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 السقدمة:

لقج تع استقاء ىحه الذخكط التعاقجية مغ العقج السػجد الحي أعج مغ قبل االتحاد الجكلي لمسيشجسيغ االستذاريػيغ 
) فيجيظ( كقج قامت لجشة متخررة بإدخاؿ تعجيالت بحيث تتالءـ مع األنطسة كالقػانيغ الدائجة في األردف 

لسذاريع السباني كالسذاريع اليشجسية ذات الكيسة الرغخى ندبيًا كاعتسادًا عمى نػع العسل  كيػصى باستخجاميا
 كالطخكؼ السحيصة بو ، كيسكغ استخجاميا أيزًا لسذاريع بكيسة أكبخ .

 خرة أك لألشغاؿ قريخة السجةإف ىحه الذخكط يسكغ أف تكػف مالئسة لألشغاؿ البديصة ندبيًا أك لألشغاؿ الستك
 جػء إلى عقػد السقاكلة الفخعية الستخررة.دكف الم

إف اليجؼ مغ إعجاد ىحا الشسػذج ىػ إخخاج كثيقة مخنة كشفافة تحتػي عمى جسيع األحكاـ التعاقجية 
الزخكرية ، كالتي يسكغ استخجاميا في جسيع أشغاؿ السباني أك األشغاؿ اليشجسية تحت ضخكؼ تختيبات 

يقـػ السقاكؿ بتشفيح األشغاؿ كفقًا لمتراميع السعجة مغ قبل صاحب  إدارية متشػعة. كبسعصيات ىحا الشسػذج
العسل أك مغ يسثمو،مع أنو مغ السسكغ أيزًا أف يكػف ىحا الشسػذج مشاسبًا لمعقػد التي تذسل مقاكالت يتع 

 إعجاد تراميسيا مغ قبل السقاكؿ سػاًء لألعساؿ السجنية أك الكيخكميكانيكية.

 سل لجيو عجة خيارات فيسا يتعمق بأساليب تقجيخ الكيسة.يالحع كحلظ بأف صاحب الع
كمع أنو ال يػجج إشارة إلى السيشجس السحايج ،فإف لراحب العسل الحق في تعييغ ميشجس مدتقل ليعسل 

 برػرة محايجة ،إذا رغب في ذلظ.

مب إدخاؿ يػصى باعتساد ىحا الشسػذج لالستخجاـ العاـ،مع مالحطة أف بعس الكيانات القانػنية قج تتص
 تعجيالت عمى شخكشو .

إّف اتفاقية العقج بريغتيا السقتخحة تتزسغ كتاب عخض السشاقرة كصيغة قبػليا في كثيقة كاحجه ، كيمـد 
بالتالي أف يتع إدراج السعمػمات الالزمة عغ السذخكع في السمحق ، كمع أّف الذخكط العامة يتػقع أف تغصي 

جمي ىحا الشسػذج إدخاؿ شخكط خاصة إذا رغبػا فيسا يتعمق بالحاالت أك معطع العقػد ، إاّل أنو بإمكاف مدتخ
الطخكؼ الخاصة ، كعشجما تربح مجسػعة الذخكط العامة كالذخكط الخاصة شاممتيغ لحقػؽ كالتدامات 

 .اقية فس الخالفات كقػاعجىاالفخيقيغ ، كليحا فقج يمـد االستعانة بإرشادات الذخكط الخاصة ككحلظ اتف
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 الذروط العامة

 الجزء األول

تشؾيو: إّن الذروط العامة الؾاردة في عقد السقاولة السؾجز تؼ استقاؤىا مؽ الذروط التعاقدية التي أعدىا 

 االتحاد الدولي للسيشدسيؽ االستذاريـيؽ ) فيديػ / العقد السؾجز (
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 الذروط العامة
 الفرل األول
 أحكام عامة

GENERAL PROVISIONS 

 ( : التعاريف :1/1)السادة 
تكػف لمكمسات ك السرصمحات التالية، حيثسا كردت في العقج، السعاني السخررة ليا ادناه، ما لع يقتس 

 الدياؽ غيخ ذلظ.

 العقد :
 يعشي اتفاقية العقج ك الػثائق األخخى السجرجة في السمحق . العقد : -1/1/1
 تعشي الػثيقة السذار الييا بيحه الرفة في ممحق العقج، بسا السؾاصفات : -1/1/2

في ذلظ متصمبات صاحب العسل الستعمقة بالتراميع السصمػب تقجيسيا مغ قبل السقاكؿ )اف كججت(، كأية 
 تغييخات يتع ادخاليا عمى تمظ الػثيقة.

و في ممحق العقج، تعشي مخصصات صاحب العسل الستعمقة باألشغاؿ كسا ىي مجرج السخظظات : -1/1/3
 كأي تغيػيخات يتع إدخاليا عمى تمظ السخصصات.

 االشخاص :
يعشي الذخز السذار اليو بيحه الرفة في االتفاقية ككحلظ خمفاؤه القانػنيػف، صاحب العسل :  -1/1/4

 كلكشو ال يعشي أي شخز متشازٍؿ لو.
 )إال إذا تع التشازؿ بسػافقة السقاكؿ(.

 لذخز السذار اليو بيحه الرفة في االتفاقية ككحلظيعشي ا السقاول : -1/1/5
 خمفاؤه القانػنيػف، كلكشو ال يعشي أي شخز متشازٍؿ لو. )اال اذا تع التشازؿ بسػافقة صاحب العسل(.

 يعشي اما صاحب العسل أك السقاكؿ. الفريق : -1/1/6

 التؾاريخ واالوقات والسدد :
( يػما أك أي تاريخ آخخ يتفق 14يمي تاريخ نفاذ االتفاقية بػ) يعشي التاريخ الحي تاريخ السباشرة : -1/1/7

 عميو الفخيقاف.
 يعشي يػما تقػيسًا. اليؾم : -1/1/8
تعشي الفتخة الدمشية السحجدة النجاز االشغاؿ كسا ىي مبيشة في السمحق )أك كسا يتع  مدة االنجاز : -1/1/9

 سباشخة.( محدػبًة مغ تاريخ أمخ ال7/3تسجيجىا بسػجب السادة 

 الشقد والدفعات :
تعشي جسيع الشفقات التي تكبجىا )أك سػؼ يتكبجىا( السقاكؿ برػرة صحيحة سػاًء في  الكلفة : -1/1/10
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 السػقع أك خارجو، بسا في ذلظ الشفقات االدراية كما يساثميا، كلكشيا ال تذسل الخبح.
 تعاريف أخرى :

تعشي جسيع السعجات كاآلليات كالعخبات ك غيخىا مغ االشياء الالزمة لتشفيح  معدات السقاول : -1/1/11
 االشغاؿ، كلكشيا ال تذسل السػاد كالتجييدات اآللية.

 تعشي الجكلة التي يػجج فييا السػقع. الدولة : -1/1/12
 (.6/1تعشي االمػر السجرجة في السادة ) مخاطر صاحب العسل : -1/1/13
تعشي أي كاقعة أك ضخؼ استثشائي يترف بأنو خارج عغ سيصخة أي فخيق، مسا لع رة : القؾة القاى -1/1/14

يدتصع ذلظ الفخيق التحخز مشو برػرة معقػلة قبل ابخاـ العقج، كمسا لع يدتصع تجشبو أك تالفيو عشج حجكثو، 
 كالحي ال يسكغ اف يعدى بذكل جػىخي الى الفخيق األخخ.

غ كل نػع )غيخ التجييدات اآللية( التي شكمت أك يقرج مشيا تذكيل جدء تعشي االشياء م السؾاد : -1/1/15
 ما مغ االشغاؿ الجائسة.

تعشي اآلليات كاالجيدة التي تذكل أك يقرج مشيا تذكيل جدء مغ االشغاؿ  التجييزات اآللية : -1/1/16
 الجائسة.

ؿ عمييا، كأية اماكغ اخخى يتع يعشي االماكغ التي يػفخىا صاحب العسل لتشفيح االشغا السؾقع : -1/1/17
 تحجيجىا في العقج عمى أنيا تذكل جدءا مغ السػقع.

يعشي التغييخ الحي يرجر بو صاحب العسل تعميساتو عسال بأحكاـ  التغيير )االمر التغييري(: -1/1/18
 ( الحجاث تغييخ ما في السػاصفات ك/أك السخصصات )أف كججت(.10/1السادة )

ي كل االشغاؿ كالتراميع )اف كججت( مسا يشبغي تشفيحه مغ قبل السقاكؿ ، بسا في تعش االشغال: -1/1/19
 ذلظ االشغاؿ السؤقتة كأي تغييخ.

 تعشي الكيسة السجكنة في اتفاقية العقج . قيسة العقد:  -1/1/20

 (: التفدير:1/2السادة )
 الشطامية .فإنيا تذسل الذخكات كالكيانات ” الفخقاء“أك ” االشخاص“حيثسا تخد كمستا 

كيفسا ” الجشذ اآلخخ“أك الى ” الجسع“كاحج تترخؼ الى ” جشذ“أك أي ” السفخد“الكمسات التي تذيخ الى 
 يتصمبو الدياؽ.

 (: أولؾية الترجيح بيؽ وثائق العقد :1/3السادة )
تبايشا تعتبخ مجسػعة الػثائق التي يتكػف مشيا العقج مفدخة لبعزيا البعس، كاذا تبيغ اف ىشاؾ غسػضا أك 

فيسا بيشيا، بقـػ صاحب العسل بإصجار التػضيحات الالزمة الى السقاكؿ بذأنيا، أما أكلػية التخجيح فيسا بيغ 
 كثائق العقج فتكػف حدب التدمدل الػارد في السمحق .

 (: القانؾن :1/4السادة )
 يكػف ىحا العقج خاضعا لمقانػف األردني .
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 : (: االتراالت1/5السادة )
في العقج عمى اعصاء أك اصجار أي اشعار أك تعميسات أك أي اتراالت مغ قبل أي شخز، حيثسا يشز 

كما لع يكغ قج تع الشز عمى المغة فإف لغة االتراؿ ستكػف المغة السحجدة في السمحق ، عمسا بأنو ال يجػز 
 تأخيخ تمظ االصجارات أك التسشع عغ ذلظ برػرة غيخ معقػلة .

 القانؾنية :(: االلتزامات 1/6السادة )
 ( .1/4يتعيغ عمى السقاكؿ اف يمتـد بالقانػف الحي يخزع لو العقج بسػجب السادة )

يتعيغ عمى السقاكؿ أف يخسل االشعارات كأف يجفع الخسـػ كالزخائب السفخكضة بسػجب القػانيغ كاألنطسة 
 سارية السفعػؿ فيسا يتعمق باألشغاؿ .
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 الفرل الثاني
 صاحب العسل
EMPLOYERTHE  

 ( : تؾفير السؾقع : 2/1السادة )

 يتعيغ عمى صاحب العسل اف يػفخ السػقع كحق الجخػؿ إليو حدب األكقات السحجدة في السمحق .

 ( : التراريح والتراخيص : 2/2السادة )

يتعيغ عمى صاحب العسل ، أف شمب مشو السقاكؿ ذلظ ، أف يداعج السقاكؿ في تقجيع الصمبات بذأف 
 الحرػؿ عمى التراريح أك التخاخيز أك السػافقات الالزمة لألشغاؿ. 

 ( : تعليسات صاحب العسل : 2/3السادة )

ػص االشغاؿ، بسا في ذلظ يشبغي عمى السقاكؿ اف يتقيج بجسيع التعميسات التي يرجرىا صاحب العسل بخر
 أية تعميسات بذأف تعميق العسل في االشغاؿ بكامميا أك في أي جدء مشيا. 

 ( : السؾافقات : 2/4السادة )

اف صجكر أية مػافقة أك قبػؿ أك عجـ قياـ صاحب العسل أك مسثمو بالتعميق عمى أي امخ ال تؤثخ عمى 
 التدامات السقاكؿ.
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 الفرل الثالث
 العسلمسثلؾ صاحب 

EMPLOYER’S REPRESENTATIVES 

 ( : مسثل صاحب العسل : 3/1السادة )

يتعيغ عمى صاحب العسل أف يدسي شخرا مفػضا لمترخؼ نيابًة عشو، كتتع تدسية ىحا الذخز في 
 السمحق كيتع إشعار السقاكؿ بحلظ مغ قبل صاحب العسل.

 ( : السيشدس :3/2السادة )

مؤسدة أك شخرا ما لمكياـ بسياـ محجدة كيسكغ تدسية ىحه السؤسدة يجػز لراحب العسل أيزًا اف يعيغ 
أك الذخز في السمحق أك يتع إشعار مغ السقاكؿ بحلظ مغ قبل صاحب العسل ، مغ كقت آلخخ، كيتعيغ 

 عمى صاحب العسل إشعار السقاكؿ بالػاجبات كالرالحيات السشاشة بالسيشجس .

شغاؿ لتكػف مصابقة ألحكاـ العقج ، كليذ لو أية صالحية في يتعيغ عمى السيشجس اإلشخاؼ عمى تشفيح األ
 إعفاء السقاكؿ مغ أي التداـ مغ التداماتو بسػجب العقج. 
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 الفرل الرابع
 السقاول

THE CONTRACTOR 

 ( : االلتزامات العامة : 4/1السادة )

عميو في ىحا الدياؽ اف يػفخ يشبغي عمى السقاكؿ أف يشفح األشغاؿ برػرة سميسة ككفقًا لمعقج ، كيتعيغ 
 السشاضخة كااليجي العاممة كالسػاد كالتجييدات اآللية كمعجات السقاكؿ مسا يمـد لمتشفيح .

 تعتبخ جسيع السػاد كالتجييدات اآللية التي يتع تػريجىا الى السػقع ممكا لراحب العسل.

 ( : مسثل السقاول : 4/2السادة )

صاحب العسل لقبػلو اسع كمؤىالت الذخز السفػض بتدمع التعميسات نيابة يتعيغ عمى السقاكؿ اف يقجـ الى 
 عغ السقاكؿ.

 ( : السقاوالت الفرعية : 4/3السادة )

ال يحق لمسقاكؿ اف يتشازؿ عغ االشغاؿ بكامميا ، كسا يتعيغ عميو أف ال يبـخ أي مقاكلة فخعية لتشفيح جدٍء مغ 
 االشغاؿ اال بسػافقة صاحب العسل.

 :  ( : ضسان األداء ) كفالة التشفيذ (4/4السادة )

اذا كاف ذلظ مشرػصًا عميو في السمحق ، فإنو يتعيغ عمى السقاكؿ اف يقجـ الى صاحب العسل عشج تػقيع 
 اتفاقية العقج ، ضساف األداء حدب الشسػذج السخفق بيحه الذخكط مغ قبل صاحب العسل .

 ( : كفالة الريانة ) إضافية ( : 4/5السادة )

عج إنجاز األشغاؿ كتدمسيا مغ قبل صاحب العسل ، يقـػ السقاكؿ بتقجيع كفالة الريانة كتكػف ىحه الكفالة ب
 % ( مغ قيسة األشغاؿ بعج اإلنجاز ، كلجى تقجيسيا يعيج لو صاحب العسل ضساف األداء .5بشدبة )
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 الفرل الخامس
 الترسيؼ مؽ قبل السقاول

DESIGN BY CONTRACTOR 

 ( : ترسيؼ السقاول : 5/1السادة )

يشبغي عمى السقاكؿ أف يقـػ بإعجاد الترسيع إلى السجى الحي يشز عميو في السمحق، كعميو أف يقجـ ذلظ 
 الترسيع الحي يتع إعجاده مغ قبمو بجكف تػاٍف إلى صاحب العسل.

السقاكؿ بأية تعميقات لو ( يػما مغ تاريخ تدمسو لمترسيع ، أف يذعخ 14يتعيغ عمى صاحب العسل ، خالؿ )
 بذأنو، كإذا لع يكغ الترسيع السقجـ متػافقًا مع العقج ، فيحق لراحب العسل أف يخفزو مبيشًا األسباب .

كسا يتعيغ عمى السقاكؿ اف ال يقـػ بتشفيح أي عشرخ مغ االشغاؿ الجائسة السرسسة مغ قبمو خالؿ فتخة الػ 
سيع الستعمق بو. كعمى السقاكؿ اف يعجؿ الترسيع كيعيج تقجيسو إلى ( يػمًا ، أك إذا كاف قج تع رفس التر14)

.  صاحب العسل آخحًا في االعتبار تعميقات صاحب العسل بذأنو عمى الشحػ الالـز

 ( : السدؤولية عؽ الترسيؼ :5/2السادة )

 يكػف صاحب العسل مدؤكاًل عغ السػاصفات كالسخصصات السُعّجة مغ قبمو .
”  عغ الترسيع السصمػب مشو بسػجب عخضو كعغ الترسيع السقجـ بسقتزى أحكاـ ىحا يبقى السقاكؿ مدؤكال

بحيث يكػناف كافيػيغ بالغايات السحجدة في العقج ، كيكػف السقاكؿ أيزًا مدؤكاًل عغ أي تجاكز عمى ” الفرل 
 حقػؽ السمكية الفكخية أك بخاءات االختخاع فيسا يتعمق بيسا .
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 الفرل الدادس
 صاحب العسلمخاطر 

EMPLOYER’S RISKS 

 ( : مخاطر صاحب العسل : 6/1السادة )

 السخاشخ التي يتحسميا صاحب العسل في ىحا العقج تعشي : 

كانت الحخب معمشة أك غيخ معمشة( كالغدك كفعل األعجاء األجانب ، ” الحخب كاألعساؿ العجكانية )سػاء -أ
 ضسغ حجكد الجكلة ،

 كأعساؿ اإلرىاب كالثػرة أك العرياف أك االستيالء عمىاالضصخابات السدمحة  -ب
 الحكع بالقػة أك الحخب االىمية، ضسغ حجكد الجكلة ،

االضصخابات أك السذاغبات أك حخكات االخالؿ بالشطاـ، مسا يؤثخ عمى السػقع ك/أك االشغاؿ، اال اذا  -ج
 كانت ناتجة عغ جياز السقاكؿ أك مػضفيو اآلخخيغ ،

 لشػكية أك التمػث باالشعاعات الشػكية، أك الفزالت الشػكية الشاتجةاإلشعاعات ا -د
عغ اشتعاؿ الػقػد الشػكي أك السػاد الدامة أك التخكيبات الستفجخة، بإستثشاء ما ىػ ناتج عغ استعساالت 

 السقاكؿ لسثل ىحه السػاد السذعة،
 شجفعة بدخعةالزغػط اليػائية الشاتجة عغ الصائخات ككسائل الشقل الجػية الس -ىػ

 الرػت أك فػؽ الرػتية،
 استعساؿ صاحب العسل أك إشغالو ألي جدء مغ االشغاؿ، بإستثشاء ما يسكغ أف يشز عميو في العقج ، -ك
ترسيع أي جدء مغ االشغاؿ تع اعجاده مغ قبل أفخاد صاحب العسل، أك مغ قبل آخخيغ مسغ يعتبخ  -ز

 صاحب العسل مدؤكال عشيع،
عغ قػى الصبيعة تؤثخ عمى السػقع ك/ أك األشغاؿ ، مسا يعتبخ امخًا غيخ مشطػر، أك  أي عسميات ناتجة -ح

 مسا ال يدتصيع مقاكؿ متسخس أف يتخح االحتياشات لجرئيا برػرة معقػلة.
 القػة القاىخة، -ط
 (، اال اذا كاف ذلظ التعميق معدكا الى إخفاؽ السقاكؿ ،2/3تعميق العسل بسػجب السادة ) -ي
 اؽ مغ قبل صاحب العسل،أي إخف -ؾ
العػائق السادية أك األكضاع السادية، غيخ االحػاؿ السشاخية، التي قج تتع مػاجيتيا في السػقع اثشاء تشفيح  -ؿ

االشغاؿ، مسا يعتبخ امخا غيخ مشطػر، كليذ بسقجكر مقاكؿ متسخس أف يتػقعيا برػرة معقػلة ، عمى أف 
 عشيا حااًل .يكػف السقاكؿ قج قاـ بإشعار صاحب العسل 

 

 أي تأخيخ أك إعاقة ناتجة عغ صجكر أية أكامخ تغييخية، -ـ
 أي تغييخ يتع اجخاءه في القانػف الحي يحكع العقج، اذا حرل بعج تقجيع السقاكؿ لعخضو . -ف



 عقد المقاولة الموجز / وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكومية

13 
 

الخدائخ التي تشتج عغ حق صاحب العسل في أف يتع تشفيح األشغاؿ الجائسة عمى أك فػؽ أك تحت أك ”  -س
 ض، كإشغاليا لغخض األشغاؿ الجائسة ، كخالؿ أي أر 

الزخر الحي لع يكغ باإلمكاف تجشبو كالشاتج عغ تشفيح السقاكؿ اللتداماتو بتشفيح االشغاؿ كاصالح أية  -ع
 عيػب فييا . 
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 الفرل الدابع
 مدة اإلنجاز

TIME FOR COMPLETION 

 ( : تشفيذ االشغال : 7/1السادة )

أف يبجأ في تشفيح األشغاؿ بتاريخ السباشخة ، كأف يدتسخ في التشفيح بدخعة كبجكف أي يشبغي عمى السقاكؿ 
 تأخيخ، كاف يشجد األشغاؿ ضسغ مجة اإلنجاز السحجدة.

