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 المقدمة:

 
استقاء هذه الشروط التعاقدية من العقد الموجز الذي أعد من قبل االتحاد الدولي للمهندسين االستشاريـين لقد تم      

) فيديك( وقد قامت لجنة متخصصة بإدخال تعديالت بحيث تتالءم مع األنظمة والقوانين السائدة في األردن 

باستخدامها لمشاريع المباني والمشاريع الهندسية ذات القيمة الصغرى نسبياً واعتماداً على نوع العمل  ويوصى

 والظروف المحيطة به، ويمكن استخدامها أيضاً لمشاريع بقيمة أكبر .
 

رة إن هذه الشروط يمكن أن تكون مالئمة لألشغال البسيطة نسبياً أو لألشغال المتكررة أو لألشغال قصي     

 المدة،دون اللجوء إلى عقود المقاولة الفرعية المتخصصة.
 

إن الهدف من إعداد هذا النموذج هو إخراج وثيقة مرنة وشفافة تحتوي على جميع األحكام التعاقدية      

والتي يمكن استخدامها في جميع أشغال المباني أو األشغال الهندسية تحت ظروف ترتيبات إدارية  الضرورية ،

. وبمعطيات هذا النموذج يقوم المقاول بتنفيذ األشغال وفقاً للتصاميم المعدة من قبل صاحب العمل أو من متنوعة

يمثله،مع أنه من الممكن أيضاً أن يكون هذا النموذج مناسباً للعقود التي تشمل مقاوالت يتم إعداد تصاميمها من 

 قبل المقاول سواًء لألعمال المدنية أو الكهروميكانيكية.
 

 العمل لديه عدة خيارات فيما يتعلق بأساليب تقدير القيمة. يالحظ كذلك بأن صاحب     

فععإن لصععاحب العمععل الحععق فععي تعيععين مهنععد  مسععتقل ليعمععل  ومععع أنععه ال يوجععد إشععارة إلععى المهنععد  المحايععد،     

 إذا رغب في ذلك. بصورة محايدة،
 

القانونيععة قععد تتطلععب إدخععال  الكيانععاتمالحظععة أن بععع   مععع العععام، لالسععتخداميوصععى باعتمععاد هععذا النمععوذج      

 .شروطهتعديالت على 

 

إّن اتفاقية العقد بصيغتها المقترحة تتضعمن كتعاع ععرل المناقصعة وصعيغة قبولهعا فعي وثيقعة واحعده ، ويلعزم      

قع أن تغطي معظم بالتالي أن يتم إدراج المعلومات الالزمة عن المشروع في الملحق ، ومع أّن الشروط العامة يتو

العقود ، إالّ أنه بإمكان مستخدمي هذا النموذج إدخال شعروط خاصعة إذا رغبعوا فيمعا يتعلعق بالحعاالت أو الظعروف 

ح مجموعة الشروط العامة والشروط الخاصعة شعاملتين لحقعوا والتزامعات الفعريقين، ولهعذا بالخاصة، وعندما تص

 كذلك اتفاقية ف  الخالفات وقواعدها.فقد يلزم االستعانة بإرشادات الشروط الخاصة و
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  المملكة األردنية الهاشميةالمملكة األردنية الهاشمية

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 

 مديرية العطاءات الهندسية  
 

 (2019// هــ  4)عطاء رقم 
 
 

القايماة ( jettiesالمرافئ الشاائيةة  ونقل ازالة فك والخاص باعمال  (2019/ هــ / 4) واسم العطاء:رقم  -1

                  العقبة - الشائئ االوسئ والشائئ الجنوبي في

                                                       
    .العقبة  -الشائئ الجنوبيو   الشائئ االوسئ تنفيذ العطاء: موقع -2
 
 العام للعطاء: الوصف-3

 
ونقل المرافئ الشاطئية القائمة  فك وازالةاعمال  بتنفيذالقيام ترغب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة      

االوسط والشاطئ الجنوبي في محافظة العقبة وجميع العناصر المكونة  الشاطئ فيالجسور المعدنية القائمة ( )
مهما كانت طبيعتها ونوعها ومهما بلغ عمق تأسيسها, وعددها  في ذلك االساسات بماللجسور والمرتبطة بها و

من قبل السلطة والى االماكن المتفق إلى الجهات المعنية المعتمد  تسليم ناتج الفك والهدم واإلزالةوونقل ، اثنان

 .و الكميات الواردة في وثائق العطاء  الفنية المواصفاتوحسب  عليها من قبل المهند  المشرف
 

 
 بقايبا عناصبر مكونبة للجسبراو مالحظه هامة: يجب  ان يبتم تسبليم الموقبع نظيفبا خاليبا مبن ايبة انقبا  

 مهما كان نوعها.  وملحقاته
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 الجزء األول

تنويه: إّن الشروط العامة الواردة في عقد المقاولة الموجز تم استقاؤها من الشروط التعاقدية التي أعدها 
 االتحاد الدولي للمهندسين االستشاريـين ) فيديك  / العقد الموجز (

 
 الشروط العامة:

ونظام اللوازم  ان ـواإلسك األشغال العامة وزارة الموجز الصادر عنبر الشروط العامة في دفتر عقد المقاولة تعت
السارية بتاريخ طرح هذا العطاء  في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2001( لسنة 4واألشغال رقم )

م عرض المناقص يعتبر التزامًا منه بأنه قد وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطًا عامة لهذا العطاء وأن تقدي
 .اطلع عليها وتفهمها وقبل بجميع بنودها 

 
 

 الجزء الثاني
 
 

 لمناقصيـــنالتعليمـات ل -أ

 الشــروط الخاصــــة  -ب

 ملحق الشروط الخاصة -ج

 نماذج االتفاقيات والضمانات -د

  
 

 اً للجزء األول من العقد الموجز / الشروط العامة  .يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمم

إّن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائداً ويؤخذ به بالقدر 

 الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعّدل على تلك المواد.
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 التعليمات للمناقصين: -أ

rsInstructions to Tendere 
 

يمكببن للمقبباولين الببذين يحببا لهببم شببراء نسببج المناقصببة بموجبب  اععببالن عببن طببر  هببذا العطبباء   (1) 
والبراببين باالشبتراف  ببي المناقصبة ان يتقبلموا للحصببول علب  نسببخة مبن وثبااا العطبباء مبع الببلعو  

 مقابل ل ع ثمن النسخة المقرر.
 
 لهذا المشروع ما يلي: تشمل وثااا العطاء (2)

 

 لعطاء بما  يها اععالنلعو  ا -

 الشروط العامة للعقل : الجزء األول -

 

 :   الشروط الخاصة للعقلالجزء الثاني -

 التعليمات للمناقصين -ا 

 الشروط الخاصة -  

 الشروط الخاصة اعضا ية -ج 

 نماذج العر  والضمانات واالتفاقيات والبيانات -ل

 

 الجزء الثالث: -

 

  ة العامةالمواصفات الفني       -ا

 المواصفات الخاصة       - 

 جلاول الكميات واألسعار       -ج

 

 )إن وجلت( المخططات : الجزء الرابع -
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 إعلال وتقليم عرو  المناقصات

 
 طريقة تقليم العرو :

 
 ينبغببي علبب  مببن يرببب  باالشببتراف  ببي هببذي المناقصببة ان يقببوم بزيببار  موقببع العمببل  وان يتعببرف  (3)

حصل بنفسه وعل  مسؤوليته ونفقته الخاصة  علب  جميبع المعلومبات الالزمبة لبه لتقبليم عليه  وان ي
العر   وان يتفهم ماهيتها والظروف المحيطة بالمشروع وسباار العبالات المحليبة  وظبروف العمبل  

 وكل األمور األخرى التي لها عالقة بالمناقصة  او تلف التي تؤثر عل  وضع اسعار عرضه.
 

المناقصة عل  نموذج عر  المناقصة الملرج  بي هبذا البل تر  ويقبوم المنباق   يقلم عر  -ا 
بتعبابببة النمبببوذج وجبببلول الكميبببات واالسبببعار وا  جبببلاول او مالحبببا اخبببرى ويوقبببع وثبببااا 

 المناقصة  ي األماكن المحلل  لذلف.
 ط واضح.يشترط ان يكون تعباة خانة اسعار الوحل   ي جلاول الكميات باألرقام والكلمات بخ -  
ال يجوز إلخال ا  تعليل عل  وثااا العطاء من قبل المناق   وإذا اجرى المناق  ا  تعليل   -ج 

 او إذا اخل بأ  من هذي التعليمات   إن ذلف يؤل  ال  ر   عرضه.
امببا إذا ارال المنبباق  تقببليم عببر  بببليل   ببإن باسببتطاعته ان يقببلم ذلببف  ببي مببذكر  خاصببة 

 طة ان يتقببببلم بببببالعر  األصببببيل كمببببا هببببو مطلببببو   ببببي منفصببببلة تر ببببا بببببالعر   شببببري
 الشروط  وللجنة العطاءات المختصة ان تنظر  ي عرضه البليل او تر ضه.

