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 التعليمات للمناقصين  –أ 

Instructions to Tenderers 

 
 (                 /               رقم )مناقصه 

 
    اطاريف/وادي موسىمشروع  الخاص بمشروع : 

 
   2018/      11م خ   –مناقصه 

 
هقذا العطقاءو والقرانبين باالشقترا  لقي المناقصقة  ن  يمكن للمقاولين الذين يحق  لهقم شقراء نسقم المناقصقة بموعقن ان قرن  قن طقر  (1)

 يتقدموا للحصول  لى نسخة من وثائ  العطاء الموز ة مع الد وة مقابل دلع ثمن النسخة المقرر.
 لهذا المشروع ما يلي: تشمل وثائ  العطاء (2)

 د وة العطاء بما ليها ان رن -

 الشروط العامة للعقد  :الجزء األول  -

 :ثانيالجزء ال -
 التعليمات للمناقصين -  

 الشروط الخاصة -ن 
 الشروط الخاصة االضالية -ج 
 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -د

 الجزء الثالث: -
 المواصفات الخاصة -
 عداول الكميات واألسعار -
 المخططات  :الجزء الرابع -
 المواصفات الفنية العامة  :الجزء الخامس -
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 نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

 
 

 رقم : .......................................مناقصه                                               المشروع : 
 
 

 إلى السادة )صاحن العمل( : .........    سلطة اقليم البترا المحترمين   ...........................
لقد قمنا بزيارة الموقع  والتعرف  لى الظروف المحيطة بهو كما قمنا بدراسة شروط العقدو والمواصفاتو والمخططاتو وعداول الكمياتو 

روع وملح   رض المناقصةو والعداول األخرىو ومرح  العطاء ذات األرقام: .................................. المتعلقة بتنفيذ  شغال المش
صر   ية  يون ليها ولقا لهذا العرض الذي يشمل المذك نعازها وتسليمها وا  ور   ره. ونعرض نحن الموقعين  دناه  ن نقوم بتنفيذ األشغال وا 

 ره مقابل مبلغ إعمالي وقدره: ...........................................................  و  ي مبلغ آخر  كل هذه الوثائ  المدرعة 
 مستحقا لنا بموعن شروط العقد. يصبح

 
إننا نقبل تعيين "معلس لض الخرلات" بموعن "الفصل العشرين" من شروط العقد وسوف نقوم باالتفا   لى تعيين   ضائه حسن ملح  

  رض المناقصة.
 

ا لناو ويمكنكم قبوله لي  ي وقت ( يوما من تاريم إيداع العروضو و ن يبقى العرض ملزم90نوال   لى االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة )
 قبل انقضاء مدة االلتزام هذه. كما نقر بأن ملح   رض المناقصة يشكل عزءا ال يتعز  من "كتان  رض المناقصة".

 
ةو ( من شروط العقدو و ن نباشر العمل بتاريم  مر المباشر 4/2نتعهد لي حالة قبول  رضناو  ن نقدم ضمان األداء المطلون بموعن المادة )

 و ن ننعز األشغال ونسلمها ونصلح  ية  يون ليها ولقا لمتطلبات وثائ  العقد خرل "مدة اننعاز".
 

لى  ن يتم ذل و لإن "كتان  رض المناقصة" هذا مع "كتان القبول  و قرار انحال ة" الذي وما لم يتم إ داد وتوقيع اتفاقية العقد ليما بينناو وا 
 ا بيننا .تصدرونه يعتبر  قدا ملزما ليم

 
 ونعلم كذل  بأنكم نير ملزمين بقبول  قل العروض قيمة  و  ي من العروض التي تقدم إليكم.

 
 حرر هذا العرض لي اليوم:  ..................... من شهر: ................  ام: .......................

 .....................................توقيع المناقص: ................................... شاهد: ...
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 نموذج كتاب عرض المناقصة 1-ج
Letter of Tender 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

___________________________________________________________ 

 
 إلى السادة )صاحب العمل(:....................................................................

 

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

ات ، وملحق عرض المناقصة ، ومالحق العطاء وجداول الكمي

ور أعاله . ......................................................................................... المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذك

ب فيها وفقاً لهذا العرض الذي ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وإنجازها وتسليمها وإصالح أية عيو

يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعاله مقابل مبلغ إجمالي وقدره : ......................................... أو أي مبلغ آخر يصبح 

 مستحقاً لنا بموجب شروط العقد .

، وأّن يظل العرض ملزماً لنا ،  ( يوماً من تاريخ إيداع العروض90نوافق 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 المناقصة " .

العمل  ( من شروط العقد ، وأن نباشر4/4نتعهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضمان األداء المطلوب بموجب المادة )

بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقاً لمتطلبات وثائق العقد خالل " مدة اإلنجاز 

.  " 

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية رسمية فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلك فإّن " كتاب عرض المناقصة" هذا مع " كتاب القبول 

 لذي تصدرونه ، يعتبر عقداً ملزماً فيما بيننا وبينكم .أو قرار اإلحالة ا

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

 

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

 .............توقيع المناقص : ...........
 

