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 التعليمات الى المناقصين
Instructions to Tenderers 

 
 (  2022  / 13ع م العطاء رقم )  

 
   .)البقعة الشرقية و الغربية(وادي موسى خلطات أسفلتية الخاص بمشروع      

 
 

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

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

 
 شمولية وثائق العطاء (2)

  تشمل وثائق العطاء )المشروع ( ما يلي :          
 دعوة العطاء بما فيها اإلعالن . -2-1
 ين.ص ق التعليمات الى المنا -2-2
 عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية ويتضمن:  -2-3

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

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

 جداول الكميات واالسعار  -2-6
 

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

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

 التي تؤثر على وضع أسعار عرضه.

بتعبئة  -أ المناقص  ويقوم   ، الدفتر  هذا  في  المدرج  المناقصة  نموذج عرض  على  المناقصة  يقدم عرض 
أخ مالحق  أو  جداول  وأي  واألسعار  الكميات  وجدول  األماكن    ى ر النموذج  في  المناقصة  وثائق  ويوقع 

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

ال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، وإذا أجرى المناقص أي تعديل،  أو   -ج
 يؤدي إلى رفض عرضه . كأخّل بأي من هذه التعليمات ، فإّن ذل

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

 عرضه البديل أو ترفضه  

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

وضع منشأة المنـاقص فـرداك كـان أو شـركة ، وكتـاب التفـويض للمسـؤول المفـوض بـالتوقيع عنهـا . وإذا  -أ
م اتفاقيـة االئـتالف بينهـا بحيـث يدكانت هناك مشاركة بشكل ائتالف فإنه يجب على الشركات المتآلفة تقـ

يكون التآلف بالتكافل والتضامن ) مجتمعين ومنفردين ( ، وأن يوقع أطراف االئتالف على العرض ، وأن 
 يقدموا الكفاالت والضمانات بأسمائهم مجتمعين .

الملتز  -ب والمشاريع   ، أنجزها  التي سبق وأن  المشاريع  بيان وصف  ، مع  المناقص ومؤهالته  بها   مخبرة 
 حالياك ، وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية .

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

 بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي . وأالرئيسي في تصنيفه 

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

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

( أيام من تاريخ إحالة العطاء أو انتهاء صالحية كفالة المناقصة أيهما أسبق . أما المناقص  7خالل )
 .  كفالة بعد أن يقدم ضمان األداء ويوقع العقدلاالذي يحال عليه العطاء فتعاد إليه هذه 

 

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

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

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

 رسالة تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سلمت إليه . 
اآللية   -و والتجهيزات  المواد  تكاليف  مبيناك   ، العطاء  في  المحددة  الرئيسية  البنود  ألسعار  تحليالك  يقدم  أن 

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

( تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جدول الكميات على أنها القيمة الكلية لتنفيذ كل  3-4)
وإنجازها البنود  تلك  )   من  التمهيدية  األعمال  كذلك  وتشمل   ، للعقد  وفقاك  فيها  عيوب  أية  وإصالح 

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

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

( أيام ، ويتم   7التوضيح وإزالة االلتباس في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقل عن )  
قصين المتقدمين للعطاء وال يجوز أن يتخذ مثل انتوزيع اإلجابة خطياك على االستفسارات على جميع الم

 هذا التوضيح مبرراك لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض .
 

 إيداع العروض:  ( 3-6)        
 

 يقدم العرض متكامالك وفي ظرف مختوم مكتوب عليه من الخارج عطاء رقم  )      /       (  -أ    
----------------------------------------------------الخاص بمشروع:  

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

 

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

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

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

ر موعد لاليداع ويظل العرض ملزماك خايعتبر العرض المقدم ملزماك للمناقص وال يجوز سحب هذا العرض بعد  
( يوماك ابتداء من تاريخ إيداع العروض إاّل إذا حدد في دعوة العطاء مدة   90للمناقص الذي تقدم به لفترة )  

 التزام أطول من هذه المدة. 
 

 عمالت الدفع وعرض المناقصة : ( 3-8) 

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

 تحويلها في موعد " التاريخ األساسي " .
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 تقيـيم العروض وإحالة العطاء (  4)

 تقيـيم العروض :( 4-1)
مها بموجب تعليمات عطاءات االشغال الحكومية الصادرة استناداك الى  نظام يييتم دراسة عروض المناقصات وتق

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

 : أسلوب تدقيق العروض(4-2)
د  و نيتم إتباع الخطوات واإلجراءات التالية في تدقيق العروض على ان ال يحكم التسلسل الب

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

سعر الوحدة ، فللجنة العطاءات المختصة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سـعر الوحـدة ، وبالتـالي 
 اء وفقاك لذلك .طعيتم تعديل مجموع األسعار أو المبلغ اإلجمالي لل

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

بالكلمـات فـان كـان الفـرق كبيـراك يـتم األخـذ بالسـعر  ةك الفرق الحسابي بين مـا جـاء رقمـاك ومـا جـاء كتابـ
 األقرب من السعرين الواردين بالكلمات أو األرقام إلى السعر الدارج .

 ( : إذا كان الفرق صغيراك فعندها يتم األخذ بما جاء كتابة بالكلمات .2-)ب
 العرض أو رفضه .  ( : ويظل للجنة العطاءات المختصة الحق في تقييم السعر منطقياك لقبول3-)ب

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

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

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

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

(: إذا كانت األرقام او الكلمات غير واضحة مما يشكل التباساك في حساب جملة المبلغ للبند ، عندها  1-)هـ  
المناقصين اآلخرين المشاركين بمناقصة العطاء لغاية   دن يجوز تطبيق أعلى سعر ورد لهذا البند ، ع
 الحصول على قيمة إجمالية لهذا العرض . 

( اقل العروض قيمةك واتجهت النية   لإلحالة عليه 1-( : إذا بقي هذا العرض الذي طبق عليه البند )هـ 2-)هـ
 ، عندها يتم تطبيق أدنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين اآلخرين .

 (  . 2-( : يتم تعديل القيمة اإلجمالية للعرض على أساس )هـ 3-ـه)
البند  -و لهذا  كتابه  الوحدة  سعر  بتدوين  يقوم  ان  دون  ما  لبند  المبلغ  جملة  بكتابة  المناقص  قام   إذا 

) وكان سعر الوحدة رقماك غير واضح ( فيتم احتساب سعر وحدة لهذا البند من قسمة جملة المبلغ على كمية 
 . البند
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الحق -ز  المختصة  العطاءات  فللجنة   ، فيها  مبالغ  أو  مغلوطة  بصورة  بند  بتسعير  المناقص  قام   إذا 
 -بما يلي : 
 رفض العرض او ،  -1 

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

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

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

 

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

  ( يوما من تاريخ إبالغه خطياك بإحالة العطاء 14على المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خالل فترة )
يمه له ، وعلى المناقص أن يقدم إلى صاحب العمل ضمان األداء عند توقيع اتفاقية العقد حسب ز لعليه أو ت

نموذج ضمان األداء المرفق ، وتكون قيمة هذا الضمان الصادر عن أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المالية  
زامات العقد تنفيذاك تاماك ،  تلالمرخصة للعمل في األردن محددة ) في ملحق عرض المناقصة( وذلك ضماناك لتنفيذ ا 

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

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

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

ــوب  ــالح العيــ ــمان إصــ ــغال . ضــ ــلم األشــ ــهادة تســ ــلمه شــ ــد تســ ــل عنــ ــاحب العمــ ــدم لصــ ــاول أن يقــ ــى المقــ علــ
كمال األعمـــــال تســـــمـــــن قيمـــــة األعمـــــال المنجـــــزة النهائيـــــة بعـــــد التعـــــديالت ، لضـــــمان قيامـــــه با %5بقيمـــــة 

ــاقص ،  ــرض المنـ ــي ملحـــق عـ ــا فـ ــوص عليهـ ــدة المنصـ ــة للمـ ــوب المطلوبـ ــالح العيـ ــال إصـ ــذ أعمـ ــة وتنفيـ المتبقيـ
ــل فـــي األردن .  ــه للعمـ ــل منهمـــا مرخصـ ــة كـ ــة ماليـ ــن بنـــك أو مؤسسـ ــادراك عـ ــذا الضـــمان صـ ــون هـ ــث يكـ وبحيـ

 وبتسليم هذا الضمان لصاحب العمل يعاد للمقاول ضمان األداء .
 

 :مالحظة عامة 
ــاءات   ــة العطــــــ ــق للجنــــــ ــه يحــــــ ــات، فإنــــــ ــذه التعليمــــــ ــن هــــــ ــأي مــــــ ــاقص بــــــ ــّل المنــــــ إذا أخــــــ

 .عرضه المختصة استبعاد
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: الشـــــــروط العامـــــــــــة  الجـزء الثانــي   
 

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

 واإلسكان /دائرة العطاءات الحكومية هي الشروط العامة لهذا العطاء. 
 

 لمناقصين شراء نسخة من الوثيقة المذكورة أعاله من وزارة األشغال العامة واإلسكانجب على اي -
 .ءاوالتي تعتبر جزء ال يتجزء من وثائق العط
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 الشــروط العامـة
 الفهـرس 

 
 

 الصفحة الشروط العامة الفصل
 14 أحكـام عامـة   األول
 25 صاحب العمـل  الثاني 
 27 المهنـــدس  الثلث 
 30 المقـــاول   الرابع 

 37 المقاولون الفرعيون المسمون  الخامس
 42 المستخدمون والعمــال   السادس
 45 مواد والمصنعية  لاالتجهيزات االلية و  السابع 
 48 المباشرة ، تأخر االنجاز وتعليق العمل  الثامن 
 52 االختبارات عند اإلنجاز   التاسع 
 54 تسلم االشغال من قبل صاحب العمل   العاشر

 57 المسؤولية عن العيوب   الحادي عشر
 61 كيل االشغال وتقدير القيمة   الثاني عشر 
 63  ت التغييرات والتعديال الثالث عشر 
 68 قيمة العقد والدفعات   الرابع عشر 

 76 انهاء العقد من قبل صاحب العمل  الخامس عشر 
 79 تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول  السادس عشر
 82 المخاطر والمسؤولية  السابع عشر 
 86 التأميــن   الثامن عشر 
 90 القـوة القاهـرة  التاسع عشر 
 93 ، الخالفات والتحكيم   المطالبات  العشرون 
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 الجــزء الثالـث : الشـــــــروط الخاصة 
 

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

 
عتمد الشروط تو يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمماك لجزء الشروط العامة ،   -

 الواردة في هذا الجزء كشروط خاصة للعقد. 
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 الفهرس  
 

 99 الشروط الخاصة  -أ الجزء الثالث 
 103 األحكـام العامة األول
 105 صاحب العمــل  الثاني 
 106 المهنــــدس  الثلث 
 107 المقـــــاول  الرابع 

 109 المستخدمون والعمال السادس
 111 ة والمواد والمصنعيةيلالتجهيزات اآل السابع 
 112 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل الثامن 
 113 االختبارات عند اإلنجاز  التاسع 
 114 تسّلم األشغال من قبل صاحب العمل العاشر

 116 المسؤولية عن العيوب   الحادي عشر
 117 كيل األشغال وتقدير القيمة الثاني عشر  
 118 ديالت عتالتغيـيرات وال الثالث عشر 
 120 قيمة العقد والدفعات  الرابع عشر 

السادس  
 عشر

 122 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول 

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

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

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

ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  
 

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

     

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

 
العطاء رقم:  

... ........................................................................................... 
 
 
 
 الشروط الخاصة .  -أ

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

     
 
 

شروط العامة ،  وتعتمد الشروط الواردة في  لايعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمماك لجزء     
 هذا الجزء كشروط خاصة للعقد . 

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

 
 األحكام العامة   -
 صاحب العمل -
 المهنــدس  -
 المقـــاول  -
 المستخدمون والعمال -
 التجهيزات والمواد والمصنعية -
 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل  -
 االختبارات عند اإلنجاز  -
 تسّلم األشغال من قبل صاحب العمل  -
 كيل األشغال وتقدير القيمة  -
 التغيـيرات والتعديالت  -
 اتعفقيمة العقد والد  -
 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول -
 المخاطر والمسؤولية  -
 التأميـــن   -
 المطالبات ، الخالفات والتحكيم   -
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 الفصل األول 
 األحكام العامة  

  "General Provisions " 
 ـــــــــــــــــــــ 

 العقد :  -( 1/1/1البند )
تاب القبول المذكورة بالسطر االول كما تضاف جملة  كو تضاف جملة ), وقرار االحالة,( بهد جملة , 

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

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

 موجبة احالة االعمال . هو القبول الرسمي لعرض المناقصة المسعر من المقاول والذي تم ب
 

 -قاء واألشخاص :ر فال –( 1/1/2المادة )
 

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

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

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

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

 العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة. 
 

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

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

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

الحاجة لتكون أكثر من تلك المدة فيجب أن يكون   تأ( يوما, أينما وجدت, وإذا طر 14هي المدة التي ال تزيد عن )
 .تبريرها مقبوال من صاحب العمل

 

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

 ) إضافي ( : –( 1/1/4/13البند )
 

 الدفعات األخرى : 
 

أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة   ءهي جميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكال
ال   المثال  سبيل  على  التصريح  ذلك  ويشمل   " اآلخرين   " إلى  دفعها  على  االتفاق  تم  أو  المقاول  دفعها  مادية 
غير  أو  مباشر  بشكل  ستدفع  كانت  أو  دفعها  تم  سواء   ، وسببها  األخرى  الدفعات  لهذه  مفصالك  الحصر وصفاك 

قاول أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو  ملمباشر من قبل ا
وكالئهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة 

 عقد من أجل تنفيذه فعالك. لاالمزاوده نفسها واإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام  /
 
 

 ) إضافي ( : –( 1/1/4/14البند )
 

 الدفعات الممنوعة : 
 

هي جميع المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب أو غيرها دفعت بشكل مباشر أو غير مباشر أو  
األشياء سواء مباشرة أو بالواسطة ،    شيئ ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم هذه

وبغض النظر عما إذا كان ذلك تم من قبل المقاول أو نيابة عنه أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي  
من مستخدميهم ووكالئهم أو ممثليهم والتي تدفع إلى أي " موظف " سواء تصرف بصفة رسمية أم ال و ذلك فيما يتعلق  

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

 

 التفسير :  -(  1/2المادة )
 

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

 (.على أن ال تتضمن احتساب أي نفقات ادارية لصالح المقاول ضمن مبلغ الكلفة( من هذه الكلفة "  ) 5%)  
 
 

 



      

16 
 

 اتفاقية العقد : –(  1/6المادة )
 ( .14( الوارد بالسطر االول بالرقم )28)يستبدل رقم 

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

 وتحذف الجملة )من تاريخ تسلم المقاول لكتاب القبول ( الواردة في نفس السطر .االول من المادة 
 

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

 بموجب القوانين النافذة " .

 
 الفصل الثاني 
 صاحب العمل 

 "The Employer  " 
ـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

" فــــي حالــــة وجــــود مقــــاولين آخــــرين يعملــــون فــــي الموقــــع لصــــالح صــــاحب العمــــل ، فإنــــه يجــــب تضــــمين عقــــودهم 
ــعر المقـــاول  ــل أن يشـ ــى صـــاحب العمـ ــين علـ ــا يتعـ ــراءات الســـالمة ، كمـ ــوفير إجـ ــاون وااللتـــزام بتـ ــة للتعـ ــاك مماثلـ أحكامـ

 هؤالء المقاولين اآلخرين " .  دو بوج
 

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

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

 وخصوصياته األخرى " .
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 الفصل الثالث 
 المهندس      

       " The Engineer  " 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 :  الحية المهندسصو واجبات   –(  3/1المادة ) 
 

يمارس المهندس الصالحيات المنوطة به تحديداك في العقد ، أو تلك المفهومة من العقد ضمناك بحكم الضرورة ويتعين  
 في األمور التالية : عليه الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة وإعالم المقاول خطّياك بذلك

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

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

 
ويتعهد    ( الجملة  ذلك اصتلغى  تم  إذا  اال  إضافية  قيود  اية  المهندس  يفرض على صالحية  ال  يفرض  بان  العمل  حب 
 ع من هذة الفقرة . س ( الواردة بالسطر السادس والساببموافقة المهند

 
 تعليمات المهندس :  -( 3/3المادة )

 ويستعاض عنه بالبند التالي :  يحذف البند )ج(
يصدر تعليماتة بشانة خالل )ستة( ايام عمل من تاريخ تسلمه اشعار   وأ" ولم يعترض المهندس أو مساعدة المفوض  

 المقاول .
 

 : استبدال المهندس –(  3/4المادة ) 
 

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

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

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

 االجتماعات اإلدارية :
اإلدارية لدراسة  االجتماعات  إلى  أن يدعو كل منهما اآلخر  المقاول  لممثل  أو  للمهندس  ، ويتعين على    "  العمل  أمور 

المهندس في مثل هذه الحالة أن يسجل محضراك لحيثيات االجتماع ويسلم نسخة منه لكل من الحاضرين وإلى صاحب 
 العمل ، مع مراعاة أن تكون المسؤوليات عن أية أفعال مطلوبة من أي منهم متوافقة مع أحكام العقد " . 

 
 

 الفصل الرابع  
 المقاول 

   "The Contractor " 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  

 ضمان األداء : –(  4/2المادة ) 
 

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

( يوماك من تاريخ تسلمه لكتاب القبول إاّل إذا 14ل )ال خيتعين على المقاول أن يقدم ضمان األداء إلى صاحب العمل  "
نص على خالف ذلك ، وأن يرسل نسخة من الضمان إلى المهندس . وبخالف ذلك يعتبر المقاول مستنكفاك عن عرض  

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

دولة موافق عليها من قبل صاحب العمل وأن يقدمه المقاول حسب النموذج   نينبغي أن يكون ضمان االداء صادراك م
المرفق بهذه الشروط الخاصة . وإذا كان ضمان األداء كفالة بنكية فإنه يجب إصداره من قبل بنك محلي مرخص ، كما  

الضمان بنموذج    نيجب تعزيز أي ضمان صادر عن أي بنك أجنبي من قبل أحد البنوك المحلية المرخصة . وإذا لم يك
فإنه يتعين أن يكون صادراك عن مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة للعمل في األردن وأن يكون مقبوالك لدى  كفالة بنكية 

 صاحب العمل .
مـــن قيمــــة العقــــد ،  %5بعـــد صــــدور شـــهادة تســــلم األشـــغال يمكــــن أن تخفــــض قيمـــة ضــــمان األداء لتصـــبح بنســــبة 

ــوب  ــالح العيـ ــمان إصـ ــا ضـ ــتبدل بهـ ــع   )أو أن يسـ ــوب ( بواقـ ــالح العيـ ــة إصـ ــد ، أو تخ ـــيض  %5كفالـ ــة العقـ ــن قيمـ مـ
 ( .%5قيمة ضمان األداء إلى )

كما يتعين على المقاول أن يتأكد من أن يبقى ضمان األداء ساري المفعول بالقيمة المحددة في ملحق عرض المناقصة 
ائه ، وتبين بأّن المقاول لن يكون مخوالك  ضقإلى أن ينجز المقاول األشغال . وإذا احتوت شروط الضمان على تاريخ الن

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

 

ــو  ـــين هـ ــاولين الفرعيـ ــى المقـ ــا إلـ ــي إيكالهـ ــاول الرئيسـ ــمح للمقـ ــي يسـ ــة التـ ــاوالت الفرعيـ ــوع المقـ ــى لمجمـ ــد األقصـ إّن الحـ
ــاك  33%) ــي مطلوبـ ــاول الفرعـ ــان المقـ ــد إاّل إذا كـ ــعار العقـ ــاك السـ ــة وفقـ ــد المقبولـ ــة العقـ ــى مب( مـــن قيمـ ــد ، وعلـ وجـــب العقـ

المقــــاول أن يرفــــق بعرضــــه كشــــفاك يبــــين فيــــه األعمــــال التــــي ســــيقوم بإيكالهــــا إلــــى المقــــاولين الفرعيـــــين مــــع تحديــــد 
فرعـــي . علـــى المقـــاول أثنـــاء فتـــرة التنفيـــذ تزويـــد  عمـــل ســـينفذ مـــن قبـــل أي مقـــاول النســـبة مـــن قيمـــة العقـــد لكـــل

ت الفرعيـــة ، كمـــا يتعـــين علـــى المهنـــدس التأكـــد مــــن الالمهنـــدس وصـــاحب العمـــل بنســـخ عـــن جميـــع عقـــود المقـــاو 
 عدم تجاوز النسبة المبينة آنفاك وإبالغ صاحب العمل عن أية مخالفات بهذا الخصوص .

ــادة  ــام المـ ــا أحكـ ــق عليهـ ــي تنطبـ ــاءات التـ ــال العطـ ــي حـ ــبة  16فـ ــزام بالنسـ ــتم اإللتـ ــاءات, فيـ ــاولي اإلنشـ ــانون مقـ ــن قـ مـ
 التي يقررها مجلس الوزراء .

 
 إجراءات السالمة : –(  4/8)  المادة

 
 تضاف الفقرتان التاليتان إلى نهاية المادة :

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

ى المقاول وصاحب العمل والمهندس االلتزام بأمور السالمة العامة واألمـور المتعلقـة بهـا " وفقـاك ألحكـام كـودات لعيتعين  
 البناء الوطني .

 

 توكيد الجودة : –(  4/9المادة )  

 ضر إذا قرر صاحب العمل أّن هنالك حاجة إلى وجود نظام لتوكيد الجودة في األشغال فإنه يتعين بيان ذلك فـي ملحـق عـ
المناقصــة أو فــي الشــروط الخاصــة اإلضــافية ، وإيــراد التفاصــيل فــي وثــائق العقــد فــان لــم يــتم بيــان ذلــك فــال يكــون نظــام 

 الجودة مطلوباك..
 

 ( االوضاع المادية غير المنظورة :4/12المادة )
 

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

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

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

 والتأمينات في الشروط الخاصة اإلضافية .
 

 األمن في الموقع :  –(  4/22المادة ) 
 

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

 في الموقع في الشروط الخاصة اإلضافية .
 

 االثريات : ( :4/24المادة )
 

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

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

 
 شغال المؤقتة : ألا
 

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

 كما يتعين بيان أية أشغال مؤقتة سيقوم صاحب العمل بتزويدها . -ب
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 دساسالفصل ال
 المستخدمون والعمال 
   "Staff and Labour " 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  
 تعيـين المستخدمين والعمال :  –(  6/1المادة ) 

 
 

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

 المرعية بخصوص اإلقامة وتصاريح العمل المتعلقة بهم " . 
 
 
 

 ساعات العمل : –(  6/5المادة ) 
 

 

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

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

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

 مناظرة المقاول :   –(  6/8المادة ) 
 

 

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

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

 مستخدمو المقاول :  –(  6/9المادة ) 
 

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

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

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

 

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

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

 حشرات . لااستعمال مبيدات 
 
 

 حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية : -ب 
 

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

 

 حظر استعمال األسلحة :  -ج
 

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

 من حيازة هذه األسلحة والذخائر في الموقع . 
 

