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 دتمهيـــــــ

 
في إطار الجهد الدؤوب لوزارة األشغال العامة واإلسكان ممثله بدائرة   
العطاءات الحكومية لدعم وتطوير قطاع اإلنشاءات األردني وتوحيد وتحديث  

يتناغم مع الشروط التعاقدية المعمول بها  و  فق الشروط التعاقدية المحلية وبما يتوا
 اف التعاقد . عالميًا ويحقق درجة عالية من التوازن بين أطر 

 
نضع بين أيديكم  هذه النسخة المعدلة من عقد المقاولة الموحد للمشاريع 
اإلنشائية والتي تعتبر نتاج عمل علمي متميز قامت به اللجنة الفنية الدائمة  

ية العاملة في دائرة العطاءات الحكومية والتي تمثل كافة  ائنشلتطوير العقود اإل
نشاءات األردني  من القطاعين العام والخاص  الجهات ذات العالقة بقطاع اإل

آملين أن يحقق الفائدة المرجوة التي تنعكس بدورها  على هذا القطاع الحيوي  
 والهام والذي يعتبر رافدًا من روافد االقتصاد الوطني . 

 
 
 
 

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

 عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشــــــــــائية 
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 6 وثائق العطاء  2-
 7 إعداد وتقديم عروض المناقصات  3-
 9 تقيـيم العروض وإحالة العطاء 4-
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 11                  الشروط العامة  الفصل
 41 أحكـام عامـة   األول
 25 صاحب العمـل  الثاني 
 27 المهنـــدس الثلث 
 30 المقـــاول  الرابع 

 40 المقاولون الفرعيون المسمون  الخامس
 24  دمون والعمــالالمستخ السادس

 54 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية   سابع لا
 84 مباشرة ، تأخر االنجاز وتعليق العمل لا الثامن 
 52 االختبارات عند اإلنجاز   التاسع 
 45 تسلم األشغال من قبل صاحب العمل  العاشر

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

 63 التغييرات والتعديالت  ثالث عشر لا
 86 عاتقد والدفقيمة الع الرابع عشر 

 67 انهاء العقد من قبل صاحب العمل الخامس عشر 
 97 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول السادس عشر
 82 المخاطر والمسؤولية  السابع عشر 
 68 التأميــن  الثامن عشر 
 90 اهـرةوة الققـال التاسع عشر 
 93 ، الخالفات والتحكيم المطالبات  العشرون 

الج
زءا

لث
لثا

 

 59 الشروط الخاصة -أ الفصل
 97 األحكـام العامة  األول
 99 صاحب العمــل الثاني 
 100 المهنــــدس الثلث 
 101 المقـــــاول الرابع 

 103 المستخدمون والعمال السادس
 105 صنعية د والمة والموالتجهيزات اآلليا السابع 
 106 ملالمباشرة والتأخيرات وتعليق الع الثامن 
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 107 االختبارات عند اإلنجاز  التاسع 
 108 تسّلم األشغال من قبل صاحب العمل العاشر

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

 114 قيمة العقد والدفعات الرابع عشر 
 116 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول السادس عشر
 117 المخاطر والمسؤولية  السابع عشر 
 120 التأمـــــين الثامن عشر 
 121 المطالبات والخالفات والتحكيم  العشرون 

 123 فية الشروط الخاصة اإلضا -ب 
 124 ضافية صة اإلالخا روطالش 
 128 من المقاول مطلوبةمعلومات  
 130 ذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات نما -ج 
 131 نموذج كتاب عرض المناقصة  1ج
 132 ملحق عرض المناقصة  2ج
 136 نموذج كفالة المناقصة  3ج
 137 نموذج اتفاقية العقد  4ج
 139 واحد(بعضو  سجل)مالفات تفاقية فّض الخنموذج ا 5ج
 140 أعضاء( بثالثة  س)مجلنموذج اتفاقية فّض الخالفات  6ج

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

 145 نموذج كفالة إصالح العيوب  8ج
 146 نموذج كفالة الدفعة المقدمة 9ج
 147 لم األشغال عند تساإلنجاز  خالصة عن دفعة نموذج م 10ج
 148 اء(نموذج إقرار بالمخالصة )اإلبر  11ج
 149 نموذج التزامات المقاول  12ج
 150 إقرار متعلق بالدفعات األخرى  13ج
 151 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة  14ج

 

 
 
 

 : تبر التشريعات التالية غير المرفقة جزء ال يتجزأ من وثائق العطاءعت
 الشروط العامة(.  –وحد )الجزء الثاني  دفتر عقد المقاولة الم  -

 الشروط الخاصة(.  –الموحد )الجزء الثالث المقاولة دفتر عقد  -

لبناء  ات اوكود بالخصوص وزارة األشغال العامة واإلسكان الصادرة عن العامة الفنية المواصفات  -
 هرباء. المواصفات المعتمدة والماخوذ بها في شركة توزيع الك ىباالضافة ال،  ة عنهاالصادر
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 عقد المقاولة الموحد
 2010/ائيةللمشـاريع اإلنش

 
  2013الطبعة المعدلة الثانية 

 من وزارة االشغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات الحكومية  ةالصادر والتعديالت 
 
 
 

 

 زء األول  جـال
 التعليمـات إلى المناقصين
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 التعليمات الى المناقصين

Instructions to Tenderers 
 
 

  ( 2020هــ// 4  )العطاء رقم  .1
 ةالخاص قتصاديةال لعقبة اقة امنط  في  تنفيذ اعمال صيانة كهربائية متفرقةخاص بمشروع: لا     

 

.خاصةدية البة االقتصامنطقة العقخل حدود دا :العطاء موقع تنفيذ  .0  
 

 عمالأتنفيذ ب ترغب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بالقيام :الوصف العام للعطاء  .3  
وحسب ماهو مبين بوثائق العطاء وجداول الكميات المرفقة . داخل حدودها قة صيانة كهربائية متفر   

  
 

العطاء والراغبين باالشتراك في   إلعالن عن طرح هذاجب ا صة بمو يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناق  (1)
ك مقابل دفع ثمن النسخة العطاء الموزعة مع دعوة العطاء وذل المناقصة أن يتقدموا للحصول على نسخة من وثائق

 مقرر .ال
 
 

 شمولية وثائق العطاء (2)

  تشمل وثائق العطاء )المشروع ( ما يلي :         

 ا اإلعالن .فيه اء بمادعوة العط -2-1

 التعليمات الى المناقصين. -2-2

 عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية ويتضمن: -2-3

 الشروط العامة . -أ

 ضافية.الشروط الخاصة اإل -ب

 عرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات.نماذج ال -ج     
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 المواصفات العامة والمواصفات الخاصة. -2-4

 ت(وجد )إن المخططات -2-5 

 واالسعار.جداول الكميات   -2-6

 
  : إعداد وتقديم عروض المناقصات /طريقة تقديم العروض (3
لعمل ، وأن يتعرف عليه وأن يحصل بنفسه  ناقصة أن يقوم بزيارة موقع ا(  ينبغي على من يرغب االشتراك في هذه الم3-1)

والظروف المحيطة   ماهيتها العرض ،وأن يتفهم  قديمله لت وعلى مسؤوليته ونفقته الخاصة ، على جميع المعلومات الالزمة
ى  ناقصة ، أو تلك التي تؤثر علبالمشروع وسائر العادات المحلية ، وظروف العمل ، وكل األمور األخرى التي لها عالقة بالم

 وضع أسعار عرضه. 

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

 ت باألرقام والكلمات بخط واضح .الكمياسعار الوحدة في جداول يشترط تعبئة خانة أ -ب

أو أخّل  مناقص أي تعديل،  ى الذا أجر ال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، وإ -ج
 بأي من هذه التعليمات ، فإّن ذلك يؤدي إلى رفض عرضه . 

خاصة منفصلة ترفق  تطاعته أن يقدم ذلك في مذكرةأما إذا أراد المناقص تقديم عرض بديل ، فإّن باس -د
في نظر ة أن تبالعرض ، شريطة أن يتقدم بالعرض األصيل كما هو مطلوب ، وللجنة العطاءات المختص

 ترفضه   عرضه البديل أو

يجب على المناقص أن يقدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعليمات ودعوة العطاء وأن يشتمل   (3-2)
 -ية :ى البيانات والمعلومات التالالعرض عل

نـت إذا كاوضع منشأة المناقص فردًا كان أو شركة ، وكتاب التفويض للمسـؤول المفـوض بـالتوقيع عنهـا . و  -أ
ئـتالف فإنــه يجــب علــى الشـركات المتيلفــة تقــديم اتفاقيــة االئـتالف بينهــا بحيــث يكــون نـاك مشــاركة بشــكل اه

ف االئـتالف علـى العـرض ، وأن يقـدموا ردين ( ، وأن يوقـع أطـراومنفـ  التيلف بالتكافل والتضـامن ) مجتمعـين
 الكفاالت والضمانات بأسمائهم مجتمعين .

ًا ، التي سبق وأن أنجزها ، والمشاريع الملتزم بها حالييان وصف المشاريع مع بته ، خبرة المناقص ومؤهال -ب
 وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية . 

امهم في التنفيذ ، شريطة ذكر اسم مقاول األشغال  استخدالفرعيـين الذين ينوي  ذكر أسماء المقاولين -ج
ينتمي إليها المقاول ن نفس الفئة التي  ضممصنفاً  الكهروميكانيكية، على أن يكون هذا المقاول الفرعي

 الرئيسي في تصنيفه أو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي .
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 الح صاحب العمل وألمره ، بالمبلغ المحدد فيق لصكفالة مالية أو شيك مصد يرفق مع العرض المقدم -د
أن تكون تلك  ي المناقصة ، وعلىول ف ص للدخ) ملحق عرض المناقصة ( كدليل على جدّية التزام المناق 

 الكفالة صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في األردن .
تقرره لجنة العطاءات المختصة خالل م يحل عليهم العطاء ، حسبما تعاد هذه الكفاالت للمناقصين الذين ل 

الذي يحال  سبق . أما المناقصما أصة أيه ( أيام من تاريخ إحالة العطاء أو انتهاء صالحية كفالة المناق 7)
 . عليه العطاء فتعاد إليه هذه الكفالة بعد أن يقدم ضمان األداء ويوقع العقد

( فعندها يتوجب على  Bondsات تأمين )انيًا إلى بلد تستعمل فيه ضمأما  إذا كان المناقص منتم
كل   ثل هذا الضمان وفيبل مكان يقالمناقص أن يتقدم بطلب مسبق إلى صاحب العمل لمعرفة فيما إذا 

األحوال يجب أن تكون تلك الضمانات مصدقة من بنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في االردن عند 
 تقديمها .

أما إذا كان مركز المناقص الرئيسي خارج األردن فإّن عليه أن يحدد عنوانًا  ن المناقص الرسمي الكامل ،واعن   -هـ
كافة المراسالت واإلشعارات . وكل إشعار أو رسالة   مي الذي توجه إليه الرسنوانه له في األردن ليعتبر ع

 تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سلمت إليه .
الرئيسية المحددة في العطاء ، مبينًا تكاليف المواد والتجهيزات اآللية  حلياًل ألسعار البنود يقدم تأن  -و

 ألشغال كاملة .باح إلنجاز بنود ااألر ارية و والمصنعيات والمصاريف اإلد
أي معلومات أو بيانات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا كانت مطلوبة بموجب  -ز

 مواصفات الخاصة أو هذه التعليمات .لشروط الخاصة اإلضافية أو الا
كلية لتنفيذ كل من لى أنها القيمة الات عالكمي ( تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جدول3-4)

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــديال التمهيذلك األعمــــــــــــــــــــتلك البنود وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وفقًا للعقد ، وتشمل ك
 (Preliminaries كميادول ال( ) إاّل إذا ورد لألعمال التمهيدية بنود منفصلة خاصة بها في ج. ) ت 

 : توضيح االلتباس( 3-5)          
وض في  إذا كان هناك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء ، أو كانت هناك حاجة لتوضيح أي غم        

لمناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات المختصة من أجل  وثائق العطاء ، فعلى ا
( أيام ، ويتم  7العطاء بما ال يقل عن ) اريخ المحدد لفتح الت د يسبقالتوضيح وإزالة االلتباس في موع

أن يتخذ مثل هذا  ء وال يجوز توزيع اإلجابة خطيًا على االستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطا
 التوضيح مبررًا لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض .

 إيداع العروض: ( 3-6)        
 ( 2020هــ//  )   توم مكتوب عليه من الخارج عطاء رقم كاماًل وفي ظرف مخض متم العر يقد -أ    

 .الخاصةاالقتصادية  العقبةمنطقة تنفيذ اعمال صيانة كهربائية متفرقة في  الخاص بمشروع: 
 

 لك في/دوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعالنها عن العطاء وذواسم المقاول ويودع في صن
 المحددين لإليداع . يخقبل الموعد والتار أو 

 إّن أي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إلى صاحبه مغلقًا . -ب  
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إذا نص في دعوة العطاء على اتباع ضور من يرغب من المناقصين ، إاّل دة في جلسة علنية بحتفتح العروض عا -ج  
 أسلوب آخر .

 إلزامية العروض : ( 3-7) 

اخر موعد لاليداع ويظل العرض ملزمًا  اقص وال يجوز سحب هذا العرض بعدمنمًا للالمقدم ملز  لعرضتبر اعي
عطاء مدة التزام اريخ إيداع العروض إاّل إذا حدد في دعوة البتداء من ت( يومًا ا 90للمناقص الذي تقدم به لفترة ) 

 أطول من هذه المدة.  

 : عمالت الدفع وعرض المناقصة ( 3-8) 
على غير ذلك في شروط دعوة العطاء . وإذا كانت هنالك لدينار األردني إاّل إذا نص بام أسعاره اقص تقديالمنعلى 

أسعار تحويلها ي نموذج عرض المناقصة ، فإنه يجب تحديد تلك العمالت و عمالت أخرى للدفع منصوص عليها ف 
 في موعد " التاريخ األساسي " . 

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

 2001( لسنة 4رقم ) األشغال الحكوميةاللوازم واالشغال نظام  بموجبيتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها 
  الهاشمية  األردنيةة فعول في المملكوالتشريعات النافذة الم منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ه في سلطةالمعمول ب

 ( من الدستور120)( و114تضى المادتين )الصادر بمق 2019لسنة  (28)ية رقم المشتريات الحكومام نظ)
 اية بهذه التعليمات .طالع ودر ويفترض في المناقص أن يكون على إ، (نفسه النظاموالتعليمات المنبثقة من 

 : أسلوب تدقيق العروض(4-2)
البنود الواردة   لسلسحكم التض على ان ال يرو يتم إتباع الخطوات واإلجراءات التالية في تدقيق الع

 -:هأدنا
إذا ُوجد في العرض خطأ او تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب ان تكون عليه هـذه الجملـة بتطبيـق سـعر  -أ

ة العطاءات المختصة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة ، وبالتالي يـتم تعـديل ، فللجن الوحدة
 .ي للعطاء وفقًا لذلك لجمابلغ اإلألسعار أو الما مجموع

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

كان الفرق كبيـرًا يـتم األخـذ بالسـعر األقـرب كتابًة بالكلمات فان  جاءًا وما ين ما جاء رقمب الفرق الحسابي
 واردين بالكلمات أو األرقام إلى السعر الدارج .السعرين المن 

 ن الفرق صغيرًا فعندها يتم األخذ بما جاء كتابة بالكلمات .كا: إذا ( 2-)ب
 ه .قبول العرض أو رفضلًا ر منطقيفي تقييم السعق ( : ويظل للجنة العطاءات المختصة الح3-)ب

إذا ُوجد خطأ في أي من العمليات الحسابية ،  فإنه يتم تصحيح المجموع وفق مـا تقـرره لجنـة العطـاءات المختصـة  -ج
 جموع المصحح ملزمًا للمناقص .يكون المو 

رة وكأنهـا محملـة علمسـ د غيـر ابـار تلـك البنـو عتإذا ُوجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر مـن البنـود ، فيـتم ا -د
المنـاقص تنفيـذها )فيمـا إذا أحيـل عليـه العطـاء ( وذلـك بـدون مقابـل سـواء أرفـق  بنود العطاء األخرى ، وعلـىعلى 

 يرفقها في عرضه . د أو لم تلك البنو 
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وحدة لر ابت اسعااضحة ،  او كتو  اذا لم يقم المناقص بكتابة سعر الوحدة بالكلمات وإنما فقط باألرقام وجاءت غير -هـ
لمبلغ عندها يجوز للجنة العطاءات المختصة إتباع ة وتشكل معها التباس في احتساب جملة ابكلمات غير واضح
 -اإلجراءات التالية :

ا كانت األرقام او الكلمات غير واضحة مما يشكل التباسًا في حساب جملة المبلغ للبند ، عندها يجوز (: إذ1- )هـ
خرين المشاركين بمناقصة العطاء لغاية الحصول ، عند المناقصين اآل دلبنلهذا ا أعلى سعر ورد يقتطب
 مالية لهذا العرض .لى قيمة إج ع

( اقل العروض قيمًة واتجهت النية   لإلحالة عليه ، 1-البند )هـ بق عليه ( : إذا بقي هذا العرض الذي ط2-)هـ
 . نخريصين اآلند عند المناقلبعندها يتم تطبيق أدنى سعر ورد لهذا ا

 (  . 2-ة للعرض على أساس )هـ ل القيمة اإلجمالي( : يتم تعدي3-)هـ
 الوحدة كتابه لهذا البند وين سعر إذا قام المناقص بكتابة جملة المبلغ لبند ما دون ان يقوم بتد -و

 لبنداية  على كم ة جملة المبلغسم) وكان سعر الوحدة رقمًا غير واضح ( فيتم احتساب سعر وحدة لهذا البند من ق 
 د بصورة مغلوطة أو مبالغ فيها ، فللجنة العطاءات المختصة الحقناقص بتسعير بنإذا قام الم -ز 

 -بما يلي : 
 رفض العرض او ،  -1 

األسعار بمعرفة المقاول مستأنسة بأسعار السوق الرائجة وأسعار المناقصين اآلخرين شريطة ان تبقى تعديل  -2
 قيمة العرض بعد التدقيق . ديل مساوية أو اقل منعالترض بعد اإلجمالية للعة القيم

مات كما تمارس ه التعليتحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بما ورد في هذ (4-3) 
 المعمول به في سلطة منطقة  2001( لسنة 4رقم ) األشغال الحكوميةاللوازم واالشغال نظام  بموجبصالحياتها 

المشتريات الحكومية  ام نظ) الهاشمية  األردنيةة فعول في المملكوالتشريعات النافذة الم قتصادية الخاصةاال العقبة
 النظاموالتعليمات المنبثقة من  ( من الدستور120) ( و114ى المادتين )ضتالصادر بمق 2019( لسنة 28رقم )
أن يكون ألي مناقص لم يفز بالعطاء أي  ن دو كل ذلك بإحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة ويتم، (نفسه

 عمل بأي تعويض إزاء ذلك .حق في مطالبة صاحب ال
 

 ( الضمانات ) الكفاالت (5) 
 فيذ ( :ة التناء ) كفالضمان األد  ( 5-1)

 (14) ةفتر  خالل ةوتقديم الكفاالت او التأمينات المطلوب تنفيذهعقد ن يقوم بتوقيع أ على المناقص الفائز بالعطاء
احب العمل ضمان ، وعلى المناقص أن يقدم إلى صعليه أو تلزيمه له من تاريخ إبالغه خطيًا بإحالة العطاء يوما

ان الصادر عن أحد ج ضمان األداء المرفق ، وتكون قيمة هذا الضملعقد حسب نموذقيع اتفاقية ااألداء عند تو 
دة ) في ملحق عرض المناقصة( وذلك ضمانًا حدم نفي األردسسات المالية المرخصة للعمل مؤ البنوك أو إحدى ال

 ا قد يترتب على المقاول وفاء ألغراض العقد.لتنفيذ التزامات العقد تنفيذًا تامًا ، ولدفع م
ا يحق دهز عن تقديم ضمان األداء المطلوب فعنإذا رفض المناقص أو تأخر عن توقيع اتفاقية العقد ، أو عج

المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى القضاء ، وال يكون للمناقص أي حق في ة صق االة المنلصاحب العمل مصادرة كف
 تعويض بشأنها .المطالبة بها أو بأي 

 ( : كفالة إصالح العيوب ضمان إصالح العيوب )  ( 5-2)
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إصــــالح العيــــوب بقيمــــة  انعنــــد تســــلمه شـــهادة تســــلم األشــــغال . ضــــم علـــى المقــــاول أن يقــــدم لصــــاحب العمــــل
ــن ق% 5 ــة مـ ــااألعيمـ ــزة النهائ لمـ ــذ المنجـ ــة وتنفيـ ــال المتبقيـ ــتكمال األعمـ ــه باسـ ــمان قيامـ ــديالت ، لضـ ــد التعـ ــة بعـ يـ