 شاهد: .................................
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 الملحق 2 –ج 
Appendix 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 يعتبر هذا الملحق جزءا" من اتفاقية العقد   ■
 

لمقاول ملزم باستكمال البيانات التالية قبل مالحظة: باستثناء البنود التي تمت تعبئتها وفقاً لمتطلبات صاحب العمل ، فإّن ا

 تقديم عرضه .

 البيان الموضوع المادة

 المواصفات الفنية العامة والخاصة المتعلقة  المواصفات 1/1/2

 .  المياه والمجاري3. الطرق 2. األبنية   1

  المخططات 1/1/3

 ( دينار   %5)    كفالة الدخول في المناقصة 

 يوماً تقويمياً  (    75)    ز مدة اإلنجا 1/1/9

 االتفاقية -1 أولوية وثائق العقد 1/3

 الشروط الخاصة -2  

 الشروط العامة -3  

 المواصفات -4  

 المخططات -5  

 تصميم المقاول ) إن وجد( -6  

 جداول الكميات -7  

 القانون األردني القانون الذي يحكم العقد 1/4

 عربيةاللغة ال لغة العقد 1/5

 بتاريخ المباشرة توفير الموقع 2/1

  ممثل صاحب العمل 3/1

  المهندس 3/2

 ضمان األداء ) كفالة التنفيذ(  4/4

 القيمة -        

 % ( من قيمة العقد10)

 % ( قيمة األشغال المنجزة5) كفالة إصالح العيوب )كفالة الصيانة ( 

 متطلبات تصميم المقاول 5/1

 يم() إن وجد التصم 

 

  -على المقاول تقديمه –برنامج العمل  7/2

 النموذج

( أيام من تاريخ المباشرة برنامج 7خالل )

 خطي

 تعويضات التأخير  7/4

 القيمة  -     

 ( دينار عن كل يوم تأخير      50  )  

 %( من قيمة العقد15)

 

  الحد األقصى -  
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 فترة اإلشعار بإصالح العيوب  9/1

 ة () فترة الصيان

( يوماً من تاريخ إنجاز األشغال بموجب 365)

 (8/2المادة )

  التغيـيرات: العمل بالمياومة 10/2

 بالكيل مع جدول الكميات  ■ تقدير قيمة األشغال 11/1
 

 بالمقطوع  ■  
 

 %( للمواد والتجهيزات اآللية الموردة 80) النسبة المئوية مقابل التحضيرات 11/2
 

 مة البند أيهما أقل%( من قي80أو )  

 ( دينار 25000)   الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية 11/3

 %( من قيمة كل دفعة5) نسبة المبالغ المحتجزة 11/4

 الدينار األردني عملة الدفع 11/7

  الفائدة القانونية على الدفعات المتأخرة 11/8

التأمينات المطلوب من المقاول  14/1

 استصدارها

 

 %( من قيمة العقد115) ألشغال بما فيها المواد والتجهيزاتا -أ 

 القيمة االستبدالية معدات المقاول -ب   

 ( دينار عن كل حادث منفرد   ــــــــــ   ) ضد الطرف الثالث -ج   
 مهما بلغ عدد الحوادث

  المستخدمين والعمال -د   

 سلطة تعيـين مجلس فض الخالفات 15/1

 إلتفاق على تعيـينها()إذا لم يتم ا

 جمعية المحكمين األردنيـين

  التحكيم : 15/3

 بموجب قانون المملكة األردنية الهاشمية القانون الواجب التطبيق        

 األردن  مكان التحكيم      

 اللغة العربية لغة التحكيم     

 عدد المحكمين     

 

 

 

 واحد
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 نموذج كفالة المناقصة 3 –ج 
Form of Tender Guarantee 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 رقم:................مناقصه المشروع: ..........................................................
 

___________________________________________________________ 

 (:....................................................................إلى السادة )صاحب العمل

 

لقد تم إعالمنا أّن المناقص :شركة: ............................................................. سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع 

اء تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع المنوه عنه أعاله استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانت شروط العط

 عرضه ، وبناء" على طلبه ، فإّن مصرفنا:

 

.. عند بنك ................................................... يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ .............................

 -ما يلي :ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب 

أّن المناقص ، بدون موافقة منكم ، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل انقضاء  -أ

 ( يوماً ، أو 90صالحية العرض المحددة بـ )

بأّن المناقص قد رفض تصحيح األخطاء التي وردت في عرضه بما يتوافق مع الشروط المحددة لتدقيق العروض  -ب

 مات الموجهة إلى المناقصين ، أو في التعلي

 أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد ، أو -ج

 أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمانات األداء بموجب شروط العقد،  -د
 

( يوماً ويتعين إعادتها إلينا ، كما أّن هذه الكفالة تحكمها 90) وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة

 القوانين المعمول بها في األردن .

 

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

 المفوض بالتوقيـع : .....................................
 

