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 التعميمات الى المناقصيف
Instructions to Tenderers 

 
 ( 2020/   4 ـ خ العطاء رقـ )  

 
أعادة تأىيؿ المسار الرئيسي بالمنطقة االثرية تنفيذ بمشروع الخاص   

 
 
 

 
 يمكف لممقاوليف الذيف يحؽ ليـ شراء نسخ المناقصة بموجب اإلعالف عف طرح ىذا العطاء والراغبيف باالشتراؾ (1)

في المناقصة أف يتقدموا لمحصوؿ عمى نسخة مف وثائؽ العطاء الموزعة مع دعوة العطاء وذلؾ مقابؿ دفع ثمف 
 النسخة المقرر .

 
 شمولية وثائؽ العطاء (2)

  تشمؿ وثائؽ العطاء )المشروع ( ما يمي :         
 دعوة العطاء بما فييا اإلعالف . -2-1
 التعميمات الى المناقصيف. -2-2
 عقد المقاولة الموحد لممشاريع اإلنشائية ويتضمف: -2-3

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

 المواصفات العامة والمواصفات الخاصة. -2-4
 المخططات. -2-5 
 جداوؿ الكميات واالسعار  -2-6

 
  : ة تقديـ العروضإعداد وتقديـ عروض المناقصات /طريق (3
(  ينبغي عمى مف يرغب االشتراؾ في ىذه المناقصة أف يقـو بزيارة موقع العمؿ ، وأف يتعرؼ عميو وأف يحصؿ 3-1)

والظروؼ  بنفسو وعمى مسؤوليتو ونفقتو الخاصة ، عمى جميع المعمومات الالزمة لو لتقديـ العرض ،وأف يتفيـ ماىيتيا
المحمية ، وظروؼ العمؿ ، وكؿ األمور األخرى التي ليا عالقة بالمناقصة ، أو تمؾ  المحيطة بالمشروع وسائر العادات

 التي تؤثر عمى وضع أسعار عرضو.
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يقدـ عرض المناقصة عمى نموذج عرض المناقصة المدرج في ىذا الدفتر ، ويقـو المناقص بتعبئة  -أ
وثائؽ المناقصة في األماكف النموذج وجدوؿ الكميات واألسعار وأي جداوؿ أو مالحؽ أخرى ويوقع 

 المحددة لذلؾ .

 يشترط تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداوؿ الكميات باألرقاـ والكممات بخط واضح . -ب

ذا أجرى المناقص أي تعديؿ،  أو  -ج ال يجوز إدخاؿ أي تعديؿ عمى وثائؽ العطاء مف قبؿ المناقص ، وا 
 ى رفض عرضو .أخّؿ بأي مف ىذه التعميمات ، فإّف ذلؾ يؤدي إل

أما إذا أراد المناقص تقديـ عرض بديؿ ، فإّف باستطاعتو أف يقدـ ذلؾ في مذكرة خاصة منفصمة ترفؽ  -د
بالعرض ، شريطة أف يتقدـ بالعرض األصيؿ كما ىو مطموب ، ولمجنة العطاءات المختصة أف تنظر في 

 عرضو البديؿ أو ترفضو 

النسؽ المطموب في ىذه التعميمات ودعوة العطاء وأف يشتمؿ يجب عمى المناقص أف يقدـ عرضو عمى  (3-2)
 -العرض عمى البيانات والمعمومات التالية :

ذا  -أ وضع منشػأة المنػاقص فػردًا كػاف أو شػركة ، وكتػاب التفػويض لممسػؤوؿ المفػوض بػالتوقيع عنيػا . وا 
يػة االئػتالؼ بينيػا بحيػث كانت ىناؾ مشاركة بشكؿ ائتالؼ فإنو يجب عمى الشركات المتآلفة تقػديـ اتفاق

يكوف التآلؼ بالتكافؿ والتضامف ) مجتمعيف ومنفرديف ( ، وأف يوقع أطراؼ االئتالؼ عمى العرض ، وأف 
 يقدموا الكفاالت والضمانات بأسمائيـ مجتمعيف .

خبرة المناقص ومؤىالتو ، مع بياف وصؼ المشاريع التي سبؽ وأف أنجزىا ، والمشاريع الممتـز بيا  -ب
 يًا ، وبياف نسب إنجازىا بأرقاـ واقعية .حال

ذكر أسماء المقاوليف الفرعيػيف الذيف ينوي استخداميـ في التنفيذ ، شريطة ذكر اسـ مقاوؿ األشغاؿ  -ج
الكيروميكانيكية، عمى أف يكوف ىذا المقاوؿ الفرعي مصنفًا ضمف نفس الفئة التي ينتمي إلييا المقاوؿ 

 التي تمييا مباشرة بالتسمسؿ التنازلي . الرئيسي في تصنيفو أو بالفئة

 يرفؽ مع العرض المقدـ كفالة مالية أو شيؾ مصدؽ لصالح صاحب العمؿ وألمره ، بالمبمغ المحدد في -د
) ممحؽ عرض المناقصة ( كدليؿ عمى جدّية التزاـ المناقص لمدخوؿ في المناقصة ، وعمى أف تكوف 

 ة مرخصة لمعمؿ في األردف .تمؾ الكفالة صادرة عف بنؾ أو مؤسسة مالي
تعاد ىذه الكفاالت لممناقصيف الذيف لـ يحؿ عمييـ العطاء ، حسبما تقرره لجنة العطاءات المختصة  

( أياـ مف تاريخ إحالة العطاء أو انتياء صالحية كفالة المناقصة أييما أسبؽ . أما المناقص 7خالؿ )
 . عد أف يقدـ ضماف األداء ويوقع العقدالذي يحاؿ عميو العطاء فتعاد إليو ىذه الكفالة ب

 

( فعندىا يتوجب عمى  Bondsأما  إذا كاف المناقص منتميًا إلى بمد تستعمؿ فيو ضمانات تأميف )
المناقص أف يتقدـ بطمب مسبؽ إلى صاحب العمؿ لمعرفة فيما إذا كاف يقبؿ مثؿ ىذا الضماف وفي كؿ 

بنؾ أو مؤسسة مالية مرخصة لمعمؿ في االردف عند األحواؿ يجب أف تكوف تمؾ الضمانات مصدقة مف 
 تقديميا .
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عنواف المناقص الرسمي الكامؿ ، أما إذا كاف مركز المناقص الرئيسي خارج األردف فإّف عميو أف يحدد    -ىػ
عنوانًا لو في األردف ليعتبر عنوانو الرسمي الذي توجو إليو كافة المراسالت واإلشعارات . وكؿ إشعار أو 

 ة تبعث مسجمة عمى ىذا العنواف تعتبر وكأنيا قد سممت إليو .رسال
أف يقدـ تحمياًل ألسعار البنود الرئيسية المحددة في العطاء ، مبينًا تكاليؼ المواد والتجييزات اآللية  -و

 والمصنعيات والمصاريؼ اإلدارية واألرباح إلنجاز بنود األشغاؿ كاممة .
مب إلى المناقص تقديميا أو إرفاقيا بعرضو إذا كانت مطموبة بموجب أي معمومات أو بيانات أخرى يط -ز

 الشروط الخاصة اإلضافية أو المواصفات الخاصة أو ىذه التعميمات .
( تعتبر األسعار التي يدونيا المناقص أماـ البنود في جدوؿ الكميات عمى أنيا القيمة الكمية لتنفيذ كؿ 3-4)

صالح أ نجازىا وا  ية عيوب فييا وفقًا لمعقد ، وتشمؿ كذلؾ األعماؿ التمييدية ) مف تمؾ البنود وا 
Preliminaries . ) إاّل إذا ورد لألعماؿ التمييدية بنود منفصمة خاصة بيا في جدوؿ الكميات ( ) 

 
 : توضيح االلتباس( 3-5)         

لتوضيح أي غموض في  إذا كاف ىناؾ أي التباس أو تناقض في وثائؽ العطاء ، أو كانت ىناؾ حاجة        
وثائؽ العطاء ، فعمى المناقص أف يتقدـ بطمب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات المختصة مف أجؿ 

زالة االلتباس في موعد يسبؽ التاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقؿ عف )  ( أياـ ، ويتـ  7التوضيح وا 
متقدميف لمعطاء وال يجوز أف يتخذ مثؿ توزيع اإلجابة خطيًا عمى االستفسارات عمى جميع المناقصيف ال
 ىذا التوضيح مبررًا لطمب تمديد الموعد المحدد لتقديـ العرض .

 

 إيداع العروض: (3-6)        
 

 يقدـ العرض متكاماًل وفي ظرؼ مختـو مكتوب عميو مف الخارج عطاء رقـ  )      /       ( -أ    
----------------------------------------------------الخاص بمشروع:  

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

 

واسـ المقاوؿ ويودع في صندوؽ العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعالنيا عف العطاء وذلؾ 
 في/ أو قبؿ الموعد والتاريخ المحدديف لإليداع .

 بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إلى صاحبو مغمقًا .إّف أي عرض يقدـ  -ب  
تفتح العروض عادة في جمسة عمنية بحضور مف يرغب مف المناقصيف ، إاّل إذا نص في دعوة العطاء عمى  -ج  

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

لاليداع ويظؿ العرض ممزمًا يعتبر العرض المقدـ ممزمًا لممناقص وال يجوز سحب ىذا العرض بعد اخر موعد 
( يومًا ابتداء مف تاريخ إيداع العروض إاّل إذا حدد في دعوة العطاء مدة  90لممناقص الذي تقدـ بو لفترة ) 

 التزاـ أطوؿ مف ىذه المدة. 
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 عمالت الدفع وعرض المناقصة :( 3-8) 

ذا كانت عمى المناقص تقديـ أسعاره بالدينار األردني إاّل إذا نص عمى غير ذلؾ  في شروط دعوة العطاء . وا 
ىنالؾ عمالت أخرى لمدفع منصوص عمييا في نموذج عرض المناقصة ، فإنو يجب تحديد تمؾ العمالت وأسعار 

 تحويميا في موعد " التاريخ األساسي " .
 

حالة العطاء(  4)  تقيػيـ العروض وا 

 تقيػيـ العروض :( 4-1)
جب تعميمات عطاءات االشغاؿ الحكومية الصادرة استنادًا الى  نظاـ يتـ دراسة عروض المناقصات وتقييميا بمو 

 األشغاؿ الحكومية ، ويفترض في المناقص أف يكوف عمى إطالع ودراية بيذه التعميمات .
 

 : أسموب تدقيؽ العروض(4-2)
يتـ إتباع الخطوات واإلجراءات التالية في تدقيؽ العروض عمى اف ال يحكـ التسمسؿ البنود 

 -:دة أدناهالوار 
إذا ُوجد في العرض خطأ او تناقض بيف حساب جممة أي مبمػغ ومػا يجػب اف تكػوف عميػو ىػذه الجممػة بتطبيػؽ  - أ

سعر الوحدة ، فممجنة العطاءات المختصة الحؽ بتعديؿ جممة المبمغ بما يتفؽ وتطبيؽ سػعر الوحػدة ، وبالتػالي 
 لذلؾ . يتـ تعديؿ مجموع األسعار أو المبمغ اإلجمالي لمعطاء وفقاً 

 -إذا اختمؼ سعر الوحدة المذكورة باألرقاـ عف المذكور كتابة بالكممات فيتـ إتباع اإلجراءات التالية: - ب
: إذا وجد اختالؼ في سعر الوحدة لبند معيف بيف ما ىو باألرقاـ عما ىو بالكممات فينظر عندىا إلػى  (1-)ب 

ات فػاف كػاف الفػرؽ كبيػرًا يػتـ األخػذ بالسػعر الفرؽ الحسابي بيف مػا جػاء رقمػًا ومػا جػاء كتابػًة بالكممػ
 األقرب مف السعريف الوارديف بالكممات أو األرقاـ إلى السعر الدارج .

 ( : إذا كاف الفرؽ صغيرًا فعندىا يتـ األخذ بما جاء كتابة بالكممات .2-)ب
 رفضو . ( : ويظؿ لمجنة العطاءات المختصة الحؽ في تقييـ السعر منطقيًا لقبوؿ العرض أو3-)ب

إذا ُوجػػد خطػػأ فػػي أي مػػف العمميػػات الحسػػابية ،  فإنػػو يػػتـ تصػػحيح المجمػػوع وفػػؽ مػػا تقػػرره لجنػػة العطػػاءات  -ج
 المختصة ويكوف المجموع المصحح ممزمًا لممناقص .

إذا ُوجػػد أف المنػػاقص لػػـ يقػػـ بتسػػعير بنػػد أو أكثػػر مػػف البنػػود ، فيػػتـ اعتبػػار تمػػؾ البنػػود غيػػر المسػػعرة وكأنيػػا  -د
مة عمى بنود العطػاء األخػرى ، وعمػى المنػاقص تنفيػذىا )فيمػا إذا أحيػؿ عميػو العطػاء ( وذلػؾ بػدوف مقابػؿ محم

 سواء أرفؽ تمؾ البنود أو لـ يرفقيا في عرضو . 
نما فقط باألرقاـ وجاءت غير واضحة ،  او كتبت اسعار  -ىػ اذا لـ يقـ المناقص بكتابة سعر الوحدة بالكممات وا 

ير واضحة وتشكؿ معيا التباس في احتساب جممة المبمغ عندىا يجوز لمجنة العطاءات الوحدة بكممات غ
 -المختصة إتباع اإلجراءات التالية :

(: إذا كانت األرقاـ او الكممات غير واضحة مما يشكؿ التباسًا في حساب جممة المبمغ لمبند ، عندىا 1-)ىػ 
صيف اآلخريف المشاركيف بمناقصة العطاء لغاية يجوز تطبيؽ أعمى سعر ورد ليذا البند ، عند المناق

 الحصوؿ عمى قيمة إجمالية ليذا العرض .



     

7 
 

( اقؿ العروض قيمًة واتجيت النية   لإلحالة عميو 1-( : إذا بقي ىذا العرض الذي طبؽ عميو البند )ىػ 2-)ىػ
 ، عندىا يتـ تطبيؽ أدنى سعر ورد ليذا البند عند المناقصيف اآلخريف .

 (  .2-تـ تعديؿ القيمة اإلجمالية لمعرض عمى أساس )ىػ ( : ي3-)ىػ
 إذا قاـ المناقص بكتابة جممة المبمغ لبند ما دوف اف يقـو بتدويف سعر الوحدة كتابو ليذا البند  -و

) وكاف سعر الوحدة رقمًا غير واضح ( فيتـ احتساب سعر وحدة ليذا البند مف قسمة جممة المبمغ عمى كمية 
 البند .

 ا قاـ المناقص بتسعير بند بصورة مغموطة أو مبالغ فييا ، فممجنة العطاءات المختصة الحؽإذ -ز 
 -بما يمي : 
 رفض العرض او ، -1 
تعديؿ األسعار بمعرفة المقاوؿ مستأنسة بأسعار السوؽ الرائجة وأسعار المناقصيف اآلخريف شريطة اف  -2

 أو اقؿ مف قيمة العرض بعد التدقيؽ .تبقى القيمة اإلجمالية لمعرض بعد التعديؿ مساوية 
تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقيا في إىماؿ أي عرض غير متقيد بما ورد في ىذه التعميمات كما تمارس  (4-3) 

صالحياتيا بموجب أحكاـ نظاـ األشغاؿ الحكومية بإحالة العطاء دوف التقيد بأقؿ العروض قيمة ويتـ كؿ ذلؾ 
 لـ يفز بالعطاء أي حؽ في مطالبة صاحب العمؿ بأي تعويض إزاء ذلؾ . دوف أف يكوف ألي مناقص

 
 

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

  ( يوما مف تاريخ إبالغو خطيًا بإحالة العطاء 14عمى المناقص الفائز بالعطاء أف يقـو بتوقيع العقد خالؿ فترة )
، وعمى المناقص أف يقدـ إلى صاحب العمؿ ضماف األداء عند توقيع اتفاقية العقد حسب عميو أو تمزيمو لو 

نموذج ضماف األداء المرفؽ ، وتكوف قيمة ىذا الضماف الصادر عف أحد البنوؾ أو إحدى المؤسسات المالية 
لعقد تنفيذًا تامًا ، المرخصة لمعمؿ في األردف محددة ) في ممحؽ عرض المناقصة( وذلؾ ضمانًا لتنفيذ التزامات ا

 ولدفع ما قد يترتب عمى المقاوؿ وفاء ألغراض العقد.
إذا رفض المناقص أو تأخر عف توقيع اتفاقية العقد ، أو عجز عف تقديـ ضماف األداء المطموب فعندىا يحؽ 

ي حؽ لصاحب العمؿ مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضو دوف الرجوع إلى القضاء ، وال يكوف لممناقص أ
 في المطالبة بيا أو بأي تعويض بشأنيا .

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

عمػػػػى المقػػػػاوؿ أف يقػػػػدـ لصػػػػاحب العمػػػػؿ عنػػػػد تسػػػػممو شػػػػيادة تسػػػػمـ األشػػػػغاؿ . ضػػػػماف إصػػػػالح العيػػػػوب 
عمػػػػػاؿ % مػػػػػف قيمػػػػػة األعمػػػػػاؿ المنجػػػػػزة النيائيػػػػػة بعػػػػػد التعػػػػػديالت ، لضػػػػػماف قيامػػػػػو باسػػػػػتكماؿ األ5بقيمػػػػػة 

المتبقيػػػة وتنفيػػػذ أعمػػػاؿ إصػػػالح العيػػػوب المطموبػػػة لممػػػدة المنصػػػوص عمييػػػا فػػػي ممحػػػؽ عػػػرض المنػػػاقص ، 
وبحيػػػث يكػػػوف ىػػػذا الضػػػماف صػػػادرًا عػػػف بنػػػؾ أو مؤسسػػػة ماليػػػة كػػػؿ منيمػػػا مرخصػػػو لمعمػػػؿ فػػػي األردف . 

 وبتسميـ ىذا الضماف لصاحب العمؿ يعاد لممقاوؿ ضماف األداء .
 

 مالحظة عامة :
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ّؿ المنػػػػػػػػاقص بػػػػػػػػأي مػػػػػػػػف ىػػػػػػػػذه التعميمػػػػػػػػات، فإنػػػػػػػػو يحػػػػػػػػؽ لمجنػػػػػػػػة العطػػػػػػػػاءات إذا أخػػػػػػػػ 
 .عرضو المختصة استبعاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الشػػػػػػػروط العامػػػػػػػػػػػة الجػزء الثانػػي   
 

تعتبر الشروط العامة المذكورة وذلؾ حسب دفتر عقد المقاولة الموحد لممشاريع اإلنشائية  -
والصادرة عف وزارة األشغاؿ العامة  2013عة المعدلة الثانية الطب 2010/الجزء األوؿ لعاـ 

 واإلسكاف /دائرة العطاءات الحكومية ىي الشروط العامة ليذا العطاء.
 

 لمناقصيف شراء نسخة مف الوثيقة المذكورة أعاله مف وزارة األشغاؿ العامة واإلسكافجب عمى اي -
 والتي تعتبر جزء ال يتجزء مف وثائؽ العطاء.
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 لشػػروط العامػةا
 الفيػرس

 
 

 الصفحة الشروط العامة الفصؿ
 14 أحكػاـ عامػة  األوؿ
 25 صاحب العمػؿ  الثاني
 27 المينػػػدس الثمث
 30 المقػػػاوؿ  الرابع
 37 المقاولوف الفرعيوف المسموف  الخامس
 42 المستخدموف والعمػػاؿ  السادس
 45 نعية التجييزات االلية والمواد والمص السابع
 48 المباشرة ، تأخر االنجاز وتعميؽ العمؿ  الثامف
 52 االختبارات عند اإلنجاز  التاسع
 54 تسمـ االشغاؿ مف قبؿ صاحب العمؿ  العاشر

 57 المسؤولية عف العيوب  الحادي عشر
 61 كيؿ االشغاؿ وتقدير القيمة  الثاني عشر
 63 التغييرات والتعديبلت  الثالث عشر

 68 قيمة العقد والدفعات  بع عشرالرا
 76 انياء العقد مف قبؿ صاحب العمؿ  الخامس عشر
 79 تعميؽ العمؿ وانياء العقد مف قبؿ المقاوؿ  السادس عشر
 82 المخاطر والمسؤولية  السابع عشر
 86 التأميػػف  الثامف عشر
 90 القػوة القاىػرة  التاسع عشر
 93 والتحكيـ المطالبات ، الخبلفات  العشروف

 
 



     

10 
 

 
 الجػػزء الثالػث : الشػػػػػػػروط الخاصة

 
يتضمف ىذا الجزء : الشروط الخاصة ، الشروط الخاصة اإلضافية ، و نماذج العرض و  -

 الضمانات و اإلتفاقيات و البيانات.
 

يعتبر ىذا الجزء مف دفتر عقد المقاولة الموحد متممًا لجزء الشروط العامة ،  وتعتمد الشروط  -
 لواردة في ىذا الجزء كشروط خاصة لمعقد.ا
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 الفيرس 
 

 99 الشروط الخاصة - أ الجزء الثالث
 103 األحكػاـ العامة األوؿ
 105 صاحب العمػػؿ الثاني
 106 المينػػػػدس الثمث
 107 المقػػػػػاوؿ الرابع
 109 المستخدموف والعماؿ السادس
 111 والمصنعية التجييزات اآللية والمواد السابع
 112 المباشرة والتأخيرات وتعميؽ العمؿ الثامف
 113 االختبارات عند اإلنجاز التاسع
 114 تسّمـ األشغاؿ مف قبؿ صاحب العمؿ العاشر

 116 المسؤولية عف العيوب  الحادي عشر
 117 كيؿ األشغاؿ وتقدير القيمة الثاني عشر 
 118 التغيػيرات والتعديالت الثالث عشر
 120 قيمة العقد والدفعات الرابع عشر

السادس 
 عشر

نياء العقد مف قبؿ المقاوؿ   122 تعميؽ العمؿ وا 

 123 المخاطر والمسؤولية السابع عشر
 125 التأمػػػػػيف الثامف عشر
 127 المطالبات والخالفات والتحكيـ العشروف

 129 الشروط الخاصة اإلضافية -ب 
 1134 اوؿمعمومات مطموبو مف المق 
 136 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات ج
 137 نموذج كتاب عرض المناقصة -ج 1ج
 138 ممحؽ عرض المناقصة 2ج
 142 نموذج كفالة المناقصة 3ج
 143 نموذج اتفاقية العقد 4ج
 145 نموذج اتفاقية فّض الخالفات ) مجمس بعضو واحد (  5ج
 146 لخالفات ) مجمس بثالثة أعضاء (نموذج اتفاقية فّض ا 6ج

 147 شروط اتفاقية فّض الخالفات 
 150 نموذج ضماف األداء ) كفالة التنفيذ ( 7ج
 151 نموذج ضماف إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( 8ج
 152 نموذج كفالة الدفعة المقدمة  9ج
 153 نموذج مخالصة عف دفعة اإلنجاز عند تسمـ االشغاؿ  10ج
 154 نموذج مخالصة ) االبراء (  11ج
 155 نموذج التزامات المقاوؿ 12ج
 156 إقرار متعمؽ بالدفعات األخرى  13ج
 157 إقرار متعمؽ بالدفعات الممنوعة  14ج
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 عقد المقاولة الموحد لممشاريع اإلنشائية
  الجزء الثالث : الشروط الخاصة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

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

     

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

 
العطاء رقـ: 

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

     
 
 

مة ،  وتعتمد الشروط الواردة في يعتبر ىذا الجزء مف دفتر عقد المقاولة الموحد متممًا لجزء الشروط العا    
 ىذا الجزء كشروط خاصة لمعقد .

إّف ما يرد في ىذه الشروط مف إضافة أو إلغاء أو تعديؿ عمى مواد الشروط العامة يعتبر سائدًا ويؤخذ بو     
 بالقدر الذي يفسر أو يضيؼ أو يمغي أو يعّدؿ عمى تمؾ " المواد " .
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 الشروط الخاصة     -أ

 
 حكاـ العامة األ -
 صاحب العمؿ -
 المينػػدس -
 المقػػػاوؿ -
 المستخدموف والعماؿ -
 التجييزات والمواد والمصنعية -
 المباشرة والتأخيرات وتعميؽ العمؿ  -
 االختبارات عند اإلنجاز -
 تسّمـ األشغاؿ مف قبؿ صاحب العمؿ -
 كيؿ األشغاؿ وتقدير القيمة -
 التغيػيرات والتعديبلت -
 قيمة العقد والدفعات -
نياء العقد مف قبؿ المقاوؿتعميؽ  -  العمؿ وا 
 المخاطر والمسؤولية  -
 التأميػػػف  -
 المطالبات ، الخبلفات والتحكيـ  -
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 الفصؿ األوؿ
 األحكاـ العامة 

  "General Provisions " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العقد : -( 1/1/1البند )
ؿ المذكورة بالسطر االوؿ كما تضاؼ جممة تضاؼ جممة )، وقرار االحالة،( بيد جممة ، وكتاب القبو

 )،والمالحؽ االضافية ،( بعد كممة الجداوؿ المذكورة بالسطر الثاني .
 

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

 موجبة احالة االعماؿ .ىو القبوؿ الرسمي لعرض المناقصة المسعر مف المقاوؿ والذي تـ ب
 

 -خاص :الفرقاء واألش –( 1/1/2المادة )
 

 ( ما يمي :1/1/2/2يضاؼ إلى البند )
 ويعتبر صاحب العمؿ الفريؽ األوؿ في العقد " " 

 كما يضاؼ :
"لغايات تنفيذ ىذا العقد يعتبر رئيس مجمس مفوضي سمطة اقميـ البترا التنموي السياحي "أو مف يفوضو" ىو صاحب  

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

 الموظؼ:
لموظؼ الرسمي أو المستخدـ أو الممثؿ أو الوكيؿ لدى صاحب العمؿ أو مف يمثمو صاحب العمؿ، و يشمؿ ذلؾ ا 

 العامميف لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساىـ بيا الحكومة.
 

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

 : اريخ االساسيالت
إال إذا تـ النص في ممحؽ عرض  ( يوماً 14يعني التاريخ الذي يسبؽ الموعد النيائي اليداع عروض المناقصات بػ )

 .  المناقصة عمى غير ذلؾ
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 )إضافي(: –( 1/1/3/10المادة )
 :المدة المعقولة

ذا طرأت الحاجة ل14ىي المدة التي ال تزيد عف ) تكوف أكثر مف تمؾ المدة فيجب أف يكوف ( يوما، أينما وجدت، وا 
 .تبريرىا مقبوال مف صاحب العمؿ

 

 المبالغ والدفعات : –( 1/1/4المادة )
 يضاؼ البنداف التالياف إلى نياية المادة :

 ) إضافي ( : –( 1/1/4/13البند )
 

 الدفعات األخرى :
 

المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة  ىي جميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرىا
مادية دفعيا المقاوؿ أو تـ االتفاؽ عمى دفعيا إلى " اآلخريف " ويشمؿ ذلؾ التصريح عمى سبيؿ المثاؿ ال 
الحصر وصفًا مفصاًل ليذه الدفعات األخرى وسببيا ، سواء تـ دفعيا أو كانت ستدفع بشكؿ مباشر أو غير 

يابة عنو ، أو مف قبؿ مقاوليو مف الباطف أو نيابة عنيـ أو أي مف موظفييـ أو مباشر مف قبؿ المقاوؿ أو ن
وكالئيـ أو ممثمييـ ، وذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة 

 ؿ تنفيذه فعاًل. / المزاوده نفسيا واإلحالة عمى المقاوؿ أو المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد مف أج
 
 

 ) إضافي ( : –( 1/1/4/14البند )
 

 الدفعات الممنوعة :
 

ىي جميع المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب أو غيرىا دفعت بشكؿ مباشر أو غير مباشر أو 
اء مباشرة أو بالواسطة ، شيئ ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعيدات لدفع مثؿ ىذه المبالغ أو تقديـ ىذه األشياء سو 

وبغض النظر عما إذا كاف ذلؾ تـ مف قبؿ المقاوؿ أو نيابة عنو أو مف قبؿ مقاوليو مف الباطف أو نيابة عنيـ أو أي 
مف مستخدمييـ ووكالئيـ أو ممثمييـ والتي تدفع إلى أي " موظؼ " سواء تصرؼ بصفة رسمية أـ ال و ذلؾ فيما يتعمؽ 

وض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة / المزاودة  نفسيا أو اإلحالة عمى المقاوؿ أو بالدعوة إلى تقديـ العر 
 المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد مف أجؿ تنفيذه فعاًل .

 

 التفسير : -(  1/2المادة )
 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة :
 " أي كمفة كيذه مع ربح معقوؿ " بحيث يحسب الربح بنسبة" في كؿ شروط العقد يحدد مقدار الربح في عبارة 

 (.عمى أف ال تتضمف احتساب أي نفقات ادارية لصالح المقاوؿ ضمف مبمغ الكمفة% ( مف ىذه الكمفة "  )5)  
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 اتفاقية العقد : –(  1/6المادة )
 ( .14( الوارد بالسطر االوؿ بالرقـ )28)يستبدؿ رقـ 

 
( بعد كممة يوما الواردة بالسطر قاوؿ كتاب القبوؿ )قرار االحالة ب العمؿ وبعد تسمـ المتضاؼ جممة )مف طمب صاح

 وتحذؼ الجممة )مف تاريخ تسمـ المقاوؿ لكتاب القبوؿ ( الواردة في نفس السطر .االوؿ مف المادة 
 

 تمغى الفقرة األخيرة مف النص األساسي ويستعاض عنيا بالفقرة التالية :
المقاوؿ أف يدفع رسـو الطوابع وغيرىا مف النفقات المشابية التي قد تتحقؽ عمى إبراـ ىذه االتفاقية  " كما يتعيف عمى

 بموجب القوانيف النافذة " .

