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 المقدمة:

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

األردن ويوصى باستخداميا لمشاريع المباني والمشاريع اليندسية ذات القيمة الصغرى نسبيًا السائدة في 
واعتمادًا عمى نوع العمل والظروف المحيطة بو ، ويمكن استخداميا أيضًا لمشاريع بقيمة أكبر .إن ىذه 

ال قصيرة المدة،دون الشروط يمكن أن تكون مالئمة لألشغال البسيطة نسبيًا أو لألشغال المتكررة أو لألشغ
 المجوء إلى عقود المقاولة الفرعية المتخصصة.

إن اليدف من إعداد ىذا النموذج ىو إخراج وثيقة مرنة وشفافة تحتوي عمى جميع األحكام التعاقدية 
الضرورية ، والتي يمكن استخداميا في جميع أشغال المباني أو األشغال اليندسية تحت ظروف ترتيبات 

. وبمعطيات ىذا النموذج يقوم المقاول بتنفيذ األشغال وفقًا لمتصاميم المعدة من قبل صاحب إدارية متنوعة
العمل أو من يمثمو،مع أنو من الممكن أيضًا أن يكون ىذا النموذج مناسبًا لمعقود التي تشمل مقاوالت يتم 

 إعداد تصاميميا من قبل المقاول سواًء لألعمال المدنية أو الكيروميكانيكية.

 الحظ كذلك بأن صاحب العمل لديو عدة خيارات فيما يتعمق بأساليب تقدير القيمة.ي
ومع أنو ال يوجد إشارة إلى الميندس المحايد ،فإن لصاحب العمل الحق في تعيين ميندس مستقل ليعمل 

 بصورة محايدة ،إذا رغب في ذلك.

يانات القانونية قد تتطمب إدخال يوصى باعتماد ىذا النموذج لالستخدام العام،مع مالحظة أن بعض الك
 تعديالت عمى شروطو .

إّن اتفاقية العقد بصيغتيا المقترحة تتضمن كتاب عرض المناقصة وصيغة قبوليا في وثيقة واحده ، ويمزم 
بالتالي أن يتم إدراج المعمومات الالزمة عن المشروع في الممحق ، ومع أّن الشروط العامة يتوقع أن تغطي 

، إاّل أنو بإمكان مستخدمي ىذا النموذج إدخال شروط خاصة إذا رغبوا فيما يتعمق بالحاالت أو معظم العقود 
الظروف الخاصة ، وعندما تصبح مجموعة الشروط العامة والشروط الخاصة شاممتين لحقوق والتزامات 

 فات وقواعدىا .الفريقين ، وليذا فقد يمزم االستعانة بإرشادات الشروط الخاصة وكذلك اتفاقية فض الخال
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 الشروط العامة

 الجزء األول

تنويو: إّن الشروط العامة الواردة في عقد المقاولة الموجز تم استقاؤىا من الشروط التعاقدية التي أعدىا 

 االتحاد الدولي لمميندسين االستشاريـين ) فيديك / العقد الموجز (
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 الشروط العامة
 الفصل األول
 أحكام عامة

GENERAL PROVISIONS 

 ( : التعاريف :1/1المادة )
تكون لمكممات و المصطمحات التالية، حيثما وردت في العقد، المعاني المخصصة ليا ادناه، ما لم يقتض 

 السياق غير ذلك.

 العقد :
 يعني اتفاقية العقد و الوثائق األخرى المدرجة في الممحق . العقد : -1/1/1
 تعني الوثيقة المشار الييا بيذه الصفة في ممحق العقد، بما المواصفات : -1/1/2

في ذلك متطمبات صاحب العمل المتعمقة بالتصاميم المطموب تقديميا من قبل المقاول )ان وجدت(، وأية 
 يقة.تغييرات يتم ادخاليا عمى تمك الوث

تعني مخططات صاحب العمل المتعمقة باألشغال كما ىي مدرجو في ممحق العقد،  المخططات : -1/1/3
 وأي تغيـيرات يتم إدخاليا عمى تمك المخططات.

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

 ص متنازٍل لو.ولكنو ال يعني أي شخ
 )إال إذا تم التنازل بموافقة المقاول(.

 يعني الشخص المشار اليو بيذه الصفة في االتفاقية وكذلك المقاول : -1/1/5
 خمفاؤه القانونيون، ولكنو ال يعني أي شخص متنازٍل لو. )اال اذا تم التنازل بموافقة صاحب العمل(.

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

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

 عميو الفريقان.
 يعني يوما تقويمًا. اليوم : -1/1/8
ينة في الممحق )أو كما يتم تعني الفترة الزمنية المحددة النجاز االشغال كما ىي مب مدة االنجاز : -1/1/9

 ( محسوبًة من تاريخ أمر المباشرة.7/3تمديدىا بموجب المادة 
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 النقد والدفعات :
تعني جميع النفقات التي تكبدىا )أو سوف يتكبدىا( المقاول بصورة صحيحة سواًء في  الكمفة : -1/1/10

 الموقع أو خارجو، بما في ذلك النفقات االدراية وما يماثميا، ولكنيا ال تشمل الربح.
 تعاريف أخرى :

ة لتنفيذ تعني جميع المعدات واآلليات والعربات و غيرىا من االشياء الالزم معدات المقاول : -1/1/11
 االشغال، ولكنيا ال تشمل المواد والتجييزات اآللية.

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

يستطع ذلك الفريق التحرز منو بصورة معقولة قبل ابرام العقد، ومما لم يستطع تجنبو أو تالفيو عند حدوثو، 
 والذي ال يمكن ان يعزى بشكل جوىري الى الفريق األخر.

زء تعني االشياء من كل نوع )غير التجييزات اآللية( التي شكمت أو يقصد منيا تشكيل ج المواد : -1/1/15
 ما من االشغال الدائمة.

تعني اآلليات واالجيزة التي تشكل أو يقصد منيا تشكيل جزء من االشغال  التجييزات اآللية : -1/1/16
 الدائمة.

يعني االماكن التي يوفرىا صاحب العمل لتنفيذ االشغال عمييا، وأية اماكن اخرى يتم  الموقع : -1/1/17
 ءا من الموقع.تحديدىا في العقد عمى أنيا تشكل جز 

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

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

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

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

كيفما ” الجنس اآلخر“أو الى ” الجمع“رف الى واحد تتص” جنس“أو أي ” المفرد“الكممات التي تشير الى 
 يتطمبو السياق.

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

ى المقاول بشأنيا، أما أولوية الترجيح فيما بين فيما بينيا، بقوم صاحب العمل بإصدار التوضيحات الالزمة ال
 وثائق العقد فتكون حسب التسمسل الوارد في الممحق .
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 (: القانون :1/4المادة )
 يكون ىذا العقد خاضعا لمقانون األردني .

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

وما لم يكن قد تم النص عمى المغة فإن لغة االتصال ستكون المغة المحددة في الممحق ، عمما بأنو ال يجوز 
 تأخير تمك االصدارات أو التمنع عن ذلك بصورة غير معقولة .

 (: االلتزامات القانونية :1/6المادة )
 ( .1/4العقد بموجب المادة )يتعين عمى المقاول ان يمتزم بالقانون الذي يخضع لو 

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

THE EMPLOYER 

 ( : توفير الموقع : 2/1المادة )

 يوفر الموقع وحق الدخول إليو حسب األوقات المحددة في الممحق .يتعين عمى صاحب العمل ان 

 ( : التصاريح والتراخيص : 2/2المادة )

يتعين عمى صاحب العمل ، أن طمب منو المقاول ذلك ، أن يساعد المقاول في تقديم الطمبات بشأن 
 الحصول عمى التصاريح أو التراخيص أو الموافقات الالزمة لألشغال. 

 ( : تعميمات صاحب العمل : 2/3المادة )

ينبغي عمى المقاول ان يتقيد بجميع التعميمات التي يصدرىا صاحب العمل بخصوص االشغال، بما في ذلك 
 أية تعميمات بشأن تعميق العمل في االشغال بكامميا أو في أي جزء منيا. 

 ( : الموافقات : 2/4المادة )

احب العمل أو ممثمو بالتعميق عمى أي امر ال تؤثر عمى ان صدور أية موافقة أو قبول أو عدم قيام ص
 التزامات المقاول.
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 الفصل الثالث
 ممثمو صاحب العمل

EMPLOYER’S REPRESENTATIVES 

 ( : ممثل صاحب العمل : 3/1المادة )

يتعين عمى صاحب العمل أن يسمي شخصا مفوضا لمتصرف نيابًة عنو، وتتم تسمية ىذا الشخص في 
 ويتم إشعار المقاول بذلك من قبل صاحب العمل.الممحق 

 ( : الميندس :3/2المادة )

يجوز لصاحب العمل أيضًا ان يعين مؤسسة أو شخصا ما لمقيام بميام محددة ويمكن تسمية ىذه المؤسسة 
أو الشخص في الممحق أو يتم إشعار من المقاول بذلك من قبل صاحب العمل ، من وقت آلخر، ويتعين 

 العمل إشعار المقاول بالواجبات والصالحيات المناطة بالميندس .عمى صاحب 

يتعين عمى الميندس اإلشراف عمى تنفيذ األشغال لتكون مطابقة ألحكام العقد ، وليس لو أية صالحية في 
 إعفاء المقاول من أي التزام من التزاماتو بموجب العقد. 
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 الفصل الرابع
 المقاول

THE CONTRACTOR 

 ( : االلتزامات العامة : 4/1المادة )

ينبغي عمى المقاول أن ينفذ األشغال بصورة سميمة ووفقًا لمعقد ، ويتعين عميو في ىذا السياق ان يوفر 
 المناظرة وااليدي العاممة والمواد والتجييزات اآللية ومعدات المقاول مما يمزم لمتنفيذ .

 يتم توريدىا الى الموقع ممكا لصاحب العمل. تعتبر جميع المواد والتجييزات اآللية التي

 ( : ممثل المقاول : 4/2المادة )

يتعين عمى المقاول ان يقدم الى صاحب العمل لقبولو اسم ومؤىالت الشخص المفوض بتسمم التعميمات نيابة 
 عن المقاول.

 ( : المقاوالت الفرعية : 4/3المادة )

ميا ، كما يتعين عميو أن ال يبرم أي مقاولة فرعية لتنفيذ جزٍء من ال يحق لممقاول ان يتنازل عن االشغال بكام
 االشغال اال بموافقة صاحب العمل.

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

اذا كان ذلك منصوصًا عميو في الممحق ، فإنو يتعين عمى المقاول ان يقدم الى صاحب العمل عند توقيع 
 األداء حسب النموذج المرفق بيذه الشروط من قبل صاحب العمل . اتفاقية العقد ، ضمان

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

بعد إنجاز األشغال وتسمميا من قبل صاحب العمل ، يقوم المقاول بتقديم كفالة الصيانة وتكون ىذه الكفالة 
 عيد لو صاحب العمل ضمان األداء .% ( من قيمة األشغال بعد اإلنجاز ، ولدى تقديميا ي5بنسبة )
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 الفصل الخامس
 التصميم من قبل المقاول

DESIGN BY CONTRACTOR 

 ( : تصميم المقاول : 5/1المادة )

ينبغي عمى المقاول أن يقوم بإعداد التصميم إلى المدى الذي ينص عميو في الممحق، وعميو أن يقدم ذلك 
 تواٍن إلى صاحب العمل.التصميم الذي يتم إعداده من قبمو بدون 

( يوما من تاريخ تسممو لمتصميم ، أن يشعر المقاول بأية تعميقات لو 14يتعين عمى صاحب العمل ، خالل )
ذا لم يكن التصميم المقدم متوافقًا مع العقد ، فيحق لصاحب العمل أن يرفضو مبينًا األسباب .  بشأنو، وا 

عنصر من االشغال الدائمة المصممة من قبمو خالل فترة الـ  كما يتعين عمى المقاول ان ال يقوم بتنفيذ أي
( يومًا ، أو إذا كان قد تم رفض التصميم المتعمق بو. وعمى المقاول ان يعدل التصميم ويعيد تقديمو إلى 14)

 صاحب العمل آخذًا في االعتبار تعميقات صاحب العمل بشأنو عمى النحو الالزم.