 
يجبب  علبب  المنبباق  ان يقببلم عرضببه علبب  النسببا المطلببو   ببي هببذي التعليمببات ولعببو  العطبباء وان  (4)

 يشتمل العر  عل  البيانات والمعلومات التالية:
 

مناق   رلا كان او شركة  وكتا  التفوي  للمسؤول المفو  بالتوقيع عنها. وضع منشأ  ال -ا 
وإذا كانت هناف مشاركة بشكل ااتالف  إنه يج  عل  الشركات المتآلفة تقليم اتفاقية االاتالف 
بينهبببا بحيبببث يكبببون التبببآلف بالتكا بببل والتضبببامن )مجتمعبببين ومنفبببرلين(  وان يوقبببع اطبببراف 

 قلموا الكفاالت والضمانات بأسمااهم مجتمعين.االاتالف عل  العر   وان ي
خبببر  المنبباق  ومؤهالتببه  مببع بيببان وصببف المشبباريع التببي سبببا وان انجزهببا  والمشبباريع  -  

 الملتزم بها حاليا  وبيان نس  إنجازها بأرقام واقعية.
اول ذكر اسماء المقاولين الفرعيين الذين ينبو  اسبتخلامهم  بي التنفيبذ  شبريطة ذكبر اسبم مقب -ج 

األشغال الكهروميكانيكية  عل  ان يكون هبذا المقباول الفرعبي مصبنفا ضبمن نفبة الفابة التبي 
 ينتمي إليها المقاول الرايسي  ي تصنيفه  او بالفاة التي تليها مباشر  بالتسلسل التنازلي.

ير ا مع العر  المقبلم كفالبة ماليبة او شبيف مصبلا لصبالح صباح  العمبل وألمبري  ببالمبل   -ل 
حلل  ي )ملحا عر  المناقصة(  كلليل عل  جلّية التزام المناق  لللخول  ي المناقصبة  الم

وعل  ان تكون تلف الكفالة صبالر  عبن بنبف او مؤسسبة ماليبة كبل منهمبا مبرخ  للعمبل  بي 
 األرلن.

تعال هذي الكفباالت  للمناقصبين البذين لبم يحبل علبيهم العطباء  حسببما تقبرري اللجنبة المختصبة 
يام من تباريج إحالبة العطباء او انتهباء صبالحية كفالبة المناقصبة ايهمبا اسببا. امبا ( ا7خالل )
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المنبباق  الببذ  يحببال عليببه العطبباء  تعببال إليببه هببذي الكفالببة بعببل ان يقببلم ضببمان األلاء ويوقببع 
 العقل.

 عنبلها يتوجب   (Bonds)اما إذا كان المنباق  منتميبا إلب  بلبل تسبتعمل  يبه ضبمانات تبأمين 
 ان يتقبلم بطلب  مسببا إلب  صباح  العمبل لمعر بة  يمبا إذا كبان يقببل مثبل هبذاعل  المناق  

 الضمان  و ي كل األحوال يج  ان تكون تلف الضمانات مصلقة من بنوف محلية عنل تقليمها.
عنوان المناق  الرسمي الكامل. اما إذا كان مركز المناق  الرايسي خارج األرلن  بإن عليبه  -هـ 

األرلن ليعتبببر عنوانببه الرسببمي الببذ  توجببه إليببه كا ببة المراسببالت  ان يحببلل عنوانببا لببه  ببي
 واعشعارات. وكل إشعار او رسالة تبعث مسجلة عل  هذا العنوان تعتبر وكأنها قل سلمت إليه.

ان يقلم تحليال ألسعار البنول الرايسية المحلل   ي العطباء  مبينبا تكباليف المبوال والتجهيبزات  -و 
 لمصبببببببباريف اعلاريببببببببة واألربببببببببا  عنجبببببببباز بنببببببببول األشببببببببغال اآلليببببببببة والمصببببببببنعيات وا

 كاملة.
ا  معلومات او بيانات اخرى يطل  إل  المناق  تقليمها او إر اقها بعرضه إذا كانت مطلوبة  -ز 

 بموج  الشروط الخاصة االضا ية او المواصفات الخاصة او هذي التعليمات.
 

نول  ي جلول الكميات عل  انهبا القيمبة الكليبة ألشبغال كبل تعتبر األسعار التي يلونها المناق  امام الب (5)
مببن تلببف البنببول وإنجازهببا واصببال  ايببة عيببو   يهببا و قببا للعقببل  وتشببمل كببذلف األعمببال التمهيليببة 

(Preliminaries)  .)اال اذا ورل لألعمال التمهيلية بنول منفصلة خاصة بها  ي جلول الكميات( 
 

 توضيح االلتباة: (6)
اف ا  التباة او تناق   ي وثااا العطاء  او كانبت هنباف حاجبة لتوضبيح ا  بمبو   بي إذا كان هن

وثبااا العطبباء   علبب  المنبباق  ان يتقببلم بطلبب  خطببي إلب  راببية لجنببة العطبباءات المختصببة مببن اجببل 
 ( 7التوضبببيح وإزالبببة االلتبببباة  بببي موعبببل يسببببا التببباريج المحبببلل لفبببتح العطببباء بمبببا ال يقبببل عبببن )

ع اعجابة خطيا عل  االستفسارات عل  جميع المناقصين المتقلمين للعطباء  وال يجبوز ايام  ويتم توزي
 ان يتخذ مثل هذا التوضيح مبررا لطل  تمليل الموعل المحلل لتقليم العر .

 

 إيلاع العرو : (7)
  يقلم العر  متكامال و ي ظرف مختوم مكتو  عليه من الخارج عطاء رقم -ا 

المرا ئ الشاطاية ونقل ازالة  ف واعمال تنفيذ مشروع : الخا  ب (2019/ هــ / 4)
(jetties ) العقبة       - الشاطئ االوسط والشاطئ الجنوبي   يالقاامة 

واسم المقاول ويولع  ي صنلوا العطاءات الذ  تحللي لجنة العطاءات المختصة  ي إعالنها 
 ع.عن العطاء وذلف  ي او قبل الموعل والتاريج المحللين لإليلا

 إن ا  عر  يقلم بعل موعل اعيلاع ير   ويعال إل  صاحبة مقفال. -  
تفتح العرو  عال   ي جلسة علنية بحضور من يرب  من المناقصين  إال إذا ن   ي لعو   -ج 

 العطاء عل  إتباع اسلو  آخر.
 إلزامية العرو : (8) 

العبر  ملزمبا  بقب ل تقليمبه وييعتبر العر  المقلم ملزما للمناق  وال يجوز سبح  هبذا العبر  بعب
( يوما ابتلاء من تاريج إيلاع العرو  إال إذا حلل  ي لعو  العطباء 90للمناق  الذ  تقلم به لفتر  )
 مل  التزام اطول من هذي المل .

 
 عمالت الل ع وسعر المناقصة: (9)
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 عو  العطاء.عل  المناق  تقليم اسعاري باللينار األرلني إال إذا ن  عل  بير ذلف  ي شروط ل
وإذا كانت هنالف عمالت اخرى للل ع منصو  عليها  ي نمبوذج عبر  المناقصبة   إنبه يجب  تحليبل 

 تلف العمالت واسعار تحويلها  ي موعل "التاريج األساسي".
 

 
 تقييم العرو  وإحالة العطاء

 
 
 تقييم العرو : (10)

شببغال  ببي سببلطة منطقببة العقبببة يببتم لراسببة عببرو  المناقصببات وتقييمهببا بموجبب  نظببام اللببوازم واأل
االقتصالية الخاصة  و التعليمبات المنبثقبة عبن النظبام نفسبه   ويفتبر   بي المنباق  ان يكبون علب  

 اطالع ولراية بهذي التعليمات.
 
 اسلو  تلقيا العرو : (11)

إذا وجل  ي العر  خطأ او تناق  بين حسا  جملة ا  مبلب  ومبا يجب  ان تكبون عليبه هبذي  -ا 
بتطبيا سعر الوحبل    للجنبة المختصبة الحبا بتعبليل جملبة المبلب  بمبا يتفبا وتطبيبا الجملة 

 سعر الوحل   وبالتالي يتم تعليل مجموع األسعار او المبل  اعجمالي للعطاء و قا لذلف.
إذا اختلببف العببلل المببذكور باألرقببام عببن المببذكور كتابببة بالكلمببات   تعتبببر كتابببة الكلمببات هببي  -  

 ح القيمة تبعا لذلف.الملزمة وتصح
 
إذا وجببل خطببأ  ببي ا  مببن العمليببات الحسببابية   إنببه يببتم تصببحيح المجمببوع ويكببون المجمببوع  -ج 

 المصحح ملزما للمناق .
 
إذا وجل ان المنباق  لبم يقبم بتسبعير بنبل او اكثبر مبن البنبول   إنبه يحبا للجنبة المختصبة إمبا  -ل 

وكأنها محملبة علب  بنبول العطباء األخبرى  ر   العر   او اعتبار تلف البنول بير المسعر  
 وعل  المناق  تنفيذها ) يما إذا احيل عليه العطاء( بلون مقابل.

 إذا قام المناق  بتسعير بنل بصور  مغلوطة او مبال   يها   للجنة المختصة الحا بما يلي: -هـ 
 ر   العر   او - 1
سبوا اللارجبة واسبعار المناقصبين تعليل األسعار بموا قة المقاول مستأنسة بأسعار ال - 2

اآلخرين ) شريطة ان تبق  القيمة اعجمالية للعبر  بعبل التعبليل مسباوية او اقبل مبن 
 قيمة العر  بعل التلقيا الحسابي(.