 
 الفصؿ الثاني
 صاحب العمؿ

 "The Employer " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 راد صاحب العمؿ :أف –(  2/3المادة ) 
 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة :

" فػػػػي حالػػػػة وجػػػػود مقػػػػاوليف آخػػػػريف يعممػػػػوف فػػػػي الموقػػػػع لصػػػػالح صػػػػاحب العمػػػػؿ ، فإنػػػػو يجػػػػب تضػػػػميف عقػػػػودىـ 
أحكامػػػًا مماثمػػػة لمتعػػػاوف وااللتػػػزاـ بتػػػوفير إجػػػراءات السػػػالمة ، كمػػػا يتعػػػيف عمػػػى صػػػاحب العمػػػؿ أف يشػػػعر المقػػػاوؿ 

 مقاوليف اآلخريف " .بوجود ىؤالء ال
 

 الترتيبات المالية لصاحب العمؿ : –(  2/4المادة ) 
 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة :

" تكوف الترتيبات المالية التي يقـو صاحب العمؿ بإشعار المقاوؿ عنيا متمثمة في كتاب التزاـ باإلنفاؽ عمى المشروع 
بيف الفريقيف عمى ترتيبات أخرى حسب ظروؼ المشروع وطريقة تمويمو  خالؿ مدة اإلنجاز ، إاّل إذا تـ االتفاؽ

 وخصوصياتو األخرى " .
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 الفصؿ الثالث
 الميندس      

       " The Engineer " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ         

 : يندسواجبات وصالحية الم –(  3/1المادة ) 
 

يمارس الميندس الصالحيات المنوطة بو تحديدًا في العقد ، أو تمؾ المفيومة مف العقد ضمنًا بحكـ الضرورة ويتعيف  
عالـ المقاوؿ خطّيًا بذلؾ  في األمور التالية : عميو الحصوؿ عمى موافقة صاحب العمؿ المسبقة وا 

 
 إصدار التعميمات بتغيير . -1
 تمديد مدة اإلنجاز . -2
 تحديد تعويضات التأخير .  -2
 الموافقة عمى تعيػيف المقاوليف الفرعيػيف . -4
 إصدار األمر بتعميؽ العمؿ  -5
 

 كما يضاؼ :
 تنفيذ ىذا العقد يعتبر مفوض البنية التحتية واالستثمار في سمطة اقميـ البترا التنوي السياحي ىو الميندس " ." لغايات 

 
باف يفرض ال يفرض عمى صالحية الميندس اية قيود إضافية اال إذا تـ ذلؾ تمغى الجممة ) ويتعيد صاحب العمؿ 

 ع مف ىذة الفقرة .س ( الواردة بالسطر السادس والساببموافقة الميند
 

 تعميمات الميندس : -( 3/3المادة )
 ويستعاض عنو بالبند التالي : يحذؼ البند )ج(

يماتة بشانة خالؿ )ستة( اياـ عمؿ مف تاريخ تسممو اشعار " ولـ يعترض الميندس أو مساعدة المفوض أو يصدر تعم
 المقاوؿ .

 
 : استبداؿ الميندس –(  3/4المادة ) 

 

 -يمغى النص األصمي ويستعاض عنو بما يمي :
( يوما مف تاريخ االستبداؿ أف 28إذا اعتـز صاحب العمؿ استبداؿ الميندس ، فإنو يتعيف عميو قبؿ ميمة ال تقؿ عف )

ذا كاف لممقاوؿ اعتراض يشعر المقا وؿ بذلؾ ، وأف يحدد في إشعاره اسـ وعنواف وتفاصيؿ خبرة الميندس البديؿ . وا 
( يومًا مف تاريخ تسممو إشعار صاحب  14معقوؿ عميو فإنو يتعيف عمى المقاوؿ أف يشعر صاحب العمؿ بذلؾ خالؿ )
لمثؿ ىذا اإلشعار والتفاصيؿ المذكورة ، يقوـ  العمؿ مع بياف التفاصيؿ المدعمة العتراضو. ولدى تسمـ صاحب العمؿ

 صاحب العمؿ باتخاذ القرار الذي يرتئيو ويكوف قراره نيائيًا وباتًا .
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 : ) إضافية (  –(  3/6المادة ) 
 

 االجتماعات اإلدارية :
، ويتعيف عمى  " لمميندس أو لممثؿ المقاوؿ أف يدعو كؿ منيما اآلخر إلى االجتماعات اإلدارية لدراسة أمور العمؿ

لى صاحب  الميندس في مثؿ ىذه الحالة أف يسجؿ محضرًا لحيثيات االجتماع ويسمـ نسخة منو لكؿ مف الحاضريف وا 
 العمؿ ، مع مراعاة أف تكوف المسؤوليات عف أية أفعاؿ مطموبة مف أي منيـ متوافقة مع أحكاـ العقد " .

 
 

 الفصؿ الرابع 
 المقاوؿ

   "The Contractor " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 ضماف األداء : –(  4/2المادة ) 
 

 يمغى نص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة مف المادة األصمية ويستعاض عنو بالتالي :
 

ومًا مف تاريخ تسممو لكتاب القبوؿ إاّل إذا ( ي14يتعيف عمى المقاوؿ أف يقدـ ضماف األداء إلى صاحب العمؿ خالؿ )"
نص عمى خالؼ ذلؾ ، وأف يرسؿ نسخة مف الضماف إلى الميندس . وبخالؼ ذلؾ يعتبر المقاوؿ مستنكفًا عف عرض 

 مناقصتو ويحؽ لصاحب العمؿ أف يصادر كفالة مناقصتو التي سبؽ وأف تقدـ بيا.
 

ؽ عمييا مف قبؿ صاحب العمؿ وأف يقدمو المقاوؿ حسب النموذج ينبغي أف يكوف ضماف االداء صادرًا مف دولة مواف
ذا كاف ضماف األداء كفالة بنكية فإنو يجب إصداره مف قبؿ بنؾ محمي مرخص ، كما  المرفؽ بيذه الشروط الخاصة . وا 

ذا لـ يكف الضماف بن موذج يجب تعزيز أي ضماف صادر عف أي بنؾ أجنبي مف قبؿ أحد البنوؾ المحمية المرخصة . وا 
كفالة بنكية فإنو يتعيف أف يكوف صادرًا عف مؤسسة مالية مسجمة ومرخصة لمعمؿ في األردف وأف يكوف مقبواًل لدى 

 صاحب العمؿ .
% مػػػف قيمػػػة العقػػػد ، 5بعػػػد صػػػدور شػػػيادة تسػػػمـ األشػػػغاؿ يمكػػػف أف تخفػػػض قيمػػػة ضػػػماف األداء لتصػػػبح بنسػػػبة 

% مػػػف قيمػػػة العقػػػد ، أو تخفػػػيض 5ح العيػػػوب ( بواقػػػع  أو أف يسػػػتبدؿ بيػػػا ضػػػماف إصػػػالح العيػػػوب ) كفالػػػة إصػػػال
 %( .5قيمة ضماف األداء إلى )

كما يتعيف عمى المقاوؿ أف يتأكد مف أف يبقى ضماف األداء ساري المفعوؿ بالقيمة المحددة في ممحؽ عرض المناقصة 
ذا احتوت شروط الضماف عمى تاريخ النقضائو ، وتب يف بأّف المقاوؿ لف يكوف مخواًل إلى أف ينجز المقاوؿ األشغاؿ . وا 

ُُ . فإنو  28بتسمـ أي مف شيادتي اإلنجاز أو األداء بتاريخ يسبؽ الموعد النيائي لصالحية أي منيما بمدة ) ( يومًا
 . "يتعيف عميو أف يقوـ بتمديد سرياف الضماف إلى أف يتـ إنجاز األشغاؿ أو إصالح العيوب حسب واقع الحاؿ 
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 المقاولوف الفرعيوف : –(  4/4المادة ) 
 يضاؼ ما يمي إلى نياية " المادة " :

 

إّف الحػػػد األقصػػػى لمجمػػػوع المقػػػاوالت الفرعيػػػة التػػػي يسػػػمح لممقػػػاوؿ الرئيسػػػي إيكاليػػػا إلػػػى المقػػػاوليف الفرعيػػػػيف ىػػػو 
،  % ( مػػػػف قيمػػػػة العقػػػػد المقبولػػػػة وفقػػػػًا السػػػػعار العقػػػػد إاّل إذا كػػػػاف المقػػػػاوؿ الفرعػػػػي مطموبػػػػًا بموجػػػػب العقػػػػد33)

وعمػػػػى المقػػػػاوؿ أف يرفػػػػؽ بعرضػػػػو كشػػػػفًا يبػػػػيف فيػػػػو األعمػػػػاؿ التػػػػي سػػػػيقـو بإيكاليػػػػا إلػػػػى المقػػػػاوليف الفرعيػػػػػيف مػػػػع 
فرعػػػي . عمػػػى المقػػػاوؿ أثنػػػاء فتػػػرة التنفيػػػذ  عمػػػؿ سػػػينفذ مػػػف قبػػػؿ أي مقػػػاوؿ تحديػػػد النسػػػبة مػػػف قيمػػػة العقػػػد لكػػػؿ

، كمػػػا يتعػػػيف عمػػػى المينػػػدس التأكػػػد  تزويػػػد المينػػػدس وصػػػاحب العمػػػؿ بنسػػػخ عػػػف جميػػػع عقػػػود المقػػػاوالت الفرعيػػػة
بالغ صاحب العمؿ عف أية مخالفات بيذا الخصوص .  مف عدـ تجاوز النسبة المبينة آنفًا وا 

مػػػف قػػػانوف مقػػػاولي اإلنشػػػاءات، فيػػػتـ اإللتػػػزاـ بالنسػػػبة  16فػػػي حػػػاؿ العطػػػاءات التػػػي تنطبػػػؽ عمييػػػا أحكػػػاـ المػػػادة 
 التي يقررىا مجمس الوزراء .

 
 إجراءات السالمة : –(  4/8المادة ) 

 
 تضاؼ الفقرتاف التاليتاف إلى نياية المادة :

" إذا كػػاف ىنالػػؾ عػػدة مقػػاوليف يعممػػوف فػػي الموقػػع فػػي نفػػس الوقػػت ، تػػتـ إعػػادة النظػػر فػػي قائمػػة إجػػراءات السػػالمة 
 المطموبة مف المقاوؿ ، وفي ىذه الحالة يتـ تحديد التزامات صاحب العمؿ بشأنيا .

وصاحب العمؿ والميندس االلتزاـ بأمور السالمة العامة واألمػور المتعمقػة بيػا " وفقػًا ألحكػاـ كػودات  يتعيف عمى المقاوؿ
 البناء الوطني .

 

 توكيد الجودة : –(  4/9المادة ) 

إذا قرر صاحب العمؿ أّف ىنالؾ حاجة إلى وجود نظاـ لتوكيد الجودة في األشغاؿ فإنو يتعيف بياف ذلػؾ فػي ممحػؽ عػرض 
يػػراد التفاصػػيؿ فػػي وثػػائؽ العقػػد فػػاف لػػـ يػػتـ بيػػاف ذلػػؾ فػػال يكػػوف نظػػاـ  المناقصػػة أو فػػي الشػػروط الخاصػػة اإلضػػافية ، وا 

 الجودة مطموبًا..
 

 ( االوضاع المادية غير المنظورة :4/12المادة )
 

في مػدة االنجػاز  تمغى الجممة )وتكبد تأخرا في مدة االنجاز و/أو كمفة ما بسببيا ( ويستعاض عنيا بالجممة )وتكبد تأخرا
.) 

تمغى الفقرة )ب( الواردة بالمادة وىي )أي كمفة كيذه، الضافتيا الى العقد ( وتصػبح الفقػرة )ب( كمػا يمػي " كمفػة االعمػاؿ 
 ىذة مع ىامش ربح معقوؿ ( . الوضاع غير المنظورةمعالجة الة الالزم
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 معدات صاحب العمؿ والمواد التي يقدميا: –(  4/20المادة ) 
 

جػػب أف يحػػدد فػػي الشػػروط الخاصػػة اإلضػػافية كػػؿ بنػػد مػػف المعػػدات أو المػػواد التػػي سػػيقوـ صػػاحب العمػػؿ بتشػػغيميا أو ي
بتقديميا إلى المقاوؿ بصورة مفصمة ، ولبعض أنواع التسييالت يتعيف تحديد األحكاـ األخرى لتوضيح نواحي المسػؤولية 

 والتأمينات في الشروط الخاصة اإلضافية .
 

 األمف في الموقع : –(  4/22المادة ) 
 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة :
" إذا تواجد أكثر مف مقاوؿ في الموقع ، فإنو يجب تحديد مسؤولية صاحب العمؿ وكؿ مف المقاوليف اآلخريف الموجوديف 

 في الموقع في الشروط الخاصة اإلضافية .
 

 االثريات : ( :4/24المادة )
 

 / أو كمفة ما ( مف الفقرة .و  )تمغى الجممة 
يمغى ما ورد بالبند )ب( مػف ىػذة الفقػرة ويسػتعاض عنػة بمػا يمػي  )كمفػة االعمػاؿ التػي قػد يطمبيػا المينػدس أو صػاحب 

 العمؿ والالزمة لمتعامؿ مع ىذة االثريات مضافا ليذة الكمفة ىامش ربح معقوؿ ( .
 المؤقتة )إضافية( : –(  4/25المادة ) 

 
 قتة :األشغاؿ المؤ 

 

دامتيا وصيانتيا وتشغيميا ، فػي  -أ يتـ بياف متطمبات األشغاؿ المؤقتة المطموب مف المقاوؿ تنفيذىا أو تقديميا وا 
 جدوؿ الكميات كبنود في قسـ األعماؿ التمييدية .

 كما يتعيف بياف أية أشغاؿ مؤقتة سيقـو صاحب العمؿ بتزويدىا . -ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

21 
 

 الفصؿ السادس
 خدموف والعماؿالمست 
   "Staff and Labour " 
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 تعيػيف المستخدميف والعماؿ :  –(  6/1المادة ) 
 

 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .
قوانيف المتعمقة باستخداـ العماؿ األجانب وااللتزاـ باتباع القوانيف المحمية " يتعيف عمى المقاوؿ مراعاة األنظمة وال

 المرعية بخصوص اإلقامة وتصاريح العمؿ المتعمقة بيـ " .
 
 
 

 ساعات العمؿ : –(  6/5المادة ) 
 

 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .
ثنيف ، الثالثاء ، األربعاء، الخميس ( لمدة ثماني ساعات عمؿ " تكوف أياـ العمؿ خالؿ األسبوع : ) السبت ، األحد ، اال 

 يوميًا بحيث ال يستثنى يـو السبت مف أياـ العمؿ األسبوعية " .
 :كما تضاؼ الفقرة التالية 

"يقـو الميندس بتجييز كشوفات العمؿ االضافي وأتعاب بدؿ االشراؼ لجياز الميندس عمى اف 
 االجور الدارجة لممعنييف في كشؼ العمؿ االضافي " .يقـو المقاوؿ بسدادىا وفؽ معدؿ 

 مناظرة المقاوؿ :  –(  6/8المادة ) 
 

 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .
" لمتأكد مف حسف استعماؿ لغة االتصاالت ، يمكف تحديد نسبة المستخدميف لدى المقاوؿ الذيف يجب أف يستخدموا ىذه 

 ف عمى المقاوؿ توظيؼ عدد مناسب مف المترجميف  " .المغة بطالقة ، أو انو يتعي
 
 

 مستخدمو المقاوؿ : –(  6/9المادة ) 
 

 لتحديد أعداد ومؤىالت جياز المقاوؿ المنفذ ، حسب ما ىو مدرج في الشروط الخاصة االضافية.
 

 ( : سجالت العماؿ ومعدات المقاوؿ :6/10المادة )
 

الجممة التالية الميندس كؿ شير ( ويستعاض عنيا ب يتـ تقديـ ىذة السجالت الىتحذؼ الجممة التالية الواردة بالفقرة )
 عمى أف يتـ تقديـ ىذة السجالت بالتوقيتات التي يحددىا الميندس ( . )
 

 ) إضافية ( :  –(  6/12المادة ) 
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 مقاومة الحشرات والقوارض : -أ
لحماية جميع المستخدميف والعماؿ العامميف في يتعيف عمى المقاوؿ في كؿ وقت أف يتخذ االحتياطات الالزمة 

الموقع مف أذى الحشرات والقوارض ، وأف يقمؿ مف خطرىا عمى الصحة . كما يتعيف عميو أف يوفر أدوية  
الوقاية المناسبة ضدىا لمستخدميو وأف يتقيد بأية تعميمات صادرة عف أي سمطة صحية محمية ، بما فييا 

 استعماؿ مبيدات الحشرات .
 
 

 حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية : -ب
 

يحظر عمى المقاوؿ أف يحضر إلى موقع العمؿ أي مشروبات كحولية أو مخدرات ، أو أف يسمح أو 
 يتغاضى عف قياـ عمالو ومستخدميو أو عماؿ ومستخدمي مقاوليو الفرعيػيف بتعاطييا في الموقع .

 

 حظر استعماؿ األسمحة : -ج
 

قاوؿ أف يحضر إلى موقع العمؿ ، أو أف يستعمؿ فيو أية أسمحة أو ذخيرة أو مواد يحظر عمى الم
متفجرة يمنعيا القانوف ، ويجب عميو أف يمنع عمالو ومستخدميو وعماؿ ومستخدمي مقاوليو الفرعيػيف 

 مف حيازة ىذه األسمحة والذخائر في الموقع .
 

 ية :احتراـ الشعائر الدينية وااللتزاـ بالعطؿ الرسم -د
 

 الشعائر الدينية المتعارؼ عميياعمى المقاوؿ أف يتقيد بأياـ األعياد الرسمية وأف يراعي 
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 الفصؿ السابع 
 التجييزات اآللية والمواد والمصنعية

  "Plant, Materials and Workmanship " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 طريقة التنفيذ : –(  7/1المادة ) 

 
 

 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .
لعمؿ بشراء بعض التجييزات أو " إذا كانت األشغاؿ تنفذ بقروض مف قبؿ مؤسسة مالية تقتضي قواعدىا إلزاـ صاحب ا

المواد مف أسواؽ محددة وضمف شروط محددة فيتـ االلتزاـ بذلؾ ، حسب ما ىو منصوص عميو في بياف " دوؿ المصدر 
 "  Eligible Source Countriesالمؤىمة " 

 

 
 االختبار : –(  7/4المادة ) 

 

 

ما يترتب عمى إجراء االختبارات المنصوص عمييا في العقد  إيضاحا لما ورد في ىذه المادة  فإّف المقاوؿ يتحمؿ  تكاليؼ
 ) بما فييا المواصفات الخاصة والعامة (  أثناء التنفيذ وعند اإلنجاز .

 
 يضاؼ الى نياية الفقرة ما يمي :

 
 " يحؽ لصاحب العمؿ تسمية الجيات المعتمدة الجراء ىذة القحوصات " .
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 الفصؿ الثامف
 أخيرات وتعميؽ العمؿالمباشرة والت

   "Commencement, Delays and Suspension " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  
 مباشرة العمؿ : -( 8/1المادة )

 
 . يؤخذ بالتوقيتات المحددة في ممحؽ عرض المناقصة

 
 مدة اإلنجاز : –(  8/2المادة ) 

 

 ة التالية إلى نياية المادة .تضاؼ الفقر 
ذا كانت األشغاؿ سوؼ يتـ تسمميا عمى مراحؿ ، فإنو يجب تحديد تمؾ المراحؿ كأقساـ في ممحؽ عرض المناقصة أو  " وا 

 في الشروط الخاصة اإلضافية  " .
 

 برنامج العمؿ : –(  8/3المادة ) 
 

يوما  28عمؿ زمني مفصؿ خالؿ  برنامج لمميندس يقدـتحذؼ الجممة التالية مف الفقرة وىي ) يتعيف عمى المقاوؿ أف 
(( ويستعاض عنيا بالجممة التالية ) يجب عمى المقاوؿ أف يقدـ 8/1مف تاريخ تسممو الشعار المباشرة بموجب المادة )

 يوما مف تاريخ مباشرة العمؿ ( . 14لمميندس برنامج عمؿ زمني مفصؿ متضمنا التدفؽ النقدي وذلؾ خالؿ 
 

 قرة التالية إلى نياية المادة .تضاؼ الف
( يومًا مف تاريخ تسممو إشعار الميندس بضػرورة تقػديميا 14" يتعيف عمى المقاوؿ أف يقّدـ برامج العمؿ المعّدلة خالؿ )

. 
 تعويضات التأخير : –(  8/7المادة ) 

لكؿ قسـ مف االشغاؿ  ينص في ممحؽ عرض المناقصة او في الشروط الخاصة االضافية عمى قيمة تعويضات التأخير
  وكيفية احتسابيا في حالة التراكـ .

يضاؼ في نياية الفقرة الجممة التالية "" ال تشتمؿ تعويضات التاخير المنصوص عمييا في ىذة الفقرة عمى ما يتكبده 
ا صاحب العمؿ مف نفقات اضافية نتيجة تأخر المقاوؿ مثؿ بدالت جياز الميندس أو أي أجور أو مصاريؼ تكبدى

ار الدارجة في صاحب العمؿ نتيجة ىذا التاخير والتي يجب أف تدفع لصاحب العمؿ بعد تقديرىا مف الميندس وفؽ االسع
 نياية المشروع "" 
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 ) إضافية( : –(  8/13المادة ) 
 

 

 مكافأة اإلنجاز المبكر :
" مكافأة اإلنجاز المبكػر حسػب مػا  إذا كانت حاجة صاحب العمؿ تستدعي إشغاؿ  المشروع في وقت مبكر ، تكوف قيمة 

وفي حاؿ وجودىا فإنو يتـ تفصيؿ ذلؾ في الشروط الخاصة االضافية ىو منصوص عميو " في ممحؽ عرض المناقصة ، 
. 

 
 

 الفصؿ التاسع
 االختبارات عند اإلنجاز

   "Tests on Completion " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 التزامات المقاوؿ : –(  9/1المادة ) 

 
 تضاؼ الفقرة التالية إلى نياية المادة .

ذا  " يتعيف أف ينص في " المواصفات " عمى تحديد االختبارات التي يجػب إجراؤىػا قبػؿ إصػدار شػيادة تسػمـ األشػغاؿ ،  وا 
بعػض مبات االختبارات يجب أف تأخػذ فػي الحسػباف أّف كانت األشغاؿ سوؼ يتـ اختبارىا وتسمميا عمى مراحؿ ، فإفّ  متط

 أجزاء األشغاؿ غير مكتممة " 
 
 
 
 

 

 الفصؿ العاشر
 تسمـ األشغاؿ مف قبؿ صاحب العمؿ 
"Employers Taking - Over  " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 وأقساـ األشغاؿ : تسمـ األشغاؿ  –(  10/1المادة ) 

 

 -تمغى الفقرة الثالثة التي تبدأ بػ ) يتعيف عمى الميندس ..... ( إلى نياية المادة ويستعاض عنيا بما يمي :
 
عندما يتـ إنجاز األشغاؿ بكامميا أو أي قسـ منيا " حسبما ىو محدد في ممحؽ عرض المناقصة " ، وبحيث  -أ

جميا بشكؿ مناسب ، ويتبيف أنيا قد إجتازت "االختبارات عند اإلنجاز" يمكف استعماليا لمغاية التي أنشئت مف أ
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رساؿ نسخة مف اشعاره إلى صاحب العمؿ  المطموبة بموجب العقد ، فيجوز لممقاوؿ أف يشعر الميندس بذلؾ ) وا 
فترة ( عمى أف يرفؽ بيذا األشعار تعيدًا منو بإنجاز أية إصالحات أو أعماؿ متبقية بالسرعة الالزمة خالؿ 

 اإلشعار بالعيوب .
ويعتبر ىذا األشعار المشار إليو والتعيد الخطي المرفؽ بو طمبًا مقدمًا إلى الميندس إلصدار شيادة تسمـ  

 األشغاؿ .
( يومًا مف تاريخ تسممو طمب المقاوؿ بالكشؼ عمى األشغاؿ ، ويقدـ تقريرًا بنتيجة 14يقوـ الميندس خالؿ )   -ب

رساؿ نسخة عنو إلى المقاوؿ ( ، فإما أف يشيد بأّف األشغاؿ قد كشفو إلى صاحب العمؿ خ الؿ ىذه المدة ) وا 
أنجزت وأنيا في وضع قابؿ لمتسمـ ، أو أف يصدر تعميمات خطية إلى المقاوؿ يبيف فييا األمور التي يترتب 

ة الستكماؿ األعماؿ عمى المقاوؿ استكماليا قبؿ إجراء عممية التسمـ ، ويحدد لممقاوؿ الفترة الزمنية الالزم
 المتبقية وتصحيح األشغاؿ بشكؿ مقبوؿ لدى الميندس 

( يومًا األنفة الذكر دوف أف يقدـ الميندس تقريرًا بنتيجة كشفو إلى صاحب العمؿ 14) وفي حاؿ انقضاء مدة )
الطمب مف يقـو صاحب العمؿ بالتحقؽ مف الواقع بالطريقة التي يختارىا ولو اف يشكؿ لجنة تسمـ األشغاؿ أو 

 المقاوؿ باستكماؿ االعماؿ تمييدًا الجراء عممية التسمـ وتحديد تاريخ التسمـ ( .
   
( يوما مف تسممو تقرير الميندس ) الذي يشيد فيو بأّف األشغاؿ قد تـ إنجازىا 15يقـو صاحب العمؿ خالؿ  )  –ج 

( يومًا المشار الييا اعاله 14)ػ مدة البعد انقضاء وأنيا في وضع قابؿ لمتسمـ ( بتشكيؿ لجنة تسمـ األشغاؿ 
) ويكوف الميندس أحد أعضائيا ( ويبمغ المقاوؿ بالموعد   –عمى أف ال يتجاوز عدد أعضائيا عف سبعة 

المحدد لمعاينة األشغاؿ ، وفي أثناء ذلؾ يقـو الميندس مع المقاوؿ بإعداد ما يمـز مف كشوؼ وبيانات وجداوؿ 
 المجنة. ومخططات الزمة لتسييؿ ميمة

( يوما المحددة في الفقرة )ج( 28في حاؿ تخمؼ صاحب العمؿ عف تشكيؿ لجنة استالـ االشغاؿ خالؿ فترة الػ ) -
( مع التزاـ 10/1، فعندىا يجب اعتبار المشروع قد قد تـ تسممو )وحسب الحاالت الواردة في الفقرة )ب/

 عيوب وفقا لشروط العقد.المقاوؿ التاـ باستكماؿ جميع االعماؿ الناقصة و معالجة ال
 

( أياـ مف تاريخ تشكيميا بإجراء المعاينة بحضور المقاوؿ أو مف يفوضو ، ومف ثـ تقوـ 10تقـو المجنة خالؿ ) -د
، ويوقع عميو أعضاء المجنة والمقاوؿ أو وكيمو المفوض ، وتسمـ نسخ منو إلى  بإعداد محضر تسمـ األشغاؿ

عدادكؿ مف صاحب العمؿ والمقاوؿ والميند التقرير خالؿ  س ، وفي حالة تخمؼ المجنة عف إجراء المعاينة وا 
( يومًا مف تاريخ انتياء المدة المحددة آنفًا ، عندئٍذ يعتبر في ىذه الحالة تاريخ التسمـ ىو 30)مدة أقصاىا 

 تاريخ تقرير الميندس المشار اليو في الفقرة ) ب ( أعاله .
 

مف توقيع المحضر المتضمف تسمـ األشغاؿ أف يصدر شيادة  ـوي( 14يتعيف عمى الميندس خالؿ ) -ىػ
تسمـ األشغاؿ / محددًا فييا تاريخ إنجاز األشغاؿ بموجب العقد ، ويعتبر ىذا التاريخ ىو تاريخ بدء فترة 
اإلشعار بالعيوب ، كما يتعيف عمى الميندس أف يرفؽ بالشيادة كشفًا باألعماؿ المتبقية واإلصالحات 
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المقاوؿ والتي يتعيف عمى المقاوؿ أف ينفذىا خالؿ مدة محددة مف بدء فترة األشعار المطموبة مف 
 بالعيوب .

 

( أياـ مف  7يحؽ لممقاوؿ إبداء مالحظاتو أو اعتراضو عمى تقرير المجنة ، عمى أف يتـ ذلؾ خالؿ )  -و
األمر وتقديـ تنسيبو تاريخ توقيع التقرير ويقدـ اعتراضو خطيًا إلى الميندس الذي يتعيف عميو دراسة 

 إلى صاحب العمؿ .
 يضاؼ في نياية ىذة الفقرة الجممة التالية :

"" يحؽ لممقاوؿ التقدـ بطمب دفعة االنجاز وتوقيع المخالصة المالية بعد اصدار الميندس لشيادة تسمـ   
يخ ليتـ االشغاؿ ويصار الى تأجيؿ أي مطالبات إضافية تقدـ بيا المقاوؿ عف أعماؿ قبؿ ىذا التار 

تسديدىا بالمطالبة النيائية وعند انتياء فترة المسؤولية عف فترة اصالح العيوب أو قبؿ ىذا التاريخ إذا 
 إتفؽ الفريقاف عمى ذلؾ "" .

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

 
ـ االولي أف يقـو بتنظيؼ أي جزء مف الموقع صدرت وقبؿ اصدار شيادة التسم يجب عمى المقاوؿ عند إنجاز االشغاؿ""

نفايات ستعماؿ وكذلؾ االنقاض والبشأنو شيادة التسمـ وأف يزيؿ ما بو مف معدات والمواد الفائضة عف اال
واالشغاؿ المؤقتة  مف اي نوع وبصورة مقبولة مف الميندس وصاحب العمؿ ويحؽ لمقاوؿ اف يطمب االحنفاظ 

شغاؿ مؤقتة بالموقع حتى نياية فترة الصيانة لغاية الوفاؤ بالتزامة خالؿ تمؾ الفترة بما يمـز مف معدات وأ
مقاوؿ ىذا دوف إبداء شريطة الحصوؿ عمى الموافقة الخطية مف صاحب العمؿ والذي يحؽ لو رفض طمب ال

 االسباب 
 

 الفصؿ الحادي عشر 
 المسؤولية عف العيوب

DEFECTS LIABILITY 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

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

 
 ايضاحا لما ورد بيذة المادة تعتبر شيادة االداء ىي شيادة التسمـ النيائي لالشغاؿ " . "
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 الفصؿ الثاني عشر
 تقدير القيمةكيؿ األشغاؿ و  

"Measurement and Evaluation   " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ( كيؿ االشغاؿ :12/1المادة )
 

 ينما وردت كمنة الميندس في ىذة المادة فإميا تعني كذلؾ مساعد الميندس .يضاؼ في نياية ىذة الفقرة : أ
 

 تقدير القيمة :  –(  12/3المادة ) 
 

 -تمغى الفقرتاف ) أ ، ب ( مف ىذه المادة ويستعاض عنيما بما يمي :
 

ة في جدوؿ الكميات % ( مف الكمية المدون25بما يزيد عف ) )بالزيادة(  يذا البندإذا اختمفت الكمية المكالة ل -أ
أو في أي جدوؿ مسّعر آخر ، وكاف حاصؿ ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد ليذا البند 

 % مف قيمة العقد المقبولة ، وأّف ىذا البند لـ تتـ اإلشارة إليو في العقد عمى أنو بند بسعر ثابت أو 2يتجاوز 

 -ب
 تغيػير بموجب أحكاـ الفصؿ " الثالث عشر " ، وإّف العمؿ صدر بشأنو تعميمات ب   -1
 أنو ال يوجد سعر وحدة مدوف ليذا البند في العقد ، و - 2
أنو ال يوجد سعر وحدة محدد مناسب ، ألّف طبيعة العمؿ فيو ليست متشابية مع أي بند مف بنود العقد  -3 

 ، أو أّف العمؿ ال يتـ تنفيذه ضمف ظروؼ مشابية لظروفو .
 

قاؽ سعر الوحدة الجديد مف أسعار بنود العقد ذات الصمة ، مع تعديالت معقولة لشموؿ أثر األمور يتـ اشت
 الموصوفة  في الفقرتيف ) أ  و/ أو  ب ( أعاله ، حسبما ىو واجب لمتطبيؽ منيا .

