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 المقدمة: 

لقد تم استقاء هذه الشروط التعاقدية من العقد الموجز الذي أعد من قبل االتحاد الدولي للمهندسين االستشاريـين 
) فيديك( وقد قامت لجنة متخصصة بإدخال تعديالت بحيث تتالءم مع األنظمة والقوانين السائدة في األردن  

باستخدامها لمشاريع المباني والمشاريع الهندسية ذات القيمة الصغرى نسبيًا واعتمادًا على نوع العمل ويوصى 
 والظروف المحيطة به ، ويمكن استخدامها أيضًا لمشاريع بقيمة أكبر .

 دةررة أو لألشغال قصيرة المإن هذه الشروط يمكن أن تكون مالئمة لألشغال البسيطة نسبيًا أو لألشغال المتك
 دون اللجوء إلى عقود المقاولة الفرعية المتخصصة. 

إن الهدف من إعداد هذا النموذج هو إخراج وثيقة مرنة وشفافة تحتوي على جميع األحكام التعاقدية 
والتي يمكن استخدامها في جميع أشغال المباني أو األشغال الهندسية تحت ظروف ترتيبات   الضرورية ،

إدارية متنوعة. وبمعطيات هذا النموذج يقوم المقاول بتنفيذ األشغال وفقًا للتصاميم المعدة من قبل صاحب 
لتي تشمل مقاوالت يتم  العمل أو من يمثله،مع أنه من الممكن أيضًا أن يكون هذا النموذج مناسبًا للعقود ا

 إعداد تصاميمها من قبل المقاول سواًء لألعمال المدنية أو الكهروميكانيكية. 

 يالحظ كذلك بأن صاحب العمل لديه عدة خيارات فيما يتعلق بأساليب تقدير القيمة.
مل ومع أنه ال يوجد إشارة إلى المهندس المحايد ،فإن لصاحب العمل الحق في تعيين مهندس مستقل ليع

 بصورة محايدة ،إذا رغب في ذلك.

يوصى باعتماد هذا النموذج لالستخدام العام،مع مالحظة أن بعض الكيانات القانونية قد تتطلب إدخال  
 تعديالت على شروطه . 

إّن اتفاقية العقد بصيغتها المقترحة تتضمن كتاب عرض المناقصة وصيغة قبولها في وثيقة واحده ، ويلزم 
دراج المعلومات الالزمة عن المشروع في الملحق ، ومع أّن الشروط العامة يتوقع أن تغطي بالتالي أن يتم إ

معظم العقود ، إاّل أنه بإمكان مستخدمي هذا النموذج إدخال شروط خاصة إذا رغبوا فيما يتعلق بالحاالت أو 
وق والتزامات الظروف الخاصة ، وعندما تصبح مجموعة الشروط العامة والشروط الخاصة شاملتين لحق

 .اقية فض الخالفات وقواعدهاالفريقين ، ولهذا فقد يلزم االستعانة بإرشادات الشروط الخاصة وكذلك اتف
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 الشروط العامة
 الفصل األول 
 أحكام عامة

GENERAL PROVISIONS 

 التعاريف : ( :1/1المادة )
تكون للكلمات و المصطلحات التالية، حيثما وردت في العقد، المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم يقتض 

 السياق غير ذلك. 

 العقد :
 يعني اتفاقية العقد و الوثائق األخرى المدرجة في الملحق .  العقد : -1/1/1
 تعني الوثيقة المشار اليها بهذه الصفة في ملحق العقد، بما المواصفات : -1/1/2

في ذلك متطلبات صاحب العمل المتعلقة بالتصاميم المطلوب تقديمها من قبل المقاول )ان وجدت(، وأية  
 تغييرات يتم ادخالها على تلك الوثيقة.

ه في ملحق العقد،  تعني مخططات صاحب العمل المتعلقة باألشغال كما هي مدرج المخططات : -1/1/3
 وأي تغيـيرات يتم إدخالها على تلك المخططات.

 االشخاص :
يعني الشخص المشار اليه بهذه الصفة في االتفاقية وكذلك خلفاؤه القانونيون، صاحب العمل :  -1/1/4

 ولكنه ال يعني أي شخص متنازٍل له. 
 )إال إذا تم التنازل بموافقة المقاول(.

 لشخص المشار اليه بهذه الصفة في االتفاقية وكذلك يعني ا المقاول : -1/1/5
 خلفاؤه القانونيون، ولكنه ال يعني أي شخص متنازٍل له. )اال اذا تم التنازل بموافقة صاحب العمل(. 

 يعني اما صاحب العمل أو المقاول.  الفريق : -1/1/6

 التواريخ واالوقات والمدد : 
( يوما أو أي تاريخ آخر يتفق  14يلي تاريخ نفاذ االتفاقية بـ) يعني التاريخ الذي تاريخ المباشرة : -1/1/7

 عليه الفريقان.
 يعني يوما تقويمًا. اليوم : -1/1/8
تعني الفترة الزمنية المحددة النجاز االشغال كما هي مبينة في الملحق )أو كما يتم   مدة االنجاز : -1/1/9

 مباشرة.( محسوبًة من تاريخ أمر ال7/3تمديدها بموجب المادة 
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 النقد والدفعات :
تعني جميع النفقات التي تكبدها )أو سوف يتكبدها( المقاول بصورة صحيحة سواًء في   الكلفة : -1/1/10

 الموقع أو خارجه، بما في ذلك النفقات االدراية وما يماثلها، ولكنها ال تشمل الربح.
 تعاريف أخرى :

تعني جميع المعدات واآلليات والعربات و غيرها من االشياء الالزمة لتنفيذ   معدات المقاول : -1/1/11
 االشغال، ولكنها ال تشمل المواد والتجهيزات اآللية.

 تعني الدولة التي يوجد فيها الموقع.  الدولة : -1/1/12
 (. 6/1تعني االمور المدرجة في المادة ) مخاطر صاحب العمل : -1/1/13
تعني أي واقعة أو ظرف استثنائي يتصف بأنه خارج عن سيطرة أي فريق، مما  رة : القوة القاه -1/1/14

لم يستطع ذلك الفريق التحرز منه بصورة معقولة قبل ابرام العقد، ومما لم يستطع تجنبه أو تالفيه عند  
 حدوثه، والذي ال يمكن ان يعزى بشكل جوهري الى الفريق األخر. 

ن كل نوع )غير التجهيزات اآللية( التي شكلت أو يقصد منها تشكيل تعني االشياء م المواد : -1/1/15
 جزء ما من االشغال الدائمة. 

تعني اآلليات واالجهزة التي تشكل أو يقصد منها تشكيل جزء من االشغال  التجهيزات اآللية : -1/1/16
 الدائمة. 

ل عليها، وأية اماكن اخرى يتم يعني االماكن التي يوفرها صاحب العمل لتنفيذ االشغا الموقع : -1/1/17
 تحديدها في العقد على أنها تشكل جزءا من الموقع. 

يعني التغيير الذي يصدر به صاحب العمل تعليماته عمال بأحكام  التغيير )االمر التغييري(: -1/1/18
 ( الحداث تغيير ما في المواصفات و/أو المخططات )أن وجدت(. 10/1المادة )

ي كل االشغال والتصاميم )ان وجدت( مما ينبغي تنفيذه من قبل المقاول ، بما في  تعن االشغال: -1/1/19
 ذلك االشغال المؤقتة وأي تغيير.

 تعني القيمة المدونة في اتفاقية العقد .  قيمة العقد:  -1/1/20

 (: التفسير: 1/2المادة )
 النظامية .حيثما ترد كلمتا “االشخاص” أو “الفرقاء” فإنها تشمل الشركات والكيانات 

الكلمات التي تشير الى “المفرد” أو أي “جنس” واحد تتصرف الى “الجمع” أو الى “الجنس اآلخر” كيفما 
 يتطلبه السياق.

 (: أولوية الترجيح بين وثائق العقد : 1/3المادة )
تباينا  تعتبر مجموعة الوثائق التي يتكون منها العقد مفسرة لبعضها البعض، واذا تبين ان هناك غموضا أو 

فيما بينها، بقوم صاحب العمل بإصدار التوضيحات الالزمة الى المقاول بشأنها، أما أولوية الترجيح فيما بين 
 وثائق العقد فتكون حسب التسلسل الوارد في الملحق . 
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 (: القانون : 1/4المادة )
 يكون هذا العقد خاضعا للقانون األردني .

 : (: االتصاالت1/5المادة )
في العقد على اعطاء أو اصدار أي اشعار أو تعليمات أو أي اتصاالت من قبل أي شخص، حيثما ينص 

وما لم يكن قد تم النص على اللغة فإن لغة االتصال ستكون اللغة المحددة في الملحق ، علما بأنه ال يجوز 
 تأخير تلك االصدارات أو التمنع عن ذلك بصورة غير معقولة . 

 القانونية : (: االلتزامات 1/6المادة )
 ( . 4/ 1يتعين على المقاول ان يلتزم بالقانون الذي يخضع له العقد بموجب المادة )

يتعين على المقاول أن يرسل االشعارات وأن يدفع الرسوم والضرائب المفروضة بموجب القوانين واألنظمة  
 سارية المفعول فيما يتعلق باألشغال . 
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 الفصل الثاني
 صاحب العمل
EMPLOYERTHE  

 ( : توفير الموقع : 2/1المادة )

 يتعين على صاحب العمل ان يوفر الموقع وحق الدخول إليه حسب األوقات المحددة في الملحق . 

 ( : التصاريح والتراخيص : 2/2المادة )

أن طلب منه المقاول ذلك ، أن يساعد المقاول في تقديم الطلبات بشأن    يتعين على صاحب العمل ،
 الحصول على التصاريح أو التراخيص أو الموافقات الالزمة لألشغال. 

 ( : تعليمات صاحب العمل :  2/3المادة )

  ينبغي على المقاول ان يتقيد بجميع التعليمات التي يصدرها صاحب العمل بخصوص االشغال، بما في ذلك
 أية تعليمات بشأن تعليق العمل في االشغال بكاملها أو في أي جزء منها.  

 ( : الموافقات : 2/4المادة )

ان صدور أية موافقة أو قبول أو عدم قيام صاحب العمل أو ممثله بالتعليق على أي امر ال تؤثر على  
 التزامات المقاول.
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 الفصل الثالث 
 ممثلو صاحب العمل 

EMPLOYER’S REPRESENTATIVES 

 ( : ممثل صاحب العمل :  3/1المادة )

يتعين على صاحب العمل أن يسمي شخصا مفوضا للتصرف نيابًة عنه، وتتم تسمية هذا الشخص في  
 الملحق ويتم إشعار المقاول بذلك من قبل صاحب العمل. 

 ( : المهندس : 3/2المادة )

أو شخصا ما للقيام بمهام محددة ويمكن تسمية هذه المؤسسة يجوز لصاحب العمل أيضًا ان يعين مؤسسة 
أو الشخص في الملحق أو يتم إشعار من المقاول بذلك من قبل صاحب العمل ، من وقت آلخر، ويتعين 

 على صاحب العمل إشعار المقاول بالواجبات والصالحيات المناطة بالمهندس .

تكون مطابقة ألحكام العقد ، وليس له أية صالحية في  يتعين على المهندس اإلشراف على تنفيذ األشغال ل
 إعفاء المقاول من أي التزام من التزاماته بموجب العقد. 
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 الفصل الرابع
 المقاول

THE CONTRACTOR 

 ( : االلتزامات العامة :  4/1المادة )

ينبغي على المقاول أن ينفذ األشغال بصورة سليمة ووفقًا للعقد ، ويتعين عليه في هذا السياق ان يوفر 
 المناظرة وااليدي العاملة والمواد والتجهيزات اآللية ومعدات المقاول مما يلزم للتنفيذ .

 لعمل. تعتبر جميع المواد والتجهيزات اآللية التي يتم توريدها الى الموقع ملكا لصاحب ا

 ( : ممثل المقاول : 4/2المادة )

يتعين على المقاول ان يقدم الى صاحب العمل لقبوله اسم ومؤهالت الشخص المفوض بتسلم التعليمات نيابة 
 عن المقاول.