 ( : برنامج العسل : 7/2السادة )

يتعيغ عمى السقاكؿ اف يقجـ الى صاحب العسل بخنامج تشفيح االشغاؿ ضسغ الفتخة السحجدة في السمحق ، 
 كبالذكل السشرػص عميو في ذلظ السمحق .

 ( : تسديد مدة االنجاز : 7/3السادة )

يعتبخ السقاكؿ مخػاًل بالحرػؿ عمى تسجيج لسجة اإلنجاز إذا حرل أي تأخخ أك كاف متػقعًا أف يحرل تأخخ 
( . يتعيغ عمى 10/3في مػعج تدمع األشغاؿ بدبب أي مغ مخاشخ صاحب العسل مع مخاعاة السادة )

حب العسل عشجما يتدمع أي شمب مغ السقاكؿ بخرػص التسجيج أف يكيع كل الػثائق السجعسة لمصمب كسا صا
 قجميا السقاكؿ ، كأف يقـػ بإقخار تسجيج مجة اإلنجاز عمى نحػ مشاسب .

 ( : التأخر في االنجاز: 7/4السادة )

اف يجفع لراحب العسل السبمغ اذا اخفق السقاكؿ في انجاز االشغاؿ خالؿ مجة االنجاز ، فيشبغي عميو 
السحجد في السمحق عغ كل يـػ تأخيخ، كتكػف مدؤكلية السقاكؿ مقابل ذلظ اإلخفاؽ أف يقـػ بجفع ىحا السبمغ 

 فقط .
أما إذا قخر صاحب العسل تدمع جدء مغ األشغاؿ أك استخجاـ جدء مغ األشغاؿ فإنو يتع تخفيس تعػيزات 

 يسة العقج .التأخيخ بشدبة الجدء السّدمع إلى ق
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 الفرل الثامؽ
 تدلؼ األشغال

TAKING OVER 

 ( : اإلنجـاز : 8/1السادة )

 يقـػ السقاكؿ بتقجيع إشعار إلى صاحب العسل أك مغ يسثمو أّف األشغاؿ قج تع إنجازىا كأنيا قابمة لمتدمع .

 ( : إجراءات تدلؼ األشغال :8/2السادة )

( يػمًا مغ تاريخ تدمسو إلشعار السقاكؿ بالكذف عمى 14يقـػ صاحب العسل أك مغ يسثمو خالؿ )  -1
األشغاؿ كالتأكج أنيا قابمة لمتدمع كتذكيل لجشة تدمع األشغاؿ عمى أف يكػف السيشجس ) في حاؿ تعيػيغ 

 ميشجس ( أحج أعزاء المجشة ، كيبمغ السقاكؿ بالسػعج السحجد لديارة السػقع كمعايشة األشغاؿ .

( يػمًا مغ تاريخ تذكيميا بإجخاء السعايشة بحزػر السقاكؿ أك مغ 14شغاؿ خالؿ )تقـػ لجشة تدمع األ -/أ2
يسثمو ) إذا رغب ( كفي حاؿ كانت األشغاؿ قابمة لمتدمع بجكف نػاقز أك بشػاقز ال تعيق استخجاـ األشغاؿ 

اريخ إشعار يتع عسل محزخ استالـ كتػقيعو مغ أعزاء المجشة كالسقاكؿ أك مغ يسثمو ) إذا رغب ( كيكػف ت
 السقاكؿ ىػ تاريخ إنجاز األشغاؿ كيتع عسل كذف نػاقز

)إّف كججت ( كتػقيعو مغ أعزاء المجشة كالسقاكؿ أك مغ يسثمو ) إذا رغب ( كيعصى السقاكؿ مجة محجدة 
 إلنجاز الشػاقز ليتع بعجىا الكذف عمى السػقع كتدمع األشغاؿ .

عسل كذف بالشػاقز كتػقيعو مغ أعزاء المجشة  في حاؿ كجػد نػاقز تعيق تدمع األشغاؿ يتع-/ب2
كالسقاكؿ أك مغ يسثمو ) إذا رغب ( كيعصى السقاكؿ مجة محجدة إلنجاز الشػاقز ليتع بعجىا إشعار صاحب 

العسل أك مغ يسثمو أّف الشػاقز قج تع إنجازىا كأّف األشغاؿ قابمة لمتدمع ، كمغ ثع تقـػ المجشة بإعادة الكذف 
 بتدمع األشغاؿ . كإعجاد محزخ ججيج

( أياـ مغ تاريخ تدمسو لسحزخ تدمع األشغاؿ إصجار شيادة تدمع 10يتعيغ عمى صاحب العسل خالؿ ) -3
 األشغاؿ .
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 الفرل التاسع
 اصالح العيؾب

REMEDYING DEFECTS 

 ( : إصالح العيؾب : 9/1السادة )

 –الريانة( السحجدة في ممحق العقج في أي كقت قبل انقزاء فتخة إصالح العيػب ) فتخة  –لراحب العسل 
 –عمى نفقتو  –أف يقـػ بإشعار السقاكؿ عغ أية عيػب أك أعساؿ متبكية. كيشبغي عمى السقاكؿ أف يقـػ 

بإصالح أية عيػب ناتجة عغ الترسيع السعج مغ قبمو كعغ أية عيػب في كالسػاد كالتجييدات اآللية أك 
 السرشعية بدبب مخالفة لمعقج .

 إصالح العيػب التي تعدى ألي سبب آخخ، فإنيا يجب تقجيخىا كتغييخات .أما كمفة 
كاذا اخفق السقاكؿ في اصالح العيػب أك اكساؿ أية اعساؿ متبكية خالؿ فتخة معقػلة، مغ تاريخ األشعار فإنو 

 يحق لراحب العسل الكياـ بسا يمـد الصالحيا عمى حداب السقاكؿ .

 األعسال السغظاة :( : االختبارات وكذف 9/2السادة )

يسكغ لراحب العسل أف يرجر تعميسات تتعمق بالكذف عمى أي عسل تست تغصيتو ك/أك اختباره ، كما لع 
يتبيغ نتيجة الكذف ك/أك االختبار أف أيًا مغ تراميع السقاكؿ أك السػاد أك التجييدات اآللية كالسرشعية قج 

الكذف ك/ أك االختبار كتغيػيخ  تست برػرة مخالفة الحكاـ العقج، فانو يتع الجفع لمسقاكؿ مقابل عسمية
 ( . 10/2بسػجب أحكاـ السادة )
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 الفرل العاشر
 التغييرات والسظالبات

VARIATIONS AND CLAIMS 

 ( : حق أحداث التغييرات ) األوامر التغيـيرية( : 10/1السادة )

مغ بشػد  يحق لراحب العسل إصجار تعميسات بإحجاث تغيػيخات في كسيات أك نػعية كخرائز أي بشج
ي عسل ، إذا اقتزت األشغاؿ ، أك في تغيػيخ أبعادىا أك مشاسيبيا ، أك تشفيح أي عسل إضافي أك إلغاء أ

 ضخكؼ العسل . 

 ( : تقييؼ التغييرات : 10/2ادة )الس

 يتع تقجيخ قيسة التغييخات عمى الشحػ التالي: 

 بسبمغ مقصػع كسا يتفق عميو الفخيقاف، أك –أ 
 بشػد العقج، حيثسا كاف ذلظ مالئسا، أك باعتساد أسعار -ب
 إف لع تػجج أسعار بشػد مالئسة تعتسج أسعار بشػد العقج كأساس لمتقييع . - ج

 كإّف لع يتػفخ ذلظ :
 بأسعار ججيجة مشاسبة لمبشػد كسا قج يتع االتفاؽ عمييا ، أك تمظ التي يعتبخىا صاحب العسل مشاسبة ، أك –د 
صجار تعميسات بحلظ ، يتع تشفيح العسل بالسياكمة حدب ججكؿ األسعار بالسياكمو إذا قاـ صاحب العسل بإ -ىػ

السذار إليو في السمحق ، عمى أف يقـػ السقاكؿ بحفع القيػد لداعات العسل لأليجي العاممة كمعجات السقاكؿ 
 كالسػاد السدتخجمة .

 ( : التشبيو السبكر : 10/3السادة )

يق اآلخخ حالسا يتبيغ لو اف ىشالظ ضخفا قج يؤخخ األشغاؿ أك يعيقيا ، أك يتعيغ عمى كل فخيق اف يذعخ الفخ 
انو قج يتختب عميو حق السصالبة بجفعة اضافية، كيتعيغ عمى السقاكؿ أف يتخح كل الخصػات السعقػلة لتقميل 

 تمظ اآلثار .
لػقت ك ، أك الجفعة إف استحقاؽ السقاكؿ لتسجيج مجة االنجاز أك ألي دفعة إضافية سيكػف مقترخًا عمى ا

 التي كانت سػؼ تدتحق فيسا لػ قاـ بتقجيع اإلشعار دكف تػاف كاتخاذ جسيع الخصػات السعقػلة .

 ( : الحق بالسظالبة : 10/4السادة )
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إذا تكبج السقاكؿ كمفة ما نتيجة ألي مغ مخاشخ صاحب العسل، فإف السقاكؿ يكػف مدتحقا لسقجار تمظ 
تغييخ في األشغاؿ نتيجة ألي مغ تمظ السدؤكليات، فإنو يتع التعامل مع السػضػع  الكمفة. كاذا لـد احجاث أي
 كتغييخ ) كأمخ تغيػيخي ( .

 ( : التغييرات وإجراءات السظالبة : 10/5السادة )

مغ ” ( يػما28لكيع التغييخات كالسصالبات خالؿ )” يتعيغ عمى السقاكؿ اف يقجـ لراحب العسل تحميال مبشجا
 التعميسات بتغيػيخ أك مغ تاريخ حرػؿ الػاقعة التي أدت الى تكػف السصالبة.تاريخ صجكر 

يقـػ صاحب العسل بالتجقيق كاالتفاؽ عمى قيستيا إف أمكغ ، فإذا لع يتع االتفاؽ عمييا، فإنو يتعيغ عمى 
 صاحب العسل اف يقـػ بتقجيخ تمظ الكيسة .

 ( : تعديل أسعار البشؾد ) إضافية(: 10/6السادة )

%( مغ الكسية 20إذا اختمفت الكسية السكالة ألي بشج مغ بشػد األشغاؿ زيادة أك نقرانًا بسا يتجاكز ) أ.
السجكنة في ججكؿ الكسيات ككاف حاصل ضخب التغيخ في الكسية بدعخ الػحجة السحجد في العقج ليحا البشج 

 العقج عمى أنو بشج بدعخ ثابت، أك% ( مغ قيسة العقج ، كأّف ىحا البشج لع تتع اإلشارة إليو في 2يتجاكز )

 ( أّف العسل قج صجر بذأنو تعميسات بتغيػيخ ، ك1. ) ب
 ( أنو ال يػجج سعخ كحجة مّجكف لو في العقج ، ك2)
( أنو ال يػجج سعخ كحجة محجد مشاسب ، ألّف شبيعة العسل فيو ليدت مذابية ألي بشج آخخ في العقج ، 3)

خكؼ لطخكفو ، فإنو يجب اشتقاؽ سعخ كحجة ججيج مقارنة مع أسعار بشػد أك أّف العسل ال يتع تشفيحه ضسغ ض
العقج ذات الرمة مع تعجيل معقػؿ لذسػؿ أثخ األمػر السبيشة في الفقختيغ )أ،ب( أعاله ، حدبسا ىػ كاجب 

 التصبيق مشيا .

افًا إلييا ىامر كإذا لع يكغ ىشاؾ بشػد ذات صمة فإنو يجب اشتقاقو مغ خالؿ تحجيج الكمفة السعقػلة ، مز
 ربح معقػؿ ، مع األخح في االعتبار أية أمػر أخخى ذات عالقة .

كإلى أف يحيغ كقت االتفاؽ عمى سعخ الػحجة السشاسب ، فإنو يتعيغ عمى صاحب العسل أف يقـػ بػضع 
 مؤقت ألغخاض الجفعات السخحمية . سعخ كحجة
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 -الشحػ التالي :في كل األحػاؿ يتع تصبيق سعخ الػحجة الججيج عمى 

 . في حالة الديادة ، يصبق الدعخ الججيج عمى الكسية التي تديج عغ الكسية السجكنة في الججكؿ ، ك أ
 . في حالة الشقز ، يصبق الدعخ الججيج عمى الكسيات الفعمية. ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عقد المقاولة الموجز / وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكومية

20 
 

 

 

 الفرل الحادي عذر
 قيسة العقد والدفعات

CONTRACT PRICE AND PAYMENT 

 ( : تقدير قيسة االشغال : 11/1السادة )

 ” .الفرل العاشخ“يتع تقجيخ قيسة االشغاؿ حدبسا ىػ محجد في ممحق العقج، مع التقيج بأحكاـ 

 ( : الكذؾف الذيرية :11/2السادة )

 يحق لمسقاكؿ أف يتقاضى الجفعات الذيخية عسا يمي :

 قيسة األشغاؿ التي تع تشفيحىا، –أ 
السحجدة في السمحق ، مغ قيسة السػاد كالتجييدات اآللية التي يتع تػريجىا الى السػقع في  الشدبة السئػية -ب

 كقت معقػؿ،
 كذلظ مع مخاعاة أية إضافات أك خرسيات يسكغ أف تكػف مدتحقة .

 يتعيغ عمى السقاكؿ اف يقجـ الى صاحب العسل كل شيخ كذفَا يبيغ السبالغ التي يعتبخىا مدتحقة لمسقاكؿ .

 ( : الدفعات السرحلية :11/3ة )الساد

( يػما مغ تاريخ تدمسو لكل كذف يتعيغ عمى صاحب العسل أف يجفع لمسقاكؿ السبمغ الػارد في 28خالؿ )
كذف السقاكؿ مخرػمًا مشو السحتجدات بالشدبة السحجدة في السمحق العقج، كأي مبمغ آخخ بيّغ صاحب 

 العسل أسباب عجـ السػافقة عميو .
 العسل ممدمًا بأي مبمغ كاف قج سبق كأف اعتبخه مدتحقًا لمسقاكؿ. ال يكػف صاحب

يحق لراحب العسل اف يستشع عغ دفع أي دفعة مخحمية، الى حيغ اف يتدمع ضساف األداء )إف كاف مصمػبًا 
 (.4/4( بسػجب السادة )
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 ( : السحتجزات :11/4السادة )

( يػمًا مغ تاريخ صجكر 14جدات خالؿ مجة )يتعيغ عمى صاحب العسل اف يخد إلى السقاكؿ مبمغ السحت
 ( . 8/2شيادة تدمع األشغاؿ بسػجب السادة ) 

 ( : تعديل األسعار :11/5السادة )

إذا حرل أي تغيخ في أسعار مػاد اإلسسشت أك حجيج التدميح أك اإلسفمت أك األنابيب السعجنية أك 
ي السمحق حدب شبيعة السذخكع عسا كانت عميو البالستيكية أك السحخكقات أك أي مػاد أخخى يتع تحجيجىا ف

ىحه األسعار قبل يـػ كاحج مغ تاريخ إيجاع العخكض فإّف أسعار البشػد الستعمقة بيا يتع مخاجعتيا لحداب أي 
بالديادة أك الشقراف كفقًا لمسعادالت التي يزعيا كزيخ األشغاؿ العامة كاإلسكاف في حيشو ، ” تعجيل سػاء

 السقاكؿ تأخخ تأخخًا غيخ مبخر في إنجاز األشغاؿ .شخيصة أف ال يكػف 

 ( : الدفعة الختامية:11/6السادة )

( يػما مغ تاريخ انقزاء فتخة الريانة في العقج مدتخمرا نيائيا الى 21يتعيغ عمى السقاكؿ اف يقجـ خالؿ )
 قيسة العقج الشيائية .صاحب العسل مجعسا بالػثائق السصمػبة بذكٍل معقػؿ لتسكيغ صاحب العسل مغ التحقق 

( يػما مغ تاريخ تقجيع 21كسا يتعيغ عمى صاحب العسل اف يجفع لمسقاكؿ أي مبمغ مدتحق خالؿ )
السدتخمز الشيائي ، كاذا لع يػافق صاحب العسل عمى أي جدء مغ السدتخمز الشيائي الحي قجمو السقاكؿ، 

 لجفع. فإنو يتعيغ عميو أف يبيغ اسباب عجـ مػافقتو عشجما يقـػ با

 ( : عسلة الدفع :11/7السادة )

 يتع الجفع بالعسمة السحجدة في السمحق .

 ( : الدفعات الستأخرة: 11/8السادة )

لمسقاكؿ الحق في استيفاء الفػائج )بالشدبة السحجدة في السمحق ( عغ كل يـػ يخفق فيو صاحب العسل عغ 
 الجفع متجاكزًا لفتخات الجفع السحجدة. 
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 عذرالفرل الثاني 
 التقرير

DEFAULT 

 :  ( : تقرير السقاول12/1السادة )

اذا تخمي السقاكؿ عغ األشغاؿ ، أك رفس أك اخفق في االلتداـ بتعميسات صاحب العسل الشافحة ، كإذا اخفق 
في مػاصمة التشفيح بالدخعة الالزمة دكنسا تأخخ، أك انو أخّل بالعقج بالخغع مغ اشعاره خصيا، فإنو يسكغ 

 ، كمبيشًا فيو التقريخ .”السادة“العسل إشعاره بحلظ ، مذيخًا إلى ىحه لراحب 

( يػما مغ تاريخ تدمسو 14إذا لع يقع السقاكؿ باتخاذ كل الخصػات السسكشة عسميا لسعالجة التقريخ خالؿ )
( 21اشعار صاحب العسل، فإنو يسكغ لراحب العسل انياء العقج بعج تػجيو اشعار ثاف لمسقاكؿ خالؿ مجة )

يػما أخخى . كعشجئح ، يتعيغ عمى السقاكؿ اف يخمي السػقع كيتخؾ فيو السػاد كالتجييدات اآللية كأية معجات 
 لمسقاكؿ يرجر صاحب العسل تعميسات باستخجاميا حدب إشعاره الثاني كذلظ إلى أف يتع إنجاز األشغاؿ .

 ( : تقرير صاحب العسل :12/2السادة )

يجفع الى السقاكؿ أي دفعة تدتحق كفقًا لمعقج ، أك أنو قج قاـ باإلخالؿ اذا اخفق صاحب العسل في اف 
” السادة “بالعقج، بالخغع مغ تدمسو إشعارا خصيًا بحلظ، فإنو يحق لمسقاكؿ اف يػجو اشعارًا باإلشارة إلى ىحه 

سو لالشعار، اياـ( مغ تاريخ تدم7كمبيشًا فيو التقريخ. كإذا لع يقع صاحب العسل بسعالجة التقريخ خالؿ )
 فإنو يسكغ لمسقاكؿ أف يعمق تشفيح االشغاؿ بكامميا أك أية اجداء مشيا.