فة إذا لـ يكف ىناؾ بنود ذات صمة الشتقاؽ سعر الوحدة الجديد ، فإنو يجب اشتقاقو مف خالؿ تحديد الكم
 المعقولة لتنفيذ العمؿ ، مضافًا إلييا ربح معقوؿ ، مع األخذ في االعتبار أية أمور أخرى ذات عالقة .

لى أف يحيف وقت االتفاؽ عمى سعر الوحدة المناسب أو تقديره، فإنو يتعيف عمى الميندس أف يقـو بوضع  وا 
طبيؽ سعر الوحده الجديد عمى الكمية في كؿ األحواؿ يتـ ت سعر وحدة مؤقت ألغراض شيادات الدفع المرحمية

 ”“التي تزيد عف الكمية المدونة في الجداوؿ 
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 الفصؿ الثالث عشر
 التغيػيرات والتعديبلت 

"Variations and Adjustments   " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

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

 

 يمغى النص األساسي مف الفقرة الثالثة والتػي تبػدأ بػػ ) يػتـ احتسػاب التعػديؿ .... ( إلػى نيايػة المػادة ، ويسػتعاض عنػو 
 -بما يمي :

 -األسعار وفقًا لألسس التالية  : يتـ احتساب التعديؿ في التكاليؼ الناجمة عف تعديؿ
إذا حصؿ أي تغيػير في أسعار المػواد المحػددة فػي جػدوؿ بيانػات التعػديؿ لتػي تػدخؿ فػي صػمب األشػغاؿ الدائمػة  -أ

بعد موعد التاريخ األساسي فإّف أسعار البنود المتعمقة بيا تتـ مراجعتيا لغايات  والواردة في جدوؿ بيانات التعديؿ
 -واء بالزيادة أو النقصاف وفقًا لما يمي :حساب أي تعديؿ س

 إذا تـ التغيػير بناء" عمى قرار حكومي بالنسبة ألسعار المواد المسّعرة مف قبؿ الدولة و/ أو  -1
بناء" عمى النشرات الدورية التػي تصػدرىا " وزارة األشػغاؿ العامػة واإلسػكاف " بعػد األخػذ بػرأي إحػدى المجػاف  -2

لكؿ مجاؿ مف مجاالت المقاوالت الرئيسية ) الطرؽ ، االبنية ، الكيربػاء ، الميكانيػؾ ة الفنية الدائمة المختص
، المياه والصرؼ الصحي ( وذلؾ بالنسبة ألسػعار المػواد غيػر المسػّعرة مػف قبػؿ الدولػة يػتـ تكميفيػا مػف قبػؿ 

 -تضمف ما يمي :وزير األشغاؿ العامة واإلسكاف ويكوف أحد أعضائيا مندوبًا عف نقابة المقاوليف ، وت
المصػنعة محميػًا حسػب فتػرات التغيػر فػي االسػعارمبينًا فييػا الواردة في جدوؿ بيانػات التعػديؿ أسعار المواد   -

 تاريخ تغيّػر األسعار استنادًا إلى أسعار المواد المعمنة مف قبؿ الشركات المنتجة ليذه المواد .
مسػػتوردة مػػف خػػارج المممكػػة حسػػب النشػػرات مبينػػًا أسػػعار المػػواد الػػواردة فػػي جػػدوؿ بيانػػات التعػػديؿ ال -

فييػػا تػػاريخ تغيػػػير األسػػعار اسػػتنادًا إلػػى المعمومػػات المقدمػػة مػػف الجيػػات الرسػػمية مثػػؿ البيانػػات 
 الجمركية أو االعتمادات أو اسعار بمد المنشأ أو غيرىا مف البيانات .

لتعديؿ في أسعار بنود العقد سواء بالزيادة أو ، يتـ ا ( مف الشروط العامة13/8بالرغـ مما ورد في المادة ) -3
بحيث يضاؼ الى أو يحسػـ مػف المقػاوؿ  النقصاف إزاء تغير أسعار المواد المحددة في جدوؿ بيانات التعديؿ

 فرؽ أسعار المواد  الناجـ عف تغّير األسعار .
 فػًا وكػذلؾ الفقػرة ( أن13/7عمى أف ال يشمؿ ىػذا التعػديؿ فػي السػعر أي فػرؽ نػاتج عػف تطبيػؽ المػادة )

 ب( الحقًا ، ويتـ القرار حوؿ تعديؿ األسعار مف قبؿ وزير األشغاؿ العامة واإلسكاف . – 13/8)
المقصػودة بػالفقرة )أ( أعػاله والمشػمولة بالتعويضػات  يتـ تحديد المواد المحددة في جدوؿ بيانات التعديؿ -

داوؿ بيانػػات التعػػديؿ فػػي ممحػػؽ عػػرض بمػػا يتناسػػب وطبيعػػة المشػػروع مػػف بػػيف المػػواد المدرجػػة فػػي جػػ
 المناقصة .

إذا حصػػؿ أي تعػػديؿ فػػي اسػػعار صػػرؼ الػػدينار سػػواء بالزيػػادة او النقصػػاف مقابػػؿ الػػدوالر االمريكػػي او   -ب
اليورو مما يعمنو البنؾ المركزي في المممكة  حسب النشرة اليومية الصادرة عػف البنػؾ المركػزي عػف تمػؾ 

حد مف آخػر موعػد اليػداع العػروض  ، فيػتـ تعػويض المقػاوؿ أو الحسػـ منػو االسعار المعمنة قبؿ يـو وا
فػػرؽ اسػػعار تبػػادؿ الػػدينار مقابػػؿ الػػدوالر األمريكػػي أو اليػػورو عنػػد دفػػع أثمػػاف المػػواد والتجييػػزات التػػي 
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تػػدخؿ فػػي صػػمب األشػػغاؿ الدائمػػة والمشػػتراة مػػف األسػػواؽ األجنبيػػة ، ويقتضػػي فػػي ىػػذه الحالػػة مراعػػاة 
 -الية عند دفع االستحقاقات بالدينار األردني :الشروط الت

% مػػف القيمػػة األساسػػية لسػػعر التبػػادؿ اعتبػػارًا مػػف التػػاريخ 5أف ال يقػػؿ التغّيػػر فػػي السػػعر عػػف  -1
 الساسي اليداع العروض .ا

أف يتـ حصر كميات المواد المحّضرة في الموقع ويػتـ احتسػاب التغّيػر فػي االسػعار لغايػات الحسػـ  -2
ض عػف الكميػات الالزمػة إلنجػاز األشػغاؿ بعػد تػاريخ تغّيػر سػعر تبػادؿ العممػة وبحيػث ال او التعوي

 يدفع فرؽ لمفاقد أو اإلضافات في تمؾ المواد أو التجييزات اآللية .
 ال يحسب لممقاوؿ أي تعويض عف المصاريؼ اإلدارية واألرباح . -3
األشغاؿ المتعمؽ بيا فػي جػدوؿ الكميػات  ال يحسب أي أثر لتغّير السعر في أي مادة تقؿ قيمة بند -4

 بالمائة مف " قيمة العقد المقبولة " . إثناف%  2ف ع
ال تطبػػؽ التعويضػػات المنصػػوص عمييػػا فػػي الفقػػرة ) ب ( أعػػاله عمػػى أي مقػػاوؿ يتقاضػػى جػػزءا" مػػف  -ج

 استحقاقاتو بالعمالت األجنبية " .
المقػػاوؿ فػػي األشػػغاؿ المسػػتخدمة فػػي المشػػاريع إذا تغيػػرت أسػػعار المحروقػػات الالزمػػة لتشػػغيؿ معػػدات  -د

اإلنشائية عف األسعار المعمنة لممحروقات قبؿ يػـو واحػد مػف آخػر موعػد إليػداع العػروض  فيػتـ تعػديؿ 
أسػػعار بنػػود العقػػد ذات الصػػمة بالزيػػادة أو النقصػػاف حسػػب طبيعػػة الحػػاؿ وذلػػؾ وفػػؽ معػػادالت يصػػدرىا 

( 2-تنسيب المجنة الفنية المشػكمة المشػار الييػا فػي الفقػرة )أ وزير األشغاؿ العامة واإلسكاف بناًء عمى
 مف ىذه المادة .

بػػالرغـ ممػػا ورد فػػي الفقػػرة )أ( حػػوؿ التػػاريخ االساسػػي ، إذا تغيػػرت أسػػعار اإلسػػفمت المسػػتخدمة فػػي  -ىػ
ت المشاريع اإلنشائية قبؿ يـو واحد مف آخر موعد اليػداع العػروض ، فيػتـ تعػديؿ اسػعار بنػود العقػد ذا

يصػدرىا وزيػر االشػغاؿ العامػة الصمة بالزيادة او النقصاف حسب طبيعة الحاؿ وذلؾ وفؽ المعادلة التػي 
 واالسكاف . 

د ( عمى أسعار المحروقات الواردة كبنود منفصمة لتوريػد المحروقػات المػوردة لممشػروع  تطبؽ الفقرة  ) -و
 لغايات تنفيذ األشغاؿ .

ديؿ المواد اإلنشائية الرئيسية بالزيادة في فتػرة التػأخير غيػر المبػررة إلنجػاز ال يتـ التعويض في حاؿ تع -ز (1)
 األشغاؿ، وأف يتـ الحسـ في حاؿ تعديؿ أسعار المواد الرئيسية بالنقصاف في حاؿ التأخير غير المبررة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

رقػػػػـ التعػػػػديالت بسػػػػبب تغيػػػػر التكػػػػاليؼ وذلػػػػؾ بموجػػػػب قػػػػرار رئاسػػػػة مجمػػػػس الػػػػوزراء  –( 13/8( تػػػػـ تعػػػػديؿ الفقػػػػرة )ز( مػػػػف المػػػػادة )1)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  26/2/2012( تاريخ 6/11/1/4954)
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 الفصؿ الرابع عشر
 قيمة العقد والدفعات 

"Contract Price and Payment   " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الدفعة المقدمة :  –(  14/2المادة ) 
 . يضاؼ جممة )وعمى قسطيف متساوييف ( بعد كممة مقدمة الواردة بالسطر االوؿ

لمناقصة عمى إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاوؿ تطبؽ ىذه المادة عمى المشاريع التي ينص في ممحؽ عرض ا
 بخصوصيا :

تمغى الفقرة الخامسة التي تبدأ بػ " يتـ استرداد قيمة الدفعة المقدمة ...... " وتنتيي بػ " إلى ذلؾ الوقت الذي يتـ عنده 
 -استرداد " الدفعة المقدمة " بالكامؿ ويستعاض عنيا بالتالي :

 

 -مة مف المقاوؿ عمى النحو التالي  :يتـ استرداد قيمة الدفعة المقد
 % مف قيمة كؿ شيادة دفع " .10" تسدد قيمة الدفعة المقدمة عمى أقساط بنسبة 

 
 -يضاؼ إلى نياية ىذه " المادة " ما يمي :

% مف قيمة العقد المقبولة خالؿ أسبوعيف مف تاريخ إستكماؿ 5يتـ صرؼ القسط الثاني مف الدفعة المقدمة بنسبة 
 تزويد الموقع بالمعدات والتجييزات والمواد المطموبة لمباشرة العمؿ بصورة فعمية بموجب شيادة مف الميندس . المقاوؿ

" إذا ثبت لصاحب العمؿ أّف المقاوؿ استغؿ الدفعة المقدمة ألغراض خارج نطاؽ المشروع ، فإنو يحؽ لصاحب العمؿ 
 معارضة مف جانب المقاوؿ " . مصادرة كفالة الدفعة المقدمة فورًا بصرؼ النظر عف أي 

 تقديـ طمبات الدفع المرحمية :  –(  14/3المادة ) 
 -يضاؼ إلى نياية المادة ما يمي :

 " كما يتعيف عمى المقاوؿ أف يشعر صاحب العمؿ عندما يقدـ الكشؼ إلى الميندس بصورتو المكتممة " .
 

 ا في االشغاؿ ) التحضيرات (:( التجييزات االلية والمواد المقصود استعمالي14/5المادة )
( ادناه مشمولة ضمف ممحؽ عرض 1-( و )ج1-تمغى الفقرة التالية ) اذا لـ تكف القوائـ المشار الييا في الفقرتيف )ب

 المناقصة ، فأف أحكاـ ىذه المادة ال تطبؽ (.
 

 الكميات .مف نفس المادة ويؤخذ بالبند حسب ما ورد في جدوؿ  1و ج 1كما يمغى ما جاء بالفقرة ب
 الدفعات المتأخرة :  –(  14/8المادة ) 

 -تمغى الفقرة الثانية مف ىذه المادة ويستعاض عنيا بما يمي :
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%( ويتـ تعديميا بالزيادة أو النقصاف بموجب أي تعديالت يتـ إدخاليا عمى قانوف 5" تحسب نفقات التمويؿ بنسبة )
 لمحددة ليا " .أصوؿ المحاكمات المدنية ويتعيف دفعيا بالعمالت ا

 رد المحتجزات :  –(  14/9المادة )   
 -يمغى النص األساسي ويستعاض عنو بما يمي :

% ( مف المبمغ المحتجز مقابؿ كفالة خاصة بعد أف تصؿ قيمة 50إذا تمت  موافقة صاحب العمؿ فإنو يمكف استبداؿ )
 صة .%( مف الحد األقصى المحدد في ممحؽ عرض المناق60المحتجزات إلى ) 

يتـ رد كامؿ قيمة المحتجزات والكفالة الخاصة ) في حاؿ تطبيؽ ما ورد بالفقرة أعاله ( بعد تسمـ األشغاؿ وعند تقديـ 
 ضماف إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( .

 

 كشؼ دفعة اإلنجاز ) عند تسمـ األشغاؿ ( :  –(  14/10المادة ) 

 

 يضاؼ الى المادة :
 عند تسممو ىذه الدفعة أف يقدـ إقرارًا بالمخالصة حسب النموذج المرفؽ بيذه الشروط ويتعيف عمى المقاوؿ 

 (. 10 –) نموذج مخالصة عف دفعة اإلنجاز عند تسمـ األشغاؿ رقـ )ج 
 

 ية )المستخمص النيائي ( :( : طمب شيادة الدفعة الختام14/11المادة )
أية مبالغ اخرى يعتبرىا المقاوؿ انيا تستحؽ لو  -ث تصبح : بالفقرة )ب( مف المادة المشار الييا أعالة بحيتعدؿ 

 )التسمـ االولي  االشغاؿ المستجدة بعد إصدار شيادة تسمـبموجب العقد أو خالفو فيما يتعمؽ تحديدا "" باالمور واالشياء 
 

 المخالصة :  –(  14/12المادة ) 
 

 يضاؼ ما يمي بعد مصطمح ) ضماف األداء ( :
 ح العيوب ، حسب واقع الحاؿ ( .) أو ضماف إصال
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 الفصؿ الخامس عشر 
 إنياء العقد مف قبؿ صاحب العمؿ 

TERMINATION BY EMPLOYER 
امس عشر "" اف انياء صاحب العمؿ لمعقد بموجب مواد الجممة التالية بنياية الفصؿ الخ تضاؼ 

ي اعتبار ذلؾ نزاع أو خالؼ يستوجب ىذا الفصؿ ال يعني بأي حاؿ مف االحواؿ اف لممقاوؿ االحقية ف
  "" .استخداـ الفصؿ العشريف 

 
 الفصؿ السادس عشر

نياء العقد مف قبؿ المقاوؿ   تعميؽ العمؿ وا 
"Suspension and Termination by Contractor   " 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 حؽ المقاوؿ في تعميؽ العمؿ :  –(  16/1المادة ) 

 

 -تمغى الفقرات الثالث األولى مف ىذه المادة ويستعاض عنيا بما يمي :
 

( ، أو لـ يتقيد صاحب العمؿ بمواعيد 14/6فؽ الميندس في تصديؽ أي شيادة دفع بموجب أحكاـ المادة ) " إذا اخ
بعد توجيو أشعار بميمة ال تقؿ عف)  –( ، فإنو يجوز لممقاوؿ 14/7الدفعات المستحقة لممقاوؿ عماًل بأحكاـ المادة ) 

ية التنفيذ ( ما لـ يتسمـ المقاوؿ شيادة الدفع ، أو ( يومًا إلى صاحب العمؿ أف يعمؽ العمؿ ) أو أف يبطئ عمم21
 الدفعة المستحقة حسب واقع الحاؿ ومحتوى اإلشعار المذكور " .

 إّف إجراء المقاوؿ ىذا ، ال يجحؼ بحقو في استيفاء نفقات التمويؿ التي قد تتحقؽ لو بموجب أحكاـ المادة 
 ( . 16/2ادة ) ( ، وال بحقو في إنياء العقد عماًل بأحكاـ الم14/8)

إذا تسمـ المقاوؿ الحقًا إلشعاره شيادة الدفع أو الدفعة المستحقة لو قبؿ قيامو بتوجيو إشعار اإلنياء ، فإنو يتعيف عميو 
 أف يستأنؼ العمؿ المعتاد وبأسرع وقت ممكف عمميًا .

 
 :تضاؼ الفقرة التالية في نياية ىذه المادة 

( مف العقد أف يعمـ صاحب 14/3خ تقديـ طمب شيادة الدفعة بموجب المادة ) ( أياـ مف تاري3عمى المقاوؿ وخالؿ )
 العمؿ عف تاريخ تقديـ طمب  " شيادة الدفعة "  إلى الميندس .

 

 إنياء العقد مف قبؿ المقاوؿ :  –(  16/2المادة ) 

 

ؿ الحالتاف ) و ، ز( في السطر و ( ، تعدّ  –تمغى الفقرة )أ( مف حاالت إنياء العقد . وترقـ الفقرات المتبقية مف ) أ 
 الثاني والعشريف إلى ) ىػ ،  و ( .
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( يوما 14/ب(  " شريطة قياـ المقاوؿ بإشعار صاحب العمؿ بذلؾ خطيا وقبؿ انقضاء )16/2يضاؼ في نياية المادة )
 ( يوما " .56مف ميمة اؿ )

وىي ) إال أنة يمكف لممقاوؿ أف ينيي العقد فورا أذا  (16/2تمغى الجممة التالية الواردة بالفقرة قبؿ االخيرة مف المادة )
 مف الحالتيف )و( و ) ز( أعالة (حصمت أي 

 
 
 
 
 

 الفصؿ السابع عشر
 المخاطر والمسؤولية 

"Risk and Responsibility   " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تضاؼ المواد التالية في نياية الفصؿ :
 

 ) إضافية ( :  –(  17/7المادة ) 

 الضماف اإلنشائي لممشروع :
( مف 791– 788يكوف المقاوؿ مسؤواًل لمدة عشر سنوات عف الضماف اإلنشائي لممشروع وفقًا ألحكاـ المواد ) 

 ي األردني .القانوف المدن
 

 ) إضافية( :  –( 17/8المادة )
 

 استعماؿ المواد المتفجرة :

ينبغي عمػى المقػاوؿ اتخػاذ اإلجػراءات واالحتياطػات والتقيػد بتعميمػات المينػدس واألنظمػة والقػوانيف الصػادرة عػف السػمطة 
يحتػاج إليػو فػي تنفيػذ التزاماتػو  المختصة في كؿ ما يتعمؽ باستعماؿ المواد المتفجرة ونقميا وتخزينيػا وغيػر ذلػؾ ممػا قػد

الػػواردة فػػي ىػػذا العقػػد ، وينطبػػؽ ىػػذا عمػػى جميػػع المػػواد القابمػػة لالشػػتعاؿ أو التػػي يوجػػد خطػػر فػػي اسػػتعماليا ونقميػػا 
 وتخزينيا .

جراء جميع االتصاالت مع مختمؼ السمطات والمصادر ذات العالقة  ينبغي عمى المقاوؿ تأميف التصاريح الالزمة  لذلؾ، وا 
ؿ قيامو بأعماؿ التفجير وعميو أف يتقيد بالتعميمات الرسمية التي تعطى لو بيػذا الشػأف  كمػا عميػو أف يطمػع المينػدس قب

أو ممثمو عمػى الترتيبػات واإلجػراءات التػي يتخػذىا بخصػوص خػزف ونقػؿ المتفجػرات وأعمػاؿ التفجيػر، مػع العمػـ أّف ىػذه 
مسػػؤولياتو والتزاماتػػو وفقػػًا لمقػػوانيف واألنظمػػة والتعميمػػات المتعمقػػة  الترتيبػػات واإلجػػراءات ال تعفػػي المقػػاوؿ مػػف أي مػػف

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

إّف ممارسة المقاوؿ أو أي مف مقاوليو الفرعيػيف أو أي مػف مسػتخدمييـ لمرشػوة بػأي شػكؿ مػف أشػكاليا ألي مػف جيػاز 
الجياز التابع لو يكوف سببًا " كافيػًا " إللغػاء ىػذا العقػد وغيػره مػف العقػود التػي يػرتبط بيػا  صاحب العمؿ أو الميندس أو

المقاوؿ بصاحب العمؿ ، ىذا عدا المسػؤوليات القانونيػة الناجمػة عػف ذلػؾ ويعتبػر فػي حكػـ الرشػوة أي عمولػة أو ىديػة 
تعديؿ أو تبديؿ فػي األشػغاؿ ، أو عمػى  تمنح ألي مف صاحب العمؿ أو الميندس أو مستخدميو بقصد الحصوؿ عمى أي

مستوى المصنعية ، أو لمحصوؿ عمى أي انتفاع شخصي ، ولصػاحب العمػؿ الحػؽ فػي اسػتيفاء أي تعػويض يسػتحؽ لػو 
عف أي خسارة تنجـ عف إلغاء ىذا العقد ليذا السبب ويمكنو خصـ قيمة ذلؾ مف أي مبمغ يستحؽ لممقاوؿ بذمتو أو مف 

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

لقد صرح المقاوؿ في ممحؽ إقرار متعمؽ بالدفعات األخرى المرفؽ بيذا العقد بجميع " الدفعات األخرى " والتي تـ  -أ
دفعيا أو تـ االتفاؽ عمى دفعيا إلى اآلخريف وعمى المقاوؿ تقديـ وصؼ مفصؿ ليذه الدفعات األخرى وسببيا 

دفع بشكؿ مباشر أو غير مباشر مف قبمو أو نيابة عنو ، أو مف قبؿ مقاوليو سواء تـ دفعيا أو كانت ست
الفرعيػيف أو وكالئيـ أو ممثمييـ ، وذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة  إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو 

ـ العقد أـ مف أجؿ عممية المناقصة / المزاودة نفسيا أو اإلحالة عمى المقاوؿ أو المفاوضات  التي تجري إلبرا
 تنفيذه فعاًل .

كما ويتعيد المقاوؿ بأف يقدـ تصريحًا خطيًا إلى صاحب العمؿ عمى الفور عف وجود أي دفعات أخرى بما في  
ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ وصفًا مفصاًل لسبب ىذه الدفعات األخرى وذلؾ بتاريخ قيامو بالدفع أو تاريخ إلزامو 

 .بالدفع أييما يحدث أواًل 
يحؽ لصاحب العمؿ في حاؿ حدوث أي مخالفة أو إخالؿ بأحكاـ الفقرة ) أ ( مف ىذه المادة أف يتخذ أيًا مف  -ب

 اإلجراءات التالية أو جميعيا وذلؾ بمحض حريتو واختياره :
 ( مف العقد . 15/2أف ينيي ىذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )  -1
 .موجب ىذا العقد مبمغًا يساوي ضعفي مبمغ الدفعات األخرى أف يخصـ مف المبالغ المستحقة لممقاوؿ ب -2
أف يطالب المقاوؿ بأف يدفع إلى صاحب العمؿ وعمى الفور مبمغًا يساوي ضعفي مبمغ الدفعات األخرى  -3

ويقر المقاوؿ بموجب ىذا البند بموافقتو غير القابمة لمنقض عمى االستجابة الفورية لمثؿ ىذه المطالبة 
. 

ذه ىة الفقرة ) د ( أدناه يصرح الفريقاف بأف مجموع المبالغ التي يحؽ لمفريؽ األوؿ تقاضييا بموجب مع مراعا  
 الفقرة ) ب ( لف يتجاوز ) ضعفي (  مجموع مبالغ الدفعات األخرى .

 

يوافؽ المقاوؿ عمى أف يضمف جميع االتفاقيات التي يبرميا مع المقاوليف مف الباطف أو المجيزيف أو  -ج
شاريف فيما يخص ىذا العقد موادًا مماثمة لتمؾ الواردة في الفقرات ) أ ( و )ب( أعاله عمى أف ال تقؿ ىذه المست

المواد في شدتيا عف نصوص الفقرتيف المشار إلييما شريطة أف تنص ىذه المواد صراحة عمى حؽ الفريؽ 
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الباطف أوالمورديف أو المستشاريف ، األوؿ بتنفيذ أحكاـ ىذه المواد مباشرة بحؽ أي مف ىؤالء المقاوليف مف 
كما يتعيد المقاوؿ أف يزود صاحب العمؿ عمى الفور بنسخ كاممة ومطابقة ألصؿ ىذه االتفاقيات بمجرد التوقيع 

 عمييا وبما يثبت أنيا مشتممة عمى ىذه المواد .
الدفعات األخرى إذا ال يجوز ألي شخص أف يتذرع بأف نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية عمى أي مف  -د

كانت القوانيف واألنظمة النافذة تمنعيا ، وأّف حقوؽ صاحب العمؿ المنصوص عمييا في المادة ىي باإلضافة 
 . المممكة إلى أي حقوؽ قد تترتب لصاحب العمؿ أو أي طرؼ آخر بموجب القوانيف واألنظمة النافذة في

 تـ العمؿ بو حتى بعد إنياء ىذا العقد . يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتيا ساريًا وي -ىػ
  

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

لقد صرح المقاوؿ وتعيد لصاحب العمؿ في ممحؽ إقرار متعمؽ بالدفعات الممنوعة بأنو لـ يقـ بدفع أو يعد بدفع  -أ
ما إذا كاف ذلؾ قد تـ مف قبؿ أي مف " الدفعات الممنوعة " سواء بشكؿ مباشر أو غير مباشر ، وبغض النظر ع

المقاوؿ أو نيابة عنو ، أو مف قبؿ مقاوليو الفرعيػيف أو نيابة عنيـ أو أي مف موظفييـ أو وكالئيـ أو ممثمييـ 
، إلى صاحب العمؿ ويشمؿ ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أي " موظؼ " بغض النظر عما إذا كاف يتصرؼ 

لمثاؿ إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة / بصفة رسمية أـ ال وذلؾ عمى سبيؿ ا
 المزاودة نفسيا أو اإلحالة عمى المقاوؿ أو المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد أو مف أجؿ تنفيذه فعاًل . 

اء مباشرة أو كما يتعيد المقاوؿ بأف ال يقـو بتقديـ أي دفعات ممنوعة أو أف يعد بتقديـ مثؿ ىذه الدفعات سو  
بالواسطة وسواء أكاف ذلؾ مف قبؿ المقاوؿ نفسو أو مقاوليو الفرعيػيف أو أي مف موظفييـ أو وكالئيـ أو 

 ممثمييـ إلى أي " موظؼ " فيما يتعمؽ بتعديؿ ىذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه .
) أ ( مف ىذه المادة أف يتخذ أيًا مف  يحؽ لصاحب العمؿ في حاؿ حدوث أي مخالفة أو إخالؿ بأحكاـ الفقرة -ب

 اإلجراءات التالية أو جميعيا وذلؾ بمحض حريتو واختياره .

 ( مف العقد . 15/2أف ينيي ىذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )  -1
أف يخصـ مف المبالغ المستحقة لممقاوؿ بموجب ىذا العقد مبمغًا يساوي ) ضعفي (  -2

 مبمغ الدفعات الممنوعة .
أف يطالب المقاوؿ بأف يدفع إلى صاحب العمؿ وعمى الفور مبمغًا يساوي ) ضعفي ( مبمغ الدفعات  -3

األخرى ويقر المقاوؿ بموجب ىذا البند بموافقتو غير القابمة لمنقض عمى االستجابة الفورية لمثؿ ىذه 
 المطالبة . 

غ التي يحؽ لمفريؽ األوؿ تقاضييا بموجب ىذه مع مراعاة الفقرة ) د ( أدناه يصرح الفريقاف بأّف مجموع المبال
 الفقرة ) ب ( لف يتجاوز ضعفي مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة .

يوافؽ المقاوؿ عمى أف يضمف جميع االتفاقيات التي يبرميا مع المقاوليف الفرعيػيف أو المجيزيف أو  -ج
الفقرات ) أ ( و ) ب ( أعاله ) عمى أف ال تقؿ المستشاريف فيما يخص ىذا العقد موادًا مماثمة لتمؾ الواردة في 

ىذه المواد في شدتيا عف نصوص الفقرتيف المشار إلييما ( شريطة أف تنص ىذه المواد صراحة عمى حؽ 
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صاحب العمؿ بتنفيذ أحكاـ ىذه المواد مباشرة بحؽ أي مف ىؤالء المقاوليف الفرعيػيف أو المورديف أو 
ؿ أف يزود صاحب العمؿ عمى الفور بنسخ كاممة ومطابقة ألصؿ ىذه االتفاقية المستشاريف ، كما يتعيد المقاو

 بمجرد التوقيع عمييا وبما يثبت أنيا مشتممة عمى ىذه المواد .
ال يجوز ألي شخص أف يتذرع بأف نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية عمى أي مف الدفعات الممنوعة  -د

تمنعيا ، وأفّ  حقوؽ الفريؽ األوؿ المنصوص عمييا في المادة أعاله ىي   إذا كانت القوانيف واألنظمة النافذة
باإلضافة إلى أي حقوؽ أخرى قد تترتب لصاحب العمؿ أو أي طرؼ آخر بموجب القوانيف واألنظمة النافذة في 

 المممكة. 
 د .يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتيا ساريًا ويتـ العمؿ بو حتى بعد إنياء ىذا العق -ىػ
 

 لفصؿ الثامف عشرا
 التأميف 

  "Insurance  " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 المتطمبات العامة لمتأمينات :  –(  18/1المادة ) 
 

 -يضاؼ إلى نياية ىذه " المادة " ما يمي :
 

تتضمف بوليصة التأميف شرطًا ينص عمى المسؤوليات يكوف المقاوؿ ىو الطرؼ المؤمف ، كما ينبغي أف  -
 Crossالمتقابمة  لكؿ مف صاحب العمؿ والمقاوؿ باعتبارىما كيانيف منفصميف في اتفاقيات التأميف ) 

Liabilities . ) 

 
 

 التأميف عمى األشغاؿ ومعدات المقاوؿ :  –(  18/2المادة ) 
 
 

 -يضاؼ إلى نياية ىذه " المادة " ما يمي :
 %( مف قيمة العقد المقبولة " .115تعتبر القيمة االستبدالية واإلضافات المتحققة عمييا بما يعادؿ ) " 
 

ذا لـ يتـ تحديد مبمغ ما فية ، فإف الفقرة )د( ال تنطبؽ ( ويستعاض عنيا 18/2يمغى مف نياية المادة ) /د( الفقرة ) وا 
ذا لـ يتـ تحديد ميمغ ما فيو ، تعت بر القيمة االستبدالية واالضافات المتحققة عمييا قيمة بالنص التالي ) وا 

 %( مف قيمة العقد المقبولو ىي المبمغ المحدد الحكاـ ىذة الفقرة ( . 115)
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 ( :18/4المادة )
 يضاؼ في نياية ىذة المادة الفقرة التالية :

( 1ورد بممحؽ الشروط الخاصة رقـ )السابقة مع مراعاة ما   2,3، 1"" يؤخذ بقواعد التأمينات وفؽ ما ورد بالفقرات 
 ققط "" . وفي إغفاؿ البيانات بالممحؽ المذكور يؤخذ بالنص الوارد باعالة

 
 الفصؿ العشروف

 المطالبات ، الخبلفات والتحكيـ     
 "Claims, Disputes and Arbitration  " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 تعيػيف مجمس فض الخالفات :  –(  20/2المادة ) 
 

تضاؼ الجممة التالية الى نياية المادة وىي "" بالرغـ مما ورد في ىذة المادة حوؿ تشكيؿ مجمس فض الخالفات فانة 
ما بيف  يتولى الميندس صالحية ىذا المجمس في الفصؿ في الخالفات التي قد تنشأ بيف الفريقيف إال أنة يجوز االتفاؽ

الفريقيف عمى فض النزاعات إذا كانت قيمة العطاء )المناقصة( تزيد عف مميوف دينار أردني أو ما يعادليا ويتعيف عمى 
الفريقيف في حالة التفاؽ عمى احالة الخالؼ الى مجمس فض النزاعات أف يعمال عمى تسمية اعضاء المجمس وتحديد 

احالة النزاع الى مجمس فض النزاعات عمى اف يتـ دىا في شروط اتفاقية عددىـ ضمف المدد والتواريخ التي يتـ تحدي
 تشكيؿ المجمس عمى النحو التالي :

 
 ( مميوف دينار ، يشكؿ المجمس مف حكـ واحد .2أ. إذا كانت " قيمة العقد المقبولة " تتراوح بيف مميوف دينار و)

 
يشكؿ المجمس مف ثالثة أعضاء عمى انة يجزو لصاحب العمؿ ( مميوف دينار ، 2ب.إذا تجاوزت "قيمة العقد المقبولة" )

تسمية العضو المعيف مف قبمو مف أحدى الجيات الرسمية أو الحكومية  بما فييا سمطة اقميـ البترا التنموي السياحي 
  لمجمس .ويتـ إتباع التعميمات المحددة بالشروط الخاصة االضافية بخصوص الترتيبات المالية والفنية لباقي أعضاء ا

 
 

 تمغى الفقرة االخيرة والتي تبدأ بػ ) يمكف انياء تعييف ( وتنتيي بػ ) مف الشروط العامة نافذًا ( ويستعاض عنيا
 -بما يمي : 

يمكف انياء تعييف أي عضو باتفاؽ الفريقيف مجتمعيف " وليس مف قبؿ أي مف صاحب العمؿ أو المقاوؿ باالنفراد " وما 
 -غير ذلؾ ، فاف مدة تعييف المجمس ) بما في ذلؾ كؿ عضو فيو ( تنتيي :لـ يتفؽ الفريقاف عمى 
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( يومًا مف التاريخ الذي تصدر فيو شيادة تسمـ االشغاؿ ، اف لـ يكف ىناؾ أي خالؼ محاؿ الى 60بعد ) -أ
 المجمس لمنظر فيو ، او 

انت ىناؾ خالفات محالو الى ( يومًا مف قياـ المقاوؿ بتقديـ المخالصة عف دفعة االنجاز اذا ك30بعد ) -ب
المجمس ومتعمقة بمطالبات قدميا المقاوؿ ) بموجب شروط العقد ( اال اذا اتفؽ الفريقاف عمى مدة تختمؼ عف 

 ذلؾ . ويتعيف عمى المجمس في مثؿ ىذه الحالة إصدار قراره ضمف ىذه المدة .
ستمرار المجمس في عممو خالؿ فترة االشعار عند انقضاء فترة االشعار بالعيوب ، واذا اتفؽ الفريقاف عمى ا -جػ

 بالعيوب، ففي ىذه الحالة يتـ تخفيض بدؿ االستبقاء الى النصؼ . 
 

 ( إتخاذ القرار مف قبؿ مجمس فض الخالفات :20/4دة )الما
يا يتولى الميندس صالحيات اتخاذ القرار التى تمنحيا ىذة المادة الى مجمس فض الخالفات لمعطاءات التي تقؿ قيمت

عف المميوف دينار أردني ويعامؿ الميندس معاممة مجمس فض الخالفات في ىذة الحالة بغض النظر عف دورة 
 كميندس بموجب العقد .

 
 ( : التسوية الودية :20/5) المادة

 جاء في ىذة المادة ويستعاض عنو بما يمي :يمغى ما 
ة يتعيف عمى الفريقيف محاولة تسوية الخالؼ بشكؿ ودي ( أعاله فأن20/4إذا صدر إشعار بعدـ الرضى إعماال لممادة )"

( يوما مف تاريخ إرساؿ 90قبؿ المباشرة في إجراءات التحكيـ والتي يشترط أف تتـ بموافقة الفريقيف في أو بعد )
مف تاريخ االشعار بعدـ  االشعار بعدـ الرضى في حاؿ عدـ تسوية الخالؼ بينيما بشكؿ ودي خالؿ شيريف

 . تمديد ىذة المدة بموافقة الفريقيف الرضى ويمكف
 
 

 Arbitrationالتحكيـ :   –(  20/6المادة ) 
 

( ( 1/4تمغػػى الفقػػرة األولػػى والتػػي تبػػدأ بػػػ ) مػػا لػػـ يكػػف قػػد تػػـ ( وتنتيػػي ) بمغػػة االتصػػاؿ المحػػددة فػػي المػػادة )
 -: ويستعاض عنيا بما يمي

مما لـ يصبح نيائيًا وممزمًا  -ؼ حوؿ قرار " المجمس " بشأنو " ما لـ يكف قد تمت تسوية الخالؼ وديًا ، فإّف أي خال
إذا كانت قيمة العطاء لتحكيـ ا الىأو قد ينشأ بينيما نشأ  خالؼأي  لمفريقيف االتفاؽ عمى إحالة  وزفأنة يج -

 -يمي : لماوفقًا يعادليا""   أو ما )المناقصة( ال تقؿ عف المميوف دينار اردني
 

ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى تطبيؽ قواعد تحكيـ نيائيًا بموجب قانوف التحكيـ األردني النافذ ) تتـ تسوية الخالؼ -أ
 أخرى(.

 تشكؿ ىيئة التحكيـ مف عضو واحد أو ثالثة أعضاء يعينوف بموجب القانوف الواجب التطبيؽ ، و -ب
 ( . 4/  1تتـ إجراءات التحكيـ بمغة االتصاؿ المحددة  في المادة )  -ج
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جممة  ) في حاؿ إتفاؽ الفريقاف عمى المجوء لمتحكيـ ( بعد جكمة ) يجوز المباشرة بالتحكيـ ...( الواردة في تضاؼ ال
 الفقرة االخيرة مف ىذة المادة .

 يضاؼ البنود الثالثة التالية الى نياية المادة :
حاكـ المختصة في المممكة ، إال الى تسوية ودية فعندئذ يحؽ الي مف الفريقيف المجوء الى الم ؿفي حالة عدـ التوص -

إذا اتفؽ الفريقاف عمى تسوية الخالؼ باسموب التحكيـ ويتـ في ىذة الحالة ويتـ في ىذة الحالة إجراء التحكيـ 
 في المممكة وفؽ قانوف التحكيـ االردني . 

كيـ بعد شيادة إصالح ال يجوز الي مف الفريقيف ، طمب إحالة الخالؼ الى المحاكـ الى المحاكـ المختصة أو التح -
العيوب )الصيانة( أو بعد مرور سنة واحدة عمى فسخ العقد إذا جرى فسخة فبؿ تنفيذ كامؿ االشغاؿ الي سبب 

 كاف .
إال بموافقة الفريقيف  وفؽ ىذة المادة ال يتـ المجوء الى التحكيـ وبالرغـ مما ورد في اي مادة اخرى بالعقد فأنة _عمى أنة

 العطاء )المناقصة( . وبغض النظر عف قيمة
 

 : لقرار " المجمس "( عدـ االمتثاؿ 20/7المادة )
 

 تمغى  الفقر )ج( مف ىذة المادة ويستعاض عنيا بالفقرة التالية :
 قاـ الميندس بتطبيؽ قرار المجمس الممـز والنيائي إال أف أحد الفريقيف أخفؽ في االمتثاؿ ليذا القرار ، -ج

 

 ء فترة تعيػيف " المجمس"  : انقضا  –(  20/8المادة ) 
 -تعدؿ الفقرة ) أ ( لتصبح كما يمي :

 ( والمتعمقة بقرار المجمس .20/4ال يتـ تطبيؽ المادة ) -أ
 -تعّدؿ الفقرة ) ب ( مف ىذه المادة لتصبح كما يمي :

ـ بعػػػػد احالػػػػة الخػػػػالؼ الػػػػى التحكػػػػي فػػػػي حػػػػاؿ االتفػػػػاؽ مفػػػػريقيفل يمكػػػػف( 20/5بػػػػالرغـ ممػػػػا ورد فػػػػي المػػػػادة )  -ب
 ( . 20/5محاولة التسوية الودية وكما ىو مشار اليو في المادة )
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 الشروط الخاصة اإلضافية -ب
 الشروط الخاصة اإلضافية -ب

Supplementary Particular Conditions 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :وصؼ المشروع موضوع ىذا العطاء  *
........................................................................................

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

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

 االلتزامات العامة لممقاوؿ: –(  1/  4المادة )        *
 ( فإنو يجب عمى المقاوؿ ما يمي: 1/  4باإلضافة إلى ما ورد في المادة )  

 لجميع األعماؿ.  Shop Drawingsأف يقـو بتقديـ المخططات التنفيذية  .1
أف يقـو بتحديث المخططات حسب مقاييس الرسـ والتفاصيؿ المطموبة مف قبؿ  .2

 ميندس خبلؿ فترة اإلنشاء واالحتفاظ بسجبلت التعديؿ خبلؿ فترة العمؿ.ال
( يـو مف تاريخ تسميـ العمؿ يتعيف عمى المقاوؿ أف يقدـ 15كذلؾ وخبلؿ ) .3

 As Built & GIS Drawings)المخططات )ثبلثة نسخ( كما تـ تنفيذىا ) 
 حتى يتـ مراجعتيا والموافقة عمييا مف قبؿ الميندس.

 
 كاف مطموبًا ( . إذانظاـ توكيد الجودة )   –(  9/  4 المادة ) *

 
 التعػاوف و التنسيؽ: –(  6/  4المادة )        *

 ( فإنو يجب عمى المقاوؿ ما يمي: 6/  4باإلضافة إلى ما ورد في المادة ) 
يـ تقديـ جميع التسييبلت و التنسيؽ الكامؿ مع أي فرد مف أفراد صاحب العمؿ أو مقاولييف ممف لدي - أ

 حؽ الدخوؿ الى الموقع خبلؿ فترة تنفيذه لؤلعماؿ أو خبلؿ المراحؿ المختمفة مف المشروع.
 اجراءات السالمة .  –(  8/  4المادة )  *

 ( فإنو يجب عمى المقاوؿ ما يمي: 8/  4باإلضافة إلى ما ورد في المادة ) 
كشافات إذا لـز األمر لتوفير اإلنارة لموقع العمؿ عمى المقاوؿ أف يقـو بتزويد وتجييز الموقع باإلضاءة الكافية وال - ب

حسب مايتـ الموافقة عميو مف قبؿ الميندس ، وعميو كذلؾ وضع اإلشارات التحذيرية حوؿ الموقع وذلؾ حسب ما يتـ 
 اعتماده والموافقة عميو مف قبؿ الميندس.
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مية عف أي حادث يقع في الموقع تسبب عمى المقاوؿ أف يكوف مسؤوال عف إببلغ اإلستشاري المشرؼ والسمطات الرس - ت
 في إصابة أي عامؿ أو مستخدـ، وعميو تزويد مدير االشراؼ بكافة التفاصيؿ.

 

 عمى المقاوؿ تجييز مركز لئلسعاؼ األولي لخدمة أفراد جيازه العامؿ و أفراد صاحب العمؿ ألية إصابات موقعية. - ث
 

ني بخصوص تنظيـ توزيع مستودعاتو ومواده بشكؿ يضمف عمى المقاوؿ أف ينفذ بدقة جميع تعميمات الدفاع المد - ج
سبلمتيا وسيولة الوصوؿ إلييا مع ما يمزميا مف طفايات حريؽ وعميو أف يستشير بذلؾ المختصيف في مديرية الدفاع 

 المدني منذ البداية، ويطبؽ تعميماتيـ.
 

 مالبس السالمة العامة:   -ح 

لعدد البلـز مف الببلستيؾ المقوى أو المعدف والخاصة لمثؿ ىذه األعماؿ عمى المقاوؿ أف يقدـ قبعات أماف لمرأس با
ليتـ ارتداؤىا في الموقع مف قبؿ جياز المقاوؿ وجياز اإلشراؼ وممثمي صاحب  BS5240ومطابقة لممواصفات 

 العمؿ عمى أف يكوف لوف قبعات جياز المقاوؿ مختمفًا عف لوف باقي القبعات. 
 

)بالعدد البلـز وبأقيسو مختمفو وحسب ما يحدده مدير االشراؼ (  Safety Shoesديػـ أحذيػة كمػا يقػـو المقاوؿ بتق
بحيث يكوف نعؿ ومقدمة الحذاء مصفحًا بالحديد وذلؾ لجياز اإلشراؼ وممثمي صاحب إلرتداءىا في الموقع 

 وتكوف تكاليؼ ىذه القبعات واألحذية محممة عمى أسعار المقاوؿ.
 

 في الشروط الخاصة كما يمي:يعدؿ ما ورد    -ط 
إف مسؤولية التنسيؽ بخصوص السبلمة العامة بيف المقاوليف العامميف في الموقع تقع عمى عاتؽ المقاوليف  

 أنفسيـ، وال يتحمؿ صاحب العمؿ أو مدير االشراؼ أية مسؤولية تجاه ذلؾ.
 

دة ضمف شروط العقد فمصاحب العمؿ الحؽ باتخاذ في حاؿ عدـ التزاـ المقاوؿ بأي مف متطمبات السبلمة العامة الوار  –ي 
جميع اإلجراءات البلزمة والتي تضمف تقيد المقاوؿ بجميع متطمبات السبلمة العامة حسب األصوؿ ، بحيث تشتمؿ ىذه 

 اإلجراءات تأخير دفع المطالبات المقدمة مف المقاوؿ وحجز مبالغ مالية لحيف إلتزاـ المقاوؿ بمتطمبات السبلمة العامة
 بصورة مرضية باإلضافة إلى إمكانية تنفيذ ىذه األعماؿ مف قبؿ طرؼ آخر وخصـ كمفة ذلؾ مف مطالبات المقاوؿ.

 
 مدة اإلنجاز   –(  2/  8المادة )  *

 .مف تاريخ المباشرة المحدد في أمر المباشرة يوما تقويمياستوف   (60) مدة اإلنجاز الكمية -
 
 برنامج العمؿ. –( 3/  8المادة ) *

 البرنامج الزمني الرئيسي .1
( يومًا مف تاريخ تسممو 14خبلؿ ) يتعيف عمى المقاوؿ اف يقدـ لمميندس برنامج عمؿ زمني مفصؿ -

واف يقـو بتحديث برنامج العمؿ دوريا وكمما دعت  ، Primavera Softwareالشعار المباشرة  باستخداـ 
ف يشتمؿ البرنامج عمى تفصيبلت كاممة إليو الحاجة وحسب مبلحظات وموافقة الميندس المشرؼ. عمى أ

 لموارد ) آليات، عدد، أفراد،..الخ( المقاوؿ وآلية توزيعيا لضماف استكماؿ األعماؿ في مواعيدىا المحددة.
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في حاؿ إخفاؽ المقاوؿ بإعداد وتقديـ وتحديث أي مف البرامج الزمنية المطموبة، يحؽ لصاحب العمؿ  -
يؽ دفعات المقاوؿ الشيرية المستحقة أو تغريـ المقاوؿ مبمغا وقدره بناء عمى توصيات مدير االشراؼ تعم

عف كؿ يـو تقويمي في التأخير عف تقديـ البرامج.  ىذه الغرامات ال تعفي المقاوؿ مف  دينار  مائة ( 001)
 إلتزاماتو التعاقدية الوارده في وثائؽ العقد.

 
 برامج العمؿ تعديؿ  - .2
 ني معدؿ في االحواؿ التالية:يجب عمى المقاوؿ تقديـ جدوؿ زم -

 أ( صدور امر تغييري معتمد مف قبؿ صاحب العمؿ يصاحبو تعديؿ مدة االنجاز.
ب( صدور تمديد مدة مف صاحب العمؿ اما بسبب ايقاؼ األعماؿ بأمر منو او لظروؼ قاىرة يتـ اإلتفاؽ 

دوؿ الزمني مع الحسابات عمييا. وعمى مقاوؿ األشغاؿ في تمؾ االحواؿ اف يقدـ مقترحاتو لتعديؿ الج
 والتحاليؿ والوثائؽ التي تبرر مثؿ ذلؾ التعديؿ، بحيث يتمكف مدير االشراؼ مف دراستيا.  

وفي حالة الموافقة عمى الجدوؿ الزمني المعدؿ تعدؿ التواريخ المرحمية والتاريخ النيائي الكتماؿ اعماؿ  
 عقد مقاوؿ األشغاؿ تبعا لذلؾ . 

 االشراؼ ذلؾ بناءا عمى أسباب محددة. ج(  إذا طمب منو مدير
 

 تعويضات التأخير .  –(  7/  8المادة )  *
 بالنسبة إلى تسميـ المشروع عمى أجزاء ، تعتمد تعويضات التأخير التالية عف األقساـ المختمفة .

 باإلضافة إلى ما ورد في ىذه المادة يضاؼ ما يمي:
لتأخير المترتبة عميو ، يكوف المقاوؿ ممزما بدفع  كافة باإلضافة إلى التزاـ المقاوؿ بدفع تعويضات ا

دامة و خدمة جميع مكاتب الموقع عف كامؿ مدة التأخيرات  المصاريؼ و األجور المترتبة لجياز اإلشراؼ وا 
   باإلضافة إلى عبلوات العمؿ اإلضافي التي يتـ الموافقة عمييا مف قبؿ صاحب العمؿ والميندس.

 
 التعديالت بسبب تغير التكاليؼ. – ( 8/  13المادة )  *

 يضاؼ إلى نياية الفقرة  ) ز ( مف الشروط الخاصة ما يمي :
"  عف زيادة أسعار المواد الرئيسية وأسعار المحروقات ، ويجب الحسـ منو في حالة انخفاض أسعار 

زارة األشغاؿ العامة المواد الرئيسية  وأسعار المحروقات الخاضعة لتعديؿ األسعار " اعتمادا عمى تعاميـ و 
 والسكاف.

 
 الدفعة المقدمة: –( 14/2المادة ) *

% مف 5سوؼ يتـ تقديـ الدفعة المقدمة لممقاوؿ بعد تقديـ كفالة الدفعة المقدمة عمى دفعتيف كؿ منيا 
 قيمة العقد المقبولة ، وكمايمي:

وقع و األعماؿ % بعد توقيع المقاوؿ اتفاقية العقد و المباشرة في توريد التجييزات لمم5 -
 األولية.

 % بعد تاريخ أمر المباشرة و عند استكماؿ األعماؿ األولية و المساحية.5 -
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 الدفعات المتأخرة: –( 14/8المادة ) *
 (":14/7إضافة الجممة التالية بعد"اذا لـ يتسمـ المقاوؿ أي دفعة مستحقة لو بموجب المادة )   

تقصير المقاوؿ بأداء أي مف التزاماتو المنصوص عمييا ضمف "مالـ يكف التأخير في االستبلـ ناجـ عف 
 العقد"

 
 المتطمبات العامة لمتأميف: -( 18/1المادة ) *
 ( والتي تنص عمى ما يمي:  (Cross Liabilitiesكما يضاؼ إلى نياية ىذه "المادة"  تعريؼ المتطمبات العامة لمتأمينات   

مطالبات ولمقضايا التي تنجـ عف حوادث في الموقع لكافة )ىي المسؤوليات التبادلية التي تترتب لم
األعضاء المشموليف بيا والمسمييف ضمف بوليصة التأميف )صاحب العمؿ ، المقاوؿ و اإلستشاري المشرؼ، وأي 

 شخص مموؿ لو مصمحة بالمشروع )وكأنيا بوليصة تأميف منفردة لكؿ منيـ(.
 

 اص واالضرار بالممتمكات .التأميف ضد إصابة االشخ –( 18/3المادة ) *
 يضاؼ بند ىػ : -

".يجب أف يشمؿ الغطاء التأميني أضرار الغبار والتموث الذي يمحؽ الضرر بالمزروعات واالشجار 
 والممتمكات نتيجة أعماؿ التنفيذ المختمفة.

 ( 18/12/2011بتاريخ   63/1/49385)تعميـ وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف رقـ 
 

قاوؿ حماية الممتمكات الخاصة والعامة مف الضرر الناجـ عف حركة المرور في الموقع أو يجب عمى الم -
األسباب األخرى الناشئة عف تنفيذ األعماؿ ويجب إصبلح أي ضرر عمى نحو يرضي السمطة العامة ذات الصمة 

 أو المالؾ. 
رر ألي منشأة في المنطقة يجب عمى المقاوليف اتخاذ جميع االحتياطات المعقولة لمنع أي خسارة أو ض -

 المحيطة.
 

 جداوؿ الكميات .  *
مف المفيـو أف الكميات الموجودة في جداوؿ الكميات ىي لمتسعير فقط، لذلؾ ليس لممقاوؿ الحؽ في  

طمب أية أوامر تغييرية إلجراء تغييرات في األسعار ، ميما كاف التغير في الكميات عند التنفيذ في زيادة أو 
وؿ الحؽ في طمب أية أوامر اي مرحمة التنفيذ وخبلؿ مرحمة تسميـ المشروع. و كذلؾ ليس لممقنقصاف وذلؾ ف

 تغيرية في أسعار لبنود مستحدثة لكنيا موصوفة في جدوؿ الكميات في أماكف أخرى.
 

 شروط لممقاوليف المتمرسيف لمعمؿ في الموقع :       *
و ىامػػػػو ذات خصوصػػػػية،  لػػػػذا عمػػػػى المقػػػػاوليف أخػػػػذ كػػػػؿ إف موقػػػػع العمػػػػؿ )محميػػػػة البتػػػػراء( يعتبػػػػر منطقػػػػة أثريػػػػ

االحتياطػػػات البلزمػػػة لحمايػػػة الموقػػػع خػػػبلؿ تنفيػػػذ أعمػػػاؿ المشػػػروع، والرجػػػوع إلػػػى مينػػػدس المشػػػروع والتقيػػػد بكافػػػو 
 التعميمات الخاصة والعامة بشروط العطاء.

 عػػاـ:
 عمى المقاوؿ أف:
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ف المخصػػص والمحػػدد مػػف قبػػؿ ميندسػػي دائػػرة اآلثػػار تخػػزيف المػػواد والمعػػدات الخاصػػة بتنفيػػذ المشػػروع بالمكػػا -
 العامة.

 تأميف واستخداـ حواجز لفصؿ مناطؽ العمؿ عف المناطؽ العامة والزوار. -
 التقميؿ بقدر اإلمكاف مف الضجيج والمخمفات خبلؿ مدة العمؿ. -
 تأميف حراسة لممواد والمعدات بعد أوقات الدواـ الرسمي. -
 تراكـ النفايات والمخمفات واألدوات وغيرىا خارج المنطقة المحددة لمعمؿ.الحفاظ عمى نظافة الموقع: عدـ  -
 القياـ بأعماؿ التنظيؼ والتخزيف بشكؿ يومي لمموقع. -
 استخداـ المركبات فقط في األماكف والممرات المخصصة  وبموافقة ميندسيف دائرة اآلثار العامة. -
 خبلؿ ساعات النيار. منع العامميف في المشروع مف النـو في األماكف العامة -
 

إف ىذا الموقع بالتحديػد ىػو موقػع تػاريخي وطنػي ذو أىميػة و ويحتػوي عمػى معػالـ أثريػة وثقافيػة فػوؽ وأسػفؿ 
 منسوب سطح األرض.

 
 عمى المقاوؿ أف:

 يكوف لديو خبرة سابقة في العمؿ بمشاريع مشابية مف حيث القيمة األثرية. -
 أو انسكاب. يستخدـ طبقة حماية لؤلرضيات لمنع أي ضرر -
 منع منعًا باتًا السير أو وضع مواد و/أو أدوات عمى المعالـ األثرية. -
 منع استخداـ المعدات الثقيمة والتي يصدر عنيا ارتجاجات وضجيج. -
 ضرورة التنسيؽ المباشر مع إدارة المشروع قبؿ القياـ بأعماؿ الحفر داخؿ الموقع . -
عػػػف الموقػػػع فػػػي حػػػاؿ حػػػدوث أي انسػػػكاب أو ضػػػرر أو كشػػػؼ تنبيػػػو مينػػػدس دائػػػرة اآلثػػػار العامػػػة والمسػػػئوؿ  -

 لممصادر األثرية خبلؿ القياـ بأعماؿ المشروع.
 القياـ باألعماؿ بشكؿ مقبوؿ وحسب متطمبات الجودة المستخدمة في الموقع. -
المرونػػة فػػي أسػػموب تنفيػػذ األعمػػاؿ بحيػػث يتقبػػؿ حػػدوث أي طػػارئ مػػف حيػػث تعػػديؿ سػػير وبرنػػامج العمػػؿ بمػػا  -

 ع المستجدات وذلؾ بعد أخذ موافقة صاحب العمؿ.يتناسب م
 عدـ السماح أليو آلية الدخوؿ إلى الموقع إال بعد أخذ اإلذف وتحديد مكاف تواجدىا مف قبؿ إدارة المشروع . -

 إف ىذا المشروع مف مسؤولية سمطة اقميـ البتراء التنموي السياحي و دائرة اآلثار العامة .
مى المقاوؿ التنسيؽ لسير العمؿ مع ميندسي سمطة اقميـ البتػراء التنمػوي السػياحي و خبلؿ تنفيذ أعماؿ المشروع، ع

 فعالية قبؿ البداية باألعماؿ.دائرة اآلثار العامة وذلؾ بتقديـ برنامج عمؿ دقيؽ لكؿ 
 

 عرض ىذه الشروط في الموقع بحيث يتسنى لجميع العامميف قراءتيا وااللتزاـ بيا.
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، فإنو يحؽ لدائرة اآلثار العامة إيقاؼ العمؿ فػي الموقػع فػي حػاؿ حػدوث أي 21آلثار رقـ بحسب القانوف األردني ل
ضػػرر لممصػػادر األثريػػة والتاريخيػػة فػػي الموقػػع، وعنػػدىا يترتػػب عمػػى المقػػاوؿ اتخػػاذ إجػػراءات سػػريعة إليجػػاد الحػػؿ 

 مؿ .المناسب دوف التسبب بتأخير سير الع
 

 ية :يجب عمى المقاوؿ مراعاة األمور التال *
 

 التزامات عامة : -أ
 العمؿ عمى التقميؿ مف الضجيج وتمويث البيئة بقدر المستطاع . -1
 عدـ استعماؿ ) الموقع ( ألي غرض غير تنفيذ األشغاؿ . -2
 تصريؼ مياه الفيضاف والمياه الفائضة عف الضخ وخالفو لمنع اإلضرار بالغير . -3
عػادة  المحافظة عمى األشجار والمروج والسياجات -4 بشكؿ مالئـ ، وزرع بديؿ لما لـ يصرح لو باقتالعػو وا 

 السياجات إلى حالتيا األولى حسب تعميمات الميندس .
في حالة وجوب إنشاء سقالة عمى ممؾ أحد المجاوريف ، فعمى المقاوؿ أف يقـو باالتصػاؿ معػو ، وعمػؿ  -5

صالحو عند   إتماـ العمؿ وعمى حسابو الخاص . الترتيبات الالزمة لتنفيذ ذلؾ ، ثـ إخالء المكاف وا 
 

دارة العمؿ : -ب  ضبط وا 

عداد محاضر االجتماع . -1  أف يتعاوف مع الميندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وا 
أف يعػػد سػػجاًل خاصػػًا بػػاألحواؿ الجويػػة ، يسػػجؿ فيػػو درجػػات حػػرارة اليػػواء القصػػوى والػػدنيا ، والرطوبػػة ،  -2

 يمترات وساعات اليطوؿ لكؿ يـو .ومعّدؿ ىطوؿ األمطار بالمم
عداد التقارير . -3  أف يقـو بأخذ الصور الفوتوغرافية لبياف تقدـ سير العمؿ وا 
 في حالة إصالح العيوب ، أف يضع جدواًل لذلؾ ، وأف يعمـ ممثؿ الميندس عف إنجازاتو أواًل بأوؿ . -4
عمؿ ، وبالعدد والحجـ وبالشكؿ الذي يتفػؽ أف يزود الموقع بالفتات تبيف اسـ المشروع ، واسـ صاحب ال -5

 مع الميندس عميو .
فػػػػي حالػػػػة رفػػػػض المينػػػػدس أو مسػػػػاعد المينػػػػدس لمػػػػادة أو عمػػػػؿ مػػػػا فيجػػػػب عمػػػػى المقػػػػاوؿ قبػػػػؿ  -6

البػػػػػػدء بتصػػػػػػحيح الوضػػػػػػع أف يقػػػػػػدـ مقترحاتػػػػػػو باإلعػػػػػػادة أو التصػػػػػػحيح إلػػػػػػى ممثػػػػػػؿ المينػػػػػػدس أو 
 الميندس ، وذلؾ لتالفي تكرار الخطأ .

 مطموبا منو تجييز مختبر لممواد في الموقػع / فعميػو أف يػزوده بمشػرؼ ذي خبػرة لتأديػة الميػاـ  إذا كاف -7
 التالية :

 
 
 
 

عمى المقاوؿ تأميف كرافاف لجياز الميندس في الموقع يحتوي عمى مكتب لممثؿ الميندس وحماـ ويكوف مؤثث  -8  
وغيرىا مف  والكيرباء والمياة القرطاسية الالزمةبشكؿ جيد مع جياز كمبيوتر ومراسؿ وادامة ىذة المكاتب ب
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ىذة المتطمبات تعود لممقاوؿ بعد انياء االشغاؿ  جميع ممكية طيمة عمؿ المشروع عمى أفضرورات العمؿ 
 .واصدار شيادة التسمـ االولي والدفعة عند االنجاز 

وف أرضي في مكاتب الموقع عمى أف ال عمى المقاوؿ تأميف جياز االشراؼ بياتؼ خموي في حاؿ تعذر توفير خط تمف-9
 تزيد مكالماتة عف اربعيف دينارا شيريا .

