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 المقدمة:

لقد تـ استقاء ىذه الشركط التعاقدية مف العقد المكجز الذم أعد مف قبؿ االتحاد الدكلي لمميندسيف 
كالقكانيف االستشاريػيف ) فيديؾ( كقد قامت لجنة متخصصة بإدخاؿ تعديالت بحيث تتالءـ مع األنظمة 

السائدة في األردف كيكصى باستخداميا لمشاريع المباني كالمشاريع اليندسية ذات القيمة الصغرل نسبيان 
كاعتمادان عمى نكع العمؿ كالظركؼ المحيطة بو ، كيمكف استخداميا أيضان لمشاريع بقيمة أكبر .إف ىذه 

غاؿ المتكررة أك لألشغاؿ قصيرة المدة،دكف الشركط يمكف أف تككف مالئمة لألشغاؿ البسيطة نسبيان أك لألش
 المجكء إلى عقكد المقاكلة الفرعية المتخصصة.

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

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

 أك الكيركميكانيكية.إعداد تصاميميا مف قبؿ المقاكؿ سكاءن لألعماؿ المدنية 

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

 بصكرة محايدة ،إذا رغب في ذلؾ.

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

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

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

 كذلؾ اتفاقية فض الخالفات كقكاعدىا .الفريقيف ، كليذا فقد يمـز االستعانة بإرشادات الشركط الخاصة ك 
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 الجزء األول

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

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

GENERAL PROVISIONS 

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

 السياؽ غير ذلؾ.

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

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

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

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

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

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

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

 التواريخ واالوقات والمدد :
( يكما أك أم تاريخ آخر يتفؽ 14يعني التاريخ الذم يمي تاريخ نفاذ االتفاقية بػ) تاريخ المباشرة : -1/1/7
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 عميو الفريقاف.
 يعني يكما تقكيمان. اليوم : -1/1/8
ينة في الممحؽ )أك كما يتـ تعني الفترة الزمنية المحددة النجاز االشغاؿ كما ىي مب مدة االنجاز : -1/1/9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يعني التغيير الذم يصدر بو صاحب العمؿ تعميماتو عمال بأحكاـ  التغيير )االمر التغييري(: -1/1/18
 ي المكاصفات ك/أك المخططات )أف كجدت(.( الحداث تغيير ما ف10/1المادة )

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

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

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

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

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

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

 : (: االتصاالت1/5المادة )
حيثما ينص في العقد عمى اعطاء أك اصدار أم اشعار أك تعميمات أك أم اتصاالت مف قبؿ أم شخص، 
كما لـ يكف قد تـ النص عمى المغة فإف لغة االتصاؿ ستككف المغة المحددة في الممحؽ ، عمما بأنو ال يجكز 

 لتمنع عف ذلؾ بصكرة غير معقكلة .تأخير تمؾ االصدارات أك ا

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

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

THE EMPLOYER 

 ( : توفير الموقع : 2/1المادة )

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

 ( : التصاريح والتراخيص : 2/2المادة )

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

 ( : تعميمات صاحب العمل : 2/3المادة )

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

 ( : الموافقات : 2/4المادة )

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

EMPLOYER’S REPRESENTATIVES 

 ( : ممثل صاحب العمل : 3/1المادة )

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

 ( : الميندس :3/2المادة )

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

 عمى صاحب العمؿ إشعار المقاكؿ بالكاجبات كالصالحيات المناطة بالميندس .

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

THE CONTRACTOR 

 ( : االلتزامات العامة : 4/1المادة )

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

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

 ( : ممثل المقاول : 4/2المادة )

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

 ( : المقاوالت الفرعية : 4/3المادة )

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

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

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

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

بعد إنجاز األشغاؿ كتسمميا مف قبؿ صاحب العمؿ ، يقـك المقاكؿ بتقديـ كفالة الصيانة كتككف ىذه الكفالة 
 % ( مف قيمة األشغاؿ بعد اإلنجاز ، كلدل تقديميا يعيد لو صاحب العمؿ ضماف األداء .5بنسبة )
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 الفصل الخامس
 التصميم من قبل المقاول

DESIGN BY CONTRACTOR 

 ( : تصميم المقاول : 5/1المادة )

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

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

كما يتعيف عمى المقاكؿ اف ال يقـك بتنفيذ أم عنصر مف االشغاؿ الدائمة المصممة مف قبمو خالؿ فترة الػ 
ميـ المتعمؽ بو. كعمى المقاكؿ اف يعدؿ التصميـ كيعيد تقديمو إلى ( يكمان ، أك إذا كاف قد تـ رفض التص14)

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

 ( : المسؤولية عن التصميم :5/2المادة )

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

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

EMPLOYER’S RISKS 

 ( : مخاطر صاحب العمل : 6/1المادة )

 المخاطر التي يتحمميا صاحب العمؿ في ىذا العقد تعني : 

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

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

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

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

 المقاكؿ لمثؿ ىذه المكاد المشعة،
 ندفعة بسرعةالضغكط اليكائية الناتجة عف الطائرات ككسائؿ النقؿ الجكية الم -ىػ

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

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

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

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

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

 عيكب فييا . 
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 الفصل السابع
 مدة اإلنجاز

TIME FOR COMPLETION 

 ( : تنفيذ االشغال : 7/1المادة )

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

 ( : برنامج العمل : 7/2المادة )

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

 ( : تمديد مدة االنجاز : 7/3المادة )

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

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

 ( : التأخر في االنجاز: 7/4المادة )

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

 فقط .
أما إذا قرر صاحب العمؿ تسمـ جزء مف األشغاؿ أك استخداـ جزء مف األشغاؿ فإنو يتـ تخفيض تعكيضات 

 قيمة العقد . التأخير بنسبة الجزء المّسمـ إلى
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 الفصل الثامن
 تسمم األشغال

TAKING OVER 

 ( : اإلنجـاز : 8/1المادة )

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

 ( : إجراءات تسمم األشغال :8/2المادة )

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

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

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

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

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

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

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

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

REMEDYING DEFECTS 

 ( : إصالح العيوب : 9/1المادة )

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

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

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

 يحؽ لصاحب العمؿ القياـ بما يمـز الصالحيا عمى حساب المقاكؿ .

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

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

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

VARIATIONS AND CLAIMS 

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

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

 ظركؼ العمؿ . 

 ( : تقييم التغييرات : 10/2ادة )الم

 يتـ تقدير قيمة التغييرات عمى النحك التالي: 

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

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

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

 ( : التنبيو المبكر : 10/3المادة )

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

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

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

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

 كتغيير ) كأمر تغيػيرم ( .

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

مف ” يكما( 28لقيـ التغييرات كالمطالبات خالؿ )” يتعيف عمى المقاكؿ اف يقدـ لصاحب العمؿ تحميال مبندا
 تاريخ صدكر التعميمات بتغيػير أك مف تاريخ حصكؿ الكاقعة التي أدت الى تككف المطالبة.

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

 لبنود ) إضافية(: ( : تعديل أسعار ا10/6المادة )

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

 تتـ اإلشارة إليو في العقد عمى أنو بند بسعر ثابت، أك% ( مف قيمة العقد ، كأّف ىذا البند لـ 2يتجاكز )

 ( أّف العمؿ قد صدر بشأنو تعميمات بتغيػير ، ك1. ) ب
 ( أنو ال يكجد سعر كحدة مّدكف لو في العقد ، ك2)
( أنو ال يكجد سعر كحدة محدد مناسب ، ألّف طبيعة العمؿ فيو ليست مشابية ألم بند آخر في العقد ، 3)

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

 التطبيؽ منيا .

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

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

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

PAYMENTCONTRACT PRICE AND  

 ( : تقدير قيمة االشغال : 11/1المادة )

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

 ( : الكشوف الشيرية :11/2المادة )

 يحؽ لممقاكؿ أف يتقاضى الدفعات الشيرية عما يمي :

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

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

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

 ( : الدفعات المرحمية :11/3المادة )

( يكما مف تاريخ تسممو لكؿ كشؼ يتعيف عمى صاحب العمؿ أف يدفع لممقاكؿ المبمغ الكارد في 28خالؿ )
كشؼ المقاكؿ مخصكمان منو المحتجزات بالنسبة المحددة في الممحؽ العقد، كأم مبمغ آخر بيّف صاحب 

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

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

 ( : المحتجزات :11/4المادة )

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

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

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

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

 ( : الدفعة الختامية:11/6المادة )

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

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

 ـك بالدفع. فإنو يتعيف عميو أف يبيف اسباب عدـ مكافقتو عندما يق

 ( : عممة الدفع :11/7المادة )

 يتـ الدفع بالعممة المحددة في الممحؽ .

 ( : الدفعات المتأخرة: 11/8المادة )

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

DEFAULT 

 :  ( : تقصير المقاول12/1المادة )

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

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

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

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

 ( : تقصير صاحب العمل :12/2المادة )

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

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

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

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

 ( : )اإلفالس( :12/3المادة )

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

 ( : الدفع عند اإلنياء :12/4المادة )

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

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

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

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

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

RISK AND RESPONSIBILITY 

 ( : عناية المقاول باألشغال : 13/1المادة )

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

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

اكؿ أف كما لـ تكف الخسارة أك الضرر ناتجة عف أم مف مسؤكليات صاحب العمؿ ، فإنو يتعيف عمى المق
يعكض صاحب العمؿ كمقاكلي صاحب العمؿ كككالئو كمستخدميو عف كؿ خسارة أك ضرر يمحؽ باألشغاؿ 
، كعف كؿ المطالبات أك النفقات الناتجة عف األشغاؿ بسبب إخالؿ المقاكؿ بالعقد إىماالن أك تقصيران ، ىك أك 

 أم مف ككالئو أك مستخدميو.

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

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

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

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

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

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

 ( يكما مف تاريخ اإلشعار باإلنياء .28ؽ دفعو أك استرداده خالؿ )كعمى أف يتـ دفع رصيد ما يستح
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 الفصل الرابع عشر

 التأمين
INSURANCE 

 ( : مقدار الغطاء التأميني: 14/1المادة )

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

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

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

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

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

 ( : الترتيبات : 14/2المادة )

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

 لصاحب العمؿ اإلثبات بأف كثائؽ التأميف تظؿ سارية المفعكؿ كبأف األقساط المترتبة عمييا قد تـ تسديدىا.
يحتفظ الفريقاف مجتمعيف بأية مبالغ يتـ صرفيا ليما مف قبؿ الجيات المؤمنة مقابؿ أم ضرر أك خسارة قد 

الضرر كجبر الخسارة أك لمتعكيض عف أية خسارة أك تمحؽ باألشغاؿ، كعمى أف يتـ استخداميا إلصالح 
 ضرر ال يتـ إصالحو.

ينبغي أف تتضمف جميع التأمينات شرطان ينص عمى المسؤكليات المتقابمة لكؿ مف صاحب العمؿ كالمقاكؿ 
 باعتبارىما كتابيف منفصميف فييا .

 ( : اإلخفاؽ في استصدار التأمينات :14/3المادة )
استصدار أك إدامة أم مف كثائؽ التأميف المطمكبة بمكجب المكاد المذككرة أعاله ، أك  أذا اخفؽ المقاكؿ في

عجز عف تقديـ اإلثبات الكافي كالكثائؽ كاإليصاالت ، فإنو يحؽ لصاحب العمؿ، دكف اإلجحاؼ بأم حؽ 
ما يترتب  أك معالجة أخرل مترتبة لو ، أف يستصدر أية تغطيات تأمينية عف مثؿ ىذا اإلخفاؽ ، كاف يدفع

 عمييا مف أقساط ، كاف يسترد ما يدفعو إزاءىا كخصميات مف أية مستحقات لممقاكؿ .
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 الفصل الخامس عشر
 حل الخالفات

RESOLUTION OF DISPUTES 

 ( : فض الخالفات : 15/1المادة )

تصؿ بو ، إذا لـ يتـ االتفاؽ ، فإّف أم خالؼ ينشأ فيما بيف المقاكؿ كصاحب العمؿ بخصكص العقد أك ما ي
شامالن ألم تقيػيـ أك قرار آخر لصاحب العمؿ ، فإنو يحؽ ألم مف الفريقيف إحالتو لمفض بمكجب قكاعد فض 
الخالفات ) القكاعد ( المرفقة . كيككف فاض الخالفات ) الحكـ ( أم شخص يتفؽ عميو الفريقاف ، كفي حالة 

 ” .القكاعد ” عدـ اتفاقيما ، يتـ تعيػينو بمكجب 

 ( : االشعار بعدم الرضى : 15/2)المادة 

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

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

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

 كيم : ( : التح15/3المادة )

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

 المحددة في الممحؽ بتعيػينو .

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

  لخاصةا سوغلشا-ب 

 تلظماناوا تالتفاقياا رجنما-ج

 

 

 

 

 

 

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

 .   لعامةا

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

 وادلما كتل على دليعّأو  يلغيأو  فيظيأو  سيفس ريلا دسبالق به رخؤيو
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 التعميمات لممناقصين  –أ 

Instructions to Tenderers 

 
 ( 2020/  12ـ خ   مناقصو رقـ )

 
 تشطيب مبنى مديرية الدراسات كالمخاطر/ الطابؽ االرضي  بمشركع :ص الخا               

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

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

 تشمل وثائق العطاء ليذا المشروع ما يمي: (2)
 ا فييا اإلعالفدعكة العطاء بم -

 الشركط العامة لمعقد الجزء األول : -

 :الجزء الثاني -
 التعميمات لممناقصيف -أ 

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

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

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

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

 عمى رثؤت لتيا ؾتم، أك  بالمناقصة عالقة اٙل لتيا رلآلخا كرألما ؿك، ك ؿلعمكظركؼ ا
 .ٗضرع رسعاأ ضعك
 
 بتعبئة  ـلمناقا ـٛيق، ك شفتذلا از٘ في رجذلما لمناقصةا ضشع ذجٛنم عمى ضشلعا ـذيق-أ
 ٓألماكا في لمناقصةا كثائك قعٛيك لشخأ كمالحكأم  رألسعاكا تلكمياا اكؿذجك ذجٛلنما
 .  هلزل دةذلمحا

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

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

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

 ءاٙنتأك ا ءاطلعا حالةإ يخرتا فم ـياأ (7)خالؿ لمجنةا ررهتق حسبما،  ءاطلعا ـٙعمي ؿيح
 لكفالةذه ا٘ ٗليإ دفتعا ءاطلعا ٗلي ؿيحا ذملا صلمناقا ما، أ ؽسبأ ماٙيأ لمناقصةا كفالة صالحية

 . دلعقا كعقك داءألا فضما دـيقأف  دبع
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 تكانإذا  ٗضربع اٙفاقأك إر اٙيمدتق صلمناقا لىإ بمطي رلخأ تبياناأك  تماكمعمأم -ػ٘
 . تلتعميماذه ا٘أك  لخاصةا تصفاكالمأك ا إلضافيةا لخاصةا ركطلشا بجكبم بةكمطم
 
  لكميةا لقيمةا اٙنأ عمى تلكمياا دكؿج في كدلبنا ـماأ صلمناقا اٙندكي لتيا رألسعاا رتعتب( 5)
  يةديٙلتما ؿألعماا ؾلذك ؿتشم اٙن، كأ ـلمتسمي قابمة زةمنج كرةبص كدلبنا ؾتم فم ؿك
(Preliminaries.) 
 ؾنا٘ تكانأك  ء،اطلعا ؽثائك في ضتناقأك  سلتباأم ا ؾنا٘ فكا: إذا ساللتباا ضيحكت( 6)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 الترتيب  .

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

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

 االعتبار عناصر السالمة العامة كالحفاظ عمى البيئة . 

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

 كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف . 

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

 غت التكمفة .بم

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

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

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

مقترحاتو باإلعادة أك التصحيح إلى ممثؿ الميندس أك الميندس  يقدـبتصحيح الكضع أف 
 .الخطأ  تكرار،كذلؾ لتالفي 



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

36 
 

% ( عمى كميات العطاء ضمف 25البتراء ) المالؾ ( أضافو ما نسبتو ) إقميـلسمطة  يحؽ -
داخؿ حدكد السمطة كبنفس أسعار العطاء كال يتقاضى المقاكؿ آم عالكات  متفرقةمناطؽ 
 يادات في حاؿ إقرارىا كتنفيذىا الز  ىذهمقابؿ 

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

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

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

    

حضار إشريطة  سنكات5بخبرة ال تقؿ عف بتعييف ككيال مفكضان بمؤىؿ ىندسة مدنية  المقاكؿ يمتـز -
الشرط يتـ خصـ مبمغ  بيذاكفي حاؿ عدـ االلتزاـ متفرغ لممشركع ،شيادة تفرغ مف نقابة الميندسيف 

 . شيريا مف استحقاقات المقاكؿ ( دينار 1000)ة كقدر 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



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

37 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تلضماناوا تالتفاقياا ذجنما -ج
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 نمورج كتاب عشض المناقصة 1-ج
Letter of Tender 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

___________________________________________________________ 

 
 .............................................إٌٝ ثٌغجدر )فجفخ ثٌؼًّ(:.......................

 

ٌمذ لّٕج دض٠جسر ثٌّٛلغ ٚثٌضؼشف ػٍٝ ثٌظشٚف ثٌّق١طز دٗ ، وّج لّٕج دذسثعز ؽشٚه ثٌؼمذ ، 

ٚثٌّٛثففجس ، ٚثٌّخططجس ٚؽذثٚي ثٌى١ّجس ، ٍِٚقك ػشك ثٌّٕجلقز ، ِٚالفك ثٌؼطجء 

......................................................................................... ثٌّضؼٍمز دضٕف١ز أؽغجي 

ثٌّؾشٚع ثٌّزوٛس أػالٖ . ٚٔؼشك ٔقٓ ثٌّٛلؼ١ٓ أدٔجٖ أْ ٔمَٛ دضٕف١ز ثألؽغجي ٚإٔؾجص٘ج 

ثٌٛعجةك ثٌّذسؽز أػالٖ  ٚصغ١ٍّٙج ٚإفالؿ أ٠ز ػ١ٛح ف١ٙج ٚفمجً ٌٙزث ثٌؼشك ثٌزٞ ٠ؾًّ وً ٘زٖ

ِمجدً ِذٍغ إؽّجٌٟ ٚلذسٖ : ......................................... أٚ أٞ ِذٍغ آخش ٠قذـ ِغضقمجً ٌٕج 

 دّٛؽخ ؽشٚه ثٌؼمذ .