 ..........التاريــــــخ: ...........................
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 نموذج اتفاقية العقد 4 –ج 
 

agreement 
 

 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي    صاحب العمل : 

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

___________________________________________________________ 
عطاء .........................................................................يرغب صاحب العمل في تنفيذ األشغال المتعلقة 

 حسب جدول الكميات  المرفق  والمكون من:  2018/  11م خ استدراج عروض  
 

 

 (   OFFERالعرض   )  أوالً:

مدرجة في الملحق ، والذي يعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه االتفاقية ، ويعرض لقد قام المقاول بتفحص الوثائق ال

                  المقاول ان يقوم بتنفيذ األشغال وإصالح أية عيوب فيها وفقاً لمتطلبات العقد ، مقابل مبلغ إجمالي قدره

 لعقد . ) ...................... ( أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً له بموجب أحكام ا

إن هذا العرض ، الذي تقدم المقاول بنسختين أصليتين موقعتين منه ، يمكن لصاحب العمل قبوله بتوقيعه وإعادة  

 نسخة أصلية واحدة منه إلى المقاول وذلك قبل تاريخ ................

تسلمه لتنفيذ األشغال  إن المقاول متفهم لحق صاحب العمل بأنه غير ملزم بقبول اقل األسعار أو قبول أي عرض تم

. 

 توقيع المقاول : .............................

 التاريـــخ :   ..............................

 ( : ACCEPTANCEقبول )  ثانياً:
 

أية إّن صاحب العمل ، بمجرد توقيعه أدناه ، قد قبل بعرض المقاول ويوافق انه إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وإصالح 

 عيوب فيها ، سيقوم بموافاته بالدفعات حسب أحكام العقد.

 قيمة العقد: ............................

 مدة اإلنجاز:...........................

 
 تعتبر هذه االتفاقية نافذة بتاريخ تسلم المقاول للنسخة األصلية الموقعة من قبل صاحب العمل.

 
 
 

 ...........................توقيع صاحب العمل: ........

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

 وظيفته : .........................

 التاريخ: .........................
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 نموذج اتفاقية فّض الخالفات 5 –ج 
Dispute Adjudication Agreement 

 

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

 صاحب العمــل :................................ عنوانه: ....................................
 

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

 ............................... عنوانه: ....................................عضو المجلـس :..
 

_____________________________________________________________ 
 

لما قام صاحب العمل والمقاول بإبرام " اتفاقية العقد " وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين الحكم ويسمى أيضاً " المجلس " 

DAB : فإّن كالً من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس ، قد اتفقوا على ما يلي ، "- 
 

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

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

( من شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب الحكم على النحو التالي 17عمالً بأحكام المادة ) -2

:- 
 

 بدل استبقاء ) مبلغ شهري أو مقطوع ( . -

 )          ( دينار عن كل يوم كمياومات . -

 مضافاً إليها النفقات األخرى . -
 

المقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى بشروط اتفاقية فض الخالفات ، فإّن الحكم إزاء قيام صاحب العمل و -3

 يتعهد بأن يقوم بمهام " المجلس " كمسو للخالفات وفقاً ألحكام هذه االتفاقية .

ستبقاء يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا للحكم ، إزاء أدائه لمهام فض الخالفات بدل اال -4

 والمياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب شروط اتفاقية فض الخالفات .

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

 

 صاحب العمل    المقاول        الَحكمَ 

 

 

 وقد شهد على ذلك
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 اتفاقية فض الخالفات ) القواعد (قواعد 

 
 

( يوماً من تاريخ نشوء الخالف ، باتفاق الفريقين على 21في حالة نشوء خالف  يسمى ) الحكم ( خالل مدة ال تتجاوز )-1

 تسميته . وإذا لم يتم االتفاق على ذلك فبإمكان أي فريق الطلب إلى سلطة التعيـين المحددة في الملحق لتعيـينه وعلى سلطة

 ( يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها ويعتبر هذا التعيـين ملزماً للطرفين .14التعيـين أن تقوم بتعيـينه خالل مده ال تتجاوز )

يمكن إنهاء تعيـين الحكم باالتفاق بين الفريقين ، وتنقضي مدة التعيـين عند انتهاء فترة الصيانة أو إصدار قرار -2 

 للحكم أيهما يقع الحقاً . الحكم أو سحب الخالف المحول

يتعين على الحكم أن يكون ويبقى خالل أداء مهمته محايداً ومستقالً عن الفريقين ، وال يجوز له تقديم النصح -3 

إلى أي فريق إالّ باطالع وموافقة الفريق اآلخر ، وعليه أن يفصح فوراً وخطياً عن أي شئ أصبح على علم به 

 استقالليته .مما قد يؤثر على حياديته أو 

يتعين على الحكم أن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقين ، بإعطاء كل منهما فرصة معقولة لعرض -4 

 قضيته وتقديم ردوده على ما يقدمه الفريق اآلخر .

 يتعين على الحكم أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته وجلسات االستماع التي يعقدها بسرية تامة ، وأن ال-5 

يصرح عن أي من مضامينها إالّ بموافقة الفريقين ، كما يجب عليه أن ال يوكل ألي طرف آخر القيام بمهمته أو 

 أن يستقدم أية خبرة قانونية أو فنية إالّ بموافقة الفريقين .