 عطل الرسمية : لااحترام الشعائر الدينية وااللتزام ب -د 
 

 الشعائر الدينية المتعارف عليها على المقاول أن يتقيد بأيام األعياد الرسمية وأن يراعي 
 
 

 الفصل السابع  
 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية

  "Plant, Materials and Workmanship " 
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 طريقة التنفيذ :  –(  7/1المادة ) 

 
 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة . 
مل بشراء بعض التجهيزات أو  عل" إذا كانت األشغال تنفذ بقروض من قبل مؤسسة مالية تقتضي قواعدها إلزام صاحب ا

المواد من أسواق محددة وضمن شروط محددة فيتم االلتزام بذلك ، حسب ما هو منصوص عليه في بيان " دول المصدر  
 "  Eligible Source Countriesالمؤهلة " 
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 االختبار : –(  7/4المادة ) 
 

 

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

 
 يضاف الى نهاية الفقرة ما يلي :

 
 " يحق لصاحب العمل تسمية الجهات المعتمدة الجراء هذة القحوصات " .

 
 

 الفصل الثامن 
 يق العمل لعالمباشرة والتأخيرات وت

   "Commencement, Delays and Suspension  " 
ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 مباشرة العمل :  -( 8/1المادة )

 
 .  يؤخذ بالتوقيتات المحددة في ملحق عرض المناقصة

 
 مدة اإلنجاز : –(  8/2المادة ) 

 

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

 في الشروط الخاصة اإلضافية  " .
 

 برنامج العمل :  –(  8/3المادة ) 
 

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

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

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

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

   وكي ية احتسابها في حالة التراكم .
يضاف في نهاية الفقرة الجملة التالية "" ال تشتمل تعويضات التاخير المنصوص عليها في هذة الفقرة على ما يتكبده  
صاحب العمل من نفقات اضافية نتيجة تأخر المقاول مثل بدالت جهاز المهندس أو أي أجور أو مصاريف تكبدها 

ار الدارجة في  ل نتيجة هذا التاخير والتي يجب أن تدفع لصاحب العمل بعد تقديرها من المهندس وفق االسعمعصاحب ال
 نهاية المشروع "" 

 
 
 
 

 ) إضافية( : –(  8/13المادة ) 
 

 

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

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

 
 

 الفصل التاسع 
 االختبارات عند اإلنجاز

   "Tests on Completion  " 
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 التزامات المقاول : –(  9/1المادة ) 

 
 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة .

" يتعين أن ينص في " المواصفات " على تحديد االختبارات التي يجـب إجراههـا قبـل إصـدار شـهادة تسـلم األشـغال ،  وإذا 
بعـض ارات يجب أن تأخـذ فـي الحسـبان أّن بتكانت األشغال سوف يتم اختبارها وتسلمها على مراحل ، فإنّ  متطلبات االخ

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

ـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شغال :ألتسلم األشغال وأقسام ا  –(  10/1المادة ) 

 

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

مناسب ، ويتبين أنها قد إجتازت "االختبارات عند اإلنجاز"    يمكن استعمالها للغاية التي أنشئت من أجلها بشكل
المطلوبة بموجب العقد ، فيجوز للمقاول أن يشعر المهندس بذلك ) وإرسال نسخة من اشعاره إلى صاحب العمل  
فترة  الالزمة خالل  بالسرعة  متبقية  أعمال  أو  إصالحات  أية  بإنجاز  منه  تعهداك  األشعار  بهذا  يرفق  أن  ( على 

 ر بالعيوب .اعاإلش
تسلم    شهادة  إلصدار  المهندس  إلى  مقدماك  طلباك  به  المرفق  الخطي  والتعهد  إليه  المشار  األشعار  هذا  ويعتبر 

 األشغال . 
المهندس خالل )     -ب المقاول بالكشف على األشغال ، ويقدم تقريراك بنتيجة 14يقوم  ( يوماك من تاريخ تسلمه طلب 

دة ) وإرسال نسخة عنه إلى المقاول ( ، فإما أن يشهد بأّن األشغال قد ملكشفه إلى صاحب العمل خالل هذه ا
التي يترتب   المقاول يبين فيها األمور  إلى  قابل للتسلم ، أو أن يصدر تعليمات خطية  أنجزت وأنها في وضع 

الستكما الالزمة  الزمنية  الفترة  للمقاول  ويحدد   ، التسلم  عملية  إجراء  قبل  استكمالها  المقاول  األعمال   لعلى 
 المتبقية وتصحيح األشغال بشكل مقبول لدى المهندس  

( يوماك األنفة الذكر دون أن يقدم المهندس تقريراك بنتيجة كشفه إلى صاحب العمل  14) وفي حال انقضاء مدة )
يقوم صاحب العمل بالتحقق من الواقع بالطريقة التي يختارها وله ان يشكل لجنة تسلم األشغال أو الطلب من  

 مقاول باستكمال االعمال تمهيداك الجراء عملية التسلم وتحديد تاريخ التسلم ( . لا
   
( يوما من تسلمه تقرير المهندس ) الذي يشهد فيه بأّن األشغال قد تم إنجازها  15يقوم صاحب العمل خالل  )   –ج  

قابل للتسلم ( بتشكيل لجنة تسلم األشغال   انقضاء مدة الوأنها في وضع  ( يوماك المشار اليها اعاله  41)ـ  بعد 
سبعة   أعضائها عن  عدد  يتجاوز  ال  أن  بالموعد    –على  المقاول  ويبلغ   ) أعضائها  أحد  المهندس  ويكون   (

المحدد لمعاينة األشغال , وفي أثناء ذلك يقوم المهندس مع المقاول بإعداد ما يلزم من كشوف وبيانات وجداول 
 ومخططات الزمة لتسهيل مهمة اللجنة.

( ( يوما المحددة في الفقرة )ج28حال تخلف صاحب العمل عن تشكيل لجنة استالم االشغال خالل فترة الـ )  يف  -
( مع التزام المقاول 10/1قد تم تسلمه )وحسب الحاالت الواردة في الفقرة )ب/  ، فعندها يجب اعتبار المشروع  

 وط العقد.ر ش التام باستكمال جميع االعمال الناقصة و معالجة العيوب وفقا ل
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( أيام من تاريخ تشكيلها بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو من يفوضه ، ومن ثم تقوم 10تقوم اللجنة خالل ) -د
، ويوقع عليه أعضاء اللجنة والمقاول أو وكيله المفوض ، وتسلم نسخ منه إلى    بإعداد محضر تسلم األشغال

التقرير خالل    تخلف اللجنة عن إجراء المعاينة وإعداد  ةكل من صاحب العمل والمقاول والمهندس ، وفي حال
( يوماك من تاريخ انتهاء المدة المحددة آنفاك ، عندئٍذ يعتبر في هذه الحالة تاريخ التسلم هو  30)مدة أقصاها  

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

المهندس خالل )  -هـ المحضر المتضمن تسلم األشغال أن يصدر شهادة    من توقيع  يوم (  14يتعين على 
تسلم األشغال / محدداك فيها تاريخ إنجاز األشغال بموجب العقد ، ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ بدء فترة  
المتبقية واإلصالحات   المهندس أن يرفق بالشهادة كشفاك باألعمال  اإلشعار بالعيوب ، كما يتعين على 

وال المقاول  من  األشعار    يت المطلوبة  فترة  بدء  من  محددة  مدة  خالل  ينفذها  أن  المقاول  على  يتعين 
 بالعيوب . 

 

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

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

تسلم     لشهادة  المهندس  اصدار  بعد  المالية  المخالصة  وتوقيع  االنجاز  دفعة  بطلب  التقدم  للمقاول  يحق   ""
ليتم   التاريخ  هذا  قبل  أعمال  عن  المقاول  بها  تقدم  إضافية  مطالبات  أي  تأجيل  الى  ويصار  االشغال 

ها بالمطالبة النهائية وعند انتهاء فترة المسؤولية عن فترة اصالح العيوب أو قبل هذا التاريخ إذا  ديتسد
 إتفق الفريقان على ذلك "" . 

 ( إضافية : 10/5المادة )
 ( تنظيف الموقع عند االنجاز : 10/5المادة )

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

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

لموقع حتى نهاية فترة الصيانة لغاية الوفاه بالتزامة خالل تلك الفترة شريطة اببما يلزم من معدات وأشغال مؤقتة 
 مقاول هذا دون إبداء االسباب " الحصول على الموافقة الخطية من صاحب العمل والذي يحق له رفض طلب ال
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 الفصل الحادي عشر  
 المسؤولية عن العيوب 

DEFECTS LIABILITY 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

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

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

 الفصل الثاني عشر 
 ةكيل األشغال وتقدير القيم 

"Measurement and Evaluation    " 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ( كيل االشغال :12/1المادة )
 

 نة المهندس في هذة المادة فإمها تعني كذلك مساعد المهندس .ليضاف في نهاية هذة الفقرة : أينما وردت ك
 

 تقدير القيمة :   –(  12/3المادة ) 
 

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

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

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

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

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

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

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

 ”“التي تزيد عن الكمية المدونة في الجداول 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث عشر 
 التغيـيرات والتعديالت  

"Variations and Adjustments     " 
ـــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

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

 

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

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

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

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

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

 -: وزير األشغال العامة واإلسكان ويكون أحد أعضائها مندوباك عن نقابة المقاولين ، وتتضمن ما يلي
المصـنعة محليـاك حسـب فتـرات التغيـر فـي االسـعارمبيناك فيهـا الواردة في جدول بيانات التعـديل  أسعار المواد      -

 تاريخ تغيـّر األسعار استناداك إلى أسعار المواد المعلنة من قبل الشركات المنتجة لهذه المواد .
ارج المملكــة حســب النشــرات مبينــاك خــأســعار المــواد الــواردة فــي جــدول بيانــات التعــديل المســتوردة مــن  -

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

 فرق أسعار المواد  الناجم عن تغّير األسعار .
 فقـرة ل( أنفـاك وكـذلك ا13/7على أن ال يشمل هـذا التعـديل فـي السـعر أي فـرق نـاتج عـن تطبيـق المـادة )

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

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

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

عـد اليـداع العـروض  ، فيـتم تعـويض المقـاول أو الحسـم منـه و االسعار المعلنة قبل يوم واحد مـن آخـر م
فــرق اســعار تبــادل الــدينار مقابــل الــدوالر األمريكــي أو اليــورو عنــد دفــع أثمــان المــواد والتجهيــزات التــي 
تــدخل فــي صــلب األشــغال الدائمــة والمشــتراة مــن األســواق األجنبيــة ، ويقتضــي فــي هــذه الحالــة مراعــاة 

 -االستحقاقات بالدينار األردني :  عالشروط التالية عند دف
ر فــي الســعر عــن  -1 ــّ ــل التغي ــاريخ  %5أن ال يق ــاراك مــن الت ــادل اعتب مــن القيمــة األساســية لســعر التب

 الساسي اليداع العروض .ا
ر فـي االسـعار لغايـات الحسـم  -2 أن يتم حصر كميات المواد المحّضرة في الموقـع ويـتم احتسـاب التغيـّ

ر سـعر تبـادل العملـة وبحيـث ال   تاو التعويض عـن الكميـا الالزمـة إلنجـاز األشـغال بعـد تـاريخ تغيـّ
 يدفع فرق للفاقد أو اإلضافات في تلك المواد أو التجهيزات اآللية .

 ال يحسب للمقاول أي تعويض عن المصاريف اإلدارية واألرباح . -3
تعلق بها فـي جـدول الكميـات مال يحسب أي أثر لتغّير السعر في أي مادة تقل قيمة بند األشغال ال -4

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

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

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

( 2-ة الفنية المشـكلة المشـار اليهـا فـي الفقـرة )أنوزير األشغال العامة واإلسكان بناءك على تنسيب اللج
 من هذه المادة .

ــرت أســعار اإلســفلت المســتخدمة فــي  -هـ ــاريخ االساســي ، إذا تغي ــرة )أ( حــول الت ــالرغم ممــا ورد فــي الفق ب
المشاريع اإلنشائية قبل يوم واحد من آخر موعد اليـداع العـروض ، فيـتم تعـديل اسـعار بنـود العقـد ذات 

يصـدرها وزيـر االشـغال العامـة يادة او النقصان حسب طبيعة الحال وذلك وفق المعادلـة التـي ز الصلة بال
 واالسكان . 
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د ( على أسعار المحروقات الواردة كبنود منفصلة لتوريـد المحروقـات المـوردة للمشـروع   تطبق الفقرة  ) -و
 لغايات تنفيذ األشغال .

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

  26/2/2012( تاريخ 6/11/1/4954)

 

 

 

 الفصل الرابع عشر 
 قيمة العقد والدفعات 

"Contract Price and Payment    " 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الدفعة المقدمة :   –(  14/2المادة ) 
 . يضاف جملة )وعلى قسطين متساويين ( بعد كلمة مقدمة الواردة بالسطر االول

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

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

 

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

 
 -يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي :

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

" إذا ثبت لصاحب العمل أّن المقاول استغل الدفعة المقدمة ألغراض خارج نطاق المشروع ، فإنه يحق لصاحب العمل  
 نب المقاول " . امصادرة كفالة الدفعة المقدمة فوراك بصرف النظر عن أي معارضة من ج

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

 
 ) التحضيرات (: ل( التجهيزات االلية والمواد المقصود استعمالها في االشغا14/5المادة )

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

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

 الدفعات المتأخرة :   –(  14/8مادة ) لا

 -تلغى الفقرة الثانية من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي :
( بنسبة  التمويل  نفقات  تحسب  قانون  5%"  إدخالها على  يتم  تعديالت  أي  بموجب  النقصان  أو  بالزيادة  تعديلها  ويتم   )

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

 -يلغى النص األساسي ويستعاض عنه بما يلي :
( من المبلغ المحتجز مقابل كفالة خاصة بعد أن تصل قيمة    %50إذا تمت  موافقة صاحب العمل فإنه يمكن استبدال )

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

 ضمان إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( . 
 

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

 

 يضاف الى المادة :
ه تسلمه  عند  المقاول  على  الشروط ذويتعين  بهذه  المرفق  النموذج  حسب  بالمخالصة  إقراراك  يقدم  أن  الدفعة   ه 

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

 ية )المستخلص النهائي ( :( : طلب شهادة الدفعة الختام14/11المادة )
اليها أعالة بحيث تصبح : بتعدل   المشار  المادة  له   -الفقرة )ب( من  انها تستحق  المقاول  أية مبالغ اخرى يعتبرها 

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

 المخالصة :  –(  14/12المادة ) 
 

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

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

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

 
 الفصل السادس عشر

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

 

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

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

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

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

سلم المقاول الحقاك إلشعاره شهادة الدفع أو الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه إشعار اإلنهاء ، فإنه يتعين عليه تإذا 
 أن يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عملياك . 

 
 : تضاف الفقرة التالية في نهاية هذه المادة 

( من العقد أن يعلم صاحب  14/3دفعة بموجب المادة )  ل( أيام من تاريخ تقديم طلب شهادة ا3على المقاول وخالل )
 العمل عن تاريخ تقديم طلب  " شهادة الدفعة "  إلى المهندس . 

 

 إنهاء العقد من قبل المقاول :   –(  16/2المادة ) 
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في السطر   ( و ( ، تعّدل الحالتان ) و ، ز  –تلغى الفقرة )أ( من حاالت إنهاء العقد . وترقم الفقرات المتبقية من ) أ  
 الثاني والعشرين إلى ) هـ ،  و ( .

 
( يوما 14/ب(  " شريطة قيام المقاول بإشعار صاحب العمل بذلك خطيا وقبل انقضاء )16/2يضاف في نهاية المادة )

 ( يوما " . 56من مهلة ال )
للمقاول أن ينهي العقد فورا أذا    ( وهي ) إال أنة يمكن16/2تلغى الجملة التالية الواردة بالفقرة قبل االخيرة من المادة )

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

 الفصل السابع عشر 
 المخاطر والمسؤولية 

 "Risk and Responsibility    " 
 ــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تضاف المواد التالية في نهاية الفصل : 
 

 ) إضافية ( :   –(  17/7المادة ) 

 الضمان اإلنشائي للمشروع :
  ( المواد  ألحكام  وفقاك  للمشروع  اإلنشائي  الضمان  عن  سنوات  عشر  لمدة  مسؤوالك  المقاول  من  791–  788يكون   )

 القانون المدني األردني .
 

 ) إضافية( :  –( 17/8) المادة
 

 استعمال المواد المتفجرة :

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

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

ينبغي على المقاول تأمين التصاريح الالزمة  لذلك، وإجراء جميع االتصاالت مع مختلف السلطات والمصادر ذات العالقة 
ير وعليه أن يتقيد بالتعليمات الرسمية التي تعطى له بهـذا الشـأن  كمـا عليـه أن يطلـع المهنـدس جقبل قيامه بأعمال التف

أو ممثله علـى الترتيبـات واإلجـراءات التـي يتخـذها بخصـوص خـزن ونقـل المتفجـرات وأعمـال التفجيـر، مـع العلـم أّن هـذه 
ه وفقــاك للقــوانين واألنظمــة والتعليمــات المتعلقــة تــالترتيبــات واإلجــراءات ال تعفــي المقــاول مــن أي مــن مســؤولياته والتزاما

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

إّن ممارسة المقاول أو أي من مقاوليه الفرعيـين أو أي مـن مسـتخدميهم للرشـوة بـأي شـكل مـن أشـكالها ألي مـن جهـاز 
ون سبباك " كافياك " إللغـاء هـذا العقـد وغيـره مـن العقـود التـي يـرتبط بهـا كصاحب العمل أو المهندس أو الجهاز التابع له ي

المقاول بصاحب العمل ، هذا عدا المسـؤوليات القانونيـة الناجمـة عـن ذلـك ويعتبـر فـي حكـم الرشـوة أي عمولـة أو هديـة 
ألشـغال ، أو علـى اتمنح ألي من صاحب العمل أو المهندس أو مستخدميه بقصد الحصول على أي تعديل أو تبديل فـي 

مستوى المصنعية ، أو للحصول على أي انتفاع شخصي ، ولصاحب العمـل الحـق فـي اسـتيفاء أي تعـويض يسـتحق لـه 
عن أي خسارة تنجم عن إلغاء هذا العقد لهذا السبب ويمكنه خصم قيمة ذلك من أي مبلغ يستحق للمقاول بذمته أو من 

 ضماناته . 
 ألخرى :االدفعات   –(  17/9/1المادة ) 

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

غ أو  مباشر  بشكل  ستدفع  كانت  أو  دفعها  تم  مقاوليه يسواء  قبل  من  أو   ، عنه  نيابة  أو  قبله  من  مباشر  ر 
الفرعيـين أو وكالئهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة  إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو 
عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات  التي تجري إلبرام العقد أم من أجل  

 فيذه فعالك .نت
كما ويتعهد المقاول بأن يقدم تصريحاك خطياك إلى صاحب العمل على الفور عن وجود أي دفعات أخرى بما في  

إلزامه   تاريخ  أو  بالدفع  قيامه  بتاريخ  وذلك  األخرى  الدفعات  هذه  لسبب  مفصالك  وصفاك  المثال  سبيل  على  ذلك 
 . بالدفع أيهما يحدث أوالك 

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

 ( من العقد . 15/2أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )  -1
 . يساوي ضعفي مبلغ الدفعات األخرى اك أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغ  -2
أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغاك يساوي ضعفي مبلغ الدفعات األخرى  -3

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

ذه هيصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول تقاضيها بموجب  همع مراعاة الفقرة ) د ( أدنا  
 الفقرة ) ب ( لن يتجاوز ) ضعفي (  مجموع مبالغ الدفعات األخرى .
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يوافق المقاول على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين من الباطن أو المجهزين أو   -ج
لعقد مواداك مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ) أ ( و )ب( أعاله على أن ال تقل هذه  االمستشارين فيما يخص هذا 

المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق الفريق  
المستشارين ،  واألول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤالء المقاولين من الباطن أوالموردين أ

كما يتعهد المقاول أن يزود صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمجرد التوقيع  
 عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد .

ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات األخرى إذا   -د
النافذة تمنعها ، وأّن حقوق صاحب العمل المنصوص عليها في المادة هي باإلضافة ك انت القوانين واألنظمة 

 . المملكة إلى أي حقوق قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في
 إنهاء هذا العقد .   يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها سارياك ويتم العمل به حتى بعد -هـ
  

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

لقد صرح المقاول وتعهد لصاحب العمل في ملحق إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة بأنه لم يقم بدفع أو يعد بدفع  -أ
من قبل   مأي من " الدفعات الممنوعة " سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد ت

المقاول أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه الفرعيـين أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم 
، إلى صاحب العمل ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي " موظف " بغض النظر عما إذا كان يتصرف  

وض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة /  ر بصفة رسمية أم ال وذلك على سبيل المثال إلى تقديم الع
 المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعالك . 

كما يتعهد المقاول بأن ال يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء مباشرة أو   
أو  طبالواس وكالئهم  أو  موظفيهم  من  أي  أو  الفرعيـين  مقاوليه  أو  نفسه  المقاول  قبل  من  ذلك  أكان  ة وسواء 

 ممثليهم إلى أي " موظف " فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه . 
أن يتخذ أياك من   ة يحق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة ) أ ( من هذه الماد -ب

 اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره . 

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

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

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

ول تقاضيها بموجب هذه أل مع مراعاة الفقرة ) د ( أدناه يصرح الفريقان بأّن مجموع المبالغ التي يحق للفريق ا
 الفقرة ) ب ( لن يتجاوز ضعفي مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة .
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أو   -ج المجهزين  أو  الفرعيـين  المقاولين  مع  يبرمها  التي  االتفاقيات  جميع  يضمن  أن  على  المقاول  يوافق 
( أعاله ) على أن ال تقل   المستشارين فيما يخص هذا العقد مواداك مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ) أ ( و ) ب 

المواد صراحة على حق  هذه  تنص  أن  ( شريطة  إليهما  المشار  الفقرتين  في شدتها عن نصوص  المواد  هذه 
أو   الموردين  أو  الفرعيـين  المقاولين  هؤالء  من  أي  بحق  مباشرة  المواد  هذه  أحكام  بتنفيذ  العمل  صاحب 

على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقية   لالمستشارين ، كما يتعهد المقاول أن يزود صاحب العم
 بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد . 

ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات الممنوعة   -د
الفريق األول المنصوص عليها في المادة أعاله هي     ق إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأنّ  حقو

باإلضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في 
 المملكة.  