 ( : المقاوالت الفرعية :  4/3المادة )

كما يتعين عليه أن ال يبرم أي مقاولة فرعية لتنفيذ جزٍء من  ال يحق للمقاول ان يتنازل عن االشغال بكاملها ،
 االشغال اال بموافقة صاحب العمل.

 :  ( : ضمان األداء ) كفالة التنفيذ (4/4المادة )

فإنه يتعين على المقاول ان يقدم الى صاحب العمل عند توقيع  اذا كان ذلك منصوصًا عليه في الملحق ،
 اتفاقية العقد ، ضمان األداء حسب النموذج المرفق بهذه الشروط من قبل صاحب العمل . 

 ( : كفالة الصيانة ) إضافية ( :  4/5المادة )

نة وتكون هذه الكفالة  بعد إنجاز األشغال وتسلمها من قبل صاحب العمل ، يقوم المقاول بتقديم كفالة الصيا
 ( من قيمة األشغال بعد اإلنجاز ، ولدى تقديمها يعيد له صاحب العمل ضمان األداء .  %5بنسبة )
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 الفصل الخامس 
 التصميم من قبل المقاول 

DESIGN BY CONTRACTOR 

 ( : تصميم المقاول : 5/1المادة )

الذي ينص عليه في الملحق، وعليه أن يقدم ذلك  ينبغي على المقاول أن يقوم بإعداد التصميم إلى المدى 
 التصميم الذي يتم إعداده من قبله بدون تواٍن إلى صاحب العمل.

( يوما من تاريخ تسلمه للتصميم ، أن يشعر المقاول بأية تعليقات له 14يتعين على صاحب العمل ، خالل )
 لصاحب العمل أن يرفضه مبينًا األسباب .بشأنه، وإذا لم يكن التصميم المقدم متوافقًا مع العقد ، فيحق 

كما يتعين على المقاول ان ال يقوم بتنفيذ أي عنصر من االشغال الدائمة المصممة من قبله خالل فترة الـ 
( يومًا ، أو إذا كان قد تم رفض التصميم المتعلق به. وعلى المقاول ان يعدل التصميم ويعيد تقديمه إلى  14)

 العتبار تعليقات صاحب العمل بشأنه على النحو الالزم. صاحب العمل آخذًا في ا

 ( : المسؤولية عن التصميم :5/2المادة )

 يكون صاحب العمل مسؤواًل عن المواصفات والمخططات المُعّدة من قبله . 
يبقى المقاول مسؤوال عن التصميم المطلوب منه بموجب عرضه وعن التصميم المقدم بمقتضى أحكام هذا ”  

حيث يكونان وافيـين بالغايات المحددة في العقد ، ويكون المقاول أيضًا مسؤواًل عن أي تجاوز على  الفصل ” ب
 حقوق الملكية الفكرية أو براءات االختراع فيما يتعلق بهما . 
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 الفصل السادس 
 مخاطر صاحب العمل

EMPLOYER’S RISKS 

 ( : مخاطر صاحب العمل :  6/1المادة )

 المخاطر التي يتحملها صاحب العمل في هذا العقد تعني : 

الحرب واألعمال العدوانية )سواء” كانت الحرب معلنة أو غير معلنة( والغزو وفعل األعداء األجانب ،  -أ
 ضمن حدود الدولة ، 

 االضطرابات المسلحة وأعمال اإلرهاب والثورة أو العصيان أو االستيالء على -ب
 الحرب االهلية، ضمن حدود الدولة ، الحكم بالقوة أو 

االضطرابات أو المشاغبات أو حركات االخالل بالنظام، مما يؤثر على الموقع و/أو االشغال، اال اذا   -ج
 كانت ناتجة عن جهاز المقاول أو موظفيه اآلخرين ،

 اإلشعاعات النووية أو التلوث باالشعاعات النووية، أو الفضالت النووية الناتجة  -د
اشتعال الوقود النووي أو المواد السامة أو التركيبات المتفجرة، بإستثناء ما هو ناتج عن استعماالت عن 

 المقاول لمثل هذه المواد المشعة، 
 الضغوط الهوائية الناتجة عن الطائرات ووسائل النقل الجوية المندفعة بسرعة -هـ

 الصوت أو فوق الصوتية، 
 ي جزء من االشغال، بإستثناء ما يمكن أن ينص عليه في العقد ، استعمال صاحب العمل أو إشغاله أل -و
تصميم أي جزء من االشغال تم اعداده من قبل أفراد صاحب العمل، أو من قبل آخرين ممن يعتبر   -ز

 صاحب العمل مسؤوال عنهم،
منظور، أو   أي عمليات ناتجة عن قوى الطبيعة تؤثر على الموقع و/ أو األشغال ، مما يعتبر امرًا غير -ح

 مما ال يستطيع مقاول متمرس أن يتخذ االحتياطات لدرئها بصورة معقولة.
 القوة القاهرة، -ط
 (، اال اذا كان ذلك التعليق معزوا الى إخفاق المقاول ، 2/3تعليق العمل بموجب المادة ) -ي
 أي إخفاق من قبل صاحب العمل، -ك
حوال المناخية، التي قد تتم مواجهتها في الموقع اثناء تنفيذ  العوائق المادية أو األوضاع المادية، غير اال -ل

االشغال، مما يعتبر امرا غير منظور، وليس بمقدور مقاول متمرس أن يتوقعها بصورة معقولة ، على أن  
 يكون المقاول قد قام بإشعار صاحب العمل عنها حااًل .
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 تغييرية، أي تأخير أو إعاقة ناتجة عن صدور أية أوامر  -م
 أي تغيير يتم اجراءه في القانون الذي يحكم العقد، اذا حصل بعد تقديم المقاول لعرضه .  -ن

” الخسائر التي تنتج عن حق صاحب العمل في أن يتم تنفيذ األشغال الدائمة على أو فوق أو تحت أو  -س
 خالل أي أرض، وإشغالها لغرض األشغال الدائمة ، و 

اإلمكان تجنبه والناتج عن تنفيذ المقاول اللتزاماته بتنفيذ االشغال واصالح أية  الضرر الذي لم يكن ب -ع
 عيوب فيها . 
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 الفصل السابع
 مدة اإلنجاز 

TIME FOR COMPLETION 

 ( : تنفيذ االشغال : 7/1المادة )

ينبغي على المقاول أن يبدأ في تنفيذ األشغال بتاريخ المباشرة ، وأن يستمر في التنفيذ بسرعة وبدون أي  
 تأخير، وان ينجز األشغال ضمن مدة اإلنجاز المحددة. 

 ( : برنامج العمل :  7/2المادة )

يتعين على المقاول ان يقدم الى صاحب العمل برنامج تنفيذ االشغال ضمن الفترة المحددة في الملحق ، 
 وبالشكل المنصوص عليه في ذلك الملحق . 

 ( : تمديد مدة االنجاز : 7/3المادة )

يحصل تأخر  يعتبر المقاول مخواًل بالحصول على تمديد لمدة اإلنجاز إذا حصل أي تأخر أو كان متوقعًا أن 
( . يتعين على  3/ 10في موعد تسلم األشغال بسبب أي من مخاطر صاحب العمل مع مراعاة المادة )

صاحب العمل عندما يتسلم أي طلب من المقاول بخصوص التمديد أن يقيم كل الوثائق المدعمة للطلب كما 
 قدمها المقاول ، وأن يقوم بإقرار تمديد مدة اإلنجاز على نحو مناسب .

 ( : التأخر في االنجاز: 7/4ادة )الم

اذا اخفق المقاول في انجاز االشغال خالل مدة االنجاز ، فينبغي عليه ان يدفع لصاحب العمل المبلغ 
المحدد في الملحق عن كل يوم تأخير، وتكون مسؤولية المقاول مقابل ذلك اإلخفاق أن يقوم بدفع هذا المبلغ  

 فقط .
جزء من األشغال أو استخدام جزء من األشغال فإنه يتم تخفيض تعويضات  أما إذا قرر صاحب العمل تسلم  

 التأخير بنسبة الجزء المّسلم إلى قيمة العقد .
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 الفصل الثامن
 تسلم األشغال

TAKING OVER 

 ( : اإلنجـاز :  8/1المادة )

 يقوم المقاول بتقديم إشعار إلى صاحب العمل أو من يمثله أّن األشغال قد تم إنجازها وأنها قابلة للتسلم . 

 ( : إجراءات تسلم األشغال :8/2المادة )

( يومًا من تاريخ تسلمه إلشعار المقاول بالكشف على  14يقوم صاحب العمل أو من يمثله خالل )   -1
تسلم وتشكيل لجنة تسلم األشغال على أن يكون المهندس ) في حال تعيـين األشغال والتأكد أنها قابلة لل

 مهندس ( أحد أعضاء اللجنة ، ويبلغ المقاول بالموعد المحدد لزيارة الموقع ومعاينة األشغال .

( يومًا من تاريخ تشكيلها بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو من  14تقوم لجنة تسلم األشغال خالل ) -/أ2
) إذا رغب ( وفي حال كانت األشغال قابلة للتسلم بدون نواقص أو بنواقص ال تعيق استخدام األشغال   يمثله

يتم عمل محضر استالم وتوقيعه من أعضاء اللجنة والمقاول أو من يمثله ) إذا رغب ( ويكون تاريخ إشعار  
 المقاول هو تاريخ إنجاز األشغال ويتم عمل كشف نواقص 

من أعضاء اللجنة والمقاول أو من يمثله ) إذا رغب ( ويعطى المقاول مدة محددة   )إّن وجدت ( وتوقيعه
 إلنجاز النواقص ليتم بعدها الكشف على الموقع وتسلم األشغال . 

في حال وجود نواقص تعيق تسلم األشغال يتم عمل كشف بالنواقص وتوقيعه من أعضاء اللجنة -/ب2
المقاول مدة محددة إلنجاز النواقص ليتم بعدها إشعار صاحب  والمقاول أو من يمثله ) إذا رغب ( ويعطى

العمل أو من يمثله أّن النواقص قد تم إنجازها وأّن األشغال قابلة للتسلم ، ومن ثم تقوم اللجنة بإعادة الكشف  
 وإعداد محضر جديد بتسلم األشغال . 

م األشغال إصدار شهادة تسلم ( أيام من تاريخ تسلمه لمحضر تسل10يتعين على صاحب العمل خالل ) -3
 األشغال .
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 الفصل التاسع
 اصالح العيوب 

REMEDYING DEFECTS 

 ( : إصالح العيوب : 9/1المادة )

  –الصيانة( المحددة في ملحق العقد  في أي وقت قبل انقضاء فترة إصالح العيوب ) فترة –لصاحب العمل 
  –على نفقته  –أن يقوم بإشعار المقاول عن أية عيوب أو أعمال متبقية. وينبغي على المقاول أن يقوم 

بإصالح أية عيوب ناتجة عن التصميم المعد من قبله وعن أية عيوب في والمواد والتجهيزات اآللية أو  
 المصنعية بسبب مخالفة للعقد .

 إصالح العيوب التي تعزى ألي سبب آخر، فإنها يجب تقديرها كتغييرات .  أما كلفة
واذا اخفق المقاول في اصالح العيوب أو اكمال أية اعمال متبقية خالل فترة معقولة، من تاريخ األشعار فإنه  

 يحق لصاحب العمل القيام بما يلزم الصالحها على حساب المقاول . 

 األعمال المغطاة : ( : االختبارات وكشف9/2المادة )

يمكن لصاحب العمل أن يصدر تعليمات تتعلق بالكشف على أي عمل تمت تغطيته و/أو اختباره ، وما لم  
يتبين نتيجة الكشف و/أو االختبار أن أيًا من تصاميم المقاول أو المواد أو التجهيزات اآللية والمصنعية قد 

للمقاول مقابل عملية الكشف و/ أو االختبار كتغيـير تمت بصورة مخالفة الحكام العقد، فانه يتم الدفع 
 ( .  10/2بموجب أحكام المادة )
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 الفصل العاشر 
 التغييرات والمطالبات

VARIATIONS AND CLAIMS 

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

يحق لصاحب العمل إصدار تعليمات بإحداث تغيـيرات في كميات أو نوعية وخصائص أي بند من بنود 
ي عمل ، إذا اقتضت األشغال ، أو في تغيـير أبعادها أو مناسيبها ، أو تنفيذ أي عمل إضافي أو إلغاء أ

 ظروف العمل .  