تعتبر جميع االعماؿ المساحية المطموبة لتنفيذ االشغاؿ مف مسؤوليات المقاوؿ ويتحمؿ المقاوؿ بذلؾ مسؤولية  --10
أ في تنفيذ االعماؿ أي خطا في إستقامة الشوارع أو الجدراف أو المناسيب المختمفة أو في حاؿ حدوث أي خط

وال تعفي تعميمات كال مف جياز الميندس أو افراد  صاحب العمؿ الشفوية أو الخطية المقاوؿ مف مسؤوليتو 
 عف أي خطأ مف ىذا النوع حيث سيتـ إصالح أي خطأ عمى نفقة المقاوؿ فقط وميما بمغت كمفة ىذا االصالح .

ء وتنفيذىا داخؿ اي منطقة في االقميـ وبنفس االسعار وال % عمى كميات العطا25يحؽ لصاحب العمؿ أضافة  -12
 يتقاضى المقاوؿ جراء ذلؾ أي عالوات مقابؿ ىذة الزيادة في حاؿ إقرارىا وتنفيذىا . 

وؿ مراعاة اجراءات السالمة العامة وعدـ إغالؽ الشوارع كميا أو جزئيا إال بموافقة الجيات الرسمية بعد اعمى المق -13
غالقة الي شارع او ترؾ مخمفات في الموقع أو أي موقع إشعار المالؾ  بذلؾ وفي حاؿ مخالفة المقاوؿ لذلؾ وا 

غير مرخص بذلؾ مما يمحؽ الضرر باالخريف فأنو يتـ إزالتيا فورا وعمى حساب المقاوؿ ليتـ حسـ كمفة ىذا 
 التصويب مف مطالبات المقاوؿ القادمة بعد إشعار الميندس بذلؾ .

مقاوؿ إتخاذ االجراءات الالزمة لتصريؼ مياة االمطار والفيضانات التي قد تحدث في الموقع نتيجة يجب عمى ال - 14
االمطار واالحواؿ الجوية التي قد تسود اثناء تنفيذ االشغاؿ عمى اف المقاوؿ يتحمؿ وحده كمفة ىذة االجراءات 

ويجب ايضا عمى المقاوؿ المحافظة  موقع الوقائية واالضرار التي قد تحدث نتيجة ىذة الفيضانات والسيوؿ في ال
 .بإقتالعو وحسب تعميمات الميندس  عمى االشجار وزرع بديؿ لما يصرح

 الشروط الخاصو بالمبمغ االحتياطي : -15
ال يصرؼ المبمغ االحتياطي اال في حالة الفواتير الخاصو بالعوائؽ وتقدـ الى الميندس المشرؼ ويتـ   -1

 اعتمادىا . 
 % عمى قيمة كؿ فاتورة كنسبة ارباح ومصاريؼ اداريو . 5بة ربح يتـ احتساب نس -2
 ال يجوز احتساب اية اعماؿ ليا بنود ضمف البند االحتياطي . -3
 يجوز استئجار معدات او ايدي عاممة  اذا كانت ىناؾ عوائؽ ال يستطيع المقاوؿ تنفيذىا . -4

 
 ممارسة مينة المقاوالت وأداء ميامو بخصوص العقد : -ج

 

 مارسة الجيدة:الم -1
إذا لػػػـ يكػػػف قػػػد حػػػدد وصػػػؼ كامػػػؿ لمػػػادة أو منػػػتج أو مصػػػنعية ، فإنػػػو مػػػف المفيػػػوـ أف تكػػػوف تمػػػؾ 
المػػػػػػادة أو العمػػػػػػؿ مالئمػػػػػػة ألغػػػػػػراض العقػػػػػػد أو مػػػػػػا يمكػػػػػػف أف يسػػػػػػتنتج مػػػػػػف مضػػػػػػامنيو منطقيػػػػػػًا 
لممارسػػػػػات التنفيػػػػػذ الجيػػػػػدة  ، بمػػػػػا فػػػػػي ذلػػػػػؾ نصػػػػػوص البنػػػػػود والمواصػػػػػفات العامػػػػػة والمواصػػػػػفات 

 ية المعموؿ بيا .القياس
 المواصفات القياسية : -2

( أو غيرىا فإنو يجب عمى  B. S.S( أو )  A.S.T. Mإذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثؿ ) 
 المقاوؿ تقديـ شيادة المنشأ التي تبيف مطابقة ما يقدمو مف تمؾ المواصفات لما فيو قناعة الميندس.
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 المواصفات المقيدة  : -3
واحد إلحدى المواد أو المنتجات فإنو يجب عمى المقاوؿ التقيد بالبند ، وال يغير ذلؾ  إذا ما حدد مصدر

 المصدر الواحد بدوف موافقة خطية مف الميندس مقرونة بموافقة صاحب العمؿ .
 

 عالمات مرافؽ الخدمات المخفية : -4
ات مرافؽ وأف يعد ليا عمى المقاوؿ وضع إشارات بارزة في األماكف التي يوجد بداخميا مواقع لتمديد

مخططات مساحية واضحة ، وذلؾ لتسييؿ االىتداء إلييا عند إجراء الفحص عمييا أو صيانتيا أو 
 تصميحيا أو تشغيميا .

 

 استخداـ األيدي العاممة المحمية : -د
 

 المشاريع الممولة مف الخزينة أو القروض المحمية : -1
مؿ فييا مف قبؿ أردنيػيف ، يجوز استخداـ عمالة وافدة في الحاالت االستثنائية التي يتعذر الع -أ

 بموافقة وزارة العمؿ المسبقة .
عدـ إعطاء أية عطاءات فرعية مف الباطف لممقاوليف غير األردنيػيف ميما كانت األسباب وعمى    -ب

 أف يمتـز المقاولوف الفرعيوف بتشغيؿ العمالة األردنية فقط .
المشروع ذو طبيعة متخصصة وبحاجة إلى خبرة أجنبية فعميو أف  إذا تبيف لصاحب العمؿ أفّ  -ج

يرفع تقريرًا بذلؾ يبيف أسباب الحاجة لتمؾ الخبرة األجنبية إلى لجنة فنية خاصة لمنظر في مثؿ 
ىذه األمور ورفع تنسيباتيا إلى مجمس الوزراء إلصدار القرار المناسب حوؿ السماح لمشركات 

 -تشكؿ عمى النحو التالي :األجنبية ومقدار مساىمتيا و 
 معالي وزير األشغاؿ العامة واإلسكاف رئيسًا 

 وعضوية السادة 
 أميف عاـ وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف 

 مدير عاـ دائرة العطاءات الحكومية  
 نقيب  الميندسيف 

 نقيب المقاوليف
 وممثؿ عف الدائرة ذات العالقة بالمشروع.

 

 تنموية خارجية :المشاريع الممولة بقروض  -2
 يتـ مراعاة القوانيف األردنية ومف ضمنيا قانوف مقاولي اإلنشاءات األردنييف - 
يجوز تنفيذ ىذه المشاريع مف قبؿ مقاوليف غير أردنيػيف بالمشاركة أو االئتالؼ مع مقاوليف أردنيػيف  - 

 أو باالنفراد إذا اقتضت المصمحة العامة ذلؾ .
مػػػػف قبػػػػؿ مقػػػػاوليف غيػػػػر أردنيػػػػػيف فيجػػػػب االلتػػػػزاـ مػػػػف قبػػػػؿ ىػػػػؤالء  وفػػػػي حالػػػػة تنفيػػػػذ المشػػػػروع -

%( مػػػػف مجمػػػػوع العمالػػػػة المػػػػاىرة 70المقػػػػاوليف بتشػػػػغيؿ عمالػػػػة أردنيػػػػة ال تقػػػػؿ نسػػػػبتيا عػػػػف )
المطموبػػػػة والمقػػػػدرة تقػػػػديرًا حقيقيػػػػًا بموافقػػػػة وزارة األشػػػػغاؿ العامػػػػة واإلسػػػػكاف ، عمػػػػى أف ال يسػػػػمح 

 لعاديػيف غير الميرة .بتشغيؿ أي عدد مف العماؿ األجانب ا
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 عمى الوزارات والمؤسسات العامة والبمديات والشركات المساىمة العامة االلتزاـ ببالغ رئيس الوزراء  -3
واعتباره جزءا" مف شروط العقود التي تبرميا  وفي حالة ثبوت مخالفة أحكامو  1990( لسنة 6رقـ )

 مف قبؿ المقاوليف تتخذ بحقيـ اإلجراءات التالية :
إنذار المقاوؿ المخالؼ خطيًا عمى عنوانو مف قبؿ صاحب العمؿ لتصويب الوضع خالؿ مدة أقصاىا  -أ

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

 

ة في كودات البناء الوطني إذا تبيف وجود نقص في المواصفات العامة والخاصة تعتمد المواصفات الوارد -4
 األردني بحدىا األدنى .

 

 عمى المقاوؿ المحمي استخداـ اآلليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحمية عند تنفيذ األشغاؿ . -5
 

 معمومات مطموبة مف المقاوؿ
 ممثؿ ومستخدمو المقاوؿ ) جياز المقاوؿ المنفذ ( : *

ذ التػالي كحػد أدنػى ، وبحيػث يكػوف الجيػاز متفرغػًا لمعمػؿ فػي الموقػع يتعيف عمى المقاوؿ أف يعيف الجياز المنفػ 
طيمة مػدة تنفيػذ المشػروع ، وأف تكػوف لديػو المػؤىالت والخبػرات المدونػة أدنػاه فػي مجػاؿ اإلشػراؼ أو التنفيػذ أو 

 كمييما عمى مشاريع مماثمة :
 

 ث القٌمة األثرٌة.على المقاول أن ٌكون لدٌه خبرة سابقة فً العمل بمشارٌع مشابهة من حٌ
 

"على المقاول تعٌٌن الجهاز المنفذ التالً كحد أدنى، وبحٌث ٌكون الجهاز متفرؼا" للعمل فً الموقع طٌلة 
مدة تنفٌذ المشروع وأن تكون لدٌه المؤهالت والخبرات المدونة أدناه فً مجال اإلشراف أو التنفٌذ أو 

وعلى المقاول أخذ موافقة المهندس وصاحب العمل كلٌهما على مشارٌع مماثلة للمشروع موضوع العطاء 
على هذا الجهاز قبل تعٌٌنه وفً حال عدم قٌام المقاول بتعٌٌن أي من أفراد الجهاز المطلوب والمحدد أدناه 

ٌحق لصاحب العمل حسم المبالػ الشهرٌة خالل فترة اقصاها شهر واحد من تارٌخ أمر المباشرة فإنه 
 لحٌن تصوٌب الوضع: المبٌنة إزاء إسم كل منهم

 
شرٌطة احضار شهادة تفرغ من  ( سنوات5بتعٌٌن وكٌال مفوضاً بمؤهل هندسة مدنٌة بخبرة ال تقل عن) المقاول ٌلتزم) أ ( 

شهرٌا من  ( دٌنار 0211الشرط ٌتم خصم مبلػ وقدرة ) بهذاوفً حال عدم االلتزام متفرغ للمشروع ،  نقابة المهندسٌن 
 . استحقاقات المقاول

وبخبرة مماثلة ألعمال المشروع موضوع العطاء ال تقل  0عدد بمؤهل كلٌة جامعٌة متوسطة  مساح ) ب ( 
 سنوات( فً مجال اإلشراف أو التنفٌذ أو كلٌهما )الراتب الذي سٌحسم فيً حيال عيدم التعٌيٌن 3) عن

 .(لكل مساح دٌنار/ شهرٌا" 0111من قبل المقاول 
 

وض أو أي من أفراد جهاز المقاول المعيٌن للمشيروع مقياوال"  خير مصينفا" ليد  شرٌطة أن ال ٌكون الوكٌل المف *
 دائرة العطاءات الحكومٌة ووفقا" لما ٌلً:

 
للمقاول المحال علٌه العطاء أن ٌسمً نفسه أو أي من شركائه مدٌرا" للمشروع بصيفته وكيٌال" مفوضيا" أو  (0

المنفذ للمشروع شرٌطة تحقٌق المؤهالت المطلوبة أن ٌسمى نفسه أو أي من شركائه كفرد من أفراد جهازه 
والتيً نصيها: "إذا التيزم  0992( مين تعلٌميات تصينٌف المقياولٌن لسينة 01مع األخذ بعٌن اإلعتبار الميادة )

المقياول بتنفٌيذ أي مشيروع فٌترتييب علٌيه تيوفٌر األجهييزة الفنٌية واإلدارٌية حسيب شييروط عقيد المقاولية لكييل 
 جهزة الدائمة والمتفرؼة فً مكتبه الرئٌسً".مشروع وذلك إضافة الى األ
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ال ٌسمح للمقاول المحال علٌه العطاء أن ٌسيمى ميدٌرا" للمشيروع بصيفته وكيٌال" مفوضيا" أو أن ٌسيمى أي  (2

فرد من أفراد الجهاز المنفذ للمشروع إذا كان هذا الشخص المسمى مصنفا" لد  دائرة العطياءات الحكومٌية 
 د  مقاول  خر ؼٌر المقاول المحال علٌه العطاء.كمقاول  خر أو شرٌكا" ل

 
 *   التعامٌم المرفقة تعتبر جزء ال ٌتجزأ من وثائق العطاء

 

 مالحظة:
يتعيف االتفاؽ فيما بيف المقاوؿ والميندس عمى تواريخ تعيػيف كؿ فرد مف أفراد جياز المقاوؿ المنفذ  وفي حالة 

أي فرد منو دوف تعيػيف بديؿ لو فإنو سوؼ يتـ خصـ ما يقابمو  تخمؼ المقاوؿ عف تعيػيف أي فرد منو أو تغيب
 مف رواتب مثؿ ىؤالء األفراد غير المعينيف أو المتغيبيف حسب تقديرات الميندس .

 
 تسمية المقاوؿ الفرعي ألشغاؿ الكيروميكانيؾ وفئة تصنيفو . *

 
 فئة التصنيؼ     اسـ المقاوؿ                

 ػػػػػػػػػػػػػػػ                  ػػػػػػػػػػػػػ: الميكانيؾ
 ػػػػػػػػػػػػػػػ                  ػػػػػػػػػػػػػ:  الكيرباء

 

عمى المقاوليف غير األردنيػيف أف يقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومية شيادتيف األولى مف نقابة الميندسيف  *
ف ) حسب النموذج أدناه ( تفيد بأّف المقاوؿ قد استكمؿ األردنيػيف والثانية مف نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيػي

كافة اإلجراءات الخاصة بالمقاوليف غير األردنيػيف وفقًا ألحكاـ قانوف نقابة الميندسيف األردنيػيف وقانوف مقاولي 
 اإلنشاءات عند إحالة العطاء عميو وقبؿ توقيع اإلتفاقية ويحؽ لصاحب العمؿ أنيصادر كفالة مناقصتو التي

عمؿ بأي مطالبات ميما كاف سبؽ وأف تقدـ بيا دوف أف يحؽ لممقاوؿ االعتراض أو الرجوع عمى صاحب ال
 نوعيا 
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 النموذج
 

 
 عطوفة مدير عاـ دائرة العطاءات الحكومية

 
ءات القانونية وفقًا يرجى العمـ بأّف المقاوؿ السادة ......................................... قد استكمؿ كافة اإلجرا

 ألحكاـ قانوف ............................................................... المعموؿ بو .

 
 نقيب الميندسيف األردنيػيف .

 يب مقاولي اإلنشاءات األردنيػيف أو نق

 
 
 ( . Warrantyاإلقرار بضماف عيوب التصنيع )  *

 
كفالة عدلية صادرة عف الجية الصانعة او الوكيؿ لصالح صاحب العطاء تقديـ يتعيف عمى المقاوؿ الذي يحاؿ عميو 

(  730لضماف أي عيوب تنجـ عف التصنيع لكافة األجيزة والمعدات الكيروميكانيكية المشمولة بالعقد ولمدة )  العمؿ
، الستبداؿ أي مف األجيزة  يومًا مف تاريخ تسمـ األشغاؿ وبحيث تشمؿ ىذه الكفالة مسؤولية المقاوؿ المالية وخالفيا

( يومًا  730والمعدات الكيروميكانيكية التي تظير بيا عيوب تصنيع وتوفير القطع التبديمية محميًا أو أجنبيًا ولمدة ) 
 مف تاريخ تسمـ األشغاؿ.
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 ة ػػالشروط الخاص
المينػدس مػف حػيف ألخػر إلػى التػي يصػدرىا  التعميمػاتأف يػتـ العمػؿ حسػب الشػروط الفنيػة واف يتمشػى مػع  يجب -0

تنفيػػذ ىػػذا الجػػزء  المتعيػػدمػػف العمػػؿ فعمػػى  جػػزاءفنيػػة تتعمػػؽ بػػأي   ناحيػػةالعطػػاء آليػػة  إغفػػاؿالمتعيػػد وفػػي حػػاؿ 
 .يشير ألييا الميندس المشرؼ  والتيحسب األسس الفنية واألصوؿ المتبعة في مثؿ ىذه الظروؼ 

ماؿ الفتوحػات ميمػا كانػت نػوع الحفريػات ترابيػة أو صػخرية ( مف أع0/3عمى المقاوؿ عمؿ الحفريات حسب البند )-2
وحسػب المخططػات التنفيذيػو  ( وميمػا كػاف عمػؽ الطمػـ4وميما كانػت األعمػاؽ وكػذلؾ يكػوف الطمػـ حسػب البنػد رقػـ )

 .الموافؽ عمييا 
نيػؾ إذا ( اسػفؿ الكو  Ringوالمحػابس والمناىػؿ لصػرؼ الصػحي عمػى أف يػتـ تركيػب )  المناىؿيشمؿ رفع  العمؿ -3

 . سـ31عف  المسافةزادت 
 الخطيو عمى موافقة الميندس المشرؼ  الحصوؿالمقاوؿ عدـ االنتقاؿ مف مرحمة إلى أخرى إال بعد  عمى-4
فتػػرة العطػػاء والػػدفعات الماليػػة المتوقعػػة بعػػد  مػػعالمقػػاوؿ تقػػديـ برنػػامج عمػػؿ يوضػػع مراحػػؿ العمػػؿ وتزامنيػػا  عمػػى-5

   .باألعماؿ  المباشرةقبؿ موافقة الميندس المشرؼ ، وذلؾ 
عداد محاضر االجتماع  اجتماعاتالمقاوؿ أف يتعاوف مع الميندس المشرؼ في ترتيب مواعيد  عمى-6  .الموقع وا 
عداد التقارير  لبيافيتعاوف مع الميندس المشرؼ ألخذ الصور الفوتوغرافية  أفعمى المقاوؿ -7  تقديـ سير العمؿ وا 
  . العامةباإلشارات التحذيرية البلزمة لمسبلمة  يزود الموقع أفعمى المقاوؿ -8
 .المقاوؿ تقديـ وتسمية مختبرا معتمدًا لفحص المواد  عمى -9

المينػدس المشػرؼ وكػذلؾ إعػداد سػجبل خاصػًا  قبؿالمقاوؿ تقديـ طمبات االستبلـ حسب األصوؿ تعتمد مف  عمى-01
 1باألحواؿ الجوية 

اإلشػػػراؼ بػػػدالت  ارج أوقػػػات الػػػدواـ الرسػػػمي ، فػػػأف المقػػػاوؿ يتحمػػػؿأف يعمػػػؿ خػػػ لممقػػػاوؿصػػػرح لمينػػػدس  إذا -00
 .الزائدة عف ساعات الدواـ المقررة  لمساعات

 ومكممػػةوالمواصػػفات الخاصػػة مكممػػة لمجػػزئيف األوؿ والثػػاني مػػف دفتػػر عقػػد المقاولػػة  الخاصػػةالشػػروط  تعتبػػر-02
   واإلسكافشغاؿ العامة لممواصفات العامة لممباني والطرؽ والجسور الصادرة عف وزارة األ

 .المقاوؿ محاولة تقميؿ الضجيج وتمويث البيئة قدر المستطاع  عمى   -03
  .إعادة كافة األوضاع المحيطة بمناطؽ العمؿ كما كانت عمية  المقاوؿ عمى  -04
 

أي أحد أو  أصابوإذا ما تسبب في  –أف يبمغ الميندس خطيا وفورا عف أي حادث يقع في الموقع  المقاوؿ عمى  -05
المقاوؿ أف يبمغ السمطة المختصة بيذه الحوادث إذا  عمىوعمية أف يزوده بجميع التفاصيؿ ، كما يتعيف  –األضرار بالممتمكات 

 ذلؾ تتطمبكانت القوانيف واألنظمة 
وبطاقات بجياز خموي في حاؿ تعذر توفير ىاتؼ ارضي بياتؼ نقاؿ  عمى المقاوؿ تاميف جياز االشراؼ– 07

 .دينار  41ة بقيمة شيري
 مف عقد المقاولة . 04/3( نسخ حسب المادة 5عمى المقػاوؿ تزويد السمطػة بالمطالبات الماليػة مكونػة مف )-08
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( مقاطع طوليو وكذلؾ عمؿ مقاطع عرضيو قبؿ البدء بالتنفيذ واخذ  profilesعمى المقاوؿ القياـ بعمؿ ) -09
 حتساب أي شارع دوف ذلؾ .موافقو الميندس المشرؼ عمييا ولف يتـ ا

 ( وتركها حسب المىاصفات .M.C.1التزام المقاول بىضع طبقة ) -21

 جميع العينات المؤخوذه في الموقع  تكوف خاضعو الختبار فحص ضبط الجوده . -20
نود عمى المقاوؿ رفع مناىؿ الخدمات مف صرؼ صحي ومياه واتصبلت وكؿ ذلؾ محمؿ عمى اسعار  ب-22

 ؿ الشارع القائـ ومراجعة سمطة المياه قبؿ التسعير .ىؿ غير ظاىره اسفالعطاء المنا
الت وكيرباء ومياه وتصريؼ اعمى المقاوؿ التعامؿ مع الخدمات الموجوده في  اسفؿ جسـ الطريؽ ) اتص -23

 صحي ( وعمؿ مجسات  طوليو وعرضيو قبؿ البدء بالحفريات.
% دوف مطالبة المقاوؿ بتغير اسعار لمبند او البنود 25العطاء بنسبة  يحؽ لصاحب العمؿ زيادة او تنقيص في كميات -24

 التي تزيد او تنقص عف ذلؾ .
شػروع المنفػذه عمػى الواقػع مػف قبػؿ مسػاح المقػاوؿ ويقػدـ الحصػر والكيػؿ ميتـ حصػر الكميػات والكيػؿ بػالرفع المسػاحي لم -05

 ليتـ اعتماده وتدقيقو مف قبؿ الجياز المشرؼ وحاسب الكميات 
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 الممحػػػػػػػػػؽ
 اختبار درجة رؾ الردـ الصخري بالطريقة المساحية : طريقة -1

درجة رؾ الردـ الصخري باألجيزة والمواد  عمىيجب عمى المتعيد أف يجري الفحوصات المناسبة  –  1
 لضبط درجة الرؾ . معيارالمتوفرة وذلؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى أفضؿ 

دـ الصخري المراد فحصو عمى سطح صمب وثابت وضع مقطع الر  يجب -0
المشرؼ واف تكوف المواد و سماكة طبقة الردـ  الميندسوحسب طمب 

 مطابقة لممخططات والمواصفات .
نقطة تسوية عمى األقؿ  02تكوف أبعاد مقطع الفحص كافية لعمؿ  أف يجب -3

 3ـ وبحيث ال يقؿ عدد النقاط عمى أي خط عف 5 ضمعياشبكة مربعة طوؿ 
ـ ويجب اف تؤخذ 3طبقة الفحص عف  حافةقاط وال يقؿ بعد أي نقطة عف ن

 موافقة الميندس عمى ىذا الترتيب .
أشواط عمى األقؿ ثـ يتـ  3 وبواقعالرؾ بعد ذلؾ بواسطة مدحمة رجاج  يبدأ -4

يكوف رأسيا في  بحيثإنشاء التسوية بدؽ قضباف حديدية صغيرة مدىونة 
 قرصقراءة تسوية عند كؿ نقطة عمى مستوى سطح طبقة الفحص ، ثـ يتـ 

ومثقوب في مركزه وذلؾ لمتأكد مف وجود  0سـ32حديدي مبسط مساحتو 
 القضيب. مركزىذا القرص عمى 

قراءات إضافية عمى نقاط التسوية بعد كؿ شوطيف إضافييف ويعتبر  أخذ يتـ -5
% مف معدؿ  2.5يكوف معدؿ اليبوط ال يزيد عف  عندمافحص الرؾ مكتماًل 

 التي يقررىا الميندس .    السماكةالطبقة المركوكة أو  سماكة
شوطيف إضافييف  تنفيذ% فيجب  2.5كاف معدؿ اليبوط أكثر مف  إذا -6

معدؿ  أصبحبالمدحمة الرجاجة ومف ثـ تؤخذ قراءات التسوية كالسابؽ فإذا 
 % فيعتبر الفحص مكتماًل وال تعاد ىذه الخطوة . 2.5اليبوط أقؿ مف 

األشواط الالزمة  لعددوات السابقة يتقرر الحد األدنى ضوء الخط وعمى  -7
 العمؿلمحصوؿ عمى درجة رؾ مناسبة ،وعمى المتعيد أف يستعمؿ أسموب 

أي حاؿ فال يجوز أف تقؿ عدد  وعمىالمذكور أعاله بما فييا عممية الردـ  
 . 5األشواط عف 

مرة أي تغيير بالمواد و  عمىأف تجري خطوات الفحص السابقة أيضًا  يجب -8
حتى يتـ اعتماد  لإلنشاءواحدة في األسبوع عمى األقؿ خالؿ المراحؿ األولى 

بالغرض المطموب وبعد ذلؾ يمكف التقميؿ مف  يفينموذج دحؿ مناسب  
 . دسينالمفترات الفحص وحسب موافقة 
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 -ويشمؿ ما يمي : والحفريات التسوية أعماؿ
 : الحفريات  - 1/  3

حسػػب  وكػػذلؾ المطموبػػةمػػف كػػؿ نػػوع ترابػػي أو صػػخري ميمػػا كانػػت األعمػػاؽ الحفريػػات  عمػػؿ           
والطوليػػػة لمطريػػػؽ ويجػػػب عمػػػى  العرضػػػيةالمخططػػػات والمناسػػػيب وتعميمػػػات المينػػػدس المشػػػرؼ والمقػػػاطع 

إيصػاؿ الطريػؽ الجديػد بػقخر قػديـ أو إيصػاؿ  ذلػؾبػبعض سػواء كػاف  بعضػياد إيصاؿ وربط الطرؽ عيالمت
ذلػػػؾ أعمػػػاؿ حفريػػػات او طمػػػـ ضػػػمف جسػػػـ الطريػػػؽ  تطمػػػبضػػػيا بػػػبعض ميمػػػا وربػػػط الطريػػػؽ الجديػػػدة بع

المشػػرؼ وضػمف جميػػع أنػواع التربػػة ) ترابػي أو صػػخري (  المينػدسلموصػوؿ إلػى المناسػػيب التػي يحػػددىا 
تكػوف عموديػة عمػى  سواء في مناطؽ الطمػـ أو منػاطؽ القطػع بحيػث ال الطريؽجانبي  تيذيبمع ضرورة 

الحفريػػات لمطمػػـ بعػػد  اسػػتعماؿويمكػػف  االنييػػارقػػة مائمػػة لكػػي ال تػػؤدي إلػػى بطري تيػػذبجسػػـ الطريػػؽ بػػؿ 
 المينػػػدسونقػػػؿ الفػػػائض خػػػارج الموقػػػع حسػػػب تعميمػػػات  المينػػػدس وعمػػػى أف تكػػػوف ناجحػػػة مخبريػػػاً  موافقػػػة

% مػف الكثافػة 95 بدرجػةالمشرؼ دوف المطالبة بػأي زيػادات وعمػى المتيعػد رؾ الطبقػة النيائيػة لمحفريػات 
 . تحدد بتجربة بروكتور العظمى كما

ـ بعػد عػرض قاعػدة الجػدار مػف ناحيػة الطمػـ 0وكذلؾ تشمؿ الحفريات لمقواعد الجدراف االستنادية باضافة 
ـ  4بكامؿ ارتفاع الجدار وفي حالػة القطعيػات التػي يزيػد ارتفاعيػا عػف   working spaceكمنطقة عمؿ 

لفنيػػػة والميػػػوؿ المناسػػػبة تفاديػػػا اليػػػة  انييػػػارات يقػػػـو المقػػػاوؿ بعمػػػؿ الحفريػػػات البلزمػػػة حسػػػب المواصػػػفات ا
 وحسب تعميمات الميندس المشرؼ وبدوف اية مقابؿ لتمؾ االعماؿ  

 أعَبه اىطٌَ  -4
   -الناتج عف القطعيات : الترابيالطمـ  4/1
قػؽ تح بحيػثالترابي الناتج عف أعماؿ الحفريات تستخدـ ىذه المػواد ألعمػاؿ الػردـ عمػى طبقػات  القطعحالة  في

 المواصفات التالية 
 2سـ بعد الدحؿ  02ال تزيد سماكة الطبقة عف  أف  -1
% مػف كثافػة بروكتػور المعػدؿ ألخػر طبقتػيف مػف الطمػـ وبسماكػػػة  95تقؿ عف  الالرؾ  درجة -0

( وذات  sup Gradeطبقػػػػة بعػػػػد الػػػدحؿ اسفػػػػؿ طبقػػػػة القاعػػػػدة الترابيػػػػػة )  لػػػػكؿسػػػـ  02
CBR2%  10يقؿ عف  ال 

مف كثافػة بروكتػور المعػدؿ لمطبقػات السػفمي بحيػث ال تكػوف المػواد  95تقؿ عف  ال الرؾ درجة -3
   2% 8مف  اكبر C B R –7   أو A-   6تصنيؼذات 

 2 3غـ / سـ 1ر7عف  تقؿالجافة العظمى ال  الكثافة  -4
 (AASHTo) ( (     ) T 267)% حسب طريقة 5ال تزيد عف   العضوية المواد -5
 ( :   ROCK FiLL)  الصخريأعماؿ الطمـ  – 4/0

   -الطمـ الصخري مالئمة إذا حققت الشروط التالية : مواد تعتبر
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 سـ  32اكثر مف المواد اكبر مف  أو% 05كاف  إذا -1
 سـ  7ر5اكثر مف المواد أكبر مف  أو% 52كاف  إذا -0
 / أ مناطؽ ردـ بسماكة أقؿ مف متر 4/0 -3

ال  بحيػثحسػب سػمؾ الطبقػة المػراد إنشػاؤىا الردـ الصخري مف قطػع صػخرية مختمفػة األحجػاـ  مواد تتألؼ
مػف مػواد الطبقػة  األقػؿ% عمػى 75سـ واف تؤلؼ ىذه الحجـو مػا نسػبتو 52يزيد سمؾ الطبقة الواحدة عف 