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

 ر شلفصل الثامن عا
 التأمين  

  "Insurance   " 
ـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المتطلبات العامة للتأمينات :  –(  18/1المادة ) 
 

 -يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي :
 

التأمي - بوليصة  تتضمن  أن  ينبغي  كما   ، المؤمن  الطرف  هو  المقاول  المسؤوليات   نيكون  على  ينص  شرطاك 
  ( التأمين  اتفاقيات  في  منفصلين  كيانين  باعتبارهما  والمقاول  العمل  صاحب  من  لكل   Crossالمتقابلة  

Liabilities  . ) 

 
 

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

 -يضاف إلى نهاية هذه " المادة " ما يلي :
 ( من قيمة العقد المقبولة " .%115الية واإلضافات المتحققة عليها بما يعادل ) د" تعتبر القيمة االستب
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/د( الفقرة ) وإذا لم يتم تحديد مبلغ ما فية , فإن الفقرة )د( ال تنطبق ( ويستعاض عنها  18/2يلغى من نهاية المادة )
االستبدال القيمة  تعتبر   , فيه  ما  ميلغ  تحديد  يتم  لم  وإذا   ( التالي  قيمة يبالنص  المتحققة عليها  ة واالضافات 

 %( من قيمة العقد المقبوله هي المبلغ المحدد الحكام هذة الفقرة ( . 115)
 

 ( :18/4المادة )
 يضاف في نهاية هذة المادة الفقرة التالية : 

(  1صة رقم )االسابقة مع مراعاة ما ورد بملحق الشروط الخ   2,3,  1"" يؤخذ بقواعد التأمينات وفق ما ورد بالفقرات  
 ققط "" .  وفي إغفال البيانات بالملحق المذكور يؤخذ بالنص الوارد باعالة 

 
 الفصل العشرون 

 المطالبات ، الخالفات والتحكيم      
 "Claims, Disputes and Arbitration   " 

ـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

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

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

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

 
 ( مليون دينار , يشكل المجلس من حكم واحد .2أ. إذا كانت " قيمة العقد المقبولة " تتراوح بين مليون دينار و) 

 
أعضاء على انة يجزو لصاحب العمل  ( مليون دينار , يشكل المجلس من ثالثة2ب.إذا تجاوزت "قيمة العقد المقبولة" )

تسمية العضو المعين من قبله من أحدى الجهات الرسمية أو الحكومية  بما فيها سلطة اقليم البترا التنموي السياحي 
   ويتم إتباع التعليمات المحددة بالشروط الخاصة االضافية بخصوص الترتيبات المالية والفنية لباقي أعضاء المجلس .
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 ة االخيرة والتي تبدأ بـ ) يمكن انهاء تعيين ( وتنتهي بـ ) من الشروط العامة نافذاك ( ويستعاض عنهار تلغى الفق
 -بما يلي : 

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

) -أ الى 60بعد  يكن هناك أي خالف محال  لم  ان   ، االشغال  فيه شهادة تسلم  الذي تصدر  التاريخ  يوماك من   )
 المجلس للنظر فيه ، او  

) -ب محال30بعد  خالفات  هناك  كانت  اذا  االنجاز  دفعة  عن  المخالصة  بتقديم  المقاول  قيام  من  يوماك  الى    ه( 
المجلس ومتعلقة بمطالبات قدمها المقاول ) بموجب شروط العقد ( اال اذا اتفق الفريقان على مدة تختلف عن  

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

 بالعيوب، ففي هذه الحالة يتم تخ يض بدل االستبقاء الى النصف .  
 

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

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

 
 ( : التسوية الودية : 20/5) المادة

 جاء في هذة المادة ويستعاض عنه بما يلي :يلغى ما 
محاولة تسوية الخالف بشكل ودي    ( أعاله فأنة يتعين على الفريقين20/4إذا صدر إشعار بعدم الرضى إعماال للمادة )"

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

 .  فقة الفريقيناالرضى ويمكن تمديد هذة المدة بمو 
 
 

 Arbitrationالتحكيم :   –(  20/6المادة ) 
 

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

 -مما لم يصبح نهائياك وملزماك  -بشأنه  "" ما لم يكن قد تمت تسوية الخالف ودياك ، فإّن أي خالف حول قرار " المجلس 
يج إحالة    وزفأنة  على  االتفاق  بينهما  نشأ    خالف أي    للفريقين  ينشأ  قد  العطاء لتحكيم  ا  الىأو  قيمة  كانت  إذا 

 -يلي : لماوفقاك يعادلها""   أو ما )المناقصة( ال تقل عن المليون دينار اردني
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ما لم يتفق الطرفان على تطبيق قواعد تحكيم التحكيم األردني النافذ )  تتم تسوية الخالف نهائياك بموجب قانون  -أ
 أخرى(.

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

الفريقان على اللجوء للتحكيم ( بعد جكلة ) يجوز المباشرة بالتحكيم ...( الواردة في   تضاف الجملة  ) في حال إتفاق
 الفقرة االخيرة من هذة المادة . 

 يضاف البنود الثالثة التالية الى نهاية المادة :
كة , إال  لالى تسوية ودية فعندئذ يحق الي من الفريقين اللجوء الى المحاكم المختصة في المم  لفي حالة عدم التوص  -

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

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

 كان .
إال بموافقة الفريقين   وفق هذة المادة ال يتم اللجوء الى التحكيم وبالرغم مما ورد في اي مادة اخرى بالعقد فأنة _على أنة

 وبغض النظر عن قيمة العطاء )المناقصة( .
 

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

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

 

 س"  : لانقضاء فترة تعيـين " المج  –(  20/8المادة )  
 -تعدل الفقرة ) أ ( لتصبح كما يلي :

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

ــادة )  -ب ــا ورد فــــي المــ ــريقينل يمكــــن( 20/5بــــالرغم ممــ ــال االتفــــاق لفــ ــد  فــــي حــ ــة الخــــالف الــــى التحكــــيم بعــ احالــ
 ( . 20/5الودية وكما هو مشار اليه في المادة ) محاولة التسوية
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 الشروط الخاصة اإلضافية   -ب
 الشروط الخاصة اإلضافية  -ب

Supplementary Particular Conditions 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

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

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

 ..................................................... .... . ...................... 
 االلتزامات العامة للمقاول:  –(  1/  4المادة )         *

 ( فإنه يجب على المقاول ما يلي:  1/  4باإلضافة إلى ما ورد في المادة )  
 لجميع األعمال.    Shop Drawingsأن يقوم بتقديم المخططات التنفيذية  .1
أن يقوم بتحديث المخططات حسب مقاييس الرسم والتفاصيل المطلوبة من قبل   .2

 ندس خالل فترة اإلنشاء واالحتفاظ بسجالت التعديل خالل فترة العمل.المه
( يوم من تاريخ تسليم العمل يتعين على المقاول أن يقدم  15كذلك وخالل ) .3

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 المدني منذ البداية، ويطبق تعليماتهم. 
 

 مالبس السالمة العامة:   - ح

الخاصة لمثل هذه األعمال  دد الالزم من البالستيك المقوى أو المعدن و على المقاول أن يقدم قبعات أمان للرأس بالع
ليتم ارتداؤها في الموقع من قبل جهاز المقاول وجهاز اإلشراف وممثلي صاحب   BS5240ومطابقة للمواصفات 

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

)بالعدد الالزم وبأقيسه مختلفه وحسب ما يحدده مدير االشراف (   Safety Shoesـم أحذيـة كمـا يقـوم المقاول بتقدي
بحيث يكون نعل ومقدمة الحذاء مصفحًا بالحديد وذلك لجهاز اإلشراف وممثلي صاحب إلرتداءها في الموقع 

 هذه القبعات واألحذية محملة على أسعار المقاول. وتكون تكاليف
 

 لي:الشروط الخاصة كما ي  يعدل ما ورد في   - خ
إن مسؤولية التنسيق بخصوص السالمة العامة بين المقاولين العاملين في الموقع تقع على عاتق المقاولين  

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

على ان تكون حسب ء لى العطاومحملة ع(  طيلة فترة المشروع 1على المقاول تقديم سياره لالشراف عدد ) -د
 :ةالمواصفات التالي

العزم من   3600فما فوق صناعة يابانيه محرك ديزيل قوة  2018موديل  4*4سيارة بكب دبل كابينه  .1
1600-2500 

 السياره من صيانه وغيار زيت والتامين الشامل والترخيص وكل ما يلزم.يتحمل المقاول كل ما يلزم  .2

 المشروع.روقات للسياره طيلة فترة يتحمل المقاول مصروف المح .3

 يتم تسليم السياره الى المهندس المشرف طيلة فترة المشروع.  .4

 ( الف وخمسمائة دينار شهريا. 1500في حال عدم توفير السياره يتم حسم مبلغ وقدرة ) .5

 يارة بعد انتهاء المشروع للمقاول.كية الستعود مل .6

ضمن شروط العقد فلصاحب العمل الحق باتخاذ   ت السالمة العامة الواردةفي حال عدم التزام المقاول بأي من متطلبا  – ر
تي تضمن تقيد المقاول بجميع متطلبات السالمة العامة حسب األصول ، بحيث تشتمل هذه جميع اإلجراءات الالزمة وال
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متطلبات السالمة العامة  مقاول وحجز مبالغ مالية لحين إلتزام المقاول باإلجراءات تأخير دفع المطالبات المقدمة من ال
 م كلفة ذلك من مطالبات المقاول.صورة مرضية باإلضافة إلى إمكانية تنفيذ هذه األعمال من قبل طرف آخر وخصب

 
 مدة اإلنجاز    –(  2/  8المادة )  *

 .مباشرة المحدد في أمر المباشرةمن تاريخ ال يوما تقويميا  تسعون ( 09مدة اإلنجاز الكلية) -
 

 
 رنامج العمل.ب –( 3/  8المادة ) *

 نامج الزمني الرئيسي بر ال .1
( يومًا من تاريخ تسلمه 14خالل ) يتعين على المقاول ان يقدم للمهندس برنامج عمل زمني مفصل -

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

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

عن كل يوم تقويمي في التأخير عن تقديم البرامج.  هذه الغرامات ال تعفي المقاول من   دينار  مائة ( 100)
 في وثائق العقد.إلتزاماته التعاقدية الوارده 

 
 برامج العمل  تعديل  - .2
 معدل في االحوال التالية:  ل تقديم جدول زمنيالمقاو  يجب على -

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

ل الزمني مع الحسابات دم مقترحاته لتعديل الجدو ليها. وعلى مقاول األشغال في تلك االحوال ان يقع
 يث يتمكن مدير االشراف من دراستها.  والتحاليل والوثائق التي تبرر مثل ذلك التعديل، بح

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

 سباب محددة.الشراف ذلك بناءا على أج(  إذا طلب منه مدير ا
 

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

 هذه المادة يضاف ما يلي:  باإلضافة إلى ما ورد في
كافة    أخير المترتبة عليه ، يكون المقاول ملزما بدفعالت المقاول بدفع تعويضاتباإلضافة إلى التزام 

المصاريف و األجور المترتبة لجهاز اإلشراف وإدامة و خدمة جميع مكاتب الموقع عن كامل مدة التأخيرات 
    م الموافقة عليها من قبل صاحب العمل والمهندس.باإلضافة إلى عالوات العمل اإلضافي التي يت
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 ر التكاليف. التعديالت بسبب تغي –(  8/  13المادة )  *
 يضاف إلى نهاية الفقرة  ) ز ( من الشروط الخاصة ما يلي : 

"  عن زيادة أسعار المواد الرئيسية وأسعار المحروقات , ويجب الحسم منه في حالة انخفاض أسعار 
رة األشغال العامة  " اعتمادا على تعاميم وزاسية  وأسعار المحروقات الخاضعة لتعديل األسعار المواد الرئي
 والسكان. 

 
 
 الدفعة المقدمة:  –( 14/2المادة ) *

من   %5سوف يتم تقديم الدفعة المقدمة للمقاول بعد تقديم كفالة الدفعة المقدمة على دفعتين كل منها 
 قيمة العقد المقبولة ، وكمايلي:

 قع و األعمال األولية. في توريد التجهيزات للمو  بعد توقيع المقاول اتفاقية العقد و المباشرة 5% -
 بعد تاريخ أمر المباشرة و عند استكمال األعمال األولية و المساحية. 5% -

 
 

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

صوص عليها ضمن  قصير المقاول بأداء أي من التزاماته المنناجم عن تير في االستالم "مالم يكن التأخ
 العقد"

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

لموقع لكافة  طالبات وللقضايا التي تنجم عن حوادث في ا تترتب للمالتبادلية التي )هي المسؤوليات 
األعضاء المشمولين بها والمسميين ضمن بوليصة التأمين )صاحب العمل ، المقاول و اإلستشاري المشرف, وأي  

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

 ص واالضرار بالممتلكات . بة االشخاالتأمين ضد إصا –( 18/3المادة ) *
 يضاف بند هـ :  -

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

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

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

 أو المالك.  
ر ألي منشأة في المنطقة قولة لمنع أي خسارة أو ضر يجب على المقاولين اتخاذ جميع االحتياطات المع -

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

ي زيادة أو ار ، مهما كان التغير في الكميات عند التنفيذ فطلب أية أوامر تغييرية إلجراء تغييرات في األسع
ول الحق في طلب أية أوامر  امرحلة التنفيذ وخالل مرحلة تسليم المشروع. و كذلك ليس للمق نقصان وذلك في 

 تغيرية في أسعار لبنود مستحدثة لكنها موصوفة في جدول الكميات في أماكن أخرى. 
 
 
 رسين للعمل في الموقع :شروط للمقاولين المتم       *

الحتياطــات ه هامه ذات خصوصية,  لذا على المقاولين أخذ كــل اريلبتراء( يعتبر منطقة أثإن موقع العمل )محمية ا
الالزمة لحماية الموقع خالل تنفيذ أعمال المشــروع, والرجــوع إلــى مهنــدس المشــروع والتقيــد بكافــه التعليمــات الخاصــة 

 والعامة بشروط العطاء.
 م:عــا

 على المقاول أن:
ن المخصــص والمحــدد مــن قبــل مهندســي دائــرة اآلثــار صــة بتنفيــذ المشــروع بالمكــاتخــزين المــواد والمعــدات الخا -

 .العامة
 تأمين واستخدام حواجز لفصل مناطق العمل عن المناطق العامة والزوار. -
 التقليل بقدر اإلمكان من الضجيج والمخلفات خالل مدة العمل. -
 لمواد والمعدات بعد أوقات الدوام الرسمي.تأمين حراسة ل -
 دوات وغيرها خارج المنطقة المحددة للعمل.تراكم النفايات والمخلفات واألنظافة الموقع: عدم    ظ علىالحفا -
 القيام بأعمال التنظيف والتخزين بشكل يومي للموقع. -
 ئرة اآلثار العامة.استخدام المركبات فقط في األماكن والممرات المخصصة  وبموافقة مهندسين دا -
 خالل ساعات النهار. النوم في األماكن العامة  منع العاملين في المشروع من -
 
 

خالل تنفيذ أعمال المشروع, على المقاول التنسيق لسير العمل مع مهندسي ســلطة اقلــيم البتــراء التنمــوي الســياحي و 
 ل البداية باألعمال.فعالية قبدائرة اآلثار العامة وذلك بتقديم برنامج عمل دقيق لكل 

 
 ين قراءتها وااللتزام بها.بحيث يتسنى لجميع العامل  عرض هذه الشروط في الموقع

 
, فإنه يحق لدائرة اآلثار العامة إيقاف العمل فــي الموقــع فــي حــال حــدوث أي 21بحسب القانون األردني لآلثار رقم  

ى المقــاول اتخــاذ إجــراءات ســريعة إليجــاد الحــل ضــرر للمصــادر األثريــة والتاريخيــة فــي الموقــع, وعنــدها يترتــب علــ 
 مل .ير العناسب دون التسبب بتأخير سالم
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 يجب على المقاول مراعاة األمور التالية : *
 

 التزامات عامة : -أ
 العمل على التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع . -1
 شغال .عدم استعمال ) الموقع ( ألي غرض غير تنفيذ األ -2
 الغير .ضخ وخالفه لمنع اإلضرار بتصريف مياه ال يضان والمياه الفائضة عن ال -3
المحافظة على األشجار والمروج والسياجات بشكل مالئم ، وزرع بديل لما لم يصرح له باقتالعـه وإعـادة  -4

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

 اص . الالزمة لتنفيذ ذلك ، ثم إخالء المكان وإصالحه عند إتمام العمل وعلى حسابه الخالترتيبات 
 

 ضبط وإدارة العمل : -ب

 . أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وإعداد محاضر االجتماع -1
وى والــدنيا ، والرطوبــة ، درجــات حــرارة الهــواء القصــ أن يعــد ســجالك خاصــاك بــاألحوال الجويــة ، يســجل فيــه -2

 ل يوم .ومعّدل هطول األمطار بالمليمترات وساعات الهطول لك
 أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل وإعداد التقارير . -3
 ته أوالك بأول .ن يضع جدوالك لذلك ، وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازافي حالة إصالح العيوب ، أ -4
ع بالفتات تبين اسم المشروع ، واسم صاحب العمل ، وبالعدد والحجم وبالشكل الذي يتفـق ود الموق أن يز  -5

 مع المهندس عليه .
ــادة أو عمــــل مــــا فيجــــب علــــى المقــــاول قبــــ -6 ل فــــي حالــــة رفــــض المهنــــدس أو مســــاعد المهنــــدس لمــ

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

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

 
 
 
 

   
ية أي  يتحمل المقاول بذلك مسؤولساحية المطلوبة لتنفيذ االشغال من مسؤوليات المقاول و تعتبر جميع االعمال الم -8

أي خطأ في تنفيذ االعمال وال تعفي   خطا في إستقامة الشوارع أو الجدران أو المناسيب المختلفة أو في حال حدوث
ول من مسؤوليته عن أي خطأ من هذا  تعليمات كال من جهاز المهندس أو افراد  صاحب العمل الشفوية أو الخطية المقا

 ل فقط ومهما بلغت كلفة هذا االصالح . ح أي خطأ على نفقة المقاوالنوع حيث سيتم إصال
على كميات العطاء وتنفيذها داخل اي منطقة في االقليم وبنفس االسعار وال   %25يحق لصاحب العمل أضافة  -9

 يادة في حال إقرارها وتنفيذها .  يتقاضى المقاول جراء ذلك أي عالوات مقابل هذة الز 



      

46 
 

جزئيا إال بموافقة الجهات الرسمية بعد مة وعدم إغالق الشوارع كليا أو راءات السالمة العاعاة اجول مرااعلى المق -10
إشعار المالك بذلك وفي حال مخالفة المقاول لذلك وإغالقة الي شارع او ترك مخلفات في الموقع أو أي موقع  

هذا   اب المقاول ليتم حسم كلفةا يلحق الضرر باالخرين فأنه يتم إزالتها فورا وعلى حسغير مرخص بذلك مم
 التصويب من مطالبات المقاول القادمة بعد إشعار المهندس بذلك .

يجب على المقاول إتخاذ االجراءات الالزمة لتصريف مياة االمطار وال يضانات التي قد تحدث في الموقع نتيجة  - 11
ة هذة االجراءات  ن المقاول يتحمل وحده كلفحوال الجوية التي قد تسود اثناء تنفيذ االشغال على ااالمطار واال

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

 الشروط الخاصه بالمبلغ االحتياطي : -12
ندس المشرف ويتم  لفواتير الخاصه بالعوائق وتقدم الى المهفي حالة ا االحتياطي اال ال يصرف المبلغ -1

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

 ممارسة مهنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد : -ج
 

 الممارسة الجيدة:  -1
ــنعية ، فإنـــه مـــن المفهـــوم أن تكـــون تلـــك  ــتج أو مصـ ــادة أو منـ ــدد وصـــف كامـــل لمـ ــد حـ ــم يكـــن قـ إذا لـ

ن مضــــــامنيه منطقيــــــاك أو العمــــــل مالئمــــــة ألغــــــراض العقــــــد أو مــــــا يمكــــــن أن يســــــتنتج مــــــ المــــــادة
ســـــات التنفيـــــذ الجيـــــدة  ، بمـــــا فـــــي ذلـــــك نصـــــوص البنـــــود والمواصـــــفات العامـــــة والمواصـــــفات لممار 

 لقياسية المعمول بها .ا
 المواصفات القياسية : -2

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

 

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

 وافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل .المصدر الواحد بدون م
 

 المخ ية : عالمات مرافق الخدمات  -4
لها   يعد  وأن  مرافق  لتمديدات  مواقع  بداخلها  يوجد  التي  األماكن  في  بارزة  إشارات  المقاول وضع  على 

صيانته أو  عليها  الفحص  إجراء  عند  إليها  االهتداء  لتسهيل  وذلك   ، واضحة  مساحية  أو  مخططات  ا 
 تصليحها أو تشغيلها . 

 

 المحلية : استخدام األيدي العاملة -د
 

 ولة من الخزينة أو القروض المحلية :ريع الممالمشا -1
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في الحاالت االستثنائية التي يتعذر العمل فيها من قبل أردنيـين ، يجوز استخدام عمالة وافدة  -أ
 بموافقة وزارة العمل المسبقة . 

كانت األسباب وعلى  ة عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير األردنيـين مهما  عدم إعطاء أي    -ب
 يلتزم المقاولون الفرعيون بتشغيل العمالة األردنية فقط . أن

أن  -ج فعليه  أجنبية  إلى خبرة  المشروع ذو طبيعة متخصصة وبحاجة  أّن  العمل  تبين لصاحب  إذا 
الخبرة األجنبية إلى لجنة فنية خاصة للنظر في مثل يرفع تقريراك بذلك يبين أسباب الحاجة لتلك  

لى مجلس الوزراء إلصدار القرار المناسب حول السماح للشركات مور ورفع تنسيباتها إهذه األ
 -اهمتها وتشكل على النحو التالي :األجنبية ومقدار مس

 معالي وزير األشغال العامة واإلسكان رئيساك 
 وعضوية السادة  
 األشغال العامة واإلسكان  أمين عام وزارة  

 ية   مدير عام دائرة العطاءات الحكوم
  نقيب  المهندسين

 نقيب المقاولين 
 وممثل عن الدائرة ذات العالقة بالمشروع.

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

 أو باالنفراد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
ــؤالء  - ــل هــ ــن قبــ ــزام مــ ــب االلتــ ـــين فيجــ ــر أردنيــ ــاولين غيــ ــل مقــ ــن قبــ ــذ المشــــروع مــ ــة تنفيــ وفــــي حالــ

( مـــــن مجمـــــوع العمالـــــة المـــــاهرة %70ا عـــــن )المقـــــاولين بتشـــــغيل عمالـــــة أردنيـــــة ال تقـــــل نســـــبته
قــــة وزارة األشــــغال العامــــة واإلســــكان ، علــــى أن ال يســــمح ديراك حقيقيــــاك بمواف المطلوبــــة والمقــــدرة تقــــ

 ألجانب العاديـين غير المهرة .بتشغيل أي عدد من العمال ا
 

االلتزا -3 العامة  المساهمة  والشركات  والبلديات  العامة  والمؤسسات  الوزارات  الوزراء  على  رئيس  ببالغ   م 
تبرمها  وفي حالة ثبوت مخالفة أحكامه  ن شروط العقود التي  واعتباره جزءا" م  1990( لسنة  6رقم )

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

 أيام .  ( سبعة7)
 ي المشروع. لمخالفة المستخدمة ف فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة األجنبية ا -ب

 

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

 

 عة المحلية عند تنفيذ األشغال .نتجات الصنا على المقاول المحلي استخدام اآلليات المتوفرة وم -5
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 ل ة من المقاومعلومات مطلوب
 ممثل ومستخدمو المقاول ) جهاز المقاول المنفذ ( : *

يتعين على المقاول أن يعين الجهاز المنفـذ التـالي كحـد أدنـى ، وبحيـث يكـون الجهـاز متفرغـاك للعمـل فـي الموقـع  
تنفيـذ أو اإلشـراف أو الالمـؤهالت والخبـرات المدونـة أدنـاه فـي مجـال يـه  طيلة مدة تنفيـذ المشـروع ، وأن تكـون لد

 يهما على مشاريع مماثلة :كل
 

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

في الموقع طيلة مل  "على المقاول تعيين الجهاز المنفذ التالي كحد أدنى، وبحيث يكون الجهاز متفرغا" للع
تكو وأن  المشروع  تنفيذ  المؤهل مدة  لديه  والخبراتن  ا  ت  مجال  في  أدناه  أو المدونة  التنفيذ  أو  إلشراف 

كليهما على مشاريع مماثلة للمشروع موضوع العطاء وعلى المقاول أخذ موافقة المهندس وصاحب العمل  
ه أي من أفراد الجهاز المطلوب والمحدد أدنا  يينعلى هذا الجهاز قبل تعيينه وفي حال عدم قيام المقاول بتع

ا فترة  وخلل  شهر  المباقصاها  أمر  تاريخ  من  فإنه  احد  الشهرية شرة  المبالغ  حسم  العمل  لصاحب  يحق 
 المبينة إزاء إسم كل منهم لحين تصويب الوضع:

 
شريطة احضار   اتسنو(  5بتعيين وكيل مفوضاً بمؤهل هندسة مدنية بخبرة ال تقل عن)  المقاول  يلتزم) أ (  

الشرط يتم خصم مبلغ وقدرة   بهذاحال عدم االلتزام  يوفع للمشرومتفرغ ،  دسين شهادة تفرغ من نقابة المهن
 . شهريا من استحقاقات المقاول ( دينار  1200)

وبخبرة مماثلة ألعمال المشروع موضوع العطاء ال تقل  1عدد بمؤهل كلية جامعية متوسطة  مساح ) ب ( 
  ل عدم التعييناحسيحسم في    ا )الراتب الذيوات( في مجال اإلشراف أو التنفيذ أو كليهمسن  3)  عن

 . (لكل مساح دينار/ شهريا" 1000من قبل المقاول 
 

شريطة أن ال يكون الوكيل المفوض أو أي من أفراد جهاز المقاول المعين للمشروع مقاوال" آخررر مصررنفا" لررد   * 
 لما يلي:ا" دائرة العطاءات الحكومية ووفق

 
ه وكيل" مفوضررا" أو ئه مديرا" للمشروع بصفتاكو أي من شرأن يسمي نفسه أللمقاول المحال عليه العطاء   (1

أن يسمى نفسه أو أي من شركائه كفرد من أفراد جهازه المنفذ للمشروع شريطة تحقيق المؤهلت المطلوبة 
والترري نصررها: "إذا التررزم   1992قاولين لسررنة  الم( من تعليمات تصنيف  10مع األخذ بعين اإلعتبار المادة )

ة الفنيررة واإلداريررة حسررب شررروط عقررد المقاولررة لكررل ترتب عليه توفير األجهررزيفأي مشروع    المقاول بتنفيذ
 مشروع وذلك إضافة الى األجهزة الدائمة والمتفرغة في مكتبه الرئيسي".

