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 وزارة األشغال العامة واإلسكان
 العطاءات الحكومية دائرة

 
 عقد المقاولة الموحد

 2010/ للمشـاريع اإلنشائية

 
 

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

 

 

 
 الجـزء األول : التعليمات الى المناقصين 

 ـــةـــــــــــــامــــروط العـــــــــالجـزء الثاني: الشـ
 ة ــــــــــــروط الخاصـــــــــــالجـزء الثالث: الشـ
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 تمهيـــــــد 
 

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

ي وبما  درجة المحلية  ويحقق  عالميًا  بها  المعمول  التعاقدية  الشروط  مع  ويتناغم  توافق 
 عالية من التوازن بين أطراف التعاقد . 

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

ذات العقود   الجهات  كافة  تمثل  والتي  الحكومية  العطاءات  دائرة  في  العاملة  اإلنشائية 
العالقة بقطاع اإلنشاءات األردني من القطاعين العام والخاص آملين أن يحقق الفائدة 
من  رافدًا  يعتبر  والذي  والهام  الحيوي  القطاع  هذا  على  بدورها  تنعكس  التي  المرجوة 

 روافد االقتصاد الوطني . 
 
 

 ـديـــر عــــام دائــرة الـعـطــاءات الـحـكــومــيـــة                           وزير األشغال العامة واإلسكانمـ
 رئيـس اللجنة الفنية الدائمة لمراجعـة وتفسير                            

 عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشــــــــــائية 
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 الفهـرس  

 

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

ني
الثا

زء 
الج

-  
مة 

العا
وط 

شر
ال

 

 11                  الشروط العامة الفصل
 41 أحكـام عامـة  األول
 25 صاحب العمـل   الثاني
 27 المهنـــدس الثلث 
 30 المقـــاول  الرابع 
 40 المقاولون الفرعيون المسمون   الخامس 
 24 المستخدمون والعمــال  السادس 
 54 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية   السابع
 84 المباشرة ، تأخر االنجاز وتعليق العمل   الثامن 
 52 االختبارات عند اإلنجاز   التاسع
 45 تسلم األشغال من قبل صاحب العمل   العاشر 

 75 المسؤولية عن العيوب  الحادي عشر 
 16 كيل األشغال وتقدير القيمة  الثاني عشر 
 63 التغييرات والتعديالت  الثالث عشر 
 86 عقد والدفعات قيمة ال 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 القـوة القاهـرة التاسع عشر 
 93 المطالبات، الخالفات والتحكيم العشرون 

ال
لث 

الثا
جزء

 

 95 الشروط الخاصة  -أ الفصل
 97 األحكـام العامة األول
 99 صاحب العمــل الثاني
 100 المهنــــدس الثلث 
 101 المقـــــاول  الرابع 
 103 المستخدمون والعمال  السادس 
 105 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية السابع
 106 عملالمباشرة والتأخيرات وتعليق ال الثامن 
 107 االختبارات عند اإلنجاز  التاسع
 108 تسّلم األشغال من قبل صاحب العمل العاشر 

 110 المسؤولية عن العيوب  الحادي عشر 
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 111 كيل األشغال وتقدير القيمة  الثاني عشر 
 112 التغيـيرات والتعديالت  الثالث عشر 
 114 قيمة العقد والدفعات  الرابع عشر 
 116 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول  ر السادس عش
 117 المخاطر والمسؤولية  السابع عشر 
 120 التأمـــــين الثامن عشر 
 121 المطالبات والخالفات والتحكيم العشرون 

 123 الشروط الخاصة اإلضافية -ب 
 124 الشروط الخاصة اإلضافية  
 128 من المقاول  مطلوبةمعلومات  
 130 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات  -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  )مجلسنموذج اتفاقية فّض الخالفات   5ج
 140 أعضاء( بثالثة  لس)مجنموذج 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 نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال  10ج
 148 راء(نموذج إقرار بالمخالصة )اإلب  11ج
 149 نموذج التزامات المقاول  12ج
 150 إقرار متعلق بالدفعات األخرى  13ج
 151 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة 14ج

 

 
 

 : تعتبر التشريعات التالية غير المرفقة جزء ال يتجزأ من وثائق العطاء
 الشروط العامة(.  –دفتر عقد المقاولة الموحد )الجزء الثاني   -

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

البناء   - وكودات  بالخصوص  واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة  عن  الصادرة  العامة  الفنية  المواصفات 
 . ة عنهاالصادر
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 عقد المقاولة الموحد

 2010/للمشـاريع اإلنشائية

 
  2013الطبعة المعدلة الثانية 

 ة االشغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات الحكومية  من وزار  ةالصادر والتعديالت 
 
 
 

 

 الجـزء األول  
 التعليمـات إلى المناقصين 
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 التعليمات الى المناقصين

Instructions to Tenderers 
 

  ( 2021هــ//  6   العطاء رقم ) ❖

                                        .العقبة –لحماية البيئة والحيوان  إنشاء ملجأ الكالب الجديد لجمعية الربيع تنفيذ أعمالالخاص بمشروع:        
      

 .منطقة العقبة داخل حدود   موقع تنفيذ العطاء:
 

إنشاء ملجأ الكالب الجديد   بتنفيذ أعمالقتصادية الخاصة بالقيام  ترغب سلطة منطقة العقبة اإل  :الوصف العام للعطاء   ❖
( البلد  1( حوض )187من خالل تخصيص جزء من قطعة االرض رقم )    العقبة  –يئة والحيوان  لجمعية الربيع لحماية الب
 حسب ماهو مبين بوثائق العطاء وجداول الكميات المرفقة. والمزهر من اراضي العقبة 

باالشتر  (1) والراغبين  العطاء  هذا  طرح  عن  اإلعالن  بموجب  المناقصة  نسخ  شراء  لهم  يحق  الذين  للمقاولين  في يمكن  اك 
مقابل وذلك  العطاء  دعوة  مع  الموزعة  العطاء  وثائق  من  نسخة  على  للحصول  يتقدموا  أن  النسخة   المناقصة  ثمن  دفع 

 المقرر .
 شمولية وثائق العطاء  (2)

  تشمل وثائق العطاء )المشروع ( ما يلي :          

 دعوة العطاء بما فيها اإلعالن . -2-1

 التعليمات الى المناقصين. -2-2

 عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية ويتضمن:  -2-3

 الشروط العامة .  -أ

 الشروط الخاصة اإلضافية. -ب

 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات.  -ج      

 المواصفات العامة والمواصفات الخاصة.  -2-4

 )إن وجدت(   المخططات -2-5 

 جداول الكميات واالسعار.   -2-6
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  : عروض المناقصات /طريقة تقديم العروضإعداد وتقديم  (3
(  ينبغي على من يرغب االشتراك في هذه المناقصة أن يقوم بزيارة موقع العمل ، وأن يتعرف عليه وأن يحصل بنفسه وعلى 3-1)

ماهيتها يتفهم  ،وأن  العرض  لتقديم  له  الالزمة  المعلومات  جميع  على   ، الخاصة  ونفقته  با  مسؤوليته  المحيطة  لمشروع والظروف 
وسائر العادات المحلية ، وظروف العمل ، وكل األمور األخرى التي لها عالقة بالمناقصة ، أو تلك التي تؤثر على وضع أسعار 

 عرضه. 

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

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

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

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

 ترفضه 

المنا (3-2) العرض  يجب على  العطاء وأن يشتمل  التعليمات ودعوة  النسق المطلوب في هذه  قص أن يقدم عرضه على 
 -على البيانات والمعلومات التالية :

وضع منشأة المناقص فردًا كـان أو شـركة ، وكتـاب التفـويض للمسـؤول المفـوض بـالتوقيع عنهـا . وإذا كانـت هنـاك  -أ
المتآلفة تقـديم اتفاقيـة االئـتالف بينهـا بحيـث يكـون التـآلف بالتكافـل مشاركة بشكل ائتالف فإنه يجب على الشركات 

والتضــامن ) مجتمعــين ومنفــردين ( ، وأن يوقــع أطــراف االئــتالف علــى العــرض ، وأن يقــدموا الكفــاالت والضــمانات 
 بأسمائهم مجتمعين .

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

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

 في تصنيفه أو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي .

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

 عن بنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في األردن . صادرة 
( أيام  7تعاد هذه الكفاالت للمناقصين الذين لم يحل عليهم العطاء ، حسبما تقرره لجنة العطاءات المختصة خالل ) 

من تاريخ إحالة العطاء أو انتهاء صالحية كفالة المناقصة أيهما أسبق . أما المناقص الذي يحال عليه العطاء  
 .  د إليه هذه الكفالة بعد أن يقدم ضمان األداء ويوقع العقدفتعا
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( فعندها يتوجب على المناقص أن   Bondsأما  إذا كان المناقص منتميًا إلى بلد تستعمل فيه ضمانات تأمين )
يتقدم بطلب مسبق إلى صاحب العمل لمعرفة فيما إذا كان يقبل مثل هذا الضمان وفي كل األحوال يجب أن تكون 

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

المراسالت واإلشعارات   كافة  إليه  الذي توجه  الرسمي  ليعتبر عنوانه  مسجلة  األردن  تبعث  أو رسالة  إشعار  . وكل 
 على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سلمت إليه . 

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

معلوما -ز الشروط  أي  بموجب  مطلوبة  كانت  إذا  بعرضه  إرفاقها  أو  تقديمها  المناقص  إلى  يطلب  أخرى  بيانات  أو  ت 
 الخاصة اإلضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات .

د ( تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جدول الكميات على أنها القيمة الكلية لتنفيذ كل من تلك البنو 3-4)
ك وتشمل   ، للعقد  وفقًا  فيها  عيوب  أية  وإصالح  التمهيديــــــــــــــــــــوإنجازها  األعمال  ) ـــــــــــــــــــــــــــــــذلك  ة 

Preliminaries  . ) إاّل إذا ورد لألعمال التمهيدية بنود منفصلة خاصة بها في جدول الكميات ( ) 
 : توضيح االلتباس( 3-5)          

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

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

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

 (2021هــ//  6)  اء رقم  يقدم العرض متكاماًل وفي ظرف مختوم مكتوب عليه من الخارج عط -أ    
                                        العقبة –إنشاء ملجأ الكالب الجديد لجمعية الربيع لحماية البيئة والحيوان  تنفيذ أعمال الخاص بمشروع: 

  
ء وذلك في/ أو قبل واسم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعالنها عن العطا    

 الموعد والتاريخ المحددين لإليداع .
 إّن أي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إلى صاحبه مغلقًا .  -ب  
تفتح العروض عادة في جلسة علنية بحضور من يرغب من المناقصين ، إاّل إذا نص في دعوة العطاء على اتباع أسلوب   -ج  

 آخر .
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 عروض : إلزامية ال( 3-7)

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

 المدة. 

 لمناقصة : عمالت الدفع وعرض ا( 3-8) 

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

 التاريخ األساسي " . 
 ض وإحالة العطاء تقيـيم العرو (  4)

 تقيـيم العروض :( 4-1)
المعمول به في سلطة منطقة    2001( لسنة  4رقم )اللوازم واالشغال  نظام    بموجبيتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها  

الخاصة االقتصادية  )  العقبة  الهاشمية  األردنية  المملكة  في  المفعول  النافذة  رقم  والتشريعات  الحكومية  المشتريات  نظام 
لسنة  28)  )2019  ( المادتين  بمقتضى  و)114الصادر  الدستور120(  من  من    (  المنبثقة  ،  (نفسه  النظاموالتعليمات 

 ويفترض في المناقص أن يكون على إطالع ودراية بهذه التعليمات .
 : أسلوب تدقيق العروض(4-2)

 -:ل البنود الواردة أدناهيتم إتباع الخطوات واإلجراءات التالية في تدقيق العروض على ان ال يحكم التسلس
إذا ُوجد في العرض خطأ او تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب ان تكون عليه هذه الجملـة بتطبيـق سـعر الوحـدة  -أ

، فللجنــة العطــاءات المختصــة الحــق بتعــديل جملــة المبلــغ بمــا يتفــق وتطبيــق ســعر الوحــدة ، وبالتــالي يــتم تعــديل مجمــوع 
 لي للعطاء وفقًا لذلك .األسعار أو المبلغ اإلجما

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

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

 ( : إذا كان الفرق صغيرًا فعندها يتم األخذ بما جاء كتابة بالكلمات .2-)ب
 لقبول العرض أو رفضه .( : ويظل للجنة العطاءات المختصة الحق في تقييم السعر منطقيًا  3-)ب

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

عرة وكأنها محملة على بنـود إذا ُوجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من البنود ، فيتم اعتبار تلك البنود غير المس -د
العطاء األخرى ، وعلى المنـاقص تنفيـذها )فيمـا إذا أحيـل عليـه العطـاء ( وذلـك بـدون مقابـل سـواء أرفـق تلـك البنـود أو لـم 

 يرفقها في عرضه . 
ا -هـ اسعار  كتبت  او    ، واضحة  غير  وجاءت  باألرقام  فقط  وإنما  بالكلمات  الوحدة  سعر  بكتابة  المناقص  يقم  لم  لوحدة اذا 

إتباع  المختصة  العطاءات  للجنة  يجوز  عندها  المبلغ  جملة  احتساب  في  التباس  معها  وتشكل  واضحة  غير  بكلمات 
 -اإلجراءات التالية :
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(: إذا كانت األرقام او الكلمات غير واضحة مما يشكل التباسًا في حساب جملة المبلغ للبند ، عندها يجوز تطبيق  1-)هـ  
البن لهذا  ورد  سعر  قيمة أعلى  على  الحصول  لغاية  العطاء  بمناقصة  المشاركين  اآلخرين  المناقصين  عند   ، د 

 إجمالية لهذا العرض .
( اقل العروض قيمًة واتجهت النية   لإلحالة عليه ، عندها 1-( : إذا بقي هذا العرض الذي طبق عليه البند )هـ  2-)هـ

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

البند   -و لهذا  كتابه  الوحدة  سعر  بتدوين  يقوم  ان  دون  ما  لبند  المبلغ  جملة  بكتابة  المناقص  قام   إذا 
 البند) وكان سعر الوحدة رقمًا غير واضح ( فيتم احتساب سعر وحدة لهذا البند من قسمة جملة المبلغ على كمية  

الحق  -ز  المختصة  العطاءات  فللجنة   ، فيها  مبالغ  أو  مغلوطة  بصورة  بند  بتسعير  المناقص  قام   إذا 
 -بما يلي : 

 رفض العرض او ،  -1 
تعديل األسعار بمعرفة المقاول مستأنسة بأسعار السوق الرائجة وأسعار المناقصين اآلخرين شريطة ان تبقى القيمة    -2

 عديل مساوية أو اقل من قيمة العرض بعد التدقيق . اإلجمالية للعرض بعد الت
تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بما ورد في هذه التعليمات كما تمارس صالحياتها   (4-3) 

التشريعات  و   المعمول به في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  2001( لسنة  4اللوازم واالشغال رقم )نظام    بموجب
( رقم  الحكومية  المشتريات  )نظام  الهاشمية  األردنية  المملكة  في  المفعول  لسنة  28النافذة  بمقتضى    2019(  الصادر 

بإحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض  ،  والتعليمات المنبثقة من النظام نفسه(  ( من الدستور120( و)114المادتين )
 قص لم يفز بالعطاء أي حق في مطالبة صاحب العمل بأي تعويض إزاء ذلك . قيمة ويتم كل ذلك دون أن يكون ألي منا

 

 ( الضمانات ) الكفاالت (5) 
 ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( :  ( 5-1)

( يوما من 14خالل فترة )  وتقديم الكفاالت او التأمينات المطلوبة  تنفيذهعقد  على المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع  
عليه أو تلزيمه له، وعلى المناقص أن يقدم إلى صاحب العمل ضمان األداء عند توقيع    غه خطيًا بإحالة العطاءتاريخ إبال

اتفاقية العقد حسب نموذج ضمان األداء المرفق ، وتكون قيمة هذا الضمان الصادر عن أحد البنوك أو إحدى المؤسسات 
المرخصة للعمل في األردن محددة ) في ملحق عر  تامًا ، المالية  العقد تنفيذًا  التزامات  المناقصة( وذلك ضمانًا لتنفيذ  ض 

 ولدفع ما قد يترتب على المقاول وفاء ألغراض العقد.
فعندها يحق لصاحب  المطلوب  األداء  تقديم ضمان  أو عجز عن   ، العقد  اتفاقية  توقيع  تأخر عن  أو  المناقص  إذا رفض 

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

 

 ضمان إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( :  ( 5-2)
ــة  ــوب بقيمـ ــالح العيـ ــمان إصـ ــغال. ضـ ــلم األشـ ــهادة تسـ ــلمه شـ ــد تسـ ــل عنـ ــاحب العمـ ــدم لصـ ــاول أن يقـ ــى المقـ ــن 5علـ % مـ

ــزة النهائيـــة ــال المنجـ ــة األعمـ ــال إصـــالح  قيمـ ــذ أعمـ ــال المتبقيـــة وتنفيـ ــتكمال األعمـ ــه باسـ ــديالت ، لضـــمان قيامـ ــد التعـ بعـ
العيـــوب المطلوبـــة للمـــدة المنصـــوص عليهـــا فـــي ملحـــق عــــرض المنـــاقص ، وبحيـــث يكـــون هـــذا الضـــمان صـــادرًا عــــن 
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ــ ــاد للمقـ ــل يعـ ــاحب العمـ ــمان لصـ ــذا الضـ ــليم هـ ــي األردن . وبتسـ ــل فـ ــه للعمـ ــا مرخصـ ــل منهمـ ــة كـ ــة ماليـ ــك أو مؤسسـ اول بنـ
 ضمان األداء.

