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 التعليمات للمناقصين  
Instructions to Tenderers 

  
  (     /       )العطاء رقم 

   
  

  اقليم البتراء – المخطط التنظيمي التفصيلي ألراضي المنطقة الحرفية : الخاص بمشروع 
 
 
والراغبين باالشتراك  االعالن عن طرح هذا العطاءلهم شراء نسخ المناقصة بموجب  يمكن للمقاولين الذين يحق  )1(

ذلك مقابل دفع ثمن النسخة في المناقصة أن يتقدموا للحصول على نسخة من وثائق العطاء الموزعة مع الدعوة و 
  .المقرر

  
    :تشمل وثائق العطاء لهذا المشروع ما يلي   )2(

  شروط العطاء: المجلد األول 
  .دعوة العطاء بما فيها اإلعالن  - 2-1
  .المناقصين إلىالتعليمات : الجزء األول  - 2-2
  الشروط العامة : الجزء الثاني  - 2-3
  الشروط الخاصة وملحقاتها: الجزء الثالث  - 2-4

 الشروط الخاصة  .أ 

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

  
  اصفات العامة والمواصفات الخاصةالمو : المجلد الثاني 

   
  جداول الكميات: المجلد الثالث 
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  إعداد وتقديم عروض المناقصات
  

  :طريقة تقديم العروض
  
  ينبغي على من يرغب باالشتراك في هذه المناقصة أن يقوم بزيارة موقع العمل، وأن يتعرف   )3(

لى جميع المعلومات الالزمة له لتقديم العرض، وأن عليه، وأن يحصل بنفسه وعلى مسؤوليته ونفقته الخاصة، ع
يتفهم ماهيتها والظروف المحيطة بالمشروع وسائر العادات المحلية، وظروف العمل، وكل األمور األخرى التي 

  .لها عالقة بالمناقصة، أو تلك التي تؤثر على وضع أسعار عرضه
  

فــي هــذا الــدفتر، ويقــوم المنــاقص بتعبئــة يقــدم عــرض المناقصــة علــى نمــوذج عــرض المناقصــة المــدرج   -أ 
وأي جــداول أو مالحــق أخــرى ويوقــع وثــائق المناقصــة فــي األمــاكن  واألســعارالنمــوذج وجــدول الكميــات 

  .المحددة لذلك
  .يشترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكلمات بخط واضح  -ب 
ثائق العطاء من قبل المناقص، وٕاذا أجرى المناقص أي تعديل، أو إذا ال يجوز إدخال أي تعديل على و   -ج 

  .أخل بأي من هذه التعليمات، فإن ذلك يؤدي الى رفض عرضه
أما إذا أراد المناقص تقديم عرض بديل، فإن باسـتطاعته أن يقـدم ذلـك فـي مـذكرة خاصـة منفصـلة ترفـق 

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــوب ف ـــــو مطل ــــــــــيل كمـــــــــــــــــــا هــــــــــــــ ــــــــــدم بـــــــــــــــــــالعرض األصـــــــــ ـــــــــ   ي بـــــــــــــــــــالعرض، شـــــــــــــــــــريطة أن يتق
  .الشروط، وللجنة العطاءات المختصة أن تنظر في عرضه البديل أو ترفضه

  
يجب على المناقص أن يقدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعليمـات ودعـوة العطـاء وأن يشـتمل العـرض   )4(

  :علي البيانات والمعلومات التالية
  

وٕاذا . مســـؤول المفـــوض بـــالتوقيع عنهـــاوضـــع منشـــأة المنـــاقص فـــردا كـــان أو شـــركة، وكتـــاب التفـــويض لل  -أ 
كانت هناك مشاركة بشكل ائتالف فإنه يجب على الشركات المتآلفة تقديم اتفاقيـة االئـتالف بينهـا بحيـث 

، وأن يوقـع أطـراف االئـتالف علـى العـرض، وأن )مجتمعـين ومنفـردين(يكون التـآلف بالتكافـل والتضـامن 
  .نيقدموا الكفاالت والضمانات بأسمائهم مجتمعي

خبرة المناقص ومؤهالته، مع بيان وصف المشاريع التي سبق وأن أنجزها، والمشاريع الملتزم بها حاليـا،   -ب 
  .وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية

 األشــغالذكــر أســماء المقــاولين الفــرعيين الــذين ينــوي اســتخدامهم فــي التنفيــذ، شــريطة ذكــر اســم مقــاول   -ج 
هذا المقاول الفرعي مصنفا ضمن نفـس الفئـة التـي ينتمـي إليهـا المقـاول  الكهروميكانيكية، على أن يكون

  .الرئيسي في تصنيفه، أو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي
يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدق لصـالح صـاحب العمـل وألمـره، بـالمبلغ المحـدد فـي   -د 

ّية التزام المناقص للدخول في المناقصة، وعلى أن تكون تلك ، كدليل على جد)ملحق عرض المناقصة(
  .الكفالة صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية كل منهما مرخص للعمل في األردن
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) 7(تعاد هذه الكفاالت  للمناقصين الذين لم يحـل علـيهم العطـاء، حسـبما تقـرره اللجنـة المختصـة خـالل 
أمـا المنـاقص الـذي يحـال . ية كفالـة المناقصـة أيهمـا أسـبقأيام من تاريخ إحالة العطاء أو انتهاء صـالح

  .عليه العطاء فتعاد إليه هذه الكفالة بعد أن يقدم ضمان األداء ويوقع العقد
فعنـــدها يتوجـــب علـــى  (Bonds)أمـــا إذا كـــان المنـــاقص منتميـــا إلـــى بلـــد تســـتعمل فيـــه ضـــمانات تـــأمين 

فيمـا إذا كـان يقبـل مثـل هـذا الضـمان، وفـي  المناقص أن يتقدم بطلب مسبق إلى صاحب العمـل لمعرفـة
  .كل األحوال يجب أن تكون تلك الضمانات مصدقة من بنوك محلية عند تقديمها

أما إذا كان مركز المناقص الرئيسـي خـارج األردن فـإن عليـه أن يحـدد . عنوان المناقص الرسمي الكامل  -هـ 
وكل إشعار أو . واإلشعارات ليه كافة المراسالتعنوانا له في األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إ

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

  .شغال كاملةوالمصنعيات والمصاريف اإلدارية واألرباح إلنجاز بنود األ
أي معلومات أو بيانات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا كانت مطلوبة بموجـب   -ز 

  .أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات اإلضافيةالشروط الخاصة 
  

ة ألشغال كل من تلك تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جدول الكميات على أنها القيمة الكلي  )5(
 إذا إال(  (Preliminaries)أية عيوب فيها وفقا للعقد، وتشمل كذلك األعمال التمهيدية  وٕاصالحالبنود وٕانجازها 

  ).ورد لألعمال التمهيدية بنود منفصلة خاصة بها في جدول الكميات
  
  :توضيح االلتباس  )6(

  

و كانــت هنــاك حاجــة لتوضــيح أي غمــوض فــي وثــائق إذا كــان هنــاك أي التبــاس أو تنــاقض فــي وثــائق العطــاء، أ
العطــاء، فعلــى المنــاقص أن يتقــدم بطلــب خطــي إلــى االستشــاري المصــمم مــن أجــل التوضــيح وٕازالــة االلتبــاس فــي 

ـــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــن  ـــــ ـــــــــاء بمــــــــــــــــــــــــــا ال يق ــــــــــــاريخ المحــــــــــــــــــــــــــدد لفــــــــــــــــــــــــــتح العطـــــــــــــــــ ــــــــــــــ   ) 7(موعــــــــــــــــــــــــــد يســــــــــــــــــــــــــبق الت
المتقــدمين للعطــاء، وال يجــوز أن يتخــذ أيــام، ويــتم توزيــع اإلجابــة خطيــا علــى االستفســارات علــى جميــع المناقصــين 

  .مثل هذا التوضيح مبررا لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض
  

  :إيداع العروض  )7(
  

  (          )   عطاء رقميقدم العرض متكامال وفي ظرف مختوم مكتوب عليه من الخارج  -أ             
  اقليم البتراء – التفصيلي ألراضي المنطقة الحرفية المخطط التنظيمي :  الخاص بمشروع               

  

واسم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعالنها عـن العطـاء وذلـك 
  .في أو قبل الموعد والتاريخ المحددين لإليداع

  .إن أي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إلى صاحبة مقفال  -ب 
تفتح العروض عادة في جلسة علنية بحضور من يرغب من المناقصين، إال إذا نص فـي دعـوة العطـاء   -ج 

  .على اتباع أسلوب آخر
  
  :إلزامية العروض  )8(
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يعتبــر العــرض المقــدم ملزمــا للمنــاقص وال يجــوز ســحب هــذا العــرض بعــد تقديمــه ويظــل العــرض ملزمــا للمنــاقص 
ء من تاريخ إيداع العروض إال إذا حدد في دعوة العطـاء مـدة التـزام أطـول مـن يوما ابتدا) 90(الذي تقدم به لفترة 

  .هذه المدة
  
  :عمالت الدفع وسعر المناقصة  )9(
  

  .على المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني إال إذا نص على غير ذلك في شروط دعوة العطاء
ض المناقصة، فإنه يجب تحديد تلك وٕاذا كانت هنالك عمالت أخرى للدفع منصوص عليها في نموذج عر 

 ".التاريخ األساسي"العمالت وأسعار تحويلها في موعد 

  
  تقييم العروض وٕاحالة العطاء

  
  :تقيـيم العروض )10(
  

يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب تعليمات عطاءات األشغال الحكومية الصادرة اسـتنادًا إلـى  نظـام 
  .مناقص أن يكون على إطالع ودراية بهذه التعليمات األشغال الحكومية ، ويفترض في ال

  
  :أسلوب تدقيق العروض

  
  -:يتم إتباع الخطوات واإلجراءات التالية في تدقيق العروض على أن ال يحكم التسلسل البنود الواردة أدناه

  
ة بتطبيـق إذا ُوجد في العرض خطأ أو تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب أن تكـون عليـه هـذه الجملـ -أ

سعر الوحدة ، فللجنة العطاءات المختصة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة ، وبالتالي يتم 
  .تعديل مجموع األسعار أو المبلغ اإلجمالي للعطاء وفقًا لذلك 

  
  -:اءات التاليةإذا اختلف سعر الوحدة المذكورة باألرقام عن المذكور كتابة بالكلمات فيتم إتباع اإلجر  -ب
إذا وجد اختالف في سعر الوحدة لبند معين بين ما هو باألرقام عمـا هـو بالكلمـات فينظـر عنـدها إلـى :   )1-ب (

الفــرق الحســابي بــين مــا جــاء رقمــًا ومــا جــاء كتابــًة بالكلمــات فــان كــان الفــرق كبيــرًا يــتم األخــذ بالســعر األقــرب مــن 
  .ى السعر الدارج السعرين الواردين بالكلمات أو األرقام إل

  .إذا كان الفرق صغيرًا فعندها يتم األخذ بما جاء كتابة بالكلمات ) : 2-ب(
  .ويظل للجنة العطاءات المختصة الحق في تقييم السعر منطقيًا لقبول العرض أو رفضه ) : 3-ب(
  
جنــة العطـــاءات إذا ُوجــد خطــأ فــي أي مــن العمليـــات الحســابية،  فإنــه تــم تصــحيح المجمـــوع وفــق مــا تقــرره ل -ج

  .المختصة ويكون المجموع المصحح ملزمًا للمناقص 
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إذا ُوجــد أن المنــاقص لــم يقــم بتســعير بنــد أو أكثــر مــن البنــود ، فيــتم اعتبــار تلــك البنــود غيــر المســعرة وكأنهــا  -د
بل سـواء وذلك بدون مقا) فيما إذا أحيل عليه العطاء (محملة على بنود العطاء األخرى ، وعلى المناقص تنفيذها 

  .أرفق تلك البنود أو لم يرفقها في عرضه 
   
إذا لم يقم المناقص بكتابة سعر الوحدة بالكلمات وٕانما فقط باألرقام وجاءت غير واضـحة ،  أو كتبـت أسـعار  -هـ

الوحـــدة بكلمـــات غيـــر واضـــحة وتشـــكل معهـــا التبـــاس فـــي احتســـاب جملـــة المبلـــغ عنـــدها يجـــوز للجنـــة العطـــاءات 
  -:إلجراءات التالية المختصة إتباع ا

إذا كانــت األرقــام أو الكلمــات غيــر واضــحة ممــا يشــكل التباســًا فــي حســاب جملــة المبلــغ للبنــد ، عنــدها ): 1-هـــ (
يجـوز تطبيــق أعلــى ســعر ورد لهــذا البنــد ، عنــد المناقصــين اآلخــرين المشــاركين بمناقصــة العطــاء لغايــة 

  .الحصول على قيمة إجمالية لهذا العرض 
اقل العروض قيمًة واتجهت النية   لإلحالة عليـه ، ) 1-هـ (ذا بقي هذا العرض الذي طبق عليه البند إ) : 2-هـ(

  .عندها يتم تطبيق أدنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين اآلخرين 
  ).2-هـ (يتم تعديل القيمة اإلجمالية للعرض على أساس  ):3-هـ(
  
  نــــــد مــــــا دون أن يقـــــوم بتــــــدوين ســـــعر الوحــــــدة كتابـــــه لهــــــذا البنــــــد إذا قـــــام المنــــــاقص بكتابـــــة جملــــــة المبلـــــغ لب -و
فيــتم احتســاب ســعر وحـدة لهــذا البنــد مــن قسـمة جملــة المبلــغ علــى كميــة ) وكـان ســعر الوحــدة رقمــًا غيـر واضــح ( 

  .البند 
  إذا قــــــام المنــــــاقص بتســــــعير بنــــــد بصــــــورة مغلوطــــــة أو مبــــــالغ فيهــــــا ، فللجنــــــة العطــــــاءات المختصــــــة الحــــــق -ز
  -:بما يلي  
  رفض العرض أو ،  -1  

تعديل األسعار بمعرفة المقاول مستأنسة بأسعار السوق الرائجـة وأسـعار المناقصـين اآلخـرين شـريطة أن   -2
  .تبقى القيمة اإلجمالية للعرض بعد التعديل مساوية أو اقل من قيمة العرض بعد التدقيق 

  
يد بما ورد في هذه التعليمات كما تمارس تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهمال أي عرض غير متق )11(

صالحياتها بموجب أحكام نظام األشغال الحكومية بإحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة ويتم كل ذلك 
  .دون أن يكون ألي مناقص لم يفز بالعطاء أي حق في مطالبة صاحب العمل بأي تعويض إزاء ذلك