ــال إ ــا أعمـ ــوص عليهـ ــدة المنصـ ــة للمـ ــوب المطلوبـ ــالح العيـ ــذا صـ ــون هـ ــث يكـ ــاقص ، وبحيـ ــرض المنـ ــق عـ ــي ملحـ فـ
الضــــمان مـــل فــــي األردن . وبتســــليم هــــذا لعنــــك أو مؤسســـة ماليــــة كــــل منهمــــا مرخصــــه لان صــــادرًا عــــن بالضـــم

 العمل يعاد للمقاول ضمان األداء .ب حاصل
 

 مالحظة عامة :
ـــ    ات، فإنــــــه يحــــــق للجنــــــة العطــــــاءات المختصــــــةإذا أخــــــّل المنــــــاقص بــــــأي مــــــن هــــــذه التعليـمــ

 .عرضه اداستبع
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 عقد المقاولة الموحد
 2010/للمشـاريع اإلنشائية

 
  2013 دلة الثانيةمعالطبعة ال

 وزارة االشغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات الحكومية ن م ةالصادر ت والتعديال
 

 

 
 الجـزء الثانــي 

 العامـــــــــــة   ـــروطلشــــا
 
 

 وزارة الصادر عن0212 عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية لعام ر العامة في دفتتعتبر الشروط 
المعمول به   0221( لسنة 4رقم ) األشغال الحكوميةشغال الوااللوازم نظام  و, ان ـواإلسك امةلعاألشغال ا

  الهاشمية  دنيةر األة فعول في المملكوالتشريعات النافذة الم في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
( من  102) ( و114تضى المادتين )الصادر بمق 0219( لسنة 08المشتريات الحكومية رقم ) ام نظو )

بتاريخ طرح هذا العطاء وجميع ما يتبعها من   السارية ، (نفسه النظامة من ق ثنبلميمات اوالتعل الدستور
د اطلع عليها لتزامًا منه بأنه قتعليمات شروطًا عامة لهذا العطاء وأن تقديم عرض المناقص يعتبر ا

 .بنودها ع  جميوتفهمها وقبل ب
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 الفصـل األول  

 أحكــام عامـة 
GENERAL PROVISIONS 

 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

ة( المعاني المخصصة لها أدناه ، كما أن الكلمات التي تشير إلى األشخاص نها والخاص) العامة م
 -اق غير ذلك :لسيالقانونية األخرى ، ما لم يقتض ا تأو الفرقاء تشمل الشركات والكيانا

1/1 /1  " " The Contract: العقـد   

  1/1 /1/1     " Contract":  العقـد   

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

 بول .الق
1/1 /1/0   Contract Agreement "   "اتفاقية العقد: 

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

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

فاقية العقد " ، وعندها يعتبر التاريخ الذي يتم فيه توقيع فإن مصطلح كتاب القبول يعني "ات
 ة العقد " هو تاريخ إصدار كتاب القبول ."اتفاقي

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

العرض المتعلق ، وتشمل  ولايعني الوثيقة المسماة كتاب عرض المناقصة والتي استكملها المق 
 لمقاول وقدمه إلى صاحب العمل .باألشغال الذي وقعه ا

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

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

ة فــي العقــد ، وأيــة مخططــات إضــافية ومعدلــة يصــدرها غال كمــا هــي مشــمولتعنــي مخططــات األشــ  
 صاحب العمل ) أو من ينوب عنه( بموجب أحكام العقد .

 "Schedules" : الجداول 1/7/ 1/1

وتضـم  ني الوثائق المسماة الجداول كما استكملها المقاول وقدمها مـع كتـاب عـرض المناقصـة ،تع 
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ت والقــوائم وجــداول ول الكميــاامكــن ان تشــمل هــذه الجــداول جــدوية الــى وثــائق العقــد بهــذه الصــف
 اسعار الوحدة.

1/1 /1/8  " Tender"   عرض المناقصة:  

 اشـتملهامقاول بتقديمـه مـن وثـائق أخـرى معـه ، كمـا ال تعني كتاب عرض المناقصة وجميع ما قام 
 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 /1/12  " Bill of Quantities" : تجداول الكميا  

 " Daywork Schedule":  ةيمجدول العمل باليو  
 لة ضمن " الجداول " .تعني الوثائق المسماة كذلك )إن وجدت( والمشمو 

1/1 /  0  "Parties And Persons  "  الفرقاء واألشخاص :   
1/1 /0/1  ''Party '':   الفريق  

 يه السياق .عل يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل 
1/1 /0/0  "Employer ":  صاحب العمل  

   .ينءه القانونيوكذلك خلفا ةيعني الشخص المسمى بصاحب العمل في ملحق عرض المناقص 
1/1 /0/3  "Contractor":  المقاول  

يعني الشخص ) األشخاص( المسّمى بالمقاول في كتاب عرض المناقصة الذي وافق عليه صـاحب  
 ذلك خلفاءه القانونيين .ل كالعمل ، ويشم

1/1 /0/4  "''Engineer:  المهندس  

س ألغراض هذا العقد ، والمسّمى فـي يعني الشخص الذي يعينه صاحب العمل للقيام بمهام المهند 
ــديل ملحــق عــرض المناقصــة ب هــذه الصــفة ، أو أي شــخص آخــر يقــوم صــاحب العمــل بتعيينــه كب

 ( .3/4ذلك التعيين وفقًا للمادة ) عن للمهندس من وقت الخر ، ويبلغ المقاول
1/1 /0/5   Contractor’s Representative"":  ممثل المقاول  

ه في العقد ، أو من يعينه من وقت الخر بموجب المـادة ميه المقاول لتمثيليعني الشخص الذي يس 
 ( ليتصرف نيابًة عنه .4/3)

1/1 /0/6  "el"Employer’s Personn:   أفراد صاحب العمل  
( وغيـرهم مـن مـوظفي وعمـال المهنـدس 3/0يعني المهندس ومسـاعديه المشـار إلـيهم فـي المـادة ) 

األفراد الذين يقوم المهندس أو صاحب العمـل بـإبالا المقـاول أنهـم ن م وصاحب العمل ، وكذلك أياً 
 العمل .من أفراد صاحب 

1/1 /0/7    Personnel  "Contractor’s"   :مستخدمو المقاول  

ممثــل المقــاول وجميــع مــن يســتخدمهم المقــاول فــي الموقــع ، بمــن فــيهم المــوظفين والعمــال نــي يع 
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ــرهم مــن جهــاز المقــاول أو جهــاز أي ــاول فرعــي ، واألشــخاص اآلخــرين الــذين يســاعدون  وغي مق
 المقاول في تنفيذ األشغال .

 "Sub contractor":   المقاول الفرعي 0/8/ 1/1

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

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

 ي أشخاص آخـرينو أة في العقد ، أص الثالثة الذين يسمون بهذه الصفيعني الشخص أو األشخا                                  

 ( من هذه الشروط .02/3( أو المادة )02/0أحكام المادة ) تعيينهم بموجب   يتم  

 . " FIDICبـ " ي للمهندسين االستشاريين يرمز اليهد الدولاالتحا      12/ 1/0/ 1
  التواريخ , اإلختبارات ,المدد و اإلنجاز:         /1/3/ 1

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

 ( يومًا.08) يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي إليداع عروض المناقصات بـ 
 "Commencement Date":   تاريخ المباشرة  3/0/ 1/1

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

( 8/0ب المـادة )تعني المدة المحددة إلنجاز األشغال أو أي قسم منها ) حسب واقـع الحـال ( بموجـ  
مناقصـة ، مـع أي تمديـد لمـدة محسوبة من تاريخ المباشرة ، كما يتم تحديـدها فـي ملحـق عـرض ال

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

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

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

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

هـا فـي العقـد ، والتـي يـتم إجراؤهـا بموجـب أحكـام عليتعني تلك االختبارات ) إن وجدت( المنصوص  
ــتم تســلم األشــغال أو أي قســم منهــا) حســب واقــع ا ــل الشــروط الخاصــة ، بعــد أن ي لحــال ( مــن قب

 صاحب العمل.
 ''Defects Notification Period'' العيوب:   بفترة اإلشعار   3/7/ 1/1

فـي األشـغال أو أي  بـالعيوب( لإلشـعار 11/1) تعني الفترة الزمنية التي يتم تحديدها بموجب المـادة 
هــا يــتم قســم منهــا ) حســب واقــع الحــال ( كمــا هــي محــددة فــي عــرض المناقصــة ) مــع أي تمديــد ل
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فـي ( محسوبة من تاريخ إنجاز األشغال ، أو أي قسم منها ، كما يـتم تحديـده 11/3بموجب المادة:
 ( .12/1شهادة تسلم األشغال المشار إليها في المادة )

1/1 /3/8  ''Performance Certificate''  شهادة األداء :  

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

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

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

 عيوب فيها.

  Contract Price"":   قيمة العقد 4/0/ 1/1
 فقًا الحكام العقد.م و ( وتشمل أي تعديالت عليها تت14/1تعني قيمة العقد المعرفة بموجب المادة ) 

 "Cost'':   الكلفة 4/3/ 1/1

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

 ficate ert"Final Payment C":  شهادة الدفعة الختامية 4/4/ 1/1

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

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

 ها ( ، ولكن غير العملة المحليةلدفع جزء ما من قيمة العقد )أو كل دهاتعني أي عملة يتم تحدي 
 "t Certificate''Interim Paymen  شهادة الدفع المرحلية 4/7/ 1/1

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

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

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

 ني أي شهادة دفع يتم إصدارها بموجب أحكام " الفصل الرابع عشر " عت 
 ''Provisional Sum'': المبلغ االحتياطي 4/12/ 1/1

بهذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما من األشغال   يدهيعني أي مبلغ ) إن وجد( يتم تحد 
 ( .13/5لتزويد مواد أو تجهيزات أو لتقديم خدمات بموجب المادة )
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 ''Retention Money''   :المحتجزات 4/11/ 1/1

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

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

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

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

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

إنجازهــا كنــات والعربــات وغيرهــا مــن األشــياء الالزمــة لتنفيــذ األشــغال و اتعنــي جميــع األجهــزة والم 
مؤقتة وال معدات صـاحب العمـل ) إن وجـدت( واصالح أية عيوب فيها ، ولكنها ال تشمل األشغال ال

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

1/1 /5/0         " Goods":  اللوازم 
 ا ، حسبما هو مناسب .هيزات واألشغال المؤقتة أو أي منهتعني معدات المقاول والمواد والتج 

 '' Materials'' : المواد 5/3/ 1/1

صــد بهــا تشــكيل جــزء مــا مــن و ق تعنــي األشــياء مــن كــل األنــواع ) غيــر التجهيــزات( التــي شــكلت ا 
ا األشغال الدائمة ، بما في ذلك المواد الموردة فقـط ) ان وجـدت( والتـي يطلـب مـن المقـاول تقـديمه

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

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

  األشغال الدائمةشكيل جزء ما من كنات والعربات التي شكلت او يقصد بها تاتعني األجهزة والم 
 ''  Section '' :   قســم 5/6/ 1/1

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

 '' Temporary Works'' :      األشغال المؤقتة 5/7/ 1/1
التـي يقتضـي وجودهـا فـي تعني جميع االشغال المؤقتـة مـن كـل نـوع ) باسـتثناء معـدات المقـاول (  

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

 غال المؤقتة ، أو أي منها حسبما هو مناسب .الشتعني االشغال الدائمة وا 
 ''Other Definitions''  :تعاريف أخرى  6/ 1/1
 ''Contractor’s Documents'' :  وثائق المقاول 6/1/ 1/1
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تعنــي المــذكرات الحســابية وبــرامب الحاســوب والمخططــات واألدلــة والمجســمات وغيرهــا مــن الوثــائق  
 يقدمها المقاول بموجب العقد .تي ذات الطابع الفني ) إن وجدت( ال

 'Country''':  الدولـة 6/0/ 1/1
 ع( حيث يطلب تنفيذ األشغال الدائمة فيها. تعني الدولة التي يوجد فيها الموقع )أو معظم الموق  

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

دمها صـاحب العمـل لغـرض اسـتعمالها مـن يقـ  كنـات والعربـات ) إن وجـدت( التـياتعني األجهزة والم 
التجهيـزات قبل المقاول في تنفيذ األشـغال كمـا هـي محـددة فـي المواصـفات ، ولكنهـا ال تشـمل تلـك 

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

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

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

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

 ( .4/0يعني الضمان ) أو الضمانات ، إن وجدت( المطلوبة بموجب المادة ) 
 Site'''':  الموقـع 6/7/ 1/1

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

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

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

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

 2010/ للمشـاريع اإلنشائية

 
  2013 دلةمعلا  ةالثاني  ةطبعال

 
 

 الجــزء الثالـث 
الشـــروط الخاصـــة     
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ريع اإلنشائيةالموحد للمشاعقد المقاولة   
  الجزء الثالث : الشروط الخاصة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 المشروع:

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

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

 
العطاء رقم: 

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

 
 

 الشروط الخاصة . -أ
 الشروط الخاصة اإلضافية. -ب
 نات .يات والبيانماذج العرض والضمانات واالتفاق  -ج

     
 
 

مة ،  وتعتمد الشروط الواردة في هذا يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متممًا لجزء الشروط العا    
 الجزء كشروط خاصة للعقد .

العامة يعتبر سائدًا ويؤخذ به  إّن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط    
 المواد " .يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعّدل على تلك "  القدر الذيب
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 (1)  الشروط الخاصة اإلضافية  -ب

 
 

 ط الخاصة اإلضافية الشرو  -ب
Supplementary Particular Conditions 

 ـــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــــــ 

 وصف المشروع موضوع هذا العطاء . *
وضح  وحسب ما هو م خاصةالعقبة االقتصادية المتفرقة في منطقة  ة كهربائيةنصيال أعماع يتضمن المشرو           

 بوثائق العطاء وجداول الكميات المرفقة
 

 على المناقصين أخذ بعين االعتبار ما يلي :.
ا تسعيرهعتبر جزء ال يتجزء من المشروع ويجب ت ولم ترد في المواصفات الخاصة تيالكماي اعمال وردت في جداول ا-1

   من األعمال .ضمن 
 ( يوم  . 540مدة تنفيذ االعمال )-3
 .  هنشائية بجزأيقد المقاولة الموحد للمشاريع األع فتريخضع هذا العطاء لشروط د-4
 

 ن كان مطلوبًا ( .إ وكيد الجودة )تنظام   –(  9/  4المادة )   *
 ها.معدات صاحب العمل والمواد التي يقدم  –(  20/ 4المادة )   *
ع ، تعدل مدة بالنسبة لظروف هذا المشرو  –مباشرة العمل   –(  1/  8مادة ) لا  *

 ( .يجب تحديدها قبل إحالة العطاءيومًا الى )( 42)
 مدة اإلنجاز   –(  2/  8المادة )   *
 تأخير .تعويضات ال  –(  7/  8المادة )   *

 فالتعديالت بسبب تغير التكالي –(  8/  13ة ) مادال*          

 ضاف إلى نهاية الفقرة  ) ز ( من الشروط الخاصة ما يلي :ي
حالــة  ســية وأســعار المحروقــات , ويجــب الحســم منــه فــي"  عــن زيــادة أســعار المــواد الرئي

 ار المحروقات الخاضعة لتعديل األسعار ".انخفاض أسعار المواد الرئيسية  وأسع
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 يجب على المقاول مراعاة األمور التالية : *

 

 : عامةمات زاتلا -أ
 تطاع .العمل على التقليل من الضجيب وتلويث البيئة بقدر المس -1
 لموقع ( ألي غرض غير تنفيذ األشغال .تعمال ) اعدم اس -2
صـرح لــه باقتالعـه وإعــادة اجات بشــكل مالئـم ، وزرع بـديل لمــا لـم ييالمحافظـة علـى األشــجار والمـروج والسـ  -3

 لمهندس .ا اتتعليم لى حسبالسياجات إلى حالتها األو 
مــل وعن يقــوم باالتصـال معـه ، فـي حالـة وجـوب إنشــاء سـقالة علـى ملـك أحــد المجـاورين ، فعلـى المقـاول أ -4

 .  عند إتمام العمل وعلى حسابه الخاص الترتيبات الالزمة لتنفيذ ذلك ، ثم إخالء المكان وإصالحه
 

 ضبط وإدارة العمل : -ب

 اجتماعات الموقع وإعداد محاضر االجتماع .د عيموا بيفي ترتأن يتعاون مع المهندس  -1
ة الهـواء القصـوى والـدنيا ، والرطوبـة ، ومعـّدل ار ية ، يسجل فيه درجات حر أن يعد سجاًل خاصًا باألحوال الجو  -2

 لمليمترات وساعات الهطول لكل يوم .ابهطول األمطار 
 لتقارير .ا ادوإعد لر العمأن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سي -3
 ول .بأندس عن إنجازاته أواًل في حالة إصالح العيوب ، أن يضع جدواًل لذلك ، وأن يعلم ممثل المه -4
ب العمل ، وبالعدد والحجم وبالشكل الذي يتفـق مـع حأن يزود الموقع بالفتات تبين اسم المشروع ، واسم صا -5

 عليه . المهندس
ــدس -6 ــض المهنـ ــة رفـ ــي حالـ ــدمهد العاأو مـســ  فـ ــدء نـ ــل البـ ــاول قبـ ــى المقـ ــب علـ ــا فيجـ ــل مـ ــادة أو عمـ س لمـ

ــدم مقترحاتـــــه  ــع أن يقـــ ــادة أو التصـــــحيح إـلــــ بتصـــــحيح الوضـــ ــدس ، ى باإلعـــ ــل المهنـــــدس أو المهنـــ ممثـــ
 وذلك لتالفي تكرار الخطأ .

  المهــامطلوبــا منــه تجهيــز مختبــر للمــواد فــي الموقــع / فعليــه أن يــزوده بمشــرف ذي خبــرة لتأديــة كــان م اإذ -7
 :ة ليالتا

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

 عقد :لممارسة مهنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص ا -ج
 

 الممارسة الجيدة:  -1
ـــ  تكــــون تلــــك ن أ فهــــوممله مــــن اإذا لــــم يكــــن قــــد حــــدد وصــــف كامــــل لمــــادة أو منــــتب أو مصــــنعية ، فإـن

ه منطقيــــًا لممارســــات المــــادة أو العمــــل مالئمــــة ألغــــراض العقــــد أو مــــا يمكــــن أن يســــتنتب مــــن مضــــامني
واصــــفات القياســــية المعمــــول ميــــذ الجيــــدة  ، بمــــا فــــي ذلــــك نصــــوص البنــــود والمواصــــفات العامــــة والنفالت

 بها .
 المواصفات القياسية : -2
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( أو غيرها فإنه يجب على المقاول  B. S.S( أو )  A.S.T. Mمثل ) إذا حدد لمادة مواصفات قياسية 
 مواصفات لما فيه قناعة المهندس.الطابقة ما يقدمه من تلك تقديم شهادة المنشأ التي تبين م

 

 المواصفات المقيدة  : -3
ذلك   يغيرما حدد مصدر واحد إلحدى المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاول التقيد بالبند ، والا ذإ
 ر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل .صدلما

 

 :  الخدمات المخفية مرافق عالمات -4
مرافق وأن يعد لها دات مواقع لتمدي ايوجد بداخلهعلى المقاول وضع إشارات بارزة في األماكن التي 

ها أو صيانتها أو تصليحها ص عليالفح ءار عند إج ، وذلك لتسهيل االهتداء إليها مخططات مساحية واضحة 
 أو تشغيلها .

 

 : استخدام األيدي العاملة المحلية -د
 

 ض المحلية :ن الخزينة أو القرو م  المشاريع الممولة-1
ردنيـين ، يجوز استخدام عمالة وافدة تي يتعذر العمل فيها من قبل ألفي الحاالت االستثنائية ا -أ

 .  ةالمسبق  بموافقة وزارة العمل
باب وعلى أن عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير األردنيـين مهما كانت األس   -ب

 لون الفرعيون بتشغيل العمالة األردنية فقط .او يلتزم المق
مشروع ذو طبيعة متخصصة وبحاجة إلى خبرة أجنبية فعليه أن يرفع  حب العمل أّن الاإذا تبين لص -ج

الحاجة لتلك الخبرة األجنبية إلى لجنة فنية خاصة للنظر في مثل هذه  بأسبا نيبذلك يبتقريرًا 
اء إلصدار القرار المناسب حول السماح للشركات األجنبية زر تنسيباتها إلى مجلس الو األمور ورفع 

 -ر مساهمتها وتشكل على النحو التالي :اومقد
 معالي وزير األشغال العامة واإلسكان رئيسًا 

 دة اسضوية الوع
 عام وزارة األشغال العامة واإلسكان   ينأم

 مدير عام دائرة العطاءات الحكومية   
 مهندسين ال  نقيب

 ليناو نقيب المق
 وممثل عن الدائرة ذات العالقة بالمشروع.