 
 ال تنظر اللجنة  ي عرو  المناقصات المخالفة لشروط العطاء وبخاصة  ي الحاالت   -و

 التالية :        
 المناقصة المطلوبة  ي العطاء .علم ار اا كفالة  -1  
 وجول تحفظات او شروط منا ية لشروط العطاء . -2  
 وجول ا  شط  او اضا ة او الغاء يؤل  ال  الغمو  وعلم الوضو  . -3  
 
 يجوز للجنة ان تستبعل عرو  المناقصات  ي ا  من الحالتين التاليتين :     -ز 
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 علم توقيع المناق  عل  العر   -1  
 علم كتابة اسعار الوحل  للبنول بالكلمات إضا ة إل  األرقام . -2  
 
تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها  ي إهمبال ا  عبر  بيبر متقيبل بمبا ورل  بي هبذي التعليمبات.  (12)

ونظبام اللبوازم واالشبغال  بي السبلطة كما تمبارة صبالحياتها بموجب  احكبام نظبام األشبغال الحكوميبة 
التقيل بأقل العرو  قيمة  ويتم كل ذلف لون ان يكون أل  مناق  لم يفز بالعطاء وإحالة العطاء لون 

 ا  حا  ي مطالبة صاح  العمل بأ  تعوي  إزاء ذلف.
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 الشروط الخاصة: -  
 

ك فاعمال  ترغب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة القيام بتنفيذ :وصف المشروع موضوع هذا العطاء

في الشاطئ االوسط والشاطئ الجنوبي في الجسور المعدنية القائمة ( وازالة ونقل المرافئ الشاطئية القائمة )

 محافظة العقبة وجميع العناصر المكونة للجسور والمرتبطة بها وبمافي ذلك االساسات مهما كانت طبيعتها

إلى الجهات المعنية  ج الفك والهدم واإلزالةتسليم ناتوونقل  ،وعددها اثنان ،ونوعها ومهما بلغ عمق تأسيسها

الفنية و  وحسب المواصفات من قبل السلطة والى االماكن المتفق عليها من قبل المهند  المشرفالمعتمد 

 .الكميات الواردة في وثائق العطاء

سكان ( لوزارة األشغال العامة واإل2010تعتبر الشروط الخاصة في دفتر عقد المقاولة الموحد )فيديك  •

في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  2001( لسنة 4)الجزء الثاني( ونظام اللوازم واألشغال رقم )

السارية بتاريخ طرح هذا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطاً خاصة لهذا العطاء، وان تقديم 

جميع بنودها إضافة إلى ما سيرد من عرل المناقص يعتبر التزاماً منه بأنه قد اطلع عليها وتفهمها وقبل ب

 الشروط الخاصة اإلضافية لهذا العطاء.
 

 :جهاز المقاول المنفذ •
 

 -يتعين على المقاول توفير عناصر جهازه المنفذ بالمؤهالت واألعداد التالية :     

 

( 500خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في مجال االشراف او التنفيذ ويحسم مبلغ  )بمراقب عام  -1

 دينار / شهرياً لحين تعيين المطلوب خالل فترة التنفيذ. مائة خمس

 
 

 

 

 األشغال المؤقتة المطلوبة من المقاول: ■
  غير مطلوب 

 

 التكاليف:اعضا ية الخاضعة لتعليل األسعار بسب  تغير  الموال ■
 و قا لتعاميم وزار  االشغال.
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 ملحا الشروط الخاصة: -ج
ء باسببتثناء عطبباءات الخببلمات الهنلسببية واالستشببارية ان ير ببا يترتبب  علبب  المنبباق   ببي ا  عطببا -1

بالعر  الذ  تقلم به كفالة بنكية مصلقة صالر  عن بنف او مؤسسبة ماليبة مرخصبة  بي األرلن او 
 شيكا مصلقا يحلل مبل  ا  منها  ي لعو  العطاء.

يل او التنفيذ مع مراعا  جميع الشروط المطلوبة  ي لعو  العطاء من حيث الجول  ومل  التور  -2
وملى قلر  المحال عليه العطاء عل  االلتزام بذلف , يجوز للجنة ان تحيل العطاء عل  العر  

 األ ضل واألنس  لون التقيل بأقل األسعار.

يتم تبلي  المتعهل الذ  احيل عليه العطاء بقرار اعحالة بالبريل المسجل عل  العنوان المثبت   -3
سيلة من وساال االتصال الحليثة التي يمكن توثيقها عل  ان يتم ذلف بالعر  الذ  تقلم به او بأ  و

 خالل مل  سريان األسعار المعروضة  ي جميع األحوال.

ال يجوز للمتعهل الذ  احيل عليه ا  عطاء ان يتنازل عنه او عن ا  جزء منه بأ  صور  كانت   -4
نات التي تقررها شريطة إل  ا  شخ  آخر لون موا قة خطية من اللجنة وحس  الشروط والضما

 مصالقة المجلة عل  هذا التنازل.

إذا لم يقم المتعهل الذ  احيل عليه العطاء بعل تبليغه بقرار اعحالة بتوقيع عقل تنفيذي وتقليم    -5
عشر يوما من تاريج  الكفاالت  او التأمينات المطلوبة منه بمقتض  احكام هذا النظام خالل اربعة

نوان المثبت بالعر  , يعتبر مستنكفا عن تنفيذ اعحالة ويصالر مبل  الكفالة تبليغه القرار عل  الع
او التامين الذ  قلمه عنل اشتراكه  ي العطاء وللجنة  ي هذي الحالة ان تتخذ اعجراءات التالية او 

 ا  منها:
 إحالة العطاء عل  مقلم العر  األ ضل الذ  يلي عر  المستنكف عن التنفيذ. -ا         

 إلغاء العطاء وإعال   طرحه. -          
  ن  ي البنل )ا و  ( من هذيـــإلزام المتعهل المستنكف  ي ا  من الحالتين المذكورتي -ج         
 لطة او اضرار لحقت بها نتيجة استنكا ه.ــالفقر  بفرا السعر وبأ  مبال  تحملتها الس             

 تراف  ي عطاءات السلطة لمل  ال تقل عن سنة.ـــف من االشحرمان المتعهل المستنك -ل         

 تقوم اللجنة بأ  إجراء منصو  عليه  ي هذي المال  لون ان تكون ملزمة بتوجيه ا  -هـ        
 إخطار او إنذار إل  المتعهل المستنكف او المتخلف قبل تنفيذ تلف اعجراءات.             

تصة باعحالة عل  زيال  او تخفي  حجم ا  اشغال يتقرر تنفيذها يحا للسلطة بقرار من الجهة المخ -6
للسلطة بموج  عطاء تم طرحه بمقتض  احكام هذا النظام شريطة ان تحس  اسعار الكميات الزاال  
او المخفضة لتلف األشغال باألسعار المحلل  لها  ي قرار اعحالة وان ال يتجاوز مجموع كلفة الكمية 

 ( من كامل مبل  اعحالة.%25) الزاال  او المخفضة

 للسلطة الحا  ي ر   كل العرو  المقلمة لون إبلاء األسبا . -7

 لون إبلاء األسبا . ركةـتحتفظ السلطة بحقها  ي تجزاة العطاء و إحالته عل  اكثر من ش  -8

 يج  كتابة سعر الوحل  باألرقام والكلمات وبخط واضح او طباعة.  -9

بين وبشكل واضح العنوان اللاام )الموقع والهاتف والفاكة )هام جلا (:  عل  المقاول ان ي -10
 وصنلوا البريل والهاتف الخلو  إن وجل( وتسمية الشخ  المخول بالتوقيع. 

إن الكميات الوارل ذكرها  ي جلول الكميات هي كميات تقليرية وال يجوز اعتبارها الكميات   -11
 اللقيقة والفعلية.

 رية المفعول صالر  عن وزار  األشغال العامة واعسكان. عل  المقاول إر اا شهال  تصنيف سا -12

إذا ارتأى صاح  العمل عنبل إعبلال وثبااا العطباءات ان هنباف حاجبة لتمويبل بعب  المشباريع ذات  -13
القيمببة المرتفعببة وقببام بتضببمين وثببااا العطبباء بنببلا" يسببمح بإصببلار حوالببة حببا و قببا" للنمببوذج 
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لحا هذي إل  بنف ما وتقلم إل  صاح  العمل بحوالة حا المر ا, وإذا طل  المقاول إصلار حوالة ا
منظمة وموقعة حس  األصول ,  عل  صاح  العمل بعل توقيع نموذج التبزام المحبال عليبه المر با 
بحوالة الحا تحويل استحقاقات المقاول الصا ية إل  البنف المهني , ويكون هذا االلتبزام بيبر قاببل 

معنبي خطيبا" عبلا الحباالت المحبلل  بنمبوذج التبزام المحبال عليبة للرجوع عنه اال بموا قبة البنبف ال
 .2002( لسنة 15وذلف طبقا" لبالغ رسمي رقم )

 اما إذا كانت وثااا العطاء ال تسمح بإصلار حوالة حا وطل  المقاول رسميا" تحويل  -14

مه بنيته استحقاقات العطاء إل  بنف ما  عل  صاح  العمل توجيه كتا  رسمي إل  البنف المعني يعل -15
المر با  جبتحويل مستحقات المقاول إليه ولون اعتببار صباح  العمبل طر با" ثالثبا" و قبا" للنمبوذ

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

يلتزم المقاول بتقليم تقارير  حوصات الجول  للموال واالشغال عنل تقليم الفاتور  المرحلية  -16
   موج  اليقاف صرف الفاتور .  ويعتبر علم تقليم هذي التقارير سب

 

تعتمل المختبرات الهنلسية المؤهلة للعمل للى لاار  العطباءات الحكوميبة اسبتنالا للتعباميم الصبالر   -17
عن وزار  االشغال العامة واالسكان عجراء الفحوصبات المخبريبة الالزمبة لجميبع مشباريع األشبغال 

 . ي السلطة
 

المعطبوف علب   20/10/2009( الصبالر بتباريج 1004) استنالا إل  قرار مجلة المفوضين رقبم -18

,علبب  المقبباول تشببغيل مببا  30/9/2009( تبباريج 18/11/1/19784كتببا  رااسببة الببوزراء رقببم )

( من كبوالري الفنيبة الالزمبة لتنفيبذ المشبروع مبن متبلربي الشبركة الوطنيبة للتشبغيل %15نسبته )

 .والتلري 

شغال في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المتخذ في لجنة اللوازم واالاستنادا إلى قرار     1 -19

حال رغبة المقاول العمل خارج في  12/11/2018( والمنعقدة بتاريخ 87/2018جلستها رقم )

أوقات الدوام الرسمي وفي العطل الرسمية يتحمل المقاول الكلف المترتبة علة العمل اإلضافي 

 االتي: لجهاز االشراف المسمى على المشروع وحسب

 

 الكلفة البند

 دنانير / ساعة 10 كلفة ساعة المهند  المشرف

 دنانير/ الساعة 6 كلفة ساعة المراقب

 من االجمالي %25 مصاريف إدارية 
 

 
أي الية أخرى يتم االتفاق عليها حسب طبيعة االشراف على المشروع في حال كان االشراف من قبل  -2

لسلطة ( وحسب الشروط التي تذكر في عقد اتفاقية االشراف استشاي وليس ذاتي ) من قبل كوادر ا

 (2)ع
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 نماذج االتفاقيات والضمانات: -ل
 

 نموذج كتا  عر  المناقصة 1-ل
Letter of Tender 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

_____________________________________________________________ 

 
 إل  السال  )صاح  العمل(:....................................................................