 لتصميم :( : المسؤولية عن ا5/2المادة )

 يكون صاحب العمل مسؤواًل عن المواصفات والمخططات المُعّدة من قبمو .
” يبقى المقاول مسؤوال عن التصميم المطموب منو بموجب عرضو وعن التصميم المقدم بمقتضى أحكام ىذا 

تجاوز عمى  بحيث يكونان وافيـين بالغايات المحددة في العقد ، ويكون المقاول أيضًا مسؤواًل عن أي” الفصل 
 حقوق الممكية الفكرية أو براءات االختراع فيما يتعمق بيما .
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 الفصل السادس
 مخاطر صاحب العمل

EMPLOYER’S RISKS 

 ( : مخاطر صاحب العمل : 6/1المادة )

 المخاطر التي يتحمميا صاحب العمل في ىذا العقد تعني : 

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

 االضطرابات المسمحة وأعمال اإلرىاب والثورة أو العصيان أو االستيالء عمى -ب
 الحكم بالقوة أو الحرب االىمية، ضمن حدود الدولة ،

الموقع و/أو االشغال، اال اذا االضطرابات أو المشاغبات أو حركات االخالل بالنظام، مما يؤثر عمى  -ج
 كانت ناتجة عن جياز المقاول أو موظفيو اآلخرين ،

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

 ول لمثل ىذه المواد المشعة،المقا
 الضغوط اليوائية الناتجة عن الطائرات ووسائل النقل الجوية المندفعة بسرعة -ىـ

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

 صاحب العمل مسؤوال عنيم،
أي عمميات ناتجة عن قوى الطبيعة تؤثر عمى الموقع و/ أو األشغال ، مما يعتبر امرًا غير منظور، أو  -ح

 مما ال يستطيع مقاول متمرس أن يتخذ االحتياطات لدرئيا بصورة معقولة.
 القوة القاىرة، -ط
 (، اال اذا كان ذلك التعميق معزوا الى إخفاق المقاول ،2/3عميق العمل بموجب المادة )ت -ي
 أي إخفاق من قبل صاحب العمل، -ك
العوائق المادية أو األوضاع المادية، غير االحوال المناخية، التي قد تتم مواجيتيا في الموقع اثناء تنفيذ  -ل

بمقدور مقاول متمرس أن يتوقعيا بصورة معقولة ، عمى أن االشغال، مما يعتبر امرا غير منظور، وليس 
 يكون المقاول قد قام بإشعار صاحب العمل عنيا حااًل .
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 أي تأخير أو إعاقة ناتجة عن صدور أية أوامر تغييرية، -م
 أي تغيير يتم اجراءه في القانون الذي يحكم العقد، اذا حصل بعد تقديم المقاول لعرضو . -ن
التي تنتج عن حق صاحب العمل في أن يتم تنفيذ األشغال الدائمة عمى أو فوق أو تحت أو الخسائر ”  -س

شغاليا لغرض األشغال الدائمة ، و  خالل أي أرض، وا 
الضرر الذي لم يكن باإلمكان تجنبو والناتج عن تنفيذ المقاول اللتزاماتو بتنفيذ االشغال واصالح أية  -ع

 عيوب فييا . 
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 السابعالفصل 
 مدة اإلنجاز

TIME FOR COMPLETION 

 ( : تنفيذ االشغال : 7/1المادة )

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

 ( : برنامج العمل : 7/2المادة )

عمى المقاول ان يقدم الى صاحب العمل برنامج تنفيذ االشغال ضمن الفترة المحددة في الممحق ، يتعين 
 وبالشكل المنصوص عميو في ذلك الممحق .

 ( : تمديد مدة االنجاز : 7/3المادة )

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

صاحب العمل عندما يتسمم أي طمب من المقاول بخصوص التمديد أن يقيم كل الوثائق المدعمة لمطمب كما 
 قدميا المقاول ، وأن يقوم بإقرار تمديد مدة اإلنجاز عمى نحو مناسب .

 : التأخر في االنجاز: ( 7/4المادة )

اذا اخفق المقاول في انجاز االشغال خالل مدة االنجاز ، فينبغي عميو ان يدفع لصاحب العمل المبمغ 
المحدد في الممحق عن كل يوم تأخير، وتكون مسؤولية المقاول مقابل ذلك اإلخفاق أن يقوم بدفع ىذا المبمغ 

 فقط .
شغال أو استخدام جزء من األشغال فإنو يتم تخفيض تعويضات أما إذا قرر صاحب العمل تسمم جزء من األ
 التأخير بنسبة الجزء المّسمم إلى قيمة العقد .
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 الفصل الثامن
 تسمم األشغال

TAKING OVER 

 ( : اإلنجـاز : 8/1المادة )

 لمتسمم .يقوم المقاول بتقديم إشعار إلى صاحب العمل أو من يمثمو أّن األشغال قد تم إنجازىا وأنيا قابمة 

 ( : إجراءات تسمم األشغال :8/2المادة )

ًً من تاريخ تسممو إلشعار المقاول بالكشف عمى 14يقوم صاحب العمل أو من يمثمو خالل )  -1 ( يومًا
األشغال والتأكد أنيا قابمة لمتسمم وتشكيل لجنة تسمم األشغال عمى أن يكون الميندس ) في حال تعيـين 

 ، ويبمغ المقاول بالموعد المحدد لزيارة الموقع ومعاينة األشغال . ميندس ( أحد أعضاء المجنة

( يومًا من تاريخ تشكيميا بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو من 14تقوم لجنة تسمم األشغال خالل ) -/أ2
ل يمثمو ) إذا رغب ( وفي حال كانت األشغال قابمة لمتسمم بدون نواقص أو بنواقص ال تعيق استخدام األشغا

يتم عمل محضر استالم وتوقيعو من أعضاء المجنة والمقاول أو من يمثمو ) إذا رغب ( ويكون تاريخ إشعار 
 المقاول ىو تاريخ إنجاز األشغال ويتم عمل كشف نواقص

)إّن وجدت ( وتوقيعو من أعضاء المجنة والمقاول أو من يمثمو ) إذا رغب ( ويعطى المقاول مدة محددة 
 يتم بعدىا الكشف عمى الموقع وتسمم األشغال .إلنجاز النواقص ل

في حال وجود نواقص تعيق تسمم األشغال يتم عمل كشف بالنواقص وتوقيعو من أعضاء المجنة -/ب2
والمقاول أو من يمثمو ) إذا رغب ( ويعطى المقاول مدة محددة إلنجاز النواقص ليتم بعدىا إشعار صاحب 

م إنجازىا وأّن األشغال قابمة لمتسمم ، ومن ثم تقوم المجنة بإعادة الكشف العمل أو من يمثمو أّن النواقص قد ت
عداد محضر جديد بتسمم األشغال .  وا 

( أيام من تاريخ تسممو لمحضر تسمم األشغال إصدار شيادة تسمم 10يتعين عمى صاحب العمل خالل ) -3
 األشغال .
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 الفصل التاسع
 اصالح العيوب

REMEDYING DEFECTS 

 ( : إصالح العيوب : 9/1المادة )

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

من قبمو وعن أية عيوب في والمواد والتجييزات اآللية أو بإصالح أية عيوب ناتجة عن التصميم المعد 
 المصنعية بسبب مخالفة لمعقد .

 أما كمفة إصالح العيوب التي تعزى ألي سبب آخر، فإنيا يجب تقديرىا كتغييرات .
واذا اخفق المقاول في اصالح العيوب أو اكمال أية اعمال متبقية خالل فترة معقولة، من تاريخ األشعار فإنو 

 يحق لصاحب العمل القيام بما يمزم الصالحيا عمى حساب المقاول .

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

يمكن لصاحب العمل أن يصدر تعميمات تتعمق بالكشف عمى أي عمل تمت تغطيتو و/أو اختباره ، وما لم 
أو المواد أو التجييزات اآللية والمصنعية قد  يتبين نتيجة الكشف و/أو االختبار أن أيًا من تصاميم المقاول

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

VARIATIONS AND CLAIMS 

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

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

 ظروف العمل . 

 ( : تقييم التغييرات : 10/2ادة )الم

 يتم تقدير قيمة التغييرات عمى النحو التالي: 

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

ّن لم   يتوفر ذلك :وا 
 بأسعار جديدة مناسبة لمبنود كما قد يتم االتفاق عمييا ، أو تمك التي يعتبرىا صاحب العمل مناسبة ، أو –د 
إذا قام صاحب العمل بإصدار تعميمات بذلك ، يتم تنفيذ العمل بالمياومة حسب جدول األسعار بالمياومو  -ىـ

حفظ القيود لساعات العمل لأليدي العاممة ومعدات المقاول المشار إليو في الممحق ، عمى أن يقوم المقاول ب
 والمواد المستخدمة .

 ( : التنبيو المبكر : 10/3المادة )

يتعين عمى كل فريق ان يشعر الفريق اآلخر حالما يتبين لو ان ىنالك ظرفا قد يؤخر األشغال أو يعيقيا ، أو 
ن عمى المقاول أن يتخذ كل الخطوات المعقولة لتقميل انو قد يترتب عميو حق المطالبة بدفعة اضافية، ويتعي

 تمك اآلثار .
إن استحقاق المقاول لتمديد مدة االنجاز أو ألي دفعة إضافية سيكون مقتصرًا عمى الوقت و ، أو الدفعة التي 

 كانت سوف تستحق فيما لو قام بتقديم اإلشعار دون توان واتخاذ جميع الخطوات المعقولة .
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 ( : الحق بالمطالبة : 10/4المادة )

إذا تكبد المقاول كمفة ما نتيجة ألي من مخاطر صاحب العمل، فإن المقاول يكون مستحقا لمقدار تمك 
الكمفة. واذا لزم احداث أي تغيير في األشغال نتيجة ألي من تمك المسؤوليات، فإنو يتم التعامل مع الموضوع 

 كتغيير ) كأمر تغيـيري ( .

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

من ” ( يوما28لقيم التغييرات والمطالبات خالل )” يتعين عمى المقاول ان يقدم لصاحب العمل تحميال مبندا
 تاريخ صدور التعميمات بتغيـير أو من تاريخ حصول الواقعة التي أدت الى تكون المطالبة.

فاق عمى قيمتيا إن أمكن ، فإذا لم يتم االتفاق عمييا، فإنو يتعين عمى يقوم صاحب العمل بالتدقيق واالت
 صاحب العمل ان يقوم بتقدير تمك القيمة .

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

%( من الكمية 20أ. إذا اختمفت الكمية المكالة ألي بند من بنود األشغال زيادة أو نقصانًا بما يتجاوز )
ة في جدول الكميات وكان حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد ليذا البند المدون

 % ( من قيمة العقد ، وأّن ىذا البند لم تتم اإلشارة إليو في العقد عمى أنو بند بسعر ثابت، أو2يتجاوز )

 ( أّن العمل قد صدر بشأنو تعميمات بتغيـير ، و1. ) ب
 ر وحدة مّدون لو في العقد ، و( أنو ال يوجد سع2)
( أنو ال يوجد سعر وحدة محدد مناسب ، ألّن طبيعة العمل فيو ليست مشابية ألي بند آخر في العقد ، 3)

أو أّن العمل ال يتم تنفيذه ضمن ظروف لظروفو ، فإنو يجب اشتقاق سعر وحدة جديد مقارنة مع أسعار بنود 
أثر األمور المبينة في الفقرتين )أ،ب( أعاله ، حسبما ىو واجب العقد ذات الصمة مع تعديل معقول لشمول 

 التطبيق منيا .

ذا لم يكن ىناك بنود ذات صمة فإنو يجب اشتقاقو من خالل تحديد الكمفة المعقولة ، مضافًا إلييا ىامش  وا 
 ربح معقول ، مع األخذ في االعتبار أية أمور أخرى ذات عالقة .

لى أن يحين وقت االتفاق ع مى سعر الوحدة المناسب ، فإنو يتعين عمى صاحب العمل أن يقوم بوضع وا 
 مؤقت ألغراض الدفعات المرحمية . سعر وحدة
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 -في كل األحوال يتم تطبيق سعر الوحدة الجديد عمى النحو التالي :

 و. في حالة الزيادة ، يطبق السعر الجديد عمى الكمية التي تزيد عن الكمية المدونة في الجدول ،  أ
 . في حالة النقص ، يطبق 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 )

 ” .العاشرالفصل “يتم تقدير قيمة االشغال حسبما ىو محدد في ممحق العقد، مع التقيد بأحكام 

 ( : الكشوف الشيرية :11/2المادة )

 يحق لممقاول أن يتقاضى الدفعات الشيرية عما يمي :

 قيمة األشغال التي تم تنفيذىا، –أ 
النسبة المئوية المحددة في الممحق ، من قيمة المواد والتجييزات اآللية التي يتم توريدىا الى الموقع في  -ب

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

 يتعين عمى المقاول ان يقدم الى صاحب العمل كل شير كشفَا يبين المبالغ التي يعتبرىا مستحقة لممقاول .

 ( : الدفعات المرحمية :11/3المادة )

وارد في ( يوما من تاريخ تسممو لكل كشف يتعين عمى صاحب العمل أن يدفع لممقاول المبمغ ال28خالل )
كشف المقاول مخصومًا منو المحتجزات بالنسبة المحددة في الممحق العقد، وأي مبمغ آخر بيّن صاحب 

 العمل أسباب عدم الموافقة عميو .
 ال يكون صاحب العمل ممزمًا بأي مبمغ كان قد سبق وأن اعتبره مستحقًا لممقاول.

حين ان يتسمم ضمان األداء )إن كان مطموبًا يحق لصاحب العمل ان يمتنع عن دفع أي دفعة مرحمية، الى 
 (.4/4( بموجب المادة )

 ( : المحتجزات :11/4المادة )

( يومًا من تاريخ صدور 14يتعين عمى صاحب العمل ان يرد إلى المقاول مبمغ المحتجزات خالل مدة )
 ( . 8/2شيادة تسمم األشغال بموجب المادة ) 
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 ( : تعديل األسعار :11/5المادة )

ا حصل أي تغير في أسعار مواد اإلسمنت أو حديد التسميح أو اإلسفمت أو األنابيب المعدنية أو إذ
البالستيكية أو المحروقات أو أي مواد أخرى يتم تحديدىا في الممحق حسب طبيعة المشروع عما كانت عميو 

بيا يتم مراجعتيا لحساب أي ىذه األسعار قبل يوم واحد من تاريخ إيداع العروض فإّن أسعار البنود المتعمقة 
بالزيادة أو النقصان وفقًا لممعادالت التي يضعيا وزير األشغال العامة واإلسكان في حينو ، ” تعديل سواء

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

 ( : الدفعة الختامية:11/6المادة )

( يوما من تاريخ انقضاء فترة الصيانة في العقد مستخمصا نيائيا الى 21يتعين عمى المقاول ان يقدم خالل )
 صاحب العمل مدعما بالوثائق المطموبة بشكٍل معقول لتمكين صاحب العمل من التحقق قيمة العقد النيائية .