 

 نموية خارجية : مولة بقروض تم المشاريع ال-2
 نييناألرد تااإلنشاء يتم مراعاة القوانين األردنية ومن ضمنها قانون مقاولي - 
أو   ينتالف مع مقاولين أردنيـيجوز تنفيذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيـين بالمشاركة أو االئ - 

 باالنفراد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
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ـــين فيجـــب االلتـــزام مـــن قبـــل هـــؤالء المقـــاولين  فيـــذ المشـــروعنوفـــي حالـــة ت - مـــن قبـــل مقـــاولين غيـــر أردنـي
ــغ ــةبتشـ ــة  يل عمالـ ــن )أردنيـ ــبتها عـ ــل نسـ ــدرة 70ال تقـ ــة والمقـ ــاهرة المطلوبـ ــة المـ ــوع العمالـ ــن مجمـ %( مـ

ال العامــــة واإلســــكان ، علــــى أن ال يســــمح بتشــــغيل أي عــــدد مــــن شــــغقيــــًا بموافقــــة وزارة األتقــــديرًا حقي
 ل األجانب العاديـين غير المهرة .االعم

 

 مة االلتزام ببالا رئيس الوزراء  امة العهاركات المسعلى الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والش-3
ة ثبوت مخالفة أحكامه من  القود التي تبرمها  وفي حواعتباره جزءا" من شروط الع 1990( لسنة 6رقم )

 التالية : تقبل المقاولين تتخذ بحقهم اإلجراءا
ا هة أقصادموضع خالل إنذار المقاول المخالف خطيًا على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب ال -أ

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

 

ات الواردة في كودات البناء الوطني األردني فا تبين وجود نقص في المواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصذإ-4
 بحدها األدنى .

 

 فرة ومنتجات الصناعة المحلية عند تنفيذ األشغال .متو يات اللاستخدام اآل على المقاول المحلي-5
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 :ةاإلضافي الشروط الخاصة قحمل **
ودة ومدة التوريد أو التنفيذ ومدى قدرة جمع مراعاة جميع الشروط المطلوبة في دعوة العطاء من حيث ال -1

ألنسب دون ى العرض األفضل والعطاء علتحيل ا نعلى االلتزام بذلك , يجوز للجنة أ المحال عليه العطاء
 التقيد بأقل األسعار.

العنوان المثبت بالعرض الذي  اإلحالة بالبريد المسجل على ارأحيل عليه العطاء بقر  ذياليتم تبليغ المتعهد   -2
 ناتصال الحديثة التي يمكن توثيقها على أن يتم ذلك خالل مدة سريدم به أو بأي وسيلة من وسائل االقت

 وضة في جميع األحوال.ار المعر األسع

أو   عقد تنفيذه وتقديم الكفاالت ع ه بقرار اإلحالة بتوقييغبلإذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد ت -3
ة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار على العنوان تضى أحكام هذا النظام خالل أربعقالتأمينات المطلوبة منه بم

في  ه اكتامين الذي قدمه عند اشتر عن تنفيذ اإلحالة ويصادر مبلغ الكفالة أو ال مستنكفا , يعتبر المثبت بالعرض
 لتالية أو أي منها:الحالة أن تتخذ اإلجراءات ا ذهالعطاء وللجنة في ه

 اء على مقدم العرض األفضل الذي يلي عرض المستنكف عن التنفيذ.إحالة العط -أ          
 حه. عادة  طر طاء وإعلإلغاء ا  -ب         
  ذه في البند )أ و ب( من هن ــإلزام المتعهد المستنكف في أي من الحالتين المذكورتيـ -ج          

 لطة أو أضرار لحقت بها نتيجة استنكافه. ـالفقرة بفرق السعر وبأي مبالغ تحملتها السـ              

 لمدة ال تقل عن سنة. السلطة  عطاءات يحرمان المتعهد المستنكف من االشـــتراك ف  -د         

 مة بتوجيه أيلز المادة دون أن تكون م ذهه تقوم اللجنة بأي إجراء منصوص عليه في -هـ        
 تنكف أو المتخلف قبل تنفيذ تلك اإلجراءات. سإخطار أو إنذار إلى المتعهد الم              

 سباب.ألللسلطة الحق في رفض كل العروض المقدمة دون إبداء ا -4

 يجب كتابة سعر الوحدة باألرقام والكلمات وبخط واضح أو طباعة. -5
 رها الكميات الدقيقة والفعلية.كميات تقديرية واليجوز اعتباي رها في جدول الكميات هذكد ان الكميات الوار  -6

ت ءااطالع دائرة /على المقاول إرفاق شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن وزارة األشغال العامة واإلسكان -7
 .  الحكومية

صادرة عن وزارة مية استنادا للتعاميم الالمختبرات الهندسية المؤهلة للعمل لدى دائرة العطاءات الحكو تعتمد   -8
 .الالزمة لجميع مشاريع األشغال في السلطة برية خالم مة واالسكان إلجراء الفحوصاتعااالشغال ال

رقم  محافظة في مشاريع االعمار المنفذة فيهابناء الأمن  نيةاألردة تشغيل العمالم الزامية استنادًا الى نظا -9
من كميات ي جدول الالمذكورة أدناه ف  األردنية، يلتزم المقاول بتعيين الكوادر وتعليماته  0216( لسنة 131)

ادر المذكور في جداول الكميات كحلة التنفيذ وعليه أن يقوم بتسعير ال، وذلك خالل مر  منطقةالأهالي 
 .لذلكة المخصص

غال عنـد تقـديم الفـاتورة المرحليـة ويعتبـر عـدم تقـديم شـ االمـواد و لمقاول بتقديم تقارير فحوصات الجـودة للم اتز يل -10
 رف الفاتورة. هذه التقارير سبب موجب اليقاف ص
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تها تخـذ فـي جلسـ تصـادية الخاصـة المق منطقـة العقبـة االالشـغال فـي سـلطة والجنة اللوازم استنادا إلى قرار  -1 -11
قـاول العمـل خـارج أوقـات الـدوام الرسـمي مالحـال رببـة في  12/11/2018قدة بتاريخ ( والمنع87/2018رقم )

العمل اإلضافي لجهاز االشـراف المسـمى علـى المشـروع  وفي العطل الرسمية يتحمل المقاول الكلف المترتبة علة
 سب االتي:وح

لبندا  الكلفة 

س المشرف ة المهندعكلفة سا ساعة  دنانير /12   

اعة المراقب ة سكلف دنانير/ الساعة 6   

من االجمالي % 50 مصاريف إدارية   

كان االشراف من قبل أي الية أخرى يتم االتفاق عليها حسب طبيعة االشراف على المشروع في حال  -11-0
 ( 2اتفاقية االشراف )ع في عقد رتي تذكر السلطة ( وحسب الشروط الادي وليس ذاتي ) من قبل كو ر استشا
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 علومات مطلوبة من المقاول م
 : مقاول ) جهاز المقاول المنفذ (التخدمو ممثل ومس *
 طيلـة قـعأدنى ، وبحيث يكـون الجهـاز متفرغـًا للعمـل فـي المو يتعين على المقاول أن يعين الجهاز المنفذ التالي كحد  

أو التنفيـذ أو كليهمـا علـى  مجـال اإلشـرافدناه في أ نةلديه المؤهالت والخبرات المدو  ن مدة تنفيذ المشروع ، وأن تكو
 اثلة :ريع مممشا

 قـوى كهربائيـةو أ كهربـاءهندسـة هندسـة )  الكهروميكانيـك ( اختصـاص مجـال ممثل المقاول : بمؤهل جامعي فـي  .1
شـهريا فـي حـال عـدم  دينـار 0222لـغ بشـراف او التنفيـذ ويحسـم مي مجـال االفـ  ( سـنوات 12)  وبخبرة ال تقـل عـن

 التعيين
تنفيـذ ويحسـم مبلـغ راف او الاالشـ مجـال فـي وات نسـ  5ن ل عـ تقـ  ال كليـة متوسـطة وبخبـرة مؤهـل كهربـاء فنيب اق مر  .2

 . في حال عدم التعيين شهريا ( دينار 1022)

لإلشــراف علــى  تيكي امــع ناقــل حركــة اتومــ  دبــل كبــين( ديــزل اببــك تــامين واســتئجار ســيارة )يتعــين علــى المقــاول  .3
ع شـاملة جميـ  2019ن عـ  يقـلال ع( وموديل)سـنة الصـن CC  0522محـرك التقـل عـن بـاعي بسـعة المشروع دفع ر 

طيلـة مـدة العطـاء  م  وحسـب المواصـفاتنة وبيار الزيت والتأمين الشامل والترخيص  وكـل مـايلز محروقات والصياال
ة محملـة ( و الصـيانلتـر شـهريا  322حروقـات ) بسـقف الم لةلفة تامين و اسـتئجار السـيارة شـامك وعلى ان تكون 

 ر السيارة .توفيحالة  عدم ي ف  ياشهر  دينار 1022على بنود العطاء و يحسم مبلغ 

كهربائيــة االرضــية للكوابــل ذات الجهــد الكوابــل ال امــاكن اعطــال فحــص جهــاز قــديمتوريــد وت المقــاوليتعــين علــى  .4
 Portable 3-Phase Power وجهـاز  Portable Undergroun cable Fault Locaterنخض لمـ ا

Quality and Energy Analyzer ات السـلطة فـي بدايـة المشـروععمسـتود ىمه إلـ وتسـلي حسـب المواصـفات 
عـن أي  دينـار 4222و يحسـم مبلـغ ، جهـازعلـى كـل ة السـلط يمـن مهندسـ علـى األقـل  0د ريب مهندسـين عـدوتـد
 .دهال يتم توريز جها

ويحسم  فنيةركيب حسب المواصفات الرع مع الترة الشواناا اعمدةرقام ألصقة يكرات التب اسيتركو  ترقيمة و تسمي .5
 قبل المقاول.نار في حالة عدم التنفيذ من دي فآال ةتسمبلغ 

 

 مالحظة:
ـين كل فرد من أفراد جهاز المقاول المنفذ  وفي حالة اول والمهندس على تواريخ تعييتعين االتفاق فيما بين المق

من قابله م ما يـين بديل له فإنه سوف يتم خصرد منه دون تعيتغيب أي ف  المقاول عن تعيـين أي فرد منه أو تخلف
 تب مثل هؤالء األفراد غير المعينين أو المتغيبين حسب تقديرات المهندس . وار 
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 لماليل العرض ايتحل يةآل

 

 

  ومعتمد  مقدم سعر  لى أدنى ع ا مو مقس مناقص( لكل 18-1من البند ) سيتم احتساب البنود اإلفرادية  .1

 للبند. 

 على حدة. ناقصمد افرادية لكل و سب البنع نتجم .2

في للبند( كما عر مقدم على أدنى س ناقص)نسبة سعر المللشركة الحاصلة على أدنى ة الاإلحتتم  .3

 .اهدنالجدول أ

عندها  ،صقمن قبل المنا غير منطقيةبصورة تسعيره تم أو أي بند من البنود دم تسعير في حالة ع .4

رد عر و س لىتطبيق أع -المناقص عرضاإلجمالية لساب النسب لغايات احت- الفنيةجنة للّ  حقي

ص لمناقا وال يؤخد سعر ،وقسمته على أدنى سعر مقدم منهم نيناقصين اآلخر د عند المالبنلهذا 

  .عتباربعين اال رفوضمال

 

  ة نية لإلحالة واتجهت القيم  ضو ر ع( أعاله أقل ال4عليه البند ) إذا بقي هذا العرض الذي طبق .5

ويكون اآلخرين المناقصين و أ ناقصنى سعر ورد لهذا البند عند المم تطبيق أد يتدها ، عنعليه

 حال عليها.ملزما للشركة الم
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 رقم الموديل الخاص موضحا عليها ( 17، 16، 14، 12، 5) قمر  دت فنية للبنو م كتالوجاتقدييلزم  .6

وتطبق عليه البنود  مسعر غير  ند عتبر البف ذلك يبخال، و بةلو طملالمواصفات بكل بند ومطابقته ل

 . حسب أدنى سعر معتمد عند اإلحالة ت مطابقةاديم وحبتقد ناقصويلزم المأعاله 
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 قصنالمحليل المالي لالت جدول

 

 الكمية الوحدة العمـلوصــف  الرقم
سعر 

الوحدة 
 ناقصللم

أدنى 
سعر 

 لبندم لمقد

 ناقصنسبة سعر الم
عر مقدم ى سندأ على

 دللبن

1 

 حدوا 1 عدد  م9عمود إنارة مزدوج حسب المواصفات ارتفاع -1

 واحد 1 عدد م10عمود إنارة مزدوج حسب المواصفات ارتفاع -2      

 واحد 1 عدد م12ب المواصفات ارتفاع عمود إنارة مزدوج حس-3

2 

 واحد 1 د دع م9 ارتفاعسب المواصفات رد حمف عمود إنارة-1

 واحد 1 عدد م10ب المواصفات ارتفاع رة مفرد حسعمود إنا-2      

 واحد 1 عدد م12اصفات ارتفاع مفرد حسب المو ارةإن مودع-3

3 

 واحد 1 م.ط  2ملم 6×4قياس ب الموصفات  كيبل مسلح حس -1

      

 واحد 1 م.ط  2ممل 10×4 اسقي حسب الموصفات كيبل مسلح  -2

 واحد 1 م.ط  2ملم 16×4قياس وصفات  المسب كيبل مسلح ح -3

 واحد 1 م.ط  2ملم 25×4س قيا وصفات كيبل مسلح حسب الم -4

 حدوا 1 م.ط   2لمم 50×4 ات قياسحسب الموصفكيبل مسلح     -5

 واحد 1 طم.   2ملم 70×4اس كيبل مسلح حسب الموصفات قي    -6

 واحد 1 م.ط   2ملم 95×4 ياسصفات قب الموحس حلسمكيبل     -7

 واحد 1 م.ط   2ممل  150×4كيبل مسلح حسب الموصفات قياس   -8

 واحد 1 طم.   2ملم  240×4اس قي  كيبل مسلح حسب الموصفات -9

       واحد 1 عدد ع فرعي حسب المواصفات توزي صندوق 4

5 
 واحد 1 عدد واط 150رة ت بقدواصفاحسب الم ليد افشك    

      
 واحد 1 عدد واط 600اف ليد حسب المواصفات بقدرة شك    

       واحد 1 م.ط واصفات ل الكهربائية واعمال الحفريات،حسب المال الكواباعط صيانة 6

7 

     وصالت كوابل حسب المواصفاتات وتركيب اعمال حفري

      

 واحد 1 دعد ملم 25/25لين بروتولة صو    -1

 واحد 1 عدد ملم 70/70ن بروتولي لةوص    -2

 واحد 1 ددع لمم25/ 25/25وصلة بروتولين     -3

 واحد 1 عدد ممل70/70/70وصلة بروتولين     -4

       دواح 1 دعد المواصفات  ة في حالة الحوادث حسبدة االنارة المضروبفك وازالة ونقل اعم 8
       واحد  1 عدد فاتالمواص حسبرة ة االنااعمد تحةف قة واغالانصي 9

       واحد  1 عدد نارة حسب المواصفاتة اإلل أعمدفك ونقل وإعادة تركيب وتشغي 10
       واحد 1 عدد حسب المواصفات    30ة ارتفاع اإلنارأبراج  نارة الخاصة بحامل كشافات اإلنة صيا 11

12 
 واحد 1 عدد فات واص الم حسب اط  و  130قدرة  LED ةرانوحدات إ توريد وتركيب     -1

      
 واحد 1 عدد واط حسب المواصفات  90 قدرة  LEDة توريد وتركيب وحدات إنار    -2

       واحد  1 عدد تحسب المواصفااإلنارة ألعمدة  Fuse Box صيانة 13
حسب واط  72 اريةجد  LEDدة إنارة توريد وتركيب وح 14

 فاتلمواصا
       واحد  1 ددع

        احدو 1 عدد يب صناديق توزيع فرعية حسب المواصفاتإعادة تركفك ونقل و 15
       واحد  1 عدد فات مواص حسب السقفية مخفي    LEDتوريد وتركيب وحدة إنارة  16
       واحد  1 عدد ت اصفاحسب المو  واط  10  خارجي    LEDريد وتركيب سبوت مطري وت 17
       واحد  1 عدد سب المواصفاتية حسمنتنارة ادة عامود إركيب قاعتو توريد 18

   لقاومجموع عالمات الم
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 لكهروميكانيك وفئة تصنيفه .ل الفرعي ألشغال ا المقاو يةتسم *
 

 فئة التصنيف     مقاولالاسم                 
 ـــــــــــــــ                   ـــــــــــــ: الميكانيك
 ـــــــــــــــ                  ـــــــــــــ:  الكهرباء

 

ية شهادتين األولى من نقابة المهندسين  لى دائرة العطاءات الحكومإ يقدمواين أن ردنيـعلى المقاولين غير األ *
اول قد استكمل كافة قالنموذج أدناه ( تفيد بأّن الملثانية من نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيـين ) حسب وااألردنيـين 

نيـين وقانون مقاولي ردين األلمهندسقابة الخاصة بالمقاولين غير األردنيـين وفقًا ألحكام قانون نإلجراءات اا
يحق لصاحب العمل أنيصادر كفالة مناقصته التي سبق و  شاءات عند إحالة العطاء عليه وقبل توقيع اإلتفاقيةاإلن
 مل بأي مطالبات مهما كان نوعها .ى صاحب العالعتراض أو الرجوع علاتقدم بها دون أن يحق للمقاول  وأن

 
 النموذج 

 
 

 الحكومية  اترة العطاءدائر عام عطوفة مدي
 

ألحكام  ......... قد استكمل كافة اإلجراءات القانونية وفقاً .. ّن المقاول السادة ..............................يرجى العلم بأ
 ................. المعمول به . ...............................قانون ...............

 
 .نيـين نقيب المهندسين األرد

 .األردنيـين  لي اإلنشاءاتاو أو نقيب مق

 
 ( .  Warrantyاإلقرار بضمان عيوب التصنيع )  *
 لعملالوكيل لصالح صاحب ا و كفالة عدلية صادرة عن الجهة الصانعة اعلى المقاول الذي يحال عليه العطاء تقديم ين عتي

ومًا من  ي(  365) بالعقد ولمدة  لةالمشمو نيكية روميكاوب تنجم عن التصنيع لكافة األجهزة والمعدات الكهأي عي لضمان
جهزة والمعدات  سؤولية المقاول المالية وخالفها ، الستبدال أي من األم تاريخ تسلم األشغال وبحيث تشمل هذه الكفالة

 يخ تسلمن تار مًا مو ي(  365) ر القطع التبديلية محليًا أو أجنبيًا ولمدة يف تصنيع وتو التي تظهر بها عيوب  ةالكهروميكانيكي
 ألشغال.ا
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   1ج

 نموذج كتاب عرض المناقصة 
Letter of Tender 

 
 

 .لخاصةامنطقة العقبة االقتصادية تنفيذ أعمال صيانة كهربائية متفرقة في  : المشروع
 ( 2020/هــ/     )العطاء رقم: 

 اصة . ية الخقتصادسلطة منطقة العقبة االإلى السادة ) صاحب العمل(: 
والمواصفات والمخططات  ،  لعقد ،ا شروطنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة قم دقل

..... رقام: .......................اء ذوات األاألخرى ، ومالحق العط وجداول الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، والجداول
ا ليمهأعاله ، ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وإنجازها وتسر روع المذكو المشأشغال قة بتنفيذ المتعل

ره: قابل مبلغ إجمالي وقدمأية عيوب فيها وفقًا لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعاله  وإصالح
 د .عقجب شروط البمو  ًا لنايصبح مستحقأي مبلغ آخر .......................... أو ......

 

وسوف نقوم باالتفاق على تعيـين العقد ط شرو  إننا نقبل تعيـين " مجلس فض الخالفات" بموجب " الفصل العشرين " من 
 أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة .

ويمكنكم لنا ، لزمًا ( يومًا من تاريخ إيداع العروض ، وأن يبقى العرض م90) ةة هذا لمدض المناقصاللتزام بعر انوافق على 
جزءا" ال يتجزأ من " كتاب  يشكل  صةمناق وله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه ، كما نقر بأّن ملحق عرض القب

 عرض المناقصة " .
 

( مـن شـروط العقـد ، وأن نباشـر العمـل 4/2المـادة ) بجـ مطلـوب بمو نقـدم ضـمان األداء ال ننتعهد في حالة قبول عرضنا ، أ
 جاز " .ة اإلنمدالل نجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقًا لمتطلبات وثائق العقد خن رة ، وأنالمباشخ أمر بتاري

هذا مع " كتـاب القبـول أو لمناقصة " لك فإّن " كتاب عرض اذوما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ، وإلى أن يتم 
 ا بيننا .يمف ملزماً عقدًا يعتبر لة " الذي تصدرونه إلحاقرار ا

 تقدم إليكم . ض التيرو الع ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من

 ........................... .عام: .... .....................حرر هذا العرض في اليوم: ...................... من شهر: .. 