 
 مالحظة عامة :

ــة   ــاءات المختصـــــ ــة العطـــــ ــق للجنـــــ ــه يحـــــ ــات، فإنـــــ ــذه التعليمـــــ ــن هـــــ ــأي مـــــ ــاقص بـــــ ــّل المنـــــ إذا أخـــــ
 .عرضه استبعاد
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 عقد المقاولة الموحد
 2010/للمشـاريع اإلنشائية

 
  2013الطبعة المعدلة الثانية 

 مة واالسكان / دائرة العطاءات الحكومية  من وزارة االشغال العا ةالصادر والتعديالت 
 

 
 الجـزء الثانــي 

 الشـــــــروط العامـــــــــــة 
 
 

األشغال   وزارة  الصادر عن  2010عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية لعام   تعتبر الشروط العامة في دفتر  
) نظام    و,  ان  ـواإلسك  العامة رقم  واالشغال  لسنة  4اللوازم  العقبة    2001(  منطقة  سلطة  في  به  المعمول 

والتشريعات النافذة المفعول في المملكة األردنية الهاشمية )ونظام المشتريات الحكومية رقم    االقتصادية الخاصة
لسنة  28)  )2019  ( المادتين  بمقتضى  و)114الصادر  الدستور 120(  من  النظام   (  من  المنبثقة  والتعليمات 

منطقالسارية    ،  نفسه( سلطة  الخاصة  في  االقتصادية  العقبة  من  ة  يتبعها  ما  وجميع  العطاء  هذا  طرح  بتاريخ 
قد اطلع عليها وتفهمها   بأنه  التزامًا منه  يعتبر  المناقص  تقديم عرض  العطاء وأن  تعليمات شروطًا عامة لهذا 

 .وقبل بجميع بنودها 
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 عقد المقاولة الموحد
 2010/ للمشـاريع اإلنشائية

 
  2013 المعدلة   الثانية  طبعةال

 
 

 الجــزء الثالـث 
الشـــروط الخاصـــة     
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 عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية  
  الجزء الثالث : الشروط الخاصة

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.................................... ............................................................ المشروع:  

     

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

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

     
 
 

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

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

 الشروط الخاصة اإلضافية -ب
Supplementary Particular Conditions 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وصف المشروع موضوع هذا العطاء . *

و حسب ماهو العقبة    –الب الجديد لجمعية الربيع لحماية البيئة والحيوان  إنشاء ملجأ الك  تنفيذ أعماليتضمن المشروع            
 مبين بوثائق العطاء وجداول الكميات المرفقة. 

 على المناقصين أخذ بعين االعتبار ما يلي :.
ن ي اعمال وردت في جداول الكميات ولم ترد في المواصفات الخاصة تعتبر جزء ال يتجزء من المشروع ويجب تسـعيرها مـأ .1

 ضمن األعمال .
 ( يوم.60مدة تنفيذ االعمال ) .2
 . هيخضع هذا العطاء لشروط دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع األنشائية بجزأي .3

 نظام توكيد الجودة ) إن كان مطلوبًا ( .   –(  9/  4المادة )   *
 معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها.   –(  20/ 4المادة )   *
( يومًا الى 42بالنسبة لظروف هذا المشروع ، تعدل مدة ) –مباشرة العمل    –(  1 / 8المادة )   *

 ( .يجب تحديدها قبل إحالة العطاء )
 مدة اإلنجاز    –(  2/  8المادة )   *
 تعويضات التأخير .   –(  7/  8المادة )   *

 التعديالت بسبب تغير التكاليف –(  8/  13*          المادة ) 

 هاية الفقرة  ) ز ( من الشروط الخاصة ما يلي :يضاف إلى ن
"  عن زيادة أسعار المـواد الرئيسـية وأسـعار المحروقـات , ويجـب الحسـم منـه فـي حالـة انخفـاض أسـعار 

 المواد الرئيسية  وأسعار المحروقات الخاضعة لتعديل األسعار ".
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 يجب على المقاول مراعاة األمور التالية : *
 

 عامة :التزامات  -أ
 العمل على التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع . -1
 عدم استعمال ) الموقع ( ألي غرض غير تنفيذ األشغال . -2
 تصريف مياه الفيضان والمياه الفائضة عن الضخ وخالفه لمنع اإلضرار بالغير . -3
بديل لما لم يصرح له باقتالعه وإعـادة السـياجات إلـى  المحافظة على األشجار والمروج والسياجات بشكل مالئم ، وزرع  -4

 حالتها األولى حسب تعليمات المهندس .
فــي حالــة وجــوب إنشــاء ســقالة علــى ملــك أحــد المجــاورين ، فعلــى المقــاول أن يقــوم باالتصــال معــه ، وعمــل الترتيبــات -5

 ابه الخاص . الالزمة لتنفيذ ذلك ، ثم إخالء المكان وإصالحه عند إتمام العمل وعلى حس
 

 ضبط وإدارة العمل : -ب

 أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وإعداد محاضر االجتماع . -1
أن يعد سجاًل خاصًا باألحوال الجوية ، يسجل فيه درجات حرارة الهـواء القصـوى والـدنيا ، والرطوبـة ، ومعـّدل هطـول  -2

 ل لكل يوم .األمطار بالمليمترات وساعات الهطو
 أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل وإعداد التقارير . -3
 في حالة إصالح العيوب ، أن يضع جدواًل لذلك ، وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أواًل بأول . -4
م وبالشــكل الــذي يتفــق مــع أن يــزود الموقــع بالفتــات تبــين اســم المشــروع ، واســم صــاحب العمــل ، وبالعــدد والحجــ -5

 المهندس عليه .
فـــي حالـــة رفـــض المهنـــدس أو مســـاعد المهنـــدس لمـــادة أو عمـــل مـــا فيجـــب علـــى المقـــاول قبـــل البـــدء بتصـــحيح  -6

الوضــــع أن يقــــدم مقترحاتــــه باإلعــــادة أو التصــــحيح إلــــى ممثــــل المهنــــدس أو المهنــــدس ، وذلــــك لتالفــــي تكــــرار 
 الخطأ .

ــز م -7 ــه تجهيـ ــا منـ ــان مطلوبـ ــام إذا كـ ــة المهـ ــرة لتأديـ ــرف ذي خبـ ــزوده بمشـ ــه أن يـ ــع / فعليـ ــي الموقـ ــواد فـ ــر للمـ  ختبـ
 التالية :

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

 ممارسة مهنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد : -ج
 

 دة: الممارسة الجي -1
ــادة أو  ــك المـ ــون تلـ ــوم أن تكـ ــن المفهـ ــه مـ ــنعية ، فإنـ ــتج أو مصـ ــادة أو منـ ــل لمـ ــف كامـ ــدد وصـ ــد حـ ــن قـ ــم يكـ إذا لـ
ــل مالئمـــة ألغـــراض العقـــد أو مـــا يمكـــن أن يســـتنتج مـــن مضـــامنيه منطقيـــًا لممارســـات التنفيـــذ الجيـــدة  ،  العمـ

 بها . بما في ذلك نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات القياسية المعمول
 المواصفات القياسية : -2

( أو غيرها فإنه يجب على المقاول تقديم    B. S.S( أو )    A.S.T. Mإذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثل )  
 شهادة المنشأ التي تبين مطابقة ما يقدمه من تلك المواصفات لما فيه قناعة المهندس.

 



 
(2021هـ//6) عطاء رقم :  مديرية العطاءات الهندسية            المملكة األردنية الهاشمية                         

2021 آب  

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

 أعمال إنشاء ملجأ الكالب الجديد لجمعية الربيع  
العقبة  -لبيئة والحيوان لحماية ا  

 

18 

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

 الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل . 
 

 عالمات مرافق الخدمات المخفية :  -4
و  مرافق  لتمديدات  مواقع  بداخلها  يوجد  التي  األماكن  في  بارزة  إشارات  وضع  المقاول  مخططات على  لها  يعد  أن 

 مساحية واضحة ، وذلك لتسهيل االهتداء إليها عند إجراء الفحص عليها أو صيانتها أو تصليحها أو تشغيلها  
 

 استخدام األيدي العاملة المحلية : -د
 

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

 العمل المسبقة . 
عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير األردنيـين مهما كانت األسباب وعلى أن يلتزم     -ب

 المقاولون الفرعيون بتشغيل العمالة األردنية فقط .
طبيعة متخصصة وبحاجة إلى خبرة أجنبية فعليه أن يرفع تقريرًا إذا تبين لصاحب العمل أّن المشروع ذو   -ج

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

 -حو التالي :وتشكل على الن
 معالي وزير األشغال العامة واإلسكان رئيسًا 

 وعضوية السادة  
 أمين عام وزارة األشغال العامة واإلسكان  

 مدير عام دائرة العطاءات الحكومية   
 نقيب  المهندسين 

 نقيب المقاولين 
 وممثل عن الدائرة ذات العالقة بالمشروع.

 

 :  المشاريع الممولة بقروض تنموية خارجية-2
 يتم مراعاة القوانين األردنية ومن ضمنها قانون مقاولي اإلنشاءات األردنيين - 
يجوز تنفيذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيـين بالمشاركة أو االئتالف مع مقاولين أردنيـين أو باالنفراد   - 

 إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
ــاول - ــل مقــ ــن قبــ ــروع مــ ــذ المشــ ــة تنفيــ ــي حالــ ــاولين وفــ ــؤالء المقــ ــل هــ ــن قبــ ــزام مــ ــب االلتــ ـــين فيجــ ــر أردنيــ ين غيــ

ــن ) ــبتها عـ ــل نسـ ــة ال تقـ ــة أردنيـ ــغيل عمالـ ــديرًا 70بتشـ ــدرة تقـ ــة والمقـ ــاهرة المطلوبـ ــة المـ ــوع العمالـ ــن مجمـ %( مـ
حقيقيـــــًا بموافقـــــة وزارة األشــــــغال العامـــــة واإلســــــكان ، علـــــى أن ال يســــــمح بتشـــــغيل أي عــــــدد مـــــن العمــــــال 

 المهرة .األجانب العاديـين غير 
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الوزراء  -3 رئيس  ببالغ  االلتزام  العامة  المساهمة  والشركات  والبلديات  العامة  والمؤسسات  الوزارات   على 
( لسنة  6رقم  قبل   1990(  من  أحكامه  مخالفة  ثبوت  حالة  وفي  تبرمها   التي  العقود  شروط  من  جزءا"  واعتباره 

 المقاولين تتخذ بحقهم اإلجراءات التالية :
( سبعة 7اول المخالف خطيًا على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب الوضع خالل مدة أقصاها )إنذار المق -أ

 أيام .
 فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة األجنبية المخالفة المستخدمة في المشروع.  -ب

 

اء الوطني األردني بحدها  إذا تبين وجود نقص في المواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في كودات البن-4
 األدنى . 

 

 على المقاول المحلي استخدام اآلليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلية عند تنفيذ األشغال .-5
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 : اإلضافية ملحق الشروط الخاصة **
لتنفيذ ومدى قدرة المحال عليه مع مراعاة جميع الشروط المطلوبة في دعوة العطاء من حيث الجودة ومدة التوريد أو ا -1

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

يتم تبليغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بقرار اإلحالة بالبريد المسجل على العنوان المثبت بالعرض الذي تقدم به أو   -2
وسائل االتصال الحديثة التي يمكن توثيقها على أن يتم ذلك خالل مدة سريان األسعار المعروضة في    بأي وسيلة من
 جميع األحوال. 

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

يعتبر مستنكفا عن تنفيذ اإلحالة ويصادر مبلغ الكفالة أو التامين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء وللجنة في هذه  
 الحالة أن تتخذ اإلجراءات التالية أو أي منها: 

 م العرض األفضل الذي يلي عرض المستنكف عن التنفيذ.إحالة العطاء على مقد -أ          
 إلغاء العطاء وإعادة  طرحه.   -ب         
 إلزام المتعهد المستنكف في أي من الحالتين المذكورتيـــن في البند )أ و ب( من هذه  -ج          

 نتيجة استنكافه.  الفقرة بفرق السعر وبأي مبالغ تحملتها الســلطة أو أضرار لحقت بها              

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

 تقوم اللجنة بأي إجراء منصوص عليه في هذه المادة دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي -هـ        
 نفيذ تلك اإلجراءات. إخطار أو إنذار إلى المتعهد المستنكف أو المتخلف قبل ت              

 للسلطة الحق في رفض كل العروض المقدمة دون إبداء األسباب. -4

 على المقاول تقديم أسعاره بالدينار األردني شاملة الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية كافة.  -5

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

الع -7 واضح  وبشكل  يبين  أن  المقاول  إن على  الخلوي  والهاتف  البريد  وصندوق  والفاكس  والهاتف  )الموقع  الدائم  نوان 
  .وجد( وتسمية الشخص المخول بالتوقيع

 ان الكميات الوارد ذكرها في جدول الكميات هي كميات تقديرية واليجوز اعتبارها الكميات الدقيقة والفعلية.  -8

عن -9 صادرة  المفعول  سارية  تصنيف  شهادة  إرفاق  المقاول  واإلسكان  على  العامة  األشغال  العطاءات    /وزارة  دائرة 
 .  الحكومية

عند تقديم الفاتورة المرحلية ويعتبر عدم تقديم  الالزمة  يلتزم المقاول بتقديم تقارير فحوصات الجودة للمواد واالشغال   -10
 هذه التقارير سبب موجب اليقاف صرف الفاتورة.  