ّْ ٠ظً 90ٔٛثفك ػٍٝ ثالٌضضثَ دؼشك ثٌّٕجلقز ٘زث ٌّذر ) ( ٠ِٛجً ِٓ صجس٠خ إ٠ذثع ثٌؼشٚك ، ٚأ

ّْ ٍِقك ثٌؼشك ٍِضِجً ٌٕج ، ٠ّٚىٕىُ ل ذٌٛٗ فٟ أٞ ٚلش لذً ثٔمنجء ِذر ثالٌضضثَ ٘زٖ ، وّج ٔمش دأ

 ػشك ثٌّٕجلقز ٠ؾىً ؽضءث" ال ٠ضؾضأ ِٓ وضجح ثٌّٕجلقز " .

( ِٓ ؽشٚه 4/4ٔضؼٙذ فٟ فجٌز لذٛي ػشمٕج ، أْ ٔمذَ مّجْ ثألدثء ثٌّطٍٛح دّٛؽخ ثٌّجدر )

ؽغجي ٚٔغٍّٙج ٚٔقٍـ أ٠ز ػ١ٛح ثٌؼمذ ، ٚأْ ٔذجؽش ثٌؼًّ دضجس٠خ أِش ثٌّذجؽشر ، ٚأْ ٕٔؾض ثأل

 ف١ٙج ٚفمجً ٌّضطٍذجس ٚعجةك ثٌؼمذ خالي " ِذر ثإلٔؾجص "  .

ّْ " وضجح ػشك ثٌّٕجلقز"  ِٚج ٌُ ٠ضُ إػذثد ٚصٛل١غ ثصفجل١ز سع١ّز ف١ّج د١ٕٕج ، ٚإٌٝ أْ ٠ضُ رٌه فئ

 ٕٕج ٚد١ٕىُ .٘زث ِغ " وضجح ثٌمذٛي أٚ لشثس ثإلفجٌز ثٌزٞ صقذسٚٔٗ ، ٠ؼضذش ػمذثً ٍِضِجً ف١ّج د١

 ٚٔؼٍُ وزٌه دأٔىُ غ١ش ٍِض١ِٓ دمذٛي ألً ثٌؼشٚك ل١ّز أٚ أٞ ِٓ ثٌؼشٚك ثٌضٟ صمذَ إ١ٌىُ .

 

 فشس ٘زث ثٌؼشك فٟ ث١ٌَٛ : ................ ِٓ ؽٙش: ................ ػجَ/..................
 

 صٛل١غ ثٌّٕجلـ : ........................
 

 .................................ؽج٘ذ: 
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 الملحق 2 –ج 
Appendix 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ِٓ ثصفجل١ز ثٌؼمذ  ٘زث ثٌٍّقك ؽضءثً  ٠ؼضذش ■
 

ّْ ثٌّمجٚي ٍِضَ  ِالفظز : دجعضغٕجء ثٌذٕٛد ثٌضٟ صّش صؼذتضٙج ٚفمجً ٌّضطٍذجس فجفخ ثٌؼًّ ، فئ

 ثٌذ١جٔجس ثٌضج١ٌز لذً صمذ٠ُ ػشمٗ .دجعضىّجي 

 ثٌذ١جْ ثٌّٛمٛع ثٌّجدر

 ثٌّٛثففجس ثٌف١ٕز ثٌؼجِز ٚثٌخجفز ثٌّضؼٍمز  ثٌّٛثففجس 1/1/2

 .  ث١ٌّجٖ ٚثٌّؾجس3ٞ. ثٌطشق 2. ثألد١ٕز   1

  ثٌّخططجس 1/1/3

 ِٓ ل١ّز ثٌؼشك%   ( 3)  وفجٌز ثٌذخٛي فٟ ثٌّٕجلقز 

 ِٓ صجس٠خ أِش ثٌّذجؽشٖ صم١ّ٠ٛجً ٠ِٛجً  (60) ِذر ثإلٔؾجص  1/1/9

 ثالصفجل١ز -1 أ٠ٌٛٚز ٚعجةك ثٌؼمذ 1/3

 ثٌؾشٚه ثٌخجفز -2  

 ثٌؾشٚه ثٌؼجِز -3  

 ثٌّٛثففجس -4  

 ثٌّخططجس -5  

 صق١ُّ ثٌّمجٚي ) إْ ٚؽذ( -6  

 ؽذثٚي ثٌى١ّجس -7  

 ثٌمجْٔٛ ثألسدٟٔ ثٌمجْٔٛ ثٌزٞ ٠قىُ ثٌؼمذ 1/4

 ثٌؼشد١زثٌٍغز  ٌغز ثٌؼمذ 1/5

 دضجس٠خ ثٌّذجؽشر صٛف١ش ثٌّٛلغ 2/1

  ِّغً فجفخ ثٌؼًّ 3/1

  ثٌّٕٙذط 3/2

 مّجْ ثألدثء ) وفجٌز ثٌضٕف١ز(  4/4

 ثٌم١ّز -        

 % ( ِٓ ل١ّز ثٌؼمذ10)

 % ( ل١ّز ثألؽغجي ثٌّٕؾضر5) وفجٌز إفالؿ ثٌؼ١ٛح )وفجٌز ثٌق١جٔز ( 

 ِضطٍذجس صق١ُّ ثٌّمجٚي 5/1

 ) إْ ٚؽذ ثٌضق١ُّ( 

 

  -ػٍٝ ثٌّمجٚي صمذ٠ّٗ –دشٔجِؼ ثٌؼًّ  7/2

 ثٌّٕٛرػ

( أ٠جَ ِٓ صجس٠خ ثٌّذجؽشر دشٔجِؼ 7خالي )

 خطٟ

 صؼ٠ٛنجس ثٌضأخ١ش  7/4

 ثٌم١ّز  -     

 ( د٠ٕجس ػٓ وً ٠َٛ صأخ١ش  85) 

 %( ِٓ ل١ّز ثٌؼمذ15)

 

  ثٌقذ ثأللقٝ -  
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 فضشر ثإلؽؼجس دئفالؿ ثٌؼ١ٛح  9/1

 فضشر ثٌق١جٔز () 

( ٠ِٛجً ِٓ صجس٠خ إٔؾجص ثألؽغجي دّٛؽخ 365)

 (8/2ثٌّجدر )

  ثٌضغ١ـ١شثس: ثٌؼًّ دج١ٌّجِٚز 10/2

 ■ صمذ٠ش ل١ّز ثألؽغجي 11/1
 دجٌى١ً ِغ ؽذٚي ثٌى١ّجس             

 
 طٛعدجٌّم  ■  

 
11/2  

 ثٌٕغذز ثٌّت٠ٛز ِمجدً ثٌضقن١شثس
 

 %( ٌٍّٛثد ٚثٌضؾ١ٙضثس ث١ٌ٢ز ثٌّٛسدر 80)
 

 %( ِٓ ل١ّز ثٌذٕذ أ٠ّٙج أل80ًأٚ )  

 ( د٠ٕجس     20000   )   ثٌقذ ثألدٔٝ ٌم١ّز ثٌذفؼز ثٌّشف١ٍز 11/3

 %( ِٓ ل١ّز وً دفؼز5) ٔغذز ثٌّذجٌغ ثٌّقضؾضر 11/4

 ثٌذ٠ٕجس ثألسدٟٔ ػٍّز ثٌذفغ 11/7

  ثٌذفؼجس ثٌّضأخشرثٌفجةذر ثٌمج١ٔٛٔز ػٍٝ  11/8

ثٌضأ١ِٕجس ثٌّطٍٛح ِٓ ثٌّمجٚي  14/1

 ثعضقذثس٘ج

 ثٌّذجؽشر صجس٠خ ِٓ ٠ِٛجً ( 14) خالي

 %( ِٓ ل١ّز ثٌؼمذ115) ثألؽغجي دّج ف١ٙج ثٌّٛثد ٚثٌضؾ١ٙضثس -أ 

 ثٌم١ّز ثالعضذذث١ٌز ِؼذثس ثٌّمجٚي -ح   

 ( د٠ٕجس ػٓ وً فجدط ِٕفشد   20000)    مذ ثٌطشف ثٌغجٌظ -ػ   
 ِّٙج دٍغ ػذد ثٌقٛثدط

  ثٌّغضخذ١ِٓ ٚثٌؼّجي -د   
 عٍطز صؼ١ـ١ٓ ِؾٍظ فل ثٌخالفجس 15/1

 )إرث ٌُ ٠ضُ ثإلصفجق ػٍٝ صؼ١ـ١ٕٙج(

 ؽّؼ١ز ثٌّقى١ّٓ ثألسد١ٔـ١ٓ

  ثٌضقى١ُ : 15/3

 ثٌٙجؽ١ّزدّٛؽخ لجْٔٛ ثٌٍّّىز ثألسد١ٔز  ثٌمجْٔٛ ثٌٛثؽخ ثٌضطذ١ك        

 ثألسدْ  ِىجْ ثٌضقى١ُ      

 ثٌٍغز ثٌؼشد١ز ٌغز ثٌضقى١ُ     

 ػذد ثٌّقى١ّٓ     

 

 

 

 ٚثفذ
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 المناقصة كفالة جرنمو 3 – ج
Form of Tender Guarantee 

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

 
_____________________________________________________ 

 
 

 ....................................................................ً(:ثٌؼّ فجفخ) ثٌغجدر إٌٝ
ّْ  إػالِٕج صُ ٌمذ  ع١ضمذَ ............................................................. ؽشوز: ثٌّٕجلـ أ
 ثٌؼطجء ؽشٚه وجٔش ٌّٚج، ثٌؼطجء ٌذػٛر ثعضؾجدز أػالٖ ٗػٕ ثٌّٕٖٛ ٌٍّؾشٚع ٌٍّٕجلقز دؼشك
ّْ  ،ٗ هٍذ ػٍٝ "ٚدٕجء ، ٗػشم ِغ ِٕجلقز دىفجٌز ثٌّٕجلـ ٠ضمذَ أْ ػٍٝ صٕـ  :ِقشفٕج فئ

 
 ِذٍغ ٌىُ ٠ذفغ أْ ٗػٕ سؽؼز ال دضؼٙذ ٠ىفً ................................................... دٕه

 -: ٠ٍٟ ِج ثٌطٍخ ٠ضنّٓ ٚدق١ظ ِٕىُ خطٟ هٍخ أٚي ٚسٚد ػٕذ .................................
 
ّْ  -أ  ثٌؼشٚك ٌضمذ٠ُ ِٛػذ آخش ثٔمنجء دؼذ ٗػشم دغقخ لجَ ، ِٕىُ ِٛثفمز دذْٚ ، ثٌّٕجلـ أ
 أٚ ، ٠ِٛجً  ( 90 ) ح ثٌّقذدر ثٌؼشك فالف١ز ثٔمنجء لذً أٚ
 
ّْ  -ح  ثٌؾشٚه ِغ ٠ضٛثفك دّج ٗػشم فٟ ٚسدس ثٌضٟ ثألخطجء صقق١ـ سفل لذ ثٌّٕجلـ دأ

 أٚ ، ثٌّٕجلق١ٓ إٌٝ ثٌّٛؽٙز ثٌضؼ١ٍّجس فٟ ثٌؼشٚك ٌضذل١ك ثٌّقذدر
 
 أٚ ، ثٌؼمذ ثصفجل١ز إدشثَ فٟ أخفكٗ ٌٚىٕ ، ٗػ١ٍ ثٌؼطجء دئفجٌز لّضُ لذ أٔىُ -ػ
 
 ثٌؼمذ، ؽشٚه دّٛؽخ ثألدثء مّجٔجس صمذ٠ُ فٟ أخفك ٌٗٚىٕ ، ٗػ١ٍ ثٌؼطجء دئفجٌز لّضُ لذ أٔىُ -د

  إ١ٌٕج إػجدصٙج ٠ٚضؼ١ٓ ٠ِٛجً  ( 90 ) ثٌذجٌغز ثٌىفجٌز فالف١ز ِذر ثٔمنجء لذً ثٌطٍخ ٠قٍٕج أْ ٚػٍٝ
ّْ  وّج  . ثألسدْ فٟ دٙج ثٌّؼّٛي ثٌمٛث١ٔٓ صقىّٙج ثٌىفجٌز ٘زٖ أ

 
 

 ....................................  :ثٌذٕه /ثٌىف١ً صٛل١غ
 .....................................  :دجٌضٛل١غ ثٌّفٛك
 ...............................................:ثٌضجس٠خ
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 نمورج اتفاقية العقذ 4 –ج 
 

Agreement 
 

 :صاحب العمل
   

  :المقـــاول
___________________________________________________________ 

مشرررررشوع تشرررررطيب م نرررررى ٠شغبببببخ فبببببجفخ ثٌؼّبببببً فبببببٟ صٕف١بببببز ثألؽبببببغجي ثٌّضؼٍمبببببز دبببببـ : 

  مذيشية الذساسات والمخاغش/ الطابق االسظي
 ثٌّشفك  ٚثٌّىْٛ ِٓ: فغخ ؽذٚي ثٌى١ّجس

 

 

 (   OFFERالعشض   )  أوالً:

ٌمبببببذ لبببببجَ ثٌّمبببببجٚي دبببببضفقـ ثٌٛعبببببجةك ثٌّذسؽبببببز فبببببٟ ثٌٍّقبببببك ، ٚثٌبببببزٞ ٠ؼضذبببببش ؽبببببضءثً ال 

ثالصفجل١ببببببز ، ٠ٚؼببببببشك ثٌّمببببببجٚي ثْ ٠مببببببَٛ دضٕف١ببببببز ثألؽببببببغجي ٚإفببببببالؿ ٠ضؾببببببضأ ِببببببٓ ٘ببببببزٖ 

(              لبببببذسٖ ) مبببببذ ، ِمجدبببببً ِذٍبببببغ إؽّبببببجٌٟ أ٠بببببز ػ١بببببٛح ف١ٙبببببج ٚفمبببببجً ٌّضطٍذبببببجس ثٌؼ

 أٚ أٞ ِذٍغ آخش ٠قذـ ِغضقمجً ٌٗ دّٛؽخ أفىجَ ثٌؼمذ . 

١ٓ ِٕببببببٗ ، ٠ّىببببببٓ إْ ٘ببببببزث ثٌؼببببببشك ، ثٌببببببزٞ صمببببببذَ ثٌّمببببببجٚي دٕغببببببخض١ٓ أفبببببب١ٍض١ٓ ِببببببٛلؼض

دضٛل١ؼببببببٗ ٚإػببببببجدر ٔغببببببخز أفبببببب١ٍز ٚثفببببببذر ِٕببببببٗ إٌببببببٝ ثٌّمببببببجٚي فخ ثٌؼّببببببً لذٌٛببببببٗ ٌقببببببج

 .                        2020ٚرٌه لذً صجس٠خ    /    /

إْ ثٌّمببببببجٚي ِببببببضفُٙ ٌقببببببك فببببببجفخ ثٌؼّببببببً دأٔببببببٗ غ١ببببببش ٍِببببببضَ دمذببببببٛي ثلببببببً ثألعببببببؼجس أٚ 

 .أٞ ػشك صُ صغٍّٗ ٌضٕف١ز ثألؽغجي لذٛي

 

 .............................صٛل١غ ثٌّمجٚي : 

 ثٌضجس٠ـــخ :   ..............................

 

 ( : ACCEPTANCEق ول )  ثانياً:
 

ّْ فبببببجفخ ثٌؼّبببببً ، دّؾبببببشد صٛل١ؼبببببٗ أدٔبببببجٖ ، لبببببذ لذبببببً دؼبببببشك ثٌّمبببببجٚي ٠ٚٛثفبببببك ثٔبببببٗ  إ

إصثء ل١ببببببجَ ثٌّمببببببجٚي دضٕف١ببببببز ثألؽببببببغجي ٚإفببببببالؿ أ٠ببببببز ػ١ببببببٛح ف١ٙببببببج ، عبببببب١مَٛ دّٛثفجصببببببٗ 

 فغخ أفىجَ ثٌؼمذ. دجٌذفؼجس

 (               )ل١ّز ثٌؼمذ: 

 ٠ِٛج صم١ّ٠ٛج                (               ِذر ثإلٔؾجص:..) 

 
صؼضذببببش ٘ببببزٖ ثالصفجل١ببببز ٔجفببببزر دضببببجس٠خ صغببببٍُ ثٌّمببببجٚي ٌٍٕغببببخز ثألفبببب١ٍز ثٌّٛلؼببببز ِببببٓ لذببببً 

 فجفخ ثٌؼًّ.
 صٛل١غ فجفخ ثٌؼًّ: ...................................

 ...ثٌّفٛك دجٌضٛل١غ ػٕٗ : .............................

 ........................ٚظ١فضٗ : .........................

 .........................ثٌضجس٠خ: .........................
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 الخالفات فطّ  اتفاقية نمورج 5- ج

Dispute Adjudication Agreement 

 

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

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

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

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

 

 ثٌقىُ دضؼ١١ٓ ِؾضّؼ١ٓ ٠شغذجْ ٚوّٛٔٙج " ثٌؼمذ ثصفجل١ز " دئدشثَ ٚثٌّمجٚي ثٌؼًّ فجفخ لجَ ٌّج

ّْ  ، " DAB "" ثٌّؾٍظ "٠ٚغّٝ أ٠نجً   لذ ظ،ثٌّؾٍ ٚػنٛ ٚثٌّمجٚي ثٌؼًّ فجفخ ِٓ والً  فئ

 -: ٠ٍٟ ِج ػٍٝ ثصفمٛث

 ثٌضؼذ٠الس إدخجي ِغ ، ثٌخالفجس فلّ  الصفجل١ز ؽشٚهجً  ثالصفجل١ز دٙزٖ ثٌٍّقمز ثٌؾشٚه صؼضذش  1- 

 .............................................................................:ػ١ٍٙج ثٌضج١ٌز

 أصؼجح دذي دفغ ٠ضُ عٛف ٗفئٔ ، ثٌخالفجس فل ثصفجل١ز ؽشٚه ِٓ ( 17 ) ثٌّجدر دأفىجَ ػّالً  2-

 -: ثٌضجٌٟ ثٌٕقٛ ػٍٝ ثٌقىُ

 .  (ِمطٛع أٚ ؽٙشٞ ِذٍغ)  ثعضذمجء دذي  -

 . و١ّجِٚجس ٠َٛ وً ػٓ د٠ٕجس (   )         -

 .ثألخشٜ ثٌٕفمجس إ١ٌٙج ِنجفجً   -

 فل ثصفجل١ز دؾشٚه ثألخشٜ ٚثٌٕفمجس ثألصؼجح دذالس دذفغ ٚثٌّمجٚي ثٌؼًّ فجفخ ل١جَ إصثء-3

ّْ  ، ثٌخالفجس  ثالصفجل١ز ٘زٖ ألفىجَ ٚفمجً  ٌٍخالفجس وّغٛ " ثٌّؾٍظ " دّٙجَ ٠مَٛ دأْ ٠ضؼٙذ ثٌقىُ فئ

. 