  

  

  

  )الكفاالت ( الضمانات 
  

  ) :كفالة التنفيذ ( ء ضمان األدا )12(
  

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

قيمة هذا الضمان الصادر عن أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المالية نموذج ضمان األداء المرفق ، وتكون 
  .  وذلك ضمانًا لتنفيذ التزامات العقد تنفيذًا تامًا ) في ملحق عرض المناقصة( المرخصة للعمل في األردن محددة 

  
ندها يحق إذا رفض المناقص أو تأخر عن توقيع اتفاقية العقد ، أو عجز عن تقديم ضمان األداء المطلوب فع

لصاحب العمل مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى القضاء ، وال يكون للمناقص أي حق 
  .في المطالبة بها أو بأي تعويض بشأنها 
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 ) :كفالة إصالح العيوب ( ضمان إصالح العيوب  )13(
  

من % 5الح العيوب بقيمة ضمان إص. على المقاول أن يقدم لصاحب العمل عند تسلمه شهادة تسلم األشغال
قيمة األعمال المنجزة ، لضمان قيامه باستكمال األعمال المتبقية وتنفيذ أعمال إصالح العيوب المطلوبة للمدة 
المنصوص عليها في ملحق عرض المناقص ، وبحيث يكون هذا الضمان صادرًا عن بنك أو مؤسسة مالية كل 

  .الضمان لصاحب العمل يعاد للمقاول ضمان األداء  وبتسليم هذا. منهما مرخصة للعمل في األردن 
  
  

  .إذا أخّل المناقص بأي من هذه التعليمات ، فإن ذلك قد يؤدي إلى رفض عرضه :مالحظة عامة
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  الجـزء الثانــي

  الشـــــــروط العامـــــــــــة 

  

)2010(  
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 -من دفتر عقد المقاولة الموّحد الصادر عن وزارة األشغال العامة واإلسكان الثانيالجزء  - العامة عتبر الشروطت
وأية مالحق وتعديالت طرأت عليها هي المعتمدة المعدلة  2013طبعة  - 2010دائرة العطاءات الحكومية لسنة 

 .اقليم البتراء  – ضي المنطقة الحرفيةالمخطط التنظيمي التفصيلي ألرالغايات مشروع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ةالمخطط التنظيمي التفصيلي ألراضي المنطقة الحرفي  

11 حتاد املستشارين للهندسة و البيئةا

  عقد المقاولة الموحد
 

  للمشاريع اإلنشائية 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشروط الخاصة : الجزء الثالث  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
  اقليم البتراء – المخطط التنظيمي التفصيلي ألراضي المنطقة الحرفية :المشروع

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

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

  
: العطاء رقم

..............................................................................................  
  
  
 
 .الخاصةالشروط   - أ

  .الشروط الخاصة اإلضافية -ب

  .والبياناتالعرض والضمانات واالتفاقيات  نماذج - ج

                     
 

              
يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متممًا لجزء الشروط العامة ،  وتعتمد الشروط الواردة في     

 .هذا الجزء كشروط خاصة للعقد 

إّن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائدًا ويؤخذ به     

 " .المواد " أو يضيف أو يلغي أو يعّدل على تلك بالقدر الذي يفسر 
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 الفهرس

 13 الشروط الخاصة أ

  14  األحكام العامة  

  16  صاحب العمل

  17  المهندس

  18  المقاول

  20  المستخدمون والعمال

  22  التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية

  23  المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل

  24  االنجاز االختبارات عند

  25  تسّلم األشغال من قبل صاحب العمل

  27  كيل األشغال وتقدير القيمة

  29  التغييرات والتعديالت

  31  قيمة العقد والدفعات

  33  تعليق العمل وٕانهاء العقد من قبل المقاول

  34  المخاطر والمسؤولية

  38  التأمين

 39  المطالبات والخالفات والتحكيم

  41  الخاصة اإلضافية الشروط  ب

  45  معلومات مقدمة من المقاول  

  48  نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات  ج

 49  نموذج كتاب عرض المناقصة  

 50  ملحق عرض المناقصة  

 53  نموذج كفالة المناقصة  

 54  نموذج اتفاقية العقد  

 56  )مجلس بعضو واحد(نموذج اتفاقية فّض الخالفات   

 57  وط اتفاقية فّض الخالفاتشر   

 59  ) كفالة حسن التنفيذ( األداءنموذج ضمان   

 60  )كفالة اصالح العيوب(العيوب  إصالحنموذج ضمان   

  61  نموذج كفالة الدفعة المقدمة  

  62  نموذج مخالصة عن دفعة االنجاز عند التسلم األولي  

  63  نموذج إقرار بالمخالصة  

  64  نموذج التزامات المقاول  

  65  اقرارمتعلق بالدفعات األخرى   

  66  اقرارمتعلق بالدفعات الممنوعة   
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  الشروط الخاصة  
  
  

-  ��
  ا���
م ا��

  صاحب العمل - 
  المهندس - 
  المقاول - 
  المستخدمون والعمال - 
  التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية - 
  المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل - 
  النجازاالختبارات عند ا - 
  تسّلم األشغال من قبل صاحب العمل - 
  كيل األشغال وتقدير القيمة - 
  التغييرات والتعديالت - 
  قيمة العقد والدفعات - 
  تعليق العمل وٕانهاء العقد من قبل المقاول - 
  المخاطر والمسؤولية - 
  التأمين - 
  والتحكيم تالمطالبات، الخالفا - 
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  "General Provisions"األحكام العامة   -الفصل األول 
_____________________________________________________________________  

  
  :الفرقاء واالشخاص -) 1/1/2(المادة 

  
  :ما يلي) 1/1/2/2(يضاف إلى البند 

 ".ويعتبر صاحب العمل الفريق األول في العقد"

 
 ):إضافي( -) 1/1/2/11(البند 

  
 :الموظف

  :الموظف
و يشمل ذلك , رسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاحب العمل أو من يمثله صاحب العملالموظف ال 

  .العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة
  

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

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

  .المناقصة على غير ذلك  
  

  ):إضافي( –) 1/1/3/10(المادة 

  :المدة المعقولة
ن تلك المدة فيجب أن يكون تبريرها وٕاذا طرأت الحاجة لتكون أكثر م, أينما وجدت, يوما) 14(هي المدة التي ال تزيد عن 

  .مقبوال من صاحب العمل
  

  :المبالغ والدفعات  –) 1/1/4(المادة 

  :يضاف البندان التاليان إلى نهاية المادة 
  ) :إضافي (  –) 1/1/4/13(البند 

  

  :الدفعات األخرى 
  

غير المباشرة وأي شيء ذو قيمة هي جميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة و 
ويشمل ذلك التصريح على سبيل المثال ال الحصر " اآلخرين " مادية دفعها المقاول أو تم االتفاق على دفعها إلى 

وصفًا مفصًال لهذه الدفعات األخرى وسببها ، سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل 
أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ، المقاول أو نيابة عنه ، 



ةالمخطط التنظيمي التفصيلي ألراضي المنطقة الحرفي  

15 حتاد املستشارين للهندسة و البيئةا

المزاوده نفسها واإلحالة / وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة 
  . الً على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فع

  
  

  ) :إضافي (  –) 1/1/4/14(البند 
  

  :الدفعات الممنوعة 
  

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

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

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

  

  :التفسير  -)  1/2(المادة 
  

  :تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة 
  بحيث يحسب الربح بنسبة" هذه مع ربح معقول أي كلفة ك" في كل شروط العقد يحدد مقدار الربح في عبارة " 
  ) ).ج - 16/4(وهذه النسبة ال تنطبق على الربح الفائت الوارد في المادة "  ( من هذه الكلفة % ) 5(  

  

  :اتفاقية العقد  –)  1/6(المادة 
  

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

  " .بموجب القوانين النافذة 
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 "The Employer" صاحب العمل - الفصل الثاني 

_____________________________________________________________________  
  

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

ــــــودهم "  ــــــه يجــــــب تضــــــمين عق ــــــاولين آخــــــرين يعملــــــون فــــــي الموقــــــع لصــــــالح صــــــاحب العمــــــل ، فإن ــــــة وجــــــود مق فــــــي حال
أحكامـــــًا مماثلـــــة للتعـــــاون وااللتـــــزام بتـــــوفير إجـــــراءات الســـــالمة ، كمـــــا يتعـــــين علـــــى صـــــاحب العمـــــل أن يشـــــعر المقـــــاول 

  " .اولين اآلخرين بوجود هؤالء المق
  

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

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

  " .وخصوصياته األخرى 
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  "The Engineer"المهندس  -الفصل الثالث  
_____________________________________________________________________  

  
  :واجبات وصالحية المهندس  –)  3/1( المادة 

  

الحيات المنوطة به تحديدًا في العقد ، أو تلك المفهومة من العقد ضمنًا بحكم الضرورة ويتعين  عليه يمارس المهندس الص
  :في األمور التالية  الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة وٕاعالم المقاول خطّيًا بذلك

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

  :استبدال المهندس  –)  3/4( المادة 
  

  -:يلغى النص األصلي ويستعاض عنه بما يلي 
 يوما من تاريخ االستبدال أن) 28(إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس ، فإنه يتعين عليه قبل مهلة ال تقل عن 
وٕاذا كان للمقاول اعتراض معقول . يشعر المقاول بذلك ، وأن يحدد في إشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل 

يومًا من تاريخ تسلمه إشعار صاحب العمل مع )  14(عليه فإنه يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل بذلك خالل 
صاحب العمل لمثل هذا اإلشعار والتفاصيل المذكورة ، يقوم صاحب العمل  ولدى تسلم. بيان التفاصيل المدعمة العتراضه

  .باتخاذ القرار الذي يرتئيه ويكون قراره نهائيًا وباتًا 
  

  ) :إضافية (   –)  3/6( المادة 
  

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

المهندس في مثل هذه الحالة أن يسجل محضرًا لحيثيات االجتماع ويسلم نسخة منه لكل من الحاضرين وٕالى صاحب 
  " .العمل ، مع مراعاة أن تكون المسؤوليات عن أية أفعال مطلوبة من أي منهم متوافقة مع أحكام العقد 
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  "The Contractor"المقاول  -الفصل الرابع 
_____________________________________________________________________  

  
  :ضمان األداء  –)  4/2( المادة 

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

  
يومًا من تاريخ تسلمه لكتاب القبول إّال إذا ) 14(يتعين على المقاول أن يقدم ضمان األداء إلى صاحب العمل خالل "

وبخالف ذلك يعتبر المقاول مستنكفًا عن عرض . نص على خالف ذلك ، وأن يرسل نسخة من الضمان إلى المهندس 
  .مناقصته ويحق لصاحب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها

افق عليها من قبل صاحب العمل وأن يقدمه المقاول حسب النموذج ينبغي أن يكون ضمان االداء صادرًا من دولة مو 
وٕاذا كان ضمان األداء كفالة بنكية فإنه يجب إصداره من قبل بنك محلي مرخص ، كما . المرفق بهذه الشروط الخاصة 

بنموذج وٕاذا لم يكن الضمان . يجب تعزيز أي ضمان صادر عن أي بنك أجنبي من قبل أحد البنوك المحلية المرخصة 
كفالة بنكية فإنه يتعين أن يكون صادرًا عن مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة للعمل في األردن وأن يكون مقبوًال لدى 

  .صاحب العمل 
مـــــن قيمـــــة العقـــــد ، أو % 5بعـــــد صـــــدور شـــــهادة تســـــلم األشـــــغال يمكـــــن أن تخفـــــض قيمـــــة ضـــــمان األداء لتصـــــبح بنســـــبة 

ــــــوب  ــــــة إ( أن يســــــتبدل بهــــــا ضــــــمان إصــــــالح العي ــــــوب كفال ــــــيض % 5بواقــــــع  ) صــــــالح العي ــــــد ، أو تخف مــــــن قيمــــــة العق
  %) .5(قيمة ضمان األداء إلى 

كما يتعين على المقاول أن يتأكد من أن يبقى ضمان األداء ساري المفعول بالقيمة المحددة في ملحق عرض المناقصة 
تبين بأّن المقاول لن يكون مخوًال وٕاذا احتوت شروط الضمان على تاريخ النقضائه ، و . إلى أن ينجز المقاول األشغال 

فإنه يتعين . يومًاُ◌ )  28(بتسلم أي من شهادتي اإلنجاز أو األداء بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصالحية أي منهما بمدة 
  . "عليه أن يقوم بتمديد سريان الضمان إلى أن يتم إنجاز األشغال أو إصالح العيوب حسب واقع الحال 

  
  :المقاولون الفرعيون  –)  4/4( المادة 

  " :المادة " يضاف ما يلي إلى نهاية 
  

إّن الحـــــد األقصــــــى لمجمــــــوع المقــــــاوالت الفرعيــــــة التــــــي يســــــمح للمقــــــاول الرئيســــــي إيكالهــــــا إلــــــى المقــــــاولين الفرعيـــــــين هــــــو 
، وعلـــــى مـــــن قيمـــــة العقـــــد المقبولـــــة وفقـــــًا الســـــعار العقـــــد إّال إذا كـــــان المقـــــاول الفرعـــــي مطلوبـــــًا بموجـــــب العقـــــد % ) 33(

ــــد النســــبة  ـــــين مــــع تحدي ــــى المقــــاولين الفرعي ــــي ســــيقوم بإيكالهــــا إل ــــه األعمــــال الت ــــين في ــــق بعرضــــه كشــــفًا يب المقــــاول أن يرف
ــــد المهنــــدس وصــــاحب . مــــن قيمــــة العقــــد لكلعمــــل ســــينفذ مــــن قبــــل أي مقــــاولفرعي  علــــى المقــــاول أثنــــاء فتــــرة التنفيــــذ تزوي
كمــــــا يتعــــــين علــــــى المهنــــــدس التأكــــــد مــــــن عــــــدم تجــــــاوز النســــــبة العمــــــل بنســــــخ عــــــن جميــــــع عقــــــود المقــــــاوالت الفرعيــــــة ، 

  .المبينة آنفًا وٕابالغ صاحب العمل عن أية مخالفات بهذا الخصوص 
فيــــتم اإللتــــزام بالنســــبة التــــي , مــــن قــــانون مقــــاولي اإلنشــــاءات 16فــــي حــــال العطــــاءات التــــي تنطبــــق عليهــــا أحكــــام المــــادة 

  .يقررها مجلس الوزراء 
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  :ءات السالمة إجرا –)  4/8( المادة 
  :تضاف الفقرتان التاليتان إلى نهاية المادة 

