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 المقدمة:

الذم أعد مف قبؿ االتحاد الدكلي لمميندسيف  لقد تـ استقاء ىذه الشركط التعاقدية مف العقد المكجز
االستشاريػيف ) فيديؾ( كقد قامت لجنة متخصصة بإدخاؿ تعديالت بحيث تتالءـ مع األنظمة كالقكانيف 
السائدة في األردف كيكصى باستخداميا لمشاريع المباني كالمشاريع اليندسية ذات القيمة الصغرل نسبيان 

ركؼ المحيطة بو ، كيمكف استخداميا أيضان لمشاريع بقيمة أكبر .إف ىذه كاعتمادان عمى نكع العمؿ كالظ
الشركط يمكف أف تككف مالئمة لألشغاؿ البسيطة نسبيان أك لألشغاؿ المتكررة أك لألشغاؿ قصيرة المدة،دكف 

 المجكء إلى عقكد المقاكلة الفرعية المتخصصة.

كشفافة تحتكم عمى جميع األحكاـ التعاقدية إف اليدؼ مف إعداد ىذا النمكذج ىك إخراج كثيقة مرنة 
الضركرية ، كالتي يمكف استخداميا في جميع أشغاؿ المباني أك األشغاؿ اليندسية تحت ظركؼ ترتيبات 

إدارية متنكعة. كبمعطيات ىذا النمكذج يقـك المقاكؿ بتنفيذ األشغاؿ كفقان لمتصاميـ المعدة مف قبؿ صاحب 
الممكف أيضان أف يككف ىذا النمكذج مناسبان لمعقكد التي تشمؿ مقاكالت يتـ  العمؿ أك مف يمثمو،مع أنو مف

 إعداد تصاميميا مف قبؿ المقاكؿ سكاءن لألعماؿ المدنية أك الكيركميكانيكية.

 يالحظ كذلؾ بأف صاحب العمؿ لديو عدة خيارات فيما يتعمؽ بأساليب تقدير القيمة.
ايد ،فإف لصاحب العمؿ الحؽ في تعييف ميندس مستقؿ ليعمؿ كمع أنو ال يكجد إشارة إلى الميندس المح

 بصكرة محايدة ،إذا رغب في ذلؾ.

يكصى باعتماد ىذا النمكذج لالستخداـ العاـ،مع مالحظة أف بعض الكيانات القانكنية قد تتطمب إدخاؿ 
 تعديالت عمى شركطو .

يغة قبكليا في كثيقة كاحده ، كيمـز إّف اتفاقية العقد بصيغتيا المقترحة تتضمف كتاب عرض المناقصة كص
بالتالي أف يتـ إدراج المعمكمات الالزمة عف المشركع في الممحؽ ، كمع أّف الشركط العامة يتكقع أف تغطي 

معظـ العقكد ، إاّل أنو بإمكاف مستخدمي ىذا النمكذج إدخاؿ شركط خاصة إذا رغبكا فيما يتعمؽ بالحاالت أك 
بح مجمكعة الشركط العامة كالشركط الخاصة شاممتيف لحقكؽ كالتزامات الظركؼ الخاصة ، كعندما تص

 الفريقيف ، كليذا فقد يمـز االستعانة بإرشادات الشركط الخاصة ككذلؾ اتفاقية فض الخالفات كقكاعدىا .
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 االتحاد الدولي لمميندسين االستشاريـين ) فيديك / العقد الموجز (
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 الشروط العامة
 الفصل األول
 أحكام عامة

GENERAL PROVISIONS 

 ( : التعاريف :1/1المادة )
لمكممات ك المصطمحات التالية، حيثما كردت في العقد، المعاني المخصصة ليا ادناه، ما لـ يقتض تككف 

 السياؽ غير ذلؾ.

 العقد :
 يعني اتفاقية العقد ك الكثائؽ األخرل المدرجة في الممحؽ . العقد : -1/1/1
 اتعني الكثيقة المشار الييا بيذه الصفة في ممحؽ العقد، بم المواصفات : -1/1/2

في ذلؾ متطمبات صاحب العمؿ المتعمقة بالتصاميـ المطمكب تقديميا مف قبؿ المقاكؿ )اف كجدت(، كأية 
 تغييرات يتـ ادخاليا عمى تمؾ الكثيقة.

تعني مخططات صاحب العمؿ المتعمقة باألشغاؿ كما ىي مدرجو في ممحؽ العقد،  المخططات : -1/1/3
 طات.كأم تغيػيرات يتـ إدخاليا عمى تمؾ المخط

 االشخاص :
يعني الشخص المشار اليو بيذه الصفة في االتفاقية ككذلؾ خمفاؤه القانكنيكف، صاحب العمل :  -1/1/4

 كلكنو ال يعني أم شخص متنازٍؿ لو.
 )إال إذا تـ التنازؿ بمكافقة المقاكؿ(.

 يعني الشخص المشار اليو بيذه الصفة في االتفاقية ككذلؾ المقاول : -1/1/5
 لقانكنيكف، كلكنو ال يعني أم شخص متنازٍؿ لو. )اال اذا تـ التنازؿ بمكافقة صاحب العمؿ(.خمفاؤه ا

 يعني اما صاحب العمؿ أك المقاكؿ. الفريق : -1/1/6

 التواريخ واالوقات والمدد :
تفؽ ( يكما أك أم تاريخ آخر ي14يعني التاريخ الذم يمي تاريخ نفاذ االتفاقية بػ) تاريخ المباشرة : -1/1/7
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 عميو الفريقاف.
 يعني يكما تقكيمان. اليوم : -1/1/8
تعني الفترة الزمنية المحددة النجاز االشغاؿ كما ىي مبينة في الممحؽ )أك كما يتـ  مدة االنجاز : -1/1/9

 ( محسكبةن مف تاريخ أمر المباشرة.7/3تمديدىا بمكجب المادة 

 النقد والدفعات :
تعني جميع النفقات التي تكبدىا )أك سكؼ يتكبدىا( المقاكؿ بصكرة صحيحة سكاءن في  الكمفة : -1/1/10

 المكقع أك خارجو، بما في ذلؾ النفقات االدراية كما يماثميا، كلكنيا ال تشمؿ الربح.
 تعاريف أخرى :

ة لتنفيذ تعني جميع المعدات كاآلليات كالعربات ك غيرىا مف االشياء الالزم معدات المقاول : -1/1/11
 االشغاؿ، كلكنيا ال تشمؿ المكاد كالتجييزات اآللية.

 تعني الدكلة التي يكجد فييا المكقع. الدولة : -1/1/12
 (.6/1تعني االمكر المدرجة في المادة ) مخاطر صاحب العمل : -1/1/13
فريؽ، مما لـ تعني أم كاقعة أك ظرؼ استثنائي يتصؼ بأنو خارج عف سيطرة أم القوة القاىرة :  -1/1/14

يستطع ذلؾ الفريؽ التحرز منو بصكرة معقكلة قبؿ ابراـ العقد، كمما لـ يستطع تجنبو أك تالفيو عند حدكثو، 
 كالذم ال يمكف اف يعزل بشكؿ جكىرم الى الفريؽ األخر.

زء تعني االشياء مف كؿ نكع )غير التجييزات اآللية( التي شكمت أك يقصد منيا تشكيؿ ج المواد : -1/1/15
 ما مف االشغاؿ الدائمة.

تعني اآلليات كاالجيزة التي تشكؿ أك يقصد منيا تشكيؿ جزء مف االشغاؿ  التجييزات اآللية : -1/1/16
 الدائمة.

يعني االماكف التي يكفرىا صاحب العمؿ لتنفيذ االشغاؿ عمييا، كأية اماكف اخرل يتـ  الموقع : -1/1/17
 ءا مف المكقع.تحديدىا في العقد عمى أنيا تشكؿ جز 

يعني التغيير الذم يصدر بو صاحب العمؿ تعميماتو عمال بأحكاـ  التغيير )االمر التغييري(: -1/1/18
 ( الحداث تغيير ما في المكاصفات ك/أك المخططات )أف كجدت(.10/1المادة )

كؿ ، بما في تعني كؿ االشغاؿ كالتصاميـ )اف كجدت( مما ينبغي تنفيذه مف قبؿ المقا االشغال: -1/1/19
 ذلؾ االشغاؿ المؤقتة كأم تغيير.

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

 (: التفسير:1/2المادة )
 فإنيا تشمؿ الشركات كالكيانات النظامية .” الفرقاء“أك ” االشخاص“حيثما ترد كممتا 

كيفما ” الجنس اآلخر“أك الى ” الجمع“رؼ الى كاحد تتص” جنس“أك أم ” المفرد“الكممات التي تشير الى 
 يتطمبو السياؽ.
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 (: أولوية الترجيح بين وثائق العقد :1/3المادة )
تعتبر مجمكعة الكثائؽ التي يتككف منيا العقد مفسرة لبعضيا البعض، كاذا تبيف اف ىناؾ غمكضا أك تباينا 

ى المقاكؿ بشأنيا، أما أكلكية الترجيح فيما بيف فيما بينيا، بقـك صاحب العمؿ بإصدار التكضيحات الالزمة ال
 كثائؽ العقد فتككف حسب التسمسؿ الكارد في الممحؽ .

 (: القانون :1/4المادة )
 يككف ىذا العقد خاضعا لمقانكف األردني .

 : (: االتصاالت1/5المادة )
مف قبؿ أم شخص، حيثما ينص في العقد عمى اعطاء أك اصدار أم اشعار أك تعميمات أك أم اتصاالت 

كما لـ يكف قد تـ النص عمى المغة فإف لغة االتصاؿ ستككف المغة المحددة في الممحؽ ، عمما بأنو ال يجكز 
 تأخير تمؾ االصدارات أك التمنع عف ذلؾ بصكرة غير معقكلة .

 (: االلتزامات القانونية :1/6المادة )
 ( .1/4العقد بمكجب المادة )يتعيف عمى المقاكؿ اف يمتـز بالقانكف الذم يخضع لو 

يتعيف عمى المقاكؿ أف يرسؿ االشعارات كأف يدفع الرسـك كالضرائب المفركضة بمكجب القكانيف كاألنظمة 
 سارية المفعكؿ فيما يتعمؽ باألشغاؿ .
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 الفصل الثاني
 صاحب العمل

THE EMPLOYER 

 ( : توفير الموقع : 2/1المادة )

 يكفر المكقع كحؽ الدخكؿ إليو حسب األكقات المحددة في الممحؽ .يتعيف عمى صاحب العمؿ اف 

 ( : التصاريح والتراخيص : 2/2المادة )

يتعيف عمى صاحب العمؿ ، أف طمب منو المقاكؿ ذلؾ ، أف يساعد المقاكؿ في تقديـ الطمبات بشأف 
 الحصكؿ عمى التصاريح أك التراخيص أك المكافقات الالزمة لألشغاؿ. 

 ( : تعميمات صاحب العمل : 2/3المادة )

ينبغي عمى المقاكؿ اف يتقيد بجميع التعميمات التي يصدرىا صاحب العمؿ بخصكص االشغاؿ، بما في ذلؾ 
 أية تعميمات بشأف تعميؽ العمؿ في االشغاؿ بكامميا أك في أم جزء منيا. 