 فل ٌّٙجَ ٗأدثة إصثء ، ٌٍقىُ ٠ذفؼج دأْ ِٕٚفشد٠ٓ ِؾضّؼ١ٓ ٚثٌّمجٚي ثٌؼًّ فجفخ ٠ضؼٙذ -4

 فل ثصفجل١ز ؽشٚه دّٛؽخ ٌٗ صضقمك ثٌضٟ ثألخشٜ ٚثٌٕفمجس ٚث١ٌّجِٚجس ثالعضذمجء دذي ثٌخالفجس

 . ثٌخالفجس

5- ّْ  ٟ٘ ثٌفش٠م١ٓ د١ٓ ثالصقجالس ٌغز ٚصؼذش ثألسدٟٔ ثٌمجْٔٛ ألفىجَ خجمؼز ثالصفجل١ز ٘زٖ إ

 . ثٌؼشد١ز ثٌٍغز

 

 لالعم صاحب                     المقاولكم                               الح  

 

 

 

 رلك على شهذ وقذ                                 
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 (القواعذ) الخالفات فط اتفاقية قواعذ

 ٔؾٛء صجس٠خ ِٓ ِجً ٠ٛ(21 ) صضؾجٚص ال ِذر خالي(  ثٌقىُ ) ٠غّٝ خالف ٔؾٛء فجٌز فٟ-1

 فش٠ك أٞ فذئِىجْ رٌه ػٍٝ ثالصفجق ٠ضُ ٌُ ٚإرثٗ. صغ١ّض ػٍٝ ثٌفش٠م١ٓ دجصفجق ، ثٌخالف

 ٗدضؼ١١ٕ صمَٛ أْ ثٌضؼ١١ٓ عٍطز ٚػٍٝ ٌٗضؼ١١ٕ ثٌٍّقك فٟ ثٌّقذدر ثٌضؼ١١ٓ عٍطز إٌٝ ثٌطٍخ

 ٍِضِجً  ثٌضؼ١١ٓ ٘زث ٠ٚؼضذش إ١ٌٙج ثٌطٍخ صمذ٠ُ صجس٠خ ِٓ ِجً ٠ٛ ( 14 ) صضؾجٚص ال ِذٖ خالي

 . ٌٍطشف١ٓ

 فضشر ثٔضٙجء ػٕذ ثٌضؼ١١ٓ ِذر ٚصٕمنٟ ، ثٌفش٠م١ٓ د١ٓ دجالصفجق ثٌقىُ صؼ١١ٓ إٔٙجء ٠ّىٓ  2-

 . الفمجً  ٠مغ أ٠ّٙج ٌٍقىُ ثٌّقٛي ثٌخالف عقخ أٚ ثٌقىُ لشثس إفذثس أٚ ثٌق١جٔز

 ، ٚال ثٌفش٠م١ٓ ػٓ ِٚغضمالً  ِقج٠ذثً  ِّٙضٙ أدثء خالي ٠ٚذمٝ ٠ىْٛ أْ ثٌقىُ ػٍٝ ٠ضؼ١ٓ 3-

 ٠فقـ أْ ٗٚػ١ٍ ، ث٢خش ثٌفش٠ك ِٚٛثفمز دجهالع إالّ  فش٠ك أٞ إٌٝ ثٌٕقـ صمذ٠ُ ٌٙ ٠ؾٛص

 . ٗثعضمال١ٌض أٚ ٗف١جد٠ض ػٍٝ ٠ؤعش لذ ِّج ٗد ػٍُ ػٍٝ أفذـ ؽب أٞ ػٓ ٚخط١جً  فٛسثً 

 ِّٕٙج وً دئػطجء ، ثٌفش٠م١ٓ د١ٓ ف١ّج ٚعٛثة١ز دئٔقجف ٠ضقشف أْ ثٌقىُ ػٍٝ ٠ضؼ١ٓ -4

 . ث٢خش ثٌفش٠ك ٠ٗمذِ ِج ػٍٝ سدٚدٖ ٚصمذ٠ُ ٗلن١ض ٌؼشك ِؼمٌٛز فشفز

 ٠ؼمذ٘ج ثٌضٟ ثالعضّجع ٚؽٍغجس ٗٚٔؾجهجص ثٌؼمذ صفجف١ً ِغ ٠ضؼجًِ أْ ثٌقىُ ػٍٝ ٠ضؼ١ٓ  5-

 ٗ ػ١ٍ ٠ؾخ وّج ، ثٌفش٠م١ٓ دّٛثفمز إالّ  ِنج١ِٕٙج ِٓ أٞ ػٓ ٠قشؿ ال ٚأْ ، صجِز دغش٠ز

 دّٛثفمز إالّ  ف١ٕز أٚ لج١ٔٛٔز خذشر أ٠ز ٠غضمذَ أْ أٚٗ دّّٙض ثٌم١جَ آخش هشف ألٞ ٠ٛوً ال أْ

 . ثٌفش٠م١ٓ

 إرث إالّ  ٗأغفٍ أِش أٚٗ د لجَ فؼً دؾأْ إدػجء أٞ ػٓ ِغؤٚالً  فجي أٞ فٟ ثٌقىُ ٠ؼضذش ال 6-

ّْ  إعذجس أِىٓ  . ١ٔز عٛء ػٓ ٔجصؼ ٗد لجَ ِج أ

 ثٌٛلش فٟ ثٌفش٠مجْ إ١ٌٙج ٠ذػٝ ثعضّجع ؽٍغز ٠ؼمذ ٚأْ ثٌّٛلغ ص٠جسر ٠مشس أْ ٌٍقىُ 7-

 ٌطٍخ ثالعضؾجدز ثٌفش٠م١ٓ ٚػٍٝ ، ِّٕٙج ٚعجةك أ٠ز ٠طٍخ ألٌْٗ ٚ ٠قذدّ٘ج ثٌٍز٠ٓ ٚثٌّىجْ

 . ثٌخقٛؿ دٙزث

 دجٌقالف١ز ِضّضؼجً  ٠ٚىْٛ ،( وّقىُ ١ٌٚظ) ِضق١ض غ١ش وخذ١ش ٠ضقشف أْ ثٌقىُ ػٍٝ ٠ضؼ١ٓ 8-

 أٚ إؽشثءثس دأ٠ز ثٌضم١ذ دْٚ ِٕجعذجً  ٠شثٖ وّج ثالعضّجع ؽٍغجس ٌؼمذ ثٌىجٍِز

 -: ثٌضج١ٌز دجٌقالف١جس ثٌغ١جق ٘زث فٟ ٠ٚضّضغ ، ثٌمٛثػذ ٘زٖ دجعضغٕجء لٛثػذ

  ٗإ١ٌ ثٌّقجٌز ثٌخالفجس ٔطجق ٚوزٌه ، ثٌزثص١ز ٗفالف١ض ِذٜ ٠مشس أْ - أ

 (.صٛفشس إْ) ثٌّضخققز ِؼشفضٙ ٠غضؼًّ أْ - ب

 . ثالعضؾٛثح أعٍٛح ثػضّجد ٠ضذٕٝ أْ - ت

 . ثٌؼمذ أفىجَ دّٛؽخ صغضقك ثٌضٟ ثٌض٠ًّٛ ٔفمجس دفغ ٠مشس أْ - ث

 دّٛمٛع ٠ضؼٍك ف١ّج صم١١ُ أٚ ؽٙجدثس أٚ صمذ٠شثس أٚ صؼ١ٍّجس أٞ ٠ٕٚمـ ٠شثؽغ أْ - ج

 . ثٌخالف

 ٌقنٛس ، ِّٗٚغٍ ثٌؼًّ ٚفجفخ ِّٗٚغٍ ثٌّمجٚي غ١ش ؽخـ ألٞ ٠غّـ ال أْ - ح
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 ػٓ فش٠ك أٞ صغ١خ إرث ثالعضّجع ؽٍغز ػمذ فٟ ٠غضّش أْ ٌٗٚ ، ثالعضّجع ؽٍغجس

 . ثٌؾٍغز ِٛػذ ػٓ فق١قز دقٛسرٗ إدالغ صُ ٗأٔ ِٓ ثٌضقمك دؼذ ، ثٌقنٛس

 ثٌفش٠م١ٓ لذً ِٓ ثٌّغذمز ثٌخط١ز ثٌّٛثفمز دذْٚ ٌٍغ١ش ثالصفجل١ز ػٓ ثٌضٕجصي ٌٍقىُ ٠ؾٛص ال-9

 أٚ ثٌؼمذ ػٓ ٔجؽب خالف ألٞ دجٌٕغذز د١ًٌ أٞ ٌضمذ٠ُ وؾج٘ذ ثٌقىُ ٠غضذػٝ ال أْ ٠شثػٝ -10

 . ٗد ِضقً

 أْ ؽش٠طز،  ثٌّقذدر ثٌٍّٙز خالي ٌٗ ثٌذفغ ٠ضُ ٌُ إرث ثٌؼًّ ػٓ ٠ضٛلف أْ ٌٍقىُ ٠قك -11

 ِجً.٠ٛ ( 28 ) ِٗذص دزٌه إؽؼجسثً  ثٌفش٠م١ٓ إٌٝ ٠شعً

 ثٌؼًّ فجفخ ٠مَٛ ، ثٌقىُ ِٓ ٗإ١ٌ صمذَ ثٌضٟ ثٌّطجٌذجس ِمجدً ثٌذفغ ػٓ ثٌّمجٚي صخٍف إرث -12

 . إصثء٘ج ِذجٌغ ِٓ ثٌّمجٚي ػٍٝ ٠ضشصخ ِج ٠غضشد أْ ٌٚٙ ثٌقىُ إٌٝ دجٌذفغ

 فجٌز ٚفٟ . ٠ِٛجً  ( 21 ) ِٗذص دئؽؼجسٖ ثٌفش٠م١ٓ ٠ؼٍُ أْ ؽش٠طز ٠غضم١ً أْ ٌٍقىُ ٠ّىٓ-33

 ِٗٙجِ أدثء فٟ ثالعضّشثس ٗسفن أٚ ػمذٖ إٔٙجء أٚ ِٗٙجِ أدثء ػٓ ػؾضٖ أٚ ِٛصٙ أٚ ثعضمجٌضٙ

 ِٓ ٠ِٛجً  (34)خاليٗ ٌ دذ٠ً دضؼ١١ٓ ٠مِٛج أْ ثٌفش٠م١ٓ ػٍٝ ٠ضؼ١ٓ فئٔٙ ، ثٌمٛثػذ ٘زٖ دّٛؽخ

 ػٗ.ثٔمطج صجس٠خ

 فٟ ثٌضذثٚي ٌٚغز ، ٚثٌفش٠م١ٓ ثٌقىُ ٚوزٌه ثٌفش٠م١ٓ د١ٓ ثالصقجي ٌغز صىْٛ أْ ٠ضؼ١ٓ- 14

 ِشثعالس أ٠ز ػٓ ٔغخ إسعجي ٠ضُ ٚأْ ثٌخالفجس فل ثصفجل١ز فٟ ثٌّقذدر دجٌٍغز ، ثٌؾٍغجس

 . ث٢خش ثٌفش٠ك إٌٝ

 ٚرٌه ٗإ١ٌ ٠قجي خالف أٞ دؾأْ ثٌفش٠م١ٓ إٌٝ خط١جً  لشثسٖ ٠قذس أْ ثٌقىُ ػٍٝ ٠ضؼ15ٓ١-

 فل ثصفجل١ز عش٠جْ صجس٠خ ِٓ أٚ ٗإ١ٌ ثٌخالف إفجٌز صجس٠خ ِٓ ٠ِٛجً  ( 21 ) صضؼذٜ ال فضشر خالي

 ٗف١ ٠ٕٖٛ ٚأْ ، ِغذذجً  ثٌمشثس ٠ىْٛ أْ ٠ؾخ . ٗإ١ٌ ثٌخالف إفجٌز دؼذ صّش لذ وجٔش إْ ، ثٌخالفجس

 . ثٌمٛثػذ ٌٙزٖ ٚفمجً  ٠ضُ ٗدأٔ

 ٗفئٔ ، ١ٔز دغٛء صقشف أٚ ، ٗدؼٍّ آٔفجً  (3 ) سلُ ثٌذٕذ أفىجَ ِٓ أٞ دٕمل ثٌقىُ لجَ إرث 16-

 ٚثٌٕفمجس ثٌشعَٛ صٍه ٠شد أْ ٗػ١ٍ ٠ٚضؼ١ٓ ، ٗٔفمجص أٚ ٗأصؼجد دذي ٌمذل ِغضقك غ١ش ٠ؼضذش

 أفذقش ثٌخالفجس فً دؾأْ ٗإؽشثءثص أٚ لشثسثصٙ أْ ثٌٕمل رٌه ػٓ ٔضؼ إرث ، ٌٗ فشفٙج صُ ثٌضٟ

 . فجػٍز غ١ش أٚ دجهٍز

 -:ثٌضجٌٟ ثٌٕقٛ ػٍٝ ثٌقىُ أصؼجح صذفغ 17-

 .ِمطٛع أٚ ؽٙشٞ وّذٍغ ثالعضذمجء دذي -

 .ثالعضّجع ؽٍغجس ػمذ أٚ ثٌّٛلغ ص٠جسر فٟ ػًّ ٠َٛ وً ػٓ ثٌّغجِٚجس -

 .ٚثإلػجؽز ثٌغفش ِٚقجس٠ف ٚثٌفجوغجس ثٌٙجصف١ز ثٌّىجٌّجس ِغً ثٌّٙجَ أدثء ٔفمجس إ١ٌٙج ِنجفجً  -

 .ٌّٗٙجِ ثٌقىُ أدثء ِذر ه١ٍز عجدضجً  ث١ٌّجِٚجس دذي ٠ذمٝ -

 صجس٠خ ِٓ ٠ِٛجً  ( 28 ) خالي ٗٚٔفمجص ٗأصؼجد دذي ٌٍقىُ ٠ذفغ أْ ثٌّمجٚي ػٍٝ ٠ضؼ١ٓ -

 . الفمجً  ِٕٙج ( % 50 ) ٔغذضٙ ِج دذفغ ثٌؼًّ فجفخ ٠ٚمَٛ دزٌه ثٌخجفز ٌٍفٛثص١ش صغٍّٙ

 ثٔؼذثَ أٚ إٔٙجةٙج أٚ ٔمنٙج دغذخ أٚ ،،  ثٌخالفجس فل دجصفجل١ز ٠ضؼٍك خالف أٞ ٔؾأ إرث -18

 . ثألسدٟٔ ثٌضقى١ُ لجْٔٛ أفىجَ دّٛؽخ ٗٚصغ٠ٛض ثٌخالف فٟ ثٌٕظش ٠ضُٗ فئٔ، أعش٘ج
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 كفالة التنفيز ( نمورج ظمان األداء ) 6 –ج 
Performance Guarantee 

 
 

 

 : ...................................................................................إٌٝ ثٌغجدر
 .. 

 : .................................................................. ٠غشٔج إػالِىُ دأْ ِقشفٕج

 
 ، ثٌّمجٚي:.................................................................. لذ وفً دىفجٌز ِج١ٌز

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

 

 دخقٛؿ ثٌؼطجء سلُ )      /    (

 ..............................................ثٌّضؼٍك دّؾشٚع :................................

 دّذٍغ : ) ........................................( د٠ٕجس أسدٟٔ.................................

.................................................................ٚرٌه ٌنّجْ صٕف١ز ثٌؼطجء ثٌّقجي ػ١ٍٗ 

ثٌٛثسدر فٟ ٚعجةك ػمذ ثٌّمجٌٚز ، ٚإٔٔج ٔضؼٙذ دأْ ٔذفغ ٌىُ . دّؾشد ٚسٚد أٚي فغخ ثٌؾشٚه 

هٍخ خطٟ ِٕىُ ثٌّذٍغ ثٌّزوٛس أٚ أٞ ؽضء صطٍذٛٔٗ ِٕٗ دذْٚ أٞ صقفع أٚ ؽشه. ِغ روش 

ّْ ثٌّمجٚي لذ سفل أٚ أخفك فٟ صٕف١ز أٞ ِٓ ثٌضضثِجصٗ دّٛؽخ  ثألعذجح ثٌذثػ١ز ٌٙزث ثٌطٍخ دأ

 ثٌٕظش ػٓ أٞ ثػضشثك أٚ ِمجمجر ِٓ ؽجٔخ ثٌّمجٚي ػٍٝ إؽشثء ثٌذفغ .ثٌؼمذ . ٚرٌه دقشف 

 

ٚصذمٝ ٘زٖ ثٌىفجٌز عجس٠ز ثٌّفؼٛي ِٓ صجس٠خ إفذثس٘ج ٌٚق١ٓ صغٍُ ثألؽغجي ثٌّٕؾضر دّٛؽخ ثٌؼمذ 

ُ ثٌّقذد ِذذة١جً دضجس٠خ..................... ؽٙش.....................ِٓ ػجَ...................... ِج ٌُ ٠ض

 صّذ٠ذ٘ج أٚ صؾذ٠ذ٘ج دٕجء" ػٍٝ هٍخ فجفخ ثٌؼًّ .

 

 

 صٛل١غ ثٌىف١ً/ ِقشف:....................
 

 ثٌّفٛك دجٌضٛل١غ : .......................
 

 ثٌضجس٠ــــخ  : .......................
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 نمورج ظمان إصالح العيوب ) كفالة الصيانة ( 7 –ج 
Defects Liability Guarantee 

 
 إٌٝ ثٌغجدر :.....................................................................................

ّْ ِقشفٕج: ....................................................................  ٠غشٔج إػالِىُ دأ

 ...................................لذ وفً دىفجٌز ِج١ٌز ، ثٌّمجٚي: ...............................

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

 دخقٛؿ ثٌؼطجء سلُ )      /     (

 .............................................................................ثٌّضؼٍك دّؾشٚع : 

 دّذٍغ : ) ........................................( د٠ٕجس أسدٟٔ.................................

................ٚرٌه مّجٔجً .................................................................................

الٌضضثَ ثٌّمجٚي ٌضٕف١ز ؽ١ّغ ثٌضضثِجصٗ ف١ّج ٠خـ أػّجي ثإلفالفجس ٚثٌق١جٔز دّٛؽخ أفىجَ ػمذ 

ثٌّذٍغ ثٌّزوٛس  -دّؾشد ٚسٚد أٚي هٍخ خطٟ ِٕىُ  -ثٌّمجٌٚز ثٌّٛؽض.  ٚإٕٔج ٔضؼٙذ دأْ ٔذفغ ٌىُ 

ثألعذجح ثٌذثػ١ز ٌٙزث ثٌطٍخ دأْ  أٚ أٞ ؽضء صطٍذٛٔٗ ِٕٗ دذْٚ أٞ صقفع أٚ ؽشه / ِغ روش

ثٌّمجٚي لذ سفل أٚ أخفك فٟ صٕف١ز ثٌضضثِجصٗ ف١ّج ٠خـ أػّجي ثإلفالفجس ٚثٌق١جٔز دّٛؽخ 

 ثٌؼمذ ، ٚوزٌه دقشف ثٌٕظش ػٓ أٞ ثػضشثك أٚ ِمجمجر ِٓ ؽجٔخ ثٌّمجٚي ػٍٝ إؽشثء ثٌذفغ .