 ( : تقييم التغييرات :  10/2ادة )الم

 لى النحو التالي:  يتم تقدير قيمة التغييرات ع

 بمبلغ مقطوع كما يتفق عليه الفريقان، أو  –أ 
 باعتماد أسعار بنود العقد، حيثما كان ذلك مالئما، أو  -ب
 إن لم توجد أسعار بنود مالئمة تعتمد أسعار بنود العقد كأساس للتقييم . -ج

 وإّن لم يتوفر ذلك : 
 عليها ، أو تلك التي يعتبرها صاحب العمل مناسبة ، أو  بأسعار جديدة مناسبة للبنود كما قد يتم االتفاق –د 
إذا قام صاحب العمل بإصدار تعليمات بذلك ، يتم تنفيذ العمل بالمياومة حسب جدول األسعار بالمياومه  -هـ

المشار إليه في الملحق ، على أن يقوم المقاول بحفظ القيود لساعات العمل لأليدي العاملة ومعدات المقاول 
 المستخدمة .  والمواد

 ( : التنبيه المبكر : 10/3المادة )

يتعين على كل فريق ان يشعر الفريق اآلخر حالما يتبين له ان هنالك ظرفا قد يؤخر األشغال أو يعيقها ، أو 
انه قد يترتب عليه حق المطالبة بدفعة اضافية، ويتعين على المقاول أن يتخذ كل الخطوات المعقولة لتقليل  

 تلك اآلثار .
إن استحقاق المقاول لتمديد مدة االنجاز أو ألي دفعة إضافية سيكون مقتصرًا على الوقت و ، أو الدفعة  

 التي كانت سوف تستحق فيما لو قام بتقديم اإلشعار دون توان واتخاذ جميع الخطوات المعقولة . 



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

18 
 

 ( : الحق بالمطالبة :  10/4المادة )

إذا تكبد المقاول كلفة ما نتيجة ألي من مخاطر صاحب العمل، فإن المقاول يكون مستحقا لمقدار تلك 
الكلفة. واذا لزم احداث أي تغيير في األشغال نتيجة ألي من تلك المسؤوليات، فإنه يتم التعامل مع الموضوع  

 كتغيير ) كأمر تغيـيري ( . 

 التغييرات وإجراءات المطالبة :   ( :10/5المادة )

( يوما” من 28يتعين على المقاول ان يقدم لصاحب العمل تحليال مبندا” لقيم التغييرات والمطالبات خالل )
 تاريخ صدور التعليمات بتغيـير أو من تاريخ حصول الواقعة التي أدت الى تكون المطالبة. 

إن أمكن ، فإذا لم يتم االتفاق عليها، فإنه يتعين على  يقوم صاحب العمل بالتدقيق واالتفاق على قيمتها 
 صاحب العمل ان يقوم بتقدير تلك القيمة . 

 ( : تعديل أسعار البنود ) إضافية(: 10/6المادة )

( من الكمية %20أ. إذا اختلفت الكمية المكالة ألي بند من بنود األشغال زيادة أو نقصانًا بما يتجاوز )
ات وكان حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد لهذا البند  المدونة في جدول الكمي

 ( من قيمة العقد ، وأّن هذا البند لم تتم اإلشارة إليه في العقد على أنه بند بسعر ثابت، أو %2يتجاوز )

 ( أّن العمل قد صدر بشأنه تعليمات بتغيـير ، و1. )ب
 في العقد ، و  ( أنه ال يوجد سعر وحدة مّدون له 2)
( أنه ال يوجد سعر وحدة محدد مناسب ، ألّن طبيعة العمل فيه ليست مشابهة ألي بند آخر في العقد ،  3)

أو أّن العمل ال يتم تنفيذه ضمن ظروف لظروفه ، فإنه يجب اشتقاق سعر وحدة جديد مقارنة مع أسعار بنود  
ينة في الفقرتين )أ،ب( أعاله ، حسبما هو واجب  العقد ذات الصلة مع تعديل معقول لشمول أثر األمور المب

 التطبيق منها . 

وإذا لم يكن هناك بنود ذات صلة فإنه يجب اشتقاقه من خالل تحديد الكلفة المعقولة ، مضافًا إليها هامش 
 ربح معقول ، مع األخذ في االعتبار أية أمور أخرى ذات عالقة . 

لمناسب ، فإنه يتعين على صاحب العمل أن يقوم بوضع وإلى أن يحين وقت االتفاق على سعر الوحدة ا
 مؤقت ألغراض الدفعات المرحلية .  سعر وحدة
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 - في كل األحوال يتم تطبيق سعر الوحدة الجديد على النحو التالي :

 . في حالة الزيادة ، يطبق السعر الجديد على الكمية التي تزيد عن الكمية المدونة في الجدول ، وأ
 لنقص ، يطبق السعر الجديد على الكميات الفعلية.. في حالة اب
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 الفصل الحادي عشر
 قيمة العقد والدفعات

CONTRACT PRICE AND PAYMENT 

 ( : تقدير قيمة االشغال : 11/1المادة )

 يتم تقدير قيمة االشغال حسبما هو محدد في ملحق العقد، مع التقيد بأحكام “الفصل العاشر” . 

 ( : الكشوف الشهرية : 11/2المادة )

 يحق للمقاول أن يتقاضى الدفعات الشهرية عما يلي : 

 قيمة األشغال التي تم تنفيذها، –أ 
من قيمة المواد والتجهيزات اآللية التي يتم توريدها الى الموقع في   النسبة المئوية المحددة في الملحق ، -ب

 وقت معقول، 
 وذلك مع مراعاة أية إضافات أو خصميات يمكن أن تكون مستحقة . 

 يتعين على المقاول ان يقدم الى صاحب العمل كل شهر كشفَا يبين المبالغ التي يعتبرها مستحقة للمقاول .

 لمرحلية :( : الدفعات ا11/3المادة )

( يوما من تاريخ تسلمه لكل كشف يتعين على صاحب العمل أن يدفع للمقاول المبلغ الوارد في  28خالل )
كشف المقاول مخصومًا منه المحتجزات بالنسبة المحددة في الملحق العقد، وأي مبلغ آخر بيّن صاحب 

 العمل أسباب عدم الموافقة عليه .
 لغ كان قد سبق وأن اعتبره مستحقًا للمقاول. ال يكون صاحب العمل ملزمًا بأي مب

يحق لصاحب العمل ان يمتنع عن دفع أي دفعة مرحلية، الى حين ان يتسلم ضمان األداء )إن كان مطلوبًا 
 (. 4/4( بموجب المادة )

 ( : المحتجزات : 11/4المادة )

مًا من تاريخ صدور  ( يو 14يتعين على صاحب العمل ان يرد إلى المقاول مبلغ المحتجزات خالل مدة )
 ( .  2/ 8شهادة تسلم األشغال بموجب المادة ) 
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 ( : تعديل األسعار :11/5المادة )

إذا حصل أي تغير في أسعار مواد اإلسمنت أو حديد التسليح أو اإلسفلت أو األنابيب المعدنية أو 
مشروع عما كانت عليه البالستيكية أو المحروقات أو أي مواد أخرى يتم تحديدها في الملحق حسب طبيعة ال

هذه األسعار قبل يوم واحد من تاريخ إيداع العروض فإّن أسعار البنود المتعلقة بها يتم مراجعتها لحساب أي 
تعديل سواء” بالزيادة أو النقصان وفقًا للمعادالت التي يضعها وزير األشغال العامة واإلسكان في حينه ، 

 ير مبرر في إنجاز األشغال .شريطة أن ال يكون المقاول تأخر تأخرًا غ

 ( : الدفعة الختامية: 11/6المادة )

( يوما من تاريخ انقضاء فترة الصيانة في العقد مستخلصا نهائيا الى  21يتعين على المقاول ان يقدم خالل )
 صاحب العمل مدعما بالوثائق المطلوبة بشكٍل معقول لتمكين صاحب العمل من التحقق قيمة العقد النهائية .

( يوما من تاريخ تقديم 21ما يتعين على صاحب العمل ان يدفع للمقاول أي مبلغ مستحق خالل )ك
المستخلص النهائي ، واذا لم يوافق صاحب العمل على أي جزء من المستخلص النهائي الذي قدمه المقاول،  

 فإنه يتعين عليه أن يبين اسباب عدم موافقته عندما يقوم بالدفع.  

 عملة الدفع :( : 11/7المادة )

 يتم الدفع بالعملة المحددة في الملحق .

 ( : الدفعات المتأخرة: 11/8المادة )

للمقاول الحق في استيفاء الفوائد )بالنسبة المحددة في الملحق ( عن كل يوم يخفق فيه صاحب العمل عن  
 الدفع متجاوزًا لفترات الدفع المحددة. 
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 الفصل الثاني عشر 
 التقصير 

DEFAULT 

 :   ( : تقصير المقاول12/1المادة )

اذا تخلي المقاول عن األشغال ، أو رفض أو اخفق في االلتزام بتعليمات صاحب العمل النافذة ، وإذا اخفق  
في مواصلة التنفيذ بالسرعة الالزمة دونما تأخر، أو انه أخّل بالعقد بالرغم من اشعاره خطيا، فإنه يمكن 

 ذلك ، مشيرًا إلى هذه “المادة”، ومبينًا فيه التقصير . لصاحب العمل إشعاره ب

( يوما من تاريخ تسلمه 14إذا لم يقم المقاول باتخاذ كل الخطوات الممكنة عمليا لمعالجة التقصير خالل )
(  21اشعار صاحب العمل، فإنه يمكن لصاحب العمل انهاء العقد بعد توجيه اشعار ثان للمقاول خالل مدة )

وعندئذ ، يتعين على المقاول ان يخلي الموقع ويترك فيه المواد والتجهيزات اآللية وأية معدات يوما أخرى . 
 للمقاول يصدر صاحب العمل تعليمات باستخدامها حسب إشعاره الثاني وذلك إلى أن يتم إنجاز األشغال .

 ( : تقصير صاحب العمل : 12/2المادة )

ول أي دفعة تستحق وفقًا للعقد ، أو أنه قد قام باإلخالل  اذا اخفق صاحب العمل في ان يدفع الى المقا
بالعقد، بالرغم من تسلمه إشعارا خطيًا بذلك، فإنه يحق للمقاول ان يوجه اشعارًا باإلشارة إلى هذه “المادة ”  

ايام( من تاريخ تسلمه لالشعار، 7ومبينًا فيه التقصير. وإذا لم يقم صاحب العمل بمعالجة التقصير خالل )
 نه يمكن للمقاول أن يعلق تنفيذ االشغال بكاملها أو أية اجزاء منها.فإ

( يوما من تاريخ تسلمه اشعار المقاول، فإنه يمكن  28اذا لم يقم صاحب العمل بمعالجة التقصير خالل ) 
 للمقاول إنهاء العقد بعد توجيه اشعار ثان لصاحب العمل خالل مدة

 قاول إخالء الموقع . ( يوما أخرى . وعندئذ يتعين على الم21)

 ( : )اإلفالس( : 12/3المادة )

اذا أعلن عن ان أيًا من الفريقين قد أصبح معسرا بموجب أي قانون مطبق، فإنه يحق للفريق اآلخر، بواسطة  
اشعار خطي، ان ينهي العقد بصورة فورية. وفي مثل هذه الحالة، يتعين على المقاول )اذا كان هو الفريق 
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الموقع، تاركا فيه أية معدات للمقاول والتي يصدر صاحب العمل بشأنها اشعارًا خطيًا المعسر( ان يخلي  
 بضرورة استعمالها حتى يتم إنجاز األشغال . 