 
شروع بصررفته وكرريل" مفوضررا" أو أن يسررمى أي للمال يسمح للمقاول المحال عليه العطاء أن يسمى مديرا"  (2

شخص المسمى مصنفا" لد  دائرة العطاءات الحكوميررة للمشروع إذا كان هذا ال  ذجهاز المنفرد من أفراد الف
 كمقاول آخر أو شريكا" لد  مقاول آخر غير المقاول المحال عليه العطاء.

 
 ء عطا*   التعاميم المرفقة تعتبر جزء ال يتجزأ من وثائق ال

 
 

 مالحظة: 
از المقاول المنفذ  وفي حالة  ـين كل فرد من أفراد جهيعى تواريخ تول والمهندس عليتعين االتفاق فيما بين المقا

تخلف المقاول عن تعيـين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيـين بديل له فإنه سوف يتم خصم ما يقابله 
 و المتغيبين حسب تقديرات المهندس .ينين أمن رواتب مثل هؤالء األفراد غير المع
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 فه . الكهروميكانيك وفئة تصني رعي ألشغالية المقاول الفتسم *
 

 فئة التصنيف      اسم المقاول                  
 ـــــــــــــــ                    ـــــــــــــ : الميكانيك 
 ـــ ــــــــــــ                   ـــــــــــــ :    الكهرباء

 

المقاولين غير األردنيـين أن يقدموا   * العطعلى  الحكو إلى دائرة  المهندسين ة شهادتين األولى من نق يماءات  ابة 
األردنيـين والثانية من نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيـين ) حسب النموذج أدناه ( تفيد بأّن المقاول قد استكمل 

مقاولي دنيـين وقانون  وفقاك ألحكام قانون نقابة المهندسين األر   دنيـينكافة اإلجراءات الخاصة بالمقاولين غير األر 
العطاء  شناإل  إحالة  التي  اءات عند  مناقصته  كفالة  أنيصادر  العمل  اإلتفاقية ويحق لصاحب  توقيع  وقبل  عليه 

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

 النموذج 
 

 
 الحكومية عطوفة مدير عام دائرة العطاءات 

 
دة ......................................... قد استكمل كافة اإلجراءات القانونية وفقاك  المقاول السا  لم بأنّ الع يرجى

 ه . ألحكام قانون ............................................................... المعمول ب

 
 قيب المهندسين األردنيـين . ن

 . ردنيـين ي اإلنشاءات األ يب مقاولأو نق 

 
 ( .  Warrantyاإلقرار بضمان عيوب التصنيع )  *

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

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

( يوماك    730ياك ولمدة )   أو أجنبوالمعدات الكهروميكانيكية التي تظهر بها عيوب تصنيع وتوفير القطع التبديلية محلياك 
 شغال. من تاريخ تسلم األ
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 ة ــالخاص الشروط
التــي يصــدرها المهنــدس مــن حــين ألخــر إلــى  التعليمــاتأن يــتم العمــل حســب الشــروط الفنيــة وان يتمشــى مــع  يجــب -1

ء ذ هــذا الجــز تنفيــ  المتعهــدمــن العمــل فعلــى  جــزاءفنيــة تتعلــق بــأي   ناحيــةالعطــاء آليــة  إغفــالالمتعهــد وفــي حــال 
 .المهندس المشرف  يها  لأيشير    لتيوال هذه الظروف  حسب األسس الفنية واألصول المتبعة في مث

( من أعمــال الفتوحــات مهمــا كانــت نــوع الحفريــات ترابيــة أو صــخرية 1/3على المقاول عمل الحفريات حسب البند )-2
وحســب المخططــات التنفيذيــه  لطمــم كــان عمــق ا ( ومهمــا4ومهما كانت األعمــاق وكــذلك يكــون الطمــم حســب البنــد رقــم )

 .ها  الموافق علي
( اســفل الكونيــك إذا  Ringوالمحــابس والمناهــل لصــرف الصــحي علــى أن يــتم تركيــب )  مناهلاليشمل رفع   العمل  -3

 .  سم 30عن   المسافةزادت  
 يه  الخطلمشرف  على موافقة المهندس ا  الحصولالمقاول عدم االنتقال من مرحلة إلى أخرى إال بعد   على-4
تــرة العطــاء والــدفعات الماليــة المتوقعــة بعــد ف مــعتزامنهــا مراحــل العمــل و المقــاول تقــديم برنــامج عمــل يوضــ   علــى-5

   .باألعمال   المباشرة موافقة المهندس المشرف ، وذلك قبل  
 .االجتماع    الموقع وإعداد محاضر  اجتماعاتالمقاول أن يتعاون مع المهندس المشرف في ترتيب مواعيد   على-6
 تقديم سير العمل وإعداد التقارير    لبيانية  افر الفوتوغر شرف ألخذ الصو يتعاون مع المهندس الم  أنعلى المقاول  -7
   . العامةيزود الموقع باإلشارات التحذيرية الالزمة للسالمة    أنعلى المقاول  -8
 .المقاول تقديم وتسمية مختبرا معتمدًا لفحص المواد    على -9

داد ســجال خاصــًا عــ إ  مشــرف وكــذلكالمهنــدس ال بــلقديم طلبات االستالم حسب األصول تعتمد من المقاول تق  على-10
 .باألحوال الجوية  

ــدس  إذا -11 ــرح لمهنـ ــاولصـ ــل للمقـ ــاول يتحمـ ــأن المقـ ــمي ، فـ ــدوام الرسـ ــات الـ ــارج أوقـ ــل خـ ــدالت  أن يعمـ ــراف بـ اإلشـ
 .الزائدة عن ساعات الدوام المقررة    للساعات

 ومكملـــةولــة قاتــر عقــد الموالثــاني مــن دفوالمواصــفات الخاصــة مكملــة للجـــزئين األول  ةالخاصــ شــروط ال تعتبــر-12
   واإلسكانللمواصفات العامة للمباني والطرق والجسور الصادرة عن وزارة األشغال العامة 

 . المقاول محاولة تقليل الضجيج وتلويث البيئة قدر المستطاع    على   -13
   . وضاع المحيطة بمناطق العمل كما كانت علية ة كافة األإعاد   المقاول  على  -14
 

أي أحد أو    أصابهإذا ما تسبب في  –بلغ المهندس خطيا وفورا عن أي حادث يقع في الموقع ي  أن  المقاول  على  -15
إذا   ذه الحوادثالمقاول أن يبلغ السلطة المختصة به علىوعلية أن يزوده بجميع التفاصيل ، كما يتعين  –األضرار بالممتلكات 

 ذلك  تتطلب كانت القوانين واألنظمة  
 

 من عقد المقاولة .  14/3( نسخ حسب المادة 5طـة بالمطالبات الماليـة مكونـة من )سلل تزويد العلى المقـاو -17
 جميع العينات المؤخوذه في الموقع  تكون خاضعه الختبار فحص ضبط الجوده . -18
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      نود ب ي ومياه واتصالت وكل ذلك محمل على اسعار  من صرف صح على المقاول رفع مناهل الخدمات -19
 ل الشارع القائم ومراجعة سلطة المياه قبل التسعير . غير ظاهره اسف هلعطاء المناال

الت وكهرباء ومياه وتصريف  اعلى المقاول التعامل مع الخدمات الموجوده في  اسفل جسم الطريق ) اتص  -20
 بل البدء بالحفريات.ه وعرضيه ق صحي ( وعمل مجسات  طولي

دون مطالبة المقاول بتغير اسعار للبند  %25لعطاء بنسبة  ا ص في كميات زيادة او تنقييحق لصاحب العمل  -21
 او البنود التي تزيد او تنقص عن ذلك .

قـدم الحصـر شروع المنفذه على الواقع من قبـل مسـاح المقـاول ويميتم حصر الكميات والكيل بالرفع المساحي لل  -22
 ب الكميات ز المشرف وحاسوالكيل ليتم اعتماده وتدقيقه من قبل الجها
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 الملحـــــــــق
 اختبار درجة رك الردم الصخري بالطريقة المساحية :   طريقة -1

المناسبة    –   1 الفحوصات  أن يجري  المتعهد  والمواد    علىيجب على  باألجهزة  الصخري  الردم  درجة رك 
 رجة الرك . لضبط د معياروذلك من أجل الحصول على أفضل المتوفرة 

مقطع  بيج -2 وثابت  ا   وضع  صلب  سطح  على  فحصه  المراد  الصخري  لردم 
طلب   الردم    المهندس وحسب  طبقة  سماكة  و  المواد  تكون  وان  المشرف 

 مطابقة للمخططات والمواصفات . 
قل  نقطة تسوية على األ  20تكون أبعاد مقطع الفحص كافية لعمل    أن  يجب -3

  3 ى أي خط عنعدد النقاط عل م وبحيث ال يقل  5 ضلعها شبكة مربعة طول  
م ويجب ان تؤخذ  3طبقة الفحص عن    حافةنقاط وال يقل بعد أي نقطة عن  

 موافقة المهندس على هذا الترتيب . 
أشواط على األقل ثم يتم    3  وبواقع الرك بعد ذلك بواسطة مدحلة رجاج    يبدأ  -4

يكون رأسها في    بحيث يدية صغيرة مدهونة  إنشاء التسوية بدق قضبان حد
  قرص م قراءة تسوية عند كل نقطة على يتلفحص ، ثم وى سطح طبقة ا مست

للتأكد من وجود    2سم30حديدي مبسط مساحته   ومثقوب في مركزه وذلك 
 القضيب.  مركز هذا القرص على 

قراءات إضافية على نقاط التسوية بعد كل شوطين إضافيين ويعتبر    أخذ  يتم -5
مكتمالك    فحص ال    عندماالرك  الهبوط  معدل  عن  يكون  من    %  0.5يزيد 

 التي يقررها المهندس .     السماكة كة الطبقة المركوكة أو  مامعدل س
من    إذا  -6 أكثر  الهبوط  معدل  فيجب    0.5كان  إضافيين    تنفيذ%  شوطين 

معدل    أصبح بالمدحلة الرجاجة ومن ثم تؤخذ قراءات التسوية كالسابق فإذا  
 هذه الخطوة . % فيعتبر الفحص مكتمالك وال تعاد   0.5من  الهبوط أقل

األدنى  الضوء    وعلى   -7 الحد  يتقرر  السابقة  الالزمة    لعدد خطوات  األشواط 
  العملللحصول على درجة رك مناسبة ،وعلى المتعهد أن يستعمل أسلوب  

أي حال فال يجوز أن تقل عدد    وعلىالمذكور أعاله بما فيها عملية الردم   
 .  5عن األشواط 

بالمو أي ت   علىيضاك  أن تجري خطوات الفحص السابقة أ   يجب -8 ومرة    اد غيير 
حتى يتم اعتماد    لإلنشاء واحدة في األسبوع على األقل خالل المراحل األولى  

مناسب    دحل  من    يفي نموذج  التقليل  يمكن  ذلك  وبعد  المطلوب  بالغرض 
 .   دسهنالمفترات الفحص وحسب موافقة  
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 -ويشمل ما يلي :  حفرياتوال  التسوية أعمال
 :  الحفريات   - 1/   3

حســب  وكــذلك المطلوبــةت مــن كــل نــوع ترابــي أو صــخري مهمــا كانــت األعمــاق يــاالحفر  عمــل           
والطوليـــة للطريـــق ويجـــب علـــى  العرضـــيةالمخططـــات والمناســـيب وتعليمـــات المهنـــدس المشـــرف والمقـــاطع 

يصـال إيصـال الطريـق الجديـد بـقخر قـديم أو إ ذلـكن بـبعض سـواء كـا بعضـهاد إيصال وربط الطرق عهالمت
ذلـــك أعمـــال حفريـــات او طمـــم ضـــمن جســـم الطريـــق  تطلـــب بعضـــها بـــبعض مهمـــا ة ريـــق الجديـــد وربـــط الط

المشرف وضمن جميع أنواع التربة ) ترابي أو صخري ( مع  المهندسللوصول إلى المناسيب التي يحددها  
على جسم تكون عمودية  لطمم أو مناطق القطع بحيث السواء في مناطق ا الطريقجانبي  تهذيب ضرورة  

 موافقــةالحفريــات للطمــم بعــد  اســتعمالويمكــن  االنهيــارريقــة مائلــة لكــي ال تــؤدي إلــى بط تهــذب ق بــل الطريــ
المشرف دون  المهندسونقل الفائض خارج الموقع حسب تعليمات  المهندس وعلى أن تكون ناجحة مخبرياً 

مــا ك افــة العظمــىمــن الكث %95 ةبدرجــالمتهعــد را الطبقــة النهائيــة للحفريــات المطالبــة بــأي زيــادات وعلــى 
 . تحدد بتجربة بروكتور

م بعـد عـرض قاعـدة الجـدار مـن ناحيـة الطمـم 1وكذلك تشمل الحفريات للقواعد الجدران االستنادية باضـافة 
م  4ارتفاعهـا عـن  بكامل ارتفاع الجدار وفي حالة القطعيـات التـي يزيـد   working spaceكمنطقة عمل 

الفنيـــة والميـــول المناســـبة تفاديـــا اليـــة  انهيـــارات  ات ســـب المواصـــفيـــات الالزمـــة حيقـــوم المقـــاول بعمـــل الحفر 
 وحسب تعليمات المهندس المشرف وبدون اية مقابل لتلك االعمال  

 أعمال الطمم  -4
   -الناتج عن القطعيات :  الترابيالطمم    4/1
تحقـق  ثبحيـطبقـات  مـال الـردم علـىعن أعمال الحفريات تستخدم هذه المـواد ألع  الترابي الناتج  القطعحالة    في

 المواصفات التالية  
 0سم بعد الدحل   20ال تزيد سماكة الطبقة عن    أن  -1
% من كثافـة بروكتـور المعـدل ألخـر طبقتـين مـن الطمـم وبسماكـــة   95تقل عن    الالرك    درجة -2

( وذات  sup Gradeلقاعــــدة الترابيـــــة ) طبقــــة بعــــد الـــدحل اسفــــل طبقــــة ا لــــكلســـم  20
CBR0%    10يقل عن    ال 

من كثافة بروكتـور المعـدل للطبقـات السـفلي بحيـث ال تكـون المـواد  95تقل عن    الرك  ال  درجة -3
   0 %8من    اكبر C B R –7    أو A-     6تصنيفذات  

 0 3غم / سم 1ر7عن    تقلالجافة العظمى ال   الكثافة  -4
 (AASHTo) (     ) (    T 267)حسب طريقة   %5ن  ال تزيد ع  العضوية  المواد -5
 ( :    ROCk FiLL)    خري لصاال الطمم  أعم –  4/2

   -الطمم الصخري مالئمة إذا حققت الشروط التالية :  مواد  تعتبر
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 سم  30اكثر من المواد اكبر من    أو %25كان    إذا -1
 سم  7ر5اكثر من المواد أكبر من    أو %50كان    إذا -2
 ماكة أقل من متر / أ مناطق ردم بس4/2 -3

ال  بحيـثجـام حسـب سـمك الطبقـة المـراد إنشـاهها حمختلفـة األ  من قطـع صـخرية  الردم الصخري   مواد  تتألف
مـن مـواد الطبقـة  األقـلعلـى  %75سم وان تؤلف هذه الحجـوم مـا نسـبته 50يزيد سمك الطبقة الواحدة عن 

، علـى أن ال يزيــد حجــم أعلــىكحــد  منهـا %25نســبته  مـــا    Materials Fillny وتولـف المــواد المالئـة
ــرة عــن الصــخور الك ــةمـــاكة الطبس 3/2بي ــة مناســبة ومضــافة بصــورة  اســتخدامأال فــي حــاالت  ق مــواد مالئ

مـــن ســـماكة الطبقـــة ويجـــب أن تكـــون الـقطــــع  %90منفصـــلة حيـــث يمكــــن اســـتخدام حجـــم صـــخور يعـــادل 
  2.   25وزن نوعي ال يقل عن    الفرد والدحل وذات  أعمالالصخرية قاسية صلبة قادرة على تحمل 

 Surveyدرجـة ر ك لهـذه الطبقـة بواسـطة الطريقـة المسـاحية ص أن يتم فح لية الدحل يجبعم إتمام بعد

test)) بطريقـة قـرص التحميـل) أو  Plate  (Test  Beariny  يـرد شـرح مفصـل لطريقـة أجــراء  حيـث
 أما حدود تجربة قرص التحميل   0(  1)  رقمفي الملحق    وحدوده  Suevy   Plate)   الفحص المساحي  

Beariny  test)  التاليةعادلة  لميجب تحقق ا( ف  :-  
ME 2          

( E= Youny   Modulus )                 :           
ME 1 

 ردم بسماكة أكثر من متر :    مناطق  -/ب4/2
 .C . Bالتربة ذات كانت( (TOPPiNGالقطع وعند الوصول إلى منسوب القاعدة التربية) حالةفي  -2/2/ 3

R  سم ( اسفل القاعـدة الترابيـة تحقـق نسـبة  20ة ) وبسماكة بقأن الط من وبعد التأكد %15 اكبرمنC.B.R  
األرض مــن الجــذور والنباتــات وحــرث  تنظيــفيــتم  فأنــةA-7 أوA-6 تحــت يقــعوتصــنيف ال  %10يقــل عــن  ال

يــتم  مــن كثافــة بروكتــور المعــدل ) %98ك بحــد أدنــى  رســم مــن األرض ورشــها بالمــاء ودحلهــا إلــى درجــة 20
بعدها وضـع طبقـة مـواد الفرشـيات ، وفـي حـال كـون المـواد للطبقـة اسـفل  ويتمر المربع ( متلمقاول بالمحاسبة ا
،  أوA-7- A-6تحـت  يقـع الC .B .Rسـم ال تحقـق المواصـفات المـذكورة أعـاله 20وبسـماكة  الترابيـةالقاعـدة 

  0  ادناة  3/2/3لبند  فأن العمل يتم حسب ا
  C.B . Rلقاعدة الترابيـة وكانـت مـواد هـذه الطبقـة ذات ا إلى منسوب ع وعند الوصولالقط حالةفي  – 3/2/3

ســم ، ومــن ثــم يــتم فحــص المــواد اســفل القاعــدة الترابيــة 20فأنــة يــتم إزالــة هــذه الطبقــة بســماكة  %15مــن  أقــل
يـتم  فأنـةA-7أو  A-6أو ذات تصـنيف   %10مـن  أقـل C . B .Rذات المـوادسـم ، فـإذا كانـت هـذه 20ولعمق 
المــواد ذات  تكـــون وان ال  %10يقــل عــن  ال  C.B .Rاســتبدالها بمــواد بحيــث تحقــق و ه المــواد أهــذ تحســين
 الترابيـة) وتعتبر هذه المواد محملة على سعر الطمم ( ويتم بعد ذلـك وضـع مـواد القاعـدة   A-6   أوA-7تصنيـف

  0لواردة بالجدول المرفق  بحيث تحقق المواصفات ا
سـم  15ب القاعـدة الترابيـة وكانـت المـواد صـخرية يجـب إزالـة سـو صـول الـى منلقطع وعند الو في حالة ا  3/2/4

 من منسوب القاعدة الترابية واستبدالها بمواد مطابقة لمواصفات القاعدة الترابية المبينة بالجدول المرفق.
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 اســبمنا إلــى مكــان ت غيــر الصــالحة أو الفائضــة عــن الحاجــة ونقلهــنــواتج القطــع والحفريــا أزالــهيــتم  -3/2/5
الموقـع بجانـب المنحـدرات أو  يكـون يـة المهنـدس المشـرف علـى أن ال يلحـق ضـرراك بـأمالك األخـرين ، وان ال عليوافق  

 .الجانبيةمداخل العبارات وال يؤثر على اتزان ميول الطريق  
م لمقـاول اسـتخداواتج القطـع والحفريـات ألعمـال الـردم فعلـى افي حالة عدم كفايـة أو عـدم صـالحية نـ –  3/2/6
ن خارج الموقـع ويـتم محاسـبة المقـاول عـن هـذه األعمـال بـالمتر المكعـب كمـواد مسـتعارة بغـض النظـر عـن م مواد ردم

 مسافة نقل المواد.
،  المرفـق خنـادق جانبيـة للطريـق فـي منـاطق القطـع الصـخري والترابـي حسـب المقطـع النمـوذجي  تنفيذ  7/  3/2

مشـموالك بأسـعار الفتـوح والتسـوية  العمـله ، ويعتبـر هـذا يـالتصـريف المولي للخندق ،  وعلى أن يراعى انتظام الميل الط
0 

/أ( أعاله على أن التزيد سـماكة الطبقـة 4/2يراعي ما ورد من خواص مواد وطرق اختبار وإنشاء تحت البند )  
 الئــة مائلــةنــت المــواد المحجــام التاليــة ضــمن هــذه المنــاطق , وكلمــا كاالواحــدة عــن متــر واحــد مــع ضــرورة التقيــد باأل

 لخشونة كلما كان ذلك أفضل :ل
 (   Rock  Fill  Materialمواد الرم الصخري : )

 نسبة المار    الحجم  
 100    سم 90
 %90-60    سم 60
 %50-25    سم 30
 % 5-0     سم 15
 (  filliny  Materialsالمواد المالئة : )    – 2

  نسبة المار % مقاس المنخل
    100    بوصة 6
 100-92 صةبو  5
 90-83 بوصة 4
 88-74 بوصة 3
 80-60 بوصة 2
 74-50 بوصة 1  2/1
 66-40 بوصة   1
 58-32 بوصة  4/3
 52-30 بوصة  2/1
 50-28 بوصة  8/3
  #4 30-40 
  #200 0-10 
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 نموذج التزامات المقاول  -12ج
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  1ج

 نموذج كتاب عرض المناقصة 
Letter of Tender 

 ................... رقم:......................  اء..... العط.............المشروع:................... 
إلى السادة ) صاحب العمل(: 

 ............................................................................................... ............ 
العقد ، والمواصفات والمخططات  ،    وطبدراسة شر   به ، كما قمنازيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة  لقد قمنا ب

األرقام:  ذوات  العطاء  ومالحق   ، األخرى  والجداول   ، المناقصة  عرض  وملحق   ، الكميات  وجداول 
، أعاله  المذكور  المشروع  أشغال  بتنفيذ  المتعلقة  نقوم   ............................  أن  أدناه  الموقعين  نحن  ونعرض 

ا وإصالح أية عيوب فيها وفقاك لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعاله  مه ازها وتسلياألشغال وإنج  بتنفيذ
 مقابل مبلغ إجمالي وقدره: ................................ أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاك لنا بموجب شروط العقد .