 . ........................................... شاهد: ............................................ المناقص: ......... توقيع
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   2ج
 ملحق عرض المناقصة 

Appendix to Tender 
 .صةالقتصادية الخاعقبة اة المنطقبائية متفرقة في ر تنفيذ أعمال صيانة كه  المشـروع:

 
 (2020هــ// 4)   : العطاء رقم

 اتالتحديد دةالمارقم  نالبيا
 اسم صاحب العمل : 

 عنوانه:
1/1/2/2 

 1/3و
 ة اصسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخ

 اسم المهندس: 
 عنوانه:

1/1/2/4  

 اسم المقاول:
 عنوانه:

1/1/2/3 
 1/3و

 

 دينار عشر الف سةخم( 15000) التعليمات  لمناقصةاكفالة 
 عقدال  يمةن ق( م %5) التعليمات ضمان إصالح العيوب

ومًا تقويميًا من تاريخ ئة واربعون يخمسما  ( 540)   1/1/3/3 لاز لألشغانجمدة اإل
 المباشرةر أم

 ( يومًا تقويمياً 365) 1/1/3/7 فترة األشعار بالعيوب
ل إلى خولدفيها المقاول حق ا المدة التي سيمنح

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

عمل بعد التاريخ المحدد الدة لمباشرة لمحدرة افتال
 مباشرة لل

ة ضمن مدة  ول( يومًا ،وتعتبر هذه الفترة مشم15) 1/ 8
 اإلنجاز

تسلم األشغال لمشاريع  للجنة الفترة المحددة 
 االتوليد وما يماثله تالمستشفيات ومحطا

 ( يوماً 28) 10/1

 ةباشر يخ الممن تار ( يومًا 14خالل ) 18/1 تقديم وثائق التأمينات 
 %( من " قيمة العقد المقبولة"10) 2/ 4 ألداء ان اــضم

 من قيمة العقد المقبولة% 10 14/2 قيمة الدفعة المقدمة 
 واحدمن عضو     [    1   ] 20/2 تشكيل مجلس فّض الخالفات

  ءأعضاثالثة  من   [       ]
 باشرةلماريخ ا من ت( يوماً 60خالل ) 20/2 فترة تعيـين مجلس فّض الخالفات

 %( من قيمة الدفعة 10) 14/3 نسبة المحتجزات  
 قبولة"لم%( من " قيمة العقد ا5) 14/3 الحد األعلى للمحتجزات
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مهما  كل حادثدينار ل لفأ  عشرون  (    20000  )   18/3 ضد الطرف الثالثالحد األدنى لقيمة التأمين 
 بلغ عدد الحوادث

فات في الخال جلس فضالجهة التي تعين أعضاء م
 فريقين .العدم االتفاق بين  حالة

 حسب أحكام القوانين األردنية السارية المفعول 20/3

 لسارية المفعولالقوانين األردنية ا 4/ 1 حكم العقدي القانون الذي
 ربيةاللغة الع 4/ 1 ي العقدمعتمدة ف اللغة ال

 اللغة العربية 4/ 1 لغة االتصال
 ( أيام في األسبوع6) ( ساعات يوميًا، ولمدة8) 5/ 6 سبوعيي واألمدة العمل اليوم

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

 %10 ب-13/5

جميع المواد والتجهيزات اآللية التي تدخل في األشغال  14/5 موقعلالوصول إلى اات عند التحضير 
 دائمة ال

 اردني  دينار ئةوخمسماتسعة عشر ألفًا ( 19500) 14/6 الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية
حالة تخلف األطراف  ي سلطة تعيـين المحكمين ف 

 تعيـين .عند ال
 فذاألردني النانون التحكيم بموجب قا 20/6

 عضو واحد 20/6 يم التحك ء هيئةأعضا عدد
 قانون التحكيم األردنيجب بمو  20/6 القواعد اإلجرائية للتحكيم
 دينار /لكل يوم تاخير ثالثة وتسعون ( 93) 7/ 8 قيمة تعويضات التأخير

 لمقبولة%( من قيمة العقد ا15) 7/ 8 تعويضات التأخير مةالحد األقصى لقي
  14/7 العمالت تبديل أسعار 

تعديل األسعار بسبب تغير لخاضعة لالمواد ا
 التكاليف

نهاية هذا الملحق ي الكشف المرفق ف  نيدها ميتم تحد 13/8
وحسب التعاميم الصادرة عن وزارة  لتعديل()جدول بيانات ا

 ان سكاالشغال العامة واإل 
 وياً %( سن9) 14/8 ( نسبة الفائدة القانونية ) نفقات التمويل

 ر مطلوبيغ 9/ 4 ودةجنظام توكيد ال
 مبكريوم عن كل ( دينار   -)     8/13 مكافأة اإلنجاز المبكر

 الدينــار األردني 14/15 اولدفع للمقالعمالت 
مدة اإلنجاز  (1/1/5/6أقسام األشغال ) 

 الخاصة به
(1/1/3/3) 

 قيمة تعويضات التأخير لكل يوم تأخير
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 -) جدول بيانات التعديل ( : 13/8ر حسب المادة سعال األلتعدي ةلخاضعا  اإلنشائية ادكشف المو  (2)
 

o  االسمنـت. 
o  .حديد التسليح وحديد الهياكل المعدنية من صاج ومقاطع ومدادات 
o  اإلســفلت. 
o  ا / باستثناء الحصمة في الخلطات الخرسانية والخلطة اإلسفلتيةالحصمة بكافة أنواعه 
o  البيس كورس. 
o  ا(ال يتم التعويض عن مكوناتهة ) وبحيث الخلطة اإلسفلتي 
o   ها(بحيث ال يتم التعويض عن مكوناتالخلطات الخرسانية بأنواعها )و 
o  القطع الخزفيـة. 
o  الحجر بأنواعـه. 
o  واعهالرخام والجرانيت بأن 
o  ( الحواجز المعدنية الواقيةGuard Rail) 
o  اإلشارات الضوئية 
o   كافة انواعها واقطارها .ملحقاتها باألنابيب المياه والصرف الصحي و 
o  لمراجلالبويلرات والرديترات والحارقات وا 
o  المضخـات 
o  لوحات تحكم المضخات 
o  أغطية المناهل وملحقاتها 
o  نارة ووحدات اإلنارة المتعلقة بها .أبراج وأعمدة اإل 
o   األلمنيوم 
o  . أنابيب التدفئة والصحي بكافة أنواعها ولوازمها 
o  ووحدات اإلنارة . للوحات الرئيسيةكم واالتح لوحات 
o  المقاسـم. 
o  والتبريد والمبخرات والضواغط ووحدات اللف المروحية ودافعات الهواءدات التكييف المبردات ووح 
o   المصاعد ولوازمها من حبال وسكك ومحرك 
o  . أنظمة الحريق وإطفاء الحريق 
o   شبكات البخار 
o  المولدات الكهربائية 
o   العمليات دات إنارةحو 
o   . الوحدات فوق األسرة بكافة أنواعها 
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o  ة وملحقاتها زات الطبيشبكة الغا 
o  . صواني الكوابل 
o  والعادم ) الدكت (  مجاري الهواء وفتحات التكييف 
o  أجهزة الفحص والقياس والمعالجة والتطهير والتعقيم 
o  . أنظمة الصوت والمناداه 

 ( CCTVللمباني واألجهزة )ة والتحكم أنظمة الرقابة والحماي
 األلياف الضوئية . 

  الكوابـل 
 

 مالحظات:
 اعاله .  ئيةالمواد اإلنشادواجية في احتساب التغير في االسعار عن دم االز ع شريطة ❖
طبيعته أو ب حسلكل مشروع على حدا  األسعار اد اإلنشائية الخاضعة لتعديليد المو ديجب تح ❖

 لتالية: وحسب القائمة العمل, حب ال صابق من خصوصيته
 /    (:   ) عار للعطاء رقم المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديل األس

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

 
يع المواد جمللمشروع تعتبر  في حالة عدم تحديد المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديل األسعار  ❖

المستخدمة في تنفيذ ا و هار خاضعة لتعديل أسع الواردة في جدول بيانات التعديل و المذكورة أعاله,
 أشغال المشروع.

 

  
  
  
 
 

  6/4/2011(  تاريخ 6/11/1/7386وجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم )ل بمتعديلا ناتالواردة في جدول بياتم تعديل المواد  -( 2) 
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   3ج
 نموذج كفالة المناقصة   

Form of Tender Guarantee 
 

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

لمشروع المنوه عنه أعاله استجابة لدعوة العطاء لمناقصة لل...... سيتقدم بعرض شركة : ................................
 ة مع عرضه ، وبناء" على طلبه ، فإّن مصرفنا :بكفالة مناقصالمناقص م قدن يتأ نت شروط العطاء تنص على، ولما كا

مبلغ :   مرجعة عنه أن يدفع لك........................ يكفل بتعهد ال .................................. بنك
 ا يلي : م لبالط منخطي منكم وبحيث يتضطلب أول ......................................... عند ورود  

 

يم العــروض أو قبــل انقضــاء قــداء آخــر موعــد لتأّن المنــاقص ، بــدون موافقــة مــنكم ، قــام بســحب عرضــه بعــد انقضــ  -أ
 ًا ، أو ( يوم 90صالحية العرض المحددة بـ ) 

 أو  ، قدالع وط( من شر 1/6جب المادة ) العطاء عليه ، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بمو  قمتم بإحالة أنكم قد -ب
 ( من شروط العقد. 4/2ادة )لماألداء بموجب ام قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان أنك -ج
 

ه الكفالة ( يومًا ويتعين إعادتها إلينا ، كما أّن هذ90لبالغة )امدة صالحية الكفالة وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء 
 ردن . ألا ا فيبهن المعمول كمها القوانيتح
 
 ......قيع الكفيل/البنك : .......................................و ت
 

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

 : ............................................. ــــخ ـــــــــــــــــــالتاريــ
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   4ج
 د قعية الاق نموذج اتف  

Form of Contract Agreement 
 

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

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

 بين      
ره " الفريق ... على اعتبا............................................. ................صاحب العمل: .................

 ألول"ا
 و     

" الفريق لى اعتباره .........ع..............................المقاول : ...............................................
 الثاني"

 ............ ...........نفيذ أشغال المشروع: ...........................بتيقوم المقاول  لما كان صاحب العمل راببًا في أن
.............................................................................................................. ............

... 
ألشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها وفقًا ا المقاول لتنفيذولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به 

 لعقد ،الشروط 
 

 -ريقين على ما يلي :فاق بين الفتفقد تم اال
 العقد المشار إليها فيما بعد .ها في شروط المحددة ل يلمعانا ة في هذه االتفاقية نفسيكون للكلمات والتعابير الوارد -1
 اءتها وتفسيرها بهذهمن هذه االتفاقية وتتم قر وثائق العقد وتشكل جزءا" ال يتجزأ  " لمدرجة تاليًا تعتبر الوثائق ا -2

 الصورة:
  " كتاب القبول "  -أ

  كتاب عرض المناقصة   -ب
 .................................................. ................ ........ة ذات األرقام: . مالحق المناقص -ج
 العامة (و  الخاصةالعقد ) شروط  -د
 المواصفات -هـ
 المخططات    -و
 لجداول األخرى ( .اة ) جداول الكميات و والجداول المسّعر   -ز
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 .................................. .................. ......................" قيمة العقد المقبولة: ................. -3
 ............... ..............................................................................  :" مدة اإلنجاز "  
 

 وإنجازها لااألشغذ ، يتعهد المقاول بتنفي المستحقة للمقاول وفقًا للشروط إزاء قيام صاحب العمل بدفع المبالغ -4
 عيوب فيها وتسليمها وفقًا ألحكام العقد . وإصالح أية

 
فع إلى  دهد صاحب العمل بأن يوإصالح أية عيوب فيها وتسليمها ، يتع تنفيذ األشغال وإنجازهاب المقاول ء قيامإزا -5

 دد في العقد .وب المحوباألسلالمقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد 
 
وذلك وفقًا للقوانين ه عد المحدد أعاللفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها في المو فقد اتفق ا ى ما تقدملعء" ناوب

 المعمول بها . 
 

 ) صاحب العمل ( لالفريق األو      ( الفريق الثاني ) المقاول
 
 

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

 .... االسم: .....................................          ......... االسم: ..............................
 . ..............الوظيفة:.........................          .................... ..............ة: ...الوظيف

 . .............. وقد شهد على ذلك:..............          ........ ...........:........كلعلى ذد وقد شه
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   5ج

 نموذج اتفاقية فض الخالفات  
Dispute Adjudication Agreement 

 مجلس بعضو واحد ( )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

 نوانه: ................................................... ع.................   عضو المجلس:............................
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ض عضو " مجلس ف تفاقية العقد " وكونهما يرببان مجتمعين بتعيـين ا قاما بإبرام " لما كان صاحب العمل والمقاول قد
العمل والمقاول وعضو  " ، فإّن كال من صاحب DABمجلس " العضو الوحيد ، ويسمى أيضًا " ال ن ، ليكو الخالفات "

 -: على ما يليقد اتفقوا جلس ، لما
 

 خالفات ، مع إدخال التعديالت التالية عليها: ال التفاقية فض تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطاً  -1

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

لى  ع عاب عضو المجلس( من شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أت18) البند حكام أاًل بعم -2
 -النحو التالي :

 ومات.)        (  دينار عن كل يوم كميا   -أ  
 فقات األخرى .ليها النإمضافًا    -ب 
( من شروط اتفاقية   17)  البند  بأحكام رى عمالً خت األتعاب والنفقات األإزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدال -3

 .مهام " المجلس" كمسوٍّ للخالفات وفقًا ألحكام هذه االتفاقية ب يتعهد بأن يقومفض الخالفات ، فإّن عضو المجلس 
 

ل بدائه لمهام فض الخالفات ين ومنفردين بأن يدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدمل والمقاول مجتمععيتعهد صاحب ال -4
 ت .فافاقية فض الخال( من شروط ات17) البند ى التي تتحقق له بموجب أحكام فقات األخر اومات والنالمي

 
 إّن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني . -5

 

 صاحب العمل    لوالمقا    عضو المجلس
 
 

 وقد شهد على ذلك .
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   6ج
 الفاتنموذج اتفاقية فض الخ

Dispute Adjudication Agreement 
 بثالثة أعضاء( جلس) م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .............................................. ....................وصف المشروع: .............................
 ............................................   عنوانه: .......................................العمل : ... صاحب

 .............. ....................عنوانه: .......... .........................................ل:.......ـــاوالمقـ
 ................... ........................ عنوانه: .......المجلس:..................................... عضو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ض ين بتعيـين عضو " مجلس فام " اتفاقية العقد" وكونهما يرببان مجتمعر المقاول قد قاما بإبلما كان صاحب العمل و 

اول وعضو ين يشكلون " المجلس" فإّن كاًل من صاحب العمل والمقلثالثة الذاألعضاء ا ام أحدمهالخالفات " ، ليقوم ب
 -قد اتفقوا على ما يلي : س،المجل

ة فض الخالفات ، مع إدخال التعديالت التالية يفاقية شروطًا التفاقتعتبر الشروط الملحقة بهذه االت -1
 ............................................. .................. ................................عليها:....

المجلس  ط اتفاقية فض الخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضوشرو  من( 18) البند ام عماًل بأحك -2
 -تالي:لعلى النحو ا

 )        ( دينار عن كل يوم كمياومات.   -أ   
 ى .خر  إليها النفقات األافاً مض    -ب    
( من شروط اتفاقية   17)  د البن بأحكام ل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمالً صاحب العم إزاء قيام -3

أعضاء المجلس اآلخرين كمسّوين للخالفات وفقًا  بأن يقوم بمهامه مع فض الخالفات ، فإّن عضو المجلس يتعهد
 ة .ألحكام هذه االتفاقي

 

لخالفات بدل بأن يدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه لمهام فض ا ن ومنفرديناول مجتمعيوالمق مليتعهد صاحب الع -4
 الخالفات . من شروط اتفاقية فض (17) البند اومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام ميال

 رئيسًا للمجلس .يعتبر عضو المجلس ...............................  -5
 القانون األردني .عة ألحكام تفاقية خاضذه االه إنّ  -6
 

 

 العملب صاح              المقاول      عضو المجلس   
 
 

 وقد شهد على ذلك .
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 شروط اتفاقية فض الخالفات
 
مهامه خالل   ( يومًا من تاريخ مباشرة العمل ، على ان يباشر المجلس60خالل ) جلسمعضو أو أعضاء السمى ي -1

 قية فض الخالفات .توقيع اتفاخ  اكتمال ن تاريم ( يوماً 60)
( يوم من تاريخ  28الفريقين ، وذلك خالل مدة ) اق بينتفباال اء المجلسيمكن إنهاء تعيـين عضو أو أعض -2

تمديدها التعيين عند صدور شهادة تسلم األشغال  ما لم يطلب أي من الفريقين  بذلك ,كما تنقضي مدةإشعارهم 
 النصف .    العيوب ، وفي هذه الحالة يتم تخفيض بدل االتعاب الىاالشعار ب نقضاء فترةاريخ التلكن بحد أقصى و 

 أسباب مبررة. يقي التعاقد عزل  أحد أعضاء  المجلس أو ) األعضاء( بدون ز لفر جو الي -2
ند يفصح عن تقاًل عن الفريقين ، وأعضو المجلس أن يكون وأن يبقى أثناء أداء مهمته محايدًا ومس ين علىعيت -4

قت الحق إذا أصبح  و  أن يفصح في أي قد يؤثر على حياده أو استقالليته ، كما يتعين عليه عن أي أمر  تعيـينه
النصح إلى أي فريق إاّل بإطالع وموافقة تقديم  هالليته ، وال يجوز لعلى علم عن أي أمر قد يؤثر على حياده واستق

 الفريق اآلخر .
اطاته وجلسات االستماع التي يعقدها بسرية تامة وأن العقد ونش مع تفاصيل امليتع نأ يتعين على عضو المجلس -5

و مهمته أبألي طرف آخر القيام مضامينها إاّل بموافقة الفريقين ، كما يجب عليه أن ال يوكل  منال يصرح عن أي 
 . أن يطلب أية خبرة قانونية أو فنية إاّل بموافقة الفريقين

رض  فيما بين الفريقين بإعطاء كل منهما فرصة معقولة لع اف وسوائيةيتصرف بإنصأن  لسمجيتعين على عضو ال -6
 ردوده على ما يقدمه  الفريق اآلخر . م قضيته وتقدي

ما  قام به أو أمر أغفله إاّل إذا أمكن إثبات أن   ن أي إدعاء بشأن فعلعفي أي حال مسؤواًل  ال يعتبر عضو المجلس -7
 ة .نيقام به ناتب عن سوء 

ات استماع ُيدعى لسوقع وان يعقد جلقاء نفسه او بناًء على طلب احد الفريقين زيارة الميقرر من ت للمجلس أن -8
( ستين   60رى على )المدة بين كل زيارة وأخ دا ،  بحيث ال تزيدهميحد إليها الفريقين في الوقت والمكان اللذين

 جلس بهذا الخصوص . ن االستجابة لطلب الملفريقيا أية وثائق منهما ، وعلىيومًا وللمجلس أن يطلب 
كون متمتعًا بالصالحية الكاملة يز ) وليس كمحكم ( ، ويتحير غير مرف كخبأن يتص يتعين على عضو المجلس -9

يتمتع في هذا اعد ، و ذه القو اه مناسبًا ، دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هر لسات االستماع كما يلعقد ج
  -صالحيات التالية :اق بالسيال
 ، ه ات المحالة إليأن يقرر مدى سلطاته الذاتية ، وكذلك نطاق الخالف  -أ

 أن يستعمل معرفته المتخصصة ) إن توفرت ( ،  -ب
 سلوب الذي يرتأيه .المور المطلوبة التخاذ القرار باالاوقائع و للتحقق من الأن يبادر  -ج
 موجب أحكام العقد ،ستحق بت لتمويل التيدفع نفقات اأن يقرر  -د
 يتعلق بموضوع الخالف ،ا أو تقيـيم فيم أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات -هـ
مثليه ، لحضور جلسات االستماع ، وله ممثليه وصاحب العمل و أن ال يسمح ألي شخص غير المقاول وم -و

  عد التحقق من أنه قد تم إبالغه حضور بالأي فريق عن ع إذا تغيب لسة االستماأن يستمر في عقد ج
 بصورة صحيحة عن موعد الجلسة . 
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 ريقين وأعضاء المجلسازل عن االتفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفتنال المجلسز لعضو ال يجو  -10
 اآلخرين ) إن وجدوا ( . 

