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 التعليمات للمناقصين   

Instructions to Tenderers 

 
 العطاء رقم )     /       ( 

  
 

 بنك البذور الوطني  الخاص بمشروع : 
 
 

للمقاولين (1) لهمالذين    يمكن  المناقصة بموجب    يحق  بوالرا   العطاء  دعوةشراء نسخ  أن  غبين  المناقصة  االشتراك في 
 . ذلك مقابل دفع ثمن النسخة المقرريتقدموا للحصول على نسخة من وثائق العطاء الموزعة مع الدعوة و 

 
  تشمل وثائق العطاء لهذا المشروع ما يلي :  (2)

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

 الشروط الخاصة  .أ

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

 
 ات العامة والمواصفات الخاصة المواصفالمجلد الثاني : 

  
 واألسعار  ات المجلد الثالث : جداول الكمي

 

 المجلد الرابع : المخططات 
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 إعداد وتقديم عروض المناقصات ( 3) 

 
 تقديم العروض: 

 
 : مغلفات 3يتم تقديم العروض بمغلف رئيسي يكتب عليه اسم المشروع ويحتوي على  -

 ". فنيويكتب عليه عبارة "العرض الوالمتطلبات الفنية   فنيالمغلف االول يحتوي على العرض ال -1

 ويكتب عليه عبارة "العرض المالي". يحتوي على العرض المالي  لثانيالمغلف ا -2

 يحتوي على كفالة دخول العطاء ويكتب عليه عبارة "كفالة دخول العطاء". لثالمغلف الثا   -3

 

 :فنيمحتويات العرض ال

 السير الذاتية للكادر المقترح  -
 لخبرات الكادر المقترح  كشف نقابة المهندسين -
 . ثباتات المساحات والكلفةوإ وصف للمشروع المشابه مرفق مع شهادات حسن األداء -
 نموذج المالءة المالية معبأ ومختوم من البنك المعتمد.  -
 كشف حركات بنكية آلخر سنتين. -

 : ماليمحتويات العرض ال

 جدول الكميات مسعر -

 حالة العطاء إ تقييم العروض و

 تقييم العروض:
استوفوا جميع الشروط  من بين المناقصيين الذين  سعاراألقل أتتم االحالة على العرض المالي صاحب  -

 المبينة أدناه. والمتطلبات
   المتطلبات الفنية التالية :واستبعاد العروض غير المحققة للشروط يتم  -

 )مشروع بناء جامعات او مستشفيات او كليات او مختبرات بحثية او طبية( على األقلمشابه تنفيذ مشروع واحد  -1

حقيق  )ت 2م 3000مليون دينار أردني وبمساحة ال تقل عن   3خالل الخمس سنوات االخيرة بقيمة ال تقل عن 

 رفاق ما يثبت ذلك.إمعاً( و والتخصصية الكلفة والمساحةالثالث شروط 

 . المناقص لدى المعتمد البنك من وختمه النموذج على تعديالت أي دون المالية المالءة نموذج تعبئة -2

 .آلخر سنتين كشف حركات بنكية  -3

 : وحسب المواصفات في وثيقة العطاءمطابقاً للجدول التالي  رفاق الخبرات والمعززاتإو تسمية الكادر المقترح -4

 كادر المقاول المقترح لتنفيذ المشروع:

 يهمالسنة في مجال اإلشراف أو التنفيذ أو ك 15خبرة ال تقل عن مهندس مدني مدير مشروع 

 يهمالكسنة في مجال اإلشراف أو التنفيذ أو  10خبرة ال تقل عن موقع مدني مهندس 

 يهما لكسنة في مجال اإلشراف أو التنفيذ أو  10خبرة ال تقل عن  مهندس موقع  كهرباء

 يهما لكسنة في مجال اإلشراف أو التنفيذ أو  10خبرة ال تقل عن مهندس موقع ميكانيك 

 يهمالك أو التنفيذ أو  اإلشراف  مجال في سنة 7  عن تقل ال خبرةمؤهل مراقب ابنية 

 يهمالك أو التنفيذ أو  اإلشراف مجال في سنة 7 عن تقل ال خبرةمؤهل حاسب كميات 

 يهما لك أو التنفيذ أو  اإلشراف مجال في سنة 7 عن تقل ال خبرةمؤهل مساح 
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 نموذج المالءة المالية 

 
 الرقــم: 

 التاريخ: 

 

 ، باالضافة الى وظيفته  رة العطاءات الحكوميةئعطوفة مديرعام دا

  للبحوث   الوطني   المركز   في   الوطني   البذور   بنك   مبنى   بإنشاء   الخاص   ( 2022/ /ب 2رقم ) لعطاء  ا شهادة تسهيالت للمشاركة في  :    الموضوع 

 محافظة العاصمة.   /   الزراعية 

 

 بعد التحية: 

............................. بنك  شه  المناقص)اسم    ادةــالس  بأن  ............. يشهد  في  وارد  هو  التصنيف(  ـكما  أحد  ادة 

 مع استعداد البنك لتقديم التسهيالت التالية:  لدى البنكن ـالء الجيديـوهم من العمك ـالبنعمالء 

 . أردني دينار مليون (1,000,000) همجموعالتنفيذ والسلفة بما كفاالت تأمين دخول العطاء وحسن   -1
طوال فترة تنفيذ المشروع    كما هو وارد في شهادة التصنيف(اسم المناقص  )  /تسهيالت نقدية من البنك للمناقص  -2

علماً بأن مدة تنفيذ المشروع   بدل تغطية ثالث شهور متتاليةدينار أردني  لف  أربعمئة أ (400,000اليقل عن )بما  
 المباشرة حسب ملحق عرض المناقصة.  ( يوماً من تاريخ أمر365هي )

                                                                                 
 ختم وتوقيع البنك      

 

 

 

 

 .   ضافةمن قبل البنك سواء بالحذف أو اإل يمنع إجراء أي تعديل على النموذج •
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تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جدول الكميات على أنها القيمة الكلية ألشغال كل من تلك   (4)
  إذا إال)  (Preliminaries)يدية مهأية عيوب فيها وفقا للعقد، وتشمل كذلك األعمال الت وإصالحالبنود وإنجازها 

 كميات(.منفصلة خاصة بها في جدول ال ورد لألعمال التمهيدية بنود
 
 توضيح االلتباس: (5)

 

إذا كااان هناااك أت التباااس أو تناااقئ فااي وثااائق العطاااء، أو كانااي هناااك ضاجااة لتوضاايح أت غمااوض فااي وثااائق 
لااة االلتباااس فااي موعااد ماان أجاال التوضاايح وإزا لعماالصاااضب االعطاااء، فعلااى المناااقص أن يتقاادم بطلااب خطااي إلااى 

 ( 7ريخ المحااااااااااااااااااااااااااااااااادد لفاااااااااااااااااااااااااااااااااتح العطااااااااااااااااااااااااااااااااااء بماااااااااااااااااااااااااااااااااا ال يقااااااااااااااااااااااااااااااااال عااااااااااااااااااااااااااااااااان )يسااااااااااااااااااااااااااااااااابق التاااااااااااااااااااااااااااااااااا 
أيام، ويتم توزيع اإلجابة خطيا على االستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء، وال يجااوز أن يتخااذ مثاال 

 رض.هذا التوضيح مبررا لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم الع
 

 إيداع العروض: (6)
 

 )          (    عطاء رقمارج  وفي ظرف مختوم مكتوب عليه من الخيقدم العرض متكامال -أ             
بنك البذور الوطني الخاص بمشروع:                                     

 

عالنهااا عاان العطاااء وذلااك ندوق العطاااءات الااذت تحاادد  لجنااة العطاااءات المختصااة فااي إ واسم المقاول ويودع في ص
 دين لإليداع.أو قبل الموعد والتاريخ المحد  في
 إن أت عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفئ ويعاد إلى صاضبة مقفال. -ب 
ي دعااوة العطاااء تفتح العروض عادة في جلسة علنيااة بحضااور ماان يرغااب ماان المناقصااين، إال إذا نااص فاا  -ج 

 على اتباع أسلوب آخر.
 