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

التجهيزات  -12 على  والمحافظة  الغبار  خروج  أو  إزعاج  حدوث  عدم  يكفل  بما  العمل  أثناء  المؤقتة  الحواجز  وضع  يراعى 
 الموجودة وعدم تعطيل العمل للطريق.
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 يتوقع   التي   لألعمال  الفرديه  االسعار  لتثبيت  مذكوره و  تقديريه   كميات  هي  الكميات  لجدو  في  الوارده االعمال كميات  ان -13
 فعليا   المنجزه  الكميات  عن   للمقاول  يدفع  و  محدده   غير  بنسب  النقصان  او  للزياده   قابله  هي  و  مدة العقد   خالل  تنفيذها 

 . المشرف المهندس عليها يوافق التي و

  تفويض   إلى  باإلضافة  التجاري   السجل  عن  وصورة  اإلختصاص  نفس  في  يثةحد  تصنيف  شهادة  يقدم  أن  المناقص  على -14
 ذلك  وخالف  الشركة  باسم  المصدق  الشيك  أو  العطاء  دخول   كفالة  تكون   وأن  العطاء  نسخة   الشركة لشراء  من  رسمي
 العرض. أو المناقص استبعاد سيتم

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

  ،  كهرباء  ،  مياه  ،  أشغال   ،   )مفوضية  المختصة  الجهات  مع   الالزمة  التنسيقات  بجميع  القيام  المقاول  على -16
لتحديد  أخرى(   جهة   اي  ....اتصاالت،   العمل   تصاريح  وتحصيل  العمل   منطقة  ضمن  الواقعة  الخدمات   خطوط  وذلك 
إلحاق  تنجم  التي  والقانونية  المالية  سؤولية الم  ويتحمل  ،  المطلوبة   اعادة  ومسؤولية  ،   الخدمات  بتلك  الضرر  عن 
االمر  ان   الجهات   هذه  تطلبها  كفاالت  أو  رسوم   أي  ودفع  ،  للتلف  تتعرض  مرافق  أي  في  االوضاع  والتقيد   ،   لزم 
 مسؤولية   المقاول  ويتحمل  عطاءال  مدة  ضمن  من  التنسيقات  هذه  إلنجاز  الالزمة  المدة  وتعتبر  ،  الجهات  هذه   بتعليمات

 . فيها  التأخير

 بحركة  والتحكم  التحذيرية  واالشرطة  الشواخص  ووضع  واالمان  العامة   السالمة  اجراءات  كافة  اتخاذ  المقاول  على -17
وحسب  في   المرور  وانسيابية   العقبة  منطقة  سلطة  عن  الصادرة  والتعليمات  المشرف  المهندس  تعليمات  الطريق 

 . الخرى  والجهات السلطاتو  الخاصة االقتصادية

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

 بالط  ووضع ، الخاصة  االقتصادية قبةالع منطقة سلطة  ومتطلبات تعليمات حسب الحفريات العمال االوضاع اعادة تتم -19
 .تزفيتها لحين العرضية الحفريات  مقاطع على السميك الصاج من  أو ألواح مؤقت انترلوك

 أثناء   الميكانيكي  الرجاج  واستخدام  االعمال  جميع  في  الجاهزة  الخرسانة  استخدام  و fair face طوبار  استخدام  يتم -20
 . الصب

%  100  رج  بدرجة  كورس  بيس  طبقة  بوضع  عليه  كانت  كما  االوضاع  جميع  عادةا  تتم  االسفلت،  في  األعمال  حال  في -21
  مواصفات   حسب  وذلك  والعرضية،  الطولية  للمقاطع  الواقع حسب  أو  سم  7  بسماكة  االسفلتية  والخلطةMC طبقة  ورش
  ص خ ي  فيما  اصةالخ  االقتصادية  العقبة  منطقة  سلطة  قبل   من  المعدلة  للمواصفات  ووفقا  واالسكان  العامة  شغالاأل  وزارة

 . االوضاعوإعادة  الطرق  في  الحفر عمليات

 المهندس. قبل من اعتمادها بعد اال تركيبها او توريدها يتم وال المطلوبة، للمواد عينات او كتالوجات تقديم يتم -22

 ويحق  ،  اعاله  البنود  اسعار  ضمن  مشمولة  المنفذة  واالعمال  المواد  على  المخبرية  الفحوص  اجراء  تكاليف  تعتبر -23
 مناسبا. يراه ما وحسب المنفذة االشغال او للعينات أي فحص طلب المشرف للمهنددس

 الصادر   نصه  حسب  2013  المعدلة  الثانية  الطبعة  2010  -  الموحد  المقاولة  عقد  نصوص  المشروع  هذا  على  ينطبق -24
 : يلي ما الى  مع التنويه االشغال وزارة من

 االلغاءآت: - العامة  ( الشروط 4/  12 ) مادة .1



 
(2021هـ//6) عطاء رقم :  مديرية العطاءات الهندسية            المملكة األردنية الهاشمية                         

2021 آب  

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

 أعمال إنشاء ملجأ الكالب الجديد لجمعية الربيع  
العقبة  -لبيئة والحيوان لحماية ا  

 

22 

 على   قيمته  كانت  مهما  المشروع  من  جزء  الغاء  للمالك  يحق  ب)  عنه  ويستعاض  (4/    12)  المادة  كامل  بند  يلغى
  تعويضات   مبالغ  اي  المالك  على  يتحقق  ال  كذلك  االلغاء،  لهذا  نتتيجة  بند  ألي  السعر االفرادي  قيمة   يتغير  ال   ان

 اإللغاء(.  لهذا نتيجة

 عرضه. في ذلك على ينص ان عليه ذلك وبخالف للعرض تقديمه حال أعاله كورةالمذ المواد على مقرا يعتبر المقاول -25

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

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

 . لتنفيذ المشروع من متدربي الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب

 

رقم    -1 -28 جلستها  في  المتخذ  الخاصة  االقتصادية  العقبة  منطقة  سلطة  في  واالشغال  اللوازم  لجنة  قرار  إلى  استنادا 
في حال رغبة المقاول العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفي العطل    12/11/2018( والمنعقدة بتاريخ  87/2018)

 هاز االشراف المسمى على المشروع وحسب االتي:الرسمية يتحمل المقاول الكلف المترتبة علة العمل اإلضافي لج
 الكلفة  البند 

دنانير / ساعة10 كلفة ساعة المهندس المشرف  

دنانير/ الساعة6 كلفة ساعة المراقب  

% من االجمالي 25 مصاريف إدارية  

ي وليس ر ستشاأي الية أخرى يتم االتفاق عليها حسب طبيعة االشراف على المشروع في حال كان االشراف من قبل ا  -2
 ( 2ذاتي ) من قبل كوادر السلطة ( وحسب الشروط التي تذكر في عقد اتفاقية االشراف )ع
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 معلومات مطلوبة من المقاول 
 : ( جهاز المقاول المنفذممثل ومستخدمو المقاول )  *
ز متفرغـًا للعمـل فـي الموقـع طيلـة مـدة يتعين على المقاول أن يعـين الجهـاز المنفـذ التـالي كحـد أدنـى ، وبحيـث يكـون الجهـا 

تنفيذ المشـروع ، وأن تكـون لديـه المـؤهالت والخبـرات المدونـة أدنـاه فـي مجـال اإلشـراف أو التنفيـذ أو كليهمـا علـى مشـاريع 
 مماثلة :

 -يتعين على المقاول توفير عناصر جهازه المنفذ بالمؤهالت واألعداد التالية :
سنوات في   خمس(5في المشروع ( بمؤهل جامعي في الهندسة المدنية وبخبرة ال تقل عن )ممثل المقاول ) متفرغًا للعمل   .1

التنفيذ أو  اإلشراف  االردنيين    مجال  المهندسين  نقابة  لدى  مبلغومسجل  حال  1000)  ويحسم  في  شهريا   دينار  ألف   )
 تخلف المقاول عن تعيين المطلوب.

اإل .2 مجال  في  متوسطة  جامعية  كلية  مؤهل  مدني  )مراقب  عن  تقل  ال  وبخبرة  التنفيذ   أو  ويحسم    ثالث(  3شراف  سنوات 
 ن دينار شهريا في حال تخلف المقاول عن تعيين المطلوب. ي( سبعمائة وخمس750مبلغ)

ن  ي( سبعمائة وخمس750( سنوات ويحسم مبلغ)3مساح مؤهل كلية جامعية متوسطة )دبلوم مساحة( وبخبرة ال تقل عن ) .3
 لمقاول عن تعيين المطلوب. دينار شهريا في حال تخلف ا

 

 1/15523-0211التأكيـد علـى االلتـزام والتقيـد بـالتعميم الصـادر عـن وزارة االشـغال العامـة واإلسـكان كتـاب رقـم مع  
والمتعلـق بعـدم اعتمـاد مهندسـين علـى كـوادر المشـاريع الخاصـة بـالوزارات والتـي تـتم احالتهـا   08/04/2019بتاريخ  

ة واألجنبية اال بكتاب من نقابة المهندسين يفيـد بتسـجيل المهندسـين علـى كـادر الشـركة على شركات المقاوالت المحلي
( من قـانون نقابـة المهندسـين األردنيـين والتـي تـنص علـى ضـرورة التأكـد مـن تسـجيل 25المعنية استنادًا الى المادة )

 .) في حال وجد(لدى النقابة وعلى كادر الشركة بموجب احكام القانون  المهندس

 
 

 مالحظة: 
المنفذ  وفي حالة تخلف  المقاول  المقاول والمهندس على تواريخ تعيـين كل فرد من أفراد جهاز  فيما بين  يتعين االتفاق 
المقاول عن تعيـين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيـين بديل له فإنه سوف يتم خصم ما يقابله من رواتب مثل  

 متغيبين حسب تقديرات المهندس .هؤالء األفراد غير المعينين أو ال 
 

 تسمية المقاول الفرعي ألشغال الكهروميكانيك وفئة تصنيفه .  *
 

 فئة التصنيف      اسم المقاول                  
 ـــــــــــــــ                     ـــــــــــــ : الميكانيك 
 ـــــــــــــــ                    ـــــــــــــ :    الكهرباء
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األردنيـين   * المهندسين  نقابة  من  األولى  شهادتين  الحكومية  العطاءات  دائرة  إلى  يقدموا  أن  األردنيـين  غير  المقاولين  على 
اإلجراءات   كافة  استكمل  قد  المقاول  بأّن  تفيد   ) أدناه  النموذج  حسب   ( األردنيـين  اإلنشاءات  مقاولي  نقابة  من  والثانية 

األردنيـين   غير  بالمقاولين  إحالة  الخاصة  عند  اإلنشاءات  مقاولي  وقانون  األردنيـين  المهندسين  نقابة  قانون  ألحكام  وفقًا 
التي سبق وأن تقدم بها دون أن يحق  أنيصادر كفالة مناقصته  العمل  اإلتفاقية ويحق لصاحب  العطاء عليه وقبل توقيع 

 للمقاول االعتراض أو الرجوع على صاحب العمل بأي مطالبات مهما كان نوعها . 
 

 النموذج 
 

 
 عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية 

 
ن يرجى العلم بأّن المقاول السادة ......................................... قد استكمل كافة اإلجراءات القانونية وفقًا ألحكام قانو 

 ............................................................... المعمول به . 

 
 نقيب المهندسين األردنيـين . 

 أو نقيب مقاولي اإلنشاءات األردنيـين . 
 ( .  Warrantyاإلقرار بضمان عيوب التصنيع )  *

لضمان   كفالة عدلية صادرة عن الجهة الصانعة او الوكيل لصالح صاحب العمليتعين على المقاول الذي يحال عليه العطاء تقديم  
األ لكافة  التصنيع  عن  تنجم  عيوب  )  أي  ولمدة  بالعقد  المشمولة  الكهروميكانيكية  والمعدات  تسلم   365جهزة  تاريخ  من  يومًا   )

التي  الكهروميكانيكية  المالية وخالفها ، الستبدال أي من األجهزة والمعدات  المقاول  الكفالة مسؤولية  األشغال وبحيث تشمل هذه 
 ( يومًا من تاريخ تسلم األشغال. 365يًا ولمدة ) تظهر بها عيوب تصنيع وتوفير القطع التبديلية محليًا أو أجنب
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 ج. نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات  
 

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

 .العقبة –لحماية البيئة والحيوان  عمال إنشاء ملجأ الكالب الجديد لجمعية الربيعأ  : المشروع
 (2021هــ// 6  العطاء رقم: )

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة . العمل(: إلى السادة ) صاحب 
لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات والمخططات  ، وجداول 

........... المتعلقة بتنفيذ  الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، والجداول األخرى ، ومالحق العطاء ذوات األرقام: .................
أشغال المشروع المذكور أعاله ، ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وإنجازها وتسليمها وإصالح أية عيوب فيها 

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

 

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

اع العروض ، وأن يبقى العرض ملزمًا لنا ، ويمكنكم قبوله ( يومًا من تاريخ إيد90نوافق على االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة )
في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه ، كما نقر بأّن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا" ال يتجزأ من " كتاب عرض المناقصة " 

. 
 

لعقـد ، وأن نباشـر العمـل بتـاريخ ( مـن شـروط ا4/2نتعهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضـمان األداء المطلـوب بموجـب المـادة )
 أمر المباشرة ، وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقًا لمتطلبات وثائق العقد خالل مدة اإلنجاز " .

قـرار وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلـك فـإّن " كتـاب عـرض المناقصـة " هـذا مـع " كتـاب القبـول أو 
 اإلحالة " الذي تصدرونه يعتبر عقدًا ملزمًا فيما بيننا .

 ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم .

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

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

Appendix to Tender 
 .  العقبة  –أعمال إنشاء ملجأ الكالب الجديد لجمعية الربيع لحماية البيئة والحيوان  : المشروع

 (2021/هــ/ 6العطاء رقم: )  
 التحديدات  رقم المادة  البيان 

 اسم صاحب العمل : 
 عنوانه:

1/1/2/2 
 1/3و

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

 اسم المهندس: 
 عنوانه:

1/1/2/4  

 اسم المقاول:
 عنوانه:

1/1/2/3 
 1/3و

 

 أردني دينار   ألفان وأربعمائة (2400) التعليمات  كفالة المناقصة  
 %( من قيمة العقد5) التعليمات  ضمان إصالح العيوب

 تقويميًا من تاريخ أمر المباشرة يوماً  ستون (  60)   1/1/3/3 مدة اإلنجاز لألشغال 
 ( يومًا تقويمياً 365) 1/1/3/7 فترة األشعار بالعيوب 

إلى  الدخول  حق  المقاول  فيها  سيمنح  التي  المدة 
 الموقع 

 ية من تاريخ أمر المباشرة( أيام تقويم7) 1/ 2

المحدد  التاريخ  بعد  العمل  لمباشرة  المحددة  الفترة 
 للمباشرة  

وتعتبر هذه الفترة مشمولة ضمن مدة   ( يومًا،15) 1/ 8
 اإلنجاز 

لمشاريع   األشغال  تسلم  للجنة  المحددة  الفترة 
 المستشفيات ومحطات التوليد وما يماثلها 

 ( يوماً 28) 10/1

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

 ال يوجد  14/2 قيمة الدفعة المقدمة 
 من عضو واحد      [       ] 20/2  تشكيل مجلس فّض الخالفات 

 من ثالثة أعضاء   [       ]
 ( يومًا من تاريخ المباشرة60) خالل 20/2 فترة تعيـين مجلس فّض الخالفات

 %( من قيمة الدفعة10) 14/3 نسبة المحتجزات  
 %( من " قيمة العقد المقبولة"5) 14/3 الحد األعلى للمحتجزات

مهما  ألف دينار لكل حادث  عشرون  (    20000)     18/3 الحد األدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث 
 بلغ عدد الحوادث

ين أعضاء مجلس فض الخالفات في  الجهة التي تع
 حالة عدم االتفاق بين الفريقين .

