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 التعليمات الى المناقصين 

Instructions to Tenderers 

 

 (  2019  / هـ-12)العطاء رقم  .1
.  العقبة -توريد وتركيب لوحات إرشادية وتعريفية لمحمية وادي رم  :الخاص بمشروع  

. العقبة  –ية وادي رم محم موقع تنفيذ العطاء: .2  

  :   الوصف العام للعطاء .3
لوحات إرشادية  ( عشرة 10بتوريد وتركيب ) ترغب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بالقيام: 

والمواصفات الفنية المبينة بوثائق العطاء .وتعريفية لمحمية وادي رم في العقبة وحسب التصاميم واالبعاد   

 
ن الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة بموجب اإلعالن عن طرح هذا العطاء والراغبين باالشتراك في يمكن للمقاولي (1)

مقابل دفع ثمن النسخة  دعوة العطاء وذلكالمناقصة أن يتقدموا للحصول على نسخة من وثائق العطاء الموزعة مع 
 المقرر .

 
  لهذا المشروع ما يلي : تشمل وثائق العطاء (2)

 لعطاء بما فيها اإلعالن .دعوة ا -2-1
 التعليمات الى المناقصين. الجزء األول: -2-2
 الشروط العامة  الجزء الثاني: -2-3
 : الشروط الخاصة وملحقاتها الجزء الثالث -2-4

 الشروط الخاصة -أ

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

 
 صفات العامة والمواصفات الخاصةالموا  :الرابع الجزء  -2-5

 :   المخططاتالخامس الجزء  -2-6 
 
 جداول الكميات واالسعار :   السادسالجزء  -2-7
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 : طريقة تقديم العروضإعداد وتقديم عروض المناقصات /

 

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

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

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

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

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

أما إذا أراد المناقص تقديم عرض بديل ، فإّن باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق  -د
ض ، شريطة أن يتقدم بالعرض األصيل كما هو مطلوب ، وللجنة العطاءات المختصة أن تنظر في بالعر 

 عرضه البديل أو ترفضه .

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

قص فردًا كان أو شركة ، وكتاب التفـويض للمسـؤول المفـوض بـالتوقيع عنهـا . وإذا كانـ  وضع منشأة المنا -أ
هنــاك مشــاركة بشــكل ائــتالف فإنــه يجــب علــى الشــركات المتيلفــة تقــديم اتفاقيــة االئــتالف بينهــا بحيــث يكــون 

أن يقـدموا التيلف بالتكافـل والتضـامن ) مجتمعـين ومنفـردين ( ، وأن يوقـع أطـراف االئـتالف علـى العـرض ، و 
 الكفاالت والضمانات بأسمائهم مجتمعين .

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

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

 الرئيسي في تصنيفه أو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي .

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

 للعمل في األردن . ةالكفالة صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية مرخص
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 تصةلجنة العطاءات المخما تقرره بتعاد هذه الكفاالت للمناقصين الذين لم يحل عليهم العطاء ، حس 
( أيام من تاريخ إحالة العطاء أو انتهاء صالحية كفالة المناقصة أيهما أسبق . أما 7خالل )

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

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

 عند تقديمها . بنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في االردنأن تكون تلك الضمانات مصدقة من 
الرئيسي خارج األردن فإّن عليه أن يحدد  أما إذا كان مركز المناقص ،عنوان المناقص الرسمي الكامل  -هـ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 أسلوب آخر .
 
 إلزامية العروض : (8)
 

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

  .أطول من هذه المدة
 

 

 المناقصة : وعرضعمالت الدفع  (9)
 

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

 في موعد " التاريخ األساسي " .
 قيـيم العروض وإحالة العطاءت

 : تقيـيم العروض  (10) 
نظام  استنادًا الى الصادرة  عطاءات االشغال الحكوميةيتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب تعليمات 

ويفترض في المناقص أن  ونظام اللوازم واالشغال في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةاألشغال الحكومية ، 
 يكون على إطالع ودراية بهذه التعليمات .
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 : قيق العروضأسلوب تد
 -:التسلسل البنود الواردة أدناهان ال يحكم  يتم إتباع الخطوات واإلجراءات التالية في تدقيق العروض على

إذا ُوجد في العرض خطأ او تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب ان تكون عليـه هـذه الجملـة بتطبيـق سـعر  -أ
ة المبلغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة ، وبالتالي يـتم تعـديل الوحدة ، فللجنة العطاءات المختصة الحق بتعديل جمل
 مجموع األسعار أو المبلغ اإلجمالي للعطاء وفقًا لذلك .

 -إذا اختلف سعر الوحدة المذكورة باألرقام عن المذكور كتابة بالكلمات فيتم إتباع اإلجراءات التالية: -ب
بـين مـا هـو باألرقـام عمـا هـو بالكلمـات فينظـر عنـدها إلـى  : إذا وجد اختالف في سعر الوحـدة لبنـد معـين (1-)ب 

الفرق الحسابي بين ما جاء رقمًا وما جاء كتابًة بالكلمات فان كان الفـرق كبيـرًا يـتم األخـذ بالسـعر األقـرب 
 من السعرين الواردين بالكلمات أو األرقام إلى السعر الدارج .

 بما جاء كتابة بالكلمات . ( : إذا كان الفرق صغيرًا فعندها يتم األخذ2-)ب
 ( : ويظل للجنة العطاءات المختصة الحق في تقييم السعر منطقيًا لقبول العرض أو رفضه .3-)ب

تم تصحيح المجموع وفق مـا تقـرره لجنـة العطـاءات المختصـة يإذا ُوجد خطأ في أي من العمليات الحسابية ،  فإنه  -ج
 ويكون المجموع المصحح ملزمًا للمناقص .

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

 البنود أو لم يرفقها في عرضه . 
م المناقص بكتابة سعر الوحدة بالكلمات وإنما فقط باألرقام وجاءت غير واضحة ،  او كتب  اسـعار الوحـدة اذا لم يق -هـ

بكلمات غير واضحة وتشكل معها التباس في احتساب جملة المبلـغ عنـدها يجـوز للجنـة العطـاءات المختصـة إتبـاع 
 -اإلجراءات التالية :

اضحة مما يشكل التباسًا في حساب جملة المبلغ للبنـد ، عنـدها يجـوز (: إذا كان  األرقام او الكلمات غير و 1-)هـ 
تطبيق أعلى سعر ورد لهذا البند ، عنـد المناقصـين اآلخـرين المشـاركين بمناقصـة العطـاء لغايـة الحصـول 

 على قيمة إجمالية لهذا العرض .
واتجهـ  النيـة   لإلحالـة عليـه ، ( اقـل العـروض قيمـًة 1-( : إذا بقي هذا العرض الذي طبق عليه البند )هـ 2-)هـ

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

 إذا قـــــام المنـــــاقص بكتابـــــة جملـــــة المبلـــــغ لبنـــــد مـــــا دون ان يقـــــوم بتـــــدوين ســـــعر الوحـــــدة كتابـــــه لهـــــذا البنـــــد  -و
سعر الوحدة رقمًا غير واضح ( فيتم احتساب سعر وحدة لهذا البند من قسمة جملة المبلغ علـى كميـة البنـد  ) وكان

ـــة العطـــاءات المختصـــة الحـــق -ز ـــا ، فللجن ـــالغ فيه ـــد بصـــورة مغلوطـــة أو مب ـــاقص بتســـعير بن ـــام المن  إذا ق
 -بما يلي : 

 رفض العرض او ، -1 
أسـعار السـوق الرائجـة وأسـعار المناقصـين اآلخـرين شـريطة ان تعديل األسعار بمعرفة المقـاول مستأنسـة ب -2

 تبقى القيمة اإلجمالية للعرض بعد التعديل مساوية أو اقل من قيمة العرض بعد التدقيق .
كمـا تمـارس تقيـد بمـا ورد فـي هـذه التعليمـات تحتفظ لجنة العطاءات المختصـة بحقهـا فـي إهمـال أي عـرض غيـر م (12)

ونظــام اللــوازم واالشــغال فــي ســلطة منطقــة العقبــة االقتصــادية  م نظــام األشــغال الحكوميــةأحكــاجــب صــالحياتها بمو 
إحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة ويتم كل ذلك دون أن يكون ألي مناقص لـم يفـز بالعطـاء أي ب الخاصة

 حق في مطالبة صاحب العمل بأي تعويض إزاء ذلك .
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 الضمانات ) الكفاالت (

 ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( :  (13)
( يوما من تاريخ إبالغه خطيًا بإحالة العطاء 14على المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خالل فترة )

توقيع اتفاقية العقد حسب نموذج عليه أو تلزيمه له ، وعلى المناقص أن يقدم إلى صاحب العمل ضمان األداء عند 
ق ، وتكون قيمة هذا الضمان الصادر عن أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المالية المرخصة المرفاألداء ضمان 

  . ) في ملحق عرض المناقصة( وذلك ضمانًا لتنفيذ التزامات العقد تنفيذًا تامًا  ةللعمل في األردن محدد
لمطلوب فعندها يحق إذا رفض المناقص أو تأخر عن توقيع اتفاقية العقد ، أو عجز عن تقديم ضمان األداء ا

لصاحب العمل مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى القضاء ، وال يكون للمناقص أي حق في 
 المطالبة بها أو بأي تعويض بشأنها .