ت أّن ما قام به ال يعتبر الحكم في أي حال مسؤوالً عن أي إدعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إالّ إذا أمكن إثبا-6 

 ناتج عن سوء نية .

للحكم أن يقرر زيارة الموقع وأن يعقد جلسة استماع يدعى إليها الفريقان في الوقت والمكان اللذين يحددهما وله -7 

 أن يطلب أية وثائق منهما ، وعلى الفريقين االستجابة لطلب بهذا الخصوص .

وليس كمحكم ( ، ويكون متمتعاً بالصالحية الكاملة لعقد يتعين على الحكم أن يتصرف كخبير غير متحيز ) -8 

جلسات االستماع كما يراه مناسباً دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد ، ويتمتع في هذا السياق 

 -بالصالحيات التالية :

 1الخالفات المحالة إليه         أن يقرر مدى صالحيته الذاتية ، وكذلك نطاق 

 2أن يستعمل معرفته المتخصصة ) إن توفرت ( 

 3أن يتبنى اعتماد أسلوب االستجواب . 

 4أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد . 

 أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقيـيم فيما يتعلق بموضوع الخالف .5             

أن ال يسمح ألي شخص غير المقاول وممثله وصاحب العمل وممثله ، لحضور جلسات االستماع ، وله 9 

أن يستمر في عقد جلسة االستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور ، بعد التحقق من أنه تم إبالغه بصورة 

 صحيحة عن موعد الجلسة .

 ة الخطية المسبقة من قبل الفريقينال يجوز للحكم التنازل عن االتفاقية للغير بدون الموافق 

 يراعى أن ال يستدعى الحكم كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن العقد أو متصل به .10 

يحق للحكم أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع له خالل المهلة المحددة ، شريطة أن يرسل إلى الفريقين 11 

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

 وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من مبالغ إزاءها .

ته أو ( يوماً . وفي حالة استقالته أو مو21يمكن للحكم أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعاره مدته )13 

عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده أو رفضه االستمرار في أداء مهامه بموجب هذه  القواعد ، فإنه يتعين على 

 الفريقين أن يقوما بتعيـين بديل له خالل 

 ( يوماً من تاريخ انقطاعه .14)

في الجلسات ، باللغة المحددة يتعين أن تكون لغة االتصال بين الفريقين وكذلك الحكم والفريقين ، ولغة التداول 14 

 في اتفاقية فض الخالفات وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسالت إلى الفريق اآلخر .

يتعين على الحكم أن يصدر قراره خطياً إلى الفريقين بشأن أي خالف يحال إليه وذلك خالل فترة ال تتعدى 15 

ن اتفاقية فض الخالفات ، إن كانت قد تمت بعد إحالة ( يوماً من تاريخ إحالة الخالف إليه أو من تاريخ سريا21)

 الخالف إليه . يجب أن يكون القرار مسبباً ، وأن ينوه فيه بأنه يتم وفقاً لهذه القواعد .

( آنفاً بعمله ، أو تصرف بسوء نية ، فإنه يعتبر غير مستحق 3إذا قام الحكم بنقض أي من أحكام البند رقم )16 

فقاته ، ويتعين عليه أن يرد تلك الرسوم والنفقات التي تم صرفها له ، إذا نتج عن ذلك النقض لقبض بدل أتعابه أو ن

 أن قراراته أو إجراءاته بشأن حل الخالفات أصبحت باطلة أو غير فاعلة .

 -تدفع أتعاب الحكم على النحو التالي :-17 

 بدل االستبقاء كمبلغ شهري أو مقطوع . -1

 ي زيارة الموقع أو عقد جلسات االستماع .المساومات عن كل يوم عمل ف -2

 مضافاً إليها نفقات أداء المهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر واإلعاشة . -3

 يبقى بدل المياومات ثابتاً طيلة مدة أداء الحكم لمهامه . -4

اريخ تسلمه للفواتير الخاصة ( يوماً من ت 28يتعين على المقاول أن يدفع للحكم بدل أتعابه ونفقاته خالل )  -

 % ( منها الحقاً .50بذلك ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته ) 

إذا نشأ أي خالف يتعلق باتفاقية فض الخالفات ، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها ، فإنه يتم النظر 18 

 في الخالف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األردني .

 



 

                                         

12 

 

 ذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ (نمو 6 –ج 
Performance Guarantee 

 
 

 

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

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

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

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

 

 بخصوص العطاء رقم )      /    (

 ..............................................................المتعلق بمشروع :................

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

عليه حسب الشروط الواردة في .................................................................وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال 

وثائق عقد المقاولة ، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم . بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه 

بدون أي تحفظ أو شرط. مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته 

 عقد . وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .بموجب ال

 

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئياً 

....... ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" على طلب بتاريخ..................... شهر.....................من عام...............

 صاحب العمل .