( يػما مغ تاريخ تدمسو اشعار السقاكؿ، فإنو يسكغ 28اذا لع يقع صاحب العسل بسعالجة التقريخ خالؿ )
 لمسقاكؿ إنياء العقج بعج تػجيو اشعار ثاف لراحب العسل خالؿ مجة

 يتعيغ عمى السقاكؿ إخالء السػقع . ( يػما أخخى . كعشجئح21)

 ( : )اإلفالس( :12/3السادة )

اذا أعمغ عغ اف أيًا مغ الفخيقيغ قج أصبح معدخا بسػجب أي قانػف مصبق، فإنو يحق لمفخيق اآلخخ، بػاسصة 
اشعار خصي، اف يشيي العقج برػرة فػرية. كفي مثل ىحه الحالة، يتعيغ عمى السقاكؿ )اذا كاف ىػ الفخيق 

سعدخ( اف يخمي السػقع، تاركا فيو أية معجات لمسقاكؿ كالتي يرجر صاحب العسل بذأنيا اشعارًا خصيًا ال
 بزخكرة استعساليا حتى يتع إنجاز األشغاؿ .
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 ( : الدفع عشد اإلنياء :12/4السادة )

اشغاؿ كما كرده  في أف ُيجفع لو الخصيج الستبقي لكيسة ما نفحه مغ –بعج إنياء العقج  -يكػف السقاكؿ مدتحقاً 
 الى السػقع مغ مػاد كتجييدات آلية برػرة معقػلة، كعمى اف يتع تعجيل السبمغ السدتحق لذسػؿ ما يمي : 

 (،10/4أية مبالغ تدتحق لمسقاكؿ مقابل التغييخات عسال باحكاـ السادة ) –أ 
 أية مبالغ تدتحق لراحب العسل ، -ب
 اليج أك استخجاميا مغ قبل صاحب العسل .اإلفخاج عغ معجات السقاكؿ في حالة كضع  -ج
( ، فإنو يكػف مدتحقًا الستيفاء مبمغ 12/3( أك )12/1إذا قاـ صاحب العسل بإنياء العقج عسال بالسادة ) -د

 %( مغ قيسة اجداء االشغاؿ التي لع تشفح بتاريخ اإلنياء .20يعادؿ )
( ، فإنو يكػف مدتحقًا لكمفة تعميق العسل 12/3) ( أك12/2إذا قاـ السقاكؿ بإنياء العقج عسال بالسادة ) -ىػ

 %( مغ قيسة االشغاؿ التي لع تشفح بتاريخ االنياء.10كاالخالء معًامزافا إلييسا مبمغًا يعادؿ )

 ( يػما مغ تاريخ األشعار. 28عمى اف يتع دفع ما يدتحق دفعو اك استخداده خالؿ )
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 الفرل الثالث عذر
 السخاطر والسدؤولية

RISK AND RESPONSIBILITY 

 ( : عشاية السقاول باألشغال : 13/1السادة )

يتحسل السقاكؿ السدؤكلية الكاممة عغ العشاية باألشغاؿ ابتجاء مغ تاريخ السباشخة كحتى تاريخ صجكر شيادة 
أما إذا (، إذ تشتقل مدؤكلية العشاية باألشغاؿ حيشئح إلى صاحب العسل. 8/2تدمع األشغاؿ بسػجب السادة )

لحق باألشغاؿ أي ضخر أك خدارة خالؿ الفتخة السحكػرة أعاله ، فإنو يتعيغ عمى السقاكؿ أف يقـػ بإصالح 
 مثل ىحا الزخر أك الخدارة ، لتربح األشغاؿ مصابقة لمعقج .

كما لع تكغ الخدارة أك الزخر ناتجة عغ أي مغ مدؤكليات صاحب العسل ، فإنو يتعيغ عمى السقاكؿ أف 
صاحب العسل كمقاكلي صاحب العسل كككالئو كمدتخجميو عغ كل خدارة أك ضخر يمحق باألشغاؿ يعػض 

، كعغ كل السصالبات أك الشفقات الشاتجة عغ األشغاؿ بدبب إخالؿ السقاكؿ بالعقج إىسااًل أك تقريخًا ، ىػ أك 
 أي مغ ككالئو أك مدتخجميو.

 ( : القؾة القاىرة :13/2السادة )
فخيق ، أك كاف سيتعحر عميو ، الكياـ بأي مغ التداماتو بدبب قػة قاىخة فإنو يتعيغ عمى  إذا تعحر عمى أي

ذلظ الفخيق الستأثخ إشعار الفخيق اآلخخ فػرًا باألمخ. كإذا تصمب األمخ، فإنو يتعيغ عمى السقاكؿ أف يعمق 
 ات السقاكؿ.تشفيح األشغاؿ، كالى السجى الحي يتفق عميو مع صاحب العسل أف يقـػ بإخالء معج

( يػما، فإنو يسكغ ألي مغ الفخيقيغ أف يخسل إلى الفخيق اآلخخ 84إذا استسخ مفعػؿ القػة القاىخة لسجة )
 ( يػما مغ تاريخ إرساؿ اإلشعار.28إشعارا باإلنياء ، عمى أف يربح اإلنياء نافحا بعج مخكر )

األشغاؿ السشفحة كالسػاد كالتجييدات اآللية  بعج اإلنياء، يكػف السقاكؿ مدتحقًا لمخصيج غيخ السجفػع مغ قيسة
 التي تع تػريجىا برػرة معقػلة إلى السػقع ، مع شسػؿ

 -ما يمي :
 (،10/4أية مبالغ تدتحق لمسقاكؿ بسػجب السادة ) - أ

 كمفة تعميق العسل كاإلخالء ، -ب
 أية مبالغ تدتحق لراحب العسل . -ج

 ( يػما مغ تاريخ اإلشعار باإلنياء .28تخداده خالؿ )كعمى أف يتع دفع رصيج ما يدتحق دفعو أك اس
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 الفرل الرابع عذر

 التأميؽ
INSURANCE 

 ( : مقدار الغظاء التأميشي: 14/1السادة )

يتعيغ عمى السقاكؿ قبل مباشخة العسل، أف يدترجر كيػاصل عمى إدامة التأميشات التالية باسسي الفخيقيغ 
 مجتسعيغ:

 يمحق باألشغاؿ كالسػاد كالتجييدات اآللية كمعجات السقاكؿ ، أكعغ أي خدارة كضخر قج  -أ
عغ مدؤكلية كال الفخيقيغ تجاه أي خدارة كضخر أك كفاة كإصابة تمحق بأي شخؼ ثالث أك مستمكاتو  -ب

مسا قج يشجع عغ تشفيح السقاكؿ لمعقج ، بسا في ذلظ مدؤكلية السقاكؿ تجاه أية أضخار قج تمحق بسستمكات 
 ل )فيسا عجا األشغاؿ( ، كصاحب العس

عغ مدؤكلية الفخيقيغ كأي مسثل لراحب العسل كالسيشجس تجاه أية كفاة أك إصابة قج تمحق بسدتخجمي  -ج
 السقاكؿ، أك صاحب العسل كمسثميو كأفخاده

كالسيشجس كمدتخجميو في السػقع عجا ما يقع ضسغ مدؤكلية صاحب العسل إلى السجى الحي تحقق ، عغ 
 ىساؿ مسثمو أك السيشجس أك أي مغ مدتخجمييع.إىسالو أك إ 

 ( : الترتيبات : 14/2السادة )

يتعيغ أف تكػف التأميشات متػافقة مع أية متصمبات محجدة في السمحق ، كعمى أف تكػف كثائق التأميغ صادرة 
يقجـ عغ جيات مؤمشة كبذخكط تأميشية مػافق عمييا مغ قبل صاحب العسل. كسا يتعيغ عمى السقاكؿ أف 

 لراحب العسل اإلثبات بأف كثائق التأميغ تطل سارية السفعػؿ كبأف األقداط الستختبة عمييا قج تع تدجيجىا.
يحتفع الفخيقاف مجتسعيغ بأية مبالغ يتع صخفيا ليسا مغ قبل الجيات السؤمشة مقابل أي ضخر أك خدارة قج 

لخدارة أك لمتعػيس عغ أية خدارة أك تمحق باألشغاؿ، كعمى أف يتع استخجاميا إلصالح الزخر كجبخ ا
 ضخر ال يتع إصالحو.

يشبغي أف تتزسغ جسيع التأميشات شخشًا يشز عمى السدؤكليات الستقابمة لكل مغ صاحب العسل كالسقاكؿ 
 باعتبارىسا كتابيغ مشفرميغ فييا .

 ( : اإلخفاؽ في استرجار التأميشات :14/3السادة )
إدامة أي مغ كثائق التأميغ السصمػبة بسػجب السػاد السحكػرة أعاله ، أك أذا اخفق السقاكؿ في استرجار أك 

عجد عغ تقجيع اإلثبات الكافي كالػثائق كاإليراالت ، فإنو يحق لراحب العسل، دكف اإلجحاؼ بأي حق 
أك معالجة أخخى متختبة لو ، أف يدترجر أية تغصيات تأميشية عغ مثل ىحا اإلخفاؽ ، كاف يجفع ما يتختب 

 ييا مغ أقداط ، كاف يدتخد ما يجفعو إزاءىا كخرسيات مغ أية مدتحقات لمسقاكؿ .عم



 عقد المقاولة الموجز / وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكومية

26 
 

 الفرل الخامس عذر
 حل الخالفات

RESOLUTION OF DISPUTES 

 ( : فض الخالفات : 15/1السادة )

إذا لع يتع االتفاؽ ، فإّف أي خالؼ يشذأ فيسا بيغ السقاكؿ كصاحب العسل بخرػص العقج أك ما يترل بو ، 
اًل ألي تقيػيع أك قخار آخخ لراحب العسل ، فإنو يحق ألي مغ الفخيقيغ إحالتو لمفس بسػجب قػاعج فس شام

الخالفات ) القػاعج ( السخفقة . كيكػف فاض الخالفات ) الحكع ( أي شخز يتفق عميو الفخيقاف ، كفي حالة 
 ” .القػاعج ” عجـ اتفاقيسا ، يتع تعيػيشو بسػجب 

 شعار بعدم الرضى : ( : اال15/2السادة )

( ، أك إذا لع يقع الحكع بإصجار قخاره خالؿ  Adjudicatorإذا لع يخض أي مغ الفخيقيغ بقخار الحكع) 
السذار إلييا، فإنو يسكغ لمفخيق السعتخض إرساؿ إشعار بعجـ رضاه إلى الفخيق ” القػاعج“السيمة السحجدة في 

( يػما مغ تاريخ تدمسو لمقخار أك مغ تاريخ انقزاء السيمة السحجدة التخاذ القخار. كإذا لع 14اآلخخ خالؿ )
 بعجـ الخضى خالؿ تمظ السيمة، فإف قخار الحكع يعتبخ نيائيا كممدما لمفخيقيغ. يرجر أي إشعار

أما إذا تع إرساؿ اإلشعار بعجـ الخضى خالؿ السيمة السحجدة، يكػف القخار ممدما لمفخيقيغ ليشفحاه دكنسا تأخيخ 
 ما لع كحتى تتع إعادة الشطخ في قخار الحكع بػاسصة التحكيع .

 كيؼ : ( : التح15/3السادة )

إف أي خالؼ صجر بذأنو إشعار بعجـ الخضى، يجب الفرل فيو نيائيا مغ قبل محكع كاحج بسػجب قػاعج 
التحكيع السحجدة في السمحق . كفي حالة عجـ اتفاؽ الفخيقيغ عمى تعيػيغ السحكع ، تقـػ سمصة التعيػيغ 

 السحجدة في السمحق بتعيػيشو .

 (1/5ع السحجد في السمحق ، كبالمغة السذار إلييا في السادة )يتع عقج جمدات التحكيع في مكاف التحكي
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 : .....................................................................................سوعلمشا

 

 

 ....................................................................................: مقس ءاغلعا

 

 

 

 

 

 

 نللمناقصي ثلتعليماا-أ

  لخاصتا سوغلشا-ب 

 ثلظماناوا ثالتفاقياا رجنما-ج

 

 

 

 

 

 

 سوغلش/ ا صجولما دلعقا نم ولألا صءللج متمماً دحولما لتولمقاا دعق سفتد نم صءلجهزا ا سيعتب

 .   لعامتا

 داً عائ سيعتب لعامتا سوغلشا وادم على ليدتعأو  ءلغاأو إ ظافتإ نم سوغلشهزه ا في سدي ماإّن 

 وادلما كتل على دليعّأو  يلغيأو  فيظيأو  سيفع ريلا دسبالق به رخؤيو
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 لثانيا صءلجا

 سطلفها 

 

 

 

 

 29 التعليماث للمناقصين  أ

 29 وثائق العطاء 

 30 إعذاد وتقذيم عشوض المناقصاث 

 32 تقييم العشوض وإحالت العطاء 

 33 العماناث ) الكفاالث (

 34 الششوغ الخاصت  ب

 37 والعماناثنمارج اإلتفاقياث  ج

 38 نمورج كتاب عشض المناقصت 1-ج

 39 الملحق 2-ج

 41 نمورج كفالت المناقصت 3-ج

 42 نمورج إتفاقيت العقذ 4-ج

 43 نمورج إتفاقيت فّط الخالفاث 5-ج

 44 قواعذ إتفاقيت فّط الخالفاث 

 47 نمورج ظمان األداء ) كفالت التنفيز ( 6-ج

 48 نمورج ظمان إصالح العيوب ) كفالت الصيانت ( 7-ج

 49 نمورج مخالصت عن دفعت اإلنجاص عنذ تغلم األشغال  8-ج

 50 نمورج إقشاس بالمخالصت 9-ج

 51 متعلق بالذفعاث األخشىإقشاس  10-ج

 52 إقشاس متعلق بالذفعاث الممنوعت  11-ج
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 التعليسات للسشاقريؽ  –أ 

Instructions to Tenderers 

 
 ( 2022  /11ـ ع  مشاقرو رقع )

 
 2022/    11  ع . ـ    الدكار باصات مجسع حسامات انذاء  بسذخكع :ص الخا               

 
 
لمسقاكليغ الحيغ يحق ليع شخاء ندػخ السشاقرػة بسػجػب اإلعػالف عػغ شػخح ىػحا العصػاء، كالػخاغبيغ يسكغ  (1)

باالشػتخاؾ فػي السشاقرػػة أف يتقػجمػا لمحرػػػؿ عمػى ندػػخة مػغ كثػائق العصػػاء السػزعػة مػػع الػجعػة مقابػػل 
 دفع ثسغ الشدخة السقخر.

 تذسل وثائق العظاء ليذا السذروع ما يلي: (2)
 ا فييا اإلعالفدعػة العصاء بس -

 الذخكط العامة لمعقج الجزء األول : -

 :الجزء الثاني -
 التعميسات لمسشاقريغ -أ 

 الذخكط الخاصة -ب 
 الذخكط الخاصة االضافية -ج 
 نساذج العخض كالزسانات كاالتفاقيات كالبيانات -د

 الجزء الثالث: -
 السػاصفات الخاصة -
 ججاكؿ الكسيات كاألسعار -
 السخصصات  :الرابعالجزء  -
 السػاصفات الفشية العامة  :الجزء الخامس -
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 تلمناقصاا روضع ميدتقو دادعإ
 

 :روضلعا ميدتق يقةطر
، كأف   ؿلعما قعكم رةيازب كـيقأف  لمناقصةھحه ا في راؾباالشت بغري فم عمى ينبغي( 3)

 مةزلالا تماكلمعما جميع عمى ،لخاصةا ّنفقتك ّليتؤمس عمىك ّبنفس ؿيحصكأف  ّعمي رؼيتع
،  لمحميةا داتلعاا رسائك ركعبالمش ةطلمحيا ضخكؼلكا آيتھما ـٓيتف، كأف  رضلعا ـيدلتق ّل

 عمى رثؤت لتيا ؾتم، أك  بالمناقصة عالقة آل لتيا رى آلخا كرألما ؿك، ك ؿلعمكضخكؼ ا
 .ّضرع رسعاأ ضعك
 
 بتعبئة  ضلمناقا ـٕيق، ك شفتذلا ازھ في رجذلما لمناقصةا ضشع ذجٕنم عمى ضشلعا ـذيق-أ
 ٍألماكا في لمناقصةا كثائك قعٕيك ىشخأ كمالحكأي  رألسعاكا تلكمياا اكؿذجك ذجٕلنما
 .  كلزل دةذلمحا

 طبخ تلكمماكا ـقارباأل تلكمياا داكؿج في دةحكلا رسعاأ خانة تعبئة كف يكأف  رطيشت-ب
 .ضحكا
أي  صلمناقا رى ج، كإذا أ صلمناقا ؿقب فم ءاطلعا ؽثائك عمى ؿيدتعأي  ؿخاإد كزيج ال-ج
 .ّضرع ضفر لىإ ؤديي ؾلذ ففّإ،  تلتعميماھحه ا فم يبأ ؿّخأك إذا أ ؿيدتع
 

  ءاطلعا كةعكد تلتعميماھحه ا في كبمطلما ؽلنسا عمى ّضرع دـيقأف  صلمناقا عمى بيج( 4)
 : لتاليةا تماكلمعمكا تلبياناا عمى رضلعا ؿيشتمكأف 

 . ؿلكاما سميرلا صلمناقا كافعن-أ
 آعن قيعكبالت كضلمفا ؤكؿلممس ضيكلتفا بكتاك كةرشأك  فكا رداً ف صلمناقا ةمنشأ ضعك-ب
. 
 يعرلمشا، كا ازھنجكأف أ ؽسب لتيا يعرلمشاا ؼصك فبيا مع،  ّالتؤھمك صلمناقا رةخب-ج
 . قعيةكا ـقاربأ ازھنجاإ بنس فبيا، ك حاليًا آب ـزلممتا
 بالمبمغ ره،ألمك ؿلعما بصاح لصالح دؽمص ؾشيأك  مالية كفالة دـلمقا رضلعا مع ؽفري-د
 ؾتم كف تكأف  عمى، ك لمناقصةا في كؿخدلم صلمناقا زاـلتا يةدّ ج عمى ؿليدك ؽلممحا في ددلمحا
 ـل فيذلا فلممناقصي تلكفاالھحه ا دتعا.  ردفألا في ؿلمعم ّل صخرم ؾبن فع درةصا لكفالةا

 ءآنتأك ا ءاطلعا حالةإ يخرتا فم ـياأ (7)خالؿ لمجنةا ررهتق حسبما،  ءاطلعا ـٓعمي ؿيح
 لكفالةھحه ا ّليإ دفتعا ءاطلعا ّلي ؿيحا ذيلا صلمناقا ما، أ ؽسبأ مآيأ لمناقصةا كفالة صالحية

 . دلعقا كعقك داءألا فضما دـيقأف  دبع
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 تكانإذا  ّضربع آفاقأك إر آيمدتق صلمناقا لىإ بمطي رى خأ تبياناأك  تماكمعمأي -ھػ
 . تلتعميماأك ھحه ا لخاصةا تصفاكالمأك ا إلضافيةا لخاصةا ركطلشا بجكبم بةكمطم
 
  لكميةا لقيمةا آنأ عمى تلكمياا دكؿج في كدلبنا ـماأ صلمناقا آندكي لتيا رألسعاا رتعتب( 5)
  يةديٓلتما ؿألعماا ؾلذك ؿتشم آن، كأ ـلمتسمي قابمة زةمنج كرةبص كدلبنا ؾتم فم ؿك
(Preliminaries.) 
 ؾناھ تكانأك  ء،اطلعا ؽثائك في ضتناقأك  سلتباأي ا ؾناھ فكا: إذا ساللتباا ضيحكت( 6)

 سئير لىإ يطخ بمطب دـيتقأف  صلمناقا فعمى،  ءاطلعا ؽثائك في كضغمأي  ضيحكلت حاجة
 ددلمحا يخرلتاا ؽيسب دعكم في ساللتباا لةكإزا ضيحكلتا ؿجأ فم لمختصةا ءاتاطلعا لجنة
 جميع عمى راتالستفساا عمى إلجابةا يعكزت ـيت، ك ـياأ(  7)  ال يقل عغ بما ءاطلعا لفتح

 دعكلما ديدتم بمطل رراً مب ضيحكلتھحا ا ؿمث ذيتخأف  كزيج ال، ك ءاطلمع فميدلمتقا فلمناقصيا
 .رضلعا ـيدلتق ددلمحا
  :ركضلعا داعيإ( 7)
 صلخاا (/           ) ءاطع رجلخاا فم ّعمي كـمختضخؼ  فيك متكاماًل رضلعا دـيق-أ

 : ركعبمش
 .................................................................................
................................................................................. 