 

سة شروط العقل  والمواصفات   لقل قمنا بزيار  الموقع والتعرف عل  الظروف المحيطة به   كما قمنا بلرا

والمخططات وجلاول الكميات  وملحا عر  المناقصة   ومالحا 

العطاء ......................................................................................... المتعلقة بتنفيذ اشغال 

م بتنفيذ األشغال وإنجازها وتسليمها وإصال  المشروع المذكور اعالي . ونعر  نحن الموقعين الناي ان نقو

اية عيو   يها و قاً لهذا العر  الذ  يشمل كل هذي الوثااا الملرجة اعالي مقابل مبل  إجمالي 

 وقلري : ......................................... او ا  مبل  آخر يصبح مستحقاً لنا بموج  شروط العقل .

من تاريج إيلاع العرو    واّن يظل العر  ملزماً ( يوماً 90)لمناقصة هذا لمل  نوا ا عل  االلتزام بعر  ا

لنا   ويمكنكم قبوله  ي ا  وقت قبل انقضاء مل  االلتزام هذي   كما نقر بأّن ملحا عر  المناقصة يشكل 

 جزءا" ال يتجزا من كتا  المناقصة " .

( من شروط العقل   وان 4/4طلو  بموج  المال  )نتعهل  ي حالة قبول عرضنا   ان نقلم ضمان األلاء الم

نباشر العمل بتاريج امر المباشر    وان ننجز األشغال ونسلمها ونصلح اية عيو   يها و قاً لمتطلبات وثااا 

 العقل خالل " مل  اعنجاز "  .

المناقصة" هذا مع "  وما لم يتم إعلال وتوقيع اتفاقية رسمية  يما بيننا   وإل  ان يتم ذلف  إّن " كتا  عر 

 كتا  القبول او قرار اعحالة الذ  تصلرونه   يعتبر عقلاً ملزماً  يما بيننا وبينكم .

 ونعلم كذلف بأنكم بير ملزمين بقبول اقل العرو  قيمة او ا  من العرو  التي تقلم إليكم .

 

 م/..................حرر هذا العر   ي اليوم : ................ من شهر: ................ عا

 

 توقيع المناق  : ........................

 

 شاهل: .................................
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 الملحا 2 –ل 
Appendix 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .يعتبر هذا الملحا جزءا" من اتفاقية العقل ■
____________________________________________________________ 

مالحظة: باستثناء البنول التي تمت تعباتها و قاً لمتطلبات صاح  العمل    إّن المقاول ملزم باستكمال البيانات التالية قبل تقليم 

   عرضه .

 التحليلات -10-1 رقم المال  البيــــان

 اسم صاح  العمل:

 عنوانه:

1/1/2/2 

 1/3و

 الخاصة سلطة منطقة العقبة االقتصالية

 اسم المهنلة :

 عنوانه:

1/1/2/4  

 اسم المقاول:

 عنوانه:

1/1/2/3 

 1/3و

 

 لينار ارلني ثمانمااة( 800) التعليمات كفالة المناقصة

 ( من قيمة العقل%5) التعليمات كفالة اصال  العيو 

 1/1/3/3 لألشغالنجاز عمل  ا

 

 يوماً  ثالثونخمسة و( 35)

 ( يوما تقويميا  ---)   1/1/3/7 يو صال  العإشعار بع تر  ا

 القوانين األرلنية السارية المفعول 1/4 القانون الذ  يحكم العقل

 اللغة العربية 1/4 اللغة المعتمل   ي العقل

 اللغة العربية  1/4 لغة االتصال

ل  إل لخوالمل  التي سيمنح  يها المقاول حا ال

 الموقع

 . مر المباشر ا( ايام تقويمية من تاريج 7) 2/1

 لاءألقيمة ضمان ا

قيمة ضمان األلاء خالل  تر  اعشعار بإصال  

 العيو  )ضمان اصال  العيو (

 " المقبولة( من "قيمة العقل 10%) 4/2

 ( من قيمة العقل 5%)

 بير مطلو   4/9 نظام توكيل الجول 

  مطلو 

و حسب رسمي الدوام ال على المقاول أن يعمل أيام 6/5 المعتال وقات العمل ا

موقع الفي النجاز المهام ما تفرضه طبيعة العمل 

 وحسب تعليمات الجهاز المشرف. 

الفتر  المحلل  لمباشر  العمل بعل التاريج المحلل 

 للمباشر 

 

( يوما  وتعتبر هذي الفتر  مشمولة ضمن 15) 8/1

 مل  اعنجاز
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 ارلني لينار ستون( 60) 8/7 قيمة تعويضات التأخير

 المقبولة( من قيمة العقل  %15) 8/7 قص  لقيمة تعويضات التأخيرألا الحل

 ال يوجل 8/13 مكا أ  اعنجاز المبكر

الفتر  المحلل  للجنة تسلم األشغال لمشاريع 

 المستشفيات ومحطات التوليل وما يماثلها

 ( يوما28) 10/1

عن "المبل   النسبة الماوية التي تل ع للمقاول

 إذا لم ترل  ي الجلاول "يتم صر هالذ   االحتياطي

13/5-   (15%) 

 11/1 تقلير قيمة األشغال

 

 بالكيل مع جلول الكميات  √■

 بالمقطوع  ■

 --- 14/2 قيمة الل عة المقلمةالحل االلن  ل

 اللينار األرلني 14/15 عمالت الل ع للمقاول

  ( يوما من تاريج المباشر14خالل ) 18/1 تقليم وثااا التأمينات

 الل عة( من قيمة %10) 14/3 نسبة المحتجزات

 "المقبولة( من "قيمة العقل %5) 14/3 عل  للمحتجزات ألالحل ا

 ل  الموقع   إالتحضيرات عنل الوصول 

             

جميع الموال والتجهيزات االلية التي تلخل  ي  14/5

 االشغال اللاامة

 ارلني. لينار االف ثمانية( 8000) 14/6 المرحلية لن  لقيمة الل عةألالحل ا

  14/7 سعار تبليل العمالتا

 ( سنوياً %9) 14/8 )نفقات التمويل( نسبة الفاال  القانونية

 عشرون الف لينار(   20000)  18/3 لن  لقيمة التأمين ضل الطرف الثالثألالحل ا

 من عضو  واحل   20/2 تشكيل مجلة  ّ  الخال ات

   عضاء امن ثالثة 

 المباشر ( يوما من تاريج 28خالل ) 20/2  ّ  الخال ات   تعيين مجلة تر

عضاء مجلة  ّ  الخال ات  ي االتي تعين  الجهة

 حالة علم االتفاا بين الفريقين

 جمعية المحكمين األرلنيين 20/3

سلطة تعيين المحكمين  ي حالة تخلف األطراف عن 

 التعيين

 نا ذبموج  قانون التحكيم األرلني ال 20/6

 عضو  واحل   20/6 علل اعضاء هياة التحكيم

  عضاء اثالثة 

 بموج  قانون التحكيم األرلني 20/6 القواعل اعجرااية للتحكيم

 (1/1/5/6شغال )ألقسام اا

 

 

 

 

 

نجاز عمل  ا

 به  الخاصة

(1/1/3/3) 

 .قيمة تعويضات التأخير لكل يوم تأخير 
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 نموذج كفالة المناقصة 3 –ل 
ender GuaranteeForm of T 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

_____________________________________________________________ 

 
 ...............................................................إل  السال  )صاح  العمل(:.....

 
لقل تم إعالمنا اّن المناق  :شركة: ............................................................. سيتقلم بعر  

عل  ان يتقلم للمناقصة للمشروع المنوي عنه اعالي استجابة للعو  العطاء   ولما كانت شروط العطاء تن  
 المناق  بكفالة مناقصة مع عرضه   وبناء" عل  طلبه    إّن مصر نا:

 

بنف ................................................... يكفل بتعهل ال رجعة عنه ان يل ع لكم 

 -:مبل  ............................... عنل ورول اول طل  خطي منكم وبحيث يتضمن الطل  ما يلي 

اّن المناق    بلون موا قة منكم   قام بسح  عرضه بعل انقضاء آخر موعل لتقليم العرو  او قبل  -ا

 يوماً  او  (90)انقضاء صالحية العر  المحلل  بـ 

بأّن المناق  قل ر   تصحيح األخطاء التي ورلت  ي عرضه بما يتوا ا مع الشروط المحلل  لتلقيا  - 

 جهة إل  المناقصين  او العرو   ي التعليمات المو

 انكم قل قمتم بإحالة العطاء عليه   ولكنه اخفا  ي إبرام اتفاقية العقل  او -ج

 انكم قل قمتم بإحالة العطاء عليه   ولكنه اخفا  ي تقليم ضمانات األلاء بموج  شروط العقل   -ل

 

 ويتعين إعالتها إلينا  كما اّن هذي ( يوماً 90وعل  ان يصلنا الطل  قبل انقضاء مل  صالحية الكفالة البالغة )

 الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها  ي األرلن .