 

ٍُ ثٌٕٙجةٟ ٌألؽغجي  دّٛؽخ ٚصذمٝ ٘زٖ ثٌىفجٌز عجس٠ز ثٌّفؼٛي ِٓ صجس٠خ إفذثس٘ج ٌٚق١ٓ ثٌضغ

ثٌؼمذ ٚل١جَ ثٌّمجٚي دئوّجي ثٌٕٛثلـ ٚثإلفالفجس ثٌّطٍٛدز ِج ٌُ ٠ضُ صّذ٠ذ٘ج أٚ صؾذ٠ذ٘ج دٕجء" 

 ػٍٝ هٍخ فجفخ ثٌؼًّ .

 صٛل١غ ثٌىف١ً/ ِقشف:....................
 

 ثٌّفٛك دجٌضٛل١غ : .......................      
 

 ثٌضجس٠ــــخ  : .......................                                                       
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 نموذج  مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال 8-ج
 

 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 لمبٌن أعاله السابقة لتارٌخ تسلم المشروعالهاشمٌة من أي حق أو عالقة بالمشروع ا

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

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

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

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

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

 

 

 ألش أٔج ثٌّٛلغ إِنجةٟ ٚخجصّٟ أدٔجٖ :

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

 

 ٔمش ٔقٓ ثٌّٛلؼ١ٓ إِنجءثصٕج ٚخجصّٕج فٟ أدٔجٖ :

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

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

 

 دإٔٔج لذنٕج ِٓ ................................ ِذٍغ ) .....................( د٠ٕجسثً أسد١ٔجً .

 ٚرٌه ل١ّز ثٌذفؼز ثٌخضج١ِز ػٓ ِؾشٚع إٔؾجء :

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

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

 

 ِٛمٛع ثٌؼطجء سلُ :

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

ٔقشؿ دّٛؽخ ٘زث ثإللشثس إٔٔج لذ لّٕج دضمذ٠ُ وجفز ِطجٌذجصٕج ثٌّضؼٍمز دجٌؼمذ ٚدٙزث فئٕٔج ٔذشا 

رِز......................................................... ٚفىِٛز ثٌٍّّىز ثألسد١ٔز ثٌٙجؽ١ّز ِٓ أٞ 

 . فك أٚ ػاللز دجٌّؾشٚع ثٌّذ١ٓ أػالٖ إدشثء ِطٍمجً 

 

 ٚػ١ٍٗ ٔٛلغ صقش٠شثً فٟ ...................................

 ثعُ ثٌّضؼٙذ : ............................................

 ثعُ ثٌّفٛك دجٌضٛل١غ: ...................................

 صٛل١غ ثٌّفٛك دجٌضٛل١غ: ................................

 

 .............ثٌخجصُ:
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 األخشى بالذفعات متعلق إقشاس 01-ج

 

 

 

 ....................................................... أدٔجٖ فٟ ٚخجصّٟ إِنجةٟ ثٌّٛلغ أٔج ألش

 ...................................................أدٔجٖ فٟ ٚخجصّٕج إِنجءثصٕج ثٌّٛلؼ١ٓ ٔقٓ ٔمش

 

 ،ثألفٛي فغخ لذٍٕج ِٓ ِٛلؼجً  إلشثسثً  ٠ٍٟ ف١ّج ٚٔشفك ثٌؼمذ ؽشٚه فٟ ٚسد ِج ػٍٝ ثهٍؼٕج لذ إٔٔج

 ٚغ١ش ثٌّذجؽشر غ١ش٘ج أٚ ثٌٛوالء أصؼجح أٚ ثالعضؾجسثس أصؼجح أٚ ثٌؼّٛالس دؾ١ّغ ٗف١ ٔمش

 ٚففجً  ه١جً  ٚٔشفك"ث٢خش٠ٓ"  ِٓ ؽخـ إٌٝ دفؼٙج صُ ٚثٌضٟ ِجد٠ز ل١ّز رٚ ؽٟء ٚأٞ ثٌّذجؽشر

 ِذجؽش دؾىً عضذفغ وجٔش أٚ دفؼٙج صُ عٛثء"  ٚعذذٙج دفؼش ٌّٚٓ ثألخشٜ ثٌذفؼجس ٌٙزٖ ِفقالً 

 أٞ أٚ ػُٕٙ"  ١ٔجدز أٚ ثٌذجهٓ ِٓ ِمج١ٌٕٚج لذً ِٓ أٚ ػٕج"  ١ٔجدز أٚ لذٍٕج ِٓ ِذجؽش غ١ش أٚ

 ٘زث دضٕف١ز ثٌخجفز ثٌؼشٚك صمذ٠ُ إٌٝ دجٌذػٛر ٠ضؼٍك ف١ّج ٚرٌه ، ِّغ١ٍُٙ أٚ ٚوالةُٙ أٚ ِٛظف١ُٙ

 صؾشٞ ثٌضٟ ثٌّفجٚمجس أٚ ثٌّمجٚي ػٍٝ ثإلفجٌز أٚ ٔفغٙج ثٌّضثٚدر / ثٌّٕجلقز ػ١ٍّز أٚ ثٌؼمذ

 . فؼالً  صٕف١زٖ أؽً ِٓ أٚ ثٌؼمذ إلدشثَ

 

 فٟ دّج دفؼجس أٞ ٚؽٛد ػٓ ثٌفٛس ػٍٝ ثألٚي ثٌفش٠ك إٌٝ خط١جً  صقش٠قجً  ٔمذَ دأْ ٚٔضؼٙذ وّج

 صجس٠خ أٚ دجٌذفغ ل١جِٕج دضجس٠خ ٚرٌه ثٌذفؼجس ٘زٖ ٌغذخ ِفقالً  ٚففجً  ثٌّغجي عذ١ً ػٍٝ رٌه

 دجصخجر ثألٚي ثٌفش٠ك ل١جَ ػٍٝ ٚٔشثفك وّج أٚالً  ٠قذط أ٠ّٙج دجٌذفغ إٌضثِٕج صجس٠خ أٚ دجٌذفغ إٌضثِٕج

 لذٍٕج ِٓ إخالي أٚ ِخجٌفز أٞ فذٚط فجي أػالٖ إ١ٌٙج ثٌّؾجس ثٌّجدر صقش ثٌّذ١ٕز ثإلؽشثءثس

 . ثٌؼمذ دأفىجَ

 

 /        / :      فٟ صقش٠شثً  ٔٛلغ ٗٚػ١ٍ

 
 

 ........................................................ :ثٌّضؼٙذ ثعُ

 ..............................................:دجٌضٛل١غ ثٌّفٛك ثعُ

 .................................................. :دجٌضٛل١غ ثٌّفٛك

 ...............................................................:ثٌخجصُ

 

 

 

 

 
 

 ػّٛالس أٞ دذفغ ل١جِٙ ػذَ فجي ٚفٟ ثألخشٜ دجٌذفؼجس ثٌّضؼٍك ثإللشثس صمذ٠ُ ثٌّمجٚي ػٍٝ   *

 ٗػشم ع١شفل ثإللشثس ٘زث ٠مذَ ال ِٓ ٚوً ،ِٕٗ ثٌّمذَ ثإللشثس فٟ رٌه ٠زوش أْٗ ػ١ٍ أصؼجح أٚ

 . ثٌؼشك ػٓ ِٕفقً ِغٍك ظشف فٟ ثإللشثس ٚمغ ثٌّمجٚي ٚػٍٝ ،
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 الممنوعة بالذفعات متعلق إقشاس   00 –ج 

 

 

 
 ...................................................... أدٔجٖ فٟ ٚخجصّٟ إِنجةٟ ثٌّٛلغ أٔج ألش

 ...................................................أدٔجٖ فٟ ٚخجصّٕج إِنجءثصٕج ثٌّٛلؼ١ٓ ٔقٓ ٔمش

 

 

 ثألفٛي فغخ لذٍٕج ِٓ ِٛلؼجً  إلشثسثً  ٠ٍٟ ف١ّج ٚٔشفك ثٌؼمذ ؽشٚه فٟ ٚسد ِج ػٍٝ ثهٍؼٕج لذ إٔٔج

 أٚ ٚوالء أصؼجح أٚ ثعضؾجسثس أصؼجح أٚ ػّٛالس وجٔش "عٛثء ِذجٌغ أٞ دذفغ ٔمُ ٌُ دإٔٔج ف١ٙ ٔمش ،

 دئػطجء ٔمُ ٌُٚ ِجد٠ز   ل١ّز   رٚ ؽٟء أٞ دضمذ٠ُ ٔمُ ٌُٚ ِذجؽش غ١ش أٚ ِذجؽش دؾىً "عٛثء غ١ش٘ج

 ، دجٌٛثعطز أٚ "ِذجؽشر "عٛثء ثألؽ١جء ٘زٖ ِغً صمذ٠ُ أٚ ثٌّذجٌغ ٘زٖ ِغً ٌذفغ صؼٙذثس أٚ ٚػٛد

 "١ٔجدز أٚ ثٌذجهٓ ِٓ ِمج١ٌٕٚج ِٓ أٚ ػٕج "١ٔجدز أٚ لذٍٕج ِٓ صُ لذ رٌه وجْ إرث ػّج ثٌٕظش دغل أٚ

 ثٌّغجي عذ١ً ػٍٝ رٌه ٠ٚؾًّ،  ثألٚي ثٌفش٠ك إٌٝ ِّغ١ٍُٙ أٚ ٚوالةُٙ أٚ ِٛظف١ُٙ ِٓ أٞ أٚ ػُٕٙ

 ف١ّج ٚرٌه، ال أَ سع١ّز   دقفز ٠ضقشف وجْ إرث ػّج ثٌٕظش دغل " ِٛظف " أٞ ثٌققش ال

 أٚ ٔفغٙج ثٌّضثٚدر / ثٌّٕجلقز ػ١ٍّز أٚ ثٌؼمذ ٘زث دضٕف١ز ثٌخجفز ثٌؼشٚك صمذ٠ُ إٌٝ دجٌذػٛر ٠ضؼٍك

 . فؼالً  صٕف١زٖ أؽً ِٓ أٚ ثٌؼمذ إلدشثَ صؾشٞ ثٌضٟ ثٌّفجٚمجس أٚ ثٌّمجٚي ػٍٝ ثإلفجٌز

 

 "ِذجؽشر "عٛثء ثٌذفؼجس ٘زٖ ِغً دضمذ٠ُ ٔؼذ أٚ ِّٕٛػز دفؼجس أٞ دضمذ٠ُ ٔمَٛ ال دأْ ٚٔضؼٙذ وّج

 أٚ ِٛظف١ُٙ ِٓ أ٠جً  أٚ ثٌذجهٓ ِٓ ِمج١ٌٕٚج لذً ِٓ أٚ لذٍٕج ِٓ رٌه أوجْ "ٚعٛثء دجٌٛثعطز أٚ

  صٕف١زٖ أٚ صّذ٠ذٖ أٚ صؾذ٠ذٖ أٚ ثٌؼمذ ٘زث دؼذ٠ً ٠ضؼٍك ف١ّج " ِٛظف " أٞ إٌٝ ِّغ١ٍُٙ أٚ ٚوالةُٙ

 /      / :       فٟ صقش٠شثً  ٔٛلغ ٗٚػ١ٍ
 

 

 .................................................... :ثٌّضؼٙذ ثعُ

 .......................................... :دجٌضٛل١غ ثٌّفٛك ثعُ

 ........................................ :دجٌضٛل١غ ثٌّفٛك صٛل١غ

 ................................................ .......... :ثٌخجصُ

 

 

 

 

 

 أٞ دذفغ ٗل١جِ ػذَ فجي ٚفٟ ثٌّّٕٛػز دجٌذفؼجس ثٌّضؼٍك ثإللشثس صمذ٠ُ ثٌّمجٚي ػٍٝ     *

 ثإللشثس ٘زث ٠مذَ ال ِٓ ٚوً ،ِٕٗ ثٌّمذَ ثإللشثس فٟ رٌه ٠زوش أْ ػ١ٍٙ أصؼجح أٚ ػّٛالس

 . ثٌؼشك ػٓ ِٕفقً ِغٍك ظشف فٟ ثإللشثس ٚمغ ثٌّمجٚي ٚػٍٝ ، ٗػشم ع١شفل
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 ثٌّٛثففجس ثٌف١ٕز الػّجي ثٌىٙشدجء ٚثٌٕش 

 

 ( :LEDلمطاقة )االنارة الموفره وكشافات المتطمبات الفنية لممصابيح 

تقدـ كحدات االنارة كفؽ المكاصفات العامة لالشغاؿ العامة كالمتطمبات  -
 المنصكص عمييا داخؿ المممكة .

( مف اجكد االنكاع لديو القدره العالية عمى driverيجب اف تشتمؿ الكحدة عمى ) -
ج تزكيد كحدة االنارة بالطاقة الكيربائي الالزمة مبيف عمية نقاط المدخؿ كالمخر 

 مع سيكلة استبدالة عند الصيانة .  

 ىيرتز( . 50فكلت/ 220تعمؿ عمى جيد ) -

 ذات عمر تشغيمي طكيؿ نسبيا بكفاءه ضكئية ثابتو .يجب اف تككف الكشافات  -

 تتناسب مصابيح االناره مع طبيعة العمؿ . -

ككفاالت الصيانة معمر التشغيمي المقدر االداء لتقديـ الكفاالت الالزمة لضماف  -
مع تقديـ الكتالكجات لكحدات االنارة تبيف فييا التدفؽ الضكئي كخصائص 

 .كحدات االنارة 

( الداخمية عمى شكؿ LEDيجب اف يتكفر في كشافات االنارة ككحدات ) -
 مصفكفات .

يتكفر في الكشافات الحمايات الالزمة لكي تعمؿ في االجكاء الخارجية المحيطة  -
 ة .بيا بكفاءة عالي

فكلت ، كتردد  230عمى جيد ( LEDكشافات االنارة ككحدات )يجب أف تعمؿ  -
 ذبذبة/ثانية أك حسب نظاـ شركة الكيرباء المحمية .   50
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ع مف صفائح مف األلمنيـك المضغكط ك صنات مجسـ الكشافيجب اف يككف  -
كمجيز بحشية مف المطاط المقكل بالسميككف لمنع تسرب الماء  ان كمدىكف حراري

 .  كالغبار إلى داخؿ الكشاؼ
 مف الزجاج الحرارم . الكشافات النافذ لمضكء غطاء يجب اف يككف  -
مجيزة في صندكؽ منفصؿ أك ضمف  أجيزة التشغيؿ الكيربائيةيجب اف تككف  -

 الكشاؼ . 
مى الجانبيف كمف أعمى مصنكعة عكاكس عتشتمؿ نظاـ اإلنارة يجب اف يككف  -

 مف األلمنيـك الشديد النقاء. 
 بحيث يككف قابؿ لمتحريؾ عمكديان كأفقيان بكاسطة ذراع التركيب اتركيب الكشافي -

 . كالتعميؽ كالتثيبت 
يثبت الكشاؼ عمى الجدراف الخارجية مف خالؿ ذراع التركيب كالتعميؽ كالتثبيت  -

ببراغي متينة قادرة عمى تثبيت الكشافات باالضافة لكزنو اف يتحمؿ قكة شد 
 الرياح الخارجية . 
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Networking -2 
 

 

Technical Specifications-2.1(CAT6) Network Cable  

 

The provided Network Cable offer MUST be acceptable & well-known brand name. 

 

 

Technical Specifications -2.2 Faceplate RJ45 

 

The provided Faceplate RJ45 offer MUST be acceptable & well-known brand name. 

 

The provided Faceplate RJ45offer MUST be TIA /EIA standard CAT6. 

 

 

 

Technical Specifications -2.3Core Switch 

 

  

 24 RJ-45 connectors for 10BASE-T 

and 100BASE-TX, 4 RJ-45 

connectors for 10BASE-T/100BASE-

TX/1000BASE-T with 2 shared 

Small Form Factor Pluggable (SFP) 

slots. 

 Auto MDI/MDI-X. 