 آعالنإ في لمختصةا ءاتاطلعا لجنة ددهتح ذيلا ءاتاطلعا دكؽ صن في كدعيك كؿلمقاا ـسكا
 . داعلإلي فيددلمحا يخرلتاكا دعكلما ؿقبأك  في ؾلكذ ءاطلعا فع
 .  مقفاًل ّصاحب لىإ ديعاك ضفري داعإليا دعكم دبع دـيق رضعّإف أي -ب
 في صنإذا  اّل، إ فلمناقصيا فم بغري فم كربحض عمنية جمسة في دةعا ركضلعا تفتح-ج
 . رخآ كبسمأ عتباا عمى ءاطلعا كةعد

 
 :ركضلعا ميةزالإ( 8)
كيزل العخض  ّيمدتق دبع رضلعھحا ا بسح كزيج الك صلممناق مًازمم دـلمقا رضلعا ريعتب 
 في ددحإذا  اّلإ ركضلعا داعيإ يخرتا فم" داءبتا ( يػماً 60) رةلفت ّب دـتق ذيلا صلممناق مًازمم
 . دةلمھحه ا فمأشػؿ  زاـلتا دةم ءاطلعا كةعد
 : لمناقصةا رسعك فعدلا تعمال( 9)
 .ءاطلعا كةعد ركطش في ؾلذ رغي عمى صنإذا  اّلإ رينادبال رهسعاأ ـيدتق صلمناقا عمى 
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 ءاطلعا حالةوإ روضلعا متقيي
 

 :ركضلعا ـ( تقيي10)
 بجكبم درةلصاا ميةكلحكا ءاتاطلعا تتعميما بجكبم آيمػتقيك تلمناقصاا ركضع سةدرا ـيت 
 . تلتعميماا ذهٓب يةكدرا عالإط عمى كف يكأف  صلمناقا في رضيفت، ك ميةكلحكا ؿألشغاا ـاظن
 : ركضلعا ؽقيدت كبسمأ( 11)
ھحه  ّعمي كف تكأف  بيج ماك مبمغأي  جممة بحسا فبي ضتناقأك  أطخ رضلعا في دجإذا ك-أ 
 ؿيدتع ـيت بالتاليك  دةحكلا رسع ؽبيطتك ؽيتف بما لمبمغا جممة ؿيدبتع ؽلحا لمختصةا فممجنة، 

 . ؾلذل فقًاك ءاطلمع إلجماليا لمبمغأك ا رألسعاا كعمجم
 يھ تلكمماا كتابة رفتعتب،  تبالكمما كتابة كركذلما فع ـقارباأل كركذلما ددلعا ؼختمإذا ا-ب 
 . لةكمعق رغي تبالكمما لقيمةا تكانإذا  اّل، إ ؾلذل تبعًا لقيمةا تصححك مةزلمما
 كعلمجما كف يكك كعلمجما تصحيح ـيت ّفإن،  لحسابيةا تلعممياا فمأي  في أطخ دجإذا ك-ج 
 . صلممناق مًازمم لمصححا
 ماإ لمختصةا لمجنة ؽيح ّفإن،  كدلبنا فم ركثأك أ دبن ربتسعي ـيق ـل صلمناقّأف ا دجإذا ك-د
،  رى ألخا ءاطلعا كدبن عمى محممة آكأنك رةلمسعا رغي كدلبنا ؾتم رعتباأك ا رضلعا ضفر
 . ؿمقاب دكف ب ( ءاطلعا ّعمي ؿحيإذا أ فيما ) اذھتنفي صلمناقا عمىك
 يمي بما ؽلحا لمختصةا فممجنة،  آفي مبالغأك  ةكطمغم كرةبص دبن ربتسعي صلمناقا ـقاإذا -ھػ 
 : 
 ، أك  رضلعا ضفر -1
 فلمناقصيا رسعاكأ جةدارلا كؽ لسا ربأسعا مستأنسة كؿلمقاا فةربمع رألسعاا ؿيدتع -2
 قيمة فم ؿقأك أ يةكمسا ؿيدلتعا دبع رضلمع إلجماليةا لقيمةا تبقىأف  ةطيرش)  فيرآلخا
 .(لحسابيا ؽقيدلتا دبع رضلعا
ھحه  فيكرد  بما دمتقي رغي رضعأي  ؿماإھ في آبحق لمختصةا ءاتاطلعا لجنة ظتحتف( 12)
دكف  ءاطلعا حالةكإ ميةكلحكا ؿألشغاا ـاظن ـحكاأ بجكبم آصالحيات رستما كما،  تلتعميماا
 في ؽحأي  ءاطبالع زيُف ـل صمناق يأل كف يكدكف أف  ؾلذ ؿك ـيت، ك قيمة ركضلعا ؿبأق دلتقيا
 . ؾلإزاء ذ ضيكتع يبأ ؿلعما بصاح البةطم
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 ( تلكفاالا ) تلضماناا
 

 ( : ذلتنفيا كفالة ) داءألا فضما( 13)
 يًاطخ ّبالغإ يخرتا فم مًاكي( 14) رةفت ؿخال دلعقا قيعكبت كـيقأف  ءاطبالع زلفائا صلمناقا عمى

 داءألا فضما ؿلعما بصاح لىإ دـيقأف  صلمناقا عمى، ك ّل ّيمزتمأك  ّعمي ءاطلعا بإحالة
 فع درلصاا فلضماھحا ا قيمة كف تك، ك ؽفرلما فلضماا كذجنم بحس دلعقا تفاقيةا قيعكت دعن
 تمازالتا ذلتنفي ضمانًا ؾلكذ ؽلممحا في ددةلمحا بالقيمة ردفألا في ؿلمعم خصةرلما كؾلبنا دحأ
 . دلعقا راضألغ ءفاك كؿلمقاا عمى بتريت دق ما فعدل، ك تامًا ذاً تنفي دلعقا

 داءألا فضما ـيدتق فع زعج، أك  دلعقا تفاقيةا قيعكت فع رتأخأك  صلمناقا ضفإذا ر
 كعجرلدكف ا ّضربع فقةرلما لمناقصةا كفالة درةمصا ؿلعما بلصاح ؽيح ادھفعن،  كبمطلما
 .آبشأن ضيكتع يبأأك  آب البةطلما في ؽحأي  صلممناق كف يك ال، ك ءلقضاا لىإ

 
 : (لصيانةا كفالة) كبلعيا حصالإ فضما( 14)
 حصالإ فضما،  ؿألشغاا ـبتسم رإلشعاا ّتسمم دعن ؿلعما بلصاح دـيقأف  كؿلمقاا عمى 
 ؿعماأ ذبتنفي ّقيام فلضما،  زةلمنجا ؿألشغاا قيمة فم% 5)كفالة الريانة( بكيسة  كبلعيا
 ؽممح في آعمي كصلمنصا دةلمم بةكمطلما لصيانةكا صقكالنا ؿستكماكا بقيمة  كبلعيا حصالإ

ھحه  ـبتسمي، ك ردفألا في ؿلمعم صخرم ؾبن فع درةصا كف تك ثبحي، ك لمناقصةا رضع
 .قعالأ ّعن كهلمنا داءألا فضما كؿلممقا دعاُي ؿلعما بلصاح لكفالةا
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 لخاصةا روطلشا-ب
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 الذروط الخاصة
 
عمى السقاكؿ عجـ االنتقاؿ مغ مخحمة عسل إلى أخخى إال بعج الحرػؿ عمى  -1

مػافقة السيشجس الخصية عمييا مع االلتداـ التاـ بالتشفيح حدب الججاكؿ مغ حيث 
 التختيب.

عمى السقاكؿ تقجيع بخنامج عسل يػضح مخاحل العسل كالجفعات السالية الستػقعة  -2
 . شخاؼج مػافقة الجية السكمفة باإللمدحب بع

إرفاؽ خصة عسل تفريمية بكيفية تشفيحه لسػاقع السذخكع مػقعا مػقع مع اخح   -3
السػافقة السدبقة عمى ذلظ مغ السيشجس السذخؼ عمى السذخكع مع األخح بعيغ 

 . دالمة العامة كالحفاظ عمى البيئةاالعتبار عشاصخ ال

الثاني مغ ة لمجدئيغ األكؿ ك تعتبخ الذخكط الخاصة كالسػاصفات الخاصة مكسم -4
غ عقج السقاكلة كمكسمة لمسػاصفات العامة لمسباني كالصخؽ كالجدػر الرادرة عدفتخ 

 . كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف

في حاؿ قياـ السقاكؿ بتشفيح أعساؿ غيخ مصابقة لمسػاصفات يتع أزالتيا فػرا كعمى  -5
تو كميسا بمغت خخ عمى نفقنفقتو الخاصة كلػ تصمب األجخاء أزالتيا بػاسصة مقاكؿ آ

 .التكمفة

يجػز العسل خارج أكقات الجكاـ كأياـ العصل الخسسية في حاؿ شمب السقاكؿ ذلظ  -6
 خصيا كيتحسل السقاكؿ بجؿ إضافي لمسخاقبيغ حدب قانػف العسل .

 العسلإدارة  ضبط :- 
 .السيشجس في تختيب مػاعيج اجتساعات السػقع كإعجاد محاضخ االجتساع  معيتعاكف  أف
 .ـ سيخ العسل كإعجاد التقاريخجالرػر الفػتػغخافية لبياف تق بأخحيقـػ  أف
ل السيشجس عغ إنجازاتو أكال العيػب ، أف يزع ججكاًل لحلظ ، كاف يعمع مسث إصالححالة  في

 .بأكؿ
أك مداعج السيشجس لسادة أك عسل ما فيجب عمى السقاكؿ البجء  السيشجسحالة رفس  في

تخحاتو باإلعادة أك الترحيح إلى مسثل السيشجس أك السيشجس مق يقجـبترحيح الػضع أف 
 .الخصأ تكخار،كذلظ لتالفي 

% ( عمى كسيات العصاء ضسغ 25البتخاء ) السالظ ( أضافو ما ندبتو ) إقميعلدمصة  يحق -
داخل حجكد الدمصة كبشفذ أسعار العصاء كال يتقاضى السقاكؿ آي عالكات  متفخقةمشاشق 
  .الديادات في حاؿ إقخارىا كتشفيحىا ىحهمقابل 

 -السقاكالت كأداء ميامو بخرػص العقج : ميشة مسارسة
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 : الجيجة السسارسة
يكغ قج حجد كصف كامل لسادة أك مشتج أك مرشعيو ، فإنو مغ السفيػـ أف تكػف تمظ  لع إذا -

 لسسارساتيًا أك العسل مالئسة ألغخاض العقج أك ما يسكغ أف يدتشتج مغ مزاميشو مشصك السادة
.والسعسػل الكياسيةالتشفيح الجيجة ، بسا في ذلظ نرػص البشػد كالسػاصفات العامة كالسػاصفات 

    
شخيصة احزار شيادة تفخغ حجيث التخخج بتعييغ ككيال مفػضًا بسؤىل ىشجسة مجنية  السقاكؿ يمتـد -

(  400)ة الذخط يتع خرع مبمغ كقجر  بيحاكفي حاؿ عجـ االلتداـ متفخغ لمسذخكع  ،مغ نقابة السيشجسيغ 
 .شيخيا مغ استحقاقات السقاكؿ ديشار

كيتع تعييغ احج كػادر الدمصة عساؿ تشفيح السذخكع خالؿ العصل الخسسية أ يجب عمى السقاكؿ متابعة  -
  .لستابعة االعساؿ خالؿ اياـ العصل ككحلظ السحافطة عمى تقميل الزجيج قجر السدتصاع
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 تلضماناوا تالتفاقياا ذجنما -ج
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 نمورج كتاب عشض المناقصت 1-ج
Letter of Tender 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المششوع: ..........................................................العطاء سقم:................
 

___________________________________________________________ 

 
 .................................................................... : إنٗ ثنغجدر )طجفخ ثنؼًم(

 

نمذ لًُج دضٚجسر ثنًٕلغ ٔثنضؼشف ػهٗ ثنظشٔف ثنًقٛطز دّ ، كًج لًُج دذسثعز ششٔؽ ثنؼمذ ، 

ٔثنًخططجس ٔؽذثٔل ثنكًٛجس ، ٔيهقك ػشع ثنًُجلظز ، ٔيالفك ثنؼطجء ٔثنًٕثطفجس ، 

......................................................................................... ثنًضؼهمز دضُفٛز أشغجل 

ثنًششٔع ثنًزكٕس أػالِ . َٔؼشع َقٍ ثنًٕلؼٍٛ أدَجِ أٌ َمٕو دضُفٛز ثألشغجل ٔإَؾجصْج 

صغهًٛٓج ٔإطالؿ أٚز ػٕٛح فٛٓج ٔفمجً نٓزث ثنؼشع ثنز٘ ٚشًم كم ْزِ ثنٕعجةك ثنًذسؽز أػالِ ٔ

يمجدم يذهغ إؽًجنٙ ٔلذسِ : ......................................... أٔ أ٘ يذهغ آخش ٚظذـ يغضقمجً نُج 

 دًٕؽخ ششٔؽ ثنؼمذ .

ً 90َٕثفك ػهٗ ثالنضضثو دؼشع ثنًُجلظز ْزث نًذر ) ٌّ ٚظم  ( ٕٚيج يٍ صجسٚخ إٚذثع ثنؼشٔع ، ٔأ

ٌّ يهقك  ثنؼشع يهضيجً نُج ، ًٔٚكُكى لذٕنّ فٙ أ٘ ٔلش لذم ثَمؼجء يذر ثالنضضثو ْزِ ، كًج َمش دأ

 ػشع ثنًُجلظز ٚشكم ؽضءث" ال ٚضؾضأ يٍ كضجح ثنًُجلظز " .

ششٔؽ ( يٍ 4/4َضؼٓذ فٙ فجنز لذٕل ػشػُج ، أٌ َمذو ػًجٌ ثألدثء ثنًطهٕح دًٕؽخ ثنًجدر )

ثنؼمذ ، ٔأٌ َذجشش ثنؼًم دضجسٚخ أيش ثنًذجششر ، ٔأٌ َُؾض ثألشغجل َٔغهًٓج َٔظهـ أٚز ػٕٛح 

 فٛٓج ٔفمجً نًضطهذجس ٔعجةك ثنؼمذ خالل " يذر ثإلَؾجص "  .

ٌّ " كضجح ػشع ثنًُجلظز"  ٔيج نى ٚضى إػذثد ٔصٕلٛغ ثصفجلٛز سعًٛز فًٛج دُُٛج ، ٔإنٗ أٌ ٚضى رنك فئ

 مذٕل أٔ لشثس ثإلفجنز ثنز٘ صظذسَّٔ ، ٚؼضذش ػمذثً يهضيجً فًٛج دُُٛج ٔدُٛكى .ْزث يغ " كضجح ثن

 َٔؼهى كزنك دأَكى غٛش يهضيٍٛ دمذٕل ألم ثنؼشٔع لًٛز أٔ أ٘ يٍ ثنؼشٔع ثنضٙ صمذو إنٛكى .

 

 .................... يٍ شٓش: ................ ػجو : فشس ْزث ثنؼشع فٙ ثنٕٛو : ..............
 

 صٕلٛغ ثنًُجلض : ........................
 

 شجْذ: .................................
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 الملحق 2 –ج 
Appendix 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 يٍ ثصفجلٛز ثنؼمذ  ْزث ثنًهقك ؽضءثً  ٚؼضذش ■
 

ٌّ ثنًمجٔل يهضو : دجعضغُجء ثنذُٕد ثنضٙ صًش صؼذتضٓج ٔفمجً  يالفظز نًضطهذجس طجفخ ثنؼًم ، فئ

 دجعضكًجل ثنذٛجَجس ثنضجنٛز لذم صمذٚى ػشػّ .

 ثنذٛجٌ ثنًٕػٕع ثنًجدر

 ثنًٕثطفجس ثنفُٛز ثنؼجيز ٔثنخجطز ثنًضؼهمز  ثنًٕثطفجس 1/1/2

 .  ثنًٛجِ ٔثنًؾجس3٘. ثنطشق 2. ثألدُٛز   1

  ثنًخططجس 1/1/3

 يٍ لًٛز ثنؼشع ثنًمذو%(  3) كفجنز ثنذخٕل فٙ ثنًُجلظز 

ً  ( 45 ) يذر ثإلَؾجص  1/1/9  يٍ صجسٚخ ثيش ثنًذجششِ ٕٚيجً صمًٕٚٛج

 ثالصفجلٛز -1 أٔنٕٚز ٔعجةك ثنؼمذ 1/3

 ثنششٔؽ ثنخجطز -2  

 ثنششٔؽ ثنؼجيز -3  

 ثنًٕثطفجس -4  

 ثنًخططجس -5  

 صظًٛى ثنًمجٔل ) إٌ ٔؽذ( -6  

 ؽذثٔل ثنكًٛجس -7  

 ثنمجٌَٕ ثألسدَٙ ثنز٘ ٚقكى ثنؼمذثنمجٌَٕ  1/4

 ثنهغز ثنؼشدٛز نغز ثنؼمذ 1/5

 دضجسٚخ ثنًذجششر صٕفٛش ثنًٕلغ 2/1

  يًغم طجفخ ثنؼًم 3/1

  ثنًُٓذط 3/2

 ػًجٌ ثألدثء ) كفجنز ثنضُفٛز(  4/4

 ثنمًٛز -        

 % ( يٍ لًٛز ثنؼمذ10)

 ثألشغجل ثنًُؾضر% ( لًٛز 5) كفجنز إطالؿ ثنؼٕٛح )كفجنز ثنظٛجَز ( 

 يضطهذجس صظًٛى ثنًمجٔل 5/1

 ) إٌ ٔؽذ ثنضظًٛى( 

 

  -ػهٗ ثنًمجٔل صمذًّٚ –دشَجيؼ ثنؼًم  7/2

 ثنًُٕرػ

( أٚجو يٍ صجسٚخ ثنًذجششر دشَجيؼ 7خالل )

 خطٙ

 صؼٕٚؼجس ثنضأخٛش  7/4

 ثنمًٛز  -     

 ( دُٚجس ػٍ كم ٕٚو صأخٛش  60) 

 %( يٍ لًٛز ثنؼمذ15)

 

  ثنقذ ثأللظٗ -  
 فضشر ثإلشؼجس دئطالؿ ثنؼٕٛح  9/1

 ) فضشر ثنظٛجَز (

( ٕٚيجً يٍ صجسٚخ إَؾجص ثألشغجل دًٕؽخ 365)

 (8/2ثنًجدر )
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  ثنضغٛـٛشثس: ثنؼًم دجنًٛجٔيز 10/2

 ■ صمذٚش لًٛز ثألشغجل 11/1
 دجنكٛم يغ ؽذٔل ثنكًٛجس             

 
 طٕعدجنًم  ■  

 
11/2  

 يمجدم ثنضقؼٛشثس ثنُغذز ثنًتٕٚز
 

 %( نهًٕثد ٔثنضؾٓٛضثس ثٜنٛز ثنًٕسدر 80)
 

 %( يٍ لًٛز ثنذُذ أًٚٓج ألم80أٔ )  

 ( دُٚجس 10000) ثنقذ ثألدَٗ نمًٛز ثنذفؼز ثنًشفهٛز 11/3

 %( يٍ لًٛز كم دفؼز10) َغذز ثنًذجنغ ثنًقضؾضر 11/4

 ثنذُٚجس ثألسدَٙ ػًهز ثنذفغ 11/7

  ػهٗ ثنذفؼجس ثنًضأخشر ثنفجةذر ثنمجََٕٛز 11/8

ثنضأيُٛجس ثنًطهٕح يٍ ثنًمجٔل  14/1

 ثعضظذثسْج

 

 %( يٍ لًٛز ثنؼمذ115) ثألشغجل دًج فٛٓج ثنًٕثد ٔثنضؾٓٛضثس -أ 

 ثنمًٛز ثالعضذذثنٛز يؼذثس ثنًمجٔل -ح   

 )   ــــــــــ   ( دُٚجس ػٍ كم فجدط يُفشد ػذ ثنطشف ثنغجنظ -ػ   
 يًٓج دهغ ػذد ثنقٕثدط

  ثنًغضخذيٍٛ ٔثنؼًجل -د   

 عهطز صؼٛـٍٛ يؾهظ فغ ثنخالفجس 15/1

 )إرث نى ٚضى ثإلصفجق ػهٗ صؼٛـُٛٓج(

 ؽًؼٛز ثنًقكًٍٛ ثألسدَٛـٍٛ

  ثنضقكٛى : 15/3

 دًٕؽخ لجٌَٕ ثنًًهكز ثألسدَٛز ثنٓجشًٛز ثنمجٌَٕ ثنٕثؽخ ثنضطذٛك        

 ثألسدٌ  يكجٌ ثنضقكٛى      

 ثنهغز ثنؼشدٛز نغز ثنضقكٛى     

 ػذد ثنًقكًٍٛ     

 

 

 

 ٔثفذ
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 المناقصت كفالت جرنمو 3 – ج

Form of Tender Guarantee 

 
 : ..........................مقس العطاء: .........................................................  المششوع

 
_____________________________________________________ 

 
 

 .................................................................... : م(ثنؼً طجفخ) ثنغجدر إنٗ
ٌّ  إػاليُج صى نمذ  عٛضمذو : ................................................................  ششكز ثنًُجلض أ

 ثنؼطجء ششٔؽ كجَش ٔنًج، ثنؼطجء نذػٕر ثعضؾجدز أػالِ ّػُ ثنًُِٕ نهًششٔع نهًُجلظز دؼشع

ٌّ  ،ّ ؽهذ ػهٗ "ٔدُجء ، ّػشػ يغ يُجلظز دكفجنز ثنًُجلض ٚضمذو أٌ ػهٗ صُض  يظشفُج فئ

 يذهغ نكى ٚذفغ أٌ ّػُ سؽؼز ال دضؼٓذ ٚكفم ...................................................  دُك

 :  ٚهٙ يج ثنطهخ ٚضؼًٍ ٔدقٛظ يُكى خطٙ ؽهخ أٔل ٔسٔد ػُذ .................................