 ( : الموافقات : 2/4المادة )

احب العمؿ أك ممثمو بالتعميؽ عمى أم امر ال تؤثر عمى اف صدكر أية مكافقة أك قبكؿ أك عدـ قياـ ص
 التزامات المقاكؿ.
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 الفصل الثالث
 ممثمو صاحب العمل

EMPLOYER’S REPRESENTATIVES 

 ( : ممثل صاحب العمل : 3/1المادة )

يتعيف عمى صاحب العمؿ أف يسمي شخصا مفكضا لمتصرؼ نيابةن عنو، كتتـ تسمية ىذا الشخص في 
 كيتـ إشعار المقاكؿ بذلؾ مف قبؿ صاحب العمؿ.الممحؽ 

 ( : الميندس :3/2المادة )

يجكز لصاحب العمؿ أيضان اف يعيف مؤسسة أك شخصا ما لمقياـ بمياـ محددة كيمكف تسمية ىذه المؤسسة 
أك الشخص في الممحؽ أك يتـ إشعار مف المقاكؿ بذلؾ مف قبؿ صاحب العمؿ ، مف كقت آلخر، كيتعيف 

 العمؿ إشعار المقاكؿ بالكاجبات كالصالحيات المناطة بالميندس .عمى صاحب 

يتعيف عمى الميندس اإلشراؼ عمى تنفيذ األشغاؿ لتككف مطابقة ألحكاـ العقد ، كليس لو أية صالحية في 
 إعفاء المقاكؿ مف أم التزاـ مف التزاماتو بمكجب العقد. 
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 الفصل الرابع
 المقاول

THE CONTRACTOR 

 ( : االلتزامات العامة : 4/1المادة )

ينبغي عمى المقاكؿ أف ينفذ األشغاؿ بصكرة سميمة ككفقان لمعقد ، كيتعيف عميو في ىذا السياؽ اف يكفر 
 المناظرة كااليدم العاممة كالمكاد كالتجييزات اآللية كمعدات المقاكؿ مما يمـز لمتنفيذ .

 يتـ تكريدىا الى المكقع ممكا لصاحب العمؿ. تعتبر جميع المكاد كالتجييزات اآللية التي

 ( : ممثل المقاول : 4/2المادة )

يتعيف عمى المقاكؿ اف يقدـ الى صاحب العمؿ لقبكلو اسـ كمؤىالت الشخص المفكض بتسمـ التعميمات نيابة 
 عف المقاكؿ.

 ( : المقاوالت الفرعية : 4/3المادة )

ميا ، كما يتعيف عميو أف ال يبـر أم مقاكلة فرعية لتنفيذ جزٍء مف ال يحؽ لممقاكؿ اف يتنازؿ عف االشغاؿ بكام
 االشغاؿ اال بمكافقة صاحب العمؿ.

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

اذا كاف ذلؾ منصكصان عميو في الممحؽ ، فإنو يتعيف عمى المقاكؿ اف يقدـ الى صاحب العمؿ عند تكقيع 
 األداء حسب النمكذج المرفؽ بيذه الشركط مف قبؿ صاحب العمؿ . اتفاقية العقد ، ضماف

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

بعد إنجاز األشغاؿ كتسمميا مف قبؿ صاحب العمؿ ، يقـك المقاكؿ بتقديـ كفالة الصيانة كتككف ىذه الكفالة 
 عيد لو صاحب العمؿ ضماف األداء .% ( مف قيمة األشغاؿ بعد اإلنجاز ، كلدل تقديميا ي5بنسبة )
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 الفصل الخامس
 التصميم من قبل المقاول

DESIGN BY CONTRACTOR 

 ( : تصميم المقاول : 5/1المادة )

ينبغي عمى المقاكؿ أف يقـك بإعداد التصميـ إلى المدل الذم ينص عميو في الممحؽ، كعميو أف يقدـ ذلؾ 
 تكاٍف إلى صاحب العمؿ.التصميـ الذم يتـ إعداده مف قبمو بدكف 

( يكما مف تاريخ تسممو لمتصميـ ، أف يشعر المقاكؿ بأية تعميقات لو 14يتعيف عمى صاحب العمؿ ، خالؿ )
ذا لـ يكف التصميـ المقدـ متكافقان مع العقد ، فيحؽ لصاحب العمؿ أف يرفضو مبينان األسباب .  بشأنو، كا 

عنصر مف االشغاؿ الدائمة المصممة مف قبمو خالؿ فترة الػ  كما يتعيف عمى المقاكؿ اف ال يقـك بتنفيذ أم
( يكمان ، أك إذا كاف قد تـ رفض التصميـ المتعمؽ بو. كعمى المقاكؿ اف يعدؿ التصميـ كيعيد تقديمو إلى 14)

.  صاحب العمؿ آخذان في االعتبار تعميقات صاحب العمؿ بشأنو عمى النحك الالـز

 لتصميم :( : المسؤولية عن ا5/2المادة )

 يككف صاحب العمؿ مسؤكالن عف المكاصفات كالمخططات المُعّدة مف قبمو .
” يبقى المقاكؿ مسؤكال عف التصميـ المطمكب منو بمكجب عرضو كعف التصميـ المقدـ بمقتضى أحكاـ ىذا 

تجاكز عمى  بحيث يككناف كافيػيف بالغايات المحددة في العقد ، كيككف المقاكؿ أيضان مسؤكالن عف أم” الفصؿ 
 حقكؽ الممكية الفكرية أك براءات االختراع فيما يتعمؽ بيما .
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 الفصل السادس
 مخاطر صاحب العمل

EMPLOYER’S RISKS 

 ( : مخاطر صاحب العمل : 6/1المادة )

 المخاطر التي يتحمميا صاحب العمؿ في ىذا العقد تعني : 

معمنة أك غير معمنة( كالغزك كفعؿ األعداء األجانب ، كانت الحرب ” الحرب كاألعماؿ العدكانية )سكاء -أ
 ضمف حدكد الدكلة ،

 االضطرابات المسمحة كأعماؿ اإلرىاب كالثكرة أك العصياف أك االستيالء عمى -ب
 الحكـ بالقكة أك الحرب االىمية، ضمف حدكد الدكلة ،

المكقع ك/أك االشغاؿ، اال اذا االضطرابات أك المشاغبات أك حركات االخالؿ بالنظاـ، مما يؤثر عمى  -ج
 كانت ناتجة عف جياز المقاكؿ أك مكظفيو اآلخريف ،

 اإلشعاعات النككية أك التمكث باالشعاعات النككية، أك الفضالت النككية الناتجة -د
عف اشتعاؿ الكقكد النككم أك المكاد السامة أك التركيبات المتفجرة، بإستثناء ما ىك ناتج عف استعماالت 

 كؿ لمثؿ ىذه المكاد المشعة،المقا
 الضغكط اليكائية الناتجة عف الطائرات ككسائؿ النقؿ الجكية المندفعة بسرعة -ىػ

 الصكت أك فكؽ الصكتية،
 استعماؿ صاحب العمؿ أك إشغالو ألم جزء مف االشغاؿ، بإستثناء ما يمكف أف ينص عميو في العقد ، -ك
قبؿ أفراد صاحب العمؿ، أك مف قبؿ آخريف ممف يعتبر تصميـ أم جزء مف االشغاؿ تـ اعداده مف  -ز

 صاحب العمؿ مسؤكال عنيـ،
أم عمميات ناتجة عف قكل الطبيعة تؤثر عمى المكقع ك/ أك األشغاؿ ، مما يعتبر امران غير منظكر، أك  -ح

 مما ال يستطيع مقاكؿ متمرس أف يتخذ االحتياطات لدرئيا بصكرة معقكلة.
 القكة القاىرة، -ط
 (، اال اذا كاف ذلؾ التعميؽ معزكا الى إخفاؽ المقاكؿ ،2/3عميؽ العمؿ بمكجب المادة )ت -م
 أم إخفاؽ مف قبؿ صاحب العمؿ، -ؾ
العكائؽ المادية أك األكضاع المادية، غير االحكاؿ المناخية، التي قد تتـ مكاجيتيا في المكقع اثناء تنفيذ  -ؿ

بمقدكر مقاكؿ متمرس أف يتكقعيا بصكرة معقكلة ، عمى أف االشغاؿ، مما يعتبر امرا غير منظكر، كليس 
 يككف المقاكؿ قد قاـ بإشعار صاحب العمؿ عنيا حاالن .
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 أم تأخير أك إعاقة ناتجة عف صدكر أية أكامر تغييرية، -ـ
 أم تغيير يتـ اجراءه في القانكف الذم يحكـ العقد، اذا حصؿ بعد تقديـ المقاكؿ لعرضو . -ف
التي تنتج عف حؽ صاحب العمؿ في أف يتـ تنفيذ األشغاؿ الدائمة عمى أك فكؽ أك تحت أك الخسائر ”  -س

شغاليا لغرض األشغاؿ الدائمة ، ك  خالؿ أم أرض، كا 
الضرر الذم لـ يكف باإلمكاف تجنبو كالناتج عف تنفيذ المقاكؿ اللتزاماتو بتنفيذ االشغاؿ كاصالح أية  -ع

 عيكب فييا . 
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 السابعالفصل 
 مدة اإلنجاز

TIME FOR COMPLETION 

 ( : تنفيذ االشغال : 7/1المادة )

ينبغي عمى المقاكؿ أف يبدأ في تنفيذ األشغاؿ بتاريخ المباشرة ، كأف يستمر في التنفيذ بسرعة كبدكف أم 
 تأخير، كاف ينجز األشغاؿ ضمف مدة اإلنجاز المحددة.

 ( : برنامج العمل : 7/2المادة )

عمى المقاكؿ اف يقدـ الى صاحب العمؿ برنامج تنفيذ االشغاؿ ضمف الفترة المحددة في الممحؽ ، يتعيف 
 كبالشكؿ المنصكص عميو في ذلؾ الممحؽ .

 ( : تمديد مدة االنجاز : 7/3المادة )

يعتبر المقاكؿ مخكالن بالحصكؿ عمى تمديد لمدة اإلنجاز إذا حصؿ أم تأخر أك كاف متكقعان أف يحصؿ تأخر 
( . يتعيف عمى 10/3في مكعد تسمـ األشغاؿ بسبب أم مف مخاطر صاحب العمؿ مع مراعاة المادة )

صاحب العمؿ عندما يتسمـ أم طمب مف المقاكؿ بخصكص التمديد أف يقيـ كؿ الكثائؽ المدعمة لمطمب كما 
 قدميا المقاكؿ ، كأف يقـك بإقرار تمديد مدة اإلنجاز عمى نحك مناسب .