 ضمان إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( :  (14)
من قيمة  %5شغال . ضمان إصالح العيوب بقيمة على المقاول أن يقدم لصاحب العمل عند تسلمه شهادة تسلم األ

األعمال المنجزة ، لضمان قيامه باستكمال األعمال المتبقية وتنفيذ أعمال إصالح العيوب المطلوبة للمدة المنصوص 
 هعليها في ملحق عرض المناقص ، وبحيث يكون هذا الضمان صادرًا عن بنك أو مؤسسة مالية كل منهما مرخص

 . وبتسليم هذا الضمان لصاحب العمل يعاد للمقاول ضمان األداء . للعمل في األردن
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 الجـزء الثانــي 

 ــة الشـــــــروط العامـــــــــ
 

 

 وزارة الصادر عن2010عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية لعام  تعتبر الشروط العامة في دفتر 
في سلطة منطقة العقبة  2001( لسنة 4ونظام اللوازم واألشغال رقم ) ,ان ـواإلسك األشغال العامة

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

 الفهـرس                                          

 
 

 الصفحـة  الفصـل 

1-  13 أحكـام عامـة  

 23 صاحب العمـل  -2

 25 المهنـــدس -3

 27 المقـــاول  -4

 37 المقاولون الفرعيون المسمون   -5

 39 المستخدمون والعمــال  -6

 42 التجهيزات االلية والمواد والمصنعية  -7

 45 المباشرة ، تأخر االنجاز وتعليق العمل  -8

 49 االختبارات عند اإلنجاز  -9

 51 غال من قبل صاحب العمل تسلم االش -10

 54 المسؤولية عن العيوب  -11

 57 كيل االشغال وتقدير القيمة  -12

 59 التغييرات والتعديالت  -13

 64 قيمة العقد والدفعات  -14

 72 انهاء العقد من قبل صاحب العمل  -15

 75 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول  -16

 77 ولية المخاطر والمسؤ -17

 80 التأميــن  -18

 84 القـوة القاهـرة  -19

 87 فات والتحكيم الالمطالبات ، الخ -20
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 الفصـل األول 

 أحكــام عامـة
GENERAL PROVISIONS 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

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

1/1/1  " " The Contract: العقـد   

  1/1/1/1     " Contract":  العقـد   

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

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

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

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

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

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

العرض المتعلق ، وتشمل  ولاا المقيعني الوثيقة المسماة كتاب عرض المناقصة والتي استكمله 
 باألشغال الذي وقعه المقاول وقدمه إلى صاحب العمل .

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

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

تعنــي مخططــات األشــغال كمــا هــي مشــمولة فــي العقــد ، وأيــة مخططــات إضــافية ومعدلــة يصــدرها  
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 صاحب العمل ) أو من ينوب عنه( بموجب أحكام العقد .
 

 "Schedules" : الجداول 1/1/1/7

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

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

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

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

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

 "  ScheduleDaywork":  ةيمجدول العمل باليو  
 تعني الوثائق المسماة كذلك )إن وجدت( والمشمولة ضمن " الجداول " .

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

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

  .وكذلك خلفاءه القانونيين ةخص المسمى بصاحب العمل في ملحق عرض المناقصيعني الش 
1/1/2/3  "Contractor":  المقاول  

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

1/1/2/4  "''Engineer:  المهندس  

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

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

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

1/1/2/6  "s Personnel"’Employer:   أفراد صاحب العمل  



2019/ هـ-12عطاء رقم :    مديرية العطاءات الهندسية                     المملكة األردنية الهاشمية   

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

وتعريفية : توريد وتركيب لوحات إرشادية اسم العطاء  

العقبة  –م لمحمية وادي ر   

     

 

 14 

رهم مـن مـوظفي وعمـال المهنـدس ( وغيـ3/2يعني المهندس ومساعديه المشـار إلـيهم فـي المـادة ) 
من األفراد الذين يقوم المهندس أو صاحب العمـل بـإبالا المقـاول أنهـم  وصاحب العمل ، وكذلك أياً 

 العمل .من أفراد صاحب 
1/1/2/7   Personnel s’"Contractor"  :مستخدمو المقاول  

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

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

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

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

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

 ( من هذه الشروط .20/3و المادة )( أ20/2أحكام المادة ) تعيينهم بموجب   يتم  

 ." FIDICبـ " االتحاد الدولي للمهندسين االستشاريين يرمز اليه      1/2/10/ 1
  التواريخ , اإلختبارات ,المدد و اإلنجاز:         /1/3/ 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 عيوب فيها.

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

 "Cost'':   الكلفة 1/1/4/3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ات والعربــات وغيرهــا مــن األشــياء الالزمــة لتنفيــذ األشــغال وإنجازهــا كنــاتعنــي جميــع األجهــزة والم 
واصالح أية عيوب فيها ، ولكنها ال تشمل األشغال المؤقتة وال معدات صـاحب العمـل ) إن وجـدت( 
وال التجهيــزات أو المــواد او األشــياء األخــرى التــي شــكل  أو قصــد بهــا تشــكيل جــزء مــن األشــغال 

 الدائمة .
1/1/5/2        " Goods":  زماللوا 

 تعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات واألشغال المؤقتة أو أي منها ، حسبما هو مناسب . 
 '' Materials'' : المواد 1/1/5/3

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

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

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

 شكيل جزء ما من األشغال الدائمة كنات والعربات التي شكل  او يقصد بها تامتعني األجهزة وال 
 '' Section '' :   قســم 1/1/5/6

 تعنــي أي قســم مــن االشــغال يــتم الــنص عليــه فــي ملحــق عــرض المناقصــة كقســم مــن االشــغال 
 ) إن وجد( .
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 '' Temporary Works'' :      األشغال المؤقتة 1/1/5/7
االشغال المؤقتـة مـن كـل نـوع ) باسـتثناء معـدات المقـاول ( التـي يقتضـي وجودهـا فـي  تعني جميع 

 ة وانجازها واصالح أية عيوب فيها .مالموقع لتنفيذ االشغال الدائ
 Works''''     :  االشغـال 1/1/5/8

 تعني االشغال الدائمة واالشغال المؤقتة ، أو أي منها حسبما هو مناسب . 
 ''Other Definitions''  :أخرى تعاريف  1/1/6
 ''Contractor’s Documents'' : وثائق المقاول 1/1/6/1

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

 y'''Countr':  الدولـة 1/1/6/2
 تعني الدولة التي يوجد فيها الموقع )أو معظم الموقع( حيث يطلب تنفيذ األشغال الدائمة فيها.  

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

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

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

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

ن القـوانين الوطنيـة ، وكـذلك األنظمـة الصـادرة عـن أيـة تعني جميع التشريعات واألنظمـة وغيرهـا مـ 
 سلطة عامة مشكلة قانونيًا .

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

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

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

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

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

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

 

 

 
ـزء الثالـث ـالج  

ـة ــروط الخاصــالشـ   

 
 
 
 
 
 



2019/ هـ-12عطاء رقم :    مديرية العطاءات الهندسية                     المملكة األردنية الهاشمية   

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

وتعريفية : توريد وتركيب لوحات إرشادية اسم العطاء  

العقبة  –م لمحمية وادي ر   

     

 

 19 

 
 

 

 

 

 الفهرس 
 

 95 الشروط الخاصة الجزء الثالث
 96 ام العامةـاألحك 
 98 لــصاحب العم 

 99 دســــالمهن 

 100 اولـــــالمق 

 102 المستخدمون والعمال 

 104 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية 

 105 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل 

 106 االختبارات عند اإلنجاز 

 107 تسّلم األشغال من قبل صاحب العمل 

 109 كيل األشغال وتقدير القيمة 

 110 التغيـيرات والتعديالت 

 112 قيمة العقد والدفعات 

 114 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول  

 115 المخاطر والمسؤولية 

 118 ينـــــالتأم 

 119 المطالبات والخالفات والتحكيم 

 121 وط الخاصة اإلضافيةالشر  ب

 125 من المقاول مطلوبهمعلومات  

 127 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات ج

 128 نموذج كتاب عرض المناقصة 1ج

 129 ملحق عرض المناقصة 2ج

 133 نموذج كفالة المناقصة 3ج

 134 نموذج اتفاقية العقد 4ج

 136 لس بعضو واحد ( نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مج 5ج

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

 138 شروط اتفاقية فّض الخالفات 

 140 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( 7ج

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

 142 نموذج كفالة الدفعة المقدمة  9ج

 143  تسلم االشغالخالصة عن دفعة اإلنجاز عند نموذج م 10ج

 144  مخالصة ) االبراء (نموذج  11ج
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 145 نموذج التزامات المقاول 12ج

 146 إقرار متعلق بالدفعات األخرى  13ج

 147 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة  14ج

 

 
 عقد المقاولة الموحد
 للمشاريع اإلنشائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
الشروط الخاصة  :الجزء الثالث   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

     

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

 
العطاء رقم: 

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

 .الشروط الخاصة  -أ

 .الشروط الخاصة اإلضافية -ب
 . واالتفاقيات والبياناتنماذج العرض والضمانات   -ج

                     
 

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

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



2019/ هـ-12عطاء رقم :    مديرية العطاءات الهندسية                     المملكة األردنية الهاشمية   

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

وتعريفية : توريد وتركيب لوحات إرشادية اسم العطاء  

العقبة  –م لمحمية وادي ر   

     

 

 21 

 ." المواد " على تلك  لبالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعدّ 

 

 

 

 

 

 الشروط الخاصة اإلضافية -ب
 

 الشروط الخاصة اإلضافية -ب
Supplementary Particular Conditions 

 
 

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

 ( يومًا الى )        ( .42)
 
 مدة اإلنجاز .  –(  2 / 8المادة )   *
 
 تعويضات التأخير .  –(  7 / 8المادة )   *

 بالنسبة إلى تسليم المشروع على أجزاء ، تعتمد تعويضات التأخير التالية عن األقسام المختلفة .
 التعديالت بسبب تغير التكاليف – ( 8 / 13 المادة )           *
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 يجب على المقاول مراعاة األمور التالية : *
 التزامات عامة : -أ

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

يصــرح لــه باقتالعــه وإعــادة المحافظـة علــى األشــجار والمــروج والســياجات بشــكل مالئــم ، وزرع بــديل لمــا لــم  -4
 السياجات إلى حالتها األولى حسب تعليمات المهندس .