 به . ف ناشئ عن العقد أو متصل ي خالأل أي دليل بالنسبة لتقديمكشاهد  مجلسيراعى أن ال يستدعى عضو ال -11
لى الفريقين الل المهلة المحددة ، شريطة أن يرسل إخ ا لم يتم الدفعأن يتوقف عن العمل إذ يحق لعضو المجلس -12

 .  ( يوماً   28لك مدته ) إشعارًا بذ
مل بالدفع إلى  حب العصامجلس، يقوم ه من عضو التي تقدم إليإذا تخلف المقاول عن  الدفع مقابل المطالبات ال -13

 لغ إزاءها . وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من أية مبا عضو المجلس
ي حالـة اسـتقالته أو موتـه فـ ( يومـًا . و 28دته ) أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار م يمكن لعضو المجلس -14

علـى  بموجب هذه القواعد، فإنه يتعينمهامه ء مرار في أدارفضه االست اء عقده  أوأو عجزه عن أداء مهامه أو إنه
 .ن تاريخ انقطاعهم ( يوماً 14الل )الفريقين أن يقوما بتعيـين بديل له خ

األعضاء( والفريقين ، ولغة التداول في الجلسات  )ن وكذلك عضو المجلس يتعين أن تكون لغة االتصال بين الفريقي -15
 ة مراسالت إلى الفريق اآلخر .عن أي سخيتم إرسال نالعقد وأن  المحددة في باللغة

( يومًا 56خالف يحال إليه وذلك خالل فترة ال تتعدى )ي لفريقين بشأن أيتعين على المجلس أن يصدر قراره إلى ا -16
 القرار:  الطرفين على هذه المدة ( ويكون  ) ما لم يتم االتفاق مع حالة الخالف  إليهإ يخمن تار 

 و خطيًا,  -
 لبية, وباألغ أوباإلجماع  -
 يجب أن يكون مسببًا, و -
 شروط .أن ينوه فيه بأنه يتم وفقًا لهذه ال - 

 من قبل رئيس المجلس في حال تشتت آراء أعضاء المجلس.ر القرار داويتم إص
 ه يعتبر غيرء نية ، فإنأو تصرف بسو ( المتعلقة بعمله ، 4بنقض أي من أحكام البند رقم ) جلسمإذا قام عضو ال -17

إذا نتب عن   ، تي تم صرفها لهتعين عليه أن يرد تلك األتعاب والنفقات القبض بدل أتعابه أو نفقاته ، ويستحق لم
 أو غير فاعلة. الفات أصبحت باطلةلخا ذلك النقض أّن قراراته أو إجراءاته بشأن تسوية

 -:تدفع أتعاب الحكم على النحو التالي  -18
 لخالفات وإعداد القرارات ،جلسات االستماع أو دراسة ا أو عقدع في زيارة الموق يوم عمل عن كل  -
 ومصاريف السفر واإلعاشة ، مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات م قات أداء المهامضافًا إليها نف -
 لمهامه ، اء عضو المجلست ثابتًا طيلة مدة أدايتبقى بدل المياوم -
( يومًا من تاريخ تسلمه  28ونفقاته خالل ) بهأتعال بد و المجلسأن يدفع لعضلى المقاول يتعين ع -

للمقاول عن طريق مطالبات % ( منها 50ما نسبته )  فعصاحب العمل بد المطالبات الخاصة بذلك ، ويقوم
 .   لة التييقدمها المقاوالدفع الشهري

 -اة ما يلي :يتعين مراع اذا كان " المجلس" مشكاًل من ثالثة اعضاء فإنه -19
 رار ، وخصوصية بعد انتهاء  جلسة االستماع للتداول حول الموضوع واعداد الق مع فيان يجتس على المجل .أ

االعضاء  تخاذ القرار بأغلبيةرى جهده للتوصل الى قرار باالجماع ، وبعكس ذلك يتم ايبذل قصاف انه سو  .ب
 ل ، والمقاوو  صاحب العمل لتقديمه الىتقرير خطي  والذين يجوز لهم الطلب من العضو المخالف اعداد
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نه يمكن للعضوين        فإمهمه مطلوبة ، ج.  إذا اخفق اي عضو في حضور اجتماع او جلسة اجتماع عن انجاز أية 
  -اذ القرار :االخرين ، رغم ذلك ، االستمرار في إتخ

 ذلك ، أو  ما لم يعترض اي من صاحب العمل او المقاول على قيامهم ب -1   
لمجلس "  ، وقام بإصدار تعليمات للعضوين االخرين الحضور هو رئيس " ا ائب عنلغما لم يكن العضو ا -2   

 م اتخاذ قرار .بعد
بيابه بدون عذر أو   رعضو المجلس الذي تكر يحق للرئيس اتخاذ اإلجراءات العقدية والفانونية  الستبعاد  -3

 تبرير 
يتم النظر في  نهائها أو انعدام أثرها ، فإنها أو إضهأو بسبب نق  الخالفات ، باتفاقية فضإذا نشأ أي خالف يتعلق  -20

 ألردني .ا قانون التحكيم الخالف وتسويته بموجب أحكام
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   7ج
 يذ ( نموذج ضمان األداء ) كفالة التنف

Performance Guarantee 
 

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

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

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

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

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

 

لشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة ، ا لمحال عليه حسب................................... وذلك لضمان تنفيذ العطاء ا
 -ظ أو بدون أي تحفطلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه  لوبمجرد ورود أ –لكم  وأننا نتعهد بأن ندفع

ك ذلو  –موجب العقد د رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بعية لهذا الطلب بأّن المقاول ق ب الدابامع ذكر األسشرط 
 ء الدفع .راإجبصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على 

 
 بتاريخ مبدئياً د العقد المحدنجزة بموجب األشغال المالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين تسلم ذه الكفهوتبقى 

مديها أو تمديدها بناء" على طلب صاحب ت .... ما لم يتمشهر .................. من عام .......... ...................  
 العمل 

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

 المفوض بالتوقيع: .....................
.......................ــخ : .....التاريـــ  
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   8ج

 نموذج كفالة إصالح العيوب    
Defects Liability Guarantee 

 
 

 ................................................................................................دة: ....إلى السا
 .....................................................................يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا : ..............

 .................................................................................., المقاول: قد كفل بكفالة مالية
................................................................................................................ 
 خصوص العطاء رقم )     /    (ب

 ... بمبلغ : ) ...........................( دينار أردني ................المتعلق بمشروع: ........................
 اتعماالإلصالحفيما يخص أ ع التزاماته............. وذلك ضمانًا اللتزام المقاول لتنفيذ جمي......................

 .انة بموجب أحكام عقد المقاولة والصي
 

المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي  –م نكأول طلب خطي م بمجرد ورود –وإننا نتعهد بأن ندفع لكم 
فيما يخص  ذ التزاماتهقاول قد رفض أو أخفق في تنفيداعية لهذا الطلب بأّن الملذكر األسباب ا رط معأو ش تحفظ

النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول  يانة بموجب العقد ، وكذلك بصرفت والصحاعمال اإلصالأ
 الدفع .ء على إجرا

 

قاول وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين التسلم النهائي لألشغال بموجب العقد وقيام الم
 . لعمليدها بناء" على طلب صاحب ايتم تمديدها أو تجد صالحات المطلوبة ما لمبإكمال النواقص واإل

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

 ..............المفوض بالتوقيع: .......
 .ــــخ : ...................ــــــــــــــــــــالتاريـ
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 9ج

 نموذج  كفالة الدفعة المقدمة 
Advance Payment Guarantee 

 
 

 

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

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

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

 
كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم: ......................................... الخاص بمشروع   وذلك مقابل

المقدمة حسب شروط   يام المقاول بسداد قيمة الدفعة................................ بتأمين ق..........................
 العطاء .

 

ور أعاله أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكم ، وذلك بصرف النظر أن ندفع لكم المبلغ المذكوإننا نتعهد ب
 عن أي اعتراض أو تحفظ يبديه المقاول .

 

مقدمة ، ويتم تمديدها تلقائيًا سداد المقاول ألقساط الدفعة الفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين وتبقى هذه الك
 مل .يمة الدفعة المقدمة بالكالحين سداد ق

 
 

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

 ع: .....................ــالمفوض بالتوقي

 خ : ...................ـــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـ
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 10ج
 سلم األشغال  مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند ت  نموذج 

 
 

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

 ..................................... ........................موقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه .......نقر نحن ال
................................................................................... ................................ 

 دينارًا أردنياً ..................... ( ........................ مبلغ ) .........ضنا من ......................بأننا قب
 .... وذلك قيمة دفعة اإلنجاز عند التسلم األولي عن مشروع إنشاء .................................................

 ...... ......................................... .............................موضوع العطاء رقم ...................
ذمة ..................................................................... وحكومة المملكةاألردنية  وبهذا فإننا نبرئ 

أعاله مع  ضناها على حساب مشروع المذكور ور أعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبالهاشمية من المبلغ المذك
 ...............................................  حب العملصا مطالبات ندعي بها إلى تحفظنا وتعهدنا بتقديم تفاصيل أية

ئق الثبوتية )دون أن يشكل هذا إقرارًا منا  خالل فترة اربعة وثمانون يومًا من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثا
نكون قد أسقطنا  لبات خالل المدة المذكورةالمطالبات ( وفي حالة عدم تقديم هذه المطا .................... بصحة هذه

األردنية  ......................... وحكومة المملكة صاحب العملحقنا بأية مطالبة مهما كان نوعها وقيمتها بحيث تبرأ ذمة 
ك أي للمشروع , و يستثنى من ذل األولييخ التسلم روع المبين أعاله السابقة لتار الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمش

 (.13/8( و )13/7أسعار المواد اإلنشائية مستحقة الدفع تطبيقا للمادتين )مبالغ تتعلق بتعديل 
  

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

 ................ اسم المفوض بالتوقيع: ....................
 لمفوض بالتوقيع: .................................. توقيع ا

 
 

 الخاتم
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 11ج
 المخالصة ) اإلبراء(انموذج  

Discharge Statement 
 
 

 

   ............................................................................: ........أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه أقر
................ .......................................................................................................... 
 ................................... .............................:..........ين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه نقر نحن الموقع

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

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

 للعقد ، وذلك عن  لشروط العامة( من ا 14/13،  14/12، 14/11حكام المواد ) وذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب أ
 ............... ................................................................مشروع إنشاء : ..........................

 

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

بتقـديم كافـة مطالباتنـا المتعلقـة بالعقـد عـن المشـروع أعـاله وقمنـا  ا اإلقرار أننا قد تسلمنا كامل استحقاقاتنانصرح بموجب هذ
 وبهذا فإننا نبرئ ذمة ........................... 

 

رجعــة فيــه إبــراء عامــًا شــاماًل مطلقــًا ال مــن أي حــق أو عالقــة بالمشــروع المبــين أعــاله  وحكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية
( والتـي تصـدر بعـد  13/8،  13/7طبيـق شـروط المـادتين ) ت ُتستحق للمقاول نتيجة تويستثنى من هذا اإلبراء أي تعويضا
 تاريخ هذه المخالصة ) اإلبراء ( .

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

 

 ............................. ل : .........................اسم المقاو
 

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

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

 الخاتم :
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 12ج
 التزامات المقاول نموذج  

Contractors Commitments 
 ................... .................................................                                   المقاول: -1
 ............. .......................................................                             المدير العام : -2
 ............ ........................................................:    العطاءات رقم ملف التصنيف في دائرة -3
 ....................................................................                 نيف :فئة التص -4
 .................... ...............................................        سقف االلتزام :  -5
 ......................... ..........................................       ريع الملتزم بها:المشا -6
 

قيمة اإلحالة  رقم العطاء اسم المشروع الرقم
 بالدينار

قيمة األعمال 
 المتبقية دينار

يخ أمر تار  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 
.................................................................................... ...................................... 

 ..................................... ...................................  أدناه:  نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في
 
ائية الخاص بهذا المقاولة للمشاريع اإلنش ( من الشروط  الخاصة لعقد17/9/1لمادة رقم )نا قد اطلعنا على ما ورد تحت اأن

االستشارات أو  العقد ، وعماًل بأحكام هذه المادة نرفق إقرارًا موقعًا من قبلنا حسب األصول نقر فيه بجميع العموالت أو أتعاب 
دفعها إلى شخص  قيمة مادية والتي تم دفعها أو االتفاق على اشرة وغير المباشرة وأي شيء ذوأتعاب الوكالء أو غيرها المب

رين" ونرفق طيًا وصفًا مفصاًل لهذه الدفعات األخرى ولمن دفعت وسببها سواء" تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل من " اآلخ
موظفيهم أو وكالئهم أو  ن الباطن أو نيابة" عنهم أو أيقبلنا أو نيابة" عنا أو من قبل مقاولينا م مباشر أو غير مباشر من

م العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو ا يتعلق بالدعوة إلى تقديممثليهم ، وذلك فيم
 العقد أو من أجل تنفيذه فعاًل . اإلحالة  على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام

 
ال وصفًا بما في ذلك على سبيل المثالفريق األول على الفور عن وجود أي دفعات  هد بأن نقدم تصريحًا خطيًا إلىكما ونتع

لفريق مفصاًل لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أواًل كما ونوافق على قيام ا
الفقرة ) أ ( حدوث أي مخالفة أو إخالل من قبلنا بأحكام  المادة المشار إليها أعاله حالاألول باتخاذ اإلجراءات المبينة تحت 

 بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة . منها ونلتزم
 وعليه نوقع تحريرًا في       /      / 

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

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

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

أي من ه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيام على المقاول تقديم اإلقرار *    
المقدم منه، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض  أن يذكر ذلك في اإلقرار  ( عليه17/9األمور المحددة بالمادة ) 

 عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض . 
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 14ج
 ق بالدفعات الممنوعةإقرار متعل

 
 

 

 ........................ .........................................ائي وخاتمي في  أدناه ........أقر أنا الموقع إمض
 .................................................................................................................... 

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

( من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع اإلنشائية الخاصة بهذا 17/9/2د تحت المادة رقم )أننا قد اطلعنا على ما ور 
و االتفاق على دفع ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أنرفق إقرارًا موقعًا من قبلنا حسب األصول  العقد ، وعماًل بأحكام هذه المادة

أتعاب وكالء أو غيرها سواء" بشكل مباشر أو غير مباشر ولم نقم   الت أو أتعاب استشارات أو أي مبالغ سواء" كانت عمو 
ياء سواء" دفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه األشبتقديم أي شيء ذو قيمةٍّ ماديةٍّ ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات ل

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

الخاصة بتنفيذ هذا وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض يتصرف بصفة ٍّ رسميةٍّ أم ال ،  " بغض النظر عما إذا كان
أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل  العقد 

 تنفيذهفعاًل .
 

 عات سواء" مباشرة" أو بالواسطة وسواء" أكانعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدف ا ونتعهد بأن ال نقوم بتقديم أي دفعات ممنو كم
مقاولينا من الباطن أو أيًا من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أي " موظف " فيما يتعلق ذلك من قبلنا أو من قبل 

 ده أو تنفيذه .بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمدي
 /      /   وعليه نوقع تحريرًا في     

 ...............................................اسم المقاول: .....
 يع: ..........................................اسم المفوض بالتوق

 توقيع المفوض بالتوقيع: ........................................
 .......................... ــم : ......................ــــــــــــــــالخاتــ

 
 

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

 نفصل عن العرض . اول وضع اإلقرار في ظرف مغلق معرضه ، وعلى المق
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 (2)  يةالشروط الخاصة اإلضاف -ب
 
 برية(الفحوصات المخأ)
 
على المقاول تسمية ثالث مختبرات إلجراء الفحوص المخبرية ليقوم صاحب العمل بإعتمادها والتعاقد   - 1

ة فئة أولى ) ا , ب ( وتكون لمختبر مؤهل من قبل دائرة العطاءات الحكوميمع إحداها بحيث يكون ا
 عار الفحوصات المخبرية محملة العطاء .أس

 
قع من قبل شخص مؤهل ومختص في هذا المجال وبحضور ممثل المقاول  يجب أخذ العينات من المو   -2

 والمشرف وممثل المختبر المعتمد إذا أمكن . 
 
إلى المختبر بمحضر رسمي يوقع  ن قبل ممثل المقاول وممثل المشرف وإدخالها يجب نقل العينة م - 3

 ن الطرفين . م
 

وإصدار تقرير من نسختين تسلم واحدة إلى  ينة حسب المواصفة المحددةعلى المختبر أن يقوم بفحص الع
 المشرف واألحرى إلى المقاول .
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 مالحظة هامة 
   

عطاء موضوع البحث التأكد على جميع المقاولين المشاركين بال
يات يراجع صفحات وأرقام البنود جدول الكممن تسلسل أرقام ال

قتصادية الخاصة وضمن سلطة منطقة العقبة اال  /المقاول  
 ة المحددة أي قبل موعد إيداع العروض لتزويده بها . المد
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 الجزء الثالث: 

 
 المواصفات الفنية العامة:  .1
 
معماريـة د األول( األعمـال المدنيـة و العتبر المواصـفات الفنيـة العامـة للمبـاني )المجلـ المباني : ت -1

الصادرة عنها مواصـفات عامـة لهـذا واإلسكان وكودات البناء  شغال العامةالصادرة عن وزارة األ
 العطاء وان المقاول قد اطلع عليها وتفهمها وقبل بها.

 
 

وزارة فات الفنية العامة للطرق والجسور الصادرة عـن الطرق واإلنشاءات األخرى: تعتبر المواص -2
لـع العطاء وان المقاول قد اطعامة لهذا  والكودات الخاصة بها مواصفات األشغال العامة واإلسكان
 عليها وتفهمها وقبل بها.

 
 يجب على المقاول تنفيذ جميع أعمال العقد حسب:

 
يالت وأيـة تعـد 1996 األشغال العامة واإلسكان لسنة المواصفات الفنية العامة للمباني الصادرة عن وزارة -أ

 بعد ذلك وتشمل ما يلي:أو إضافات أو ملحقات تمت 
 
 المعمارية للمبـانياألعمال المدنية و  : ولالمجلد األ      -
 الخدمات الميكانيكية للمبـــــاني : المجلد الثاني      -
 بـــــانيالخدمات الكهربائية للم  : المجلد الثالث      -
 

حتى  اييس بوزارة الصناعة والتجارةدرة عن مديرية المواصفات والمقالمواصفات القياسية األردنية الصا -ب
 تقديم العطاء.تاريخ 

 
وأية  1977العربي لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية الصادرة عن اتحاد المهندسين العرب سنة الكود  -ج

جهادات ومرجعاً لتصميم ذلك ويستعمل هذا الكود في تحديد األحمال واإل تعديالت أو إضافات أو ملحقات تمت بعد
 لخرسانة المنفذة.ييم نتائج انشاء وتحديد خواص المواد وتقطرق اإل

 
 دستور البناء الوطني األردني الصادر عن وزارة األشغال العامة واإلسكان. كود -د

 

دار وعلى المقاول تزويد المهندس بنسخ عن أي  هذه المراجع يجب أن تكون في كافة األحوال آخر إص     
 المهندس ا عند الحاجة اليها وحسب طلب ن هذه المواصفات أو أي جزء منهم
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 : الرابعالجزء 
 

 فات الفنية العامة: المواص .2
 

تعتبر المواصفات العامة لوزارة األشغال العامة واإلسكان وكودات البناء الصادرة عنها مواصفات عامة  
 . بالخصوص ذ بها في شركة توزيع الكهرباء  لمواصفات المعتمدة والماخولعطاء , باالضافة لهذا ال

 
 لخاصة:  المواصفات الفنية ا .3

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

فات الفنية الخاصة لكل بند إضافة إلى ما  ان تكون األسعار لكل بند شاملة لما هو مذكور في المواص

 مذكور في نص البند . هو 

 

ن المؤكد ان المطلوب  "وحسب المواصفات" فانه م لم يذكر جملة واء ذكر في جداول الكميات او س  -ب    

تنفيذه حسب المواصفات الفنية الخاصة والعامة للمشروع والمواصفات الفنية العامة مع إعطاء  

 ات الخاصة . األولوية للمواصف 

 

  البند المعني هذا يعني أن أسعار ومواصفات  ابق" او "كالبند رقم ...." فانعند ورود كلمة "كالبند الس -ج 

ار اليه مع األخذ بعين االعتبار أية إضافات أو إلغاء يتم تحديدها ضمن  تشمل كافة ما يشمله المش

 نص البند المعني والموصفات الفنية الخاصة له . 

 

الكتالوجات   اخلة في صلب األشغال مرفقا معهالمقاول تقديم طلب العتماد كافة المواد الد  على  -ـ ه

ية وخالفه الى المهندس بحيث ال تتعارض  شغال اإلنشائية والكهربائ ت لمختلف االوالنماذج والعينا

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

بقة مواصفات هذه  جدول مقارنة مواصفات تؤكد مطا  ستكون معرضة للرفض وعلى المقاول إرفاق

 ية الخاصة للعطاء . مواصفات الفن المواد مع ال

 
 

 
 

 

. 
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 الحالة العطاء الخاصة  المواصفات الفنية

 ل مواصفات الكواب

(،  Volts 600/1000حــت األرض )ــوع المسلـح والذي يدفــن تن النـبــل م ن الكواكــوت ( 1

(CU/XLPE/SWA/PVC) 1989انية لبريطفة اب المواصسوذلك ح (BS 6346 ) ة  ومواصفة الهيئة الفني

 (.IEC 502) 1983لية  لدوالكهربائية ا

 .(BS 6360نية ) ريطا صفة البالنحاس المجدول الملدن حسب المواالت من تكون الموص ( 2

 .( BS 6746نية )ينيل كلورايد حسب المواصفة البريطايكون العازل من مادة البولي ف ( 3

( ولون  R, Y, B)رق احمر، أصفر، أزوان األطوار الثالثة ث تكون ألسب الكود حيوان حز األل ن ترميو يك ( 4

 المحايد أسود.