 

 توقيع الكفيل/ البنف : ....................................

 

 المفو  بالتوقيـع : .....................................

 

 التاريــــــج: .....................................
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 نموذج اتفاقية العقل 4 –ل 
Agreement 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 صاح  العمل : ................................................................................

 
 ..........................المقـــاول :........................................................

 

_____________________________________________________________ 

 
يرب  صاح  العمل  ي تنفيذ األشغال المتعلقة بمشروع......................................... والمكون 

 ....................من: ...............................................................
 
 

 ( : ACCEPTANCEقبول ) 

 

إّن صاح  العمل   بمجرل توقيعه الناي   قل قبل بعر  المقاول ويوا ا انه إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال 

 وإصال  اية عيو   يها   سيقوم بموا اته بالل عات حس  احكام العقل.

 قيمة العقل: ............................

 اعنجاز:........................... مل 

 تعتبر هذي االتفاقية نا ذ  بتاريج تسلم المقاول للنسخة األصلية الموقعة من قبل صاح  العمل.

 توقيع صاح  العمل: ...................................

 المفو  بالتوقيع عنه : .............................

 .........وظيفته : ................

 التاريج: ......................... 
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 نموذج اتفاقية العقل 5 –ل 

Agreement 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 العطاء رقم: .......................................ع: ................................... المشرو
 

 
 .................سنة ...ل......... ........ من شهر .............ة  ي هذا اليوم .....حررت هذي االتفاقي

 
 بين

 

صاح  العمل :  سلطة منطقة العقبة االقتصالية الخاصة ويمثلها راية مجلة المفوضين عل  اعتباري 
 "الفريا األول"

 و
 .......... عل  اعتباري "الفريا الثاني"المقاول  :   ..............................................

 
 لما كان صاح  العمل راببا  ي ان يقوم المقاول بتنفيذ اشغال مشروع:  ...................

...................................................................................................... 
ولما كان قل قبل بعر  المناقصة الذ  تقلم به المقاول لتنفيذ األشغال وإنجازها وإصال  اية عيو   يها 

 وتسليمها و قا لشروط العقل 
 

  قل تم االتفاا بين الفريقين عل  ما يلي:
 
 لمشار يكون للكلمات والتعابير الوارل   ي هذي االتفاقية نفة المعاني المحلل  لها  ي شروط العقل ا - 1

 إليها  يما بعل.         
 تعتبر الوثااا الملرجة تاليا جزءا ال يتجزا من هذي االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذي الصور : - 2

 ...........................................................    "كتا  القبول"  -ا 
 ...........................................................   "كتا  عر  المناقصة -  
 ...األرقام: ..................................................مالحا المناقصة ذات  -ج 
 شروط العقل )الخاصة والعامة( -ل 
 المواصفات -هـ 
 المخططات -و 
 والجلاول المسعر  )جلاول الكميات والجلاول األخرى( -ز 
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 5-د
 
 .......................................................  :  "يمة العقد المقبولة"ق - 3
 .......................................................  :     "مدة اإلنجاز" 
 غرامة التأخير         :              ....................................................... 
 

  التاريخ  القيمة   رسوم طوابع وجامعة رقم وصل

 
صالح  - 4 نجازها وا  إزاء قيام صاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ األشغال وا 

 أية عيوب فيها وتسليمها وفقا ألحكام العقد.
 
صالح أية - 5 نجازها وا  عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب العمل بأن يدفع إلى المقاول  إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وا 

 قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد.
 

وبناءا على  ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك وفقا للقوانين المعمول 
 بها.

 
 لفريق الثاني )المقاول(ا

 

 الفريق األول )صاحب العمل(

 التوقيع: ...........................................
 
 االسم: .............................................
 
 الوظيفة: ...........................................
 

 وقد شهد على ذلك:.
 

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

 االسم   : 
 

 الوظيفة : 

 التوقيع: ...........................................
 
 االسم: .............................................
 
 الوظيفة: ...........................................
 

 وقد شهد على ذلك: 
 

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

 االسم   : 
 

  العطاءات الهندسية مديرية الوظيفة : مدير



 مديرية العطاءات الهندسية            المملكة األردنية الهاشمية                       2019/هــ/4   عطاء رقم :

  2019  ثان     كانون

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة                                              

القائمة  (jetties) الشاطئيةالمرافئ ونقل ازالة فك و أعمال        
                   العقبة -والشاطئ الجنوبيالشاطئ االوسط  في

 

 

 21 

  

 التنفيذ ( حسن نموذج ضمان األلاء ) كفالة 6 –ل 
Performance Guarantee 

 
 

 

 إل  السال : ...................................................................................
 .. 

 ..................................................................: يسرنا إعالمكم بأن مصر نا
 

 قل كفل بكفالة مالية  المقاول:..................................................................

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

 

 بخصو  العطاء رقم )      /    (

 المتعلا بمشروع :..............................................................................

 بمبل  : ) ........................................( لينار ارلني.................................

.................................................................وذلف لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه حس  

الشروط الوارل   ي وثااا عقل المقاولة  واننا نتعهل بأن نل ع لكم. بمجرل ورول اول طل  خطي منكم المبل  

ع ذكر األسبا  اللاعية لهذا الطل  بأّن المقاول قل المذكور او ا  جزء تطلبونه منه بلون ا  تحفظ او شرط. م

ر   او اخفا  ي تنفيذ ا  من التزاماته بموج  العقل . وذلف بصرف النظر عن ا  اعترا  او مقاضا  من 

 جان  المقاول عل  إجراء الل ع .

 

العقل المحلل وتبق  هذي الكفالة سارية المفعول من تاريج إصلارها ولحين تسلم األشغال المنجز  بموج  

مبلاياً بتاريج..................... شهر.....................من عام...................... ما لم يتم تمليلها او 

 تجليلها بناء" عل  طل  صاح  العمل.

 

 

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

 

 المفو  بالتوقيع : ....................... 

 

 ج.......................التاريــــ  
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 نموذج ضمان إصال  العيو  ) كفالة الصيانة ( 7 – ل
Defects Liability Guarantee 

 
 

 

 إل  السال  :.....................................................................................

 ............................................يسرنا إعالمكم بأّن مصر نا: ........................

 قل كفل بكفالة مالية   المقاول: ..................................................................

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

 

 قم )      /     (بخصو  العطاء ر

 المتعلا بمشروع : .............................................................................

 بمبل  : ) ........................................( لينار ارلني.................................

...................................................وذلف ضماناً اللتزام ..............................................

المقاول لتنفيذ جميع التزاماته  يما يخ  اعمال اعصالحات والصيانة بموج  احكام عقل المقاولة الموجز.  

نه منه بلون المبل  المذكور او ا  جزء تطلبو -بمجرل ورول اول طل  خطي منكم  -وإننا نتعهل بأن نل ع لكم 

ا  تحفظ او شرط / مع ذكر األسبا  اللاعية لهذا الطل  بأن المقاول قل ر   او اخفا  ي تنفيذ التزاماته 

 يما يخ  اعمال اعصالحات والصيانة بموج  العقل   وكذلف بصرف النظر عن ا  اعترا  او مقاضا  من 

 جان  المقاول عل  إجراء الل ع .

 

المفعول من تاريج إصلارها ولحين التسلم النهااي لألشغال  بموج  العقل وقيام وتبق  هذي الكفالة سارية 

 المقاول بإكمال النواق  واعصالحات المطلوبة ما لم يتم تمليلها او تجليلها بناء" عل  طل  صاح  العمل .

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

 

 المفو  بالتوقيع : ....................... 

 

 التاريــــج: ....................... 
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 نموذج إقرار بالمخالصة 8 – ل

Discharge Statement 

 

 

 اقر انا الموقع إمضااي وخاتمي الناي :

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

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

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا  ي الناي :

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

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

 

 بأننا قبضنا من ................................ مبل  ) .....................( ليناراً ارلنياً .

 وذلف قيمة الل عة الختامية عن مشروع إنشاء :

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

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

 

 موضوع العطاء رقم :

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

  بموج  هذا اعقرار اننا قل قمنا بتقليم كا ة مطالباتنا المتعلقة بالعقل وبهذا  إننا نبرئ نصر

ذمة......................................................... وحكومة المملكة األرلنية الهاشمية من ا  حا او 

 عالقة بالمشروع المبين اعالي إبراء مطلقاً .

 

  ي ................................... وعليه نوقع تحريراً 

 اسم المتعهل : ............................................

 اسم المفو  بالتوقيع: ...................................

 توقيع المفو  بالتوقيع: ................................

 

 الخاتم:
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  اتنموذج اتفاقية  ّ  الخال 9 –ل   
Dispute Adjudication Agreement 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

 
 ................صاح  العمــل :................................ عنوانه: ....................

 
 ... عنوانه: .........................................المقـــــاول :.............................

 
 عضو المجلـة :............................... عنوانه: ....................................

____________________________________________________________ 
 

لما قام صاح  العمل والمقاول بإبرام " اتفاقية العقل " وكونهما يرببان مجتمعين بتعيـين الحكم ويسم  ايضاً 
 -"    إّن كالً من صاح  العمل والمقاول وعضو المجلة   قل اتفقوا عل  ما يلي : DAB" المجلة " 

 
قية  ّ  الخال ات   مع إلخال التعليالت التالية تعتبر الشروط الملحقة بهذي االتفاقية شروطاً التفا -1

 عليها: .............................................................................