فـي حالــة وجـوب إنشــاء ســقالة علـى ملــك أحـد المجــاورين ، فعلــى المقـاول أن يقــوم باالتصـال معــه ، وعمــل  -5
 الترتيبات الالزمة لتنفيذ ذلك ، ثم إخالء المكان وإصالحه عند إتمام العمل وعلى حسابه الخاص . 

 
 

 ضبط وإدارة العمل : -ب
 أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وإعداد محاضر االجتماع . -1
أن يعد سجاًل خاصًا باألحوال الجوية ، يسجل فيه درجـات حـرارة الهـواء القصـوى والـدنيا ، والرطوبـة ، ومعـّدل  -2

 وساعات الهطول لكل يوم . تهطول األمطار بالمليمترا

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

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

لـذي يتفـق مـع أن يزود الموقع بالفتات تبين اسم المشروع ، واسم صاحب العمل ، وبالعدد والحجم وبالشكل ا -5
 المهندس عليه .

في حالة رفـض المهنـدس أو مسـاعد المهنـدس لمـادة أو عمـل مـا فيجـب علـى المقـاول قبـل البـدء بتصـحيح  -6
الوضع أن يقدم مقترحاته باإلعادة أو التصحيح إلى ممثل المهندس أو المهندس ، وذلك لتالفي تكرار الخطـأ 

. 

 فــي الموقــع / فعليــه أن يــزوده بمشــرف ذي خبــرة لتأديــة المهــام  إذا كــان مطلوبــا منــه تجهيــز مختبــر للمــواد -7
 التالية :
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 ممارسة مهنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد : -ج

 الممارسة الجيدة: -1
إذا لم يكن قد حدد وصف كامل لمادة أو منتب أو مصنعية ، فإنه من المفهوم أن تكون تلك المادة أو العمل 

العقد أو ما يمكن أن يستنتب من مضامنيه منطقيًا لممارسات التنفيذ الجيدة  ، بما في ذلك  مالئمة ألغراض
 نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات القياسية المعمول بها .

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

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

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

 قرونة بموافقة صاحب العمل .المصدر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس م
 

 عالمات مرافق الخدمات المخفية : -4
على المقاول وضع إشارات بارزة في األماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات مرافق وأن يعد لها 
مخططات مساحية واضحة ، وذلك لتسهيل االهتداء إليها عند إجراء الفحص عليها أو صيانتها أو تصليحها 

  أو تشغيلها
 استخدام األيدي العاملة المحلية : -د

 

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

 بموافقة وزارة العمل المسبقة .
ولين غير األردنيـين مهما كان  األسباب وعلى أن إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقا معد -ب

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

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

 -: تشكل على النحو التاليومقدار مساهمتها و 
 واإلسكان رئيسًا  معالي وزير األشغال العامة
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 وعضوية السادة 
 وزارة األشغال العامة واإلسكان أمين عام 

 عام دائرة العطاءات الحكومية  مدير 
 المهندسين  نقيب 

 نقيب المقاولين
 وممثل عن الدائرة ذات العالقة بالمشروع.

 
 
 

 المشاريع الممولة بقروض خارجية : -2
يجوز تنفيذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيـين بالمشاركة أو االئتالف مع مقاولين أردنيـين أو 

 المصلحة العامة ذلك .باالنفراد إذا اقتض  
وفي حالة تنفيذ المشروع من قبل مقاولين غير أردنيـين فيجب االلتزام من قبل هؤالء المقاولين بتشغيل 

( من مجموع العمالة الماهرة المطلوبة والمقدرة تقديرًا حقيقيًا بموافقة %70عمالة أردنية ال تقل نسبتها عن )
 ل األجانب العاديـين غير المهرة .اال يسمح بتشغيل أي عدد من العم وزارة األشغال العامة واإلسكان، على أن

 

 على الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة االلتزام ببالا رئيس الوزراء  -3
التي تبرمها  وفي حالة ثبوت مخالفة أحكامه من  شروط العقودواعتباره جزءا" من  1990( لسنة 6رقم )
 ل المقاولين تتخذ بحقهم اإلجراءات التالية :قب
إنذار المقاول المخالف خطيًا على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب الوضع خالل مدة أقصاها  -أ

 ( سبعة أيام .7)
 فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة األجنبية المخالفة المستخدمة في المشروع. -ب

 

صفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في كودات البناء الوطني إذا تبين وجود نقص في الموا -4
 األردني بحدها األدنى .

 

 .على المقاول المحلي استخدام اآلليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلية عند تنفيذ األشغال  -5
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 من المقاول معلومات مطلوبة

 

 
 مقاول المنفذ ( :ممثل ومستخدمو المقاول ) جهاز ال *
يتعين على المقاول أن يعين الجهاز المنفذ التالي كحد أدنى ، وبحيث يكـون الجهـاز متفرغـًا للعمـل فـي الموقـع طيلـة  

مدة تنفيذ المشروع ، وأن تكون لديه المؤهالت والخبرات المدونة أدناه في مجـال اإلشـراف أو التنفيـذ أو كليهمـا علـى 
 مشاريع مماثلة :

 االشـراف والتنفيـذ فـي مجـال  سـنتان( 2( وبخبـرة ال تقـل عـن )المدنيـةمقاول : جـامعي فـي الهندسـة )ممثل ال -1
دينارشــهريا فــي حــال عــدم  1500ويحســم مبلــغ  وان يكــون عضــو مســجل فــي نقابــة المهندســين االردنــين 

 التعيين
دني او معمـاري( بخبـرة ال مراقب فني ) متفرغًا للعمل في المشروع ( بمؤهل كليـة جامعيـة متوسـطة )دبلـوم مـ -2

شهريا في حـال  دينارتسعمائة ( 900( ثالث سنوات في مجال االشراف أو التنفيذ ويحسم مبلغ )3تقل عن )
 . عدم التعيين 

( ثمانمائة دينار شـهريًا فـي حـال عـدم 800مهندس حديث التخرج بتخصص الهندسة المدنية ويحسم مبلغ )   -3
 التعيين .

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

تخلف المقاول عن تعيـين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيـين بديل له فإنه سوف يتم خصم ما يقابله من 
 المهندس. ين أو المتغيبين حسب تقديراتتب مثل هؤالء األفراد غير المعينروا

 
 تصنيفه. فئةتسمية المقاول الفرعي ألشغال الكهروميكانيك و  *

 
 فئة التصنيف     سم المقاولا                

 ـــــــــــــــ    ـــــــــــــ الميكانيك
 ـــــــــــــــ    ـــــــــــــ الكهرباء
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ءات الحكومية شهادتين األولى من نقابة المهندسين على المقاولين غير األردنيـين أن يقدموا إلى دائرة العطا *

األردنيـين والثانية من نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيـين ) حسب النموذج أدناه ( تفيد بأّن المقاول قد استكمل كافة 
قاولي اإلجراءات الخاصة بالمقاولين غير األردنيـين وفقًا ألحكام قانون نقابة المهندسين األردنيـين وقانون م

يصادر كفالة مناقصته التي سبق  اإلنشاءات عند إحالة العطاء عليه وقبل توقيع اإلحالة ويحق لصاحب العمل أن
 وأن تقدم بها دون أن يحق للمقاول االعتراض أو الرجوع على صاحب العمل بأي مطالبات مهما كان نوعها .

 
 
 

 النموذج
 

 

 
 عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية

 
رجى العلم بأّن المقاول السادة ......................................... قد استكمل كافة اإلجراءات القانونية وفقًا ألحكام ي

 قانون ............................................................... المعمول به .

 
 . نقيب المهندسين األردنيـين
 األردنيـين . أو نقيب مقاولي اإلنشاءات

 
 . ( Warrantyاإلقرار بضمان عيوب التصنيع )  *

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

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

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

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

 
 



2019/ هـ-12عطاء رقم :    مديرية العطاءات الهندسية                     المملكة األردنية الهاشمية   

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

وتعريفية : توريد وتركيب لوحات إرشادية اسم العطاء  

العقبة  –م لمحمية وادي ر   

     

 

 28 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
  1ج

 نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

 

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

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى السادة ) صاحب العمل(: 

............................................................................................... 
لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات والمخططات  ، 

 ...لحق عرض المناقصة ، والجداول األخرى ، ومالحق العطاء ذات األرقام: .........................وجداول الكميات ، وم
 المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعاله ، ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وإنجازها وتسليمها

هذه الوثائق المدرجة أعاله مقابل مبلغ إجمالي وقدره: وإصالح أية عيوب فيها وفقًا لهذا العرض الذي يشمل كل 
 ................................ أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقًا لنا بموجب شروط العقد .