 

ٌّ  -أ  ثنؼشٔع نضمذٚى يٕػذ آخش ثَمؼجء دؼذ ّػشػ دغقخ لجو ، يُكى يٕثفمز دذٌٔ ، ثنًُجلض أ

ً  ( 90 ) ح ثنًقذدر ثنؼشع طالفٛز ثَمؼجء لذم أٔ  أٔ ، ٕٚيج

 

ٌّ  -ح  ثنششٔؽ يغ ٚضٕثفك دًج ّػشػ فٙ ٔسدس ثنضٙ ثألخطجء صظقٛـ سفغ لذ ثنًُجلض دأ

 أٔ ، ثنًُجلظٍٛ إنٗ ثنًٕؽٓز ثنضؼهًٛجس فٙ ثنؼشٔع نضذلٛك ثنًقذدر

 

 أٔ ، ثنؼمذ ثصفجلٛز إدشثو فٙ أخفكّ ٔنكُ ، ّػهٛ ثنؼطجء دئفجنز لًضى لذ أَكى -ػ

 

 ثنؼمذ، ششٔؽ دًٕؽخ ثألدثء ػًجَجس صمذٚى فٙ أخفك ّٔنكُ ، ّػهٛ ثنؼطجء دئفجنز لًضى لذ أَكى -د

ً  ( 90 ) ثنذجنغز ثنكفجنز طالفٛز يذر ثَمؼجء لذم ثنطهخ ٚظهُج أٌ ٔػهٗ   إنُٛج إػجدصٓج ٔٚضؼٍٛ ٕٚيج

ٌّ  كًج  . ثألسدٌ فٙ دٓج ثنًؼًٕل ثنمٕثٍَٛ صقكًٓج ثنكفجنز ْزِ أ

 

 
 ....................................  :ثنذُك /ثنكفٛم صٕلٛغ

 .....................................  :دجنضٕلٛغ ثنًفٕع
 ...............................................:ثنضجسٚخ
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 نمورج اتفاقيت العقذ 4 –ج 

 
Agreement 

 

 صاحب العمل : 
  

  المقـــاول :
___________________________________________________________ 

مششوع  2022/ 11ع سقم م .  العطاء دـ :   صُفٛز ثألشغجل ثنًضؼهمزٚشغخ طجفخ ثنؼًم فٙ 

 .نشاء حماماث مجمع باصاث الضواسأ
 

 

 (   OFFERالعشض   )  أوالً:

نمذ لجو ثنًمجٔل دضفقض ثنٕعجةك ثنًذسؽز فٙ ثنًهقك ، ٔثنز٘ ٚؼضذش ؽضءثً ال ٚضؾضأ يٍ ْزِ 

مذ ، ٔإطالؿ أٚز ػٕٛح فٛٓج ٔفمجً نًضطهذجس ثنؼثالصفجلٛز ، ٔٚؼشع ثنًمجٔل ثٌ ٚمٕو دضُفٛز ثألشغجل 

(  أٔ أ٘ يذهغ آخش ٚظذـ يغضقمجً نّ دًٕؽخ أفكجو ثنؼمذ .             لذسِ ) يمجدم يذهغ إؽًجنٙ   

إٌ ْزث ثنؼشع ، ثنز٘ صمذو ثنًمجٔل دُغخضٍٛ أطهٛضٍٛ يٕلؼضٍٛ يُّ ، ًٚكٍ نظجفخ ثنؼًم لذٕنّ 

        .2022ّ إنٗ ثنًمجٔل ٔرنك لذم صجسٚخ    /    /دضٕلٛؼّ ٔإػجدر َغخز أطهٛز ٔثفذر يُ

                                       

إٌ ثنًمجٔل يضفٓى نقك طجفخ ثنؼًم دأَّ غٛش يهضو دمذٕل ثلم ثألعؼجس أٔ لذٕل أ٘ ػشع 

 صى صغهًّ نضُفٛز ثألشغجل .

 صٕلٛغ ثنًمجٔل : .............................

 ..............................ثنضجسٚـــخ :   

 

 ( : ACCEPTANCEقبول )  ثانياً:
 

ٌّ طجفخ ثنؼًم ، دًؾشد صٕلٛؼّ أدَجِ ، لذ لذم دؼشع ثنًمجٔل ٕٔٚثفك ثَّ إصثء لٛجو ثنًمجٔل  إ

 دضُفٛز ثألشغجل ٔإطالؿ أٚز ػٕٛح فٛٓج ، عٛمٕو دًٕثفجصّ دجنذفؼجس فغخ أفكجو ثنؼمذ.

 (               )قيمت العقذ: 

  من تاسيخ امش المباششه يوما تقويميا  واسبعونخمغت (  45) :..مذة اإلنجاص

 
 صؼضذش ْزِ ثالصفجلٛز َجفزر دضجسٚخ صغهى ثنًمجٔل نهُغخز ثألطهٛز ثنًٕلؼز يٍ لذم طجفخ ثنؼًم.

 
 
 
 صٕلٛغ طجفخ ثنؼًم: ...................................

 .............................ثنًفٕع دجنضٕلٛغ ػُّ : 

 .................ٔظٛفضّ : .........................

 .................ثنضجسٚخ: .........................
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 الخالفاث فطّ  اتفاقيت نمورج 5- ج

Dispute Adjudication Agreement 

 

 ...........................................................:عالمششو وصف

 .................................... ه:عنوان ................................:العمل صاحب

 ....................................ه:عنوان ......................................:المقاول

 ....................................:هعنوان ..............................:المجلظ ععو

 

 ثنقكى دضؼٍٛٛ يؾضًؼٍٛ ٚشغذجٌ ٔكًَٕٓج " ثنؼمذ ثصفجلٛز " دئدشثو ٔثنًمجٔل ثنؼًم طجفخ لجو نًج

ٌّ  ، " DAB "" ثنًؾهظ "ٔٚغًٗ أٚؼجً   لذ ظ،ثنًؾه ٔػؼٕ ٔثنًمجٔل ثنؼًم طجفخ يٍ كالً  فئ

 -: ٚهٙ يج ػهٗ ثصفمٕث

ً  ثالصفجلٛز دٓزِ ثنًهقمز ثنششٔؽ صؼضذش  1-   ثنضؼذٚالس إدخجل يغ ، ثنخالفجس فغّ  الصفجلٛز ششٔؽج

 .............................................................................:ػهٛٓج ثنضجنٛز

 أصؼجح دذل دفغ ٚضى عٕف ّفئَ ، ثنخالفجس فغ ثصفجلٛز ششٔؽ يٍ ( 17 ) ثنًجدر دأفكجو ػًالً  2-

 -: ثنضجنٙ ثنُقٕ ػهٗ ثنقكى

 .  (يمطٕع أٔ شٓش٘ يذهغ)  ثعضذمجء دذل  -

 . كًٛجٔيجس ٕٚو كم ػٍ دُٚجس (   )         -

-   ً  .ثألخشٖ ثنُفمجس إنٛٓج يؼجفج

 فغ ثصفجلٛز دششٔؽ ثألخشٖ ٔثنُفمجس ثألصؼجح دذالس دذفغ ٔثنًمجٔل ثنؼًم طجفخ لٛجو إصثء-3

ٌّ  ، ثنخالفجس ً  نهخالفجس كًغٕ " ثنًؾهظ " دًٓجو ٚمٕو دأٌ ٚضؼٓذ ثنقكى فئ  ثالصفجلٛز ْزِ ألفكجو ٔفمج

. 

 فغ نًٓجو ّأدثة إصثء ، نهقكى ٚذفؼج دأٌ ٔيُفشدٍٚ يؾضًؼٍٛ ٔثنًمجٔل ثنؼًم طجفخ ٚضؼٓذ -4

 فغ ثصفجلٛز ششٔؽ دًٕؽخ ّن صضقمك ثنضٙ ثألخشٖ ٔثنُفمجس ٔثنًٛجٔيجس ثالعضذمجء دذل ثنخالفجس

 . ثنخالفجس

5- ٌّ  ْٙ ثنفشٚمٍٛ دٍٛ ثالصظجالس نغز ٔصؼذش ثألسدَٙ ثنمجٌَٕ ألفكجو خجػؼز ثالصفجلٛز ْزِ إ

 . ثنؼشدٛز ثنهغز

 

 لالعم صاحب                     المقاولكم                               الح  

 

 

 

 رلك على شهذ وقذ                                 
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 (القواعذ) الخالفاث فط اتفاقيت قواعذ

 

ً ٕٚ(21 ) صضؾجٔص ال يذر خالل(  ثنقكى ) ٚغًٗ خالف َشٕء فجنز فٙ-1  َشٕء صجسٚخ يٍ يج

 فشٚك أ٘ فذئيكجٌ رنك ػهٗ ثالصفجق ٚضى نى ٔإرثّ. صغًٛض ػهٗ ثنفشٚمٍٛ دجصفجق ، ثنخالف

 ّدضؼُٛٛ صمٕو أٌ ثنضؼٍٛٛ عهطز ٔػهٗ ّنضؼُٛٛ ثنًهقك فٙ ثنًقذدر ثنضؼٍٛٛ عهطز إنٗ ثنطهخ

ً ٕٚ ( 14 ) صضؾجٔص ال يذِ خالل ً  ثنضؼٍٛٛ ْزث ٔٚؼضذش إنٛٓج ثنطهخ صمذٚى صجسٚخ يٍ يج  يهضيج

 . نهطشفٍٛ

 فضشر ثَضٓجء ػُذ ثنضؼٍٛٛ يذر ٔصُمؼٙ ، ثنفشٚمٍٛ دٍٛ دجالصفجق ثنقكى صؼٍٛٛ إَٓجء ًٚكٍ  2-

ً  ٚمغ أًٚٓج نهقكى ثنًقٕل ثنخالف عقخ أٔ ثنقكى لشثس إطذثس أٔ ثنظٛجَز  . الفمج

 ، ٔال ثنفشٚمٍٛ ػٍ ٔيغضمالً  يقجٚذثً  يًٓضٓ أدثء خالل ٔٚذمٗ ٚكٌٕ أٌ ثنقكى ػهٗ ٚضؼٍٛ 3-

 ٚفظـ أٌ ّٔػهٛ ، ثٜخش ثنفشٚك ٔيٕثفمز دجؽالع إالّ  فشٚك أ٘ إنٗ ثنُظـ صمذٚى نٓ ٚؾٕص

ً  فٕسثً   . ّثعضمالنٛض أٔ ّفٛجدٚض ػهٗ ٚؤعش لذ يًج ّد ػهى ػهٗ أطذـ شب أ٘ ػٍ ٔخطٛج

 يًُٓج كم دئػطجء ، ثنفشٚمٍٛ دٍٛ فًٛج ٔعٕثةٛز دئَظجف ٚضظشف أٌ ثنقكى ػهٗ ٚضؼٍٛ -4

 . ثٜخش ثنفشٚك ّٚمذي يج ػهٗ سدٔدِ ٔصمذٚى ّلؼٛض نؼشع يؼمٕنز فشطز

 ٚؼمذْج ثنضٙ ثالعضًجع ٔؽهغجس َّٔشجؽجص ثنؼمذ صفجطٛم يغ ٚضؼجيم أٌ ثنقكى ػهٗ ٚضؼٍٛ  5-

 ّ ػهٛ ٚؾخ كًج ، ثنفشٚمٍٛ دًٕثفمز إالّ  يؼجيُٛٓج يٍ أ٘ ػٍ ٚظشؿ ال ٔأٌ ، صجيز دغشٚز

 دًٕثفمز إالّ  فُٛز أٔ لجََٕٛز خذشر أٚز ٚغضمذو أٌ أّٔ دًًٓض ثنمٛجو آخش ؽشف أل٘ ٕٚكم ال أٌ

 . ثنفشٚمٍٛ

 إرث إالّ  ّأغفه أيش أّٔ د لجو فؼم دشأٌ إدػجء أ٘ ػٍ يغؤٔالً  فجل أ٘ فٙ ثنقكى ٚؼضذش ال 6-

ٌّ  إعذجس أيكٍ  . َٛز عٕء ػٍ َجصؼ ّد لجو يج أ

 ثنٕلش فٙ ثنفشٚمجٌ إنٛٓج ٚذػٗ ثعضًجع ؽهغز ٚؼمذ ٔأٌ ثنًٕلغ صٚجسر ٚمشس أٌ نهقكى 7-

 نطهخ ثالعضؾجدز ثنفشٚمٍٛ ٔػهٗ ، يًُٓج ٔعجةك أٚز ٚطهخ ألٌنّ ٔ ٚقذدًْج ثنهزٍٚ ٔثنًكجٌ

 . ثنخظٕص دٓزث

ً  ٔٚكٌٕ ،( كًقكى ٔنٛظ) يضقٛض غٛش كخذٛش ٚضظشف أٌ ثنقكى ػهٗ ٚضؼٍٛ 8-  دجنظالفٛز يضًضؼج

ً  ٚشثِ كًج ثالعضًجع ؽهغجس نؼمذ ثنكجيهز  أٔ إؽشثءثس دأٚز ثنضمٛذ دٌٔ يُجعذج

 -: ثنضجنٛز دجنظالفٛجس ثنغٛجق ْزث فٙ ٔٚضًضغ ، ثنمٕثػذ ْزِ دجعضغُجء لٕثػذ

 

  ّإنٛ ثنًقجنز ثنخالفجس َطجق ٔكزنك ، ثنزثصٛز ّطالفٛض يذٖ ٚمشس أٌ - أ

 (.صٕفشس إٌ) ثنًضخظظز يؼشفضٓ ٚغضؼًم أٌ - ب

 . ثالعضؾٕثح أعهٕح ثػضًجد ٚضذُٗ أٌ - ث

 . ثنؼمذ أفكجو دًٕؽخ صغضقك ثنضٙ ثنضًٕٚم َفمجس دفغ ٚمشس أٌ - ث

 دًٕػٕع ٚضؼهك فًٛج صمٛٛى أٔ شٓجدثس أٔ صمذٚشثس أٔ صؼهًٛجس أ٘ ُٔٚمـ ٚشثؽغ أٌ - ج

 . ثنخالف

 نقؼٕس ، ّٔيًغه ثنؼًم ٔطجفخ ّٔيًغه ثنًمجٔل غٛش شخض أل٘ ٚغًـ ال أٌ - ح
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 ػٍ فشٚك أ٘ صغٛخ إرث ثالعضًجع ؽهغز ػمذ فٙ ٚغضًش أٌ ّٔن ، ثالعضًجع ؽهغجس

 . ثنؾهغز يٕػذ ػٍ طقٛقز دظٕسرّ إدالغ صى ّأَ يٍ ثنضقمك دؼذ ، ثنقؼٕس

 

 ثنفشٚمٍٛ لذم يٍ ثنًغذمز ثنخطٛز ثنًٕثفمز دذٌٔ نهغٛش ثالصفجلٛز ػٍ ثنضُجصل نهقكى ٚؾٕص ال-9

 أٔ ثنؼمذ ػٍ َجشب خالف أل٘ دجنُغذز دنٛم أ٘ نضمذٚى كشجْذ ثنقكى ٚغضذػٗ ال أٌ ٚشثػٗ -10

 . ّد يضظم

 أٌ ششٚطز،  ثنًقذدر ثنًٓهز خالل ّن ثنذفغ ٚضى نى إرث ثنؼًم ػٍ ٚضٕلف أٌ نهقكى ٚقك -11

 يجً.ٕٚ ( 28 ) ّيذص دزنك إشؼجسثً  ثنفشٚمٍٛ إنٗ ٚشعم

 ثنؼًم طجفخ ٚمٕو ، ثنقكى يٍ ّإنٛ صمذو ثنضٙ ثنًطجنذجس يمجدم ثنذفغ ػٍ ثنًمجٔل صخهف إرث -12

 . إصثءْج يذجنغ يٍ ثنًمجٔل ػهٗ ٚضشصخ يج ٚغضشد أٌ ٔنٓ ثنقكى إنٗ دجنذفغ

ً  ( 21 ) ّيذص دئشؼجسِ ثنفشٚمٍٛ ٚؼهى أٌ ششٚطز ٚغضمٛم أٌ نهقكى ًٚكٍ-33  فجنز ٔفٙ . ٕٚيج

 ّيٓجي أدثء فٙ ثالعضًشثس ّسفؼ أٔ ػمذِ إَٓجء أٔ ّيٓجي أدثء ػٍ ػؾضِ أٔ يٕصٓ أٔ ثعضمجنضٓ

ً  (34)خاللّ ن دذٚم دضؼٍٛٛ ٚمٕيج أٌ ثنفشٚمٍٛ ػهٗ ٚضؼٍٛ فئَٓ ، ثنمٕثػذ ْزِ دًٕؽخ  يٍ ٕٚيج

 ػّ.ثَمطج صجسٚخ

 فٙ ثنضذثٔل ٔنغز ، ٔثنفشٚمٍٛ ثنقكى ٔكزنك ثنفشٚمٍٛ دٍٛ ثالصظجل نغز صكٌٕ أٌ ٚضؼٍٛ- 14

 يشثعالس أٚز ػٍ َغخ إسعجل ٚضى ٔأٌ ثنخالفجس فغ ثصفجلٛز فٙ ثنًقذدر دجنهغز ، ثنؾهغجس

 . ثٜخش ثنفشٚك إنٗ

ً  لشثسِ ٚظذس أٌ ثنقكى ػهٗ ٚضؼ15ٍٛ-  ٔرنك ّإنٛ ٚقجل خالف أ٘ دشأٌ ثنفشٚمٍٛ إنٗ خطٛج

ً  ( 21 ) صضؼذٖ ال فضشر خالل  فغ ثصفجلٛز عشٚجٌ صجسٚخ يٍ أٔ ّإنٛ ثنخالف إفجنز صجسٚخ يٍ ٕٚيج

ً  ثنمشثس ٚكٌٕ أٌ ٚؾخ . ّإنٛ ثنخالف إفجنز دؼذ صًش لذ كجَش إٌ ، ثنخالفجس  ّفٛ ُِٕٚ ٔأٌ ، يغذذج

ً  ٚضى ّدأَ  . ثنمٕثػذ نٓزِ ٔفمج

ً  (3 ) سلى ثنذُذ أفكجو يٍ أ٘ دُمغ ثنقكى لجو إرث 16-  ّفئَ ، َٛز دغٕء صظشف أٔ ، ّدؼًه آَفج

 ٔثنُفمجس ثنشعٕو صهك ٚشد أٌ ّػهٛ ٔٚضؼٍٛ ، َّفمجص أٔ ّأصؼجد دذل نمذغ يغضقك غٛش ٚؼضذش

 أطذقش ثنخالفجس فم دشأٌ ّإؽشثءثص أٔ لشثسثصٓ أٌ ثنُمغ رنك ػٍ َضؼ إرث ، ّن طشفٓج صى ثنضٙ

 . فجػهز غٛش أٔ دجؽهز

 -:ثنضجنٙ ثنُقٕ ػهٗ ثنقكى أصؼجح صذفغ 17-

 .يمطٕع أٔ شٓش٘ كًذهغ ثالعضذمجء دذل -

 .ثالعضًجع ؽهغجس ػمذ أٔ ثنًٕلغ صٚجسر فٙ ػًم ٕٚو كم ػٍ ثنًغجٔيجس -

-  ً  .ٔثإلػجشز ثنغفش ٔيظجسٚف ٔثنفجكغجس ثنٓجصفٛز ثنًكجنًجس يغم ثنًٓجو أدثء َفمجس إنٛٓج يؼجفج

ً  ثنًٛجٔيجس دذل ٚذمٗ -  .ّنًٓجي ثنقكى أدثء يذر ؽٛهز عجدضج

ً  ( 28 ) خالل َّٔفمجص ّأصؼجد دذل نهقكى ٚذفغ أٌ ثنًمجٔل ػهٗ ٚضؼٍٛ -  صجسٚخ يٍ ٕٚيج

ً  يُٓج ( % 50 ) َغذضٓ يج دذفغ ثنؼًم طجفخ ٔٚمٕو دزنك ثنخجطز نهفٕثصٛش صغهًٓ  . الفمج

 ثَؼذثو أٔ إَٓجةٓج أٔ َمؼٓج دغذخ أٔ ،،  ثنخالفجس فغ دجصفجلٛز ٚضؼهك خالف أ٘ َشأ إرث -18

 . ثألسدَٙ ثنضقكٛى لجٌَٕ أفكجو دًٕؽخ ّٔصغٕٚض ثنخالف فٙ ثنُظش ٚضىّ فئَ، أعشْج
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 كفالت التنفيز ( نمورج ظمان األداء ) 6 –ج 
Performance Guarantee 

 
 

 

 : ...................................................................................إنٗ ثنغجدر
 .. 