 روض:إلزامية الع (7)
 

الااذت هذا العرض بعد تقديمه ويظاال العاارض ملزمااا للمناااقص ما للمناقص وال يجوز سحب المقدم ملز   يعتبر العرض
  ( يوما ابتداء من تاريخ إيااداع العااروض إال إذا ضاادد فااي دعااوة العطاااء ماادة التاازام أطااول ماان هااذ120تقدم به لفترة )

 المدة.
 
 عمالت الدفع وسعر المناقصة: (8)
 

 لك في شروط دعوة العطاء.على غير ذ الدينار األردني إال إذا نصأسعار  بقص تقديم على المنا 
وإذا كاني هنالك عمالت أخرى للدفع منصوص عليها في نموذج عرض المناقصة، فإنه يجب تحديد تلك  

 ألساسي". العمالت وأسعار تحويلها في موعد "التاريخ ا

 
 الماليةتقييم العروض ( 9) 
 

األشاااغال الحكومياااة الصاااادرة اساااتنادا  إلاااى  نظاااام  عقااادييمهاااا بموجاااب تعليماااات وتق اقصااااتالمن ياااتم دراساااة عاااروض
 ، ويفترض في المناقص أن يكون على إطالع ودراية بهذ  التعليمات .8/2022 رقم  الحكومية المشتريات
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 أسلوب تدقيق العروض: 

 
 سلسل البنود الواردة أدنا :م الت يحكم إتباع الخطوات واإلجراءات التالية في تدقيق العروض على أن اليت

 
في العرض خطأ أو تناقئ بااين ضساااب جملااة أت مبلااب ومااا يجااب أن تكااون عليااه هااذ  الجملااة بتطبيااق  ُوجدإذا   -أ

يتفااق وتطبيااق سااعر الوضاادة ، ويالتااالي يااتم  سعر الوضدة ، فللجنة العطاءات المختصة الحق بتعديل جملة المبلب بما 
 اإلجمالي للعطاء وفقا  لذلك .مبلب أو التعديل مجموع األسعار  

 
 ت فيتم إتباع اإلجراءات التالية:لف سعر الوضدة المذكورة باألرقام عن المذكور كتابة بالكلما ا اختإذ -ب

األرقااام عمااا هااو بالكلمااات فينظاار عناادها إلااى : إذا وجد اختالف في سعر الوضدة لبند معااين بااين مااا هااو ب (1-)ب 
لفاارق كبياارا  يااتم األخااذ بالسااعر األقاارب ماان  ومااا جاااء كتابااة  بالكلمااات فااان كااان ارقمااا   ا جاااءالفاارق الحسااابي بااين ماا 

 السعرين الواردين بالكلمات أو األرقام إلى السعر الدارج .
 بة بالكلمات .( : إذا كان الفرق صغيرا  فعندها يتم األخذ بما جاء كتا 2-)ب
 منطقيا  لقبول العرض أو رفضه . السعرقييم  ( : ويظل للجنة العطاءات المختصة الحق في ت3-)ب
 
ُوجاااد خطاااأ فاااي أت مااان العملياااات الحساااابية،  فإناااه تااام تصاااحيح المجماااوع وفاااق ماااا تقااارر  لجناااة العطااااءات  إذا -ج

 المختصة ويكون المجموع المصحح ملزما  للمناقص .
غيااار المسااعرة وكأنهاااا بنااود لااك الالمناااقص لااام يقاام بتسااعير بناااد أو أدثاار مااان البنااود ، فيااتم اعتباااار تإذا ُوجااد أن  -د

لعطاء األخرى ، وعلى المناقص تنفيذها )فيما إذا أضياال عليااه العطاااء ( وذلااك باادون مقاباال سااواء محملة على بنود ا
 لم يرفقها في عرضه . أرفق تلك البنود أو

  
ي أسااعار و كتباا ،  أ تابة سعر الوضدة بالكلمااات وإنمااا فقااق باألرقااام وجاااءت غياار واضااحةإذا لم يقم المناقص بك  -ها

كل معهاااا التباااااس فاااي اضتساااااب جملااااة المبلاااب عناااادها يجاااوز للجنااااة العطاااااءات الوضااادة بكلمااااات غيااار واضااااحة وتشاااا 
 -المختصة إتباع اإلجراءات التالية :

ل التباسااا  فااي ضساااب جملااة المبلااب للبنااد ، عناادها (: إذا كانااي األرقااام أو الكلمااات غياار واضااحة ممااا يشااك1-)هااا 
المشاااركين بمناقصااة العطاااء لغايااة لهااذا البنااد ، عنااد المناقصااين ا خاارين ورد  ى سااعريجااوز تطبيااق أعلاا 

 الحصول على قيمة إجمالية لهذا العرض .
لإلضالااة عليااه ،    ( اقاال العااروض قيمااة  واتجهااي النيااة1-( : إذا بقي هذا العرض الذت طبق عليه البند )ها 2-)ها

 ين ا خرين .مناقصند العندها يتم تطبيق أدنى سعر ورد لهذا البند ع
 (.2-عرض على أساس )ها مة اإلجمالية لليتم تعديل القي (:3-)ها
 
 إذا قااااااام المناااااااقص بكتابااااااة جملااااااة المبلااااااب لبنااااااد مااااااا دون أن يقااااااوم بتاااااادوين سااااااعر الوضاااااادة كتابااااااه لهااااااذا البنااااااد  -و

ى كميااة البنااد لااب علاا المب ما  غير واضح ( فيتم اضتساب سعر وضدة لهذا البند من قسمة جملة) وكان سعر الوضدة رق
. 
 طااااااة أو مبااااااالب فيهااااااا ، فللجنااااااة العطاااااااءات المختصااااااة الحااااااقتسااااااعير بنااااااد بصااااااورة مغلو إذا قااااااام المناااااااقص ب -ز
 -بما يلي : 
 رفئ العرض أو ، -1 
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الرائجااة وأسااعار المناقصااين ا خاارين شااريطة أن تعديل األسااعار بمعرفااة المقاااول مستأنسااة بأسااعار السااوق  -2
 العرض بعد التدقيق .بعد التعديل مساوية أو اقل من قيمة   للعرضالية  تبقى القيمة اإلجم

 
تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهمال أت عرض غير متقيد بما ورد في هذ  التعليمات كما تمارس   (11)

ا ويتم كل ذصالضياتها بموجب أضكام نظام األشغال  قيمة  العروض  بأقل  التقيد  العطاء دون  بإضالة  لك لحكومية 
 في مطالبة صاضب العمل بأت تعويئ إزاء ذلك.  يكون ألت مناقص لم يفز بالعطاء أت ضقن أن دو 

 

 
 

 الضمانات ) الكفاالت ( 
 

 ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( :  (12)
 

( يوما من تاريخ إبالغه خطيا  بإضالة العطاء  14ل فترة )على المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خال
أ تلز عليه  لو  ا يمه  إلى صاضب  يقدم  أن  المناقص  ، وعلى  العقد ضسب ه  اتفاقية  توقيع  لعمل ضمان األداء عند 

الصادر عن   هذا الضمان  قيمة  وتكون   ، المرفق  المالية نموذج ضمان األداء  المؤسسات  أو إضدى  البنوك  أضد 
 العقد تنفيذا  تاما  .    زاماتذ التل في األردن محددة ) في ملحق عرض المناقصة( وذلك ضمانا  لتنفيالمرخصة للعم

 
تأخر عن توقيع اتفاقية العقد ، أو عجز عن تقديم ضمان األداء المطلوب فعندها يحق    لمناقص أوإذا رفئ ا

قضاء ، وال يكون للمناقص أت ضق في  لصاضب العمل مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى ال
 ا . بشأنهالمطالبة بها أو بأت تعويئ 

 
 يوب ( : ضمان إصالح العيوب ) كفالة إصالح الع (13)