 جمعية المحكمين األردنيـة  20/3
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 القوانين األردنية السارية المفعول 4/ 1 القانون الذي يحكم العقد 
 اللغة العربية 4/ 1 اللغة المعتمدة في العقد

 اللغة العربية 4/ 1 لغة االتصال 
 ( أيام في األسبوع5( ساعات يوميًا، ولمدة )7) 5/ 6 عيمدة العمل اليومي واألسبو 

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

 %10 ب-13/5

 اليوجد  14/5 التحضيرات عند الوصول إلى الموقع
   لف دينار أردنيأ عشرون ( 20000) 14/6 الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية

األطراف   تخلف  حالة  في  المحكمين  تعيـين  سلطة 
 عند التعيـين . 

 بموجب قانون التحكيم األردني النافذ  20/6

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

 بموجب قانون التحكيم األردني 20/6 القواعد اإلجرائية للتحكيم 
 لكل يوم تاخير  /دينار ثالثون خمسة و مائة و 135  7/ 8 ويضات التأخير قيمة تع

 %( من قيمة العقد المقبولة15) 7/ 8 الحد األقصى لقيمة تعويضات التأخير 
  14/7 أسعار تبديل العمالت 

اميم الصادرة عن  يتم تحديدها و اعتمادها استنادًا الى التع 13/8 المواد الخاضعة لتعديل األسعار بسبب تغير التكاليف
 وزارة االشغال العامة و االسكان

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

 ( دينار عن كل يوم مبكر  اليوجد)    8/13 مكافأة اإلنجاز المبكر 
 الدينــار األردني 14/15 عمالت الدفع للمقاول 

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

(1/1/3/3) 

 قيمة تعويضات التأخير لكل يوم تأخير 

 رنامج خطيب( أيام من تاريخ المباشرة ب7خالل )  النموذج   -على المقاول تقديمه –برنامج العمل 
والكتروني معد ببرنامج  هندسي خاص بالجداول الزمنية 

 شاريع  للم
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 -) جدول بيانات التعديل ( :  13/8كشف المواد الخاضعة لتعديل األسعار حسب المادة 

 االسمنـت  -
 حديد التسليح وحديد الهياكل المعدنية من صاج ومقاطع ومدادات .  -
 اإلســفلت  -
 إلسفلتية الحصمة بكافة أنواعها / باستثناء الحصمة في الخلطات الخرسانية والخلطة ا -
 البيس كورس  -
 الخلطة اإلسفلتية ) وبحيث ال يتم التعويض عن مكوناتها(  -
 الخلطات الخرسانية بأنواعها )وبحيث ال يتم التعويض عن مكوناتها(  -
 القطع الخزفيـة  -
 الحجر بأنواعـه  -
 الرخام والجرانيت بأنواعه  -
 ( Guard Railالحواجز المعدنية الواقية ) -
 ارات الضوئية اإلش -
 األنابيب المياه والصرف الصحي وملحقاتها بكافة انواعها واقطارها .  -
 البويلرات والرديترات والحارقات والمراجل  -
 المضخـات  -
 لوحات تحكم المضخات  -
 أغطية المناهل وملحقاتها  -
 أبراج وأعمدة اإلنارة ووحدات اإلنارة المتعلقة بها .  -
 األلمنيوم   -
 نابيب التدفئة والصحي بكافة أنواعها ولوازمها . أ -
 لوحات التحكم واللوحات الرئيسية ووحدات اإلنارة .  -
 المبردات ووحدات التكييف والتبريد والمبخرات والضواغط ووحدات اللف المروحية ودافعات الهواء -
 المصاعد ولوازمها من حبال وسكك ومحرك   -
 ق . أنظمة الحريق وإطفاء الحري  -
 شبكات البخار   -
 المولدات الكهربائية  -
 وحدات إنارة العمليات  -
 الوحدات فوق األسرة بكافة أنواعها .   -
 شبكة الغازات الطبية وملحقاتها   -
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 صواني الكوابل .  -
 مجاري الهواء وفتحات التكييف والعادم ) الدكت (   -
 عقيم أجهزة الفحص والقياس والمعالجة والتطهير والت -
 أنظمة الصوت والمناداه .  -
 ( CCTVأنظمة الرقابة والحماية والتحكم للمباني واألجهزة ) -
 األلياف الضوئية .   -
 الكوابـل   -
 
 

 شريطة عدم االزدواجية في احتساب التغير في االسعار عن البنود اعاله .  
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   3ج
 نموذج كفالة المناقصة   

Form of Tender Guarantee 
 

 المشروع:............................................. العطاء رقم:.............................................. 
إلى السادة ) صاحب العمل ( : ........................................................... لقد تم إعالمنا أّن المناقص شركة :  
كانت  ، ولما  العطاء  استجابة لدعوة  أعاله  المنوه عنه  للمشروع  للمناقصة  ...................................... سيتقدم بعرض 

 شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرضه ، وبناء" على طلبه ، فإّن مصرفنا :
......................................... :  بنك  مبلغ  لكم  يدفع  أن  عنه  رجعة  ال  بتعهد  يكفل   .................

 ......................................... عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب ما يلي : 
 

حية أّن المناقص ، بدون موافقـة مـنكم ، قـام بسـحب عرضـه بعـد انقضـاء آخـر موعـد لتقـديم العـروض أو قبـل انقضـاء صـال -أ
 ( يومًا ، أو  90العرض المحددة بـ ) 

 ( من شروط العقد ، أو 1/6أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة )  -ب
 ( من شروط العقد. 4/2أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة ) -ج
 

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

 
 توقيع الكفيل/البنك : .............................................

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

 
 : ............................................. ــــخ ـــــــــــــــــــ التاريــ
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   4ج

 نموذج اتفاقية العقد   
Form of Contract Agreement 

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

 
 

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

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

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

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

ة عيوب فيها وتسليمها وفقًا لشروط ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أي 
 العقد ،

 

 -فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي :
 يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد . -1
 ال يتجزأ من هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة: تعتبر الوثائق المدرجة تاليًا  " وثائق العقد وتشكل جزءا"  -2

  " كتاب القبول "   -أ
  كتاب عرض المناقصة   -ب
 مالحق المناقصة ذات األرقام: ...........................................................................  -ج
 شروط العقد ) الخاصة والعامة ( -د

 المواصفات  -هـ
 المخططات    -و
 والجداول المسّعرة ) جداول الكميات والجداول األخرى ( .  -ز

 
 

 " قيمة العقد المقبولة: ...........................................................................................  -3
 ................................................ .............................................  : " مدة اإلنجاز "  
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المستحقة للمقاول وفقًا للشروط ، يتعهد المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية  إزاء قيام صاحب العمل بدفع المبالغ -4
 عيوب فيها وتسليمها وفقًا ألحكام العقد .

 
صالح أية عيوب فيها وتسليمها ، يتعهد صاحب العمل بأن يدفع إلى المقاول إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإ -5

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

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

 الفريق األول ) صاحب العمل (      الفريق الثاني ) المقاول ( 
 
 

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

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

 موذج اتفاقية فض الخالفاتن  
Dispute Adjudication Agreement 

 ) مجلس بعضو واحد (
ـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

 و المجلس:.............................................  عنوانه: ................................................... عض
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ا يرغبان مجتمعين بتعيـين عضو " مجلس فض الخالفات " ،  لما كان صاحب العمل والمقاول قد قاما بإبرام " اتفاقية العقد " وكونهم
" ، فإّن كال من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس ، قد اتفقوا على   DABليكون العضو الوحيد ، ويسمى أيضًا " المجلس "  

 -ما يلي :
 

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

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

النحو 18)  البند عماًل بأحكام   -2 المجلس على  فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو  الخالفات ،  اتفاقية فض  ( من شروط 
 -التالي :

 )        (  دينار عن كل يوم كمياومات.   - أ 
 مضافًا إليها النفقات األخرى .   -ب 

( من شروط اتفاقية فض   17)    البند إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عماًل بأحكام   -3
 للخالفات وفقًا ألحكام هذه االتفاقية . الخالفات ، فإّن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهام " المجلس" كمسوّ  

 
بدل   -4 الخالفات  فض  لمهام  أدائه  إزاء   ، المجلس"   " لعضو  يدفعا  بأن  ومنفردين  مجتمعين  والمقاول  العمل  صاحب  يتعهد 

 ( من شروط اتفاقية فض الخالفات . 17) البند المياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام 
 

 اقية خاضعة ألحكام القانون األردني .إّن هذه االتف -5
 

 صاحب العمل     المقاول     عضو المجلس 
 
 

 وقد شهد على ذلك . 
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   6ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات

Dispute Adjudication Agreement 
 ) مجلس بثالثة أعضاء(

ـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ف المشروع: ............................................................................................... وص
 ............................................   عنوانه: العمل : .......................................... صاحب

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

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

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

 عليها:................................................................................................... 
لخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على ( من شروط اتفاقية فض ا18)  البند عماًل بأحكام   -2

 -النحو التالي:
 )        ( دينار عن كل يوم كمياومات.   -أ   

 مضافًا إليها النفقات األخرى .    -ب    
اقية فض ( من شروط اتف  17)    البند إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عماًل بأحكام   -3

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

 

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

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

 

 صاحب العمل               المقاول       عضو المجلس     
 
 

 ى ذلك . وقد شهد عل 
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 شروط اتفاقية فض الخالفات
 

(  60( يومًا من تاريخ مباشرة العمل ، على ان يباشر المجلس مهامه خالل )60خالل ) يسمى عضو أو أعضاء المجلس -1
 يومًا من تاريخ  اكتمال توقيع اتفاقية فض الخالفات .

( يوم من تاريخ إشعارهم بذلك 28ذلك خالل مدة )باالتفاق بين الفريقين ، و  يمكن إنهاء تعيـين عضو أو أعضاء المجلس -2
,كما تنقضي مدة التعيين عند صدور شهادة تسلم األشغال  ما لم يطلب أي من الفريقين تمديدها ولكن بحد أقصى لتاريخ 

 انقضاء فترة االشعار بالعيوب ، وفي هذه الحالة يتم تخفيض بدل االتعاب الى النصف .   
 ل  أحد أعضاء  المجلس أو ) األعضاء( بدون أسباب مبررة.اليجوز لفريقي التعاقد عز -2
يتعين على عضو المجلس أن يكون وأن يبقى أثناء أداء مهمته محايدًا ومستقاًل عن الفريقين ، وأن يفصح عند تعيـينه   -4

قت الحق إذا أصبح على علم عن أي  عن أي أمر قد يؤثر على حياده أو استقالليته ، كما يتعين عليه أن يفصح في أي و 
 أمر قد يؤثر على حياده واستقالليته ، وال يجوز له تقديم النصح إلى أي فريق إاّل بإطالع وموافقة الفريق اآلخر .

المجلس -5 عضو  على  ال   يتعين  وأن  تامة  بسرية  يعقدها  التي  االستماع  وجلسات  ونشاطاته  العقد  تفاصيل  مع  يتعامل  أن 
مضامينها إاّل بموافقة الفريقين ، كما يجب عليه أن ال يوكل ألي طرف آخر القيام بمهمته أو أن يطلب    يصرح عن أي من

 أية خبرة قانونية أو فنية إاّل بموافقة الفريقين . 
أن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقين بإعطاء كل منهما فرصة معقولة لعرض قضيته   يتعين على عضو المجلس -6

 ردوده على ما يقدمه  الفريق اآلخر . وتقديم 
في أي حال مسؤواًل عن أي إدعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إاّل إذا أمكن إثبات أن ما قام به   ال يعتبر عضو المجلس -7

 ناتج عن سوء نية .
جلس -8 يعقد  وان  الموقع  زيارة  الفريقين  احد  طلب  على  بناًء  او  نفسه  تلقاء  من  يقرر  أن  إليها للمجلس  ُيدعى  استماع  ات 

( ستين يومًا وللمجلس   60يحددهما ،  بحيث ال تزيد المدة بين كل زيارة وأخرى على )  الفريقين في الوقت والمكان اللذين
 أن يطلب أية وثائق منهما ، وعلى الفريقين االستجابة لطلب المجلس بهذا الخصوص .  

المجلس -9 عضو  على  متح  يتعين  غير  كخبير  يتصرف  لعقد  أن  الكاملة  بالصالحية  متمتعًا  ويكون   ،  ) كمحكم  وليس   ( يز 
السياق   القواعد ، ويتمتع في هذا  بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه  التقيد  جلسات االستماع كما يراه مناسبًا ، دون 

  -بالصالحيات التالية :
 ، أن يقرر مدى سلطاته الذاتية ، وكذلك نطاق الخالفات المحالة إليه  -أ

 أن يستعمل معرفته المتخصصة ) إن توفرت ( ،  -ب
 أن يبادر للتحقق من الوقائع واالمور المطلوبة التخاذ القرار باالسلوب الذي يرتأيه . -ج
 أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد ،  -د

 يتعلق بموضوع الخالف ،أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقيـيم فيما  -هـ
أن   -و وله   ، االستماع  جلسات  لحضور   ، وممثليه  العمل  وصاحب  وممثليه  المقاول  غير  شخص  ألي  يسمح  ال  أن 

يستمر في عقد جلسة االستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور بعد التحقق من أنه قد تم إبالغه بصورة صحيحة  
 عن موعد الجلسة .

اآلخرين )   تنازل عن االتفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين وأعضاء المجلسال ال يجوز لعضو المجلس -10
 ( .ن وجدواإ

 كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن العقد أو متصل به .  يراعى أن ال يستدعى عضو المجلس -11
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ل المهلة المحددة ، شريطة أن يرسل إلى الفريقين إشعارًا أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع خال  يحق لعضو المجلس -12
 ( يومًا .  28بذلك مدته ) 

إذا تخلف المقاول عن  الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من عضو المجلس، يقوم صاحب العمل بالدفع إلى عضو   -13
 وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من أية مبالغ إزاءها . المجلس

( يومـًا . وفـي حالـة اسـتقالته أو موتـه أو 28أن يسـتقيل شـريطة أن يعلـم الفـريقين بإشـعار مدتـه )  مكـن لعضـو المجلـسي -14
عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده  أو رفضه االستمرار في أداء مهامه بموجب هذه القواعـد، فإنـه يتعـين علـى الفـريقين 

 .تاريخ انقطاعه ( يومًا من14أن يقوما بتعيـين بديل له خالل )
يتعين أن تكون لغة االتصال بين الفريقين وكذلك عضو المجلس ) األعضاء( والفريقين ، ولغة التداول في الجلسات باللغة   -15

 المحددة في العقد وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسالت إلى الفريق اآلخر .
أي خ -16 الفريقين بشأن  إلى  أن يصدر قراره  المجلس  )يتعين على  تتعدى  ال  فترة  إليه وذلك خالل  يومًا من  56الف يحال   )

 تاريخ إحالة الخالف  إليه ) ما لم يتم االتفاق مع الطرفين على هذه المدة ( ويكون  القرار:
 و  خطيًا,  -
 باإلجماع أو باألغلبية, و -
 يجب أن يكون مسببًا, و -
 أن ينوه فيه بأنه يتم وفقًا لهذه الشروط . - 

 القرار من قبل رئيس المجلس في حال تشتت آراء أعضاء المجلس.  ويتم إصدار
( المتعلقة بعمله ، أو تصرف بسوء نية ، فإنه يعتبر غير مستحق 4بنقض أي من أحكام البند رقم ) إذا قام عضو المجلس -17

إذا نتج عن ذلك النقض أّن لقبض بدل أتعابه أو نفقاته ، ويتعين عليه أن يرد تلك األتعاب والنفقات التي تم صرفها له ،  
 قراراته أو إجراءاته بشأن تسوية الخالفات أصبحت باطلة أو غير فاعلة. 