 

إننا نقبـل تعيــين " مجلـس فـض الخالفـات" بموجـب " الفصـل العشـرين " مـن شـروط العقـد وسـوف نقـوم باالتفـاق علـى تعيــين 
 عرض المناقصة . أعضائه حسب ملحق

( يومًا من تاريخ إيداع العروض ، وأن يبقـى العـرض ملزمـًا لنـا ، ويمكـنكم 90هذا لمدة ) ةنوافق على االلتزام بعرض المناقص
قبوله في أي وقـ  قبـل انقضـاء مـدة االلتـزام هـذه ، كمـا نقـر بـأّن ملحـق عـرض المناقصـة يشـكل جـزءا" ال يتجـزأ مـن " كتـاب 

 عرض المناقصة " .
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 ( مـن شـروط العقـد ، وأن نباشـر العمـل4/2عهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقـدم ضـمان األداء المطلـوب بموجـب المـادة )نت
 بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقًا لمتطلبات وثائق العقد خالل مدة اإلنجاز " .

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

 

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

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

 ملحق عرض المناقصة
Appendix to Tender 

   

مياه األمطار في مواقع متفرقة في منطقة تصريف تنفيذ اعمال صيانة طرق وارصفة وممرات ومناهل وع: ر ـالمش
 العقبة االقتصادية الخاصة

 2019/هـ-6: العطاء رقم

 التحديدات رقم المادة البيان

 اسم صاحب العمل :
 عنوانه:

1/1/2/2 
 1/3و

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 اسم المهندس:
 نوانه:ع

1/1/2/4  

 اسم المقاول:
 عنوانه:

1/1/2/3 
 1/3و

 

 دينار ثالثمائة وخمسون ( 350) التعليمات كفالة المناقصة 

 ( من قيمة العقد%5) التعليمات ضمان إصالح العيوب

 من تاريخ أمر المباشرة يومًا تقويمياً  60 1/1/3/3 مدة اإلنجاز لألشغال
 ( يومًا تقويميًا 365) 1/1/3/7 العيوبفترة األشعار ب

المدة التي سيمنح فيها المقاول حق الدخول إلى 
 الموقع 

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

( يومًا ،وتعتبر هذه الفترة مشمولة ضمن مدة 15) 1 /8الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد 
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 اإلنجاز للمباشرة 

تسلم األشغال لمشاريع  الفترة المحددة للجنة
 المستشفيات ومحطات التوليد وما يماثلها

 ( يوماً 28) 10/1

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

 (  اليوجد  )  14/2 قيمة الدفعة المقدمة
 من عضو واحد   [       ] 20/2 تشكيل مجلس فّض الخالفات

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

 ( من قيمة الدفعة%10) 14/3 نسبة المحتجزات 
 ( من " قيمة العقد المقبولة"%5) 14/3 الحد األعلى للمحتجزات

 منفرد ألف دينار لكل حادثعشرون ( 20) 18/3 د الطرف الثالثالحد األدنى لقيمة التأمين ض
الجهة التي تعين أعضاء مجلس فض الخالفات 

 في حالة عدم االتفاق بين الفريقين .
 ةجمعية المحكمين األردنيـ 20/3

 القوانين األردنية السارية المفعول 4 /1 القانون الذي يحكم العقد

 للغة العربيةا 4 /1 اللغة المعتمدة في العقد

 اللغة العربية 4 /1 لغة االتصال

 أوقات العمل المعتادة
 
 

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

النسبة المئوية التي تدفع للمقاول عن " المبلغ 
االحتياطي الذي يتم صرفه " إذا لم ترد في 

 الجدول

  %15 ب-13/5

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

 ------------------ 14/6 الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية
سلطة تعيـين المحكمين في حالة تخلف األطراف 

 عند التعيـين .
 بموجب قانون التحكيم األردني النافذ 20/6

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

 بموجب قانون التحكيم األردني 20/6 القواعد اإلجرائية للتحكيم
 عن كل يوم تأخير ا"دينار سبعة عشر ( 17) 7 /8 قيمة تعويضات التأخير

 ( من قيمة العقد المقبولة%15) 7 /8 الحد األقصى لقيمة تعويضات التأخير

  14/7 أسعار تبديل العمالت 
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 جدول بيانات التعديل :
المواد الخاضعة لتعديل األسعار بسبب تغير 

 التكاليف

   حسب تعاميم وزارة االشغال العامة واالسكان  13/8

 ( سنوياً %9) 14/8 نسبة الفائدة القانونية ) نفقات التمويل (
 مطلــوب]         [                    9 /4 نظام توكيد الجودة

 ( دينار عن كل يوم مبكر ال يوجد)  8/13 نجاز المبكرمكافأة اإل 

 الدينــار األردني 14/15 عمالت الدفع للمقاول
مدة اإلنجاز  (1/1/5/6أقسام األشغال ) 

 الخاصة به
(1/1/3/3) 

 قيمة تعويضات التأخير لكل يوم تأخير

 
 
   3ج

 نموذج كفالة المناقصة  
Form of Tender Guarantee 

 

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

 
د تم إعالمنا أّن المناقص إلى السادة ) صاحب العمل ( : ........................................................... لق

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

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

 
د لتقــديم العــروض أو قبــل انقضــاء أّن المنــاقص ، بــدون موافقــة مــنكم ، قــام بســحب عرضــه بعــد انقضــاء آخــر موعــ -أ

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

( يومًا ويتعين إعادتها إلينا ، كما أّن هذه الكفالة 90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )
 تحكمها القوانين المعمول بها في األردن .
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 توقيع الكفيل / البنك : .............................................

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

 
 التاريــــــخ : .............................................

 
 
 
 
 
   4ج

 نموذج اتفاقية العقد  
Form of Contract Agreement 

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

 
 

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

 بين      
 

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

 

 و     
 

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

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

ا وفقًا مهتسليو ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها 
 لشروط العقد ،
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 -فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي :
 المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد .يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني  -1
جزءا" ال يتجزأ من هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه " وثائق العقد وتشكل  تعتبر الوثائق المدرجة تاليًا  -2

 الصورة:
 ...............................................................................      " كتاب القبول "  -أ
  ........................كتاب عرض المناقصة  .......................................................... -ب
 ..............مالحق المناقصة ذات األرقام: ............................................................. -ج
 العامة (شروط العقد ) الخاصة و  -د
 المواصفات -هـ
 المخططات    -و
 والجداول المسّعرة ) جداول الكميات والجداول األخرى ( .  -ز

 
 

 ................................................قيمة العقد المقبولة: .................................... -3
 

 ...................................................................................   " مدة اإلنجاز "  

 

إزاء قيام صاحب العمل بدفع المستحقة للمقاول وفقًا للشروط ، يتعهد المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية  -3
 ها وتسليمها وفقًا ألحكام العقدعيوب في

ة عيوب فيها وتسليمها ، يتعهد صاحب العمل بأن يدفع إلى إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أي -5
 المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد .

 
وبناء" على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك وفقًا للقوانين 

 .المعمول بها 
 
 

 الفريق األول ) صاحب العمل (      الفريق الثاني ) المقاول (
 
 

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

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

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

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

 نموذج اتفاقية فض الخالفات  
Dispute Adjudication Agreement 

 ) مجلس بعضو واحد (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

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

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

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

" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين عضو " مجلس فض  بإبرام " اتفاقية العقدقد قاما صاحب العمل والمقاول كان لما 
 من صاحب العمل والمقاول وعضو " ، فإّن كال DABالخالفات " ، ليكون العضو الوحيد ، ويسمى أيضًا " المجلس " 

 -المجلس ، قد اتفقوا على ما يلي :
 

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

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

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

 .)        (  دينار عن كل يوم كمياومات   -أ  
 مضافًا إليها النفقات األخرى .  -ب 
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( من شروط اتفاقية  17)  البندبدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عماًل بأحكام  إزاء قيام صاحب العمل والمقاول -3
 للخالفات وفقًا ألحكام هذه االتفاقية . يقوم بمهام " المجلس" كمسوّ   فض الخالفات ، فإّن عضو المجلس يتعهد بأن

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

 إّن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني . -5
 

 صاحب العمل        المقاول             عضو المجلس
 
 

 ذلك .وقد شهد على              
 

 
 
   6ج

 نموذج اتفاقية فض الخالفات  
Dispute Adjudication Agreement 

 ) مجلس بثالثة أعضاء(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

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

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

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

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

 -ا على ما يلي :المجلس، قد اتفقو 
 تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطًا التفاقية فض الخالفات ، مع إدخال التعديالت التالية -1

 ...........................................................................................ليها:.........ع
فاقية فض الخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس ( من شروط ات17) البندعماًل بأحكام  -2

  -: على النحو التالي

 .)        (  دينار عن كل يوم كمياومات   -أ  
 مضافًا إليها النفقات األخرى .  -ب    
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من شروط اتفاقية (  17)  البندإزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عماًل بأحكام  -3
ين للخالفات وفقًا فض الخالفات ، فإّن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهامه مع أعضاء المجلس اآلخرين كمسوّ 

 ألحكام هذه االتفاقية .
 

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

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

 

 صاحب العمل              المقاول         عضو المجلس
 

 وقد شهد على ذلك .              
 