إذا كان هنالك عدة مقاولين يعملون في الموقع فـي نفـس الوقـت ، تـتم إعـادة النظـر فـي قائمـة إجـراءات السـالمة المطلوبـة " 
  .وفي هذه الحالة يتم تحديد التزامات صاحب العمل بشأنها , من المقاول 

وفقــًا ألحكــام كــودات " ب العمــل والمهنــدس االلتــزام بــأمور الســالمة العامــة واألمــور المتعلقــة بهــا يتعــين علــى المقــاول وصــاح
  .البناء الوطني 

  
  :توكيد الجودة  –)  4/9( المادة 

إذا قرر صاحب العمل أّن هنالك حاجة إلى وجود نظام لتوكيد الجودة في األشغال فإنه يتعين بيـان ذلـك فـي ملحـق عـرض 
ي الشروط الخاصة اإلضافية ، وٕايراد التفاصيل في وثائق العقد فان لم يتم بيان ذلـك فـال يكـون نظـام الجـودة المناقصة أو ف

 .مطلوباً 
  

  :معدات صاحب العمل والمواد التي يقدمها –)  4/20( المادة 
غيلها أو يجــب أن يحــدد فــي الشـــروط الخاصــة اإلضــافية كـــل بنــد مــن المعـــدات أو المــواد التــي ســـيقوم صــاحب العمــل بتشـــ

ولـبعض أنـواع التسـهيالت يتعـين تحديــد األحكـام األخـرى لتوضـيح نـواحي المســؤولية , بتقـديمها إلـى المقـاول بصـورة مفصــلة 
 .والتأمينات في الشروط الخاصة اإلضافية 

  
  :األمن في الموقع  –)  4/22( المادة 

  :تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة 
في الموقع ، فإنه يجب تحديـد مسـؤولية صـاحب العمـل وكـل مـن المقـاولين اآلخـرين الموجـودين  إذا تواجد أكثر من مقاول" 

  .في الموقع في الشروط الخاصة اإلضافية 
  

  ) :إضافية(االشغال المؤقتة  –)  4/25( المادة 

  :األشغال المؤقتة 
ا وٕادامتهــا وصــيانتها وتشــغيلها ، فــي يــتم بيــان متطلبــات األشــغال المؤقتــة المطلــوب مــن المقــاول تنفيــذها أو تقــديمه  -أ

  .جدول الكميات كبنود في قسم األعمال التمهيدية 
  .كما يتعين بيان أية أشغال مؤقتة سيقوم صاحب العمل بتزويدها   -ب
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ةالمخطط التنظيمي التفصيلي ألراضي المنطقة الحرفي  

20 حتاد املستشارين للهندسة و البيئةا

  
 "Staff and Labour"المستخدمون والعمال  -الفصل السادس 

_____________________________________________________________________  
  

  :تعيـين المستخدمين والعمال   –)  6/1( المادة 
  .تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة 

يتعين على المقاول مراعاة األنظمة والقوانين المتعلقة باستخدام العمال األجانب وااللتزام باتباع القوانين المحلية المرعية " 
  " .متعلقة بهم بخصوص اإلقامة وتصاريح العمل ال

  
  :ساعات العمل  –)  6/5( المادة 

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

  ." يوميًا بحيث ال يستثنى يوم السبت من أيام العمل األسبوعية 
  

  : مناظرة المقاول  –)  6/8( المادة 
  .تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة 

للتأكد من حسن استعمال لغة االتصاالت ، يمكن تحديد نسبة المستخدمين لدى المقاول الذين يجب أن يستخدموا هذه " 
  " .اللغة بطالقة ، أو انه يتعين على المقاول توظيف عدد مناسب من المترجمين  

  
  :مستخدمو المقاول  –)  6/9( المادة 

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

  ) :إضافية (   –)  6/12( المادة 
  :مقاومة الحشرات والقوارض   - أ

دمين والعمال العاملين في يتعين على المقاول في كل وقت أن يتخذ االحتياطات الالزمة لحماية جميع المستخ
كما يتعين عليه أن يوفر أدوية  . الموقع من أذى الحشرات والقوارض ، وأن يقلل من خطرها على الصحة 

الوقاية المناسبة ضدها لمستخدميه وأن يتقيد بأية تعليمات صادرة عن أي سلطة صحية محلية ، بما فيها 
  .استعمال مبيدات الحشرات 

  
  :رات والمشروبات الكحولية حظر تعاطي المخد  -ب

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

 
 
 



ةالمخطط التنظيمي التفصيلي ألراضي المنطقة الحرفي  

21 حتاد املستشارين للهندسة و البيئةا

  
  :حظر استعمال األسلحة   -ج

وقع العمل ، أو أن يستعمل فيه أية أسلحة أو ذخيرة أو مواد متفجرة يحظر على المقاول أن يحضر إلى م
يمنعها القانون ، ويجب عليه أن يمنع عماله ومستخدميه وعمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيـين من حيازة 

  .هذه األسلحة والذخائر في الموقع 
  

  :احترام الشعائر الدينية وااللتزام بالعطل الرسمية   - د
  .ن يتقيد بأيام األعياد الرسمية وأن يراعي الشعائر الدينية المتعارف عليها على المقاول أ
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 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية - الفصل السابع 
"Plant, Materials and Workmanship" 

_____________________________________________________________________  
  
  

  :التنفيذ  طريقة –)  7/1( المادة 
  .تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة 

إذا كانت األشغال تنفذ بقروض من قبل مؤسسة مالية تقتضي قواعدها إلزام صاحب العمل بشراء بعض التجهيزات أو " 
دول المصدر " المواد من أسواق محددة وضمن شروط محددة فيتم االلتزام بذلك ، حسب ما هو منصوص عليه في بيان 

  "  Eligible Source Countries" مؤهلة ال
  

  
  :االختبار  –)  7/4( المادة 

إيضاحا لما ورد في هذه المادة  فإّن المقاول يتحمل  تكاليف ما يترتب على إجراء االختبارات المنصوص عليها في العقد 
  .أثناء التنفيذ وعند اإلنجاز )  بما فيها المواصفات الخاصة والعامة ( 
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  العمل تعليقخيرات و أالمباشرة والت -لثامن الفصل ا
"Commencement, Delays and Suspension" 

_____________________________________________________________________  
  

  :مدة اإلنجاز  –)  8/2( المادة 
  .تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة 

لى مراحل ، فإنه يجب تحديد تلك المراحل كأقسام في ملحـق عـرض المناقصـة أو وٕاذا كانت األشغال سوف يتم تسلمها ع" 
  " .في الشروط الخاصة اإلضافية  

  
  :برنامج العمل  –)  8/3( المادة 

  .تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة 
  .ار المهندس بضرورة تقديمها يومًا من تاريخ تسلمه إشع) 14(يتعين على المقاول أن يقّدم برامج العمل المعّدلة خالل " 

  
  :تعويضات التأخير  –)  8/7( المادة 

ينص في ملحق عرض المناقصة او في الشروط الخاصة االضافية على قيمة تعويضات التأخير لكل قسم من االشغال 
  .وكيفية احتسابها في حالة التراكم 

  
  ) :إضافية(  –)  8/13( المادة 

  :مكافأة اإلنجاز المبكر 
مكافـأة اإلنجـاز المبكـر حسـب مـا " انت حاجة صاحب العمل تستدعي إشغال  المشروع في وقت مبكر ، تكـون قيمـة  إذا ك

   .وفي حال وجودها فإنه يتم تفصيل ذلك في الشروط الخاصة االضافية, في ملحق عرض المناقصة " هو منصوص عليه 
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  ختبارات عند اإلنجازالا - الفصل التاسع 
 "Tests on Completion" 

_____________________________________________________________________  
  

  :التزامات المقاول  –)  9/1( المادة 
  

  .تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة 
ذا علـى تحديـد االختبـارات التـي يجـب إجراؤهـا قبـل إصـدار شـهادة تسـلم األشـغال ،  وإ " المواصـفات " يتعين أن ينص في " 

كانت األشغال سوف يتم اختبارها وتسلمها على مراحل ، فإنّ  متطلبـات االختبـارات يجـب أن تأخـذ فـي الحسـبان أّن بعـض 
  " .أجزاء األشغال غير مكتملة 
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 تسلم األشغال من قبل صاحب العمل - الفصل العاشر 
 "  " Employers Taking - Over   

_____________________________________________________________________  
  

  :تسلم األشغال وأقسام األشغال   –)  10/1( المادة 
  

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

" االختبارات عند اإلنجاز"يمكن استعمالها للغاية التي أنشئت من أجلها بشكل مناسب ، ويتبين أنها قد إجتازت 
) وٕارسال نسخة من اشعاره إلى صاحب العمل ( المطلوبة بموجب العقد ، فيجوز للمقاول أن يشعر المهندس بذلك 

دًا منه بإنجاز أية إصالحات أو أعمال متبقية بالسرعة الالزمة خالل فترة اإلشعار على أن يرفق بهذا األشعار تعه
  .بالعيوب 

ويعتبر هذا األشعار المشار إليه والتعهد الخطي المرفق به طلبًا مقدمًا إلى المهندس إلصدار شهادة تسلم   
   .األشغال

بالكشف على األشغال ، ويقدم تقريرًا بنتيجة كشفه  يومًا من تاريخ تسلمه طلب المقاول) 14(يقوم المهندس خالل    -ب
، فإما أن يشهد بأّن األشغال قد أنجزت ) وٕارسال نسخة عنه إلى المقاول ( إلى صاحب العمل خالل هذه المدة 

وأنها في وضع قابل للتسلم ، أو أن يصدر تعليمات خطية إلى المقاول يبين فيها األمور التي يترتب على المقاول 
لها قبل إجراء عملية التسلم ، ويحدد للمقاول الفترة الزمنية الالزمة الستكمال األعمال المتبقية وتصحيح استكما

  األشغال بشكل مقبول لدى المهندس 
يومًا األنفة الذكر دون أن يقدم المهندس تقريرًا بنتيجة كشفه إلى صاحب العمل ) 14(وفي حال انقضاء مدة ( 

ن الواقع بالطريقة التي يختارها وله ان يشكل لجنة تسلم األشغال أو الطلب من يقوم صاحب العمل بالتحقق م
 ) .المقاول باستكمال االعمال تمهيدًا الجراء عملية التسلم وتحديد تاريخ التسلم 

  
أنها الذي يشهد فيه بأّن األشغال قد تم إنجازها و ( يوما من تسلمه تقرير المهندس ) 21(يقوم صاحب العمل خالل    –ج 

على أن ال يومًا المشار اليها اعاله ) 14(ـ بعد انقضاء مدة البتشكيل لجنة تسلم األشغال ) في وضع قابل للتسلم 
ويبلغ المقاول بالموعد المحدد لمعاينة ) ويكون المهندس أحد أعضائها (   –يتجاوز عدد أعضائها عن سبعة 

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

، ) ج(يوما المحددة في الفقرة ) 21(في حال تخلف صاحب العمل عن تشكيل لجنة استالم االشغال خالل فترة الـ  −
التزام المقاول مع ) 10/1/ب(وحسب الحاالت الواردة في الفقرة (فعندها يجب اعتبار المشروع قد قد تم تسلمه 

  .التام باستكمال جميع االعمال الناقصة و معالجة العيوب وفقا لشروط العقد
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أيام من تاريخ تشكيلها بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو من يفوضه ، ومن ثم تقوم ) 10(تقوم اللجنة خالل   - د

ه المفوض ، وتسلم نسخ منه إلى كل ، ويوقع عليه أعضاء اللجنة والمقاول أو وكيل بإعداد محضر تسلم األشغال
من صاحب العمل والمقاول والمهندس ، وفي حالة تخلف اللجنة عن إجراء المعاينة وٕاعداد التقرير خالل مدة 

يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة آنفًا ، عندئٍذ يعتبر في هذه الحالة تاريخ التسلم هو تاريخ تقرير ) 28(أقصاها 
  .أعاله ) ب ( ليه في الفقرة المهندس المشار ا

  
أيام من توقيع المحضر المتضمن تسلم األشغال أن يصدر شهادة تسلم األشغال ) 7(يتعين على المهندس خالل   -هـ

محددًا فيها تاريخ إنجاز األشغال بموجب العقد ، ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ بدء فترة اإلشعار بالعيوب ، كما / 
يرفق بالشهادة كشفًا باألعمال المتبقية واإلصالحات المطلوبة من المقاول والتي يتعين  يتعين على المهندس أن

  .على المقاول أن ينفذها خالل مدة محددة من بدء فترة األشعار بالعيوب 
  
أيام من تاريخ توقيع )  7( يحق للمقاول إبداء مالحظاته أو اعتراضه على تقرير اللجنة ، على أن يتم ذلك خالل   -و

  .التقرير ويقدم اعتراضه خطيًا إلى المهندس الذي يتعين عليه دراسة األمر وتقديم تنسيبه إلى صاحب العمل 
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 الفصل الحادي عشر 
  المسؤولية عن العيوب

“DEFECTS LIABILITY”  
_____________________________________________________________________  

  

  "Performance Certificate":شهادة االداء ) 11/9(دة الما

  
  : إضافة الجملة التالية إلى نهاية المادة

  ).وتعتبر األشغال مقبولة عقديا في حال تأخر صاحب العمل بإصدار هذه الشهادة بعد انتهاء الفترة المحددة( 
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  ر القيمة كيل األشغال وتقدي -الفصل الثاني عشر 
 "Measurement and Evaluation "  

____________________________________________________________________  
  

  :تقدير القيمة   –)  12/3( المادة 
  

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

من الكمية المدونة في جدول الكميات أو % ) 20( يد أو ينقص عن إذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يز   - أ
في أي جدول مسّعر آخر ، وكان حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد لهذا البند 

  من قيمة العقد المقبولة ، وأّن هذا البند لم تتم اإلشارة إليه في العقد على أنه بند بسعر ثابت أو % 1يتجاوز 
  -ب

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

  .فيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه أو أّن العمل ال يتم تن
  

يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة ، مع تعديالت معقولة لشمول أثر األمور 
  .أعاله ، حسبما هو واجب للتطبيق منها ) أو  ب / أ  و( الموصوفة  في الفقرتين 

، فإنه يجب اشتقاقه من خالل تحديد الكلفة المعقولة  إذا لم يكن هناك بنود ذات صلة الشتقاق سعر الوحدة الجديد
  .لتنفيذ العمل ، مضافًا إليها ربح معقول ، مع األخذ في االعتبار أية أمور أخرى ذات عالقة 