 : التأخر في االنجاز: ( 7/4المادة )

اذا اخفؽ المقاكؿ في انجاز االشغاؿ خالؿ مدة االنجاز ، فينبغي عميو اف يدفع لصاحب العمؿ المبمغ 
المحدد في الممحؽ عف كؿ يـك تأخير، كتككف مسؤكلية المقاكؿ مقابؿ ذلؾ اإلخفاؽ أف يقـك بدفع ىذا المبمغ 

 فقط .
شغاؿ أك استخداـ جزء مف األشغاؿ فإنو يتـ تخفيض تعكيضات أما إذا قرر صاحب العمؿ تسمـ جزء مف األ
 التأخير بنسبة الجزء المّسمـ إلى قيمة العقد .
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 الفصل الثامن
 تسمم األشغال

TAKING OVER 

 ( : اإلنجـاز : 8/1المادة )

 لمتسمـ .يقـك المقاكؿ بتقديـ إشعار إلى صاحب العمؿ أك مف يمثمو أّف األشغاؿ قد تـ إنجازىا كأنيا قابمة 

 ( : إجراءات تسمم األشغال :8/2المادة )

ًن مف تاريخ تسممو إلشعار المقاكؿ بالكشؼ عمى 14يقـك صاحب العمؿ أك مف يمثمو خالؿ )  -1 ( يكمان
األشغاؿ كالتأكد أنيا قابمة لمتسمـ كتشكيؿ لجنة تسمـ األشغاؿ عمى أف يككف الميندس ) في حاؿ تعيػيف 

 ، كيبمغ المقاكؿ بالمكعد المحدد لزيارة المكقع كمعاينة األشغاؿ . ميندس ( أحد أعضاء المجنة

( يكمان مف تاريخ تشكيميا بإجراء المعاينة بحضكر المقاكؿ أك مف 14تقـك لجنة تسمـ األشغاؿ خالؿ ) -/أ2
ؿ يمثمو ) إذا رغب ( كفي حاؿ كانت األشغاؿ قابمة لمتسمـ بدكف نكاقص أك بنكاقص ال تعيؽ استخداـ األشغا

يتـ عمؿ محضر استالـ كتكقيعو مف أعضاء المجنة كالمقاكؿ أك مف يمثمو ) إذا رغب ( كيككف تاريخ إشعار 
 المقاكؿ ىك تاريخ إنجاز األشغاؿ كيتـ عمؿ كشؼ نكاقص

)إّف كجدت ( كتكقيعو مف أعضاء المجنة كالمقاكؿ أك مف يمثمو ) إذا رغب ( كيعطى المقاكؿ مدة محددة 
 يتـ بعدىا الكشؼ عمى المكقع كتسمـ األشغاؿ .إلنجاز النكاقص ل

في حاؿ كجكد نكاقص تعيؽ تسمـ األشغاؿ يتـ عمؿ كشؼ بالنكاقص كتكقيعو مف أعضاء المجنة -/ب2
كالمقاكؿ أك مف يمثمو ) إذا رغب ( كيعطى المقاكؿ مدة محددة إلنجاز النكاقص ليتـ بعدىا إشعار صاحب 

ـ إنجازىا كأّف األشغاؿ قابمة لمتسمـ ، كمف ثـ تقـك المجنة بإعادة الكشؼ العمؿ أك مف يمثمو أّف النكاقص قد ت
عداد محضر جديد بتسمـ األشغاؿ .  كا 

( أياـ مف تاريخ تسممو لمحضر تسمـ األشغاؿ إصدار شيادة تسمـ 10يتعيف عمى صاحب العمؿ خالؿ ) -3
 األشغاؿ .
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 الفصل التاسع
 اصالح العيوب

REMEDYING DEFECTS 

 ( : إصالح العيوب : 9/1المادة )

 –في أم كقت قبؿ انقضاء فترة إصالح العيكب ) فترة الصيانة( المحددة في ممحؽ العقد  –لصاحب العمؿ 
 –عمى نفقتو  –أف يقـك بإشعار المقاكؿ عف أية عيكب أك أعماؿ متبقية. كينبغي عمى المقاكؿ أف يقـك 

مف قبمو كعف أية عيكب في كالمكاد كالتجييزات اآللية أك بإصالح أية عيكب ناتجة عف التصميـ المعد 
 المصنعية بسبب مخالفة لمعقد .

 أما كمفة إصالح العيكب التي تعزل ألم سبب آخر، فإنيا يجب تقديرىا كتغييرات .
كاذا اخفؽ المقاكؿ في اصالح العيكب أك اكماؿ أية اعماؿ متبقية خالؿ فترة معقكلة، مف تاريخ األشعار فإنو 

 يحؽ لصاحب العمؿ القياـ بما يمـز الصالحيا عمى حساب المقاكؿ .

 ( : االختبارات وكشف األعمال المغطاة :9/2المادة )

يمكف لصاحب العمؿ أف يصدر تعميمات تتعمؽ بالكشؼ عمى أم عمؿ تمت تغطيتو ك/أك اختباره ، كما لـ 
أك المكاد أك التجييزات اآللية كالمصنعية قد  يتبيف نتيجة الكشؼ ك/أك االختبار أف أيان مف تصاميـ المقاكؿ

تمت بصكرة مخالفة الحكاـ العقد، فانو يتـ الدفع لممقاكؿ مقابؿ عممية الكشؼ ك/ أك االختبار كتغيػير 
 ( . 10/2بمكجب أحكاـ المادة )
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 الفصل العاشر
 التغييرات والمطالبات

VARIATIONS AND CLAIMS 

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

يحؽ لصاحب العمؿ إصدار تعميمات بإحداث تغيػيرات في كميات أك نكعية كخصائص أم بند مف بنكد 
م عمؿ ، إذا اقتضت األشغاؿ ، أك في تغيػير أبعادىا أك مناسيبيا ، أك تنفيذ أم عمؿ إضافي أك إلغاء أ

 ظركؼ العمؿ . 

 ( : تقييم التغييرات : 10/2ادة )الم

 يتـ تقدير قيمة التغييرات عمى النحك التالي: 

 بمبمغ مقطكع كما يتفؽ عميو الفريقاف، أك –أ 
 باعتماد أسعار بنكد العقد، حيثما كاف ذلؾ مالئما، أك -ب
 إف لـ تكجد أسعار بنكد مالئمة تعتمد أسعار بنكد العقد كأساس لمتقييـ . - ج

ّف لـ   يتكفر ذلؾ :كا 
 بأسعار جديدة مناسبة لمبنكد كما قد يتـ االتفاؽ عمييا ، أك تمؾ التي يعتبرىا صاحب العمؿ مناسبة ، أك –د 
إذا قاـ صاحب العمؿ بإصدار تعميمات بذلؾ ، يتـ تنفيذ العمؿ بالمياكمة حسب جدكؿ األسعار بالمياكمو  -ىػ

حفظ القيكد لساعات العمؿ لأليدم العاممة كمعدات المقاكؿ المشار إليو في الممحؽ ، عمى أف يقـك المقاكؿ ب
 كالمكاد المستخدمة .

 ( : التنبيو المبكر : 10/3المادة )

يتعيف عمى كؿ فريؽ اف يشعر الفريؽ اآلخر حالما يتبيف لو اف ىنالؾ ظرفا قد يؤخر األشغاؿ أك يعيقيا ، أك 
ف عمى المقاكؿ أف يتخذ كؿ الخطكات المعقكلة لتقميؿ انو قد يترتب عميو حؽ المطالبة بدفعة اضافية، كيتعي

 تمؾ اآلثار .
إف استحقاؽ المقاكؿ لتمديد مدة االنجاز أك ألم دفعة إضافية سيككف مقتصران عمى الكقت ك ، أك الدفعة التي 

 كانت سكؼ تستحؽ فيما لك قاـ بتقديـ اإلشعار دكف تكاف كاتخاذ جميع الخطكات المعقكلة .
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 ( : الحق بالمطالبة : 10/4المادة )

إذا تكبد المقاكؿ كمفة ما نتيجة ألم مف مخاطر صاحب العمؿ، فإف المقاكؿ يككف مستحقا لمقدار تمؾ 
الكمفة. كاذا لـز احداث أم تغيير في األشغاؿ نتيجة ألم مف تمؾ المسؤكليات، فإنو يتـ التعامؿ مع المكضكع 

 كتغيير ) كأمر تغيػيرم ( .

جراءات المطالبة : 10/5المادة )  ( : التغييرات وا 

مف ” ( يكما28لقيـ التغييرات كالمطالبات خالؿ )” يتعيف عمى المقاكؿ اف يقدـ لصاحب العمؿ تحميال مبندا
 تاريخ صدكر التعميمات بتغيػير أك مف تاريخ حصكؿ الكاقعة التي أدت الى تككف المطالبة.

فاؽ عمى قيمتيا إف أمكف ، فإذا لـ يتـ االتفاؽ عمييا، فإنو يتعيف عمى يقـك صاحب العمؿ بالتدقيؽ كاالت
 صاحب العمؿ اف يقـك بتقدير تمؾ القيمة .

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

%( مف الكمية 20أ. إذا اختمفت الكمية المكالة ألم بند مف بنكد األشغاؿ زيادة أك نقصانان بما يتجاكز )
ة في جدكؿ الكميات ككاف حاصؿ ضرب التغير في الكمية بسعر الكحدة المحدد في العقد ليذا البند المدكن

 % ( مف قيمة العقد ، كأّف ىذا البند لـ تتـ اإلشارة إليو في العقد عمى أنو بند بسعر ثابت، أك2يتجاكز )

 ( أّف العمؿ قد صدر بشأنو تعميمات بتغيػير ، ك1. ) ب
 ر كحدة مّدكف لو في العقد ، ك( أنو ال يكجد سع2)
( أنو ال يكجد سعر كحدة محدد مناسب ، ألّف طبيعة العمؿ فيو ليست مشابية ألم بند آخر في العقد ، 3)

أك أّف العمؿ ال يتـ تنفيذه ضمف ظركؼ لظركفو ، فإنو يجب اشتقاؽ سعر كحدة جديد مقارنة مع أسعار بنكد 
أثر األمكر المبينة في الفقرتيف )أ،ب( أعاله ، حسبما ىك كاجب العقد ذات الصمة مع تعديؿ معقكؿ لشمكؿ 

 التطبيؽ منيا .

ذا لـ يكف ىناؾ بنكد ذات صمة فإنو يجب اشتقاقو مف خالؿ تحديد الكمفة المعقكلة ، مضافان إلييا ىامش  كا 
 ربح معقكؿ ، مع األخذ في االعتبار أية أمكر أخرل ذات عالقة .

لى أف يحيف كقت االتفاؽ ع مى سعر الكحدة المناسب ، فإنو يتعيف عمى صاحب العمؿ أف يقـك بكضع كا 
 مؤقت ألغراض الدفعات المرحمية . سعر كحدة
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 -في كؿ األحكاؿ يتـ تطبيؽ سعر الكحدة الجديد عمى النحك التالي :

 ك. في حالة الزيادة ، يطبؽ السعر الجديد عمى الكمية التي تزيد عف الكمية المدكنة في الجدكؿ ،  أ
 . في حالة النقص ، يطبؽ السعر الجديد عمى الكميات الفعمية. ب
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 الفصل الحادي عشر
 قيمة العقد والدفعات

CONTRACT PRICE AND PAYMENT 

 ( : تقدير قيمة االشغال : 11/1المادة )

 ” .العاشرالفصؿ “يتـ تقدير قيمة االشغاؿ حسبما ىك محدد في ممحؽ العقد، مع التقيد بأحكاـ 

 ( : الكشوف الشيرية :11/2المادة )

 يحؽ لممقاكؿ أف يتقاضى الدفعات الشيرية عما يمي :

 قيمة األشغاؿ التي تـ تنفيذىا، –أ 
النسبة المئكية المحددة في الممحؽ ، مف قيمة المكاد كالتجييزات اآللية التي يتـ تكريدىا الى المكقع في  -ب

 كقت معقكؿ،
 إضافات أك خصميات يمكف أف تككف مستحقة . كذلؾ مع مراعاة أية

 يتعيف عمى المقاكؿ اف يقدـ الى صاحب العمؿ كؿ شير كشفَا يبيف المبالغ التي يعتبرىا مستحقة لممقاكؿ .