 Auto negotiate/manual setting 

 

 

 

 

Ports 

● Unshielded twisted pair (UTP) 

Category 5 or better for 10BASE-

T/100BASE-TX 

● UTP Category 5e or better for 

1000BASE-T 

Cabling type 

Power, Link/Act, Speed LEDs 

Performance 

12.8 Gbps, nonblocking Switching capacity 

13.1 Mpps Forwarding rate 

8000 MAC table size 

256 active VLANs - 4096 range Number of VLANs 

Bandwidth in Gigabit - 12.8 

Bandwidth in Gigabyte - 1.6 

PPS packets per second – 520156 

MPPS Mega packets per second - 0.52 

Forwarding Rate in Full Duplex 

Mode 

 

Management 

Built-in web user interface for easy 

browser-based configuration 

Web user interface 
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(HTTP/HTTPS) 

Built-in web user interface for easy 

browser-based configuration 

(HTTP/HTTPS) 

Web user interface 

SNMP versions 1, 2, and 3 with support 

for traps 

SNMP 

● RFC1213 MIB-2, RFC2863 interface 

MIB 

● RFC2665 Ether-like MIB 

● RFC1493 bridge MIB 

● RFC2674 extended bridge MIB (P-

bridge, Q-bridge) 

● RFC2819 RMON MIB (groups 1, 2, 3, 

and 9 only) 

● RFC2618 RADIUS client MIB 

SNMP MIBs 

Embedded Remote Monitoring (RMON) 

software agent supports four RMON 

groups 

(history, statistics, alarms, and events) 

for enhanced traffic management, 

monitoring, and 

analysis 

RMON 

Traffic on a port can be mirrored to 

another port for analysis with a network 

analyzer or 

RMON probe 

Port mirroring 

● RFC854 Telnet (menu-driven 

configuration) 

● SSH and Telnet management 

● Telnet client 

● SSL security for web user interface 

● Switch audit log 

● Dynamic Host Configuration Protocol 

(DHCP) client 

● BOOTP 

● Simple Network Time Protocol (SNTP) 

● Xmodem upgrade 

● Cable diagnostics 

● Ping 

● Traceroute 

● Syslog 

Other management 

Security 

802.1X - RADIUS authentication; MD5 

encryption 

IEEE 802.1X 

Access control lists (ACLs) - Drop or rate 

limit based on: 

● Source and destination MAC-based 

● Source and destination IP address* 

● Protocol* 

● ToS/differentiated services code point 

Access control 
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(DSCP)* 

● Port* 

● VLAN* 

● Ethertype* 

Availability 

● Link aggregation using IEEE 802.3ad LACP 

● Up to 8 ports in up to 8 trunks 

Link aggregation 

Broadcast, multicast, and unknown unicast Storm control 

● IEEE 802.1d Spanning Tree 

● IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree 

● IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, Fast 

Linkover 

Spanning Tree 

IGMP (v1/v2) snooping provides for fast client 

joins and leaves of multicast streams and 

limits bandwidth-intensive video traffic to only 

the requestors 

Internet Group Management 

Protocol (IGMP) snooping 

 

QoS 

4 hardware queues Priority levels 

Priority queuing and weighted round-robin 

(WRR) 

Scheduling 

● Port based* 

● 802.1p VLAN priority based* 

● IPv4/v6 IP precedence/ToS/DSCP based* 

● TCP/ User Datagram Protocol (UDP) port-

based* 

● DiffServ* 

● Classification and re-marking ACLs* 

Class of service 

● Ingress policer 

● Egress rate control 

Rate limiting 

802.3 10BASE-T Ethernet, 802.3u 100BASE-TX 

Fast Ethernet, 802.3ab 1000BASE-T 

Gigabit Ethernet, 802.3z Gigabit Ethernet, 

802.3x flow control, 802.3ad LACP, 802.3af 

Power over Ethernet (PoE), 802.1D Spanning 

Tree Protocol (STP), 802.1Q/p VLAN, 

802.1w Rapid STP, 802.1s Multiple STP, 802.1X 

port access authentication 

Standards 

Layer 2 

● Port-based and 802.1Q based VLANs 

● Private VLAN Edge (PVE) 

● Management VLAN 

VLAN 

Supports frames up to 1600 bytes Mini jumbo frame 

GVRP - dynamic VLAN registration Dynamic VLAN 

802.3i 10BASE-T Ethernet, 802.3u 100BASE-TX 

Fast Ethernet, 802.3ab 1000BASE-T 

Gigabit Ethernet, 802.3z Gigabit Ethernet, 

802.3x flow control 

Standards 

Environmental 

Internal switching power Power 
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FCC Part 15 Class A, CE Class A, UL, cUL, CE 

mark, CB 

Certification 

32º to 104ºF (0º to 40ºC) Operating temperature 

-4º to 158ºF (-20º to 70ºC) Storage temperature 

10% to 90% Operating humidity 

10% to 95% Storage humidity 

Package Contents 

● AC power cord 

● Rack-mounting kit with brackets and hardware 

● CD with user guide in PDF format 

● Registration card 

● Console cable 

Product Warranty 

5-year limited hardware warranty. 
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2.4Server cabinet (9U) Technical Specifications 

 

 

PHYSICAL Specification 

16.5 Installed Whole System Maximum Rack Depth (in.)   

41.9 Installed Whole System Maximum Rack Depth (cm) 

3 Installed Whole System Minimum Rack Depth (in.) 

9 Rack Height (U Spaces) 

19.88 x 23.63 x 17.78 Unit Dimensions (hwd / in.) 

50.49 x 60.02 x 45.16 Unit Dimensions (cm)  

200 Weight Capacity - Stationary (lbs) 

9.812 x 2.35 (l x w Cable Access Hole Measurement (inches) 

SPECIAL Specification 

Front and Back door frames Grounding lug 

4 MK ports power distribution unit (PDU) 

24-Port CAT6 RJ-45 UTP 

Rack Mount Patch Panel 

Patch panel 

organizer 

fan 220 volt 
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 درسات كالمخاطرسمطة اقميـ البترا التنمكم السياحي  / مديرية ال

 الدراساتاعداد قسـ  –

 جدول الكميات واألسعار

 

 1212/ 21م.خ     / الطابق االولوالمخاطرالفنية مديرية الدراسات مبنى  

 

  ات( صفح 71 صفحات ىذا الجزء )عدد 
 ) يستبعد اي عرض لم تتم تعبئة االسعار فيو بالتفقيط ) كتابة ورقما 
 يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركو 
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 الرقم

 العمل نوع
 

 الكميـــــــــــــــةبالرقم
 والحروف

 المبمغ االفراديلسعر ا

 د ف د ف

 

 : المربعبالمتر  1
جدراف حجرية مف حجر اردني معاف  صنؼ أ درجو اكلى مف محاجر اردنيو تقديـ كبناء 

كحسب  503سـ ،خالي مف العيكب الكارده في بند 5كمتجانس االلكاف ما امكف بسماكو 
/أ 504,505507,508,509/1الباب الخامس كحسب متطمبات بند  502/1متطمبات بند 

بحيث ال تقؿ  2نيكتف/ممـ20ذات مقاكمو مميزه  20مع عمؿ تصفيحو خرسانو درجو 
يـك كالسعر يشمؿ  28بعد  2نيكت /ممـ 20مقاكمو الكسر لممكعبات الخرسانو عف 

 512كالكحمو حسب بند  506الطكبار الالـز بجميع تشكيالتو كالمكنو حسب متطمبات بند 
كحسب المكاصفات القياسيو  517/1كشمكليو السعر حسب بند  518/1كالكيؿ حسب بند 

كالسعر يشمؿ جميع عالكات الحجر كتشكيالتو مف قمكط  1992لعاـ  851قـ االردنيو ر 
كزكايا كسالحات كبركزات كبطانو كايو ديككرات معماريو كايو قطع حجريو خاصو اخرل 
كالساقط كالعقدات كبسطات الدرج كالتي تككف مف ضمف سماكو الجدراف الحجريو ميما 

ؿ المطالبة بايو عالكات اك اسعار كانت مكضحو عمى المخططات ، كال يحؽ لممقاك 
اضافيو كيعتبر سعره شامؿ جميع تمؾ العالكات كالتشكيالت كيشمؿ الخرسانو بكافة 

سـ ( لبناء 1سـ+25درجاتيا لتصفيحو حيث كؿ ذلؾ محمؿ عمى البند .كبمداميؾ ارتفاع )
كتفتيح الحمكؿ)الكاجيات  جدراف حجريو حيثما يمـز كمحمؿ عمى السعر كحمة الحجر

عمى اف يتـ  الحجرية المنكم استكماليا باالضافة الى الكاجيات الحجرية القائمة حاليان(
كىذا البند ياتي  1:1مكؿ بالطرقو االتكماتيكيو كليس يدكيو كتككف الكحمو بنسبو حتفتيح ال

كالتعامؿ مع جميع العكائؽ الحالية  لكامؿ المبنى كاستكماؿ العماؿ الحجر القائمة حاليا
كحسب تعميمات الميندس كالعمؿ بالطريقة التي تضمف انجاز العمؿ بافضؿ شكؿ 

 المشرؼ .

 
 
110 

 مئة كعشرة

    

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

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

  

 

2 
 بالمقطوع :

تكريد كتركيب كتنفيذ مظالت خشبية فكؽ المدخؿ الرئيسي كالبمككنة كحسب الفصيمة في 
كمستمزمات التثبيت المخططات مف خشب المارنتي االحمر المعالج ضد العكامؿ الجكية 

كالتعميؽ كيشمؿ العمؿ التأسيس كالدىاف الجكزم بتكشيحة خشب حسب االصكؿ كتعميمات 
 الميندس المشرؼ.

1 
 واحد

    

 كتابــــــــة

........... 
 كتابــــــــة

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

 

3 
 بالمتر المكعب :

نيكتف  25( بقكة كسر صغرل ال تقؿ عػف )  25تقديـ كصب خرسانة مسمحة درجػػة )  
ضافة المادة  28( بعد   2/ممـ يـك كالسعر يشمؿ الطكبار الالـز بجميع تشكيالتو كا 

كخرسانة التعميات  كالكشفات المميعة كذلؾ لجميع أعماؿ الخرسانة المسمحة العقدات 
( مف كافة  60ديـ كتركيب حديد مبرـك لمتسميح درجة ) تقك يشمؿ السعر  كجميع ما يمـز

األقطار كاألطكاؿ المطمكبة كالسعر يشمؿ القص كالثني كالضياع ككراسي رفع الحديد 
كسمؾ التربيط كالدسر كتأميف األطكاؿ المطمكبة كمف أم مصدر كال تحسب األطكاؿ الزائدة 

المخططات   كاألصكؿ عالكة لذلؾ كجميع ما يمـز إلنجاز األعماؿ حسب كاية 
 كالمكاصفات كتعميمات الميندس المشرؼ  .

 
5 

 خمسة 

    

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

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

  المجموع ينقل الى الخالصة
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 الرقم

 الكميــــــــةبالرقم نوعالعمل
 والحروف

 المبمغ االفراديلسعر ا

 د ف د ف

 

4 
 بالمتر المربع :

 
( لمطبقة األكلى كنسبة  2:  1كالرمؿ بنسبة )  تتقديـ كعمؿ قصارة ثالثة طبقات مف األسمن

( لمطبقتيف األخيرتيف مضافا إلييا المادة المميعة كالسعر يشمؿ السقالة كالزكايا  3:  1) 
( سـ مع تثبيتو جيدا ما بيف الطكب  20 -15المعدنية كالشبؾ المعدني المجمفف بعرض ) 

كالصحية ك   ةثؿ التمديدات الميكانيكيكاألعماؿ الخرسانية كفكؽ أنظمة الخدمات المختمفة م
 الكيربائية كحيث ما يمـز كحسب تعميمات الميندس المشرؼ :

قصارة داخمية ثالث طبقات .ارتفاع الزكايا المعدنية تككف ارتفاع الطابؽ كفي حاؿ  – 1 
 ألتقاء جدراف الطكب بالجسكر يتـ كضع شبؾ بينيـ.

 
 
600 
 ستمائة
 

    

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

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

 

5 
 بالعدد :

تقػػديـ كتكريػػد كتركيػػب بػػرادم زيبػػرا صػػناعة تركيػػة مناسػػبة البعػػاد الشػػبابيؾ كحسػػب المػػكف الػػذم 
يحػػػددة الميػػػنس المشػػػرؼ كيشػػػمؿ السػػػعر باالضػػػػافة العمػػػاؿ التركيػػػب جميػػػع القطػػػع الالزمػػػػة 

 اعتمادىا مف الميندس المشرؼ . كالتثبيت كتقديـ عينة ليتـ

 
8 

 ثمانية 

 

 

 

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

   
 

 

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

5 

6 
 بالعذد: 

 

( مػزكد بمكاسػير 3ـ 1ممػـ( سػعة ) 1.5تقديـ كتركيب خزاف ميػاه مػف الصػاج المجمفػف سػماكة )
البيضػػاء كالسػػعر يشػػمؿ قاعػػدة الخػػزاف مػػف زكايػػا قيػػاس  ) " ( مػػف المكاسػػير  4/3تقكيػػة قطػػر) 

ممـ ( مع الفمنجات  األرضية كدىاف التأسػيس كدىػاف زيػاتي   ثػالث كجػكه حسػب  4*40*40
" ( عػدد )  4/3" ( .كفتحات التنظيػؼ كالتغذيػة مػع المحػابس  ) 4/3األصكؿ كعكامة قياس ) 

فصػالت كالزكايػػا حسػب األصػػكؿ سػـ ( مػػع قفػؿ  كم 45*45( لكػؿ  خػزاف كغطػػاء قيػاس )  2
 " ( كالتمديد لمشبكة . 4/3.اليكايات قطر ) 

 
 
 

 
 
1 
 واحد

    

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

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

 

 المجمكع ينقؿ الى الخالصة
 

 



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

62 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 الرقم

 الكميــــــــــــــــــة العمل نوع
 بــــــــــــــــــــالرقم

 والحروف

 المبمغ   االفرادي لسعرا

 د ف د ف

 

7 
 بالمتش المشبع:

( ثالثػػػػػة كجػػكه عمػػى األقػػؿ عػػدا كجػػو التأسػػيس كحسػػػػػب األلػػكاف vinyl silk) دىػػافتقػػديـ كعمػػؿ 
المطمكبػة كالعمػػػػػؿ يشػػمؿ الحػػؼ كطمػػس بالمعجكنػػة كذلػؾ لمجػػػػػػػػػػػدراف كاألسػػقؼ الداخميػػػػة كجميػػع مػػا 

 يمـز كحسب تعميمػػػػات الميندس المشرؼ .
 

 
600 
 ستمائة

    

 كتابــــــــة
.............

......... 

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

 

8 
 :  بالمتش المشبع

الحمامػات  كالمطػبخ بسػماكة ال  السقؼGM6 مائي مستحمب  خشف  دىاف كتكريد كعمؿ تقديـ ك 
بشػكؿ جيػد مػع المعجنػة  ممـ مقاـك لمرطكبػة كجػو كاحػد ، كالسػعر يشػمؿ حػؼ االسػطح  3تقؿ عف 

 باإلضافة إلى الكجو التأسيس، مع جميع ما يمـز حسب المكاصفات كتعميمات الميندس المشرؼ .

40 
 اربعون 

    

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

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

 

9 
 بالمقطوع:

اعمى األبػكاب لمتصكينة ك استكماؿ اعماؿ الطكب ككذلؾ   ازلة قاطع طكب عند مدخؿ الحماـ -
الداخميػػة  كحسػػب المكاصػػفات كالمػػكاقيس الخاصػػة باعمػػاؿ الطػػكب مػػف حيػػث قػػكة الكسػػر كالمكنػػو 

 االسمنتية كيشمؿ السعر جميع االعماؿ )تقديـ ك تكريد كتنفيذ (.
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10 
 بالمتر الطولي :

)عمكية + سػفمية (مػع  double faceتقديـ كتكريد كتنفيذ خزائف لممطبخ  مف االلمنيـك لكف خشابي
أكسسكارات نكع إيطالي كيشمؿ السعر تركيب غرانيت مع عمؿ برمو لو ك تركيب مجمػى اسػتانيس 
ستيؿ ايطالي كبطاريػة قيػر نكعيػة  جيػدة كتقػديـ عينػات ليػتـ اعتمادىػا مػف قبػؿ المينػدس المشػرؼ 

 ككؿ ما يمـز النجاز العمؿ كحسب تعميمات الميندس المشرؼ .      
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 الرقم

ـــــــــــــةبالرقم العمل نوع  الكمي
 والحروف

 المبمغ االفراديلسعر ا

 د ف د ف

 

11 
 بالمتر المربع : 

ممـ  4تقديـ كتنفيذ كتركيب عزؿ مائي لالسقؼ مف ركالت اإلسفمت المبممرة سماكة 
كالعمؿ يشمؿ ركالت اسفمتيو كالتأسيس الالصؽ عمى أف اليقؿ تراكب الركالت في جميع 

سـ فكؽ التثمينة  اك عمى جدار التصكينة  10سـ كيتـ رفعيا  10االتجاىات عف 
المقاكؿ تقديـ عينات العتمادىا مف قبؿ كحسب المكاصفات الفنية العامة كعمى 

 الميندس المشرؼ.

 
 150 

 مائة وخمسون
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12 
 بالمتش المشبع 

تقػؿ عف ( بقكة كسر صغرل ال 15عمؿ مدة ميالف لمسطح مف خرسانة عادية درجة )
( سـ عند فتحػػة المزراب كالميكؿ ال تقؿ  5-3يػػـك كبسماكة مف )  28نيكتف بعد 15)

% (  كحسب تعميمػػػات الميندس المشرؼ كالمخططات اليندسية كحسب 1عف )
المكصفات الفنية العامة لممباني كيشمؿ السعر التعامؿ مع العكائؽ اف كجدت كاعادة 

 ع مع البند السابؽ الخاص اعماؿ العزؿ .االكضاع كما كانت كبالتنسيؽ م
 

 
150 
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13 
 بالمتش المشبع :  

( k x Bتقديـ كتركيب أبكاب منجكر داخمية  بدكف بندات أك فضيػػػػػػايات كبػس سكيد )
مـ( مكبكس مف 5( سـ مع معاكس زاف سماكػػة ) 4.5اك ما يعادلو سماكة صافيػػػػػػػػة )

سـ( مف األسفػػػؿ ضمف 18*4.5سـ ( مػػػػػف األعمى)12*4.5الجيتيف كبركاز سكيد )
 حشكات خشب 

سـ( كمثقبة عمكديا لمتيكيػػػة بحيث تككف مساحة الفراغ تسػػػاكم مساحة 3.5*3.5)
سـ(   4.5(اك ما يعادلو  سماكة ) K X Bمف خشػب السكيد )الحشكات كالحمؽ 

سـ( عف سماكة فتحة الجدار اإلنشائيػػػػػػػػػػػة ألغراض القصارة 6-4كبعرض ال يزيد عف )
سـ( مع الكشفات الالزمة ك 12مع تثبيت الحمكؽ بسكؾ حديدية ال يقؿ طكليا عػػػػف )
كالكشفة مف خشػػػػػػب السكيد أيضا  تككف الكشفات فكؽ منسكب البالط  لممطبخ كالحماـ

سـ( أسفميا دفائف خشبيػػػػػػػػة كالسعػػر يشمؿ أيضا القطع 2سـ( كبسمؾ )7بعػػرض )
المعدنية مػػف غاالت صناعة اكركبيو  كايدم كثالثػػػػػػػة مفصػػالت كالبيش كستكبات كاك 

عجنػػػة كجييف طمس كالدىاف الزياتي ثالثة كجػػكه  باإلضافة لكجة التأسيس كالم ؾتشػك 
سػػػػػػػػـ( مػػػػػػػػػػػف الجيتيف كمف األسفؿ 20ككذلؾ يتـ تركيب   بصفائػػح ألمنيـك بارتفاع )

 . ممـ(كجميع ما يمـز حسب كتعميمات الميندس1.5سماكة ال تقػػؿ عف )
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14 
 بالمتر المربع : اعمال المنيوم

كالطالء  29211تقديـ كتكريد كتركيب شبابيؾ ألمنيكـ حسب المكاصفات االردنيو رقـ ـ ؽ  
كمف مقطع خاص  يتككف مف حمؽ عريض    BS 1615حسب المكاصفات القياسيو البريطانيو 
 6سـ كذلؾ لمحماية مف الماء كالزجاج مزدكج سماكة 11ذك طبقتيف  كارضية الحمؽ التقؿ عف 

ممـ ك يككف لكف المنيـك لكف  1.6ممـ كسماكة االلمنيكـ التقؿ عف 6كزجاج  ممـ 12ممـ  كفراغ 
بركنز  اك حسب المكف الذم يعتمده الميندس المشرؼ كتقديـ عينو بذلؾ كالمنيـك مطمي بطالء 

كغـ كالزرافيؿ 90ميكركف ( كتككف العجالت مف المنيـك تتحمؿ ضغط  16ال يقؿ عف ) 
كالخرداكات مف اجكد االنكاع صناعة اكركبيو كمحمؿ عمى السعر كااليادم كالفراشي كالفصاالت 

ازالة الشابيؾ القديمة كمعالجة الجكانب بعد االزالو ككؿ مايمـز العمؿ  حسب االصكؿ كحسب 
 .التفصيمة المرفقو بالمخططات
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15 
 بالمتش المشبع : 

ممػـ (  1.50انػش ( مصػفح بصػاج سماكػػػة )  1.25تقديـ كتركيػب أبػكاب حديػد امريكػي مقطػػػػع ) 
كبس عمى الكجييف كالحمؽ كالسعر يشمؿ المفصالت كالقطع المعدنية كاأليدم كالغػاؿ سػمندر نػػػكع 

ممـ ( لمفضايات كتركيػب مصػبعات حمايػة لمفضػايات  6 ) ايزك إيطالي ( كالزجاج مبزر سماكػة )
ممػػـ ( كدىػػاف التأسػػيس كدىػػاف حػػرارم كاالسػػتكبات كجميػػع مػػا  8* 16مػػف حديػػد مبسػػط مقطػػػع ) 

 المشرؼ. سيمـز كامال كحسب تعميمات الميند
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16 
 : بالعدد

 مع المرابط المعدنية  عمى ارتفاع المبنى كامؿ  تقديـ كتركيب مزاريب مياه  األمطار
ـ( كالقطػػػػػع الالزمة مع تركيب كػكع فػاتح فػي اسػفؿ لكػؿ مػزراب كعمػؿ ركبػة خرسػانية 1.50كؿ ) 

ممػـ  5.3أنػش مكاسػير بالسػتؾ مقػكل سػماكة   4اسفؿ الككع حسب المخططػات كالمزاريػب  قطػر 
 انش ككذلؾ كحسب تعميمات الميندس المشرؼ . 4كتزكيد المزراب مف االعمى بصفاية قياس 
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 اثنان
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...............