 
% من  5على المقاول أن يقدم لصاضب العمل عند تسلمه شهادة تسلم األشغال. ضمان إصالح العيوب بقيمة  

باستكمال األعمال قيامه  ، لضمان  المنجزة  للمدة    قيمة األعمال  المطلوية  العيوب  وتنفيذ أعمال إصالح  المتبقية 
ضمان صادرا  عن بنك أو مؤسسة مالية كل لحق عرض المناقص ، ويحيث يكون هذا الفي م  عليها المنصوص  

 لمقاول ضمان األداء .منهما مرخصة للعمل في األردن . ويتسليم هذا الضمان لصاضب العمل يعاد ل
 
 

 ناقص بأت من هذ  التعليمات ، فإن ذلك قد يؤدت إلى رفئ عرضه. إذا أخّل الم مالضظة عامة:
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بنك البذور الوطني  مشروع  

 9 هندسة و البيئة حتاد املستشارين للا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجـزء الثانــي
 الشـــــــروط العامـــــــــــة  

 
(2010 ) 
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  -د الصادر عن وزارة األشغال العامة واإلسكانمن دفتر عقد المقاولة الموضّ   الثانيالجزء  - العامة  عتبر الشروط ت

ديالت طرأت عليها هي المعتمدة  ضق وتع وأية مالالمعدلة  2013طبعة   - 2010نة ية لسلحكومدائرة العطاءات ا
 بنك البذور الوطني لغايات مشروع 
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 عقد المقاولة الموحد 
 

 للمشاريع اإلنشائية  

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لث: الشروط الخاصة  ثا الزء  الج  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ   

 
بنك البذور الوطني  المشروع:                       

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

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

 
العطاء رقم:  

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

 الخاصة.الشروط  -أ

 الشروط الخاصة اإلضافية. -ب
 والبيانات.يات تفاقالعرض والضمانات واال  نماذج -ج

                      
 

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

 هذا الجزء كشروط خاصة للعقد .
يعتبر سائدًا ويؤخذ به  عامة  وط الإّن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشر     

 فسر أو يضيف أو يلغي أو يعّدل على تلك " المواد " .بالقدر الذي ي 
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 رسالفه

 13 الشروط الخاصة  أ

 14 األضكام العامة  
 16 صاضب العمل 

 17 المهندس 
 18 المقاول 

 20 المستخدمون والعمال 
 22 التجهيزات ا لية والمواد والمصنعية 

 23 التأخيرات وتعليق العمل و  رةباشالم
 24 از عند االنج  االختبارات

 25 تسّلم األشغال من قبل صاضب العمل 
 27 األشغال وتقدير القيمة  ديل

 29 التغييرات والتعديالت 
 31 قيمة العقد والدفعات 

 33 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول 
 34 المخاطر والمسؤولية 

 37 ين التأم
 38 المطالبات والخالفات والتحكيم

 40 وط الخاصة اإلضافيةشر ال ب
 44 معلومات مقدمة من المقاول 
 51 ماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبياناتن ج
 52 نموذج كتاب عرض المناقصة  

 53 ملحق عرض المناقصة  

 56 نموذج كفالة المناقصة  

 57 نموذج اتفاقية العقد 

 59 ( قية فّئ الخالفات )مجلس بثالثة أعضاءتفاج اوذنم 

 60 شروط اتفاقية فّئ الخالفات  

 63 لة ضسن التنفيذ( )دفا األداءنموذج ضمان   

 64 العيوب )دفالة اصالح العيوب(  إصالحنموذج ضمان   

 65 نموذج كفالة الدفعة المقدمة  
 66 نموذج مخالصة عن دفعة االنجاز عند التسلم األولي  
 67 ج إقرار بالمخالصة وذنم 
 68 المقاول نموذج التزامات  
 69 متعلق بالدفعات األخرى   اقرار 
 70 بالدفعات الممنوعة  متعلق اقرار 
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 الشروط الخاصة  
 
 

 األحكام العامة   -

 صاضب العمل  -
 المهندس -
 المقاول  -
 المستخدمون والعمال  -
 التجهيزات ا لية والمواد والمصنعية  -
 رة والتأخيرات وتعليق العمل مباشال -
 النجاز رات عند ااالختبا -
 تسّلم األشغال من قبل صاضب العمل  -
 شغال وتقدير القيمة كيل األ -
 التغييرات والتعديالت  -
 قيمة العقد والدفعات  -
 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول  -
 المخاطر والمسؤولية -
 التأمين  -
 والتحكيم  تخالفا المطالبات، ال -
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 "General Provisions"امة  األحكام الع -الفصل األول 
________________________________ _____________________________________ 

 
 :الفرقاء واالشخاص -( 1/1/2المادة )

 
 ( ما يلي: 1/1/2/2يضاف إلى البند )

 "ويعتبر صاضب العمل الفريق األول في العقد". 

 

 )إضافي(:  -( 1/1/2/11)بند لا

 
 الموظف: 

 الموظف:
 .مل أو من يمثله صاضب العملالع  الموظف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاضب 
 

 األساسي:التاريخ  -( 1/1/3/1البند )
 : ة ويستعاض عنه بالفقرة التاليةيلغى النص االساسي الوارد في الشروط العام –
 

إال إذا تم النص في ملحق عرض   ( يوما  14ا )نهائي اليداع عروض المناقصات بوعد الق المت يسبيعني التاريخ الذ
 ذلك  . المناقصة على غير 

 

 )إضافي(:  –( 1/1/3/10المادة )
 المدة المعقولة: 

يرها  ن تبر ( يوما, أينما وجدت, وإذا طرأت الحاجة لتكون أدثر من تلك المدة فيجب أن يكو 14هي المدة التي ال تزيد عن )
 مقبوال من صاضب العمل.

 

 والدفعات :  المبالغ  –( 1/1/4المادة )
 مادة : يضاف البندان التاليان إلى نهاية ال

 ) إضافي ( :  –( 1/1/4/13البند )
 

 الدفعات األخرى : 
 

  قيمة   هي جميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأت شيء ذو
الحصر  فعها إلى " ا خرين " ويشمل ذلك التصريح على سبيل المثال ال  ة دفعها المقاول أو تم االتفاق على دمادي

وصفا  مفصال  لهذ  الدفعات األخرى وسببها ، سواء تم دفعها أو كاني ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل 
م أو ممثليهم ،  ابة عنهم أو أت من موظفيهم أو وكالئهأو نيباطن  المقاول أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه من ال
خاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاود  نفسها واإلضالة وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض ال

 على المقاول أو المفاوضات التي تجرت إلبرام العقد من أجل تنفيذ  فعال . 
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 إضافي ( :  ) –( 1/1/4/14البند )
 

 الدفعات الممنوعة : 
 

ها دفعي بشكل مباشر أو غير مباشر أو شيئ  سواء كاني عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب أو غير المبالب  هي جميع  
  ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذ  المبالب أو تقديم هذ  األشياء سواء مباشرة أو بالواسطة ، ويغئ النظر 

دميهم  نه أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أت من مستخ ان ذلك تم من قبل المقاول أو نيابة عإذا كعما  
ووكالئهم أو ممثليهم والتي تدفع إلى أت " موظف " سواء تصرف بصفة رسمية أم ال و ذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم  

لمقاول أو المفاوضات التي تجرت  / المزاودة  نفسها أو اإلضالة على ا  ناقصةة المالعروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملي
 عال  .إلبرام العقد من أجل تنفيذ  ف

 

 التفسير :   -(  1/2المادة )
 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة : 
يح  بحيث  معقول"  ريح  مع  كهذ   كلفة  "أت  عبارة  في  الريح  مقدار  يحدد  العقد  شروط  كل  ال"في  بسب   نسبة ريح 

 ج( (.  -16/4  النسبة ال تنطبق على الريح الفائي الوارد في المادة )% ( من هذ  الكلفة "  ) وهذ5)  
 

 اتفاقية العقد :   –(  1/6المادة )
 

 تلغى الفقرة األخيرة من النص األساسي ويستعاض عنها بالفقرة التالية :
الطوابع   يدفع رسوم  أن  المقاول  على  يتعين  كما  من  وغيره"  على  ا  تتحقق  قد  التي  المشابهة  االتفاقية  النفقات  هذ   إبرام 

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

__________________________________________________________________ ___ 
 

 أفراد صاحب العمل :  –(  2/3المادة ) 
 ى نهاية المادة : للية إ التا  تضاف الفقرة

مين عقااااودهم أضكاماااااا  ن فاااااي الموقااااع لصااااالح صااااااضب العماااال، فإنااااه يجاااااب تضاااا اولين آخاااارين يعملااااو " فااااي ضالااااة وجااااود مقااااا 
مماثلااااااة للتعاااااااون وااللتاااااازام بتااااااوفير إجااااااراءات السااااااالمة ، كمااااااا يتعااااااين علااااااى صاااااااضب العماااااال أن يشااااااعر المقاااااااول بوجااااااود 

 هؤالء المقاولين ا خرين " .
 