وٕالى أن يحين وقت االتفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقديره، فإنه يتعين على المهندس أن يقوم بوضع سعر 
في كل األحوال يتم تطبيق سعر الوحده الجديد على النحو التالي  دات الدفع المرحليةوحدة مؤقت ألغراض شها

: -  
  
  في حالة الزيادة يطبق السعر الجديد على الكمية التي تزيد عن الكمية المدونة في الجداول ، و   - أ

  .في حالة النقصان يطبق السعر الجديد على الكميات المنفذة فعًال   -ب
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  تتعديالالالتغييرات و  - لثالث عشر الفصل ا
  "Variations and Adjustments "  

____________________________________________________________________  
  

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

ـــ    إلــى نهايــة المــادة ، ويســتعاض عنــه .... )  يــتم احتســاب التعــديل( يلغــى الــنص األساســي مــن الفقــرة الثالثــة والتــي تبــدأ ب
  -:بما يلي 

  -:يتم احتساب التعديل في التكاليف الناجمة عن تعديل األسعار وفقًا لألسس التالية  
إذا حصــل أي تغيـــير فــي أســعار المــواد المحــددة فــي جــدول بيانــات التعــديل لتــي تــدخل فــي صــلب األشــغال الدائمــة   -أ

بعد موعـد التـاريخ األساسـي فـإّن أسـعار البنـود المتعلقـة بهـا تـتم مراجعتهـا لغايـات  لتعديلوالواردة في جدول بيانات ا
  -:حساب أي تعديل سواء بالزيادة أو النقصان وفقًا لما يلي 

  أو / على قرار حكومي بالنسبة ألسعار المواد المسّعرة من قبل الدولة و" إذا تم التغيـير بناء -1
بعــد األخــذ بــرأي إحــدى اللجــان " وزارة األشــغال العامــة واإلســكان " ريــة التــي تصــدرها علــى النشــرات الدو " بنــاء -2

الطرق ، االبنيـة ، الكهربـاء ، الميكانيـك ، ( الفنية الدائمة المختصة لكل مجال من مجاالت المقاوالت الرئيسية 
يـتم تكليفهـا مـن قبـل وزيـر  وذلك بالنسبة ألسعار المواد غير المسـّعرة مـن قبـل الدولـة) المياه والصرف الصحي 

  -:األشغال العامة واإلسكان ويكون أحد أعضائها مندوبًا عن نقابة المقاولين ، وتتضمن ما يلي 
أسعار المواد الواردة في جدول بيانات التعديل المصنعة محليًا حسب فترات التغير فـي االسـعارمبينًا فيهـا تـاريخ   -

  .مواد المعلنة من قبل الشركات المنتجة لهذه المواد تغيـّر األسعار استنادًا إلى أسعار ال
أســعار المــواد الــواردة فــي جــدول بيانــات التعــديل المســتوردة مــن خــارج المملكــة حســب النشــرات مبينــًا فيهــا تــاريخ  -

تغيـير األسعار استنادًا إلى المعلومات المقدمـة مـن الجهـات الرسـمية مثـل البيانـات الجمركيـة أو االعتمـادات أو 
  .سعار بلد المنشأ أو غيرها من البيانات ا

، يـتم التعـديل فـي أسـعار بنـود العقـد سـواء بالزيـادة أو  مـن الشـروط العامـة) 13/8(بالرغم مما ورد فـي المـادة   -3
بحيـث يضـاف الـى أو يحسـم مـن المقـاول  النقصان إزاء تغير أسعار المواد المحددة في جدول بيانـات التعـديل

  .لناجم عن تغّير األسعار فرق أسعار المواد  ا
  أنفـــًا وكــذلك الفقـــرة ) 13/7(علــى أن ال يشـــمل هــذا التعـــديل فــي الســـعر أي فــرق نـــاتج عــن تطبيـــق المــادة 

  .الحقًا ، ويتم القرار حول تعديل األسعار من قبل وزير األشغال العامة واإلسكان ) ب – 13/8(
أعاله والمشمولة بالتعويضات بمـا ) أ(مقصودة بالفقرة ال يتم تحديد المواد المحددة في جدول بيانات التعديل  -

  .يتناسب وطبيعة المشروع من بين المواد المدرجة في جداول بيانات التعديل في ملحق عرض المناقصة 
إذا حصل أي تعديل في اسعار صـرف الـدينار سـواء بالزيـادة او النقصـان مقابـل الـدوالر االمريكـي او اليـورو ممـا   -ب

المركزي في المملكة  حسب النشرة اليومية الصادرة عـن البنـك المركـزي عـن تلـك االسـعار المعلنـة قبـل  يعلنه البنك
يوم واحد من آخر موعد اليداع العروض  ، فيتم تعـويض المقـاول أو الحسـم منـه فـرق اسـعار تبـادل الـدينار مقابـل 

تـدخل فـي صـلب األشـغال الدائمـة والمشـتراة مـن الدوالر األمريكي أو اليورو عند دفع أثمان المواد والتجهيزات التي 
  -:األسواق األجنبية ، ويقتضي في هذه الحالة مراعاة الشروط التالية عند دفع االستحقاقات بالدينار األردني 
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الساسي اليداع امن القيمة األساسية لسعر التبادل اعتبارًا من التاريخ % 2أن ال يقل التغّير في السعر عن   -1
  .العروض 

أن يـــتم حصـــر كميـــات المـــواد المحّضـــرة فـــي الموقـــع ويـــتم احتســـاب التغّيـــر فـــي االســـعار لغايـــات الحســـم او   -2
التعــويض عــن الكميــات الالزمــة إلنجــاز األشــغال بعــد تــاريخ تغّيــر ســعر تبــادل العملــة وبحيــث ال يــدفع فــرق 

  .للفاقد أو اإلضافات في تلك المواد أو التجهيزات اآللية 
  .ول أي تعويض عن المصاريف اإلدارية واألرباح ال يحسب للمقا  -3
ن عــال يحســب أي أثــر لتغّيــر الســعر فــي أي مــادة تقــل قيمــة بنــد األشــغال المتعلــق بهــا فــي جــدول الكميــات   -4

  " .قيمة العقد المقبولة " نصف بالمائة من %  0,5
مــن اســتحقاقاته " تقاضــى جــزءاأعــاله علــى أي مقــاول ي) ب ( ال تطبــق التعويضــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة   -ج

  " .بالعمالت األجنبية 
إذا تغيرت أسعار المحروقات الالزمة لتشغيل معدات المقاول في األشغال المستخدمة في المشاريع اإلنشـائية عـن   -د

األسـعار المعلنــة للمحروقــات قبـل يــوم واحــد مـن آخــر موعــد إليـداع العــروض  فيــتم تعـديل أســعار بنــود العقــد ذات 
بالزيادة أو النقصان حسب طبيعة الحال وذلك وفق معادالت يصدرها وزير األشغال العامة واإلسـكان بنـاًء الصلة 

  .من هذه المادة ) 2-أ(على تنسيب اللجنة الفنية المشكلة المشار اليها في الفقرة 
خدمة فـــي المشـــاريع حـــول التـــاريخ االساســـي ، إذا تغيـــرت أســـعار اإلســـفلت المســـت) أ(بـــالرغم ممـــا ورد فـــي الفقـــرة   -هـ

اإلنشـائية قبـل يـوم واحـد مـن آخـر موعـد اليـداع العـروض ، فيـتم تعـديل اسـعار بنـود العقـد ذات الصـلة بالزيـادة او 
  . النقصان حسب طبيعة الحال وذلك وفق المعادلة التي يصدرها وزير االشغال العامة واالسكان 

نــود منفصــلة لتوريــد المحروقــات المــوردة للمشــروع لغايــات علــى أســعار المحروقــات الــواردة كب) د  (تطبــق الفقــرة    -و
  .تنفيذ األشغال 

ال يتم التعويض في حال تعديل المواد اإلنشائية الرئيسـية بالزيـادة فـي فتـرة التـأخير غيـر المبـررة إلنجـاز األشـغال،   -ز )1(
 .ر المبررةوأن يتم الحسم في حال تعديل أسعار المواد الرئيسية بالنقصان في حال التأخير غي

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

ــــاريخ ) 6/11/1/4954(التعــــديالت بســــبب تغيــــر التكــــاليف وذلــــك بموجــــب قــــرار رئاســــة مجلــــس الــــوزراء رقــــم  –) 13/8(المــــادة  مــــن) ز(تــــم تعــــديل الفقــــرة ) 1( ت

26/2/2012   

  
  
  
  
  
  
  
 
 



ةالمخطط التنظيمي التفصيلي ألراضي المنطقة الحرفي  

31 حتاد املستشارين للهندسة و البيئةا

 
  قيمة العقد والدفعات -الفصل الرابع عشر 

  "Contract Price and Payment "  
   

  :الدفعة المقدمة   –)  14/2( المادة 

  :لمشاريع التي ينص في ملحق عرض المناقصة على إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاول بخصوصها تطبق هذه المادة على ا
إلى ذلك الوقت الذي يتم عنده " وتنتهي بـ ...... " يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة " تلغى الفقرة الخامسة التي تبدأ بـ 

  -:بالكامل ويستعاض عنها بالتالي " الدفعة المقدمة " استرداد 
  -:يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من المقاول على النحو التالي  

  " .من قيمة كل شهادة دفع % 10تسدد قيمة الدفعة المقدمة على أقساط بنسبة " 
  - :ما يلي " المادة " يضاف إلى نهاية هذه 

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

إذا ثبت لصاحب العمل أّن المقاول استغل الدفعة المقدمة ألغراض خارج نطاق المشروع ، فإنه يحق لصاحب العمل " 
 " . قدمة فورًا بصرف النظر عن أي معارضة من جانب المقاول مصادرة كفالة الدفعة الم

  
 :تقديم طلبات الدفع المرحلية   –)  14/3( المادة 

  

  -:يضاف إلى نهاية المادة ما يلي 
  " .كما يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل عندما يقدم الكشف إلى المهندس بصورته المكتملة " 

  :المتأخرة  الدفعات  –)  14/8( المادة 
  -:تلغى الفقرة الثانية من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي 

ويتم تعديلها بالزيادة أو النقصان بموجب أي تعديالت يتم إدخالها على قانون أصول %) 9(تحسب نفقات التمويل بنسبة " 
 " .المحاكمات المدنية ويتعين دفعها بالعمالت المحددة لها 

  
 :رد المحتجزات   –)  14/9( المادة     

  

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

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

  ) .كفالة إصالح العيوب ( ضمان إصالح العيوب 
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  ) :عند تسلم األشغال ( كشف دفعة اإلنجاز   –)  14/10( المادة 

  
  :يضاف الى المادة 

  ًا بالمخالصة حسب النموذج المرفق بهذه الشروط ويتعين على المقاول عند تسلمه هذه الدفعة أن يقدم إقرار 
  ). 10 –ج (نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال رقم ( 
  

  :المخالصة   –)  14/12( المادة 

  
  ) :ضمان األداء ( يضاف ما يلي بعد مصطلح 

  ) .أو ضمان إصالح العيوب ، حسب واقع الحال ( 
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  تعليق العمل وٕانهاء العقد من قبل المقاول - الفصل السادس عشر 

 "Suspension and Termination by Contractor "  
____________________________________________________________________  

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

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

  
، أو لم يتقيد صاحب العمل بمواعيد ) 14/6( إذا اخفق المهندس في تصديق أي شهادة دفع بموجب أحكام المادة " 

) 21( بعد توجيه أشعار بمهلة ال تقل عن –، فإنه يجوز للمقاول ) 14/7( الدفعات المستحقة للمقاول عمًال بأحكام المادة 
ما لم يتسلم المقاول شهادة الدفع ، أو الدفعة ) أو أن يبطئ عملية التنفيذ ( احب العمل أن يعلق العمل يومًا إلى ص

  " .المستحقة حسب واقع الحال ومحتوى اإلشعار المذكور 
  إّن إجراء المقاول هذا ، ال يجحف بحقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب أحكام المادة 

  ) . 16/2( وال بحقه في إنهاء العقد عمًال بأحكام المادة ، ) 14/8(
إذا تسلم المقاول الحقًا إلشعاره شهادة الدفع أو الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه إشعار اإلنهاء ، فإنه يتعين عليه أن 

  .يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عمليًا 
  

  :ادة تضاف الفقرة التالية في نهاية هذه الم
  

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

  
  :إنهاء العقد من قبل المقاول   –)  16/2( المادة 

  
في السطر الثاني ) و ، ز( ، تعّدل الحالتان ) و  –أ ( وترقم الفقرات المتبقية من . من حاالت إنهاء العقد ) أ(تلغى الفقرة 

  ) .هـ ،  و ( والعشرين إلى 
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  ؤوليةالمخاطر والمس -الفصل السابع عشر 

  "Risk and Responsibility "  
____________________________________________________________________  

  
  :المواد التالية في نهاية الفصل تضاف 

 
  ) :إضافية (   –)  17/7( المادة 

  :الضمان اإلنشائي للمشروع 
من القانون ) 791– 788( يكون المقاول مسؤوًال لمدة عشر سنوات عن الضمان اإلنشائي للمشروع وفقًا ألحكام المواد 

  .المدني األردني 
  

  ) :إضافية(   –) 17/8(المادة 
  

  :واد المتفجرة استعمال الم
ينبغــي علـــى المقـــاول اتخـــاذ اإلجــراءات واالحتياطـــات والتقيـــد بتعليمـــات المهنـــدس واألنظمــة والقـــوانين الصـــادرة عـــن الســـلطة 
المختصة في كل ما يتعلق باستعمال المواد المتفجرة ونقلها وتخزينها وغير ذلك مما قد يحتاج إليه في تنفيذ التزاماته الواردة 

  .وينطبق هذا على جميع المواد القابلة لالشتعال أو التي يوجد خطر في استعمالها ونقلها وتخزينها في هذا العقد ، 
ينبغي على المقاول تأمين التصاريح الالزمة  لذلك، وٕاجراء جميع االتصاالت مع مختلف السلطات والمصادر ذات العالقـة 

ية التـي تعطـى لـه بهـذا الشـأن  كمـا عليـه أن يطلـع المهنـدس أو قبل قيامه بأعمال التفجير وعليه أن يتقيد بالتعليمـات الرسـم
ممثله على الترتيبات واإلجراءات التي يتخذها بخصوص خزن ونقل المتفجرات وأعمال التفجير، مع العلم أّن هذه الترتيبات 