 ( : الدفعات المرحمية :11/3المادة )

كارد في ( يكما مف تاريخ تسممو لكؿ كشؼ يتعيف عمى صاحب العمؿ أف يدفع لممقاكؿ المبمغ ال28خالؿ )
كشؼ المقاكؿ مخصكمان منو المحتجزات بالنسبة المحددة في الممحؽ العقد، كأم مبمغ آخر بيّف صاحب 

 العمؿ أسباب عدـ المكافقة عميو .
 ال يككف صاحب العمؿ ممزمان بأم مبمغ كاف قد سبؽ كأف اعتبره مستحقان لممقاكؿ.

حيف اف يتسمـ ضماف األداء )إف كاف مطمكبان يحؽ لصاحب العمؿ اف يمتنع عف دفع أم دفعة مرحمية، الى 
 (.4/4( بمكجب المادة )

 ( : المحتجزات :11/4المادة )

( يكمان مف تاريخ صدكر 14يتعيف عمى صاحب العمؿ اف يرد إلى المقاكؿ مبمغ المحتجزات خالؿ مدة )
 ( . 8/2شيادة تسمـ األشغاؿ بمكجب المادة ) 
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 ( : تعديل األسعار :11/5المادة )

ا حصؿ أم تغير في أسعار مكاد اإلسمنت أك حديد التسميح أك اإلسفمت أك األنابيب المعدنية أك إذ
البالستيكية أك المحركقات أك أم مكاد أخرل يتـ تحديدىا في الممحؽ حسب طبيعة المشركع عما كانت عميو 

بيا يتـ مراجعتيا لحساب أم ىذه األسعار قبؿ يـك كاحد مف تاريخ إيداع العركض فإّف أسعار البنكد المتعمقة 
بالزيادة أك النقصاف كفقان لممعادالت التي يضعيا كزير األشغاؿ العامة كاإلسكاف في حينو ، ” تعديؿ سكاء

 شريطة أف ال يككف المقاكؿ تأخر تأخران غير مبرر في إنجاز األشغاؿ .

 ( : الدفعة الختامية:11/6المادة )

( يكما مف تاريخ انقضاء فترة الصيانة في العقد مستخمصا نيائيا الى 21يتعيف عمى المقاكؿ اف يقدـ خالؿ )
 صاحب العمؿ مدعما بالكثائؽ المطمكبة بشكٍؿ معقكؿ لتمكيف صاحب العمؿ مف التحقؽ قيمة العقد النيائية .

( يكما مف تاريخ تقديـ 21كما يتعيف عمى صاحب العمؿ اف يدفع لممقاكؿ أم مبمغ مستحؽ خالؿ )
لنيائي ، كاذا لـ يكافؽ صاحب العمؿ عمى أم جزء مف المستخمص النيائي الذم قدمو المقاكؿ، المستخمص ا

 فإنو يتعيف عميو أف يبيف اسباب عدـ مكافقتو عندما يقـك بالدفع. 

 ( : عممة الدفع :11/7المادة )

 يتـ الدفع بالعممة المحددة في الممحؽ .

 ( : الدفعات المتأخرة: 11/8المادة )

الحؽ في استيفاء الفكائد )بالنسبة المحددة في الممحؽ ( عف كؿ يـك يخفؽ فيو صاحب العمؿ عف لممقاكؿ 
 الدفع متجاكزان لفترات الدفع المحددة. 
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 الفصل الثاني عشر
 التقصير

DEFAULT 

 :  ( : تقصير المقاول12/1المادة )

ذا اخفؽ اذا تخمي المقاكؿ عف األشغاؿ ، أك رفض أك اخفؽ في االلتزاـ  بتعميمات صاحب العمؿ النافذة ، كا 
في مكاصمة التنفيذ بالسرعة الالزمة دكنما تأخر، أك انو أخّؿ بالعقد بالرغـ مف اشعاره خطيا، فإنو يمكف 

 ، كمبينان فيو التقصير .”المادة“لصاحب العمؿ إشعاره بذلؾ ، مشيران إلى ىذه 

( يكما مف تاريخ تسممو 14عمميا لمعالجة التقصير خالؿ )إذا لـ يقـ المقاكؿ باتخاذ كؿ الخطكات الممكنة 
( 21اشعار صاحب العمؿ، فإنو يمكف لصاحب العمؿ انياء العقد بعد تكجيو اشعار ثاف لممقاكؿ خالؿ مدة )

يكما أخرل . كعندئذ ، يتعيف عمى المقاكؿ اف يخمي المكقع كيترؾ فيو المكاد كالتجييزات اآللية كأية معدات 
 در صاحب العمؿ تعميمات باستخداميا حسب إشعاره الثاني كذلؾ إلى أف يتـ إنجاز األشغاؿ .لممقاكؿ يص

 ( : تقصير صاحب العمل :12/2المادة )

اذا اخفؽ صاحب العمؿ في اف يدفع الى المقاكؿ أم دفعة تستحؽ كفقان لمعقد ، أك أنو قد قاـ باإلخالؿ 
” المادة “إنو يحؽ لممقاكؿ اف يكجو اشعاران باإلشارة إلى ىذه بالعقد، بالرغـ مف تسممو إشعارا خطيان بذلؾ، ف

ذا لـ يقـ صاحب العمؿ بمعالجة التقصير خالؿ ) اياـ( مف تاريخ تسممو لالشعار، 7كمبينان فيو التقصير. كا 
 فإنو يمكف لممقاكؿ أف يعمؽ تنفيذ االشغاؿ بكامميا أك أية اجزاء منيا.

( يكما مف تاريخ تسممو اشعار المقاكؿ، فإنو يمكف 28قصير خالؿ )اذا لـ يقـ صاحب العمؿ بمعالجة الت
 لممقاكؿ إنياء العقد بعد تكجيو اشعار ثاف لصاحب العمؿ خالؿ مدة

 ( يكما أخرل . كعندئذ يتعيف عمى المقاكؿ إخالء المكقع .21)

 ( : )اإلفالس( :12/3المادة )

ب أم قانكف مطبؽ، فإنو يحؽ لمفريؽ اآلخر، بكاسطة اذا أعمف عف اف أيان مف الفريقيف قد أصبح معسرا بمكج
اشعار خطي، اف ينيي العقد بصكرة فكرية. كفي مثؿ ىذه الحالة، يتعيف عمى المقاكؿ )اذا كاف ىك الفريؽ 
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المعسر( اف يخمي المكقع، تاركا فيو أية معدات لممقاكؿ كالتي يصدر صاحب العمؿ بشأنيا اشعاران خطيان 
 ى يتـ إنجاز األشغاؿ .بضركرة استعماليا حت

 ( : الدفع عند اإلنياء :12/4المادة )

في أف ُيدفع لو الرصيد المتبقي لقيمة ما نفذه مف اشغاؿ كما كرده  –بعد إنياء العقد  -يككف المقاكؿ مستحقان 
 الى المكقع مف مكاد كتجييزات آلية بصكرة معقكلة، كعمى اف يتـ تعديؿ المبمغ المستحؽ لشمكؿ ما يمي : 

 (،10/4أية مبالغ تستحؽ لممقاكؿ مقابؿ التغييرات عمال باحكاـ المادة ) –أ 
 أية مبالغ تستحؽ لصاحب العمؿ ، -ب
 اإلفراج عف معدات المقاكؿ في حالة كضع اليد أك استخداميا مف قبؿ صاحب العمؿ . -ج
كف مستحقان الستيفاء مبمغ ( ، فإنو يك12/3( أك )12/1إذا قاـ صاحب العمؿ بإنياء العقد عمال بالمادة ) -د

 %( مف قيمة اجزاء االشغاؿ التي لـ تنفذ بتاريخ اإلنياء .20يعادؿ )
( ، فإنو يككف مستحقان لكمفة تعميؽ العمؿ 12/3( أك )12/2إذا قاـ المقاكؿ بإنياء العقد عمال بالمادة ) -ىػ

 لـ تنفذ بتاريخ االنياء.%( مف قيمة االشغاؿ التي 10كاالخالء معانمضافا إلييما مبمغان يعادؿ )

 ( يكما مف تاريخ األشعار. 28عمى اف يتـ دفع ما يستحؽ دفعو اك استرداده خالؿ )
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 الفصل الثالث عشر
 المخاطر والمسؤولية

RISK AND RESPONSIBILITY 

 ( : عناية المقاول باألشغال : 13/1المادة )

باألشغاؿ ابتداء مف تاريخ المباشرة كحتى تاريخ صدكر شيادة يتحمؿ المقاكؿ المسؤكلية الكاممة عف العناية 
(، إذ تنتقؿ مسؤكلية العناية باألشغاؿ حينئذ إلى صاحب العمؿ. أما إذا 8/2تسمـ األشغاؿ بمكجب المادة )

لحؽ باألشغاؿ أم ضرر أك خسارة خالؿ الفترة المذككرة أعاله ، فإنو يتعيف عمى المقاكؿ أف يقـك بإصالح 
 الضرر أك الخسارة ، لتصبح األشغاؿ مطابقة لمعقد . مثؿ ىذا

كما لـ تكف الخسارة أك الضرر ناتجة عف أم مف مسؤكليات صاحب العمؿ ، فإنو يتعيف عمى المقاكؿ أف 
يعكض صاحب العمؿ كمقاكلي صاحب العمؿ كككالئو كمستخدميو عف كؿ خسارة أك ضرر يمحؽ باألشغاؿ 

الناتجة عف األشغاؿ بسبب إخالؿ المقاكؿ بالعقد إىماالن أك تقصيران ، ىك أك ، كعف كؿ المطالبات أك النفقات 
 أم مف ككالئو أك مستخدميو.

 ( : القوة القاىرة :13/2المادة )
إذا تعذر عمى أم فريؽ ، أك كاف سيتعذر عميو ، القياـ بأم مف التزاماتو بسبب قكة قاىرة فإنو يتعيف عمى 

ذا تطمب األمر، فإنو يتعيف عمى المقاكؿ أف يعمؽ ذلؾ الفريؽ المتأثر إشعار الف ريؽ اآلخر فكران باألمر. كا 
 تنفيذ األشغاؿ، كالى المدل الذم يتفؽ عميو مع صاحب العمؿ أف يقـك بإخالء معدات المقاكؿ.

( يكما، فإنو يمكف ألم مف الفريقيف أف يرسؿ إلى الفريؽ اآلخر 84إذا استمر مفعكؿ القكة القاىرة لمدة )
 ( يكما مف تاريخ إرساؿ اإلشعار.28عارا باإلنياء ، عمى أف يصبح اإلنياء نافذا بعد مركر )إش

بعد اإلنياء، يككف المقاكؿ مستحقان لمرصيد غير المدفكع مف قيمة األشغاؿ المنفذة كالمكاد كالتجييزات اآللية 
 التي تـ تكريدىا بصكرة معقكلة إلى المكقع ، مع شمكؿ

 -ما يمي :
 (،10/4مبالغ تستحؽ لممقاكؿ بمكجب المادة )أية  - أ

 كمفة تعميؽ العمؿ كاإلخالء ، -ب
 أية مبالغ تستحؽ لصاحب العمؿ . -ج

 ( يكما مف تاريخ اإلشعار باإلنياء .28كعمى أف يتـ دفع رصيد ما يستحؽ دفعو أك استرداده خالؿ )



 وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكوميةعقد المقاولة الموجز / 

25 
 

 
 الفصل الرابع عشر

 التأمين
INSURANCE 

 ( : مقدار الغطاء التأميني: 14/1المادة )

يتعيف عمى المقاكؿ قبؿ مباشرة العمؿ، أف يستصدر كيكاصؿ عمى إدامة التأمينات التالية باسمي الفريقيف 
 مجتمعيف:

 عف أم خسارة كضرر قد يمحؽ باألشغاؿ كالمكاد كالتجييزات اآللية كمعدات المقاكؿ ، أك -أ
صابة تمحؽ بأم طرؼ ثالث أك ممتمكاتو عف مسؤكلية كال الفريقيف ت -ب جاه أم خسارة كضرر أك كفاة كا 

مما قد ينجـ عف تنفيذ المقاكؿ لمعقد ، بما في ذلؾ مسؤكلية المقاكؿ تجاه أية أضرار قد تمحؽ بممتمكات 
 صاحب العمؿ )فيما عدا األشغاؿ( ، ك

فاة أك إصابة قد تمحؽ بمستخدمي عف مسؤكلية الفريقيف كأم ممثؿ لصاحب العمؿ كالميندس تجاه أية ك  -ج
 المقاكؿ، أك صاحب العمؿ كممثميو كأفراده

كالميندس كمستخدميو في المكقع عدا ما يقع ضمف مسؤكلية صاحب العمؿ إلى المدل الذم تحقؽ ، عف 
 إىمالو أك إىماؿ ممثمو أك الميندس أك أم مف مستخدمييـ.