 سليح من أسالك الفوالذ المجلفن. التكون ي ( 5

 (. BS 6746انية ) ( حسب المواصفة البريطXLPE) ن مادةيكون ملخارجي اء االغط ( 6

 .فولت  1000ه مقداربجهد  مصنعيا  لعازليةا" للكيبل فحصيجب أن يجتاز ا (7

م  س 20( بين الكيبل واألخر عن Clearanceص )الخلولواحد بحيث ال تقل مسافة دق الخنبل في امدد الكوات ( 8

ين أول كيبل  ي حالة وجود أكثر من كيبلين على أن تكون المسافة بسم ف15لين، و جود كيبلة وفي حا

 . سم15ال تقل عن  ندق وجدار الخ

لتي يعتمدها المهندس  لة افصيحسب التياه وذلك خطوط الهاتف والم بل بعيدا" عنالكي د تمديكون ي ( 9

 رف.المش

  ... او الحفر بالبالط او الزفتة  ة لطبيعيباالرض اات الحفري والفحص  شامال الجور  الكوابل سعر كون ي ( 10
ال توصيل  وأعميري ذ ريط التحالشوالطوب االسمنتي واعم من الكيبل والرمل الن والتوريد والتركيب لكل

عادة االوضاع  واالصق يط الشرد مثل رؤوس التوصيل والموا يلزمها منوجميع ما  من الطرفينالكيبل 
الكيبل بالمتر المشدود وال يضاف أي نسبة للتموج  نويكو ر منطقة حف كلة طبيع عليه وحسب  ت كما كان

 . وصيلجزاء المقطوعة عند التأو لال

 

 ابل لكومواصفة خندق ا 

 كوابل الخندق فيعتمد على عدد الض عرسم، أما 90لتمديد الكوابل ال يقل عن  ق خندق الحفرون عمكي ( 1

 . الكوابلواصفات ( من م8المواصفة رقم )وذلك حسب  الممدة

تقل عن  ال  بل، وطبقة اخرى بسماكةل الكي سم أسف5ن ع طبقة من الرمل الناعم بسماكة ال تقل عضو يتم  ( 2

 بل. لكي سم فوق ا10

  فوق الطوب طمم بعد تنقيته ع وض (سم ثم ي40x20x6ق طبقة الرمل بأبعاد )طوب مصمت فو م وضعت ي ( 3

 سم. 20اع وذلك إلرتفلحجارة من ا

يصل  م حتى سم ثم يوضع فوقه الطم15مسار الكيبل بعرض  فوق يريحذ ستيكي تريط باليتم وضع ش ( 4

 ألرض. وجه ا

ف فيجب وضع الكيبل في ماسورة ري أو الهواتالمجا ه أولميار اـالكيبـل مع مواسيطـع في حالـة تقا (5

(UPVCق )ر  نصف قط  سم حيث يعمل30عن  يقل التقاطع الي نقطة هما ف" ويكون البعد الرأسي بين4 طر

 ضعف قطر الكيبل.  15عن    ال تقل  طع بزاويةد التقانع يبل الكء انحنا

"  4ملم و قطر  7" سماكة 6قطر  U.P.V.Cكية ستيديد مواسير بالتم يجب  ة :ع الشوارع اإلسفلتي مقاط ( 6

  ، وطبقة من الباطون توفر المم م بالطم سم ث  10ر بالرمل الناعم سماكة سيواى المملم و تغط 5سماكة 

 سماكة حسب سماكة الشارع الذي تم القطع فيه .  ةلزفتة ابق سم ، وط  10اكة سم
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 لبروتولينوصالت ا

ة لكل كيبل بحيث ال يتم قص أي  مناسبلالتوصيل ا ابل وقطعالكو ات الخاصة بفتحواألد جب استعمال ي

ل  ل ويجب كبس قطع التوصيطعة التوصيما في قفراغ  س أو إضافة أي جزء لتعبئةا نحجزء من ال

 رته. اتأكد من مهبالتوصيل لل ا ويجب تقديم شهادة خبرة للفني الذي سيقوممكوليكي، در بس الهيبالمك

االصول يجب وضع جسم الوصلة بشكل   ل حسب بمن الكوا  ةالنحاسي جزاءاء من توصيل األ هالنتوبعد ا

  الطوب عم ثم ب ن ثم طمها بالرمل الناالبروتولي  وبعد صب ا قبل ا مع المحافظة على نظافتهمماأفقي ت

 Tشارة ليه إسم ع 10x10x40الباطون  بالشريط التحذيري ثم وضع عمود صغير من مسمنتي ث األ

مستقبال. يجب تقديم عينات من الوصالت   لوصلةاديد مكان حلرصيف لتوجه احمر تظهر على ألون ابالل

  طابقة تكون م لمدونة على الوصلة وأنالمقررة واصالحية مدة الوتولين ويجب أن تكون ضمن رلبا

طمم  إعادة الت وعمل الحفرياوتركيبها و  الوصالت  توريد  ويشمل السعر، المراد توصيله  لباس الكي لقي

 ب باطون اإلشارة. عي ومكتوب األسمن طناعم والمل التوريد ووضع الرو

  

 التأريض 

  ق توزيع نارة وصناديإ  وأبراج من أعمدة العطاءفي واردة لادنية جزاء المعتأريض جميع األلد ابنيشمل  

حسب المواصفات  ك الالزمة سالاأل تقديم وتوصيل أريض وتوريد وغرس قضبان الت ل السعر .... ويشم

 . لمشرفا هندسماد المعتوا

 

 :الشوارع أعمدة إنارة فاتصوام 

ة ال تقل  سماكب لساخنعلى ا فوالذ المجلفنال ة منع مصنوعثمنة المقطعمدة مخروطية الشكل ماأل  تكون (1

م س 19عن العمود و يجب أن ال يقل قطر أسفل  سطح األرض ن م ع 9م ، 10م ، 12ع إرتفا وملم  4عن 

ائح المعدنية  كيلي للصفني التشقة الثريطبع ويصن م،12 اعرتفسم ال21و  م 10و 9لألعمدة بارتفاع 

 .م المستمرولحمها بطريقة اللحا 

 ميكرون.  50زنك مصهور وبسماكة ال تقل عن  بواسطة العمود على الساخن  فنةتكون جل ( 2

  مسامير فتحات ى لسم  إضافة ا40x40 تقل عن الاد فنة وبأبع دة العمود معدنية مجلـــــــون قاعــــــتك ( 3

العمود   ثبتة جيدا في جسمملم وم  20أن ال تقل سماكة قاعدة العمود عن جب (. ي Anchor Boltsيت )ب ثالت

 Galvanized Dished Flangeلمرور كوابل اإلنارة الى العمود )ا فتحة يقة اللحام المزدوج وبه بطر

Plate).  

قاعدة  سم عن ال 50سفلى لاتها ع حافسم وترتف 50 تقل عن طولية الة على فتحلعمود يجب أن يحتوي ا ( 4

طة براغي نحاسية  واس العمود بثبت جيدا في جسم ي على صندوق تجميع الكوابل ولها غطاء يتحتو و

ا" بطريقة تمنع فتحه  ار ومصنعغبالنعا" لتسرب ما مجلفنا" واب هذه الفتحة يجب أن يكون ب .سالرأمثلثة 

حتوي هذه على أن ت  (Galvanized Cap Nuts)  المجلفنةميل والصوااغي لى البرا ي إضافةكل عرضبش

 العمود. الفتحة من الداخل على مكان لتأريض 

  رة طة براغي غير ظاهيثبث مع العمود بواس لفوالذ احامل المصباح مصنوعا" من  ن الذراعيكو  ( 5 

  ل جميع الكواب الى صندوق تمياه نع تسرب اللمورة في حال الضر من  المطاط الصناعي  قةاستخدام حل و

  اإلنارة عن مركز  متر لرأس 2.5" مشكلة بحيث تعطي بعداً قدره 2عامود وبقطر  لاس مقطع فنب  لعمض

 .العمود 

المواصفات الساخن حسب ركيب والجلفنة على التوريات ريد والحف" التويكون سعر األعمدة شامال( 6

ود كل عمقضيب أرضي ل كيب وترعمود بتوريد ال ريض وتأد ويب صندوق فيوزات العموترك وتوريد 

 . بلد المنشأ من مصنعيا فحص ال شهادات شمل يكما  ه وتركيبهل وتوصي
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 صندوق تجميع الكوابل:  

سم 30x10x7ل عن وبحجم ال يق ملم1.5ماكة مجلفن بسوعا" من الصاج اللصندوق مصن يكون هذا ا   أ(

 .صاج ال الى غطاء منافة إض

 . 2ملم4x25وبقياس   جالداخل والخارعية للكيبلين رباوق على قطعة توصيل ند لصا ايحتوي هذ  ب(

خل لكيبل الدايتناسب وحجم ااس ( بقي2( عدد )Cable Glandsبل )يزود هذا الصندوق بسدادة كوا ج(

 دة اإلنارة. لوح ذيللكيبل المغ 2لمم 3x2.5قياس ( ble GlandCaالى ) والخارج إضافة

ير  أمب  5كل منهما  ن، وقاطعي نارةماية وحدة اإللح أمبير 5قاطع بقدرة ى علوق ي هذا الصند وت حي د(

 في حالة االعمدة المزدوجة 

العمود  يجب تأريض صندوق مخصصة له و اخل الفتحة البد  الصندوق في جسم العمود  ذاثبت هي هـ(

 لعمود. م اتأريض جسو

 .هندس المشرف لما فقةبه ألخذ مواي كتر في بل المباشرةوق قديم عينة من الصند تق و( 

  

 : ات اإلنارةووحد  األعمدةب كيتر

يف وفي  وابل باتجاه الرصكجميع البشكل رأسي بحيث تكون فتحة صندوق ت تركيب األعمدةم ت ي -

جر في لحن الوجه الخللعمود عبعد منتصف اويجب أن يبقى اع وحدة اإلنارة س لذرإلتجاه المعاكا

 .هذا العطاءفي  دةتملية الترقيم المعآ د حسب مويم العاترقمع  سم50 افةاألطاريف بمس

 . األعمدة ت لتثبي ةناسبمجلفنة وم  CAPكيب صواميل غطاءوترالقاعدة   اغيرب  يجب تشحيم -

لكوابل ا إدخالمجلفنة و العمود بواسطة براغي تثبيت  بل بداخلق تجميع الكوايجب تثبيت صندو -

  و  الكوابل بة لحجمت نحاسية مناس الندان طريق جرة ع إلناالخارج وكيبل وحدة االثالثة الداخل و
ويجب  ك كماالس لوان األموحدة ألل عليها بطريقة بو توصيل الكوا  2م لم25× 5توصيل قطعة 

  يار في كيبل ع التتزان توزي مع األطوار الثالثة لضمان إاقب التععلى الكوابل بيل رؤوس اإلنارة توص 

 . اإلنارة 

ضافة داخل العمود إم ب" على برغي نحاس ملحوج معا لداخل والخارين ايجب توصيل تسليح الكيبل -

لضمان تأريض  ارة نإ عمود  ار كللمغروس بجوأريض امن قضيب الت ادمحاسي القالن كلسللى اا

 العمود.

 اإلنارة قبل التركيب. ائها واختبارجزاإلنارة والتأكد من سالمة توصيل أ ةيجب تركيب وحد  -

 كم/الساعة.  140ن تقل ع  ياح الر عةسران يتحمل العمود  يجب  -

ر  مقاومة كسب من الباطون ،(سم70x70x110) بابعاد واعد قهذه ال: تكون سمنتيـة عمدة اإلقواعد األ -

دد ع ملم24على شكل حرف )ل( قطر مجلفن  غي حديد برا 4 على وتحتوي القاعدة 2م/سم غك 210

( بقطر PVC) لى ماسورتينععدة ، كما يجب أن تحتوي القا والصواميل الخاصة بها سم50، طول 4

دة االسمنتية والجانب البعيد  لقاعن بين سطح اورتا سلمااتان اصل ه لخارج،وتلداخل واكيبلين ا" لل3

 يف. حجر االطار للموازي ا
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 عمدة االنارة: اغطية ا

  على  براغي تثبيت سم العمود باستخدام ثبت جيدا في جي  ملم2ن سماكة غطاء من الصاج المجلفن تفصيل اليكو 

حدة من  اجه واي على وكل عامود شاشيم( بسطة تب)بوا هميتم تثبيت 2ة بعدد ستخدام فصالو با م العمود جس

و على   2س بعدد كي او مسد  الن سطة براغي راسبيتها بوا ث ت االخرى يتم هجد والواجسم العامو الغطاء مع

الت و  اصالف االصول معسب ده حليتم اعتما ة من الغطاء بالكاملس المشرف بعين هند الم د يول تزوالمقا

 اغي . البر

 

 :  الكشافات ملحا

بيت الالزمة  ودعائم التث ت الكشافااخن ويتسع للعدد المطلوب من لى السلفن عالمجلحديد ازوايا  صنع مني

ً ين ي جزأ ويتكون من يث يسمح  حالحامل ب سهولة . ويصممفكها من البرج ببواسطة مسامير يمكن  وصالن معا

عود اء الصنزانه أثباتاظ م للرطوبة لالحتفببكرات من معدن مقاو  يزود  اتجاه كماأي في  ءبتوزيع الضو

 ي التزييت .تنز الذاتند على مساند بجلب من البرو وط وتسوالهب

مناسبة   توصيل نهايات  ية ومزود بقاعدةة مقاوم للعوامل الجوالكهربائي يزات لتجهبصندوق ل ويزود الحامل

  الحامل كونا يار الكشافات عندمربائي إلمكانية اختبه أخذ كا يزود بمكم ريض أ ت ضيب للتعادل ومسمار قو

من   لى الحاملالتجهيزات ع البرج وصندوق  ات أسفلت التوصيل بين صندوق النهاين كابالوتكو لبرجأسفل ا

،   2مم 2.5قطع ال يقل عن مرارة ، وبومة عالية للحمعزولة ذات مقا مشتمل على عدة موصالت ع المرن الالنو

نحاس  من ال وتكونيدة ريقة جطلمصنع بي ات فدة بحامل الكشافاوق التجهيزات الموجود ت بصنالتوصيال تتمو

 ابه. أي عزل مشالطبقات أو  وليثلين عديد بن أو الالمعزول بمادة النيوبري

 

 :   الخفضاز الرفع وجه

بعة رنة بأالقية مؤم انزات تبخن ويثبت بالبرج بمث ان على السالحديد المجلفمن  لرأس العلوي يصنع إطار ا

ا تغطى  مقاومة للعوامل الجوية ، كم ة أخرىي ماد أو أمنيوم لمن األ بقةبط د المجلفن ومغطاةمسامير من الحدي

دة غير قابلة  ع البكرات من ماحامل الفوانيس . وتصنزم لتشغيل ا يلكل ملمعدنية و رات الحبال ايضاً جميع بكأ

ب لصلى محور من حديد ااتي التزييت يدور عل ذ كرسي دني وبها لمعل ابحتجويف مناسب لقطر ال للصدأ ذات 

بكرة. من تجويف ال   يخرج الحبلالات حتى محورية الحبل في كل االتجاه ا تؤمن، كم الزمميل اللتوضع باو

على البكرات   اقبل مروره بال المعدنية كهربائية عن الحزمة لفصل الكابالت الياطات الالالحتخذ اوتؤ

م  أن يت مكن ل ، وييء التشغثنات أعاقة حركة البكراخصصة للكابالت عدم إمات المن المسار وتضبها  الخاصة

 الخفض. والرفع  بواسطة قضبان للكابالت أثناءذلك 

اً  األمان مساوي دأ. ويكون معامل، مرن ، غير قابل للصدني مجدول ل معة حبفات بواسطت حامل الكشاويثب

وابس رج( وقالمآخذ )المخامن كابل الكهرباء بعدد  نهاية ة . يزود افعللر د ثال حمل الحبل الواحمخمسة أ

األخرى  صل من الجهة لقاعدة ، ويواهايات بماية لالستعمال في صندوق النحلقة حب مع قطااألددة عمت

بإطار الرأس جهاز  ب ات ، ويركجراء االختبارستخدامها عند إبتة بحامل الكشافات الهايات المثالن ندوقبص

ً عند آليته ، ويعمل على تثبيالكشافات من السقوط لن حاماجع لتأمي لترع انام يمكن  يق ، و التعل حبل نقطاع اا

الدوران حول   منامل لمنعه للح ثبيت د بنظام ترج . كما يزومن أسفل الب يؤثر مرئتشغيله آلياً عن طريق م 

رج ويتم  باب العمال من ب لالست  مةات بواسطة رافعة مصمفامل الكشاتم رفع وخفض ح يالبرج والرأس. محور 
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ً أو تشغيل هذه ا ه حركة دورانها مع وسيلة لضبط عزم  س اتجاية عكمكان ة مع إيكهربائ عدةبم لرافعة يدويا

مغلق   تكون داخل صندوقمسافة خمسة أمتار. و  تشغيلها من. ويمكن أمين عليهمعين مع الت دوران عند حد لا

 ً ً . وتبلف الحبل المعدني ل تسمح ي فيجب أنل المعدن ييت . أما بكرة الحبزوذاتي التتماما ً منتظما   صمم فا

 ى عن طريق تشغيلها وتغذ لرياح أثناء اات مع ملحقاتها مضافاً إليها تأثير الكشافحامل ثقل ى ضعف لرافعة عال

لة  لمقرر كما تزود بوسياالشد عن  الة زيادة قوةل الكشافات في حادة الحمل إليقاف حامقاية ضد زيقاطع بو

 بطريقة مأمونة.  وقوفهة لتسمح بمناسب 

   

 عي : ردوق التوزيع الفنص

كيب مجهز للتر اتيكي ويب الكهروستطريقة الترسبالبودرة ب ونلم مدهم 2اكة الصاج سم وهو من 

واحدة و يتكون الصندوق من حجرة   (IP54)عزل  بدرجةالغبار  عزول جيدا ضد الماء وارجي و مالخ

  ر طلية بالقصديم حاس سة بسبارات نصندوق على خموي ال يحتو  ،  قفلها بقفل ماستر نحاس بدرفة واحدة يتم

 أمبير .  700ار قياس  على عوازل بسبمركبة  ملم  40x5قياس 

ملم لتغذية   4x95اس بل قيكوا  4وج ملم و خر  4x150قياس  ل كيبلينوق لدخويتسع الصند يجب أن و 

قياس   دار الباطوناخل جبد  وضعت "4 (U.P.V.C)خل مواسير ن البسبارات و ذلك بداالمشتركين مباشرة م

90x80x160  باشرة تماده من قبل المهندس المشرف قبل المار واع جد ديم مخطط للتق موعلى أن يت  مس

 .لتركيب با

اعدة المواصفات اعاله مع عمل القدة في ياتها الوارميع محتو مع ج الصناديق امال توريد ش عرسالون يك

 مشرفلماد المهندس اواعت موقعبيعة البحسب ط تمد المعتي سمنر االداالجالقاعدة المعدنية أو وأمنتية اإلس

فات ص مواحسب الأوم  5بمقاومة ال تزيد عن أريض الت العزل ووأو الدهان صارة و الطراشة و القحفريات الو

القياسات  ر عليه وموضحا عليه توزيع الدوائ اديقخطط لهذه الصنم ماول تقدي ة وعلى كل مقا مكهرب و تسليمه

 ه حسب األصول. د اعتمايتم ريده لوذلك قبل توكل صندوق سبة للمناا
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 :  واط 226-215ليد كشاف 

High efficiency Flood Light Source ( 150 W  - 600 W)  

* The light source will be LED type High Power LEDs, SMD or COB type (Not 

Dimmable). 

* All components must be approve by supervisor engineer before supplying.  

 

LUMINAIRE HOUSING 

*Luminaire housing shall be furnished with an optical assembly, be powder-coated 

silver, include a level bubble to facilitate installation. 

*Luminaire external housing shall have a minimum rating of IP65, with the ability 

to shed water from inside the housing (i.e. weep holes). 

* Mounting with 2 nos., of bolts on cradle 

 

 No Parameters Specified Value 

1  

 

LED Light Source    

LED of PHILIPS/CREE 

(USA)/NICHIA/OSRAM 

/EDISON/LUMILEDS/LG/ 

Bridgelux or equivalent  

2 Driver Meanwell power supply or 

equivalent, 95% efficiency 

3 LED luminaire efficacy ≥125 LM/W 

5 Input Voltage  90-240 V AC 

6 Input Frequency 50 Hz 

7 Total Harmonic Distortion (THD) <10% 

8 Power factor (P.F.) ≥0.95 

9 Colour Temperature 2700K – 6500K 

11 Working Temperature 5 C to 55C 

12 Ingress Protection IP ≥ 65 

13 Color Rendering Index (CRI) ≥ 80 

14 Protection Surge protection 

15 Lifetime ≥ 50000 hours 
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 :الشوارع نارة إدات حو

Specification for LED Lamps 

Specifications Type Parameter Sr. No. 