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

التي يقوم صاضب العمل بإشعار المقاول عنها متمثلة في كتاب التزام باإلنفاق على المشروع خالل    "تكون الترتيبات المالية
أخرى   ترتيبات  على  الفريقين  بين  االتفاق  تم  إذا  إاّل  اإلنجاز،  ظمدة  اضسب  وخصوصياته    لمشروعروف  تمويله  وطريقة 

 " . رى األخ 
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 "The Engineer"المهندس   -الفصل الثالث  
__________ ___________________________________________________________ 

 
 واجبات وصالحية المهندس :  –(  3/1المادة ) 

 

ضرورة ويتعين  عليه  تلك المفهومة من العقد ضمنا  بحكم ال، أو  لعقد  يمارس المهندس الصالضيات المنوطة به تحديدا  في ا 
 في األمور التالية : عالم المقاول خطّيا  بذلكالحصول على موافقة صاضب العمل المسبقة وإ 

 
 إصدار التعليمات بتغيير .  -1
 تمديد مدة اإلنجاز .  -2
 تحديد تعويضات التأخير .   -2
 ن .رعياي ن الفالموافقة على تعياين المقاولي -4
 إصدار األمر بتعليق العمل .  -5
 

 استبدال المهندس :  –(  3/4المادة ) 
 

 -اض عنه بما يلي :يلغى النص األصلي ويستع
تقل عن ) مهلة ال  يتعين عليه قبل  فإنه   ، المهندس  العمل استبدال  تاريخ االستبدال أن 28إذا اعتزم صاضب  يوما من   )

ديل . وإذا كان للمقاول اعتراض معقول  اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البعار   في إشيشعر المقاول بذلك ، وأن يحدد  
( يوما  من تاريخ تسلمه إشعار صاضب العمل مع   14مقاول أن يشعر صاضب العمل بذلك خالل )عليه فإنه يتعين على ال

لمذكورة ، يقوم صاضب العمل  صيل االتفا بيان التفاصيل المدعمة العتراضه. ولدى تسلم صاضب العمل لمثل هذا اإلشعار و 
 قرار الذت يرتئيه ويكون قرار  نهائيا  وياتا  . باتخاذ ال

 

 ) إضافية ( :   –(  3/6المادة ) 
 

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

الجتماع ويسلم نسخة منه لكل من الحاضرين وإلى صاضب العمل  هذ  الحالة أن يسجل محضرا  لحيثيات امثل  دس فيالمهن
 ع مراعاة أن تكون المسؤوليات عن أية أفعال مطلوية من أت منهم متوافقة مع أضكام العقد " .، م
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 "The Contractor"المقاول  -الفصل الرابع 
___________________________________________________________________ __ 

 
 ضمان األداء :  –(  4/2المادة ) 

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

 
إذا نص    إالّ   لقبول( يوما  من تاريخ تسلمه لكتاب ا14يتعين على المقاول أن يقدم ضمان األداء إلى صاضب العمل خالل )"

 عن عرض مناقصته ة من الضمان إلى المهندس . ويخالف ذلك يعتبر المقاول مستنكفا  على خالف ذلك ، وأن يرسل نسخ 
 ويحق لصاضب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها.

وأ العمل  قبل صاضب  من  عليها  موافق  دولة  من  االداء صادرا   يكون ضمان  أن  يقدينبغي  الن  النموذج  مه  ضسب  مقاول 
  من قبل بنك محلي مرخص ، كما ط الخاصة . وإذا كان ضمان األداء كفالة بنكية فإنه يجب إصدار المرفق بهذ  الشرو 

يجب تعزيز أت ضمان صادر عن أت بنك أجنبي من قبل أضد البنوك المحلية المرخصة . وإذا لم يكن الضمان بنموذج  
عمل في األردن وأن يكون مقبوال  لدى صاضب درا  عن مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة للون صا أن يكدفالة بنكية فإنه يتعين  

 العمل .
% مااااان قيماااااة العقاااااد ، أو 5هادة تسااااالم األشاااااغال يمكااااان أن تخفااااائ قيماااااة ضااااامان األداء لتصااااابح بنسااااابة بعاااااد صااااادور شااااا 

أو تخفاااايئ قيماااااة قااااد ، ة الع% ماااان قيماااا 5أن يسااااتبدل بهااااا ضاااامان إصااااالح العيااااوب ) كفالااااة إصاااااالح العيااااوب ( بواقااااع  
 .%( 5ضمان األداء إلى )

رت المفعول بالقيمة المحددة في ملحق عرض المناقصة إلى  دما يتعين على المقاول أن يتأدد من أن يبقى ضمان األداء سا 
سلم   بتأن ينجز المقاول األشغال . وإذا اضتوت شروط الضمان على تاريخ النقضائه ، وتبين بأّن المقاول لن يكون مخوال  

إنه يتعين عليه أن ف  ،( يوما    28ضية أت منهما بمدة )خ يسبق الموعد النهائي لصالت من شهادتي اإلنجاز أو األداء بتاريأ
 .  "يقوم بتمديد سريان الضمان إلى أن يتم إنجاز األشغال أو إصالح العيوب ضسب واقع الحال 

 
 المقاولون الفرعيون :   –(  4/4المادة ) 

 " المادة " :  نهايةإلى  يضاف ما يلي
 

المقاااااااولين الفرعياااااااين هااااااو  التااااااي يساااااامح للمقاااااااول الرئيسااااااي إيكالهااااااا إلااااااى وع المقاااااااوالت الفرعيااااااةإّن الحااااااد األقصااااااى لمجماااااا 
% ( مااااان قيماااااة العقاااااد المقبولاااااة وفقاااااا  الساااااعار العقااااااد إاّل إذا كاااااان المقااااااول الفرعاااااي مطلوياااااا  بموجاااااب العقاااااد ، وعلااااااى 33)

لمقااااااولين الفرعيااااااين ماااااع تحدياااااد النسااااابة ه األعماااااال التاااااي سااااايقوم بإيكالهاااااا إلاااااى اين فيااااا ا  يبااااا المقااااااول أن يرفاااااق بعرضاااااه كشاااااف
نفذ مااااان قباااال أت مقااااااولفرعي . علااااى المقاااااول أثنااااااء فتاااارة التنفيااااذ تزوياااااد المهناااادس وصااااااضب ماااان قيمااااة العقاااااد لكلعماااال سااااي

النساااابة المبينااااة جاااااوز عاااادم تالعماااال بنسااااخ عاااان جميااااع عقااااود المقاااااوالت الفرعيااااة ، كمااااا يتعااااين علااااى المهناااادس التأدااااد ماااان 
 عمل عن أية مخالفات بهذا الخصوص .آنفا  وإبالغ صاضب ال

ماااان قااااانون مقاااااولي اإلنشاااااءات, فيااااتم اإللتاااازام بالنساااابة التااااي  16ق عليهااااا أضكااااام المااااادة فااااي ضااااال العطاااااءات التااااي تنطباااا 
 يقررها مجلس الوزراء .
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 إجراءات السالمة :  –(  4/8المادة ) 
 مادة :نهاية الإلى    ليتانتضاف الفقرتان التا 

قائمة إجراءات السااالمة المطلويااة ماان  موقع في نفس الوقي ، تتم إعادة النظر فيمقاولين يعملون في ال" إذا كان هنالك عدة 
 المقاول , وفي هذ  الحالة يتم تحديد التزامات صاضب العمل بشأنها .

