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 التعليمات الى المناقصين
Instructions to Tenderers 

 
 ( 2017/  11م خ العطاء رقم )  

 
 الحي الجنوبيالخاص بمشروع فتوحات و خلطات اسفلتية / 

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

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

 
 شمولية وثائق العطاء (2)

  ثائق العطاء )المشروع ( ما يلي :تشمل و          
 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. - ب
 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات. -ج     

 والمواصفات الخاصة. المواصفات العامة -2-4
 المخططات. -2-5 

 جداول الكميات واالسعار  -2-6
 

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

والظروف  ، على جميع المعلومات الالزمة له لتقديم العرض ،وأن يتفهم ماهيتهابنفسه وعلى مسؤوليته ونفقته الخاصة 
المحيطة بالمشروع وسائر العادات المحلية ، وظروف العمل ، وكل األمور األخرى التي لها عالقة بالمناقصة ، أو تلك 

 التي تؤثر على وضع أسعار عرضه.

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

 المحددة لذلك .



     

4 
 

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

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

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

 عرضه البديل أو ترفضه 

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

ذا وضع منشـأة المنـاقص فـرداا كـان أو شـركة ، وكتـاب التفـويض للمسـ -أ ؤول المفـوض بـالتوقيع عنهـا . وا 
كانت هناك مشاركة بشكل ائتالف فإنه يجب على الشركات المتآلفة تقـديم اتفاقيـة االئـتالف بينهـا بحيـث 
يكون التآلف بالتكافل والتضامن ) مجتمعين ومنفردين ( ، وأن يوقع أطراف االئتالف على العرض ، وأن 

 معين .يقدموا الكفاالت والضمانات بأسمائهم مجت

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

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

 الرئيسي في تصنيفه أو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي .

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

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

و انتهاء صالحية كفالة المناقصة أيهما أسبق . أما المناقص ( أيام من تاريخ إحالة العطاء أ7خالل )
 . الذي يحال عليه العطاء فتعاد إليه هذه الكفالة بعد أن يقدم ضمان األداء ويوقع العقد

 

( فعندها يتوجب على  Bondsأما  إذا كان المناقص منتمياا إلى بلد تستعمل فيه ضمانات تأمين )
ى صاحب العمل لمعرفة فيما إذا كان يقبل مثل هذا الضمان وفي كل المناقص أن يتقدم بطلب مسبق إل

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

عنوان المناقص الرسمي الكامل ، أما إذا كان مركز المناقص الرئيسي خارج األردن فإّن عليه أن يحدد    -هـ
عنواناا له في األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كافة المراسالت واإلشعارات . وكل إشعار أو 

 رسالة تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سلمت إليه .
لية أن يقدم تحليالا ألسعار البنود الرئيسية المحددة في العطاء ، مبيناا تكاليف المواد والتجهيزات اآل -و

 والمصنعيات والمصاريف اإلدارية واألرباح إلنجاز بنود األشغال كاملة .
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أي معلومات أو بيانات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا كانت مطلوبة بموجب  -ز
 الشروط الخاصة اإلضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات .

ا المناقص أمام البنود في جدول الكميات على أنها القيمة الكلية لتنفيذ كل ( تعتبر األسعار التي يدونه3-4)
صالح أية عيوب فيها وفقاا للعقد ، وتشمل كذلك األعمال التمهيدية )  نجازها وا  من تلك البنود وا 

Preliminaries . ) إاّل إذا ورد لألعمال التمهيدية بنود منفصلة خاصة بها في جدول الكميات ( ) 
 

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

وثائق العطاء ، فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات المختصة من أجل 
زالة االلتباس في موعد يسبق التاريخ المحدد ( أيام ، ويتم  7لفتح العطاء بما ال يقل عن )  التوضيح وا 

توزيع اإلجابة خطياا على االستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء وال يجوز أن يتخذ مثل 
 هذا التوضيح مبرراا لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض .

 

 إيداع العروض: (3-6)        
 

 ي ظرف مختوم مكتوب عليه من الخارج عطاء رقم  )      /       (يقدم العرض متكامالا وف -أ    
----------------------------------------------------الخاص بمشروع:  

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

 

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

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

 آخر . اتباع أسلوب
 
 إلزامية العروض :( 3-7) 

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

 التزام أطول من هذه المدة. 
 

 عمالت الدفع وعرض المناقصة :( 3-8) 

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

 ساسي " .تحويلها في موعد " التاريخ األ
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حالة العطاء(  4)  تقيـيم العروض وا 

 تقيـيم العروض :( 4-1)
يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب تعليمات عطاءات االشغال الحكومية الصادرة استناداا الى  نظام 

 األشغال الحكومية ، ويفترض في المناقص أن يكون على إطالع ودراية بهذه التعليمات .
 

 : دقيق العروضأسلوب ت(4-2)
يتم إتباع الخطوات واإلجراءات التالية في تدقيق العروض على ان ال يحكم التسلسل البنود 

 -:الواردة أدناه
إذا ُوجد في العرض خطأ او تناقض بين حساب جملة أي مبلـغ ومـا يجـب ان تكـون عليـه هـذه الجملـة بتطبيـق  - أ

لة المبلغ بما يتفق وتطبيق سـعر الوحـدة ، وبالتـالي سعر الوحدة ، فللجنة العطاءات المختصة الحق بتعديل جم
 يتم تعديل مجموع األسعار أو المبلغ اإلجمالي للعطاء وفقاا لذلك .

 -إذا اختلف سعر الوحدة المذكورة باألرقام عن المذكور كتابة بالكلمات فيتم إتباع اإلجراءات التالية: - ب
ين ما هو باألرقام عما هو بالكلمات فينظر عندها إلـى : إذا وجد اختالف في سعر الوحدة لبند معين ب (1-)ب 

الفرق الحسابي بين مـا جـاء رقمـاا ومـا جـاء كتابـةا بالكلمـات فـان كـان الفـرق كبيـراا يـتم األخـذ بالسـعر 
 األقرب من السعرين الواردين بالكلمات أو األرقام إلى السعر الدارج .

 ما جاء كتابة بالكلمات .( : إذا كان الفرق صغيراا فعندها يتم األخذ ب2-)ب
 ( : ويظل للجنة العطاءات المختصة الحق في تقييم السعر منطقياا لقبول العرض أو رفضه .3-)ب

إذا ُوجــد خطــأ فــي أي مــن العمليــات الحســابية ،  فإنــه يــتم تصــحيح المجمــوع وفــق مــا تقــرره لجنــة العطــاءات  -ج
 المختصة ويكون المجموع المصحح ملزماا للمناقص .

ذا ُوجــد أن المنــاقص لــم يقــم بتســعير بنــد أو أكثــر مــن البنــود ، فيــتم اعتبــار تلــك البنــود غيــر المســعرة وكأنهــا إ -د
محملة على بنود العطـاء األخـرى ، وعلـى المنـاقص تنفيـذها )فيمـا إذا أحيـل عليـه العطـاء ( وذلـك بـدون مقابـل 

 سواء أرفق تلك البنود أو لم يرفقها في عرضه . 
نما فقط باألرقام وجاءت غير واضحة ،  او كتبت اسعار اذا لم يقم  -هـ المناقص بكتابة سعر الوحدة بالكلمات وا 

الوحدة بكلمات غير واضحة وتشكل معها التباس في احتساب جملة المبلغ عندها يجوز للجنة العطاءات 
 -المختصة إتباع اإلجراءات التالية :

حة مما يشكل التباساا في حساب جملة المبلغ للبند ، عندها (: إذا كانت األرقام او الكلمات غير واض1-)هـ 
يجوز تطبيق أعلى سعر ورد لهذا البند ، عند المناقصين اآلخرين المشاركين بمناقصة العطاء لغاية 

 الحصول على قيمة إجمالية لهذا العرض .
تجهت النية   لإلحالة عليه ( اقل العروض قيمةا وا1-( : إذا بقي هذا العرض الذي طبق عليه البند )هـ 2-)هـ

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

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

 البند .



     

7 
 

 إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبالغ فيها ، فللجنة العطاءات المختصة الحق -ز 
 -بما يلي : 
 رفض العرض او ، -1 

بأسعار السوق الرائجة وأسعار المناقصين اآلخرين شريطة ان تعديل األسعار بمعرفة المقاول مستأنسة  -2
 تبقى القيمة اإلجمالية للعرض بعد التعديل مساوية أو اقل من قيمة العرض بعد التدقيق .

تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بما ورد في هذه التعليمات كما تمارس  (4-3) 
حكام نظام األشغال الحكومية بإحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة ويتم كل ذلك صالحياتها بموجب أ

 دون أن يكون ألي مناقص لم يفز بالعطاء أي حق في مطالبة صاحب العمل بأي تعويض إزاء ذلك .
 

 

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

  ( يوما من تاريخ إبالغه خطياا بإحالة العطاء 14عطاء أن يقوم بتوقيع العقد خالل فترة )على المناقص الفائز بال
عليه أو تلزيمه له ، وعلى المناقص أن يقدم إلى صاحب العمل ضمان األداء عند توقيع اتفاقية العقد حسب 

ى المؤسسات المالية نموذج ضمان األداء المرفق ، وتكون قيمة هذا الضمان الصادر عن أحد البنوك أو إحد
المرخصة للعمل في األردن محددة ) في ملحق عرض المناقصة( وذلك ضماناا لتنفيذ التزامات العقد تنفيذاا تاماا ، 

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

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

 
 ضمان إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( :  (5-2)

ــــل عنــــد تســــلمه شــــهادة تســــلم األشــــغال ــــدم لصــــاحب العم ــــى المقــــاول أن يق . ضــــمان إصــــالح العيــــوب  عل
% مـــــن قيمـــــة األعمـــــال المنجـــــزة النهائيـــــة بعـــــد التعـــــديالت ، لضـــــمان قيامـــــه باســـــتكمال األعمـــــال 5بقيمـــــة 

ـــاقص ،  ـــة للمـــدة المنصـــوص عليهـــا فـــي ملحـــق عـــرض المن ـــوب المطلوب ـــذ أعمـــال إصـــالح العي المتبقيـــة وتنفي
خصـــه للعمـــل فـــي األردن . وبحيـــث يكـــون هـــذا الضـــمان صـــادراا عـــن بنـــك أو مؤسســـة ماليـــة كـــل منهمـــا مر 

 وبتسليم هذا الضمان لصاحب العمل يعاد للمقاول ضمان األداء .
 

 مالحظة عامة :
ــــــــة العطــــــــاءات   ــــــــه يحــــــــق للجن ــــــــات، فإن ــــــــذه التعليم ــــــــن ه ــــــــأي م ــــــــاقص ب إذا أخــــــــّل المن

 .عرضه المختصة استبعاد
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: الشـــــــروط العامـــــــــــة الجـزء الثانــي   
 

لشروط العامة المذكورة وذلك حسب دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية تعتبر ا -
والصادرة عن وزارة األشغال العامة  2013الطبعة المعدلة الثانية  2010/الجزء األول لعام 

 واإلسكان /دائرة العطاءات الحكومية هي الشروط العامة لهذا العطاء.
 

 لوثيقة المذكورة أعاله من وزارة األشغال العامة واإلسكانلمناقصين شراء نسخة من اجب على اي -
 والتي تعتبر جزء ال يتجزء من وثائق العطاء.
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 الشــروط العامـة
 الفهـرس

 
 

 الصفحة الشروط العامة الفصل
 14 أحكـام عامـة  األول
 25 صاحب العمـل  الثاني
 27 المهنـــدس الثلث
 30 المقـــاول  الرابع
 37 المقاولون الفرعيون المسمون  مسالخا

 42 المستخدمون والعمــال  السادس
 45 التجهيزات االلية والمواد والمصنعية  السابع
 48 المباشرة ، تأخر االنجاز وتعليق العمل  الثامن
 52 االختبارات عند اإلنجاز  التاسع
 54 تسلم االشغال من قبل صاحب العمل  العاشر

 57 سؤولية عن العيوب الم الحادي عشر
 61 كيل االشغال وتقدير القيمة  الثاني عشر
 63 التغييرات والتعديالت  الثالث عشر
 68 قيمة العقد والدفعات  الرابع عشر
 76 انهاء العقد من قبل صاحب العمل  الخامس عشر
 79 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول  السادس عشر
 82 ر والمسؤولية المخاط السابع عشر
 86 التأميــن  الثامن عشر
 90 القـوة القاهـرة  التاسع عشر
 93 المطالبات ، الخالفات والتحكيم  العشرون
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 الجــزء الثالـث : الشـــــــروط الخاصة
 

يتضمن هذا الجزء : الشروط الخاصة ، الشروط الخاصة اإلضافية ، و نماذج العرض و  -
 فاقيات و البيانات.الضمانات و اإلت

 
يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمماا لجزء الشروط العامة ،  وتعتمد الشروط  -

 الواردة في هذا الجزء كشروط خاصة للعقد.
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 الفهرس 
 

 99 الشروط الخاصة - أ الجزء الثالث
 103 األحكـام العامة األول
 105 صاحب العمــل الثاني
 106 المهنــــدس الثلث
 107 المقـــــاول الرابع
 109 المستخدمون والعمال السادس
 111 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية السابع
 112 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل الثامن
 113 االختبارات عند اإلنجاز التاسع
 114 تسّلم األشغال من قبل صاحب العمل العاشر

 116 لمسؤولية عن العيوب ا الحادي عشر
 117 كيل األشغال وتقدير القيمة الثاني عشر 
 118 التغيـيرات والتعديالت الثالث عشر
 120 قيمة العقد والدفعات الرابع عشر

السادس 
 عشر

نهاء العقد من قبل المقاول   122 تعليق العمل وا 

 123 المخاطر والمسؤولية السابع عشر
 125 نالتأمـــــي الثامن عشر
 127 المطالبات والخالفات والتحكيم العشرون

 129 الشروط الخاصة اإلضافية -ب 
 1134 معلومات مطلوبه من المقاول 
 136 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات ج
 137 نموذج كتاب عرض المناقصة -ج 1ج
 138 ملحق عرض المناقصة 2ج
 142 نموذج كفالة المناقصة 3ج
 143 نموذج اتفاقية العقد 4ج
 145 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجلس بعضو واحد (  5ج
 146 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجلس بثالثة أعضاء ( 6ج

 147 شروط اتفاقية فّض الخالفات 
 150 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( 7ج
 151 العيوب (نموذج ضمان إصالح العيوب ) كفالة إصالح  8ج
 152 نموذج كفالة الدفعة المقدمة  9ج
 153 نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم االشغال  10ج
 154 نموذج مخالصة ) االبراء (  11ج
 155 نموذج التزامات المقاول 12ج
 156 إقرار متعلق بالدفعات األخرى  13ج
 157 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة  14ج
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لمقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائيةعقد ا  
  الجزء الثالث : الشروط الخاصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

     

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

 
العطاء رقم: 

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

     
 
 

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

ويؤخذ به إّن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائداا     
 بالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعّدل على تلك " المواد " .
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 الشروط الخاصة     -أ

 
 األحكام العامة  -
 صاحب العمل -
 المهنــدس -
 المقـــاول -
 المستخدمون والعمال -
 التجهيزات والمواد والمصنعية -
 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل  -
 االختبارات عند اإلنجاز -
 ّلم األشغال من قبل صاحب العملتس -
 كيل األشغال وتقدير القيمة -
 التغيـيرات والتعديالت -
 قيمة العقد والدفعات -
نهاء العقد من قبل المقاول -  تعليق العمل وا 
 المخاطر والمسؤولية  -
 التأميـــن  -
 المطالبات ، الخالفات والتحكيم  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     

14 
 

 الفصل األول
 األحكام العامة 

  "General Provisions " 
 ـــــــــــــــــــــ

 العقد : -( 1/1/1البند )
تضاف جملة )، وقرار االحالة،( بهد جملة ، وكتاب القبول المذكورة بالسطر االول كما تضاف جملة 

 )،والمالحق االضافية ،( بعد كلمة الجداول المذكورة بالسطر الثاني .
 