 
 

 شروط اتفاقية فض الخالفات  
 

، على ان يباشر ( يومًا من تاريخ مباشرة العمل 60يسمى عضو المجلس أو األعضاء ) الحكم أو الحكمة( خالل ) -1
 .فض الخالفات  ( يومًا من تاريخ توقيع اتفاقية60المجلس مهامه خالل )

صدور شهادة تسلم مدة التعيين عند وتنقضي م ) الحكمة( باالتفاق بين الفريقين ، يمكن إنهاء تعيـين الحك -2
، وفي هذه  العيوبب االشعارما لم يطلب أي من الفريقين تمديدها ولكن بحد أقصى لتاريخ انقضاء فترة  األشغال 

   .الحالة يتم تخفيض بدل االتعاب الى النصف 

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

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

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

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

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

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

 أن يطلب أية وثائق منهما ، وعلى الفريقين االستجابة لطلب المجلس بهذا الخصوص .  جلسوللم
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يتعين على الحكم أن يتصرف كخبير غير متحيز ) وليس كمحكم ( ، ويكون متمتعًا بالصالحية الكاملة لعقد جلسات  -8
ذه القواعد ، ويتمتع في هذا السياق االستماع كما يراه مناسبًا ، دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء ه

  -بالصالحيات التالية :
 أن يقرر مدى سلطاته الذاتية ، وكذلك نطاق الخالفات المحالة إليه ، -أ
 أن يستعمل معرفته المتخصصة ) إن توفرت ( ، -ب
 رار باالسلوب الذي يرتأيه .وقائع واالمورالمطلوبة التخاذ القيبادر للتأكد من الأن  -ج
 يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد ، أن -د
 أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقيـيم فيما يتعلق بموضوع الخالف ، -هـ
، لحضور جلسات االستماع ، وله  وممثليهوصاحب العمل  وممثليهأن ال يسمح ألي شخص غير المقاول  -و

نه قد تم إبالغه أالستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور بعد التحقق من أن يستمر في عقد جلسة ا
 بصورة صحيحة عن موعد الجلسة .

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

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

 . يوماً (  28) مدته 
، يقوم صاحب العمل بالدفع إلى الحكم وله إذا تخلف المقاول عن  الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من الحكم  -12

 أن يسترد ما يترتب على المقاول من أية مبالغ إزاءها .

( يومًا . وفي حالة استقالته أو موته أو عجزه 28يمكن للحكم أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدته )  -13
امه بموجب هذه القواعد ، فإنه يتعين على الفريقين عن أداء مهامه أو إنهاء عقده  أو رفضه االستمرار في أداء مه

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

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

، يجب أن يكون القرار مسببًا ،  يتم االتفاق مع الطرفين على هذه المدة ( ) ما لممن تاريخ إحالة الخالف إليه  يوماً 
 يه بأنه يتم وفقًا لهذه الشروط .وأن ينوه ف

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

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

 عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات االستماع أو دراسة الخالفات وإعداد القرارات ، -
 اريف السفر واإلعاشة ،مضافًا إليها نفقات أداء المهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومص -
 يتبقى بدل المياومات ثابتًا طيلة مدة أداء الحكم لمهامه ، -
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 اتالمطالب( يومًا من تاريخ تسلمه 28يتعين على المقاول أن يدفع للحكم بدل أتعابه ونفقاته خالل ) -
لدفع عن طريق مطالبات اللمقاول ( منها  %50الخاصة بذلك ، ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته )

 .  يقدمها المقاول الشهرية التي
 -اذا كان " المجلس" مشكاًل من ثالثة اعضاء فإنه يتعين مراعاة ما يلي : -18

 على المجلس ان يجتمع في خصوصية بعد انتهاء  جلسة االستماع للتداول حول الموضوع واعداد القرار ، و .أ

ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية االعضاء كس وبعقرار باالجماع ،  الىانه سوف يبذل قصارى جهده للتوصل  .ب
 اعداد تقرير خطي لتقديمه الى صاحب العمل والمقاول ، و المخالفعضو الوالذين يجوز لهم الطلب من 

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

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

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

 الخالف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األردني .
   7ج

  
 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( 

Performance Guarantee 
 
 
  

 

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

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

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

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

 
 .........( دينار أردني المتعلق بمشروع: ........................................... بمبلغ : ) .............
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عقد المقاولة ،  ................................... وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق
 -بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو  –ندفع لكم  وأننا نتعهد بأن

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

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

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

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

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

 .................التاريـــــخ : ...               

 
   8ج

 إصالح العيوب   كفالةنموذج   
Defects Liability Guarantee 

 
 
 

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

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

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

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

 ضمانًا اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال  ................................... وذلك
 اإلصالحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة .
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تطلبونه منه بدون أي ي جزء المبلغ المذكور أو أ –بمجرد ورود أول طلب خطي منكم  –وإننا نتعهد بأن ندفع لكم 
مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص  تحفظ أو شرط

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

 

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

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

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

 التاريـــــخ : ...................                                                                     

 
 
 
 9ج

 نموذج  كفالة الدفعة المقدمة
Advance Payment Guarantee 

 
 
  

 

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

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

 

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

....... الخاص بمشروع ........مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم: .......................... وذلك
 .................................................. بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط العطاء .
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أعاله أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكم ، وذلك بصرف النظر  وإننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور
 عن أي اعتراض أو تحفظ يبديه المقاول .

 

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

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

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

 التاريـــــخ : ...................                                                                     

 
 
 
 
 
 
 10ج

 نموذج  مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال 
 
 
  

 .........................لموقع إمضائي وخاتمي أدناه : ...................................................أقر أنا ا
 

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

 .........نا في أدناه ...........................................................نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتم
 

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

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

 .......................وذلك قيمة دفعة اإلنجاز عند التسلم األولي عن مشروع إنشاء ..............................



2019/ هـ-12عطاء رقم :    مديرية العطاءات الهندسية                     المملكة األردنية الهاشمية   

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

وتعريفية : توريد وتركيب لوحات إرشادية اسم العطاء  

العقبة  –م لمحمية وادي ر   

     

 

 42 

 ............................موضوع العطاء رقم ...................................................................
األردنية  وبهذا فإننا نبرئ ذمة ..................................................................... وحكومة المملكة

الهاشمية من المبلغ المذكور أعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبضناها على حساب مشروع المذكور أعاله مع 
 .........................................عهدنا بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي بها إلى ......تحفظنا وت

 ايومًا من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية )دون أن يشكل هذا إقرارًا من اربعة وثمانون خالل فترة 
يم هذه المطالبات خالل المدة المذكورة نكون قد أسقطنا .................... بصحة هذه المطالبات ( وفي حالة عدم تقد

حقنا بأية مطالبة مهما كان نوعها وقيمتها بحيث تبرأ ذمة ......................... وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من 
 أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعاله السابقة لتاريخ التسلم األولي للمشروع

 يرًا في .....................................وعليه نوقع تحر 
 اسم المقاول : .............................................
 اسم المفوض بالتوقيع: ....................................
 توقيع المفوض بالتوقيع: ..................................

 الخاتم:
 

 
 11ج

 صة ) اإلبراء(مخالالإقرار بنموذج  
Discharge Statement 

 
أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه : 

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

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

 

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

 

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

للعقد ، وذلك عن مشروع إنشاء : 
.......................................................................................... 
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موضوع العطاء رقم : 
...................................................................................................... 

 

قد تسلمنا كامل اسـتحقاقاتنا عـن المشـروع أعـاله وقمنـا بتقـديم كافـة مطالباتنـا المتعلقـة بالعقـد  انصرح بموجب هذا اإلقرار أنن
 ........ وبهذا فإننا نبرئ ذمة ...................

 

وحكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية مــن أي حــق أو عالقــة بالمشــروع المبــين أعــاله إبــراء عامــًا شــاماًل مطلقــًا ال رجعــة فيــه 
والتـي تصـدر بعـد  ( 13/8،  13/7) ويستثنى من هذا اإلبراء أي تعويضات ُتستحق للمقاول نتيجـة تطبيـق شـروط المـادتين 

 ( . تاريخ هذه المخالصة ) اإلبراء
 

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

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

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

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

الخاتم :
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 12ج
 نموذج  التزامات المقاول

Contractors Commitments 
 

 

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

قيمة اإلحالة  رقم العطاء اسم المشروع الرقم
 بالدينار

قيمة األعمال 
 المتبقية دينار

تاريخ أمر  مدة التنفيذ
 المباشرة

 مالحظات

1-        

2-        

3-        

4-        

5-        

6-        

7-        

8-        

9-        

10-        

 المجموع:
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 13ج
 إقرار متعلق بالدفعات األخرى 

  
 

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

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

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

االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفعها إلى شخص من " 
األخرى ولمن دفع  وسببها سواء" تم دفعها أو كان  ستدفع بشكل مباشر اآلخرين" ونرفق طيًا وصفًا مفصاًل لهذه الدفعات 

أو غير مباشر من قبلنا أو نيابة" عنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي موظفيهم أو وكالئهم أو 
المناقصة / المزاودة نفسها أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية 

 اإلحالة  على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعاًل .
 

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

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

 قع تحريرًا في       /      /وعليه نو 
 .......: .................................................قاولاسم الم

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

 ..............................................الخاتــــم : ........
 
على المقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي من   

( عليه أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض 17/9األمور المحددة بالمادة ) 
 رضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .ع
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 14ج
 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة

   
 

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

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

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

تقديم أي شيء ذو كان  عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء أو غيرها سواء" بشكل مباشر أو غير مباشر ولم نقم ب
قيمة  مادية  ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه األشياء سواء" مباشرة" أو بالواسطة ، 
أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابة" عنا أو من مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي من 

هم أو ممثليهم إلى الفريق األول ، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي " موظف " بغض النظر موظفيهم أو وكالئ
عما إذا كان يتصرف بصفة   رسمية  أم ال ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية 

  فعاًل . المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذهالمناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو 
 

كما ونتعهد بأن ال نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء" مباشرة" أو بالواسطة وسواء" أكان 
إلى أي " موظف " فيما يتعلق  ذلك من قبلنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو أيًا من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم

 عديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه .تب
 وعليه نوقع تحريرًا في       /      /

 
 : ....................................................لمقاولاسم ا

 اسم المفوض بالتوقيع: ..........................................
 ض بالتوقيع: ........................................توقيع المفو 

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

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

 عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
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 الجزء الثالث:
 

 المواصفات الفنية العامة: -أ
 

المعماريااة الصااادر     المبااان: : تعتباار المواصاافات الفنيااة العامااة لممبااان: )المجمااد امون( امعمااان المدنيااة و 
عن وزار  امشغان العامة واإلسكان وكودات البناء الصادر  عنها مواصافات عاماة لهااا العطااء 

 وان المقاون قد اطمع عميها وتفهمها وقبن بها.
 
 

الطرق واإلنشاءات امخرى: تعتبر المواصفات الفنية العامة لمطرق والجسور الصادر  عان وزار  امشاغان 
سكان والكودات الخاصة بها مواصفات عامة لهاا العطاء وان المقاون قد اطماع عميهاا العامة واإل

 وتفهمها وقبن بها.
  

 
 
 

 يجب عمى المقاون تنفيا جميع أعمان العقد حسب:
 
وأية  1996 المواصفات الفنية العامة لممبان: الصادر  عن وزار  امشغان العامة واإلسكان لسنة -أ

 ممحقات تمت بعد الك وتشمن ما يم:: تعديالت أو إضافات أو
 
 امعمان المدنية والمعمارية لممبـان:  : المجمد امون -
 الخدمات الميكانيكية لممبـــــان: : المجمد الثان: -
 الخدمات الكهربائية لممبـــــان:  : المجمد الثالث -
 

اييس بوزار  الصناعة المواصفات القياسية امردنية الصادر  عن مديرية المواصفات والمق -ب
 والتجار  حتى تاريخ تقديم العطاء.

 
الكود العرب: لتصميم وتنفيا المنشآت الخرسانية الصادر  عن اتحاد المهندسين العرب سنة  -ج

وأية تعديالت أو إضافات أو ممحقات تمت بعد الك ويستعمن هاا الكود ف: تحديد امحمان  1977
 نشاء وتحديد خواص المواد وتقييم نتائج الخرسانة المنفا .واإلجهادات ومرجعاً لتصميم طرق اإل

 
 كود دستور البناء الوطن: امردن: الصادر عن وزار  امشغان العامة واإلسكان. -د
 

هاه المراجع يجب أن تكون ف: كافة امحوان آخر إصدار وعمى المقاون تزويد المهندس بنسخ عن أي      
 ها عند الحاجة اليها وحسب طمب المهندسمن هاه المواصفات أو أي جزء من
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 ممحق الشروط الخاصة:

يترتب عمى المناقص ف: أي عطاء باستثناء عطاءات الخدمات الهندسية واالستشارية أن يرفق  -1
بالعرض الاي تقدم به كفالة بنكية مصدقة صادر  عن بنك أو مؤسسة مالية مرخصة ف: امردن 

 ها ف: دعو  العطاء.أو شيكا مصدقا يحدد مبمغ أي من

مع مراعا  جميع الشروط المطموبة ف: دعو  العطاء من حيث الجود  ومد  التوريد أو التنفيا   -2
ومدى قدر  المحان عميه العطاء عمى االلتزام بالك، يجوز لمجنة أن تحين العطاء عمى العرض 

 امفضن وامنسب دون التقيد بأقن امسعار.

عميه العطاء بقرار اإلحالة بالبريد المسجن عمى العنوان المثبت  يتم تبميغ المتعهد الاي أحين  -3
بالعرض الاي تقدم به أو بأي وسيمة من وسائن االتصان الحديثة الت: يمكن توثيقها عمى أن يتم 

 الك خالن مد  سريان امسعار المعروضة ف: جميع امحوان.

و عن أي جزء منه بأي صور  كانت ال يجوز لممتعهد الاي أحين عميه أي عطاء أن يتنازن عنه أ  -4
إلى أي شخص آخر دون موافقة خطية من المجنة وحسب الشروط والضمانات الت: تقررها 

 شريطة مصادقة المجمس عمى هاا التنازن.

إاا لم يقم المتعهد الاي أحين عميه العطاء بعد تبميغه بقرار اإلحالة بتوقيع عقد تنفياه وتقديم    -5
عشر يوما من تاريخ  المطموبة منه بمقتضى أحكام هاا النظام خالن أربعة الكفاالت أو التأمينات

تبميغه القرار عمى العنوان المثبت بالعرض، يعتبر مستنكفا عن تنفيا اإلحالة ويصادر مبمغ الكفالة 
أو التامين الاي قدمه عند اشتراكه ف: العطاء ولمجنة ف: هاه الحالة أن تتخا اإلجراءات التالية أو 

 نها:أي م
 إحالة العطاء عمى مقدم العرض امفضن الاي يم: عرض المستنكف عن التنفيا. -أ         
 إلغاء العطاء وإعاد  طرحه. -ب         
 إلزام المتعهد المستنكف ف: أي من الحالتين الماكورتيـــن ف: البند )أ وب( من هاه  -ج         

 تحممتها الســمطة أو أضرار لحقت بها نتيجة استنكافه. الفقر  بفرق السعر وبأي مبالغ             

 حرمان المتعهد المستنكف من االشـــتراك ف: عطاءات السمطة لمد  ال تقن عن سنة. -د         

 تقوم المجنة بأي إجراء منصوص عميه ف: هاه الماد  دون أن تكون ممزمة بتوجيه أي -هـ        
 ى المتعهد المستنكف أو المتخمف قبن تنفيا تمك اإلجراءات.إخطار أو إناار إل             

يحق لمسمطة بقرار من الجهة المختصة باإلحالة عمى زياد  أو تخفيض حجم أي أشغان يتقرر  -6
تنفياها لمسمطة بموجب عطاء تم طرحه بمقتضى أحكام هاا النظام شريطة أن تحسب أسعار 

مسعار المحدد  لها ف: قرار اإلحالة وان ال يتجاوز الكميات الزائد  أو المخفضة لتمك امشغان با
 ( من كامن مبمغ اإلحالة.%25مجموع كمفة الكمية الزائد  أو المخفضة )

 لمسمطة الحق ف: رفض كن العروض المقدمة دون إبداء امسباب. -7

 دون إبداء امسباب. تحتفظ السمطة بحقها ف: تجزئة العطاء وإحالته عمى أكثر من شـركة  -8

 كتابة سعر الوحد  بامرقام والكممات وبخط واضح أو طباعة.يجب   -9

المقاون أن يبين وبشكن واضح العنوان الدائم )الموقع والهاتف والفاكس  جدا(: عمى)هام  -10
 وصندوق البريد والهاتف الخموي إن وجد( وتسمية الشخص المخون بالتوقيع. 

ديرية وال يجوز اعتبارها الكميات إن الكميات الوارد اكرها ف: جدون الكميات ه: كميات تق  -11
 الدقيقة والفعمية.

 عمى المقاون إرفاق شهاد  تصنيف سارية المفعون صادر  عن وزار  امشغان العامة واإلسكان.  -12

إاا ارتأى صاحب العمن عند إعداد وثائق العطاءات أن هناك حاجة لتموين بعض المشاريع اات  -13
اء بندا" يسمح بإصدار حوالة حق وفقا" لمنمواج القيمة المرتفعة وقام بتضمين وثائق العط

المرفق, وإاا طمب المقاون إصدار حوالة الحق هاه إلى بنك ما وتقدم إلى صاحب العمن بحوالة 
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حق منظمة وموقعة حسب امصون , فعمى صاحب العمن بعد توقيع نمواج التزام المحان عميه 
فية إلى البنك المهن: , ويكون هاا االلتزام المرفق بحوالة الحق تحوين استحقاقات المقاون الصا

غير قابن لمرجوع عنه أال بموافقة البنك المعن: خطيا" عدا الحاالت المحدد  بنمواج التزام المحان 
 .2002( لسنة 15عمية والك طبقا" لبالغ رسم: رقم )

  أما إاا كانت وثائق العطاء ال تسمح بإصدار حوالة حق وطمب المقاون رسميا" تحوين -14

استحقاقات العطاء إلى بنك ما فعمى صاحب العمن توجيه كتاب رسم: إلى البنك المعن: يعممه  -15
 جبنيته بتحوين مستحقات المقاون إليه ودون اعتبار صاحب العمن طرفا" ثالثا" وفقا" لمنموا

 . 2002( لسنة 15المرفق والك طبقا" لبالغ رسم: رقم )
 

عمن لدى دائر  العطاءات الحكومية استنادا لمتعاميم تعتمد المختبرات الهندسية المؤهمة لم  -16
الصادر  عن وزار  االشغان العامة واالسكان إلجراء الفحوصات المخبرية الالزمة لجميع مشاريع 

 .امشغان ف: السمطة
 

المعطوف عمى  20/10/2009( الصادر بتاريخ 1004استنادا إلى قرار مجمس المفوضين رقم ) -17
,عمى المقاون تشغين ما  30/9/2009( تاريخ 18/11/1/19784م )كتاب رئاسة الوزراء رق

( من كوادره الفنية الالزمة لتنفيا المشروع من متدرب: الشركة الوطنية لمتشغين %15نسبته )
ومنح االولوية بالتشغين البناء المنطقة )محافظة العقبة( وحسب الشروط المطموبة   والتدريب

 بالتشغين ضمن هاا المشروع .