( يوما من تاريخ تقديم 21كما يتعين عمى صاحب العمل ان يدفع لممقاول أي مبمغ مستحق خالل )
لنيائي ، واذا لم يوافق صاحب العمل عمى أي جزء من المستخمص النيائي الذي قدمو المقاول، المستخمص ا

 فإنو يتعين عميو أن يبين اسباب عدم موافقتو عندما يقوم بالدفع. 

 ( : عممة الدفع :11/7المادة )

 يتم الدفع بالعممة المحددة في الممحق .

 ( : الدفعات المتأخرة: 11/8المادة )

الحق في استيفاء الفوائد )بالنسبة المحددة في الممحق ( عن كل يوم يخفق فيو صاحب العمل عن لممقاول 
 الدفع متجاوزًا لفترات الدفع المحددة. 
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 الفصل الثاني عشر
 التقصير

DEFAULT 

 :  ( : تقصير المقاول12/1المادة )

ذا اخفق اذا تخمي المقاول عن األشغال ، أو رفض أو اخفق في االلتزام  بتعميمات صاحب العمل النافذة ، وا 
في مواصمة التنفيذ بالسرعة الالزمة دونما تأخر، أو انو أخّل بالعقد بالرغم من اشعاره خطيا، فإنو يمكن 

 ، ومبينًا فيو التقصير .”المادة“لصاحب العمل إشعاره بذلك ، مشيرًا إلى ىذه 

( يوما من تاريخ تسممو 14عمميا لمعالجة التقصير خالل )إذا لم يقم المقاول باتخاذ كل الخطوات الممكنة 
( 21اشعار صاحب العمل، فإنو يمكن لصاحب العمل انياء العقد بعد توجيو اشعار ثان لممقاول خالل مدة )

يوما أخرى . وعندئذ ، يتعين عمى المقاول ان يخمي الموقع ويترك فيو المواد والتجييزات اآللية وأية معدات 
 در صاحب العمل تعميمات باستخداميا حسب إشعاره الثاني وذلك إلى أن يتم إنجاز األشغال .لممقاول يص

 ( : تقصير صاحب العمل :12/2المادة )

اذا اخفق صاحب العمل في ان يدفع الى المقاول أي دفعة تستحق وفقًا لمعقد ، أو أنو قد قام باإلخالل 
” المادة “إنو يحق لممقاول ان يوجو اشعارًا باإلشارة إلى ىذه بالعقد، بالرغم من تسممو إشعارا خطيًا بذلك، ف

ذا لم يقم صاحب العمل بمعالجة التقصير خالل ) ايام( من تاريخ تسممو لالشعار، 7ومبينًا فيو التقصير. وا 
 فإنو يمكن لممقاول أن يعمق تنفيذ االشغال بكامميا أو أية اجزاء منيا.

( يوما من تاريخ تسممو اشعار المقاول، فإنو يمكن 28قصير خالل )اذا لم يقم صاحب العمل بمعالجة الت
 لممقاول إنياء العقد بعد توجيو اشعار ثان لصاحب العمل خالل مدة

 ( يوما أخرى . وعندئذ يتعين عمى المقاول إخالء الموقع .21)

 ( : )اإلفالس( :12/3المادة )

ب أي قانون مطبق، فإنو يحق لمفريق اآلخر، بواسطة اذا أعمن عن ان أيًا من الفريقين قد أصبح معسرا بموج
اشعار خطي، ان ينيي العقد بصورة فورية. وفي مثل ىذه الحالة، يتعين عمى المقاول )اذا كان ىو الفريق 
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المعسر( ان يخمي الموقع، تاركا فيو أية معدات لممقاول والتي يصدر صاحب العمل بشأنيا اشعارًا خطيًا 
 ى يتم إنجاز األشغال .بضرورة استعماليا حت

 ( : الدفع عند اإلنياء :12/4المادة )

في أن ُيدفع لو الرصيد المتبقي لقيمة ما نفذه من اشغال وما ورده  –بعد إنياء العقد  -يكون المقاول مستحقاً 
 الى الموقع من مواد وتجييزات آلية بصورة معقولة، وعمى ان يتم تعديل المبمغ المستحق لشمول ما يمي : 

 (،10/4أية مبالغ تستحق لممقاول مقابل التغييرات عمال باحكام المادة ) –أ 
 أية مبالغ تستحق لصاحب العمل ، -ب
 اإلفراج عن معدات المقاول في حالة وضع اليد أو استخداميا من قبل صاحب العمل . -ج
ون مستحقًا الستيفاء مبمغ ( ، فإنو يك12/3( أو )12/1إذا قام صاحب العمل بإنياء العقد عمال بالمادة ) -د

 %( من قيمة اجزاء االشغال التي لم تنفذ بتاريخ اإلنياء .20يعادل )
( ، فإنو يكون مستحقًا لكمفة تعميق العمل 12/3( أو )12/2إذا قام المقاول بإنياء العقد عمال بالمادة ) -ىـ

 لم تنفذ بتاريخ االنياء.%( من قيمة االشغال التي 10واالخالء معًامضافا إلييما مبمغًا يعادل )

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

RISK AND RESPONSIBILITY 

 ( : عناية المقاول باألشغال : 13/1المادة )

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

لحق باألشغال أي ضرر أو خسارة خالل الفترة المذكورة أعاله ، فإنو يتعين عمى المقاول أن يقوم بإصالح 
 الضرر أو الخسارة ، لتصبح األشغال مطابقة لمعقد . مثل ىذا

وما لم تكن الخسارة أو الضرر ناتجة عن أي من مسؤوليات صاحب العمل ، فإنو يتعين عمى المقاول أن 
يعوض صاحب العمل ومقاولي صاحب العمل ووكالئو ومستخدميو عن كل خسارة أو ضرر يمحق باألشغال 

الناتجة عن األشغال بسبب إخالل المقاول بالعقد إىمااًل أو تقصيرًا ، ىو أو ، وعن كل المطالبات أو النفقات 
 أي من وكالئو أو مستخدميو.

 ( : القوة القاىرة :13/2المادة )
إذا تعذر عمى أي فريق ، أو كان سيتعذر عميو ، القيام بأي من التزاماتو بسبب قوة قاىرة فإنو يتعين عمى 

ذا تطمب األمر، فإنو يتعين عمى المقاول أن يعمق ذلك الفريق المتأثر إشعار الف ريق اآلخر فورًا باألمر. وا 
 تنفيذ األشغال، والى المدى الذي يتفق عميو مع صاحب العمل أن يقوم بإخالء معدات المقاول.

( يوما، فإنو يمكن ألي من الفريقين أن يرسل إلى الفريق اآلخر 84إذا استمر مفعول القوة القاىرة لمدة )
 ( يوما من تاريخ إرسال اإلشعار.28عارا باإلنياء ، عمى أن يصبح اإلنياء نافذا بعد مرور )إش

بعد اإلنياء، يكون المقاول مستحقًا لمرصيد غير المدفوع من قيمة األشغال المنفذة والمواد والتجييزات اآللية 
 التي تم توريدىا بصورة معقولة إلى الموقع ، مع شمول

 -ما يمي :
 (،10/4مبالغ تستحق لممقاول بموجب المادة )أية  - أ

 كمفة تعميق العمل واإلخالء ، -ب
 أية مبالغ تستحق لصاحب العمل . -ج

 ( يوما من تاريخ اإلشعار باإلنياء .28وعمى أن يتم دفع رصيد ما يستحق دفعو أو استرداده خالل )
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 الفصل الرابع عشر

 التأمين
INSURANCE 

 ( : مقدار الغطاء التأميني: 14/1المادة )

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

 عن أي خسارة وضرر قد يمحق باألشغال والمواد والتجييزات اآللية ومعدات المقاول ، أو -أ
صابة تمحق بأي طرف ثالث أو ممتمكاتو عن مسؤولية كال الفريقين ت -ب جاه أي خسارة وضرر أو وفاة وا 

مما قد ينجم عن تنفيذ المقاول لمعقد ، بما في ذلك مسؤولية المقاول تجاه أية أضرار قد تمحق بممتمكات 
 صاحب العمل )فيما عدا األشغال( ، و

فاة أو إصابة قد تمحق بمستخدمي عن مسؤولية الفريقين وأي ممثل لصاحب العمل والميندس تجاه أية و  -ج
 المقاول، أو صاحب العمل وممثميو وأفراده

والميندس ومستخدميو في الموقع عدا ما يقع ضمن مسؤولية صاحب العمل إلى المدى الذي تحقق ، عن 
 إىمالو أو إىمال ممثمو أو الميندس أو أي من مستخدمييم.

 ( : الترتيبات : 14/2المادة )

أمينات متوافقة مع أية متطمبات محددة في الممحق ، وعمى أن تكون وثائق التأمين صادرة يتعين أن تكون الت
عن جيات مؤمنة وبشروط تأمينية موافق عمييا من قبل صاحب العمل. كما يتعين عمى المقاول أن يقدم 

 د تم تسديدىا.لصاحب العمل اإلثبات بأن وثائق التأمين تظل سارية المفعول وبأن األقساط المترتبة عمييا ق
يحتفظ الفريقان مجتمعين بأية مبالغ يتم صرفيا ليما من قبل الجيات المؤمنة مقابل أي ضرر أو خسارة قد 
تمحق باألشغال، وعمى أن يتم استخداميا إلصالح الضرر وجبر الخسارة أو لمتعويض عن أية خسارة أو 

 ضرر ال يتم إصالحو.
نص عمى المسؤوليات المتقابمة لكل من صاحب العمل والمقاول ينبغي أن تتضمن جميع التأمينات شرطًا ي

 باعتبارىما كتابين منفصمين فييا .
 ( : اإلخفاق في استصدار التأمينات :14/3المادة )

أذا اخفق المقاول في استصدار أو إدامة أي من وثائق التأمين المطموبة بموجب المواد المذكورة أعاله ، أو 
لكافي والوثائق واإليصاالت ، فإنو يحق لصاحب العمل، دون اإلجحاف بأي حق عجز عن تقديم اإلثبات ا

أو معالجة أخرى مترتبة لو ، أن يستصدر أية تغطيات تأمينية عن مثل ىذا اإلخفاق ، وان يدفع ما يترتب 
 عمييا من أقساط ، وان يسترد ما يدفعو إزاءىا كخصميات من أية مستحقات لممقاول .



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

26 
 

 الفصل الخامس عشر
 حل الخالفات

RESOLUTION OF DISPUTES 

 ( : فض الخالفات : 15/1المادة )

إذا لم يتم االتفاق ، فإّن أي خالف ينشأ فيما بين المقاول وصاحب العمل بخصوص العقد أو ما يتصل بو ، 
فض شاماًل ألي تقيـيم أو قرار آخر لصاحب العمل ، فإنو يحق ألي من الفريقين إحالتو لمفض بموجب قواعد 

الخالفات ) القواعد ( المرفقة . ويكون فاض الخالفات ) الحكم ( أي شخص يتفق عميو الفريقان ، وفي حالة 
 ” .القواعد ” عدم اتفاقيما ، يتم تعيـينو بموجب 

 ( : االشعار بعدم الرضى : 15/2المادة )

( ، أو إذا لم يقم الحكم بإصدار قراره خالل  Adjudicatorإذا لم يرض أي من الفريقين بقرار الحكم) 
المشار إلييا، فإنو يمكن لمفريق المعترض إرسال إشعار بعدم رضاه إلى الفريق ” القواعد“الميمة المحددة في 

ذا لم 14اآلخر خالل ) ( يوما من تاريخ تسممو لمقرار أو من تاريخ انقضاء الميمة المحددة التخاذ القرار. وا 
 بعدم الرضى خالل تمك الميمة، فإن قرار الحكم يعتبر نيائيا وممزما لمفريقين. يصدر أي إشعار

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

 كيم : ( : التح15/3المادة )

إن أي خالف صدر بشأنو إشعار بعدم الرضى، يجب الفصل فيو نيائيا من قبل محكم واحد بموجب قواعد 
التحكيم المحددة في الممحق . وفي حالة عدم اتفاق الفريقين عمى تعيـين المحكم ، تقوم سمطة التعيـين 

 المحددة في الممحق بتعيـينو .