 -تدفع أتعاب الحكم على النحو التالي : -18
 عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات االستماع أو دراسة الخالفات وإعداد القرارات ، -
 ثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر واإلعاشة ، مضافًا إليها نفقات أداء المهام م -
 لمهامه ، يتبقى بدل المياومات ثابتًا طيلة مدة أداء عضو المجلس -
المجلس - لعضو  يدفع  أن  المقاول  على  ) يتعين  خالل  ونفقاته  أتعابه  المطالبات 28بدل  تسلمه  تاريخ  من  يومًا   )

العمل بدفع   الدفع الشهرية  % ( منها  50ما نسبته )الخاصة بذلك ، ويقوم صاحب  للمقاول عن طريق مطالبات 
 .  التييقدمها المقاول

 -اذا كان " المجلس" مشكاًل من ثالثة اعضاء فإنه يتعين مراعاة ما يلي : -19
 على المجلس ان يجتمع في خصوصية بعد انتهاء  جلسة االستماع للتداول حول الموضوع واعداد القرار ، و .أ

بذل قصارى جهده للتوصل الى قرار باالجماع ، وبعكس ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية االعضاء والذين يجوز انه سوف ي .ب
 لهم الطلب من العضو المخالف اعداد تقرير خطي لتقديمه الى صاحب العمل والمقاول ، و 

فإن  ، مطلوبة  مهمه  أية  انجاز  عن  اجتماع  جلسة  او  اجتماع  حضور  في  عضو  اي  اخفق  إذا  للعضوين        ج.   يمكن  ه 
  -االخرين ، رغم ذلك ، االستمرار في إتخاذ القرار :

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

 يحق للرئيس اتخاذ اإلجراءات العقدية والفانونية  الستبعاد عضو المجلس الذي تكرر غيابه بدون عذر أو تبرير  -3
إذا نشأ أي خالف يتعلق باتفاقية فض الخالفات ، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها ، فإنه يتم النظر في الخالف  -20

 ردني .وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األ 
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   7ج
 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( 
Performance Guarantee 

 

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

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

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

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

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

 

وط الواردة في وثائق عقد المقاولة ، وأننا ................................... وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشر 
شرط مع   -بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو  –نتعهد بأن ندفع لكم 

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

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

 ها أو تمديدها بناء" على طلب صاحب العمل  ................... شهر .................. من عام .............. ما لم يتم تمدي
 

 توقيع الكفيل / مصرف: ................ 
 المفوض بالتوقيع: ..................... 

. ........التاريـــــخ : ...................  
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   8ج
 نموذج كفالة إصالح العيوب    

Defects Liability Guarantee 
 

 

 .................................................................................... إلى السادة: ................
 يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا : ................................................................................... 

 .................................................... .............................. , المقاول: قد كفل بكفالة مالية
 ................................................................................................................ 

 بخصوص العطاء رقم )     /    ( 
 بمبلغ : ) ...........................( دينار أردني  المتعلق بمشروع: ........................................... 

أعماالإلصالحات   يخص  فيما  التزاماته  جميع  لتنفيذ  المقاول  اللتزام  ضمانًا  وذلك   ...................................
 والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة . 

 

المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ   –بمجرد ورود أول طلب خطي منكم    –وإننا نتعهد بأن ندفع لكم  
أعمال   يخص  فيما  التزاماته  تنفيذ  في  أخفق  أو  رفض  قد  المقاول  بأّن  الطلب  لهذا  الداعية  األسباب  ذكر  مع  شرط  أو 
المقاول على إجراء   أو مقاضاة من جانب  النظر عن أي اعتراض  العقد ، وكذلك بصرف  اإلصالحات والصيانة بموجب 

 ع . الدف
 

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

 
 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 : .............................................................................. 

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

 
م بمشروع وذلك  الخاص   ......................................... رقم:  العطاء  بخصوص  المقدمة  الدفعة  كفالة  قابل 

 .......................................................... بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط العطاء .
 

لمذكور أعاله أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكم ، وذلك بصرف النظر عن أي  وإننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ ا
 اعتراض أو تحفظ يبديه المقاول .

 

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

 
 

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

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

 خ : ................... ـــــــــــــــــــــــــــــــ التاريـ
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 10ج
 نموذج  مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال  

 
 

 ................................................................. أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه : ...........
 .................................................................................................................... 

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

 ( دينارًا أردنياً بأننا قبضنا من .............................................. مبلغ ) .............................. 
 وذلك قيمة دفعة اإلنجاز عند التسلم األولي عن مشروع إنشاء ..................................................... 
 موضوع العطاء رقم ............................................................................................... 

ئ ذمة ..................................................................... وحكومة المملكةاألردنية الهاشمية من وبهذا فإننا نبر 
بتقديم   مع تحفظنا وتعهدنا  أعاله  المذكور  مشروع  قبضناها على حساب  التي سبق وأن  المبالغ  كافة  أعاله ومن  المذكور  المبلغ 

 ............................................... صاحب العمل تفاصيل أية مطالبات ندعي بها إلى
  خالل فترة اربعة وثمانون يومًا من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية )دون أن يشكل هذا إقرارًا منا .................... 

رة نكون قد أسقطنا حقنا بأية مطالبة مهما كان بصحة هذه المطالبات ( وفي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خالل المدة المذكو 
تبرأ ذمة   العملنوعها وقيمتها بحيث  أو عالقة صاحب  أي حق  الهاشمية من  األردنية  المملكة  ......................... وحكومة 

ل أسعار المواد اإلنشائية للمشروع , و يستثنى من ذلك أي مبالغ تتعلق بتعدي  األوليبالمشروع المبين أعاله السابقة لتاريخ التسلم  
 (.13/8( و )13/7مستحقة الدفع تطبيقا للمادتين ) 

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

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

 الخاتم 
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 11ج
 المخالصة ) اإلبراء(انموذج  

Discharge Statement 
 
 

 

   : ....................................................................................أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه
.............. ............................................................................................................ 

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

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

 

للعقد ، وذلك عن مشروع   ( من الشروط العامة 14/13،  14/12، 14/11وذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب أحكام المواد ) 
 ............... ..........................................إنشاء : ................................................

 

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

ا بتقـديم كافـة مطالباتنـا المتعلقـة بالعقـد وبهـذا نصرح بموجب هذا اإلقرار أننا قد تسلمنا كامـل اسـتحقاقاتنا عـن المشـروع أعـاله وقمنـ
 فإننا نبرئ ذمة ........................... 

 

وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعاله إبراء عامًا شاماًل مطلقًا ال رجعة فيه ويستثنى مـن 
( والتي تصدر بعد تـاريخ هـذه المخالصـة  13/8،  13/7تطبيق شروط المادتين )  هذا اإلبراء أي تعويضات ُتستحق للمقاول نتيجة

 ) اإلبراء ( .
 

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

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

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

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

 الخاتم : 



 
(2021هـ//6) عطاء رقم :  مديرية العطاءات الهندسية            المملكة األردنية الهاشمية                         

2021 آب  

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

 أعمال إنشاء ملجأ الكالب الجديد لجمعية الربيع  
العقبة  -لبيئة والحيوان لحماية ا  

 

44 

 12ج
 نموذج  التزامات المقاول 

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

قيمة اإلحالة   رقم العطاء اسم المشروع  الرقم 
 بالدينار

قيمة األعمال  
 المتبقية دينار 

تاريخ أمر   مدة التنفيذ 
 المباشرة

 مالحظات 

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

10-        
 المجموع: 
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 13ج
 إقرار متعلق بالدفعات األخرى 

 
 

 

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

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

شائية الخاص بهذا العقد ، ( من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع اإلن17/9/1أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم )
وعماًل بأحكام هذه المادة نرفق إقرارًا موقعًا من قبلنا حسب األصول نقر فيه بجميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء 

اآل  " من  شخص  إلى  االتفاق على دفعها  أو  تم دفعها  مادية والتي  قيمة  شيء ذو  المباشرة وأي  المباشرة وغير  خرين" أو غيرها 
ونرفق طيًا وصفًا مفصاًل لهذه الدفعات األخرى ولمن دفعت وسببها سواء" تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر 
من قبلنا أو نيابة" عنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق 

يم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة  على المقاول أو المفاوضات بالدعوة إلى تقد
 التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعاًل .

 
ثال وصفًا مفصاًل كما ونتعهد بأن نقدم تصريحًا خطيًا إلى الفريق األول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك على سبيل الم

لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أواًل كما ونوافق على قيام الفريق األول باتخاذ  
م بتنفيذ  اإلجراءات المبينة تحت المادة المشار إليها أعاله حال حدوث أي مخالفة أو إخالل من قبلنا بأحكام الفقرة ) أ ( منها ونلتز 

 كل ما ورد في هذه المادة . 
 وعليه نوقع تحريرًا في       /      / 

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

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

 
على المقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي من األمور   *    

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

 
 

 

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

 
( من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع اإلنشائية الخاصة بهذا العقد  17/9/2رد تحت المادة رقم )أننا قد اطلعنا على ما و 

، وعماًل بأحكام هذه المادة نرفق إقرارًا موقعًا من قبلنا حسب األصول ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أو االتفاق على دفع أي مبالغ 
و أتعاب وكالء أو غيرها سواء" بشكل مباشر أو غير مباشر ولم نقم بتقديم أي شيء ذو سواء" كانت عموالت أو أتعاب استشارات أ

قيمة  مادية  ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه األشياء سواء" مباشرة" أو بالواسطة ، أو 
من مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي من موظفيهم أو  بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابة" عنا أو  

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

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

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

 تجديده أو تمديده أو تنفيذه . 
 وعليه نوقع تحريرًا في       /      / 

 اسم المقاول: ....................................................
 قيع: ..........................................اسم المفوض بالتو 

 توقيع المفوض بالتوقيع: ........................................
 ــم : ................................................ ــــــــــــــــ الخاتــ 

 
 

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

 المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
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 مالحظة هامة 
  

بالعطاء موضوع البحث التأكد من تسلسل  على جميع المقاولين المشاركين
، وفي حال تبين وجود  جدول الكمياتفي أرقام البنود  تسلسل أرقام الصفحات و 

سلطة منطقة  /يراجع المقاول  نقص في عدد الصفحات أو خطأ في التسلسل،
أي قبل موعد إيداع   ؛العقبة االقتصادية الخاصة وضمن المدة المحددة

 . لة حسب األصولمعدالعروض لتزويده بها 
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 الجزء الثالث: 
 
 المواصفات الفنية العامة:  .1
 
المباني : تعتبر المواصفات الفنية العامة للمباني )المجلد األول( األعمـال المدنيـة و المعماريـة الصـادر   -1

ء وان عن وزار  األشغال العامة واإلسكان وكـودات البنـاء الصـادر  عنمـا مواصـفات عامـة لمـاا العطـا
 المقاول قد اطلع عليما وتفممما وقبل بما.

 
 

الطـر  واإلنشــاءات األخــرت: تعتبـر المواصــفات الفنيــة العامــة للطـر  والجســور الصــادر  عــن وزار   -2
األشغال العامة واإلسكان والكودات الخاصة بما مواصفات عامة لماا العطاء وان المقاول قد اطلع عليما 

 وتفممما وقبل بما.

 
 المقاول تنفيا جميع أعمال العقد حسب:يجب على  

 
وأيـة تعـديالت أو  1996  المواصفات الفنية العامة للمباني الصادر  عـن وزار  األشـغال العامـة واإلسـكان لسـنة -أ

 إضافات أو ملحقات تمت بعد الك وتشمل ما يلي:
 
 األعمال المدنية والمعمارية للمبـاني  : المجلد األول      -
 الخدمات الميكانيكية للمبـــــاني :  انيالمجلد الث      -
 الخدمات الكمربائية للمبـــــاني  :  المجلد الثالث      -
 
المواصفات القياسية األردنية الصادر  عن مديرية المواصفات والمقاييس بوزار  الصناعة والتجار  حتى تاريخ   -ب

 تقديم العطاء. 
 
وأية تعديالت أو   1977ية الصادر  عن اتحاد الممندسين العرب سنة  الكود العربي لتصميم وتنفيا المنشآت الخرسان   -ج

اإلنشاء   طر   لتصميم  ومرجعاً  واإلجمادات  األحمال  تحديد  في  الكود  هاا  ويستعمل  الك  بعد  تمت  ملحقات  أو  إضافات 
 وتحديد خواص المواد وتقييم نتائج الخرسانة المنفا . 

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

 

هاه المراجع يجب أن تكون في كافة األحوال آخر إصدار وعلى المقاول تزويد الممندس بنسخ عن أي من       
 هاه المواصفات أو أي جزء منما عند الحاجة اليما وحسب طلب الممندس 
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 الجزء الرابع: 

 
 المواصفات الفنية الخاصة:  .1

 
 

لمواصفات الفنية الخاصة مكملة لجداول الكميات والمواصفات الفنية العامة ومتممة لما ويجب ان تكون تعتبر ا  -أ  

األسعار لكل بند شاملة لما هو ماكور في المواصفات الفنية الخاصة لكل بند إضافة إلى ما هو ماكور في نص  

 البند . 

 

لمواصفات" فانه من المؤكد ان المطلوب تنفياه حسب سواء اكر في جداول الكميات او لم ياكر جملة "وحسب ا  -ب     

المواصفات الفنية الخاصة والعامة للمشروع والمواصفات الفنية العامة مع إعطاء األولوية للمواصفات الخاصة  

. 

 

البند المعني تشمل   -ج   او "كالبند رقم ...." فان هاا يعني أن أسعار ومواصفات  عند ورود كلمة "كالبند السابق" 

البند المعني  كا فة ما يشمله المشار اليه مع األخا بعين االعتبار أية إضافات أو إلغاء يتم تحديدها ضمن نص 

 والموصفات الفنية الخاصة له .

 

على المقاول تقديم طلب العتماد كافة المواد الداخلة في صلب األشغال مرفقا معه الكتالوجات والنمااج والعينات   -هـ  

فه الى الممندس بحيث ال تتعارض مع مواصفات العطاء ألخا الموافقة على استعمالما في  لمختلف االشغال وخال

مقارنة   جدول  إرفا   المقاول  وعلى  للرفض  معرضة  ستكون  الموافقة  اخا  دون  تستعمل  مواد  وأي  التنفيا 

 مواصفات تؤكد مطابقة مواصفات هاه المواد مع المواصفات الفنية الخاصة للعطاء . 

 

ال  -و   العامة على  المواصفات  المنصوص عليما في  العالمية  او  القياسية األردنية  المواصفات  تقديم نسخ عن  مقاول 

 التي يطلبما الممندس كلما دعت الحاجة لالك وعلى نفقته الخاصة. 

 
 -بريفاب وحسب المقاسات الماكور  الحقاً :ال بانيالمواصفات الفنية لمأوالً:  

 السقف الخارجي :  -1
( المضلع بشكل  Prepainted steel sheetالخارجي من صفائح الصاج المسبق الدهان )يتكون السقف  

 Selfبروفيل بواسطة السحب على البارد مثبته على مدادات معدنية بواسطة براغي ذاتية الشد       )

drilling screws  المدادات مثبته على جمالونات معدنية مصنعة من زوايا قياسية مثبتة فيما (  وهذه 
 بينها بواسطة اللحام محملة على الجدران بنظام إنشائي متكامل . 