 ( : الدفع عند اإلنهاء :12/4المادة )

ه في أن ُيدفع له الرصيد المتبقي لقيمة ما نفذه من اشغال وما ورد –بعد إنهاء العقد  -يكون المقاول مستحقاً 
 الى الموقع من مواد وتجهيزات آلية بصورة معقولة، وعلى ان يتم تعديل المبلغ المستحق لشمول ما يلي :  

 (، 10/4أية مبالغ تستحق للمقاول مقابل التغييرات عمال باحكام المادة ) –أ 
 أية مبالغ تستحق لصاحب العمل ، -ب
 مها من قبل صاحب العمل . اإلفراج عن معدات المقاول في حالة وضع اليد أو استخدا -ج
( ، فإنه يكون مستحقًا الستيفاء مبلغ 12/3( أو ) 12/1إذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد عمال بالمادة ) -د

 ( من قيمة اجزاء االشغال التي لم تنفذ بتاريخ اإلنهاء .% 20يعادل )
يكون مستحقًا لكلفة تعليق العمل  ( ، فإنه3/ 12( أو ) 2/ 12إذا قام المقاول بإنهاء العقد عمال بالمادة ) -هـ

 ( من قيمة االشغال التي لم تنفذ بتاريخ االنهاء. %10واالخالء معًامضافا إليهما مبلغًا يعادل )

 ( يوما من تاريخ األشعار. 28على ان يتم دفع ما يستحق دفعه او استرداده خالل )
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 الفصل الثالث عشر 
 المخاطر والمسؤولية 

RESPONSIBILITYRISK AND  

 ( : عناية المقاول باألشغال : 13/1المادة )

يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية باألشغال ابتداء من تاريخ المباشرة وحتى تاريخ صدور شهادة 
(، إذ تنتقل مسؤولية العناية باألشغال حينئذ إلى صاحب العمل. أما إذا  2/ 8تسلم األشغال بموجب المادة )

نه يتعين على المقاول أن يقوم بإصالح لحق باألشغال أي ضرر أو خسارة خالل الفترة المذكورة أعاله ، فإ
 مثل هذا الضرر أو الخسارة ، لتصبح األشغال مطابقة للعقد . 

وما لم تكن الخسارة أو الضرر ناتجة عن أي من مسؤوليات صاحب العمل ، فإنه يتعين على المقاول أن  
لحق باألشغال يعوض صاحب العمل ومقاولي صاحب العمل ووكالئه ومستخدميه عن كل خسارة أو ضرر ي

، وعن كل المطالبات أو النفقات الناتجة عن األشغال بسبب إخالل المقاول بالعقد إهمااًل أو تقصيرًا ، هو أو  
 أي من وكالئه أو مستخدميه.

 ( : القوة القاهرة : 13/2المادة )
فإنه يتعين على  إذا تعذر على أي فريق ، أو كان سيتعذر عليه ، القيام بأي من التزاماته بسبب قوة قاهرة 

ذلك الفريق المتأثر إشعار الفريق اآلخر فورًا باألمر. وإذا تطلب األمر، فإنه يتعين على المقاول أن يعلق 
 تنفيذ األشغال، والى المدى الذي يتفق عليه مع صاحب العمل أن يقوم بإخالء معدات المقاول.

ألي من الفريقين أن يرسل إلى الفريق اآلخر ( يوما، فإنه يمكن 84إذا استمر مفعول القوة القاهرة لمدة )
 ( يوما من تاريخ إرسال اإلشعار. 28إشعارا باإلنهاء ، على أن يصبح اإلنهاء نافذا بعد مرور )

بعد اإلنهاء، يكون المقاول مستحقًا للرصيد غير المدفوع من قيمة األشغال المنفذة والمواد والتجهيزات اآللية 
 ولة إلى الموقع ، مع شمول التي تم توريدها بصورة معق

 - ما يلي :
 (، 4/ 10أية مبالغ تستحق للمقاول بموجب المادة ) -أ

 كلفة تعليق العمل واإلخالء ، -ب
 أية مبالغ تستحق لصاحب العمل . -ج

 ( يوما من تاريخ اإلشعار باإلنهاء .28وعلى أن يتم دفع رصيد ما يستحق دفعه أو استرداده خالل )
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 الفصل الرابع عشر

 التأمين
INSURANCE 

 ( : مقدار الغطاء التأميني: 14/1المادة )

يتعين على المقاول قبل مباشرة العمل، أن يستصدر ويواصل على إدامة التأمينات التالية باسمي الفريقين 
 مجتمعين: 

 عن أي خسارة وضرر قد يلحق باألشغال والمواد والتجهيزات اآللية ومعدات المقاول ، أو  -أ
مسؤولية كال الفريقين تجاه أي خسارة وضرر أو وفاة وإصابة تلحق بأي طرف ثالث أو ممتلكاته عن  -ب

مما قد ينجم عن تنفيذ المقاول للعقد ، بما في ذلك مسؤولية المقاول تجاه أية أضرار قد تلحق بممتلكات 
 صاحب العمل )فيما عدا األشغال( ، و 

مل والمهندس تجاه أية وفاة أو إصابة قد تلحق بمستخدمي  عن مسؤولية الفريقين وأي ممثل لصاحب الع -ج
 المقاول، أو صاحب العمل وممثليه وأفراده 

والمهندس ومستخدميه في الموقع عدا ما يقع ضمن مسؤولية صاحب العمل إلى المدى الذي تحقق ، عن  
 إهماله أو إهمال ممثله أو المهندس أو أي من مستخدميهم. 

 ت : ( : الترتيبا14/2المادة )

يتعين أن تكون التأمينات متوافقة مع أية متطلبات محددة في الملحق ، وعلى أن تكون وثائق التأمين صادرة  
عن جهات مؤمنة وبشروط تأمينية موافق عليها من قبل صاحب العمل. كما يتعين على المقاول أن يقدم  

 قساط المترتبة عليها قد تم تسديدها.لصاحب العمل اإلثبات بأن وثائق التأمين تظل سارية المفعول وبأن األ
يحتفظ الفريقان مجتمعين بأية مبالغ يتم صرفها لهما من قبل الجهات المؤمنة مقابل أي ضرر أو خسارة قد 

تلحق باألشغال، وعلى أن يتم استخدامها إلصالح الضرر وجبر الخسارة أو للتعويض عن أية خسارة أو 
 ضرر ال يتم إصالحه. 

جميع التأمينات شرطًا ينص على المسؤوليات المتقابلة لكل من صاحب العمل والمقاول  ينبغي أن تتضمن 
 باعتبارهما كتابين منفصلين فيها .

 ( : اإلخفاق في استصدار التأمينات :14/3المادة )
أذا اخفق المقاول في استصدار أو إدامة أي من وثائق التأمين المطلوبة بموجب المواد المذكورة أعاله ، أو  
عجز عن تقديم اإلثبات الكافي والوثائق واإليصاالت ، فإنه يحق لصاحب العمل، دون اإلجحاف بأي حق 
أو معالجة أخرى مترتبة له ، أن يستصدر أية تغطيات تأمينية عن مثل هذا اإلخفاق ، وان يدفع ما يترتب  

 اول . عليها من أقساط ، وان يسترد ما يدفعه إزاءها كخصميات من أية مستحقات للمق
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 الفصل الخامس عشر
 حل الخالفات

RESOLUTION OF DISPUTES 

 ( : فض الخالفات :  15/1المادة )

إذا لم يتم االتفاق ، فإّن أي خالف ينشأ فيما بين المقاول وصاحب العمل بخصوص العقد أو ما يتصل به ،  
الته للفض بموجب قواعد فض  شاماًل ألي تقيـيم أو قرار آخر لصاحب العمل ، فإنه يحق ألي من الفريقين إح

الخالفات ) القواعد ( المرفقة . ويكون فاض الخالفات ) الحكم ( أي شخص يتفق عليه الفريقان ، وفي حالة  
 عدم اتفاقهما ، يتم تعيـينه بموجب ” القواعد ” . 

 ( : االشعار بعدم الرضى :  15/2المادة )

( ، أو إذا لم يقم الحكم بإصدار قراره خالل   Adjudicatorإذا لم يرض أي من الفريقين بقرار الحكم) 
المهلة المحددة في “القواعد” المشار إليها، فإنه يمكن للفريق المعترض إرسال إشعار بعدم رضاه إلى الفريق 

( يوما من تاريخ تسلمه للقرار أو من تاريخ انقضاء المهلة المحددة التخاذ القرار. وإذا لم  14اآلخر خالل )
 بعدم الرضى خالل تلك المهلة، فإن قرار الحكم يعتبر نهائيا وملزما للفريقين. يصدر أي إشعار

أما إذا تم إرسال اإلشعار بعدم الرضى خالل المهلة المحددة، يكون القرار ملزما للفريقين لينفذاه دونما تأخير 
 ما لم وحتى تتم إعادة النظر في قرار الحكم بواسطة التحكيم .

 كيم : ( : التح15/3المادة )

إن أي خالف صدر بشأنه إشعار بعدم الرضى، يجب الفصل فيه نهائيا من قبل محكم واحد بموجب قواعد  
تقوم سلطة التعيـين   التحكيم المحددة في الملحق . وفي حالة عدم اتفاق الفريقين على تعيـين المحكم ،

 المحددة في الملحق بتعيـينه .

 ( 1/5يتم عقد جلسات التحكيم في مكان التحكيم المحدد في الملحق ، وباللغة المشار إليها في المادة ) 
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 ز جولما  لةولمقا ا دعق

 

 لثاني ا زءلجا
 

 

 

 

 ..................................................................................... : روعلمشا

 

 

 .................................................................................... : مقر ءاطلعا

 

 

 

 

 

 

 نللمناقصی تلتعلیماا-أ

  لخاصةا روطلشا-ب 

 تلضماناوا تالتفاقیاا ذجنما-ج

 

 

 

 

 

 

 روطلش/ ا زجولما دلعقا نم  ولألا زءللج متمما   دحولما لةولمقاا دعق رفت د نم زءلجھذا ا  ریعتب

 .    لعامةا

 دا  سائ ریعتب لعامةا روطلشا وادم على لیدتعأو  ءلغاأو إ ضافةإ نم روطلشھذه ا في ردی ماإّن 

 واد لما كتل على دلیعّ أو  یلغيأو  فیضیأو  ر یفس ذيلا دربالق بھ ذخؤیو
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 لثانيا زءلجا

 رسلفھا 

 

 

 

 

 29 التعليمات للمناقصين  أ

 29 وثائق العطاء 

 30 إعداد وتقدیم عروض المناقصات 

 32 تقييم العروض وإحالة العطاء 

 33 الضمانات ) الكفاالت ( 

 34 الشروط الخاصة   ب

 37 والضماناتنماذج اإلتفاقيات  ج 

 38 نموذج كتاب عرض المناقصة  1-ج

 39 الملحق 2-ج

 41 نموذج كفالة المناقصة  3-ج

 42 نموذج إتفاقية العقد 4-ج

 43 نموذج إتفاقية فّض الخالفات 5-ج

 44 قواعد إتفاقية فّض الخالفات 

 47 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( 6-ج

 48 نموذج ضمان إصالح العيوب ) كفالة الصيانة ( 7-ج

 49 نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال  8-ج

 50 نموذج إقرار بالمخالصة  9-ج

 51 إقرار متعلق بالدفعات األخرى 10-ج

 52 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة   11-ج
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 التعليمات للمناقصين   –أ 

Instructions to Tenderers 

 
 ( 2022  /  16م ع   مناقصه رقم )

 
  أعمال نقل وإزالة أتربة    بمشروعص الخا               

 

يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شــــراء نســــخ المناقصــــة بموجب اإلعالن عن طرح هذا العطاء، والراغبين  (1)
ــخة من وثائق العطاء الموزعة مع الدعوة مقابل   ــول على نســ ــة أن يتقدموا للحصــ ــتراك في المناقصــ باالشــ

 مقرر.دفع ثمن النسخة ال
 تشمل وثائق العطاء لهذا المشروع ما يلي: (2)