، عمػى أف ال يزيػد حجػـ أعمػى% منيػا كحػد 05نسػبتو  مػػا    Materials Fillny وتولػؼ المػواد المالئػة
مػػواد مالئػػة مناسػػبة ومضػػافة بصػػورة  اسػػتخداـفػػي حػػاالت  سمػػػاكة الطبقػػة أال 3/0الصػػخور الكبيػػرة عػػف 

% مػػف سػػماكة الطبقػػة ويجػػب أف تكػػوف الػقطػػػع 92منفصػػمة حيػػث يمكػػػف اسػػتخداـ حجػػـ صػػخور يعػػادؿ 
   0.  05الفرد والدحؿ وذات وزف نوعي ال يقؿ عف  أعماؿالصخرية قاسية صمبة قادرة عمى تحمؿ 

 Surveyر ؾ ليػذه الطبقػة بواسػطة الطريقػة المسػاحية  عممية الدحؿ يجب أف يتـ فحص درجػة إتماـ بعد

test)) بطريقػة قػرص التحميػؿ) أو  Plate  (Test  Beariny  يػرد شػرح مفصػؿ لطريقػة أجػراء  حيػث
 أما حدود تجربة قرص التحميؿ   2( 1) رقـفي الممحؽ   وحدوده  Suevy  Plate)   الفحص المساحي 

Beariny  test)  التاليةة ( فيجب تحقؽ المعادل :-   
ME 2          

( E= Youny   Modulus )                 :           
ME 1 

 ردـ بسماكة أكثر مف متر :  مناطؽ -/ب4/0
 .C . Bالتربػة ذات كانت( (TOPPiNGالقطع وعند الوصوؿ إلى منسوب القاعدة التربية) حالةفي  -0/0/ 3

R  سـ ( اسفؿ القاعدة الترابيػة تحقػؽ نسػبة  02وبسماكة أف الطبقة )  مف% وبعد التأكد 15 اكبرمفC.B.R  
األرض مػػف الجػػذور والنباتػػات وحػػرث  تنظيػػؼيػػتـ  فأنػػةA-7 أوA-6 تحػػت يقػػع% وتصػػنيؼ ال 12يقػػؿ عػػف  ال

% مػػف كثافػػة بروكتػػور المعػػدؿ ) يػػتـ 98ؾ بحػػد أدنػػى  رسػػـ مػػف األرض ورشػػيا بالمػػاء ودحميػػا إلػػى درجػػة 02
بعدىا وضع طبقػة مػواد الفرشػيات ، وفػي حػاؿ كػوف المػواد لمطبقػة اسػفؿ  ويتـمربع ( محاسبة المقاوؿ بالمتر ال

،  أوA-7- A-6تحػت  يقػع الC .B .Rسػـ ال تحقػؽ المواصػفات المػذكورة أعػاله 02وبسػماكة  الترابيػةالقاعػدة 
   2 ادناة 3/0/3فأف العمؿ يتـ حسب البند 

  C.B . Rدة الترابيػة وكانػت مػواد ىػذه الطبقػة ذات القطع وعند الوصوؿ إلى منسػوب القاعػ حالةفي  – 3/0/3
سػػـ ، ومػػف ثػػـ يػػتـ فحػػص المػػواد اسػػفؿ القاعػػدة الترابيػػة 02% فأنػػة يػػتـ إزالػػة ىػػذه الطبقػػة بسػػماكة 15مػػف  أقػػؿ

يػتـ  فأنػةA-7أو  A-6% أو ذات تصػنيؼ  12مػف  أقػؿ C . B .Rذات المػوادسػـ ، فػإذا كانػت ىػذه 02ولعمػؽ 
المػػواد ذات  تكػػػوف% واف ال 12يقػػؿ عػػف  ال  C.B .Rداليا بمػػواد بحيػػث تحقػػؽ ىػػذه المػػواد أو اسػػتب تحسػػيف
 الترابيػة) وتعتبر ىذه المواد محممة عمى سعر الطمـ ( ويتـ بعد ذلؾ وضػع مػواد القاعػدة  A-6  أوA-7تصنيػؼ

   2بحيث تحقؽ المواصفات الواردة بالجدوؿ المرفؽ 
سػـ مػف  15قاعدة الترابية وكانت المواد صخرية يجب إزالة في حالة القطع وعند الوصوؿ الى منسوب ال 3/0/4

 منسوب القاعدة الترابية واستبداليا بمواد مطابقة لمواصفات القاعدة الترابية المبينة بالجدوؿ المرفؽ.
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 مناسػػبنػػواتج القطػػع والحفريػػات غيػػر الصػػالحة أو الفائضػػة عػػف الحاجػػة ونقميػػا إلػػى مكػػاف  أزالػػويػػتـ  -3/0/5
الموقػع بجانػب المنحػدرات أو  يكػوفلمينػدس المشػرؼ عمػى أف ال يمحػؽ ضػررًا بػأمالؾ األخػريف ، واف ال يوافؽ عميػة ا

 .الجانبيةمداخؿ العبارات وال يؤثر عمى اتزاف ميوؿ الطريؽ 
في حالة عػدـ كفايػة أو عػدـ صػالحية نػواتج القطػع والحفريػات ألعمػاؿ الػردـ فعمػى المقػاوؿ اسػتخداـ  – 3/0/6

رج الموقع ويػتـ محاسػبة المقػاوؿ عػف ىػذه األعمػاؿ بػالمتر المكعػب كمػواد مسػتعارة بغػض النظػر عػف مواد ردـ مف خا
 مسافة نقؿ المواد.

،  المرفػػؽخنػػادؽ جانبيػػة لمطريػػؽ فػػي منػػاطؽ القطػػع الصػػخري والترابػػي حسػػب المقطػػع النمػػوذجي  تنفيػػذ 7/ 3/0
مشػمواًل بأسػعار الفتػوح والتسػوية  العمػؿويعتبػر ىػذا وعمى أف يراعى انتظاـ الميؿ الطولي لمخندؽ ، لتصريؼ الميػاه ، 

2 
نشاء تحت البند )   /أ( أعاله عمى أف التزيد سػماكة الطبقػة 4/0يراعي ما ورد مف خواص مواد وطرؽ اختبار وا 

الواحػػدة عػػف متػػر واحػػد مػػع ضػػرورة التقيػػد باألحجػػاـ التاليػػة ضػػمف ىػػذه المنػػاطؽ ، وكممػػا كانػػت المػػواد المالئػػة مائمػػة 
 نة كمما كاف ذلؾ أفضؿ :لمخشو 

 (  Rock  Fill  Materialمواد الـر الصخري : )
 نسبة المار    الحجـ 

 122    سـ 92
 %92-62    سـ 62
 %52-05    سـ 32
 % 5-2     سـ 15
 ( filliny  Materialsالمواد المالئة : )  – 0

  نسبة المار % مقاس المنخؿ
    122    بوصة 6
 122-90 بوصة 5
 92-83 بوصة 4
 88-74 بوصة 3
 82-62 بوصة 0
 74-52 بوصة 1 0/1
 66-42 بوصة  1
 58-30 بوصة 4/3
 50-32 بوصة 0/1
 52-08 بوصة 8/3
 #4 32-42 
 #022 2-12 
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 . أعماؿ الفرشيات :5

 : األوؿ( الوجو  SUP BASE) األساسطبقة ما تحت  -5/1
أو الصػخور البازلتيػة أو الجرانيتيػة  الجيػريجػر  في ىذه الطبقة مف نػاتج تكسػير الح تستخدـالمواد التي  تتكوف

( المرفػؽ والعمػؿ  0ـ ) ػعمى أف تحقػؽ المواصػفات الػواردة فػي الجػدوؿ رقػ ،أو مف مواد حصمة السيؿ المغربمة 
المػاء  ورشىذه الطبقة كما ىو مبيف بالمقاطع العرضية المرفقة ويشػمؿ ذلػؾ تقػديـ وتوريػد  إنجازالمطموب ىو 

 العرضية . بالمقاطع   المحددةبالسماكة والميوؿ  اد حتى المناسيب المطموبة ووخمط و دحؿ المو 
 غيػرتكسير الصخور البازلتية او الجرانيتية أو حصمة السيؿ المغربمة أو أيػة مػواد  ناتجحاؿ استخداـ مواد  وفي

مػػى الميػػوؿ أو حصػػرىا بطريقػػة مناسػػبة بحيػػث تحقػػؽ التماسػػؾ ع المػػوادمتماسػػكة فأنػػو يجػػب أف يػػتـ معالجػػة  
 . وحسبما يراىا الميندس المشرؼ .% 95وتكوف درجة الرؾ المطموبو  لمفرشياتالجانبية 
وقبؿ رشػيا بالمػاء  جافةحالة المواد وىي  في(   S.Eألجراء فحص المكافئ الرممي )  العينة: يتـ اخذ  مالحظة

. 
 ( الوجو الثاني : BASEطبقة األساس )  -0/  5

الصػخور الجيريػة أو البازلتيػة أو الجرانيتيػة عمػى  تكسػيرخدـ فػي ىػذه الطبقػة مػف نػاتج التي تست المواد  تتكوف
( والعمػؿ المطمػوب ىػو إنجػاز ىػذه الطبقػة  3في الجػدوؿ المرفػؽ رقػـ )  والمبينةأف تحقؽ المواصفات المطموبة 

 حتػػىو دحػػؿ بالمقػػاطع العرضػػية المرفقػػة ويشػػمؿ ذلػػؾ تقػػديـ وتوريػػد ورش المػػاء وخمػػط وفػػرش  مبػػيفكمػػا ىػػو 
 في المقاطع العرضية المرفقة  . المحددةوالميوؿ  وبالسماكةالمناسيب المطموبة  

 تحقػػؽغيػػر متماسػػكة فانػػو يجػػب أف  الجرانيتيػػة  أوالصػػخور البازلتيػػة  تكسػػيرنػػاتج   مػػوادحالػػة اسػػتخداـ  وفػػي
 التماسؾ المطموب لكامؿ عرض الطريؽ ، وفي حالة عدـ تحقيؽ ذلؾ

أو حصرىا بطريقػة مناسػبة بحيػث تحقػؽ التماسػؾ عمػى الميػوؿ الجانبيػة وحسػب مػا  الموادأف يتـ معالجة  يجب
 .% 98وتكوف درجة الرؾ المطموبو الميندس المشرؼ  يراه

 ( في حالة المواد وىي جافة وقبؿ رشيا بالماء .SEألجراء فحص المكافئ الرممي )  العينة: يتـ اخذ  مالحظة
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 (PRIME COAT . الوجو التأسيسي )6
حسػػب نوعيػػة  0ـ( كغػػـ /  1,5 – 1أف يػػرش ) عمػػى( MC-70مػػف نػػوع )  اإلسػػفمتيجػػب أف يكػػوف  - 1/  6

 المشرؼ . الميندسالسطح المراد رشو وبموجب تعميمات 
 النيائي لطبقة األساس بواسطة ظاغطة ىوائية أو مكنسة ميكانيكية . السطحيجب تنظيؼ  -0/  6
المػػػاء وبصػػػورة خفيفػػػة قبػػػؿ رش اإلسػػػفمت بػػػثالث سػػػاعات ووفقػػػًا لتوجييػػػات ب السػػػطحرش و دحػػػؿ  - 3/  6

 . المشرؼالميندس 
 ( درجة مئوية . 82 – 45رشاش ميكانيكي مقبوؿ وبدرجة الحرارة المناسبة )  بواسطػةيتـ الػرش  - 4/  6
 أو العواصؼ الرممية . الشديدةالرش في األجواء الماطرة وذات الرياح  يمنع  -5/  6
 عمى األسطح المرشوشة . السيريمنع حركة  - 6/  6
 ( المرفؽ . 4حسب الجدوؿ رقـ )  المخبريةالفحوصات  - 7/  6
 
 ( .SEAL COAT/ الوجو الختامي )   7
 
(  5جػدوؿ رقػـ )  فيبازلتي وبالخواص المبينة   أوحصمة ناتج تكسير حجر جيري أو جرانيتي  تستعمؿ  -7/1

 .1991لطرؽ والجسور لعاـ المرفؽ وحسب مواصفات إنشاء ا
 . ميكانيكياستعماؿ موزع حصمة ميكانيكي ورشاش إسفمت  يجب  -7/0
 ( المرفؽ .5( معدؿ الرش حسب ما ورد في جدوؿ رقـ )RC250( أو  )RC80)  أويستعمؿ إسفمت  - 7/3
 رممية.اإلسفمت في األجواء الماطرة أو ذات الرياح الشديدة أو العواصؼ ال لمواديمنع الرش  - 7/4
 ( المرفؽ. 5حسب الجدوؿ رقـ )  المخبريةالفحوصات  - 5/ 7
 
 

 أعماؿ الخمطات اإلسفمتية – 8
 
 (  Tack COAT/ أ  الوجو الالصؽ ) 8
 
 ـ .1991تتـ ىذه األعماؿ وفقًا لمواصفات إنشاء الطرؽ والجسور لعاـ  -
( وحسػػب  RC800( أو ) RC250تػػتـ أعمػػاؿ الوجػػو الالصػػؽ بحيػػث يكػػوف اإلسػػفمت المسػػتعمؿ مػػف نػػوع ) -

 طمب الميندس المشرؼ وبالمعدؿ الذي يتطمب واقع العمؿ وحسب نوع السطح المراد رشو .
يجب تنظيؼ السطح جيدًا بواسػطة الضػاغطة اليوائيػو ) الكمبريسػر( قبػؿ رش الوجػو الالصػؽ وال يػدفع سػعر  -

نما يكوف محماًل عمى أعماؿ الخمطة اإلسفمتية .  ليذا العمؿ وا 
 نع الرش في األجواء الماطرة وذات الرياح الشديدة أو العواصؼ الرممية .يم -
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( وذلؾ إعتمادًا عمى نوع مادة الوجو الالصػؽ وعمػى نػوع 2كغـ / ـ 0.1-0.6يكوف معدؿ رش الوجو الالصؽ ) -
 السطح المراد رشو وحسب تعميمات الميندس المشرؼ .

 تمنع حركة السير عمى األسطح المرشوشة . -
 ـ .1991ىذه األعماؿ وفقًا لمواصفات إنشاء الطرؽ والجسور لعاـ  تتـ -
يتـ رش الوجو الالصؽ قبؿ وضع الخمطة اإلسفمتية بسػاعتيف عمػى األقػؿ عمػى اف يػتـ تزفيػت جميػع األسػطح  -

المرشوشة بيذه المادة في نفس اليـو وال يسمح بوضع خمطة إسفمتية عمى ىذه األسطح في اليـو التػالي مػا لػـ 
 ذ موافقة الميندس المشرؼ عمى ذلؾ .تؤخ
 
 (   HOT MIX/ ب الخمطة اإلسفمتية الساخنة ) 8 
( ويكػػوف اإلسػػفمت المقمػػوب ىػػو  HOT Bituminous conreteالخمطػػػة اإلسػػفمتية تكػػوف مػػف نػػوع )  –أ 

 ( وحسب طمب الميندس المشرؼ .  60 / 70أو   100 /  80االسفمت الجامػد)
( درجػة مئويػة كمػا يجػب اف تكػوف  ( 120رارة بعػد الفػرادة وقبػؿ الػدخؿ مباشػرة عػف يجب اف اليقؿ درجػة الحػ -

 -درجة حرارة الخمط كما يمي : 
 80 / 100 األسفمت                                      60 / 70اإلسفمت 

    3  -ـ 156                        2ـ + 158درجة حرارة الخمط 
  3 -ـ 143                3 -ـ 148ؿ درجة حرارة قوالب مارشا

 
 
 
 

  Breakdownإف درجػػة الحػػرارة بعػػد الفػػرادة مباشػػرة ىػػي الدنيػػا التػي يجػب أف تبػدأ عنػدىا الػدحؿ األولػػى )

Rolling وال يسمح اف تكوف درجة الحرارة  أقػؿ مػف ذلػؾ كمػا أنػو يجػب مالحظػة الخمطػة داخػؿ الخالطػة عػػف )
( درجػػة 10ال تزيػد درجػػة حػرارة الحصػػمة عػػف درجػة حػػرارة اإلسػفمت عنػػد الخمػط عػػف)  ( درجػة مئويػػة واف 160)

 مئوية .
 السطحية مف كثافة مارشاؿ اليومية ،  % ( لمطبقة 97يجب أف ال تقؿ درجة الرؾ عف )  –ب 
 
 ( Fillerج مواد التعبئة ) -8

الكمسػي أو غبػار الخامػات يجب اف تكوف مػادة التعبئػة مػف مػواد مسػحوقة سػحقًا ناعمػًا كغبػار الحجػر  -
المعدنيػػة أو األسػػمنت أو مسػػحوؽ الجيػػر واف تكػػوف خاليػػة مػػف الكتػػؿ اليشػػة أو سػػيمة التفتػػت ومػػف 

 -المواد الطينية والمواد العضوية واف تكوف لدنة واف تكوف مطابقة لمتدرج التالي:
 

 وزف .قياس المنخؿ                          النسبة المئوية لممار مف المنخؿ بال
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100                                      30 # 
100 - 95                                           50 # 

100 – 70                                         200 # 

 

 المسػتعممة( جميع أنػواع الحصػمة  physical propertiesالخصائص الطبيعية لمحصمة واالختبارات )    -د
  2( المرفؽ  6بالخميط يجب أف تطابؽ المتطمبات الطبيعية المذكورة في الجدوؿ رقـ)

  -درج خميط الحصمة :ػػت  - 1
 تكسير حجر جيري أو غرا نيتي وال يسمح باستعماؿ حصمة الودياف  ناتج( يجب أف تكوف الحصمة 1)
 ممخػػػصيجػػػب أف تتطػػػابؽ مػػػع بػػػاقي الخػػػواص بمػػػا فييػػػا تػػػدرج الحصػػػمة المخموطػػػة مػػػف مػػػواد التعبئػػػة  -( 0)

ألنػػواع الحصػػمة كػػؿ  النسػػبيالمواصػػفات المرفػػؽ وعمػػى المتعيػػد أف يقػػـو بتعػػديؿ وضػػبط خالطتػػة لتػػأميف توزيػػع 
نيػائي إذا مػا تمػت مقارنتػو بمعادلػة خمػيط  خمػيط( واألسػفمت مػف اجػؿ إنتػاج   fillerعمػى حػده ومػادة التعبئػة )

  2الحدود التالية  تصميـ مارشاؿ في المختبر ( ضمف حسبالعمؿ )  
 اىَئ٘يخ  اىْسجخاىَسَ٘ح ثٖب                                   اىقص٘ٙ ٗربدباىزف

                     5 +فوؽ                                                 وما   83   منخؿ
                               4 +                                         200= لوحتى منخؿ =  مدخؿ
  1.5+                                              200مف منخؿ =    المار
        3.0األسفمت                                                          _  نسبة

            
   -(  :    mix  trial Marshallالخمطة التصميمية ) خصائص  -  ىػ

 -التنصميمية حسب المتطمبات التالية : الخصائص تكوف
 الثبات )كغـ ( درجة

Stability AA SHTO T245                         1000  األدنى  الحد 
 ) الزحؼ (  -0
    Test  1245 FLOW                     (16/100  -   8/100)  مف االثنيف 
 ( %   3-5يط اإلجمالي ) نسبة الفراغات اليوائية في الخم  -3     

 04 لمػدة   62فقداف الثبات حسب فحص مارشاؿ لمعينات المنقوعة في ماء حرارتػو درجةفي  النقص -4
)  دقيقػػة  32 لمػػدة  62بالمقارنػػة مػػع درجػػة الثبػػات التػػي تقػػاس بعػػد الغمػػر فػػي مػػاء حرارتػػو  سػػاعة
Loss  stability  of     )05    الحد األعمى % 

ادنػى الطبقػة السػطحية بطريقػة  حػد%    13         محسػوبة V M Aعدنيػة  الم الفراغػات نسػبة -5
 الرابطو % حد أدني الطبقة  10                (M S- 2 ) األمريكيمعيد اإلسفمت 

   -: استعماؿ يراعي -6
   2الباردة  لممناطؽ   100/80 اإلسفمت
 الحارة  لممناطؽ    100/60اإلسفمت
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 موب مف قبؿ الميندس المشرؼ ( المط اإلسفمت) يتـ تحديد نوع 
  -: التاليةالحصمة لمفحوصات  تخضع

( ويشػػترط نجاحيػػا بتحقيػػؽ     ASTM 1664( حسػػب )       test  striping فحػػص التسػػمخ ) -7
 %    95تغطية ال تقؿ عف  نسبة

يؽ ويشترط نجاحيا بتحق االسكندنافية( حسب الطريقة   test dynamic )  الديناميكي_ فحص التسمخ 
أعاله يجب  الفحصيفحالة عدـ تحقيؽ النتائج المطموبة ألي مف  وفي%    60نسبة تغطية ال تقؿ عف 

 الصانعة( حسب تعميمات الشركة stripping agent  anti إضافة مواد تساعد عمى التماسؾ ) 
  2وبالنسبة التي يقررىا الميندس 

 dryer(او)continuous plantكيو وعدـ استخداـ )(االتوماتي batch plant (استعماؿ الخالطو االسفمتيو 

drum mix.plant) 
 5%اف التزيد نسبة الصواف عف -
 :يتـ عمؿ تصميـ جديد في أي مف الحاالت التاليو -  8

 اذا نقصت قيمة الثبات االوؿ او زادت نسبة فقداف الثبات عف الحدود المطموبو. -1
 القيمو في التصميـ. عف %0.1اذا تجاوز معدؿ الوزف النوعي  لمحصمو + -0

عف معدؿ قيمة الكثافػو النوعيػو لمتصػميـ االصػمي  0.50–اذا تجاوز معدؿ قيمة الكثافو النوعيو لمخميط  -3
. 

 عف القيمة في التصميـ 10%اذا تجاوز نسبة االمتصاص لمماء + -4
 سماكة الطبقو : - 9

و موضػػح فػػي المخططػػات (او سػػـ بعػػد الػػدحؿ )او كمػػا ىػػ5يػػتـ فػػرش الخمطػػو بطبقػػة واحػػده وسػػماكة التقػػؿ عػػف 
 شاقولي ( . 1افقي :  0بالعرض المحدد لكؿ طريؽ عمى اف تشطؼ الجوانب بمسؿ )

 

 

 

 : عممية الدحؿ-12
يجػػب اف يػػتـ الػػدحؿ كمػػا ىػػو موضػػح تاليػػًا اال اذاكانػػت ىنػػاؾ وسػػائؿ حديثػػو غيػػر ذلػػؾ وحسػػب موافقػػة المينػػدس 

 المشرؼ .
( بحيػث التكػوف درجػة الحػراره اقػؿ مػف Breakdown Rollingيجب اف يتـ الػدحؿ االولػي ) -1

درجو مؤيو وبواسطة مدحمو حديد مع مراعػاة اف تكػوف العجػالت الجػاره ىػي اوؿ مايػدحؿ 102
 عمى الخمطو .

درجػو مؤيػو  92يتـ الدحؿ بعػد ذلػؾ بمدحمػة الكوتشػوؾ عنػدما تكػوف درجػة الحػراره التقػؿ عػف  -0
عػف العمػؿ مػع مراعػاة اضػافة المػاء  لمنع التصاؽ االسػفمت بػالعجالت  وبػدونيا يجػب التوقػؼ

عمى العجالت بشكؿ خفيؼ والوؿ وجية دحؿ فقط وعند الضروره لضماف عدـ انخفػاض درجػة 
 حرارة لمخميط.
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( مػػع مالحظػػة انػػو الجػػدوى مػػف الػػدحؿ اذا  Finishing Rollingيػػنـ الػػدحؿ بعػػد ذلػػؾ )  -3
ي الػدحؿ النيػائي قبػؿ درجو مؤيو وعميو يجػب اف ينتيػ 72انخفضت درجة الحراره لمخمطو عف 

 وصوؿ درجة الحراره لمخمطو الى ىذه الدرجو 
TABLE (1) 
SUBGARDE (TOPPING) :- 

MATERIAL  SUBGARDE ITEM OF 

WORK 

REFERANCE 

STANDERD 

LIMIT TESTS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AASHTO T11 
 

AASHTO  T193 

ASTM D-1883 

 
 

AASHTO  T89, 

T90 
 
 
 
 

AASHTO T180 

 
 

         AASHTO 

T191 

 

3 

 
 

20 CM AFTER 
COMPACTON 

 

 
(+10) OR (-30 

)MM. 
 

20 % MAX. 
 

15% MIN. 

 
 
 

10 MAX. 

 
 
 

1.7 MIN.  

 
 
 

98% MIN.  

-MAX. STONE SIZE 

 

 
   LAYER THICkNESS (CM.) 
 
 
 
 MAX. TOLERANCE IN 

LEVEL 
 

- PASS. # 200  (%) 

 
- C.B.R (%) 

 
 
 

P.I    (%)- 

 
 
 
 

-MAX . DRY DINSITY 

(GM / CM3) 

 
 

COMPACTION   (%) 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

SUP 

GRADE 

LAYER 
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TABLE  (2) : 

GRANULAR SUP BASE COURSE  
ITEM OF 

WORK 
SUB BASE COURSE 

5 / 1 

 

TESTS LIMITS REFERAE  STANDARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

G R. 

  

SUB 

 

BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE OF 

MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

LAYER THICKNESS 

 

 

MAX . TOLERANCE 

IN LEVEL 

 

ABRASION (%) 

 

RATIO OF WEAR 

LOSS REV 100/ 

REV500 

 

 

C.B.R (%) 

L.L (%) 

 

P.L 

 

* NOTE  : 

 

NON PLASTIC 

CONDITION 

MIGHT BE 

ACCEPTED IF 

LIMESTONE  IS 

USED   

 

 

CRUSHED LIME 

STONE, 

SCREENED WADI 

GRAVEL, 

CRUSHED AND 

SCREENED 

BASALT, OR 

GRANITE . 

 

AS SPECIFIED IN 

THE CROSS 

SECTION. 

 

(+10 MM) 

 

40 MAX  

 

0.25 MAX. 

 

 

 

40% MIN . 

30 % MAX. 

 

2-8 % 

 

 

 

 

PROVIDED THAT 

ANGULARITY 

TEST ( R ) VALUE 

SHALL NOT BE 

LESS THAN 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AASHTO T96 

 

ASSHTO  T96 

 

 

 

AASHTO T193 

AASHTO T 90 

 

AASHTO T90 –T89 

 

 

 

 

B.S   812 
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TABLE  ( 3 ) : 

GRANULAR BASE COURSE  

ITEM OF 

WORK 
G. BASE COURSE 

5 / 2 TESTS LIMITS REFERANCE  STANDARDS 

 

 

 

G R. 

  

 

 

BASE 

 

 

COURSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE OF MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

LAYER THICKNESS 

 

 

 

MAX . TOLERANCE IN 

LEVEL 

 

ABRASION (%) 

RATIO OF WEAR LOSS  

REV 100/ REV500. 

 

-FRACTTURED FACES 

(%) 

(FOR AGGREGATE 

RETAINED ON # 4) 

 

 

C.B.R (%) 

L.L (%) 

 

P.I  

 

M.D DENSITY (GM/ 

CM3) 

 

Sieve analysis  

CRUSHED LIME 

STONE,CRUSHED 

BASALT, CRUSHED 

GRANITE 

 

 

 

AS SPECIFIED IN 

THECROSS 

SECTION. 

 

(+10MM) 

 

 

40 MAX  

 

0.25 MAX. 

 

80% MIN .(ONE 

FACE OR TWO 

FACES) 

 

 

 

80% MIN . 

25 % MAX. 

 

2-6 % MAX 

 

 

2.1   MIN 

 

 

 

Sieve No 2”   zero      

 

Sieve No 1.5”     100 

Sieve No 1”    75-100  

Sieve No 3/4”  60-90  

Sieve No 1/2”  45-80  

Sieve No 3/8”  40-70  

Sieve No 4       30–60  

Sieve No 10     20–40  

Sieve No 40      8-20  

Befor comp 200  

5-10-12 

after comp200  +3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AASHTO T96 

 

ASSHTO  T96 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTEM D1883 (MODIFIED) 

AASHTO T  89 

 

AASHTO T89 –   T 90 

 

 

AASHTO   T180 –D WITH 

REPLACEMENT 
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 سفمتيو خمطة ا – 4جدوؿ 
 

(جميع انواع الحصمو المستعممو بالخميط يجب اف   physical propertiesالخصائص الطبيعيو لمحصمو واالختبارات ) 
تطابؽ المتطمبات الطبيعيو التاليو : متطمبات مواصفات الحصمو المستعممو في الطبقو السطحيو لمخمطو السفمتيو 

 الساخنو
 المتطمبات  بند المواصفو  الرقـ 

 حجر جيري او جرانيتي  نوعية المواد 1
 %الحد االعمى 35 نسبة التاكؿ  0
 22.التزيد عف  دوره 522دوره / 122التاكؿ عند  3

 % الحد االعمى1 نسبة الكتؿ الطينيو واالجزاء سيمة التفتت  4
 %الحد االعمى لكؿ منيا 02 نسبة القطع الرفيعو والمسطحو بالوزف  5
مف المحاقيف  42مواد الماره مف منخؿ معامؿ المدونو لم 6

 الساخنو 
N.P 

 كحد ادنى  52 4المكافيء الرممي لخميط الحصمو المار مف منخؿ رقـ  7
 %5اليزيد عف  نسبة الصواف 8
 %1اليزيد عف  المحتوي الجبصي  9
  Na االصالو  12

  Mg            

 %9اليزيد عف 
 %10اليزيد عف 

نسبو مف الوزف الكمي المتبقي عمى االوجو المكسره ) ك  11
 لوجييف او اكثر  4منخؿ رقـ 

 %92التقؿ عف 

 5.1حسب التصميـ عمى اف التقؿ عف  نسبة االسفمت  10
 التدرج الحجمي               %        المار مف منخؿ  10

1                                 "  122  
                               "¾95-122 
                               "½ 78-88 

8/3                              "66-76 
  53- 45                            4نمره 

8                                 01-09  
02                                12-18 
52                                 4-10 
82                                 3-11 

022                                3.4-6.4 
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 الشروط الخاصة االضافية 
  

 المذكوره ادناه محممة عمى العطاء تكوف جميع البنود
  

عيٚ اىَقبٗه رقديٌ سيبرٓ ىالشراف طييخ فزرح اىَشرٗع عيٚ اُ رنُ٘ حست اىَ٘اصفبد  - أ

 اىزبىئ :

فَب ف٘ق صْبعخ يبثبّئ ٍحرك ديسيو ق٘ح  0217ٍ٘ديو  4*4و مبثئْ : سيبرح ثنت دث: 1

 0522-1622اىعسً ٍِ  3622

 فَب ف٘ق  0217اٗ سيبرح صبىُ٘ ٍ٘ديو 

: يزحَو اىَقبٗه مو ٍبييسً اىسيبرٓ ٍِ صيبّٔ ٗغيبرزيذ ٗاىزبٍيِ اىشبٍو ٗاىزرخيص 0

 ٗمو ٍب ييسً .