 

 

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

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

 التاريــــخ  : .......................                                                       
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 نموذج ضمان إصالح العيوب ) كفالة الصيانة ( 7 –ج 
Defects Liability Guarantee 

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

 ..................يسرنا إعالمكم بأّن مصرفنا: ..................................................

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

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

 بخصوص العطاء رقم )      /     (

 مشروع : .............................................................................المتعلق ب

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

........................وذلك ضماناً اللتزام المقاول لتنفيذ جميع .........................................................................

بمجرد  -التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة الموجز.  وإننا نتعهد بأن ندفع لكم 

/ مع ذكر األسباب الداعية المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط  -ورود أول طلب خطي منكم 

لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب العقد ، 

 وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .

 

حين التسلم النهائي لألشغال  بموجب العقد وقيام المقاول بإكمال وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ول

 النواقص واإلصالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" على طلب صاحب العمل .

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

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

 التاريــــخ  : .......................                                                       
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 8 -ج

 نموذج  مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال 
 
 
 

 الموقع أدناه : .........................................................................أقرأنا

 

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

 

 ...الموقعين في أدناه .................................................................نقرنحن

 

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

 

 ( ديناراً أردنياً. .مبلغ ) .....................       ب العمل ............صاح بأنناقبضنامن

 .......تسلم االنشاء عن مشروع....................................وذلك قيمةدفعةاإلنجازعند

 .............................العطاءرقم ..............................................موضوع

األردنية الهاشمية  وبهذا فإننا نبرئ ذمة ..................................................................... وحكومة المملكة

من المبلغ المذكور أعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبضناها على حساب مشروع المذكور أعاله مع تحفظنا 

 بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي بها إلى صاحب العمل ...............................وتعهدنا 

خالل فترة اثنان واربعون يوماً من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية )دون أن يشكل هذا إقراراً من صاحب 

م هذه المطالبات خالل المدة المذكورة نكون قد العمل .................... بصحة هذه المطالبات ( وفي حالة عدم تقدي

أسقطنا حقنا بأية مطالبة مهما كان نوعها وقيمتها بحيث تبرأ ذمة صاحب العمل ......................... وحكومة المملكة 

 األردنية الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعاله السابقة لتاريخ تسلم المشروع

 ريراً في .....................................وعليه نوقع تح

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

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

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

 الخاتم:
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 إقرار بالمخالصة نموذج    9 –ج 
Discharge Statement 

 

 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه :

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

 

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه :

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

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

 

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

 وذلك قيمة الدفعة الختامية عن مشروع إنشاء :

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

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

 

 موضوع العطاء رقم :

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

نصرح بموجب هذا اإلقرار أننا قد قمنا بتقديم كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقد وبهذا فإننا نبرئ 

دنية الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع ذمة......................................................... وحكومة المملكة األر

 المبين أعاله إبراء مطلقاً .

 

 وعليه نوقع تحريراً في ...................................

 اسم المتعهد : ............................................

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

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

 

 الخاتم:
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 10 -ج 

 إقرار متعلق بالدفعات األخرى

 

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

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

إقراراً موقعاً من قبلنا حسب األصول نقر فيه بجميع فيما يلي نرفق و في شروط العقدأننا قد اطلعنا على ما ورد 

العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم 

اآلخرين" ونرفق طياً وصفاً مفصالً لهذه الدفعات األخرى ولمن دفعت وسببها سواء" تم دفعها أو  دفعها إلى شخص من "

كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبلنا أو نيابة" عنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي 

تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية  موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى

 المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة  على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعالً .

 

المثال  كما ونتعهد بأن نقدم تصريحاً خطياً إلى الفريق األول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك على سبيل

وصفاً مفصالً لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث 

أوالً كما ونرافق على قيام الفريق األول باتخاذ اإلجراءات المبينة تحت المادة المشار إليها أعاله حال حدوث أي مخالفة 

 . العقدحكام أو إخالل من قبلنا بأ

 وعليه نوقع تحريراً في       /      /

 

 اسم المتعهد: ........................................................

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

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

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

 

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

اول وضع اإلقرار يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض عرضه ، وعلى المق

 في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
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 11-ج 

 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة

 

 ..........أدناه ............................................أقرأناالموقع إمضائي وخاتمي في 

 ...........................إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه........................نقرنحنالموقعين

إقراراً موقعاً من قبلنا حسب األصول ، نقر فيه بأننا لم نقم فيما يلي نرفق في شروط العقد وأننا قد اطلعنا على ما ورد 

بدفع أي مبالغ سواء" كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء أو غيرها سواء" بشكل مباشر أو غير مباشر 

شيء ذو قيمٍة ماديٍة ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه األشياء  ولم نقم بتقديم أي

سواء" مباشرة" أو بالواسطة ، أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابة" عنا أو من مقاولينا من الباطن أو 

ثليهم إلى الفريق األول ، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي " نيابة" عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو مم

موظف " بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة ٍ رسميٍة أم ال ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة 

ت التي تجري إلبرام العقد أو بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضا

 فعالً .  من أجل تنفيذه

 

كما ونتعهد بأن ال نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء" مباشرة" أو بالواسطة وسواء" 

" موظف " فيما يتعلق أكان ذلك من قبلنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو أياً من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أي 

 بعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه .

 وعليه نوقع تحريراً في       /      /

 

 اسم المتعهد: ....................................................

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

 ع: ........................................توقيع المفوض بالتوقي

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

 

 

وفي حال عدم قيامه بدفع أي عموالت أو أتعاب عليه أن  الممنوعةعلى المقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات  *   

يقدم هذا اإلقرار سيرفض عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار  يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه، وكل من ال

 في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
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 الشروط الخاصة األضافية
 

SUPPLEMENTARY PARTICULAR CONDITIONS 

 

 

 

 وصف المشروع موضوع العطاء 

 وجميع ما يلزم إلنجاز العمل .االطاريف شروع ماعمال  

 -يجب على المقاول مراعاة األمور التالية :

 -:التزامات عامة 

 العمل على التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع 

 عدم استعمال ) الموقع ( ألي غرض غير تنفيذ األشغال 

ثـم فـي حالـة وجـوب إنشـاء سقالة على ملك أحد المجاورين ، فعلي المقاول أن يقوم باالتصال معه ، وعمل الترتيبات الالزمة لتنفيـذ ذلـك ، 
صالحه عند إتمام وعلى حسابه الخاص،إخالء المكان   وا 

 -ضبط إدارة العمل :

عداد محاضر االجتماع   أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وا 

عداد التقارير   أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقوم سير العمل وا 

 ثل المهندس عن إنجازاته أوال بأول في حالة إصالح العيوب ، أن يضع جدواًل لذلك ، وان يعلم مم

 أن يزود الموقع بالفتات تبين اسم المشروع ، واسم صاحب العمل ، وبالعدد والحجم وبالشكل الذي يتفق مع المهندس علية 

لمهنـدس يقدم مقترحاته باإلعادة أو التصحيح إلـى او في حالة رفض المهندس لمادة أو عمل ما فيجب على المقاول البدء بتصحيح الوضع 
 المطلوبه والموصوفه ضمن الشروطوذلك لتالفي تكرار الخطأ 
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علـى المقـاول عـدم االنتقـال مـن مرحلة عمل إلى أخرى إال بعد الحصول علـى موافقـة المهنـدس المشـرف الخطيـة عليهـا  –                
 مع االلتزام التام بالتنفيذ حسب الجداول من حيث الترتيب 

 المشرفهديم برنامج عمل يوضح مراحل العمل والدفعات المالية المتوقعة بعد موافقة الجهة على المقاول تق -

عتبر الشروط الخاصـة والمواصـفات الخاصـة مكملـة للجـزئين األول والثـاني مـن دفتـر عقـد المقاولـة ومكملـة للمواصـفات العامـة للمبـاني ت -
 كان والطرق والجسور الصادرة عن وزارة األشغال العامة واإلس

على المقاول مراعاة أمور السالمة العامة والتنسـيق أول بـأول مـع األشـراف  وفـي حـال مخالفـة المقـاول تـرك مخلفـات مـواد البنـاء علـى  -
بواسـطة عمـال  الشوارع وعدم أزالتها أو التنسيق مع األشراف مما يعيق أمـور السـالمة العامـة ويلحـق الضـرر بـالمواطنين فأنـة يـتم أزالتهـا 

 0اإلقليم ويتم حسم أجرة هذه من مستحقات المقاول عن األعمال المنفذة سلطة 

% ( علـى كميـات العطـاء ضـمن منـاطق متفرقـة داخـل حـدود السـلطة وبـنفس 25يحق لسلطة إقليم البترا  أضافه او نقصان  ما نسبته ) -
 وتنفيذها  أسعار العطاء وال يتقاضى المقاول آي عالوات مقابل هذه الزيادات في حال إقرارها

 -ممارسة مهنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد :

 الممارسة الجيدة :

إذا لم يكن قد حدد وصف كامل لمادة أو منتج أو مصنعيه ، فإنه من المفهوم أن تكون تلك المـادة أو العمـل مالئمـة ألغـراض العقـد أو مـا 
دة ، بمـا فـي ذلـك نصـوص البنـود والمواصـفات العامـة والمواصـفات القياسـية يمكن أن يستنتج من مضامينه منطقيًا لممارسـات التنفيـذ الجيـ

 0المعمول بها 

(أو غيرها فإنه يجب على المقاول تقديم شهادة المنشـأ التـي تبـين مطابقـة   B S S( أو )(A S T Mإذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثل
 0يقدمه من تلك المواصفات لما فيه قناعة المهندس  ما

 المواصفات المقيدة :

ن إذا حدد مصدر واحد إلحدى المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاول التقيد بالبند ، وال يغير ذلك المصدر الواحد بدون موافقة خطية مـ
 0المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل 