....... 

 

17 
 بالعدد :

ممػػػػـ كمبسػػػػط  20مشػػػػغكؿ مربػػػػع  دتقػػػػديـ كتركيػػػػب مصػػػػبعات حديػػػػد حمايػػػػػػو لمشػػػػبابيؾ مػػػػف حديػػػػ
السػػػعر يشػػػمؿ دىػػػاف التأسػػػػيس كالدىػػػػػاف الزيػػػاتي ثػػػالث كجػػػػكه  كحسػػػب اقياسػػػة الفتحػػػػات 10*20

 حسب تعميمات الميندس المشرؼ . ـالخاصة بالشبابيؾ القائمة حاليا كجميع ما يمػػػز 
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 :بالمقطوع  18
( دطٛي upvcِٓ ثٌذالعضه ثٌّمٜٛ ) 1صمذ٠ُ ٚصشو١خ خضثةٓ صٛص٠غ ثٌققٟ ػذد   -أ

ثٌضشو١خ ٚصىْٛ ؽجٍِٗ خطٛه عُ ٚصمذ٠ُ ػ١ٕز لذً 12ٚػّك  60عُ  ٚػشك 80

( ٚثٌّؾّؼجس ثٌٕقجع١ز sleeveثٌذجسدر  ٚثٌغجخٕٗ ٚثٔجد١خ ثٌؼضي ) (pex ) ثٌذىظ

ٚثٌّقجدظ  8عجخٓ دفضقجس ػذد  1ٚوزٌه ػذد  8دجسد دفضقجس ػذد  1وٌٛىضش ػذد 

ثٌشة١غ١ز ٚثٌفشػ١ز ٚعذثس ٚ٘ٛث٠جس ِٓ ثؽٛد ثالٔٛثع ِغً ٚعىه ِٚشثدو ٚوزٌه وجًِ 

ز ٚثٌٕؾجفجس ٚلطغ ثٌشدو ِغ ثٌّشثف١ل ٚثٌّغجعً  ٚصمذ٠ُ ٚصشو١خ ثٌمطغ ثٌٕقجع١

ٚصٛف١ً خو ث١ٌّجٖ ِٓ ثٌخضثٔجس ثٌؼ٠ٍٛز ثٌٝ خضثةٓ ِؾّؼجس ث١ٌّجٖ ِٓ ِٛثع١ش 

ِٓ ِٓ ثعج١ٌف ٚلطغ ٔقجع١ٗ ِٚقجدظ ِٓ  َ( ِغ ث١ٌَّٕٛ ٚؽ١ّغ ِج ٠ٍضpex) هدالعض

ثؽٛد ثالٔٛثع  ٌىً خضثْ ِغ ثٌقفش٠جس فٟ ثٌؾذسثْ ٚثػجدر ثفالفٙج ٚؽ١ّغ ِج ٠ٍضَ 

إلٔؾجص ثٌؼًّ فغخ ثالفٛي ٚثٌّخططجس ٚصمذ٠ُ ِخطو صٕف١زٞ ٌٍؼًّ لذً ثٌضٕف١ز 

 ٚفغخ صؼ١ٍّجس ثٌّٕٙذط ثٌّؾشف .

 

ؽج١ًٔ عؼٛدٞ ِغ ثٌٛفالس ٚثٌمطغ  صمذ٠ُ ٚصشو١خ ٚصٕف١ز ِٛثع١ش دالعض١ى١ز ٔٛع -ح

ثٔؼ ٌٍّؾٍٝ ٚثٌى١ضس فٟ ثٌّطذخ  ٚوزٌه  2/1ثٌالصِز  ١ٌٍّجر ثٌذجسدر ٚثٌغجخٕز لطش 

 ٌٍقّجِجس ٌٍّٚغجعً ٚفٕف١جس ثٌّشفج٠ل فغخ ثالفٛي ٚصؼ١ٍّجس ثٌّٕٙذط.

 
 
 
 

 واحد 1
 
 
 
 
 

 واحد 1
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 :بالعدد 19
 ( رٚ أسدؼز فضقجس دالعض١ه ِمٜٛ ٚثٌغؼش ٠ؾًّ :C.Tصمذ٠ُ ٚصشو١خ ِقشف ثسمٟ )

 ( عُ ِغ ثٌؾذه ثٌخجؿ د20ٗ*20ثٚسٚدٟ  ل١جط )غطجء ثٌىشَٚ عضجٍٔظ ثعض١ً  -1

 دألشح( FT"( ٌٛفـــً)4ِٛثع١ــش دالعض١ه ِمٜٛ لطش ) ِٓٛثع١ش ثٌضقش٠ف ِ -2

( ِـــٍُ ٚفغخ سثٞ ثٌّٕٙذط 5.3"( عّجوز )4ًِٕٙ أٚ خو صقش٠ف ِٛثع١ش )

 .ثٌّؾشف
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20 

 

 بالعدد:
عُ ( فٕجػز ِق١ٍـز  ٚثٌغؼش ٠ؾًّ : * 40*40صمذ٠ُ ٚصشو١خ ِغغٍز ػجد٠ز  ل١جط ) 

"( ِغ وجفز ثٌمطغ ثٌالصِز فٕف١ز سلذز ه٠ٍٛز ِغ وً 4/11( لطش   ) UPVCع١فْٛ   ) 

" (  ِٓ ثٌغ١فْٛ ٌغج٠ـز )  2( لطـش )   UPVCِج ٠ٍضَ خو ثٌضقش٠ف ِٓ ِٛثع١ـش ) 

F.T   ( ٚصض٠ٚذ ثٌّغغٍز دقٕف١ز سلذز ه٠ٍٛز ٠ٚؾًّ ثٌغؼش وزٌه ًِٕٙ ثٌضقش٠ف  )

F.T  ِغ ؽ١ّغ  ِج  ٠ٍضَ إلٔؾجص ثٌؼًّ فغـخ   ثٌّخططجس ٚصؼ١ٍّجس ثٌّٙـٕذط )

 ثٌّؾشف.
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21 
 :بالمقطوع 

( عّجوز ال صمً   UPVCصمذ٠ُ ٚصٕف١ز ؽذىز فشف فقٟ  سة١غ١ز ِٓ ِٛثع١ش )

أٔؼ  ٚثٌغؼش ٠ؾًّ وجفز ثٌّٕجً٘ ثٌخجسؽ١ز  ثْ ٌضَ ٚسدطٙج  دخو  4ٍُِ (  ٚلطش 7.2ػٓ)

ثٌّؾجسٞ ٚفٛال ٌقفشر ثٌقشف ثٌققٟ  ٚثٌقفش٠جس ٚثٌضأ١ِٓ دجٌق٠ٍٛـ ٚثػجدر ثألٚمجع  

ٚخو ثٌض٠ٛٙز ِغ صشو١خ هشدٛػ ٌخو ثٌض٠ٛٙز فغخ ثألفٛي ٚثٌفقٛفجس ٚوً ِج ٠ٍضَ 

 ٚفغخ صؼ١ٍّجس ثٌّٕٙذط ثٌّؾشف . إلٔؾجص ثٌؼًّ
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22 
 :بالعدد 

تثبت عمى الجػدراف   60سـ كطكؿ 60ممـ فكؽ المغاسؿ بارتفاع 6تقديـ كتركيب مرايا سمؾ 
كتككف حكاؼ المرايا مشطكفو كمائمو مف الصناعو الفرنسيو  بكاسطة مسامير تثبيت معككفة 

 . سـ3نكع سانجكباؿ كالشطفو 
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23 
 :بالعدد

محمية كيشمؿ تقديـ كتركيب مراحيض افرنجية مف الخزؼ الصيني  األبيض صناعة    
التصريؼ كتركيب نياجرا  كبربيش الشطافو مف نكع قركىي  بجانب الحماـ ك حمالة الكرؽ 

 ككؿ ما يمـز إلكماؿ العمؿ كحسب تعميمات الميندس المشرؼ .

 
2 

 اثنان

    

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

 كتابــــــــة
............. 
............. 
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 :بالعدد

 تقدٌم وتورٌد مرحاض عربً من الخزف صناعة اوربٌة او ما شابة جودة عالٌة 

ذو شطفة وٌشمل السعر التركٌب والتورٌد  لجمٌع القطع الالزمة وحسب المواصفات 

 والمقاٌٌس وحسب تعلٌمات المهندس المشرف.

 
1 
 واحد

    

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

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

 

25 
 بالمتر المربع:

أ_ صمذ٠ُ ٚصشو١خ داله ع١شث١ِه ثعذجٟٔ ثٚ ث٠طجٌٟ فٕف   )أ ( ٌالسم١جس  ثٌقّجِجس  

ٚثٌّطذخ   ٔخخ ثٚي ثعذجٟٔ  ٚدجالٌٛثْ ثٌّطٍٛدٗ ِطجدك ٌٍّٛثففجس ثٌم١جع١ٗ ثالسد١ٔٗ سلُ ) 

ٚثٌؼذع١ز ثعفً ثٌذاله ِّٙج  ( خجٌٟ ِٓ ثٌفضجي ٚثٌؼ١ٛح ٠ٚؾًّ ثٌغؼش ثٌّٛٔٗ  1984/ 374

ٚثٌضش٠ٚخ دّٛثد ؽج٘ضر ثٌضشو١خ ٚصٕظ١ف ثٌذاله دؾىً ؽ١ذ دؼذ ثٌضش٠ٚخ   دٍغ ثالسصفجع

ٚؽ١ّغ ِج ٠ٍضَ الٔؾجص ثٌؼًّ ػٍٝ ثوًّ ٚؽٗ ِغ ِشثػجر ثفٛي ِٚضطٍذجس ثٌغٍك ث٠ّٕج ٚؽذ 

 ٚفغخ صؼ١ٍّجس ثٌّٕٙذط ثٌّؾشف ٚػٍٝ ثْ ٠ضُ صمذ٠ُ ػ١ٕجس لذً ثٌذذء فٟ ثٌؼًّ 

عُ ٠ٚؾًّ 35×عُ 25ذجٟٔ ثٚ ث٠طجٌٟ  دّمجط ح_ صمذ٠ُ ٚصٕف١ز داله ٌٍؾذسثْ ٔخخ ثٚي ثع

ثٌغؼش لقجسٖ خؾٕز ِغ ثٌٛدػجس ٚ صمذ٠ُ ػ١ٕز ٌالػضّجد ٠ٚؾًّ ثٌغؼش وزٌه ثٌضش٠ٚخ ٚوً 

 ِج ٠ٍضَ الٔؾجص ثٌؼًّ ٠ٚىْٛ ثٌؼًّ صقش ثؽشثف ثٌّٕٙذط ثٌّؾشف

 
40 

 اربعون 
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 مائة واربعون
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 الرقم

 العمل نوع
 الكميـــــــــــــــــــةبالرقم

 والحروف

 المبمغ االفراديلسعر ا

 د ف د ف

 

26 
 بالمتر المربع 

تقدٌم وتورٌد وتنفٌذ براطٌش رخام مصري سٌلفا   وذلك للشبابٌك واالبواب وحٌثما 

 سم(3ٌلزم والسعر ٌشمل المونة والكحلة والصقل والتنعٌم وجمٌع ما ٌلزم سماكة )

ومحمل على السعر ازالة البراطٌش القدٌمه ان وجدت و باللون الذي ٌحدده  

 المهندس  وحسب تعلٌمات المهندس المشرف .

 

 
6 
 ستة
 

    

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

 كتابــــــــة
............... 
............. 
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 بالمتر المربع
صمذ٠ُ ٚصشو١خ داله دٛسعالْ ٌالسم١جس ثٌغشف ثعذجٟٔ ثٚ ث٠طجٌٟ فٕف   )أ (   

ٔخخ ثٚي ٚدجالٌٛثْ ثٌّطٍٛدٗ ِطجدك ٌٍّٛثففجس  60*60ٌالسم١جس  ثٌغشف ل١جط 

 ( خجٌٟ ِٓ ثٌفضجي ٚثٌؼ١ٛح ٠ٚؾًّ ثٌغؼش ثٌّٛٔٗ 1984/ 374ثٌم١جع١ٗ ثالسد١ٔٗ سلُ ) 

ٚثٌضش٠ٚخ دّٛثد ؽج٘ضر ثٌضشو١خ ٚصٕظ١ف  ٚثٌؼذع١ز ثعفً ثٌذاله ِّٙج دٍغ ثالسصفجع

ثٌذاله دؾىً ؽ١ذ دؼذ ثٌضش٠ٚخ ٚؽ١ّغ ِج ٠ٍضَ الٔؾجص ثٌؼًّ ػٍٝ ثوًّ ٚؽٗ ِغ 

ِشثػجر ثفٛي ِٚضطٍذجس ثٌغٍك ث٠ّٕج ٚؽذ ٚفغخ صؼ١ٍّجس ثٌّٕٙذط ثٌّؾشف ٚػٍٝ 

 .ثْ ٠ضُ صمذ٠ُ ػ١ٕجس لذً ثٌذذء فٟ ثٌؼًّ

 
 
120 

 مئة وعشرون 

    

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

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

 

  : المربع بالمتر 28
 صمذ٠ُ ٚصٛس٠ذ ٚصٕف١ز ثػّجي داله فؾشٞ فشثفٟ خجٌٟ ِٓ ثٌؼ١ٛح ٚثٌفضجي

٠ٚؾًّ ثٌغؼش ثٌضش٠ٚخ ٚثٌّٛٔٗ ٚثٌؼذع١ز ثعفً ثٌذاله  ٠ٚؾًّ ثٌغؼش ػًّ دج١ًٔ ِٓ 

ٍُِ  ؽجِال ؽ١ّغ ثالػّجي ثٌالصِز  12عُ ٚعّجوز ال صمً ػٓ  10ٔفظ ثٌٕٛع  دجسصفجع 

ٚرٌه ٌٍذٍىٛٔز ثٌخٍف١ز ٚثٌّذخً ثٌشة١غٟ  ٚ وً ِج ٠ضطٍذٗ ثٌؼًّ ٚفغخ صؼ١ٍّجس 

 . ثٌّٕٙذط ثٌّؾشف
 

 

 
35 

 خمسة وثالثون

    

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

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

 

29 
 بالمتر المربع

صمذ٠ُ ٚصشو١خ داله ِٛصث٠ىٛ دضسر ػؾٍْٛ ٚثٌغؼش ٠ؾًّ ثٌطُّ ِٓ 

فقّـز ػذع١ز ِٚٛٔز ثٌضشو١خ ٚثٌضش٠ٚــــــــــخ دجإلعّٕش ثألد١ل 

ٚثٌؾٍٟ ٚثٌضٕؼ١ــــــــُ ث١ٌّىج١ٔىٟ ٚلـ ثإلغالق آ١ٌج ٚثٌقمــً ٚثٌٍْٛ 

عُ  0.3*30*30 فغخ صؼ١ٍّجس ثٌّٕٙذط ثٌؾشف ل١جط  

 

 

 

 
70 

 سبعون

    

 كتابــــــــة
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 الشقم
 العمل نوع

 بالشقم الكمية

 والحشوف

 السعش

 االفشادي

 الم لغ   

 د ف د ف
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 األعمال الكهشبائية : 

 بالعذد : 
صمذ٠ُ ٚصٛس٠ذ ٚصشو١خ ٚصؾغ١ً ٚفذثس ثالٔجسٖ ثٌىٙشدجة١ز ثٌضج١ٌز ػٍٝ ثْ صىْٛ ِطجدمز  

ٌٍّٛثففجس ثٌؼجِز ٚثٌّق١ٍز ِٚطجدمز ٌؾشٚه ٚصؼ١ٍّجس ثٌؼطجء. ِغ وً ِج ٠ٍضَ ِٓ ٚعجةً 

ثٌقّج٠ٗ مذ ثٌشهٛدٗ ٚثٌّطش دقغخ ثٌّٛثففجس ثٌؼجِز ٚثٌّٛثففجس ثٌف١ٕز ٌٕغخز 

 .ِغ صمذ٠ُ ػ١ٕٗ الػضّجد٘ج ِٓ لذً ثٌّٕٙذط ثٌّؾشف  ٚثٌّخططجس ثٌّشفمز ٌٍؼطجء

 

( دثةشٞ ِؼذٟٔ ِطٍٟ فشثس٠ج ِغ غطجء spotlightٚفذر ثٔجسٖ عذٛس ) -1

ٚثه (  صشوخ ػٍٝ ثالعمف ػٍٝ ثْ  LED ( )23صؽجؽٟ ٔجفز ٌٍنٛء فٕف )

٠ضٛفش ف١ٙج وجعى١ش ٌقّج٠ٗ مذ ثٌشهٛدٗ صقذد ٌْٛ ثالٔجسر ِٓ لذً ثٌّٕٙذط 

 ثٌّؾشف . رثس فٕجػٗ ثٚسٚد١ٗ ثٚ ِج ٠ٛثص٠ٙج. 