زم المقاون بتقديم تقارير فحوصات الجود  لممواد واالشغان عند تقديم الفاتور  المرحمية ويعتبر يمت -18
 عدم تقديم هاه التقارير سبب موجب اليقاف صرف الفاتور .  

 

لجنة الموازم واالشغان ف: سمطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المتخا استنادا إلى قرار    1  -19
ف: حان رغبة المقاون العمن  12/11/2018( والمنعقد  بتاريخ 87/2018ف: جمستها رقم )

خارج أوقات الدوام الرسم: وف: العطن الرسمية يتحمن المقاون الكمف المترتبة عمة العمن 
 اإلضاف: لجهاز االشراف المسمى عمى المشروع وحسب االت::

 

 الكمفة البند

 دنانير / ساعة 10 كمفة ساعة المهندس المشرف

 دنانير/ الساعة 6 ساعة المراقبكمفة 

 من االجمال: %25 مصاريف إدارية 

 
أي الية أخرى يتم االتفاق عميها حسب طبيعة االشراف عمى المشروع ف: حان كان االشراف من قبن   -2

 (2استشاي وليس اات: ) من قبن كوادر السمطة ( وحسب الشروط الت: تاكر ف: عقد اتفاقية االشراف )ع
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 المواصفات الفنية الخاصة:  -ب
تعتبر المواصفات الفنية الخاصة مكممة لجداون الكميات والمواصفات الفنية العامة ومتممة لها ويجب  -أ 

ان تكون امسعار لكن بند شاممة لما هو ماكور ف: المواصفات الفنية الخاصة لكن بند إضافة إلى ما هو 
 ماكور ف: نص البند .

 

جداون الكميات او لم ياكر جممة "وحسب المواصفات" فانه من المؤكد ان المطموب  سواء اكر ف: -ب    
تنفياه حسب المواصفات الفنية الخاصة والعامة لممشروع والمواصفات الفنية العامة مع إعطاء امولوية 

 لممواصفات الخاصة .

 

أن أسعار ومواصفات البند عند ورود كممة "كالبند السابق" او "كالبند رقم ...." فان هاا يعن:  -ج 
المعن: تشمن كافة ما يشممه المشار اليه مع امخا بعين االعتبار أية إضافات أو إلغاء يتم تحديدها ضمن 

 نص البند المعن: والموصفات الفنية الخاصة له .

 

البنود الت: ال يوجد لها تفاصين ف: المخططات يتم تسعيرها حسب الوصف الوارد ف: نص البند  -د 
اإلضافة إلى المواصفات الفنية الخاصة لهاا البند ومن خالن المخططات الت: تشير الى هاا العمن او ب

 توضحه .

 

عمى المقاون تقديم طمب العتماد كافة المواد الداخمة ف: صمب امشغان مرفقا معه الكتالوجات  -هـ 
ية والصحية والكهربائية وخالفه الى والنمااج والعينات لمختمف االشغان المعمارية واإلنشائية والميكانيك

المهندس بحيث ال تتعارض مع مواصفات العطاء مخا الموافقة عمى استعمالها ف: التنفيا وأي مواد 
تستعمن دون اخا الموافقة ستكون معرضة لمرفض وعمى المقاون إرفاق جدون مقارنة مواصفات تؤكد 

 لخاصة لمعطاء .مطابقة مواصفات هاه المواد مع المواصفات الفنية ا

 

عمى المقاون تقديم نسخ عن المواصفات القياسية امردنية او العالمية المنصوص عميها ف:  -و  
 المواصفات العامة الت: يطمبها المهندس كمما دعت الحاجة لالك وعمى نفقته الخاصة .
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 مقدمة جدون الكميات
اون تنفياية يتطمبها العمن وتوثيق جميع امعمان عمى المقاون تقديم اية مخططات تنفياية وجد -1

بالصور قبن العمن وبعده وعمى نفقته الخاصة وجميع امعمان المطموبة بموجب هاه الجداون يجب 
أن تطابق المخططات المقدمة من المقاون باإلضافة إلى مطابقتها لممواصفات الفنية وأي تعديالت 

 Shop) وعمى المقاون تقديم مخطط تنفيايعميها ف: الشروط الخاصة لهاا العطاء، 

Drawings) م مي عمن ينوي تنفياه مع كتاب طمب االستال(Check Request). 

إن الكميات الوارد اكرها ف: جداون الكميات ه: كميات تقريبية فقط لهاه امعمان وال يجوز  -2
فياها إيفاء اللتزاماته اعتبارها الكميات الدقيقة والفعمية لألعمان الت: ينبغ: عمى المتعهد تن

 بموجب هاا العقد.
تعتبر كافة امسعار الت: يضعها المتعهد مقابن كافة البنود ف: جداون الكميات عمى إنها القيمة  -3

الكاممة والشاممة لألعمان المنجز  والموضوعة ف: الك البند وأنها تشمن كالك أرباح المتعهد 
يتحممها وفقا لهاا العقد واليحق لممقاون  والضرائب وتعويضاته من أي التزامات أخرى قد

المطالبة بتعدين سعر اي بند من بنود جدون الكميات  مهما بمغت كميته بالزباد  أو النقصان أو 
 عدم التنفيا نهائيا" .

تقاس وتكان جميع امعمان كيال هندسيا مطابقا لمخطوط وامبعاد وحسب ما جاء ف: المواصفات  -4
يأمر بها المهندس وال ينظر مي عرف قد يكون متبعا ف: القياسات بالخطوط وامبعاد الت: 

 المخالفة لالك إال إاا ورد نص صريح بالك. وال يكان أي جزء مرتين ضمن بندين مختمفين.
يضع المناقص أسعاره عمى العطاء حسب الشروط المطموبة بموجب العقد وف: حالة تقديمه الي  -5

تقديم الك العرض منفصال ومرفق معه كتالوجات عرض بدين مي نوع من المواد فعميه 
 كمواصفات منفصمة مع اكر الشركة الصانعة والمصدر.

إن المتعهد ممزم بتنفيا أي بند من البنود المدرجة تحت أي قسم من امقسام مي عمن من امعمان  -6
 ف: أي قسم آخر لم يرد اكر هاا البند فيه وبنفس امسعار المقدمة من المتعهد.

ب العمن إلغاء أي بند من البنود الوارد  ف: جدون الكميات يرى أنه ليس من حصايحق ل -7
الضروري تنفياه أو إضافة أي بند مماثن لبنود العطاء يرى من الضروري تنفياه دون اعتراض 

من المقاون أو المطالبة بأي تعويض أو أسعار غير أسعار البنود المدرجة ف: جداون الكميات 
 مكميات المنفا  فعال فقط.وتكون المحاسبة ل

إاا حصن تضارب أو تباين من جداون الكميات والمواصفات والمخططات ووثائق العطاء وتعميمات  -8
 )المصمم( أو المشرف فيؤخا بما هو أصمح وحسب ما يراه ممثن صاحب العمن.

عمى المقاون  المحان عميه العطاء وعمى نفقته توفير جميع متطمبات ومستمزمات التحكم   -9
 والسالمة المرورية ووالسالمة العامة ف: جميع مواقع العمن.

عمى المقاون  المحان عميه العطاء المحافظة عمى النظافة والترتيب وإزالة المخمفات أوال  -10
بأون وبشكن فوري لممكب المعتمد ما لم يتم اعتماد موقع تشوين لها من قبن الجهة المشرفة 

 .3م4شريطه عدم تشوين كميات أكثر من 
عمى المقاون المحان عميه العطاء  استخدام القص الميكانيك: قبن القيام بأعمان الخمع  -11

 واالزالة سواء كان العمن ف: منطقة الرصيف أو الطبقة االسفمتية.
سواء اكر ف: جداون الكميات او لم ياكر جممة "وحسب المواصفات" فانه من المؤكد ان  -12

لخاصة والعامة لممشروع والمواصفات الفنية العامة مع المطموب تنفياه حسب المواصفات الفنية ا
 إعطاء امولوية لممواصفات الخاصة.

عمى المقاون المحان عميه العطاء  التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالعمن ومثان الك  -13
دوائر الخدمات )ماء، كهرباء، اتصاالت( واالستفسار عن خطوط الخدمات الت: قد تكون موجود  
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ونقمها إن لزم اممر وال يتقاضى المقاون أي تعويضات عن الك وأي كمفة تترتب من  ف: الموقع
 قبن هاه الشركات تحمن عمى بنود العطاء.