 (1/5التحكيم المحدد في الممحق ، وبالمغة المشار إلييا في المادة )يتم عقد جمسات التحكيم في مكان 
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 صجٔنيا نةٔنيقاا دعق

 

 نثاَٙا صءنجا
 

 

 

 

 : .....................................................................................سٔعنيشا

 

 

 ....................................................................................: وقس ءاغنعا

 

 

 

 

 

 

 ٌنهيَاقصٚ تنتعهٚياا-أ

  نخاصةا سٔغنشا-ب 

 تنظياَأا تالتفاقٚاا رجَيا-ج

 

 

 

 

 

 

 سٔغنش/ ا صجٔنيا دنعقا ٌي ٔلألا صءنهج يتيياً دحٔنيا نةٔنيقاا دعق سفتد ٌي صءنجْزا ا سٚعتت

 .   نعايةا

 داً سائ سٚعتت نعايةا سٔغنشا ٔادي عهٗ لٚدتعأٔ  ءنغاأٔ إ ظافةإ ٌي سٔغنشْزِ ا فٙ سدٚ ياإٌّ 

 ٔادنيا كته عهٗ دلٚعّأٔ  ٚهغٙأٔ  فٚظٚأٔ  سٚفس ر٘نا دستانق تّ رخؤٚٔ
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 نثاَٙا صءنجا

 سسنفٓا 

 

 

 

 

 29 انتعهًٛات نهًُاقصٍٛ  أ

 29 ٔثائق انعطاء 

 30 إعذاد ٔتقذٚى عشٔض انًُاقصات 

 32 تقٛٛى انعشٔض ٔإحانة انعطاء 

 33 انعًاَات ) انكفاالت (

 34 انششٔغ انخاصة  ب

 37 ٔانعًاَاتًَارج اإلتفاقٛات  ج

 38 ًَٕرج كتاب عشض انًُاقصة 1-ج

 39 انًهحق 2-ج

 41 ًَٕرج كفانة انًُاقصة 3-ج

 42 ًَٕرج إتفاقٛة انعقذ 4-ج

 43 ًَٕرج إتفاقٛة فّط انخالفات 5-ج

 44 قٕاعذ إتفاقٛة فّط انخالفات 

 47 ًَٕرج ظًاٌ األداء ) كفانة انتُفٛز ( 6-ج

 48 ًَٕرج ظًاٌ إصالح انعٕٛب ) كفانة انصٛاَة ( 7-ج

 49 ًَٕرج يخانصة عٍ دفعة اإلَجاص عُذ تسهى األشغال  8-ج

 50 ًَٕرج إقشاس تانًخانصة 9-ج

 51 يتعهق تانذفعات األخشٖإقشاس  10-ج

 52 إقشاس يتعهق تانذفعات انًًُٕعة  11-ج
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 التعميمات لممناقصين  –أ 

Instructions to Tenderers 

 
 (                 /               مناقصو رقم )

 
 بأعمال تصريف مياه أمطار منطقة الطينة / وادي موسى استدراج العروض الخاص   بمشروع :ص الخا               

 
 
 
يمكن لممقاولين الذين يحق ليم شراء نسخ المناقصـة بموجـب اإلعـالن عـن طـرح ىـذا العطـاء، والـراغبين  (1)

باالشـتراك فـي المناقصــة أن يتقـدموا لمحصــول عمـى نســخة مـن وثـائق العطــاء الموزعـة مــع الـدعوة مقابــل 
 ر.دفع ثمن النسخة المقر 

 تشمل وثائق العطاء ليذا المشروع ما يمي: (2)
 دعوة العطاء بما فييا اإلعالن -

 الشروط العامة لمعقد الجزء األول : -

 :الجزء الثاني -
 التعميمات لممناقصين -أ 

 الشروط الخاصة -ب 
 الشروط الخاصة االضافية -ج 
 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -د

 الثالث:الجزء  -
 المواصفات الخاصة -
 جداول الكميات واألسعار -
 المخططات  :الجزء الرابع -
 المواصفات الفنية العامة  :الجزء الخامس -
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 تلمناقصاا روضع ميدتقو دادعإ
 

 :روضلعا ميدتق يقةطر
، وأن   للعما قعوم رةيازب وميقأن  لمناقصةذه اْ في راكباالشت بغري نم عمى ينبغي( 3)

 مةزلالا تماولمعما جميع عمى ،لخاصةا ّنفقتو ّليتؤمس عمىو ّبنفس ليحصوأن  ّعمي رفيتع
،  لمحميةا داتلعاا رسائو روعبالمش ةطلمحيا ظروفلوا آيتھما مٓيتف، وأن  رضلعا ميدلتق ّل

 عمى رثؤت لتيا كتم، أو  بالمناقصة عالقة آل لتيا رىآلخا ورألما لك، و للعموظروف ا
 .ّضرع رسعاأ ضعو
 
 بتعبئة  ضلمناقا مٕيق، و ٌفتولا ايْ في رجولما لمناقصةا ضٌع ذجٕنم عمى ضٌلعا مويق-أ
 ٍألماكا في لمناقصةا كثائو قعٕيو ىٌخأ كمالحوأي  رألسعاوا تلكمياا اولوجو ذجٕلنما
 .  كليل دةولمحا

 طبخ تلكمماوا مقارباأل تلكمياا داولج في دةحولا رسعاأ خانة تعبئة ونيكأن  رطيشت-ب
 .ضحوا
ذا أ صلمناقا لقب نم ءاطلعا قثائو عمى ليدتعأي  لخاإد وزيج ال-ج أي  صلمناقا رىج، وا 
 .ّضرع ضفر لىإ ؤديي كلذ نفّإ،  تلتعميماذه اْ نم يبأ لّخأو إذا أ ليدتع
 

  ءاطلعا وةعود تلتعميماذه اْ في وبمطلما قلنسا عمى ّضرع دميقأن  صلمناقا عمى بيج( 4)
 : لتاليةا تماولمعموا تلبياناا عمى رضلعا ليشتموأن 

 . للكاما سميرلا صلمناقا وانعن-أ
 آعن قيعوبالت وضلمفا ؤوللممس ضيولتفا بكتاو كةرشأو  نكا رداً ف صلمناقا ةمنشأ ضعو-ب
. 
 يعرلمشا، وا اھزنجوأن أ قسب لتيا يعرلمشاا فصو نبيا مع،  ّالتھؤمو صلمناقا رةخب-ج
 . قعيةوا مقاربأ اھزنجاإ بنس نبيا، و حاليًا آب زملممتا
 بالمبمغ ره،ألمو للعما بصاح لصالح دقمص كشيأو  مالية كفالة دملمقا رضلعا مع قفري-د
 كتم ونتكأن  عمى، و لمناقصةا في ولخدلم صلمناقا زاملتا يةدّ ج عمى لليدك قلممحا في ددلمحا
 مل نيذلا نلممناقصي تلكفاالذه اْ دتعا.  ردنألا في للمعم ّل صخرم كبن نع درةصا لكفالةا

 ءآنتأو ا ءاطلعا حالةإ يخرتا نم مياأ (7)خالل لمجنةا ررهتق حسبما،  ءاطلعا مٓعمي ليح
 لكفالةذه اْ ّليإ دفتعا ءاطلعا ّلي ليحا ذيلا صلمناقا ما، أ قسبأ مآيأ لمناقصةا كفالة صالحية

 . دلعقا وعقو داءألا نضما دميقأن  دبع
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 تكانإذا  ّضربع آفاقأو إر آيمدتق صلمناقا لىإ بمطي رىخأ تبياناأو  تماومعمأي -ـْ
 . تلتعميماذه اْأو  لخاصةا تصفاوالمأو ا إلضافيةا لخاصةا روطلشا بجوبم بةومطم
 
  لكميةا لقيمةا آنأ عمى تلكمياا دولج في ودلبنا مماأ صلمناقا آندوي لتيا رألسعاا رتعتب( 5)
  يةديٓلتما لألعماا كلذك لتشم آن، وأ ملمتسمي قابمة زةمنج ورةبص ودلبنا كتم نم لك
(Preliminaries.) 
 كناْ تكانأو  ء،اطلعا قثائو في ضتناقأو  سلتباأي ا كناْ نكا: إذا ساللتباا ضيحوت( 6)

 سئير لىإ يطخ بمطب دميتقأن  صلمناقا فعمى،  ءاطلعا قثائو في وضغمأي  ضيحولت حاجة
زا ضيحولتا لجأ نم لمختصةا ءاتاطلعا لجنة  ددلمحا يخرلتاا قيسب دعوم في ساللتباا لةوا 
 جميع عمى راتالستفساا عمى إلجابةا يعوزت ميت، و مياأ(  7)  ال يقل عن بما ءاطلعا لفتح

 دعولما ديدتم بمطل رراً مب ضيحولتذا اْ لمث ذيتخأن  وزيج ال، و ءاطلمع نميدلمتقا نلمناقصيا
 .رضلعا ميدلتق ددلمحا
  :روضلعا داعيإ( 7)
 صلخاا (/           ) ءاطع رجلخاا نم ّعمي وممختظرف  فيو متكاماًل رضلعا دميق-أ

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

 آعالنإ في لمختصةا ءاتاطلعا لجنة ددهتح ذيلا ءاتاطلعا دوقصن في ودعيو وللمقاا مسوا
 . داعلإلي نيددلمحا يخرلتاوا دعولما لقبأو  في كلوذ ءاطلعا نع
 .  مقفاًل ّصاحب لىإ ديعاو ضفري داعإليا دعوم دبع دميق رضعّإن أي -ب
 في صنإذا  اّل، إ نلمناقصيا نم بغري نم وربحض عمنية جمسة في دةعا روضلعا تفتح-ج
 . رخآ وبسمأ عتباا عمى ءاطلعا وةعد

 
 :روضلعا ميةزالإ( 8)
ويضل العرض  ّيمدتق دبع رضلعذا اْ بسح وزيج الو صلممناق مًازمم دملمقا رضلعا ريعتب 
 في ددحإذا  اّلإ روضلعا داعيإ يخرتا نم" داءبتا ( يوماً 60) رةلفت ّب دمتق ذيلا صلممناق مًازمم
 . دةلمذه اْ نمأطول  زاملتا دةم ءاطلعا وةعد
 : لمناقصةا رسعو فعدلا تعمال( 9)
 .ءاطلعا وةعد روطش في كلذ رغي عمى صنإذا  اّلإ رينادبال رهسعاأ ميدتق صلمناقا عمى 
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 ءاطلعا حالةوا   روضلعا متقيي
 

 :روضلعا م( تقيي10)
 بجوبم درةلصاا ميةولحكا ءاتاطلعا تتعميما بجوبم آيمـتقيو تلمناقصاا روضع سةدرا ميت 
 . تلتعميماا ذهٓب يةودرا عالإط عمى ونيكأن  صلمناقا في رضيفت، و ميةولحكا لألشغاا ماظن
 : روضلعا ققيدت وبسمأ( 11)
ذه ْ ّعمي ونتكأن  بيج ماو مبمغأي  جممة بحسا نبي ضتناقأو  أطخ رضلعا في دجإذا و-أ 
 ليدتع ميت بالتاليو  دةحولا رسع قبيطتو قيتف بما لمبمغا جممة ليدبتع قلحا لمختصةا فممجنة، 

 . كلذل فقًاو ءاطلمع إلجماليا لمبمغأو ا رألسعاا وعمجم
 يْ تلكمماا كتابة رفتعتب،  تبالكمما كتابة وركذلما نع مقارباأل وركذلما ددلعا فختمإذا ا-ب 
 . لةومعق رغي تبالكمما لقيمةا تكانإذا  اّل، إ كلذل تبعًا لقيمةا تصححو مةزلمما
 وعلمجما ونيكو وعلمجما تصحيح ميت ّفإن،  لحسابيةا تلعممياا نمأي  في أطخ دجإذا و-ج 
 . صلممناق مًازمم لمصححا
 ماإ لمختصةا لمجنة قيح ّفإن،  ودلبنا نم ركثأو أ دبن ربتسعي ميق مل صلمناقّأن ا دجإذا و-د
،  رىألخا ءاطلعا ودبن عمى محممة آكأنو رةلمسعا رغي ودلبنا كتم رعتباأو ا رضلعا ضفر
 . لمقاب دونب ( ءاطلعا ّعمي لحيإذا أ فيما ) اھذتنفي صلمناقا عمىو
 يمي بما قلحا لمختصةا فممجنة،  آفي مبالغأو  ةوطمغم ورةبص دبن ربتسعي صلمناقا مقاإذا -ـْ 
 : 
 ، أو  رضلعا ضفر -1
 نلمناقصيا رسعاوأ جةدارلا وقلسا ربأسعا مستأنسة وللمقاا فةربمع رألسعاا ليدتع -2
 قيمة نم لقأو أ يةومسا ليدلتعا دبع رضلمع إلجماليةا لقيمةا تبقىأن  ةطيرش)  نيرآلخا
 .(لحسابيا ققيدلتا دبع رضلعا
ذه ْ فيورد  بما دمتقي رغي رضعأي  لماْإ في آبحق لمختصةا ءاتاطلعا لجنة ظتحتف( 12)
دون  ءاطلعا حالةوا   ميةولحكا لألشغاا ماظن محكاأ بجوبم آصالحيات رستما كما،  تلتعميماا
 في قحأي  ءاطبالع زيُف مل صمناق يأل ونيكدون أن  كلذ لك ميت، و قيمة روضلعا لبأق دلتقيا
 . كلإزاء ذ ضيوتع يبأ للعما بصاح البةطم
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 ( تلكفاالا ) تلضماناا
 

 ( : ذلتنفيا كفالة ) داءألا نضما( 13)
 يًاطخ ّبالغإ يخرتا نم مًاوي( 14) رةفت لخال دلعقا قيعوبت وميقأن  ءاطبالع زلفائا صلمناقا عمى

 داءألا نضما للعما بصاح لىإ دميقأن  صلمناقا عمى، و ّل ّيمزتمأو  ّعمي ءاطلعا بإحالة
 نع درلصاا نلضماذا اْ قيمة ونتك، و قفرلما نلضماا وذجنم بحس دلعقا تفاقيةا قيعوت دعن
 تمازالتا ذلتنفي ضمانًا كلوذ قلممحا في ددةلمحا بالقيمة ردنألا في للمعم خصةرلما وكلبنا دحأ
 . دلعقا راضألغ ءفاو وللمقاا عمى بتريت دق ما فعدل، و تامًا ذاً تنفي دلعقا

 داءألا نضما ميدتق نع زعج، أو  دلعقا تفاقيةا قيعوت نع رتأخأو  صلمناقا ضفإذا ر
 وعجرلدون ا ّضربع فقةرلما لمناقصةا كفالة درةمصا للعما بلصاح قيح اھدفعن،  وبمطلما
 .آبشأن ضيوتع يبأأو  آب البةطلما في قحأي  صلممناق ونيك ال، و ءلقضاا لىإ

 
 : (لصيانةا كفالة) وبلعيا حصالإ نضما( 14)
 حصالإ نضما،  لألشغاا مبتسم رإلشعاا ّتسمم دعن للعما بلصاح دميقأن  وللمقاا عمى 
 لعماأ ذبتنفي ّقيام نلضما،  زةلمنجا لألشغاا قيمة نم% 5)كفالة الصيانة( بقيمة  وبلعيا
 قممح في آعمي وصلمنصا دةلمم بةومطلما لصيانةوا صقوالنا لستكماوا بقيمة  وبلعيا حصالإ
ذه ْ مبتسمي، و ردنألا في للمعم صخرم كبن نع درةصا ونتك ثبحي، و لمناقصةا رضع
 .هعالأ ّعن وهلمنا داءألا نضما وللممقا ديعاًُ  للعما بلصاح لكفالةا
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 لخاصةا روطلشا-ب
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 الشروط الخاصة
 

عمى المقاول عدم االنتقال من مرحمة عمل إلى أخرى إال بعد الحصول عمى  -1
موافقة الميندس الخطية عمييا مع االلتزام التام بالتنفيذ حسب الجداول من حيث 

 الترتيب  .