 ( اضافي :1/1/1/11البند )
 قرار االحالة :

 موجبة احالة االعمال .ل الرسمي لعرض المناقصة المسعر من المقاول والذي تم بهو القبو
 

 -الفرقاء واألشخاص : –( 1/1/2المادة )
 

 ( ما يلي :1/1/2/2يضاف إلى البند )
 ويعتبر صاحب العمل الفريق األول في العقد " " 

 كما يضاف :
ليم البترا التنموي السياحي "أو من يفوضه" هو صاحب "لغايات تنفيذ هذا العقد يعتبر رئيس مجلس مفوضي سلطة اق 

 صاحب العمل" .
 ) إضافي ( : –( 1/1/2/11البند )

 الموظف:
لموظف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاحب العمل أو من يمثله صاحب العمل، و يشمل ذلك ا 

 حكومة.العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها ال
 

 ( 1/1/3/1البند )
 -يلغى النص االساسي الوارد في الشروط العامة ويستعاض عنه بالفقرة التالية : –
 

 : التاريخ االساسي
إال إذا تم النص في ملحق عرض  ( يوماا 14يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي اليداع عروض المناقصات بـ )

 .  المناقصة على غير ذلك
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 )إضافي(: –( 1/1/3/10)المادة 
 :المدة المعقولة

ذا طرأت الحاجة لتكون أكثر من تلك المدة فيجب أن يكون 14هي المدة التي ال تزيد عن ) ( يوما، أينما وجدت، وا 
 .تبريرها مقبوال من صاحب العمل

 

 المبالغ والدفعات : –( 1/1/4المادة )
 يضاف البندان التاليان إلى نهاية المادة :

 ) إضافي ( : –( 1/1/4/13البند )
 

 الدفعات األخرى :
 

هي جميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة 
مادية دفعها المقاول أو تم االتفاق على دفعها إلى " اآلخرين " ويشمل ذلك التصريح على سبيل المثال ال 

الا لهذه الدفعات األخرى وسببها ، سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير الحصر وصفاا مفص
مباشر من قبل المقاول أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو 

العقد أو عملية المناقصة  وكالئهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا
 / المزاوده نفسها واإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعالا. 

 
 

 ) إضافي ( : –( 1/1/4/14البند )
 

 الدفعات الممنوعة :
 

اشر أو غير مباشر أو هي جميع المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب أو غيرها دفعت بشكل مب
شيئ ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم هذه األشياء سواء مباشرة أو بالواسطة ، 
وبغض النظر عما إذا كان ذلك تم من قبل المقاول أو نيابة عنه أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي 

أو ممثليهم والتي تدفع إلى أي " موظف " سواء تصرف بصفة رسمية أم ال و ذلك فيما يتعلق من مستخدميهم ووكالئهم 
بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة  نفسها أو اإلحالة على المقاول أو 

 المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعالا .
 

 التفسير : -(  1/2)المادة 
 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :
 " في كل شروط العقد يحدد مقدار الربح في عبارة " أي كلفة كهذه مع ربح معقول " بحيث يحسب الربح بنسبة

 (.على أن ال تتضمن احتساب أي نفقات ادارية لصالح المقاول ضمن مبلغ الكلفة% ( من هذه الكلفة "  )5)  
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 اتفاقية العقد : –(  1/6المادة )
 ( .14( الوارد بالسطر االول بالرقم )28)يستبدل رقم 

 
( بعد كلمة يوما الواردة بالسطر قاول كتاب القبول )قرار االحالة تضاف جملة )من طلب صاحب العمل وبعد تسلم الم

 واردة في نفس السطر .وتحذف الجملة )من تاريخ تسلم المقاول لكتاب القبول ( الاالول من المادة 
 

 تلغى الفقرة األخيرة من النص األساسي ويستعاض عنها بالفقرة التالية :
" كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة التي قد تتحقق على إبرام هذه االتفاقية 

 بموجب القوانين النافذة " .

 
 الفصل الثاني
 صاحب العمل

 "The Employer " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أفراد صاحب العمل : –(  2/3المادة ) 
 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :

" فــــي حالــــة وجــــود مقــــاولين آخــــرين يعملــــون فــــي الموقــــع لصــــالح صــــاحب العمــــل ، فإنــــه يجــــب تضــــمين عقــــودهم 
ماثلـــة للتعـــاون وااللتـــزام بتـــوفير إجـــراءات الســـالمة ، كمـــا يتعـــين علـــى صـــاحب العمـــل أن يشـــعر المقـــاول أحكامـــاا م

 بوجود هؤالء المقاولين اآلخرين " .
 

 الترتيبات المالية لصاحب العمل : –(  2/4المادة ) 
 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :

مل بإشعار المقاول عنها متمثلة في كتاب التزام باإلنفاق على المشروع " تكون الترتيبات المالية التي يقوم صاحب الع
خالل مدة اإلنجاز ، إاّل إذا تم االتفاق بين الفريقين على ترتيبات أخرى حسب ظروف المشروع وطريقة تمويله 

 وخصوصياته األخرى " .
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 الفصل الثالث
 المهندس      

       " The Engineer " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

 : واجبات وصالحية المهندس –(  3/1المادة ) 
 

يمارس المهندس الصالحيات المنوطة به تحديداا في العقد ، أو تلك المفهومة من العقد ضمناا بحكم الضرورة ويتعين  
عالم المقاول خطّياا بذلكعليه الحصول على موافقة صاحب العمل المس  في األمور التالية : بقة وا 

 
 إصدار التعليمات بتغيير . -1
 تمديد مدة اإلنجاز . -2
 تحديد تعويضات التأخير .  -2
 الموافقة على تعيـين المقاولين الفرعيـين . -4
 إصدار األمر بتعليق العمل  -5
 

 كما يضاف :
 التحتية واالستثمار في سلطة اقليم البترا التنوي السياحي هو المهندس " . تنفيذ هذا العقد يعتبر مفوض البنية" لغايات 

 
تلغى الجملة ) ويتعهد صاحب العمل بان يفرض ال يفرض على صالحية المهندس اية قيود إضافية اال إذا تم ذلك 

 ع من هذة الفقرة .س ( الواردة بالسطر السادس والساببموافقة المهند
 

 ات المهندس :تعليم -( 3/3المادة )
 ويستعاض عنه بالبند التالي : يحذف البند )ج(

" ولم يعترض المهندس أو مساعدة المفوض أو يصدر تعليماتة بشانة خالل )ستة( ايام عمل من تاريخ تسلمه اشعار 
 المقاول .

 
 : استبدال المهندس –(  3/4المادة ) 

 

 -يلغى النص األصلي ويستعاض عنه بما يلي :
( يوما من تاريخ االستبدال أن 28حب العمل استبدال المهندس ، فإنه يتعين عليه قبل مهلة ال تقل عن )إذا اعتزم صا

ذا كان للمقاول اعتراض  يشعر المقاول بذلك ، وأن يحدد في إشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل . وا 
( يوماا من تاريخ تسلمه إشعار صاحب  14خالل )معقول عليه فإنه يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل بذلك 

العمل مع بيان التفاصيل المدعمة العتراضه. ولدى تسلم صاحب العمل لمثل هذا اإلشعار والتفاصيل المذكورة ، يقوم 
 صاحب العمل باتخاذ القرار الذي يرتئيه ويكون قراره نهائياا وباتاا .
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 : ) إضافية (  –(  3/6المادة ) 
 

 ت اإلدارية :االجتماعا
" للمهندس أو لممثل المقاول أن يدعو كل منهما اآلخر إلى االجتماعات اإلدارية لدراسة أمور العمل ، ويتعين على 
لى صاحب  المهندس في مثل هذه الحالة أن يسجل محضراا لحيثيات االجتماع ويسلم نسخة منه لكل من الحاضرين وا 

 أية أفعال مطلوبة من أي منهم متوافقة مع أحكام العقد " . العمل ، مع مراعاة أن تكون المسؤوليات عن
 
 

 الفصل الرابع 
 المقاول

   "The Contractor " 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ضمان األداء : –(  4/2المادة ) 
 

 المادة األصلية ويستعاض عنه بالتالي : يلغى نص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من
 

( يوماا من تاريخ تسلمه لكتاب القبول إاّل إذا 14يتعين على المقاول أن يقدم ضمان األداء إلى صاحب العمل خالل )"
نص على خالف ذلك ، وأن يرسل نسخة من الضمان إلى المهندس . وبخالف ذلك يعتبر المقاول مستنكفاا عن عرض 

 لصاحب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها.مناقصته ويحق 
 

ينبغي أن يكون ضمان االداء صادراا من دولة موافق عليها من قبل صاحب العمل وأن يقدمه المقاول حسب النموذج 
ذا كان ضمان األداء كفالة بنكية فإنه يجب إصداره من قبل بنك محلي مرخ ص ، كما المرفق بهذه الشروط الخاصة . وا 

ذا لم يكن الضمان بنموذج  يجب تعزيز أي ضمان صادر عن أي بنك أجنبي من قبل أحد البنوك المحلية المرخصة . وا 
كفالة بنكية فإنه يتعين أن يكون صادراا عن مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة للعمل في األردن وأن يكون مقبوالا لدى 

 صاحب العمل .
% مـــن قيمـــة العقـــد ، 5ن أن تخفـــض قيمـــة ضـــمان األداء لتصـــبح بنســـبة بعـــد صـــدور شـــهادة تســـلم األشـــغال يمكـــ

ـــع   ـــوب ( بواق ـــة إصـــالح العي ـــوب ) كفال ـــيض 5أو أن يســـتبدل بهـــا ضـــمان إصـــالح العي ـــد ، أو تخف ـــة العق ـــن قيم % م
 %( .5قيمة ضمان األداء إلى )

محددة في ملحق عرض المناقصة كما يتعين على المقاول أن يتأكد من أن يبقى ضمان األداء ساري المفعول بالقيمة ال
ذا احتوت شروط الضمان على تاريخ النقضائه ، وتبين بأّن المقاول لن يكون مخوالا  إلى أن ينجز المقاول األشغال . وا 

( يومااُُ . فإنه  28بتسلم أي من شهادتي اإلنجاز أو األداء بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصالحية أي منهما بمدة )
 . "قوم بتمديد سريان الضمان إلى أن يتم إنجاز األشغال أو إصالح العيوب حسب واقع الحال يتعين عليه أن ي
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 المقاولون الفرعيون : –(  4/4المادة ) 
 يضاف ما يلي إلى نهاية " المادة " :

 

ـــى المقـــاولين الفرع ـــي يســـمح للمقـــاول الرئيســـي إيكالهـــا إل ـــة الت ــــين هـــو إّن الحـــد األقصـــى لمجمـــوع المقـــاوالت الفرعي ي
ــــاول الفرعــــي مطلوبــــاا بموجــــب العقــــد ، 33) ــــاا الســــعار العقــــد إاّل إذا كــــان المق ــــن قيمــــة العقــــد المقبولــــة وفق % ( م

وعلــــى المقــــاول أن يرفــــق بعرضــــه كشــــفاا يبــــين فيــــه األعمــــال التــــي ســــيقوم بإيكالهــــا إلــــى المقــــاولين الفرعيـــــين مــــع 
فرعـــي . علـــى المقـــاول أثنـــاء فتـــرة التنفيـــذ  قـــاولعمـــل ســـينفذ مـــن قبـــل أي م تحديـــد النســـبة مـــن قيمـــة العقـــد لكـــل

ـــدس التأكـــد  ـــى المهن ـــة ، كمـــا يتعـــين عل ـــع عقـــود المقـــاوالت الفرعي ـــدس وصـــاحب العمـــل بنســـخ عـــن جمي تزويـــد المهن
بالغ صاحب العمل عن أية مخالفات بهذا الخصوص .  من عدم تجاوز النسبة المبينة آنفاا وا 

ـــام  ـــق عليهـــا أحك ـــي تنطب ـــزام بالنســـبة  16المـــادة فـــي حـــال العطـــاءات الت ـــتم اإللت ـــاولي اإلنشـــاءات، في ـــانون مق مـــن ق
 التي يقررها مجلس الوزراء .

 
 إجراءات السالمة : –(  4/8المادة ) 

 
 تضاف الفقرتان التاليتان إلى نهاية المادة :

ات الســالمة " إذا كــان هنالــك عــدة مقــاولين يعملــون فــي الموقــع فــي نفــس الوقــت ، تــتم إعــادة النظــر فــي قائمــة إجــراء
 المطلوبة من المقاول ، وفي هذه الحالة يتم تحديد التزامات صاحب العمل بشأنها .

يتعين على المقاول وصاحب العمل والمهندس االلتزام بأمور السالمة العامة واألمـور المتعلقـة بهـا " وفقـاا ألحكـام كـودات 
 البناء الوطني .

 

 توكيد الجودة : –(  4/9المادة ) 

احب العمل أّن هنالك حاجة إلى وجود نظام لتوكيد الجودة في األشغال فإنه يتعين بيان ذلـك فـي ملحـق عـرض إذا قرر ص
يــراد التفاصــيل فــي وثــائق العقــد فــان لــم يــتم بيــان ذلــك فــال يكــون نظــام  المناقصــة أو فــي الشــروط الخاصــة اإلضــافية ، وا 

 الجودة مطلوباا..
 

 نظورة :( االوضاع المادية غير الم4/12المادة )
 

تلغى الجملة )وتكبد تأخرا في مدة االنجاز و/أو كلفة ما بسببها ( ويستعاض عنها بالجملة )وتكبد تأخرا في مـدة االنجـاز 
.) 

تلغى الفقرة )ب( الواردة بالمادة وهي )أي كلفة كهذه، الضافتها الى العقد ( وتصـبح الفقـرة )ب( كمـا يلـي " كلفـة االعمـال 
 هذة مع هامش ربح معقول ( . اع غير المنظورةالوضمعالجة الة الالزم
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 معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها: –(  4/20المادة ) 
 

يجــب أن يحــدد فــي الشــروط الخاصــة اإلضــافية كــل بنــد مــن المعــدات أو المــواد التــي ســيقوم صــاحب العمــل بتشــغيلها أو 
الت يتعين تحديد األحكام األخرى لتوضيح نواحي المسـؤولية بتقديمها إلى المقاول بصورة مفصلة ، ولبعض أنواع التسهي

 والتأمينات في الشروط الخاصة اإلضافية .
 

 األمن في الموقع : –(  4/22المادة ) 
 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :
ين اآلخرين الموجودين " إذا تواجد أكثر من مقاول في الموقع ، فإنه يجب تحديد مسؤولية صاحب العمل وكل من المقاول

 في الموقع في الشروط الخاصة اإلضافية .
 

 االثريات : ( :4/24المادة )
 

 و / أو كلفة ما ( من الفقرة . )تلغى الجملة 
يلغى ما ورد بالبند )ب( مـن هـذة الفقـرة ويسـتعاض عنـة بمـا يلـي  )كلفـة االعمـال التـي قـد يطلبهـا المهنـدس أو صـاحب 

 مع هذة االثريات مضافا لهذة الكلفة هامش ربح معقول ( . العمل والالزمة للتعامل
 المؤقتة )إضافية( : –(  4/25المادة ) 

 
 األشغال المؤقتة :

 

دامتها وصيانتها وتشغيلها ، فـي  -أ يتم بيان متطلبات األشغال المؤقتة المطلوب من المقاول تنفيذها أو تقديمها وا 
 يدية .جدول الكميات كبنود في قسم األعمال التمه

 كما يتعين بيان أية أشغال مؤقتة سيقوم صاحب العمل بتزويدها . -ب
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 الفصل السادس
 المستخدمون والعمال 
   "Staff and Labour " 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـين المستخدمين والعمال :تعي  –(  6/1المادة ) 
 

 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" يتعين على المقاول مراعاة األنظمة والقوانين المتعلقة باستخدام العمال األجانب وااللتزام باتباع القوانين المحلية 

 المرعية بخصوص اإلقامة وتصاريح العمل المتعلقة بهم " .
 
 
 

 العمل : ساعات –(  6/5المادة ) 
 

 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
" تكون أيام العمل خالل األسبوع : ) السبت ، األحد ، االثنين ، الثالثاء ، األربعاء، الخميس ( لمدة ثماني ساعات عمل 

 يومياا بحيث ال يستثنى يوم السبت من أيام العمل األسبوعية " .
 :كما تضاف الفقرة التالية 

مهندس بتجهيز كشوفات العمل االضافي وأتعاب بدل االشراف لجهاز المهندس على ان "يقوم ال
 يقوم المقاول بسدادها وفق معدل االجور الدارجة للمعنيين في كشف العمل االضافي " .

 مناظرة المقاول :  –(  6/8المادة ) 
 

 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
االتصاالت ، يمكن تحديد نسبة المستخدمين لدى المقاول الذين يجب أن يستخدموا هذه  " للتأكد من حسن استعمال لغة

 اللغة بطالقة ، أو انه يتعين على المقاول توظيف عدد مناسب من المترجمين  " .
 