  . ات المتعلقة بالتفجيرات واإلجراءات ال تعفي المقاول من أي من مسؤولياته والتزاماته وفقًا للقوانين واألنظمة والتعليم
  

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

إّن ممارســـة المقـــاول أو أي مـــن مقاوليـــه الفرعيــــين أو أي مـــن مســـتخدميهم للرشـــوة بـــأي شـــكل مـــن أشـــكالها ألي مـــن جهـــاز 
ه مــن العقــود التــي يــرتبط بهــا إللغــاء هــذا العقــد وغيــر " كافيــًا " صــاحب العمــل أو المهنــدس أو الجهــاز التــابع لــه يكــون ســببًا 

المقاول بصاحب العمل ، هذا عدا المسؤوليات القانونية الناجمة عن ذلك ويعتبر في حكم الرشـوة أي عمولـة أو هديـة تمـنح 
ألي من صاحب العمل أو المهندس أو مستخدميه بقصد الحصول على أي تعديل أو تبديل في األشغال ، أو على مستوى 

ل علــى أي انتفــاع شخصــي ، ولصــاحب العمــل الحــق فــي اســتيفاء أي تعــويض يســتحق لــه عــن أي المصــنعية ، أو للحصــو 
  . خسارة تنجم عن إلغاء هذا العقد لهذا السبب ويمكنه خصم قيمة ذلك من أي مبلغ يستحق للمقاول بذمته أو من ضماناته 

  
  :الدفعات األخرى   –)  17/9/1( المادة 

والتي تم " الدفعات األخرى " متعلق بالدفعات األخرى المرفق بهذا العقد بجميع  لقد صرح المقاول في ملحق إقرار  - أ
دفعها أو تم االتفاق على دفعها إلى اآلخرين وعلى المقاول تقديم وصف مفصل لهذه الدفعات األخرى وسببها 
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مقاوليه الفرعيـين  سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبله أو نيابة عنه ، أو من قبل
أو وكالئهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة  إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية 

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

م تصريحًا خطيًا إلى صاحب العمل على الفور عن وجود أي دفعات أخرى بما في كما ويتعهد المقاول بأن يقد  
ذلك على سبيل المثال وصفًا مفصًال لسبب هذه الدفعات األخرى وذلك بتاريخ قيامه بالدفع أو تاريخ إلزامه بالدفع 

  .أيهما يحدث أوًال 
من هذه المادة أن يتخذ أيًا من ) أ ( ة يحق لصاحب العمل في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقر   -ب

  :اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره 
  .من العقد )  15/2( أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة   - 1
  .أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغًا يساوي ضعفي مبلغ الدفعات األخرى   - 2
يطالب المقاول بأن يدفع إلى صاحب العمل وعلى الفور مبلغًا يساوي ضعفي مبلغ الدفعات األخرى  أن  - 3

  .ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة 
ذه هق للفريق األول تقاضيها بموجب أدناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يح) د ( مع مراعاة الفقرة     

  .مجموع مبالغ الدفعات األخرى )  ضعفي ( لن يتجاوز ) ب ( الفقرة 
  
يوافق المقاول على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين من الباطن أو المجهزين أو المستشارين   -ج

أعاله على أن ال تقل هذه المواد في ) ب(و ) أ ( ات فيما يخص هذا العقد موادًا مماثلة لتلك الواردة في الفقر 
شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق الفريق األول بتنفيذ 

أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤالء المقاولين من الباطن أوالموردين أو المستشارين ، كما يتعهد المقاول 
صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت أن يزود 

  .أنها مشتملة على هذه المواد 
ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات األخرى إذا   - د

أّن حقوق صاحب العمل المنصوص عليها في المادة هي باإلضافة إلى كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، و 
  .المملكة  أي حقوق قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في

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

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

  
لقد صرح المقاول وتعهد لصاحب العمل في ملحق إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة بأنه لم يقم بدفع أو يعد بدفع   - أ

سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل " الدفعات الممنوعة " أي من 
مقاوليه الفرعيـين أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ،  المقاول أو نيابة عنه ، أو من قبل
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بغض النظر عما إذا كان يتصرف " موظف " إلى صاحب العمل ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي 
/ اقصة بصفة رسمية أم ال وذلك على سبيل المثال إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المن

  . المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعًال 
كما يتعهد المقاول بأن ال يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء مباشرة أو   

مقاوليه الفرعيـين أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم بالواسطة وسواء أكان ذلك من قبل المقاول نفسه أو 
  .فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه " موظف " إلى أي 

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

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

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

األخرى ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل هذه 
  . المطالبة 
أدناه يصرح الفريقان بأّن مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول تقاضيها بموجب هذه الفقرة ) د ( مع مراعاة الفقرة 

  .جاوز ضعفي مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة لن يت) ب ( 
يوافق المقاول على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين الفرعيـين أو المجهزين أو المستشارين   -ج

على أن ال تقل هذه المواد في ( أعاله ) ب ( و ) أ ( فيما يخص هذا العقد موادًا مماثلة لتلك الواردة في الفقرات 
شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق صاحب العمل بتنفيذ ) تها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما شد

أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤالء المقاولين الفرعيـين أو الموردين أو المستشارين ، كما يتعهد المقاول 
التفاقية بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها أن يزود صاحب العمل على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه ا

  .مشتملة على هذه المواد 
ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات الممنوعة إذا   - د

اله هي  كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأنّ  حقوق الفريق األول المنصوص عليها في المادة أع
باإلضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتب لصاحب العمل أو أي طرف آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في 

  . المملكة
  .يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها ساريًا ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد   -هـ
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 " Insurance" التأمين  –الفصل الثامن عشر 

 ____________________________________________________________________  
  

  
  :المتطلبات العامة للتأمينات   –)  18/1( المادة 

  
  - :ما يلي " المادة " يضاف إلى نهاية هذه 

  
يكون المقاول هو الطرف المؤمن ، كما ينبغي أن تتضمن بوليصة التأمين شرطًا ينص على المسؤوليات المتقابلة    -

  ) . Cross Liabilities( لكل من صاحب العمل والمقاول باعتبارهما كيانين منفصلين في اتفاقيات التأمين 
  
  

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

  
  - :ما يلي " المادة " يضاف إلى نهاية هذه 

  " .من قيمة العقد المقبولة %) 115( ل تعتبر القيمة االستبدالية واإلضافات المتحققة عليها بما يعاد" 
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  ا�������ت، ا�����ت وا����� -ا��
	 ا����ون 
 "Claims, Disputes and Arbitration "  

____________________________________________________________________  
  

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

  
  ويستعاض عنها) من الشروط العامة نافذًا ( وتنتهي بـ ) يمكن انهاء تعيين ( خيرة والتي تبدأ بـ تلغى الفقرة اال

  - :بما يلي  
وما لم " وليس من قبل أي من صاحب العمل أو المقاول باالنفراد " يمكن انهاء تعيين أي عضو باتفاق الفريقين مجتمعين 

  - :تنتهي ) بما في ذلك كل عضو فيه ( لمجلس يتفق الفريقان على غير ذلك ، فان مدة تعيين ا
يومًا من التاريخ الذي تصدر فيه شهادة تسلم االشغال ، ان لم يكن هناك أي خالف محال الى ) 60(بعد   - أ

  المجلس للنظر فيه ، او 
المجلس  يومًا من قيام المقاول بتقديم المخالصة عن دفعة االنجاز اذا كانت هناك خالفات محاله الى) 30(بعد   -ب

. اال اذا اتفق الفريقان على مدة تختلف عن ذلك ) بموجب شروط العقد ( ومتعلقة بمطالبات قدمها المقاول 
  .ويتعين على المجلس في مثل هذه الحالة إصدار قراره ضمن هذه المدة 

ل فترة االشعار عند انقضاء فترة االشعار بالعيوب ، واذا اتفق الفريقان على استمرار المجلس في عمله خال  -جـ
  . بالعيوب، ففي هذه الحالة يتم تخفيض بدل االستبقاء الى النصف 

  -:في كل االحوال ، تطبق االحكام المتعلقة بمجلس فض الخالفات كما يلي 
  .مليون دينار يشكل المجلس من حكم واحد ) 1.5(اذا كانت قيمة العقد المقبولة تقل عن   .1  
  .مليون دينار ، ُيشَكل المجلس من ثالثة اعضاء ) 1.5" (لمقبولة قيمة العقد ا" اذا تجاوزت   .2  

  ) .أ و ب ( أو على الرغم مما ورد في الفقرتين           
  
  

  Arbitration: التحكيم   –)  20/6( المادة 

  
ويسـتعاض عنهـا ) ) 1/4(بلغة االتصـال المحـددة فـي المـادة ( وتنتهي ) ما لم يكن قد تم ( تلغى الفقرة األولى والتي تبدأ بـ 

  -:بما يلي 
 -مما لم يصبح نهائيًا وملزمًا  -بشأنه " المجلس " ما لم يكن قد تمت تسوية الخالف وديًا ، فإّن أي خالف حول قرار " 

  - :تتم تسويته نهائيًا  بواسطة التحكيم وفقًا لما يلي 
  
ما لم يتفق الطرفان على تطبيق قواعد تحكيم (تتم تسوية الخالف نهائيًا بموجب قانون التحكيم األردني النافذ   - أ

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

  "  : المجلس" انقضاء فترة تعيـين   –)  20/8( المادة 
  -:لتصبح كما يلي ) أ ( تعدل الفقرة 

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

ـــــــي المـــــــادة   -ب ـــــــة ) 20/5(بـــــــالرغم ممـــــــا ورد ف ـــــــى التحكـــــــيم بعـــــــد محاول ـــــــة الخـــــــالف ال ـــــــريقين احال يحـــــــق الي مـــــــن الف
  ) . 20/5(مشار اليه في المادة التسوية الودية وكما هو 
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� -ب���  ا���وط ا����� ا 
SUPPLEMENTARY PARTICULAR CONDITIONS  

   

  
  : )عام ( وصف المشروع  :  أوًال 

   
   اقليم البتراء – المخطط التنظيمي التفصيلي ألراضي المنطقة الحرفية •

 �	

م ا���راء ��� ��د �� ��ط	� ا��روع ��و����"د
د 
	� �و�� ا��د
�� ا�"ر�
�  !م �ن ا��� �� ���ن230ا

��
أ���ل ا���
� ا��"�
� �	ط� أر*� ا���ط	� ا�"ر�
�  إ��ء ���
ذ و  ���رة �نوھو ، �
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ف �
�ه ا/�ط�ر ��.*��� ا�� أ���ل ا��ء و ���
�!�ت �ن 

 ��
 ".2م 2��31,194�"� إ$���
� �	ر

    

 :نظام توكيد الجودة -) 4/9(المادة  •

، و بحيث يكون قبل المباشرة باألعمال جودة و اعتماده من قبل المهندس المشرفتوكيد على المقاول تقديم نظام 
  .و غيرها و اعتمادها و تقديم المخططات شامًال لجميع اإلجراءات الالزمة أثناء التنفيذ من اعتماد للمواد

 
  

 ال يوجـــد: والمواد التي يقدمها صاحب العمل المعدات -) 4/20(المادة  •
 

 ."اتقويمي "ايوممائة ) 100( :مدة اإلنجاز -) 8/2(المادة  •

  
 &�%�$# ا���	 –) 8/3( ا���دة  •
 

  :إلى نهاية المادةتضاف الفقرة التالية 
. تقديمهامن تسلمه إشعار المهندس بضرورة " يوما) 14(اول أن يقدم برامج العمل المعدلة خالل يتعين على المق" 

خالل المدة المحددة في هذه المادة فلصاحب العمل  وفي حال إخالل المقاول باستكمال تقديم برامج العمل المعدلة
ويتم رد القيمة المحتجزة . هادة المهندسمن قيمة أول دفعة مرحلية بعد اإلخالل وبناء على ش%) 20(حجز ما نسبته 

       ). 4/21(لما ورد في المادة " في أول دفعة مرحلية بعد استكمال تقديم برامج العمل المعدلة وبشهادة المهندس أيضا
   

  تعويضات التأخير -) 8/7(المادة  •
  دينار عن كل يوم تأخير تسعمائة) 900(

  
 

   :ة األمور التاليةيجب على المقاول مراعا: ثانيًا 
 

  :التزامات عامة -أ 
  .ا���ل ��� ا��	�
ل �ن ا�*$
5 و��و
ث ا��
�3 �	در ا���2ط�ع  -1
 ./ي 7رض 7
ر ���
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  .� ر
ف �
�ه ا��
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ل ��� �م 
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��ت ا����دس ��. 
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�� "��� و$وب إ��ء 2	��� ��� ��ك أ"د ا��$�ور
ن ، ���� ا��	�ول أن 
	وم  -5
��.� �ل ��; ، و��ل ا��ر�
��ت ا�>ز�� ����
ذ ذ�ك ، Eم إ=>ء ا��!�ن وإ >"; 

 .  إ���م ا���ل و��� "2��; ا�=�ص��د 
 
  :ضبط إدارة العمل- ب

  

  .أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وٕاعداد محاضر االجتماع   -  1
أن يعد سجال خاصا باألحوال الجوية، يسجل فيه درجات حرارة الهواء القصوى والدنيا، والرطوبة،   -  2

  .وساعات الهطول لكل يوم تومعدل هطول األمطار بالمليمترا
  .أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل وٕاعداد التقارير  -  3
  .في حالة إصالح العيوب، أن يضع جدوال لذلك، وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أوال بأول  -  4
لمقاول قبل البدء بتصحيح في حالة رفض المهندس أو مساعد المهندس لمادة أو عمل ما فيجب علي ا  -  5

الوضع أن يقدم مقترحاته باإلعادة أو التصحيح إلى ممثل المهندس أو المهندس، وذلك لتالفى تكرار 
  .الخطأ

إذا كان مطلوبا منه تجهيز مختبر للمواد في الموقع، فعليه أن يزوده بمشرف ذي خبرة لتأدية المهام    -7
  :التالية

  _________________________________غير مطلــــوب __________
  

  :ممارسة مهنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد  -  ج
  

  :الممارسة الجيدة  -  1
  

إذا لم يكن قد حدد وصف كامل لمادة أو منتج أو مصنعية، فإنه من المفهوم أن تكون تلك المادة أو 
يا لممارسات التنفيذ الجيدة، بما العمل مالئمة ألغراض العقد أو ما يمكن أن يستنتج من مضامينه منطق