 : .................................................................. ٚغشَج إػاليكى دأٌ يظشفُج

 
 ، ثنًمجٔل:.................................................................. لذ كفم دكفجنز يجنٛز

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

 

 دخظٕص ثنؼطجء سلى )      /    (

 ..............................................ثنًضؼهك دًششٔع :................................

 دًذهغ : ) ........................................( دُٚجس أسدَٙ.................................

.................................................................ٔرنك نؼًجٌ صُفٛز ثنؼطجء ثنًقجل ػهّٛ 

ثنٕثسدر فٙ ٔعجةك ػمذ ثنًمجٔنز ، ٔأَُج َضؼٓذ دأٌ َذفغ نكى . دًؾشد ٔسٔد أٔل فغخ ثنششٔؽ 

ؽهخ خطٙ يُكى ثنًذهغ ثنًزكٕس أٔ أ٘ ؽضء صطهذَّٕ يُّ دذٌٔ أ٘ صقفع أٔ ششؽ. يغ ركش 

ٌّ ثنًمجٔل لذ سفغ أٔ أخفك فٙ صُفٛز أ٘ يٍ ثنضضثيجصّ دًٕؽخ  ثألعذجح ثنذثػٛز نٓزث ثنطهخ دأ

 ثنُظش ػٍ أ٘ ثػضشثع أٔ يمجػجر يٍ ؽجَخ ثنًمجٔل ػهٗ إؽشثء ثنذفغ .ثنؼمذ . ٔرنك دظشف 

 

ٔصذمٗ ْزِ ثنكفجنز عجسٚز ثنًفؼٕل يٍ صجسٚخ إطذثسْج ٔنقٍٛ صغهى ثألشغجل ثنًُؾضر دًٕؽخ ثنؼمذ 

ى ثنًقذد يذذةٛجً دضجسٚخ..................... شٓش.....................يٍ ػجو...................... يج نى ٚض

 صًذٚذْج أٔ صؾذٚذْج دُجء" ػهٗ ؽهخ طجفخ ثنؼًم .

 

 

 صٕلٛغ ثنكفٛم/ يظشف:....................
 

 ثنًفٕع دجنضٕلٛغ : .......................
 

 ثنضجسٚــــخ  : .......................
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 نمورج ظمان إصالح العيوب ) كفالت الصيانت ( 7 –ج 
Defects Liability Guarantee 

 
 إنٗ ثنغجدر :.....................................................................................

ٌّ يظشفُج: ....................................................................  ٚغشَج إػاليكى دأ

 ...................................لذ كفم دكفجنز يجنٛز ، ثنًمجٔل: ...............................

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

 دخظٕص ثنؼطجء سلى )      /     (

 ....ثنًضؼهك دًششٔع : .........................................................................

 دًذهغ : ) ........................................( دُٚجس أسدَٙ.................................

.................................................................................................ٔرنك ػًجَجً 

ض أػًجل ثإلطالفجس ٔثنظٛجَز دًٕؽخ أفكجو ػمذ النضضثو ثنًمجٔل نضُفٛز ؽًٛغ ثنضضثيجصّ فًٛج ٚخ

ثنًذهغ ثنًزكٕس  -دًؾشد ٔسٔد أٔل ؽهخ خطٙ يُكى  -ثنًمجٔنز ثنًٕؽض.  ٔإَُج َضؼٓذ دأٌ َذفغ نكى 

أٔ أ٘ ؽضء صطهذَّٕ يُّ دذٌٔ أ٘ صقفع أٔ ششؽ / يغ ركش ثألعذجح ثنذثػٛز نٓزث ثنطهخ دأٌ 

فًٛج ٚخض أػًجل ثإلطالفجس ٔثنظٛجَز دًٕؽخ  ثنًمجٔل لذ سفغ أٔ أخفك فٙ صُفٛز ثنضضثيجصّ

 ثنؼمذ ، ٔكزنك دظشف ثنُظش ػٍ أ٘ ثػضشثع أٔ يمجػجر يٍ ؽجَخ ثنًمجٔل ػهٗ إؽشثء ثنذفغ .

 

ٔصذمٗ ْزِ ثنكفجنز عجسٚز ثنًفؼٕل يٍ صجسٚخ إطذثسْج ٔنقٍٛ ثنضغهى ثنُٓجةٙ نألشغجل  دًٕؽخ 

نًطهٕدز يج نى ٚضى صًذٚذْج أٔ صؾذٚذْج دُجء" ثنؼمذ ٔلٛجو ثنًمجٔل دئكًجل ثنُٕثلض ٔثإلطالفجس ث

 ػهٗ ؽهخ طجفخ ثنؼًم .

 صٕلٛغ ثنكفٛم/ يظشف:....................
 

 ثنًفٕع دجنضٕلٛغ : .......................      
 

 ثنضجسٚــــخ  : .......................                                                       
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 نموذج  مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال 8-ج
 

 
 

 الموقع أدناه : ......................................................................... أنا أقر

 

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

 

 الموقعٌن فً أدناه .................................................................... نحن نقر

 

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

 

 .. ( دٌناراً أردنٌاً.من صاحب العمل ............       مبلغ ) .................... قبضنا بأننا

 تسلم االنشاء عن مشروع........................................... اإلنجازعند دفعة وذلك قٌمة

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

........................................ وحكومة وبهذا فإننا نبرئ ذمة .............................

األردنٌة الهاشمٌة من المبلغ المذكور أعاله ومن كافة المبالغ التً سبق وأن قبضناها  المملكة

على حساب مشروع المذكور أعاله مع تحفظنا وتعهدنا بتقدٌم تفاصٌل أٌة مطالبات ندعً بها 

 ........إلى صاحب العمل .......................

خالل فترة اثنان واربعون ٌوماً من تارٌخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتٌة )دون أن 

ٌشكل هذا إقراراً من صاحب العمل .................... بصحة هذه المطالبات ( وفً حالة عدم 

كان نوعها تقدٌم هذه المطالبات خالل المدة المذكورة نكون قد أسقطنا حقنا بأٌة مطالبة مهما 

وقٌمتها بحٌث تبرأ ذمة صاحب العمل ......................... وحكومة المملكة األردنٌة 

 الهاشمٌة من أي حق أو عالقة بالمشروع المبٌن أعاله السابقة لتارٌخ تسلم المشروع

 وعلٌه نوقع تحرٌراً فً .....................................

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

 اسم المفوض بالتوقٌع: ....................................

 توقٌع المفوض بالتوقٌع: ..................................

 ....................الخاتم:
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 نمورج إقشاس بالمخالصت 9-ج                  
Discharge Statement 

 

 

 ألش أَج ثنًٕلغ إيؼجةٙ ٔخجصًٙ أدَجِ :

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

 

 َمش َقٍ ثنًٕلؼٍٛ إيؼجءثصُج ٔخجصًُج فٙ أدَجِ :

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

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

 

 دأَُج لذؼُج يٍ ................................ يذهغ ) .....................( دُٚجسثً أسدَٛجً .

 ثنخضجيٛز ػٍ يششٔع إَشجء :ٔرنك لًٛز ثنذفؼز 

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

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

 

 يٕػٕع ثنؼطجء سلى :

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

َظشؿ دًٕؽخ ْزث ثإللشثس أَُج لذ لًُج دضمذٚى كجفز يطجنذجصُج ثنًضؼهمز دجنؼمذ ٔدٓزث فئَُج َذشا 

ريز......................................................... ٔفكٕيز ثنًًهكز ثألسدَٛز ثنٓجشًٛز يٍ أ٘ 

 ٔ ػاللز دجنًششٔع ثنًذٍٛ أػالِ إدشثء يطهمجً .فك أ

 

 ٔػهّٛ َٕلغ صقشٚشثً فٙ ...................................

 ثعى ثنًضؼٓذ : ............................................

 ثعى ثنًفٕع دجنضٕلٛغ: ...................................

 ...................صٕلٛغ ثنًفٕع دجنضٕلٛغ: .............

 

 .............ثنخجصى:
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 األخشى بالذفعاث متعلق إقشاس 01-ج

 

 

 

 ....................................................... أدَجِ فٙ ٔخجصًٙ إيؼجةٙ ثنًٕلغ أَج ألش

 ...................................................أدَجِ فٙ ٔخجصًُج إيؼجءثصُج ثنًٕلؼٍٛ َقٍ َمش

 

ً  إلشثسثً  ٚهٙ فًٛج َٔشفك ثنؼمذ ششٔؽ فٙ ٔسد يج ػهٗ ثؽهؼُج لذ أَُج  ،ثألطٕل فغخ لذهُج يٍ يٕلؼج

 ٔغٛش ثنًذجششر غٛشْج أٔ ثنٕكالء أصؼجح أٔ ثالعضشجسثس أصؼجح أٔ ثنؼًٕالس دؾًٛغ ّفٛ َمش

ً  َٔشفك"ثٜخشٍٚ"  يٍ شخض إنٗ دفؼٓج صى ٔثنضٙ يجدٚز لًٛز رٔ شٙء ٔأ٘ ثنًذجششر ً  ؽٛج  ٔطفج

 يذجشش دشكم عضذفغ كجَش أٔ دفؼٓج صى عٕثء"  ٔعذذٓج دفؼش ٔنًٍ ثألخشٖ ثنذفؼجس نٓزِ يفظالً 

 أ٘ أٔ ػُٓى"  َٛجدز أٔ ثنذجؽٍ يٍ يمجٔنُٛج لذم يٍ أٔ ػُج"  َٛجدز أٔ لذهُج يٍ يذجشش غٛش أٔ

 ْزث دضُفٛز ثنخجطز ثنؼشٔع صمذٚى إنٗ دجنذػٕر ٚضؼهك فًٛج ٔرنك ، يًغهٛٓى أٔ ٔكالةٓى أٔ يٕظفٛٓى

 صؾش٘ ثنضٙ ثنًفجٔػجس أٔ ثنًمجٔل ػهٗ ثإلفجنز أٔ َفغٓج ثنًضثٔدر / ثنًُجلظز ػًهٛز أٔ ثنؼمذ

 . فؼالً  صُفٛزِ أؽم يٍ أٔ ثنؼمذ إلدشثو

 

ً  َمذو دأٌ َٔضؼٓذ كًج ً  صظشٚقج  فٙ دًج دفؼجس أ٘ ٔؽٕد ػٍ ثنفٕس ػهٗ ثألٔل ثنفشٚك إنٗ خطٛج

ً  ثنًغجل عذٛم ػهٗ رنك  صجسٚخ أٔ دجنذفغ لٛجيُج دضجسٚخ ٔرنك ثنذفؼجس ْزِ نغذخ يفظالً  ٔطفج

 دجصخجر ثألٔل ثنفشٚك لٛجو ػهٗ َٔشثفك كًج أٔالً  ٚقذط أًٚٓج دجنذفغ إنضثيُج صجسٚخ أٔ دجنذفغ إنضثيُج

 لذهُج يٍ إخالل أٔ يخجنفز أ٘ فذٔط فجل أػالِ إنٛٓج ثنًشجس ثنًجدر صقش ثنًذُٛز ثإلؽشثءثس

 . ثنؼمذ دأفكجو

 

ً  َٕلغ ّٔػهٛ  /        / :      فٙ صقشٚشث

 
 

 ........................................................ :ثنًضؼٓذ ثعى

 ..............................................:دجنضٕلٛغ ثنًفٕع ثعى

 .................................................. :دجنضٕلٛغ ثنًفٕع

 ...............................................................:ثنخجصى

 

 

 

 

 
 

 ػًٕالس أ٘ دذفغ لٛجيٓ ػذو فجل ٔفٙ ثألخشٖ دجنذفؼجس ثنًضؼهك ثإللشثس صمذٚى ثنًمجٔل ػهٗ   *

 ّػشػ عٛشفغ ثإللشثس ْزث ٚمذو ال يٍ ٔكم ،ّيُ ثنًمذو ثإللشثس فٙ رنك ٚزكش أٌّ ػهٛ أصؼجح أٔ

 . ثنؼشع ػٍ يُفظم يغهك ظشف فٙ ثإللشثس ٔػغ ثنًمجٔل ٔػهٗ ،
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 الممنوعت بالذفعاث متعلق إقشاس   00 –ج 

 

 

 
 ...................................................... أدَجِ فٙ ٔخجصًٙ إيؼجةٙ ثنًٕلغ أَج ألش

 ...................................................أدَجِ فٙ ٔخجصًُج إيؼجءثصُج ثنًٕلؼٍٛ َقٍ َمش

 

 

ً  إلشثسثً  ٚهٙ فًٛج َٔشفك ثنؼمذ ششٔؽ فٙ ٔسد يج ػهٗ ثؽهؼُج لذ أَُج  ثألطٕل فغخ لذهُج يٍ يٕلؼج

 أٔ ٔكالء أصؼجح أٔ ثعضشجسثس أصؼجح أٔ ػًٕالس كجَش "عٕثء يذجنغ أ٘ دذفغ َمى نى دأَُج فٛٓ َمش ،

 دئػطجء َمى ٔنى يجدٚز   لًٛز   رٔ شٙء أ٘ دضمذٚى َمى ٔنى يذجشش غٛش أٔ يذجشش دشكم "عٕثء غٛشْج

 ، دجنٕثعطز أٔ "يذجششر "عٕثء ثألشٛجء ْزِ يغم صمذٚى أٔ ثنًذجنغ ْزِ يغم نذفغ صؼٓذثس أٔ ٔػٕد

 "َٛجدز أٔ ثنذجؽٍ يٍ يمجٔنُٛج يٍ أٔ ػُج "َٛجدز أٔ لذهُج يٍ صى لذ رنك كجٌ إرث ػًج ثنُظش دغغ أٔ

 ثنًغجل عذٛم ػهٗ رنك ٔٚشًم،  ثألٔل ثنفشٚك إنٗ يًغهٛٓى أٔ ٔكالةٓى أٔ يٕظفٛٓى يٍ أ٘ أٔ ػُٓى

 فًٛج ٔرنك، ال أو سعًٛز   دظفز ٚضظشف كجٌ إرث ػًج ثنُظش دغغ " يٕظف " أ٘ ثنقظش ال

 أٔ َفغٓج ثنًضثٔدر / ثنًُجلظز ػًهٛز أٔ ثنؼمذ ْزث دضُفٛز ثنخجطز ثنؼشٔع صمذٚى إنٗ دجنذػٕر ٚضؼهك

 . فؼالً  صُفٛزِ أؽم يٍ أٔ ثنؼمذ إلدشثو صؾش٘ ثنضٙ ثنًفجٔػجس أٔ ثنًمجٔل ػهٗ ثإلفجنز

 

 "يذجششر "عٕثء ثنذفؼجس ْزِ يغم دضمذٚى َؼذ أٔ يًُٕػز دفؼجس أ٘ دضمذٚى َمٕو ال دأٌ َٔضؼٓذ كًج

ً  أٔ ثنذجؽٍ يٍ يمجٔنُٛج لذم يٍ أٔ لذهُج يٍ رنك أكجٌ "ٔعٕثء دجنٕثعطز أٔ  أٔ يٕظفٛٓى يٍ أٚج

  صُفٛزِ أٔ صًذٚذِ أٔ صؾذٚذِ أٔ ثنؼمذ ْزث دؼذٚم ٚضؼهك فًٛج " يٕظف " أ٘ إنٗ يًغهٛٓى أٔ ٔكالةٓى

ً  َٕلغ ّٔػهٛ  /      / :       فٙ صقشٚشث
 

 

 .................................................... :ثنًضؼٓذ ثعى

 .......................................... :دجنضٕلٛغ ثنًفٕع ثعى

 ........................................ :دجنضٕلٛغ ثنًفٕع صٕلٛغ

 ................................................ .......... :ثنخجصى

 

 

 

 

 

 أ٘ دذفغ ّلٛجي ػذو فجل ٔفٙ ثنًًُٕػز دجنذفؼجس ثنًضؼهك ثإللشثس صمذٚى ثنًمجٔل ػهٗ     *

 ثإللشثس ْزث ٚمذو ال يٍ ٔكم ،ّيُ ثنًمذو ثإللشثس فٙ رنك ٚزكش أٌ ػهٛٓ أصؼجح أٔ ػًٕالس

 . ثنؼشع ػٍ يُفظم يغهك ظشف فٙ ثإللشثس ٔػغ ثنًمجٔل ٔػهٗ ، ّػشػ عٛشفغ
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 سمصة اقميع البتخا التشسػي الدياحي  / مجيخية الجرسات كالسخاشخ
 قدع اعجاد الجراسات –

 جدول الكسيات واألسعار
 11/2022رقؼ م . ع 

 مذروع انذاء حسامات مجسع باصات الزوار
 

 ( صفح 51 عدد صفحات ىذا الجزء )ات 
 ) يدتبعد اي عرض لؼ تتؼ تعبئة االسعار فيو بالتفقيط ) كتابة ورقسا 
 يقؾم السشاقص بختؼ جسيع صفحات العظاء بخاتؼ الذركو 
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رقؼ 
 البشد

 الكسيةبالرقؼ الؾحده نؾعالعسل
 والحروف

 السبلغ االفراديلدعر ا

 د ف د ف

 

 

1 

 اعسال صيانةبالسقظؾع: 
عسل الريانة الالزمة لمجرج الحجخي كالخخساني  كرمبة ذكي االحتياجات 
الخاصة بػاسصة الخخسانة مع عسل االستصالة السشاسبة ليا  كتيحيب الدكايا 

كتجييد الجرج العساؿ البالط الحجخي كالتكحيل كجسيع ما يمـد  السزخره
 كحدب تعميسات السيشجس السذخؼ.

 
 
 
 

 
 

 مقظؾع

 
 

 مقظؾع

 د ف د ف
 
 

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

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

 

2 
 بالط حجري  : السربع بالستر

 كتشفيح اعساؿ بالط حجخي صخاحي خالي مغ العيػب كالفتاؿتقجيع كتػريج 
كيذسل الدعخ التخكيب كالسػنو كالعجسية اسفل البالط  كيذسل الدعخ عسل 

سع  عشج اماكغ التفاء البالط مع الججراف  10بانيل مغ نفذ الشػع  بارتفاع 
ممع  شامال جسيع االعساؿ الالزمة ك كل ما يتصمبو  12كسساكة ال تقل عغ 

لعسل حدب االصػؿ  كحدب تعميسات السيشجس السذخؼ كيكػف الكيل ا
 لجسيع االكجو )السدقط االفقي كاالمامي ( لالدراج .

 

  
 
 
75 

خسدة 
 وسبعؾن 

 د ف د ف
 
 

 كتابــــــــة 2ـ
..............
.............. 

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

 دربزيؽبالستر الظؾلي :  3
( سع كال 85بارتفاع ال يقل عغ )تقجيع كتػريج كتخكيب دربديغ ستانمذ ستيل 

بقصخ كيخاعى في ترسيسو سيػلة اإلمداؾ بو كاالتكاء عميو  ( ـ1يديج عغ )
(  ـ   1.5( سع كلمقػائع الخئيدية  لكل )  5دائخي اك بيزػي ال يقل عغ  )  

باالتجاىيغ كبقصخ  ستيل  مغ قزباف الدتانمذ كسصية بسباريعمع  دعسو ، 
( سع كيذسل الدعخ التثبيت الجيج كالمحاـ كالحف كمعالجة 2ال يقل عغ )
كالبخاغي ككافة االكددػارات كالقسع كجسيع ما يمـد كاالغصية اماكغ المحاـ 

 النجاز العسل حدب االصػؿ كحدب تعميسات السيشجس السذخؼ .

  
 
25 

خسدة 
 وعذرون 

 د ف د ف
 
 

 ـ.ط
 
 
 
 

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

 كتابــــــــة
................

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

  السجسؾع يشقل الى الخالصة  
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رقؼ 
 البشد

 بالرقؼ الكسية الؾحده نؾعالعسل
 والحروف

 السبلغ االفراديلدعر ا

 د ف د ف

 

4 
 االماميةبالستر السربع : اعسال تحديؽ الداحة 

تشفيح اعساؿ قز ميكانيكي ك ازالة لمخمصة االسفمتية الستزخره  كازالة 
االنقاض الى السكاف الحي حجده الدمصة كحخث كتعديد البيذ كػرس بحيث 

سع بعج الخؾ كرش شبقة مغ مادة )  20تكػف الدساكة االجسالية ال تقل عغ 
M.C  سع  5( كاعادة فخد كدحل شبقة مغ الخمصة االسفمتية الداخشة بدساكة

( عغ مشاشق الخبط مع الخمصة R.Cبعج الجحل كرش شبق مغ مادة )
القائسةكالتعامل مع الخجمات اف كججت في الداحة كاعادة االكضاع عمى 
ماكشت عمية ككل ما يمـد العسل حدب االصػؿ كحدب السػاصفات الفشية 

 سخفقة كحدب تعميسات السيشجس السذخؼ.الخاصة ال

  
 
260 

مائتان 
 وستؾن 

 د ف د ف
 
 

 كتابــــــــة 2م
..............
.............. 