 

 مستخدمو المقاول : –(  6/9المادة ) 
 

 ط الخاصة االضافية.لتحديد أعداد ومؤهالت جهاز المقاول المنفذ ، حسب ما هو مدرج في الشرو 
 

 ( : سجالت العمال ومعدات المقاول :6/10المادة )
 

الجملة التالية المهندس كل شهر ( ويستعاض عنها ب تحذف الجملة التالية الواردة بالفقرة )يتم تقديم هذة السجالت الى
 على أن يتم تقديم هذة السجالت بالتوقيتات التي يحددها المهندس ( . )
 

 ) إضافية ( :  –(  6/12المادة ) 
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 مقاومة الحشرات والقوارض : -أ
يتعين على المقاول في كل وقت أن يتخذ االحتياطات الالزمة لحماية جميع المستخدمين والعمال العاملين في 

الموقع من أذى الحشرات والقوارض ، وأن يقلل من خطرها على الصحة . كما يتعين عليه أن يوفر أدوية  
ضدها لمستخدميه وأن يتقيد بأية تعليمات صادرة عن أي سلطة صحية محلية ، بما فيها  الوقاية المناسبة

 استعمال مبيدات الحشرات .
 
 

 حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية : -ب
 

يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل أي مشروبات كحولية أو مخدرات ، أو أن يسمح أو 
 مستخدميه أو عمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـين بتعاطيها في الموقع .يتغاضى عن قيام عماله و 

 

 حظر استعمال األسلحة : -ج
 

يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل ، أو أن يستعمل فيه أية أسلحة أو ذخيرة أو مواد 
يه الفرعيـين متفجرة يمنعها القانون ، ويجب عليه أن يمنع عماله ومستخدميه وعمال ومستخدمي مقاول

 من حيازة هذه األسلحة والذخائر في الموقع .
 

 احترام الشعائر الدينية وااللتزام بالعطل الرسمية : -د
 

 الشعائر الدينية المتعارف عليهاعلى المقاول أن يتقيد بأيام األعياد الرسمية وأن يراعي 
 
 

 الفصل السابع 
 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية

  "Plant, Materials and Workmanship " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 طريقة التنفيذ : –(  7/1المادة ) 

 
 

 لى نهاية المادة .تضاف الفقرة التالية إ
" إذا كانت األشغال تنفذ بقروض من قبل مؤسسة مالية تقتضي قواعدها إلزام صاحب العمل بشراء بعض التجهيزات أو 
المواد من أسواق محددة وضمن شروط محددة فيتم االلتزام بذلك ، حسب ما هو منصوص عليه في بيان " دول المصدر 

 "  Eligible Source Countriesالمؤهلة " 
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 االختبار : –(  7/4المادة ) 
 

 

إيضاحا لما ورد في هذه المادة  فإّن المقاول يتحمل  تكاليف ما يترتب على إجراء االختبارات المنصوص عليها في العقد 
 ) بما فيها المواصفات الخاصة والعامة (  أثناء التنفيذ وعند اإلنجاز .

 
 يضاف الى نهاية الفقرة ما يلي :

 
 احب العمل تسمية الجهات المعتمدة الجراء هذة القحوصات " ." يحق لص

 
 

 الفصل الثامن
 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل

   "Commencement, Delays and Suspension " 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 مباشرة العمل : -( 8/1المادة )

 
 . التوقيتات المحددة في ملحق عرض المناقصةيؤخذ ب

 
 مدة اإلنجاز : –(  8/2المادة ) 

 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
ذا كانت األشغال سوف يتم تسلمها على مراحل ، فإنه يجب تحديد تلك المراحل كأقسام في ملحق عرض المناقصة أو  " وا 

 في الشروط الخاصة اإلضافية  " .
 

 برنامج العمل : –(  8/3)  المادة
 

يوما  28عمل زمني مفصل خالل  برنامج للمهندس تحذف الجملة التالية من الفقرة وهي ) يتعين على المقاول أن يقدم
(( ويستعاض عنها بالجملة التالية ) يجب على المقاول أن يقدم 8/1من تاريخ تسلمه الشعار المباشرة بموجب المادة )

 يوما من تاريخ مباشرة العمل ( . 14زمني مفصل متضمنا التدفق النقدي وذلك خالل للمهندس برنامج عمل 
 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .
( يوماا من تاريخ تسلمه إشعار المهندس بضـرورة تقـديمها 14" يتعين على المقاول أن يقّدم برامج العمل المعّدلة خالل )

. 
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 خير :تعويضات التأ –(  8/7المادة ) 
ينص في ملحق عرض المناقصة او في الشروط الخاصة االضافية على قيمة تعويضات التأخير لكل قسم من االشغال 

  وكيفية احتسابها في حالة التراكم .
يضاف في نهاية الفقرة الجملة التالية "" ال تشتمل تعويضات التاخير المنصوص عليها في هذة الفقرة على ما يتكبده 

من نفقات اضافية نتيجة تأخر المقاول مثل بدالت جهاز المهندس أو أي أجور أو مصاريف تكبدها صاحب العمل 
ار الدارجة في صاحب العمل نتيجة هذا التاخير والتي يجب أن تدفع لصاحب العمل بعد تقديرها من المهندس وفق االسع

 نهاية المشروع "" 
 
 
 
 

 ) إضافية( : –(  8/13المادة ) 
 

 

 جاز المبكر :مكافأة اإلن
إذا كانت حاجة صاحب العمل تستدعي إشغال  المشروع في وقت مبكر ، تكون قيمة  " مكافأة اإلنجاز المبكـر حسـب مـا 

وفي حال وجودها فإنه يتم تفصيل ذلك في الشروط الخاصة االضافية هو منصوص عليه " في ملحق عرض المناقصة ، 
. 

 
 

 الفصل التاسع
 االختبارات عند اإلنجاز

   "Tests on Completion " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 التزامات المقاول : –(  9/1المادة ) 

 
 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .

ذا " يتعين أن ينص في " المواصفات " على تحديد االختبارات التي يجـب إجراؤهـا قبـل إصـدار شـه ادة تسـلم األشـغال ،  وا 
بعـض كانت األشغال سوف يتم اختبارها وتسلمها على مراحل ، فإنّ  متطلبات االختبارات يجب أن تأخـذ فـي الحسـبان أّن 

 أجزاء األشغال غير مكتملة " 
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 الفصل العاشر
 تسلم األشغال من قبل صاحب العمل 
"Employers Taking - Over  " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تسلم األشغال وأقسام األشغال :  –(  10/1المادة ) 

 

 -تلغى الفقرة الثالثة التي تبدأ بـ ) يتعين على المهندس ..... ( إلى نهاية المادة ويستعاض عنها بما يلي :
 
" حسبما هو محدد في ملحق عرض المناقصة " ، وبحيث عندما يتم إنجاز األشغال بكاملها أو أي قسم منها  -أ

يمكن استعمالها للغاية التي أنشئت من أجلها بشكل مناسب ، ويتبين أنها قد إجتازت "االختبارات عند اإلنجاز" 
رسال نسخة من اشعاره إلى صاحب العمل  المطلوبة بموجب العقد ، فيجوز للمقاول أن يشعر المهندس بذلك ) وا 

رفق بهذا األشعار تعهداا منه بإنجاز أية إصالحات أو أعمال متبقية بالسرعة الالزمة خالل فترة ( على أن ي
 اإلشعار بالعيوب .

ويعتبر هذا األشعار المشار إليه والتعهد الخطي المرفق به طلباا مقدماا إلى المهندس إلصدار شهادة تسلم  
 األشغال .

يخ تسلمه طلب المقاول بالكشف على األشغال ، ويقدم تقريراا بنتيجة ( يوماا من تار 14يقوم المهندس خالل )   -ب
رسال نسخة عنه إلى المقاول ( ، فإما أن يشهد بأّن األشغال قد  كشفه إلى صاحب العمل خالل هذه المدة ) وا 

ب أنجزت وأنها في وضع قابل للتسلم ، أو أن يصدر تعليمات خطية إلى المقاول يبين فيها األمور التي يترت
على المقاول استكمالها قبل إجراء عملية التسلم ، ويحدد للمقاول الفترة الزمنية الالزمة الستكمال األعمال 

 المتبقية وتصحيح األشغال بشكل مقبول لدى المهندس 
( يوماا األنفة الذكر دون أن يقدم المهندس تقريراا بنتيجة كشفه إلى صاحب العمل 14) وفي حال انقضاء مدة )

صاحب العمل بالتحقق من الواقع بالطريقة التي يختارها وله ان يشكل لجنة تسلم األشغال أو الطلب من يقوم 
 المقاول باستكمال االعمال تمهيداا الجراء عملية التسلم وتحديد تاريخ التسلم ( .

   
ألشغال قد تم إنجازها ( يوما من تسلمه تقرير المهندس ) الذي يشهد فيه بأّن ا15يقوم صاحب العمل خالل  )  –ج 

( يوماا المشار اليها اعاله 14)ـ بعد انقضاء مدة الوأنها في وضع قابل للتسلم ( بتشكيل لجنة تسلم األشغال 
) ويكون المهندس أحد أعضائها ( ويبلغ المقاول بالموعد   –على أن ال يتجاوز عدد أعضائها عن سبعة 
م المهندس مع المقاول بإعداد ما يلزم من كشوف وبيانات وجداول المحدد لمعاينة األشغال ، وفي أثناء ذلك يقو 

 ومخططات الزمة لتسهيل مهمة اللجنة.
( يوما المحددة في الفقرة )ج( 28في حال تخلف صاحب العمل عن تشكيل لجنة استالم االشغال خالل فترة الـ ) -

( مع التزام 10/1في الفقرة )ب/، فعندها يجب اعتبار المشروع قد قد تم تسلمه )وحسب الحاالت الواردة 
 المقاول التام باستكمال جميع االعمال الناقصة و معالجة العيوب وفقا لشروط العقد.
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( أيام من تاريخ تشكيلها بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو من يفوضه ، ومن ثم تقوم 10تقوم اللجنة خالل ) -د
للجنة والمقاول أو وكيله المفوض ، وتسلم نسخ منه إلى ، ويوقع عليه أعضاء ا بإعداد محضر تسلم األشغال

عداد التقرير خالل  كل من صاحب العمل والمقاول والمهندس ، وفي حالة تخلف اللجنة عن إجراء المعاينة وا 
( يوماا من تاريخ انتهاء المدة المحددة آنفاا ، عندئٍذ يعتبر في هذه الحالة تاريخ التسلم هو 30)مدة أقصاها 

 تقرير المهندس المشار اليه في الفقرة ) ب ( أعاله .تاريخ 
 

من توقيع المحضر المتضمن تسلم األشغال أن يصدر شهادة  يوم( 14يتعين على المهندس خالل ) -هـ
تسلم األشغال / محدداا فيها تاريخ إنجاز األشغال بموجب العقد ، ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ بدء فترة 

ا يتعين على المهندس أن يرفق بالشهادة كشفاا باألعمال المتبقية واإلصالحات اإلشعار بالعيوب ، كم
المطلوبة من المقاول والتي يتعين على المقاول أن ينفذها خالل مدة محددة من بدء فترة األشعار 

 بالعيوب .
 

( أيام من  7يحق للمقاول إبداء مالحظاته أو اعتراضه على تقرير اللجنة ، على أن يتم ذلك خالل )  -و
تاريخ توقيع التقرير ويقدم اعتراضه خطياا إلى المهندس الذي يتعين عليه دراسة األمر وتقديم تنسيبه 

 إلى صاحب العمل .
 يضاف في نهاية هذة الفقرة الجملة التالية :

لم "" يحق للمقاول التقدم بطلب دفعة االنجاز وتوقيع المخالصة المالية بعد اصدار المهندس لشهادة تس  
االشغال ويصار الى تأجيل أي مطالبات إضافية تقدم بها المقاول عن أعمال قبل هذا التاريخ ليتم 
تسديدها بالمطالبة النهائية وعند انتهاء فترة المسؤولية عن فترة اصالح العيوب أو قبل هذا التاريخ إذا 

 إتفق الفريقان على ذلك "" .
 ( إضافية :10/5المادة )
 ظيف الموقع عند االنجاز :( تن10/5المادة )

 
وقبل اصدار شهادة التسلم االولي أن يقوم بتنظيف أي جزء من الموقع صدرت  يجب على المقاول عند إنجاز االشغال""

نفايات ستعمال وكذلك االنقاض والبشأنه شهادة التسلم وأن يزيل ما به من معدات والمواد الفائضة عن اال
صورة مقبولة من المهندس وصاحب العمل ويحق لمقاول ان يطلب االحنفاظ واالشغال المؤقتة  من اي نوع وب

بما يلزم من معدات وأشغال مؤقتة بالموقع حتى نهاية فترة الصيانة لغاية الوفاؤ بالتزامة خالل تلك الفترة 
مقاول هذا دون إبداء شريطة الحصول على الموافقة الخطية من صاحب العمل والذي يحق له رفض طلب ال

 سباب "اال
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 الفصل الحادي عشر 
 المسؤولية عن العيوب

DEFECTS LIABILITY 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 "Performance Certificate"( شهادة االداء :11/9المادة )

 
 بر شهادة االداء هي شهادة التسلم النهائي لالشغال " .ايضاحا لما ورد بهذة المادة تعت "

 الفصل الثاني عشر
 كيل األشغال وتقدير القيمة 

"Measurement and Evaluation   " 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ( كيل االشغال :12/1المادة )
 

 يضاف في نهاية هذة الفقرة : أينما وردت كلنة المهندس في هذة المادة فإمها تعني كذلك مساعد المهندس .
 

 تقدير القيمة :  –(  12/3المادة ) 
 

 -تلغى الفقرتان ) أ ، ب ( من هذه المادة ويستعاض عنهما بما يلي :
 

% ( من الكمية المدونة في جدول الكميات 25بما يزيد عن ) )بالزيادة(  هذا البندذا اختلفت الكمية المكالة لإ -أ
أو في أي جدول مسّعر آخر ، وكان حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد لهذا البند 

 شارة إليه في العقد على أنه بند بسعر ثابت أو % من قيمة العقد المقبولة ، وأّن هذا البند لم تتم اإل2يتجاوز 

 -ب
 إّن العمل صدر بشأنه تعليمات بتغيـير بموجب أحكام الفصل " الثالث عشر " ، و   -1
 أنه ال يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد ، و - 2
أي بند من بنود العقد أنه ال يوجد سعر وحدة محدد مناسب ، ألّن طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع  -3 

 ، أو أّن العمل ال يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه .
 

يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة ، مع تعديالت معقولة لشمول أثر األمور 
 الموصوفة  في الفقرتين ) أ  و/ أو  ب ( أعاله ، حسبما هو واجب للتطبيق منها .
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ن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجديد ، فإنه يجب اشتقاقه من خالل تحديد الكلفة إذا لم يك
 المعقولة لتنفيذ العمل ، مضافاا إليها ربح معقول ، مع األخذ في االعتبار أية أمور أخرى ذات عالقة .

لى أن يحين وقت االتفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقديره، فإنه يتعين على  المهندس أن يقوم بوضع وا 
في كل األحوال يتم تطبيق سعر الوحده الجديد على الكمية  سعر وحدة مؤقت ألغراض شهادات الدفع المرحلية

 ”“التي تزيد عن الكمية المدونة في الجداول 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث عشر
 التغيـيرات والتعديالت 

"Variations and Adjustments   " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 

 يـة المـادة ، ويسـتعاض عنـه يلغى النص األساسي من الفقرة الثالثة والتـي تبـدأ بــ ) يـتم احتسـاب التعـديل .... ( إلـى نها
 -بما يلي :

 -يتم احتساب التعديل في التكاليف الناجمة عن تعديل األسعار وفقاا لألسس التالية  :
إذا حصل أي تغيـير في أسعار المـواد المحـددة فـي جـدول بيانـات التعـديل لتـي تـدخل فـي صـلب األشـغال الدائمـة  -أ

التاريخ األساسي فإّن أسعار البنود المتعلقة بها تتم مراجعتها لغايات  بعد موعد والواردة في جدول بيانات التعديل
 -حساب أي تعديل سواء بالزيادة أو النقصان وفقاا لما يلي :

 إذا تم التغيـير بناء" على قرار حكومي بالنسبة ألسعار المواد المسّعرة من قبل الدولة و/ أو  -1
" وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان " بعـد األخـذ بـرأي إحـدى اللجـان  بناء" على النشرات الدورية التـي تصـدرها -2

لكل مجال من مجاالت المقاوالت الرئيسية ) الطرق ، االبنية ، الكهربـاء ، الميكانيـك الفنية الدائمة المختصة 
قبـل  ، المياه والصرف الصحي ( وذلك بالنسبة ألسـعار المـواد غيـر المسـّعرة مـن قبـل الدولـة يـتم تكليفهـا مـن

 -وزير األشغال العامة واإلسكان ويكون أحد أعضائها مندوباا عن نقابة المقاولين ، وتتضمن ما يلي :
المصـنعة محليـاا حسـب فتـرات التغيـر فـي االسـعارمبيناا فيهـا الواردة في جدول بيانـات التعـديل أسعار المواد   -

 قبل الشركات المنتجة لهذه المواد . تاريخ تغيـّر األسعار استناداا إلى أسعار المواد المعلنة من
أســعار المــواد الــواردة فــي جــدول بيانــات التعــديل المســتوردة مــن خــارج المملكــة حســب النشــرات مبينــاا  -

فيهــا تــاريخ تغيـــير األســعار اســتناداا إلــى المعلومــات المقدمــة مــن الجهــات الرســمية مثــل البيانــات 
 أو غيرها من البيانات . الجمركية أو االعتمادات أو اسعار بلد المنشأ
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، يتم التعديل في أسعار بنود العقد سواء بالزيادة أو  ( من الشروط العامة13/8بالرغم مما ورد في المادة ) -3
بحيث يضاف الى أو يحسـم مـن المقـاول  النقصان إزاء تغير أسعار المواد المحددة في جدول بيانات التعديل

 األسعار .فرق أسعار المواد  الناجم عن تغّير 
 ( أنفـاا وكـذلك الفقـرة 13/7على أن ال يشمل هـذا التعـديل فـي السـعر أي فـرق نـاتج عـن تطبيـق المـادة )

 ب( الحقاا ، ويتم القرار حول تعديل األسعار من قبل وزير األشغال العامة واإلسكان . – 13/8)
)أ( أعـاله والمشـمولة بالتعويضـات المقصـودة بـالفقرة  يتم تحديد المواد المحددة في جدول بيانات التعديل -

بمــا يتناســب وطبيعــة المشــروع مــن بــين المــواد المدرجــة فــي جــداول بيانــات التعــديل فــي ملحــق عــرض 
 المناقصة .