عمى المقاول تقديم برنامج عمل يوضح مراحل العمل والدفعات المالية المتوقعة  -2
 لمسحب بعد موافقة الجية المكمفة باإلشراف . 

إرفاق خطة عمل تفصيمية بكيفية تنفيذه لمواقع المشروع موقعا موقع مع اخذ   -3
الموافقة المسبقة عمى ذلك من الميندس المشرف عمى المشروع مع األخذ بعين 

 عتبار عناصر السالمة العامة والحفاظ عمى البيئة . اال

تعتبر الشروط الخاصة والمواصفات الخاصة مكممة لمجزئين األول والثاني من  -4
دفتر عقد المقاولة ومكممة لممواصفات العامة لممباني والطرق والجسور الصادرة عن 

 وزارة األشغال العامة واإلسكان . 

عمال غير مطابقة لممواصفات يتم أزالتيا فورا في حال قيام المقاول بتنفيذ أ -5
وعمى نفقتو الخاصة ولو تطمب األجراء أزالتيا بواسطة مقاول آخر عمى نفقتو وميما 

 بمغت التكمفة .

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

 العملإدارة  ضبط :- 
عداد محاضر االجتماع  معيتعاون  أن  .الميندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وا 
عداد التقارير دالصور الفوتوغرافية لبيان تق بأخذيقوم  أن  .م سير العمل وا 
العيوب ، أن يضع جدواًل لذلك ، وان يعمم ممثل الميندس عن إنجازاتو أوال  إصالححالة  في

 .بأول 
أو مساعد الميندس لمادة أو عمل ما فيجب عمى المقاول البدء  الميندسحالة رفض  في

مقترحاتو باإلعادة أو التصحيح إلى ممثل الميندس أو الميندس  يقدمبتصحيح الوضع أن 
 .الخطأ  تكرار،وذلك لتالفي 
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% ( عمى كميات العطاء ضمن 25) المالك ( أضافو ما نسبتو ) البترا إقميملسمطة  يحق -
داخل حدود السمطة وبنفس أسعار العطاء وال يتقاضى المقاول آي عالوات  متفرقةمناطق 
 الزيادات في حال إقرارىا وتنفيذىا  ىذهمقابل 

 -المقاوالت وأداء ميامو بخصوص العقد : مينة ممارسة
 : الجيدة ارسةالمم

يكن قد حدد وصف كامل لمادة أو منتج أو مصنعيو ، فإنو من المفيوم أن تكون تمك  لم إذا -
 لممارساتأو العمل مالئمة ألغراض العقد أو ما يمكن أن يستنتج من مضامينو منطقيًا  المادة

  والمعمول القياسيةالتنفيذ الجيدة ، بما في ذلك نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات 
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 تلضماناوا تالتفاقياا ذجنما -ج
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 ًَٕرج كتاب عشض انًُاقصة 1-ج
Letter of Tender 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ..........................................................انعطاء سقى:................انًششٔع: 
 

___________________________________________________________ 

 
 إنٗ ثنْجهر )طجفخ ثنؼًم(:....................................................................

 

ر ثنًٕلغ ٔثنضؼٌف ػهٗ ثنظٌٔف ثنًقٛطز دّ ، كًج لًُج دوًثّز شٌٔؽ ثنؼمو ، نمو لًُج دَٚجً

ٔثنًٕثطفجس ، ٔثنًنططجس ٔؽوثٔل ثنكًٛجس ، ٔيهقك ػٌع ثنًُجلظز ، ٔيالفك ثنؼطجء 

 ......................................................................................... ثنًضؼهمز دضُفٛي أشغجل

ثنًشٌٔع ثنًيكًٕ أػالِ . َٔؼٌع َقٍ ثنًٕلؼٍٛ أهَجِ أٌ َمٕو دضُفٛي ثألشغجل ٔإَؾجٍْج 

ٔصْهًٛٓج ٔإطالؿ أٚز ػٕٛح فٛٓج ٔفمجً نٓيث ثنؼٌع ثني٘ ٚشًم كم ْيِ ثنٕعجةك ثنًوًؽز أػالِ 

يْضقمجً نُج يمجدم يذهغ إؽًجنٙ ٔلوًِ : ......................................... أٔ أ٘ يذهغ آمٌ ٚظذـ 

 دًٕؽخ شٌٔؽ ثنؼمو .

ٌّ ٚظم 90َٕثفك ػهٗ ثالنضَثو دؼٌع ثنًُجلظز ْيث نًور ) ( ٕٚيجً يٍ صجًٚل إٚوثع ثنؼٌٔع ، ٔأ

ٌّ يهقك  ثنؼٌع يهَيجً نُج ، ًٔٚكُكى لذٕنّ فٙ أ٘ ٔلش لذم ثَمؼجء يور ثالنضَثو ْيِ ، كًج َمٌ دأ

 ز " .ػٌع ثنًُجلظز ٚشكم ؽَءث" ال ٚضؾَأ يٍ كضجح ثنًُجلظ

( يٍ شٌٔؽ 4/4َضؼٓو فٙ فجنز لذٕل ػٌػُج ، أٌ َموو ػًجٌ ثألهثء ثنًطهٕح دًٕؽخ ثنًجهر )

ثنؼمو ، ٔأٌ َذجشٌ ثنؼًم دضجًٚل أيٌ ثنًذجشٌر ، ٔأٌ َُؾَ ثألشغجل َْٔهًٓج َٔظهـ أٚز ػٕٛح 

 فٛٓج ٔفمجً نًضطهذجس ٔعجةك ثنؼمو مالل " يور ثإلَؾجٍ "  .

ٌّ " كضجح ػٌع ثنًُجلظز" ٔيج نى ٚضى إػوثه ٔصٕلٛغ  ثصفجلٛز ًًّٛز فًٛج دُُٛج ، ٔإنٗ أٌ ٚضى ىنك فئ

 ْيث يغ " كضجح ثنمذٕل أٔ لٌثً ثإلفجنز ثني٘ صظؤًَّ ، ٚؼضذٌ ػموثً يهَيجً فًٛج دُُٛج ٔدُٛكى .

 َٔؼهى كينك دأَكى غٌٛ يهَيٍٛ دمذٕل ألم ثنؼٌٔع لًٛز أٔ أ٘ يٍ ثنؼٌٔع ثنضٙ صموو إنٛكى .

 

 ٌع فٙ ثنٕٛو : ................ يٍ شٌٓ: ................ ػجو/..................فًٌ ْيث ثنؼ
 

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

 شجْو: .................................
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 انًهحق 2 –ج 
Appendix 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 يٍ ثصفجلٛز ثنؼمو  ْيث ثنًهقك ؽَءثً  ٚؼضذٌ ■
 

ٌّ ثنًمجٔل يهَو  يالفظز : دجّضغُجء ثنذُٕه ثنضٙ صًش صؼذتضٓج ٔفمجً نًضطهذجس طجفخ ثنؼًم ، فئ

 دجّضكًجل ثنذٛجَجس ثنضجنٛز لذم صموٚى ػٌػّ .

 ثنذٛجٌ ثنًٕػٕع ثنًجهر

 ثنًٕثطفجس ثنفُٛز ثنؼجيز ٔثننجطز ثنًضؼهمز  ثنًٕثطفجس 1/1/2

 .  ثنًٛجِ ٔثنًؾج3ً٘. ثنطٌق 2ثألدُٛز   . 1

  ثنًنططجس 1/1/3

 يٍ لًٛز ثنؼٌع ثنًموو %   (  3)    كفجنز ثنومٕل فٙ ثنًُجلظز 

يٍ صجًٚل ثيٌ  ٕٚيجً صمًٕٚٛجً  (  30)      يور ثإلَؾجٍ  1/1/9

 شٌِثنًذج

 ثالصفجلٛز -1 أٔنٕٚز ٔعجةك ثنؼمو 1/3

 ثنشٌٔؽ ثننجطز -2  

 ثنشٌٔؽ ثنؼجيز -3  

 ثنًٕثطفجس -4  

 ثنًنططجس -5  

 صظًٛى ثنًمجٔل ) إٌ ٔؽو( -6  

 ؽوثٔل ثنكًٛجس -7  

 ثنمجٌَٕ ثألًهَٙ ثنمجٌَٕ ثني٘ ٚقكى ثنؼمو 1/4

 ثنهغز ثنؼٌدٛز نغز ثنؼمو 1/5

 دضجًٚل ثنًذجشٌر صٕفٌٛ ثنًٕلغ 2/1

  يًغم طجفخ ثنؼًم 3/1

  ثنًُٓوُ 3/2

 ػًجٌ ثألهثء ) كفجنز ثنضُفٛي(  4/4

 ثنمًٛز -        

 % ( يٍ لًٛز ثنؼمو10)

 % ( لًٛز ثألشغجل ثنًُؾَر5) كفجنز إطالؿ ثنؼٕٛح )كفجنز ثنظٛجَز ( 

 يضطهذجس صظًٛى ثنًمجٔل 5/1

 ) إٌ ٔؽو ثنضظًٛى( 

 

  -ػهٗ ثنًمجٔل صموًّٚ –دٌَجيؼ ثنؼًم  7/2

 ثنًُٕىػ

( أٚجو يٍ صجًٚل ثنًذجشٌر دٌَجيؼ 7مالل )

 مطٙ

 صؼٕٚؼجس ثنضأمٌٛ  7/4

 ثنمًٛز  -     

 ( هُٚجً ػٍ كم ٕٚو صأمٌٛ    50)      

 %( يٍ لًٛز ثنؼمو15)
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  ثنقو ثأللظٗ -  
 فضٌر ثإلشؼجً دئطالؿ ثنؼٕٛح  9/1

 ) فضٌر ثنظٛجَز (

( ٕٚيجً يٍ صجًٚل إَؾجٍ ثألشغجل دًٕؽخ 365)

 (8/2ثنًجهر )

  ثنضغٛـٌٛثس: ثنؼًم دجنًٛجٔيز 10/2

 ■ صموٌٚ لًٛز ثألشغجل 11/1
 دجنكٛم يغ ؽؤل ثنكًٛجس             

 
 طٕعدجنًم  ■  

 
11/2  

 ثنُْذز ثنًتٕٚز يمجدم ثنضقؼٌٛثس
 

 %( نهًٕثه ٔثنضؾَٓٛثس ثٜنٛز ثنًًٕهر 80)
 

 %( يٍ لًٛز ثنذُو أًٚٓج ألم80أٔ )  

 ( هُٚجً     ــــــــ   )   ثنقو ثألهَٗ نمًٛز ثنوفؼز ثنًٌفهٛز 11/3

 %( يٍ لًٛز كم هفؼز5) َْذز ثنًذجنغ ثنًقضؾَر 11/4

 ثنوُٚجً ثألًهَٙ ػًهز ثنوفغ 11/7

  ثنفجةور ثنمجََٕٛز ػهٗ ثنوفؼجس ثنًضأمٌر 11/8

ثنضأيُٛجس ثنًطهٕح يٍ ثنًمجٔل  14/1

 ثّضظوثًْج

 

 %( يٍ لًٛز ثنؼمو115) ثألشغجل دًج فٛٓج ثنًٕثه ٔثنضؾَٓٛثس -أ 

 ثنمًٛز ثالّضذوثنٛز يؼوثس ثنًمجٔل -ح   

 )   ــــــــــ   ( هُٚجً ػٍ كم فجهط يُفٌه ػو ثنطٌف ثنغجنظ -ػ   
 يًٓج دهغ ػوه ثنقٕثهط

  ثنًْضنويٍٛ ٔثنؼًجل -ه   

 ّهطز صؼٛـٍٛ يؾهِ فغ ثننالفجس 15/1

 )إىث نى ٚضى ثإلصفجق ػهٗ صؼٛـُٛٓج(

 ؽًؼٛز ثنًقكًٍٛ ثألًهَٛـٍٛ

  ثنضقكٛى : 15/3

 دًٕؽخ لجٌَٕ ثنًًهكز ثألًهَٛز ثنٓجشًٛز ثنمجٌَٕ ثنٕثؽخ ثنضطذٛك        

 ثألًهٌ  يكجٌ ثنضقكٛى      

 ثنهغز ثنؼٌدٛز نغز ثنضقكٛى     

 ػوه ثنًقكًٍٛ     

 

 

 

 ٔثفو
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 انًُاقصة كفانة جرًَٕ 3 – ج

Form of Tender Guarantee 

 
 ................:ىقس انعطاء.......................................................... :انًششٔع

 
_____________________________________________________ 

 
 

 ....................................................................م(:ثنؼً طجفخ) ثنْجهر إنٗ
ٌّ  إػاليُج صى نمو  ّٛضموو ............................................................. شٌكز: ثنًُجلض أ
 ثنؼطجء شٌٔؽ كجَش ٔنًج، ثنؼطجء نوػٕر ثّضؾجدز أػالِ ّػُ ثنًُِٕ نهًشٌٔع نهًُجلظز دؼٌع
ٌّ  ،ّ ؽهذ ػهٗ "ٔدُجء ، ّػٌػ يغ يُجلظز دكفجنز ثنًُجلض ٚضموو أٌ ػهٗ صُض  :يظٌفُج فئ

 
 يذهغ نكى ٚوفغ أٌ ّػُ ًؽؼز ال دضؼٓو ٚكفم ................................................... دُك

 -: ٚهٙ يج ثنطهخ ٚضؼًٍ ٔدقٛظ يُكى مطٙ ؽهخ أٔل ًٔٔه ػُو .................................
 