ضكااام كااودات عامااة واألمااور المتعلقااة بهااا " وفقااا  ألمة الالساااليتعااين علااى المقاااول وصاااضب العماال والمهناادس االلتاازام بااأمور 
 البناء الوطني .

 
 : توكيد الجودة –(  4/9المادة ) 

علااى المقاااول تقااديم نظااام توكيااد جااودة و اعتماااد  ماان قباال المهناادس المشاارف قباال المباشاارة باألعمااال، و بحيااث يكااون شااامال  
 .رها اد و تقديم المخططات و اعتمادها و غيللمو   عتمادلجميع اإلجراءات الالزمة أثناء التنفيذ من ا 

 
 ها: معدات صاحب العمل والمواد التي يقدم  –(  4/20المادة ) 

يجب أن يحدد في الشروط الخاصة اإلضافية كل بند من المعدات أو المواد التي سيقوم صاضب العمل بتشغيلها أو بتقااديمها 
ضي المسااؤولية والتأمينااات عااين تحديااد األضكااام األخاارى لتوضاايح نااوات يتتسااهيالإلى المقاااول بصااورة مفصاالة , ولاابعئ أنااواع ال

 في الشروط الخاصة اإلضافية .
 

 األمن في الموقع :  –(  4/22ة ) الماد
 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة :

رين الموجااودين ا خاا  اولين" إذا تواجد أدثر ماان مقاااول فااي الموقااع ، فإنااه يجااب تحديااد مسااؤولية صاااضب العماال وكاال ماان المقاا 
 لخاصة اإلضافية .في الموقع في الشروط ا

 عمله و يحدد ذلك بسياج مناسب خاضعا  لموافقة المهندس"ويكون المقاول مسؤوال" عن األمن داخل موقع 
 

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

وصاايانتها وتشااغيلها ، فااي  وإدامتهااا المقاااول تنفيااذها أو تقااديمها ب ماان لمطلااو يااتم بيااان متطلبااات األشااغال المؤقتااة ا -أ
 التمهيدية .جدول الكميات كبنود في قسم األعمال  

 دما يتعين بيان أية أشغال مؤقتة سيقوم صاضب العمل بتزويدها . -ب
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 "Staff and Labour"المستخدمون والعمال  -الفصل السادس 

_____________________________________________________________________ 
 

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

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

 
 ساعات العمل :  –(  6/5المادة ) 

 إلى نهاية المادة: تضاف الفقرات التالية 
ثنين، الثالثاء، األريعاء، الخميس( لمدة ثماني ساعات يوميا   ال تكون أيام العمل خالل األسبوع: )السبي، األضد، ا" .1

 . "األسبوعية العملأيام بحيث ال يستثنى يوم السبي من 
 

الت اإلشراف للساعات  ت الدوام الرسمي، فإن المقاول يتحمل بداول أن يعمل خارج أوقا "إذا صرح المهندس للمق  .2
الزائدة عن ساعات الدوام المقررة التي يداومها أت من أفراد الجهاز المشرف التابع للمهندس في الموقع، وذلك 

 . العمل" قاضاها من صاضببدالت التي يتسب الدس وض على قرار وموافقة المهن اعتمادا  
 

مي المحددة أعال  أو العطل الرسمية تقديم طلب  "على المقاول عند الحاجة إلى العمل خارج أوقات الدوام الرس .3
 خطي إلى المهندس بذلك للحصول على الموافقة مسبقا  ". 

 
 

 مناظرة المقاول :    –(  6/8المادة ) 
 لمادة . اية الى نهتضاف الفقرة التالية إ 

يجب أن يستخدموا هذ  ة المستخدمين لدى المقاول الذين  االتصاالت ، يمكن تحديد نسب " للتأدد من ضسن استعمال لغة
 اللغة بطالقة ، أو انه يتعين على المقاول توظيف عدد مناسب من المترجمين  " . 

 
 مستخدمو المقاول :   –(  6/9المادة ) 

 الخاصة االضافية.ما هو مدرج في الشروط  المنفذ ، ضسب مقاولاز اللتحديد أعداد ومؤهالت جه
 

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

يتعين على المقاول في كل وقي أن يتخذ االضتياطات الالزمة لحماية جميع المستخدمين والعمال العاملين في  
ن يوفر أدوية  الوقاية  خطرها على الصحة . كما يتعين عليه أ  لل منأن يق الموقع من أذى الحشرات والقوارض ، و 
ية تعليمات صادرة عن أت سلطة صحية محلية ، بما فيها استعمال المناسبة ضدها لمستخدميه وأن يتقيد بأ 

 مبيدات الحشرات . 
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 ضظر تعاطي المخدرات والمشرويات الكحولية :  -ب

موقع إلى  يحضر  أن  المقاول  على  أت  العم  يحظر  مخدرال  أو  كحولية  يسمشرويات  أن  أو   ، أو  ت  مح 
 ليه الفرعياين بتعاطيها في الموقع .يتغاضى عن قيام عماله ومستخدميه أو عمال ومستخدمي مقاو 

 
 ضظر استعمال األسلحة : -ج

 يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل ، أو أن يستعمل فيه أية أسلحة أو ذخيرة أو مواد متفجرة
تخدميه وعمال ومستخدمي مقاوليه الفرعياين من ضيازة  قانون ، ويجب عليه أن يمنع عماله ومسها اليمنع

 حة والذخائر في الموقع .هذ  األسل
 

 اضترام الشعائر الدينية وااللتزام بالعطل الرسمية : -د
 يها . رف علعلى المقاول أن يتقيد بأيام األعياد الرسمية وأن يراعي الشعائر الدينية المتعا 
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 ة والمواد والمصنعية التجهيزات اآللي -الفصل السابع 

"Plant, Materials and Workmanship" 
_____________________________________________________________________ 

 
 

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

اعدها إلزام صاضب العمل بشراء بعئ التجهيزات أو بقروض من قبل مؤسسة مالية تقتضي قو ذ  ل تنفألشغا " إذا كاني ا 
واق محددة وضمن شروط محددة فيتم االلتزام بذلك ، ضسب ما هو منصوص عليه في بيان " دول المصدر سالمواد من أ
 "   Eligible Source Countriesالمؤهلة " 

 
 

 :ار االختب  –(  7/4المادة ) 
ها في العقد )  تبارات المنصوص عليول يتحمل  تكاليف ما يترتب على إجراء االخ إيضاضا لما ورد في هذ  المادة  فإّن المقا 

 بما فيها المواصفات الخاصة والعامة (  أثناء التنفيذ وعند اإلنجاز .
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 العمل تعليقخيرات و أالمباشرة والت -الفصل الثامن 
"Commencement, Delays and Suspension" 

_____________________________________________________________________ 
 

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

و قصااة أ" وإذا كاني األشغال سوف يتم تسلمها على مراضل ، فإنااه يجااب تحديااد تلااك المراضاال كأقسااام فااي ملحااق عاارض المنا 
 الشروط الخاصة اإلضافية  " .في  
 

 برنامج العمل :   –(  8/3)  المادة
 مادة .تضاف الفقرة التالية إلى نهاية ال

( يومااا" ماان تساالمه إشااعار المهناادس بضاارورة تقااديمها. وفااي 14يتعااين علااى المقاااول أن يقاادم باارامم العماال المعدلااة خااالل )" 
ة فلصاااضب العماال ضجااز مااا دلااة خااالل الماادة المحااددة فااي هااذ  المااادالمع العماالضااال إخااالل المقاااول باسااتكمال تقااديم باارامم 

الية لإلخااالل ويناااء علااى شااهادة المهناادس. ويااتم رد القيمااة المحتجاازة فااي أول دفعااة %( من قيمة أول دفعة مرضلية ت5نسبته )
 .مرضلية بعد استكمال تقديم برامم العمل المعدلة

 
 :  تعويضات التأخير  –(  8/7المادة ) 

تعويضات التأخير لكل قسم من االشغال   لحق عرض المناقصة او في الشروط الخاصة االضافية على قيمةفي مص ين
 وكيفية اضتسابها في ضالة الترادم . 