إذا حصــل أي تعــديل فــي اســعار صــرف الــدينار ســواء بالزيــادة او النقصــان مقابــل الــدوالر االمريكــي او   -ب
ملكة  حسب النشرة اليومية الصادرة عـن البنـك المركـزي عـن تلـك اليورو مما يعلنه البنك المركزي في الم

االسعار المعلنة قبل يوم واحد من آخـر موعـد اليـداع العـروض  ، فيـتم تعـويض المقـاول أو الحسـم منـه 
فــرق اســعار تبــادل الــدينار مقابــل الــدوالر األمريكــي أو اليــورو عنــد دفــع أثمــان المــواد والتجهيــزات التــي 

شــغال الدائمــة والمشــتراة مــن األســواق األجنبيــة ، ويقتضــي فــي هــذه الحالــة مراعــاة تــدخل فــي صــلب األ
 -الشروط التالية عند دفع االستحقاقات بالدينار األردني :

ــر فــي الســعر عــن  -1 ــاريخ 5أن ال يقــل التغّي % مــن القيمــة األساســية لســعر التبــادل اعتبــاراا مــن الت
 الساسي اليداع العروض .ا

يات المواد المحّضرة في الموقع ويـتم احتسـاب التغّيـر فـي االسـعار لغايـات الحسـم أن يتم حصر كم -2
او التعويض عـن الكميـات الالزمـة إلنجـاز األشـغال بعـد تـاريخ تغّيـر سـعر تبـادل العملـة وبحيـث ال 

 يدفع فرق للفاقد أو اإلضافات في تلك المواد أو التجهيزات اآللية .
 المصاريف اإلدارية واألرباح .ال يحسب للمقاول أي تعويض عن  -3
ال يحسب أي أثر لتغّير السعر في أي مادة تقل قيمة بند األشغال المتعلق بها فـي جـدول الكميـات  -4

 بالمائة من " قيمة العقد المقبولة " . إثنان%  2ن ع
ال تطبــق التعويضــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة ) ب ( أعــاله علــى أي مقــاول يتقاضــى جــزءا" مــن  -ج

 استحقاقاته بالعمالت األجنبية " .
إذا تغيــرت أســعار المحروقــات الالزمــة لتشــغيل معــدات المقــاول فــي األشــغال المســتخدمة فــي المشــاريع  -د

اإلنشائية عن األسعار المعلنة للمحروقات قبل يـوم واحـد مـن آخـر موعـد إليـداع العـروض  فيـتم تعـديل 
قصــان حســب طبيعــة الحــال وذلــك وفــق معــادالت يصــدرها أســعار بنــود العقــد ذات الصــلة بالزيــادة أو الن

( 2-وزير األشغال العامة واإلسكان بناءا على تنسيب اللجنة الفنية المشـكلة المشـار اليهـا فـي الفقـرة )أ
 من هذه المادة .

ــاريخ االساســي ، إذا تغيــرت أســعار اإلســفلت المســتخدمة فــي  -هـ ــالرغم ممــا ورد فــي الفقــرة )أ( حــول الت ب
ع اإلنشائية قبل يوم واحد من آخر موعد اليـداع العـروض ، فيـتم تعـديل اسـعار بنـود العقـد ذات المشاري

يصـدرها وزيـر االشـغال العامـة الصلة بالزيادة او النقصان حسب طبيعة الحال وذلك وفق المعادلة التـي 
 واالسكان . 
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يـد المحروقـات المـوردة للمشـروع د ( على أسعار المحروقات الواردة كبنود منفصلة لتور  تطبق الفقرة  ) -و
 لغايات تنفيذ األشغال .

ال يتم التعويض في حال تعديل المواد اإلنشائية الرئيسية بالزيادة في فتـرة التـأخير غيـر المبـررة إلنجـاز  -ز (1)
 األشغال، وأن يتم الحسم في حال تعديل أسعار المواد الرئيسية بالنقصان في حال التأخير غير المبررة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ التعــــديالت بســــبب تغيــــر التكــــاليف وذلــــك بموجــــب قــــرار رئاســــة مجلــــس الــــوزراء رقــــم  –( 13/8مــــن المــــادة )( تــــم تعــــديل الفقــــرة )ز( 1)ــــــــــــــ

  26/2/2012( تاريخ 6/11/1/4954)

 

 

 

 الفصل الرابع عشر
 قيمة العقد والدفعات 

"Contract Price and Payment   " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدفعة المقدمة :  –(  14/2المادة ) 
 . مة مقدمة الواردة بالسطر االوليضاف جملة )وعلى قسطين متساويين ( بعد كل

تطبق هذه المادة على المشاريع التي ينص في ملحق عرض المناقصة على إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاول 
 بخصوصها :

تلغى الفقرة الخامسة التي تبدأ بـ " يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة ...... " وتنتهي بـ " إلى ذلك الوقت الذي يتم عنده 
 -د " الدفعة المقدمة " بالكامل ويستعاض عنها بالتالي :استردا

 

 -يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من المقاول على النحو التالي  :
 % من قيمة كل شهادة دفع " .10" تسدد قيمة الدفعة المقدمة على أقساط بنسبة 

 
 -يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي :

% من قيمة العقد المقبولة خالل أسبوعين من تاريخ إستكمال 5لدفعة المقدمة بنسبة يتم صرف القسط الثاني من ا
 المقاول تزويد الموقع بالمعدات والتجهيزات والمواد المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية بموجب شهادة من المهندس .

المشروع ، فإنه يحق لصاحب العمل  " إذا ثبت لصاحب العمل أّن المقاول استغل الدفعة المقدمة ألغراض خارج نطاق
 مصادرة كفالة الدفعة المقدمة فوراا بصرف النظر عن أي معارضة من جانب المقاول " . 

 تقديم طلبات الدفع المرحلية :  –(  14/3المادة ) 
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 -يضاف إلى نهاية المادة ما يلي :
 لمهندس بصورته المكتملة " ." كما يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل عندما يقدم الكشف إلى ا

 
 ( التجهيزات االلية والمواد المقصود استعمالها في االشغال ) التحضيرات (:14/5المادة )

( ادناه مشمولة ضمن ملحق عرض 1-( و )ج1-تلغى الفقرة التالية ) اذا لم تكن القوائم المشار اليها في الفقرتين )ب
 (. المناقصة ، فأن أحكام هذه المادة ال تطبق

 
 من نفس المادة ويؤخذ بالبند حسب ما ورد في جدول الكميات . 1و ج 1كما يلغى ما جاء بالفقرة ب

 الدفعات المتأخرة :  –(  14/8المادة ) 

 -تلغى الفقرة الثانية من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي :
وجب أي تعديالت يتم إدخالها على قانون %( ويتم تعديلها بالزيادة أو النقصان بم5" تحسب نفقات التمويل بنسبة )

 أصول المحاكمات المدنية ويتعين دفعها بالعمالت المحددة لها " .
 رد المحتجزات :  –(  14/9المادة )   

 -يلغى النص األساسي ويستعاض عنه بما يلي :
خاصة بعد أن تصل قيمة  % ( من المبلغ المحتجز مقابل كفالة50إذا تمت  موافقة صاحب العمل فإنه يمكن استبدال )

 %( من الحد األقصى المحدد في ملحق عرض المناقصة .60المحتجزات إلى ) 
يتم رد كامل قيمة المحتجزات والكفالة الخاصة ) في حال تطبيق ما ورد بالفقرة أعاله ( بعد تسلم األشغال وعند تقديم 

 ضمان إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( .
 

 كشف دفعة اإلنجاز ) عند تسلم األشغال ( :  –(  14/10المادة ) 

 

 يضاف الى المادة :
 ويتعين على المقاول عند تسلمه هذه الدفعة أن يقدم إقراراا بالمخالصة حسب النموذج المرفق بهذه الشروط 

 (. 10 –) نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال رقم )ج 
 

 ية )المستخلص النهائي ( :فعة الختام( : طلب شهادة الد14/11المادة )
أية مبالغ اخرى يعتبرها المقاول انها تستحق له  -الفقرة )ب( من المادة المشار اليها أعالة بحيث تصبح : بتعدل 

 )التسلم االولي  االشغال المستجدة بعد إصدار شهادة تسلمبموجب العقد أو خالفه فيما يتعلق تحديدا "" باالمور واالشياء 
 

 المخالصة :  –(  14/12مادة ) ال
 

 يضاف ما يلي بعد مصطلح ) ضمان األداء ( :
 ) أو ضمان إصالح العيوب ، حسب واقع الحال ( .
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 الفصل الخامس عشر 
 إنهاء العقد من قبل صاحب العمل 

TERMINATION BY EMPLOYER 
للعقد بموجب مواد امس عشر "" ان انهاء صاحب العمل الجملة التالية بنهاية الفصل الخ تضاف 

هذا الفصل ال يعني بأي حال من االحوال ان للمقاول االحقية في اعتبار ذلك نزاع أو خالف يستوجب 
  "" .استخدام الفصل العشرين 

 
 الفصل السادس عشر

نهاء العقد من قبل المقاول   تعليق العمل وا 
"Suspension and Termination by Contractor   " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 حق المقاول في تعليق العمل :  –(  16/1المادة ) 

 

 -تلغى الفقرات الثالث األولى من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي :
 

( ، أو لم يتقيد صاحب العمل بمواعيد 14/6" إذا اخفق المهندس في تصديق أي شهادة دفع بموجب أحكام المادة ) 
ر بمهلة ال تقل عن) بعد توجيه أشعا –( ، فإنه يجوز للمقاول 14/7الدفعات المستحقة للمقاول عمالا بأحكام المادة ) 

( يوماا إلى صاحب العمل أن يعلق العمل ) أو أن يبطئ عملية التنفيذ ( ما لم يتسلم المقاول شهادة الدفع ، أو 21
 الدفعة المستحقة حسب واقع الحال ومحتوى اإلشعار المذكور " .

 ق له بموجب أحكام المادة إّن إجراء المقاول هذا ، ال يجحف بحقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحق
 ( . 16/2( ، وال بحقه في إنهاء العقد عمالا بأحكام المادة ) 14/8)

إذا تسلم المقاول الحقاا إلشعاره شهادة الدفع أو الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه إشعار اإلنهاء ، فإنه يتعين عليه 
 أن يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عملياا .

 
 :اف الفقرة التالية في نهاية هذه المادة تض

( من العقد أن يعلم صاحب 14/3( أيام من تاريخ تقديم طلب شهادة الدفعة بموجب المادة ) 3على المقاول وخالل )
 العمل عن تاريخ تقديم طلب  " شهادة الدفعة "  إلى المهندس .

 

 إنهاء العقد من قبل المقاول :  –(  16/2المادة ) 

 

و ( ، تعّدل الحالتان ) و ، ز( في السطر  –لفقرة )أ( من حاالت إنهاء العقد . وترقم الفقرات المتبقية من ) أ تلغى ا
 الثاني والعشرين إلى ) هـ ،  و ( .
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( يوما 14/ب(  " شريطة قيام المقاول بإشعار صاحب العمل بذلك خطيا وقبل انقضاء )16/2يضاف في نهاية المادة )

 يوما " . (56من مهلة ال )
( وهي ) إال أنة يمكن للمقاول أن ينهي العقد فورا أذا 16/2تلغى الجملة التالية الواردة بالفقرة قبل االخيرة من المادة )

 من الحالتين )و( و ) ز( أعالة (حصلت أي 
 
 
 
 
 

 الفصل السابع عشر
 المخاطر والمسؤولية 

"Risk and Responsibility   " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تضاف المواد التالية في نهاية الفصل :
 

 ) إضافية ( :  –(  17/7المادة ) 

 الضمان اإلنشائي للمشروع :
( من 791– 788ن الضمان اإلنشائي للمشروع وفقاا ألحكام المواد ) يكون المقاول مسؤوالا لمدة عشر سنوات ع

 القانون المدني األردني .
 

 ) إضافية( :  –( 17/8المادة )
 

 استعمال المواد المتفجرة :

ينبغي علـى المقـاول اتخـاذ اإلجـراءات واالحتياطـات والتقيـد بتعليمـات المهنـدس واألنظمـة والقـوانين الصـادرة عـن السـلطة 
صة في كل ما يتعلق باستعمال المواد المتفجرة ونقلها وتخزينهـا وغيـر ذلـك ممـا قـد يحتـاج إليـه فـي تنفيـذ التزاماتـه المخت

الــواردة فــي هــذا العقــد ، وينطبــق هــذا علــى جميــع المــواد القابلــة لالشــتعال أو التــي يوجــد خطــر فــي اســتعمالها ونقلهــا 
 وتخزينها .

جراء جميع االتصاالت مع مختلف السلطات والمصادر ذات العالقة ينبغي على المقاول تأمين التصاريح الال  زمة  لذلك، وا 
قبل قيامه بأعمال التفجير وعليه أن يتقيد بالتعليمات الرسمية التي تعطى له بهـذا الشـأن  كمـا عليـه أن يطلـع المهنـدس 

ال التفجيـر، مـع العلـم أّن هـذه أو ممثله علـى الترتيبـات واإلجـراءات التـي يتخـذها بخصـوص خـزن ونقـل المتفجـرات وأعمـ
الترتيبــات واإلجــراءات ال تعفــي المقــاول مــن أي مــن مســؤولياته والتزاماتــه وفقــاا للقــوانين واألنظمــة والتعليمــات المتعلقــة 

 بالتفجيرات . 
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 ) إضافية ( :  –(  17/9المادة ) 
 الرشوة :

مسـتخدميهم للرشـوة بـأي شـكل مـن أشـكالها ألي مـن جهـاز  إّن ممارسة المقاول أو أي من مقاوليه الفرعيـين أو أي مـن
صاحب العمل أو المهندس أو الجهاز التابع له يكون سبباا " كافيـاا " إللغـاء هـذا العقـد وغيـره مـن العقـود التـي يـرتبط بهـا 

أو هديـة  المقاول بصاحب العمل ، هذا عدا المسـؤوليات القانونيـة الناجمـة عـن ذلـك ويعتبـر فـي حكـم الرشـوة أي عمولـة
تمنح ألي من صاحب العمل أو المهندس أو مستخدميه بقصد الحصول على أي تعديل أو تبديل فـي األشـغال ، أو علـى 
مستوى المصنعية ، أو للحصول على أي انتفاع شخصي ، ولصـاحب العمـل الحـق فـي اسـتيفاء أي تعـويض يسـتحق لـه 

ه خصم قيمة ذلك من أي مبلغ يستحق للمقاول بذمته أو من عن أي خسارة تنجم عن إلغاء هذا العقد لهذا السبب ويمكن
 ضماناته . 
 الدفعات األخرى :  –(  17/9/1المادة ) 

لقد صرح المقاول في ملحق إقرار متعلق بالدفعات األخرى المرفق بهذا العقد بجميع " الدفعات األخرى " والتي تم  -أ
لمقاول تقديم وصف مفصل لهذه الدفعات األخرى وسببها دفعها أو تم االتفاق على دفعها إلى اآلخرين وعلى ا

سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبله أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه 
الفرعيـين أو وكالئهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة  إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو 

قصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات  التي تجري إلبرام العقد أم من أجل عملية المنا
 تنفيذه فعالا .