 

ط العقد وسوف نقوم باالتفاق على تعيـين  رو رين " من ش " الفصل العش   نا نقبل تعيـين " مجلس فض الخالفات" بموجبإن
 أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة .

( لمدة  المناقصة هذا  االلتزام بعرض  لنا ، 90نوافق على  ملزماك  العرض  يبقى  ، وأن  العروض  إيداع  تاريخ  يوماك من   )
صة يشكل جزءا" ال يتجزأ من  اق ق عرض المننقر بأّن ملح   أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه ، كماويمكنكم قبوله في  

 " كتاب عرض المناقصة " .
 

( مــن شــروط العقــد ، وأن نباشــر 4/2نتعهــد فــي حالــة قبــول عرضــنا ، أن نقــدم ضــمان األداء المطلــوب بموجــب المــادة )
مـدة ل العقـد خـال  متطلبـات وثـائقشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيهـا وفقـاك لالعمل بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز األ

 اإلنجاز " .
ومـا لــم يـتم إعــداد وتوقيـع اتفاقيــة العقــد فيمـا بيننــا ، وإلـى أن يــتم ذلـك فــإّن " كتــاب عـرض المناقصــة " هـذا مــع " كتــاب 

 . القبول أو قرار اإلحالة " الذي تصدرونه يعتبر عقداك ملزماك فيما بيننا
 

 عروض التي تقدم إليكم .الأو أي من   ل العروض قيمةونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أق 

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

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

Appendix to Tender 
 13/2022ع.م : العطاء رقم                خلطات أسفلتية وادي موسى )البقعة الشرقية و الغربية(.  المشـروع:

 

 التحديدات  رقم المادة  البيان 
 اسم صاحب العمل : 

 
 :وانهعن

1/1/2/2 
 1/3و

التنموي اقليم البترا  رئيس مجلس مفوضي سلطة  
 احي .سيال

 28وادي موسى / ص ب 
   اسم المهندس:

 
 عنوانه:

مفوض البنية التحتية واالستثمار في سلطة اقليم  1/1/2/4
 البترا التنوي السياحي . 
 28وادي موسى / ص ب 

 اسم المقاول:
 عنوانه:

1/1/2/3 
 1/3و

 

 الي الم قيمة العرض من  ( %2) التعليمات  ناقصة  لمكفالة ا
 ( من قيمة العقد %5) تعليمات ال ح العيوبضمان إصال

 يوماك تقويمياك من تاريخ أمر المباشرة  (90) 1/1/3/3 مدة اإلنجاز لألشغال 
( يوماك تقويمياك لجميع األعمال المدنية  365) 1/1/3/7 فترة األشعار بالعيوب 

 ألعمال  والكهروميكانيكيةة واوالمعمارية واألنظم
التي ا  المدة  فيها  حق  سيمنح  إلى ال لمقاول  دخول 

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

المحدد  التاريخ  بعد  العمل  لمباشرة  المحددة  الفترة 
 للمباشرة  

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

 خ المباشرة( يوماك من تاري14خالل ) 18/1 أمينات  الت تقديم وثائق
 ( من " قيمة العقد المقبولة"%10) 2/ 4 اء مــان األدض

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

 من عضو واحد   [       ] 20/2 تشكيل مجلس فّض الخالفات 
 ن ثالثة أعضاءم   [       ]

أو ما يتفق    وماك من تاريخ المباشرةي  (60خالل ) 20/2 الخالفاتفترة تعيـين مجلس فّض 
 علية الفريقان 

 ( من قيمة الدفعة%10) 14/3 نسبة المحتجزات  
 ( من " قيمة العقد المقبولة" %5) 14/3 الحد األعلى للمحتجزات

ث دا( ألف دينار لكل شخص في كل ح20000) 18/3 ث الحد األدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثال
 عن العدد  بغض النظر
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الخالفات في  ا التي تعين أعضاء مجلس فض  لجهة 
 حالة عدم االتفاق بين الفريقين .

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

 ردنية السارية المفعولن األ القواني 4/ 1 القانون الذي يحكم العقد 
 عربيةالاللغة  4 /1 دة في العقداللغة المعتم
 اللغة العربية 4/ 1 لغة االتصال 

 ( أيام في األسبوع6( ساعات يومياك، ولمدة )8) 5/ 6 مدة العمل اليومي واألسبوعي
المبلغ    " عن  للمقاول  تدفع  التي  المئوية  النسبة 

 رد في الجدول لم تاالحتياطي الذي يتم صرفه " إذا 
  %15 ب-13/5

في  14/5 ى الموقععند الوصول إلالتحضيرات  تدخل  التي  اآللية  والتجهيزات  المواد  جميع 
 األشغال الدائمة 

 (ألف دينار  80000 ) 14/6 الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية
سلطة تعيـين المحكمين في حالة تخلف األطراف عند  

 .قان على التحكيم (لفري )في حال اتفاق االتعيـين 
 ني النافذ التحكيم األردبموجب قانون  20/6

 عضو واحد  [       ] 20/6 دد أعضاء هيئة التحكيم ع
 ثالثة أعضاء   [       ]

 بموجب قانون التحكيم األردني 20/6 القواعد اإلجرائية للتحكيم 
 ير دينار عن كل يوم تأخ (500) 7/ 8 قيمة تعويضات التأخير 

 د المقبولةمن قيمة العق (%15) 7/ 8 قصى لقيمة تعويضات التأخير األ الحد
   14/7 أسعار تبديل العمالت 

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

 %( سنوياك   5  ) 14/8 ل (نسبة الفائدة القانونية ) نفقات التموي
 غير مطلوب  [       ]       9/ 4 ودة نظام توكيد الج

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

نجاز  اإل  مدة (1/1/5/6أقسام األشغال ) 
 الخاصة به

(1/1/3/3) 

 يوم تأخير  ت التأخير لكلقيمة تعويضا

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

o   االسمنـت 
o   . حديد التسلي  وحديد الهياكل المعدنية من صاج ومقاطع ومدادات 
o  ــفلت اإلس 
o  ( م التعويض عنوبحيث ال يتم الخلطات الخرسانية بأنواعها )كوناتها 
o  القطع الخزفيـة 
o   الحجر بأنواعـه 
o   الرخام والجرانيت بأنواعه 
o  ( الحواجز المعدنية الواقيةGuard Rail) 
o   اإلشارات الضوئية 
o  ا . األنابيب المياه والصرف الصحي وملحقاتها بكافة انواعها واقطاره 
o  مراجلالبويلرات والرديترات والحارقات وال 
o  ـات المضخ 
o  تحكم المضخات ت لوحا 
o   أغطية المناهل وملحقاتها 
o   . أبراج وأعمدة اإلنارة ووحدات اإلنارة المتعلقة بها 
o    األلمنيوم 
o  . أنابيب التدفئة والصحي بكافة أنواعها ولوازمها 
o   إلنارة .ات الوحات التحكم واللوحات الرئيسية ووحد 
o   المقاسـم 
o  ووحدا والالمبردات  التكييف  والمت  ودافعات  بختبريد  المروحية  اللف  ووحدات  والضواغط  رات 

 الهواء 
o    المصاعد ولوازمها من حبال وسكك ومحرا 
o  . أنظمة الحريق وإطفاء الحريق 
o    شبكات البخار 
o   المولدات الكهربائية 
o   وحدات إنارة العمليات 
o  ألسرة بكافة أنواعها . وق االوحدات ف 
o  قاتها  ت الطبية وملحشبكة الغازا 
o  ني الكوابل .واص 

 
 

 ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  4/2011/ 6(  تاريخ 1/7386/ 6/11تم تعديل المواد الواردة في جدول بيانات التعديل بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ) -( 2)

o    )مجاري الهواء وفتحات التكييف والعادم ) الدكت 
o  القياس والمعالجة والتطهير والتعقيم حص و أجهزة الف 
o   والمناداه أنظمة الصوت. 
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o  ( أنظمة الرقابة والحماية والتحكم للمباني واألجهزةCCTV ) 
o    . األلياف الضوئية 
o    الكوابـل 

 
 

 مالحظات:
 اعاله .    المواد اإلنشائيةشريطة عدم االزدواجية في احتساب التغير في االسعار عن   ❖
لتعديل المو يجب تحديد   ❖ الخاضعة  اإلنشائية  أو  بيحسب طحدا    لكل مشروع على  األسعار   اد  عته 

 )جميع بنود العطاء( من قبل صاحب العمل, وحسب القائمة التالية:   خصوصيته
 المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديل األسعار للعطاء رقم )    /    (: 

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

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

تعديل أسعارها والمستخدمة في تنفيذ  عة لالواردة في جدول بيانات التعديل و المذكورة أعاله, خاض 
 غال المشروع. أش

 
 
 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـ 

  6/4/2011(  تاريخ 6/11/1/7386تم تعديل المواد الواردة في جدول بيانات التعديل بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ) -( 2)
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   3ج
 نموذج كفالة المناقصة   

Form of Tender Guarantee 
 

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

إلى السادة ) صاحب العمل ( : ........................................................... لقد تم إعالمنا أّن المناقص 
.  شركة  بعرض ....................................:  سيتقدم  لدعوة  للللمناقصة    .  استجابة  أعاله  عنه  المنوه  مشروع 

العطاء ، ولما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرضه ، وبناء" على طلبه ، فإّن 
 مصرفنا :

...................................... رجعة  ....بنك  ال  بتعهد  يكفل  ل................  يدفع  أن  :  عنه  مبلغ  كم 
 ....................................... عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب ما يلي : ..
 

 أّن المناقص ، بدون موافقة منكم ، قام بسحب عرضه بعد انقضـاء آخـر موعـد لتقـديم العـروض أو قبـل انقضـاء -أ
 أو ( يوماك ،  90حية العرض المحددة بـ ) صال

( من شروط العقـد ، 1/6ة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة ) الد قمتم بإحأنكم ق  -ب
 أو 

 . ( من شروط العقد4/2أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة ) -ج
 

( يوماك ويتعين إعادتها إلينا ، كما أّن هذه الكفالة 90البالغة )  الحية الكفالةوعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة ص
 تحكمها القوانين المعمول بها في األردن . 

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

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

 
 : ............................................. ــخ ــــــــــــ ـــــــــريــالتا
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   4ج
 نموذج اتفاقية العقد   

Form of Contract Agreement 
 

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

 
 

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

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

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

........................................................................................................... .. ......... 
ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها وفقاك  

 لشروط العقد ، 
 

 -فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي :
شروط العقد المشار إليها فيما  ي  حددة لها ف س المعاني المالتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفات و يكون للكلم -1

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

 الصورة:
  " كتاب القبول "   -أ

   كتاب عرض المناقصة  -ب
 ............................ .....................................مالحق المناقصة ذات األرقام: ...... -ج
 شروط العقد ) الخاصة والعامة ( -د
 المواصفات  -هـ
 المخططات    -و
 والجداول المسّعرة ) جداول الكميات والجداول األخرى ( .  -ز
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 ........................... .........................: ..................................بولة" قيمة العقد المق -3
 ............ ............................................................................   : " مدة اإلنجاز "  
 

  شغال وإنجازها اك للشروط ، يتعهد المقاول بتنفيذ األوفق   المستحقة للمقاول إزاء قيام صاحب العمل بدفع المبالغ -4
 عيوب فيها وتسليمها وفقاك ألحكام العقد .ة وإصالح أي

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

 د وباألسلوب المحدد في العقد .واعيإلى المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في الم
 

فريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك وفقاك للقوانين الفقد اتفق    " على ما تقدموبناء
 المعمول بها . 

 
 

 الفريق األول ) صاحب العمل (      الفريق الثاني ) المقاول ( 
 
 

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

 . االسم: .....................................          االسم: ....................................... 
 ............... ...............الوظيفة:.......          الوظيفة: ..................................... 

 ذلك:..........................  وقد شهد على          .......... .............وقد شهد على ذلك:....
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   5ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات  

Dispute Adjudication Agreement 
 ) مجلس بعضو واحد (

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

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

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

 ............................ عنوانه: ...................    ...... .................ــــاول:............................المق

 ............................ عضو المجلس:.............................................  عنوانه: ................... 
ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

 

العمل والمقاول قد قاما بإبرام " اتفاقية العقد " وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين عضو " مجلس فض ب  ما كان صاحل
عضو  " ، فإّن كال من صاحب العمل والمقاول و   DABالخالفات " ، ليكون العضو الوحيد ، ويسمى أيضاك " المجلس "  

 -المجلس ، قد اتفقوا على ما يلي :
 

 ه االتفاقية شروطاك التفاقية فض الخالفات ، مع إدخال التعديالت التالية عليها:  هذالملحقة ب تعتبر الشروط -1

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

 

وف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على  س فات ، فإنهاقية فض الخال( من شروط اتف18) البند عمالك بأحكام  -2
 -النحو التالي :

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

روط  ( من ش  17)    البند ألخرى عمالك بأحكام  ات اإزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفق -3
فإّن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهام " المجلس" كمسوٍّ للخالفات وفقاك ألحكام هذه   ،  ض الخالفاتاتفاقية ف 

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

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

 

 صاحب العمل     المقاول     عضو المجلس 
 
 

 وقد شهد على ذلك . 
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   6ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات

Dispute Adjudication Agreement 
 () مجلس بثالثة أعضاء

ـــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وصف المشروع: ............................................................................................... 

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

 .. ........................................المجلس:........................................... عنوانه: .. عضو
ـــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان صاحب العمل والمقاول قد قاما بإبرام " اتفاقية العقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين عضو " مجلس فض 
والمقاول وعضو   ملن صاحب الع" فإّن كالك مألعضاء الثالثة الذين يشكلون " المجلسحد ا الخالفات " ، ليقوم بمهام أ

 -المجلس، قد اتفقوا على ما يلي :
التالية  -1 التعديالت  إدخال  مع   ، الخالفات  فض  التفاقية  شروطاك  االتفاقية  بهذه  الملحقة  الشروط  تعتبر 

 ............. ........................................عليها:..........................................
أتعاب عضو 18)  البند حكام  بأعمالك   -2 بدل  دفع  يتم  فإنه سوف   ، الخالفات  فض  اتفاقية  من شروط   )

 -المجلس على النحو التالي:
 )        ( دينار عن كل يوم كمياومات.   -أ   
 مضافاك إليها النفقات األخرى .    -ب    

( من شروط    17)    البند مالك بأحكام  ع  قات األخرى األتعاب والنف قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت  زاء  إ -3
كمسّوين  اآلخرين  المجلس  أعضاء  مع  بمهامه  يقوم  بأن  يتعهد  المجلس  فإّن عضو   ، الخالفات  اتفاقية فض 

 للخالفات وفقاك ألحكام هذه االتفاقية . 
 

الخالفات   فضائه لمهام  لس" ، إزاء أدتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو " المجل مجيتعهد صاحب العمل والمقاو -4
 ( من شروط اتفاقية فض الخالفات . 17) البند بدل المياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام 

 يعتبر عضو المجلس ............................... رئيساك للمجلس . -5
 خاضعة ألحكام القانون األردني . اقيةإّن هذه االتف -6
 

 

 صاحب العمل               المقاول       عضو المجلس   
 

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

 ال توقيع اتفاقية فض الخالفات .اكتم( يوماك من تاريخ  60خالل )
( يوم من تاريخ  28باالتفاق بين الفريقين ، وذلك خالل مدة ) ضاء المجلسأعين عضو أو كن إنهاء تعيـيم -2

إشعارهم بذلك ,كما تنقضي مدة التعيين عند صدور شهادة تسلم األشغال  ما لم يطلب أي من الفريقين  
ى الل االتعاب يتم تخ يض بد  ترة االشعار بالعيوب ، وفي هذه الحالةاء ف تمديدها ولكن بحد أقصى لتاريخ انقض

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

ه أن يفصح في أي وقت الحق إذا  ليما يتعين عستقالليته ، كينه عن أي أمر قد يؤثر على حياده أو اتعيـعند  
إاّل  إلى أي فريق  النصح  أصبح على علم عن أي أمر قد يؤثر على حياده واستقالليته ، وال يجوز له تقديم 

 بإطالع وموافقة الفريق اآلخر .
رية تامة  لتي يعقدها بسصيل العقد ونشاطاته وجلسات االستماع اتفا  أن يتعامل مع يتعين على عضو المجلس -5

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

المجلس -6 الفريقين بإعط رف بأن يتص يتعين على عضو    رصة معقولةاء كل منهما ف إنصاف وسوائية فيما بين 
 عرض قضيته وتقديم ردوده على ما يقدمه  الفريق اآلخر . ل

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

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

 جابة لطلب المجلس بهذا الخصوص . الستيوماك وللمجلس أن يطلب أية وثائق منهما ، وعلى الفريقين ا
صرف كخبير غير متحيز ) وليس كمحكم ( ، ويكون متمتعاك بالصالحية الكاملة يتأن   المجلستعين على عضو  ي -9

لعقد جلسات االستماع كما يراه مناسباك ، دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد ، ويتمتع في  
  -التالية : حياتهذا السياق بالصال 

 فات المحالة إليه ، ال ك نطاق الخلذاتية ، وكذلأن يقرر مدى سلطاته ا -أ
 أن يستعمل معرفته المتخصصة ) إن توفرت ( ،  -ب
 أن يبادر للتحقق من الوقائع واالمور المطلوبة التخاذ القرار باالسلوب الذي يرتأيه . -ج
 كام العقد ، ب أحأن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموج -د
 ت أو تقيـيم فيما يتعلق بموضوع الخالف ،دارات أو شهاليمات أو تقديأن يراجع وينقح أي تع -هـ
أن ال يسمح ألي شخص غير المقاول وممثليه وصاحب العمل وممثليه ، لحضور جلسات االستماع ،   -و

بعد   الحضور  فريق عن  تغيب أي  إذا  أن يستمر في عقد جلسة االستماع  تم  التحوله  قد  أنه  قق من 
 . ن موعد الجلسةإبالغه بصورة صحيحة ع
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المجلسيجال   -10 لعضو  وأعضاء   وز  الفريقين  قبل  من  المسبقة  الخطية  الموافقة  بدون  االتفاقية  عن  التنازل 
 اآلخرين ) إن وجدوا ( . المجلس

 عن العقد أو متصل به . اشئ كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خالف ن يراعى أن ال يستدعى عضو المجلس -11
ا -12 لعضو  يتوق  لمجلسيحق  العملأن  عن  إلى  إ  ف  يرسل  أن  شريطة   ، المحددة  المهلة  خالل  الدفع  يتم  لم  ذا 

 ( يوماك .  28الفريقين إشعاراك بذلك مدته ) 
فع  بالدإذا تخلف المقاول عن  الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من عضو المجلس، يقوم صاحب العمل   -13

 الغ إزاءها . مبول من أية رتب على المقاوله أن يسترد ما يت إلى عضو المجلس
( يومـاك . وفـي حالـة اسـتقالته أو 28أن يستقيل شـريطة أن يعلـم الفـريقين بإشـعار مدتـه )  يمكن لعضو المجلس -14

ذه القواعـد، فإنـه جـب هـموته أو عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده  أو رفضه االستمرار فـي أداء مهامـه بمو 
 .( يوماك من تاريخ انقطاعه14خالل )ه ـين بديل لأن يقوما بتعييتعين على الفريقين  

في   -15 التداول  ولغة   ، والفريقين  األعضاء(   ( المجلس  وكذلك عضو  الفريقين  بين  االتصال  لغة  تكون  أن  يتعين 
 ت إلى الفريق اآلخر .راسالالجلسات باللغة المحددة في العقد وأن يتم إرسال نسخ عن أية م 

( 56الفريقين بشأن أي خالف يحال إليه وذلك خالل فترة ال تتعدى )ى  ر قراره إلالمجلس أن يصديتعين على   -16
 يوماك من تاريخ إحالة الخالف  إليه ) ما لم يتم االتفاق مع الطرفين على هذه المدة ( ويكون  القرار: 

 و  خطياك,  -
 ة, وباإلجماع أو باألغلبي -
 يجب أن يكون مسبباك, و -
 لشروط .ا وفقاك لهذهفيه بأنه يتم أن ينوه  - 

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

لتي تم صرفها له ، إذا  ا  ب والنفقاترد تلك األتعاأتعابه أو نفقاته ، ويتعين عليه أن ي  بدل  غير مستحق لقبض
 نتج عن ذلك النقض أّن قراراته أو إجراءاته بشأن تسوية الخالفات أصبحت باطلة أو غير فاعلة.

 -تدفع أتعاب الحكم على النحو التالي : -18
 قرارات ،االستماع أو دراسة الخالفات وإعداد ال سات عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جل -
 فقات أداء المهام مثل المكالمات الهات ية والفاكسات ومصاريف السفر واإلعاشة ، ن افاك إليهامض -
 لمهامه ، يتبقى بدل المياومات ثابتاك طيلة مدة أداء عضو المجلس -
المجلس - لعضو  يدفع  أن  المقاول  ون  يتعين على  أتعابه  )فقاتبدل  تسلمه  28ه خالل  تاريخ  من  يوماك   )

الخاصةالم وي   طالبات   ، )قو بذلك  نسبته  ما  بدفع  العمل  صاحب  منها    %50م  طريق (  عن  للمقاول 
 .  مطالبات الدفع الشهرية التييقدمها المقاول

 -اذا كان " المجلس" مشكالك من ثالثة اعضاء فإنه يتعين مراعاة ما يلي : -19
قرار ، الوع واعداد  اول حول الموضصوصية بعد انتهاء  جلسة االستماع للتدفي خ على المجلس ان يجتمع   .أ

 و
انه سوف يبذل قصارى جهده للتوصل الى قرار باالجماع ، وبعكس ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية االعضاء   .ب

 و والذين يجوز لهم الطلب من العضو المخالف اعداد تقرير خطي لتقديمه الى صاحب العمل والمقاول ،
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اوج اجتماع  حضور  في  اي عضو  اخفق  إذا  اجتماع    .   أجلسة  انجاز  يمكن   يةعن  فإنه   ، مطلوبة  مهمه 
  -للعضوين       االخرين ، رغم ذلك ، االستمرار في إتخاذ القرار :

 ما لم يعترض اي من صاحب العمل او المقاول على قيامهم بذلك ، أو   -1   
ال  -2    عن  الغائب  العضو  يكن  لم  ت  حضورما  بإصدار  وقام   ،   " المجلس   " رئيس  للعضويهو  ن عليمات 

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

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

 م قانون التحكيم األردني .كاه بموجب أحالخالف وتسويتفي 
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   7ج
 

 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( 
Performance Guarantee 

 

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

 
 ن مصرفنا : ...................................................................................... بأا إعالمكم يسرن

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

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

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

 

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

يذ أي من التزاماته  نفأخفق في ت اول قد رفض أواألسباب الداعية لهذا الطلب بأّن المقذكر شرط مع  -أي تحفظ أو 
 وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .  –بموجب العقد 

 
لمحدد مبدئياك بتاريخ  قد اوتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب الع

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

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

. ........التاريـــــخ : ...................  
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   8ج
 عيوب  نموذج كفالة إصالح ال  

Defects Liability Guarantee 
 

 

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

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

المقاول:  , ةكفالة ماليقد كفل ب
 .................................................................................. 