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

 اعسال الحفريات وتحديؽ التربة اسفل مبشى الحسامات : السربعبالستر  5
أعساؿ حفخيات تخابية أك خخسانية أك إسفمتية أكصخخية  ميسا كانت األعساؽ 
السصمػبة كالدعخ يذسل مدافة العسل إف لـد كيكػف الكيل ىشجسيًا لسدصح 

سع اسفل 50تحديغ التخبة كذلظ بحفخ كيذسل الدعخ خخسانة الشطافة فقط 
 25كة الشطافة  كتقجيع كتػريج كفخش كدحل ككضع شبقتيغ بيذ كػرس سسا

% مغ 98سع لكل شبقة بعج الجحل  كحدب السػاصفات الخاصة كدرجة رؾ 
كثافة بخكتػر لكل شبقة  مع جسيع ما يمـد إلنجاز العسل حدب األصػؿ 

 كحدب السػاصفات كحدب تعميسات السيشجس السذخؼ .

  
 
 
55 

خسدة 
 وخسدؾن 

 

 د ف د ف
 
 

 كتابــــــــة 2ـ
..............
.............. 

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

   

 

 

 

6 

 بالسقظؾع : أدراج حجرية
تقجيع كتػريج كتشفيح ادراج حجخية مغ الحجاره السحمية  بشفذ ابعاد 
كمػاصفة االدراج القائسة حاليا، مػجو مغ الجيتيغ لالجداء الطاىخه 
يذسل الدعخ اعساؿ اليجـ كاالزالة لصخؼ الججار القائع ك اعساؿ الخبط 
بالذكل السشاسب كالحي يزسغ سالمة السشذا، بحيث تكػف سساكة 

سع عمى كامل االرتفاع كالتحذية بالخخسانة كالقاعجة اسفل  60الججراف 
سع كبعخض  15كبدساكة ال تقل عغ  15ججار الجرج مغ خخسانة درجة 

ك جسيع ما الجرج   لاسف متخ كسا يذسل الدعخ الحفخيات كالصسع  1
يمـد النجاز العسل عمى اكسل كجو حدب االصػؿ كحدب تعميسات 

 السيشجس السذخؼ.

 
 
1 

 
 
1 

 واحد

 د ف د ف

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

 كتابــــــــة
................

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

  السجسؾع يشقل الى الخالصة  
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 بـــالرقؼ الكسيـــة الؾحده نؾعالعسل 
 والحروف

 السبلغ االفراديلدعر ا

 د ف د ف

 

 

7 

 بالستر السكعب : ) خرسانو مدلحو(:
كتخكيب خخسانة مدمحة كذلظ  حدب السػاصفات الفشية الخاصة تقجيع 

( 250كباستخجاـ خخسانة  جاىدة) مدبقة الخمط ( بقػة كدخ ال تقل عغ )
يـػ كالدعخ يذسل إضافة ألعساؿ السرانعة  28مكعبات بعج   2كغع/سع

الحفخيات بكافة انػاعيا ككامل اعساقيا كالترخؼ بشاتج الحفخ ككحلظ مػاد 
كاإليشاع كالصسع بسػاد ناجحو مخبخيا عمى شبقات بدساكة ال تديج الخخسانة 

سع( لمصبقة الػاحجة  لمػصػؿ الى كثافة جافة عطسى ال تقل عغ 50عغ ) 
% مغ بخككتػر السعجؿ كفي حاؿ عجـ نجاح السػاد الشاتجة عغ الحفخيات 95

ل يقـػ السقاكؿ بتػريج مػاد مغ خارج السػقع ناجحة مخبخيًا ، كالدعخ يذس
( مغ كافة األقصار كاألشػاؿ السصمػبة  كيذسل   60حجيج التدميح ) شج 

القز كالثشي كالزياع ككخاسي رفع الحجيج كسمظ التخبيط كالجسخ كتأميغ 
األشػاؿ السصمػبة كمغ أي مرجر كال تحدب األشػاؿ الدائجة كال تحدب أي 

شجس عالكة لحلظ كحدب السػاصفات الفشية العامة  كحدب تعميسات السي
 السذخؼ.

  
 
 
6 

 ستة

 د ف د ف
 
 

 
 3م

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

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

 خرسانة السدة االرضيةبالستر السكعب : 8
بقػة كدخ صغخى ال تقل عغ  15تقجيع كتػريج كصب خخسانة عادية درجػػػػػػة 

خخسانة  جاىدة) مدبقة الخمط (   يـػ  28مكعبات بعج   2كمغع/ سع 150
كالدعخ يذسل أعساؿ الصػبار كالسرانعةكسا يذسل الدعخ تقجيع كتػريج 

 20ممع باالتجاىيغ كلكل  10قصخ (  60كتخكيب حجيج مبخـك لمتدميح شج ) 
كالدعخ يذسل القز كالثشي كالزياع ككخاسي رفع الحجيج كسمظ التخبيط  سع 

كالجسخ كتأميغ األشػاؿ السصمػبة كمغ أي مرجر كال تحدب األشػاؿ الدائجة 
كال تحدب أي عالكة لحلظ  مع جسيع ما يمـد إلنجاز العسل حدب األصػؿ 

 تعميسات السيشجس السذخؼ .كحدب العامة كحدب السػاصفات 

  
 
5 

 خسدة

 د ف د ف
 
 

 كتابــــــــة 3ـ
..............
.............. 

 كتابــــــــة
................

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

   

 

9 
 : خرسانة نغافة بالستر السكعب

كباستخجاـ خخسانة  جاىدة) مدبقة   15كصب خخسانة عادية درجػػػػػػة  كتػريج تقجيع
 يـػ  28بعج  مكعبات  2سع/ كمغع150عغ كدخ صغخى ال تقل  ةبقػ  الخمط (

كالدعخ يذسل أعساؿ الصػبار كالسرانعة مع جسيع ما يمـد إلنجاز العسل حدب 
األصػؿ كحدب السػاصفات كالسخصصات السخفقة كحدب تعميسات السيشجس 

 السذخؼ.
سػػع ( كذلظ اسفل  10بجكف دبر ضسغ الحفخيػػػػات  كبدساكة ال تقل عغ )   -أ 

.  قػاعج البشاء كالجدػراالرضية  كحيثسا يمـد

 
 
 3م

 
 

2 
 اثشان

 د ف د ف

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

 كتابــــــــة
................

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

  السجسؾع يشقل الى الخالصة  
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 الكسيــــــــةبالرقؼ الؾحده نؾعالعسل 
 والحروف

 السبلغ االفراديلدعر ا

 د ف د ف

 

 

10 

 بالعدد : رمبة 
بقػة كدخ صغخى ال تقل عغ  20تقجيع كتػريج كصب خخسانة عادية درجػػػػػػة 

يـػ  كالدعخ يذسل أعساؿ الصػبار  28مكعبات بعج   2كمغع/ سع 200
كالسرانعة مع جسيع ما يمـد إلنجاز العسل حدب األصػؿ كحدب 

الخاصة بحكي االحتياجات الخاصة كحدب السيػؿ كذلظ لمخمبة السػاصفات 
 امتار تقخيبا عشج كل مجخل . 3السشاسبة بصػؿ 

 2( سع عجد 30-50متخ كبفخؽ ارتفاع ) 2.5شػؿ تقخيبي  -1

  1( متخ عجد 1.6-1متخ كبفخؽ ارتفاع ) 4بصػؿ تقخيبي  -2

 
 

 عدد

 
 
3 

 ثالثة

 
 
 

   

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

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

 

11 

 

 بالستر السربع : الؾاح ساندويتش بانيل
بار  40سع ضغط  5تقجيع كتػريج كتخكيب الػاح سانجكير بانيل مقمفغ سساكة 

حدب السػاصفات العامة مجىػف حخاريا مغ الجاخل كالخارج بالمػف كالذكل 
الدعخ القػاشع الجانبية ، بحيث تكػف الحي يحجده السيشجس السذخؼ كيذسل 

( سع ، كاالسقف 10*10اعذار ممع مزمع ) 5االكجو لمججراف مغ الراج 
بشفذ مػاصفة الججراف مغ الجاخل كمغ الخارج  يكػف عمى شكل ضمع 
امخيكي يتع التخكيب بالتجاخل كيذسل الدعخ الدكايا السعجنية ك السداريب كمػاد 

بالسدقط االمامي كلمدقف بالسدقط االفقي كال الغمق كيكػف الكيل لمججراف 
تحدب السيل في االسقف ك لػحات تعخيفية عمى السجاخل الخئيدية بابعاد 

( ،  2( سع  تثبت عمى مجاخل الحسامات  لمشداء كالخجاؿ عجد )50*50)
كلػحات لحسامات ذكي االحتياجات الخاصة  بشفذ االبعاد مغ مادة البالستيظ 

خ جسيع القصع كالسػاد الالزمو كعمى السقاكؿ تقجيع عيشات السقػى كيذسل الدع
مغ القصع كااللػاح ليتع اعتسادىا مغ السيشجس السذخؼ النجاز العسل حدب 

 االصػؿ كحدب تعميسات السيشجس السذخؼ.
 

  
 
 
 
210 

مائتان 
 وعذره
 

 د ف د ف
 
 

 
 2ـ

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

 كتابــــــــة
................

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

   

   السجسؾع يشقل الى الخالصة 
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  السجسػع يشقل الى الخالصة  

رقؼ 
 البشد

 الكسيةبالرقؼ الؾحده نؾعالعسل
 والحروف

 السبلغ االفراديلدعر ا

 د ف د ف

 بالسقظؾع : الييكل السعدني 12
قػائع رئيدية تيػبات تكػف مغ اعساؿ الييكل السعجني بحيث تقجيع كتػريج 

ممع عمى محيط الحسامات كلكل مدافة ال تديج  2( سع سساكة 10*10مقصع )
(  25*25 صفيحة مغ الحجيج بابعاد )متخ كعشج االشخاؼ مثبتة عمى  3عغ 
بحيث كاالرتفاع ال يقل عغ  4باستخجاـ البخاغي عجد سع (  1.5)بدساكة سع 

ممع  2سساكة  سع لمتخس العمػي ( 4*8مقصع  ) رئيديةكتيػبات  ( متخ 3.2)
 6( مقصع )   Zig zagعمى شكل قػس كتيػبات فخعية لمتخس عمى شكل )

( ممع  كذلظ اعمى كل قائع رئيدي كيذسل الدعخ  1.8( سع بدساكة )  3* 
المحاـ كالتثبيت الجيج كمعالجة اماكغ المحاـ كالحف كالتاسيذ بػاسصة دىاف 

يع ما يمـد النجاز العسل حدب االصػؿ اكجة بالخش السيكانيكي كجس 3اساس 
 كحدب تعميسات السيشجس السذخؼ.

 
 مقظؾع

 
 مقظؾع

 د ف د ف
 

 
 

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

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

 بالستر السربع : اسقف مدتعاره 13
( مغ بالشات False Ceilingتقجيع كتػريج كتخكيب أسقف معمقة )

(Mineral Fiber( مقاس )مع ، كحدب العيشة التي يػافق 15*600*600 )
( عيشات يقجميا السقاكؿ كيذسل أيزًا 3عمييا السيشجس السذخؼ مغ بيغ )

الدعخ نطاـ تعميق غاشذ تحسل متػسط مغ إنتاج شخكة مخترة كحدب 
قي كال تخرع ( كلكغ لمسدقط األف1315/3السػاصفات كالكيل حدب البشج )

كحجات اإلنارة مغ الكيل، كيذسل الدعخ كحلظ تػريج عجد مغ البالشات بشفذ 
العيشة التي يعتسجىا السيشجس السذخؼ كمداكية ألعجاد كحجات اإلنارة يحتفع 

 بيا صاحب العسل لغايات الريانة.

  
 

46 
ستة 
 واربعؾن 

 د ف د ف
 

 2م
 
 

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

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

 بالستر السربع : بالط ارضيات 14
تقجيع كتػريج كتخكيب كتشفيح بالط سيخاميظ اسباني اك ايصالي صشف )أ ( لالرضيات  

/ 374نخب اكؿ كبااللػاف السصمػبو مصابق لمسػاصفات الكياسية االردنية رقع ) 
( خالي مغ الفتاؿ كالعيػب كيذسل الدعخ السػنو كالتخكيب بسػاد جاىدة  1994

خكيب كجسيع ما يمـد النجاز العسل عمى التخكيب كتشطيف البالط بذكل جيج بعج الت
اكسل كجو مع مخاعاة اصػؿ كمتصمبات الغمق ايشسا كجج  كالدعخ يذسل الدكايا 

( سع مع تثبيتو جيجا ما بيغ  20 -15السعجنية كالذبظ السعجني السجمفغ بعخض ) 
ية  البالط كاألعساؿ الخخسانية كفػؽ أنطسة الخجمات السختمفة مثل التسجيجات السيكانيك

أياـ متػاصمة كالدعخ يذسل  5كالرحية ك الكيخبائية كحيث ما يمـد كاإليشاع لسجة 
جسيع ما يمـد إلنجاز األعساؿ  حدب األصػؿ كحدب السػاصفات كالسخصصات 

 السخفقة كحدب تعميسات السيشجس كعمى اف يتع تقجيع عيشات قبل البجء في العسل .

  
46 

ستة 
 واربعؾن 

 د ف د ف

 كتابــــــــة 2ـ
..............
.............. 

 كتابــــــــة
................

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

  السجسؾع يشقل الى الخالصة  
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رقؼ 
 البشد

 الكسيةبالرقؼ الؾحده العسل نؾع
 والحروف

 السبلغ االفراديلدعر ا

 د ف د ف

 

 

15 

 بالستر الظؾلي : مرايا
سع تثبت 90ممع فػؽ السغاسل بارتفاع 6تقجيع كتخكيب مخايا سسظ 

عمى الججراف ببخاغي ستانمذ ستيل ذات الغصاء كتكػف حػاؼ 
كالذصفو السخايا مذصػفو كمائمو كتخكب بصػؿ كاكنتخ السغاسل 

مغ صشاعو جيجه كيتع تقجيع عيشة ليتع اعتسادىا مغ السيشجس  سع 3
 السذخؼ.

 
 
 

 
 
 عدد

 
 
2 

 اثشان

 د ف د ف
 
 

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

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

 

16 
  PVCابؾاب  : بالسترالسربع

( مغ اجػد االنػاع  حدب االبعاد السخفقة PVCتقجيع كتػريج كتخكيب ابػاب )
سع كيذسل الدعخ  5سع حيث يكػف الحمق بعخض 5في السخصصات بدساكة 

االقفاؿ كااليادي كالخخدكات مغ افزل االنػاع كجسيع ما يمـد النجاز العسل 
عمى اكسل كجو حدب السػاصفات العامة كحدب تعميسات السيشجس السذخؼ 

 . 

  
 
20 

 عذرون 

 د ف د ف
 
 

 كتابــــــــة 2ـ
..............
.............. 

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

 بالستر السربع : اعسال السشيؾم   17
ميكخكف (  16تقجيع كتخكيب شبابيظ ألسشيـػ مصمي بصالء ال يقل عغ   ) 

يقل عغ )  مع ( كإشار الػػػػػحرؼ بقصع ال 100كالحمق بسقصع ال يقل عغ ) 
ممع لمقػاشع الخأسية  1.6*40*100مع (  لمجرؼ القالب كمقصع "  46* 42

كاألفكية  كالدعػخ يذسل جسيع القصع السعجنية  الالزمػػػػػػػػة  كخـك كالدجاج 
مع مبػػػػدر ( ككحلظ قذاط السصاط كبير األلسشيػػػػػػـػ كالفخاشي  6سساكة ) 

 ميسات السيشػػػػجس السذخؼ .كجسيع ما يمـد حدب السػاصفات كحدب تع

  
 
3 

 ثالثة

 د ف د ف
 
 

 2ـ
 
 
 
 

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

 كتابــــــــة
................

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

  السجسؾع يشقل الى الخالصة  



 عقد المقاولة الموجز / وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكومية

59 
 

 

رقؼ 
 البشد

 الكسيةبالرقؼ الؾحده العسل نؾع
 والحروف

 السبلغ االفراديلدعر ا

 د ف د ف

 

 

18 

 بالعدد : عالقات
سع مغ خذب سساكة  15سع عخض 70تقجيع كتخكيب عالقة مالبذ شػؿ 

سع كالدعخ يذسل الجىاف بالمكخ  2× 1.5ممع مع قذاط مغ خذب زاف  18
كمثبت عمييا اربعة عالقات كخـك كمثبتو ببخاغي الترجاء كحدب تعميسات 

 السيشجس السذخؼ 
 

 
 
 عدد

 
 
2 

 اثشان

 د ف د ف
 
 

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

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

 

19 

 بالستر الظؾلي : كشدريؽ 
تقجيع كتػريج كتخكيب أشاريف خخسانية مرشػعة مغ الخخسانة الجاىدة قياس ) 

سع( صشف )أ( حدب السػاصفات الفشية الخاصة كالدعخ يذسل 15× 30×50
سع( 10× 40( أسفل الكشجريغ قياس )15تقجيع كصب خخسانة نطافة درجة )

سع ( كالحفخيات 15×  20( خمف الكشجريغ قياس )15ككحلظ خخسانة درجة )
بكامل أنػاعيا لالساس  مع الترخؼ بشاتج الحفخ كنقمو خارج السػقع كالتدػيو 

االسفمتيو  ما بيغ الخمصو كالكشجريغ كيكػف مشدػب التدػيو اسفل مغ الخمصو
سع  20سع كيكػف مشدػب اعمى الكشجريغ اعمى مغ مشدػب محػر الذارع 5

ككحلظ ايشاع الخخسانة ككحمة الكشجريغ كدىاف الكشجريغ بالمػف الحي يحجده 
السيشجس السذخؼ بالجىاف الخاص باألشاريف ، كيذسل الدعخ جسيعسا يمـد 

ميسات السيشجس إلنجاز العسل حدب األصػؿ كالسػاصفات الفشية كحدب تع
 السذخؼ.

  
 
 
30 

 ثالثؾن 

 د ف د ف
 
 

 كتابــــــــة ـ.ط
..............
.............. 

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

 بالط اسسشتي : بالستر السربع  20
تقجيع كتػريج كتخكيب بالط إسسشتي بشفذ مػاصفة البالط القائع كالسجاكر 

سع ( صشف )أ(  حدب السػاصفات  4× 40×40الحسامات قياس  ) لسػقع 
العامة لمبالط كيذسل الدعخ الحفخيات أك الصسع حيثسا يمـد كميسا كانت 
األعساؽ كالترخؼ بشاتج  الحفخ كيذسل الدعخ كحلظ العجسية بدساكة ال تقل 

 سع ( عمى األقل أسفل البالط كايشاع 3.0سع( أسفل السػنة كالسػنة ) 5عغ )
البالط كفحػصاتو كالتخكيب، كسا يذسل الدعخ عسل ربسة لحكي األحتياجات 

مقابل مجخل الحساـ السخرز لحكي األحتياجات بحيث ال يقل الحج لخاصة ا
إلنجاز العسل جسيع ما يمـد ـ كيذسل الدعخ  1األدنى لعخض الخمبة عغ 

 تعميسات السيشجس السذخؼحدب السػاصفات الفشية كحدب االصػؿ كحدب 
. 

  
 
50 

 خسدؾن 

 د ف د ف
 
 

 2ـ
 
 
 
 

 كتابــــــــة
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 قؼ
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 د ف د ف

 

 

21 

 شبكت صشف صحي بالسقظؾع :

انر  6( قصخ )    UPVCتقجيع كتػريج كتشفيح شبكة الرخؼ الخئيدية مغ مػاسيخ ) 
(  ممع ، كالدعخ يذسل الحفخيات كاعادة األكضاع حدب 7.7( سساكة ال تقل عغ )

األصػؿ كتأميغ الخط بخمل صػيمح أسفمو كجػانبو كأعاله  كالذخيط التححيخي 
إلنجاز العسل حدب السػاصفات العامو  جسيع ما يمـد كالفحػصات كسا يذسل الدعخ 

كتقجيع مخصط تشفيحي ليتع اعتساده مغ  تعميسات السيشجس السذخؼك حدب االصػؿ ك 
 .االشخاؼ  

 
 

 مقظؾع

 
 

 مقظؾع
 

 د ف د ف
 
 

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

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

 بالعدد: مرارف ارضية  22
( ذك أربعػة فتحػات مػغ البالسػتيظ السقػػى F.Tتقجيع كتػريج كتخكيب مرػخؼ ارضػي )

 كالدعخ يذسل :
( سػع  مػع الذػبظ الخػاص بػو  مػغ نػػع سػتانميذ سػتيل 20*20غصاء الكخـك قيػاس )
 االصمي كليذ شالء .