كما ويتعهد المقاول بأن يقدم تصريحاا خطياا إلى صاحب العمل على الفور عن وجود أي دفعات أخرى بما في  
خرى وذلك بتاريخ قيامه بالدفع أو تاريخ إلزامه ذلك على سبيل المثال وصفاا مفصالا لسبب هذه الدفعات األ

 .بالدفع أيهما يحدث أوالا 
يحق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة ) أ ( من هذه المادة أن يتخذ أياا من  -ب

 اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره :
 ( من العقد . 15/2نصوص المادة )  أن ينهي هذا العقد مع مراعاة -1
 .أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاا يساوي ضعفي مبلغ الدفعات األخرى  -2
أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغاا يساوي ضعفي مبلغ الدفعات األخرى  -3

ته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافق
. 

ذه همع مراعاة الفقرة ) د ( أدناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول تقاضيها بموجب   
 الفقرة ) ب ( لن يتجاوز ) ضعفي (  مجموع مبالغ الدفعات األخرى .

 

ن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين من الباطن أو المجهزين أو يوافق المقاول على أن يضم -ج
المستشارين فيما يخص هذا العقد مواداا مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ) أ ( و )ب( أعاله على أن ال تقل هذه 

الفريق المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق 
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األول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤالء المقاولين من الباطن أوالموردين أو المستشارين ، 
كما يتعهد المقاول أن يزود صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمجرد التوقيع 

 عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد .
 يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات األخرى إذا ال -د

كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأّن حقوق صاحب العمل المنصوص عليها في المادة هي باإلضافة 
 . المملكة ظمة النافذة فيإلى أي حقوق قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانين واألن

 يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها سارياا ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد .  -هـ
  

 الدفعات الممنوعة :  –(  17/9/2المادة ) 
 

فع لقد صرح المقاول وتعهد لصاحب العمل في ملحق إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة بأنه لم يقم بدفع أو يعد بد -أ
أي من " الدفعات الممنوعة " سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل 
المقاول أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه الفرعيـين أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم 

أي " موظف " بغض النظر عما إذا كان يتصرف  ، إلى صاحب العمل ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر
بصفة رسمية أم ال وذلك على سبيل المثال إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / 

 المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعالا . 
ول بأن ال يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء مباشرة أو كما يتعهد المقا 

بالواسطة وسواء أكان ذلك من قبل المقاول نفسه أو مقاوليه الفرعيـين أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو 
 تنفيذه . ممثليهم إلى أي " موظف " فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو

يحق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة ) أ ( من هذه المادة أن يتخذ أياا من  -ب
 اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره .

 ( من العقد . 15/2أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )  -1
قة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغاا يساوي ) ضعفي ( أن يخصم من المبالغ المستح -2

 مبلغ الدفعات الممنوعة .
أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغاا يساوي ) ضعفي ( مبلغ الدفعات  -3

 األخرى ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل هذه
 المطالبة . 

مع مراعاة الفقرة ) د ( أدناه يصرح الفريقان بأّن مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول تقاضيها بموجب هذه 
 الفقرة ) ب ( لن يتجاوز ضعفي مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة .

المجهزين أو  يوافق المقاول على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين الفرعيـين أو -ج
المستشارين فيما يخص هذا العقد مواداا مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ) أ ( و ) ب ( أعاله ) على أن ال تقل 
هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما ( شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق 



     

36 
 

من هؤالء المقاولين الفرعيـين أو الموردين أو صاحب العمل بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي 
المستشارين ، كما يتعهد المقاول أن يزود صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقية 

 بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد .
ة المشروعية على أي من الدفعات الممنوعة ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صف -د

إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأنّ  حقوق الفريق األول المنصوص عليها في المادة أعاله هي  
باإلضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في 

 المملكة. 
 نص المادة أعاله بجميع فقراتها سارياا ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد .يبقى  -هـ
 

 لفصل الثامن عشرا
 التأمين 

  "Insurance  " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المتطلبات العامة للتأمينات :  –(  18/1المادة ) 
 

 -هذه " المادة " ما يلي : يضاف إلى نهاية
 

يكون المقاول هو الطرف المؤمن ، كما ينبغي أن تتضمن بوليصة التأمين شرطاا ينص على المسؤوليات  -
 Crossالمتقابلة  لكل من صاحب العمل والمقاول باعتبارهما كيانين منفصلين في اتفاقيات التأمين ) 

Liabilities . ) 

 
 

 على األشغال ومعدات المقاول :التأمين   –(  18/2المادة ) 
 
 

 -يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي :
 %( من قيمة العقد المقبولة " .115" تعتبر القيمة االستبدالية واإلضافات المتحققة عليها بما يعادل ) 

 
ذا لم يتم تحديد مبلغ ما فية ، فإن الفقرة )د( ال18/2يلغى من نهاية المادة )  تنطبق ( ويستعاض عنها /د( الفقرة ) وا 

ذا لم يتم تحديد ميلغ ما فيه ، تعتبر القيمة االستبدالية واالضافات المتحققة عليها قيمة  بالنص التالي ) وا 
 %( من قيمة العقد المقبوله هي المبلغ المحدد الحكام هذة الفقرة ( . 115)

 
 ( :18/4المادة )
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 يضاف في نهاية هذة المادة الفقرة التالية :
( 1السابقة مع مراعاة ما ورد بملحق الشروط الخاصة رقم )  2،3، 1يؤخذ بقواعد التأمينات وفق ما ورد بالفقرات  ""

 ققط "" . وفي إغفال البيانات بالملحق المذكور يؤخذ بالنص الوارد باعالة
 

 الفصل العشرون
 المطالبات ، الخالفات والتحكيم     

 "Claims, Disputes and Arbitration  " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تعيـين مجلس فض الخالفات :  –(  20/2المادة ) 
 

تضاف الجملة التالية الى نهاية المادة وهي "" بالرغم مما ورد في هذة المادة حول تشكيل مجلس فض الخالفات فانة 
مجلس في الفصل في الخالفات التي قد تنشأ بين الفريقين إال أنة يجوز االتفاق ما بين يتولى المهندس صالحية هذا ال

الفريقين على فض النزاعات إذا كانت قيمة العطاء )المناقصة( تزيد عن مليون دينار أردني أو ما يعادلها ويتعين على 
ال على تسمية اعضاء المجلس وتحديد الفريقين في حالة التفاق على احالة الخالف الى مجلس فض النزاعات أن يعم

احالة النزاع الى مجلس فض النزاعات على ان يتم عددهم ضمن المدد والتواريخ التي يتم تحديدها في شروط اتفاقية 
 تشكيل المجلس على النحو التالي :

 
 جلس من حكم واحد .( مليون دينار ، يشكل الم2أ. إذا كانت " قيمة العقد المقبولة " تتراوح بين مليون دينار و)

 
( مليون دينار ، يشكل المجلس من ثالثة أعضاء على انة يجزو لصاحب العمل 2ب.إذا تجاوزت "قيمة العقد المقبولة" )

تسمية العضو المعين من قبله من أحدى الجهات الرسمية أو الحكومية  بما فيها سلطة اقليم البترا التنموي السياحي 
  دة بالشروط الخاصة االضافية بخصوص الترتيبات المالية والفنية لباقي أعضاء المجلس .ويتم إتباع التعليمات المحد

 
 

 تلغى الفقرة االخيرة والتي تبدأ بـ ) يمكن انهاء تعيين ( وتنتهي بـ ) من الشروط العامة نافذاا ( ويستعاض عنها
 -بما يلي : 

من قبل أي من صاحب العمل أو المقاول باالنفراد " وما يمكن انهاء تعيين أي عضو باتفاق الفريقين مجتمعين " وليس 
 -لم يتفق الفريقان على غير ذلك ، فان مدة تعيين المجلس ) بما في ذلك كل عضو فيه ( تنتهي :

( يوماا من التاريخ الذي تصدر فيه شهادة تسلم االشغال ، ان لم يكن هناك أي خالف محال الى 60بعد ) -أ
 المجلس للنظر فيه ، او 
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( يوماا من قيام المقاول بتقديم المخالصة عن دفعة االنجاز اذا كانت هناك خالفات محاله الى 30بعد ) -ب
المجلس ومتعلقة بمطالبات قدمها المقاول ) بموجب شروط العقد ( اال اذا اتفق الفريقان على مدة تختلف عن 

 ه المدة .ذلك . ويتعين على المجلس في مثل هذه الحالة إصدار قراره ضمن هذ
عند انقضاء فترة االشعار بالعيوب ، واذا اتفق الفريقان على استمرار المجلس في عمله خالل فترة االشعار  -جـ

 بالعيوب، ففي هذه الحالة يتم تخفيض بدل االستبقاء الى النصف . 
 

 ( إتخاذ القرار من قبل مجلس فض الخالفات :20/4دة )الما
لقرار التى تمنحها هذة المادة الى مجلس فض الخالفات للعطاءات التي تقل قيمتها يتولى المهندس صالحيات اتخاذ ا

عن المليون دينار أردني ويعامل المهندس معاملة مجلس فض الخالفات في هذة الحالة بغض النظر عن دورة 
 كمهندس بموجب العقد .

 
 ( : التسوية الودية :20/5) المادة

 جاء في هذة المادة ويستعاض عنه بما يلي :يلغى ما 
( أعاله فأنة يتعين على الفريقين محاولة تسوية الخالف بشكل ودي 20/4إذا صدر إشعار بعدم الرضى إعماال للمادة )"

( يوما من تاريخ إرسال 90قبل المباشرة في إجراءات التحكيم والتي يشترط أن تتم بموافقة الفريقين في أو بعد )
من تاريخ االشعار بعدم  بعدم الرضى في حال عدم تسوية الخالف بينهما بشكل ودي خالل شهرين االشعار

 . الرضى ويمكن تمديد هذة المدة بموافقة الفريقين
 
 

 Arbitrationالتحكيم :   –(  20/6المادة ) 
 

( ( 1/4دة فــي المــادة )تلغــى الفقــرة األولــى والتــي تبــدأ بـــ ) مــا لــم يكــن قــد تــم ( وتنتهــي ) بلغــة االتصــال المحــد
 -: ويستعاض عنها بما يلي

مما لم يصبح نهائياا وملزماا  -" ما لم يكن قد تمت تسوية الخالف ودياا ، فإّن أي خالف حول قرار " المجلس " بشأنه 
 إذا كانت قيمة العطاءلتحكيم ا الىأو قد ينشأ بينهما نشأ  خالفأي  للفريقين االتفاق على إحالة  وزفأنة يج -

 -يلي : لماوفقاا يعادلها""   أو ما )المناقصة( ال تقل عن المليون دينار اردني
 

ما لم يتفق الطرفان على تطبيق قواعد تحكيم تتم تسوية الخالف نهائياا بموجب قانون التحكيم األردني النافذ ) -أ
 أخرى(.

 ن الواجب التطبيق ، وتشكل هيئة التحكيم من عضو واحد أو ثالثة أعضاء يعينون بموجب القانو -ب
 ( . 4/  1تتم إجراءات التحكيم بلغة االتصال المحددة  في المادة )  -ج
 

تضاف الجملة  ) في حال إتفاق الفريقان على اللجوء للتحكيم ( بعد جكلة ) يجوز المباشرة بالتحكيم ...( الواردة في 
 الفقرة االخيرة من هذة المادة .
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 الى نهاية المادة :يضاف البنود الثالثة التالية 
الى تسوية ودية فعندئذ يحق الي من الفريقين اللجوء الى المحاكم المختصة في المملكة ، إال  لفي حالة عدم التوص -

إذا اتفق الفريقان على تسوية الخالف باسلوب التحكيم ويتم في هذة الحالة ويتم في هذة الحالة إجراء التحكيم 
 االردني .  في المملكة وفق قانون التحكيم

ال يجوز الي من الفريقين ، طلب إحالة الخالف الى المحاكم الى المحاكم المختصة أو التحكيم بعد شهادة إصالح  -
العيوب )الصيانة( أو بعد مرور سنة واحدة على فسخ العقد إذا جرى فسخة فبل تنفيذ كامل االشغال الي سبب 

 كان .
إال بموافقة الفريقين  وفق هذة المادة ال يتم اللجوء الى التحكيم خرى بالعقد فأنةوبالرغم مما ورد في اي مادة ا _على أنة

 وبغض النظر عن قيمة العطاء )المناقصة( .
 

 : لقرار " المجلس "( عدم االمتثال 20/7المادة )
 

 تلغى  الفقر )ج( من هذة المادة ويستعاض عنها بالفقرة التالية :
 جلس الملزم والنهائي إال أن أحد الفريقين أخفق في االمتثال لهذا القرار ،قام المهندس بتطبيق قرار الم -ج

 

 انقضاء فترة تعيـين " المجلس"  :   –(  20/8المادة ) 
 -تعدل الفقرة ) أ ( لتصبح كما يلي :

 ( والمتعلقة بقرار المجلس .20/4ال يتم تطبيق المادة ) -أ
 -يلي : تعّدل الفقرة ) ب ( من هذه المادة لتصبح كما

ــــى التحكــــيم بعــــد  فــــي حــــال االتفــــاق لفــــريقينل يمكــــن( 20/5بــــالرغم ممــــا ورد فــــي المــــادة )  -ب احالــــة الخــــالف ال
 ( . 20/5محاولة التسوية الودية وكما هو مشار اليه في المادة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

40 
 

 الشروط الخاصة اإلضافية -ب
 الشروط الخاصة اإلضافية -ب

Supplementary Particular Conditions 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :وصف المشروع موضوع هذا العطاء  *
........................................................................................
................................................................................

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

 االلتزامات العامة للمقاول: –(  1/  4المادة )        *
 قاول ما يلي:( فإنه يجب على الم 1/  4باإلضافة إلى ما ورد في المادة )  

 لجميع األعمال.  Shop Drawingsأن يقوم بتقديم المخططات التنفيذية  .1
أن يقوم بتحديث المخططات حسب مقاييس الرسم والتفاصيل المطلوبة من قبل  .2

 المهندس خالل فترة اإلنشاء واالحتفاظ بسجالت التعديل خالل فترة العمل.
ين على المقاول أن يقدم ( يوم من تاريخ تسليم العمل يتع15كذلك وخالل ) .3

 As Built & GIS Drawings)المخططات )ثالثة نسخ( كما تم تنفيذها ) 
 حتى يتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل المهندس.

 
 كان مطلوباا ( . إذانظام توكيد الجودة )   –(  9/  4المادة )  *

 
 التعـاون و التنسيق: –(  6/  4المادة )        *

 ( فإنه يجب على المقاول ما يلي: 6/  4لى ما ورد في المادة ) باإلضافة إ
تقديم جميع التسهيالت و التنسيق الكامل مع أي فرد من أفراد صاحب العمل أو مقاوليين ممن لديهم  - أ

 حق الدخول الى الموقع خالل فترة تنفيذه لألعمال أو خالل المراحل المختلفة من المشروع.
 راءات السالمة .اج  –(  8/  4المادة )  *

 ( فإنه يجب على المقاول ما يلي: 8/  4باإلضافة إلى ما ورد في المادة ) 
على المقاول أن يقوم بتزويد وتجهيز الموقع باإلضاءة الكافية والكشافات إذا لزم األمر لتوفير اإلنارة لموقع العمل  - ب

ات التحذيرية حول الموقع وذلك حسب ما يتم حسب مايتم الموافقة عليه من قبل المهندس ، وعليه كذلك وضع اإلشار 
 اعتماده والموافقة عليه من قبل المهندس.
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على المقاول أن يكون مسؤوال عن إبالغ اإلستشاري المشرف والسلطات الرسمية عن أي حادث يقع في الموقع تسبب  - ت
 في إصابة أي عامل أو مستخدم، وعليه تزويد مدير االشراف بكافة التفاصيل.

 

 مقاول تجهيز مركز لإلسعاف األولي لخدمة أفراد جهازه العامل و أفراد صاحب العمل ألية إصابات موقعية.على ال - ث
 

على المقاول أن ينفذ بدقة جميع تعليمات الدفاع المدني بخصوص تنظيم توزيع مستودعاته ومواده بشكل يضمن  - ج
أن يستشير بذلك المختصين في مديرية الدفاع سالمتها وسهولة الوصول إليها مع ما يلزمها من طفايات حريق وعليه 

 المدني منذ البداية، ويطبق تعليماتهم.
 