ٌّ  -أ  ثنؼٌٔع نضموٚى يٕػو آمٌ ثَمؼجء دؼو ّػٌػ دْقخ لجو ، يُكى يٕثفمز دؤٌ ، ثنًُجلض أ
 أٔ ، ٕٚيجً  ( 90 ) ح ثنًقوهر ثنؼٌع طالفٛز ثَمؼجء لذم أٔ
 
ٌّ  -ح  ثنشٌٔؽ يغ ٚضٕثفك دًج ّػٌػ فٙ ًٔهس ثنضٙ ثألمطجء صظقٛـ ًفغ لو ثنًُجلض دأ

 أٔ ، ثنًُجلظٍٛ إنٗ ثنًٕؽٓز ثنضؼهًٛجس فٙ ثنؼٌٔع نضولٛك ثنًقوهر
 
 أٔ ، ثنؼمو ثصفجلٛز إدٌثو فٙ أمفكّ ٔنكُ ، ّػهٛ ثنؼطجء دئفجنز لًضى لو أَكى -ػ
 
 ثنؼمو، شٌٔؽ دًٕؽخ ثألهثء ػًجَجس صموٚى فٙ أمفك ّٔنكُ ، ّػهٛ ثنؼطجء دئفجنز لًضى لو أَكى -ه

  إنُٛج إػجهصٓج ٔٚضؼٍٛ ٕٚيجً  ( 90 ) ثنذجنغز ثنكفجنز طالفٛز يور ثَمؼجء لذم ثنطهخ ٚظهُج أٌ ٔػهٗ
ٌّ  كًج  . ثألًهٌ فٙ دٓج ثنًؼًٕل ثنمٕثٍَٛ صقكًٓج ثنكفجنز ْيِ أ

 
 

 ....................................  :ثنذُك /ثنكفٛم صٕلٛغ
 .....................................  :دجنضٕلٛغ ثنًفٕع
 ...............................................:ثنضجًٚل
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 ًَٕرج اتفاقٛة انعقذ 4 –ج 

 
Agreement 

 

 طجفخ ثنؼًم :  

  انًقـــأل :
___________________________________________________________ 

صُفٛي ( يشٌٔع 3/2020ثنؼطجء ًلى )و ك  ٌٚغخ طجفخ ثنؼًم فٙ صُفٛي ثألشغجل ثنًضؼهمز دـ : 

 ؽوًثٌ لجدٌٕٛ 

 ٔثنًكٌٕ يٍ: فْخ ؽؤل ثنكًٛجس  ثنًٌفك 
 

 

 (   OFFERانعشض   )  أٔالً:

دضفقض ثنٕعجةك ثنًوًؽز فٙ ثنًهقك ، ٔثني٘ ٚؼضذٌ ؽَءثً ال ٚضؾَأ يٍ ْيِ نمو لجو ثنًمجٔل 

مو ، ثالصفجلٛز ، ٔٚؼٌع ثنًمجٔل ثٌ ٚمٕو دضُفٛي ثألشغجل ٔإطالؿ أٚز ػٕٛح فٛٓج ٔفمجً نًضطهذجس ثنؼ

 (  أٔ أ٘ يذهغ آمٌ ٚظذـ يْضقمجً نّ دًٕؽخ أفكجو ثنؼمو .             لوًِ ) يمجدم يذهغ إؽًجنٙ 

ْيث ثنؼٌع ، ثني٘ صموو ثنًمجٔل دُْنضٍٛ أطهٛضٍٛ يٕلؼضٍٛ يُّ ، ًٚكٍ نظجفخ ثنؼًم لذٕنّ إٌ 

                                              2020دضٕلٛؼّ ٔإػجهر َْنز أطهٛز ٔثفور يُّ إنٗ ثنًمجٔل ٔىنك لذم صجًٚل    /    /

             . 

غٌٛ يهَو دمذٕل ثلم ثألّؼجً أٔ لذٕل أ٘ ػٌع  إٌ ثنًمجٔل يضفٓى نقك طجفخ ثنؼًم دأَّ

 صى صْهًّ نضُفٛي ثألشغجل .

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

 ثنضجًٚـــل :   ..............................

 ( : ACCEPTANCEقثٕل )  ثاَٛاً:
 

ٌّ طجفخ ثنؼًم ، دًؾٌه صٕلٛؼّ أهَجِ ، لو لذم دؼٌع ثنًمجٔل ٕٔٚثفك ثَّ إٍثء لٛجو ثنًمجٔل  إ

 دضُفٛي ثألشغجل ٔإطالؿ أٚز ػٕٛح فٛٓج ، ّٛمٕو دًٕثفجصّ دجنوفؼجس فْخ أفكجو ثنؼمو.

 (               )لًٛز ثنؼمو: 

 ٕٚيج صمًٕٚٛج   عالعٌٕ(  30يور ثإلَؾجٍ:..) 

 
 ثنؼًم. صؼضذٌ ْيِ ثالصفجلٛز َجفير دضجًٚل صْهى ثنًمجٔل نهُْنز ثألطهٛز ثنًٕلؼز يٍ لذم طجفخ

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

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

 ٔظٛفضّ : .........................

 ثنضجًٚل: .........................
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 انخالفات فطّ  اتفاقٛة ًَٕرج 5- ج

Dispute Adjudication Agreement 

 

 ...........................................................:عانًششٔ ٔصف

 .................................... ّ:عُٕاَ ................................:انعًم صاحة

 ....................................ّ:عُٕاَ ......................................:انًقأل

 ....................................:ّعُٕاَ ..............................:انًجهس ععٕ

 

 ثنقكى دضؼٍٛٛ يؾضًؼٍٛ ٌٚغذجٌ ٔكًَٕٓج " ثنؼمو ثصفجلٛز " دئدٌثو ٔثنًمجٔل ثنؼًم طجفخ لجو نًج

ٌّ  ، " DAB "" ثنًؾهِ "ًْٔٚٗ أٚؼجً   لو ِ،ثنًؾه ٔػؼٕ ٔثنًمجٔل ثنؼًم طجفخ يٍ كالً  فئ

 -: ٚهٙ يج ػهٗ ثصفمٕث

 ثنضؼوٚالس إهمجل يغ ، ثننالفجس فغّ  الصفجلٛز شٌٔؽجً  ثالصفجلٛز دٓيِ ثنًهقمز ثنشٌٔؽ صؼضذٌ  1- 

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

 أصؼجح دول هفغ ٚضى ّٕف ّفئَ ، ثننالفجس فغ ثصفجلٛز شٌٔؽ يٍ ( 17 ) ثنًجهر دأفكجو ػًالً  2-

 -: ثنضجنٙ ثنُقٕ ػهٗ ثنقكى

 .  (يمطٕع أٔ شٌٓ٘ يذهغ)  ثّضذمجء دول  -

 . كًٛجٔيجس ٕٚو كم ػٍ هُٚجً (   )         -

 .ثألمٌٖ ثنُفمجس إنٛٓج يؼجفجً   -

 فغ ثصفجلٛز دشٌٔؽ ثألمٌٖ ٔثنُفمجس ثألصؼجح دوالس دوفغ ٔثنًمجٔل ثنؼًم طجفخ لٛجو إٍثء-3

ٌّ  ، ثننالفجس  ثالصفجلٛز ْيِ ألفكجو ٔفمجً  نهنالفجس كًْٕ " ثنًؾهِ " دًٓجو ٚمٕو دأٌ ٚضؼٓو ثنقكى فئ

. 

 فغ نًٓجو ّأهثة إٍثء ، نهقكى ٚوفؼج دأٌ ٔيُفٌهٍٚ يؾضًؼٍٛ ٔثنًمجٔل ثنؼًم طجفخ ٚضؼٓو -4

 فغ ثصفجلٛز شٌٔؽ دًٕؽخ ّن صضقمك ثنضٙ ثألمٌٖ ٔثنُفمجس ٔثنًٛجٔيجس ثالّضذمجء دول ثننالفجس

 . ثننالفجس

5- ٌّ  ْٙ ثنفٌٚمٍٛ دٍٛ ثالصظجالس نغز ٔصؼذٌ ثألًهَٙ ثنمجٌَٕ ألفكجو مجػؼز ثالصفجلٛز ْيِ إ

 . ثنؼٌدٛز ثنهغز

 

 مانعً صاحة                     انًقألكى                               انح  

 

 

 

 رنك عهٗ شٓذ ٔقذ                                 
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 (انقٕاعذ) انخالفات فط اتفاقٛة قٕاعذ

 

 َشٕء صجًٚل يٍ يجً ٕٚ(21 ) صضؾجٍٔ ال يور مالل(  ثنقكى ) ًْٚٗ مالف َشٕء فجنز فٙ-1

 فٌٚك أ٘ فذئيكجٌ ىنك ػهٗ ثالصفجق ٚضى نى ٔإىثّ. صًْٛض ػهٗ ثنفٌٚمٍٛ دجصفجق ، ثننالف

 ّدضؼُٛٛ صمٕو أٌ ثنضؼٍٛٛ ّهطز ٔػهٗ ّنضؼُٛٛ ثنًهقك فٙ ثنًقوهر ثنضؼٍٛٛ ّهطز إنٗ ثنطهخ

 يهَيجً  ثنضؼٍٛٛ ْيث ٔٚؼضذٌ إنٛٓج ثنطهخ صموٚى صجًٚل يٍ يجً ٕٚ ( 14 ) صضؾجٍٔ ال يوِ مالل

 . نهطٌفٍٛ

 فضٌر ثَضٓجء ػُو ثنضؼٍٛٛ يور ٔصُمؼٙ ، ثنفٌٚمٍٛ دٍٛ دجالصفجق ثنقكى صؼٍٛٛ إَٓجء ًٚكٍ  2-

 . الفمجً  ٚمغ أًٚٓج نهقكى ثنًقٕل ثننالف ّقخ أٔ ثنقكى لٌثً إطوثً أٔ ثنظٛجَز

 ، ٔال ثنفٌٚمٍٛ ػٍ ٔيْضمالً  يقجٚوثً  يًٓضٓ أهثء مالل ٔٚذمٗ ٚكٌٕ أٌ ثنقكى ػهٗ ٚضؼٍٛ 3-

 ٚفظـ أٌ ّٔػهٛ ، ثٜمٌ ثنفٌٚك ٔيٕثفمز دجؽالع إالّ  فٌٚك أ٘ إنٗ ثنُظـ صموٚى نٓ ٚؾٍٕ

 . ّثّضمالنٛض أٔ ّفٛجهٚض ػهٗ ٚؤعٌ لو يًج ّد ػهى ػهٗ أطذـ شب أ٘ ػٍ ٔمطٛجً  فًٕثً 

 يًُٓج كم دئػطجء ، ثنفٌٚمٍٛ دٍٛ فًٛج ّٕٔثةٛز دئَظجف ٚضظٌف أٌ ثنقكى ػهٗ ٚضؼٍٛ -4

 . ثٜمٌ ثنفٌٚك ّٚموي يج ػهٗ ًهٔهِ ٔصموٚى ّلؼٛض نؼٌع يؼمٕنز فٌطز

 ٚؼموْج ثنضٙ ثالّضًجع ٔؽهْجس َّٔشجؽجص ثنؼمو صفجطٛم يغ ٚضؼجيم أٌ ثنقكى ػهٗ ٚضؼٍٛ  5-

 ّ ػهٛ ٚؾخ كًج ، ثنفٌٚمٍٛ دًٕثفمز إالّ  يؼجيُٛٓج يٍ أ٘ ػٍ ٚظٌؿ ال ٔأٌ ، صجيز دٌْٚز

 دًٕثفمز إالّ  فُٛز أٔ لجََٕٛز مذٌر أٚز ْٚضموو أٌ أّٔ دًًٓض ثنمٛجو آمٌ ؽٌف أل٘ ٕٚكم ال أٌ