مرافـق وأن يعـد لهـا مخططـات مسـاحية واضـحة ، وذلـك على المقاول وضع إشارات بـارزة فـي األمـاكن التـي يوجـد بـداخلها مواقـع لتمديـدات 
 لتسهيل االهتداء إليها عند إجراء الفحص عليها أو صيانتها أو تصليحها أو تشغيلها

 -الشروط العامة : –أ 

 0حسب ما وردت في عقد المقاولة لمشاريع الهندسة المدنية المعمول بها في الوزارة 

 -المواصفات الفنية : -ب
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د استعمال المواد الناجحة مخبريا وبعد موافقة المهندس المشرف عليها على أن تجـري الفحوصـات المخبريـة الالزمـة إثنـاء على المتعه -1
 0العمل وحسب ما يطلبة المهندس وذلك لتقرير مدى صالحية المواد ومطابقتها للمواصفات 

 الشروط الخاصــة 
 

التعليمات التي يصدرها المهندس من حين ألخر إلى المتعهد ولي حال إنفال العطاء آلية  يعن  ن يتم العمل حسن الشروط الفنية وان يتمشى مع-1
ر  ليهقا ناحية لنية تتعل  بأي  عزاء من العمقل لعلقى المتعهقد تنفيقذ هقذا العقزء حسقن األسقس الفنيقة واألصقول المتبعقة لقي مثقل هقذه الظقروف والتقي يشقي

 المهندس المشرف .

( مققن   مققال الفتوحققات مهمققا كانققت نققوع الحفريققات ترابيققة  و صققخرية ومهمققا كانققت األ مققا  وكققذل  1/3ت حسققن البنققد ) لققى المقققاول  مققل الحفريققا-2
 وحسن المخططات التنفيذيه الموال   ليها  ( ومهما كان  م  الطمم4يكون الطمم حسن البند رقم )

 الخطيه قة المهندس المشرف  لى المقاول  دم االنتقال من مرحلة إلى  خرى إال بعد الحصول  لى موال-3

ذلق  قبقل  لى المقاول تقديم برنامج  مل يوضح مراحل العمل وتزامنها مع لترة العطاء والقدلعات الماليقة المتوقعقة بعقد موالققة المهنقدس المشقرف و و -5
 المباشرة باأل مال . 

 وا  داد محاضر االعتماع . لى المقاول  ن يتعاون مع المهندس المشرف لي ترتين موا يد اعتما ات الموقع -6

  لى المقاول  ن يتعاون مع المهندس المشرف ألخذ الصور الفوتونرالية لبيان تقديم سير العمل وا  داد التقارير -7

  لى المقاول  ن يزود الموقع بانشارات التحذيرية الرزمة للسرمة العامة . -8

 اد . لى المقاول تقديم وتسمية مختبرا معتمدًا لفحص المو  -9

 0 لى المقاول تقديم طلبات االسترم حسن األصول تعتمد من قبل المهندس المشرف وكذل  إ داد سعر خاصًا باألحوال العوية -10

انشراف للسا ات الزائدة  ن سقا ات القدوام المققررة بدالت  إذا صر  لمهندس للمقاول  ن يعمل خارج  وقات الدوام الرسمي و لأن المقاول يتحمل -11
. 

 تعتبققر الشققروط الخاصققة والمواصققفات الخاصققة مكملققة للعققزئين األول والثققاني مققن دلتققر  قققد المقاولققة ومكملققة للمواصققفات العامققة للمبققاني والطققر -12
 والعسور الصادرة  ن وزارة األشغال العامة وانسكان 
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  لى المقاول محاولة تقليل الضعيج وتلويث البيئة قدر المستطاع .   -13

  لى المقاول إ ادة كالة األوضاع المحيطة بمناط  العمل كما كانت  لية .   -14
إذا ما تسبن لي  صابه  ي  حد  و األضرار  – لى المقاول  ن يبلغ المهندس خطيا ولورا  ن  ي حادث يقع لي الموقع   -15

لغ السلطة المختصة بهذه الحوادث إذا كانت و لية  ن يزوده بعميع التفاصيل و كما يتعين  لى المقاول  ن يب –بالممتلكات 
 القوانين واألنظمة تتطلن ذل 

يتم خصم  االلتزام بهذا الشرط سنوات متفرغ و ولي حال  دم 7يلتزم المقاول بتعيين وكير مفوضًا بمؤهل مراقن  بخبره   - 16
 استحقاقات المقاول  ( دينار شهريا من 700مبلغ وقدرة )

 40عهاز االشراف بهاتف نقال لي حال تعذر تولير هاتف ارضي بعهاز خلوي وبطاقات شهرية بقيمة   لى المقاول تامين– 17
 دينار .

 من  قد المقاولة . 14/3( نسم حسن المادة 5 لى المققاول تزويد السلطقة بالمطالبات الماليقة مكونقة من )-18

% دون مطالبة المقاول بتغير اسعار للبند او البنود التي 25العمل زيادة او تنقيص لي كميات العطاء بنسبة يح  لصاحن  -19
 تزيد او تنقص  ن ذل  .