 مالبس السالمة العامة:   -ح 

على المقاول أن يقدم قبعات أمان للرأس بالعدد الالزم من البالستيك المقوى أو المعدن والخاصة لمثل هذه األعمال 
لموقع من قبل جهاز المقاول وجهاز اإلشراف وممثلي صاحب ليتم ارتداؤها في ا BS5240ومطابقة للمواصفات 

 العمل على أن يكون لون قبعات جهاز المقاول مختلفًا عن لون باقي القبعات. 
 

)بالعدد الالزم وبأقيسه مختلفه وحسب ما يحدده مدير االشراف (  Safety Shoesكمـا يقـوم المقاول بتقديـم أحذيـة 
ء مصفحًا بالحديد وذلك لجهاز اإلشراف وممثلي صاحب إلرتداءها في الموقع بحيث يكون نعل ومقدمة الحذا

 وتكون تكاليف هذه القبعات واألحذية محملة على أسعار المقاول.
 

 يعدل ما ورد في الشروط الخاصة كما يلي:   -ط 
تق المقاولين إن مسؤولية التنسيق بخصوص السالمة العامة بين المقاولين العاملين في الموقع تقع على عا 

 أنفسهم، وال يتحمل صاحب العمل أو مدير االشراف أية مسؤولية تجاه ذلك.
 

في حال عدم التزام المقاول بأي من متطلبات السالمة العامة الواردة ضمن شروط العقد فلصاحب العمل الحق باتخاذ  –ي 
ة العامة حسب األصول ، بحيث تشتمل هذه جميع اإلجراءات الالزمة والتي تضمن تقيد المقاول بجميع متطلبات السالم

اإلجراءات تأخير دفع المطالبات المقدمة من المقاول وحجز مبالغ مالية لحين إلتزام المقاول بمتطلبات السالمة العامة 
 بصورة مرضية باإلضافة إلى إمكانية تنفيذ هذه األعمال من قبل طرف آخر وخصم كلفة ذلك من مطالبات المقاول.

 
 مدة اإلنجاز   –(  2/  8)  المادة *

 .من تاريخ المباشرة المحدد في أمر المباشرة يوما تقويميا   ستون(   60 مدة اإلنجاز الكلية) -
 
 
 

 برنامج العمل. –( 3/  8المادة ) *
 البرنامج الزمني الرئيسي .1
سلمه ( يومًا من تاريخ ت14خالل ) يتعين على المقاول ان يقدم للمهندس برنامج عمل زمني مفصل -

وان يقوم بتحديث برنامج العمل دوريا وكلما دعت  ، Primavera Softwareالشعار المباشرة  باستخدام 
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إليه الحاجة وحسب مالحظات وموافقة المهندس المشرف. على أن يشتمل البرنامج على تفصيالت كاملة 
 األعمال في مواعيدها المحددة.لموارد ) آليات، عدد، أفراد،..الخ( المقاول وآلية توزيعها لضمان استكمال 

في حال إخفاق المقاول بإعداد وتقديم وتحديث أي من البرامج الزمنية المطلوبة، يحق لصاحب العمل  -
بناء على توصيات مدير االشراف تعليق دفعات المقاول الشهرية المستحقة أو تغريم المقاول مبلغا وقدره 

أخير عن تقديم البرامج.  هذه الغرامات ال تعفي المقاول من عن كل يوم تقويمي في الت دينار  مائة ( 001)
 إلتزاماته التعاقدية الوارده في وثائق العقد.

 
 برامج العمل تعديل  - .2
 يجب على المقاول تقديم جدول زمني معدل في االحوال التالية: -

 أ( صدور امر تغييري معتمد من قبل صاحب العمل يصاحبه تعديل مدة االنجاز.
تمديد مدة من صاحب العمل اما بسبب ايقاف األعمال بأمر منه او لظروف قاهرة يتم اإلتفاق ب( صدور 

عليها. وعلى مقاول األشغال في تلك االحوال ان يقدم مقترحاته لتعديل الجدول الزمني مع الحسابات 
  والتحاليل والوثائق التي تبرر مثل ذلك التعديل، بحيث يتمكن مدير االشراف من دراستها. 

وفي حالة الموافقة على الجدول الزمني المعدل تعدل التواريخ المرحلية والتاريخ النهائي الكتمال اعمال  
 عقد مقاول األشغال تبعا لذلك . 

 ج(  إذا طلب منه مدير االشراف ذلك بناءا على أسباب محددة.
 

 تعويضات التأخير .  –(  7/  8المادة )  *
 ى أجزاء ، تعتمد تعويضات التأخير التالية عن األقسام المختلفة .بالنسبة إلى تسليم المشروع عل

 باإلضافة إلى ما ورد في هذه المادة يضاف ما يلي:
باإلضافة إلى التزام المقاول بدفع تعويضات التأخير المترتبة عليه ، يكون المقاول ملزما بدفع  كافة 

دامة و خد مة جميع مكاتب الموقع عن كامل مدة التأخيرات المصاريف و األجور المترتبة لجهاز اإلشراف وا 
   باإلضافة إلى عالوات العمل اإلضافي التي يتم الموافقة عليها من قبل صاحب العمل والمهندس.

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

 يضاف إلى نهاية الفقرة  ) ز ( من الشروط الخاصة ما يلي :
المواد الرئيسية وأسعار المحروقات ، ويجب الحسم منه في حالة انخفاض أسعار  "  عن زيادة أسعار

المواد الرئيسية  وأسعار المحروقات الخاضعة لتعديل األسعار " اعتمادا على تعاميم وزارة األشغال العامة 
 والسكان.

 
 

 الدفعة المقدمة: –( 14/2المادة ) *
% من 5تقديم كفالة الدفعة المقدمة على دفعتين كل منها  سوف يتم تقديم الدفعة المقدمة للمقاول بعد

 قيمة العقد المقبولة ، وكمايلي:
% بعد توقيع المقاول اتفاقية العقد و المباشرة في توريد التجهيزات للموقع و األعمال 5 -

 األولية.
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 % بعد تاريخ أمر المباشرة و عند استكمال األعمال األولية و المساحية.5 -
 

 الدفعات المتأخرة: –( 14/8المادة ) *
 (":14/7إضافة الجملة التالية بعد"اذا لم يتسلم المقاول أي دفعة مستحقة له بموجب المادة )   

"مالم يكن التأخير في االستالم ناجم عن تقصير المقاول بأداء أي من التزاماته المنصوص عليها ضمن 
 العقد"

 
 المتطلبات العامة للتأمين: -( 18/1المادة ) *
 ( والتي تنص على ما يلي:  (Cross Liabilitiesكما يضاف إلى نهاية هذه "المادة"  تعريف المتطلبات العامة للتأمينات   

)هي المسؤوليات التبادلية التي تترتب للمطالبات وللقضايا التي تنجم عن حوادث في الموقع لكافة 
احب العمل ، المقاول و اإلستشاري المشرف، وأي األعضاء المشمولين بها والمسميين ضمن بوليصة التأمين )ص

 شخص ممول له مصلحة بالمشروع )وكأنها بوليصة تأمين منفردة لكل منهم(.
 

 التأمين ضد إصابة االشخاص واالضرار بالممتلكات . –( 18/3المادة ) *
 يضاف بند هـ : -

رر بالمزروعات واالشجار ".يجب أن يشمل الغطاء التأميني أضرار الغبار والتلوث الذي يلحق الض
 والممتلكات نتيجة أعمال التنفيذ المختلفة.

 ( 18/12/2011بتاريخ   63/1/49385)تعميم وزارة االشغال العامة واالسكان رقم 
 

يجب على المقاول حماية الممتلكات الخاصة والعامة من الضرر الناجم عن حركة المرور في الموقع أو  -
تنفيذ األعمال ويجب إصالح أي ضرر على نحو يرضي السلطة العامة ذات الصلة  األسباب األخرى الناشئة عن

 أو المالك. 
يجب على المقاولين اتخاذ جميع االحتياطات المعقولة لمنع أي خسارة أو ضرر ألي منشأة في المنطقة  -

 المحيطة.
 

 جداول الكميات .  *
للتسعير فقط، لذلك ليس للمقاول الحق في من المفهوم أن الكميات الموجودة في جداول الكميات هي  

طلب أية أوامر تغييرية إلجراء تغييرات في األسعار ، مهما كان التغير في الكميات عند التنفيذ في زيادة أو 
ول الحق في طلب أية أوامر انقصان وذلك في مرحلة التنفيذ وخالل مرحلة تسليم المشروع. و كذلك ليس للمق

 مستحدثة لكنها موصوفة في جدول الكميات في أماكن أخرى. تغيرية في أسعار لبنود
 

 شروط للمقاولين المتمرسين للعمل في الموقع :       *
ــــى المقــــاولين أخــــذ كــــل  ــــة أثريــــه هامــــه ذات خصوصــــية،  لــــذا عل ــــراء( يعتبــــر منطق ــــع العمــــل )محميــــة البت إن موق

الرجـــوع إلـــى مهنـــدس المشـــروع والتقيـــد بكافـــه االحتياطـــات الالزمـــة لحمايـــة الموقـــع خـــالل تنفيـــذ أعمـــال المشـــروع، و 
 التعليمات الخاصة والعامة بشروط العطاء.

 عــام:
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 على المقاول أن:
تخــزين المــواد والمعــدات الخاصــة بتنفيــذ المشــروع بالمكــان المخصــص والمحــدد مــن قبــل مهندســي دائــرة اآلثــار  -

 العامة.
 مة والزوار.تأمين واستخدام حواجز لفصل مناطق العمل عن المناطق العا -
 التقليل بقدر اإلمكان من الضجيج والمخلفات خالل مدة العمل. -
 تأمين حراسة للمواد والمعدات بعد أوقات الدوام الرسمي. -
 الحفاظ على نظافة الموقع: عدم تراكم النفايات والمخلفات واألدوات وغيرها خارج المنطقة المحددة للعمل. -
 يومي للموقع.القيام بأعمال التنظيف والتخزين بشكل  -
 استخدام المركبات فقط في األماكن والممرات المخصصة  وبموافقة مهندسين دائرة اآلثار العامة. -
 منع العاملين في المشروع من النوم في األماكن العامة خالل ساعات النهار. -
 

فـوق وأسـفل  إن هذا الموقع بالتحديـد هـو موقـع تـاريخي وطنـي ذو أهميـة و ويحتـوي علـى معـالم أثريـة وثقافيـة
 منسوب سطح األرض.

 
 على المقاول أن:

 يكون لديه خبرة سابقة في العمل بمشاريع مشابهة من حيث القيمة األثرية. -
 يستخدم طبقة حماية لألرضيات لمنع أي ضرر أو انسكاب. -
 منع منعًا باتًا السير أو وضع مواد و/أو أدوات على المعالم األثرية. -
 والتي يصدر عنها ارتجاجات وضجيج. منع استخدام المعدات الثقيلة -
 ضرورة التنسيق المباشر مع إدارة المشروع قبل القيام بأعمال الحفر داخل الموقع . -
تنبيـــه مهنـــدس دائـــرة اآلثـــار العامـــة والمســـئول عـــن الموقـــع فـــي حـــال حـــدوث أي انســـكاب أو ضـــرر أو كشـــف  -

 للمصادر األثرية خالل القيام بأعمال المشروع.
 بشكل مقبول وحسب متطلبات الجودة المستخدمة في الموقع. القيام باألعمال -
المرونــة فــي أســلوب تنفيــذ األعمــال بحيــث يتقبــل حــدوث أي طــار  مــن حيــث تعــديل ســير وبرنــامج العمــل بمــا  -

 يتناسب مع المستجدات وذلك بعد أخذ موافقة صاحب العمل.
 يد مكان تواجدها من قبل إدارة المشروع .عدم السماح أليه آلية الدخول إلى الموقع إال بعد أخذ اإلذن وتحد -

 إن هذا المشروع من مسؤولية سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي و دائرة اآلثار العامة .
خالل تنفيذ أعمال المشروع، على المقاول التنسيق لسير العمل مع مهندسي سلطة اقليم البتـراء التنمـوي السـياحي و 

 فعالية قبل البداية باألعمال.ديم برنامج عمل دقيق لكل دائرة اآلثار العامة وذلك بتق
 

 عرض هذه الشروط في الموقع بحيث يتسنى لجميع العاملين قراءتها وااللتزام بها.
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، فإنه يحق لدائرة اآلثار العامة إيقاف العمل فـي الموقـع فـي حـال حـدوث أي 21بحسب القانون األردني لآلثار رقم 
اريخيــة فــي الموقــع، وعنــدها يترتــب علــى المقــاول اتخــاذ إجــراءات ســريعة إليجــاد الحــل ضــرر للمصــادر األثريــة والت

 مل .المناسب دون التسبب بتأخير سير الع
 

 يجب على المقاول مراعاة األمور التالية : *
 

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

 السياجات إلى حالتها األولى حسب تعليمات المهندس .
في حالة وجوب إنشاء سقالة على ملك أحد المجاورين ، فعلى المقاول أن يقوم باالتصـال معـه ، وعمـل  -5

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

دارة العمل : -ب  ضبط وا 

عداد محاضر االجتماع .أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات ا -1  لموقع وا 
أن يعــد ســجالا خاصــاا بــاألحوال الجويــة ، يســجل فيــه درجــات حــرارة الهــواء القصــوى والــدنيا ، والرطوبــة ،  -2

 ومعّدل هطول األمطار بالمليمترات وساعات الهطول لكل يوم .
عداد التقارير . -3  أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل وا 
 في حالة إصالح العيوب ، أن يضع جدوالا لذلك ، وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أوالا بأول . -4
أن يزود الموقع بالفتات تبين اسم المشروع ، واسم صاحب العمل ، وبالعدد والحجم وبالشكل الذي يتفـق  -5

 مع المهندس عليه .
ــــة رفــــض المهنــــدس أو مســــاعد المهنــــدس لمــــادة أو -6 عمــــل مــــا فيجــــب علــــى المقــــاول قبــــل  فــــي حال

البــــــدء بتصــــــحيح الوضــــــع أن يقــــــدم مقترحاتــــــه باإلعــــــادة أو التصــــــحيح إلــــــى ممثــــــل المهنــــــدس أو 
 المهندس ، وذلك لتالفي تكرار الخطأ .

 إذا كان مطلوبا منه تجهيز مختبر للمواد في الموقـع / فعليـه أن يـزوده بمشـرف ذي خبـرة لتأديـة المهـام  -7
 التالية :

 
 
 
 

على المقاول تأمين كرافان لجهاز المهندس في الموقع يحتوي على مكتب لممثل المهندس وحمام ويكون مؤثث  -8  
وغيرها من  والكهرباء والمياة بشكل جيد مع جهاز كمبيوتر ومراسل وادامة هذة المكاتب بالقرطاسية الالزمة
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ات تعود للمقاول بعد انهاء االشغال هذة المتطلب جميع ملكية طيلة عمل المشروع على أنضرورات العمل 
 .واصدار شهادة التسلم االولي والدفعة عند االنجاز 

على المقاول تأمين جهاز االشراف بهاتف خلوي في حال تعذر توفير خط تلفون أرضي في مكاتب الموقع على أن ال -9
 تزيد مكالماتة عن اربعين دينارا شهريا .

المطلوبة لتنفيذ االشغال من مسؤوليات المقاول ويتحمل المقاول بذلك مسؤولية  تعتبر جميع االعمال المساحية --10
أي خطا في إستقامة الشوارع أو الجدران أو المناسيب المختلفة أو في حال حدوث أي خطأ في تنفيذ االعمال 

مسؤوليته  وال تعفي تعليمات كال من جهاز المهندس أو افراد  صاحب العمل الشفوية أو الخطية المقاول من
 عن أي خطأ من هذا النوع حيث سيتم إصالح أي خطأ على نفقة المقاول فقط ومهما بلغت كلفة هذا االصالح .

% على كميات العطاء وتنفيذها داخل اي منطقة في االقليم وبنفس االسعار وال 25يحق لصاحب العمل أضافة  -12
 في حال إقرارها وتنفيذها .  يتقاضى المقاول جراء ذلك أي عالوات مقابل هذة الزيادة

ول مراعاة اجراءات السالمة العامة وعدم إغالق الشوارع كليا أو جزئيا إال بموافقة الجهات الرسمية بعد اعلى المق -13
غالقة الي شارع او ترك مخلفات في الموقع أو أي موقع  إشعار المالك بذلك وفي حال مخالفة المقاول لذلك وا 

حق الضرر باالخرين فأنه يتم إزالتها فورا وعلى حساب المقاول ليتم حسم كلفة هذا غير مرخص بذلك مما يل
 التصويب من مطالبات المقاول القادمة بعد إشعار المهندس بذلك .