High Power LEDs, COB, 

SMD 
Light Source 

LED 

1 

 (4000K-6500K) Lighting Color (CCT) Range 2 

≥ 80 CRI 3 

≥ 135 lm/w  System Efficacy 5 

> 95% Lumen Maintenance at 3,000 hr 6 

50,000 hrs at Ta = 25oC, 

L70/B10 
Life Span of Light Source 7 

Nichia, Osram, Cree, 

Philips, Lumiled or Equ. 

Acceptable LED makes  
8 

Short circuit, Surge, Over 

current and voltage 

protection. 

Protection  9 

 130 W, 50Hz 

90W, 50Hz 
Power requirement 

Power 

10 

>  0.95 AC power factor 11 

 (210-240 V) Operating voltage range 12 

Matrix Driver/ constant 

current.     
Driver 13 

Side entry (for fixing LED 

street light on any size of 

existing poles) 

Installation 14 

High grade Aluminum 

 ( grade > 6000) 
Heat sink Mounting 15 

5C to 55C Working Temperature 

Classification 16 ≥ 65 IP 

≤ 10% THD 
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 اإلنارة: لوحدات إنارة الشوارع وكشافات متطلبات إضافية

 

 سية المرجعيةالمواصفات القيا

رة عن لصاد ة ذات العالقة ايتم اعتماد المواصفات القياسيبا ألي التباس المواصفات وتجن ض هذهاغرأل 

  :لتالية كمرجع قياسي ونهائي هات االج

رجة  ( بالد BSIنية )ات البريطا مواصفالاألولى وهيئة ( بالدرجة IECلية ) دوية الن روتقللجنة الكها أ(

 (. Electrical & Mechanical Specsكية للوحدات )كانيثانية وذلك للخصائص الكهربائية والميال

 (.Photometric Specsللوحدات ) متريةوتوئص الف ا( للخصCIEالدولية )لجنة اإلنارة  ب(

  

ل الى  وصوية وسهولة ال العطاء توفر إمكان لى هذا المقدمة ع رة الشوارع والكشافات إنا ات يشترط في وحد 

توفر إمكانية استبدال أي من هذه  رط يشت كماص مكونات طقم التحكم، الداخلية وبشكل خا اكوناته اي من م

 . المكونات 

  
 :الفحص شهادة

إنارة الشوارع وحدات وقدرات  عنوبتقديم شهادات الفحص الالزمة لوقبل التوريد يلتزم المقاول 

 : المشرف وبما يتطابق مع الكتالوجات المقدمة ارة واعتمادها من قبل المهندسوكشافات اإلن 

تها لمتطلبات  ومكونا ي تبين مطابقة تصميم هذه الوحدات الت Type Testالنوع  ص شهادات فح (أ

 .ةبرات المعتمد لمصنع أو المخت اي عادة ف واصفات القياسية ويتم ذلكالم

 . Routine Testالفحص الروتيني  شهادات ب ( 

 
 : حية وضيت التطاالكتالوجات والمخط 
 ين ما يلي:  المخططات التي تب و الكتالوجات رة اإلنافات وكشا وحدات ب العرض الخاص يرفق مع  

مكونات وأبعادها ووزنها ومواصفاتها اتها والمواد المصنوعة منها هذه الة ومكونوحد شكل ال •

 ائية والميكانيكية.  هربالكة لناحياالفنية من 

  Flux Distribution Polar Curvesالتدفق المنير وزيع بين ت حية التي ت ات التوضيالمنحني  •

   مالتحك  ات طقمخاصة بمكونالالمواصفات الفنية  •

 ادله يعو ما ا غربي وروبيأ - :لشوارعا إنارةوحدات شافات ولكمد لالمنشا المعت

ذه كفالة الصيانة لهمدة  تكونوكيب على االعمدة القائمة رل للتم قابدلمنتج المقيجب ان يكون ا

 . ولي بدون نواقصألاالستالم ا عامان من تاريخالكشافات و  اتالوحد
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بعد التوريد التحقق من المواصفات المقدمة من   لسلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصةيحق  ▪

في حال حققت جميع   السلطةى نفقة ون علك ، وتت ءافي اي مختبر  ش خالل اجراء الفحوصات 

قق اي مل المقاول جميع تكاليف الفحص في حال لم تح ، ويتحاصفات المطلوبة في الفحص المو

 ات . مواصفة  من المواصف

  كشافات وحدات إنارة الشوارع أو تدني في كفائة  السلطةالحظ ممثل اذا  االوقات في اي وقت من  ▪

ستوى االنارة  ماجراء عملية الفحص وقياس و للسلطةيحق ها نألي ماالنارة او مستوى االنارة 

 . حسب شروط العطاءو

  معتمده عالميا من  تكون قد اجريت في مختبرات جميع الفحوصات والشهادات المقدمه يجب ان  ▪

 .(ILAC)هيئة المختبرات العالميه  

من  عولكل نو  -  LM79و    LM80  في تقارير الفحص  وخاصة وليس على وجة التحديد  ▪

و  (Driver)و  (Chip)وع و رقم  موديل الـ ان يذكر ن يجب  –ووحدات إنارة الشوارع  الكشافات 

 بشكل واضح . حدةالو

يجب ان تذكر    C)  o(L70/B10 at Ta=25 f Light SourceLife Span o )تقرير الفحص  في ▪

 ه  .لوب  اعالويشار اليها كما هو مط  B10و     L70وبشكل واضح ومكتوب  كل من 
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  واط  70بقدرة   مطريةجية ار ارية خجد ليد دة انارةوح •

)RESIGHTING FIXTUER LLINEAR LED WALL WASHWER HIGH PO( 

LED Lights Power(W) 72W 

Input Voltage(V) AC100-245V, DC24V 

Beam Angle Narrow Beam Angle Degree 

Beam Types Wash 

Certification CE mark, Rohs mark or Equ. 

Color Rendering Index (CRI) Ra ≥ 80 

LED Light Source 1~3W High Power CREE, OSRAM or Equ. 

Average Life  ≥ 50000 hours 

Light IP Rating IP ≥ 65 

Light Material Aluminum alloy housing, Tempered glass 

Light Source Color R, Y, B, G, W, RGB(Multi Color), RGBW(Color Changing) 

Luminous Flux(LM) ≥ 115 LM/W 

Power factor ≥ 0.97 

Working Temp.(℃) -20 ℃ ~ +50 ℃ 

 

 درجة   362ه االنارة ي خاصة توجمع   واط   10بقدرة  خارجي سبوت مطري

 
Material: pressure casting & Aluminum  
Input voltage:AC220V  
Reflector efficiency: 95%  
Light source: High Power LED  

Body temperature: -35℃+50℃  
LED working temperature: <65C  
Color temperature: Red,yellow,blue,green,(Warm White)2700-3200K 
 (cold White)5500-6500K                  
Source life: > 50,000 hours  

CRI: >80  

Waterproof: IP65  

Base Type: Wedge 

Wattage: 10W 

Lighting Area: 15-30 square meters 
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 : LED 60*60غاطسة وحدات اإلنارة اللالمواصفات الفنية 
200-240V, 50Hz,36-40W, IP 54, P.F. ≥0.95, CRI ≥80, CCT 4000-6000 
k, Lm/w>100, Life time >35000, Certif.: (RoHS,CE or Eq.), Beam 
Pattern: ≥110, Opal Cover, European origin or Eq. 
 

 : Analyzer ynergEQuality and  Power haseP-3 tablerPo  لـ المواصفات الفنية 

The three-phase power quality analyzer should be of portable in nature and supplied with 4 

Flexible clamps on current probes with the following features: 

 The analyzer should measure the following: 
▪ Three phase and phase wise voltage, current, power, power factor, CosØ, 

▪ Energy and Power 
▪ Dips, Swells, interruptions, crest factor and unbalance 
▪ Transient detection upto 6kV 200kHz on all phases simultaneously 
▪ Inrush current 
▪ Flicker  
▪ Phaser diagram and waveforms 
▪ Frequency 
▪ Harmonics for voltage, current and power up to 50th order, Interharmonics 
▪ Up to seven power quality parameters in one screen according to EN 50160  
▪ Min, Max and Avg value for all RMS measurements. 
▪ Power loss due to unbalance and Harmonics  
▪ Inverter Efficiency  

 The instrument should have following features: 
▪ Graphical screen with display of measurement, waveform, trends and harmonic spectrum 
▪ The instrument should comply to class A standard as per IEC 61000-4-30  
▪ Minimum of 500 samples per cycle for RMS measurement  
▪ Trend recording option with (i) Automatically records min, max and average values over time for 

all readings being displayed for the three phases and neutral simultaneously (ii) 5 readings/s 
continuous sampling per channel, 100/120 reading/s for 1/2 cycle values and Pinst (iii) Tabulated 
in event list, including 50/60 waveform cycles and 7.5s 1/2 cycle rms Voltage and Amps trend 

▪ Power backup with Standard battery of 7 Hrs or more  
▪ Energy loss calculator • 8GB (Expandable to 32GB) Memory to store the data, event and 

waveform   
▪ 99 Screen shots to be stored in the memory  
▪ 4 Flexible current probes to measure all the three phases and also neutral current – 0.5A to 

6000A  
▪ The wiring configuration should be displayed in the meter for various configuration (1 phase, 

star, delta, etc. )   
▪ Optically isolated USB Communication port to connect to the PC to download and analyse 

measurement, waveform, trends and events. Direct access of data from the SD card.   
▪ Software for data downloading and analysis.  
▪ The instrument should have the programming capability for CT/PT ratio up to 10000/1.  
▪ Should be supplied with 3 Nos of Small CT for CT secondary measurement of 10mA to 5A.  
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Technical specification: 

Parameter Range  Accuracy  

Voltage  

Number of inputs for voltage 
measurement  

4 (3 phase + neutral) dc-coupled  

Vrms (ac+dc)  
1 V to 1000 V phase to neutral 

with resolution 0.01V  
± 0.1 % of nominal voltage  

Vpk 1 Vpk to 1400 Vpk  5% of nominal voltage  

Vfund 
1 V to 1000 V phase to neutral  

with resolution 0.1V  
± 0.1 % of nominal voltage  

Current, frequency and power factor  

Number of inputs for current 
measurement  

4 (3 phase + neutral) dc- or ac-coupled , Type: Clamp or 
current transformer with mV output or i430flex-TF  

Amps (ac +dc) 5 A to 6000 A  ± 0.5% ± 5 counts  

Frequency 42.5 - 57.5 ± 0.01 Hz  

Power factor  0-1  
± 0.1% @ nominal load 

conditions  

Harmonics  

Harmonic order (n) 
DC, 1 to 50 Grouping: Harmonic groups according to IEC 
61000-4- 7  

Interharmonic order (n) 
OFF, 1 to 50 Grouping: Harmonic and Interharmonic 
subgroups according to IEC 61000-4-7 

Flicker  

Plt, Pst, Pst(1min) Pinst 0.00 to 20.00 ± 5 %  

Unbalance 

Volts 0.0 % to 20.0 % ± 0.1 % 

Amps 0.0 % to 20.0 %  ± 1 %  

Sampling system  

Resolution 16 bit analog to digital converter on 8 channels  

Maximum sampling speed 200 kS/s on each channel simultaneously  

RMS sampling 5000 samples on 10/12 cycles according to IEC61000-4-30 

PLL synchronization 4096 samples on 10/12 cycles according to IEC61000-4-7 

  

Transient Upto 6kV PV Min time duration 5 micro sec 

Warranty  
Minimum 3 years for main instruments, one year for supplied 

accessories  

  

Accessories 

Power Adapter  

Test lead and Alligator clip set  

color coding clips and regional decals 

Flexible current probes/clamps (4 nos.)  

Memory card, Software, maual and PC connection USB cable 

Carrying case (soft)  
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Safety rating  –  600V Cat IV / 1000V CAT III for both meter and clamp  
IP Protection – IP 51 or better  
Display resolution – 320 X 240 pixels or better with user adjustable contrast and brightness  
Built in Real time clock to facilitate time stamped trending and events.  
Operating temp - 0 °C to + 50 °C battery only, 0 °C to +40 °C with adapter  
 

 

 

Important Note:   

  

The instrument should be upgradable in nature. The following hardware and software upgrade 

options must be available for upgrade at a later date. 
1. Bandwidth Upgrade,   

2. 16 Digital Channel Logic Analyzer,  

3. Spectrum Analyzer,  

4. Arbitrary Function Generator,   

5. Protocol Analyzer,  

6. Limit/Mask testing application,   

7. Power Analysis application, etc   

  

Warranty: 

  Minimum 3 Years or higher from the date of supply.  

  

 

 :  ordetect Cable locator and acoustic faultلـ المواصفات الفنية 

Based on receiver AP-027, EMD-247 sensor and acoustic sensor AD-227. 

Features: 

• AP-027 digital location receiver 

• Energized cable detection underground up to 6 m depth 

• Acoustic  cable fault detection 

Brief description: 

• Storage of 31 signal level with a graph displayed 

• Visual indication of the signal on the display: scale, graphic and spectrum 

• Graphic visualization (moving chart) of sequence of measurements, max and min 

signal levels 

• Sound indication: natural and synthesized sound 

• Broadband mode: 0.05 to 8.6 kHz 

• Broadband (fault mode): 0.09 to 2.20 kHz 

• Min and max method of tracing 

• Light weight 

• Comfortable to wear for long terms 

• LCD display 
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Application: 

• Detection of energized cable lines underground up to 6 m depth by passive 

method. 

• Cable fault location by electromagnetic and acoustic methods (with high-voltage 

pulse transmitter, which is not included into the set). 

• Detection of insulation deterioration on cables by contact and non-contact 

methods. 

• Burial depth measurement by passive method. 

 

Specifications 

 

Parameter Tracing 

Type of accepted signal Continious /pulse 

Frequencies of the 

receiver’s filter 

Central frequency of quasi- resonant filter 50 to 60 Hz,100 to 450 Hz 

through 50 Hz, 120 to 540 Hz through 60 Hz, 512 Hz / 1024 Hz / 8192 

Hz/ 33kHz 

«Broadband», (operating 

mode) 
0,05 to 8,6 kHz 

Gain factor 100 dB 

Visual indication 

• Liquid-crystal display-symbols and meaning of the chosen 

modes and parameters. 

• animated (moving) scale of the output signal level 

• digital value and animated (moving) scale of the output 

signal level 

• graphic (moving diagram) of the output signal level - 

frequency content of the output signal level 

• digital and graphic display of output signal levels kept in 

the "memory" 

Sound indication 

Headphones natural broadband or filtered signal 

Headphones-synthesized sound. Frequency modulation 

Built-in emitter - synthesized sound. Frequency modulation 

Supply Voltage 4 to 7 V.  

Time of continuous 

operation not less than 
20 hours 

Ambient temperature -20°С to +50°С 

Ingress protection rating IP54 

 

 

 ة:ة و ترقيم اعمدة االنار مي تس

لمهندس المشرف ن قبل ام مادهام اعتلمقاول و يت ها اوم ب لى دراسة يقعة و ترقيم اعمدة االنارة بناء تسمي يتم

و يتم   ةانارعامود ( 6000)  د بعد  الثانيةمرحلة لل قة العقبة ي منطفم اعمدة االنارة تسمية و ترقي ستكمال ال
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زيلها على  نيتم ت من قبل المهندس المشرف وو اعتمادها  رقيم التي سيتم اتباعهالتلية ا اولية ال ت تقديم مخططا

 لمهندس المشرف.و يتم تسليمها لرقيم  تية و المع التسمالمشروع ة في نهاية نهائي اوتوكاد ت ططامخ

م  س  20)  جودة قياسلية الي نوعية عالون سكن يةخالل استيكرالصق و عاكس ذو خلف ن منكوة يترقيم االعمد 

و  عامود االنارة  ىعل يث يتم لصقة ة و الماء و العوامل الجوية بح مقاوم للحرارسم العرض(   X 7طول  

عامود على  فل السن امتر م 5م العامود على ارتفاع الستيكر مبينا فيه رقتم وضع عى ان ي ا شارع و يرباتجاه ال

ن  و باللو   ,م س X 4سم  4على الستيكر ة لكتاب حجم خط ا يكون االعمدة و موحد لكل واالقل و بشكل متناسق 

و م التصمي  كافة اعمال أيضا لسعر يشملاهندس المشرف و مال تماده من قبلاالسود و يجب تقديم عينة الع 

  وريد و التركيب.الت

 

 :  قائمةائية الربالكه فريات على الكوابللحاهربائية واعمال كيانة اعطال الكوابل الص

  في الشوراع  النارة مةالقائ ابل الكهربائيةالكو ال فياالعط عن من خالل المهندس المشرفالمقاول  يتم ابالغ

ن خالل الكادر الفني مدس المشرف وعلى المقاول من قبل المهنة العطل فقط م تحديد منطقو يتقبة مدينة الع

اعمال  ب ءالبد  لكيبل و في العطل تحديد موقع ا منللكيبل زمة لالالصيانة ا ا" باعمالروف القيامتابع له لا

  السعر يشمل االزمة و  الصيانة لعمخراجه و ال الكيبل على او بالط او زفتة (  بيعية ض ط ار)ات فريالح

ون  كتو   .ات الفنيةفو حسب االصول و المواص راع حسب طبيعة كل منطقة حفاعادة االوض ايضا" اعمال

 . لطةبع للسلتا المشرف او الكادر الفني االمهندس  فريات تحت اشرافت و الححوصاالفكافة االعمال من 

 ثدالحواحالة  فيرة المضروبة النامدة افك وازالة ونقل اعال أعم

  الة خص في حو باال ساعة لحاالت الطوارىء 24ى مدارو عل قاول توفير ونش سطحةيتوجب على الم

ندوب  اتف المم ه باسم و رقف و عمليات السلطة دس المشرلمهنو على المقاول تزويد احوادث االعمدة 

و  مقاول االستجابةلعلى امدة و عدث الزالة االلحواالة اتم التواصل معه في حيساعة ل 24المناوب على مدار 

  مع القاعدة االسمنتية اذا لزم لعامود ة الان و ازالفنيي  ي الموقع مع االليات وفلتواجد الل ااجراء االزم من خ

وبقياس   م لم1.5من الصاج سماكة ال تقل عن  مكعب كيب تر الكوابل و عزل  و يجة الحادث تضررة نتالم

من   رثعلى االك قيقة د  60خالل  رة للموقعد و اعادة االناالعاموج من خارل الداخل والكيبول اليتناسب مع ط

% بدل  10ليها مضافا" اعمال يف مقاول اخر و يتم حسم قيمة هذه االتكل لك يتم الفا" لذ وقت االبالغ و خ

دة مع القاع ارةان اعمدةة االوضاع من تركيب د اويتوجب على المقاول اعلمقاول . افاتورة من ب ادارية اتعا

ضا" اي عر يشملو الس غ.من تاريخ االبال كثر الة على اساع 24انارة الشارع خالل جديدة و  ذا لزمنتية ااالسم

و   ات السلطةى مستودع الاو العمل رة من موقع الحادث ة المتضرسمنتياعمال نقل االعمدة و القواعد اال

 .وقع  الم  نارةو الكوابل االزمة ال ت ايضا" كافة التوصيال
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 : ة االنارة مداعتشغيل و   نقل و اعادة تركيبفك و 

 الموقع/المواقعتحديد طلوب نقلها من قبل المهندس المشرف مع اعمدة االنارة الم واقعم/موقع ديد يتم تح

اقع االعمدة الجديد مع  مبيننا" فيه موقع/موفصيلي مخطط ت قديمل تاوعلى المق لكوابل وا ة مع مسارات ديد جال

كافة االعمال يشمل سعر ول . و ال صحسب اال رفندس المش من قبل المه ااعتمادهل ليتم وابالكات سارم

مع  و التراب ا لرصيف او الشارعاحفريات سواء كانت في المن  ال الموقعين ) القائمة و الجديدة(لك المدنية

  و  لتركيب لفك و اال اعملى اة احسب االصول  باالضافة( لموقعين ) القائمة و الجديد لكال ا ضاعاالو  اعادة

لكوابل القائمة او الجديدة و تكون  سمنتية و اعادة تجميع ادة االلقاعا ة تركيب اعاد  رة معاامود االنالتشغيل لع

يان اية خدمات في  ريات لبلحف ال ام الصول العمة حسب ازعلى التصاريح اال مسؤولية المقاول الحصولمن 

 ت .ل البدء باعمال الحفرياالموقع قب

 :ئية كهرباال  الرئيسية الفرعية و عيق التوزي تركيب و تشغيل صناد و اعادةنقل و فك 

ديد  تحهندس المشرف مع ملمطلوب نقلها من قبل الا صناديق التوزيع الرئيسية/الفرعية قعموا/يتم تحديد موقع

مواقع  /موقع ه " فينناتقديم مخطط تفصيلي مبي ارات الكوابل و على المقاولة مع مسديد الج عقع/المواق المو

مهندس المشرف  حسب  ليتم اعتماده من قبل ال كوابلت المع مسارا الجديدة يةعيسية/الفرصناديق التوزيع الرئ

) القائمة و  موقعين ال لكال القائمة  الكوابل و قاعدة االسمنتيةلل اعمال الحفريات على او السعر يشم االصول

  ب و تشغيل يتركاعادة باالضافة الى اعمال النقل  ية و نت السمة اال فك الصندوق و القاعد الجديدة( و اعم