 
 ) إضافية( :  –(  8/13المادة ) 

 مكافأة اإلنجاز المبكر :
مكافااأة اإلنجاااز المبكاار ضسااب مااا  " قيمااة كاار ، تكااون دعي إشااغال  المشااروع فااي وقااي مبإذا كاني ضاجة صاضب العمل تست

  .وفي ضال وجودها فإنه يتم تفصيل ذلك في الشروط الخاصة االضافيةالمناقصة , هو منصوص عليه " في ملحق عرض 
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 ختبارات عند اإلنجاز الا -الفصل التاسع 
 "Tests on Completion" 

_____________________________________________________________________ 
 

 التزامات المقاول :   –(  9/1المادة ) 
 

 لتالية إلى نهاية المادة .تضاف الفقرة ا
" يتعااين أن ياانص فااي " المواصاافات " علااى تحديااد االختبااارات التااي يجااب إجراةهااا قباال إصاادار شااهادة تساالم األشااغال ،  وإذا 

الختبااارات يجااب أن تأخااذ فااي الحساابان أّن بعاائ ا طلباااتاختبارهااا وتساالمها علااى مراضاال ، فااإنّ  مت داني األشغال سااوف يااتم
 مكتملة " .  أجزاء األشغال غير
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 تسلم األشغال من قبل صاحب العمل  -الفصل العاشر 

 "  " Employers Taking - Over   
______________________________________________________________ _______ 

 
 ام األشغال : قسال وأتسلم األشغ   –(  10/1المادة ) 

 

 -المهندس ..... ( إلى نهاية المادة ويستعاض عنها بما يلي : تلغى الفقرة الثالثة التي تبدأ با ) يتعين على
 

يث يمكن  عندما يتم إنجاز األشغال بكاملها أو أت قسم منها " ضسبما هو محدد في ملحق عرض المناقصة " ، ويح  -أ
" المطلوية  بشكل مناسب ، ويتبين أنها قد إجتازت "االختبارات عند اإلنجازا  أجله   استعمالها للغاية التي أنشئي من

بموجب العقد ، فيجوز للمقاول أن يشعر المهندس بذلك ) وإرسال نسخة من اشعار  إلى صاضب العمل ( على أن 
اإلشعار بالعيوب ة  ل فتر ات أو أعمال متبقية بالسرعة الالزمة خاليرفق بهذا األشعار تعهدا  منه بإنجاز أية إصالض

. 
   .الخطي المرفق به طلبا  مقدما  إلى المهندس إلصدار شهادة تسلم األشغالويعتبر هذا األشعار المشار إليه والتعهد  

قدم تقريرا  بنتيجة كشفه  ( يوما  من تاريخ تسلمه طلب المقاول بالكشف على األشغال ، وي14يقوم المهندس خالل )    -ب
ّن األشغال قد أنجزت  ذ  المدة ) وإرسال نسخة عنه إلى المقاول ( ، فإما أن يشهد بأ ه  خالل  إلى صاضب العمل

وأنها في وضع قابل للتسلم ، أو أن يصدر تعليمات خطية إلى المقاول يبين فيها األمور التي يترتب على المقاول  
التس عملية  إجراء  قبل  الالاستكمالها  الزمنية  الفترة  للمقاول  ويحدد   ، اللم  وتصحيح  سزمة  المتبقية  األعمال  تكمال 
 دس األشغال بشكل مقبول لدى المهن

( يوما  األنفة الذكر دون أن يقدم المهندس تقريرا  بنتيجة كشفه إلى صاضب العمل يقوم  14) وفي ضال انقضاء مدة )
من المقاول    لبو الط ختارها وله ان يشكل لجنة تسلم األشغال أصاضب العمل بالتحقق من الواقع بالطريقة التي ي
 تحديد تاريخ التسلم ( .باستكمال االعمال تمهيدا  الجراء عملية التسلم و 

 

( يوما من تسلمه تقرير المهندس ) الذت يشهد فيه بأّن األشغال قد تم إنجازها وأنها في  21يقوم صاضب العمل خالل  )  –ج 
للتسلم   قابل  األشغال  وضع  تسلم  لجنة  بتشكيل  انقضاء  (  ابعد  اعال   14)  المدة  اليها  المشار  يوما   ال  (  أن  على 

أعضائه عدد  سبعة  يتجاوز  عن  لمعاينة     –ا  المحدد  بالموعد  المقاول  ويبلب   ) أعضائها  أضد  المهندس  ويكون   (
يانات وجداول ومخططات الزمة األشغال , وفي أثناء ذلك يقوم المهندس مع المقاول بإعداد ما يلزم من كشوف وي

 .نةاللج  لتسهيل مهمة
( يوما المحددة في الفقرة )ج( ،  21فترة الا )  في ضال تخلف صاضب العمل عن تشكيل لجنة استالم االشغال خالل -

( مع التزام المقاول التام  10/1فعندها يجب اعتبار المشروع قد تم تسلمه )وضسب الحاالت الواردة في الفقرة )ب/
 لشروط العقد.ا ب وفقال جميع االعمال الناقصة و معالجة العيو باستكم

 
) -د اللجنة خالل  تاريخ تشكيل10تقوم  أيام من  تقوم  (  ثم  ، ومن  المقاول أو من يفوضه  المعاينة بحضور  بإجراء  ها 

ى كل  ، ويوقع عليه أعضاء اللجنة والمقاول أو وكيله المفوض ، وتسلم نسخ منه إل  بإعداد محضر تسلم األشغال
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، والمهندس  والمقاول  العمل  مدة ضا وفي    من صاضب  خالل  التقرير  وإعداد  المعاينة  إجراء  عن  اللجنة  تخلف  لة 
( يوما  من تاريخ انتهاء المدة المحددة آنفا  ، عندئٍذ يعتبر في هذ  الحالة تاريخ التسلم هو تاريخ تقرير  28قصاها )أ

 المهندس المشار اليه في الفقرة ) ب ( أعال  . 
 

  تسلم األشغال /   ع المحضر المتضمن تسلم األشغال أن يصدر شهادةقيمن تو ( أيام  7يتعين على المهندس خالل ) -ها
محددا  فيها تاريخ إنجاز األشغال بموجب العقد ، ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ بدء فترة اإلشعار بالعيوب ، كما 

باألعم بالشهادة كشفا   المهندس أن يرفق  الميتعين على  المطلوية من  واإلصالضات  المتبقية  يتعين  واقاول  ال  لتي 
 األشعار بالعيوب . على المقاول أن ينفذها خالل مدة محددة من بدء فترة

 

( أيام من تاريخ توقيع   7يحق للمقاول إبداء مالضظاته أو اعتراضه على تقرير اللجنة ، على أن يتم ذلك خالل )   -و
 يم تنسيبه إلى صاضب العمل . قدمر وتإلى المهندس الذت يتعين عليه دراسة األ التقرير ويقدم اعتراضه خطيا  

 
 )إضافية(: -( 10/5المادة )

 

ن مسؤولية المقاول اعتماد المخططات التنفيذية و الحسابات و كتالوجات المواد الخاضعة لكافة األنظمة الكهريائية و تكو 
لمدني و ذلك قبل المباشرة  ا  لدفاعالوقاية و الحماية الذاتية من مديرية ا الميكانيكية و األبواب وغيرها والمتعلقة بأنظمة

 بالتنفيذ. 
 من مديرية الدفاع المدني قبل تسليمها لصاضب العمل. As Builtقوم باعتماد مخططات دما يجب عليه كذلك أن ي

 

 تعين على المقاول عند انجاز األشغال تقديم ما يلي: يدما 
  
 ت آلة أو جهاز ميكانيكي أو كهريائي. بأ علقة ة وتعليمات التشغيل المتع كتيبات الصيانثالث نسخ من جمي -أ 
 
    ( AS  BUILT  DRAWINGS )يذ نفالتمخططات المنشأ ضسب  - ب
 
يما عدا قطع الغيار المطلوب . ف  (LIST OF SPARE PARTS)جدول قطع الغيار الالزمة لكل آلية أو جهاز - ج

ار هذ  الشهادة وتدوين ذلك في محضر  دإص بلقطع قوجب العقد. ضيث يتعين عليه تسليم تلك المن المقاول تقديمها بم
 تسلم األشغال .