 . ثنفٌٚمٍٛ

 إىث إالّ  ّأغفه أيٌ أّٔ د لجو فؼم دشأٌ إهػجء أ٘ ػٍ يْؤٔالً  فجل أ٘ فٙ ثنقكى ٚؼضذٌ ال 6-

ٌّ  إعذجس أيكٍ  . َٛز ّٕء ػٍ َجصؼ ّد لجو يج أ

 ثنٕلش فٙ ثنفٌٚمجٌ إنٛٓج ٚوػٗ ثّضًجع ؽهْز ٚؼمو ٔأٌ ثنًٕلغ ٍٚجًر ٚمًٌ أٌ نهقكى 7-

 نطهخ ثالّضؾجدز ثنفٌٚمٍٛ ٔػهٗ ، يًُٓج ٔعجةك أٚز ٚطهخ ألٌنّ ٔ ٚقوهًْج ثنهيٍٚ ٔثنًكجٌ

 . ثننظٕص دٓيث

 دجنظالفٛز يضًضؼجً  ٔٚكٌٕ ،( كًقكى ٔنِٛ) يضقَٛ غٌٛ كنذٌٛ ٚضظٌف أٌ ثنقكى ػهٗ ٚضؼٍٛ 8-

 أٔ إؽٌثءثس دأٚز ثنضمٛو هٌٔ يُجّذجً  ٌٚثِ كًج ثالّضًجع ؽهْجس نؼمو ثنكجيهز

 -: ثنضجنٛز دجنظالفٛجس ثنْٛجق ْيث فٙ ٔٚضًضغ ، ثنمٕثػو ْيِ دجّضغُجء لٕثػو

 

  ّإنٛ ثنًقجنز ثننالفجس َطجق ٔكينك ، ثنيثصٛز ّطالفٛض يوٖ ٚمًٌ أٌ - أ

 (.صٕفٌس إٌ) ثنًضنظظز يؼٌفضٓ ْٚضؼًم أٌ - ب

 . ثالّضؾٕثح أّهٕح ثػضًجه ٚضذُٗ أٌ - ت

 . ثنؼمو أفكجو دًٕؽخ صْضقك ثنضٙ ثنضًٕٚم َفمجس هفغ ٚمًٌ أٌ - ث

 دًٕػٕع ٚضؼهك فًٛج صمٛٛى أٔ شٓجهثس أٔ صموٌٚثس أٔ صؼهًٛجس أ٘ ُٔٚمـ ٌٚثؽغ أٌ - ج

 . ثننالف
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 نقؼًٕ ، ّٔيًغه ثنؼًم ٔطجفخ ّٔيًغه ثنًمجٔل غٌٛ شنض أل٘ ًْٚـ ال أٌ - ح

 ػٍ فٌٚك أ٘ صغٛخ إىث ثالّضًجع ؽهْز ػمو فٙ ْٚضًٌ أٌ ّٔن ، ثالّضًجع ؽهْجس

 . ثنؾهْز يٕػو ػٍ طقٛقز دظًٕرّ إدالغ صى ّأَ يٍ ثنضقمك دؼو ، ثنقؼًٕ

 

 ثنفٌٚمٍٛ لذم يٍ ثنًْذمز ثننطٛز ثنًٕثفمز دؤٌ نهغٌٛ ثالصفجلٛز ػٍ ثنضُجٍل نهقكى ٚؾٍٕ ال-9

 أٔ ثنؼمو ػٍ َجشب مالف أل٘ دجنُْذز هنٛم أ٘ نضموٚى كشجْو ثنقكى ْٚضوػٗ ال أٌ ٌٚثػٗ -10

 . ّد يضظم

 أٌ شٌٚطز،  ثنًقوهر ثنًٓهز مالل ّن ثنوفغ ٚضى نى إىث ثنؼًم ػٍ ٚضٕلف أٌ نهقكى ٚقك -11

 يجً.ٕٚ ( 28 ) ّيوص دينك إشؼجًثً  ثنفٌٚمٍٛ إنٗ ٌّٚم

 ثنؼًم طجفخ ٚمٕو ، ثنقكى يٍ ّإنٛ صموو ثنضٙ ثنًطجنذجس يمجدم ثنوفغ ػٍ ثنًمجٔل صنهف إىث -12

 . إٍثءْج يذجنغ يٍ ثنًمجٔل ػهٗ ٚضٌصخ يج ْٚضٌه أٌ ٔنٓ ثنقكى إنٗ دجنوفغ

 فجنز ٔفٙ . ٕٚيجً  ( 21 ) ّيوص دئشؼجًِ ثنفٌٚمٍٛ ٚؼهى أٌ شٌٚطز ْٚضمٛم أٌ نهقكى ًٚكٍ-33

 ّيٓجي أهثء فٙ ثالّضًٌثً ًّفؼ أٔ ػموِ إَٓجء أٔ ّيٓجي أهثء ػٍ ػؾَِ أٔ يٕصٓ أٔ ثّضمجنضٓ

 يٍ ٕٚيجً  (34)ماللّ ن دوٚم دضؼٍٛٛ ٚمٕيج أٌ ثنفٌٚمٍٛ ػهٗ ٚضؼٍٛ فئَٓ ، ثنمٕثػو ْيِ دًٕؽخ

 ػّ.ثَمطج صجًٚل

 فٙ ثنضوثٔل ٔنغز ، ٔثنفٌٚمٍٛ ثنقكى ٔكينك ثنفٌٚمٍٛ دٍٛ ثالصظجل نغز صكٌٕ أٌ ٚضؼٍٛ- 14

 يٌثّالس أٚز ػٍ َْل إًّجل ٚضى ٔأٌ ثننالفجس فغ ثصفجلٛز فٙ ثنًقوهر دجنهغز ، ثنؾهْجس

 . ثٜمٌ ثنفٌٚك إنٗ

 ٔىنك ّإنٛ ٚقجل مالف أ٘ دشأٌ ثنفٌٚمٍٛ إنٗ مطٛجً  لٌثًِ ٚظوً أٌ ثنقكى ػهٗ ٚضؼ15ٍٛ-

 فغ ثصفجلٛز ٌّٚجٌ صجًٚل يٍ أٔ ّإنٛ ثننالف إفجنز صجًٚل يٍ ٕٚيجً  ( 21 ) صضؼوٖ ال فضٌر مالل

 ّفٛ ُِٕٚ ٔأٌ ، يْذذجً  ثنمٌثً ٚكٌٕ أٌ ٚؾخ . ّإنٛ ثننالف إفجنز دؼو صًش لو كجَش إٌ ، ثننالفجس

 . ثنمٕثػو نٓيِ ٔفمجً  ٚضى ّدأَ

 ّفئَ ، َٛز دْٕء صظٌف أٔ ، ّدؼًه آَفجً  (3 ) ًلى ثنذُو أفكجو يٍ أ٘ دُمغ ثنقكى لجو إىث 16-

 ٔثنُفمجس ثنٌّٕو صهك ٌٚه أٌ ّػهٛ ٔٚضؼٍٛ ، َّفمجص أٔ ّأصؼجد دول نمذغ يْضقك غٌٛ ٚؼضذٌ

 أطذقش ثننالفجس فم دشأٌ ّإؽٌثءثص أٔ لٌثًثصٓ أٌ ثنُمغ ىنك ػٍ َضؼ إىث ، ّن طٌفٓج صى ثنضٙ

 . فجػهز غٌٛ أٔ دجؽهز

 -:ثنضجنٙ ثنُقٕ ػهٗ ثنقكى أصؼجح صوفغ 17-

 .يمطٕع أٔ شٌٓ٘ كًذهغ ثالّضذمجء دول -

 .ثالّضًجع ؽهْجس ػمو أٔ ثنًٕلغ ٍٚجًر فٙ ػًم ٕٚو كم ػٍ ثنًْجٔيجس -

 .ٔثإلػجشز ثنْفٌ ٔيظجًٚف ٔثنفجكْجس ثنٓجصفٛز ثنًكجنًجس يغم ثنًٓجو أهثء َفمجس إنٛٓج يؼجفجً  -

 .ّنًٓجي ثنقكى أهثء يور ؽٛهز عجدضجً  ثنًٛجٔيجس دول ٚذمٗ -

 صجًٚل يٍ ٕٚيجً  ( 28 ) مالل َّٔفمجص ّأصؼجد دول نهقكى ٚوفغ أٌ ثنًمجٔل ػهٗ ٚضؼٍٛ -

 . الفمجً  يُٓج ( % 50 ) َْذضٓ يج دوفغ ثنؼًم طجفخ ٔٚمٕو دينك ثننجطز نهفٕثصٌٛ صْهًٓ
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 ثَؼوثو أٔ إَٓجةٓج أٔ َمؼٓج دْذخ أٔ ،،  ثننالفجس فغ دجصفجلٛز ٚضؼهك مالف أ٘ َشأ إىث -18

 . ثألًهَٙ ثنضقكٛى لجٌَٕ أفكجو دًٕؽخ ّٔصْٕٚض ثننالف فٙ ثنُظٌ ٚضىّ فئَ، أعٌْج
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 ًَٕرج ظًاٌ األداء ) كفانة انتُفٛز ( 6 –ج 
Performance Guarantee 

 
 

 

 : ...................................................................................إنٗ ثنْجهر
 .. 

 : .................................................................. ٌَْٚج إػاليكى دأٌ يظٌفُج

 
 لو كفم دكفجنز يجنٛز ، ثنًمجٔل:..................................................................

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

 

 دنظٕص ثنؼطجء ًلى )      /    (

 ثنًضؼهك دًشٌٔع :..............................................................................

 دًذهغ : ) ........................................( هُٚجً أًهَٙ.................................

.................................................................ٔىنك نؼًجٌ صُفٛي ثنؼطجء ثنًقجل ػهّٛ 

فْخ ثنشٌٔؽ ثنٕثًهر فٙ ٔعجةك ػمو ثنًمجٔنز ، ٔأَُج َضؼٓو دأٌ َوفغ نكى . دًؾٌه ًٔٔه أٔل 

يغ ىكٌ  ؽهخ مطٙ يُكى ثنًذهغ ثنًيكًٕ أٔ أ٘ ؽَء صطهذَّٕ يُّ دؤٌ أ٘ صقفع أٔ شٌؽ.

ٌّ ثنًمجٔل لو ًفغ أٔ أمفك فٙ صُفٛي أ٘ يٍ ثنضَثيجصّ دًٕؽخ  ثألّذجح ثنوثػٛز نٓيث ثنطهخ دأ

 ثنؼمو . ٔىنك دظٌف ثنُظٌ ػٍ أ٘ ثػضٌثع أٔ يمجػجر يٍ ؽجَخ ثنًمجٔل ػهٗ إؽٌثء ثنوفغ .

 

دًٕؽخ ثنؼمو ٔصذمٗ ْيِ ثنكفجنز ّجًٚز ثنًفؼٕل يٍ صجًٚل إطوثًْج ٔنقٍٛ صْهى ثألشغجل ثنًُؾَر 

ثنًقوه يذوةٛجً دضجًٚل..................... شٌٓ.....................يٍ ػجو...................... يج نى ٚضى 

 صًوٚوْج أٔ صؾوٚوْج دُجء" ػهٗ ؽهخ طجفخ ثنؼًم .

 

 

 صٕلٛغ ثنكفٛم/ يظٌف:....................
 

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

 ــــل  : .......................ثنضجًٚ
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 ًَٕرج ظًاٌ إصالح انعٕٛب ) كفانة انصٛاَة ( 7 –ج 
Defects Liability Guarantee 

 
 إنٗ ثنْجهر :.....................................................................................

ٌّ يظٌفُج:   ....................................................................ٌَْٚج إػاليكى دأ

 لو كفم دكفجنز يجنٛز ، ثنًمجٔل: ..................................................................

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

 دنظٕص ثنؼطجء ًلى )      /     (

 ثنًضؼهك دًشٌٔع : .............................................................................

 دًذهغ : ) ........................................( هُٚجً أًهَٙ.................................

..........................................................................ٔىنك ػًجَجً .......................

النضَثو ثنًمجٔل نضُفٛي ؽًٛغ ثنضَثيجصّ فًٛج ٚنض أػًجل ثإلطالفجس ٔثنظٛجَز دًٕؽخ أفكجو ػمو 

ثنًيكًٕ ثنًذهغ  -دًؾٌه ًٔٔه أٔل ؽهخ مطٙ يُكى  -ثنًمجٔنز ثنًٕؽَ.  ٔإَُج َضؼٓو دأٌ َوفغ نكى 

أٔ أ٘ ؽَء صطهذَّٕ يُّ دؤٌ أ٘ صقفع أٔ شٌؽ / يغ ىكٌ ثألّذجح ثنوثػٛز نٓيث ثنطهخ دأٌ 

ثنًمجٔل لو ًفغ أٔ أمفك فٙ صُفٛي ثنضَثيجصّ فًٛج ٚنض أػًجل ثإلطالفجس ٔثنظٛجَز دًٕؽخ 

 ثنؼمو ، ٔكينك دظٌف ثنُظٌ ػٍ أ٘ ثػضٌثع أٔ يمجػجر يٍ ؽجَخ ثنًمجٔل ػهٗ إؽٌثء ثنوفغ .