 دعوة العطاء بما فيها اإلعالن -

 الشروط العامة للعقد الجزء األول : -

 :الجزء الثاني -
 التعليمات للمناقصين -أ 

 الشروط الخاصة -ب 
 الشروط الخاصة االضافية -ج 

 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -د
 الجزء الثالث: -
 المواصفات الخاصة -
 جداول الكميات واألسعار -
 المخططات  :الجزء الرابع -
 المواصفات الفنية العامة  :الجزء الخامس -
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 تلمناقصاا روضع ميدتقو  دادعإ

 
 :روضلعا ميد تق يقةطر 

، وأن   للعما قعو م رةياز ب  وميقأن  لمناقصةھذه ا في راكباالشت  ب غر ي  نم  على  ينبغي( 3)
  ھل مةز لالا ت ماو لمعلا جميع على ،لخاصةا ھنفقتو  ھليتؤ مس علىو  ھبنفس  ليحصوأن   ھعلي  رفيتع
،   لمحليةا دات لعاا رسائو  روعبالمش  ةطلمحيا ظروفلوا اھيتھما   مھيتف، وأن  رض لعا مي د لتق

  ضعو  على ر ثؤ ت لتيا كتل، أو   بالمناقصة عالقة  اھل لتيا رى آلخا ورألما لك، و  للعموظروف ا
 . ھضر ع رسعاأ

 
  بتعبئة  ص لمناق ا مويق، و  رفتد لا اذ ھ في رجد لما لمناقصةا ض رع ذج ونم  على ض رلعا مد يق-أ
  نألماكا  في لمناقصةا قثائو  قعويو   ىرخأ قمالحوأي  رألسعاوا ت لكمياا اولد جو  ذجولنما
 .   كل ذ ل دةد لمحا

 طبخ ت لكلماوا مقا ر باأل ت لكمياا داولج في دةحو لا رسعاأ خانة تعبئة ون يكأن  رطيشت-ب 
 .ضحوا
أي  ص لمناقا رى ج، وإذا أ ص لمناقا لقب  نم  ءاطلعا قثائو  على لي د تعأي  لخاإد  وزيج   ال-ج
 .ھضر ع ض فر  لىإ ؤديي كلذ  نفإّ ،  ت لتعليماھذه ا نم  يبأ لخّ أو إذا أ ليد تع
 

  ءاطلعا وةعود  ت لتعليماھذه ا في وب لطلما قلنسا على  ھضر ع  دميقأن  ص لمناقا على ب يج( 4)
 :  لتاليةا ت ماو لمعلوا ت لبياناا على رض لعا ليشتموأن 

 . للكاما  سمير لا ص لمناقا وانعن-أ
 اھ عن  قيعو بالت وض لمفا ؤولللمس ض يو لتفا ب كتاو  كةر شأو  نكا رداً ف  ص لمناقا ةمنشأ ضعو -ب 
. 
  يعر لمشا، وا ازھ نجوأن أ  قسب لتيا يع ر لمشاا فصو  نبيا  مع،  ھ التؤھمو  ص لمناقا رةخب-ج
 . قعيةوا مقار بأ  ازھنجاإ ب نس   نبيا، و  حالياً  اھب زململتا
  بالمبلغ ره،ألمو  للعما ب صاح لصالح دقمص كشيأو  مالية كفالة  دملمقا رض لعا مع قفر ي-د 
  كتل ون تكأن  على، و  لمناقصةا في ولخ د لل ص لمناقا زاملت ا يةدّ ج على لليد ك قلملحا في دد لمحا
  مل نيذ لا ن للمناقصي ت لكفاالھذه ا د تعا.  ردنألا في لللعم ھل ص خ ر م كبن  نع  درةصا لكفالةا

  ءاھنتأو ا  ءاطلعا حالةإ يخر تا نم  مياأ (7)خالل للجنةا ررهتق حسبما ،  ءاط لعا مھعلي ليح
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ھذه   ھليإ د فتعا ءاط لعا ھلي ليحا ذيلا ص لمناقا ما، أ قسبأ ماھ يأ لمناقصةا كفالة صالحية
 . د لعقا وعقو  داءألا  نضما  دميقأن   د بع لكفالةا

 ت كانإذا  ھض ر بع اھفاقأو إر  اھيمد تق  ص لمناقا لىإ ب لطي  رى خأ  ت بياناأو  ت ماو معلأي -ھـ
 . ت لتعليما أو ھذه ا لخاصةا ت صفا والمأو ا إلضافيةا لخاصةا روطلشا ب جو بم بةو لطم
 
  لكليةا لقيمةا اھنأ على ت لكمياا دولج  في ود لبنا مما أ ص لمناقا اھندو ي  لتيا رألسعاا  رتعتب( 5)
  ية د يھلتما لألعماا كلذ ك لتشم  اھن، وأ مللتسلي قابلة زةمنج ورةبص ود لبنا كتل نم لك
(Preliminaries.) 
  كناھ ت كانأو  ء،اط لعا قثائو  في ض تناق أو  سلتباأي ا كناھ نكا: إذا ساللتبا ا ضيحو ت( 6)

  سئير  لىإ يط خ ب لطب دميتقأن  ص لمناقا فعلى،  ءاطلع ا قثائو  في وض غمأي   ضيحو لت حاجة
  لفتح دد لمحا  يخر لتاا قيسب د عو م في ساللتباا لةوإزا ضيحو لتا لجأ نم  لمختصةا ءات اطلعا لجنة

  نلمناقصيا جميع  على رات الستفساا على  إلجابةا يعوز ت  ميت، و  مياأ(   7)  ال يقل عن  بما ءاطلعا
  ميد لتق دد لمحا د عو لما د يد تم ب لطل رراً مب ضيحو لتھذا ا لمث ذ يتخأن  وزيج  ال، و  ءاطللع نمي د لمتقا
 . رض لعا
  :روض لعا داعيإ( 7)
 ص لخاا (/           ) ءاطع رجلخا ا نم  ھعلي وممختظرف  في و  متكاماًل  رض لعا دميق-أ

 :  روعبمش
 .................................................................................
 ................................................................................. 

  اھعالنإ  في لمختصةا ءات اطلعا لجنة  ددهتح ذيلا ءات اطلعا دوق صن  في ودعيو  وللمقاا مسوا
 . داعلإلي ن يدد لمحا يخر لتاوا د عو لما لقب أو  في كلوذ  ءاطلع ا نع
 .   مقفاًل  ھصاحب لىإ د يعاو  ض فر ي داعإليا د عو م د بع دميق رض عّإن أي -ب 
 في ص نإذا  الّ ، إ نلمناقصي ا نم ب غر ي  نم  وربحض  علنية جلسة في دةعا روض لعا تفتح-ج
 . رخآ وب سل أ عتبا ا  على ءاطلعا وةعد 

 
 :روض لعا ميةزالإ( 8)
ويضل العرض   ھيمد تق د بع رض لعھذا ا  ب سح وزيج  الو  ص للمناق ماً ز مل دملمقا رض لعا ريعتب 

  في دد حإذا  الّ إ روض لعا داعيإ  يخر تا ن م" داءبتا ( يوماً 60)  رةلفت ھ ب دمتق ذيلا ص للمناق ماً ز مل
 . دةلمھذه ا نمأطول  زاملتا دةم ءاطلعا وةعد 
 :  لمناقصةا رسعو  فعد لا ت عمال( 9)
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 .ءاطلعا وةعد  روطش في كلذ  رغي  على ص نإذا  الّ إ  ريناد بال ره سعاأ مي د تق  ص لمناقا على 
 

 ءاطلعا حالةوإ روضلعا  متقيي
 

 :روض لعا م( تقيي10)
  ب جو بم درةلصاا ميةو لحكا ءات اطلعا ت تعليما   ب جو بم اھيمـ تقيو  ت لمناقصاا روض ع سةدرا ميت  
 .  ت لتعليماا ذهھب  يةودرا عال إط على ون يكأن   ص لمناقا في رض يفت، و  ميةو لحكا لألشغاا  ماظن
 : روض لعا ققيد ت وب سلأ( 11)
ھذه   ھعلي ون تكأن  ب يج ماو  مبلغأي  جملة ب حسا نبي  ض تناقأو  أطخ رض لعا في د جإذا و -أ 

  ليد تع ميت  بالتالي و   دةحو لا رسع قبيطت و  قيتف بما لمبلغا جملة ليد بتع   قلحا لمختصةا فللجنة، 
 . كلذ ل فقاً و  ءاط للع إلجماليا  لمبلغأو ا رألسعاا وعمجم

 يھ ت لكلماا كتابة رفتعتب،  ت بالكلما كتابة وركذ لما نع   مقار باأل وركذ لما دد لعا فختلإذا ا-ب  
 . لةو معق رغي ت بالكلما لقيمةا ت كانإذا  الّ ، إ كلذ ل  تبعاً  لقيمةا تصححو  مةز لملا
 وعلمجما ون يكو  وعلمجما تصحيح ميت   ھفإن،  لحسابيةا ت لعملياا نمأي  في أطخ د جإذا و -ج 
 .  ص للمناق ماً ز مل لمصححا
  ماإ لمختصةا للجنة قيح  ھفإن،  ود لبنا  نم  ركثأو أ د بن  ربتسعي  ميق مل ص لمناقّأن ا د جإذا و -د 
،  رى ألخا  ءاطلعا ود بن  على محملة اھ كأنو  رةلمسع ا رغي ود لبنا كتل  رعتباأو ا  رض لعا ض فر 
 .  لمقاب دون ب  ( ءاط لعا ھعلي لحيإذا أ فيما ) اذھتنفي ص لمناقا علىو 
  يلي  بما قلحا لمختصةا فللجنة،  اھفي مبالغأو  ةوطمغل ورةبص  د بن ر بتسعي ص لمناقا مقاإذا -ھـ 

 : 
 ، أو  رض لعا ض فر  -1
   نير آلخا  نلمناقصيا رسعاوأ جةدار لا وق لس ا ربأسعا مستأنسة وللمقاا فةر بمع رألسعاا  ليد تع  -2
 د بع رض لعا قيمة نم  لقأو أ يةو مسا ليد لتعا د بع رض للع إلجماليةا لقيمةا تبقىأن  ةطير ش)
 . (لحسابيا ققيد لتا
ھذه  فيورد  بما  د متقي رغي رض عأي  لما إھ في اھبحق لمختصةا ءات اطلعا لجنة ظتحتف( 12)
دون   ءاطلعا حالةوإ ميةو لحكا لألشغاا م اظ ن محكا أ ب جو بم اھ صالحيات رستما كما،  ت لتعليماا
 قحأي  ءاط بالع  زيفُ   مل ص مناق يأل  ون يكدون أن   كلذ  لك ميت، و  قيمة روض لعا لبأق د لتقيا

 . كلإزاء ذ  ض يو تع يبأ  للعما ب صاح البةطم في
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 (  تلكفاالا ) تلضماناا

 
 ( : ذ لتنفيا  كفالة ) داءألا نضما ( 13)

  ياً ط خ ھبالغإ يخ ر تا نم  ماً و ي( 14) رةفت لخال د لعقا قيعو بت وميقأن  ءا طبالع زلفائا ص لمناقا على
  داءألا نضما للعما ب صاح لىإ دميقأن   ص لمناقا على، و  ھل ھيم ز تلأو   ھعلي ءاطلع ا بإحالة

  نع درلصاا نلضماھذا ا قيمة ون تك، و  قفر لما نلضماا وذجنم ب حس  د لعقا تفاقيةا قيعو ت د عن
  ت مازالتا ذ لتنفي ضماناً  كلوذ  قلملحا في ددةلمحا بالقيمة ردنألا في لللعم خصةر لما وكلبنا د حأ
 . د لعقا راض ألغ  ءفاو  وللمقاا على ب تر يت د ق  ما فعد ل، و  تاماً  ذاً تنفي د لعقا

 داءألا  نضما  ميد تق نع   زعج، أو  د لعقا تفاقيةا قيعو ت  نع ر تأخأو  ص لمناقا  ض فإذا ر 
  وعجر لدون ا ھضر بع فقةر لما لمناقصةا كفالة درةمصا للعما ب لصاح قيح ادھفعن،  وب لطلما
 . اھبشأن  ض يو تع  يبأأو  اھب  البةطلما في قحأي  ص للمناق ون يك ال، و  ءلقضاا لىإ

 
 : (لصيانةا كفالة) وب لعيا حصالإ نضما ( 14)
 حصالإ ن ضما،  لألشغاا مبتسل  رإلشعاا  ھتسلم د عن للعما ب لصاح دميقأن   وللمقاا على 
  لعماأ  ذ بتنفي ھقيام نلضما ،  زةلمنجا لألشغاا قيمة نم %5)كفالة الصيانة( بقيمة  وب لعيا
 قملح في اھعلي  وص لمنصا دةللم بةو لطلما لصيانةوا ص قوالنا لستكماوا بقيمة  وب لعيا حصالإ

ھذه   مبتسلي، و  ردنألا في لللعم ص خ ر م كبن  نع  درةصا ون تك ث بحي، و  لمناقصةا رض ع
 . هعالأ  ھعن وهلمن ا داءألا نضما ولللمقا د عا ُُ ي للعما ب لصاح لكفالةا
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 لخاصةا روطلشا-ب
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 الشروط الخاصة 
 

على المقاول عدم االنتقال من مرحلة عمل إلى أخرى إال بعد الحصول على   -1
موافقة المهندس الخطية عليها مع االلتزام التام بالتنفيذ حسب الجداول من حيث 

 الترتيب.