يجب على المقاول إتخاذ االجراءات الالزمة لتصريف مياة االمطار والفيضانات التي قد تحدث في الموقع نتيجة  - 14
ل الجوية التي قد تسود اثناء تنفيذ االشغال على ان المقاول يتحمل وحده كلفة هذة االجراءات االمطار واالحوا

ويجب ايضا على المقاول المحافظة  الوقائية واالضرار التي قد تحدث نتيجة هذة الفيضانات والسيول في الموقع 
 .بإقتالعه وحسب تعليمات المهندس  على االشجار وزرع بديل لما يصرح

 لشروط الخاصه بالمبلغ االحتياطي :ا -15
ال يصرف المبلغ االحتياطي اال في حالة الفواتير الخاصه بالعوائق وتقدم الى المهندس المشرف ويتم   -1

 اعتمادها . 
 % على قيمة كل فاتورة كنسبة ارباح ومصاريف اداريه . 5يتم احتساب نسبة ربح  -2
 حتياطي .ال يجوز احتساب اية اعمال لها بنود ضمن البند اال -3
 يجوز استئجار معدات او ايدي عاملة  اذا كانت هناك عوائق ال يستطيع المقاول تنفيذها . -4

 
 ممارسة مهنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد : -ج

 

 الممارسة الجيدة: -1
ـــك  إذا لـــم يكـــن قـــد حـــدد وصـــف كامـــل لمـــادة أو منـــتج أو مصـــنعية ، فإنـــه مـــن المفهـــوم أن تكـــون تل

العمــــــل مالئمــــــة ألغــــــراض العقــــــد أو مــــــا يمكــــــن أن يســــــتنتج مــــــن مضــــــامنيه منطقيــــــاا المــــــادة أو 
لممارســـــات التنفيـــــذ الجيـــــدة  ، بمـــــا فـــــي ذلـــــك نصـــــوص البنـــــود والمواصـــــفات العامـــــة والمواصـــــفات 

 القياسية المعمول بها .
 المواصفات القياسية : -2

يرها فإنه يجب على ( أو غ B. S.S( أو )  A.S.T. Mإذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثل ) 
 المقاول تقديم شهادة المنشأ التي تبين مطابقة ما يقدمه من تلك المواصفات لما فيه قناعة المهندس.
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 المواصفات المقيدة  : -3
إذا ما حدد مصدر واحد إلحدى المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاول التقيد بالبند ، وال يغير ذلك 

 ة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل .المصدر الواحد بدون موافق
 

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

 تصليحها أو تشغيلها .
 

 استخدام األيدي العاملة المحلية : -د
 

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

 بموافقة وزارة العمل المسبقة .
ت فرعية من الباطن للمقاولين غير األردنيـين مهما كانت األسباب وعلى عدم إعطاء أية عطاءا   -ب

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

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

 -األجنبية ومقدار مساهمتها وتشكل على النحو التالي :
 معالي وزير األشغال العامة واإلسكان رئيساا 

 وعضوية السادة 
 العامة واإلسكان  أمين عام وزارة األشغال

 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 - 
هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيـين بالمشاركة أو االئتالف مع مقاولين أردنيـين يجوز تنفيذ  - 

 أو باالنفراد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
ــــل هــــؤالء  - ــــزام مــــن قب ـــــين فيجــــب االلت ــــر أردني ــــاولين غي ــــل مق ــــذ المشــــروع مــــن قب ــــة تنفي ــــي حال وف

ــــاولين بتشــــغيل عمالــــة أردنيــــة ال تقــــل نســــبتها عــــن ) %( مــــن مجمــــوع العمالــــة المــــاهرة 70المق
المطلوبــــة والمقــــدرة تقــــديراا حقيقيــــاا بموافقــــة وزارة األشــــغال العامــــة واإلســــكان ، علــــى أن ال يســــمح 

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

 من قبل المقاولين تتخذ بحقهم اإلجراءات التالية :
إنذار المقاول المخالف خطياا على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب الوضع خالل مدة أقصاها  -أ

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

 

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

 

 لصناعة المحلية عند تنفيذ األشغال .على المقاول المحلي استخدام اآلليات المتوفرة ومنتجات ا -5
 

 معلومات مطلوبة من المقاول
 ممثل ومستخدمو المقاول ) جهاز المقاول المنفذ ( : *

يتعين على المقاول أن يعين الجهاز المنفـذ التـالي كحـد أدنـى ، وبحيـث يكـون الجهـاز متفرغـاا للعمـل فـي الموقـع  
هالت والخبـرات المدونـة أدنـاه فـي مجـال اإلشـراف أو التنفيـذ أو طيلة مـدة تنفيـذ المشـروع ، وأن تكـون لديـه المـؤ 

 كليهما على مشاريع مماثلة :
 

 على المقاول أن يكون لديه خبرة سابقة في العمل بمشاريع مشابهة من حيث القيمة األثرية.
 

لموقع طيلة "على المقاول تعيين الجهاز المنفذ التالي كحد أدنى، وبحيث يكون الجهاز متفرغا" للعمل في ا
مدة تنفيذ المشروع وأن تكون لديه المؤهالت والخبرات المدونة أدناه في مجال اإلشراف أو التنفيذ أو 
كليهما على مشاريع مماثلة للمشروع موضوع العطاء وعلى المقاول أخذ موافقة المهندس وصاحب العمل 

من أفراد الجهاز المطلوب والمحدد أدناه على هذا الجهاز قبل تعيينه وفي حال عدم قيام المقاول بتعيين أي 
يحق لصاحب العمل حسم المبالغ الشهرية خالل فترة اقصاها شهر واحد من تاريخ أمر المباشرة فإنه 

 المبينة إزاء إسم كل منهم لحين تصويب الوضع:
 

ريطة احضار شهادة تفرغ من ش ( سنوات 5بتعيين وكيال مفوضاً بمؤهل هندسة مدنية بخبرة ال تقل عن) المقاول يلتزم) أ ( 
شهريا من  ( دينار 1200الشرط يتم خصم مبلغ وقدرة ) بهذاوفي حال عدم االلتزام متفرغ للمشروع ،  نقابة المهندسين 

 . استحقاقات المقاول
لتزام وفي حال عدم االمتفرغ للمشروع ،   ( سنوات 5بخبرة ال تقل عن) دبلوم بمؤهل  مساحبتعيين  المقاول يلتزم) ب (   

 . شهريا من استحقاقات المقاول ( دينار 700الشرط يتم خصم مبلغ وقدرة ) بهذا
 
شريطة أن ال يكون الوكيل المفوض أو أي من أفراد جهاز المقاول المعيين للمشيروع مقياوال"  خير مصينفا" ليد   *

 دائرة العطاءات الحكومية ووفقا" لما يلي:
 

ي نفسه أو أي من شركائه مديرا" للمشروع بصيفته وكييال" مفوضيا" أو للمقاول المحال عليه العطاء أن يسم (1
أن يسمى نفسه أو أي من شركائه كفرد من أفراد جهازه المنفذ للمشروع شريطة تحقيق المؤهالت المطلوبة 

والتيي نصيها: "إذا التيزم  1992( مين تعليميات تصينيف المقياولين لسينة 10مع األخذ بعين اإلعتبار المادة )
ل بتنفييذ أي مشيروع فيترتييب علييه تيوفير األجهييزة الفنيية واإلداريية حسيب شييروط عقيد المقاولية لكييل المقياو

 مشروع وذلك إضافة الى األجهزة الدائمة والمتفرغة في مكتبه الرئيسي".
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ال يسمح للمقاول المحال عليه العطاء أن يسيمى ميديرا" للمشيروع بصيفته وكييال" مفوضيا" أو أن يسيمى أي  (2
أفراد الجهاز المنفذ للمشروع إذا كان هذا الشخص المسمى مصنفا" لد  دائرة العطياءات الحكوميية فرد من 

 كمقاول  خر أو شريكا" لد  مقاول  خر غير المقاول المحال عليه العطاء.

 
 *   التعاميم المرفقة تعتبر جزء ال يتجزأ من وثائق العطاء

 

 مالحظة:
هندس على تواريخ تعيـين كل فرد من أفراد جهاز المقاول المنفذ  وفي حالة يتعين االتفاق فيما بين المقاول والم

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

 
 اول الفرعي ألشغال الكهروميكانيك وفئة تصنيفه .تسمية المق *

 
 فئة التصنيف     اسم المقاول                

 ـــــــــــــــ                  ـــــــــــــ: الميكانيك
 ـــــــــــــــ                  ـــــــــــــ:  الكهرباء

 

رة العطاءات الحكومية شهادتين األولى من نقابة المهندسين على المقاولين غير األردنيـين أن يقدموا إلى دائ *
األردنيـين والثانية من نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيـين ) حسب النموذج أدناه ( تفيد بأّن المقاول قد استكمل 

وقانون مقاولي كافة اإلجراءات الخاصة بالمقاولين غير األردنيـين وفقاا ألحكام قانون نقابة المهندسين األردنيـين 
اإلنشاءات عند إحالة العطاء عليه وقبل توقيع اإلتفاقية ويحق لصاحب العمل أنيصادر كفالة مناقصته التي 

عمل بأي مطالبات مهما كان سبق وأن تقدم بها دون أن يحق للمقاول االعتراض أو الرجوع على صاحب ال
 نوعها 

 النموذج
 

 
 ةعطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومي

 
يرجى العلم بأّن المقاول السادة ......................................... قد استكمل كافة اإلجراءات القانونية وفقاا 

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

 
 نقيب المهندسين األردنيـين .

 اءات األردنيـين يب مقاولي اإلنشأو نق
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 ( . Warrantyاإلقرار بضمان عيوب التصنيع )  *

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

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

( يوماا  730والمعدات الكهروميكانيكية التي تظهر بها عيوب تصنيع وتوفير القطع التبديلية محلياا أو أجنبياا ولمدة ) 
 من تاريخ تسلم األشغال.
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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
 بثالثة أعضاء (نموذج اتفاقية فض الخالفات )  مجلس  -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 

 ...................المشروع:..................................... العطاء رقم:......................
إلى السادة ) صاحب العمل(: 

........................................................................................................... 
لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات والمخططات  ، 
وجداول الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، والجداول األخرى ، ومالحق العطاء ذوات األرقام: 
............................ المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعاله ، ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم 
صالح أية عيوب فيها وفقاا لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعاله  نجازها وتسليمها وا  بتنفيذ األشغال وا 

 ................... أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاا لنا بموجب شروط العقد .مقابل مبلغ إجمالي وقدره: .............
 

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

وماا من تاريخ إيداع العروض ، وأن يبقى العرض ملزماا لنا ، ( ي90نوافق على االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة )
ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه ، كما نقر بأّن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا" ال يتجزأ من 

 " كتاب عرض المناقصة " .
 

( مــن شــروط العقــد ، وأن نباشــر 4/2ة )نتعهــد فــي حالــة قبــول عرضــنا ، أن نقــدم ضــمان األداء المطلــوب بموجــب المــاد
العمل بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيهـا وفقـاا لمتطلبـات وثـائق العقـد خـالل مـدة 

 اإلنجاز " .
لى أن يتم ذلك فإّن " كتاب عرض المناقصة " هذا مع  " كتاب القبول وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ، وا 

 أو قرار اإلحالة " الذي تصدرونه يعتبر عقداا ملزماا 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

 

 

 
 
 



     

53 
 

  2ج
 ملحق عرض المناقصة

Appendix to Tender 
 11/2017م خ : العطاء رقم الحي الجنوبي     فتوحات و خلطات اسفلتية / المشـروع: 

 

 التحديدات رقم المادة البيان
 اسم صاحب العمل :

 
 :عنوانه

1/1/2/2 
 1/3و

رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا 
 التنموي السياحي .

 28وادي موسى / ص ب 
  اسم المهندس:

 
 عنوانه:

مفوض البنية التحتية واالستثمار في سلطة  1/1/2/4
 اقليم البترا التنوي السياحي .

 28وادي موسى / ص ب 
 اسم المقاول:

 عنوانه:
1/1/2/3 

 1/3و
 

  من قيمة العرض (% 5) التعليمات كفالة المناقصة 
 ( من قيمة العقد %5) التعليمات ضمان إصالح العيوب
( يوماا تقويمياا من تاريخ أمر  60)   1/1/3/3 مدة اإلنجاز لألشغال

 المباشرة 
يمياا لجميع األعمال المدنية ( يوماا تقو 365) 1/1/3/7 فترة األشعار بالعيوب

والمعمارية واألنظمة واألعمال  
 والكهروميكانيكية

المدة التي سيمنح فيها المقاول حق الدخول إلى 
 الموقع 

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

الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد 
 للمباشرة 

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

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

تدفع  %( من " قيمة العقد المقبولة"ـــــــ ) 14/2 قيمة الدفعة المقدمة
 على دفعتين متساويتين

 من عضو واحد   [       ] 20/2 لخالفاتتشكيل مجلس فّض ا
 من ثالثة أعضاء   [       ]

أو ما  ( يوماا من تاريخ المباشرة60خالل ) 20/2 فترة تعيـين مجلس فّض الخالفات
 يتفق علية الفريقان

 %( من قيمة الدفعة10) 14/3 نسبة المحتجزات 
 ولة"%( من " قيمة العقد المقب5) 14/3 الحد األعلى للمحتجزات
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( ألف دينار لكل شخص في كل 20000) 18/3 الحد األدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث
 حداث بغض النظر عن العدد

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

مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي  20/3
 واالسكانالسياحي ووزارة االشغال العامة 

 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 6( ساعات يومياا، ولمدة )8) 5/ 6 مدة العمل اليومي واألسبوعي

 األسبوع
اول عن " المبلغ النسبة المئوية التي تدفع للمق

 االحتياطي الذي يتم صرفه " إذا لم ترد في الجدول
 % 15 ب-13/5

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

 (ألف دينار20000) 14/6 الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية
لة تخلف األطراف عند سلطة تعيـين المحكمين في حا

 .)في حال اتفاق الفريقان على التحكيم (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
 دينار عن كل يوم تأخير (200) 7/ 8 تأخيرقيمة تعويضات ال

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

يتم تحديدها من الكشف المرفق في نهاية  13/8 المواد الخاضعة لتعديل األسعار بسبب تغير التكاليف
 ديل(هذا الملحق )جدول بيانات التع

 %( سنوياا   5  ) 14/8 نسبة الفائدة القانونية ) نفقات التمويل (
 غير مطلوب  [       ]       9/ 4 نظام توكيد الجودة

 مطلــوب]       [              
 ( دينار عن كل يوم مبكر ــــــــ)   8/13 )إن وجدت ( مكافأة اإلنجاز المبكر
 نــار األردنيالدي 14/15 عمالت الدفع للمقاول

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

(1/1/3/3) 

 قيمة تعويضات التأخير لكل يوم تأخير

   قسم
   قسم
   قسم
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 -) جدول بيانات التعديل ( : 13/8لخاضعة لتعديل األسعار حسب المادة ا اإلنشائية كشف المواد (2)
 

o  االسمنـت 
o  هياكل المعدنية من صاج ومقاطع ومدادات .حديد التسليح وحديد ال 
o  اإلســفلت 
o  )الخلطات الخرسانية بأنواعها )وبحيث ال يتم التعويض عن مكوناتها 
o  القطع الخزفيـة 
o  الحجر بأنواعـه 
o  الرخام والجرانيت بأنواعه 
o  ( الحواجز المعدنية الواقيةGuard Rail) 
o  اإلشارات الضوئية 
o  صرف الصحي وملحقاتها بكافة انواعها واقطارها .األنابيب المياه وال 
o  البويلرات والرديترات والحارقات والمراجل 
o  المضخـات 
o  لوحات تحكم المضخات 
o  أغطية المناهل وملحقاتها 
o  . أبراج وأعمدة اإلنارة ووحدات اإلنارة المتعلقة بها 
o   األلمنيوم 
o  ا .أنابيب التدفئة والصحي بكافة أنواعها ولوازمه 
o  . لوحات التحكم واللوحات الرئيسية ووحدات اإلنارة 
o  المقاسـم 
o   المبردات ووحدات التكييف والتبريد والمبخرات والضواغط ووحدات اللف المروحية ودافعات

 الهواء
o   المصاعد ولوازمها من حبال وسكك ومحرك 
o  . طفاء الحريق  أنظمة الحريق وا 
o   شبكات البخار 
o  ربائيةالمولدات الكه 
o  وحدات إنارة العمليات 
o   . الوحدات فوق األسرة بكافة أنواعها 
o   شبكة الغازات الطبية وملحقاتها 
o  . صواني الكوابل 

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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o   وفتحات التكييف والعادم ) الدكت( مجاري الهواء 
o  أجهزة الفحص والقياس والمعالجة والتطهير والتعقيم 
o  . أنظمة الصوت والمناداه 
o  ( أنظمة الرقابة والحماية والتحكم للمباني واألجهزةCCTV ) 
o   . األلياف الضوئية 
o   الكوابـل 

 
 

 مالحظات:
 اعاله .  المواد اإلنشائيةسعار عن شريطة عدم االزدواجية في احتساب التغير في اال 
 حسب طبيعته أو لكل مشروع على حدا  األسعار يجب تحديد المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديل

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

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

 
 
   في حالة عدم تحديد المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديل األسعار للمشروع تعتبر جميع المواد

عديل و المذكورة أعاله، خاضعة لتعديل أسعارها والمستخدمة في تنفيذ الواردة في جدول بيانات الت
 أشغال المشروع.