 

صذمٗ ْيِ ثنكفجنز ّجًٚز ثنًفؼٕل يٍ صجًٚل إطوثًْج ٔنقٍٛ ثنضْهى ثنُٓجةٙ نألشغجل  دًٕؽخ ٔ

ثنؼمو ٔلٛجو ثنًمجٔل دئكًجل ثنُٕثلض ٔثإلطالفجس ثنًطهٕدز يج نى ٚضى صًوٚوْج أٔ صؾوٚوْج دُجء" 

 ػهٗ ؽهخ طجفخ ثنؼًم .

 صٕلٛغ ثنكفٛم/ يظٌف:....................
 

 غ : .......................ثنًفٕع دجنضٕلٛ      
 

 ثنضجًٚــــل  : .......................                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

49 
 

 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 

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

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

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

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

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

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

لمملكة األردنٌة وقٌمتها بحٌث تبرأ ذمة صاحب العمل ......................... وحكومة ا

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

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

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

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

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

 ....................الخاتم:
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 ًَٕرج إقشاس تانًخانصة 9-ج                  
Discharge Statement 

 

 

 ألٌ أَج ثنًٕلغ إيؼجةٙ ٔمجصًٙ أهَجِ :

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

 

 َمٌ َقٍ ثنًٕلؼٍٛ إيؼجءثصُج ٔمجصًُج فٙ أهَجِ :

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

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

 

 دأَُج لذؼُج يٍ ................................ يذهغ ) .....................( هُٚجًثً أًهَٛجً .

 ٔىنك لًٛز ثنوفؼز ثننضجيٛز ػٍ يشٌٔع إَشجء :

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

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

 

 يٕػٕع ثنؼطجء ًلى :

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

َظٌؿ دًٕؽخ ْيث ثإللٌثً أَُج لو لًُج دضموٚى كجفز يطجنذجصُج ثنًضؼهمز دجنؼمو ٔدٓيث فئَُج َذٌا 

ىيز......................................................... ٔفكٕيز ثنًًهكز ثألًهَٛز ثنٓجشًٛز يٍ أ٘ 

 ٔ ػاللز دجنًشٌٔع ثنًذٍٛ أػالِ إدٌثء يطهمجً .فك أ

 

 ٔػهّٛ َٕلغ صقٌٌٚثً فٙ ...................................

 ثّى ثنًضؼٓو : ............................................

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

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

 

 .............ثننجصى:
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 األخشٖ تانذفعات يتعهق إقشاس 01-ج

 

 

 

 ....................................................... أهَجِ فٙ ٔمجصًٙ إيؼجةٙ ثنًٕلغ أَج ألٌ

 ...................................................أهَجِ فٙ ٔمجصًُج إيؼجءثصُج ثنًٕلؼٍٛ َقٍ َمٌ

 

 ،ثألطٕل فْخ لذهُج يٍ يٕلؼجً  إلٌثًثً  ٚهٙ فًٛج ٌَٔفك ثنؼمو شٌٔؽ فٙ ًٔه يج ػهٗ ثؽهؼُج لو أَُج

 ٔغٌٛ ثنًذجشٌر غٌْٛج أٔ ثنٕكالء أصؼجح أٔ ثالّضشجًثس أصؼجح أٔ ثنؼًٕالس دؾًٛغ ّفٛ َمٌ

 ٔطفجً  ؽٛجً  ٌَٔفك"ثٜمٌٍٚ"  يٍ شنض إنٗ هفؼٓج صى ٔثنضٙ يجهٚز لًٛز ىٔ شٙء ٔأ٘ ثنًذجشٌر

 يذجشٌ دشكم ّضوفغ كجَش أٔ هفؼٓج صى ّٕثء"  ّٔذذٓج هفؼش ٔنًٍ ثألمٌٖ ثنوفؼجس نٓيِ يفظالً 

 أ٘ أٔ ػُٓى"  َٛجدز أٔ ثنذجؽٍ يٍ يمجٔنُٛج لذم يٍ أٔ ػُج"  َٛجدز أٔ لذهُج يٍ يذجشٌ غٌٛ أٔ

 ْيث دضُفٛي ثننجطز ثنؼٌٔع صموٚى إنٗ دجنوػٕر ٚضؼهك فًٛج ٔىنك ، يًغهٛٓى أٔ ٔكالةٓى أٔ يٕظفٛٓى

 صؾٌ٘ ثنضٙ ثنًفجٔػجس أٔ ثنًمجٔل ػهٗ ثإلفجنز أٔ َفْٓج ثنًَثٔهر / ثنًُجلظز ػًهٛز أٔ ثنؼمو

 . فؼالً  صُفٛيِ أؽم يٍ أٔ ثنؼمو إلدٌثو

 

 فٙ دًج هفؼجس أ٘ ٔؽٕه ػٍ ثنفًٕ ػهٗ ثألٔل ثنفٌٚك إنٗ مطٛجً  صظٌٚقجً  َموو دأٌ َٔضؼٓو كًج

 صجًٚل أٔ دجنوفغ لٛجيُج دضجًٚل ٔىنك ثنوفؼجس ْيِ نْذخ يفظالً  ٔطفجً  ثنًغجل ّذٛم ػهٗ ىنك

 دجصنجى ثألٔل ثنفٌٚك لٛجو ػهٗ ٌَٔثفك كًج أٔالً  ٚقوط أًٚٓج دجنوفغ إنَثيُج صجًٚل أٔ دجنوفغ إنَثيُج

 لذهُج يٍ إمالل أٔ ينجنفز أ٘ فؤط فجل أػالِ إنٛٓج ثنًشجً ثنًجهر صقش ثنًذُٛز ثإلؽٌثءثس

 . ثنؼمو دأفكجو

 

 /        / :      فٙ صقٌٌٚثً  َٕلغ ّٔػهٛ

 
 

 ........................................................ :ثنًضؼٓو ثّى

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

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

 ...............................................................:ثننجصى

 

 

 

 

 
 

 ػًٕالس أ٘ دوفغ لٛجيٓ ػوو فجل ٔفٙ ثألمٌٖ دجنوفؼجس ثنًضؼهك ثإللٌثً صموٚى ثنًمجٔل ػهٗ   *

 ّػٌػ ٌّٛفغ ثإللٌثً ْيث ٚموو ال يٍ ٔكم ،ّيُ ثنًموو ثإللٌثً فٙ ىنك ٚيكٌ أٌّ ػهٛ أصؼجح أٔ

 . ثنؼٌع ػٍ يُفظم يغهك ظٌف فٙ ثإللٌثً ٔػغ ثنًمجٔل ٔػهٗ ،
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 انًًُٕعة تانذفعات يتعهق إقشاس   00 –ج 

 

 

 
 ...................................................... أهَجِ فٙ ٔمجصًٙ إيؼجةٙ ثنًٕلغ أَج ألٌ

 ...................................................أهَجِ فٙ ٔمجصًُج إيؼجءثصُج ثنًٕلؼٍٛ َقٍ َمٌ

 

 

 ثألطٕل فْخ لذهُج يٍ يٕلؼجً  إلٌثًثً  ٚهٙ فًٛج ٌَٔفك ثنؼمو شٌٔؽ فٙ ًٔه يج ػهٗ ثؽهؼُج لو أَُج

 أٔ ٔكالء أصؼجح أٔ ثّضشجًثس أصؼجح أٔ ػًٕالس كجَش "ّٕثء يذجنغ أ٘ دوفغ َمى نى دأَُج فٛٓ َمٌ ،

 دئػطجء َمى ٔنى يجهٚز   لًٛز   ىٔ شٙء أ٘ دضموٚى َمى ٔنى يذجشٌ غٌٛ أٔ يذجشٌ دشكم "ّٕثء غٌْٛج

 ، دجنٕثّطز أٔ "يذجشٌر "ّٕثء ثألشٛجء ْيِ يغم صموٚى أٔ ثنًذجنغ ْيِ يغم نوفغ صؼٓوثس أٔ ٔػٕه

 "َٛجدز أٔ ثنذجؽٍ يٍ يمجٔنُٛج يٍ أٔ ػُج "َٛجدز أٔ لذهُج يٍ صى لو ىنك كجٌ إىث ػًج ثنُظٌ دغغ أٔ

 ثنًغجل ّذٛم ػهٗ ىنك ٔٚشًم،  ثألٔل ثنفٌٚك إنٗ يًغهٛٓى أٔ ٔكالةٓى أٔ يٕظفٛٓى يٍ أ٘ أٔ ػُٓى

 فًٛج ٔىنك، ال أو ًًّٛز   دظفز ٚضظٌف كجٌ إىث ػًج ثنُظٌ دغغ " يٕظف " أ٘ ثنقظٌ ال

 أٔ َفْٓج ثنًَثٔهر / ثنًُجلظز ػًهٛز أٔ ثنؼمو ْيث دضُفٛي ثننجطز ثنؼٌٔع صموٚى إنٗ دجنوػٕر ٚضؼهك

 . فؼالً  صُفٛيِ أؽم يٍ أٔ ثنؼمو إلدٌثو صؾٌ٘ ثنضٙ ثنًفجٔػجس أٔ ثنًمجٔل ػهٗ ثإلفجنز

 

 "يذجشٌر "ّٕثء ثنوفؼجس ْيِ يغم دضموٚى َؼو أٔ يًُٕػز هفؼجس أ٘ دضموٚى َمٕو ال دأٌ َٔضؼٓو كًج

 أٔ يٕظفٛٓى يٍ أٚجً  أٔ ثنذجؽٍ يٍ يمجٔنُٛج لذم يٍ أٔ لذهُج يٍ ىنك أكجٌ "ّٕٔثء دجنٕثّطز أٔ

  صُفٛيِ أٔ صًوٚوِ أٔ صؾوٚوِ أٔ ثنؼمو ْيث دؼوٚم ٚضؼهك فًٛج " يٕظف " أ٘ إنٗ يًغهٛٓى أٔ ٔكالةٓى

 /      / :       فٙ صقٌٌٚثً  َٕلغ ّٔػهٛ
 

 

 .................................................... :ثنًضؼٓو ثّى

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

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

 ................................................ .......... :ثننجصى

 

 

 

 

 

 أ٘ دوفغ ّلٛجي ػوو فجل ٔفٙ ثنًًُٕػز دجنوفؼجس ثنًضؼهك ثإللٌثً صموٚى ثنًمجٔل ػهٗ     *

 ثإللٌثً ْيث ٚموو ال يٍ ٔكم ،ّيُ ثنًموو ثإللٌثً فٙ ىنك ٚيكٌ أٌ ػهٛٓ أصؼجح أٔ ػًٕالس

 . ثنؼٌع ػٍ يُفظم يغهك ظٌف فٙ ثإللٌثً ٔػغ ثنًمجٔل ٔػهٗ ، ّػٌػ ٌّٛفغ
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 سمطة اقميم البترا التنموي السياحي / مديرية االشغال العامو والدراسات

 اليندسية
 قسم الدراسات اليندسية 
 جداول الكميات واألسعار

 

 

 2020/ 3     م.خ  العطاء
 

 2020/   3مشروع تنفيذ جدران قابيون م.خ   
 

 ( صفح   عدد صفحات ىذا الجزء )ات 
 ( قيط ) كتابة ورقماً فيستبعد اي عرض لم تتم تعبئة االسعار فيو بالت 
  الشركويقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم 
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 َٕع انعًم انشقى

انكًٛة 

تانشقى 

 ٔانحشٔف

 انسعش اإلجًانٙ انسعش اإلفشاد٘

 د ف د ف

1 

باالمت  المععا س سلسال يج باة بدسااتخدام 

 : ((GABIONالشبك المعدني 
تقـــديم وتنفيــــذ سالســـل حجريــــة )قـــابيون( مــــن الصــــخور   

النـوعي القاسية والمقاومة لعوامـل التعريـة والتفتـت ووزنيـا 
( ونســـــبة االمتصـــــاص ال تزيـــــد عـــــن 2.4ال يقـــــل عـــــن )

( 3ســـم 10%( وان تكـــون االحجـــام الصـــغيرة بحـــدود )6)
(  وان تكـون االحجـام االخـرى 3سـم30واالحجام الكبيرة )

متدرجة بـين ىـذين الحجمـين وكـذالك محمـل عمـى السـعر 
اسالك الشيك المصنوعة من الفوالذ المجمن بقطر ال يقل 

-4200ة شــــــــــد تتــــــــــراوح بــــــــــين )ممــــــــــم( وبقــــــــــو  3عــــــــــن )
 (2كغم/سم6000

 ASTMوان يكون مقدار التغطية بالزنك حسب تجربـة)

A641-   (71A( مــن ســطح 2غــم/م 270بمقــدار )
الشـــبك غيـــر المغطـــى، ويشـــمل الســـعر اعمـــال الحفريـــات 
والتســوية الوضــع الســالل ميمــا كانــت االعمــاق وكــل مــا 

 إلنجــاز العمــل حســب األصــول والمواصــفات العامــة ميمــز 
الصـــادرة عـــن وزارة األشـــغال العامـــة وتعميمـــات المينـــدس 

 المشرف .
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 يائتاٌ

ٔخًسة ٔ 

 أستعٌٕ

    
 كتاتة:
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........................

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

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

 كتاتة:

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

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

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

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

 

 ..................................................................... انًجًٕع )ُٚقم إنٗ انخالصة(:
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 الخالصــــــــــــة
المنقول الصفحو  بيان االعمال الرقم

 منيا
 القيمو

 دينار فمس

   1 جدران قابيون 1

     

     

      

     

     

 لمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوعا
  

 
المجموع الكمي 

:................................................................................................................................................ 
تنزيل او زياده 

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

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

اسم الشركو 
:..................................................................................................................................................... 

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

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

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

 