على المقاول تقديم برنامج عمل يوضح مراحل العمل والدفعات المالية المتوقعة  -2
 .  هة المكلفة باإلشرافد موافقة الجللسحب بع

إرفاق خطة عمل تفصيلية بكيفية تنفيذه لمواقع المشروع موقعا موقع مع اخذ   -3
الموافقة المسبقة على ذلك من المهندس المشرف على المشروع مع األخذ بعين  

 .  سالمة العامة والحفاظ على البيئةاالعتبار عناصر ال

للجزئين األول والثاني من  ة تعتبر الشروط الخاصة والمواصفات الخاصة مكمل -4
ن  عقد المقاولة ومكملة للمواصفات العامة للمباني والطرق والجسور الصادرة عدفتر 

 . وزارة األشغال العامة واإلسكان

في حال قيام المقاول بتنفيذ أعمال غير مطابقة للمواصفات يتم أزالتها فورا وعلى   -5
خر على نفقته ومهما بلغت اول آ نفقته الخاصة ولو تطلب األجراء أزالتها بواسطة مق

 .التكلفة

يجوز العمل خارج أوقات الدوام وأيام العطل الرسمية في حال طلب المقاول ذلك   -6
 خطيا ويتحمل المقاول بدل إضافي للمراقبين حسب قانون العمل .

على المقاول مراعاة احتياجات الموقع في حال تطلب الواقع الى عمل صيانه في  -7
 الجدار الحجري القائم أو الى زيادة في أرتفاعه وذلك بالتنسيق مع المهندس المشرف .

 - : العملإدارة  ضبط •
 .المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وإعداد محاضر االجتماع  معيتعاون  أن
 .م سير العمل وإعداد التقاريرد الصور الفوتوغرافية لبيان تق بأخذ يقوم  أن
ل المهندس عن إنجازاته أوال  العيوب ، أن يضع جدواًل لذلك ، وان يعلم ممث إصالححالة  في

 .بأول
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أو مساعد المهندس لمادة أو عمل ما فيجب على المقاول البدء  المهندسحالة رفض  في
مقترحاته باإلعادة أو التصحيح إلى ممثل المهندس أو المهندس  يقدمبتصحيح الوضع أن  

 .الخطأ تكرار،وذلك لتالفي 
( على كميات العطاء ضمن   %25البتراء ) المالك ( أضافه ما نسبته )  إقليملسلطة  يحق -

خل حدود السلطة وبنفس أسعار العطاء وال يتقاضى المقاول آي عالوات  دا متفرقةمناطق 
   .الزيادات في حال إقرارها وتنفيذها هذهمقابل 

 - المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد : مهنة ممارسة
 : الجيدة الممارسة

يكن قد حدد وصف كامل لمادة أو منتج أو مصنعيه ، فإنه من المفهوم أن تكون تلك   لم إذا -
 لممارسات أو العمل مالئمة ألغراض العقد أو ما يمكن أن يستنتج من مضامينه منطقيًا   المادة

. هالمعمول  القياسيةالتنفيذ الجيدة ، بما في ذلك نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات 
    

ويتم تعيين احد كوادر السلطة عمال تنفيذ المشروع خالل العطل الرسمية أ على المقاول متابعة   يجب  -
   .لمتابعة االعمال خالل ايام العطل وكذلك المحافظة على تقليل الضجيج قدر المستطاع
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 نموذج كتاب عرض المناقصة  1-ج
Letter of Tender 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

 ___________________________________________________________ 

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

 

 ، العقد  بدراسة شروط  قمنا  كما   ، بھ  المحيطة  الظروف  على  والتعرف  الموقع  بزيارة  قمنا  لقد 

وا  ، العطاء والمواصفات  ومالحق   ، المناقصة  عرض  وملحق   ، الكميات  وجداول  لمخططات 

أشغال   بتنفيذ  المتعلقة   .........................................................................................

ليمھا  المشروع المذكور أعاله . ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وإنجازها وتس

وإصالح أية عيوب فيھا وفقاً لھذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعاله مقابل مبلغ 

بموجب   لنا  مستحقاً  يصبح  آخر  مبلغ  أي  أو   .........................................  : وقدره  إجمالي 

 شروط العقد .

ن تاريخ إيداع العروض ، وأّن يظل ( يوماً م90نوافق على االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة )

العرض ملزماً لنا ، ويمكنكم قبولھ في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه ، كما نقر بأّن ملحق  

 عرض المناقصة يشكل جزءا" ال يتجزأ من كتاب المناقصة " .

وط  ( من شر 4/ 4نتعھد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضمان األداء المطلوب بموجب المادة ) 

العقد ، وأن نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز األشغال ونسلمھا ونصلح أية عيوب فيھا  

 وفقاً لمتطلبات وثائق العقد خالل " مدة اإلنجاز "  .

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

 ول أو قرار اإلحالة الذي تصدرونھ ، يعتبر عقداً ملزماً فيما بيننا وبينكم . هذا مع " كتاب القب 

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

 

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

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

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

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 من اتفاقية العقد  هذا الملحق جزءاً  يعتبر ■
 

باستثناء البنود التي تمت تعبئتھا وفقاً لمتطلبات صاحب العمل ، فإّن المقاول ملزم   : مالحظة

 باستكمال البيانات التالية قبل تقديم عرضھ . 

 البيان  الموضوع  المادة

 المواصفات الفنية العامة والخاصة المتعلقة   المواصفات  2/ 1/ 1

 .  المياه والمجاري 3. الطرق 2. األبنية    1

  المخططات  3/ 1/ 1

 من قيمة العرض المقدم( %3)  كفالة الدخول في المناقصة  

ً  ( 30)    مدة اإلنجاز   9/ 1/ 1  من تااليخ امر المباشرة   يوماً تقويميا

 االتفاقية  -1 أولوية وثائق العقد  3/ 1

 الشروط الخاصة  -2  

 الشروط العامة  -3  

 المواصفات  -4  

 المخططات  -5  

 تصميم المقاول ) إن وجد( -6  

 جداول الكميات  -7  

 القانون األردني  القانون الذي يحكم العقد  4/ 1

 اللغة العربية  لغة العقد  5/ 1

 بتاريخ المباشرة  توفير الموقع  1/ 2

  ممثل صاحب العمل 1/ 3

  المھندس 2/ 3

 ضمان األداء ) كفالة التنفيذ(  4/ 4

 القيمة  -        

 ( من قيمة العقد  10%)

 ( قيمة األشغال المنجزة  %5) كفالة إصالح العيوب )كفالة الصيانة (  

 متطلبات تصميم المقاول  1/ 5

 ) إن وجد التصميم(  

 

   -على المقاول تقديمھ –برنامج العمل  2/ 7

 النموذج 

( أيام من تاريخ المباشرة برنامج 7خالل )

 خطي 
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 تعويضات التأخير   4/ 7

 القيمة  -     

 ( دينار عن كل يوم تأخير     50)  

 ( من قيمة العقد 15%)

 

  الحد األقصى -  
 فترة اإلشعار بإصالح العيوب  1/ 9

 ) فترة الصيانة ( 

( يوماً من تاريخ إنجاز األشغال بموجب 365)

 ( 8/2المادة )

  التغيـيرات: العمل بالمياومة  2/ 10

 ■ تقدير قيمة األشغال  1/ 11
 بالكيل مع جدول الكميات              

 
 طوع بالمق  ■  

 
11 /2  

 النسبة المئوية مقابل التحضيرات 
 

 ( للمواد والتجھيزات اآللية الموردة  80%)
 

 ( من قيمة البند أيھما أقل%80أو )  

   ( دينار 5000 ) الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية  3/ 11

 ( من قيمة كل دفعة%10) نسبة المبالغ المحتجزة  4/ 11

 الدينار األردني  عملة الدفع 7/ 11

  الفائدة القانونية على الدفعات المتأخرة  8/ 11

التأمينات المطلوب من المقاول  1/ 14

 استصدارها 

 

 ( من قيمة العقد %115) األشغال بما فيھا المواد والتجھيزات  -أ 

 القيمة االستبدالية  معدات المقاول -ب    

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

  المستخدمين والعمال  -د    

 سلطة تعيـين مجلس فض الخالفات  1/ 15

 )إذا لم يتم اإلتفاق على تعيـينھا(

 جمعية المحكمين األردنيـين 

  التحكيم :  3/ 15

 بموجب قانون المملكة األردنية الھاشمية  القانون الواجب التطبيق        

 األردن  مكان التحكيم       

 اللغة العربية  لغة التحكيم      

 عدد المحكمين     

 

 

 

 واحد 
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 المناقصة كفالة ج ذنمو 3 – ج
Form of Tender Guarantee 

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

 
_____________________________________________________ 

 
 

 .................................................................... : ل(العم صاحب ) السادة إلى
 سيتقدم  : ................................................................  شركة المناقص  أنّ  إعالمنا تم لقد 

 العطاء شروط كانت  ولما، العطاء لدعوة استجابة أعاله ھعن المنوه للمشروع للمناقصة بعرض 

 مصرفنا  فإنّ  ،ھ طلب على "وبناء ،  ھعرض مع مناقصة بكفالة المناقص  يتقدم أن على تنص 

 مبلغ  لكم  يدفع أن ھعن  رجعة ال بتعھد  يكفل ...................................................  بنك

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

 

 العروض  لتقديم  موعد  آخر انقضاء بعد  ھعرض  بسحب  قام ، منكم موافقة بدون ، المناقص  أنّ  -أ

ً  ( 90 ) ب المحددة العرض  صالحية انقضاء قبل أو  أو ، يوما

 

 الشروط  مع يتوافق بما ھعرض في وردت  التي األخطاء تصحيح رفض  قد  المناقص  بأنّ  -ب 

 أو  ، المناقصين إلى الموجھة التعليمات  في  العروض  لتدقيق المحددة

 

 أو ، العقد  اتفاقية إبرام في أخفقھ ولكن  ، ھعلي العطاء بإحالة قمتم قد  أنكم -ج

 

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

ً  ( 90 ) البالغة الكفالة صالحية مدة انقضاء قبل الطلب  يصلنا أن وعلى    إلينا إعادتھا ويتعين يوما

 . األردن في بھا المعمول القوانين تحكمھا الكفالة هذه أنّ  كما

 

 

 ....................................  :البنك  /الكفيل  توقيع
 .....................................  :بالتوقيع المفوض 
 .......... .....................................:التاريخ
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 نموذج اتفاقية العقد  4 –ج 
 

Agreement 
 

 صاحب العمل :

 
   

  المقـــاول :
 ___________________________________________________________ 

 2022/ 16م . ع   الخاص بأعمال نقل وإزالة أتربةيرغب صاحب العمل في تنفيذ األشغال 

 والمكون من: حسب جدول الكميات  المرفق 
 

 

 (    OFFERالعرض   )  أوال :

لقد قام المقاول بتفحص الوثائق المدرجة في الملحق ، والذي يعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه 

قد ،  االتفاقية ، ويعرض المقاول ان يقوم بتنفيذ األشغال وإصالح أية عيوب فيھا وفقاً لمتطلبات الع

 كام العقد . (  أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً لھ بموجب أح            قدره ) مقابل مبلغ إجمالي 

الذي تقدم المقاول بنسختين أصليتين موقعتين منھ ، يمكن لصاحب العمل قبولھ   إن هذا العرض ،

                                              .  2022بتوقيعھ وإعادة نسخة أصلية واحدة منھ إلى المقاول وذلك قبل تاريخ    /    /

              . 