( من شروط اتفاقية    الخال ات    إنه سوف يتم ل ع بلل اتعا  الحكم عل  17عمالً بأحكام المال  ) -2

 -النحو التالي :

 ) مبل  شهر  او مقطوع ( .بلل استبقاء  -

 )          ( لينار عن كل يوم كمياومات . -

 مضا اً إليها النفقات األخرى . -

إزاء قيام صاح  العمل والمقاول بل ع بلالت األتعا  والنفقات األخرى بشروط اتفاقية    الخال ات    -3

  ألحكام هذي االتفاقية . إّن الحكم يتعهل بأن يقوم بمهام " المجلة " كمسو للخال ات و قاً 

يتعهل صاح  العمل والمقاول مجتمعين ومنفرلين بأن يل عا للحكم   إزاء الااه لمهام    الخال ات بلل  -4

 االستبقاء والمياومات والنفقات األخرى التي تتحقا له بموج  شروط اتفاقية    الخال ات .

 وتعبر لغة االتصاالت بين الفريقين هي اللغة العربية  .إّن هذي االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األرلني  -5

 صاح  العمل    المقاول        الَحكمَ 

 

 : وقل شهل عل  ذلف
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 قواعل اتفاقية    الخال ات ) القواعل (

( يوماً من تاريج نشوء الخالف   21 ي حالة نشوء خالف  يسم  ) الحكم ( خالل مل  ال تتجاوز ) -1

  تسميته . وإذا لم يتم االتفاا عل  ذلف  بإمكان ا   ريا الطل  إل  سلطة باتفاا الفريقين عل

( 14التعيـين المحلل   ي الملحا لتعيـينه وعل  سلطة التعيـين ان تقوم بتعيـينه خالل ملي ال تتجاوز )

 يوماً من تاريج تقليم الطل  إليها ويعتبر هذا التعيـين ملزماً للطر ين .

الحكم باالتفاا بين الفريقين   وتنقضي مل  التعيـين عنل انتهاء  تر  الصيانة او  يمكن إنهاء تعيـين -2

 إصلار قرار الحكم او سح  الخالف المحول للحكم ايهما يقع الحقاً .

يتعين عل  الحكم ان يكون ويبق  خالل الاء مهمته محايلاً ومستقالً عن الفريقين   وال يجوز له تقليم  -3

إالّ باطالع وموا قة الفريا اآلخر   وعليه ان يفصح  وراً وخطياً عن ا  شئ  النصح إل  ا   ريا

 اصبح عل  علم به مما قل يؤثر عل  حياليته او استقالليته .

يتعين عل  الحكم ان يتصرف بإنصاف وسوااية  يما بين الفريقين   بإعطاء كل منهما  رصة معقولة  -4

 الفريا اآلخر .لعر  قضيته وتقليم رلولي عل  ما يقلمه 

يتعين عل  الحكم ان يتعامل مع تفاصيل العقل ونشاطاته وجلسات االستماع التي يعقلها بسرية تامة    -5

وان ال يصر  عن ا  من مضامينها إالّ بموا قة الفريقين   كما يج  عليه ان ال يوكل أل  طرف آخر 

 بموا قة الفريقين . القيام بمهمته او ان يستقلم اية خبر  قانونية او  نية إالّ 

ال يعتبر الحكم  ي ا  حال مسؤوالً عن ا  إلعاء بشأن  عل قام به او امر ابفله إالّ إذا امكن إثبات اّن  -6

 ما قام به ناتج عن سوء نية .

للحكم ان يقرر زيار  الموقع وان يعقل جلسة استماع يلع  إليها الفريقان  ي الوقت والمكان اللذين  -7

 ان يطل  اية وثااا منهما   وعل  الفريقين االستجابة لطل  بهذا الخصو  .يحللهما وله 

يتعين عل  الحكم ان يتصرف كخبير بير متحيز ) ولية كمحكم (   ويكون متمتعاً بالصالحية الكاملة  -8

لعقل جلسات االستماع كما يراي مناسباً لون التقيل بأية إجراءات او قواعل باستثناء هذي القواعل   

 -يتمتع  ي هذا السياا بالصالحيات التالية :و

 ان يقرر ملى صالحيته الذاتية   وكذلف نطاا الخال ات المحالة إليه . -ا

 ان يستعمل معر ته المتخصصة ) إن تو رت ( . - 

 ان يتبن  اعتمال اسلو  االستجوا  . -ج

 ان يقرر ل ع نفقات التمويل التي تستحا بموج  احكام العقل . -ل

 ن يراجع وينقح ا  تعليمات او تقليرات او شهالات او تقيـيم  يما يتعلا بموضوع الخالف .ا -هـ

ان ال يسمح أل  شخ  بير المقاول وممثله وصاح  العمل وممثله   لحضور جلسات  -و

االستماع   وله ان يستمر  ي عقل جلسة االستماع إذا تغي  ا   ريا عن الحضور   بعل 

 به بصور  صحيحة عن موعل الجلسة .التحقا من انه تم إبال
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 ال يجوز للحكم التنازل عن االتفاقية للغير بلون الموا قة الخطية المسبقة من قبل الفريقين  -9

 يراع  ان ال يستلع  الحكم كشاهل لتقليم ا  لليل بالنسبة أل  خالف ناشئ عن العقل او متصل به . -10

تم الل ع له خالل المهلة المحلل    شريطة ان يرسل إل  يحا للحكم ان يتوقف عن العمل إذا لم ي -11

 ( يوماً . 28الفريقين إشعاراً بذلف ملته ) 

إذا  تخلف المقاول عن الل ع مقابل المطالبات التي تقلم إليه من الحكم   يقوم صاح  العمل بالل ع  -12

 إل  الحكم وله ان يسترل ما يترت  عل  المقاول من مبال  إزاءها .

( يومباً . و بي حالبة اسبتقالته او 21يمكن للحكم ان يستقيل شريطة ان يعلم الفبريقين بإشبعاري ملتبه ) -13

موتببه او عجببزي عببن الاء مهامببه او إنهبباء عقببلي او ر ضببه االسببتمرار  ببي الاء مهامببه بموجبب  هببذي 

 انقطاعه. يوماً من تاريج (14القواعل   إنه يتعين عل  الفريقين ان يقوما بتعيـين بليل له خالل )

يتعين ان تكون لغة االتصال بين الفريقين وكذلف الحكم والفريقين   ولغة التلاول  ي الجلسات   باللغة  -14

 المحلل   ي اتفاقية    الخال ات وان يتم إرسال نسج عن اية مراسالت إل  الفريا اآلخر.

ف يحال إليه وذلف خالل  تر  ال يتعين عل  الحكم ان يصلر قراري خطياً إل  الفريقين بشأن ا  خال -15

( يوماً من تاريج إحالة الخالف إليه او من تاريج سريان اتفاقية    الخال ات   إن كانت 21تتعلى )

قل تمت بعل إحالة الخالف إليه . يج  ان يكون القرار مسبباً   وان ينوي  يه بأنه يتم و قاً لهذي 

 القواعل .

( آنفاً بعمله   او تصرف بسوء نية    إنه يعتبر بير 3ام البنل رقم )إذا قام الحكم بنق  ا  من احك -16

مستحا لقب  بلل اتعابه او نفقاته   ويتعين عليه ان يرل تلف الرسوم والنفقات التي تم صر ها له   

 إذا نتج عن ذلف النق  ان قراراته او إجراءاته بشأن حل الخال ات اصبحت باطلة او بير  اعلة .

 -عا  الحكم عل  النحو التالي :تل ع ات -17

 بلل االستبقاء كمبل  شهر  او مقطوع . -

 المساومات عن كل يوم عمل  ي زيار  الموقع او عقل جلسات االستماع . -

مضا اً إليها نفقات الاء المهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر  -

 واععاشة .

 اء الحكم لمهامه .يبق  بلل المياومات ثابتاً طيلة مل  ال -

 

( يوماً من تاريج تسلمه  28يتعين عل  المقاول ان يل ع للحكم بلل اتعابه ونفقاته خالل )  -

 ( منها الحقاً . %50للفواتير الخاصة بذلف ويقوم صاح  العمل بل ع ما نسبته ) 

اثرها  إذا نشأ ا  خالف يتعلا باتفاقية    الخال ات   او بسب  نقضها او إنهااها او انعلام -20

    إنه يتم النظر  ي الخالف وتسويته بموج  احكام قانون التحكيم األرلني .
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 لجزء الثالث:ا
 

 المواصفات الفنية العامة:   -ا

 
والثباني المباني : تعتبر المواصفات الفنية العامة للمباني )المجلل األول( األعمال الملنيبة و المعماريبة  -1

الصالر  عن وزار  األشغال العامبة واعسبكان وكبولات البنباء  نيكيةوالثالث لالعمال الكهربااية والميكا

مع مراعا  الصالر  عنها مواصفات عامة لهذا العطاء وان المقاول قل اطلع عليها وتفهمها وقبل بها  

ما ورل بالمواصبفات الفنيبة الخاصبة حيبث تعتببر المواصبفات الفنيبة الخاصبة مقلمبة علب  المواصبفات 

 .ا االولوية  ي التطبياالفنية العامة وله

الطببرا واعنشبباءات األخببرى: تعتبببر المواصببفات الفنيببة العامببة للطببرا والجسببور الصببالر  عببن وزار   -2
األشغال العامة واعسبكان والكبولات الخاصبة بهبا مواصبفات عامبة لهبذا العطباء وان المقباول قبل اطلبع 

 عليها وتفهمها وقبل بها.
 

 
 العقل حس : يج  عل  المقاول تنفيذ جميع اعمال

 

وايببة  1996 المواصببفات الفنيببة العامببة للمببباني الصببالر  عببن وزار  األشببغال العامببة واعسببكان لسببنة -ا
 تعليالت او إضا ات او ملحقات تمت بعل ذلف وتشمل ما يلي:

 
 األعمال الملنية والمعمارية للمبـاني  : المجلل األول -
 ــــانيالخلمات الميكانيكية للمبـ : المجلل الثاني -
 الخلمات الكهربااية للمبـــــاني  : المجلل الثالث -

 
المواصفات القياسبية األرلنيبة الصبالر  عبن مليريبة المواصبفات والمقبايية ببوزار  الصبناعة والتجبار   - 

 حت  تاريج تقليم العطاء.
 