( ممع 5.3"( لػصػػػل سساكة )4مػاسيػػخ بالستيظ مقػى قصخ ) غمػاسيخ الترخيف م
 ( ممع 5.3مشيل أك خط ترخيف) بأقخب( FTلػصل  )

 كالدعخ يذسل جسيع القصع الالزمة مغ أكػاع بجسيع أنػاعيا ، مفف ، ... الخ 
إلنجاز العسل حدب السػاصفات العامة كحدب جسيع ما يمـد كسا يذسل الدعخ 

 .تعميسات السيشجس السذخؼ االصػؿ ك 

  
 
 
6 

 ستة

 د ف د ف
 
 

 كتابــــــــة بالعجد
..............
.............. 

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

 مواعيش تهويت بالسقظؾع :   23

 "(4تقػػػجيع كتػريػػػج كتسجيػػػج مػاسػػػيخ التيػيػػػة كالترػػػخيف مػػػغ مػاسػػػيخ بالسػػػتيظ مقػػػػى )
 كالدعخ يذسل : ( ممع 5.3سساكة ) 

 القصع أكػاع ، كاي ... ك .. الخ . -1
 "( مجمفشة.4السخابط قصخ ) -2
 ."(4شخبػش نفذ لكل خط تيػية قصخ) -3
 .ممع 5.3"( سساكة 4مػاسيخ ) -4

إلنجػػاز العسػػل حدػػب السػاصػػفات العامػػة كحدػػب االصػػػؿ جسيػػع مػػا يمػػـد كسػػا يذػػسل 
 .تعميسات السيشجس السذخؼ ك 
 

  
 
 

 بالسقصػع
 

 د ف د ف
 
 

 بالسقصػع
 
 
 
 

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

 كتابــــــــة
................

................ 
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 مرحاض فرنجي  : بالعدد

تقػػجيع كتػريػػج كتخكيػػب مخحػػاض إفخنجػػي خػػاص لالشػػخاص السعػػػقيغ مرػػشػع 
قيػػػاس تقخيبػػػي  (floor mounted)مػػػغ الفخػػػار السصمػػػي بالرػػػيشي األبػػػيس

( سػػػػع مػػػػع صػػػػشجكؽ الصػػػػخد مػػػػع غصػػػػاء الحسػػػػاـ كمػػػػغ أجػػػػػد كاشػػػػيخ 65×37)
الساركػػات العالسيػػة التػػػي تشػػتج مدػػتمدمات لالشػػػخاص السعػػػقيغ كالدػػعخ يذػػػسل 

 -أيزا تقجيع كتخكيب ما يمي:
جػالػف مػع ماسػػرة فػائس  2صشجكؽ الصػخد مػغ الرػيشي سػعة ال تقػل عػغ  -ا

 0.5)يػج كػػخـك لمزػخ كمحػبذ قصػػخ )أنػر مػع تدكيػػج الرػشجكؽ ب 1.5)قصػخ )
 أنر عمى ماسػرة التعبئة 

التي تكػف مػغ الشػػع الدمبخكػي السدئبػق كبحيػث تكػػف عػجة صػشجكؽ الصػخد مػغ 
 اشيخ كأجػد االنػاع.

كتدكيػػج السخحػػاض بغصػػاء كحمػػق مػػغ البالسػػتيظ السقػػػى مػػغ الشػػػع الثقيػػل  -ب 
 كخاص لالشخاص السعػقيغ مدكد بفراالت مقػاة .

ات الرخؼ الرحي مغ السخحػاض حتػى كصػمو بسػاسػيخ الترػخيف تسجيج -ج
( 4قصػػػخ )  PVCلخئيدػػػيو أك اقػػػخب حفػػػخة تفتػػػير خػػػارج السبشػػػى مػػػغ مػاسػػػيخ ا

 أنر.
مكػػػبس مرػػػػشػع مػػػغ مػػػػادة الدػػػػتانمذ سػػػتيل السقػػػػاـك لمرػػػجاءاك مػػػػغ مػػػػادة  -د

األلسشيػػػـػ الثقيػػػل كالسغصػػػاة بصبقػػػة مػػػغ البالسػػػتيظ الشػػػاعع السقػػػػى كالغيػػػخ قابمػػػة 
( سع كقابمة لمثشي لألعمى كبحيث يػتع تخكيبيػا 85دالؽ كبصػؿ ال يقل عغ )لالن

عمػػى سػػكظ مجػفػػة مرػػشػعة مػػغ نفػػذ مػػادة السقػػابس مثبتػػة عمػػى الحػػائط مػػع 
 كافة ما يمـد مغ قصع لمتخكيب بحيث تخكب عمى )يسيغ ك يدار( الحساـ.

مكػػػبس مرػػػشػع مػػػغ مػػػادة الدػػػتانمذ سػػػتيل السقػػػاـك لمرػػػجاءاك مػػػغ مػػػادة  -ىػػػػ
لسشيػػػـػ الثقيػػػل كالسغصػػػاة بصبقػػػة مػػػغ البالسػػػتيظ الشػػػاعع السقػػػػى كالغيػػػخ قابمػػػة األ

 لالندالؽ كبصػؿ ال 
( سػػع كفمشجػػات  كبحيػػث يػػتع  تثبيتػػو عمػػى الحػػائط 2.5( كقصػػخ )60يقػػل عػػغ )

 مع كافة ما يمـد مغ قصع لمتخكيب
 حسالة كرؽ صحي مرشػعو مغ الدتانمذ ستيل. -ك
سقػى كمغ اشيخ كأجػد الساركات العالسية شصافة يجكية مغ البالستيظ ال -ز

مع محبذ الداكية الالـز كالدعخ يذسل كل ما يمـد إلنجاز العسل حدب 
السػاصفات كإرشادات السيشجس  السذخؼ كيخاعى في التشفيح ما كرد في الكػد 

 األردني الخاص بالسعػقيغ.

 
 
 
 
 
 عدد
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 اثشان
 

 د ف د ف
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 بالستر الظؾلي: مغدلة 
الفخػػار الرػػيشي كالمػػػف حدػػب تقػػجيع كتػريػػج كتخكيػػب مغدػػمة كػػاكنتخ تػػػب مػػغ 

مغاسػػػل عمػػػى  3سػػػع تخكػػػب كػػػل  60×50تعميسػػػات السيشػػػجس السذػػػخؼ  قيػػػاس 
سع  بالمػف الحي يتشاسب مع لػف البالط 3كاكنتخ مغ الغخانيت االردني سساكة 

كتقػػػجيع عيشػػػات قبػػػل التشفيػػػح كتكػػػػف السغدػػػمة غاشدػػػو بذػػػكل معسػػػاري مشاسػػػب 
ـخ كحدب االصػؿ كمحسل عمػى كالقز ميكانيكي مع عسل شصفة الالزمو كالب

سػػع حجيػػج  5*5الدػػعخ تخكيػػب الغخانيػػت عمػػى ليكػػل معػػجني مػػغ الدكايػػا قيػػاس 
ثقيػػل  كالفتحػػات فػػي الغخانيػػت كالذخاشػػف كالبانيػػل فػػػؽ الغخانيػػت ككػػحلظ تدكيػػج 

انػػر مػػع  1.25السغدػػمة بدػػيفػف  بالسػػتيكي أنجميػػدي مترػػل بالفػػائس قصػػخ 
رػػػابػف كالتسجيػػػجات األرضػػػية صػػػباب كػػػخـك كفتحػػػة فػػػائس كتجػيػػػف لػضػػػع ال

ممػػػع، لغايػػػة السرػػػخؼ  3.6انػػػر سػػػساكة  2بػاسػػػصة مػاسػػػيخ بالسػػػتيكية قصػػػخ
االرضي كشاممة لكافة القصػع كالتسجيػجات كاالعسػاؿ السجنيػة الالزمػة كسػا يذػسل 
الدػػػعخ خػػػالط كػػػخـك ذك مكػػػبس كاحػػػج عمػػػى شػػػكل ذراع لمسػػػاء البػػػارد كالدػػػاخغ 

خاسػػي يخكػػب عمػػى سػػصح كػػل السغدػػمة كرقبػػو ثابتػػو كمشحشيػػو لترػػب باالتجػػاه ال
كمػػػغ  نػػػػع قخكىػػػي اك مػػػا يعادلػػػو مػػػغ صػػػشاعو أكركبيػػػة مػػػع تقػػػجيع عيشػػػات قبػػػل 

 التشفيح.
إلنجاز العسل حدب السػاصفات العامة كحدب جسيع ما يمـد كيذسل الدعخ 

 .تعميسات السيشجس السذخؼ االصػؿ ك 

 
 
 
 م.ط

 
 
 
6 

 ستة
 

 د ف د ف
 
 

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

 كتابــــــــة
................
................ 
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 مراحيض فرنجية  بالعدد:
تقػػػجيع كتخكيػػػب مػػػخاحيس افخنجيػػػة مػػػغ الخػػػدؼ الرػػػيشي  األبػػػيس صػػػشاعة    

محميػػػة كيذػػػسل الترػػػخيف كتخكيػػػب نيػػػاجخا  كبػػػخبير الذػػػصافو مػػػغ نػػػػع قخكىػػػي  
بجانػػب الحسػػاـ ك حسالػػة الػػػرؽ ككػػل مػػا يمػػـد إلكسػػاؿ العسػػل كحدػػب تعميسػػات 

 السيشجس السذخؼ .

 
 
 عدد

 
 
6 

 ستة

 د ف د ف

 كتابــــــــة    

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

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

 كتابــــــــة

................
............ 
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 خضائن توصيع  :لعدد با  

بالسقاس ( upvcالبالستظ السقػى )تػزيع الرحي مغ التخكيب خدائغ تػريج ك تقجيع ك 
 ) جاكػميشي ( (pexكتكػف شاممو خصػط البكذ ) الحي يحجده السيشجس السذخؼ 

عجد إثشاف  ( كالسجسعات الشحاسية كػلكتخsleeveكانابيب العدؿ )  كالداخشة الباردة
فتحو لحساـ الشداء   11فتحو لحساـ الخجاؿ ك  11في كل لػحة أحجىسا بارد بعجد 

فتحات لحساـ الشداء كل  4فتحات لحساـ الخجاؿ ك  4كمػكتخ ساخغ بعجد  كاآلخخ
كالسحابذ الخئيدية كالفخعية كسجات كىػايات مغ اجػد االنػاع ممع ،  20خط بقصخ 

جاكػميشي كسكظ كمخابط ككحلظ كامل القصع الشحاسية كالشجاصات كقصع الخبط مع 
ياه مغ الخدانات العمػية الى السخاحيس كالسغاسل  كتقجيع كتخكيب كتػصيل خط الس

إنر  كربصو بخط اؿ  1.5كخيسة سعػدي قصخ  خدائغ مجسعات السياه مغ مػاسيخ
Pex  قصع  كجسيع ما يمـد مغممع  كالحي يغحي السجسعات الخئيدية، 32قصخ

ما يمـد إلنجاز العسل  كالدعخ يذسل جسيع كمحابذ مغ اجػد االنػاع  لكل خداف 
كحدب تعميسات  ليتع اعتساده مغ االشخاؼ تشفيحي حدب االصػؿ كتقجيع مخصط

 . السيشجس السذخؼ

 
 عدد

 
 اثشان
2 

 
 

   

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

 كتابــــــــة
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 مغاسل فخار  بالعدد :

 األبيس قياس تقخيبي )تقجيع كتػريج كتخكيب مغاسل مغ الفخار السصمي بالريشي 
(56x41 سع خاصة باالشخاص السعػقيغ كمغ أجػد كاشيخ الساركات العالسية التي

تشتج مدتمدمات باالشخاص السعػقيغ كبحيث تكػف السغدمة مقعخة لمجاخل ليدتصيع 
 -السدتخجـ استعساليا كبجكف صعػبة كالدعخ يذسل أيزا تقجيع كتخكيب ما يمي:

ؼ الرحي مع الديفػف لمتػصيل مغ السغدمة كلغاية نطاـ كصالت مخنة لمرخ  -أ
 خط الرخؼ الرحي .

نطاـ كصالت مخنة لخصػط السياه الباردة كالداخشة لمتػصيل مغ السغدمة كلغاية  -ب
 نقاط التدكيج بالسياه مع محابذ الداكية .

تسجيجات الرخؼ الرحي مغ السغدمة كلغاية السرخؼ األرضي بػاسصة  -ج
 .أنر 2قصخ  PVCمػاسيخ 

(أنر كمغ الشػع الحي يخكب عمى 0.5خالط كخـك لمسياه الباردة كالداخشة قصخ ) -د
فػلت   9مدكد ببصارية  photo cellجدع السغدمة كيعسل عمى مبجأ الخمية الزػئية 

 كبحيث يكػف صشاعة اركبية اك ما يعادليا مغ اجػد االنػاع.
ممع تخكب  4ال تقل عغ ( سع كسساكة 70×50مخآة تخكب فػؽ السغدمة قياس ) -ق

 . عمى إشار مغ األلسشيـػ
 سع مرشعة مغ مادة الدتانمذ ستيل.60حسالة بذاكيخ بصػؿ ال يقل عغ  -ك
 العامة كتعميسات يمـد إلنجاز العسل حدب السػاصفات جسيع ماكالدعخ يذسل  -

 السيشجس السذخؼ.

  
 

2 
 اثشان

 د ف د ف
 
 

 كتابــــــــة عدد
..............
.............. 

 كتابــــــــة
................

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

   

   السجسؾع يشقل الى الخالصة 
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رقؼ 
 البشد

 الكسيةبالرقؼ الؾحده العسل نؾع
 والحروف

 السبلغ االفراديلدعر ا

 د ف د ف

 

 

29 

 نقظة تشغيف بالعـدد :

في السجاري داخػل السبشػى كالدػعخ  (Clean out)تقجيع كتػريج كتخكيب نقصة تشطيف 
سع مع فتحة مدششة لمغصاء مع السفاتيح الالزمة ليػا ،  (20x20)يذسل الغصاء قياس 

إلنجػػػاز العسػػػل حدػػػب السػاصػػػفات العامػػػو كحدػػػب جسيع مػػػا يمػػػـد كسػػػا يذػػػسل الدػػػعخ 
 .تعميسات السيشجس السذخؼ االصػؿ ك 

(  قياس (ABSفتحة مع غصاء كفتحة مدششة مغ البالستيظ السقػى  - 1
(20x20).سع كمغ أجػد األنػاع 

 
 

 
 
 عدد

 
 
2 

 اثشان

 د ف د ف
 
 

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

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

 

30 
 بالعدد : خزان ماء
( 3ـ2ممع ( سعة ) 1.5خداف مياه مغ الراج السجمفغ سساكة )تقجيع كتػريج كتخكيب 

" ( مغ السػاسيخ البيزاء كالدعخ يذسل قاعجة  4/3مدكد بسػاسيخ تقػية قصخ) 
ممع ( مع الفمشجات األرضية كدىاف التأسيذ  4*40*40الخداف مغ زكايا قياس  ) 

جػد األنػاع  " ( مغ أ 4/3كدىاف زياتي  ثالث كجػه حدب األصػؿ كعػامة قياس ) 
( لكل خداف كغصاء  2" ( عجد )  4/3كفتحات التشطيف كالتغحية مع السحابذ  )

( سع  مع قفل كمفرالت كالدكايا حدب األصػؿ كاليػايات قصخ )  45*45قياس ) 
( 1.5" ( كيذسل الدعخ ربط كل خداف بخط مػاسيخ بالستيظ ) كخيسة ( قصخ )  4/3

إلنجاز العسمحدب جسيع ما يمـد دعخ يذسمإنر شامل جسيع القصع الالزمة كال
 .تعميسات السيشجس السذخؼ السػاصفات العامة كحدب االصػؿ ك 

  
 
 
1 

 واحد

 د ف د ف
 
 

 كتابــــــــة عدد
..............
.............. 

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

 بالعدد : مزخة مياه  31
 1حراف قياس  1ك تذغيل مزخة ماء إيصالي قجرة  تقجيع ك تػريج ك تخكيب

انر ك الدعخ يذسل التػصيالت الكيخبائية ك السيكانيكية الالزمة ك كل ما 
 يمـد إلنجاز العسل حدب السػاصفات الفشية ك تعميسات السيشجس السذخؼ

  
 
1 

 واحد

 د ف د ف
 
 

 عدد
 
 
 
 

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

 كتابــــــــة
................

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

  السجسؾع يشقل الى الخالصة  
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رقؼ 
 البشد

 الكسيةبالرقؼ الؾحده نؾعالعسل
 والحروف

 السبلغ االفراديلدعر ا

 د ف د ف

 

 

32 

 مشاىل بالعـدد:
تقجيع كتػريج كتخكيب كإنذاء مشاىل الرخؼ الرحي كبأعساؽ 
مشاسبة بحيث تكػف الججراف مقاكمة لألمالح مغ الباشػف السدمح 
مع السػاد السزافة حدب السخصصات كالسػاصفات كالدعخ يذسل 
الغصاء مغ الدكب كزف متػسط في االرصفة كمغ الدكب كزف 

رة كالبشذيشج كالقاعجة ثقيل في الداحات كالذػارع كالبخكاز كالقرا
اسفل السشيل كالحفخ كالصسع كازالة االنقاض خارج السػقع كالدمع 

سع ككحلظ الخخسانة السدمحة كالعادية. 051لألعساؽ التي تديج عغ 
ـ 0551كالدعخ أيزا يذسل ساللع لمسشاىل التي يديج عسقيا عغ 

أنر كبػاقع درجو كل ¾ مرشػع مغ السػاسيخ السجمفشة قصخ 
سع لمجرجة كالدعخ يذسل تدكيج 01كبصػؿ ال يقل عغ سع  01

االصػؿ كحدب السػاصفات الحفخة بغصاء حجيج سكب كحدب 
 الػاقع كاألعساؽ حدب  العامة كتعميسات السيشجس السذخؼ 

 .0511/4كشسػلية الدعخ بشج  0511/0كالكيل حدب بشج 
 (سع51×51( كالغصاء )61×61قياس ) -0

 
 
 
 
 
 عدد

 
 
 

 
4 

 اربعة
 

 د ف د ف
 
 

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

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

  السجسؾع يشقل الى الخالصة  
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 ةالخالصــــــــــــ

 
 .....................................................................................................................السجسؾع بدون السبلغ االحتياطي:

 ........ .............. .............................................................................................................................تشزيل او زياده :

 .........................................................................................................................السجسؾع بعد التشزيل او الزياده  :

 ............................................................................ ..................................................السجسؾع مع السبلع االحتياطي:

 ..... .............. ......................................................................................................................................اسؼ الذركو :
 .................................................................................................................... .............. ..لسفؾض / والؾعيفو :اسؼ ا

 .......................... .............. ..........:.......................................................................التؾقيع والختؼ الرسسي  والتاريخ

 ..:...................................................................................................... .............. ......العشؾان ورقؼ الياتف والفاكس 

الرفحو السشقؾل  بيان االعسال الرقؼ
 مشيا

 القيسو

 ديشار فلس

   53 دربزيؽ بالط حجري+ +  اعسال صيانة 1

   54 ادراج حجرية +  الحفريات وتحديؽ التربة   تحديؽ الداحة +  2

   55 + خرسانة مدة ارضية + خرسانة نغافة خرسانو مدلحو 3

   56 رمبة + الؾاح ساندويش بانيل 4

   57 اسقف مدتعاره + بالط ارضيات+  الييكل السعدني 5

   58 مرايا + ابؾاب + اعسال السشيؾم 6

   59 كشدريؽ + بالطعالقات +  7

   60 شبكة صرف صحي+ مرارف + مؾاسير تيؾية 8

   61 مرحاض فرنجي لذوي االحتياجات 9

   62 مغدلة  + مراحيض افرنجية 10

   63 خزائؽ تؾزيع + مغاسل فخار لذوي االحتياجات 11

   64 نقظة تشغيف + خزان + مزخة  12

   65 مشاىل 13

مبلغ احتياطي : وذلػ العسال ازالة العؾائق السؾجؾده في السؾقع واي  14
السذروع ولؼ يرد ضسؽ بشؾد  تشفيذ اعسالعسل يدتحدث خالل 

ويتؼ احتداب قيسة ىذا البشد مؽ الكيربائية  العظاء وكذالػ االعسال
خالل تقديؼ وصؾالت ليتؼ اعتسادىا مؽ السيشدس السذرف وادراجيا 

% ( 5احتداب ندبة ربح )  الية على ان يتؼضسؽ السظالبات الس
 على قيسة الؾصؾالت.

  5000 

 لسجســــــــــــــــــــــــــــــــــؾعا
  