 ( : الترتيبات : 14/2المادة )

أمينات متكافقة مع أية متطمبات محددة في الممحؽ ، كعمى أف تككف كثائؽ التأميف صادرة يتعيف أف تككف الت
عف جيات مؤمنة كبشركط تأمينية مكافؽ عمييا مف قبؿ صاحب العمؿ. كما يتعيف عمى المقاكؿ أف يقدـ 

 د تـ تسديدىا.لصاحب العمؿ اإلثبات بأف كثائؽ التأميف تظؿ سارية المفعكؿ كبأف األقساط المترتبة عمييا ق
يحتفظ الفريقاف مجتمعيف بأية مبالغ يتـ صرفيا ليما مف قبؿ الجيات المؤمنة مقابؿ أم ضرر أك خسارة قد 
تمحؽ باألشغاؿ، كعمى أف يتـ استخداميا إلصالح الضرر كجبر الخسارة أك لمتعكيض عف أية خسارة أك 

 ضرر ال يتـ إصالحو.
نص عمى المسؤكليات المتقابمة لكؿ مف صاحب العمؿ كالمقاكؿ ينبغي أف تتضمف جميع التأمينات شرطان ي

 باعتبارىما كتابيف منفصميف فييا .
 ( : اإلخفاؽ في استصدار التأمينات :14/3المادة )

أذا اخفؽ المقاكؿ في استصدار أك إدامة أم مف كثائؽ التأميف المطمكبة بمكجب المكاد المذككرة أعاله ، أك 
لكافي كالكثائؽ كاإليصاالت ، فإنو يحؽ لصاحب العمؿ، دكف اإلجحاؼ بأم حؽ عجز عف تقديـ اإلثبات ا

أك معالجة أخرل مترتبة لو ، أف يستصدر أية تغطيات تأمينية عف مثؿ ىذا اإلخفاؽ ، كاف يدفع ما يترتب 
 عمييا مف أقساط ، كاف يسترد ما يدفعو إزاءىا كخصميات مف أية مستحقات لممقاكؿ .
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 الفصل الخامس عشر
 حل الخالفات

RESOLUTION OF DISPUTES 

 ( : فض الخالفات : 15/1المادة )

إذا لـ يتـ االتفاؽ ، فإّف أم خالؼ ينشأ فيما بيف المقاكؿ كصاحب العمؿ بخصكص العقد أك ما يتصؿ بو ، 
فض شامالن ألم تقيػيـ أك قرار آخر لصاحب العمؿ ، فإنو يحؽ ألم مف الفريقيف إحالتو لمفض بمكجب قكاعد 

الخالفات ) القكاعد ( المرفقة . كيككف فاض الخالفات ) الحكـ ( أم شخص يتفؽ عميو الفريقاف ، كفي حالة 
 ” .القكاعد ” عدـ اتفاقيما ، يتـ تعيػينو بمكجب 

 ( : االشعار بعدم الرضى : 15/2المادة )

( ، أك إذا لـ يقـ الحكـ بإصدار قراره خالؿ  Adjudicatorإذا لـ يرض أم مف الفريقيف بقرار الحكـ) 
المشار إلييا، فإنو يمكف لمفريؽ المعترض إرساؿ إشعار بعدـ رضاه إلى الفريؽ ” القكاعد“الميمة المحددة في 

ذا لـ 14اآلخر خالؿ ) ( يكما مف تاريخ تسممو لمقرار أك مف تاريخ انقضاء الميمة المحددة التخاذ القرار. كا 
 بعدـ الرضى خالؿ تمؾ الميمة، فإف قرار الحكـ يعتبر نيائيا كممزما لمفريقيف. يصدر أم إشعار

أما إذا تـ إرساؿ اإلشعار بعدـ الرضى خالؿ الميمة المحددة، يككف القرار ممزما لمفريقيف لينفذاه دكنما تأخير 
 ما لـ كحتى تتـ إعادة النظر في قرار الحكـ بكاسطة التحكيـ .

 كيم : ( : التح15/3المادة )

إف أم خالؼ صدر بشأنو إشعار بعدـ الرضى، يجب الفصؿ فيو نيائيا مف قبؿ محكـ كاحد بمكجب قكاعد 
التحكيـ المحددة في الممحؽ . كفي حالة عدـ اتفاؽ الفريقيف عمى تعيػيف المحكـ ، تقـك سمطة التعيػيف 

 المحددة في الممحؽ بتعيػينو .

 (1/5التحكيـ المحدد في الممحؽ ، كبالمغة المشار إلييا في المادة )يتـ عقد جمسات التحكيـ في مكاف 
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 نللمناقصي تلتعليماا-أ

  لخاصةا سوغلشا-ب 

 تلظماناوا تالتفاقياا رجنما-ج

 

 

 

 

 

 

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

 .   لعامةا

 داً سائ سيعتب لعامةا سوغلشا وادم على ليدتعأو  ءلغاأو إ ظافةإ نم سوغلشهزه ا في سدي ماإّن 

 وادلما كتل على دليعّأو  يلغيأو  فيظيأو  سيفس ريلا دسبالق به رخؤيو

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكوميةعقد المقاولة الموجز / 

28 
 

 

 

 لثانيا صءلجا

 سسلفها 

 

 

 

 

 29 التعليمات للمناقصين  أ

 29 وثائق العطاء 

 30 إعذاد وتقذيم عشوض المناقصات 

 32 تقييم العشوض وإحالة العطاء 

 33 العمانات ) الكفاالت (

 34 الششوغ الخاصة  ب

 37 والعماناتنمارج اإلتفاقيات  ج

 38 نمورج كتاب عشض المناقصة 1-ج

 39 الملحق 2-ج

 41 نمورج كفالة المناقصة 3-ج

 42 نمورج إتفاقية العقذ 4-ج

 43 نمورج إتفاقية فّط الخالفات 5-ج

 44 قواعذ إتفاقية فّط الخالفات 

 47 نمورج ظمان األداء ) كفالة التنفيز ( 6-ج

 48 نمورج ظمان إصالح العيوب ) كفالة الصيانة ( 7-ج

 49 نمورج مخالصة عن دفعة اإلنجاص عنذ تسلم األشغال  8-ج

 50 نمورج إقشاس بالمخالصة 9-ج

 51 متعلق بالذفعات األخشىإقشاس  10-ج

 52 إقشاس متعلق بالذفعات الممنوعة  11-ج

 

 

 

 

 

 



 وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكوميةعقد المقاولة الموجز / 

29 
 

 

 التعميمات لممناقصين  –أ 

Instructions to Tenderers 

 
 (                 /               مناقصو رقـ )

 
 بأعماؿ تصريؼ مياه أمطار منطقة الطينة / كادم مكسى استدراج العركض الخاص   بمشركع :ص الخا               

 
 
 
يمكف لممقاكليف الذيف يحؽ ليـ شراء نسخ المناقصػة بمكجػب اإلعػالف عػف طػرح ىػذا العطػاء، كالػراغبيف  (1)

باالشػتراؾ فػي المناقصػػة أف يتقػدمكا لمحصػػكؿ عمػى نسػػخة مػف كثػائؽ العطػػاء المكزعػة مػػع الػدعكة مقابػػؿ 
 ر.دفع ثمف النسخة المقر 

 تشمل وثائق العطاء ليذا المشروع ما يمي: (2)
 دعكة العطاء بما فييا اإلعالف -

 الشركط العامة لمعقد الجزء األول : -

 :الجزء الثاني -
 التعميمات لممناقصيف -أ 

 الشركط الخاصة -ب 
 الشركط الخاصة االضافية -ج 
 نماذج العرض كالضمانات كاالتفاقيات كالبيانات -د

 الثالث:الجزء  -
 المكاصفات الخاصة -
 جداكؿ الكميات كاألسعار -
 المخططات  :الجزء الرابع -
 المكاصفات الفنية العامة  :الجزء الخامس -
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 تلمناقصاا روضع ميدتقو دادعإ
 

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

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

 عمى رثؤت لتيا ؾتم، أك  بالمناقصة عالقة آل لتيا رلآلخا كرألما ؿك، ك ؿلعمكظركؼ ا
 .ّضرع رسعاأ ضعك
 
 بتعبئة  ضلمناقا ـٕيق، ك شفتذلا ازْ في رجذلما لمناقصةا ضشع ذجٕنم عمى ضشلعا ـذيق-أ
 ٍألماكا في لمناقصةا كثائك قعٕيك لشخأ كمالحكأم  رألسعاكا تلكمياا اكؿذجك ذجٕلنما
 .  كلزل دةذلمحا

 طبخ تلكمماكا ـقارباأل تلكمياا داكؿج في دةحكلا رسعاأ خانة تعبئة كفيكأف  رطيشت-ب
 .ضحكا
ذا أ صلمناقا ؿقب فم ءاطلعا ؽثائك عمى ؿيدتعأم  ؿخاإد كزيج ال-ج أم  صلمناقا رلج، كا 
 .ّضرع ضفر لىإ ؤدمي ؾلذ ففّإ،  تلتعميماذه اْ فم مبأ ؿّخأك إذا أ ؿيدتع
 

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

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

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

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

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

 دعكلما ديدتم بمطل رران مب ضيحكلتذا اْ ؿمث ذيتخأف  كزيج ال، ك ءاطلمع فميدلمتقا فلمناقصيا
 .رضلعا ـيدلتق ددلمحا
  :ركضلعا داعيإ( 7)
 صلخاا (/           ) ءاطع رجلخاا فم ّعمي كـمختظرؼ  فيك متكامالن رضلعا دـيق-أ

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

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

 
 :ركضلعا ميةزالإ( 8)
كيضؿ العرض  ّيمدتق دبع رضلعذا اْ بسح كزيج الك صلممناق مانزمم دـلمقا رضلعا ريعتب 
 في ددحإذا  اّلإ ركضلعا داعيإ يخرتا فم" داءبتا ( يكمان 60) رةلفت ّب دـتق ذملا صلممناق مانزمم
 . دةلمذه اْ فمأطكؿ  زاـلتا دةم ءاطلعا كةعد
 : لمناقصةا رسعك فعدلا تعمال( 9)
 .ءاطلعا كةعد ركطش في ؾلذ رغي عمى صنإذا  اّلإ رينادبال رهسعاأ ـيدتق صلمناقا عمى 
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 ءاطلعا حالةوا   روضلعا متقيي
 