واية  1977ر  سنة الكول العربي لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية الصالر  عن اتحال المهنلسين الع -ج

تعليالت او إضا ات او ملحقات تمت بعل ذلف ويستعمل هذا الكول  ي تحليل األحمال واعجهالات ومرجعباً 
 لتصميم طرا اعنشاء وتحليل خوا  الموال وتقييم نتااج الخرسانة المنفذ .

 
 كول لستور البناء الوطني األرلني الصالر عن وزار  األشغال العامة واعسكان. -ل
 

هذي المراجع يج  ان تكون  ي كا ة األحوال آخر إصلار وعل  المقاول تزويبل المهنبلة بنسبج عبن ا       
 من هذي المواصفات او ا  جزء منها عنل الحاجة اليها وحس  طل  المهنلة
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 المواصفات الفنية الخاصة: - 

 
 المواصفات الفنية الخاصة وطريقة التنفيذ للعطاء: 1-  
ديم برنامج عمل يبين فيه مراحل العمل وطريقة التنفيذ على أن ال يتجاوز مدة االنجاز على المقاول تق -1

 المطلوبة أعاله.

ساعات العمل: حسب متطلبات العمل وبما يضمن انجاز المطلوب ضمن المدة المحددة أعاله وشريطه  -2

 وع .المحافظة على النظافة والسالمة العامة على الطريق وسالمة المستخدمين في المشر

يلتزم المقاول بتامين العمالة والمعدات الالزمة إلزالة أو تنظيف مسار القالبات على الطريق التي سيتم  -3

 تحديدها من قبل األجهزة الفنية للسلطة من المخلفات واألنقاض التي قد تتساقط خالل عملية النقل.

اقة المواطنين وتأمين متطلبات وعدم اعوالشاطئ على المقاول المحافظة على النظافة العامة للشوارع  -4

 السالمة العامة.

للتمكن من ازالة االساسات العميقة واية عناصر معدنية على المقاول الوصول الى المنسوب المطلوب  -5

ليتسنى للجهات لى االعمال واتمام العمل على اكمل وجه واخذ الموافقة ع ،مرتبطة بالجسرة ياو خرسان

 .مسبح عام لمرتادي الشاطئالمختصة االستفادة من المكان ك

يجب على المقاول تحديد الية الدخول والخروج من الموقع مع المحافظة على المكان من الخراب،  -6

وعليه تنفيذ جميع األعمال التحضيرية واإلعداد واعادة االوضاع لما كانت عليه ان تطلب االمر ذلك، 

واالليات، واألدوات، والمواد، والمياه، لها، ويجب توفير كل ما يلزم من العمالة، ووسائل النقل، 

والوقود والطاقة، وأي شيء آخر ضروري الستكمال األعمال على اكمل وجه وحسب المواصفات 

 العامة وتعليمات المهندس المشرف.

إلبعاد المخلفات واألنقاض التي سيتم طرحها لإلبقاء على  العمل يلتزم االمقاول بتامين لودر في موقع  -7

 خالية وبصورة دائمة من األنقاض والمخلفات المنقولة  والمطروحة. موقعالساحة 

بخصوص ازالة اية خطوط للخدمات والجهات المعنية مع دوائر الخدمات المسبق على المقاول التنسيق  -8

واعادة االوضاع  تعود لهذه الدوائر اثناء فترة التنفيذ وفصل الخدمات عن الموقع قبل وبعد المباشرة

 .ه بعد االنتهاء من عملية التنفيذلما كانت علي

 سالمتها من دللتأك يومياً  الموقع في المستخدمة والتجهيزات اآلليات جميع فحص المقاول على يجب -9

 يتسبب قد بحالتها استخدامها أن يرى آلية أو جهاز أو آلة أي استخدام ومنع إيقاف ويجب  وصالحيتها

 .الموقع في الغير أو العاملين سالمة تهديد في
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 على أو العاملين أرواح على خطورة تشكل بالموقع العمل طريقة أن تبين ما إذا لصاحب العمل يجوز -10

 من أو المنفذ المقاول توجيه او تشكيل خطر على السالمة البيئية وتلويثها،  اآلخرين أرواح وممتلكات

 وفي ، المقترحة لسالمةا إجراءات يتم اتخاذ حتى فوراً  العمل بوقف واألمر الخطورة مواطن إلى يمثله

 اآلخرين أو العاملين تصيب أضرار أو حوادث عن أي والً مسؤ المنفذ المقاول يعتبر األحوال جميع

 . وإزالته هدمه يتم الذي جسربال المحيطة الشوارع واالماكن في تحدث قد التي التلفيات إصالح وكذلك.

ووسائل الحماية  و حواجز شرطة تحذيريةازالته بأ المراد الجسر إحاطة على المقاول يعمل أن يجب -11

 التحذيرية واللوحات الكافية اإلضاءة بوسائل ويزود ،وسالمة المارة والعاملين ةالالزمة لحماي

 . المعدات لدخول والمخارج بالمداخل تزويده مع تماماً  واضحة بصورة الالزمة واإلرشادية

ك من قبل فينيين متخصصين مع ارتدائهم في حال استخدام المقاول معدات القطع يراعى ان يتم ذل -12

المالبس والنظارات والقفازات الواقية، ومراعاة تنفيذ احتياطات السالمة الوقائية وفقا لما تضمنته 

الئحة شروط السالمة العامة في عمليات تركيب وتشغيل معدات القطع واللحام الصادرة عن مجلس 

 الدفاع المدني.

مع اخذ المناسبة القص بالحرارة او الوسائل االخرى المعدنية بواسطة يجب تفكيك التسليح واالشياء  -13

 احتياطات السالمة العامة.

من موقع االزالة، والحذر من حدوث غير المعنيين الحذر ويمنع اقتراب االشخاص ويجب اخذ الحيطة  -14

 ضرر نتيجة عملية القطع.

 ، الهياكل بعض قص خالل السامة اتالغاز وانبعاث تولد من الحرارة استعمال لدى الحيطة أخذ يجب -15

 . استعمالها قبل متتابعة تمهيدية بدراسات القيام ومن الضروري

 على خطورة يسبب مفاجئ انهيار يحدث ال حتى إنشائي مهندس قبل من القص أماكن تحديد يجب -16

 . القائمين بالقص
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 المواصفات الفنية الخاصة:  2-  
 

خاصة مكملة لجداول الكمةات والمواصفات الفنةة العامة ومتممة لها وةجب ان تعتبر المواصفات الفنةة ال -أ 

تكون األسعار لكل بند شاملة لما هو مذكور في المواصفات الفنةة الخاصة لكل بند إضافة إلى ما هو 

 مذكور في نص البند .

 

المؤكد ان المئلوب تنفةذه سواء ذكر في جداول الكمةات او لم ةذكر جملة "وحسب المواصفات" فانه من  -ب    

حسب المواصفات الفنةة الخاصة والعامة للمشروع والمواصفات الفنةة العامة مع إعئاء األولوةة 

 للمواصفات الخاصة .

 

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

الةه مع األخذ بعةن االعتبار أةة إضافات أو إلغاء ةتم تحدةدها ضمن نص  تشمل كافة ما ةشمله المشار

 صفات الفنةة الخاصة له .االبند المعني والمو

 

البنود التي ال ةوجد لها تفاصةل في المخئئات ةتم تسعةرها حسب الوصف الوارد في نص البند باإلضافة  -د 

 المخئئات التي تشةر الى هذا العمل او توضحه . إلى المواصفات الفنةة الخاصة لهذا البند ومن خالل

 

على المقاول تقدةم ئلب العتماد كافة المواد الداخلة في صلب األشغال مرفقا معه الكتالوجات والنماذج  -هـ 

والعةنات لمختلف االشغال المعمارةة واإلنشايةة والمةكانةكةة والصحةة والكهربايةة وخالفه الى المهندس 

ض مع مواصفات العئاء ألخذ الموافقة على استعمالها في التنفةذ وأي مواد تستعمل دون بحةث ال تتعار

اخذ الموافقة ستكون معرضة للرفض وعلى المقاول إرفاق جدول مقارنة مواصفات تؤكد مئابقة 

 مواصفات هذه المواد مع المواصفات الفنةة الخاصة للعئاء .

