 
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 الخالصة النهائية 

 

 .   العقبة -متفرقة للشوارع واالرصفة في قرية رم يانة  تنفيذ اعمال ص:    المشروع

 المبل   البييييان  لرقما

 دينار فلس  

   مجموع قيمة األعمال .1

   (%زيادة )             تنزيل او .2

   يادة بعد التنزيل  او الز  مجموع قيمة االعمال .3

 55000   000  المبلغ االحتياطي واالرباح  .4

   ( 4( + البند )3البند ) .5
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 ___________ ____________ :   ____________________ لنهائي كتابةالمجموع ا
 ___ __________________________ ______________   : ــاولقـــاسم الم
 _________ __________________________________   : التوقيـــــــع
  _______________ _____ _______________________    : التاريـــــــخ

 _____________ ______________________________   تم الشركـــــة:خ
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