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

 . ؾلذل فقانك ءاطلمع إلجماليا لمبمغأك ا رألسعاا كعمجم
 يْ تلكمماا كتابة رفتعتب،  تبالكمما كتابة كركذلما فع ـقارباأل كركذلما ددلعا ؼختمإذا ا-ب 
 . لةكمعق رغي تبالكمما لقيمةا تكانإذا  اّل، إ ؾلذل تبعان لقيمةا تصححك مةزلمما
 كعلمجما كفيكك كعلمجما تصحيح ـيت ّفإن،  لحسابيةا تلعممياا فمأم  في أطخ دجإذا ك-ج 
 . صلممناق مانزمم لمصححا
 ماإ لمختصةا لمجنة ؽيح ّفإن،  كدلبنا فم ركثأك أ دبن ربتسعي ـيق ـل صلمناقّأف ا دجإذا ك-د
،  رلألخا ءاطلعا كدبن عمى محممة آكأنك رةلمسعا رغي كدلبنا ؾتم رعتباأك ا رضلعا ضفر
 . ؿمقاب دكفب ( ءاطلعا ّعمي ؿحيإذا أ فيما ) اھذتنفي صلمناقا عمىك
 يمي بما ؽلحا لمختصةا فممجنة،  آفي مبالغأك  ةكطمغم كرةبص دبن ربتسعي صلمناقا ـقاإذا -ػْ 
 : 
 ، أك  رضلعا ضفر -1
 فلمناقصيا رسعاكأ جةدارلا كؽلسا ربأسعا مستأنسة كؿلمقاا فةربمع رألسعاا ؿيدتع -2
 قيمة فم ؿقأك أ يةكمسا ؿيدلتعا دبع رضلمع إلجماليةا لقيمةا تبقىأف  ةطيرش)  فيرآلخا
 .(لحسابيا ؽقيدلتا دبع رضلعا
ذه ْ فيكرد  بما دمتقي رغي رضعأم  ؿماْإ في آبحق لمختصةا ءاتاطلعا لجنة ظتحتف( 12)
دكف  ءاطلعا حالةكا   ميةكلحكا ؿألشغاا ـاظن ـحكاأ بجكبم آصالحيات رستما كما،  تلتعميماا
 في ؽحأم  ءاطبالع زيُف ـل صمناق مأل كفيكدكف أف  ؾلذ ؿك ـيت، ك قيمة ركضلعا ؿبأق دلتقيا
 . ؾلإزاء ذ ضيكتع مبأ ؿلعما بصاح البةطم
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 ( تلكفاالا ) تلضماناا
 

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

 داءألا فضما ؿلعما بصاح لىإ دـيقأف  صلمناقا عمى، ك ّل ّيمزتمأك  ّعمي ءاطلعا بإحالة
 فع درلصاا فلضماذا اْ قيمة كفتك، ك ؽفرلما فلضماا كذجنم بحس دلعقا تفاقيةا قيعكت دعن
 تمازالتا ذلتنفي ضمانان ؾلكذ ؽلممحا في ددةلمحا بالقيمة ردفألا في ؿلمعم خصةرلما كؾلبنا دحأ
 . دلعقا راضألغ ءفاك كؿلمقاا عمى بتريت دق ما فعدل، ك تامان ذان تنفي دلعقا

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

 
 : (لصيانةا كفالة) كبلعيا حصالإ فضما( 14)
 حصالإ فضما،  ؿألشغاا ـبتسم رإلشعاا ّتسمم دعن ؿلعما بلصاح دـيقأف  كؿلمقاا عمى 
 ؿعماأ ذبتنفي ّقيام فلضما،  زةلمنجا ؿألشغاا قيمة فم% 5)كفالة الصيانة( بقيمة  كبلعيا
 ؽممح في آعمي كصلمنصا دةلمم بةكمطلما لصيانةكا صقكالنا ؿستكماكا بقيمة  كبلعيا حصالإ
ذه ْ ـبتسمي، ك ردفألا في ؿلمعم صخرم ؾبن فع درةصا كفتك ثبحي، ك لمناقصةا رضع
 .قعالأ ّعن كهلمنا داءألا فضما كؿلممقا ديعاًُ  ؿلعما بلصاح لكفالةا
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 لخاصةا روطلشا-ب
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 الشروط الخاصة
 

عمى المقاكؿ عدـ االنتقاؿ مف مرحمة عمؿ إلى أخرل إال بعد الحصكؿ عمى  -1
مكافقة الميندس الخطية عمييا مع االلتزاـ التاـ بالتنفيذ حسب الجداكؿ مف حيث 

 الترتيب  .

عمى المقاكؿ تقديـ برنامج عمؿ يكضح مراحؿ العمؿ كالدفعات المالية المتكقعة  -2
 لمسحب بعد مكافقة الجية المكمفة باإلشراؼ . 

إرفاؽ خطة عمؿ تفصيمية بكيفية تنفيذه لمكاقع المشركع مكقعا مكقع مع اخذ   -3
المكافقة المسبقة عمى ذلؾ مف الميندس المشرؼ عمى المشركع مع األخذ بعيف 

 عتبار عناصر السالمة العامة كالحفاظ عمى البيئة . اال

تعتبر الشركط الخاصة كالمكاصفات الخاصة مكممة لمجزئيف األكؿ كالثاني مف  -4
دفتر عقد المقاكلة كمكممة لممكاصفات العامة لممباني كالطرؽ كالجسكر الصادرة عف 

 كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف . 

عماؿ غير مطابقة لممكاصفات يتـ أزالتيا فكرا في حاؿ قياـ المقاكؿ بتنفيذ أ -5
كعمى نفقتو الخاصة كلك تطمب األجراء أزالتيا بكاسطة مقاكؿ آخر عمى نفقتو كميما 

 بمغت التكمفة .

يجكز العمؿ خارج أكقات الدكاـ كأياـ العطؿ الرسمية في حاؿ طمب المقاكؿ ذلؾ  -6
 العمؿ .خطيا كيتحمؿ المقاكؿ بدؿ إضافي لممراقبيف حسب قانكف 

 العمؿإدارة  ضبط :- 
عداد محاضر االجتماع  معيتعاكف  أف  .الميندس في ترتيب مكاعيد اجتماعات المكقع كا 
عداد التقارير دالصكر الفكتكغرافية لبياف تق بأخذيقـك  أف  .ـ سير العمؿ كا 
العيكب ، أف يضع جدكالن لذلؾ ، كاف يعمـ ممثؿ الميندس عف إنجازاتو أكال  إصالححالة  في

 .بأكؿ 
أك مساعد الميندس لمادة أك عمؿ ما فيجب عمى المقاكؿ البدء  الميندسحالة رفض  في

مقترحاتو باإلعادة أك التصحيح إلى ممثؿ الميندس أك الميندس  يقدـبتصحيح الكضع أف 
 .الخطأ  تكرار،كذلؾ لتالفي 
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% ( عمى كميات العطاء ضمف 25البتراء ) المالؾ ( أضافو ما نسبتو ) إقميـلسمطة  يحؽ -
داخؿ حدكد السمطة كبنفس أسعار العطاء كال يتقاضى المقاكؿ آم عالكات  متفرقةمناطؽ 
 الزيادات في حاؿ إقرارىا كتنفيذىا  ىذهمقابؿ 

 -المقاكالت كأداء ميامو بخصكص العقد : مينة ممارسة
 : الجيدة مارسةالم

يكف قد حدد كصؼ كامؿ لمادة أك منتج أك مصنعيو ، فإنو مف المفيـك أف تككف تمؾ  لـ إذا -
 لممارساتأك العمؿ مالئمة ألغراض العقد أك ما يمكف أف يستنتج مف مضامينو منطقيان  المادة

  والمعمكل القياسيةالتنفيذ الجيدة ، بما في ذلؾ نصكص البنكد كالمكاصفات العامة كالمكاصفات 
 

    

شريطة احضار شيادة تفرغ حديث التخرج بتعييف ككيال مفكضان بمؤىؿ ىندسة مدنية  المقاكؿ يمتـز -
(  500)ة الشرط يتـ خصـ مبمغ كقدر  بيذاكفي حاؿ عدـ االلتزاـ متفرغ لممشركع ،مف نقابة الميندسيف 

 . شيريا مف استحقاقات المقاكؿ دينار

كبخبرة مماثمة ألعماؿ المشركع مكضكع  1عدد بمؤىؿ كمية جامعية متكسطة  مساح -
سنكات( في مجاؿ اإلشراؼ أك التنفيذ أك كمييما )الراتب  3) العطاء ال تقؿ عف

لكؿ  دينار/ شيريا" 1000مف قبؿ المقاكؿ  الذم سيحسـ في حاؿ عدـ التعييف
 (.مساح
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 تلضماناوا تالتفاقياا ذجنما -ج
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 نمورج كتاب عشض المناقصة 1-ج
Letter of Tender 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

___________________________________________________________ 

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

 

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

خططجس ٔؽذثٔل ثنكًٛجس ، ٔيهقك ػشع ثنًُجلظز ، ٔيالفك ثنؼطجء ٔثنًٕثطفجس ، ٔثنً

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

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

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

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

 دًٕؽخ ششٔؽ ثنؼمذ .

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

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

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

 ( يٍ ششٔؽ4/4َضؼٓذ فٙ فجنز لذٕل ػشػُج ، أٌ َمذو ػًجٌ ثألدثء ثنًطهٕح دًٕؽخ ثنًجدر )

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

 فٛٓج ٔفمجً نًضطهذجس ٔعجةك ثنؼمذ خالل " يذر ثإلَؾجص "  .

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

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

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

 

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

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 يٍ ثصفجلٛز ثنؼمذ  ْزث ثنًهقك ؽضءثً  ٚؼضذش ■
 

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

 دجعضكًجل ثنذٛجَجس ثنضجنٛز لذم صمذٚى ػشػّ .