 السقف الداخلي :  -2
الداخلي   بالبويوريثان على ان يكون الوجه  بانيل المحقونة  الساندويش  ألواح  الداخلي من  السقف  يتكون 

 سم . 5من الصاج المجلفن المسبق الدهان حرارياً وبسماكة ال تقل عن 
 الجدران الخارجية :  -3

سم وسماكة    244×122الجدران الخارجية من وحدات متكررة من ألواح الساندويش بانيل قياس    تتكون 
5 ( الدهان  المسبق  الصاج  من  مصنوعاً  الخارجي  الوجه  يكون   ، (    prepainted steel sheetسم 

ن  المضلع تضليعاً خفيفاً اما الوجه الداخلي فمن المازونيت الديكوري مع اطار من الصاج المجلفن محقو
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كثافة   العازل  البليوريثان  م 35بمادة   / مقاطع    3كغم  بواسطة  بينها  فيما  الصاج    Hوتجمع  مصنعه من 
 مسبق الدهان . 

 
 

 الجدران الداخلية : -4

سم وسماكة  244×122تتكون الجدران الداخلية من وحدات متكررة من ألواح الساندويش بانيل قياس  
ت الديكوري مع إطار من الصاج المجلفن ومحقون  سم مصنوعة من وجهين من مادة المازوني5اجماليه  

 .   3كغم /م35آليا بمادة البليوريثان العازل كثافة 
 

 -الشبابيك : -أ -5

( عدد  ) 2شباك  قياس  م  1*1.5(  طالء  (  بدرجة  فضي  لون  األلمنيوم  من  ميكرون    18-15مصنوع 
سماكة   الفايبر جالس وزجاج  من  منخل  درفة  مع  درفتين سحاب  من  ارال  ما  مل  5مقطع  او  م وطني 

إلنجاز   والسليكون  المعجون  الفراشي وعوازل  من  الالزمة  اإلكسسوارات  من  يلزم  ما  كافة  مع  يعادلة 
 سم. 100-117العمل كامال وتكون بقياس موحد 

 شباك الحمام :  .2

ميكرون مقطع    18-15مصنوعة من األلمنيوم لون فضي بدرجة طالء  (سم  40*50شباك قياس ) 
مغشى مع منخل من الفايبر جالس وكافة مايلزم من  ملم    6-5سماكة  اج  قالب مع زج من درفة  ارال  

 االكسسوارات الالزمة من الفراشي وعوازل المعجون والسيليكون النجاز العمل  
 -األبواب : -6

 األبواب الداخلية .   -أ
بمادة    المحقونة  زان  قشاط  مع  للجدران  المماثل  الديكوري  الموزانيت  مادة  من  مصنوعة  الدرفة 

سم    200* 70سم للغرف و200×84ليوريثان مع حلق من الصاج مدهون حراريا وتكون بقياس  البو
 للحمامات  . 

 
 -األبواب الخارجية : -ب                      

العازل   البوليوريثان  بمادة  ومحقونة  الجدران  لون  بنفس  الدهان  المسبق  الصاج  من  الدرفة مصنوعة 
سم  200×84لصاج المدهون حراريا وتكون قياس الدرفة  مع حلق من من اسم  4وبسماكة ال تقل عن  

 . 
 تزود كافة األبواب بمفصالت وأيادي وغاالت من النوع الجيد . 

 
 التمديدات الكمربائية :  -7

فاز مؤرضة والسعر يشمل جميع االعمال ووسائل    1تقديم وتركيب وتثبيت وتوصيل لوحة توزيع    •
الدا والخطوط  وللكوابل  للوحة  الالزمة  الضرورية  التثبيت  واالدبترات  منها  والخارجة  اليها  خلة 

وتحتوي على جميع ما يلزم من بسبارات التوصيل والحيادي واالرضي وبالسعات المناسبة وعلى ان  
فاز    1امبير    20تكون جميع االجزاء الحية محمية من التالمس المباشر وكذلك القواطع المختلفة بسعة

سعة    ELCBوقاطع رئيسي    2فاز وبعدد   1امبير    10  عةوس  3  فاز عدد   1امبير  16وسعة    3  وبعدد 
40A    الرئيسية اللوحة  من  الرئيسية  التغذية  كوابل  وتركيب  توريد  يشمل  والسعر  التأريض  وأعمال 
 (1ملم وحسب اعتماد المهندس المشرف. )العدد 6*3قياس 

  PVCاسير  تقديم وتركيب وتشغيل وحدة انارة مؤرضة والسعر يشمل جميع ما يلزم من اعمال ومو •
بمادة   والصق خاص  وادبترات  واكمام  ومفف  قياس    PVCوعلب  والمفاتيح    2ملم1.5×3واسالك 

المواصفات   وحسب  منارة  الوحدة  وتسليم  الفرعية  التوزيع  لوحة  حتى  النقطة  وتوصيل  الخاصة 
 وتعليمات المهندس المشرف.  
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 (. 2واط )العدد  LED 18وحدة انارة سقف دائري   •

 (. 2واط )العدد  LED 9ي  وحدة انارة سقف دائر  •

 (. 1واط )العدد   LED 18جلوب جداري مطري   •

" والمفاتيح  switched socket outlet"  توريد وتركيب وتوصيل وفحص نقاط األباريز ذات مفتاح  •
المواسير) يشمل  والسعر  التالية  بحسب  PVCالمؤرضة  النحاسية  واالسالك  والمفاتيح  واالباريز   )

ما وكل  والعلب  أدناه  وحسب    الوارد  للكرفان  الفرعية  التوزيع  لوحة  الى  التوصيل  حتى  كامال  يلزم 
 اعتماد المهندس المشرف . 

 (. 6مع مفتاح )العدد  2ملم 2.5* 3أمبير أسالك قياس  13ابريز مفرد ثالث ثقوب قوة   •

ووحدة    كهربائي السخان  التغذية  لامبير    20مفتاح ثنائي القطبية مع لمبة اشارة  وتركيب  تقديم وتمديد   •
 ( 4)العدد .2ملم 4*3تكييف ومراوح الشفط، أسالك قياس ال

 
 قنوات تجميع مياه االمطار : -8

 انش .  4مصنوعة من الصاج المجلفن وتكون المزاريب من مواسير بالستيك قطر 

 االعمال الصحية :  -9

 جميع االدوات الصحية من الخزف المطلي صناعة محلية لون ابيض وداخل البناء فقط وحسب االتي : 

)دعسة(    مرحاض  -1 ابيض  عربي  لون  االصناف  اجود  طرد  من  صندوق  مع 

الداخلية   تواليت    ورقوحمالة   الصحي  الصرف  تمديدات  كافة  يشمل  والسعر 

الالزمة والشبك على اقرب منهل وتركيب الشطافات الالزمة من اجود االصناف  

 وشبكها على شبكة المياه وجميع مايلزم للتشغيل. 

قياس   -2 بورسالن  وسيفون    سم 56*45مغسلة  كروم  وبطارية  معدنية  حمالة  مع 

 بالستيك . 

سم مع بطارية كروم وسيفون بالستيك  100*50مجلى ستانلس ستيل حوض واحد قياس   -3

 مع خزانة خشبية سفلية لتثبيت المجلى  

الباردة   -4 للمياه  التمديدات  وكافة  بالستيكي  وشبك  غطاء  مع  ارضي  مصرف 

المن  وباالقطار  مجلفنة  مواسير  من  قبل  والساخنة  من  وتحدد  العمل  التمام  اسبة 

 الجهة المشرفة  

وحسب   المناسبة  وباالقطار  وسط  ضغط  بالستيك  مواسير  من  الصحي  الصرف  تمديدات  كافة 

 مايحدده المهندس المشرف والبطاريات كروم نوع اوروبي . 

 

 االرضيات :   -10

جلفن والتبليط يكون بالبالط البالستيكي  تتكون االرضية من الواح الخشب الالتيه المثبت على الواح من الصاج الم

 الخاص او الروالت . 
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 القاعد  : -11

 نت( مع ارجل التثبيت . 250حديدية مصنوعة من مقاطع الحديد المسحوب على الساخن وبقوة )

12- ( مقطع  معدنية  تيوبات  من  خارجي  حديدي  سلم  وتركيب  وتوريد  االرضية    سم(10*10تقديم  للقوائم 

واسم  (8* 4و) وبارتفاع  للعراضات  المطلوبة  المقاطع  بكافة  المبزر  الصاج  من    سم55لقواطع وحديد 

والسعر يشمل كافة اعمال اللحام والجلخ والتنعيم  ( سم  90*30وابعاد الدعسة الواحدة )  وجه االرض  

يلزم   ما  وجميع  جيد   بشكل  والتثبيت  التأسيسي  والدهان  الزياتي   العمل  والدهان  وحسب  التمام 

 . مات المهندس المشرفالمواصفات وتعلي

 -: ثانياً: مواصفات األعمال الكمربائية 
 

 المواصفات الفنية العامة: 
تعتبر المواصفات العامة لوزارة األشغال العامة واإلسكان وكودات البناء الصادرة عنها مواصفات عامة  

 الخصوص. لهذا العطاء، باالضافة للمواصفات المعتمدة والماخوذ بها في شركة توزيع الكهرباء ب
 

 المواصفات الفنية الخاصة:  
 
تعتبر المواصفات الفنية الخاصة مكملة لجداول الكميات والمواصفات الفنية العامة ومتممة لها ويجب ان  

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

 في نص البند . 

 
 

 صامت  -ديزلمولد كهرباء 

Diesel Engine Driven 

  :      Technical Specification 

       * Industrial application, Max. Run Time.    

       * Engine Brand : European, American or Equivalent. 

       * Type : Outdoor Silent Type. 

       * Start Ignition : Electric &( Recoil: optional) 

       * Single-phase , 8  KVA, 220V, 50 Hz. 

   * Automatic Transfer Switch(Recommended). 

 

  واط 250كشاف ليد 

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

Dimmable). 

q. and must approve by * All components must be European manufacturer or E

supervisor engineer before supplying.  

 

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

shed water from inside the housing (i.e. weep holes). 
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 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 ≥140 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 – 5500K 

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 
 

 لقياس وحساب الكميات ا
 

 المولد الكمربائي:  
يكون سعره شامال التوريد والتركيب والفحص والتشغيل، وتزويد الموقع بكميات إضافية من وقود التشغيل وبسعة  

 لتر.  100
 كوابل التغاية واالنار :  

الحفر واعادة الطمم  يكون سعرها محمال على البنود الخاصة بها والواردة في جداول الكميات شامال الجور       
والتوريد والتركيب للكيبل الرئيسي من المولد وحتى لوحة التوزيع وتغذية الكرافانات داخل الموقع والتوصيالت 
الداخلية وأسالك اإلنارة الخارجية شامال أعمال التمديد داخل الجدران ضمن مواسير معتمدة وجميع ما يلزمها من  

 الصق حسب المواصفات واعتماد المهندس المشرف.مواد مثل رؤوس التوصيل والشريط ال
 لوحة التوزيع الرئيسية: 

قياس   المولد  من  الرئيسية  التغذية  وكوابل  والتشغيل  والفحص  والتركيب  التوريد  شامل  السعر  ملم،    10*3يكون 
 ويتم اعتمادها وتحديد موقعها من قبل المهندس المشرف قبل التوريد. 

 كشافات االنار  
ملم    4*3مال توريد وتركيب الكشاف حسب المواصفات وأسالك التغذية من لوحة التوزيع قياس  يكون سعرها شا 

مجلفنة   معدنية  مواسير  من  والمكون  الكشاف  حامل  أيضا  يشمل  يقل عن  2والسعر  ال  وبسمك  تعطي  2انش  ملم 
أو قواعد اسمنتية  م عن سطح األرض ومزودة بمرابط ملحومة ومجلفنة عدد اثنين للتثبيت على الجدران  3ارتفاع  
 في حال وجود سياج معدني وحسب مخطط األعمال الكهربائية اإلسترشادي.  3سم 60*40*40قياس 

 أعمال التأريض : 
وهو للوحة التوزيع الرئيسية ويجب على المقاول توريد وغرس قضيب تأريض وتوصيله مع جسم اللوحة بواسطة  

 للتأريض بند منفصل حسب. ، واليوجد  2ملم  16سلك نحاس مكشوف وقضبان تأريض 



 
(2021هـ//6) عطاء رقم :  مديرية العطاءات الهندسية            المملكة األردنية الهاشمية                         

2021 آب  

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

 أعمال إنشاء ملجأ الكالب الجديد لجمعية الربيع  
العقبة  -لبيئة والحيوان لحماية ا  

 

54 

 

 مقدمة جدول الكميات

 . االعتبار هذا على  وتفسر وتقرا الكميات جدول من  يتجزأ ال جزء المقدمة  هذه  تعتبر .1
 .االعتبار هذا على  وتفسر وتقرا العطاء  وثائق  من  يتجزا ال جزء المقدمة مع الكميات جداول  تعتبر .2
 يــذكر لــم او ذلــ  ذكــر ســواء المهنــدس وتعليمــات والمخططــات اصــفاتوالمو  الكميــات جــداول بموجــب األعمــال جميــع تنفيــذ .3

 البعض. لبعضها متممة كلها وتعتبر الجداول  هذه في ضمن البنود
على المقاول زيارة الموقع واالطالع على طبيعة المكان مع االخذ بنظر االعتبار وجود ميل في القطعة المخصصة النشـاء  .4

مكن المقـاول مــن تقـديم اسـعاره للبنـود المبينــة بجـداول الكميـات وتقـديم اي استفســارات المشـروع عليهـا وحسـب واقــع الحـال ليـت
اثناء الفترة المسموح بها والمبينة باعالن دعوة العطاء وفي حال عدم ورود اي استفسارات من قبل المقاولين للسلطة  تعتبـر 

ملـزم المقـاول تنفيـذها ومحمـل كلفـة تنفيـذها علـى قيمـة كل االعمال واالمور الالزمة النجاز العمل المطلوب المبـين بالوثـائق 
عرضه المـالي  المقـدم  لتنفيـذ العطـاء مـع االخـذ بنظـر االعتبـار ان جميـع الوثـائق والمخططـات والصـور المرفقـة مـع وثـائق 

 كميات .العطاء هي جزء من العطاء والمقاول ملزم بتنفيذ جميع التفاصيل الواردة فيها حتى وان لم تدرج ضمن جدول ال
 عمليـة الكيـل فـي مشموال يكون  لن المهندس من خطي بأمر وليس العقد في مطلوب غير ويكون  المقاول به يقوم عمل أي .5

. 
وتوثيـق جميـع األعمـال بالصـور قبـل  ان لزم االمـر، على المقاول تقديم اية مخططات تنفيذية وجداول تنفيذية يتطلبها العمل .6

) جميـع األعمـال المطلوبـة بموجـب هـذه الجـداول يجـب أن تطـابق المخططـات المقدمـة ، و العمل وبعده وعلـى نفقتـه الخاصـة
مــن المقــاول باإلضــافة إلــى مطابقتهــا للمواصــفات الفنيــة وأي تعــديالت عليهــا فــي الشــروط الخاصــة لهــذا فــي حــال وجــدت( 

م ب طلــب االســتال ألي عمــل ينــوي تنفيــذه مــع كتــا (Shop Drawings) العطــاء، وعلــى المقــاول تقــديم مخطــ  تنفيــذي
(Check Request). 