سواء اكانت في  تيةالقاعدة االسمنلجديدة مع اعادة تركيب الكوابل القائمة او ا ميعتجة اعاد و الصندوق

سب تعليمات المهندس  عين ) القائمة و الجديدة( ح الموقلكالضاع ودة اال ااعتراب مع ال يف او الشارع اوصالر

صول  ب االة حسريح االزمعلى التصا لاول الحصوكون من مسؤولية المقصول و تاال سب و ح شرفالم

 مال الحفريات . ان اية خدمات في الموقع قبل البدء باعالعمال الحفريات لبي

 : نارةاالعامود توصيل  بةلعصيانة 

ن  م نارةد االموبعا اصةعلبة التوصيل الخبخصوص  نارة التي بحاجة الى صيانةمدة االاع واقعمتم تحديد ي

قاول تقديم مخطط  و على الم االصولحسب  قعالمواو  لذه االعماالمقاول به ف و ابالغقبل المهندس المشر

  المهندس بل من ق سب االصولاعتماه حم لوب صيانتها ليتطالمواقع اعمدة االنارة ا" فيه منمبين تفصيلي 

لبة عائمة على ة تجميع الكوابل القمع اعاد  مود عالل لوصيالت ى اعادة تثبيت علبة عل المشرف  و تشمل االعمال

المثبتة  ط التوصيل القاطع و في حال الحاجة الى تغيير نقا لوحدة االنارة و تثبيت  لمغذيا لبل مع الكيالتوصي

 االنارة . عادة توصيل الكهرباء لوحدةغيرهم ال تل مقاولعين على ا( يتTEMINAL )لبة التوصيل ععلى 

 : للمشروع النهائيةمخططات ال

ادها من  تمواع  AUTOCAD/ Asbuilt Drawing كترونية ال ائيةنهتقديم مخططات ب على المقاول يج

متعلقة  ات البيانموضح عليها كافة الرسمية  عمل وامرألكافة األعمال المنفذة بموجب مشرف قبل المهندس ال

   :ة بدون هذه المخططات روع مكتملوال تعتبر أعمال المش هبالبنود أدنا

 اقعها.  وم الوصالت و قياساتها و وابل وات الكياسق مع نفذةم: تحديد مسارات الكوابل الارةوابل االنك -
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رقامها و  و اتها( المنفذة )أو التي تم صيان نارة اعمدة اال وحدات ومواقع :ة مدة االناراعووحدات  -

 . وقدرتها و نوعها ) مفرد او مزدوج(ارتفاعها 

 ذية لها.ات المغمحطم الامها و ارقاها مع ارقتغذيتو مصادر  فذةالمن ةرصناديق التحكم باالنا -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( 2020/هـ/  4)  عطاء رقم :  ندسيةالعطاءات الهة مديري                       لمملكة األردنية الهاشميةا                        

0202 يلولا  

 ة الخاصةسلطة منطقة العقبة االقتصادي

لعقبة قة امنط في  تنفيذ اعمال صيانة كهربائية متفرقة

ةالخاص ةقتصاديالا  

 

76 

 

 مقدمة جدول الكميات

 
لوحات تغذية  ومكوناته من جميع الكميات الواردة بجدول الكميات تقديرية ومتفرقة ضمن حدود المشروع  .1

قبل المهندس  الكيل واحتساب الكميات الفعلية من، ويتم وغيرها حات إنارة شوارعرعية ولو رئيسية وف
 ب أوامر العمل ونماذج اإلستالم الرسمية ووفق مخططات المشروع المعتمدة.المشرف بموج

المقدمة من   نفيذيةالت  المخططات مع  طابقتاألعمال المطلوبة بموجب هذه الجداول يجب أن ت جميع .2
لمواصفات مدة والمخططات المشروع المعت ى مطابقتهاباإلضافة إلامر العمل الرسمية و المقاول بموجب أ

 العطاء.ي تعديالت عليها في الشروط الخاصة لهذا الفنية وأ

زم جراء التدقيق الالعلى المتعهد معاينة كافة العناصر واالعمال المعنية بهذه االعمال على الواقع وا .3
من الجهات المختصة المفوضة  حتاجه من بيانات وتوضيحات لها يعليها موقعيًا والحصول على ما 

 هذه االعمال كما وردت عاليه.  يقوم بتحديد سعره لتنفيذ  قبل ان
املة  القيمة الك إنهاكافة األسعار التي يضعها المتعهد مقابل كافة البنود في جداول الكميات على  تعتبر .4

 والضرائب  عهد ند وأنها تشمل كذلك أرباح المتبفي ذلك ال المنجزة والموضوعةعمال والشاملة لأل
 العقد.قا لهذا زامات أخرى قد يتحملها وفوتعويضاته من أي الت

على المقاول تقديم البيانات المصورة ) الكتالوجات( االصلية للقطع واللوازم التي ينوي تركيبها في الموقع   .5
صائص القطع ولوازمها وطريقة  خ تكون هذه الكتالوجات شاملة لجميع  س المشرف، على أنللمهند 

ه الكتالوجات هي اللغة الرسمية للعقد لها، وعلى أن تكون لغة هذ كيبها والمواصفات المصنوعة طبقًا تر 
لى  نفسه، او لغة اخرى مقبولة لدى المهندس. وعلى المقاول الحصول على موافقة المهندس المشرف ع

   لها ولوازمها قبل توريدها للموقع. نوع القطع وشك
 مختلفين. دين يكال أي جزء مرتين ضمن بن ال .6
ردة في جدول الكميات يرى أنه ليس من الضروري اء أي بند من البنود الواب العمل إلغحلصا يحق .7

المقاول أو  تنفيذه أو إضافة أي بند مماثل لبنود العطاء يرى من الضروري تنفيذه دون اعتراض من 
لمحاسبة للكميات المنفذة  درجة في جداول الكميات وتكون امال أسعار البنود لبة بأي أسعار غير المطا
 ط.فق فعالً 

( ألي عمل ينوي تنفيذه مع كتاب طلب Shop Drawingsط تنفيذي )المقاول تقديم مخط على .8
 . (Check Requestاالستالم )

  يانة صبالمراحل تنفيذ االعمال المشمولة  لمفوضة خالل جميعالتنسيق التام مع كافة الجهات الرسمية ا .9
 لة وتجهيز مواقع العمل.االزاو  واالنشاء والتاهيل
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والسالمة المرورية في الموقع لحماية المشاه وحركة السيارات وذلك بمتطلبات السالمة العامة االلتزام  .10
 الشرف.حسب توجيهات المهندس  وحسب األصول 
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 ات لكميـــــدول اجــــ
 

 الكمية دةالوح لعمـل اف ـوصـ الرقم
 االجمالي  لغالمب سعر الوحدة 

 د  ف د  ف

 -: العددب -1
ارتفـاع  إنـارة شـارعية وصيل وتشغيل أعمـدة وتركيب وت توريد

المجلفـن ذ الفـوالطلـب مـن ج  حسـب الدو(مترمز 10،12،  9)
حسـب  كـل عمـودتـرريض ل قضـيب وتوصـيل توريد و غرسو

 .شرفندس المت المهوتعليما المواصفات
 م 9عمود -1
 
   م 10عمود  -2
 
 م  12د ومع -3

 

 

 

 
 عدد 
 
 عدد
 
 عدد

 

 

 

 
 احدو 1
 
 دحوا 1
 
 واحد 1

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 -: بالعدد -2
ارتفـاع  رة شـارعيةنـاتوريد وتركيب وتوصيل وتشغيل أعمـدة إ

ــرد(مترم 10،12،  9) ــب مــن حســب ال  ف ــوالذطل ــن  الف المجلف
حسـب  ل عمـودرريض لكـ تـ  قضـيب وتوصـيل توريد و غرسو

 .ندس المشرفوتعليمات المه المواصفات
 م 9ود عم -1

 

 م 10عمود   -2

 

 م 12ودعم  -3

 

 

 

 

  ددع
 
 عدد
 
 عدد

 

 

 

 

 حداو 1
 
 واحد 1
 
 واحد 1

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 الطولي:  ر بالمت -3
ــ  حب وتركيـــب وفحـــص كوابـــل نحاســـية توريـــد و تمديـــد وـس

 CU/XLPE/SWA /PVCلحةسم

ات عيـة و لوحـ او صناديق التوزيـع الفر /ورة االنا لتغذية اعمدة 
ــتحكم  ــزـمــ وحيث ارة باالـنــ  الـ ــ م ا يلـ ــفات  وذلـ ــب المواصـ حسـ

 مات المهندس المشرف  وتعلي والمخططات
 مسلح 2ملم  6×4ياس ق -1

 

 مسلح 2ملم  10×4قياس  -2

 

 سلحم 2ملم  16×4اس قي -3

 

 مسلح 2ملم  25×4قياس  -4

 

 سلحم 2م مل 50×4اس قي -5

 

 سلحم 2ملم  70×4قياس  -6

 

 مسلح 2م مل 95×4قياس  -7

 

 
 
 
 
 
 .طم 
 
 ط.م 
 
 م.ط
 
 م.ط
 
 م.ط
 
 .طم 
 
 م.ط

 
 
 
 
 
 

 واحد 1
 
 واحد 1
 
 واحد 1
 
 دواح 1
 
 واحد 1
 
 واحد 1
 
 واحد 1

    

       دهمابعوع إلى المجم ينقل 
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 الكمية دةالوح لعمـل اف وصــ الرقم
 االجمالي  لغالمب سعر الوحدة 

 د  ف د  ف

 يتبع للبند السابق.... 
 

 مسلح 2لم م 150×4قياس  -8

 

 مسلح 2ملم  240×4قياس  -9

 م.ط
 

 م.ط

 واحد 1
 
 واحد 1

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 : بالعدد -4
ــد و  ــع فب صــندوق توتركـيـ توري  اتلمواصــفاحســب رعــي زي

 . س المشرفاعتماد المهندو

 واحد 1 عدد

    

 :لعددبا -5
حسـب  ارت ادنـاه دالقـ ب LED ب وتشغيل كشافاتريد و تركيتو

الواصــل مــن الكشــاف إلــى صــندوق الكيبــل  ات شــامالمواصــفال

 :يبللم فلكسم 3x2.5عمود ال زفيو

 واط 150درة بق ليدكشاف  -1

 

 واط 600دروة كشاف ليد بق -2

 
 
 
 
 عدد
 
 عدد

 
 
 
 
 واحد 1
 
 واحد 1

 
 

 
 

 
 

 
 

 الطولي : بالمتر -6
ــال الكو ــة واصــيانة اعط ــل الكهربائي ــال ب ــات عالاعم ــى حفري ل

فـر حسـب طبيعـة الحسـعر يشـمل لكهربائيـة القائمـة والاابل لكوا

ر ل السـعيشـم( كمـا واو بـالط او زفتـة ية المنطقة ) ارض طبيع

عطـال ويشـمل الالزمة في حالـة االانة الصي راج الكيبل لعملاخ

حسب طبيعة كـل منطقـة حفـر االوضاع  ادة ر ايضا على اعالسع

 ء.لعطانية الوادرة في اب المواصفات الفسو ح

 

 
 
 
 م.ط

 
 
 
 واحد 1

    

 لعدد:با -7

 ة القائمـة والسـعريـ ربائحفريات على أعطال الكوابل الكهعمال أ

و بـالط او يعيـة اطب ة المنطقـة ) ارضب طبيعـ ر حسحفيشمل ال

سـتخدام با الزمة للكيبلمل الصيانة الالسعر ع زفتة ( كما ويشمل

ات ل وحسـب المواصـفبـ وحسـب قيـاس الكي وصالت البروتولين

ادة االوضـاع علـى اعـ  ضـاويشمل السـعر ايصالت واصة بالالخ

 . منطقة حفرحسب طبيعة كل 

 ملم  25/25بروتولين  صلةو -1

 
 ملم 70/70وتولين صلة برو -2

 

 ملم25/ 25/25تولين رووصلة ب -3

 
 ملم70/70/70 وتولينوصلة بر -4

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 عدد
 
 عدد
 
 عدد
 
 عدد

 
 
 
 
 
 
 
 حدوا 1
 
 واحد 1
 
 واحد 1
 
 واحد 1

    

       دهمابعوع إلى المجم نقلي 
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 الكمية دةالوح لعمـل ا فوصــ الرقم
 االجمالي  لغلمبا سعر الوحدة 

 د  ف د  ف

 :عددبال -8

بة في حالة الحوادث من روة االنارة المضفك وازالة ونقل اعمد

وابل مل تغطية كوالسعر يش لطةمستودعات الس موقعها الى

اسطة مكعب من الصاج ه بوامود اعالخاصة بالعاالنارة ال

الكيبل ول وبقياس يتناسب مع طملم 1.5 تقل عن اكة ال سم

 .العامودوالخارج من  اخلدال

 حدوا 1 عدد

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 :بالعدد -9
من الصاج عمدة االنارة بواسطة غطاء غالق فتحة اصيانة وا

م العمود باستخدا في جسم  يدالم  يثبت جم2المجلفن سماكة 

لفصاالت حسب ع البراغي و امى جسم العمود ثبيت علبراغي ت

 لفنية.واصفات الما

 واحد 1  عدد

    

 :بالعدد -10
  و  مةة القائاالنار اعمدة  يلشغت و يبركتو اعادة  نقلفك و

و الزالة القاعدة القائم عامود اعمال الحفريات على ال يشمللسعرا

مع تركيب  لجديدحفريات للموقع الاعمال او  فك العامود 

وابل الك عو تجمي لكال الموقعين دة االوضاععامع ا ودامالع

 و حسب ارة وحدة االن تشغيل ة العاد قائمة او الجديدةال

 الفنية. اتصفلمواا

 واحد 1 عدد

  
 

 
 

 
 

 :بالعدد -11

ة باالبراج ذات االرتفاع ة الخاصناراإلحامل كشافات صيانة 

 ،أرن ، غير قابل للصدمعدني مجدول ، م سطة حبلبوام 30

لة من بسهو قطع تسمح بحركة نزول ورفع الحاملم بمساحة

 موجود .لالل المحرك الكهربائي اخ

 
 
 عدد

 
 
 واحد 1

    

 عدد:الب   -12
ليد  شوارع  وحدات إنارة غيل يل وتشتوصوتركيب توريد و

 .ه بالقدرات ادنا

 واط 130قدرة  -1

 
 واط  90درة ق  -2

لمواصفات في ا والمتطلبات الواردة ات المخبرية وفحصمع ال

 .أعاله  ةيالفن

 
 
 
 عدد
 
 عدد

 
 
 
 حدوا 1
 
 واحد 1

    

 :بالعدد -13
و ( FUSE BOX) النارة عامود اتوصيل  علبة صيانة

يبل وحدة قائمة مع كبل الالكوادة تجميع مال اعاسعر يشمل اعال

نارة و الا تثبيت قاطع وحدة  واعادة التوصيل  ةعلبة على االنار

حالة  يف هماتغيير وأ( TERMINAL ت نقاط التوصيل )تثبي

 ة.ت الفنيحسب المواصفا و ى ذلكالحاجة ال

 

 

 
 
 عدد

 
 
 واحد 1

    

       دهمابعوع إلى المجم ينقل 
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 الكمية دةالوح مـل لعاف وصــ الرقم
 االجمالي  لغالمب سعر الوحدة 

 د  ف د  ف

 :بالعدد -14
 ةجدارية خارجي دلي وحدة انارة توريد و تركيب و تشغيل 

  حسب المواصفات الفنيةواط  72ة بقدر يةمطر

(HIGH POWER LINEAR LED WALL 
WASHER LIGHTING FIXTURES) 

 دواح 1 عدد

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 :لعددبا -15
الفرعية و   صناديق التوزيعل و تشغي دة تركيبل و اعافك و نق

و السعر  العقبة مناطق متفرقة من مدينةهربائية في لكا  لرئيسيةا

  ل و ائمة والنقبل القلى القاعدة و الكواع ال الحفرياتل اعميشم

لموقع ندوق لعلى الصيع كافة الكوابل تجم عادة التركيب معا

حسب المواصفات  ووقعين لكال المضاع الجديد مع اعادة االو

 .فنيةال

 واحد 1  عدد

    

 :ددبالع -16
 )غاطسة( داخليةقفية س و تشغيل وحدة انارة  ريد و تركيبتو

ب حس واط 40-36 بقدرة  م س 60*60 اسقي بانيلليد 

 ات الفنيةالمواصف

 واحد 1 عدد

  
 

 
 

 
 

 :عددلبا -17

  10 بقدرة  خارجي يل سبوت مطريو تشغ يبتوريد و ترك

 . درجة 360ارة االنخاصة توجه مع  واط 
Outdoor LED Spotlight Waterproof IP65 Wall 

Lamp Narrow Beam Angle LED Floodlight 3W 

10W Spot Lamp Long Distance Wall Washer Lamp 

 
 
 عدد

 
 
 واحد 1

    

 :العددب   -18
س قيانتية اسمارة ود انمعاقاعدة تركيب  توريد و

 4وبعدد  ملم 24التثبيت قطر  وبراغي 3سم 110×70×70
في االوضاع  اعادة ت والحفريا و السعر يمشل اعمال براغي 

و حسب  فلمشرندس ات المهاميب حسب تعليموقع الترك

 لفنية.صفات االموا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 عدد
 
 

 
 
 
 واحد 1
 
 

    

       خالصةالوع إلى المجم قلين 
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 العمـل ف وصــ الرقم
  األدنى الحد 

 )أ(  لألجور
 العدد 
 (ب )

المدة 
  باالشهر 

 ( ج)

البدل 
  الشهري
  )بالدينار(
 )د(

المبلغ االحمالي  
  )بالدينار(
 )ب*ج*د( 

 نظام إلزامية التشغيل() المساعد المقاول كادر -19
 

 بالعدد:
 المقاول لىع يجب حيث دناه أ المبين الكادر تعيين

 حسب مساعد جهاز الرئيسية بكوادره  يلحق ان

 الزامية نظام  2016-  لعام  – 131 رقم النظام 

 المحافظة أبناء من األردنية العمالة تشغيل

 .فيها المنفذة  االعمار لمشاريع
 
 ي التخرجهندسين حديثم -أ

 
 

 فنيون -ب
 

 

 عمال  -ت
 

 :ھامة مالحظة
رقم  امالنظجميع البنود الواردة في التأكيد على  *
نظام إلزامية تشغيل العمالة   2016( لسنة 131)

األردنية من أبناء المحافظة في مشاريع اإلعمار  
( من  14المنفذة فيها الصادر بمقتضى المادة )

،  1993( لسنة 7قانون البناء الوطني رقم )
وجميع البنود الواردة في التعليمات الخاصة 

 .بالنظام
 

 
 البدل بدفع ينولالمقا التزام من التأكد سيتم*

 األدنى الحد عن يقل ال بما للعاملين الشهري
 .الجدول ھذا من( أ) البند في عليه المنصوص

 
 للفرد الشهري للبدل األدنى الحد ھو( د) البند **

 عن وارباحه المكتب مصاريف قيمة الى باإلضافة
 الفرد
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

422 
 
 

322 
 
 
 

002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
18 
 
 
 
18 
 
 
 
 

  

  كادر وعمالة  جوروا  تكاليف  اإلجمالية  القيمة 
( لسنة  131) رقم  النظام حسب  المطلوب  المقاول

2016 . 

  ينقل المجموع الى صفحة الخالصة النهائية 
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 الكمية دةالوح مـل لعاف وصــ الرقم
 االجمالي  لغالمب سعر الوحدة 

 د  ف د  ف

 ي:حتياطامبلغ  -20

طاء العخالل تنفيذ  أل تطري ألية اعمااطتيغ احرصد مبل

ال  العميتم عرض تلك ا تنفيذها على انة يلزم اقع المختلفبالمو

 . الموافقة المسبقةعلى لجنة اللوازم واالشغال ألخذ 

 

  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

50000 
سون خم
 ألف 

 تياطيرباح على المبلغ االحاالنسبة  -21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10%    5000 
خمسة 
 االف

       خالصةالوع إلى المجم ينقل 
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 صة النهائيةالالخ

 2020/ هــ /4عطاء رقم: 

 .ي منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتنفيذ اعمال صيانة كهربائية متفرقة ف : المشروع

 المبلغ منقول من  البيـــان الرقم

 دينار  فلس صفحة   

1.     مجموع قيمة االعمال  

2. ادة )            (%زيو تنزيل أ      

3.     قيمة األعمال بعد التنزيل أو الزيادة 

4. (الزامية التشغيلساعد )نظام كادر المقاول الم      
5. رباح المبالغ االحتياطية واال    2222 55222 

6. (5+ 4+ 3ند  المجموع العام )الب      

 المجموع النهائي فقط _________________________________ 
 

  

 
 

 

 ______________ _____________________________ :  ائي كتابةالمجموع النه

 __________ ______ ___________________________  : اسم المقـــــاول

 ____________ _______________________________    : ـعالتوقيــــــ

  _______ __ __________________________________   : التاريـــــــخ

 ________________ ___________________________   الشركـــــة:ختم 

 ____________ _______________________________   : عنوان الشركــــة