 ثنذٛجٌ ثنًٕػٕع ثنًجدر

 ثنًٕثطفجس ثنفُٛز ثنؼجيز ٔثنخجطز ثنًضؼهمز  ثنًٕثطفجس 1/1/2

 .  ثنًٛجِ ٔثنًؾجس3٘. ثنطشق 2. ثألدُٛز   1

  ثنًخططجس 1/1/3

 دُٚجس )   ـــــ %   ( كفجنز ثنذخٕل فٙ ثنًُجلظز 

 ٕٚيجً صمًٕٚٛجً  (  30)      يذر ثإلَؾجص  1/1/9

 ثالصفجلٛز -1 أٔنٕٚز ٔعجةك ثنؼمذ 1/3

 ثنششٔؽ ثنخجطز -2  

 ثنششٔؽ ثنؼجيز -3  

 ثنًٕثطفجس -4  

 ثنًخططجس -5  

 صظًٛى ثنًمجٔل ) إٌ ٔؽذ( -6  

 ؽذثٔل ثنكًٛجس -7  

 ثنمجٌَٕ ثألسدَٙ ثنمجٌَٕ ثنز٘ ٚقكى ثنؼمذ 1/4

 ثنهغز ثنؼشدٛز نغز ثنؼمذ 1/5

 دضجسٚخ ثنًذجششر صٕفٛش ثنًٕلغ 2/1

  يًغم طجفخ ثنؼًم 3/1

  ثنًُٓذط 3/2

 ػًجٌ ثألدثء ) كفجنز ثنضُفٛز(  4/4

 ثنمًٛز -        

 % ( يٍ لًٛز ثنؼمذ10)

 % ( لًٛز ثألشغجل ثنًُؾضر5) كفجنز إطالؿ ثنؼٕٛح )كفجنز ثنظٛجَز ( 

 ثنًمجٔل يضطهذجس صظًٛى 5/1

 ) إٌ ٔؽذ ثنضظًٛى( 

 

  -ػهٗ ثنًمجٔل صمذًّٚ –دشَجيؼ ثنؼًم  7/2

 ثنًُٕرػ

( أٚجو يٍ صجسٚخ ثنًذجششر دشَجيؼ 7خالل )

 خطٙ

 صؼٕٚؼجس ثنضأخٛش  7/4

 ثنمًٛز  -     

 ( دُٚجس ػٍ كم ٕٚو صأخٛش    85)      

 %( يٍ لًٛز ثنؼمذ15)

 

  ثنقذ ثأللظٗ -  
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 فضشر ثإلشؼجس دئطالؿ ثنؼٕٛح  9/1

 ) فضشر ثنظٛجَز (

( ٕٚيجً يٍ صجسٚخ إَؾجص ثألشغجل دًٕؽخ 365)

 (8/2ثنًجدر )

  ثنضغٛـٛشثس: ثنؼًم دجنًٛجٔيز 10/2

 ■ صمذٚش لًٛز ثألشغجل 11/1
 دجنكٛم يغ ؽذٔل ثنكًٛجس             

 
 طٕعدجنًم  ■  

 
11/2  

 ثنُغذز ثنًتٕٚز يمجدم ثنضقؼٛشثس
 

 %( نهًٕثد ٔثنضؾٓٛضثس ثٜنٛز ثنًٕسدر 80)
 

 %( يٍ لًٛز ثنذُذ أًٚٓج ألم80أٔ )  

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

 %( يٍ لًٛز كم دفؼز5) َغذز ثنًذجنغ ثنًقضؾضر 11/4

 ثنذُٚجس ثألسدَٙ ػًهز ثنذفغ 11/7

  ثنذفؼجس ثنًضأخشرثنفجةذر ثنمجََٕٛز ػهٗ  11/8

ثنضأيُٛجس ثنًطهٕح يٍ ثنًمجٔل  14/1

 ثعضظذثسْج

 

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

 ثنمًٛز ثالعضذذثنٛز يؼذثس ثنًمجٔل -ح   

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

  ثنًغضخذيٍٛ ٔثنؼًجل -د   
 عهطز صؼٛـٍٛ يؾهظ فغ ثنخالفجس 15/1

 )إرث نى ٚضى ثإلصفجق ػهٗ صؼٛـُٛٓج(

 ؽًؼٛز ثنًقكًٍٛ ثألسدَٛـٍٛ

  ثنضقكٛى : 15/3

 دًٕؽخ لجٌَٕ ثنًًهكز ثألسدَٛز ثنٓجشًٛز ثنمجٌَٕ ثنٕثؽخ ثنضطذٛك        

 ثألسدٌ  يكجٌ ثنضقكٛى      

 ثنهغز ثنؼشدٛز نغز ثنضقكٛى     

 ػذد ثنًقكًٍٛ     

 

 

 

 ٔثفذ
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 المناقصة كفالة جرنمو 3 – ج
Form of Tender Guarantee 

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

 
_____________________________________________________ 

 
 

 ....................................................................م(:ثنؼً طجفخ) ثنغجدر إنٗ
ٌّ  إػاليُج صى نمذ  عٛضمذو ............................................................. ششكز: ثنًُجلض أ
 ثنؼطجء ششٔؽ كجَش ٔنًج، ثنؼطجء نذػٕر ثعضؾجدز أػالِ ّػُ ثنًُِٕ نهًششٔع نهًُجلظز دؼشع
ٌّ  ،ّ ؽهذ ػهٗ "ٔدُجء ، ّػشػ يغ يُجلظز دكفجنز ثنًُجلض ٚضمذو أٌ ػهٗ صُض  :يظشفُج فئ

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

 -: ٚهٙ يج ثنطهخ ٚضؼًٍ ٔدقٛظ يُكى خطٙ ؽهخ أٔل ٔسٔد ػُذ .................................
 
ٌّ  -أ  ثنؼشٔع نضمذٚى يٕػذ آخش ثَمؼجء دؼذ ّػشػ دغقخ لجو ، يُكى يٕثفمز دذٌٔ ، ثنًُجلض أ
 أٔ ، ٕٚيجً  ( 90 ) ح ثنًقذدر ثنؼشع طالفٛز ثَمؼجء لذم أٔ
 
ٌّ  -ح  ثنششٔؽ يغ ٚضٕثفك دًج ّػشػ فٙ ٔسدس ثنضٙ ثألخطجء صظقٛـ سفغ لذ ثنًُجلض دأ

 أٔ ، ثنًُجلظٍٛ إنٗ ثنًٕؽٓز ثنضؼهًٛجس فٙ ثنؼشٔع نضذلٛك ثنًقذدر
 
 أٔ ، ثنؼمذ ثصفجلٛز إدشثو فٙ أخفكّ ٔنكُ ، ّػهٛ ثنؼطجء دئفجنز لًضى لذ أَكى -ػ
 
 ثنؼمذ، ششٔؽ دًٕؽخ ثألدثء ػًجَجس صمذٚى فٙ أخفك ّٔنكُ ، ّػهٛ ثنؼطجء دئفجنز لًضى لذ أَكى -د

  إنُٛج إػجدصٓج ٔٚضؼٍٛ ٕٚيجً  ( 90 ) ثنذجنغز ثنكفجنز طالفٛز يذر ثَمؼجء لذم ثنطهخ ٚظهُج أٌ ٔػهٗ
ٌّ  كًج  . ثألسدٌ فٙ دٓج ثنًؼًٕل ثنمٕثٍَٛ صقكًٓج ثنكفجنز ْزِ أ

 
 

 ....................................  :ثنذُك /ثنكفٛم صٕلٛغ
 .....................................  :دجنضٕلٛغ ثنًفٕع
 ...............................................:ثنضجسٚخ
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 نمورج اتفاقية العقذ 4 –ج 
 

Agreement 
 

 طجفخ ثنؼًم :  

  المقـــاول :
___________________________________________________________ 

صظشٚف  دأػًجل ثنخجص ثنؼشٔع ثعضذسثػ ٚشغخ طجفخ ثنؼًم فٙ صُفٛز ثألشغجل ثنًضؼهمز دـ : 

 يٛجِ أيطجس يُطمز ثنطُٛز / ٔثد٘ يٕعٗ 

 ٔثنًكٌٕ يٍ: فغخ ؽذٔل ثنكًٛجس  ثنًشفك 
 

 

 (   OFFERالعشض   )  أوالً:

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

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

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

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

                                              2019يُّ إنٗ ثنًمجٔل ٔرنك لذم صجسٚخ    /    /دضٕلٛؼّ ٔإػجدر َغخز أطهٛز ٔثفذر 

             . 

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

 صى صغهًّ نضُفٛز ثألشغجل .

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

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

 ( : ACCEPTANCEقبول )  ثانياً:
 

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

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

 (               )لًٛز ثنؼمذ: 

 ٕٚيج صمًٕٚٛج   عالعٌٕ(  30يذر ثإلَؾجص:..) 

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

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

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

 ٔظٛفضّ : .........................

 ثنضجسٚخ: .........................
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 الخالفات فطّ  اتفاقية نمورج 5- ج

Dispute Adjudication Agreement 

 

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

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

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

 ....................................:هعنوان ..............................:المجلس ععو

 

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

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

 -: ٚهٙ يج ػهٗ ثصفمٕث

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

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

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

 -: ثنضجنٙ ثنُقٕ ػهٗ ثنقكى

 .  (يمطٕع أٔ شٓش٘ يذهغ)  ثعضذمجء دذل  -

 . كًٛجٔيجس ٕٚو كم ػٍ دُٚجس (   )         -

 .ثألخشٖ ثنُفمجس إنٛٓج يؼجفجً   -

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

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

. 

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

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

 . ثنخالفجس

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

 . ثنؼشدٛز ثنهغز

 

 

 لالعم صاحب                     المقاولكم                               الح  
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 رلك على شهذ وقذ                                 

 (القواعذ) الخالفات فط اتفاقية قواعذ

 

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

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

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

 يهضيجً  ثنضؼٍٛٛ ْزث ٔٚؼضذش إنٛٓج ثنطهخ صمذٚى صجسٚخ يٍ يجً ٕٚ ( 14 ) صضؾجٔص ال يذِ خالل

 . نهطشفٍٛ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . ثنفشٚمٍٛ

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

ٌّ  إعذجس أيكٍ  . َٛز عٕء ػٍ َجصؼ ّد لجو يج أ

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

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

 . ثنخظٕص دٓزث

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

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

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

 

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

 (.صٕفشس إٌ) ثنًضخظظز يؼشفضٓ ٚغضؼًم أٌ - ب

 . ثالعضؾٕثح أعهٕح ثػضًجد ٚضذُٗ أٌ - ت

 . ثنؼمذ أفكجو دًٕؽخ صغضقك ثنضٙ ثنضًٕٚم َفمجس دفغ ٚمشس أٌ - ث
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 دًٕػٕع ٚضؼهك فًٛج صمٛٛى أٔ شٓجدثس أٔ صمذٚشثس أٔ صؼهًٛجس أ٘ ُٔٚمـ ٚشثؽغ أٌ - ج

 . ثنخالف

 نقؼٕس ، ّٔيًغه ثنؼًم ٔطجفخ ّٔيًغه ثنًمجٔل غٛش شخض أل٘ ٚغًـ ال أٌ - ح

 ػٍ فشٚك أ٘ صغٛخ إرث ثالعضًجع ؽهغز ػمذ فٙ ٚغضًش أٌ ّٔن ، ثالعضًجع ؽهغجس

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

 

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

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

 . ّد يضظم

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

 يجً.ٕٚ ( 28 ) ّيذص دزنك إشؼجسثً  ثنفشٚمٍٛ إنٗ ٚشعم

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

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

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

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

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

 ػّ.ثَمطج صجسٚخ

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

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

 . ثٜخش ثنفشٚك إنٗ

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

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

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

 . ثنمٕثػذ نٓزِ ٔفمجً  ٚضى ّدأَ

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

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

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

 . فجػهز غٛش أٔ دجؽهز

 -:ثنضجنٙ ثنُقٕ ػهٗ ثنقكى أصؼجح صذفغ 17-

 .يمطٕع أٔ شٓش٘ كًذهغ ثالعضذمجء دذل -

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

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

 .ّنًٓجي ثنقكى أدثء يذر ؽٛهز عجدضجً  ثنًٛجٔيجس دذل ٚذمٗ -
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 صجسٚخ يٍ ٕٚيجً  ( 28 ) خالل َّٔفمجص ّأصؼجد دذل نهقكى ٚذفغ أٌ ثنًمجٔل ػهٗ ٚضؼٍٛ -

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

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

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

 
 

 

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

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

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

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

 

 دخظٕص ثنؼطجء سلى )      /    (

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

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

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

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

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

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

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

 

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

ثنًقذد يذذةٛجً دضجسٚخ..................... شٓش.....................يٍ ػجو...................... يج نى ٚضى 

 صًذٚذْج أٔ صؾذٚذْج دُجء" ػهٗ ؽهخ طجفخ ثنؼًم .