إن الكميات الوارد ذكرها في جداول الكميات هي كميات تقريبية فق  لهذه األعمال وال يجوز اعتبارها الكميات الدقيقة   .7
 والفعلية لألعمال التي ينبغي على المتعهد تنفيذها إيفاء اللتزاماته بموجب هذا العقد.

تعهد مقابل كافة البنود في جداول الكميات على إنها القيمة الكاملة والشاملة لألعمال  تعتبر كافة األسعار التي يضعها الم .8
المنجزة والموضوعة في ذل  البند وأنها تشمل كذل  أرباح المتعهد والضرائب وتعويضاته من أي التزامات أخرى قد يتحملها 

  .وفقا لهذا العقد
للخ .9 التي تقاس وتكال جميع األعمال كيال هندسيا مطابقا  بالخطوط واألبعاد  المواصفات  طوط واألبعاد وحسب ما جاء في 

يأمر بها المهندس وال ينظر ألي عرف قد يكون متبعا في القياسات المخالفة لذل  إال إذا ورد نص صريح بذل . وال يكال 
 أي جزء مرتين ضمن بندين مختلفين.  

الكميات يرى أنه ليس من الضروري تنفيذه أو إضافة أي بند    ب العمل إلغاء أي بند من البنود الواردة في جدولح يحق لصا .10
أسعار  أسعار غير  أو  المطالبة بأي تعويض  أو  المقاول  اعتراض من  تنفيذه دون  الضروري  العطاء يرى من  لبنود  مماثل 

 البنود المدرجة في جداول الكميات وتكون المحاسبة للكميات المنفذة فعال فق . 
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ن جداول الكميات والمواصفات والمخططات ووثائق العطاء وتعليمات )المصمم( أو المشرف إذا حصل تضارب أو تباين م .11
مناسب دون ان تتحمل السلطة اي تبعات مالية او قانونية نتيجة    فيؤخذ بما هو أصلح وحسب ما يراه ممثل صاحب العمل

 هذا التضارب .
ات ومستلزمات التحكم والسالمة المرورية والسالمة العامة على المقاول المحال عليه العطاء وعلى نفقته توفير جميع متطلب .12

 في جميع مواقع العمل. 
 على المقاول تقديم اية مخططات تنفيذية او اعمال رفع مساحي  يتطلبها العمل وعلى نفقته الخاصة ان لزم االمر. .13
طلـب مـن المقـاول ازالتهـا ورفـض في مواقع العمل وتـم الفي حال وجود أنقاض أو أي من مخلفات ناتجة عن تنفيذ األعمال  .14

يخصم كل ذل  مـن  و%( مصاريف ادارية 25سيتم ازالتها من قبل صاحب العمل وعلى نفقة المقاول مضافا عليها )  ،ذل 
 .الدفعات المرحلية ) المطالبات المالية ( للمقاول

وحســـب ان لـــزم االمـــر ول يجـــب علـــى المقـــاول عمـــل الرفـــع المســـاحي لموقـــع العمـــل قبـــل وبعـــد تنفيـــذ االعمـــال حســـب االصـــ .15
 تعليمات المهندس المشرف.

على المقاول  المحال عليه العطاء المحافظة على النظافة والترتيب وإزالة المخلفات أوال بأول وبشكل فوري للمكب المعتمد  .16
 ما لم يتم اعتماد موقع تشوين لها من قبل الجهة المشرفة. 

 واالزالة . القطع الميكانيكي قبل القيام بأعمال  على المقاول المحال عليه العطاء  استخدام القص .17
حسب   .18 تنفيذه  المطلوب  ان  المؤكد  من  فانه  المواصفات"  "وحسب  جملة  يذكر  لم  او  الكميات  جداول  في  ذكر  سواء 

 المواصفات الفنية الخاصة والعامة للمشروع مع إعطاء األولوية للمواصفات الخاصة. 
التنس .19 العطاء  المحال عليه  المقاول  الخدمات )ماء، كهرباء،  على  المعنية بالعمل ومثال ذل  دوائر  الجهات  يق مع جميع 

اتصاالت( واالستفسار عن خطوط الخدمات التي قد تكون موجودة في الموقع ونقلها إن لزم األمر وال يتقاضى المقاول أي 
 محمله على بنود العطاء. تكون  تعويضات عن ذل  وأي كلفة تترتب من قبل هذه الشركات

موقعيًا  .20 عليها  الالزم  التدقيق  واجراء  الواقع  على  االعمال  بهذه  المعنية  واالعمال  العناصر  كافة  معاينة  المتعهد  على 
والحصول على ما يحتاجه من بيانات وتوضيحات لها من الجهات المختصة المفوضة قبل ان يقوم بتحديد سعره لتنفيذ  

 بأي تعويضات تنشأ نتيجة عدم معاينة مواقع العمل فيما بعد وال يحق له المطالبة هذه االعمال كما وردت عليه
على المقاول تقديم البيانات المصورة ) الكتالوجات( االصلية للقطع واللوازم التي ينوي تركيبها في الموقع للمهندس المشرف   .21

والمواصفات المصنوعة  )ان وجد(، على أن تكون هذه الكتالوجات شاملة لجميع خصائص القطع ولوازمها وطريقة تركيبها  
المهندس. وعلى   لدى  لغة اخرى مقبولة  او  نفسه،  للعقد  الرسمية  اللغة  الكتالوجات هي  لغة هذه  أن تكون  لها، وعلى  طبقًا 
المقاول الحصول على موافقة المهندس المشرف على نوع القطع وشكلها ولوازمها قبل توريدها للموقع في حال تطلب العمل 

 ذل . 

ول تحديد الية الدخول والخروج من الموقع مع المحافظة على المكان من الخراب، وعليه تنفيذ جميع األعمال يجب على المقا .22
، واالليات ، واألدوات ، والمواد، والمياه ،   النقل  العمالة، ووسائل  يلزم من  لها، ويجب توفير كل ما  التحضيرية واإلعداد 

األعمال على اكمل وجه وحسب المواصفات العامة وتعليمات المهندس    والوقود والطاقة ، وأي شيء آخر ضروري الستكمال
 المشرف.

 في الموقع والمحافظة على السالمة العامة كذل .  المهندس المشرفعلى المقاول االلتزام بتعليمات  .23



 
(2021هـ//6) عطاء رقم :  مديرية العطاءات الهندسية            المملكة األردنية الهاشمية                         

2021 آب  

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

 أعمال إنشاء ملجأ الكالب الجديد لجمعية الربيع  
العقبة  -لبيئة والحيوان لحماية ا  

 

56 

افات ووحدات اإلنارة للمولد الكهربائي وللكوابل واألسالك والكشعلى المقاول تقديم البيانات المصورة ) الكتالوجات( االصلية   .24
القطع  لجميع خصائص  شاملة  الكتالوجات  هذه  تكون  أن  على  المشرف،  للمهندس  الموقع  في  تركيبها  ينوي  التي  واللوازم 

صفات المصنوعة طبقًا لها. وعلى المقاول الحصول على موافقة المهندس المشرف على نوع اولوازمها وطريقة تركيبها والمو 
 بل توريدها للموقع.    القطع وشكلها ولوازمها ق

 ال يكال أي جزء مرتين ضمن بندين مختلفين.  .25
26. ( تنفيذي  مخط   تقديم  المقاول  )Shop Drawingsعلى  االستالم  طلب  كتاب  مع  تنفيذه  ينوي  عمل  ألي   )Check 

Request  )المشرف قبل من المهندس  النهائية    ويتم اعتماد مواقع الكشافات ولوحة التوزيع ومسارات الكوابل واخذ الموافقة
 التنفيذ. 
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 جـــــدول الكميــــات

 السعر اإلجمالي  سعر الوحدة  الكمية الوحدة وصف البند  الرقم
 دينار فلس دينار فلس

 مقدمة جدول الكميات : 

على المقاول زيار  الموقع واالطالع على طبيعة المكــان مــع 
اء االخا بنظر االعتبار وجود ميل في القطعة المخصصة النش

المشــروع عليمــا وحســب واقــع الحــال ليــتمكن المقــاول مــن 
تقديم اسعاره للبنود المبينة بجداول الكميات مع االخــا بنظــر 
االعتبار ان جميع الوثائق والمخططات والصور المرفقة مــع 
وثائق العطاء هــي جــزء مــن العطــاء والمقــاول ملــزم بتنفيــا 

من جــدول جميع التفاصيل الوارد  فيما حتى وان لم تدرج ض
 الكميات .

      

 -بالمتر المكعب : . 1
مهمااا كاناات صااخرية ةترابيااة وخالفااه   )قطع(  حفريات ترابية

والسااعر يشاامل التسااوية  لتسوية الموقااع  واستخدام ناتج الحفر  
الترابية للوصول إلى المنسوب المطلااوب مااع الاارش والاادحل 

% حسب تجربااة بروكتااور المعدلااة  95جيدا حتى درجة رك  
ام الفائض من ناتج الحفر لعمل ساتر ترابي يبعااد عاان واستخد

وحسااب المواصاافات متاار( تقريبااا 3السااور المقتاارح اقامتااه )
 وتعليمات المهندس المشرف.

 
 
 
 3م 

 
 

 
6500 

ستة االف  
 وخمسمائة

 

    

 بالمتر الطولي:  . 2
من طوب  االرضمتر  من وجه   2تقديم وإنشاء سور بارتفاع 

وعلى المقاول تقديم مخطط سم   20خرساني مفرغ  سماكة 
 تنفيذي للسور العتماده قبل التنفيذ والسعر يشمل ما يلي:

حفريــات مــ  وــص رــ , صــخرية   خراهيــة   ق  فــ  ها ع ــا   .1

قا هعاد ال طل هة لل ص ل إلى ا ع ا  قال ناسيب ال زمة مـ  

التصرف هناخج الحفر للط م ض   ال  ق  قرقص الفـاض   ـار  

ج ي  مـا ال عنية قو  ال حددة م  قبص الجهات  ال  ق  قالى ا ما

قذلــ   قخعلي ــات ال هنــدم ال  ــرفيلــ ح ح ــب ال  اصــفات 

% ح ــب 100مــ  الــدحص قالت ــ ية قالــدم  لدرجــة  ل رــاريرل

 .خجرهة هرقوت ر ال عدلة قذل  الرضية الحفرية قالط م 

سـم 10خقديم قصـب  رسـارة عاديـة ) رسـارة ر(افـة( سـ اوة   .2

 28هعد  2ري خ /ملم 15صغرى ال خقص ع  هق ة و ر    15درجة  

 ي ماً 

( سم  40×60تقديم وصب خرسانة مسلحة للزنانير بمقطع ) .3
بقوة كسر صغرى   25( سم درجة 40×20واألعمدة بمقطع )

يوماً واعمدة مزدوجة كل   28بعد  2نيوتن/ملم 25ال تقل عن 
م والسعر يشمل الطوبار الالزم بجميع تشكيالته والواح   12

سم لفواصل التمدد ومعالجة  2سماكة التقل عن  رينت بولس
الوجه الخارجي بالماستك وذلك لجميع أعمال الخرسانة  

مع مراعاة تنفيذ الزنانير على شكل قصات في حال   المسلحة 
وجميع ما يلزم  )وحسب ميول االرض(  وجود فرق بالمنسوب 

 حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. 
 م12م وفواصل التمدد تكرر كل  4ل مالحظة: العمود يكرر ك -

تقديم وتوريد وتركياب حدياد مباروم للتساليح عاالي الشاد قطار  .4
ملام 10لالعمدة والكانات قطر  6وعدد  10للزنانير عدد    ملم12
واألطوال المطلوباة والساعر يشامل القاص والثناي   سم  20كل  

والضياع وكراسي رفع الحديد وسالك التاربيط والدسار وتاأمين 
ة وال تحساب أي عاالوة لاذلك وجمياع ماا يلازم األطوال الزائاد

 كامالً حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف 

 
 
 
 
 
 

 م.ط 
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 ثالثمائة  

    

       ينقل المجموع إلى ما بعده 
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 السعر اإلجمالي  سعر الوحدة  الكمية الوحدة وصف البند  الرقم
 دينار فلس دينار فلس

 ...يتبع البند السابق   

 

خقديم قهنــاء جــدرا  مــ  الطــ ب الخرســار  ال فــر   .5

 .2ري خ  /ملم3.5(سم  ذق مقاقمة و ر 20س اوة )

خقــديم قع ــص قصــارة  ارجيــة ه هــة قجــ   قال جــ   .6

التــ   الراهــ  ر ــة  ــبري  قح ــب ا لــ ا  قالنق ــة

قحيث ــا يلــ ح   ال ــ ر  يحددها ال هنــدم قذلــ  ل امــص

ــد  705قح ـــب البنـــد   711/3قال يـــص ح ـــب البنـ

قال عر ي  ص إضافة  م اد مارعة للنش قوص ما يلــ ح 

ــاء  ــة  ره ــدإل عامل ــ اد قتدقات قســقاالت قتي ــ  م م

الع ص على تو ص قج  قح ب ال  اصفات قخعلي ات 

 ال هندم ال  رف.

 

      

 بالمتر المربع :  . 3
 

وعمل وتركيب بوابة رئيسية معدنية سحاب   وتوريد  تقديم
من حديد تيوبات مقطااع    م،2م وارتفاع  4عرض البوابة  

ملم للعوارض األفقية والحلااق 2( ملم سماكة  100×50)
على الوجهين وبارتفاع البوابة كاملة   ملم2وصاج سماكة  

( ملاام والعماال 30×10من األسفل وحديد مبسط مقطااع )
( Λيشمل المجرى األرضي )سااكة الحديااد( علااى شااكل )

ملااام ومثبااات جياااداً  2ملااام ساااماكة  (50×50مقطاااع )
والبيااال األرضاااية اية زناااار الساااور واالعمااادة باساااتمر

والمفصالت والجوارير واأليادي والغال سلندر لقاط ماان 
اجااود االنااواع والقفاال و جميااع االكسسااوارات الالزمااة 
)والدهان ثالث وجوه و الدهان التاسيسي( ويشمل السااعر 

وجميع مااا يلاازم باالعمدة الخرسانية  تثبيت طرفي البوابة  
االلتاازام مااع  لجلااخ والحااف والتثبياات  من أعمال اللحام وا

بتقااديم مخطااط بالمواصاافات مااع ضاارورة قيااام المقاااول 
واخااذ الموافقااة   تفصيلي للشكل المقتاارح لتصااميم البوابااة

المساابقة ماان مهناادس االشااراف قباال التركيااب حسااب 
 الخاص بالسور  االصول،  مع استمرار الزنار الخرساني

ت المهندس اسفل السكة كاملة حسب المواصفات و تعليما
 المشرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2م 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

 ثمانية 

    

 بالمتر المربع: . 4
 

 مــ  حلــ  قخرويــب اهــ اب حديــد فاصــ   خقــديم قخ ريــد 

ارــش مصــفا هصــا  ســ اوة  1.5( ح مقطــ  2*1قيــام )

ملم على ال جهي  تلغال سلندر قال عر ي  ص الــدها    1.5

ص قالدها  التأسي   قوص مــا يلــ ح الرجــاز الع ــ   ر , ه ر

 قح ب ال  اصفات قخعلي ات ال هندم ال  رف.