ولي حال  دم  طيلة لترة العمل وحتى االسترم االولي من المعتمع المحلي 2يتعين  لى المقاول  ن يعين  مال  دد  -20
 . ( مئتان وخمسون دينار  ن كل  امل250ن العمال يتم حسم مبلغ )يتعي
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    وادي موسى اطاريف/مشروع 
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 ( كتابة ورقماً قيط ) فيستبعد اي عرض لم تتم تعبئة االسعار فيه بالت 
 يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركه 
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 الرقم

 الكميــةبالرقم العمل نوع
 والحروف

االفرادلسعر ا
 ي

 المبلغ

 د ف د ف

 

 

1 

 بالمتر المربع  بالمتر المربع أعمال بالط إسمنتي :
المواصفات حسن سم ( صنف ) (  4× 40×40ن قياس )   مال برط إسمنتي ملو 

الطمم حيثما يلزم ومهما  و صخرية او ترابية او اسمنتية الخاصة ويشمل العمل الحفريات
كانت األ ما  والتصرف بناتج الحفر وكذل  تقديم ولرد طبقة البيس كورس ) ناتج كسارة ( 

%( من كثالة بروكتور المعدل 95( سم بعد الدحل للوصول لكثالة )15سماكة ال تقل  ن )
( سم3.0سم(  سفل المونة والمونة )5لسعر كذل  العدسية بسماكة ال تقل  ن )ويشمل ا

والسعر يشمل التعامل مع عميع الخدمات الموعودة لي الموقع )   لى األقل  سفل البرط
البرط ولحوصاته والتروين وكل ما يلزم ننعاز العمل وايناع  كهرباء او مياه او اتصاالت(

 .المهندس المشرف تعليمات حسن حسن األصول و 

 
5000 
خمسة 
 االف

 
 ف

 
 د

 
 ف

 
 د

 كتابــــــــة
.........
......... 

 كتابــــــــة
............
.......... 

4 
2 

 :أعمال الكندرين  بالمتر الطولي
سم( 15× 30×50تقديم وتركين  طاريف خرسانية مصنو ة من الخرسانة العاهزة قياس ) 

الفنية الخاصة والسعر يشمل تقديم وصن خرسانة نظالة صنف ) ( حسن المواصفات 

( خلف 15سم( وكذل  خرسانة درعة )10× 40(  سفل الكندرين قياس )15درعة )

مع التصرف بناتج   نوا ها لألساس سم ( والحفريات بكامل15×  20الكندرين قياس )

ون التسوية اسفل الحفر ونقله خارج الموقع والتسوية ما بين الخلطة والكندرين ويكون منس

سم ويكون منسون ا لى الكندرين ا لى من منسون محور الشارع 5من الخلطة انسفلتية 

سم  وكذل  ايناع الخرسانة وكحلة الكندرين ودهان الكندرين باللون الذي يحدده المهندس 20

وكل ما يلزم ( من عدول الكميات 4وحسن البند رقم )المشرف بالدهان الخاص باألطاريف 

 لمشرف.اعاز العمل وحسن المواصفات الفنية وتعليمات المهندس نن

 
 

6000 
 ستة االف

 د ف د ف

 كتابــــــــة
.........
......... 

 كتابــــــــة
............
............ 

  المعموع ينقل الى الخرصة 
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 الرقم

 الكميــةبالرقم نوعالعمل
 والحروف

االفرادلسعر ا
 ي

 المبلغ

 د ف د ف

 

 

3 

 بالمتر المربع  : مدات ارضية :بالمتر المربع 
 (200سم( بقوة كسر ال تقل  ن )10بسماكة )( 20درعة ) اديه  خرسانةتقديم وصن 

البدء يلزم البند من  مل وتسوية االرضيه ودحلها قبل  والسعر يشمل كل ما 2كغم/سم
و واعراء عميع  الفحوصات المخبرية للخرسانة  % 95بالعمل وبدرعة ر  ال تقل  ن 

 ( من المواصفات الفنية الخاصة وتعليمات المهندس المشرف.1وحسن البند )
 
 
 
 
 

 
3000 

 ثرثة االف

 
 ف

 
 د

 
 ف

 
 د

 كتابــــــــة
.........
......... 

 كتابــــــــة
............
.......... 

 

4 
 دهان كندرين: : الطوليالمتر ب

وتوريد وتنفيذ ا مال دهان لرطاريف حسن اللون الذي يحدده المهندس المشرف  لى  تقديم
ان يكون خالي من مركبات الرصاص وخاصة مادة كرومات الرصاص وحسن المواصفة 

 . 2012لعام  31 مالقياسية االردنية رق

 
7000 

 سبعة االف
 

 د ف د ف

 كتابــــــــة
.........
......... 

 كتابــــــــة
............

...... 

  المعموع ينقل الى الخرصة 
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 الخالصــــــــــــه
الصفحه المنقول  بيان االعمال الرقم

 منها
 القيمه

 دينار فلس

    أعمال بالط إسمنتي + أعمال الكندرين 1

    دهان كندرين+  مدات ارضية 2

     

     

 لمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوعا
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