 خ فزرح اىَشرٗع : يزحَو اىَقبٗه ٍصرٗف اىَحرٗقبد ىيسيبرٓ طيي3

 : يزٌ رسييٌ اىسيبرٓ اىٚ اىَْٖدش اىَشرف طييخ فزرح اىَشرٗع4

 ( اىف ٗخَسَبئخ ديْبر شٖريب 1522. في حبه عدً ر٘فير اىسيبرٓ يزٌ حسٌ ٍجيغ ٗقدرح )5
 

 

عيٚ اىَقبٗه االىزساً ثق٘اعد اىسالٍخ اىعبٍخ ٍنِ اشنرطخ رحريرينخ ٗخن٘ق ٗاقينخ ٗاسنْبد -ة 

ع االٍ٘ر اىَزعيقخ ثبىسالٍخ اىعبٍخ ٗفني حنبه عندً االىزنسرٌ ثنرىل ينزٌ ج٘اّت اىحفريبد ٗجَي

 .(ديْبر شٖريب  522حسٌ ٍجيغ ٗقدرح )

 

عيننٚ اىَقننبٗه رقننديٌ خيطننخ رصننَيَيخ ىيسيطننبد اىسرسننبّيخ اىَسننيحخ ٗاىعبديننخ ٗجَيننع -ج 

 . اىسيطبد ىيزٌ اعزَبدٕب ٍِ اىَْٖدش اىَشرف قجو اىجدء ثزْفير اعَبه اىَشرٗع

 

عيٚ اىَقبٗه رش٘يِ ّن٘ار  اىحفرينبد ننَِ سنعخ اىشن٘ارع اىزْ يَينخ اٗ مسنزسداً  يَْع -د

أراني اىَ٘اطْيِ دُٗ ٗج٘د رعٖد خطي ٍِ صنبحت قطعنخ اضرب ثبىَ٘افقنخ عينٚ رسنسيِ 

اٗ رش٘يِ اىَ٘اد نَِ قطعخ أرنٔ , مَب ٗييزسً اىَقبٗه ثْقو مبفنخ ّن٘ار  اىحفرينبد اى ينر 

 ح ٍِ قجو اىسيطخ. صبىحخ ىيطٌَ في اىَنجبد اىَعزَد
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 ج. نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات 
 

 نموذج كتاب عرض المناقصة -1ج
 ممحؽ عرض المناقصة -2ج
 نموذج كفالة المناقصة -3ج
 نموذج اتفاقية العقد -4ج
 نموذج اتفاقية فض الخبلفات )  مجمس بعضو واحد  ( -5ج
 )  مجمس بثبلثة أعضاء ( نموذج اتفاقية فض الخبلفات -6ج
 نموذج ضماف األداء / كفالة التنفيذ -7ج
 نموذج كفالة إصبلح العيوب  -8ج
 نموذج كفالة الدفعة المقدمة -9ج
 نموذج مخالصة عف دفعة اإلنجاز عند تسمـ األشغاؿ -10ج
 نموذج إقرار بالمخالصة -11ج
 نموذج التزامات المقاوؿ -12ج
 ألخرىإقرار متعمؽ بالدفعات ا -13ج
 إقرار متعمؽ بالدفعات الممنوعة -14ج
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  1ج
 نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

 ...................المشروع:..................................... العطاء رقـ:......................
إلى السادة ) صاحب العمؿ(: 

........................................................................................................... 
لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرؼ عمى الظروؼ المحيطة بو ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات والمخططات  ، 

اـ: وجداوؿ الكميات ، وممحؽ عرض المناقصة ، والجداوؿ األخرى ، ومالحؽ العطاء ذوات األرق
............................ المتعمقة بتنفيذ أشغاؿ المشروع المذكور أعاله ، ونعرض نحف الموقعيف أدناه أف نقـو 
صالح أية عيوب فييا وفقًا ليذا العرض الذي يشمؿ كؿ ىذه الوثائؽ المدرجة أعاله  نجازىا وتسميميا وا  بتنفيذ األشغاؿ وا 

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

إننا نقبؿ تعيػيف " مجمس فض الخالفات" بموجب " الفصؿ العشريف " مف شروط العقد وسوؼ نقـو باالتفاؽ عمى تعيػيف 
 أعضائو حسب ممحؽ عرض المناقصة .

( يومًا مف تاريخ إيداع العروض ، وأف يبقى العرض ممزمًا لنا ، 90نوافؽ عمى االلتزاـ بعرض المناقصة ىذا لمدة )
ويمكنكـ قبولو في أي وقت قبؿ انقضاء مدة االلتزاـ ىذه ، كما نقر بأّف ممحؽ عرض المناقصة يشكؿ جزءا" ال يتجزأ مف 

 " كتاب عرض المناقصة " .
 

( مػػف شػػروط العقػػد ، وأف نباشػػر 4/2لمػػادة )نتعيػػد فػػي حالػػة قبػػوؿ عرضػػنا ، أف نقػػدـ ضػػماف األداء المطمػػوب بموجػػب ا
العمؿ بتاريخ أمر المباشرة ، وأف ننجز األشغاؿ ونسمميا ونصمح أية عيوب فييػا وفقػًا لمتطمبػات وثػائؽ العقػد خػالؿ مػدة 

 اإلنجاز " .
لى أف يتـ ذلؾ فإّف " كتاب عرض المناقصة " ىذا مع " كتاب القبوؿ  وما لـ يتـ إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ، وا 

 أو قرار اإلحالة " الذي تصدرونو يعتبر عقدًا ممزمًا فيما بيننا .
 

 ونعمـ كذلؾ بأنكـ غير ممزميف بقبوؿ أقؿ العروض قيمة أو أي مف العروض التي تقدـ إليكـ .

: ...................... مف شير: ........................عاـ:  .......................... حرر ىذا العرض في اليـو

 ...........................المناقص: .......................................... شاىد: ....................... توقيع
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  2ج
 ممحؽ عرض المناقصة

Appendix to Tender 
   4/2020:   ـ خرقـ العطاء            أعادة تأىيؿ المسار الرئيسي بالمنطقة االثرية المشػروع: 

 التحديدات رقـ المادة البياف
 اسـ صاحب العمؿ :

 
 :عنوانو

1/1/2/2 
 1/3و

رئيس مجمس مفوضي سمطة اقميـ البترا التنموي 
 السياحي .

 28وادي موسى / ص ب 
  اسـ الميندس:

 
 عنوانو:

مفوض البنية التحتية واالستثمار في سمطة اقميـ  1/1/2/4
 ي .البترا التنوي السياح

 28وادي موسى / ص ب 
 اسـ المقاوؿ:

 عنوانو:
1/1/2/3 
 1/3و

 

  مف قيمة العرض (% 2) التعميمات كفالة المناقصة 
 ( مف قيمة العقد %5) التعميمات ضماف إصالح العيوب
 ( يومًا تقويميًا مف تاريخ أمر المباشرة 75)   1/1/3/3 مدة اإلنجاز لألشغاؿ
( يومًا تقويميًا لجميع األعماؿ المدنية 365) 1/1/3/7 فترة األشعار بالعيوب

 والمعمارية واألنظمة واألعماؿ  والكيروميكانيكية
المدة التي سيمنح فييا المقاوؿ حؽ الدخوؿ إلى 

 الموقع 
 ( أياـ تقويمية مف تاريخ أمر المباشرة 7) 1/ 2

الفترة المحددة لمباشرة العمؿ بعد التاريخ المحدد 
 لممباشرة 

( يومًا ،وتعتبر ىذه الفترة مشمولة ضمف 15) 1/ 8
 مدة اإلنجاز

 ( يومًا مف تاريخ المباشرة14خالؿ ) 18/1 تقديـ وثائؽ التأمينات 
 %( مف " قيمة العقد المقبولة"10) 2/ 4 ضمػػاف األداء

تدفع عمى  %( مف " قيمة العقد المقبولة"ػػػػػػػ ) 14/2 قيمة الدفعة المقدمة
 فدفعتيف متساويتي

 مف عضو واحد   [       ] 20/2 تشكيؿ مجمس فّض الخالفات
 مف ثالثة أعضاء   [       ]

أو ما يتفؽ  ( يومًا مف تاريخ المباشرة60خالؿ ) 20/2 فترة تعيػيف مجمس فّض الخالفات
 عمية الفريقاف

 %( مف قيمة الدفعة10) 14/3 نسبة المحتجزات 
 " قيمة العقد المقبولة" %( مف5) 14/3 الحد األعمى لممحتجزات

ث دا( ألؼ دينار لكؿ شخص في كؿ ح20000) 18/3 الحد األدنى لقيمة التأميف ضد الطرؼ الثالث
 بغض النظر عف العدد

مجمس مفوضي سمطة اقميـ البترا التنموي  20/3الجية التي تعيف أعضاء مجمس فض الخالفات في 
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 ارة االشغاؿ العامة واالسكافالسياحي ووز  حالة عدـ االتفاؽ بيف الفريقيف .
 القوانيف األردنية السارية المفعوؿ 4/ 1 القانوف الذي يحكـ العقد
 المغة العربية 4/ 1 المغة المعتمدة في العقد

 المغة العربية 4/ 1 لغة االتصاؿ
 ( أياـ في األسبوع6( ساعات يوميًا، ولمدة )8) 5/ 6 مدة العمؿ اليومي واألسبوعي

ئوية التي تدفع لممقاوؿ عف " المبمغ النسبة الم
 االحتياطي الذي يتـ صرفو " إذا لـ ترد في الجدوؿ

 % 15 ب-13/5

جميع المواد والتجييزات اآللية التي تدخؿ في  14/5 التحضيرات عند الوصوؿ إلى الموقع
 األشغاؿ الدائمة

 ألؼ دينار (100000) 14/6 الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحمية
تعيػيف المحكميف في حالة تخمؼ األطراؼ عند سمطة 
 .)في حاؿ اتفاؽ الفريقاف عمى التحكيـ (التعيػيف 

 بموجب قانوف التحكيـ األردني النافذ 20/6

 عضو واحد  [       ] 20/6 عدد أعضاء ىيئة التحكيـ 
 ثالثة أعضاء  [       ]

 ردنيبموجب قانوف التحكيـ األ  20/6 القواعد اإلجرائية لمتحكيـ
 دينار عف كؿ يـو تأخير (400) 7/ 8 قيمة تعويضات التأخير

 %( مف قيمة العقد المقبولة15) 7/ 8 الحد األقصى لقيمة تعويضات التأخير
  14/7 أسعار تبديؿ العمالت 

يتـ تحديدىا مف الكشؼ المرفؽ في نياية ىذا  13/8 المواد الخاضعة لتعديؿ األسعار بسبب تغير التكاليؼ
 محؽ )جدوؿ بيانات التعديؿ(الم

 %( سنوياً   5  ) 14/8 نسبة الفائدة القانونية ) نفقات التمويؿ (
 غير مطموب  [       ]       9/ 4 نظاـ توكيد الجودة

 مطمػػوب]       [              
 ( دينار عف كؿ يوـ مبكر ػػػػػػػػ)   8/13 )إف وجدت ( مكافأة اإلنجاز المبكر

 الدينػػار األردني 14/15 فع لممقاوؿعمالت الد
مدة اإلنجاز  (1/1/5/6أقساـ األشغاؿ ) 

 الخاصة بو
(1/1/3/3) 

 قيمة تعويضات التأخير لكؿ يـو تأخير

   قسـ
   قسـ
   قسـ
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 -) جدوؿ بيانات التعديؿ ( : 13/8لخاضعة لتعديؿ األسعار حسب المادة ا اإلنشائية كشؼ المواد (2)
 

o  االسمنػت 
o  . حديد التسميع وحديد اليياكؿ المعدنية مف صاج ومقاطع ومدادات 
o  اإلسػػفمت 
o  )الخمطات الخرسانية بأنواعيا )وبحيث ال يتـ التعويض عف مكوناتيا 
o  القطع الخزفيػة 
o  الحجر بأنواعػو 
o  الرخاـ والجرانيت بأنواعو 
o  ( الحواجز المعدنية الواقيةGuard Rail) 
o  يةاإلشارات الضوئ 
o  . األنابيب المياه والصرؼ الصحي وممحقاتيا بكافة انواعيا واقطارىا 
o  البويمرات والرديترات والحارقات والمراجؿ 
o  المضخػات 
o  لوحات تحكـ المضخات 
o  أغطية المناىؿ وممحقاتيا 
o  . أبراج وأعمدة اإلنارة ووحدات اإلنارة المتعمقة بيا 
o   األلمنيوـ 
o  حي بكافة أنواعيا ولوازميا .أنابيب التدفئة والص 
o  . لوحات التحكـ والموحات الرئيسية ووحدات اإلنارة 
o  المقاسػـ 
o   المبردات ووحدات التكييؼ والتبريد والمبخرات والضواغط ووحدات المؼ المروحية ودافعات

 اليواء
o   المصاعد ولوازميا مف حباؿ وسكؾ ومحرؾ 
o  . طفاء الحريؽ  أنظمة الحريؽ وا 
o  البخار  شبكات 
o  المولدات الكيربائية 
o  وحدات إنارة العمميات 
o   . الوحدات فوؽ األسرة بكافة أنواعيا 
o   شبكة الغازات الطبية وممحقاتيا 
o  . صواني الكوابؿ 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  6/4/2011(  تاريخ 6/11/1/7386تـ تعديؿ المواد الواردة في جدوؿ بيانات التعديؿ بموجب قرار رئاسة مجمس الوزراء رقـ ) -( 2)

o   )مجاري اليواء وفتحات التكييؼ والعادـ ) الدكت 
o  أجيزة الفحص والقياس والمعالجة والتطيير والتعقيـ 
o  . أنظمة الصوت والمناداه 
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o  ( أنظمة الرقابة والحماية والتحكـ لممباني واألجيزةCCTV ) 
o   . األلياؼ الضوئية 
o   الكوابػؿ 

 
 

 مالحظات:
 اعاله .  المواد اإلنشائيةاحتساب التغير في االسعار عف  شريطة عدـ االزدواجية في 
 حسب طبيعتو أو لكؿ مشروع عمى حدا  األسعار يجب تحديد المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديؿ

 مف قبؿ صاحب العمؿ، وحسب القائمة التالية:  خصوصيتو
 المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديؿ األسعار لمعطاء رقـ )    /    (:

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

 
 
   في حالة عدـ تحديد المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديؿ األسعار لممشروع تعتبر جميع المواد

دة في جدوؿ بيانات التعديؿ و المذكورة أعاله، خاضعة لتعديؿ أسعارىا والمستخدمة في تنفيذ الوار 
 أشغاؿ المشروع.

 
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  6/4/2011يخ (  تار 6/11/1/7386تـ تعديؿ المواد الواردة في جدوؿ بيانات التعديؿ بموجب قرار رئاسة مجمس الوزراء رقـ ) -( 2)
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   3ج
 نموذج كفالة المناقصة  

Form of Tender Guarantee 
 

المشروع:............................................. العطاء 
 رقـ:..............................................

............... لقد تـ إعالمنا أّف المناقص إلى السادة ) صاحب العمؿ ( : ............................................
شركة : ...................................... سيتقدـ بعرض لممناقصة لممشروع المنوه عنو أعاله استجابة لدعوة 
العطاء ، ولما كانت شروط العطاء تنص عمى أف يتقدـ المناقص بكفالة مناقصة مع عرضو ، وبناء" عمى طمبو ، فإّف 

 نا :مصرف
بنؾ .......................................................... يكفؿ بتعيد ال رجعة عنو أف يدفع لكـ مبمغ : 

 ......................................... عند ورود أوؿ طمب خطي منكـ وبحيث يتضمف الطمب ما يمي :
 

بعد انقضػاء آخػر موعػد لتقػديـ العػروض أو قبػؿ انقضػاء أّف المناقص ، بدوف موافقة منكـ ، قاـ بسحب عرضو  -أ
 ( يومًا ، أو  90صالحية العرض المحددة بػ ) 

( مف شروط العقػد ، 1/6أنكـ قد قمتـ بإحالة العطاء عميو ، ولكنو أخفؽ في إبراـ اتفاقية العقد بموجب المادة )  -ب
 أو 

 ( مف شروط العقد. 4/2يـ ضماف األداء بموجب المادة )أنكـ قد قمتـ بإحالة العطاء عميو ، ولكنو أخفؽ في تقد -ج
 

( يومًا ويتعيف إعادتيا إلينا ، كما أّف ىذه الكفالة 90وعمى أف يصمنا الطمب قبؿ انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )
 تحكميا القوانيف المعموؿ بيا في األردف .

 
 ..............توقيع الكفيؿ/البنؾ : ...............................

 
 : ............................................. المفوض بالتوقيػػع

 
 : ............................................. ػػػػخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتاريػػ
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   4ج
 نموذج اتفاقية العقد  

Form of Contract Agreement 
 

 
 العطاء رقـ:..........................          ..................المشروع:.......................

 
 

 ............................ مف شير ................. لسنة.حررت ىذه االتفاقية في ىذا اليـو ............
 بيف      

 ...... عمى اعتباره " الفريؽ األوؿ"صاحب العمؿ: ..............................................................
 و     

 المقاوؿ : .........................................................................عمى اعتباره " الفريؽ الثاني"
 ..لما كاف صاحب العمؿ راغبًا في أف يقـو المقاوؿ بتنفيذ أشغاؿ المشروع: ...................................

...................................................................................................................... 
صالح أية عيوب فييا وتسميميا وفقًا  نجازىا وا  ولما كاف قد قبؿ بعرض المناقصة الذي تقدـ بو المقاوؿ لتنفيذ األشغاؿ وا 

 لشروط العقد ،
 

 -التفاؽ بيف الفريقيف عمى ما يمي :فقد تـ ا
يكوف لمكممات والتعابير الواردة في ىذه االتفاقية نفس المعاني المحددة ليا في شروط العقد المشار إلييا فيما  -1

 بعد .
ذه تعتبر الوثائؽ المدرجة تاليًا  " وثائؽ العقد وتشكؿ جزءا" ال يتجزأ مف ىذه االتفاقية وتتـ قراءتيا وتفسيرىا بي -2

 الصورة:
  " كتاب القبوؿ "  - أ
  كتاب عرض المناقصة   - ب
 ............................مالحؽ المناقصة ذات األرقاـ: ........................................... -ج
 شروط العقد ) الخاصة والعامة ( -د
 المواصفات -ىػ
 المخططات    -و
 جداوؿ األخرى ( .والجداوؿ المسّعرة ) جداوؿ الكميات وال  -ز
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 ..........................." قيمة العقد المقبولة: ........................................................... -3
 ........................................................................................  :" مدة اإلنجاز "  
 

نجازىا  ء قياـ صاحب العمؿ بدفع المبالغإزا -4 المستحقة لممقاوؿ وفقًا لمشروط ، يتعيد المقاوؿ بتنفيذ األشغاؿ وا 
صالح أية عيوب فييا وتسميميا وفقًا ألحكاـ العقد .  وا 

 
صالح أية عيوب فييا وتسميميا ، يتعيد صاحب العمؿ بأف يدفع  -5 نجازىا وا  إلى إزاء قياـ المقاوؿ بتنفيذ األشغاؿ وا 

 المقاوؿ قيمة العقد بموجب أحكاـ العقد في المواعيد وباألسموب المحدد في العقد .
 

وبناء" عمى ما تقدـ فقد اتفؽ الفريقاف عمى إبراـ ىذه االتفاقية وتوقيعيا في الموعد المحدد أعاله وذلؾ وفقًا لمقوانيف 
 المعموؿ بيا .

 
 

 صاحب العمؿ ( الفريؽ األوؿ )      الفريؽ الثاني ) المقاوؿ (
 
 

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

 .االسـ: .....................................          االسـ: .......................................
 ..............................الوظيفة:.......          ...........الوظيفة: ..........................

 ذلؾ:.......................... وقد شيد عمى          وقد شيد عمى ذلؾ:...........................
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   5ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات  

Dispute Adjudication Agreement 
 ) مجمس بعضو واحد (
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ............................المشروع: ......................................................................... وصؼ

 ..............................................العمؿ : .............................................. عنوانو:  صاحب

 ............................عنوانو: ...................  ......المقػػػػاوؿ:.............................................

 ............................عضو المجمس:.............................................  عنوانو: ...................
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

لما كاف صاحب العمؿ والمقاوؿ قد قاما بإبراـ " اتفاقية العقد " وكونيما يرغباف مجتمعيف بتعيػيف عضو " مجمس فض 
" ، فإّف كال مف صاحب العمؿ والمقاوؿ وعضو  DABجمس " الخالفات " ، ليكوف العضو الوحيد ، ويسمى أيضًا " الم

 -المجمس ، قد اتفقوا عمى ما يمي :
 

 تعتبر الشروط الممحقة بيذه االتفاقية شروطًا التفاقية فض الخالفات ، مع إدخاؿ التعديالت التالية عمييا:  -1

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

 

( مف شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإنو سوؼ يتـ دفع بدؿ أتعاب عضو المجمس عمى 18) البندعماًل بأحكاـ  -2
 -النحو التالي :

 )        (  دينار عف كؿ يوـ كمياومات.   -أ  
 مضافًا إلييا النفقات األخرى .   -ب 

( مف شروط  17)  البندـ صاحب العمؿ والمقاوؿ بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عماًل بأحكاـ إزاء قيا -3
اتفاقية فض الخالفات ، فإّف عضو المجمس يتعيد بأف يقـو بمياـ " المجمس" كمسوٍّ لمخالفات وفقًا ألحكاـ ىذه 

 االتفاقية .
 
يدفعا لعضو " المجمس" ، إزاء أدائو لمياـ فض الخالفات يتعيد صاحب العمؿ والمقاوؿ مجتمعيف ومنفرديف بأف  -4

 ( مف شروط اتفاقية فض الخالفات .17) البندبدؿ المياومات والنفقات األخرى التي تتحقؽ لو بموجب أحكاـ 
 
 إّف ىذه االتفاقية خاضعة ألحكاـ القانوف األردني . -5
 

 صاحب العمؿ    المقاوؿ    عضو المجمس
 
 

 . وقد شيد عمى ذلؾ
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   6ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات

Dispute Adjudication Agreement 
 ) مجمس بثالثة أعضاء(
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ............وصؼ المشروع: ...................................................................................
 ............................................  عنوانو: العمؿ : .......................................... صاحب

 عنوانو: ............................................ ...المقػػػػاوؿ:.............................................
 ................................... عنوانو: ............................................المجمس:........ عضو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
عيػيف عضو " مجمس فض لما كاف صاحب العمؿ والمقاوؿ قد قاما بإبراـ " اتفاقية العقد" وكونيما يرغباف مجتمعيف بت

الخالفات " ، ليقـو بمياـ أحد األعضاء الثالثة الذيف يشكموف " المجمس" فإّف كاًل مف صاحب العمؿ والمقاوؿ وعضو 
 -المجمس، قد اتفقوا عمى ما يمي :

تعتبر الشروط الممحقة بيذه االتفاقية شروطًا التفاقية فض الخالفات ، مع إدخاؿ التعديالت التالية  -1
 ييا:...............................................................................................عم

( مف شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإنو سوؼ يتـ دفع بدؿ أتعاب عضو 18) البندعماًل بأحكاـ  -2
 -المجمس عمى النحو التالي:

 ت.)        ( دينار عف كؿ يوـ كمياوما   -أ   
 مضافًا إلييا النفقات األخرى .   -ب    

( مف شروط  17)  البندإزاء قياـ صاحب العمؿ والمقاوؿ بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عماًل بأحكاـ  -3
اتفاقية فض الخالفات ، فإّف عضو المجمس يتعيد بأف يقـو بميامو مع أعضاء المجمس اآلخريف كمسّويف 

 ـ ىذه االتفاقية .لمخالفات وفقًا ألحكا
 

يتعيد صاحب العمؿ والمقاوؿ مجتمعيف ومنفرديف بأف يدفعا لعضو " المجمس" ، إزاء أدائو لمياـ فض الخالفات  -4
 ( مف شروط اتفاقية فض الخالفات .17) البندبدؿ المياومات والنفقات األخرى التي تتحقؽ لو بموجب أحكاـ 

 ............. رئيسًا لممجمس .يعتبر عضو المجمس .................. -5
 إّف ىذه االتفاقية خاضعة ألحكاـ القانوف األردني . -6
 

 

 صاحب العمؿ              المقاوؿ      عضو المجمس  
 

 وقد شيد عمى ذلؾ .
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 شروط اتفاقية فض الخالفات
 
اف يباشر المجمس ميامو  ( يومًا مف تاريخ مباشرة العمؿ ، عمى60خالؿ ) يسمى عضو أو أعضاء المجمس -1

 ( يومًا مف تاريخ  اكتماؿ توقيع اتفاقية فض الخالفات .60خالؿ )
( يوـ مف تاريخ 28باالتفاؽ بيف الفريقيف ، وذلؾ خالؿ مدة ) يمكف إنياء تعيػيف عضو أو أعضاء المجمس -2

أي مف الفريقيف  إشعارىـ بذلؾ ،كما تنقضي مدة التعييف عند صدور شيادة تسمـ األشغاؿ  ما لـ يطمب
تمديدىا ولكف بحد أقصى لتاريخ انقضاء فترة االشعار بالعيوب ، وفي ىذه الحالة يتـ تخفيض بدؿ االتعاب الى 

 النصؼ .  
 اليجوز لفريقي التعاقد عزؿ  أحد أعضاء  المجمس أو ) األعضاء( بدوف أسباب مبررة. -3
يمتو محايدًا ومستقاًل عف الفريقيف ، وأف يفصح يتعيف عمى عضو المجمس أف يكوف وأف يبقى أثناء أداء م -4

عند تعيػينو عف أي أمر قد يؤثر عمى حياده أو استقالليتو ، كما يتعيف عميو أف يفصح في أي وقت الحؽ إذا 
أصبح عمى عمـ عف أي أمر قد يؤثر عمى حياده واستقالليتو ، وال يجوز لو تقديـ النصح إلى أي فريؽ إاّل 

 فريؽ اآلخر .بإطالع وموافقة ال
أف يتعامؿ مع تفاصيؿ العقد ونشاطاتو وجمسات االستماع التي يعقدىا بسرية تامة  يتعيف عمى عضو المجمس -5

وأف ال يصرح عف أي مف مضامينيا إاّل بموافقة الفريقيف ، كما يجب عميو أف ال يوكؿ ألي طرؼ آخر القياـ 
 بموافقة الفريقيف .بميمتو أو أف يطمب أية خبرة قانونية أو فنية إاّل 

أف يتصرؼ بإنصاؼ وسوائية فيما بيف الفريقيف بإعطاء كؿ منيما فرصة معقولة  يتعيف عمى عضو المجمس -6
 لعرض قضيتو وتقديـ ردوده عمى ما يقدمو  الفريؽ اآلخر . 

ا أمكف إثبات في أي حاؿ مسؤواًل عف أي إدعاء بشأف فعؿ قاـ بو أو أمر أغفمو إاّل إذ ال يعتبر عضو المجمس -7
 أف ما قاـ بو ناتج عف سوء نية .

لممجمس أف يقرر مف تمقاء نفسو او بناًء عمى طمب احد الفريقيف زيارة الموقع واف يعقد جمسات استماع ُيدعى  -8
( ستيف  60يحددىما ،  بحيث ال تزيد المدة بيف كؿ زيارة وأخرى عمى ) إلييا الفريقيف في الوقت والمكاف المذيف

 ولممجمس أف يطمب أية وثائؽ منيما ، وعمى الفريقيف االستجابة لطمب المجمس بيذا الخصوص . يومًا 
أف يتصرؼ كخبير غير متحيز ) وليس كمحكـ ( ، ويكوف متمتعًا بالصالحية الكاممة  يتعيف عمى عضو المجمس -9

استثناء ىذه القواعد ، ويتمتع في لعقد جمسات االستماع كما يراه مناسبًا ، دوف التقيد بأية إجراءات أو قواعد ب
  -ىذا السياؽ بالصالحيات التالية :

 أف يقرر مدى سمطاتو الذاتية ، وكذلؾ نطاؽ الخالفات المحالة إليو ، -أ
 أف يستعمؿ معرفتو المتخصصة ) إف توفرت ( ، -ب
 يو .أف يبادر لمتحقؽ مف الوقائع واالمور المطموبة التخاذ القرار باالسموب الذي يرتأ -ج
 أف يقرر دفع نفقات التمويؿ التي تستحؽ بموجب أحكاـ العقد ، -د
 أف يراجع وينقح أي تعميمات أو تقديرات أو شيادات أو تقيػيـ فيما يتعمؽ بموضوع الخالؼ ، -ىػ



     

80 
 

أف ال يسمح ألي شخص غير المقاوؿ وممثميو وصاحب العمؿ وممثميو ، لحضور جمسات االستماع ،  -و
عقد جمسة االستماع إذا تغيب أي فريؽ عف الحضور بعد التحقؽ مف أنو قد تـ ولو أف يستمر في 

 إبالغو بصورة صحيحة عف موعد الجمسة .
التنازؿ عف االتفاقية بدوف الموافقة الخطية المسبقة مف قبؿ الفريقيف وأعضاء  ال يجوز لعضو المجمس -10

 اآلخريف ) إف وجدوا ( . المجمس
 كشاىد لتقديـ أي دليؿ بالنسبة ألي خالؼ ناشئ عف العقد أو متصؿ بو . ضو المجمسيراعى أف ال يستدعى ع -11
أف يتوقؼ عف العمؿ إذا لـ يتـ الدفع خالؿ الميمة المحددة ، شريطة أف يرسؿ إلى  يحؽ لعضو المجمس -12

 ( يومًا . 28الفريقيف إشعارًا بذلؾ مدتو ) 
ات التي تقدـ إليو مف عضو المجمس، يقـو صاحب العمؿ بالدفع إذا تخمؼ المقاوؿ عف  الدفع مقابؿ المطالب -13

 ولو أف يسترد ما يترتب عمى المقاوؿ مف أية مبالغ إزاءىا . إلى عضو المجمس
( يومػًا . وفػي حالػة اسػتقالتو أو 28أف يستقيؿ شػريطة أف يعمػـ الفػريقيف بإشػعار مدتػو )  يمكف لعضو المجمس -14

و إنياء عقده  أو رفضو االسػتمرار فػي أداء ميامػو بموجػب ىػذه القواعػد، فإنػو موتو أو عجزه عف أداء ميامو أ
 .( يومًا مف تاريخ انقطاعو14يتعيف عمى الفريقيف أف يقوما بتعيػيف بديؿ لو خالؿ )

يتعيف أف تكوف لغة االتصاؿ بيف الفريقيف وكذلؾ عضو المجمس ) األعضاء( والفريقيف ، ولغة التداوؿ في  -15
 المغة المحددة في العقد وأف يتـ إرساؿ نسخ عف أية مراسالت إلى الفريؽ اآلخر .الجمسات ب

( 56يتعيف عمى المجمس أف يصدر قراره إلى الفريقيف بشأف أي خالؼ يحاؿ إليو وذلؾ خالؿ فترة ال تتعدى ) -16
 ويكوف  القرار:يومًا مف تاريخ إحالة الخالؼ  إليو ) ما لـ يتـ االتفاؽ مع الطرفيف عمى ىذه المدة ( 

 و خطيًا،  -
 باإلجماع أو باألغمبية، و -
 يجب أف يكوف مسببًا، و -
 أف ينوه فيو بأنو يتـ وفقًا ليذه الشروط . - 

 ويتـ إصدار القرار مف قبؿ رئيس المجمس في حاؿ تشتت آراء أعضاء المجمس.
مو ، أو تصرؼ بسوء نية ، فإنو يعتبر ( المتعمقة بعم4بنقض أي مف أحكاـ البند رقـ ) إذا قاـ عضو المجمس -17

غير مستحؽ لقبض بدؿ أتعابو أو نفقاتو ، ويتعيف عميو أف يرد تمؾ األتعاب والنفقات التي تـ صرفيا لو ، إذا 
 نتج عف ذلؾ النقض أّف قراراتو أو إجراءاتو بشأف تسوية الخالفات أصبحت باطمة أو غير فاعمة.