  .والمواصفات القياسية المعمول بهافي ذلك نصوص البنود والمواصفات العامة 
  

  :المواصفات القياسية  -  2
  

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

  
  :المواصفات المقيدة  -  3

إذا ما حدد مصدر واحد إلحدى المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاول التقيد بالبند، وال يغير ذلك 
  .المصدر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل

  
  :لمخفية عالمات مرافق الخدمات ا -  4

على المقاول وضع إشارات بارزة في األماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات مرافق وأن يعد لها 
مخططات مساحية واضحة ، وذلك لتسهيل االهتداء إليها عند إجراء الفحص عليها أو صيانتها أو 

  .تصليحها أو تشغيلها 
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  :استخدام األيدي العاملة المحلية   -د
  

  :الممولة من الخزينة أو القروض المحلية المشاريع   -1
في الحاالت االستثنائية التي يتعذر العمل فيها من قبل أردنيـين ، يجوز استخدام عمالة وافدة   - أ

  .بموافقة وزارة العمل المسبقة 
عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير األردنيـين مهما كانت األسباب وعلى   -ب

  .المقاولون الفرعيون بتشغيل العمالة األردنية فقط  أن يلتزم
إذا تبين لصاحب العمل أّن المشروع ذو طبيعة متخصصة وبحاجة إلى خبرة أجنبية فعليه أن   -ج

يرفع تقريرًا بذلك يبين أسباب الحاجة لتلك الخبرة األجنبية إلى لجنة فنية خاصة للنظر في مثل 
س الوزراء إلصدار القرار المناسب حول السماح للشركات هذه األمور ورفع تنسيباتها إلى مجل

  :األجنبية ومقدار مساهمتها وتشكل على النحو التالي 
  معالي وزير األشغال العامة واإلسكان رئيسًا 

  وعضوية السادة 
  أمين عام وزارة األشغال العامة واإلسكان 

  مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  
  نقيب  المهندسين 

  المقاوليننقيب 
  .وممثل عن الدائرة ذات العالقة بالمشروع

      

  :خارجية  تنموية المشاريع الممولة بقروض  -2
  يتم مراعاة القوانين األردنية ومن ضمنها قانون مقاولي اإلنشاءات األردنيين

يجوز تنفيذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيـين بالمشاركة أو االئتالف مع مقاولين  -  
  .دنيـين أو باالنفراد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أر 
وفي حالة تنفيذ المشروع من قبل مقاولين غير أردنيـين فيجب االلتزام من قبل هؤالء المقاولين  -

من مجموع العمالة الماهرة المطلوبة والمقدرة %) 70(بتشغيل عمالة أردنية ال تقل نسبتها عن 
األشغال العامة واإلسكان ، على أن ال يسمح بتشغيل أي عدد من  تقديرًا حقيقيًا بموافقة وزارة

  .العمال األجانب العاديـين غير المهرة 
  

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

  :قبل المقاولين تتخذ بحقهم اإلجراءات التالية 
ع خالل مدة إنذار المقاول المخالف خطيًا على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب الوض  - أ

  .سبعة أيام) 7(أقصاها 
  .فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة األجنبية المخالفة المستخدمة في المشروع  -ب
  

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

  .صناعة المحلية عند تنفيذ األشغالعلى المقاول المحلي استخدام اآلليات المتوفرة ومنتجات ال  -5
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  معلومات مقدمة من المقاول
  

  ):جهاز المقاول المنفذ(مستخدمو المقاول ممثل و : ثالثًا 
  

     ��

زه ا��$#" !
�� ھ�ت وا���اد ا��'( )*
$� )/ ��. ا���
ول ,�+���: -  
  

سنة في )  15(ن ل عـوبخبرة ال تق) المدنية(ديرًا  للمشروع مهندسًا بصفته وكيًال مفوضًا بمؤهل في الهندسة م -1
قبل المقاول لتلقي  منضًا خطيًا و ى أعمال مشابهة وبحيث يكون مفمجال اإلشراف أو التنفيذ أو كليهما عل

التعليمات من المهندس أو من يمثله والمناظرة على تنفيذ األشغال وبتفرغ كامل، المبلغ الذي سيحسم في حال عدم 
 ).يوم/ دينار 125(التعيين أو التغيب بدون عذر من قبل المقاول 

سنوات ) 10(عدد واحد، وبخبرة ال تقل عن ) غيرمتفرغ(الصحي هندس في اختصاص الميكانيك والصرف م -2
ودوامه مرتبط ببرنامج العمل المقدم من المقاول والموافق عليه من قبل المهندس المشرف وحسب الحاجة وعلى أن 
 ال تقل عن ثالث أيام أسبوعيًا، المبلغ الذي سيحسم في حال عدم التعيين أو التغيب بدون عذر من قبل المقاول

 ).يوم/ دينار 100(

سنوات ودوامه مرتبط ببرنامج ) 10(عدد واحد، وبخبرة ال تقل عن ) غيرمتفرغ(هندس  في اختصاص الكهرباء م -3
العمل المقدم من المقاول والموافق عليه من المهندس المشرف وحسب الحاجة وعلى أن ال تقل عن ثالث أيام 

 ).يوم/ دينار 100(ين أو التغيب بدون عذر من قبل المقاول أسبوعيًا ، المبلغ الذي سيحسم في حال عدم التعي

سنوات ) 10(راقبًا فنيًا بمؤهل كلية جامعية متوسطة، بخبرة مماثلــة ألعمال المشروع موضوع العطاء ال تقل عن م -4
قبل أو كليهما، المبلغ الذي سيحسم في حال عدم التعيين أو التغيب بدون عذر من ذ أو التنفي فإلشراافي مجال 

 ).يوم/ دينار 50(المقاول 
 

سنوات في ) 10(بمؤهل كلية جامعية متوسطة، بخبرة مماثلــة ألعمال المشروع موضوع العطاء ال تقل عن " مساحا -5
أو كليهما، ودوامه مرتبط ببرنامج العمل المقدم من المقاول والموافق عليه من المهندس ذ أو التنفي فإلشراامجال 

 50(لمبلغ الذي سيحسم في حال عدم التعيين أو التغيب بدون عذر من قبل المقاول المشرف وحسب الحاجة، ا
  ).يوم/ دينار

  

مقاول المحال عليه العطاء أن يسمي نفسه أو أي من شركائه مديرًا للمشروع بصفته وكيًال مفوضًا أو أن يسمي لل
ق المؤهالت المطلوبة مع األخذ بعين منفذ للمشروع شريطة تحقيالراد جهازه فنفسه أو أي من شركائه كفرد من أ

إذا التزم المقاول بتنفيذ أي مشروع :" والتي نصها  1992من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة ) 10(االعتبار المادة 
ضافًة إلى األجهزة الدائمة إفيترتب عليه توفير األجهزة الفنية واإلدارية حسب شروط عقد المقاولة لكل مشروع وذلك 

  ".في مكتبه الرئيسي والمتفرغة
 يسمح للمقاول المحال عليه العطاء أن يسمي مديرًا للمشروع بصفته وكيًال مفوضًا أو أن يسمي أي فرد من أفراد ال

أو شريكًا  الجهاز المنفذ للمشروع إذا كان هذا الشخص المسمى مصنفًا لدى دائرة العطاءات الحكومية كمقاول آخر
  . محال عليه العطاءى مقاول آخر غير المقاول اللد
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  :مالحظة
يتعين االتفاق فيما بين المقاول والمهندس على تواريخ تعيـين كل فرد من أفراد جهاز المقاول المنفذ  وفي حالة 
تخلف المقاول عن تعيـين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيـين بديل له فإنه سوف يتم خصم ما يقابله من 

  .د غير المعينين أو المتغيبين حسب تقديرات المهندس رواتب مثل هؤالء األفرا
  
  

*   ;�

ك ودر$� � ���!
�2
� ا��	�ول ا��ر�� /6�ل ا�!�رو��.  

  
  ��3 ا�� �
ف        ا2م ا��	�ول    


ك��!
  ـــــــــــــــ        ـــــــــــــ  ا��
  ـــــــــــــــ        ـــــــــــــ  ا�!�ر��ء

  
  
  

  
غير األردنيـين أن يقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومية شهادتين األولى من نقابة المهندسين على المقاولين :  رابعـاً 

تفيد بأّن المقاول قد استكمل كافة ) حسب النموذج أدناه ( األردنيـين والثانية من نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيـين 
انون نقابة المهندسين األردنيـين وقانون مقاولي اإلجراءات الخاصة بالمقاولين غير األردنيـين وفقًا ألحكام ق

اإلنشاءات عند إحالة العطاء عليه وقبل توقيع اإلتفاقية ويحق لصاحب العمل أنيصادر كفالة مناقصته التي سبق 
 .وأن تقدم بها دون أن يحق للمقاول االعتراض أو الرجوع على صاحب العمل بأي مطالبات مهما كان نوعها 

  

  
  
  

  النموذج
  

  طوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكوميةع
  

قد استكمل كافة اإلجراءات القانونية وفقًا ......................................... يرجى العلم بأّن المقاول السادة 

  .المعمول به ............................................................... ألحكام قانون 

  

  .ين األردنيـين نقيب المهندس

  .أو نقيب مقاولي اإلنشاءات األردنيـين 
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�)��*"  +وب ا�����  ) . Warranty( ا-�رار ,'��ن 
  

كفالة عدلية صادرة عن الجهة الصانعة او الوكيل لصالح صاحب يتعين على المقاول الذي يحال عليه العطاء تقديم 
يومًا )  730( األجهزة والمعدات الكهروميكانيكية المشمولة بالعقد ولمدة لضمان أي عيوب تنجم عن التصنيع لكافة  العمل

من تاريخ تسلم األشغال وبحيث تشمل هذه الكفالة مسؤولية المقاول المالية وخالفها ، الستبدال أي من األجهزة والمعدات 
يومًا من تاريخ تسلم )  730( نبيًا ولمدة الكهروميكانيكية التي تظهر بها عيوب تصنيع وتوفير القطع التبديلية محليًا أو أج

  .األشغال
  

  : �دا*ل ا	���ل �+ ا��!�و�ن ا��(�*د�ن �ن �,ل ��#ب ا���ل:  "(�د(�
  

  

ائتالف المقاولين التعاون والتنسيق مع أي مقاول آخر موجود في الموقع في حالة تداخل مواقع / على المقاول 
ة للمواقع في وقت واحد أو ألية تداخالت أخرى أو حسب تعليمات العمل أو لضرورة إنجاز األعمال المرتبط

صاحب العمل وأجهزة اإلشراف الخاصة بكل عمل ووضع برنامج عمل للسير عليه دون أن يترتب على صاحب 
  .  العمل أي مطالبات مادية أو زمنية أو تعاقدية جراء ذلك

  
مر مع المقاولين اآلخرين المتواجدين في الموقع وذلك وعليه فإن على المقاول مسؤولية التنسيق الالزم و المست

لضمان قيام المقاول بتنفيذ أعماله طبقا للتواريخ والمدد المبينة المحددة في برنامج العمل المعتمد من قبل 
  .المهندس المشرف، وال يتحمل صاحب العمل أية تبعات مالية أو زمنية نتيجة لذلك

  
  

  : �&��ب �0�ز ا$/راف:  "(�,��
  

 �!��ب ا����دس وا�$��ز ا��رف •

يتعين على المقاول أن ينشئ ويصون ويوفر الخدمة الالزمة لمكاتب الجهاز المشرف المقيم التابع لصاحب  –أ  •
و ذلك من تقريبًا  2م) 30(لمشروع بمساحة صافية ال نقل عن العمل في مكان مناسب من الموقع ولمدة تنفيذ ا

أن يقدم المخططات الالزمة لموقع وتقسيمات هذه المكاتب للمهندس تمهيدًا  على) كرفانات(البريفاب الجاهز 
  غرفة حفظ عينات المكعبات الخرسانية والعيناتمزودة العتمادها بعد إجراء أية تعديالت عليها، وان تكون 

و القرطاسية و خدمة ) 2(مكيف عدد و و بقاعة اجتماعات ومقاعد كافية مع حمام و مطبخ و كولر ماء 
الضيافة و مراسل و توفير الخدمة طيلة مدة المشروع على ان يتم تأمينه خالل مدة اسبوع من تاريخ أمر 

علمًا بأن أسعار اإلنشاء , دينار يوميا ) 50(في حال عدم توفير الكرفان يخصم على المقاول المباشرة و 
يومًا ) 30(لمكاتب في مدة ال تزيد عن والتأثيث محملة على أسعار العطاء وعلى المقاول تنظيف الموقع وٕازالة ا

  .من تاريخ إصدار شهادة التسليم األولى
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على المقاول القيام بأعمال الصيانة والتنظيف والحراسة وجميع خدمات التشغيل وتعيين موظف لخدمة المكاتب : * مالحظة
.شهر+ لمدة المشروع   
  . على المقاول تزويد الموقع بالماء والكهرباء* 

  .تكاليف تجهيزات مكاتب اإلشراف ضمن أسعار العطاء تكون*
  

  
�����"  :"  : ا�%#و��ت ا��*,ر

  
��� ا��	�ول ا���3ز ����ط�ء ��2
� �E<E �=��رات �
�م ا����د إ"داھ� �ن ��ل  �"ب ا���ل، :$راء ا��"و �ت 

  . ا��=�ر
�، و
�"�ل ا��	�ول �!��
ف ��ك ا��"و �ت
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  نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات – ج
  

  
  نموذج كتاب عرض المناقصة  - 1ج
  ملحق عرض المناقصة  - 2ج
  نموذج كفالة المناقصة  - 3ج
  نموذج اتفاقية العقد  - 4ج
  )مجلس بعضو واحد(نموذج اتفاقية فض الخالفات   - 5ج
  )تنفيذكفالة ال(نموذج ضمان األداء   - 6ج
  فالة اصالح العيوبكنموذج   - 7ج
  نموذج كفالة الدفعة المقدمة  - 8ج
  عن دفعة االنجاز عند التسلم االولي مخالصةنموذج   -9ج
  نموذج إقرار بالمخالصة  - 10ج
  نموذج التزامات المقاول  - 11ج
  إقرار متعلق بالدفعات األخرى  -12ج
 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة  -13ج
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  1-ج

  )      (    عطاء رقم 

  نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

  
  

  اقليم البتراء – المخطط التنظيمي التفصيلي ألراضي المنطقة الحرفية : المشروع  •
  

    
  ): صاحب العمل( إلى السادة 

ططات  ، لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات والمخ
: وجداول الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، والجداول األخرى ، ومالحق العطاء ذوات األرقام

المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعاله ، ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ ............................ 
قًا لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعاله مقابل األشغال وٕانجازها وتسليمها وٕاصالح أية عيوب فيها وف

  .أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقًا لنا بموجب شروط العقد : ................................ مبلغ إجمالي وقدره
  

ق على تعيـين من شروط العقد وسوف نقوم باالتفا" الفصل العشرين " بموجب " مجلس فض الخالفات" إننا نقبل تعيـين 
  .أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة 

يومًا من تاريخ إيداع العروض ، وأن يبقى العرض ملزمًا لنا ، ) 90(نوافق على االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة 
"  ال يتجزأ من" ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه ، كما نقر بأّن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا

  " .كتاب عرض المناقصة 
  

من شروط العقـد ، وأن نباشـر العمـل ) 4/2(نتعهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضمان األداء المطلوب بموجب المادة 
" بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقـًا لمتطلبـات وثـائق العقـد خـالل مـدة اإلنجـاز 

.  
كتـاب القبـول " هـذا مـع " كتـاب عـرض المناقصـة " م إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننـا ، وٕالـى أن يـتم ذلـك فـإّن وما لم يت

  .الذي تصدرونه يعتبر عقدًا ملزمًا فيما بيننا " أو قرار اإلحالة 
  

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

  ............................... :عام: ........................من شهر: ...................... ر هذا العرض في اليومحر 

  : .......................................................شاهد: .......................................... المناقص توقيع
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  2-ج

  )    (     عطاء رقم 

  ملحق عرض المناقصة
Appendix to Tender  

  
  اقليم البتراء – المخطط التنظيمي التفصيلي ألراضي المنطقة الحرفية  :المشروع

    البيــــان  رقم المادة  التحديدات

  1/1/2/2  سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي
  1/3و

  اسم صاحب العمل
  عنوانه

 830746ب .صتحاد المستشارين للهندسة والبيئة ا
  11183عمان 

  إسم اإلستشاري المصمم  1/1/2/4
  عنوانه

  إسم اإلستشاري المشرف  1/1/2/4  
  عنوانه

  1/1/2/3  
  1/3و

  :اسم المقاول
  :عنوانه

  كفالة المناقصة  التعليمات  دينارن ألف رو عش (20,000)
  ضمان إصالح العيوب  التعليمات  األعمال المنجزةمن قيمة % ) 5( 
  لألشغالنجاز إلمدة ا  1/1/3/3  من تاريخ أمر المباشرة يوما تقويميا) 100(

  يوما تقويميا)   365(  

  
1/1/3/7  

  

   صالح العيوبإشعار بإلفترة ا

  القانون الذي يحكم العقد  1/4  القوانين األردنية السارية المفعول
  اللغة المعتمدة في العقد  1/4  اللغة العربية

  لغة االتصال  1/4  نكليزية إلاللغة العربية واللغة ا
المدة التي سيمنح فيها المقاول حق   2/1  . مر المباشرةأأيام تقويمية من تاريخ ) 7(

  لى الموقعإل دخو ال
  داءألضمان ا  4/2  "المقبولةقيمة العقد "من %) 10(

جودة و اعتماده من توكيد على المقاول تقديم نظام 
  قبل المهندس المشرف

  ودةنظام توكيد الج  4/9

  المعتادةوقات العمل أ  6/5  أيام في األسبوع ) 6(ساعات يوميا، ولمدة ) 8(
يومًا ،وتعتبر هذه الفترة مشمولة ضمن مدة ) 15(

  اإلنجاز
الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ   8/1

  للمباشرة المحدد

  قيمة تعويضات التأخير  8/7  عن كل يوم تأخير دينار تسعمائة )900 (
من قيمة العقد المقبولة%) 15(  8 /7  الحد األقصى لقيمة تعويضات التأخير 

  مكافأة اإلنجاز المبكر  8/13  ال يوجد
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الفترة المحددة للجنة تسلم األشغال   10/1  يوما) 28(
لمشاريع المستشفيات ( للمشروع

  )ومحطات التوليد
عن  النسبة المئوية التي تدفع للمقاول  ب- 13/5  %)15(

إذا  "الذي يتم صرفه االحتياطي المبلغ"
  لم ترد في الجداول

المواد الخاضعة لتعديل األسعار   13/8  حسب الكشف المرفق في نهاية الملحق
  بسبب تغير التكاليف

  قيمة الدفعة المقدمة  14/2  "العقد المقبولةقيمة "من %) 10(
  عمالت الدفع للمقاول  14/15  الدينار األردني

  نسبة المحتجزات  14/3  ةالدفعمن قيمة %) 10(
  على للمحتجزات ألالحد ا  14/3  "المقبولةقيمة العقد "من %) 5(
من قيمة البند  )%60( من قيمتها السوقية أو%) 80(
  قلأيهما أ

  لى الموقع   إالتحضيرات عند الوصول   14/5
              

    يةالمرحل دنى لقيمة الدفعةألالحد ا  14/6  دينار ألف ة و سبعونمائ) 170,000(
  سعار تبديل العمالتأ  14/7  ----- 

  )نفقات التمويل( نسبة الفائدة القانونية  14/8  سنوياً %) 9(
  تقديم وثائق التأمينات  18/1  يوما من تاريخ المباشرة) 14(خالل 

دنى لقيمة التأمين ضد الطرف أللحد اا  18/3  لكل حادث لف دينارأ عشرون ) 20,000( 
  الثالث

  تشكيل مجلس فّض الخالفات  20/2   عضو واحدمن  
  فّض الخالفات فترة تعيين مجلس  20/2  المباشرةيوما من تاريخ ) 60(خالل 

عضاء مجلس فّض أالتي تعين  الجهة  20/3  جمعية المحكمين األردنيين
الخالفات في حالة عدم االتفاق بين 

  الفريقين
ين في حالة سلطة تعيين المحكم  20/6  بموجب قانون التحكيم األردني النافذ

  تخلف األطراف عن التعيين
  عدد أعضاء هيئة التحكيم  20/6  عضو واحد

  القواعد اإلجرائية للتحكيم  20/6  بموجب قانون التحكيم األردني
  
 

  
  
  
  



ةالمخطط التنظيمي التفصيلي ألراضي المنطقة الحرفي  

52 حتاد املستشارين للهندسة و البيئةا

  
 

  )جدول بيانات التعديل( 8\13كشف المواد الخاضعة لتعديل األسعار حسب المادة 
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 االسمنـت  -

 .المعدنية من صاج ومقاطع ومدادات حديد التسليح وحديد الهياكل   -

 اإلســفلت  -

 )وبحيث ال يتم التعويض عن مكوناتها(الخلطات الخرسانية بأنواعها   -

 القطع الخزفيـة  -

 الحجر بأنواعـه  -

 الرخام والجرانيت بأنواعه  -

 )Guard Rail(الحواجز المعدنية الواقية   -

 اإلشارات الضوئية  -

 .الصرف الصحي وملحقاتها بكافة انواعها واقطارها األنابيب المياه و   -

 البويلرات والرديترات والحارقات والمراجل  -

 المضخـات  -

 لوحات تحكم المضخات  -

 أغطية المناهل وملحقاتها  -

 .أبراج وأعمدة اإلنارة ووحدات اإلنارة المتعلقة بها   -

 األلمنيوم   -

 .ا ولوازمها أنابيب التدفئة والصحي بكافة أنواعه  -

 .لوحات التحكم واللوحات الرئيسية ووحدات اإلنارة   -

 المقاسـم  -

 المبردات ووحدات التكييف والتبريد والمبخرات والضواغط ووحدات اللف المروحية ودافعات الهواء  -

 المصاعد ولوازمها من حبال وسكك ومحرك   -

  :مالحظات
 . اعاله  المواد اإلنشائيةي االسعار عن شريطة عدم االزدواجية في احتساب التغير ف �
حسب طبيعته أو لكل مشروع على حدا  األسعار يجب تحديد المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديل �

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

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

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

  .خاضعة لتعديل أسعارها والمستخدمة في تنفيذ أشغال المشروع, التعديل و المذكورة أعاله جدول بيانات
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  3-ج

  نموذج كفالة المناقصة
Form of Tender Guarantee  

 

  اقليم البتراء – المخطط التنظيمي التفصيلي ألراضي المنطقة الحرفية  :المشروع
  (              ) عطاء رقم 

  
لقد تم ): ............................................................................... العملصاحب (إلى السادة 

سيتقدم بعرض : ......................................................................... شركة: إعالمنا أن المناقص
لعطاء، ولما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله استجابة لدعوة ا
  : مناقصة مع عرضه، وبناء على طلبه، فإن مصرفنا

عند  ألف دينار عشرون (20,000) :يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ. .............................بنك 
  :ما يلي ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب

  
أن المناقص، بدون موافقة منكم، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل انقضاء   -أ 

  يوما، أو) 90(صالحية العرض المحددة بـ
  من شروط العقد، أو) 1/6(أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه، ولكنه أخفق في ابرام اتفاقية العقد بموجب المادة   -ب
  .من شروط العقد) 4/2(م قد قمتم باحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة أنك  -ج
  

يوما ويتعين إعادتها إلينا، كما أن هذه الكفالة ) 90(وعلي أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة 
  .تحكمها القوانين المعمول بها في األردن

  
  : ...........................................البنك/ فيل توقيع الك

  ............................................    : المفوض بالتوقيع
  :             ............................................التاريخ
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  4-ج

  نموذج اتفاقية العقد
Form of Contract Agreement 

  

  اقليم البتراء –طط التنظيمي التفصيلي ألراضي المنطقة الحرفية المخ  :المشروع
  )            ( عطاء رقم 

  

  
  201  من شهر          لسنة............ الموافق .......... حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم 

  

  بين
  

  "الفريق األول" على اعتبارهم               سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي: صاحب العمل
  و

  "الفريق الثاني"على اعتباره                                            :المقاول
  

المخطط التنظيمي التفصيلي ألراضي المنطقة  : لما كان صاحب العمل راغبا في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال مشروع

 (             )عطاء رقم  اقليم البتراء – الحرفية

ان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشغال وٕانجازها وٕاصالح أية عيوب فيها وتسليمها وفقا ولما ك
  لشروط العقد،

  

  :فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي
  

إليها فيما يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار   -  1
  .بعد

  :تعتبر الوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة  -  2
  

  ...........................................................      " كتاب القبول"  -أ 
  ...........................................................    كتاب عرض المناقصة"  -ب 
  : مالحق المناقصة ذات األرقام  -ج 
  )الخاصة والعامة(شروط العقد   -د 
  المواصفات  - هـ 
  المخططات  -و 
  )جداول الكميات والجداول األخرى(والجداول المسعرة   - ز 
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                       "قيمة العقد المقبولة" -  3
  "ايتقويم "اومي مائة) 100(   "مدة اإلنجاز"  

  
إزاء قيام صاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ األشغال وٕانجازها   -  4

  .وٕاصالح أية عيوب فيها وتسليمها وفقا ألحكام العقد
  
حب العمل بأن يدفع إلى إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وٕانجازها وٕاصالح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صا  -  5

  .المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد
  

وبناءا على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك وفقا للقوانين المعمول 
  .بها
  

  )المقاول(الفريق الثاني 
 

 )صاحب العمل(األول  الفريق

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

  : .............................................االسم
  

  : ...........................................الوظيفة
  
  

  : ................................وقد شهد على ذلك
  

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

  : .............................................االسم
  

  : ...........................................الوظيفة
  
  

  : ................................وقد شهد على ذلك
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  5-ج

  نموذج اتفاقية فض الخالفات
Dispute Adjudication Agreement 

  )بعضو واحدمجلس (
    اقليم البتراء – المخطط التنظيمي التفصيلي ألراضي المنطقة الحرفية   :وصف المشروع

  (           )عطاء رقم   
  

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

  : ...................................عنوانه........... ........................      :المقاول
  : ...................................عنوانه...................................     :عضو المجلس

  
مجلس فض " وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين عضو " اتفاقية العقد " لما كان صاحب العمل والمقاول قد قاما بإبرام 

، فإّن كال من صاحب العمل والمقاول وعضو "  DAB" المجلس " ، ليكون العضو الوحيد ، ويسمى أيضًا " الخالفات 
  - :المجلس ، قد اتفقوا على ما يلي 

  

  : تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطًا التفاقية فض الخالفات ، مع إدخال التعديالت التالية عليها  - 1

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

  

من شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو المجلس على ) 18( البندعمًال بأحكام   - 2
  - :النحو التالي 

  .اتدينار عن كل يوم كمياوم(        )     -أ   
  .مضافًا إليها النفقات األخرى    -ب  

من شروط )  17(  البندإزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمًال بأحكام   - 3
كمسو للخالفات وفقًا ألحكام هذه " المجلس" اتفاقية فض الخالفات ، فإّن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهام 

  .االتفاقية 
  

، إزاء أدائه لمهام فض الخالفات " المجلس" يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو   - 4
  .من شروط اتفاقية فض الخالفات ) 17( البندبدل المياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام 

  

  .إّن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني   - 5
  

  صاحب العمل        المقاول        و المجلسعض
  
  

  .وقد شهد على ذلك 
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  ملحق اتفاقية فض الخالفات 
 *�وط ا(��)� �' ا�����ت

 

يومًا من تاريخ مباشرة العمل ، على ان يباشر المجلس مهامه ) 60(خالل  يسمى عضو أو أعضاء المجلس  -  1
  .خالفات يومًا من تاريخ  اكتمال توقيع اتفاقية فض ال) 60(خالل 

يوم من تاريخ ) 28(باالتفاق بين الفريقين ، وذلك خالل مدة  يمكن إنهاء تعيـين عضو أو أعضاء المجلس  -  2
كما تنقضي مدة التعيين عند صدور شهادة تسلم األشغال  ما لم يطلب أي من الفريقين تمديدها ,إشعارهم بذلك 

   .وفي هذه الحالة يتم تخفيض بدل االتعاب الى النصف ولكن بحد أقصى لتاريخ انقضاء فترة االشعار بالعيوب ،
  .بدون أسباب مبررة) األعضاء( اليجوز لفريقي التعاقد عزل  أحد أعضاء  المجلس أو    - 3
يتعين على عضو المجلس أن يكون وأن يبقى أثناء أداء مهمته محايدًا ومستقًال عن الفريقين ، وأن يفصح عند   -  4

على حياده أو استقالليته ، كما يتعين عليه أن يفصح في أي وقت الحق إذا أصبح  تعيـينه عن أي أمر قد يؤثر
على علم عن أي أمر قد يؤثر على حياده واستقالليته ، وال يجوز له تقديم النصح إلى أي فريق إّال بإطالع 