 

( عُ ِؼذٟٔ ِطٍٟ فشثس٠ج ِغ 60×60ٚفذر ثٔجسر صشوخ ػٍٝ ثٌغمف ل١جط ) -2

ػٍٝ  ٚثه ( صشوخ 40-45 ) (LEDغطجء خجسؽٟ ٔجفز ٌٍنٛء فٕف )

ثالعمف ػٍٝ ثْ ٠ضٛفش ف١ٙج وجعى١ش ٌٍقّج٠ٗ مذ ثٌشهٛدٗ ٠قذد ٌْٛ ثالٔجسر 

 ِٓ لذً ثٌّٕٙذط ثٌّؾشف.

 

 ( LEDٚفذر ثٔجسر ؽٍٛح ؽذثسٞ ِطشٞ ِضٚد دّقذجؿ فٕف ) -3

 ٚثه ( دقغخ صؼ١ٍّجس ثٌّٕٙذط ثٌّؾشف. 30)           

 

 

 

ز صّجِج ٌٍٛثسدر فٟ صمذ٠ُ ٚصٛس٠ذ ٚفذثس ثٔجسر ومطغ غ١جس ٌٍٛفذر ثالٔجسر ِضطجدم -4

( ثػالٖ العضخذثِٙج فٟ ثٌق١جٔز ثٌّغضمذ١ٍز دؼذ ثالٔضٙجء ِٓ 2/30ثٌذٕذ سلُ )

 فضشر وفجٌز ثٌق١جٔز ػٍٝ ثْ ٠ضُ ثدخجٌٙج فٟ ِغضٛدػجس ثٌغٍطز فغخ ثالفٛي .
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 خمسة
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 اثنا عشش
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 اثنان
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 خمسة

    

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

    

 كتابــــــــة
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 كتابــــــــة
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 بالعذد :  
صمذ٠ُ ٚصٛس٠ذ ٚصشو١خ ٔمطز إٔجسر وجٍِز ِؤسمٗ ٚثٌغؼش ٠ؾًّ ثٌقفش ٚوجفز ثٌّــٛثد 

( ٍُِ دق١ظ صشوخ PVC( )20-25ثٌالصِز ِٓ ِٛثع١ش ِذٍّش وٍٛس٠ذ ثٌف١ٕ١ً ) ٚثألػّجي

ثٌّٛثع١ش ػٍٝ ثٌؾذسثْ خالي ثالعمف ٚثٌؾذسثْ صقش ثٌمقجسٖ ِغ ثالخز دؼ١ٓ ثالػضذجس 

ػًّ ثٌّضطٍذجس ثٌالصِز ٌقّج٠ز ثالعمف ٚثٌؾذسثْ ِٓ ثٌضؾممجس ؽشثء ثػّجي ثٌضقف١ش 

ثْ ثٌّمقٛس ثٌمجةّز فج١ٌج ٚثٌؾذ٠ذر ِغً ؽذه ٌّٛثع١ش ثٌىٙشدجء خالي ثالعمف ٚثٌؾذس

( PVCثٌمقجسر ٚٔقٛ٘ج ِقّال ػٍٝ ثٌغؼش ثألعالن ثٌٕقجع١ٗ ثٌىٙشدجة١ز ثٌّؼضٌٚٗ )

ٍُِ 1.5×3فٕجػٗ ِق١ٍٗ رثس ِغجفز ِمطغ )
2

( ٚثٌؼٍخ ٚثٌٛفالس ٚ ثالدثدضشثس 

( فٕجػٗ MKثٌذالعض١ى١ٗ ٚثٌّفجص١ـ )ِفشدٖ ٚعٕجة١ز ٚعالع١ٗ ٚصذجد١ٌٗ )دسوغ١ْٛ( ٔٛع )

ثٚسٚد١ٗ ِٓ ثؽٛد ثالٔٛثع فضٝ لجهغ ثٌض١جس دقغخ ثٌّخططـجس ثٌّشفمز ٚثٌّٛثففجس 

ثٌؼجِز ٚثٌىٛد ثالسدٟٔ ٚؽشٚه ثٌؼطجء ٚصؼ١ٍّجس ثٌّٕٙذط ثٌّؾشف، ِغ صمذ٠ُ ػ١ٕجس ١ٌضُ 

 ثػضّجد٘ج ِٓ لذً ثٌّٕٙذط ثٌّؾشف.
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 تسعة

 عشش

    

 كتابــــــــة

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

 كتابــــــــة

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

 ثٌّؾّٛع ٠ٕمً ثٌٝ ثٌخالفز 
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 الرقم

 العمل نوع

ـــــــــــــــــــة  الكمي
 بـــــــــــــــــــــالرقم

 والحروف

 المبمغ    االفرادي لسعرا

 د ف د ف
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 األعمال الكهشبائية : 

 بالعذد : 

 ( سػـ عمػى اف تركػب مػف خػالؿ25-20تقديـ كتكريػد كتركيػب كتشػغيؿ مػراكح شػفط دائريػة قطػر )
زجاج نكافذ المطبخ كالحمامات المبينو في المخططات المرفقة ذات صناعو اكركبية اك مػا يكازييػا 
مف اجكد االنكاع كالسعر يشػمؿ عمػى كافػة المػػػكاد كاألعمػاؿ الالزمػة مػف حفػر كتثبيػت  مػع االخػذ 
ر بعػػػيف االعتبػػػار عمػػػؿ المتطمبػػػات الالزمػػػة لحمايػػػة الجػػػدراف مػػػف التشػػػققات جػػػراء اعمػػػاؿ التحفيػػػ

لمكاسػػير الكيربػػاء خػػالؿ الجػػدراف مثػػؿ شػػبؾ القصػػارة كنحكىػػا محمػػال عمػػى السػػعر مكاسػػير مبممػػر 
( ممػػػـ كالعمػػػب كالكصػػػالت ك االدابتػػػرات البالسػػػتيكيو كاألسػػػالؾ PVC( )20-25كمكريػػػد الفينيػػػؿ )

(  2ممػػػػـ1.5×3( صػػػػناعو محميػػػػو ذات مسػػػػاحة مقطػػػػع ) PVCالنحاسػػػػيو الكيربائيػػػػة المعزكلػػػػو )
ت كاالسػػػالؾ الكيربائيػػػة الالزمػػػة لمتكصػػػيؿ مػػػف نقطػػػة الكيربػػػاء مػػػف خػػػالؿ مفتػػػاح كاعمػػػاؿ التثبيػػػ
( ذك مصباح االشاره صناعة اكركبيو مف اجكد االنكاع كحتى المركحة كتركيب MKالتشغيؿ نكع )

كػػؿ مػػايمـز مػػف كاسػػكيت كنحػػكه لتثبيػػت المركحػػة خػػالؿ زجػػاج النافػػذة كلمنػػع دخػػكؿ ميػػاه االمطػػار 
عمػى عطػاء خػارجي لمنػع دخػكؿ اليػكاء الػى الػداخؿ ككػذلؾ اغطيػة نقػاط عمى اف تشمؿ المركحػة 

التكصيؿ بحسب المكاصفات العامة كالككد االردني كشركط العطاء كتعميمػات المينػدس المشػرؼ، 
 مع تقديـ عينات ليتـ اعتمادىا مف قبؿ الميندس المشرؼ .
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 اربعة
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 بالعذد

تقػديـ كتكريػد كتركيػػب كتشػغيؿ كحػػدات تكييػؼ ىػػكاء كيربائيػة )حػػامي، بػارد( تشػػتمؿ عمػى كحػػدتيف 
( طف ذات ماركة معركفػو مػف 1.5( قدره )Inverterداخمي كخارجي مف الصنؼ المكفر لمطاقة )

( ال يتعػػػدل Decibelضػػػمف القػػػيـ المرجعيػػة العالميػػػة لحيػػػز العمػػػؿ ) اجػػكد االنػػػكاع، ذات ضػػػجيج
(45dB عمى اف تركب  الكحدات الداخمية في المكاف كاالرتفاع المناسػب بالتنسػيؽ مػع المينػدس )

المشػػرؼ، كالكحػػدات الخارجيػػة عمػػى سػػطح المبنػػى مػػف خػػالؿ قكاعػػد خاصػػة ليػػذه الغايػػة لمتثبيػػت 
( كالسػعر يشػمؿ جميػع التكصػيالت الكيربائيػة كانابيػب Rubberالكحدة كمنع االىتزاز كالضػجيج )

الغػػاز بػػيف الكحػػدة الداخميػػة كالخارجيػػة كتكصػػيميا مػػع نقطػػة الكيربػػاء الخاصػػة بكحػػدات التكييػػؼ، 
محمػػالن عمػػى السػػعر عمػػؿ فتحػػات مناسػػبة خػػالؿ جػػدراف الكاجيػػات الخارجيػػة لممبنػػى القائمػػة حاليػػان 

عػادة االكضػاع كبعد اتماـ العمؿ اغالؽ الفتحات الج دارية كعزؿ مكاسير الغػاز بػالمكاد المناسػبة كا 
كمػػا كانػػت عميػػو سػػابقان مػػع االخػػذ بعػػيف االعتبػػار تركيػػب مكاسػػير تصػػريؼ تكثيػػؼ الميػػاه بالطريقػػة 
المناسبة بالتنسيؽ مع الميندس المشرؼ، مع عمػؿ كػؿ مػا يمػـز مػف كسػائؿ الحمايػو ضػد الرطكبػو 

مكاصفات الفنية لنسخة العطاء كتعميمات الميندس المشرؼ، كالمطر بحسب المكاصفات العامة كال
عمػػى اف يػػتـ ارفػػاؽ الكتالكجػػات لكحػػدات التكييػػؼ بكثيقػػة العطػػاء كتقػػديـ عينػػو العتمادىػػا مػػف قبػػؿ 

 الميندس المشرؼ عند اإلحالة .
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34 
 بالعذد : 

فبجص(   )  1صمذ٠ُ ٚصٛس٠ذ ٚصشو١خ ٚصؾغ١ً ٔمطز إدش٠بض وٙشدبجء عالعبٟ )ِمبذظ( ِبؤسك ِبضدٚػ )

فٕجػٗ ثٚسٚد١ز ِٓ ثؽٛد ثالٔٛثع ٚثٌغؼش ٠ؾبًّ وجفبز ثٌّـبـٛثد ٚثألػّبجي ( MKأِذ١ش ( ٔٛع )13

ثٌالصِز ِٓ ففش ٚصغذ١ش خالي داله ثالسم١جس ثٌمجةُ فج١ٌج ٚثٌؾذ٠ذر ِغ ثػجدر ثالٚمجع وّج وجٔش 

ػ١ٍٗ عجدمج  ِغ ثالخز دؼ١ٓ ثالػضذجس ػًّ ثٌّضطٍذجس ثٌالصِز ٌقّج٠ز ثٌؾبذسثْ ِبٓ ثٌضؾبممجس ؽبشثء 

ٌّٛثعبب١ش ثٌىٙشدببجء خببالي ثٌؾببذسثْ ثٌّمقببٛس ثٌمجةّببز فج١ٌببج ٚثٌؾذ٠ببذر ِغببً ؽببذه  ثػّببجي ثٌضقف١ببش

( ٍُِ ٚثٌؼٍخ PVC( )20-25ثٌمقجسر ٚٔقٛ٘ج ِقّال ػٍٝ ثٌغؼش ِٛثع١ش ِذٍّش وٍٛس٠ذ ثٌف١ٕ١ً )

( فببٕجػٗ PVCٚثٌٛفبالس ٚ ثالدثدضبشثس ثٌذالعبض١ى١ٗ ٚثألعبالن ثٌٕقجعب١ٗ ثٌىٙشدجة١بز ثٌّؼضٌٚبٗ )

ٍِببُ 2.5×3طبببغ) ِق١ٍببٗ رثس ِغبببجفز ِم
2 

( ٚ فضبببٝ لبببجهغ ثٌض١ببجس دقغبببخ ثٌّخططبببـجس ثٌّشفمبببز 

ٚثٌّٛثفببفجس ثٌؼجِببز ٚثٌىببٛد ثالسدٔببٟ ٚؽببشٚه ثٌؼطببجء ٚصؼ١ٍّببجس ثٌّٕٙببذط ثٌّؾببشف، ِببغ صمببذ٠ُ 

 ػ١ٕجس ١ٌضُ ثػضّجد٘ج ِٓ لذً ثٌّٕٙذط ثٌّؾشف .

 
13 

 ثالثة عشر
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35 

 بالعذد : 
صمببذ٠ُ ٚصٛس٠ببذ ٚصشو١ببخ ٚصؾببغ١ً ٔمطببز إدش٠ببض وٙشدببجء عالعببٟ )ِمببذظ( لببذسٖ ِببؤسك ِفببشد        

( فببٕجػٗ ثٚسٚد١ببز ِببٓ ثؽببٛد ثالٔببٛثع صشوببخ ػٍببٝ ثسصفببجع MKأِذ١ببش ( ٔببٛع )16فببجص(  ) 1)

ٚثألػّببجي ِٕجعببخ ٌالعببضخذثَ ِغببضمذال ٌضؾببغ١ً ِى١فببجس ثٌٙببٛثء ٚثٌغببؼش ٠ؾببًّ وجفببز ثٌّـببـٛثد 

ثٌالصِز ِٓ ففش ٚصغذ١ش ِغ ثالخز دؼ١ٓ ثالػضذجس ػًّ ثٌّضطٍذجس ثٌالصِز ٌقّج٠ز ثٌؾذسثْ ِبٓ 

ثٌضؾممجس ؽشثء ثػّجي ثٌضقف١ش ٌّٛثع١ش ثٌىٙشدجء خبالي ثٌؾبذسثْ ِغبً ؽبذه ثٌمقبجسر ٚٔقٛ٘بج 

( ٍِبُ ٚثٌؼٍبخ ٚثٌٛفبالس PVC( )20-25ِقّال ػٍٝ ثٌغؼش ِٛثع١ش ِذٍّش وٍٛس٠ذ ثٌف١ٕ١ً )

( فبٕجػٗ ِق١ٍبٗ رثس ِغبجفز PVCالدثدضشثس ثٌذالعبض١ى١ٗ ٚثألعبالن ثٌٕقجعب١ٗ ثٌّؼضٌٚبٗ )ٚ ث

( ٚ فضببٝ لببجهغ ثٌض١ببجس دقغببخ ثٌّخططببـجس ثٌّشفمببز ٚثٌّٛثفببفجس ثٌؼجِببز  2ٍِببُ 4×3ِمطببغ ) 

ٚثٌىٛد ثالسدٟٔ ٚؽشٚه ثٌؼطجء ٚصؼ١ٍّجس ثٌّٕٙذط ثٌّؾشف ، ِغ صمذ٠ُ ػ١ٕجس ١ٌبضُ ثػضّجد٘بج 

شف، ِقّببال ػٍببٝ ثٌغببؼش وببزٌه ػّببً فضقببجس فببٟ ٚثؽٙببجس ثٌؾببذسثْ ِببٓ لذببً ثٌّٕٙببذط ثٌّؾبب

ثٌخجسؽ١ز ٚصشو١خ ِٛثع١ش خالي ٘زٖ ثٌفضقجس رثس ِمجط ِٕجعخ  وج صأع١ظ ٌضّذ٠ذثس ثٔجد١بخ 

 غجص ٌٍّى١فجس ِغضمذال  د١ٓ ثٌٛفذر ثٌذثخ١ٍز ٚثٌخجسؽ١ز .
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36 
 بالعذد : 

( ٌضبش ِجسوبٗ 80( ٚثه عبؼز )1500صمبذ٠ُ ٚصٛس٠بذ ٚصشو١بخ ٚصؾبغ١ً عبخجْ ِبجء وٙشدبجةٟ لبذسٖ )

دسؽٗ ِت٠ٛبٗ ( ٚعبجػز فبشثسٖ ِٚقبذجؿ  80 –ثٚسٚد١ٗ أٚ ِج ٠ٛثص٠ٙج ِضٚد دغ١شِٛعضجس ) ففش 

ٍُِ( ِٚؼبجٌؼ دجٌبذ٘جْ ثٌقبشثسٞ  0.7ٍُِ( ٚثٌقجػ ثٌخجسؽٟ ) 1.4ثؽجسٖ عّجوز ثٌقجػ ثٌذثخٍٟ )

ِٚؼببضٚي دّببجدر ثٌفببَٛ ٚ ثٌغببؼش ٠ؾببًّ ٚفببالس ثٌىببشَٚ ثٌّشٔببٗ ِٚقببجدظ ثٌضث٠ٚببٗ ٚثٌببشدثد ٚوجفببز 

ٓ ِقّبال ػٍبٝ ثٌغبؼش ثٌٛفبً دٕمطبز ثٌمطغ ِٚشثدو ثٌضغذ١ش ٚثٌضٛف١ً دؾذىز ثٌّجء ثٌذجسد ٚثٌغبجخ

( رٚ ِقذجؿ ثالؽجسٖ فبٕجػز ثٚسٚد١بٗ ِبٓ MKثٌىٙشدجء ثٌخجفز ِٓ خالي ِفضجؿ ثٌضؾغ١ً ٔٛع )

ثؽٛد ثالٔٛثع ِغ ؽ١ّغ ثألػّجي ثٌالصِز ِٓ ففش ٚصغذ١ش ِغ ثالخز دؼ١ٓ ثالػضذجس ػًّ ثٌّضطٍذبجس 

ثع١ش ثٌىٙشدجء خالي ثٌؾبذسثْ ِغبً ثٌالصِز ٌقّج٠ز ثٌؾذسثْ ِٓ ثٌضؾممجس ؽشثء ثػّجي ثٌضقف١ش ٌّٛ

( ثٌؾبذسثْ PVCؽذه ثٌمقجسر ٚٔقٛ٘ج ِقّال ػٍٝ ثٌغؼش وزٌه ِٛثعب١ش ِذٍّبش وٍٛس٠بذ ثٌف١ٕ١بً )

( PVCٚثٌؼٍبخ ٚثٌٛفبالس ٚ ثالدثدضبشثس ثٌذالعبض١ى١ٗ ٚثألعبالن ثٌٕقجعب١ٗ ثٌىٙشدجة١بز ثٌّؼضٌٚببٗ )

ٍِببُ 2.5×3فببٕجػٗ ِق١ٍببٗ رثس ِغببجفز ِمطببغ  ) 
2
جس دقغببخ ثٌّخططببـجس ( ٚ فضببٝ لببجهغ ثٌض١بب 

ثٌّشفمز ٚثٌّٛثففجس ثٌؼجِز ٚثٌىٛد ثالسدٟٔ ٚؽشٚه ثٌؼطبجء ٚصؼ١ٍّبجس ثٌّٕٙبذط ثٌّؾبشف ، ِبغ 

 صمذ٠ُ ػ١ٕجس ١ٌضُ ثػضّجد٘ج ِٓ لذً ثٌّٕٙذط ثٌّؾشف .

 

2 
 اثنان

    

 كتابــــــــة
............. 