 

 

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

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

 ثنضجسٚــــخ  : .......................
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 نمورج ظمان إصالح العيوب ) كفالة الصيانة ( 7 –ج 
Defects Liability Guarantee 

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

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

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

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

 دخظٕص ثنؼطجء سلى )      /     (

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

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

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

ل نضُفٛز ؽًٛغ ثنضضثيجصّ فًٛج ٚخض أػًجل ثإلطالفجس ٔثنظٛجَز دًٕؽخ أفكجو ػمذ النضضثو ثنًمجٔ

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

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

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

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

 

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

جٔل دئكًجل ثنُٕثلض ٔثإلطالفجس ثنًطهٕدز يج نى ٚضى صًذٚذْج أٔ صؾذٚذْج دُجء" ثنؼمذ ٔلٛجو ثنًم

 ػهٗ ؽهخ طجفخ ثنؼًم .

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

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

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

 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 ألش أَج ثنًٕلغ إيؼجةٙ ٔخجصًٙ أدَجِ :

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

 

 َمش َقٍ ثنًٕلؼٍٛ إيؼجءثصُج ٔخجصًُج فٙ أدَجِ :

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

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

 

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

 ٔرنك لًٛز ثنذفؼز ثنخضجيٛز ػٍ يششٔع إَشجء :

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

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

 

 يٕػٕع ثنؼطجء سلى :

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

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

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

 فك أٔ ػاللز دجنًششٔع ثنًذٍٛ أػالِ إدشثء يطهمجً .

 

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

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

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

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

 

 .............ثنخجصى:

 

 

 

 

 



 وزارة األشغال العامة واإلسكان / دائرة العطاءات الحكوميةعقد المقاولة الموجز / 

51 
 

 

 

 األخشى بالذفعات متعلق إقشاس 01-ج

 

 

 

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

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

 

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

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

 ٔطفجً  ؽٛجً  َٔشفك"ثٜخشٍٚ"  يٍ شخض إنٗ دفؼٓج صى ٔثنضٙ يجدٚز لًٛز رٔ شٙء ٔأ٘ ثنًذجششر

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

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

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

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

 . فؼالً  صُفٛزِ أؽم يٍ أٔ ثنؼمذ إلدشثو

 

 فٙ دًج دفؼجس أ٘ ٔؽٕد ػٍ ثنفٕس ػهٗ ثألٔل ثنفشٚك إنٗ خطٛجً  صظشٚقجً  َمذو دأٌ َٔضؼٓذ كًج

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

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

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

 . ثنؼمذ دأفكجو

 

 /        / :      فٙ صقشٚشثً  َٕلغ ّٔػهٛ

 
 

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

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

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

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

 

 

 

 

 
 

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

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

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

 

 

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 /      / :       فٙ صقشٚشثً  َٕلغ ّٔػهٛ
 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

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

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

 . ثنؼشع ػٍ يُفظم يغهك ظشف فٙ ثإللشثس ٔػغ ثنًمجٔل ٔػهٗ ، ّػشػ عٛشفغ
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 –سمطة اقميـ البترا التنمكم السياحي  / مديرية االشغاؿ العامو كالدراسات 

 قسـ الدراسات اليندسية
 جدول الكميات واألسعار

 

 

 2019/  11ع   .س إستدراج عروض  
 والخاص بتصريف مياه أمطار القرارة / وادي موسى 

 
 

 ( صفح4عدد صفحات ىذا الجزء )ات 
 ( يط ) كتابة ورقماً تفقيستبعد اي عرض لم تتم تعبئة االسعار فيو بال 
 بخاتم الشركو يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء 
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الكميــــــــــــــــــة  نوع العمل 
بــــــــــــــــــــالرقم 

 والحروف

لسعراالفرادا
 ي

 المبمغ

 د ف د ف

 
 

1 

 لزوم أحواض الترسيببالمتر المكعب : خرسانة مسمحة 
تقديـ كتكريد كتنفيذ كصب خرسانة مسمحة ) مسبقة الخمط ( لزـك احكاض الترسيب 

المكاصفات الفنية الخاصة كالمخططات المرفقة كحسب كالجدراف كراسية العبارة كأجنحتيا 
يـك كالسعر  22مكعبات بعد  2( كغـ/سـ250كباستخداـ خرسانة بقكة كسر ال تقؿ عف )

يشمؿ إضافة ألعماؿ المصانعة الحفريات بكافة انكاعيا كميما كانت االعماؽ ككامؿ 
ؿ السعر  اعماقيا كالتصرؼ بناتج الحفر في حاؿ عدـ صالحيتو ألعماؿ الطمـ كيشم

ـ اف لـز بمكاد ناجحو مخبريان 1الطمـ حكؿ جدراف االحكاض بعرض القاعدة كمساحة عمؿ 
 ككذلؾ مكاد الخرسانة كاإليناع كالفالتر كيستخدـ الطكبار االممس باستخداـ خشب 

(fair- face   مف كافة األقطار كاألطكاؿ 00( كالسعر يشمؿ حديد التسميح ) شد )
كالثني كالضياع ككراسي رفع الحديد كسمؾ التربيط كالدسر كتأميف  المطمكبة  كيشمؿ القص

 األطكاؿ المطمكبة كمف أم مصدر كال تحسب األطكاؿ الزائدة كال تحسب أم عالكة لذلؾ ،
المكاصفات العامة حسب إلنجاز العمؿ حسب األصكؿ ك  كما يشمؿ السعر جميع ما يمـز

 ات الميندس المشرؼ .تعميم كحسب الصادرة عف كزارة األشغاؿ العامة

 
30 

 ثالثون 

 
 ف

 
 د

 
 ف

 
 د

 كتابــــــــة
.........
......... 

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

 
2 

 بالمتر المكعب : خرسانة مسمحة لزوم المناىل
 مناىؿ بأبعاد داخميوال كتنفيذ كصب خرسانة مسمحة ) مسبقة الخمط (  لزـكتقديـ كتكريد 

 ، كبإستخداـمف حيث االبعاد كالتفاصيؿ  الكاقع كيتـ التنفيذ حسب متغيرة حسب الكاقع ، 
 22مكعبات بعد (  2كغـ /سـ 300)  بقكة كسر صغرل ال تقؿ عف  30درجة  خرسانة
، ك  ( كالرجاج الميكانيكي حسب المكاصفات   FAIR FACEيستخدـ الطكبار األممس )يـك

إضافة لمحفريات كالطكبار خرسانو النظافو بقكة كسر ال تقؿ  السعر يشمؿ ك الفنية العامة
السمـ ك  قة بنشميما كانت االقطار كال( 00، كالتسميح حديد شد ) 2كغـ /سـ 150عف 

يشمؿ السعر  ، كما حسب المخططات االنش¾ الداخمي باستخداـ أنابيب مجمفنة قطر 
ممـ كذات كزف ال  000قياس كذلؾ غطاء المنيؿ مف النكع الثقيؿ كالخاص بسمطة المياه 

متكاصمة  كذلؾ ايناع الخرسانة لمدة خمسة أياـ ، كما يشمؿ السعر  كغـ 135يقؿ عف 
كذلؾ أعماؿ الطمـ حكؿ المنيؿ حسب المكاصفات الفنية الخاصة كبطبقات ال تزيد عف ك 

 إلنجاز العمؿ كما يشمؿ السعر جميع ما يمـز مع الرش كالدحؿ ، سـ لمطبقة الكاحدة  20
 كحسب المكاصفات العامة الصادرة عف كزارة األشغاؿ العامةحسب حسب األصكؿ ك 

 تعميمات الميندس المشرؼ .

 
50 

 خمسون

 د ف د ف

 كتابــــــــة
.........
......... 

 كتابــــــــة
............

...... 

 المجمكع ينقؿ الى الخالصة 
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لسعراالفرادا
 ي

 المبمغ

 د ف د ف

 
 

3 

 بالمتر المكعب : خرسانة دبش والباطون
مف الدبش كالباطكف في حاؿ كجكد فرؽ  كصب كعمؿ ركب / جدرافكتنفيذ كتكريد تقديـ 

) مسبقة باستخداـ خرسانة ك منسكب أثناء تركيب العبارات حسب المكاصفات الفنية الخاصة 
يـك كحجارة  22( مكعبات بعد  2كغـ /سـ 150كسر صغرل ال تقؿ عف ) الخمط ( كبقكة

% (  كالسعر يشمؿ الحفريات بكافة  25نظيفة ذات احجاـ مناسبة كبنسبة ال تتجاكز ) 
سـ( لمطبقة  50االعماؽ كالمكاد كالمصانعة كالطمـ عمى طبقات بسماكة ال تزيد عف ) 

كما يشمؿ السعر جميع ( اياـ، 7كااليناع لمدة ) كحيثما يمـزكالدحؿ الكاحدة مع الرش بالماء 
المكاصفات العامة الصادرة عف كزارة األشغاؿ حسب إلنجاز العمؿ حسب األصكؿ ك  ما يمـز
 تعميمات الميندس المشرؼ . كحسب العامة

 
20 

 عشرون 

 
 ف

 
 د

 
 ف

 
 د

 كتابــــــــة
.........
......... 

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

 
4 

 الطولي : عبارات أنبوبية  بالمتر
ـ كجمده كحسب االقطار 2عبارات أنبكبية مسمحو  بمكفو بطكؿ  نقؿ كتركيب كحفر كتأميف

التالية لتصريؼ مياه األمطار ، شامالن السعر كافة أنكاع الحفريات سكاء ترابية كانت أـ 
صخرية أـ خرسانية أك غيرىا كلألعماؽ المطمكبة كالميكؿ حسب الكاقع  مع البنشقة 

سـ  20، كذلؾ أعماؿ الردـ كبطبقات  بالخرسانة حتى الكصكؿ لممناىؿ المطمكب عمميا
كفحص الخطكط كالمناىؿ كتأميف الخط بطبقة رمؿ صكيمح اسفمو كجكانبو كأعاله بسماكة 

سـ ، كاعادة األكضاع في جسـ الطريؽ عمى ما كانت عميو حسب  20ال تقؿ عف 
االصكؿ  كالسعر يشمؿ  تقديـ كتنفيذ المداخؿ كالمخارج  حسب المخططات ككذلؾ التعامؿ 

ريؽ كمراعاة أمكر السالمة العامة  كيشمؿ السعر جميع ما مع كافة العكائؽ داخؿ جسـ الط
يمـز إلتماـ العمؿ حسب المكاصفات كالمقاييس األردنية كالمكاصفات الخاصة ك العامة 

 كحسب المخططات المرفقة كحسب تعميمات الميندس المشرؼ .
 ممـ /عينيف   1000 أنابيب تصريؼ مياه امطار قطر   -أ 
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 الخالصــــــــــــو
 

الصفحو المنقول  بيان االعمال الرقم
 منيا

 القيمو

 دينار فمس

خرسانة مسمحة لزوم أحواض الترسيب + خرسانة مسمحة لزوم  1
 المناىل 

2   

خرسانة مسمحة ألعمال ركب الدبش والباطون + عبارات  2
 أنبوبية 

3   

     

 لمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوعا
  

 
 ..............................................................................................المجموع الكمي :
 .................................................................................................تنزيل او زياده :

 .............................................................................................المجموع النيائي :

 ...................................................................................................اسم الشركو :
 .....................................................................................اسم المفوض / والوظيفو :

 :.....................................................................................التوقيع والختم الرسمي  والتاريخ

 ................................................:....................العنوان ورقم الياتف والفاكس    

 

 
 
 
 

 

 