  .وموافقة الفريق اآلخر 
جلسات االستماع التي يعقدها بسرية تامة وأن أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته و  يتعين على عضو المجلس  -  5

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

بين الفريقين بإعطاء كل منهما فرصة معقولة أن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما  يتعين على عضو المجلس  -  6
  .  لعرض قضيته وتقديم ردوده على ما يقدمه  الفريق اآلخر

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

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

  .هذا الخصوصيومًا وللمجلس أن يطلب أية وثائق منهما ، وعلى الفريقين االستجابة لطلب المجلس ب

، ويكون متمتعًا بالصالحية الكاملة ) وليس كمحكم ( أن يتصرف كخبير غير متحيز  يتعين على عضو المجلس - 9
لعقد جلسات االستماع كما يراه مناسبًا ، دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد ، ويتمتع في هذا 

   -:السياق بالصالحيات التالية 
  يقرر مدى سلطاته الذاتية ، وكذلك نطاق الخالفات المحالة إليه ،أن   - أ

  ،) إن توفرت ( أن يستعمل معرفته المتخصصة   -ب
  .أن يبادر للتحقق من الوقائع واالمور المطلوبة التخاذ القرار باالسلوب الذي يرتأيه   -ج
  أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد ،  - د
  يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقيـيم فيما يتعلق بموضوع الخالف ،أن   -هـ
أن ال يسمح ألي شخص غير المقاول وممثليه وصاحب العمل وممثليه ، لحضور جلسات االستماع ،   -و

غه وله أن يستمر في عقد جلسة االستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور بعد التحقق من أنه قد تم إبال
  .بصورة صحيحة عن موعد الجلسة 
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 التنازل عن االتفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين وأعضاء المجلس ال يجوز لعضو المجلس  -  10
  ) .إن وجدوا ( اآلخرين 

  .به  كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن العقد أو متصل يراعى أن ال يستدعى عضو المجلس  -  11
أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع خالل المهلة المحددة ، شريطة أن يرسل إلى الفريقين  يحق لعضو المجلس  -  12

  .يومًا )  28( إشعارًا بذلك مدته 
إذا تخلف المقاول عن  الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من عضو المجلس، يقوم صاحب العمل بالدفع إلى   -  13

  .وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من أية مبالغ إزاءها  جلسعضو الم
وفـي حالـة اسـتقالته أو موتـه . يومـًا ) 28( أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدتـه  يمكن لعضو المجلس  - 14

إنــه يتعــين أو عجــزه عــن أداء مهامــه أو إنهــاء عقــده  أو رفضــه االســتمرار فــي أداء مهامــه بموجــب هــذه القواعــد، ف
  .يومًا من تاريخ انقطاعه) 14(على الفريقين أن يقوما بتعيـين بديل له خالل 

والفريقين ، ولغة التداول في ) األعضاء( يتعين أن تكون لغة االتصال بين الفريقين وكذلك عضو المجلس   -  15
  .ق اآلخر الجلسات باللغة المحددة في العقد وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسالت إلى الفري

يومًا ) 56(يتعين على المجلس أن يصدر قراره إلى الفريقين بشأن أي خالف يحال إليه وذلك خالل فترة ال تتعدى   -  16
  :ويكون  القرار) ما لم يتم االتفاق مع الطرفين على هذه المدة ( من تاريخ إحالة الخالف  إليه 

  و ,خطياً   -
  و, باإلجماع أو باألغلبية -
  و, كون مسبباً يجب أن ي -
  .أن ينوه فيه بأنه يتم وفقًا لهذه الشروط  -  

المتعلقة بعمله ، أو تصرف بسوء نية ، فإنه يعتبر غير ) 4(بنقض أي من أحكام البند رقم  إذا قام عضو المجلس  -  17
إذا نتج عن  مستحق لقبض بدل أتعابه أو نفقاته ، ويتعين عليه أن يرد تلك األتعاب والنفقات التي تم صرفها له ،

  .ذلك النقض أّن قراراته أو إجراءاته بشأن تسوية الخالفات أصبحت باطلة أو غير فاعلة
  -:تدفع أتعاب الحكم على النحو التالي   -  18

  عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات االستماع أو دراسة الخالفات وٕاعداد القرارات ،  -
  م مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر واإلعاشة ،مضافًا إليها نفقات أداء المها  -
  لمهامه ، يتبقى بدل المياومات ثابتًا طيلة مدة أداء عضو المجلس  -
يومًا من تاريخ تسلمه ) 28(بدل أتعابه ونفقاته خالل  يتعين على المقاول أن يدفع لعضو المجلس  -

للمقاول عن طريق منها % ) 50(فع ما نسبته المطالبات الخاصة بذلك ، ويقوم صاحب العمل بد
  .  يقدمها المقاول مطالبات الدفع الشهرية التي

  
إذا نشأ أي خالف يتعلق باتفاقية فض الخالفات ، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها ، فإنه يتم النظر   -  19

  .في الخالف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األردني 
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  6-ج
  (             ) اء رقم عط

  )كفالة حسن التنفيذ(نموذج ضمان األداء 
Performance Security  

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

قد كفل بكفالة ...................................... : .......................................إعالمكم بأن مصرفنا
  : ............................................................................مالية، المقاول

..........................................................................................................  
  
  (             )صوص العطاء رقم بخ

  اقليم البتراء – المخطط التنظيمي التفصيلي ألراضي المنطقة الحرفية : المتعلق بمشروع

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

وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال ......................................... .........................................
  عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة، وأننا نتعهد بأن 

مع  –بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط  –ندفع لكم 
  ة لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته ذكر األسباب الداعي

  .وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع –بموجب العقد 
اريخ وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيا بت

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

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

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



ةالمخطط التنظيمي التفصيلي ألراضي المنطقة الحرفي  

61 حتاد املستشارين للهندسة و البيئةا

  

  7-ج
  (            ) عطاء رقم 

  )كفالة اصالح العيوب(نموذج ضمان إصالح العيوب 
Defects Liability Guarantee 

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

قد كفل بكفالة : ............................................................................. إعالمكم بأن مصرفنا
  : .............................................................................مالية، المقاول

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

  (            )بخصوص العطاء رقم 
 اقليم البتراء – المخطط التنظيمي التفصيلي ألراضي المنطقة الحرفية : المتعلق بمشروع

  
نفيذ جميع التزاماته فيما يخص وذلك ضمانا اللتزام المقاول لت دينار أردني: ( ...........................)   بمبلغ  

  .أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة
  

المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ  –بمجرد ورود أول طلب خطي منكم  –وٕاننا نتعهد بأن ندفع لكم 
في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال  أو شرط، مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق

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

  
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسلم النهائي لألشغال بموجب العقد وقيام المقاول بإكمال 

  .اقص واإلصالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العملالنو 
  

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

  : ............................................التاريخ
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  8-ج 
  )      (      عطاء رقم 

  نموذج كفالة الدفعة المقدمة
Advance Payment Guarantee  

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

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

                        وذلك مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء يدينار أردن:(......................)بمبلغ
  ).    : (          رقم
  
 اقليم البتراء – المخطط التنظيمي التفصيلي ألراضي المنطقة الحرفية : الخاص بمشروع 

  
  .بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط العطاء 
  

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

  
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد المقاول ألقساط الدفعة المقدمة، ويتم تمديدها تلقائيا لحين 

  .سداد قيمة الدفعة المقدمة بالكامل
  

  : ..............................مصرف/ توقيع الكفيل 
  : ....................................قيعالمفوض بالتو 

  : ..............................................التاريخ
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  9-ج
  )            ( -��ء ر)� 

  عند تسلم األشغال%�3ذج $���
� -0 د��� ا�%/�ز 
 

  
  

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

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

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

  .دينارا أردنيا(...........................) غ مبل................................... بأننا قبضنا من 
  

اقليم  – المخطط التنظيمي التفصيلي ألراضي المنطقة الحرفيةوذلك قيمة دفعة االنجاز عند التسلم االولي عن مشروع 
 البتراء

  (               )موضوع العطاء رقم  
من المبلغ المذكور  وحكومة المملكة األردنية الهاشمية  ياحيسلطة اقليم البتراء التنموي الس ذمة السادة نبرئ فإنناوبهذا 

المشروع المذكور اعاله مع تحفظنا وتعهدنا بتقديم تفاصيل  اعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وان قبضناها على حساب
تاريخ هذه من " خالل فترة اربعة وثمانين يوما ...................... صاحب العمل اية مطالبات ندعي بها الى

وفي حالة ) بصحة هذه المطالبات ...................من " دون ان يشكل هذا اقرارا( المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية 
عدم تقديم هذه المطالبات خالل المده المذكوره نكون قد اسقطنا حقنا باية مطالبة مهما كان نوعها وقيمتها بحيث تبرأ ذمة 

من أي حق او عالقه بالمشروع المبين اعاله السابقة لتاريخ تسلم  لكة األردنية الهاشميةوحكومة المم صاحب العمل
و ) 13/7(و يستثنى من ذلك أي مبالغ تتعلق بتعديل أسعار المواد اإلنشائية مستحقة الدفع تطبيقا للمادتين ، لمشروعا
)13/8.(  
  

  ......................وعليه نوقع تحريرا في 
  .................................             : المقاولاسم 

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

  :الخاتم
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  10-ج
  )           ( -��ء ر)� 

  )اإلبراء( المخالصة انموذج  
Discharge Statement 

  
  

  : .....................................................................نا الموقع إمضائي وخاتمي أدناهأقر أ
...........................................................................................................  

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

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

  .دينارا أردنيا(...........................) مبلغ ................................... بأننا قبضنا من 
  

لعقد ،وذلك عن العامة ل من الشروط) 14/13، 14/12، 14/11(وذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب احكام المواد 
  اقليم البتراء – راضي المنطقة الحرفيةالمخطط التنظيمي التفصيلي أل   :مشروع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــاء رق ـــوع العطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .....................................(               ) : موضـــــــــــــــ
نصرح بموجب هذا اإلقرار أننا قد تسلمنا كامـل اسـتحقاقاتنا عـن المشـروع أعـاله وقمنـا بتقـديم كافـة مطالباتنـا المتعلقـة بالعقـد 

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

وحكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية مــن أي حــق أو عالقــة بالمشــروع المبــين أعــاله إبــراء عامــًا شــامًال مطلقــًا ال رجعــة فيــه 
والتي تصدر بعد )  13/8،  13/7( ويستثنى من هذا اإلبراء أي تعويضات ُتستحق للمقاول نتيجة تطبيق شروط المادتين 

  ) .اإلبراء ( ة تاريخ هذه المخالص
  
  

  ......................وعليه نوقع تحريرا في 
  :              .................................المقاولاسم 

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

  :الخاتم
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    11-ج
  (             ) ء رقم عطا

 نموذج التزامات المقاول
Contractor’s Commitments 

  
  : ................................................          المقاول  -  1
  : ................................................        المدير العام  -  2
  ..........................................: ......  رقم ملف التصنيف في دائرة العطاءات  -  3
  : ................................................        فئة التصنيف  -  4
  : ................................................        سقف االلتزام  -  5
  ......: ..........................................      المشاريع الملتزم بها   -  6
  

رقم  اسم المشروع الرقم
 العطاء

قيمة اإلحالة 
 دينار

قيمة األعمال 
 المتبقية دينار

مدة 
 التنفيذ

تاريخ أمر 
 المباشرة

 مالحظات

1  -        

2  -        

3  -        

4  -        

5  -        

6  -         

7  -         

8  -         

9  -         

10  -         

    المجموع
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  12ج
  إ�رار ����ق ���د���ت ا/=رى

 
  

 

  أ�ر أ�� ا��و�� إ�*��3 و=���� �� أد��ه 
.....................................................................................................................  


ن إ�*�ءا��� و=����� �� أد��ه��  .................................................................... ....�	ر �"ن ا��و

من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع اإلنشائية الخاص ) 17/9/1(أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم 
قر فيه بجميع العموالت أو أتعاب بهذا العقد ، وعمًال بأحكام هذه المادة نرفق إقرارًا موقعًا من قبلنا حسب األصول ن

االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفعها أو االتفاق على 
تم دفعها أو " ونرفق طيًا وصفًا مفصًال لهذه الدفعات األخرى ولمن دفعت وسببها سواء" اآلخرين" دفعها إلى شخص من 

عنهم أو أي " عنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو نيابة" تدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبلنا أو نيابةكانت س
موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية 

  .ل أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعًال المزاودة نفسها أو اإلحالة  على المقاو / المناقصة 
  

كما ونتعهد بأن نقدم تصريحًا خطيًا إلى الفريق األول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك على سبيل المثال 
حدث أوًال كما ونوافق على قيام وصفًا مفصًال لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما ي

الفريق األول باتخاذ اإلجراءات المبينة تحت المادة المشار إليها أعاله حال حدوث أي مخالفة أو إخالل من قبلنا بأحكام 
  .منها ونلتزم بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة ) أ ( الفقرة 

  /      /وعليه نوقع تحريرًا في       
  

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

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

  

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

  .نفصل عن العرض عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق م
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  13ج

  إ�رار ����ق ���د���ت ا����و��
 
    

 

  .........................................................................أ�ر أ�� ا��و�� إ�*��3 و=���� ��  أد��ه 
....................................................................................................................  


ن إ�*�ءا��� و=����� �� أد��ه��  .....................................................................�	ر �"ن ا��و
  

ة من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع اإلنشائية الخاص) 17/9/2(أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم 
بهذا العقد ، وعمًال بأحكام هذه المادة نرفق إقرارًا موقعًا من قبلنا حسب األصول ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أو االتفاق 

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

عنا أو من مقاولينا من " أو بالواسطة ، أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابة" مباشرة" األشياء سواء
ريق األول ، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى الف" الباطن أو نيابة

بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفةٍ  رسميٍة أم ال ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم " موظف " الحصر أي 
المزاودة نفسها أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري / العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة 

  .برام العقد أو من أجل تنفيذهفعًال إل
  

أكان " أو بالواسطة وسواء" مباشرة" كما ونتعهد بأن ال نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء
تعلق فيما ي" موظف " ذلك من قبلنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو أيًا من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أي 

  .بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه 
  

  /      /وعليه نوقع تحريرًا في       
  : ....................................................اسم المقاول

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

  : ................................................ــم ــــــــــــــــالخاتــ

  

  

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

 .سيرفض عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض 