 كتابــــــــة
.............. 

 المجمكع ينقؿ الى الخالصة 
 
 

 



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

71 
 

 
 الرقم

 العمل نوع

ـــــــــــــــــــة  الكمي
ـــــــــــــــــــــالرقم  ب

 والحروف

 المبمغ    االفرادي لسعرا

 د ف د ف

 

37 
 بالعذد : 

تقديـ كتكريد كتركيػب كتشػغيؿ صػندكؽ تجميػع الشػبكة الداخميػو / نػت )كابينػة شػبكة نػت الداخميػة( 
(9Ucabinet كالسػػعر يشػػمؿ جميػػع التكصػػيالت كالتجميػػع  كالمعػػدات الداخميػػة لمكابينػػو ) بحسػػب

الكصؼ المرفؽ بنسخة العطاء كجميع ما يمـز مف اعماؿ الحفر كالتثبيت مع االخذ بعيف االعتبػار 
عمؿ المتطمبات الالزمة لحمايػة الجػدراف مػف التشػققات جػراء اعمػاؿ التحفيػر لمكاسػير شػبكة النػت 
ؿ خػػػالؿ الجػػػدراف مثػػػؿ شػػػبؾ القصػػػارة كنحكىػػػا محمػػػال عمػػػى السػػػعر مكاسػػػير مبممػػػر كمكريػػػد الفينيػػػ

(PVC( )20-25 بنقطػػة كيربػاء مػػف خػالؿ مقػػبس )( ممػـ كتزكيػد الصػػندكؽ مػف الػػداخؿ )الكابينػو
كيرباء كاحد فاز مفرد متصال مع لكحة التكزيػع الفرعيػة الكيربائيػة مػف خػالؿ اسػالؾ التغذيػة ذات 

( ككػػذلؾ محمػػال عمػػى السػػعر كػػذلؾ تأسػػيس ماسػػكرة مبممػػر كمكريػػد 2ممػػـ1.5×3مسػػاحة المقطػػع )
( ممػػػـ لمػػػربط بػػػيف صػػػندكؽ تجميػػػع اليكاتػػػؼ كصػػػندكؽ تجميػػػع شػػػبكة النػػػت PVC( )20)الفينيػػػؿ 

بحسػب كالمكاصػػفات العامػػة كالكػػكد االردنػػي كتعميمػػات المينػدس المشػػرؼ ، مػػع تقػػديـ عينػػات ليػػتـ 
  اعتمادىا مف قبؿ الميندس المشرؼ .

 

1 
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38 

 بالعذد : 

( التالية عمػى اف Desktop switch( ك )Patch panelتقديـ كتكريد كتركيب كفحص كتشغيؿ )
( 9Ucabinetيركػػب داخػػؿ صػػندكؽ تجميػػع الشػػبكة الداخميػػو / نػػت )كابينػػة شػػبكة نػػت الداخميػػة( )

بحسػب شػركط العطػػاء كتعميمػات المينػدس المشػرؼ ، مػػع ( 34بمػا يتناسػب مػع البنػد اعػػاله رقػـ )
 تقديـ عينات ليتـ اعتمادىا مف قبؿ الميندس المشرؼ :

1- (patch panel( )24. خط ) 

2- (desktop switch( )24. خط ) 
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39 

 بالعذد : 

( صػػناعو اكركبيػػة MKتقػػديـ كتكريػػد كتركيػػب كتشػػغيؿ نقطػػة إبريز/مخػػرج  ىػػاتؼ خػػط كاحػػد نػػكع )
كاألعمػاؿ الالزمػة مػف حفػر كتثبيػت مػع االخػذ بعػيف مف اجػكد االنػكاع كالسػعر يشػمؿ كافػة المػػػكاد 

االعتبػػار عمػػؿ المتطمبػػات الالزمػػة لحمايػػة الجػػدراف مػػف التشػػققات جػػراء اعمػػاؿ التحفيػػر لمكاسػػير 
شبكة اليكاتؼ خالؿ الجػدراف مثػؿ شػبؾ القصػارة كنحكىػا ككػؿ مػا يمػـز العمػؿ حتػى يصػبح جػاىزا 

 ممػػػـ (20-25)( PVCمكريػػػد الفينيػػػؿ )عمػػػى اكمػػػؿ كجػػػو، محمػػػال عمػػػى السػػػعر مكاسػػػير مبممػػػر ك
( 2pairsكالعمػػػػب كالكصػػػػالت ك االدابتػػػػرات البالسػػػػتيكيو كاألسػػػػالؾ النحاسػػػػيو المعزكلػػػػو زكجػػػػيف )

( كحتػى صػندكؽ التجميػع بحسػب  2ممػـ 0.5×2صناعو محميػو ذات مسػاحة مقطػع ال تقػؿ عػف )
شػػرؼ ، عمػػى اف يػػتـ المكاصػػفات العامػػة كالكػػكد االردنػػي  كشػػركط العطػػاء كتعميمػػات المينػػدس الم

تكصيؿ مخارج اليكاتؼ لكؿ مكتب عمى التكازم مف خالؿ خط داخمي كاحػد )عمػى نفػس الػرقـ( ، 
 مع تقديـ عينات ليتـ اعتمادىا مف قبؿ الميندس المشرؼ .
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40 

 

 بالعذد : 

( خط كالسعر يشمؿ المكحة 20تقديـ كتكريد كتركيب كتشغيؿ صندكؽ تجميع اليكاتؼ الداخمية )
كالغطػاء كالدىاف كالمرابط كاالسػالؾ كالراسيات ) كممنات التكصيؿ كالتجميع( التكصيؿ كالتجميع 
داخؿ الصندكؽ بحسب مكاصفات شركة االتصاالت االردنية كاعماؿ الحفر كالتثبيت مع االخذ 

يف االعتبار عمؿ المتطمبات الالزمة لحماية الجدراف مف التشققات جراء اعماؿ التحفير بع
لمكاسير شبكة اليكاتؼ خالؿ الجدراف مثؿ شبؾ القصارة كنحكىا ككؿ ما يمـز العمؿ حتى يصبح 

( 20)( PVC) محمال عمى السعر تأسيس ماسكرة مبممر كمكريد الفينيؿجاىزا عمى اكمؿ كجو 
كخارج البناء مزكد بحبؿ سحب لتكصيؿ خط الياتؼ  ف صندكؽ تجميع اليكاتؼممـ لمربط بي

الخارجي مستقبال ككذلؾ محمال عمى السعر جميع ما يمـز مف المػػكاد كاألعماؿ الالزمة مف حفر 
كتثبيت كفحص شبكة اليكاتؼ الداخمية بحسب المكاصفات العامة كالككد االردني كشركط العطاء 

 مشرؼ.كتعميمات الميندس ال
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 بالعذد :  41

امبير( ذك  63( فاز )3تقديـ كتكريد كتركيب كتشغيؿ قكاطع الحماية مف التسرب االرضي )
كالقاعده  ككؿ مايمـز مف اعماؿ حفر ممي( أمبير صناعو اكركبيو مع الغطاء  30حساسيو )

( ممـ المناسبو كالالزمو كاالسالؾ PVC( )25كتثبيت االنابيب كمكاسير مبممر كمكريد الفينيؿ )
( لمربط ما بيف المكحة الفرعيو مركران بقكاطع 2ممـ10×4ذات صناعة محمية كمساحة مقطع  )

الحماية مف التسريب االرضي كحتى مقر تركيب عداد اشتراؾ الكيرباء المغذم الرئيسي المنكم 
تركيبو عمى مدخؿ المبنى محمال عمى السعر صندكؽ معدني صناعو محمية  كالمستخدمة في 

مع االخذ بعيف االعتبار عمؿ المتطمبات  حماية عداد اشتراؾ الكيرباء المركب خارج المباني
الالزمة لحماية الجدراف مف التشققات جراء اعماؿ التحفير لمكاسير الكيرباء خالؿ الجدراف 

عمى السعر قضباف التأريض المقصكر القائمة حاليا  مثؿ شبؾ القصارة كنحكىا ككذلؾ محمال 
( عمى اف يتـ ربطيا بمكحة 2ممـ 10النحاسية كالمناىؿ كالمرابط كاسالؾ التأريض ذات قياس)

( ، 1.5التكزيع الفرعية كجميع ما يمـز لتقميؿ مقاكمة االرضي عمى اف ال تزيد عف ) كعمى  اـك
المقاكؿ اجراء الفحكصات الالزمو لمتحقؽ مف مقاكمة التأريض بحسب الككد االردني ككضع مكاد 

ميمات شركات الكيرباء المحمية ، عمى اف تنفذ االعماؿ بحسب تع تمنع تأكسد مرابط التكصيؿ
كالمكاصفات العامة كالككد االردني كشركط العطاء كتعميمات الميندس المشرؼ ، مع تقديـ 

 عينات ليتـ اعتمادىا مف قبؿ الميندس المشرؼ .
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 بالعذد :  42

( خط مف قكاطع الحماية 24( فاز بسعة )3تقديـ كتكريد كتركيب كتشغيؿ لكحة تكزيع فرعية )
الحماية الحرارم المغناطيسي الرئيسي عمى اف تككف ذات الحرارية المعناطيسيو باالضافة لقاطع 

منشأ اكركبي أك ما يكازييا  كالسعر يشمؿ المكحة كالغطػاء المصنكعو مف الصاج بسماكة ال تقؿ 
ممـ( المعالجة بالدىاف الحرارم كقكاطع الحماية الحرارية المغناطيسية الرئيسية 1.25عف )

في المخططات المرفقة بنسخة العطاء عمى أف تككف جميعيا  كالفرعية ذات السعة التيارية المبينة
( كاالنابيب كمكاسير مبممر  lagezeذات منشأ أكركبي  كمرابط االسػالؾ كالراسيات ) كيبؿ شكز

( ممـ المناسبو كالالزمو كاعماؿ الحفر كالتثبيت مع االخذ بعيف PVC( )20-25كمكريد الفينيؿ )
لحماية الجدراف مف التشققات جراء اعماؿ التحفير لمكاسير  االعتبار عمؿ المتطمبات الالزمة

الكيرباء خالؿ الجدراف مثؿ شبؾ القصارة كنحكىا ككؿ ما يمـز العمؿ حتى يصبح جاىزا عمى 
كعمى المقاكؿ اجراء الفحكصات  اكمؿ كجو ، كاجراء كؿ ما يمـز مف التكصيالت الكيربائية ، 

مى المقاكؿ اجراء الفحكصات الالزمو لمتحقؽ مف عازلية كع الالزمو لمتحقؽ مف عازلية االسالؾ
، عمى اف تنفذ االعماؿ بحسب تعميمات شركات الكيرباء المحمية كالمكاصفات العامة  االسالؾ

كالككد االردني كشركط العطاء ، كتعميمات الميندس المشرؼ، مع تقديـ عينات ليتـ اعتمادىا مف 
 قبؿ الميندس المشرؼ.
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 واحده
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 بالعذد :  43

تقػػديـ كتكريػػد كتركيػػب كتشػػغيؿ نقطػػة إبريػػز/ مخػػرج  شػػبكة نػػت التاليػػة  ذات صػػناعو اكركبػػي مػػف 
كتثبيػػػت مػػػع االخػػػذ بعػػػيف اجػػػكد االنػػػكاع كالسػػػعر يشػػػمؿ كافػػػة المػػػػػكاد كاألعمػػػاؿ الالزمػػػة مػػػف حفػػػر 

االعتبػػار عمػػؿ المتطمبػػات الالزمػػة لحمايػػة الجػػدراف مػػف التشػػققات جػػراء اعمػػاؿ التحفيػػر لمكاسػػير 
شػػبكة النػػت خػػالؿ الجػػدراف مثػػؿ شػػبؾ القصػػارة كنحكىػػا محمػػال عمػػى السػػعر كػػذلؾ مكاسػػير مبممػػر 

البالسػػتيكيو كاألسػػالؾ ( ممػػـ كالعمػػب كالكصػػالت ك االدابتػػرات PVC( )20-250كمكريػػد الفينيػػؿ )
( مػف اجػكد االنػكاع ك حتػى صػندكؽ التجميػع )كابينػة CAT6 UTP cableالنحاسػيو المعزكلػو  )
( المكاصفات العامة كالككد االردني كالمكاصفات الفنية كشػركط 9Ucabinetشبكة نت الداخمية( )

 لميندس المشرؼ :العطاء كتعميمات الميندس المشرؼ، مع تقديـ عينات ليتـ اعتمادىا مف قبؿ ا
 ( .RJ45مخرج شبكة نت مزدكج ) -1
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 العمل نوع
 

 أعمال تصريف مياه أمطار

 الكميــــــــــــــــــة
 بــــــــــــــــــــالرقم

 والحروف

االفرادلسعر ا
 ي

 المبمغ

 د ف د ف

 

 

44 

  ربراب:  مربعبالمتر ال 
تقديم وتنفيذ ربراب ) تصفيحات من الخرسانة والحجارة ( لقناه مفتوحة حسب المواصفات الفنية وذلك 

( سم والخرسانة بقوة كسر صغرى  22باستخدام الحجارة المناسبة لهذا األعمال بسماكة إجمالية ال تقل عن )

( والحجارة متجانسة الحجم ذات سطح مستو ومقبول بحيث يتم التصفيح  2نيوتن /ملم  12)ال تقل عن 

رمل  2اسمنت اسود : 1سم( اسفل الحجارة وعمل الكحلة الالزمه بنسبة 10بوضع خرسانة ال تقل عن )

طمم والالسعر الحفريات  يشملوكذلك  لضمان تجميع المياه نحو المنهل  صويلح وكل ما يلزم حسب األصول

 وتهذيب المنسوب تحت الربراب و رأي المهندس المشرف .

  
130 
 
مائة 
 كثالثكف

 
 ف

 
 د

 
 ف

 
 د
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45 
 بالعدد : مناىل 

والجدران واالرتفاع حسب متطلبات الواقع من الداخل   120*120تقديم وتنفيذ مناهل بابعاد  - أ

سم  ويتم التنفيذ حسب المخططات الهندسية من حيث االبعاد 30سم والقاعده 22بسماكه 

 300والتفاصيل والمواصفات الفنية الخاصة . تستخدم خرسانة بقوة كسر صغرى ال تقل عن ) 

( والرجاج الميكانيكي حسب   FAIR FACE( . يستخدم الطوبار األملس ) 2كغم /سم

نيوتن  30العامة  يشمل السعر إضافة للحفريات والطوبار والخرسانة بدرجه المواصفات الفنية 

كغم/سم 300وبقوة كسر 
2
كغم/سم120وخرسانه النظافه بقوة كسر ال تقل عن   

2 
وحديد التسليح  

مهما كانت االقطار وحسب المخططات وجميع ما يلزم السلم الداخلي كما هو موضح 

االنش . يشمل السعر كذلك غطاء المنهل من ¾ ة قطر بالمخططات وباستخدام أنابيب مجلفن

كغم .يشمل  132ملم وذات وزن ال يقل عن  000النوع الثقيل والخاص بسلطة المياه قياس 

السعر  كذلك ايناع الخرسانة لمدة خمسة أيام كذلك أعمال الطمم حول المنهل حسب المواصفات 

 الواحدة وحسب تعليمات المهندس المشرف  .سم للطبقة  20الفنية الخاصة وبطبقات ال تزيد عن 

 

مناهل بنفس المواصفة السابقة ولكن الغطاء عبارة عن مصائد لتصريف مياه االمطار والغطاء  - ب

ملم والمصبعات من  10( سم وسماكة  10*10( مكون من حلق زوايا )  00*00بابعاد )

 سم 3ملم والمسافة بين كل مبسط  10سم وسماكة  9الحديد المبسط 

 
 
2 

 اثنان
 
 
 
 
 
 
2 

 اثناف

 
 ف

 
 د

 
 ف

 
 د
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 الطولي : عبارات أنبوبية   بالمتر   46

م وجلددده وحسددب االقطددار التاليددة 2مسددلحه  بموفدده بطددول  ملددم   000قطددر  تقددديم وتركيددب عبددارات أنبوبيددة 

لتصريف مياه األمطار ، شدامال  العمدل كافدة أندواع الحفريدات سدواء ترابيدة كاندت أم صدخرية  أم خرسدانية أو 

سدم  20لدردم وبطبقدات والميدول حسدب المخططدات  والمواصدفات كدذلك أعمدال ا ولألعمداق المطلوبدةغيرها 

وفحص الخطوط والمناهل وتأمين الخط بطبقدة رمدل صدويلح وحسدب المخططدات وحسدب االصدول  والسدعر 

يشمل  ربط الخط  بمصائد التصريف  القائم حاليا في نهاية الخط حسدب المخططدات وكدذلك التعامدل مدع كافدة 

 العوائق داخل جسم الطريق ومراعاة أمور السالمة العامة  

جب إتمام العمل حسب المواصفات والمقاييس األردنية والمواصفات الخاصة و العامة وحسب تعليمدات كما وي

 . المهنــدس المشرف

 
36 
ستة 
 وثالثون

 د ف د ف
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 الخالصــــــــــــو 
الصفحو المنقول  بيان االعمال الرقم

 منيا
 القيمو

 دينار فمس

   2 حجر + مظالت خشبية + خرسانة مسمحة 1

   3 قصارة + برادي + خزان مياه 2

   4 + اعمال مقطوع + مطبخ ألمنيومGm6 دىان +  3

   5 عزل مائي + مدة ميالن + ابواب منجور 4

   6 مصبعات حماية+مزاريب مياه+أعمال ألمنيوم +باب حديد  5

   7 +مصرف ارضي+مغسمة عادية+مواسير خزائن توزيع 6

   8 +اعمال بالط مرحاض فرنجي + عربيشبكة صرف صحي + مرايا + 7

   9 بالط حجري+بالط موزايكوبراطيش رخام +بالط بورسالن+   8

   10 وحدات انارة + نقط انارة 9

   11 مراوح شفط + وحدات تكييف 10

   12 امبير + سخان كيربائي 16امبير + ابريز ثالثي  13ابريز ثالثي  11

12 )+ +كابينة شبكةىاتفابريز مخرج +  patch panel+desktop 

switch) 

13   

   14 صندوق ىواتف +قواطع حماية 13

   15 لوحة فرعية + مخرج نت 14

   16 + عبارات أنبوبية 600ربراب +مناىل  15

   المجموع 

   تنزيل او زيادة 

   المجموع بعد التنزيل أو الزيادة

 2500  % كنسبة ربح 5مبمغ احتياطي لالعمال التي يتم استحداثيا او زيادتيا خالل العمل و يتم اضافة ما نسبتو 

   المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع النيائي  

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

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

 الشركو:............................................................................ اسم
 اسم المفوض / والوظيفو :..............................................................
 ...التوقيع والختم الرسمي  والتاريخ: ....................................................

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

 

 