 

ت القةاسةة األردنةة او العالمةة المنصوص علةها في المواصفات على المقاول تقدةم نسخ عن المواصفا -و   

 العامة التي ةئلبها المهندس كلما دعت الحاجة لذلك وعلى نفقته الخاصة .
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 جلول الكميات

( القائمة jettiesبأعمال فك وازالة ونقل المرافئ الشاطئية )( الخاص 2019/هــ/4عطاء رقم )المشروع : 

                                                  العقبة - سط والشاطئ الجنوبيالشاطئ االو في

 المبلغ اإلجمالي  سعر الوحدة الكمية الوحدة بيان األعمال البند

 دينار فلس دينار فلس    
 المقدمة : ➢ 

 

  -ووصف الموقع: موقع العمل ❖

 
 :المعدني القائم في الشاطئ االوسطالجسر  .1

ركائز معدنية مرتكزة على كون من هيكل معدني مثبت على يت 

، وجسور معدنية  PILES)بايالت معدنية )اساسات مسلحة و 

مكسو بخشب السكة ليكون ممر للمشاة   I-Beamعرضية على شكل 

 Plates، مثبتة بواسطة زوايا معدنية   متر.602 تقريبا بعرل، 

and Bolts  ، مع قوائم اسطوانية  متر60و طول الجسر  تقريبا ،

لتشكل   (JETTY)اية للجسر ، ومتصل بنهاية الجسر رأسية كحم

 .تقريباً  ( متر7طول )بمتر و (2.60بعرل ) (T) حرف 

 

 

 :الجسر المعدني القائم في الشاطئ الجنوبي .2

كون من هيكل معدني مثبت على ركائز معدنية مرتكزة على يت

، وجسور معدنية  PILES)بايالت معدنية )اساسات مسلحة و 

مكسو بخشب السكة ليكون ممر للمشاة   I-Beamعرضية على شكل 

 Plates and، مثبتة بواسطة زوايا معدنية  متر .72بعرل ، 

Bolts  ، مع قوائم اسطوانية رأسية  متر35و طول الجسر  تقريبا ،

 لتشكل حرف   (JETTY)كحماية للجسر، ومتصل بنهاية الجسر

(T)( متر و1.5بعرل)( متر.7.2طول )ب 

 

 

 ال تقريبية علما بان االطو 

 

 يتضمن العمل: ❖

مخلفات الجسر وتحميل ونقل هدم وتنظيف وإزالة فك وتنفيذ اعمال 

المعتمد من قبل  السلطة والسعر يشمل  من مكان العمل الى الجهات 

الهدم االزالة والفك وتوفير المقاول الكوادر والمعدات الالزمة العمال 

تسلكها القالبات في  التي النقل وشريطة المحافظة على نظافة الطراو

المواصفات  وحســب الجهات المعنيةالى  موقع العملعملية النقل من 

المهند   وارشادات الجهة المشرفة وحســـــب تعليمات وتوجيهات
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المطلوبـــة  وعلى المقاول زيارة الموقع لمعرفة طبيعة األعمــــــــــال

على اتم وجه  لعملواخذ  االبعاد بصورة دقيقة وكل ما يتطلبه انجاز ا

 -: ويشمل ما يلي

 
التنسيق التام مع كافة الجهات الرسمية المعنية خالل جميع  -1

 .مراحل تنفيذ االعمال
 

كافة االجور والمصاريف والتكاليف المترتبة على انجاز جميع  -2

 اعمال هذا البند مشمولة ضمن السعر المقطوع المحدد له.
 

عمال المعنية بهذه االعمال معاينة كافة العناصر واال المقاولعلى  -3

على الواقع واجراء التدقيق الالزم عليها موقعياً والحصول على 

ما يحتاجه من بيانات وتوضيحات لها من الجهات المختصة 

المفوضة قبل ان يقوم بتحديد سعره لتنفيذ هذه االعمال كما 

  وردت عليه.

 

جة يجب على المقاول اعادة االوضاع حسب االصول في حال الحا -4

الى فتح طريق جانبية لدخول االليات والمعدات الزالة الجسر، مع 

النظافة والسالمة العامة للزوار والعمال، واليأخذ  على المحافظة

 المقاول عالوة على ذلك.
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 المبلغ اإلجمالي  سعر الوحدة الكمية الوحدة بيان األعمال البند

 دينار فلس دينار فلس    
1.  بالمقطوع: 

 نقلووهدم ) ازالة هندسية من قبل مختصين( فك وازالة  

جسر المعدني القائم مع جميع العناصر المرتبطة به من ال

في  بماضية ورأسية والركائز المعدنية جسور طولية و عر

 او نوعها مهما كان طولها او طبيعتها ساساتذلك األ

 ائكة المكونة للجسرعمق تأسيسها مع جميع العناصر الشاو

جزء منها او بقايا الجزائها لتكون منطقة  أيبحيث اليتبقى 

مسبح عام الى منة ليتسنى إلدارة الشواطئ تحويلها آخالية و

مع المحافظة على خدمات البنية التحتية لمرتادي المنطقة 

من مواسير مياه وكهرباء ويجب على المقاول التقيد 

 ويشمل العمل، منطقة العمل بشروط السالمة العامة لتأمين

:-  

تسليم مخلفات الجسر الى الجهات المعنية المعتمدة  -1

  .من قبل السلطة

واعادة االوضاع الى ما كانت عليه وتسليم الموقع  -2

او اية  نظيفا خاليا من اي بقايا للجسر أومخلفاته

على و.عوائق تعيق استمرارية النشاط على الشاطئ

سالمة العامة والنظافة المقاول ايضا الحفاظ على ال

 العامة 

وضمان سالمتها  عدم المسا  بالبيئة البحرية -3

ومراعاة االشتراطات البيئية البحرية وبالتنسيق مع 

ذلك،  واليأخذ المقاول عالوة علىالجهات المعنية 

ليات باالتفاا مع وعليه تأمين مدخل ومخرج لآل

مديرية الشواطئ بحيث تكون امنة وسهلة 

ليه اعادة االوضاع لما كانت عليه ان وع االستخدام

 .تطلب االمر ذلك

والسعر يشمل فك جميع محتويات الجسر من   -4

مقاطع خشبية وحديدية واي مواد يستفاد منها قبل 

البدء باالزالة والهدم ونقلها وتسليمها للجهات 

المسؤولة ومن ثم ازالة الجسر بالكامل وازالة 

عدني واعادة القواعد والعناصر المكونة للجسر الم

وبما يناسب  الطمم مكانه بتراع خال من االنقال

ونقل ناتج الهدم والمواد الى  مع البيئة البحرية

 االماكن المعتمدة من قبل السلطة.

 

 الشاطئ االوسط. فيالجسر المعدني القائم  •
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 مقطوع

 
 
 
 
 
 
 

 مقطوع

    

 ينقل المجموع ال  مابعلي 
 

      



 مديرية العطاءات الهندسية            المملكة األردنية الهاشمية                       2019/هــ/4   عطاء رقم :

  2019  ثان     كانون

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة                                              

القائمة  (jetties) الشاطئيةالمرافئ ونقل ازالة فك و أعمال        
                   العقبة -والشاطئ الجنوبيالشاطئ االوسط  في

 

 

 34 

 المبلغ اإلجمالي  سعر الوحدة الكمية الوحدة عمالبيان األ البند

 دينار فلس دينار فلس    
2.  بالمقطوع: 

نقل و وهدم) ازالة هندسية من قبل مختصين( فك وازالة 

          باإلضافة الى البوابة المعدنيةلجسر المعدني القائم ا

 (frame)  مع الموجودة في مدخل الجسرعلى الشاطئ

ضية مرتبطة به من جسور طولية و عرجميع العناصر ال

مهما  ساساتوبما في ذلك األورأسية والركائز المعدنية 

عمق تأسيسها مع جميع كان طولها او طبيعتها او نوعها او

جزء  أيبحيث اليتبقى  العناصر الشائكة المكونة للجسر

منة ليتسنى آمنها او بقايا الجزائها لتكون منطقة خالية و

مسبح عام لمرتادي المنطقة الى ويلها إلدارة الشواطئ تح

مع المحافظة على خدمات البنية التحتية من مواسير مياه 

وكهرباء ويجب على المقاول التقيد بشروط السالمة العامة 

 -:ويشمل العمل،  لتأمين منطقة العمل

تسليم مخلفات الجسر الى الجهات المعنية المعتمدة من   -1

  قبل السلطة

ما كانت عليه وتسليم الموقع  واعادة االوضاع الى -2

او اية عوائق  نظيفا خاليا من اي بقايا للجسر أومخلفاته

تعيق استمرارية النشاط على الشاطئ، وعلى المقاول 

 ايضا الحفاظ على السالمة العامة والنظافة العامة 

عدم المسا  بالبيئة البحرية وضمان سالمتها ومراعاة  -3

تنسيق مع الجهات االشتراطات البيئية البحرية وبال

المعنية واليأخذ المقاول عالوة على ذلك، وعليه تأمين 

مدخل ومخرج لآلليات باالتفاا مع مديرية الشواطئ 

بحيث تكون امنة وسهلة االستخدام وعليه اعادة 

 ما كانت عليه ان تطلب االمر ذلك.االوضاع ل

والسعر يشمل فك جميع محتويات الجسر من مقاطع  -4

ي مواد يستفاد منها قبل البدء خشبية وحديدية وا

باالزالة والهدم ونقلها وتسليمها للجهات المسؤولة ومن 

ثم ازالة الجسر بالكامل وازالة القواعد والعناصر 

المكونة للجسر المعدني واعادة الطمم مكانه بتراع 

ونقل  وبما يناسب مع البيئة البحرية خال من االنقال

لمعتمدة من قبل ناتج الهدم والمواد الى االماكن ا

 السلطة.

 

  الشاطئ الجنوبي فيالجسر المعدني القائم  •

   .وبوابته على الشاطئ
 

 
 

 
 
 

  مقطوع

 
 

 
 
 

  مقطوع

    

 ينقل المجموع ال  مابعلي 
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 الخالصة النهائية
 

عمال  ف وازالة ونقل المرا ئ الشاطاية ( الخا  بأ2019هــ//4عطاء رقم ):  المشروع
(jettiesال ) العقبة – الشاطئ االوسط والشاطئ الجنوبي  يقاامة.                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبل  منقول من البيـــان الرقم

 لينار  لة صفحة  

    مجموع قيمة االعمال .1

    تنزيل أو زيادة )            (% .2

    قيمة األعمال بعد التنزيل أو الزيادة .3

 ______________________المجموع النهائي فقط ___________
 

  

 ________________________________:   _____المجموع النهائي كتابة

  __________________________________________  : اسم المقـــــاول

 ___________________________________________   : التوقيـــــــع

  ___________________________________________   : التاريـــــــخ

 __________________________________________   ختم الشركـــــة:

 _________________________________________  : عنوان الشركــــة