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

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

يخص   فيما  التزاماته  جميع  لتنفيذ  المقاول  اللتزام  ضماناك  وذلك   ...................................
 اولة . صالحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقالإلأعما

 

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

أو مقاضاة من جانب  ض  ن أي اعترا بصرف النظر ع   صالحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلك ل اإليخص أعما
 المقاول على إجراء الدفع . 

 

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

 
 رف: ................ مص ع الكفيل/توقي

 المفوض بالتوقيع: ..................... 
 . ــــخ : ................... ــــــــــــــــــــالتاريـ
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 9ج
 نموذج  كفالة الدفعة المقدمة 

Advance Payment Guarantee 
 
 

 

 
إلى السادة: 

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

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

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

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

 لعطاء .شروط ا
 

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

 

  ا تلقائياك ، ويتم تمديدهسداد المقاول ألقساط الدفعة المقدمة  لحينوتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها و 
 حين سداد قيمة الدفعة المقدمة بالكامل . ل
 
 

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

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

 خ : ................... ـــــــــــــــــــــــــــــــ التاريـ
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 10ج
 شغال  مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األ   موذجن

 
 

 مضائي وخاتمي أدناه : ............................................................................ إ أنا الموقعأقر 
................................................................................................. ................... 

 اه .................................................................... دناتمنا في أإمضاءاتنا وخ نقر نحن الموقعين
 ................................................................................................................... 

 .............................. ( ديناراك أردنياك  ) ..... مبلغ.............بضنا من ............................نا قبأن
 وذلك قيمة دفعة اإلنجاز عند التسلم األولي عن مشروع إنشاء ..................................................... 

 ................ .................................................................موضوع العطاء رقم ..............
المملكةاألردنية   وحكومة   ..................................................................... ذمة  نبرئ  فإننا  وبهذا 

مع  بضناها على حساب مشروع المذكور أعاله  أن قالهاشمية من المبلغ المذكور أعاله ومن كافة المبالغ التي سبق و 
 ....... ...................................... صاحب العمل تفاصيل أية مطالبات ندعي بها إلىم هدنا بتقديتحفظنا وتع

م إقراراك  هذا  يشكل  أن  )دون  الثبوتية  بالوثائق  معززة  المخالصة  هذه  تاريخ  من  يوماك  وثمانون  اربعة  فترة  نا  خالل 
ذه المطالبات خالل المدة المذكورة نكون قد أسقطنا ه  عدم تقديم  ات ( وفي حالة................... بصحة هذه المطالب.

ذمة   تبرأ  بحيث  وقيمتها  نوعها  كان  مهما  مطالبة  بأية  العملحقنا  المملكة  صاحب  وحكومة   .........................
نى من  تثروع , و يسللمش  األولي م  وع المبين أعاله السابقة لتاريخ التسللمشر األردنية الهاشمية من أي حق أو عالقة با

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

 وعليه نوقع تحريراك في ..................................... 
 ........................... ....اسم المقاول : ..............

 ........................ ............وض بالتوقيع: اسم المف
 توقيع المفوض بالتوقيع: .................................. 

 
 

 الخاتم: 
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 11ج
 المخالصة ) اإلبراء(انموذج  

Discharge Statement 
 
 

 

: هأقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدنا
................................................................................... ...................................

..................................................................................................................... .   
ضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ن إمنقر نحن الموقعي

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

 .......................................................................................... ....... ..................... 
بأننا قبضنا من .......................................................... مبلغ ) ......................... ( ديناراك  

 .أردنياك 
 

وذلك   للعقد ،  عامة( من الشروط ال 14/13،  14/12، 14/11 اد )وذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب أحكام المو 
وع إنشاء :  شر عن م

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

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

 

قـرار أننـا قـد تسـلمنا كامـل اسـتحقاقاتنا عـن المشـروع أعـاله وقمنـا بتقـديم كافـة مطالباتنـا المتعلقـة اإلبموجـب هـذا  نصرح  
 بالعقد وبهذا فإننا نبرئ ذمة ........................... 

 

فيـه  عـةلقـاك ال رجمـاك شـامالك مطعالقة بالمشروع المبين أعاله إبـراء عاأو  وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي حق
( والتـي تصـدر  13/8،  13/7ويستثنى من هذا اإلبراء أي تعويضات ُتستحق للمقاول نتيجـة تطبيـق شـروط المـادتين ) 

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

 

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

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

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

 الخاتم : 
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 12ج
 ول لمقانموذج  التزامات ا

Contractors Commitments 
 ................................................................                                  ل: المقاو -1
 ........................... ....................................                             المدير العام : -2
 .............................. ....................................:    ف التصنيف في دائرة العطاءاتم ملرق  -3
 ............................. ....................................                فئة التصنيف : -4
 .............................. ...................................        سقف االلتزام :  -5
 .............................. ...................................       زم بها:لمشاريع الملتا -6
 

قيمة  رقم العطاء اسم المشروع  الرقم 
اإلحالة  
 بالدينار

قيمة 
األعمال  
المتبقية  

 دينار 

تاريخ أمر   مدة التنفيذ 
 المباشرة

 مالحظات 

1-        
2-        
3-        
4-        
5-        
6-        
7-        
8-        
9-        
10-        

 المجموع: 
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 13ج
 إقرار متعلق بالدفعات األخرى 

 
 

 

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

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

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

الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع اإلنشائية الخاص   ط  ( من الشرو 17/9/1ة رقم )أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت الماد
أتعاب   أو  العموالت  فيه بجميع  نقر  قبلنا حسب األصول  إقراراك موقعاك من  نرفق  المادة  بأحكام هذه  ، وعمالك  العقد  بهذا 

االتفاق    أوتم دفعها    ة مادية والتيلمباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمها ااالستشارات أو أتعاب الوكالء أو غير 
الدفعات األخرى ولمن دفعت وسببها سواء" تم   إلى شخص من " اآلخرين" ونرفق طياك وصفاك مفصالك لهذه  على دفعها 

ا من الباطن أو نيابة" وليندفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبلنا أو نيابة" عنا أو من قبل مقا
م ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد  يههم أو ممثلفيهم أو وكالئ عنهم أو أي موظ

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

 
ود أي دفعات بما في ذلك على سبيل المثال  وجالفور عن    ريق األول علىنتعهد بأن نقدم تصريحاك خطياك إلى الفما و ك

وصفاك مفصالك لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أوالك كما ونوافق على 
بلنا ق   و إخالل منث أي مخالفة أحت المادة المشار إليها أعاله حال حدو نة تقيام الفريق األول باتخاذ اإلجراءات المبي

 بأحكام الفقرة ) أ ( منها ونلتزم بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة .
 وعليه نوقع تحريراك في       /      / 

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

 . .............يع: ................................لتوقاسم المفوض با
 وض بالتوقيع: ............................................ مفتوقيع ال

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

ن  يامه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي مدم قعلى المقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال ع  *    
المح بالماد األمور  اإلقرار  17/9)  ة  ددة  هذا  يقدم  ال  من  وكل  منه،  المقدم  اإلقرار  في  ذلك  يذكر  أن  عليه   )

 سيرفض عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
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 14ج
 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة

 
 

 

 ................................... .........................مضائي وخاتمي في  أدناه .............قع إأقر أنا المو 
 .................................................................................................................... 

 ......... ......................... ه...................................أدنا نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في 
 

( من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع اإلنشائية الخاصة 17/9/2أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم )
تفاق ل ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أو اال ألصوبهذا العقد ، وعمالك بأحكام هذه المادة نرفق إقراراك موقعاك من قبلنا حسب ا 

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

األهذ أوه   ، بالواسطة  أو  مباشرة"  عم  شياء سواء"  النظر  كان  بغض  إذا  من ذلا  أو  عنا  نيابة"  أو  قبلنا  من  تم  قد  ك 
مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى الفريق األول ، ويشمل ذلك على  

لدعوة  فيما يتعلق باان يتصرف بصفةٍ  رسميٍة أم ال ، وذلك  ذا كسبيل المثال ال الحصر أي " موظف " بغض النظر عما إ
أو  تقإلى   المقاول  على  اإلحالة  أو  نفسها  المزاودة   / المناقصة  عملية  أو  العقد  هذا  بتنفيذ  الخاصة  العروض  ديم 

 المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذهفعالك .
 

وسواء" ة  أو بالواسطواء" مباشرة"  نوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات ست ممكما ونتعهد بأن ال نقوم بتقديم أي دفعا
أكان ذلك من قبلنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو أياك من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أي " موظف " فيما  

 يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه . 
 /      /     ي   وعليه نوقع تحريراك ف 

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

 ............................ ....ــم : ................ ــــــــــــــــ الخاتــ 
 
 

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

 عن العرض .مقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل ى السيرفض عرضه ، وعل
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 ةات الفنيصفالموا
 

Specifications 
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 ة المواصفات الفني

 المساحية: اختبار درجة رك الردم الصخري بالطريقة  طريقة .1

 
ة يجب على المتعهد أن يجري الفحوصات المناسبة على درجة را الردم الصخري باألجهز   .1

 . را اللضبط درجة    رى أفضل معياوالمواد المتوفرة وذلك من أجل الحصول عل
يجب وضع مقطع الردم الصخري المراد فحصه على سط  صلب وثابت وحسب طلب   .2

 . لردم مطابقة للمخططات والمواصفاتالمهندس المشرف وان تكون المواد و سماكة طبقة ا 
قطة تسوية على األقل شبكة مربعة طول ن  20يجب أن تكون أبعاد مقطع الفحص كافية لعمل  .3

نقاط وال يقل بعد أي نقطة عن حافة   3اط على أي خط عن نقيقل عدد ال   م وبحيث ال5 ضلعها
 . موافقة المهندس على هذا الترتيب  م ويجب ان تؤخذ 3طبقة الفحص عن 

وية بدق  أشواط على األقل ثم يتم إنشاء التس 3يبدأ الرا بعد ذلك بواسطة مدحلة رجاج وبواقع  .4
، ثم يتم قراءة  لفحصقة اطبمستوى سط  ي كون رأسها فقضبان حديدية صغيرة مدهونة بحيث ي

ومثقوب في مركزه وذلك للتأكد    2سم 30تسوية عند كل نقطة على قرص حديدي مبسط مساحته 
 من وجود هذا القرص على مركز القضيب. 

فيين ويعتبر فحص الرا مكتماًل يتم أخذ قراءات إضافية على نقاط التسوية بعد كل شوطين إضا .5
 % من معدل سماكة الطبقة المركوكة أو السماكة  0.5 يزيد عن ال  معدل الهبوطعندما يكون 

 .    التي يقررها المهندس 
% فيجب تنفيذ شوطين إضافيين بالمدحلة الرجاجة ومن   0.5إذا كان معدل الهبوط أكثر من  .6

فحص % فيعتبر ال   0.5عدل الهبوط أقل من ثم تؤخذ قراءات التسوية كالسابق فإذا أصب  م
 . ة هذه الخطو  اد ماًل وال تعمكت

الزمة للحصول على درجة وعلى ضوء الخطوات السابقة يتقرر الحد األدنى لعدد األشواط ال  .7
وعلى   ذكور أعاله بما فيها عملية الردم وعلى المتعهد أن يستعمل أسلوب العمل الم  ، را مناسبة
 . 5عدد األشواط عن  ال يجوز أن تقلأي حال ف

غيير بالمواد ومرة واحدة في األسبوع  ت ضًا على أي أي حص السابقة يجب أن تجري خطوات الف .8
يفي بالغرض   حتى يتم اعتماد نموذج دحل مناسب على األقل خالل المراحل األولى لإلنشاء

 المطلوب وبعد ذلك يمكن التقليل من فترات الفحص وحسب موافقة المهندس. 
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 -ويشمل ما يلي :  والحفريات  التسوية أعمال
 :  الحفريات   - 1/   3

حســب  وكــذلك المطلوبــةالحفريــات مــن كــل نــوع ترابــي أو صــخري مهمــا كانــت األعمــاق  عمــل           
والطوليـــة للطريـــق ويجـــب علـــى  العرضـــيةالمخططـــات والمناســـيب وتعليمـــات المهنـــدس المشـــرف والمقـــاطع 

ال يصـر قـديم أو إإيصـال الطريـق الجديـد بـقخ ذلـكبعض سـواء كـان بـ بعضـهاد إيصال وربط الطرق عهالمت
ذلـــك أعمـــال حفريـــات او طمـــم ضـــمن جســـم الطريـــق  تطلـــب يـــق الجديـــدة بعضـــها بـــبعض مهمـــا طر وربـــط ال

المشرف وضمن جميع أنواع التربة ) ترابي أو صخري ( مع  المهندسللوصول إلى المناسيب التي يحددها  
ى جسم علكون عمودية ت في مناطق الطمم أو مناطق القطع بحيث ال سواء الطريقجانبي  تهذيب ضرورة  

 موافقــةالحفريــات للطمــم بعــد  اســتعمالويمكــن  االنهيــاربطريقــة مائلــة لكــي ال تــؤدي إلــى  تهــذب بــل  يــقالطر 
دون  المشرف المهندستعليمات ونقل الفائض خارج الموقع حسب  المهندس وعلى أن تكون ناجحة مخبرياً 

فــة العظمــى كمــا ثامــن الك %95 ةبدرجــحفريــات يــادات وعلــى المتهعــد را الطبقــة النهائيــة للالمطالبــة بــأي ز 
 . تحدد بتجربة بروكتور

م بعـد عـرض قاعـدة الجـدار مـن ناحيـة الطمـم 1وكذلك تشمل الحفريات للقواعد الجدران االستنادية باضـافة 
م  4ت التـي يزيـد ارتفاعهـا عـن بكامل ارتفاع الجدار وفي حالة القطعيـا  working spaceكمنطقة عمل 
ب المواصـــفات الفنيـــة والميـــول المناســـبة تفاديـــا اليـــة  انهيـــارات حســـت الالزمـــة يـــابعمـــل الحفر  يقـــوم المقـــاول

 .ف وبدون اية مقابل لتلك االعمالوحسب تعليمات المهندس المشر 

 
 أعمال الطمم   -4
 الناتج عن القطعيات :  الترابيالطمم  4/1
 بحيـث بقـات ط الـردم علـى الالمـواد ألعمـابي النـاتج عـن أعمـال الحفريـات تسـتخدم هـذه التر   القطعحالة    في

 :تحقق المواصفات التالية 
 .سم بعد الدحل 20ال تزيد سماكة الطبقة عن  أن  -6
ــين مـــن الطمـــم  95تقـــل عـــن  الالـــرا  درجـــة -7 ــة بروكتـــور المعـــدل ألخـــر طبقتـ % مـــن كثافـ

ـــة )طبقـــة بعـــد الــدحل اسفــ لـــكلســم  20وبسماكــــة   (Sup Gradeـل طبقـــة القاعـــدة الترابيـ
 .% 10يقل عن  ال C.B.R وذات 

بحيــث ال  ةمــن كثافــة بروكتــور المعــدل للطبقــات الســفلي%  95تقــل عــن  الالــرا  درجــة -8
 .%8من  اكبر  C.B.R أو A-6-7 تصنيفتكون المواد ذات  

 .3غم / سم 71.عن  تقلالجافة العظمى ال  الكثافة  -9
 .(T 267(  )AASHTO)حسب طريقة  %5تزيد عن ال  العضوية  المواد  -10
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 ( :   Rock Fill) ري الصخالطمم ل أعما – 4/2

 الطمم الصخري مالئمة إذا حققت الشروط التالية : مواد  تعتبر
  .سم 30اكثر من المواد اكبر من  أو %25كان   إذا -4
 .سم 7.5اكثر من المواد أكبر من  أو %50كان   إذا -5
  .أقل من متر/ أ مناطق ردم بسماكة 4/2 -6

 بحيث حسب سمك الطبقة المراد إنشاؤها  م  لفة األحجاختقطع صخرية مالردم الصخري من    مواد   تتألف
مـن مـواد  األقـلعلـى  %75سـم وان تؤلـف هـذه الحجـوم مـا نسـبته 50ال يزيد سمك الطبقة الواحدة عـن  

، علـى أن ال يزيـد أعلـىمنها كحد  %25نسبته  مـا  Materials Filling لف المواد المالئةؤ الطبقة وت
مــواد مالئــة مناســبة ومضــافة  اســتخدامفــي حــاالت  الطبقــة أال كةسمـــا 3/2عــن حجــم الصــخور الكبيــرة 

مــن ســماكة الطبقــة ويجــب أن تكــون  %90بصــورة منفصــلة حيــث يمكـــن اســتخدام حجــم صــخور يعــادل 
نــوعي ال يقــل عـــن الفــرد والــدحل وذات وزن  أعمــالالـقطـــع الصــخرية قاســية صــلبة قــادرة علــى تحمــل 

2.25 
لهــــذه الطبقــــة بواســــطة الطريقــــة المســــاحية ا فحــــص درجــــة ر م ل يجــــب أن يــــتعمليــــة الــــدح إتمــــام بعــــد 

Survey test))  بطريقة قرص التحميل)  أو  Plate Bearing Test (  يرد شرح مفصل لطريقة  حيث
 .(1) رقــــــــــــــــــمفــــــــــــــــــي الملحــــــــــــــــــق  وحــــــــــــــــــدوده (Survey Plate) أجــــــــــــــــــراء الفحــــــــــــــــــص المســــــــــــــــــاحي

 :  ليةتاالالمعادلة فيجب تحقق  (Bearing  test)بة قرص التحميلأما حدود تجر 
 (E= Young   Modulus)                 :           

  .مترردم بسماكة أكثر من  مناطق -/ب 4/2
ــةفـــي  -3/2/2 ــدة التربيـــة) حالـ ــد الوصـــول إلـــى منســـوب القاعـ التربـــة  كانـــت  إذا ((Toppingالقطـــع وعنـ

قـق تحالترابيـة  دةاسـفل القاعـ سـم ( 20أن الطبقـة ) وبسـماكة  مـنعـد التأكـد وب %15 اكبـرمن  C.B.Rذات 
األرض مــن  تنظيــفيــتم  IفــأنA-7  أو A-6 تحــت  يقــعوتصــنيف ال  %10يقــل عــن  ال C.B.Rنســبة 

من كثافـة  %98ا بحد أدنى ر سم من األرض ورشها بالماء ودحلها إلى درجة 20الجذور والنباتات وحرث  
، وفـي حـال ات واد الفرشـيمـ ها وضـع طبقـةبعد  ويتممحاسبة المقاول بالمتر المربع (   بروكتور المعدل ) يتم

أو   C.B.Rسم ال تحقق المواصـفات المـذكورة أعـاله 20وبسماكة  الترابيةكون المواد للطبقة اسفل القاعدة 
  ه.ادنا 3/2/3، فأن العمل يتم حسب البند  A-7- A-6تحت  يقع ال
طبقـــــة الت مـــــواد هـــــذه د الوصـــــول إلـــــى منســـــوب القاعـــــدة الترابيـــــة وكانـــــالقطـــــع وعنـــــ حالـــــةفـــــي  – 3/2/3

ســم، ومــن ثــم يــتم فحــص المــواد اســفل 20فأنــة يــتم إزالــة هــذه الطبقــة بســماكة  %15مــن  أقــل  C.B.Rذات 
  A-6أو ذات تصـنيف  %10مـن  أقـل C.B.Rذات  المـواد سـم، فـإذا كانـت هـذه 20القاعدة الترابيـة ولعمـق 

ــA-7 أو  وان ال %10 عــنيقــل  ال C.B.Rه المــواد أو اســتبدالها بمــواد بحيــث تحقــق هــذ  تحســينيــتم  هفأن
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) وتعتبــر هــذه المــواد محملــة علــى ســعر الطمــم ( ويــتم بعــد ذلــك  A-6 أوA-7المــواد ذات تصنيـــف تكـــون 
  .بحيث تحقق المواصفات الواردة بالجدول المرفق الترابيةوضع مواد القاعدة 

 15الـة إز صخرية يجب  الى منسوب القاعدة الترابية وكانت المواد  في حالة القطع وعند الوصول  -3/2/4
 منسوب القاعدة الترابية واستبدالها بمواد مطابقة لمواصفات القاعدة الترابية المبينة بالجدول المرفق. منسم 

 مناسـب نواتج القطع والحفريات غير الصالحة أو الفائضة عن الحاجة ونقلها إلى مكان   أزالهيتم    -3/2/5
الموقـع بجانـب المنحـدرات  يكـون ان ال و  ا األخـرين،الق ضررًا بـأميوافق علية المهندس المشرف على أن ال يلح

 .الجانبيةأو مداخل العبارات وال يؤثر على اتزان ميول الطريق 
فـــي حالـــة عـــدم كفايـــة أو عـــدم صـــالحية نـــواتج القطـــع والحفريـــات ألعمـــال الـــردم فعلـــى المقـــاول  – 3/2/6

لمكعب كمواد مستعارة بغـض ا مال بالمترعل عن هذه األاد ردم من خارج الموقع ويتم محاسبة المقاو استخدام مو 
 النظر عن مسافة نقل المواد.

خنـــادق جانبيـــة للطريـــق فـــي منـــاطق القطـــع الصـــخري والترابـــي حســـب المقطـــع النمـــوذجي  تنفيـــذ  -7/ 3/2
ر مشــمواًل بأســـعا العمــلف الميــاه، ويعتبــر هـــذا ، وعلــى أن يراعــى انتظـــام الميــل الطــولي للخنـــدق، لتصــريالمرفــق

 .سويةلتالفتوح وا
/أ( أعـاله علـى أن التزيـد سـماكة 4/2ي ما ورد مـن خـواص مـواد وطـرق اختبـار وإنشـاء تحـت البنـد )اعير   

وكلمـا كانـت المـواد المالئـة  المنـاطق،الطبقة الواحدة عن متر واحد مع ضرورة التقيد باألحجام التالية ضـمن هـذه 
 أفضل:لة للخشونة كلما كان ذلك مائ

 (  Rock  Fill  Material) الصخري:مواد الرم 
 نسبة المار    الحجم 

 100    سم 90
 %90-60    سم 60
 %50-25    سم 30
 % 5-0     سم 15
 ( Filling  Materials]) المالئة:المواد  – 2

  نسبة المار % مقاس المنخل 
    100    بوصة 6
 100-92 بوصة 5
 90-83 بوصة 4
 88-74 بوصة 3
 80-60 بوصة 2
 74-50 بوصة 1 2/1
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 66-40 بوصة  1
 58-32 بوصة 4/3
 52-30 بوصة 2/1
 50-28 بوصة 8/3
 #4 30-40 
 #200 0-10 
 
 . أعمال الفرشيات:5

 : األول( الوجه  SUP BASE) األساسطبقة ما تحت  -5/1
ــي  تتكـــون  ــتخدمالمـــواد التـ ــي تسـ ــاتج تكسـ ــة مـــن نـ ــذه الطبقـ ــة أو  الجيـــري ر الحجـــر فـــي هـ أو الصـــخور البازلتيـ

(  2م ) ـعلـى أن تحقـق المواصـفات الـواردة فـي الجـدول رقـ ،السـيل المغربلـةة ن مـواد حصـممـ جرانيتيـة أوال
هذه الطبقة كما هو مبين بالمقاطع العرضية المرفقة ويشـمل ذلـك تقـديم   إنجازالمرفق والعمل المطلوب هو  

 عبالمقــاط  ةدد المحــالميــول بالسـماكة و  لمـواد حتــى المناســيب المطلوبــة والمــاء وخلــط و دحــل ا ورشوتوريـد 
 العرضية.