عمى المتعهد معاينة كافة العناصر واالعمان المعنية بهاه االعمان عمى الواقع واجراء  -14
توضيحات لها من الجهات التدقيق الالزم عميها موقعياً والحصون عمى ما يحتاجه من بيانات و

وال يحق له  المختصة المفوضة قبن ان يقوم بتحديد سعره لتنفيا هاه االعمان كما وردت عميه
 .المطالبة بأي تعويضات تنشأ نتيجة عدم معاينة مواقع العمن فيما بعد
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 المواصفات الفنية  للوحات االرشادية :

 باألبعاد واألشكال المبينة على المخططات المرفقة. تكون اللوحات ❖

( بحيث ال يقل وزن الجلفنة عن Hot Dip Galvanized)الصاج المجلفن على الساخن تصنع اللوحات من  ❖

 من وزن الجلفنة  %5، يسمح لتفاوت ال يزيد عن 2غم/ م 250

استواء سواء كان ذلك عند طرف يجب ان تكون اللوحات مستوية تماما ويتم رفض أي قطعة يالحظ بها عدم  ❖

القطعة او منتصفها، ويجب ان تكون حواف القص نظيفة تماما وخالية من أي بروزات معدنية أو نتوءات ويجب 

 تنعيمها.

أو األسود لألرضية والكتابة باللون االبيض المناسب  ملم باللون 1.8تكون اللوحات من الصاج المجلفن سماكة  ❖

 بالورق العاكس خاليا.

-AASHTO-M268/ASTMاالمريكية األوروبية أو المستخدمة هي مطابقة للمواصفات  العاكسة موادال ❖

D4956 (high intensity reflective typeومطابقة لل ) MUCTD) وتكون مكفولة لمدة ال تقل عن )

 سنوات.10

للمواصفات  ةابق( مطdigital uv printing)يتم استخدام الطباعة لألرضية على ان تكون الطباعة رقمية  ❖

 up to 10 years uv durability retroسنوات ) 10األوروبية او االمريكية مكفولة لمدة ال تقل عن 

reflectivity والحبر المستخدم مخصص للوحات الشوارع ومقاوم للعوامل الجوية. الطابعة المستخدمة ضمن )

 Digital colored printed graphics on 3m)المواصفات األوروبية لصناعة اللوحات االعالنية للشوارع 

self –adhesive film fixed on galvanized steel sheet)  

 سم4*8( حول اللوحة سماكة frameيوضع إطار مكون من تيوبات مفرغة ) ❖

 باللغتين العربية واالنجليزية.األسماء يتم كتابة  ❖

 ومقاوم للرياح ومستقر  بشكل فني ودائميتم تركيب اللوحة بشكل عامودي بدون ميالن و ❖

ملم( 3)سماكة ال تقل عن (سم  10 ×سم 10قياس )( 2االعمدة معدنية مكونة من تيوبات مربعة عدد )تكون  ❖

 . (powder coating( مدهونة دهان بودرة )ralباللون االسود حسب مسطرة رال)

ملم يتم لحامها  3تقل عن سم سماكة ال  10× 10مكونة من تيوبات مربعة قياس  2إضافة دعامات خلفية عدد ❖

( على ان تشكل بشكل مثلث وتلحم على ارتفاع متر من 2مباشرة على العامود الحامل الرئيسي للوحة عدد )

 العامود الرئيسي.

 مثبتة أسفل العمود بالقاعدة االسمنتية ومنسوبة أسفل االرض الطبيعية.تكون التيوبات  ❖

سم وتكون مسلحة حسب المخطط المرفق وتكون القاعدة 60ق(سم بعم60*60قياس )قاعدة الباطون لكل تيوب  ❖

 ( 2كغم/سم250باطون جاهز قوة كسر )من ة الصب من مسبق

يثبت العامود مع اللوحة بواسطة مرابط خاصة كما في الصورة المرفقة وضمن مواصفات االشغال العامة  ❖
 األردنية.
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ية للقواعد طبقاً للمواصفات االردنية وتكون قوة يستخدم االسمنت المقاوم لألمالح من الخلطات الخرسان ❖

 القواعد مسلحة حسب الرسم المرفق(). نيوتن25الخرسانة 

قبل عملية ه اعادة الوضع على ما كان عليعلى المقاول وبعد االنتهاء من تنفيذ االعمال المطلوبة  ❖

لى اسعار بنود جدول من طمم وتركيب البالط للرصيف وتعتبر كلفة اعادة االوضاع محملة ع التركيب

 الكميات.

 اختيار المواقع المناسبة لالعمدة واللوحات حسب تعليمات المهندس المشرف. ❖

 سنة. 15اللوحات مكفولة مصنعيا لمدة  نيجب أن تكو ❖

يجب تقديم عينة من اللوحات والمرابط واالعمدة والدعامات ألخذ الموافقة المسبقة عليها قبل مباشرة  ❖

 العمل.

التنسيق مع االجهزة الفنية بالسلطة من حيث موقع التركيب لتجنب خطوط الخدمات التحتية على المقاول  ❖

 ( واخذ الموافقات الالزمة لعملية التركيب.ت)كابالت، مواسير، خدما

للوحات العاكسة وتقديم تقرير الفحص من مختبر معتمد لعينة اللوحة قبل مخبري يجب عمل فحص  ❖
 العمل.مباشرة 

يبين في العرض المقدم منه بلد المنشأ للمواد وكذلك اسم الشركة الصانعة واالسم  على المقاول أن ❖
 التجاري والطراز.

يتحمل المقاول تلف جميع الفحوصات المخبرية التي يتم إجراؤها لضبط جودة المواد الموردة وال تتحمل  ❖
 ردة.السلطة أي تكاليف مهما بلغت وذلك بأخذ عينات عشوائية من كافة المواد المو
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 جداون الكميات وامسعار -ج

المبمغ  سعر الوحد  الكمية الوحد  بيان امعمان البند
 اإلجمال:

 دينار فلس دينار فلس    

 بالعدد: .1

اعمال تقديم وتوريد وتركيب لوحات ارشادية وتعريفيه لمحمية وادي 

مع وثائق  م ( وحسب المخططات والصور المرفقة2×م2رم بأبعاد ) 

العطاء حيث تكون اللوحات مصنوعه من الصاج المجلفن على 

( ملم  ومستوية  1.8سماكة ) Hot Dip Galvanized) الساخن )

تماما سواء عند أركانها او منتصفها وال تتأثر بالحرارة والرطوبة 

وتقلبات الجو وتكون حواف القص خالية من أي بروزات وباللون 

ابة عليها باللون المناسب بالورق العاكس ليال المناسب لألرضية والكت

)خاليا ( بحيث تكون المواد العاكسة المستخدمة مطابقة للمواصفات 

 االوروبية أو االمريكية 

( AASHTO-M268/ASTM-D4956 ) high intensity 

reflective type  ويتم الكتابة باللغتين العربية واالنجليزية ويتم

 ة على ان تكون الطباعة الرقميةاستخدام الطباعة لألرضي

(digital uv printing  مطابقة للمواصفات األوروبية او  )

( سنوات والحبر  10عن )  لاالمريكية وتكون مكفولة لمدة ال تق

 المستخدم مخصص للوحات الشوارع ومقاوم للعوامل الجوية 

 (Digital colored printed graphics on 3m self – 

adhesive film fixed on galvanized steel sheet) 

 يتبع ................ ،

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد

 
 
 
 
 
 
 
 
10 

 عشرة

    

        ........... يتبع  
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المبمغ  سعر الوحد  الكمية الوحد  بيان امعمان البند
 اإلجمال:

 دينار فلس دينار فلس    
 ( ..............1تابع للبند رقم ) 

سم ( مكون من تيوبات  4×8حول اللوحة سماكة ) ويوضع اطار 

مفرغه والسعر يشمل االعمدة المعدنية مكونه من تيوبات مربعة عدد 

 Powder سم( مدهونه دهان بودرة  10×سم10( قياس )  2) 

coating )  ( سماكة ال تقل عن )ملم مع إضافة دعامات خلفية  3 )

سم ( سماكة 10×سم10( مكونه من تيوبات مربعة قياس )  2عدد ) 

ويتم تثبيت االعمدة مع اللوحة  ( ملم باللون األسود 3التقل عن ) 

بواسطة مرابط خاصة ضمن مواصفات االشغال العامة حسب الرسم 

( لكل عامود  2المرفق والسعر يشمل تثبيت قاعدة باطون عدد ) 

( سم وتكون مسلحة والتفاصيل حسب الرسم  60×60×60قياس ) 

( وعلى المقاول تقديم عينة للوحات  2كغم/سم 250المرفق كسر ) 

العتمادها قبل التركيب باإلضافة الى تقديم عينة للمرابط آلخذ 

الموافقة المسبقة عليها حسب المواصفات الفنية للوحات االرشادية 

المبينة في العطاء وتعليمات المهندس المشرف ويجب عمل فحص 

 ةويشمل السعر إعادمخبري للوحات العاكسة من مختبر معتمد 

الوضع الى ما كان عليه قبل التركيب من طمم وتركيب البالط وكل 

 ما يلزم وحسب تعليمات المهندس المشرف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

       الخالصة ينقن المجموع إلى  
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 الخالصة النهائية
 

 .العقبة  –وادي رم توريد وتركيب لوحات ارشادية وتعريفية لمحمية : المشروع

 المبلغ البيـــان الرقم

 دينار فلس  

   مجموع قيمة األعمال 

   تنزيل او زيادة )            (% 

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع النهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائ  فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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