 
 )إضافية(: -( 10/6دة )الما

 

 :توثيق األعمال و المعلومات
وتجهيز  ي    الفوتغرافية  الصور  أخذ  على  دون ضصر  ويشمل  المشروع  في  العمل  مراضل  جميع  توثيق  المقاول  على  تعين 
يتما لكل عمل  التفصيلية  الهندسية  وقد  ذ تنفي  لمخططات  المشرف(  المهندس  )يعتمدها  نماذج  على  خطيا   ذلك  وتوثيق   ، 

تنفيذ   فيها  تم  والتي  معلومات أخرى  وأت  الجوية  وذكر األضوال  التوضيحية  واللوضات  المخططات  الحصر على  تشمل ال 
 األعمال وذلك لجميع مراضل وأجزاء المشروع.
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   حادي عشرالفصل ال
 المسؤولية عن العيوب

“DEFECTS LIABILITY” 
_____________________________________________________ ________________ 

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

 
 إضافة الجملة التالية إلى نهاية المادة: 

 (. الفترة المحددةء انتها إصدار هذ  الشهادة بعد عن  ر صاضب العمل ) وتعتبر األشغال مقبولة عقديا في ضال تأخ 
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 كيل األشغال وتقدير القيمة   -عشر  الفصل الثاني 
 "Measurement and Evaluation  " 

__________ __________________________________________________________ 
 
 

 :لوب الكيلسأ –( 12/2المادة )
 

 مادة:الهاية تضاف الفقرة التالية إلى ن
 كال أت عمل مرتين أت تحي بندين مختلفين ". لمبدأ العام لكيل بنود األشغال هو أنه ال يجوز أن يا" 
 

 تقدير القيمة :    –(  12/3المادة ) 
 

 : يلغى ما جاء في األحكام العامة و يُستعاض عنه بما يلي

 

 (3/5)ماًل بأحكام المادة ع –س لمهند باستثناء ما هو وارد خالفاً لذلك في العقد، فأنه يتعين على ا"
 
عليه او  شغال، وذلك باعتماد للكيل الموافقألتفاق على قيمة العقد او تقديرها باحتساب القيمة لكل بند من بنود االأن يقوم با -

  مناسبدة اليكون سعر الوح  .، و بسعر الوحدة المناسب للبندأعاله  (12/1و    12/2)الذي يتم تقديره بموجب أحكام المادتين  

لبند مشابه. مع ذلك فإنه يلزم تحديد سعر    مد سعر الوحدةل بند كما هو محدد في العقد، فإذا لم يكن هذا البند موجوداً، يُعت لك

  : ، في الحالتين التاليتين شغالألاوحدة مناسب جديد لبند ما من 

 

ال  اذا    1  –أ   البند بما يزيد او ينقص    مكالةاختلفت الكمية  الكميات او أي   من الكمية المدونة في جدول(  %25)  علىلهذا 

 جدول آخر، و

قيمة العقد المقبولة،    نم  (2%)كان حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد لهذا البند، يتجاوز    2 

 و

 و  (1%)يتجاوز  بما لبند أثر مباشر على تغيير كلفة الوحدة لهذا ا (بالزيادة أو النقصان)ة هذا  الكمي الختالفكان   3

 إليه في العقد على أنه بند "بسعر ثابت"، أو االشارةإن هذا البند لم تتم  4

 

 و ،"ن العمل قد صدرت بشأنه تعليمات بالتغيير بموجب أحكام الفصل "الثالث عشرأ 1 -ب 

 يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد، و  ال أنه   2      

العقد، أو أن    طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من بنود   النمناسب    محدد   وحدة  يوجد له سعرأنه ال       3

 .يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه الالعمل 

 

مع   الصلة،  ذات  العقد  بنود  أسعار  من  الجديد  الوحدة  سعر  اشتقاق  أثر  تعديالتيتم  لشمول   االمور   معقولة 

 .، حسبما هو واجب للتطبيق منها هأعال (ب )و/أو    (أ  )الموصوفة في الفقرتين 

المعقولة    تحديد الكلفة  خاللسعر الوحدة الجديد فإنه يجب اشتقاقه من    الشتقاقوإذا لم يكن هناك بنود ذات صلة   

 عالقةأية أمور أخرى ذات  االعتبارفي  األخذلتنفيذ العمل مضافاً إليها ربح معقول مع 

 

بوضع سعر    مناسب أو تقديره فإنه يتعين على المهندس أن يقوم ة الالوحدعلى سعر    االتفاقو الى أن يحين وقت  

 .شهادات الدفع المرحلية الغراضوحدة مؤقت 
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 ت تعديالالت و التغييرا -الفصل الثالث عشر 

  "Variations and Adjustments  " 
_____________ _______________________________________________________ 

 

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

 ماااادة ، ويساااتعاض عناااه أ باااا ) ياااتم اضتسااااب التعاااديل .... ( إلاااى نهاياااة اليلغاااى الااانص األساساااي مااان الفقااارة الثالثاااة والتاااي تباااد
 -بما يلي :

 :ليف الناجمة عن تعديل األسعار وفقا  لألسس التاليةيتم اضتساب التعديل في التكا 
فااي أسااعار المااواد المحااددة فااي جاادول بيانااات التعااديل لتااي تاادخل فااي صاالب األشااغال الدائمااة  غيااايرأت ت إذا ضصاال -أ

ت عار البنااود المتعلقااة بهااا تااتم مراجعتهااا لغايااا األساسااي فااإّن أساا  بعااد موعااد التاااريخ دة فااي جاادول بيانااات التعااديلوار والاا 
 يادة أو النقصان وفقا  لما يلي:ضساب أت تعديل سواء بالز 

 غياير بناء" على قرار ضكومي بالنسبة ألسعار المواد المسّعرة من قبل الدولة و/ أو الت ا تمذإ -1
 لجااان الفنيااةألشغال العامة واإلسكان " بعد األخذ برأت إضاادى ال" على النشرات الدورية التي تصدرها " وزارة ااءبن  -2

يااة ، الكهرياااء ، الميكانيااك ، الميااا  االبنرق ، الدائمة المختصة لكل مجال ماان مجاااالت المقاااوالت الرئيسااية ) الطاا 
األشااغال مسّعرة من قبل الدولة يتم تكليفهااا ماان قباال وزياار وذلك بالنسبة ألسعار المواد غير الوالصرف الصحي ( 

 -المقاولين ، وتتضمن ما يلي : العامة واإلسكان ويكون أضد أعضائها مندويا  عن نقابة
ليااا  ضسااب فتاارات التغياار فااي االسااعارمبينا  فيهااا تاااريخ لتعااديل المصاانعة مح نااات ال بيا أسعار المواد الواردة في جدو     -

 ات المنتجة لهذ  المواد .ستنادا  إلى أسعار المواد المعلنة من قبل الشركتغياّر األسعار ا
ريخ هااا تااا انااات التعااديل المسااتوردة ماان خااارج المملكااة ضسااب النشاارات مبينااا  فيأسااعار المااواد الااواردة فااي جاادول بي -

ة أو االعتمااادات أو جهااات الرساامية مثاال البيانااات الجمركياا غياااير األسااعار اسااتنادا  إلااى المعلومااات المقدمااة ماان الت
 من البيانات .اسعار بلد المنشأ أو غيرها  