تكسير الصخور البازلتية او الجرانيتية أو حصمة السيل المغربلة أو أيـة مـواد   ناتجحال استخدام مواد    وفي
لــى أو حصــرها بطريقــة مناســبة بحيــث تحقــق التماســك ع المــواد متماســكة فأنــه يجــب أن يــتم معالجــة  غيــر

 راها المهندس المشرف.ي وحسبما %95ه لرا المطلوبوتكون درجة ا للفرشيات الميول الجانبية 
وقبــل رشــها  جافــةحالــة المــواد وهــي  فــي( S.Eألجــراء فحــص المكــافل الرملــي ) العينــة: يــتم اخــذ  مالحظــة
 بالماء.

 ( الوجه الثاني : BASEطبقة األساس )  -2/  5
علـى  يةو الجرانيتأ و البازلتيةالصخور الجيرية أ تكسيرذه الطبقة من ناتج التي تستخدم في ه المواد   تتكون 

( والعمــل المطلــوب هــو إنجــاز هــذه  3فــي الجــدول المرفــق رقــم )  والمبينــةأن تحقــق المواصــفات المطلوبــة 
بالمقاطع العرضية المرفقة ويشمل ذلك تقديم وتوريد ورش الماء وخلـط وفـرش و دحـل   مبينالطبقة كما هو  

 المرفقة. يةقاطع العرضلمفي ا لمحددةاوالميول  وبالسماكةالمناسيب المطلوبة   ىحت
 تحقـقغيـر متماسـكة فانـه يجـب أن  الجرانيتيـة أوالصـخور البازلتيـة   تكسـيرنـاتج     مـواد حالة استخدام    وفي

أو  المــواد أن يــتم معالجــة  يجــب  التماســك المطلــوب لكامــل عــرض الطريــق، وفــي حالــة عــدم تحقيــق ذلــك
ــ يــة وحســب مــانبالميــول الجارها بطريقــة مناســبة بحيــث تحقــق التماســك علــى حصــ المهنــدس المشــرف  راه ي

 .%98وتكون درجة الرا المطلوبه 
( فــي حالــة المــواد وهــي جافــة وقبــل رشــها S.Eألجــراء فحــص المكــافل الرملــي ) العينــة: يــتم اخــذ  مالحظــة
 بالماء.
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 (PRIME COAT. الوجه التأسيسي )  6
ب حســـ 2مكغـــم /  ( 1,5 – 1رش )أن يـــ علـــى( MC-70مـــن نـــوع )  اإلســـفلت أن يكـــون يجـــب  - 1/  6

 المشرف. المهندسنوعية السط  المراد رشه وبموجب تعليمات 
 النهائي لطبقة األساس بواسطة ظاغطة هوائية أو مكنسة ميكانيكية. السط يجب تنظيف  -2/  6
إلســفلت بــثالث ســاعات ووفقــًا لتوجيهــات بالمــاء وبصــورة خ يفــة قبــل رش ا الســط رش و دحــل  - 3/  6

 .فالمشر دس المهن
 ( درجة مئوية. 80 – 45رشاش ميكانيكي مقبول وبدرجة الحرارة المناسبة )  بواسطـةـرش اليتم  - 4 / 6
 أو العواصف الرملية. الشديدةالرش في األجواء الماطرة وذات الرياح  يمنع  -5/  6
 .المرشوشة على األسط  السيريمنع حركة  - 6/  6
 ( المرفق.4رقم )الجدول  حسب  المخبريةالفحوصات  - 7/  6
 
 (SEAL COATالوجه الختامي )    .7
جـدول رقـم  فيبازلتي وبالخواص المبينة   أوحصمة ناتج تكسير حجر جيري أو جرانيتي  تستعمل  -7/1
 .1991( المرفق وحسب مواصفات إنشاء الطرق والجسور لعام  5) 
 .يكيميكانمال موزع حصمة ميكانيكي ورشاش إسفلت استع يجب   -7/2
ــ - 7/3 ــفلت يسـ ــم )RC250( أو )RC80)  وأ تعمل إسـ ــدول رقـ ــا ورد فـــي جـ ــب مـ ــرش حسـ ــدل الـ ( 5( معـ

 المرفق.
 اإلسفلت في األجواء الماطرة أو ذات الرياح الشديدة أو العواصف الرملية. لمواد يمنع الرش  - 7/4
 .( المرفق5ل رقم )حسب الجدو  المخبريةالفحوصات  - 5/ 7

 فلتية الخلطات اإلس  أعمال  8. 
 (Tack COAT) صقالوجه الال -أ / 8
 م .1991تتم هذه األعمال وفقًا لمواصفات إنشاء الطرق والجسور لعام  -
( وحســب RC800( أو)RC250تـتم أعمـال الوجــه الالصـق بحيــث يكـون اإلســفلت المسـتعمل مــن نـوع ) -

 د رشه.ذي يتطلب واقع العمل وحسب نوع السط  المراطلب المهندس المشرف وبالمعدل ال
جيـدًا بواسـطة الضـاغطة الهوائيـه ) الكمبريسـر( قبـل رش الوجـه الالصـق وال يـدفع   تنظيـف السـطيجب   -

 سعر لهذا العمل وإنما يكون محماًل على أعمال الخلطة اإلسفلتية.
 اصف الرملية.يمنع الرش في األجواء الماطرة وذات الرياح الشديدة أو العو  -
عتمـــادًا علـــى نـــوع مـــادة الوجـــه الالصـــق إ  ( وذلـــك2م /كغـــم 0.1-0.6) يكــون معـــدل رش الوجـــه الالصـــق -

 وعلى نوع السط  المراد رشه وحسب تعليمات المهندس المشرف.
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 تمنع حركة السير على األسط  المرشوشة. -
 .م1991تتم هذه األعمال وفقًا لمواصفات إنشاء الطرق والجسور لعام  -
ل علــى ان يــتم تزفيــت جميــع قــتين علــى األبســاع إلســفلتيةيــتم رش الوجــه الالصــق قبــل وضــع الخلطــة ا -

األسط  المرشوشة بهذه المادة في نفس اليوم وال يسم  بوضع خلطة إسفلتية علـى هـذه األسـط  فـي اليـوم 
 التالي ما لم تؤخذ موافقة المهندس المشرف على ذلك.

 (   HOT MIXساخنة )الخلطة اإلسفلتية ال -/ ب 8
( ويكون اإلسفلت المقلوب هـو  HOT Bituminous Concrete) نوع  تكون من الخلطـة اإلسفلتية –أ 

 ( وحسب طلب المهندس المشرف.  60 / 70أو   100 /  80االسفلت الجامـد)
ب ان ( درجــة مئويــة كمــا يجــ120ل مباشــرة عــن )حيجــب ان اليقــل درجــة الحــرارة بعــد الفــرادة وقبــل الــد  -

 -تكون درجة حرارة الخلط كما يلي : 
  80 / 100األسفلت                                  60 / 70إلسفلت ا

    3  -م   156                        2م +  158درجة حرارة الخلط 
   3 -م  143                3 -م   148درجة حرارة قوالب مارشال 

 
 Breakdownولــى )حل األنـدها الـد ة مباشـرة هـي الدنيـا التـي يجـب أن تبـدأ عإن درجـة الحـرارة بعـد الفـراد 

Rolling وال يسم  ان تكون درجة الحرارة  أقل من ذلك كما أنه يجـب مالحظـة الخلطـة داخـل الخالطـة )
( 10( درجة مئوية وان ال تزيد درجة حرارة الحصمة عن درجة حـرارة اإلسـفلت عنـد الخلـط عـن)160عـن )

 ئوية.درجة م
 فة مارشال اليومية. ثاسطحية من كقة ال( للطب% 97)يجب أن ال تقل درجة الرا عن  –ب 

 (Fillerج مواد التعبئة ) -8
يجــب ان تكــون مــادة التعبئــة مــن مــواد مســحوقة ســحقًا ناعمــًا كغبــار الحجــر الكلســي أو  -

ــ ــن الكتـ ــة مـ ــون خاليـ ــر وان تكـ ــحوق الجيـ ــمنت أو مسـ ــة أو األسـ ــات المعدنيـ ــار الخامـ ل غبـ
ن لدنــة وان تكــون كــو ضــوية وان تد العة والمــواالهشــة أو ســهلة التفتــت ومــن المــواد الطينيــ

 مطابقة للتدرج التالي:
 قياس المنخل                          النسبة المئوية للمار من المنخل بالوزن           

100                                        30 #              
100 - 95                                           50 #                

100 -70                                          200 #              
 (physical propertiesالخصائص الطبيعية للحصمة واالختبارات )د -8
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( 6بيعية المذكورة في الجدول رقم)بالخليط يجب أن تطابق المتطلبات الط المستعملةجميع أنواع الحصمة  
 .المرفق

 : ليط الحصمةدرج خــت  - 1
 .تكسير حجر جيري أو غرانيتي وال يسم  باستعمال حصمة الوديان ناتجيجب أن تكون الحصمة  .(1)
 ملخـــص بــاقي الخــواص بمــا فيهــا تـــدرج الحصــمة المخلوطــة مــن مــواد التعبئـــة يجــب أن تتطــابق مــع  .(2)

الحصــمة  اعألنــو  لنســبيازيــع تــأمين تو ل هعلــى المتعهــد أن يقــوم بتعــديل وضــبط خالطتــالمواصــفات المرفــق و 
نهـائي إذا مـا تمـت مقارنتـه بمعادلـة  خلـيط( واألسفلت من اجل إنتـاج   fillerكل على حده ومادة التعبئة )

 : تصميم مارشال في المختبر ( ضمن الحدود التالية حسب خليط العمل )  
 لمئوية ا سبةالن     المسموح بها                              القصوى  وتات االتف     

                     5 +فوق                                           وما   83   منخل       
                               4 +                                     200= لوحتى منخل =  مدخل    
  1.5+                                         200من منخل =    المار     
        3.0األسفلت                                                     _  نسبة     

 
  :(mix trial Marshallالخلطة التصميمية ) خصائصه -8

 -التصميمية حسب المتطلبات التالية : الخصائص  تكون 
 كغم(الثبات ) ةدرج. 1

Stability AA SHTO T245                    1000 األدنى  د لحا 
 )الزحف(  .2
   Test 1245 FLOW                     (16/100 -   8/100)  من االثنين 
 .%(3-5نسبة الفراغات الهوائية في الخليط اإلجمالي ). 3
   60عينــات المنقوعـة فــي مـاء حرارتــهفقـدان الثبــات حسـب فحــص مارشـال لل درجــةفـي  الـنقص . 4

  30 لمـدة 60لثبـات التـي تقـاس بعـد الغمـر فـي مـاء حرارتـه ا نـة مـع درجـةلمقار با سـاعة 24 لمـدة
   .الحد األعلى 25%(  Loss  stability  of)  دقيقة

ادنــى الطبقــة الســطحية بطريقــة معهــد  حــد  %13 محســوبة V M Aالمعدنيــة  الفراغــات  نســبة. 5
 ه.الرابط الطبقة ىحد أدن 12%  (M S- 2) ريكياألماإلسفلت 

 :  ستعمالا اعيير . 6
 .الباردة للمناطق   100/80 سفلت اإل

 .الحارة للمناطق    100/60اإلسفلت 
 المطلوب من قبل المهندس المشرف (  اإلسفلت ) يتم تحديد نوع 
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 :  التاليةالحصمة للفحوصات  تخضع. 7
 تغطيـة ال نسـبة( ويشترط نجاحهـا بتحقيـق ASTM 1664ب )( حس test  striping فحص التسلخ ) -

  .%  95عنتقل 
ويشترط نجاحها بتحقيق   االسكندنافية( حسب الطريقة  test dynamic )  الديناميكيفحص التسلخ  -

أعاله يجب  الفحصينحالة عدم تحقيق النتائج المطلوبة ألي من  وفي%   60نسبة تغطية ال تقل عن  
لنسبة  باو  الصانعة لشركةعليمات ا( حسب تstripping agent   antiلى التماسك )إضافة مواد تساعد ع
 .التي يقررها المهندس

( او continuous plant( االتوماتيكيــه وعــدم اســتخدام ) batch plant (اســتعمال الخالطــه االســفلتيه 
(dryer drum mix. Plant.) 
 .5%تزيد نسبة الصوان عن  ان ال-
 ديد في أي من الحاالت التاليه:. يتم عمل تصميم ج8

 نسبة فقدان الثبات عن الحدود المطلوبه.ت ول او زاد ات االيمة الثباذا نقصت ق -1
 % عن القيمه في التصميم.0.1اذا تجاوز معدل الوزن النوعي  للحصمه + -2

عــن معـــدل قيمــة الكثافــه النوعيـــه  0.50–اذا تجــاوز معــدل قيمــة الكثافـــه النوعيــه للخلــيط  -3
 صلي.للتصميم اال

 التصميم. مة فيعن القي  10%اذا تجاوز نسبة االمتصاص للماء + -4
 سماكة الطبقه: .9

( سم بعد الدحل )او كما هو موض  في المخططات( 5يتم فرش الخلطه بطبقة واحده وسماكة التقل عن )
 شاقولي(. 1افقي :  2او بالعرض المحدد لكل طريق على ان تشطف الجوانب بمسل )

 :. عملية الدحل10
ثـــه غيـــر ذلـــك وحســـب موافقـــة دياا وســـائل حنـــت هنـــ اذا كايجـــب ان يـــتم الـــدحل كمـــا هـــو موضـــ  تاليـــًا اال

 المهندس المشرف.
( بحيـث التكـون درجـة الحـراره اقـل Breakdown Rollingيجب ان يتم الـدحل االولـي ) -1

مؤيه وبواسطة مدحله حديد مع مراعاة ان تكون العجالت الجاره هـي اول   درجة  120من  
 يدحل على الخلطه.ما 

درجــه  90ة الحــراره التقــل عــن رجــدما تكــون د وا عنــة الكوتشــيــتم الــدحل بعــد ذلــك بمدحلــ -2
مئويـــه لمنـــع التصـــاق االســـفلت بـــالعجالت وبـــدونها يجـــب التوقـــف عـــن العمـــل مـــع مراعـــاة 
اضافة الماء على العجـالت بشـكل خ يـف والول وجهـة دحـل فقـط وعنـد الضـروره لضـمان 

 رة للخليط.عدم انخفاض درجة حرا
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جــدوى مــن الــدحل اذا الالحظــة انــه مــع م (Finishing Rollingيــتم الــدحل بعــد ذلــك ) -3
درجه مئويه وعليه يجب ان ينتهي الدحل النهائي   70انخفضت درجة الحراره للخلطه عن  

 قبل وصول درجة الحراره للخلطه الى هذه الدرجه. 
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TABLE (1) 
SUBGARDE (TOPPING):- 

 

MATERIAL  SUBGARDE ITEM OF 

WORK 

REFERANCE 

STANDERD 

LIMIT TESTS  

 
 
 
 
 

 
 

AASHTO T11 
 

AASHTO  T193 

 

 

ASTM D-1883 

 
 

AASHTO T89, 

T90 
 
 
 
 

AASHTO T180 

 
 

AASHTO T191 

 

3 

 
 

20 CM AFTER 
COMPACTON 

 

 

 
(+10) OR (-30) 

MM. 
 

20 % MAX. 
 

15% MIN. 

 
 
 

10 MAX. 

 
 
 

 

 

1.7 MIN. 

 
 

 

98% MIN. 

MAX. STONE SIZE 

 
 

LAYER THICKNESS (CM.) 
 
 

 
-MAX. TOLERANCE IN 

LEVEL 
 

- PASS. # 200 (%) 

 
- C.B.R (%) 

 
 
 

P.I    (%)- 

 
 
 

 
-MAX. DRY DINSITY 

(GM / CM3) 

 
 

COMPACTION   (%) 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

SUP 

GRADE 

LAYER 

 

 

 

 

 

 



      

90 
 

TABLE (2): 

GRANULAR SUP BASE COURSE  
 

 
ITEM OF 

WORK 
SUB BASE COURSE 

5 / 1 

 

TESTS LIMITS REFERAE  STANDARS 

 

 

 

 

 

 

 

G R. 

 

SUB 

 

BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE OF 

MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

LAYER THICKNESS 

 

 

 

MAX. TOLERANCE 

IN LEVEL 

 

ABRASION (%) 

 

RATIO OF WEAR 

LOSS REV 100/ 

REV500 

 

 

C.B.R (%) 

L.L (%) 

 

P.L 

 

 

* NOTE  : 

 

NON PLASTIC 

CONDITION 

MIGHT BE 

ACCEPTED IF 

LIMESTONE  IS 

USED 

 

 

CRUSHED LIME 

STONE, 

SCREENED WADI 

GRAVEL, 

CRUSHED AND 

SCREENED 

BASALT, OR 

GRANITE. 

 

AS SPECIFIED IN 

THE CROSS 

SECTION. 

 

(+10 MM) 

 

 

40 MAX 

 

0.25 MAX. 

 

 

 

40% MIN. 

30 % MAX. 

 

 

2-8 % 

 

 

 

 

PROVIDED THAT 

ANGULARITY 

TEST ( R ) VALUE 

SHALL NOT BE 

LESS THAN 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AASHTO T96 

 

 

ASSHTO  T96 

 

AASHTO T193 

 

 

 

AASHTO T 90 

 

 

 

AASHTO T90 –T89 

 

 

 

 

B.S   812 
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TABLE (3): 

GRANULAR BASE COURSE  
 

ITEM OF 

WORK 
G. BASE COURSE 

5 / 2 TESTS LIMITS REFERANCE  STANDARDS 

 

 

 

G R. 

 

BASE 

 

COURSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE OF MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

LAYER THICKNESS 

 

 

 

MAX. TOLERANCE IN 

LEVEL 

 

ABRASION (%) 

 

RATIO OF WEAR LOSS 

REV 100/ REV500. 

 

-FRACTTURED FACES 

(%) 

(FOR AGGREGATE 

RETAINED ON # 4) 

 

 

C.B.R (%) 

L.L (%) 

 

P.I 

 

 

M.D DENSITY (GM/ 

CM3) 

 

 

Sieve analysis 

CRUSHED LIME 

STONE,CRUSHED 

BASALT, CRUSHED 

GRANITE 

 

 

 

AS SPECIFIED IN 

THECROSS 

SECTION. 

 

(+10MM) 

 

 

40 MAX 

 

0.25 MAX. 

 

 

80% MIN .(ONE 

FACE OR TWO 

FACES) 

 

 

 

80% MIN. 

25 % MAX. 

 

2-6 % MAX 

 

 

2.1   MIN 

 

 

 

Sieve No 2”   zero 

 

Sieve No 1.5”     100 

Sieve No 1”    75-100 

Sieve No 3/4”  60-90 

Sieve No 1/2”  45-80 

Sieve No 3/8”  40-70 

Sieve No 4       30–60 

Sieve No 10     20–40 

Sieve No 40      8-20 

Before comp 200  

5-10-12 

after comp200  +3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AASHTO T96 

 

ASSHTO  T96 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTEM D1883 (MODIFIED) 

AASHTO T  89 

 

AASHTO T89 –   T 90 

 

 

AASHTO   T180 –D WITH 

REPLACEMENT 
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TABLE (4): 

BITUMINOUS PRIME COAT  
ITEM OF 

WORK 
BITUMINOUS PRIME COAT 

6 TESTS LIMITS REFERANCE  STANDARDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- PRIME COAT 

 

 

 

 

 

-TYPE OF MATERIAL. 

 

-CLIMATE TEMPRATURE. 

 

-SURFACE TO BE TRATED. 

 

 

 

 

- CLIMATE CONDITION. 

 

 

 

 

 

-SPRAYING TEMPRATURE 

MC-70. 

RATE OF APPLICATION  

(KG / M2 ) THE EXACT  

RATE SHALL BE 

DETARMINED BY THE 

ENGINEER ). 

 

CURING PERIOD 

 

 

 

 

 

 

MC-70. 

 

ABOVE 15 C. 

 

SUFFICIENTLY 

MOIST, CLEAN 

FROM DUST OR  

LOOS MATERIAL. 

 

NO 

FOG,RAIN,STRONG 

WINDS,DUSTY 

CONDITION,OR 

DUST STORM. 

 

0.75 KG/M2 

 

 

 

 

 

 

 

( 48 – 72 ) HOURS 

 

 

 

 

 

 

D 2027 
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TABLE (5): 

BITUMINOUS SEAL COAT  
ITEM OF 

WORK 
BITUMINOUS PRIME COAT 

6 TESTS LIMITS REFERANCE  

STANDARDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-TYPE OF MATERIAL. 

 

 

 

 

-GRADIATION OF COVER 

AGGRAGATE. 

 

SIEVE 

 

 

1 

3/4 

1/2 

3/8 

#4 

#8 

#16 

#200 

 
- ABRASION  

-  

APPLICATION RATES OF 

AGGREGATE(KG/M2) 

- AGGREGATE GRADING(1) 

- AGGREGATE GRADING(2) 

 

-BITUMEN 

 

APPLICATION RATES OF 

BITUMEN (KG/M2) 

 

 

 

 

 

 

THE EXACT  RATE SHALL 

BE DETARMINED BY THE 

ENGINEER ). 

 

 

CRUSHED LIMESTONE OR 

GRANITE OR BASALT  

 

 

 

 

 

(1)                (2) 

GRADING B : GRADING C 

                        : 

                        : 

100                  : 

90-100             : 

20-55               :      100 

0-15                 :       85 - 100 

0-5                   :       10-30 

       :       0 – 10 

       :       0 – 5 

0 – 0.5       :       0 – 0.5 

 

35% MAX 
 

AGGREGATE 

 

12.5 -20 

10-15 

 

RC 800 OR RC 250 

 

1-2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T27 AND T11 
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TABLE (6): 

TECHNICAL SPECIFICATION FOR SECONDARY & VILLAGE ROADS: 

 

ASPHALT PAVEMENT, (BINDER AND WEARING) 
 

 
 

ITEM OF SPECS. 
 
 

 
HOT MIX. LAYER 

 
WEARING  

 
BINDER 

 

 

- TYPE OF MATERIAL 

 

-TYPE OF BITUMEN 

 

-STABILITY (KG) 

-FLOW (1/100)" 

-STIFFNESS 

-L. OF STABILITY 

-V.M.A (%) 

-ASPHALT CONTENT 

  (TOTAL MIX.) 

AIR VOID (%) 

-STRIPPING* 

  - STATIC TEST 

  - DYNAMIC TEST SCAND  

- COMPACTION 

-THICKNESS (CM) 

 

LIME STONE / OR GRANITE. 

 

A.C 60/70 

        80/100 

750 MIN. 

8 – 16 

- 

25 MAX. 

13 MIN. 

AS DESIGNED 

 

3-5 

 

95 MIN. COATING 

60 MIN. COATING 

98% 

5 OR AS SPECIFIED ON THE 

DRAWINGS 

 

LIME STONE\OR GRANITE 

 

A.C 60/70 

       80/100 

750 MIN. 

8 - 16 

- 

25 MAX. 

12 MIN. 

AS DESIGNED 

 

3-5 

 

95 MIN. COATING 

60 MIN. COATING 

97% 

 

AGG. SPECS.   