 

 

 
 
 2م 

 
 
2 

 اثنان 

    

       ينقل المجموع إلى ما بعده 
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 دينار فلس دينار فلس

 بالمتر المربع :  . 5
وحساااب بناااد  (20) تقاااديم وصاااب خرساااانة درجاااة

وبحيااث ال تقاال مقاومااة  306/1وبنااد  1/أ/306/2
بعااد   2نيااوتن/ملم  20الكسر للمكعبات الخرسانية عاان  

 اساافل الكرفاناااتاالرضااية المساالحة  هيااوم للمااد 28
 814وحسب متطلبات بند   سم15وحيثما يلزم سماكة  

الكيل وشمولية السعر حسااب البنااد و  من الباب الثامن  
( ملاام 12حديااد التسااليح قطاار )والسااعر يشاامل  817/2

القاص والثناي والضاياع وكراساي رفاع الحدياد ن وباالتجاهي 
وسلك التربيط والدسر وتأمين األطوال الزائدة وال تحسب أي 

مااع حسااب تعليمااات المهناادس المشاارف وعاالوة لاذلك 
، ويشمل السعر  575/1988مراعاة متطلبات م.ق.أ/
ميكاارون للعاازل اساافل  250البااولي ايثيلااين سااماكة 

تعليماااات المااادة االرضاااية و حساااب المواصااافات و
 المهندس المشرف.

 
 

 
 
 2م 

 
 

 
 
80 

 ثمانون

    

 بالعدد : . 6

هاهعــاد  جــاه  مــ  هريفــاب    قخثبيــم مبنــىخصــني   قخ ريد  

تي  قاحدة وبيرة )غرفــة م    م  غرف(ح  4*11خقريبية )

ــب(  ــة صــغيرة )م ت ــات( قالثاري ــى اجت اع ــاح قمجل قح 

ــة   ــة قال ع اري ــديم ال خططــات ال دري قال ــعر ي ــ ص خق

طات التــ  خبــي  الت ديــدات ال هرهاضيــة العت ادهــا قال خط

قبص الترويب م  قبص الجهة ال  رفة قح ــب ال  اصــفات 

 قخعلي ات ال هندم ال  رف.

 
 

 عدد 

 
 
1 

 واحد 

    

 بالمتر المربع :  .7

م  ط ب  رسار  الر اء الحضاضر    خقديم قهناء جدرا   

( ســم  ققــ ة و ــر ال خقــص 15مفر  صنف )ت( قس اوة )

يــ ح قحيــو ي ــ   ارخفــا,  28هعــد  2ري خ /ملم 3.5ع   

(ح 20*3ا رض قه  احة )م  سطا متر(  1الجدرا   )

قيتم خق ــيم ال  ــاحة مــ  الــدا ص هق اطــ  طــ ب هطــ ل 

 قالع ص ي  ص :  (ح1ح( قهارخفا, )1.5ح خ رر وص )1.5
حفريات م  وص ر , صخرية   خراهية   ق  ف  ها ع ا   .1

ــى ــة لل صــ ل إل ــاد ال طل ه ــا  قال ناســيب  قا هع ا ع 

ال زمة م  التصرف هنـاخج الحفـر للط ـم ضـ   ال  قـ  

قرقص الفاض   ار  ال  ق  قالى ا ماو  ال حددة م  قبص 

ــات  ــة قالجه ــب ال  اصــفات ال عني ــ ح ح  ــا يل ــ  م ج ي

مـ  الـدحص   ل رـاريرلقذلـ     قخعلي ات ال هنـدم ال  ـرف

% ح ب خجرهـة هرقوتـ ر 100قالت  ية قالدم  لدرجة  

 عدلة قذل  الرضية الحفرية قالط مال 

خقــديم قصــب  رســارة عاديــة ) رســارة ر(افــة( ســ اوة  .2

ــص عــ   15ســم درجــة 10 ــ ة و ــر صــغرى ال خق  15هق

 ي ماً  28هعد   2ري خ /ملم

 

 يتبع في الصفحة التالية .. 

 

 
 2م 
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 السعر اإلجمالي  وحدة سعر ال الكمية الوحدة وصف البند  الرقم
 دينار فلس دينار فلس

 ..  البند السابقيتبع  

  (40×40تقديم وصب خرسانة مسلحة للزنانير بمقطع ) .3
بقوة كسر   25درجة     سم  (40*25سم واألعمدة مقطع )
يوماً   28بعد  2نيوتن/ملم 25صغرى ال تقل عن 

تشكيالته والعمود  والسعر يشمل الطوبار الالزم بجميع 
وجميع ما يلزم حسب المواصفات  م 4كل  يكرر

 . المشرف  وتعليمات المهندس

تقديم وتوريد وتركيب حديد مبروم للتسليح عالي الشد   .4
الكانات  لألعمدة و 6عدد  و  8للزنانير عدد  ملم12قطر 
واألطوال المطلوبة والسعر    سم 20ملم كل 10قطر

يشمل القص والثني والضياع وكراسي رفع الحديد وسلك  
والدسر وتأمين األطوال الزائدة وال تحسب أي   التربيط

عالوة لذلك وجميع ما يلزم كامالً وحسب المواصفات  
 وتعليمات المهندس المشرف 

 
 
 

      

 : لمتر المربع با . 8
فوق جدار الطوب   تقديم وتوريد وتركيب وتثبيت مظلة

م( من أعلى  1.5وبارتفاع )( م 20*3) بابعادللحضائر 
  )خي هات( م  رة م  عراضاتمنسوب جدار الطوب. 

قصا    ه افة االخجاهاتح  1ملم وص 2سم ه  اوة  4سم*8

ملم مثبم هبراغ  قص اميص  0.6س اوة مجلف  مضل  

مجلفنة م  مطاط قال عر ي  ص الدها  التأسي   قالدها   

هالطر   تثبيم  الال ياخ  ه هة قج   قالع ص ي  ص 

( سم لألع دة  10*10قخي هات )ال ناسبة قالتق ية ال زمة 

متر على االخجا  الط يص  4م قي رر وص لم2قه  اوة 

متر ل خجا  القصير قعند وص التفاف م  التثبيم   3قوص 

الجيد ه اسطة حديد مبرقح قاللحاح درز ف   جدار ال  ر  

الخارج  لألرض قهقية االخجاهات خ    مغرقزة ض    

سم قهارخفا,   30 رسارة ال رارير قهع   ال يقص ع  

( متر م  تعلى ال رارير ض   تع دة  رسارية قيام 2.5)

سم قال عر ي  ص الدها  التأسي   قالدها    25*40

الخ اح الع ص على او ص  ال ياخ  ه هة قج   قج ي  ما  

قيتم ال يص ل  احة ال  قف ا فق  لل (لة قح ب قج  

  قح ب ال  اصفات قخعلي ات ال هندم ال  رفا ص ل 

مخطط خفصيل  لل (لة م ضحا فيها   قعلى ال قاقل خقديم

طريقة الترويب قالتثبيم ح ب االص ل قبص البدء هالتنفيذ  

 .ليتم اعت ادها م  قبص ال هندم ال  رف 

 

 

 

 

 

 
 2م
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 بالعدد :  . 9
م  رة م   ( 3ح8حجم )خقديم قهناء حفرة خج يعية مص تة 

( قال عر ي  ص  2رم/ملم25الخرسارة ال  لحة ق ة و ر )

ج ي  ال  اد ال زمة للع ص م  خرويب غطاء م  حديد ال  ب  

قالحفر قإعادة الط م هحيو  سم   40×40مت سط الق ة قيام  

لقاعدة قال قف قالجدرا  ل 2ري خ /ملم 25خ    ق ة الخرسارة 

قي    االس نم ال  تخدح مقاقح لألم ح  سم(  20س اوة )

قال عر ي  ص ايضا  ال بريتية م  استخداح م اد مارعة للنش 

(  14قطر )قالعقدة قالجدرا  قحيث ا يل ح  للقاعدةحديد الت ليا 

(ملم للحديد الثار إل طبقتي  12ملم للحديد الرضي   ققطر )

  ال  اصفات قخعلي ات ال هندم ال  رفقح ب هاالخجاهي  

قعلى ال قاقل خقديم مخطط خنفيذإل للع ص العت اد  قبص التنفيذ  

 . ح ب االهعاد الت  يحددها ال هندم ال  رف 

 
 
 
 
 

 عدد 

 
 
 
 
 

1 
 واحد

    

 بالعدد:  . 10
 3ح2سـعة    ه ستي     ا  ميا قخ غيص  قخرويب  قخ ريد  خقديم  

 االصنافهقفص م  تج د    يحت إل على ه اه  ف  االعلى م قدة

قفتحــة خصــريف قفتحــة  خن(يــف فــ  االســفص قطــر   ارــش 

قفتحـة خ قيـد قطــر   ارـش  قال ـعر ي ـ ص القاعــدة سـ ينة 

سـطا االرض ح عـ   2.0ال عدرية الحاملة للخـ ا  قهارخفـا,  

 عـ  قـصي قيـام ال  مـ  النـ , الثقيـص م  رة م  زقايا معدرية 

  التأسـيس مـ  ملم مده رة ه هة قجـ   غيـر قجـ7×70×70

هحديد   م لحةالتق يات ال زمة قمثبتة ض   ق اعد  راسارية  

ملــم طبقتــي  قهاالخجــاهي  صــندقق  14عال  ال د قطــر  

 2سـم قفتحـة التن(يـف قطـر 50×50×50قيام    سم  20وص  

قخ قيـد الخـ ا  هحنفيـة سـ ينة رـ , ارش قال حاهس ال زمة  

لخـ ا  قج يـ  مـا يلـ ح لت ـغيص ا( ارـش  0.5ايطال  مجلف  )

 قح ب ال  اصفات قإر ادات ال هندم.

 
 
 
 
 
 

 عدد 

 
 
 
 
 
 

10 
 عشرة

    

 بالمتر الطولي :  .11
م 2وتركيب سياج معدني )بقالوه( ارتفاع  وتوريد  تقديم  

قابل  غير  مجلفن  حديد  من  مصنوع  االرض  وجه  من 
فتحات   ذو  أجود    4سماكة  سم    5* 5للصدأ  من  ملم 

من الجهة الشرقية  للجزء الغير منتظم    االصناف المحلية 
التوضيحية بالمخططات  مبين  هو  وكما  ثبت  وي  للقطعة 

معدنية   زوايا  ×  5باستخدام  ملم  5  بسماكة  سم   5سم 
أعلى  3طول   ثني  يتم  بحيث  زاوية  50م   كل  من  سم 

بزاوية   ثالثة    45للخارج  وتثقب  العمودي  عن  درجة 
أسالك   ثالثة   فيها  ويثبت  )شوكة(ثقوب  شائك   سلك 

قا غير  بسماكة  مجلفن  الثقوب  بعدد  للصدأ  مع 2بل  ملم 
ملم  3ربط السلك الشائك بالزوايا باسالك مجلفنة سماكة  

متر طولي تثبت  الزوايا بقواعد خرسانية  قياس  4وكل  
وعمق     50×50 كل    50سم  شدادات  عمل  مع  سم  
سماكة 20 مجلفنة  بأسالك  والشبك  الزوايا  وربط  متر 

 ( Xملم علوي وسفلي وعلى شكل )4
 ي الصفحة التالية ..  يتبع ف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م.ط

 
 
 
 
 
 
 
 
 

145 
مائة 

وخمس  
 وأربعون
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لوحدة ا وصف البند  لرقما  ال عر ا ج ال  سعر الوحدة  الكمية 

 دينار فلس دينار فلس

 يتبع البند السابق ..  

وتركيب - )  توريد  حديد  (قياس  Hbeamجسور 
وبارتفاع مم  8مك ال يقل عن  وسملم  100* 100

  جسر سم من كل  50بحيث يتم ثني أعلى  متر  3
بزاوية   العمودي  45للخارج  وتثقب   درجة عن 

ثقوب   الشائكة  ثالثة   االسالك    سم 50و  لتثبيت 
 الكسر قوة  ضمن قاعدة خرسانية    تكون مغروزة  

وبعمق 60*60قياس  بنيوتن  250  فيها سم  
  م وعمل شراكات عرضية 20سم وتكرر كل 70

ملم طول  5(سم وسماكة  5*5من زوايا )   2عدد  
على 40 ثقوب  ثالثة  عمل  يشمل  والسعر  سم 

قياس   متساوية   وبمسافات  لكل    6االقل  ملم 
الشبك   وشد  تثبيت  في  الستخدامها  قطعة 
بالكامل  دهانها  على  والعمل  المعدنية  واالسالك 
يشمل  والسعر  زياتي  وجود  وثالث  اساس  وجه 

والت للتثبيت  مايلزم  والتربيط  جميع  وعلى ركيب 
المقاول تقديم مخطط تنفيذي لالعتماد قبل التنفيذ  
 وحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

      

 -:العددب .12

 توريد وتركيب وفحص وتشغيل مولد كهرباء ديزل 

ك.ف.أ صامت حسب المواصفات واعتماد  8
 المهندس المشرف.

 

 

 عدد 

 

 

1 
 واحد

    

 -:العددب .13

مطرية   م وتركيب وتثبيت وتوصيل لوحة توزيعتقدي
والسعر يشمل جميع االعمال المدنية  فاز مؤرضة 1

ووسائل التثبيت الالزمة للوحة وللكوابل والخطوط 
الداخلة اليها والخارجة منها واالدبترات الضرورية  
وتحتوي على جميع ما يلزم من بسبارات التوصيل 

ة وعلى ان  وبالسعات المناسب والحيادي واالرضي
تكون جميع االجزاء الحية محمية من التالمس 

  1امبير  20المباشر وكذلك القواطع المختلفة بسعة
  10سعةو 3فاز عدد  1امبير 16وسعة  3فاز وبعدد

سعة   ELCBوقاطع رئيسي  6فاز وبعدد 1امبير 
40A   وأعمال التأريض والسعر يشمل توريد

قياس  وتركيب كوابل التغذية الرئيسية من المولد 
 . ملم وحسب اعتماد المهندس المشرف10*3

 عدد 
1 

 واحد 

    

 بالعدد:  . 14

ح ب   LED 250 خ ريد قخرويب و افات ارارة

 ال  اصفات.

 

 عدد 

 

 

14 

 أربعة عشر 

    

 مبلغ احتياطي :  . 15
رصد مبلــغ احتيــاطي أليــة اعمــال تطــرأ خــالل تنفيــا 
ــل  ــتخدام المـــواد والعمـ ــزم تنفيـــاها باسـ ــاء تلـ العطـ

ات وخالفــة علــى ان يــتم عــرض تلــك االعمــال وااللي
  على لجنة اللوازم واالشغال ألخا الموافقة المسبقة .

 
 مقطوع  

 

 
 مقطوع 

 
 
 

   7000 

% 10 ينسبة االرباح على المبلغ االحتياط . 16  10 %     700 

       الخالصة  ينقل المجموع إلى   



 
(2021هـ//6) عطاء رقم :  مديرية العطاءات الهندسية            المملكة األردنية الهاشمية                         

2021 آب  

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 
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 الخالصة النمائية 

 2021هــ / /6:  عطاء رقم

 العقبة  -لحماية البيئة والحيوان  أعمال إنشاء ملجأ الكالب الجديد لجمعية الربيع : ع المشرو

 المبلغ منقول من  البيـــان  الرقم

 دينار  فلس صفحة   

1.     مجموع قيمة االعمال  

2.     تنزيل أو زيادة )            (% 

3.     قيمة األعمال بعد التنزيل أو الزيادة 

4. تياطية واالرباح المبالغ االح      000 7700 

6. ( 4+ 3المجموع العام )البند        

 المجموع النهائي فق  _________________________________ 
 

  

 
 

 :   ___________________________________________ المجموع النهائي كتابة

 ___   ______________________________________________   : اسم المقـــــاول

 ___________________________________________________    : التوقيـــــــع

   ___________________________________________________   : التاريـــــــخ

 _________________________________________________    ختم الشركـــــة:

 __________________________________ ______________  : عنوان الشركــــة