 -تالي :تدفع أتعاب الحكـ عمى النحو ال -18
عداد القرارات ، -  عف كؿ يـو عمؿ في زيارة الموقع أو عقد جمسات االستماع أو دراسة الخالفات وا 
 مضافًا إلييا نفقات أداء المياـ مثؿ المكالمات الياتفية والفاكسات ومصاريؼ السفر واإلعاشة ، -
 لميامو ، يتبقى بدؿ المياومات ثابتًا طيمة مدة أداء عضو المجمس -
( يومًا مف تاريخ تسممو 28بدؿ أتعابو ونفقاتو خالؿ ) عيف عمى المقاوؿ أف يدفع لعضو المجمسيت -

لممقاوؿ عف طريؽ % ( منيا 50المطالبات الخاصة بذلؾ ، ويقـو صاحب العمؿ بدفع ما نسبتو )
 .  مطالبات الدفع الشيرية التييقدميا المقاوؿ

 -فإنو يتعيف مراعاة ما يمي : اذا كاف " المجمس" مشكاًل مف ثالثة اعضاء -19
عمى المجمس اف يجتمع في خصوصية بعد انتياء  جمسة االستماع لمتداوؿ حوؿ الموضوع واعداد القرار ،  . أ

 و
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انو سوؼ يبذؿ قصارى جيده لمتوصؿ الى قرار باالجماع ، وبعكس ذلؾ يتـ اتخاذ القرار بأغمبية االعضاء  . ب
 اعداد تقرير خطي لتقديمو الى صاحب العمؿ والمقاوؿ ، ووالذيف يجوز ليـ الطمب مف العضو المخالؼ 

ج.  إذا اخفؽ اي عضو في حضور اجتماع او جمسة اجتماع عف انجاز أية ميمو مطموبة ، فإنو يمكف 
  -لمعضويف       االخريف ، رغـ ذلؾ ، االستمرار في إتخاذ القرار :

 ميـ بذلؾ ، أو ما لـ يعترض اي مف صاحب العمؿ او المقاوؿ عمى قيا -1   
ما لـ يكف العضو الغائب عف الحضور ىو رئيس " المجمس "  ، وقاـ بإصدار تعميمات لمعضويف  -2   

 االخريف بعدـ اتخاذ قرار .
يحؽ لمرئيس اتخاذ اإلجراءات العقدية والفانونية  الستبعاد عضو المجمس الذي تكرر غيابو بدوف عذر  -3

 أو تبرير 
تعمؽ باتفاقية فض الخالفات ، أو بسبب نقضيا أو إنيائيا أو انعداـ أثرىا ، فإنو يتـ النظر إذا نشأ أي خالؼ ي -20

 في الخالؼ وتسويتو بموجب أحكاـ قانوف التحكيـ األردني .
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 نموذج ضماف األداء ) كفالة التنفيذ (
Performance Guarantee 

 

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

 
 يسرنا إعالمكـ بأف مصرفنا : ......................................................................................

 
 ........................................................................قد كفؿ بكفالة مالية ، المقاوؿ............. 

.................................................................................................................... 
 بخصوص العطاء رقـ )     /    (

 
 ........................ بمبمغ : ) ......................( دينار أردني المتعمؽ بمشروع: ...................

 

................................... وذلؾ لضماف تنفيذ العطاء المحاؿ عميو حسب الشروط الواردة في وثائؽ عقد 
ر أو أي جزء تطمبونو منو بدوف بمجرد ورود أوؿ طمب خطي منكـ المبمغ المذكو  –المقاولة ، وأننا نتعيد بأف ندفع لكـ 

شرط مع ذكر األسباب الداعية ليذا الطمب بأّف المقاوؿ قد رفض أو أخفؽ في تنفيذ أي مف التزاماتو  -أي تحفظ أو 
 وذلؾ بصرؼ النظر عف أي اعتراض أو مقاضاة مف جانب المقاوؿ عمى إجراء الدفع . –بموجب العقد 

 
تاريخ صدورىا ولحيف تسمـ األشغاؿ المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيًا بتاريخ وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعوؿ مف 

................... شير .................. مف عاـ .............. ما لـ يتـ تمدييا أو تمديدىا بناء" عمى طمب 
 صاحب العمؿ 

 
 توقيع الكفيؿ / مصرؼ: ................

 ..............المفوض بالتوقيع: .......
.........التاريػػػػػخ : ...................  
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   8ج

 نموذج كفالة إصالح العيوب    
Defects Liability Guarantee 

 
 

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

مصرفنا :  يسرنا إعالمكـ بأف
................................................................................... 

، المقاوؿ: قد كفؿ بكفالة مالية
.................................................................................. 

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

 بخصوص العطاء رقـ )     /    (
المتعمؽ بمشروع: ........................................... بمبمغ : ) ...........................( دينار 

 أردني 
لتزاـ المقاوؿ لتنفيذ جميع التزاماتو فيما يخص ................................... وذلؾ ضمانًا ال 
 أعماالإلصالحات والصيانة بموجب أحكاـ عقد المقاولة .

 

ننا نتعيد بأف ندفع لكـ  المبمغ المذكور أو أي جزء تطمبونو منو بدوف  –بمجرد ورود أوؿ طمب خطي منكـ  –وا 
ؿ قد رفض أو أخفؽ في تنفيذ التزاماتو فيما أي تحفظ أو شرط مع ذكر األسباب الداعية ليذا الطمب بأّف المقاو

يخص أعماؿ اإلصالحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلؾ بصرؼ النظر عف أي اعتراض أو مقاضاة مف جانب 
 المقاوؿ عمى إجراء الدفع .

 

وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعوؿ مف تاريخ صدورىا ولحيف التسمـ النيائي لألشغاؿ بموجب العقد وقياـ 
 مقاوؿ بإكماؿ النواقص واإلصالحات المطموبة ما لـ يتـ تمديدىا أو تجديدىا بناء" عمى طمب صاحب العمؿ .ال
 

 مصرؼ: ................ توقيع الكفيؿ/
 المفوض بالتوقيع: .....................

 .ػػػػخ : ...................ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتاريػ
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 مقدمةنموذج  كفالة الدفعة ال
Advance Payment Guarantee 

 
 

 

 
إلى السادة: 

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

 ...........................يسرنا إعالمكـ بأف مصرفنا  يكفؿ المقاوؿ : ..............................................
 

 ............................بمبمغ : ).......................( دينار أردني ...........................................
 

وذلؾ مقابؿ كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقـ: ......................................... الخاص بمشروع 
............................................. بتأميف قياـ المقاوؿ بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب .............

 شروط العطاء .
 

ننا نتعيد بأف ندفع لكـ المبمغ المذكور أعاله أو الرصيد المستحؽ منو عند أوؿ طمب خطي منكـ ، وذلؾ بصرؼ النظر  وا 
 عف أي اعتراض أو تحفظ يبديو المقاوؿ .

 

وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعوؿ مف تاريخ صدورىا ولحيف سداد المقاوؿ ألقساط الدفعة المقدمة ، ويتـ تمديدىا تمقائيًا 
 لحيف سداد قيمة الدفعة المقدمة بالكامؿ .

 
 

 توقيع الكفيؿ / مصرؼ: ................

 ع: .....................ػػالمفوض بالتوقي

 خ : ...................ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتاريػ
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 10ج
 نموذج  مخالصة عف دفعة اإلنجاز عند تسمـ األشغاؿ 

 
 

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

 نقر نحف الموقعيف إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ....................................................................
................................................................................................................... 

 بأننا قبضنا مف .............................................. مبمغ ) .............................. ( دينارًا أردنياً 
 .................وذلؾ قيمة دفعة اإلنجاز عند التسمـ األولي عف مشروع إنشاء ....................................

 موضوع العطاء رقـ ...............................................................................................
وبيذا فإننا نبرئ ذمة ..................................................................... وحكومة المممكةاألردنية 

المبمغ المذكور أعاله ومف كافة المبالغ التي سبؽ وأف قبضناىا عمى حساب مشروع المذكور أعاله مع  الياشمية مف
 ............................................. صاحب العمؿ تحفظنا وتعيدنا بتقديـ تفاصيؿ أية مطالبات ندعي بيا إلى

عززة بالوثائؽ الثبوتية )دوف أف يشكؿ ىذا إقرارًا منا خالؿ فترة اربعة وثمانوف يومًا مف تاريخ ىذه المخالصة م
.................... بصحة ىذه المطالبات ( وفي حالة عدـ تقديـ ىذه المطالبات خالؿ المدة المذكورة نكوف قد أسقطنا 

مة المممكة ......................... وحكو صاحب العمؿحقنا بأية مطالبة ميما كاف نوعيا وقيمتيا بحيث تبرأ ذمة 
لممشروع ، و يستثنى مف  األولياألردنية الياشمية مف أي حؽ أو عالقة بالمشروع المبيف أعاله السابقة لتاريخ التسمـ 

 (.13/8( و )13/7ذلؾ أي مبالغ تتعمؽ بتعديؿ أسعار المواد اإلنشائية مستحقة الدفع تطبيقا لممادتيف )
  

 ....................وعميو نوقع تحريرًا في .................
 اسـ المقاوؿ : .............................................
 اسـ المفوض بالتوقيع: ....................................
 توقيع المفوض بالتوقيع: ..................................

 
 

 الخاتـ:
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 11ج
 المخالصة ) اإلبراء(انموذج  

Discharge Statement 
 
 

 

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

......................................................................................................................  
نقر نحف الموقعيف إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه 

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

بأننا قبضنا مف .......................................................... مبمغ ) ......................... ( دينارًا 
 .نياً أرد

 

لمعقد ، وذلؾ   ( مف الشروط العامة 14/13،  14/12، 14/11وذلؾ قيمة الدفعة الختامية بموجب أحكاـ المواد ) 
عف مشروع إنشاء : 

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

موضوع العطاء رقـ : 
.................................................................................................... 

 

نصػرح بموجػب ىػذا اإلقػرار أننػا قػد تسػممنا كامػؿ اسػتحقاقاتنا عػف المشػروع أعػاله وقمنػا بتقػديـ كافػة مطالباتنػا المتعمقػػة 
 ..... بالعقد وبيذا فإننا نبرئ ذمة ......................

 

وحكومة المممكة األردنية الياشمية مف أي حؽ أو عالقة بالمشروع المبيف أعػاله إبػراء عامػًا شػاماًل مطمقػًا ال رجعػة فيػو 
( والتػي تصػدر  13/8،  13/7ويستثنى مف ىذا اإلبراء أي تعويضات ُتستحؽ لممقاوؿ نتيجة تطبيػؽ شػروط المػادتيف ) 

 .بعد تاريخ ىذه المخالصة ) اإلبراء ( 
 وعميو نوقع تحريرًا في : ..........................................

 

 اسـ المقاوؿ : ......................................................
 

 اسـ المفوض بالتوقيع : ...........................................
 

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

 الخاتـ :
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 12ج
 نموذج  التزامات المقاوؿ

Contractors Commitments 
 ................................................................                                  المقاوؿ: -1
 ...............................................................                             المدير العاـ : -2
 ..................................................................:    رقـ ممؼ التصنيؼ في دائرة العطاءات -3
 .................................................................                فئة التصنيؼ : -4
 .................................................................        االلتزاـ : سقؼ -5
 .................................................................       المشاريع الممتـز بيا: -6
 

قيمة  رقـ العطاء اسـ المشروع الرقـ
اإلحالة 
 بالدينار

قيمة 
األعماؿ 
المتبقية 
 دينار

تاريخ أمر  مدة التنفيذ
 المباشرة

 مالحظات

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

 المجموع:
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 13ج
 إقرار متعمؽ بالدفعات األخرى

 
 

 

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

...................................................................................................................... 
  أدناه:  نقر نحف الموقعيف إمضاءاتنا وخاتمنا في

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

( مف الشروط  الخاصة لعقد المقاولة لممشاريع اإلنشائية الخاص 17/9/1أننا قد اطمعنا عمى ما ورد تحت المادة رقـ )
موالت أو أتعاب بيذا العقد ، وعماًل بأحكاـ ىذه المادة نرفؽ إقرارًا موقعًا مف قبمنا حسب األصوؿ نقر فيو بجميع الع

االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرىا المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تـ دفعيا أو االتفاؽ 
عمى دفعيا إلى شخص مف " اآلخريف" ونرفؽ طيًا وصفًا مفصاًل ليذه الدفعات األخرى ولمف دفعت وسببيا سواء" تـ 

أو غير مباشر مف قبمنا أو نيابة" عنا أو مف قبؿ مقاولينا مف الباطف أو نيابة" دفعيا أو كانت ستدفع بشكؿ مباشر 
عنيـ أو أي موظفييـ أو وكالئيـ أو ممثمييـ ، وذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد 

لتي تجري إلبراـ العقد أو مف أجؿ تنفيذه أو عممية المناقصة / المزاودة نفسيا أو اإلحالة  عمى المقاوؿ أو المفاوضات ا
 فعاًل .

 
كما ونتعيد بأف نقدـ تصريحًا خطيًا إلى الفريؽ األوؿ عمى الفور عف وجود أي دفعات بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ 

وافؽ عمى وصفًا مفصاًل لسبب ىذه الدفعات وذلؾ بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أييما يحدث أواًل كما ون
قياـ الفريؽ األوؿ باتخاذ اإلجراءات المبينة تحت المادة المشار إلييا أعاله حاؿ حدوث أي مخالفة أو إخالؿ مف قبمنا 

 بأحكاـ الفقرة ) أ ( منيا ونمتـز بتنفيذ كؿ ما ورد في ىذه المادة .
 وعميو نوقع تحريرًا في       /      /

 
 ...................................اسـ المقاوؿ: .....................

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

 الخاتػػػػـ : ......................................................
 

ؿ تقديـ اإلقرار المتعمؽ بالدفعات األخرى وفي حاؿ عدـ قيامو بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي مف عمى المقاو *   
( عميو أف يذكر ذلؾ في اإلقرار المقدـ منو، وكؿ مف ال يقدـ ىذا اإلقرار 17/9األمور المحددة بالمادة ) 

 سيرفض عرضو ، وعمى المقاوؿ وضع اإلقرار في ظرؼ مغمؽ منفصؿ عف العرض .
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 14ج
 إقرار متعمؽ بالدفعات الممنوعة

 
 

 

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

 نقر نحف الموقعيف إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه.....................................................................
 

( مف الشروط  الخاصة لعقد المقاولة لممشاريع اإلنشائية الخاصة 17/9/2أننا قد اطمعنا عمى ما ورد تحت المادة رقـ )
كاـ ىذه المادة نرفؽ إقرارًا موقعًا مف قبمنا حسب األصوؿ ، نقر فيو بأننا لـ نقـ بدفع أو االتفاؽ بيذا العقد ، وعماًل بأح

عمى دفع أي مبالغ سواء" كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء أو غيرىا سواء" بشكؿ مباشر أو غير 
ود أو تعيدات لدفع مثؿ ىذه المبالغ أو تقديـ مثؿ مباشر ولـ نقـ بتقديـ أي شيء ذو قيمٍة ماديٍة ولـ نقـ بإعطاء وع

ىذه األشياء سواء" مباشرة" أو بالواسطة ، أو بغض النظر عما إذا كاف ذلؾ قد تـ مف قبمنا أو نيابة" عنا أو مف 
 مقاولينا مف الباطف أو نيابة" عنيـ أو أي مف موظفييـ أو وكالئيـ أو ممثمييـ إلى الفريؽ األوؿ ، ويشمؿ ذلؾ عمى
سبيؿ المثاؿ ال الحصر أي " موظؼ " بغض النظر عما إذا كاف يتصرؼ بصفةٍ  رسميٍة أـ ال ، وذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة 
إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة / المزاودة نفسيا أو اإلحالة عمى المقاوؿ أو 

 يذىفعاًل .المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد أو مف أجؿ تنف
 

كما ونتعيد بأف ال نقـو بتقديـ أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديـ مثؿ ىذه الدفعات سواء" مباشرة" أو بالواسطة وسواء" 
أكاف ذلؾ مف قبمنا أو مف قبؿ مقاولينا مف الباطف أو أيًا مف موظفييـ أو وكالئيـ أو ممثمييـ إلى أي " موظؼ " فيما 

 تجديده أو تمديده أو تنفيذه .يتعمؽ بتعديؿ ىذا العقد أو 
 وعميو نوقع تحريرًا في       /      /

 اسـ المقاوؿ: ....................................................
 اسـ المفوض بالتوقيع: ..........................................
 ...توقيع المفوض بالتوقيع: .....................................

 ػػـ : ................................................ػػػػػػػػػػػػػػػػالخاتػػ
 
 

عمى المقاوؿ تقديـ اإلقرار المتعمؽ بالدفعات األخرى وفي حاؿ عدـ قيامو بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي مف  *   
منو، وكؿ مف ال يقدـ ىذا اإلقرار  ( عميو أف يذكر ذلؾ في اإلقرار المقدـ 17/9األمور المحددة بالمادة ) 

 سيرفض عرضو ، وعمى المقاوؿ وضع اإلقرار في ظرؼ مغمؽ منفصؿ عف العرض .
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 سمطة اقميـ البترا التنموي السياحي  / مديرية االشغاؿ العامو والدراسات 

 قسـ الدراسات اليندسية
 جدوؿ الكميات واألسعار

 

 

0202/  4    خ.ـ  عطاء  
 

 
0202/  4اص بتنفيذ أعماؿ أعادة تأىيؿ المسار الرئيسي بالمنطقة االثرية ـ.خ  والخ   

 
 ( صفح4عدد صفحات ىذا الجزء )ات 
 ( قيط ) كتابة ورقماً فيستبعد اي عرض لـ تتـ تعبئة االسعار فيو بالت 
 يقوـ المناقص بختـ جميع صفحات العطاء بخاتـ الشركو 
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الكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  نوع العمؿ 
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرقـ 
 والحروؼ

لسعراالفراديا  المبمغ 
 د ؼ د ؼ

 
 

1 

 بالمقطوع : إزالة عوائؽ:  إزالة العوائؽ المتواجدة في موقع العمؿ وتشمؿ ما يمي :
زالة الجدراف الحجرية و الربراب الحجري مف بوابة مدخؿ الزوار وحتى  - العمؿ عمى ىدـ وا 

قبؿ السمطة و جميع  منطقة السد ونقؿ نواتج اإلزالة خارج الموقع في المكب المخصص مف
 ما يتطمبو العمؿ حسب االصوؿ .

زالة جدراف الجابيوف القائمة بالموقع و المحدده ضمف المخططات المرفقة  - العمؿ عمى ىدـ وا 
و نقؿ نواتج االزالو خارج الموقع في المكب المخصص مف قبؿ السمطة وحسب تعميمات 

 الميندس المشرؼ .
 مخمفات مياه االمطار . العمؿ عمى تنظيؼ و تيذيب الوادي مف -

 
 
1 
 واحد

 د ؼ د ؼ

 كتابػػػػػػػػة
...........

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

 كتابػػػػػػػػة
...........
...........
........... 

 
0 

 بالمتر المربع : فتوحات وتسوية 
سـ لمقطع او الطمـ وفي حالة زيادة العمؽ عف  30أعماؿ فتوح و تسوية بعمؽ اليقؿ عف  -

مف المواصفات ( 4/1و)( 3/1يتـ احتسابو ضمف القطع والطمـ وحسب البند ) ذلؾ
% ، مع جميع ما يمـز إلنجاز العمؿ حسب االصوؿ 95بدرجة رؾ التقؿ عف  الخاصة

مع االخذ بعيف االعتبار ميوؿ المسارات ميما كانت وحساسية الموقع وحسب المواصفات 
 مشرؼ.وحسب تعميمات الميندس الوتواجد الزوار فيو 

 
01111 
عشرة 
 االلؼ

 ؼ
 

 د ؼ د

 كتابػػػػػػػػة
...........

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

 كتابػػػػػػػػة
...........

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

 بالمتر المربع : جدراف حجرية  3
تقديـ وتوريد وتنفيذ جدراف حجرية استنادية مف الحجارة المحمية ذات الوجييف )جدراف موجية مف 

سـ مف اعمى ومف اسفؿ وحسب المخطط المرفؽ  60يف( بحيث ال يقؿ عرض الجدار عف وجي
مع تحشية مف الخرسانة العادية درجة   1:2ويشمؿ السعر عمؿ الكحمة البلزمة مف الجيتيف بنسبة 

وال يسمع التحشية بالصرار ويشمؿ السعر الحفريات ميما كانت االعماؽ أو نوع التربة ) خرسانة،  15
تربة، اسفمتية ( وحفريات القاعدة وأبعاد الجدار حسب المخططات وخرسانة القاعدة درجة  صخرية،

لجدراف حسب ما تتطمبة  سـ واالرتفاعات متفاوتة 15وسماكة خرسانة القاعدة ال تقؿ عف  20
 5ويكوف الكيؿ مف ظير القاعدة وكذلؾ يشمؿ السعر عمؿ بكايات لمجدراف وااليناع لمدة  المسارات 

ويشمؿ السعر الطمـ خمؼ و أماـ الجدراف ميما كاف موقع الجدراف بالنسبة لممسار  متواصمة اياـ
حيثما يمـز و يشمؿ السعر عمؿ صيانو لجدراف الحجرية وحسب ماىو موضع عمى المخططات المرفقو

وجميع ما يمـز إلنجاز العمؿ حسب األصوؿ والمواصفات  وحسب تعميمات الميندس  ويشمؿ السعر
. المشرؼ  

 
0811 
الؼ 
 وثمانمائة

 د ؼ د ؼ

 كتابػػػػػػػػة
...........

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

 كتابػػػػػػػػة
...........
...........

...........  

 المجموع ينقؿ الى الخبلصة 
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الكمية  نوع العمؿ 
بالرقـ 

 والحروؼ

لسعراالفراديا  المبمغ 
 د ؼ د ؼ

 
4 

(GABION) بالمتر المكعب: سالسؿ حجرية بأستخداـ الشبؾ المعدني 
تقديـ وتنفيذ سبلسؿ حجرية )قابيوف( مف الصخور القاسية والمقاومة لعوامؿ التعرية والتفتت ووزنيا النوعي   

( 3سـ 10%( واف تكوف االحجاـ الصغيرة بحدود )6( ونسبة االمتصاص ال تزيد عف )2.4ال يقؿ عف )
ف االحجاـ االخرى متدرجة بيف ىذيف الحجميف وكذالؾ محمؿ عمى (  واف تكو 3سـ30واالحجاـ الكبيرة )

ممـ( وبقوة شد تتراوح بيف  2.8ف بقطر ال يقؿ عف )فالسعر اسبلؾ الشيؾ المصنوعة مف الفوالذ المجم
(2كغـ/سـ4200-6000)  

ASTM A641-(71Aواف يكوف مقدار التغطية بالزنؾ حسب تجربة) ( مف سطع 2غـ/ـ 270بمقدار )
كما يشمؿ  المغطى، ويشمؿ السعر اعماؿ الحفريات والتسوية الوضع السبلؿ ميما كانت االعماؽ الشبؾ غير

سـ( لمطبقة الواحدة مع الرش بالماء وباستخداـ مواد مختارة  50الطمـ عمى طبقات بسماكة ال تزيد عف )
ر حيثما يمـز  ايًا كاف موقع لمطمـ ) مواد رممية خالية مف التربة الزراعية والتربة الطينية ( خمؼ واماـ الجدا

كما يشمؿ السعر تمبيس الجزء العموي ) أعمى سمسمة( بجدراف حجرية محمية تجميمية و لممسار الجداربالنسبة 
مع التحشية مف الخرسانة  1:2حسب المنفذ في الواقع الحالي مع عمؿ الكحمة البلزمو مف الجيتيف بنسبة 

ما يمـز إلنجاز العمؿ حسب األصوؿ  رار و يشمؿ السعر جميع وال يسمع التحشية بالص 15العادية درجة 
 والمواصفات العامة الصادرة عف وزارة األشغاؿ العامة وتعميمات الميندس المشرؼ .

 

 
2451 
الفاف و 

اربعمائة و 
 خمسوف 

 د ؼ د ؼ

 كتابػػػػػػػػة
...........

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

 كتابػػػػػػػػة
...........

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

 بالمتر الطولي : عبارات أنبوبية   5
وذلؾ لتصريؼ مياه األمطار  900قطر ـ وجمده 2تركيب عبارات أنبوبية مسمحو  بموفو بطوؿ توريد و تقديـ و 

، شامبًل السعر كافة أنواع الحفريات سواء ترابية كانت أـ صخرية  أـ لغايات زيادة أمتداد العباره الحالية 
و الواقع وحسب ما تتطمبو أو غيرىا ولؤلعماؽ المطموبة والميوؿ حسب المخططات  والمواصفات  خرسانية

كذلؾ أعماؿ الردـ وبطبقات طبيعة المنطقة  20 سـ وفحص الخطوط والمناىؿ وتأميف الخط بطبقة رمؿ  
 عمية حسب االصوؿ  والسعر عمى ما كاف المسارصويمع وحسب المخططات واعادة األوضاع في جسـ 

حسب المخططات وكذلؾ التعامؿ مع كافة العوائؽ ومراعاة  حيثما يمـز المداخؿ والمخارج أعادة تأىيؿ يشمؿ  
كما ويجب إتماـ العمؿ حسب المواصفات والمقاييس األردنية و خصوصية المكاف أمور السبلمة العامة  

 والمواصفات الخاصة و العامة وحسب تعميمات المينػػدس المشرؼ .
 

 

 
 

5 
مسةخ  

 د ؼ
 

 د ؼ

 كتابػػػػػػػػة
...........

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

 كتابػػػػػػػػة
...........

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

 المجموع ينقؿ الى الخبلصة
 
 

 



     

93 
 

الكمية  نوع العمؿ 
بالرقـ 

 والحروؼ

لسعراالفراديا  المبمغ 
 د ؼ د ؼ

 بالمتر المكعب : خرسانة دبش وباطوف 6
ـ وتوريد وتنفيذ وصب وعمؿ جدراف مف الدبش والباطوف )مسبقة الخمط( حسب المواصفات تقدي  

( مكعبات بعد  2كغـ /سـ 150الفنية الخاصة  باستخداـ خرسانة  قوة كسر صغرى ال تقؿ عف )
يـو وحجارة  نظيفة ذات احجاـ مناسبة وبنسبة ال تتجاوز )  28 25 % (  والسعر يشمؿ الحفريات  

اؽ وميما كاف نوع التربة)صخرية ، خرسانية تربة( والمواد والمصانعة والفبلتر الحصوية بكافة االعم
سـ( لمطبقة الواحدة مع الرش بالماء  50والبكايات والطمـ عمى طبقات بسماكة ال تزيد عف )

ـ وباستخداـ مواد مختارة لمطمـ ) مواد رممية خالية مف التربة الزراعية والتربة الطينية ( خمؼ واما
( اياـ متواصمة ، كما ويشمؿ 7الجدار حيثما يمـز  ايًا كاف موقع الجداربالنسبة لمواقع  وااليناع لمدة )

fair–face)السعر الطوبار األممس بإستخداـ خشب ) لموجو الظاىر،و يشمؿ السعر عمؿ ركب  
بس الجدار ـ عمى طوؿ الجدار و يشمؿ السعر ازالة الجدار القائـ وتم1.5دبش و باطوف بأرتفاع 

الجديد بحجارة محمية تتناسب مع الموقع  كما يشمؿ السعر ايضا كؿ ما يمـز إلنجاز العمؿ حسب 
المخططات واألصوؿ والمواصفات العامة الصادرة عف وزارة األشغاؿ العامة وحسب تعميمات 

 الميندس المشرؼ .
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أربعمائة و 
 اربعوف 
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 د
 

 ؼ

 

 د
 

 كتابػػػػػػػػة
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كتابػػػػػػػػة    
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7 

 بالمتر الطولي : عبارات صندوقية
تقديـ وتوريد وتنفيذ خرسانو مسمحو )مسبقة الخمط( لزـو العبارات الصندوقيو وراسية ومدخؿ ومخرج 

 28مكعبات بعد  2كغـ/ سـ300تقؿ عف  العباره وحسب المخططات المرفقو  وبقوة كسر صغرى ال
( مف كافة األقطار واألطواؿ المطموبة  ويشمؿ القص 60يـو  والسعر يشمؿ حديد التسميع شد )

والثني والضياع وكراسي رفع الحديد وسمؾ التربيط وال تحسب األطواؿ الزائدة وال تحسب أي عبلوة 
ى جوانب العباره بمواد مختارة  بعرض مسافة لذلؾ والسعر يشمؿ الحفريات بكافة أنواعيا والطمـ عم

العمؿ وفوؽ العبارة وعمى اف يكوف عمى طبقات ومف مواد صالحو لمطمـ واالعماؿ  حسب 
% مف كثافة بركتور ويستخدـ الطوبار االممس 95المواصفات الفنيو  ودرجة الرؾ لمطمـ التقؿ عف 

و أزالة العبارة القائمة ونقؿ مخمفات ( ، ويشمؿ السعر عمؿ ىدـ   fair- faceباستخداـ خشب ) 
اليدـ خارج الموقع بالمكاف الذي تحدده السمطة وحسب تعميمات الميندس المشرؼ ويشمؿ ايضا 
تمبيس العباره الجديده مع االجنحو بالمدخؿ و المخرج بالحجاره المحمية  كما يشمؿ السعر كؿ ما 

والمواصفات الفنية وحسب تعميمات حسب االصوؿ والمخططات المرفقو  يمـز إلنجاز العمؿ 
 الميندس المشرؼ.
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مائة و 
خمسة و 
 ثمانوف
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 الخالصػػػػػػػػػػػػو
االعماؿ بياف الرقـ الصفحو المنقوؿ  

 منيا
 القيمو

 دينار فمس
   0 أزالة عوائؽ + فتوحات و تسوية  + جدراف حجرية 1

   3 جابيوف + عبارات أنبوبية  0

   4 دبش و باطوف + عبارة صندوقية  3

لمجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعا  
  

 
..............................................................................................المجموع الكمي :  
.................................................................................................تنزيؿ او زياده :  

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

...................................................................................................اسـ الشركو :  
.....................................................................................اسـ المفوض / والوظيفو :  

:.....................................................................................التوقيع والختـ الرسمي  والتاريخ  

:...................................................العنواف ورقـ الياتؼ والفاكس      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