 

-ABRASION (%) 

- RATIO OF WEAR LOSS  

100 REV 

(- - - - - - - - -) 

  500 REV 

-SAND EQUIVALENT 

-P.I 

-FLAKNESS INDEX (B.S) 

ELONGATION INDEX (B.S) 

-CLAY LUMPS & FRIABLE 

PARTICLES (%) 

 

 

 

 

 

 

35 MAX. 

0.22 MAX. 

 

 

 

50 MIN. (HOT BINS) 

N.P (HOT BINS) 

20 MAX. 

20 MAX. 

1.0 MAX. 

 

 

 

 

 

 

 

35 MAX. 

0.22 MAX. 

 

 

 

50 MIN. (HOT BINS) 

N.P (HOT BINS) 

25 MAX. 

25 MAX. 

1.0 MAX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ANTI STRIPPING AGENT SHALL BE ADDED TO ACHIEVE THE REQUIRED 

COATING, IF THE MATERIAL’S DON’T MEET THE ABOVE SPECIFICATION 

COATING. 
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TABLE (6): 

BITUMINOUS SEAL COAT  
ITEM OF 

specs 
HOT MIX . LAYER  

6 ITEM OF SPECS WEARING BINDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-CHERT 

-GYPSUM CONTANT 

-SOUNDNESS ( Na) 

-                        ( Mg) 

 

-FRACTURED FACES 

(PERCENT OF TOTAL 

WT.RTD.ON#4 CONSIST OF 

TWO OR MORE FRACTURED 

FACES) 

 

-GRADIATION 

1 
3/4 
1/2 
3/8 
#4 
#8 
#10 
#20 
#40 
#50 
#80 
#200 

 

 

 

 

 

5 % MAX. 

1 % MAX. 

9 % MAX. 

12 % MAX. 

 

90%MIN 

 

 

 

 

 

 

100 
100-90 
90-71 
80-56 
56-35 
49-23 

 
43-14 

 
19-5 
15-4 
8-2 

 

 

 

 

 

 

5 % MAX. 

1 % MAX. 

9 % MAX. 

12 % MAX. 

 

90%MIN 

 

 

 

 

 

 

100 
100-70 
90-53 
80-40 
56-30 
49-23 

 
43-14 

 
19-5 
15-4 
8-2 
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 خلطة اسفلتيه  – 4ل دوج
جميع انواع الحصمه المستعمله بالخليط يجب ان   (  physical propertiesالخصائص الطبيعيه للحصمه واالختبارات )

ي الطبقه السطحيه للخلطه السفلتيه  تطابق المتطلبات الطبيعيه التاليه : متطلبات مواصفات الحصمه المستعمله ف
 الساخنه 

 

 متطلبات  ال المواصفه  بند   الرقم  
 حجر جيري او جرانيتي   نوعية المواد  1
 الحد االعلى  %35 نسبة التاكل   2
 22التزيد عن   دوره  500دوره / 100التاكل عند  3

 الحد االعلى  %1 نسبة الكتل الطينيه واالجزاء سهلة التفتت   4
 ا  العلى لكل منهالحد ا%20 القطع الرفيعه والمسطحه بالوزن  نسبة   5
 N.P من المحاقين الساخنه   40اللدونه للمواد الماره من منخل ل معام 6

 كحد ادنى   50 4المكافيء الرملي لخليط الحصمه المار من منخل رقم  7
 % 5اليزيد عن  نسبة الصوان  8
 % 1اليزيد عن  المحتوي الجبصي   9
  Na اله االص 10

  Mg            

 % 9اليزيد عن 
 % 12يزيد عن ال

لمكسره ) كنسبه من الوزن الكلي المتبقي على منخل رقم  ا  االوجه  11
   )لوجهين او اكثر 4

 % 90التقل عن 

حسب التصميم على ان التقل عن   نسبة االسفلت   12
5.1 

 التدرج الحجمي              المار من منخل %  12
1          "                          100   

        "¾                         95-100 
                                "½78-88 

8/3                              "66-76 
   53- 45                            4نمره 

8                                 21-29   
20                                 10-18 
50                                  4-12 
80                                3-11 

200                             3.4-6.4 
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 المواصفات الفنية الخاصة/ للجدران

 .  خرسانة النظافة: 1 
لجدران  ا  تحت قواعد سم( 10ة )ـــــيوم  وبسماك 28( مكعبات  بعد  2كغم /سم  150خرسانة عادية ) قوة تحمل          

الخرسانة والطوبار الالزم وااليناع  وجميع ما   ل التسوية الترابية والدحل اسفلويشمل العموحيثما يلزم  حةادية المسلاالستن
 .( 3كغم/م 250كمية األسمنت ) ال تقل أن  ىــــعلحسب تعليمات المهندس المشرف و يلزم 
 الستنادية المسلحة : . الجدران ا 2

عناصر   يوم  وذلك لجميع 28بعد مكعبات  (  2كغم/سم 250)  ى ر قوة كسر صغهذه األشغال بتكون الخرسانة ل    
 . م (3كغم /  350سمنت ال يقل عن ) الجدران  ومحتوى اال

والفحوصات المخبرية  تتكال الخرسانة بالمتر الكعب ويكون السعر شامال إضافة لتوريد لمواد وحديد التسلي  والمعدا
 يلي : واأليدي العاملة ما 

 . قيع والتثبيتو تلمساحة والاأعمال  -
الحفريات اإلنشائية الالزمة مهما كان نوعها سواء ترابية ام صخرية  وعلى عمق مناسب وحسب رأي  -

 . في حال عدم صالحية المواد للطمم المهندس المشرف والتصرف بناتج الحفر خارج الموقع
تور المعدل  لهذه كر ثافة بمن ك%   95تقل عن   وية الترابية اسفل القواعد وركها لدرجة التجهيز التس -

 . المواد
 .أيام لتحقيق المواصفات المطلوبة 5خلط وصب إيناع الخرسانة لمدة ال تقل عن  -
ويكون خشب  شالطوبار الالزم بحيث تكون جميع العناصر الظاهرة ملساء ومستوية وخالية من التعشي -

 . لجدارهر من ا" للوجه الظا  fair faceر نظيفا ومستقيم "الطوبا
 لتمدد واإلنشائية المطلوبة بالمخططات  وحسب تعليمات المهندس المشرف. ا عمل فواصل  -
سم     7الطمم خلف الجدران بمادة البيس كورس الوادي ) ذات تدرج مناسب بحجم اقصى ال يتجاوز  -

واما  %  90أن ال يقل الرا للطبقات السفلى عن    سم بعد الرا وعلى 25وعلى طبقات وكل طبقة 
 .  ل% من كثافة بركتور المعد 95قل عن  ي سم الرا ال 75آخر 

سم ( خلف البكايات  وبشكل يؤدي الى تصريف المياه  30عمل فلتر من مواد حصوية وبسماكة )  -
تتجاوز المترين انش ( وعلى مسافات ال   4( قطر )   pvcالى البكايات والتي تكون من مواسير )

 .تحات مناسبة لهذه الغايةف مجلفن وذو تر بشبك معدنيوبشكل متخالف وتزويد الفال
 . التربيط وكافة االنقاض والمخلفاتازالة اسالا   -

 
 .  خرسانة عادية مع دبش وباطون :3 

يـوم  واسـتخدام الــدبش  28( مكعبـات بعـد  2كغـم /سـم  150يـتم إنشـاء هـذه الجـدران باسـتخدام خرسـانة عاديـة بقــوة )       
وضع الحجـارة قـي جسـم  الجـدار بحيـث ال تـتالمس بحيـث يـتم تغليفهـا  متسم ( وي 25 -15بأبعاد ) المزي الصلب النظيف  
 .ان ال يظهر الدبش بعد فك الطوبار%  و  20عن  الدبش سم ( وبحيث ال تزيد نسبة 5جيدا بما ال يقل عن ) 

 صات لمعدات والفحو ويكون السعر شامال إضافة لتوريد المواد وا تكال الخرسانة بالمتر المكعب     -  
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 المخبرية واأليدي العاملة ما يلي :          
 . أعمال المساحة والتوقيع والتثبيت -
الحفريات اإلنشائية الالزمة مهما كان نوعها سواء ترابية ام صخرية  وعلى عمق مناسب وحسب رأي المهندس  -

 .ممدم صالحية المواد للطخارج الموقع في حال عالمشرف والتصرف بناتج الحفر 
 . ثافة بركتور المعدل  لهذه المواد% من ك 95ة وركها لدرجة ال تقل عن يبسوية التراتجهيز الت -
 .أيام لتحقيق المواصفات المطلوبة 5خلط وصب إيناع الخرسانة لمدة ال تقل عن  -
 .شمستوية وخالية من التعشيالطوبار الالزم بحيث تكون جميع العناصر الظاهرة ملساء و  -
 . لجدارتكال من جسم ا ي طبقة نظافة أ -
 واصل التمدد واإلنشائية المطلوبة بالمخططات وحسب تعليمات المهندس المشرف.ف عمل -
سـم (  وعلـى  7الطمم خلف الجدران  بمادة البيس كورس الوادي ) ذات تدرج مناسب بحجم اقصى ال يتجاوز  -

سـم  75آخـر %  وامـا  90  را وعلـى أن ال يقـل الـرا للطبقـات السـفلى عـنسم بعد الـ 25طبقات وكل طبقة 
 . ل% من كثافة بركتور المعد 95را ال يقل عن  لا

ســم ( خلــف البكايــات  وبشــكل يــؤدي الــى تصــريف الميــاه الــى  30عمــل فلتــر مــن مــواد حصــوية وبســماكة )  -
فات ال تتجاوز المترين وبشكل متخالف انش ( وعلى مسا 4( قطر )  pvcالبكايات والتي تكون من مواسير ) 

 ن وذو فتحات مناسبة لهذه الغاية .فلك معدني مجد الفالتر بشبوتزوي
 ازالة اسالا التربيط وكافة االنقاض والمخلفات . -
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الفنية   ساتادر سلطة اقليم البترا التنموي السياحي / مديرية ال  
الدراسات اعداد  قسم     

 جدول الكميات واألسعار
 

 

2202/  13ع م.عطاء   
 

 
2022/ 13ع م.    )البقعة الشرقية و الغربية(ى  وسوادي مسفلتية خلطات أ  مشروع    
 
 

 
 ات ( صفح6عدد صفحات هذا الجزء ) ✓
 (   قيط ) كتابة ورقماك ن يستبعد اي عرض لم تتم تعبئة االسعار فيه بالت ✓
  يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركه  ✓
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رقم 
العمل نوع البند   الوحده  

 الكميةبالرقم
 والحروف

ي االفرادلسعر ا  المبلغ 
 د ف د ف

 

 

1 

 بالمترالمربع : فتوحات وتسوية  
طمم وفي حالة زيادة ال سم للقطع او  30بعمق اليقل عن  أعمال فتوح و تسوية 

(  3/1العمق عن ذلك يتم احتسابه ضمن القطع والطمم وحسب البند ) 
  ويشمل السعر %95بدرجة را التقل عن   من المواصفات الخاصة(4/1و)

قديمة او خرسانة  ان وجدت ونقل مواد الخلع وناتج الحفر غير  الخلع الزفته 
, و   خارج الموقع والمكب المخصص من قبل السلطة لذلكصال  للطمم الى 

ويشمل السعر جميع ما يلزم التعامل مع الخدمات الموجوده بالواقع مهما كانت 
  ضاع كما كانتوأعادة االو  إلنجاز العمل حسب األصول وحسب المواصفات

وحسب تعليمات المهندس المشرف.   
 
 
 
 

 
 
 
 

73000 
ة  ثالث

  وسبعون 
 الفاك 

 ف د ف

 د
 
 

 
2م  

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

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

 

2 

 بالمتر المكعب : طمم وردم
  من 4م بريًاوحسب البند رقناجحة مخ طمم وردم بموادتقديم وتوريد وتنفيذ 

العامه   واصفات الخاصه وكل مايتعلق بهذا البند في المواصفاتمال
على ان يتم الطمم على طبقات التزيد سماكتها عن  والمواصفات الخاصه  

من  %95سم حتى منسوب طبقة االساس والدحل لدرجة را التقل عن  30
لزم إلنجاز العمل  ويشمل السعر جميع ما ي ر واعمال التسويه و كثافة بركت

ات وحسب تعليمات المهندس المشرف األصول وحسب المواصف سبح  

  
 

0050  
ف خمسة اال   

 

 ف د ف

 د
 
 

 
3م  
 
 

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

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

3 

 بالمترالمكعب : حفريات
تصرف بناتج الحفر  والهما كانت االعماق حفريات ترابيه او صخريه مأعمال 

) ساالساخارج الموقع وذلك لمنسوب طبقة ما تحت   SUB GRADE  )
من كثافة  %95يشمل العمل اعمال التسويه والدحل لدرجة را التقل عن  و 

ونجاحها   وفي حالة صالحية المواد للطمم 3بروكتر المعدله وحسب البند رقم  
المشروع ضمن حدود  ج حفريات الزائدة خار ونقل ال يمكن استخدامها مخبريا 
والتعامل مع الخدمات الموجوده و وفي المكب الذي تحدده السلطة االقليم 

ويشمل السعر جميع ما يلزم إلنجاز العمل اعادة االوضاع على ما كانت عليه 
ات وحسب تعليمات المهندس المشرفحسب األصول وحسب المواصف  

 
  

 

0006  
ف اال ستة  

 ف د ف

 
 د

 

3م  
ــــة كتابــــ  

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

 كتابــــــــة 
 ................

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

  المجموع ينقل الى الخالصة   
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رقم 
العمل نوع البند   الوحده  

 بالرقم الكمية
 والحروف

االفرادي لسعر ا  المبلغ 
 د ف د ف

 

 

4 

 بالمترالمربع : بيس كورس 
( سم بعد 20بسماكة )ناتج كساره كورس  بيسودحل طبقة  تقديم وتوريد وفرش

 جميع ما يلزم يشمل السعر( و )بوتدرج  %98التقل عن   را بدرجه  الدحل
حسب  المواصفات الخاصة من  (5/1البند)و  (2/ 5حسب البند )و لعمل ا

.المشرف حسب تعليمات المهندسو  األصول  
 
 

 
 

00073  
  ثالثة و

اك سبعون الف  

 ف  د ف 

 
 د
 

 
2م  

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

.. 

بــــــــةكتا  
 ...............
 ...............

.. 

 

5 

 

 بالمترالمربع : وجه تأسيسي 
( من المواصفات  6(حسب البند ) M.C1وجه تأسيسي ) تقديم وتوريد وتنفيذ 

 .الخاصة وحسب تعليمات المهندس المشرف

 
 
 
 

  
 

00036  
  ثالثة

الفاك ستون و   

 ف  د ف 

 د
 
 

 
2م  
 
 

تابــــــــةك  
 .............
 .............

.. 

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

.. 

6 

 بالمتر المربع : خلطة اسفلتية ساخنة  
تقديم وتوريد وتوزيع وفرش ودحل خلطة اسفلتيه ساخنه وحسب المواصفات  

ومحمل   %97التقل عن   سم  بعد الدحل ودرجة را 5بسماكة  8الخاصه رقم  
بط الخلطه الجديدة بالقديمه بعرض اليقل ل قص شاقولي لر على السعر عم

سعر  ويشمل ال عند الربط حسب االصول  R.C سم  ورش طبقة ال  25عن 
 رفع او تنزيل  المناهل  والتعامل مع الخدمات الموجودة في جسم الطريق

حسب االصول وحسب  يه و وأعادة االوضاع الى ما كانت عل واماكن الترقيعات
 شرف.ندس المتعليمات المه

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

63000 
ثالثة  

 وستون الفاك 

 ف  د ف 

 
 د

 

2م  
 كتابــــــــة 

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

 كتابــــــــة 
 ................

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

  المجموع ينقل الى الخالصة   
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رقم 
 البند 

العمل نوع  الوحده  
 بالرقم الكمية

 والحروف

دي االفرا لسعر ا  المبلغ 
 د ف د ف

7 

 بالمتر المكعب : خرسانة  للحبسات الجانبية 
بقوة كسر صغرى ال تقل عن   )مسبقة الخلط( صب خرسانة توريد و تقديم و 

العمل كافة أنواع الحفريات الالزمة سواء ترابية   ملشوي( 2كغم /سم 150)
زم إلنجاز الفحوصات وجميع ما يلكانت أم صخرية والتسوية والطوبار الالزم و 

( ايام متواصلة وذلك   5االصول وااليناع لمدة ال تقل عن)   عمل حسبال
ويشمل السعر جميع ما يلزم  بارتفاعات مختلفةت الجانبية لصد المياه للحبسا

وحسب تعليمات المهندس إلنجاز العمل حسب األصول وحسب المواصفات 
 المشرف.

 

 
 
 
 

3م  
 

20 
 عشرون 

 ف د ف

 
 
 د
 
 

 
ـــة كتابـــــ  

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

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

8 

 بالمتر المكعب : خرسانة دبش وباطون 
تقديم وتوريد وتنفيذ جدران من الدبش والباطون حسب المواصفات الفنية 

تقل عن   قوة كسر صغرى ال )مسبقة الخلط(  الخاصة باستخدام خرسانة
يوم وحجارة نظيفة ذات احجام مناسبة  28عد ( مكعبات ب  2كغم /سم 150)

% (  والسعر يشمل الحفريات بكافة االعماق وكافة  25وبنسبة ال تتجاوز ) 
االنواع سواء صخرية او ترابية او خرسانية او اسفلتية ونقل االنقاض الى  

والفالتر الحصوية   المواد والمصانعةالمكان الذي تحدده السلطة وكذلك  
سم( للطبقة الواحدة   50طبقات بسماكة ال تزيد عن )  مم علىلبكايات والطوا

مع الرش بالماء وباستخدام مواد مختارة للطمم ) مواد رملية   %95درجة را 
خالية من التربة الزراعية والتربة الطينية ( خلف الجدران او امام الجدران  

كل  يام، و ( ا7ع لمدة )وحيثما يلزم واالينا  ر بالنسبة للشارعحسب موقع الجدا
إلنجاز العمل حسب المخططات واألصول والمواصفات العامة  مما يلز 

 الصادرة عن وزارة األشغال العامة وتعليمات المهندس المشرف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

057  
 سبعمائة 
 وخمسون 

 ف د ف

 
 د
 

 
 كتابــــــــة 

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

ـة كتابـــــــ  
 ................

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

3م    

  المجموع ينقل الى الخالصة   
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العمل نوع   بالرقم الكمية الوحده  
 والحروف

االفرادي  لسعرا  المبلغ 
 د ف د ف

9 

 بالمتر المربع : جدران حجرية 
دران )جتنفيذ جدران حجرية استنادية من الحجارة المحلية ذات الوجهين توريد و تقديم و 

ويشمل السعر عمل الكحلة   ب المخطط المرفقار حسأبعاد الجدو  موجهة من وجهين(
ويشمل  وال يسم  التحشية بالصرارمع التحشية   1:2  الالزمة من الجهتين بنسبة

(  خرسانة, صخرية, تربة, اسفلتية)السعر الحفريات مهما كانت االعماق أو نوع التربة 
 20جة ة القاعدة در حسب المخططات وخرسان  وحفريات القاعدة وأبعاد الجدار

ويكون الكيل من  سم واالرتفاعات متفاوتة 15وسماكة خرسانة القاعدة ال تقل عن 
ايام متواصلة    5وكذلك يشمل السعر عمل بكايات للجدران وااليناع لمدة    ظهر القاعدة  

يلزم  وجميع ما  %95سم بدرجة را ال تقل عن 20الطمم على جوانب القاعدة  ويكون 
سب  حو  ليات الحجرية وحسب المواصفات السابقةتعشمل السعر الي و  إلنجاز العمل

المشرف وحسب تعليمات المهندساألصول وحسب المواصفات    

 
 
 
 
032  

 مائتان
 وثالثون 

 ف د ف

 د
 
 

 

 

 
2م  كتابــــــــة  

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

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

 

10 

 مسلحة انةالمكعب : خرسبالمتر 
الجدران حسب المواصفات  مسبقة الخلط( لزوم رسانة مسلحة ) تقديم وتوريد وتنفيذ خ

(  250تقل عن )الفنية الخاصة والمخططات المرفقة وباستخدام خرسانة بقوة كسر ال 
يات  يوم والسعر يشمل إضافة ألعمال المصانعة الحفر   28مكعبات بعد   2كغم/سم

ماق وكامل اعماقها والتصرف بناتج الحفر والطمم عهما كانت االبكافة انواعها وم
م ان لزم بمواد ناجحه مخبريًا  1خلف جدران االحواض بعرض القاعدة ومساحة عمل 

ع والفالتر ويستخدم الطوبار االملس باستخدام خشب  وكذلك مواد الخرسانة واإلينا
(fair- face   والسعر يشمل حديد ) واألطوال   ركافة األقطا ( من  60التسلي  ) شد

المطلوبة  ويشمل القص والثني والضياع وكراسي رفع الحديد وسلك التربيط والدسر 
وال تحسب أي   وتأمين األطوال المطلوبة ومن أي مصدر وال تحسب األطوال الزائدة

ت الفنية  عالوة لذلك , كما يشمل السعر جميع ما يلزم إلنجاز العمل حسب المواصفا
 وحسب األصول وحسب تعليمات المهندس المشرف . ةخططات المرفق العامة والم

 
 
3م  

 

 

 
90 

 تسعون 

 ف د ف
 
 د
 

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

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

 

 بالمتر المكعب : خرسانة نظافة  
  بقوى  15  ــــــةدرج( عادية )خرسانة نظافة  وصب خرسانة وتوريد وتنفيذ تقديم

ويشمل السعر  يوم 28بعد مكعبات   2سم /كغم150كسر صغرى ال تقل عن 
المواصفات و  وحسب المخططات جميع ما يلزم إلنجاز العمل حسب األصول

. وحسب تعليمات المهندس المشرف   
سم لجميع   10بدون دبش ضمن الحفريــــات وبسماكة ال تقل عن  -أ 
. سلحة بالعطاءلعناصر االنشائيه الما  
 

 
 
3م  

 
 

10 
 عشرة 

 ف د ف
 
 د
 

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

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

  المجموع ينقل الى الخالصة   
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 الخالصــــــــــــه 

 

 

.................................... ............. ................................ ........................................المجموع النهائي :  

........ ..........................................................................................................................اسم الشركه :  
...................... .....................................................................................اسم المفوض / والوظيفه :  

............. ...............................:.....................................................التوقيع والختم الرسمي  والتاريخ  

................................. ...................................................:.................س العنوان ورقم الهاتف والفاك  

 

 

 

 

الصفحه المنقول  بيان االعمال  الرقم
 منها

 القيمه
 دينار  فلس 

حفريات +   طمم فتوحات + 1  100   

   101  خلطة اسفلتية+   m.c+ س كورس يب 2

خرسانة دبش و باطون   +  حبسات جانبية 3  102   

+جدار مسلح + خرسانة نظافة جدران حجرية  4  103   

   المجـــــــــــــــــــــــــموع 

   تزيل أو زياده ) بالنسبة( 

   تزيل أو زياده ) بالمقطوع ( 

 مبلغ احتياطي : 
ي عمل يستحدث خالل العمل في المشروع ولم يرد ضمن  أالموقع و الموجوده في الة العوائق وذلك العمال از 

ويتم احتساب قيمة هذا البند من خالل تقديم   بنود العطاء وكذالك بعض االعمال التي تتطلب ازالة من الموقع  
نسبة احتساب  يتم على انالمالية البات وصوالت ليتم اعتمادها من المهندس المشرف وادراجها ضمن المط

على ان يقوم المقاول بالتنسيق والمتابعة بالشكل المباشر مع شركة  ( على قيمة الوصوالت % 5رب  ) 
االتصاالت او سلطة المياه او سلطة الكهرباء للتعامل مع خدمات الصرف الصحي و اي خدمات اخرى تقع 

كذلك التعامل اخير ان وجد و نيه جراء التت ماليه او زمتعويضا في سعة الشارع وال يترتب على السلطة اي
.  معها من حيث االزاله او رفع او تنزيل المنسوب  

 5000 

الكـــــــــــــــلي   لمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوعا    