بقبول اقل األسعار أو قبول أي عرض إن المقاول متفھم لحق صاحب العمل بأنھ غير ملزم 

 تم تسلمھ لتنفيذ األشغال . 

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

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

 

 ( : ACCEPTANCEقبول )   ثانيا :
 

بمجرد توقيعھ أدناه ، قد قبل بعرض المقاول ويوافق انھ إزاء قيام المقاول  إّن صاحب العمل ،

 بتنفيذ األشغال وإصالح أية عيوب فيھا ، سيقوم بموافاتھ بالدفعات حسب أحكام العقد.

 (               )قيمة العقد: 

 .المباشرةمن تاريخ أمر  ثالثون يوما تقويميا(   30ز:..)  اإلنجامدة 

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

 
 

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

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

 وظيفتھ : .........................

 .........................التاريخ: 



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

43 
 

 

 الخالفات  فضّ  اتفاقية نموذج 5- ج

Dispute Adjudication Agreement 

 

 ........................................................... :عالمشرو وصف

 .................................... ھ:عنوان ................................:العمل صاحب

 .. ..................................ھ:عنوان ...... ................................:المقاول

 ....................................:ھعنوان ..............................:المجلس عضو

 

  الحكم بتعيين مجتمعين يرغبان وكونھما " العقد  اتفاقية " بإبرام والمقاول العمل صاحب  قام لما

 قد س،المجل وعضو  والمقاول العمل صاحب  من كالً  فإنّ  ، " DAB "" المجلس  "ويسمى أيضاً 

 -: يلي ما على اتفقوا

ً  االتفاقية بھذه الملحقة الشروط تعتبر  1-   التعديالت  إدخال مع ، الخالفات  فضّ  التفاقية شروطا

 .............................................................................:عليھا  التالية

 أتعاب  بدل دفع  يتم سوف ھفإن ، الخالفات  فض  اتفاقية شروط من ( 17 ) المادة بأحكام عمالً  2-

 -: التالي النحو على الحكم

 .  (مقطوع أو شھري  مبلغ)  استبقاء بدل  -

 . كمياومات  يوم كل عن دينار (         )   -

-   ً  .األخرى النفقات  إليھا مضافا

 فض  اتفاقية بشروط األخرى والنفقات  األتعاب  بدالت  بدفع والمقاول العمل صاحب  قيام إزاء-3

ً  للخالفات  كمسو " المجلس " بمھام يقوم بأن يتعھد  الحكم فإنّ  ، الخالفات   هذه ألحكام وفقا

 . االتفاقية

 فض  لمھام ھأدائ إزاء ، للحكم يدفعا بأن ومنفردين مجتمعين والمقاول العمل صاحب  يتعھد  -4

 فض  اتفاقية شروط بموجب  ھل تتحقق التي األخرى والنفقات  والمياومات  االستبقاء بدل الخالفات 

 . الخالفات 

 هي  الفريقين بين االتصاالت  لغة وتعبر األردني القانون ألحكام خاضعة االتفاقية هذه إنّ -5

 . العربية اللغة

 

 لالعم صاحب                      المقاولكم                               الح  

 

 

 

 ذلك على شھد وقد                                 
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 ( القواعد) الخالفات فض اتفاقية قواعد

ً يو( 21 ) تتجاوز ال مدة خالل(  الحكم ) يسمى خالف نشوء حالة في-1  نشوء  تاريخ من ما

 فريق  أي فبإمكان ذلك على االتفاق  يتم لم وإذاھ. تسميت على الفريقين باتفاق ، الخالف

 ھ بتعيين تقوم أن التعيين سلطة وعلى ھلتعيين الملحق في المحددة التعيين سلطة إلى الطلب 

ً يو ( 14 ) تتجاوز ال مده خالل ً  التعيين هذا ويعتبر إليھا الطلب  تقديم تاريخ من ما  ملزما

 . للطرفين

 فترة انتھاء عند  التعيين مدة وتنقضي ، الفريقين بين باالتفاق الحكم تعيين إنھاء يمكن  2-

ً  يقع أيھما للحكم المحول  الخالف سحب  أو الحكم قرار إصدار أو الصيانة  . الحقا

 ، وال  الفريقين عن ومستقالً  محايداً  مھمتھ أداء خالل ويبقى يكون أن الحكم على يتعين 3-

 يفصح  أن ھوعلي ، اآلخر الفريق وموافقة  باطالع إالّ  فريق أي إلى النصح تقديم لھ يجوز

ً  فوراً   . ھاستقالليت أو ھحياديت  على يؤثر قد  مما ھب علم على أصبح شئ أي عن وخطيا

 منھما  كل بإعطاء ، الفريقين بين فيما وسوائية بإنصاف يتصرف أن الحكم على يتعين -4

 . اآلخر الفريق ھيقدم  ما على ردوده وتقديم ھقضيت  لعرض  معقولة فرصة

 يعقدها  التي االستماع وجلسات  ھونشاطات العقد  تفاصيل مع يتعامل أن الحكم على يتعين  5-

 ھ علي يجب  كما ، الفريقين بموافقة إالّ  مضامينھا من أي عن يصرح  ال وأن ، تامة بسرية

 بموافقة  إالّ  فنية أو قانونية خبرة أية يستقدم أن أوھ بمھمت  القيام آخر طرف ألي يوكل ال أن

 . الفريقين

 إذا إالّ  ھأغفل أمر أوھ ب قام فعل بشأن إدعاء أي عن مسؤوالً  حال أي في الحكم يعتبر ال 6-

 . نية سوء عن ناتج  ھب  قام ما أنّ  إثبات  أمكن

 الوقت  في الفريقان إليھا يدعى استماع جلسة يعقد  وأن الموقع زيارة يقرر أن للحكم 7-

 لطلب  االستجابة الفريقين وعلى ،  منھما وثائق أية يطلب  ألنلھ  و يحددهما اللذين والمكان

 . الخصوص  بھذا

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

ً  يراه كما االستماع جلسات  لعقد  الكاملة  أو  إجراءات  بأية التقيد  دون مناسبا

 -: التالية بالصالحيات  السياق هذا في ويتمتع ، القواعد  هذه باستثناء قواعد 

 

  ھإلي المحالة الخالفات  نطاق وكذلك ، الذاتية ھصالحيت  مدى يقرر أن -أ

 (.توفرت  إن) المتخصصة معرفتھ يستعمل أن -ب

 . االستجواب  أسلوب  اعتماد  يتبنى أن -ت

 . العقد  أحكام بموجب  تستحق التي التمويل نفقات  دفع يقرر أن -ث

 بموضوع يتعلق فيما تقييم أو شھادات  أو تقديرات  أو تعليمات  أي وينقح يراجع أن -ج 

 . الخالف

 لحضور  ، ھوممثل العمل وصاحب  ھوممثل المقاول غير شخص  ألي يسمح ال أن -ح 
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  عن فريق أي تغيب  إذا االستماع جلسة عقد  في يستمر أن ھول ، االستماع جلسات 

 . الجلسة موعد  عن صحيحة  بصورةھ  إبالغ تم ھأن  من التحقق بعد  ، الحضور

 

 الفريقين  قبل من المسبقة الخطية الموافقة بدون للغير االتفاقية عن التنازل للحكم يجوز ال-9

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

 . ھب متصل

 أن  شريطة،   المحددة المھلة خالل ھل الدفع يتم لم إذا العمل عن يتوقف أن للحكم يحق -11

 ماً. يو ( 28 ) ھمدت بذلك إشعاراً  الفريقين إلى يرسل

 العمل  صاحب  يقوم ، الحكم من ھإلي تقدم التي المطالبات  مقابل الدفع عن المقاول تخلف إذا -12

 . إزاءها مبالغ من المقاول على يترتب  ما يسترد  أن ولھ الحكم إلى بالدفع

ً  ( 21 ) ھمدت بإشعاره الفريقين يعلم أن شريطة يستقيل أن للحكم يمكن- 13  حالة  وفي . يوما

 ھمھام  أداء في  االستمرار ھرفض أو عقده إنھاء أو ھ مھام أداء عن عجزه أو موتھ أو استقالتھ 

ً  (14)خاللھ  ل بديل بتعيين يقوما أن الفريقين على يتعين فإنھ  ، القواعد  هذه بموجب   تاريخ من يوما

 عھ. انقطا 

 في التداول ولغة ، والفريقين الحكم وكذلك الفريقين بين االتصال لغة تكون أن يتعين-  14

 مراسالت  أية عن نسخ إرسال يتم وأن الخالفات  فض  اتفاقية في  المحددة باللغة ، الجلسات 

 . اآلخر الفريق إلى

ً  قراره يصدر أن الحكم على يتعين15-  وذلك ھإلي  يحال خالف أي بشأن الفريقين إلى خطيا

ً  ( 21 ) تتعدى ال  فترة خالل  فض   اتفاقية سريان  تاريخ  من أو  ھإلي الخالف إحالة تاريخ من  يوما

ً  القرار يكون أن يجب   . ھإلي الخالف إحالة بعد  تمت  قد  كانت  إن  ، الخالفات   ھفي ينوه وأن  ، مسببا

ً  يتم ھبأن  . القواعد  لھذه وفقا

ً  (3 ) رقم البند  أحكام من أي  بنقض  الحكم قام إذا 16-  ھ فإن ، نية بسوء تصرف أو ، ھبعمل آنفا

 والنفقات  الرسوم تلك يرد  أن ھعلي ويتعين ، ھنفقات أو ھأتعاب بدل لقبض  مستحق غير يعتبر

 أصبحت  الخالفات  حل بشأن ھإجراءات أو قراراتھ أن النقض  ذلك عن نتج إذا ، ھل صرفھا تم التي

 . فاعلة غير أو باطلة

 -:التالي  النحو على الحكم أتعاب  تدفع 17-

 .مقطوع أو شھري كمبلغ االستبقاء بدل -

 .االستماع جلسات  عقد  أو الموقع زيارة في عمل يوم كل عن المساومات  -

-  ً  .واإلعاشة  السفر ومصاريف والفاكسات  الھاتفية المكالمات  مثل المھام أداء نفقات  إليھا مضافا

ً  المياومات  بدل يبقى -  .ھلمھام الحكم أداء مدة طيلة ثابتا

ً  ( 28 ) خالل ھونفقات ھأتعاب بدل للحكم يدفع أن المقاول على يتعين -  تاريخ  من يوما

ً  منھا ( % 50 ) نسبتھ ما بدفع العمل صاحب  ويقوم بذلك الخاصة للفواتير تسلمھ  . الحقا
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،  أثرها انعدام أو إنھائھا أو نقضھا بسبب  أو ،،    الخالفات  فض  باتفاقية يتعلق  خالف أي نشأ إذا -18

 . األردني التحكيم قانون  أحكام بموجب  ھوتسويت الخالف في النظر يتمھ فإن
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 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( 6 –ج 
Performance Guarantee 

 
 

 

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

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

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

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

 

 بخصوص العطاء رقم )      /    (

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

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

.................................................................وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليھ  

حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة ، وأننا نتعھد بأن ندفع لكم . بمجرد ورود أول 

خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونھ منھ بدون أي تحفظ أو شرط. مع ذكر طلب 

األسباب الداعية لھذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماتھ بموجب  

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

 

الة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد وتبقى هذه الكف

المحدد مبدئياً بتاريخ..................... شھر.....................من عام...................... ما لم يتم  

 تمديدها أو تجديدها بناء" على طلب صاحب العمل . 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 بخصوص العطاء رقم )      /     (

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

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

.................وذلك ضماناً  ................................................................................

اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماتھ فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب أحكام عقد  

المبلغ المذكور  -بمجرد ورود أول طلب خطي منكم   -المقاولة الموجز.  وإننا نتعھد بأن ندفع لكم 

ر األسباب الداعية لھذا الطلب بأن  أو أي جزء تطلبونھ منھ بدون أي تحفظ أو شرط / مع ذك

المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماتھ فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب  

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

 

سلم النھائي لألشغال  بموجب  وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين الت

العقد وقيام المقاول بإكمال النواقص واإلصالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء"  

 على طلب صاحب العمل .

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

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

 التاريــــخ  : .......................                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

49 
 

 نموذج  مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال  8-ج
 

 
 

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

 

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

 

 ........ الموقعين في أدناه ............................................................  نحن  نقر

 

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

 

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

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

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

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

الهاشمية من المبلغ المذكور أعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبضناها   األردنية المملكة

على حساب مشروع المذكور أعاله مع تحفظنا وتعهدنا بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي بها  

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

زة بالوثائق الثبوتية )دون أن  خالل فترة اثنان واربعون يوماً من تاريخ هذه المخالصة معز

يشكل هذا إقراراً من صاحب العمل .................... بصحة هذه المطالبات ( وفي حالة عدم  

تقديم هذه المطالبات خالل المدة المذكورة نكون قد أسقطنا حقنا بأية مطالبة مهما كان نوعها  

.... وحكومة المملكة األردنية  وقيمتها بحيث تبرأ ذمة صاحب العمل .....................

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

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

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

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

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

 .................... الخاتم:
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 نموذج إقرار بالمخالصة 9-ج                   
Discharge Statement 

 

 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه : 

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

 

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه : 

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

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

 

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

 وذلك قيمة الدفعة الختامية عن مشروع إنشاء : 

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

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

 

 : موضوع العطاء رقم 

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

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

  ذمة......................................................... وحكومة المملكة األردنية الھاشمية من أي حق 

 أو عالقة بالمشروع المبين أعاله إبراء مطلقاً . 

 

 وعليھ نوقع تحريراً في ................................... 

 اسم المتعھد : ............................................ 

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

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

 

 ............. الخاتم:
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 األخرى بالدفعات متعلق إقرار 10-ج

 

 

 

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

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

 

ً  إقراراً  يلي فيما ونرفق العقد  شروط في ورد  ما على اطلعنا قد  أننا  ،األصول حسب  قبلنا من موقعا

  وغير المباشرة غيرها أو الوكالء أتعاب  أو االستشارات  أتعاب  أو العموالت  بجميع ھفي نقر

ً  ونرفق "اآلخرين"  من شخص  إلى دفعھا تم والتي مادية قيمة ذو شيء وأي المباشرة ً  طيا   وصفا

 مباشر بشكل ستدفع كانت  أو دفعھا تم سواء"  وسببھا دفعت  ولمن األخرى الدفعات  لھذه مفصالً 

 أي أو عنھم"  نيابة أو الباطن من مقاولينا قبل من أو عنا"  نيابة أو قبلنا من مباشر غير أو

 بتنفيذ  الخاصة العروض  تقديم إلى بالدعوة يتعلق فيما وذلك ، ممثليھم أو وكالئھم  أو موظفيھم

 تجري التي المفاوضات  أو المقاول على اإلحالة أو نفسھا المزاودة / المناقصة  عملية أو العقد  هذا

 . فعالً  تنفيذه أجل من أو العقد  إلبرام

 

ً  نقدم بأن ونتعھد  كما ً  تصريحا  في بما دفعات  أي وجود  عن الفور على األول الفريق إلى خطيا

ً  المثال سبيل على ذلك  تاريخ أو  بالدفع قيامنا بتاريخ وذلك الدفعات  هذه لسبب  مفصالً  وصفا

 باتخاذ  األول الفريق قيام على ونرافق كما أوالً  يحدث  أيھما بالدفع إلزامنا تاريخ أو بالدفع إلزامنا

 قبلنا من إخالل أو مخالفة أي حدوث  حال أعاله إليھا المشار المادة تحت  المبينة اإلجراءات 

 . العقد  بأحكام

 

 /        / :      في تحريراً  نوقع ھوعلي

 
 

 ........................................................ :المتعھد  اسم

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

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

 ...............................................................:الخاتم 

 

 

 

 

 
 

 عموالت  أي  بدفع قيامھ عدم حال وفي األخرى بالدفعات  المتعلق اإلقرار تقديم المقاول على   *

 سيرفض  اإلقرار هذا يقدم ال من وكل ،ھمن المقدم اإلقرار في ذلك يذكر أنھ علي  أتعاب  أو

 . العرض  عن منفصل مغلق ظرف في اإلقرار وضع المقاول وعلى ، ھعرض
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 الممنوعة  بالدفعات متعلق إقرار   11  –ج 

 

 

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

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

 

 

ً  إقراراً  يلي فيما ونرفق العقد  شروط في ورد  ما على اطلعنا قد  أننا  األصول حسب  قبلنا من موقعا

 أو وكالء أتعاب  أو استشارات  أتعاب  أو عموالت  كانت  "سواء مبالغ أي  بدفع نقم لم بأننا فيھ نقر ،

 بإعطاء نقم ولم مادية   قيمة   ذو شيء أي بتقديم نقم ولم مباشر غير أو مباشر بشكل "سواء غيرها

 ، بالواسطة أو "مباشرة  "سواء األشياء هذه مثل تقديم أو المبالغ هذه مثل لدفع تعھدات  أو وعود 

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

 سبيل على ذلك ويشمل،  األول الفريق إلى ممثليھم أو وكالئھم أو موظفيھم من أي أو عنھم

 وذلك، ال أم رسمية   بصفة يتصرف كان إذا عما النظر بغض  " موظف " أي الحصر ال المثال

 المزاودة / المناقصة عملية أو العقد  هذا بتنفيذ  الخاصة العروض  تقديم إلى بالدعوة  يتعلق فيما

 . فعالً  تنفيذه أجل من أو العقد  إلبرام تجري التي المفاوضات  أو المقاول على  اإلحالة أو نفسھا

 

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

ً  أو الباطن من مقاولينا قبل من أو قبلنا من ذلك أكان "وسواء بالواسطة أو  أو موظفيھم من أيا

  تنفيذه أو تمديده  أو تجديده أو العقد  هذا بعديل يتعلق فيما " موظف " أي إلى ممثليھم أو وكالئھم

 /      / :       في تحريراً  نوقع ھوعلي
 

 

 .................................................... :المتعھد  اسم

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

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

 ................................................ .......... :الخاتم 

 

 

 

 

 

 أي بدفع  ھقيام عدم حال وفي الممنوعة بالدفعات  المتعلق اإلقرار تقديم المقاول على     *

  اإلقرار هذا يقدم ال من وكل ،ھمن المقدم اإلقرار في ذلك يذكر أن عليھ أتعاب  أو عموالت 

 . العرض  عن منفصل مغلق ظرف في اإلقرار وضع المقاول وعلى ، ھعرض سيرفض 
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 الفنية سلطة اقليم البترا التنموي السياحي/ مديرية الدراسات 

 قسم الدراسات الهندسية
 جدول الكميات واألسعار

 

 

 2022/ 16العطاء رقم م . ع 
 الخاص بأعمال نقل وإزالة أتربة  

    
 

 
 
 
 
 

 ات ( صفح3عدد صفحات هذا الجزء ) ✓
 (   قيط ) كتابة ورقما  ن عرض لم تتم تعبئة االسعار فيه بالتيستبعد اي  ✓
  يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركه  ✓
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  الـــــكـــــمـــــيـــــة العمل نوع 
ــالـــــــرقـــــــم  بـــــ

 والحروف

 المبلغ االفراديلسعر ا

 د ف د ف

 

1 
 بالمتر الطولي: 

) فوق الجـدران   واألترـبة والصــــــــــــــخورتـقديم وتنفـيذ أعمـال تنظيإ وإزاـلة وتحمـيل ونـقل الطمم  
مهمــا بلغ حجمهــا واالنقــاض غير المصــــــــــــــنفــة مهمــا كــان نوعهــا أو طبيعتهــا    التجميليــة (  

ــمل  ــعر يشــ ــلطة   والســ والتصــــرف فيها خارج الموقع الى مكب االنقاض المعتمد من قبل الســ
وحيثما يلزم ازالة التربة والفتات الصـخري والصـخور مهما بلغ حجمها فوق الجدران التجميلية 

وحســــــــــب تعليمات المهندس المشــــــــــرف  على أن يتم تفريغ مدماك كامل في كافة المناطق   
ويشــــــمل الســــــعر ايضــــــًا توفير المقاول للكوادر والعمالة الالزمة  والمعدات الالزمة مهما كان 

ة نوعها    ) جكات   رافعات   أدوات   أليات نقل .... ألخ  ( لإلزالة والتحميل والنقل شريط
المحــافظــة على نظــافــة الطرق وســــــــــــــالمتهــا والمحــافظــة على المكــان والجــدران المحيطــة من 
الخراب ويتحمل المقاول أي ضــــــرر قد ينتج عن ذلك   وعلى ذلك على المقاول زيارة الموقع 
لمعرفة طبيعة األعمال المطلوبة وأخذ األبعاد بصـورة دقيقة وكل ما يتطلبه العمل على أكمل 

 ات وتعليمات المهندس المشرف ويشمل ما يلي :وجه  وحسب إرشاد
 التنسيق التام مع كافة الجهات الرسمية المعنية خالل مراحل تنفيذ األعمال . -1
كافة األجور والمصــاريإ والتكاليإ المترتبة على إنجاز جميع أعمال هذا البند مشــمولة   -2

 ضمن السعر المقطوع المحدد له.
لعناصــــــــــر واالعمال المعنية بهذه االعمال على الواقع واجراء على المقاول معاينة كافة ا  -3

التدقيق الالزم عليها موقعيًا والحصـــــــــــــول على ما يحتاجه من بيانات وتوضـــــــــــــيحات لها من 
 الجهات المختصة المفوضة قبل ان يقوم بتحديد سعره لتفيذ هذه االعمال كما وردت عليه.

ــاحي لموقع ا  -4 لعمل قبل وبعد التنظيإ لبيان الكميات يجب على المقاول عمل الرفع المسـ
 حسب األصول وتعليمات المهندس المشرف.

يتم الكيل وفقًا ألعمال الرفع المســـــــاحية المشـــــــتركة ما بين المقاول والســـــــلطة وبإشـــــــراف   -5
 واعتماد المهندس المشرف ألعمال الرفع المساحي قبل وبعد التنظيإ واإلزالة.

كميات تقريبية ويكون ســــــــعر الوحدة المقدم ثابت دون   الكميات المدونة في الجدول هي  -6
 تغيير مهما بلغت الكميات الفعلية زيادة أو نقصان.

 سيتم تحديد المناطق المطلوبة من قبل المهندس المشرف . -7
شــــــاماًل الســــــعر جميع ما يلزم لتنفيذ العمل حســــــب األصــــــول وحســــــب المواصــــــفات وحســــــب  

ــمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرف الـــــــــــــــــــ ــدس  ــنـــــــــــــــــــ ــهـــــــــــــــــــ ــمـــــــــــــــــــ الـــــــــــــــــــ ــات  ــمـــــــــــــــــــ ــيـــــــــــــــــــ ــلـــــــــــــــــــ ــعـــــــــــــــــــ .تـــــــــــــــــــ
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 الخالصــــــــــــه 
 

الصفحه المنقول  بيان االعمال  الرقم
 منها

 القيمه

 دينار  فلس 

   54 نقل وإزالة أتربة  1
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 لمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع ا
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