 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   3ج

 نموذج كفالة المناقصة  
Form of Tender Guarantee 

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

 رقم:..............................................
إعالمنا أّن المناقص إلى السادة ) صاحب العمل ( : ........................................................... لقد تم 

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

 مصرفنا :
............................................ يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ : بنك ..............

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

ديم العـروض أو قبـل انقضـاء أّن المناقص ، بدون موافقة منكم ، قام بسحب عرضه بعد انقضـاء آخـر موعـد لتقـ -أ
 ( يوماا ، أو  90صالحية العرض المحددة بـ ) 

( من شروط العقـد ، 1/6أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة )  -ب
 أو 

 ( من شروط العقد. 4/2مادة )أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب ال -ج
 

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

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

 
 : ............................................. بالتوقيــعالمفوض 

 
 : ............................................. ــــخ ـــــــــــــــــــالتاريــ
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   4ج

 نموذج اتفاقية العقد  
Form of Contract Agreement 

 
 

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

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

 فريق األول"صاحب العمل: .................................................................... على اعتباره " ال
 و     

 المقاول : .........................................................................على اعتباره " الفريق الثاني"
 لما كان صاحب العمل راغباا في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال المشروع: .....................................

...................................................................................................................... 
صالح أية عيوب فيها وتسليمها وفقاا  نجازها وا  ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشغال وا 

 لشروط العقد ،
 

 -ما يلي : فقد تم االتفاق بين الفريقين على
يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما  -1

 بعد .
تعتبر الوثائق المدرجة تالياا  " وثائق العقد وتشكل جزءا" ال يتجزأ من هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه  -2

 الصورة:
  ل " " كتاب القبو - 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
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 ..........................." قيمة العقد المقبولة: ........................................................... -3
 ........................................................................................  :" مدة اإلنجاز "  
 

نجازها  المبالغإزاء قيام صاحب العمل بدفع  -4 المستحقة للمقاول وفقاا للشروط ، يتعهد المقاول بتنفيذ األشغال وا 
صالح أية عيوب فيها وتسليمها وفقاا ألحكام العقد .  وا 

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

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

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

 
 

 الفريق األول ) صاحب العمل (      الفريق الثاني ) المقاول (
 
 

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

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

 ..............................وظيفة:.......ال          الوظيفة: .....................................

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

 نموذج اتفاقية فض الخالفات  
Dispute Adjudication Agreement 

 ) مجلس بعضو واحد (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

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

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

 

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

 -المجلس ، قد اتفقوا على ما يلي :
 

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

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

 

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

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

( من شروط  17)  البندبدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمالا بأحكام إزاء قيام صاحب العمل والمقاول  -3
اتفاقية فض الخالفات ، فإّن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهام " المجلس" كمسوٍّ للخالفات وفقاا ألحكام هذه 

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

 ( من شروط اتفاقية فض الخالفات .17) البندبدل المياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام 
 
 إّن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني . -5
 

 صاحب العمل    المقاول    عضو المجلس
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 وقد شهد على ذلك .
 
 

 

   6ج
 ية فض الخالفاتنموذج اتفاق

Dispute Adjudication Agreement 
 ) مجلس بثالثة أعضاء(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وصف المشروع: ...............................................................................................
 ............................................  عنوانه: مل : ..........................................الع صاحب

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان صاحب العمل والمقاول قد قاما بإبرام " اتفاقية العقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين عضو " مجلس فض 

لخالفات " ، ليقوم بمهام أحد األعضاء الثالثة الذين يشكلون " المجلس" فإّن كالا من صاحب العمل والمقاول وعضو ا
 -المجلس، قد اتفقوا على ما يلي :

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

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

 )        ( دينار عن كل يوم كمياومات.   -أ   
 يها النفقات األخرى .مضافاا إل   -ب    

( من شروط  17)  البندإزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمالا بأحكام  -3
اتفاقية فض الخالفات ، فإّن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهامه مع أعضاء المجلس اآلخرين كمسّوين 

 للخالفات وفقاا ألحكام هذه االتفاقية .
 

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

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

 

 صاحب العمل              المقاول      عضو المجلس  
 

 وقد شهد على ذلك .
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 شروط اتفاقية فض الخالفات
 
( يوماا من تاريخ مباشرة العمل ، على ان يباشر المجلس مهامه 60خالل ) يسمى عضو أو أعضاء المجلس -1

 ( يوماا من تاريخ  اكتمال توقيع اتفاقية فض الخالفات .60ل )خال 
( يوم من تاريخ 28باالتفاق بين الفريقين ، وذلك خالل مدة ) يمكن إنهاء تعيـين عضو أو أعضاء المجلس -2

إشعارهم بذلك ،كما تنقضي مدة التعيين عند صدور شهادة تسلم األشغال  ما لم يطلب أي من الفريقين 
لكن بحد أقصى لتاريخ انقضاء فترة االشعار بالعيوب ، وفي هذه الحالة يتم تخفيض بدل االتعاب الى تمديدها و 

 النصف .  
 اليجوز لفريقي التعاقد عزل  أحد أعضاء  المجلس أو ) األعضاء( بدون أسباب مبررة. -3
الفريقين ، وأن يفصح يتعين على عضو المجلس أن يكون وأن يبقى أثناء أداء مهمته محايداا ومستقالا عن  -4

عند تعيـينه عن أي أمر قد يؤثر على حياده أو استقالليته ، كما يتعين عليه أن يفصح في أي وقت الحق إذا 
أصبح على علم عن أي أمر قد يؤثر على حياده واستقالليته ، وال يجوز له تقديم النصح إلى أي فريق إاّل 

 بإطالع وموافقة الفريق اآلخر .
أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته وجلسات االستماع التي يعقدها بسرية تامة  عضو المجلس يتعين على -5

وأن ال يصرح عن أي من مضامينها إاّل بموافقة الفريقين ، كما يجب عليه أن ال يوكل ألي طرف آخر القيام 
 بمهمته أو أن يطلب أية خبرة قانونية أو فنية إاّل بموافقة الفريقين .

أن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقين بإعطاء كل منهما فرصة معقولة  ين على عضو المجلسيتع -6
 لعرض قضيته وتقديم ردوده على ما يقدمه  الفريق اآلخر . 

في أي حال مسؤوالا عن أي إدعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إاّل إذا أمكن إثبات  ال يعتبر عضو المجلس -7
 ناتج عن سوء نية . أن ما قام به

للمجلس أن يقرر من تلقاء نفسه او بناءا على طلب احد الفريقين زيارة الموقع وان يعقد جلسات استماع ُيدعى  -8
( ستين  60يحددهما ،  بحيث ال تزيد المدة بين كل زيارة وأخرى على ) إليها الفريقين في الوقت والمكان اللذين

 منهما ، وعلى الفريقين االستجابة لطلب المجلس بهذا الخصوص .  يوماا وللمجلس أن يطلب أية وثائق
أن يتصرف كخبير غير متحيز ) وليس كمحكم ( ، ويكون متمتعاا بالصالحية الكاملة  يتعين على عضو المجلس -9

متع في لعقد جلسات االستماع كما يراه مناسباا ، دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد ، ويت
  -هذا السياق 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
 التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد ، أن يقرر دفع نفقات -د
 أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقيـيم فيما يتعلق بموضوع الخالف ، -هـ
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أن ال يسمح ألي شخص غير المقاول وممثليه وصاحب العمل وممثليه ، لحضور جلسات االستماع ،  -و
ب أي فريق عن الحضور بعد التحقق من أنه قد تم وله أن يستمر في عقد جلسة االستماع إذا تغي

 إبالغه بصورة صحيحة عن موعد الجلسة .
التنازل عن االتفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين وأعضاء  ال يجوز لعضو المجلس -10

 اآلخرين ) إن وجدوا ( . المجلس
 دليل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن العقد أو متصل به . كشاهد لتقديم أي يراعى أن ال يستدعى عضو المجلس -11
أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع خالل المهلة المحددة ، شريطة أن يرسل إلى  يحق لعضو المجلس -12

 ( يوماا . 28الفريقين إشعاراا بذلك مدته ) 
المجلس، يقوم صاحب العمل بالدفع إذا تخلف المقاول عن  الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من عضو  -13

 وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من أية مبالغ إزاءها . إلى عضو المجلس
( يومـاا . وفـي حالـة اسـتقالته أو 28أن يستقيل شـريطة أن يعلـم الفـريقين بإشـعار مدتـه )  يمكن لعضو المجلس -14

سـتمرار فـي أداء مهامـه بموجـب هـذه القواعـد، فإنـه موته أو عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده  أو رفضه اال
 .( يوماا من تاريخ انقطاعه14يتعين على الفريقين أن يقوما بتعيـين بديل له خالل )

يتعين أن تكون لغة االتصال بين الفريقين وكذلك عضو المجلس ) األعضاء( والفريقين ، ولغة التداول في  -15
 ن يتم إرسال نسخ عن أية مراسالت إلى الفريق اآلخر .الجلسات باللغة المحددة في العقد وأ

( 56يتعين على المجلس أن يصدر قراره إلى الفريقين بشأن أي خالف يحال إليه وذلك خالل فترة ال تتعدى ) -16
 يوماا من تاريخ إحالة الخالف  إليه ) ما لم يتم االتفاق مع الطرفين على هذه المدة ( ويكون  القرار:

 و خطياا،  -
 باإلجماع أو باألغلبية، و -
 يجب أن يكون مسبباا، و -
 أن ينوه فيه بأنه يتم وفقاا لهذه الشروط . - 

 ويتم إصدار القرار من قبل رئيس المجلس في حال تشتت آراء أعضاء المجلس.
إنه يعتبر ( المتعلقة بعمله ، أو تصرف بسوء نية ، ف4بنقض أي من أحكام البند رقم ) إذا قام عضو المجلس -17

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

 -تدفع أتعاب الحكم على النحو التالي : -18
عداد القرارات ،عن كل يوم عمل ف -  ي زيارة الموقع أو عقد جلسات االستماع أو دراسة الخالفات وا 
 مضافاا إليها نفقات أداء المهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر واإلعاشة ، -
 لمهامه ، يتبقى بدل المياومات ثابتاا طيلة مدة أداء عضو المجلس -
( يوماا من تاريخ تسلمه 28بدل أتعابه ونفقاته خالل ) عضو المجلسيتعين على المقاول أن يدفع ل -

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

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

 و



     

64 
 

انه سوف يبذل قصارى جهده للتوصل الى قرار باالجماع ، وبعكس ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية االعضاء  . ب
 لى صاحب العمل والمقاول ، ووالذين يجوز لهم الطلب من العضو المخالف اعداد تقرير خطي لتقديمه ا

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

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

 االخرين بعدم اتخاذ قرار .
يحق للرئيس اتخاذ اإلجراءات العقدية والفانونية  الستبعاد عضو المجلس الذي تكرر غيابه بدون عذر  -3

 أو تبرير 
، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها ، فإنه يتم النظر  إذا نشأ أي خالف يتعلق باتفاقية فض الخالفات -20

 في الخالف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األردني .
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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 )     /    (

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

 

................................... وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد 
دون بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه ب –المقاولة ، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم 

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

 
ألشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئياا بتاريخ وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين تسلم ا

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

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

.........ـخ : ...................التاريــــ  
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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 )     /    (
المتعلق بمشروع: ........................................... بمبلغ : ) ...........................( دينار 

 أردني 
التزاماته فيما يخص  ................................... وذلك ضماناا اللتزام المقاول لتنفيذ جميع

 أعماالإلصالحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة .
 

ننا نتعهد بأن ندفع لكم  المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون  –بمجرد ورود أول طلب خطي منكم  –وا 
التزاماته فيما  أي تحفظ أو شرط مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ

يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب 
 المقاول على إجراء الدفع .

 

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

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

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

 نموذج  كفالة الدفعة المقدمة
Advance Payment Guarantee 

 
 

 

 
إلى السادة: 

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

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

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

وذلك مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم: ......................................... الخاص بمشروع 
.................... بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب ......................................

 شروط العطاء .
 

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

 

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

 
 

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

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

 ..............خ : .....ـــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـ
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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 ....................................................................
................................................................................................................... 

 بأننا قبضنا من .............................................. مبلغ ) .............................. ( ديناراا أردنياا 
 وذلك قيمة دفعة اإلنجاز عند التسلم األولي عن مشروع إنشاء .....................................................

 لعطاء رقم ...............................................................................................موضوع ا
وبهذا فإننا نبرئ ذمة ..................................................................... وحكومة المملكةاألردنية 

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

ون أن يشكل هذا إقراراا منا خالل فترة اربعة وثمانون يوماا من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية )د
.................... بصحة هذه المطالبات ( وفي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خالل المدة المذكورة نكون قد أسقطنا 

......................... وحكومة المملكة صاحب العملحقنا بأية مطالبة مهما كان نوعها وقيمتها بحيث تبرأ ذمة 
للمشروع ، و يستثنى من  األوليمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعاله السابقة لتاريخ التسلم األردنية الهاش

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

 وعليه نوقع تحريراا في .....................................
 المقاول : .............................................اسم 

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

 
 

 الخاتم:
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 11ج
 المخالصة ) اإلبراء(انموذج  

Discharge Statement 
 
 

 

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

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

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

...................................................................................................................... 
بأننا قبضنا من .......................................................... مبلغ ) ......................... ( ديناراا 

 .أردنياا 
 

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

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

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

 

نصـرح بموجـب هـذا اإلقـرار أننـا قـد تسـلمنا كامـل اسـتحقاقاتنا عـن المشـروع أعـاله وقمنـا بتقـديم كافـة مطالباتنـا المتعلقــة 
 بالعقد وبهذا فإننا نبرئ ذمة ........................... 

 

األردنية الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعـاله إبـراء عامـاا شـامالا مطلقـاا ال رجعـة فيـه وحكومة المملكة 
( والتـي تصـدر  13/8،  13/7ويستثنى من هذا اإلبراء أي تعويضات ُتستحق للمقاول نتيجة تطبيـق شـروط المـادتين ) 

 بعد تاريخ هذه المخالصة ) اإلبراء ( .
 : .......................................... وعليه نوقع تحريراا في

 

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

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

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

 م :الخات
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 12ج
 نموذج  التزامات المقاول

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

قيمة  رقم العطاء اسم المشروع الرقم
اإلحالة 
 بالدينار

قيمة 
األعمال 
المتبقية 
 دينار

أمر  تاريخ 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

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

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

ات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفعها أو االتفاق االستشار 
على دفعها إلى شخص من " اآلخرين" ونرفق طياا وصفاا مفصالا لهذه الدفعات األخرى ولمن دفعت وسببها سواء" تم 

و نيابة" عنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو نيابة" دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبلنا أ
عنهم أو أي موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد 

و من أجل تنفيذه أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة  على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أ
 فعالا .

 
كما ونتعهد بأن نقدم تصريحاا خطياا إلى الفريق األول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك على سبيل المثال 
وصفاا مفصالا لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أوالا كما ونوافق على 

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

 وعليه نوقع تحريراا في       /      /
 

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

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

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

 سيرفض عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
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 ت الممنوعةإقرار متعلق بالدفعا
 
 

 

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

 قعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه.....................................................................نقر نحن المو 
 

( من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع اإلنشائية الخاصة 17/9/2أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم )
اراا موقعاا من قبلنا حسب األصول ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أو االتفاق بهذا العقد ، وعمالا بأحكام هذه المادة نرفق إقر 

على دفع أي مبالغ سواء" كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء أو غيرها سواء" بشكل مباشر أو غير 
ذه المبالغ أو تقديم مثل مباشر ولم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمٍة ماديٍة ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل ه

هذه األشياء سواء" مباشرة" أو بالواسطة ، أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابة" عنا أو من 
مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى الفريق األول ، ويشمل ذلك على 

ي " موظف " بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفةٍ  رسميٍة أم ال ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة سبيل المثال ال الحصر أ
إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو 

 المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذهفعالا .
 

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

 يذه .يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنف
 وعليه نوقع تحريراا في       /      /

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

 ــم : ................................................ــــــــــــــــالخاتــ
 
 

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

 سيرفض عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
 

 