، يااتم التعااديل فااي أسااعار بنااود العقااد سااواء بالزيااادة أو  العامااة ( ماان الشااروط13/8بااالرغم ممااا ورد فااي المااادة ) -3
 بحيااث يضاااف الااى أو يحساام ماان المقاااول التعااديلء تغياار أسااعار المااواد المحااددة فااي جاادول بيانااات ن إزالنقصااا ا

 ر األسعار .فرق أسعار المواد  الناجم عن تغيّ 
 ( أنفاااا  وكاااذلك الفقااارة 13/7لماااادة )علاااى أن ال يشااامل هاااذا التعاااديل فاااي الساااعر أت فااارق نااااتم عااان تطبياااق ا

 عديل األسعار من قبل وزير األشغال العامة واإلسكان .ضول تقرار  ب( الضقا  ، ويتم ال –  13/8)
والمشاامولة بالتعويضااات بمااا المقصااودة بااالفقرة )أ( أعااال   ول بيانااات التعااديليتم تحديد المواد المحددة في جااد -

 اد المدرجة في جداول بيانات التعديل في ملحق عرض المناقصة .ناسب وطبيعة المشروع من بين المو يت
يااورو ممااا ل أت تعااديل فااي اسااعار صاارف الاادينار سااواء بالزيااادة او النقصااان مقاباال الاادوالر االمريكااي او الضصاا  إذا  -ب

علنااة قباال النشاارة اليوميااة الصااادرة عاان البنااك المركاازت عاان تلااك االسااعار الميعلنه البنك المركزت فااي المملكااة  ضسااب 
لحساام منااه فاارق اسااعار تبااادل الاادينار مقاباال أو ا مقاااوليااوم واضااد ماان آخاار موعااد اليااداع العااروض  ، فيااتم تعااويئ ال

مااة والمشااتراة ماان واد والتجهياازات التااي تاادخل فااي صاالب األشااغال الدائمريكااي أو اليااورو عنااد دفااع أثمااان الماا الدوالر األ
 -اعاة الشروط التالية عند دفع االستحقاقات بالدينار األردني :األسواق األجنبية ، ويقتضي في هذ  الحالة مر 
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يااداع سااي الالسا ا% من القيمااة األساسااية لسااعر التبااادل اعتبااارا  ماان التاااريخ 2قل التغّير في السعر عن ال ي  أن -1
 العروض .

رة فااااي الموقاااع وياااتم ا أن ياااتم ضصااار كميااااات الماااواد -2 ر فاااي االسااااعار لغاياااات المحضاااّ الحساااام او ضتساااااب التغياااّ
تبادل العملة ويحيث ال يدفع فرق للفاقااد  ر سعرتغيّ  التعويئ عن الكميات الالزمة إلنجاز األشغال بعد تاريخ

 ة .في تلك المواد أو التجهيزات ا لي  أو اإلضافات
 إلدارية واألرياح .ال يحسب للمقاول أت تعويئ عن المصاريف ا -3
ر السااعر فااي أت مااا  -4 ن عاا دة تقاال قيمااة بنااد األشااغال المتعلااق بهااا فااي جاادول الكميااات ال يحسااب أت أثاار لتغيااّ

 لمائة من " قيمة العقد المقبولة " .با نصف   % 0,5
 أعااال  علااى أت مقااااول يتقاضااى جاازءا" ماان اساااتحقاقاتهال تطبااق التعويضااات المنصااوص عليهااا فاااي الفقاارة ) ب (  -ج

 بالعمالت األجنبية " .
عاان  شااائيةة لتشغيل معدات المقاااول فااي األشااغال المسااتخدمة فااي المشاااريع اإلنإذا تغيرت أسعار المحروقات الالزم -د

نااود العقااد ذات إليااداع العااروض  فيااتم تعااديل أسااعار بألسااعار المعلنااة للمحروقااات قباال يااوم واضااد ماان آخاار موعااد ا
سااكان بناااء  بيعة الحال وذلااك وفااق معااادالت يصاادرها وزياار األشااغال العامااة واإلالصلة بالزيادة أو النقصان ضسب ط

 ( من هذ  المادة .2-ة )أالفقر على تنسيب اللجنة الفنية المشكلة المشار اليها في  
أسااااعار اإلساااافلي المسااااتخدمة فااااي المشاااااريع  بااااالرغم ممااااا ورد فااااي الفقاااارة )أ( ضااااول التاااااريخ االساسااااي ، إذا تغياااارت -ها

ر بنااود العقااد ذات الصاالة بالزيااادة او ة قباال يااوم واضااد ماان آخاار موعااد اليااداع العااروض ، فيااتم تعااديل اسااعا اإلنشااائي
 معادلة التي يصدرها وزير االشغال العامة واالسكان . فق الذلك و النقصان ضسب طبيعة الحال و 

ات المااوردة للمشااروع لغايااات تنفيااذ ردة كبنود منفصلة لتوريد المحروقالمحروقات الواد ( على أسعار  تطبق الفقرة  ) -و
 األشغال .

غياار المبااررة إلنجاااز األشااغال، أخير ة التاا تعااويئ فااي ضااال تعااديل المااواد اإلنشااائية الرئيسااية بالزيااادة فااي فتاار ال يااتم ال -ز (1)
 ان في ضال التأخير غير المبررة.عديل أسعار المواد الرئيسية بالنقصوأن يتم الحسم في ضال ت

 

 اااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااا 

   26/2/2012( تاريخ 6/11/1/4954م )زراء رقت بسبب تغير التكاليف وذلك بموجب قرار رئاسة مجلس الو التعديال –(  13/8الفقرة )ز( من المادة ) تعديل  ( تم1)
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 العقد والدفعات مة قي - الفصل الرابع عشر
  "Contract Price and Payment  " 

  

 الدفعة المقدمة :    –(  14/2المادة ) 
 ل بخصوصها :عرض المناقصة على إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاو  تطبق هذ  المادة على المشاريع التي ينص في ملحق

الت الدفعة  قيمة  يتم استرداد   " با  تبدأ  التي  الخامسة  الفقرة  يتم عند   ....  مقدمةلغى  الذت  الوقي  ذلك  إلى   " با  وتنتهي   "  ..
 لتالي: تعاض عنها بابالكامل ويس اد " الدفعة المقدمة "استرد

 : التالي مقدمة من المقاول على النحويتم استرداد قيمة الدفعة ال
 % من قيمة كل شهادة دفع " . 10دمة على أقساط بنسبة " تسدد قيمة الدفعة المق

 
 يلي: المادة " ما  هذ  "هاية يضاف إلى ن

قبولة خالل أسبوعين من تاريخ إستكمال المقاول  % من قيمة العقد الم5يتم صرف القسق الثاني من الدفعة المقدمة بنسبة  
 لعمل بصورة فعلية بموجب شهادة من المهندس .زويد الموقع بالمعدات والتجهيزات والمواد المطلوية لمباشرة ات

ال إذا ثبي لصاضب  أ"  العمل  العمل مقاول اسّن  فإنه يحق لصاضب   ، المشروع  المقدمة ألغراض خارج نطاق  الدفعة  تغل 
 ارضة من جانب المقاول " .  فالة الدفعة المقدمة فورا  بصرف النظر عن أت معمصادرة ك

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

 

 يضاف إلى نهاية المادة ما يلي: 
 أن يشعر صاضب العمل عندما يقدم الكشف إلى المهندس بصورته المكتملة " .ل لمقاو على ا" كما يتعين 

 
 : ا في االشغال )التحضيرات(التجهيزات اآللية والمواد المقصود استعماله  -( 14/5المادة )

 يضاف إلى نهاية المادة ما يلي:
 

 ع مراعاة ما يلي:م
 ل بموجب العقد .لتنفيذ األشغا طلوب هو م ذ  المواد والتحضيرات ما ه اوز كمياتج أن ال تت .1
 "الاارفئ -(7/5)مااادة "ة للمواصاافات وخاضااعللة ابقطملمواد والتجهيزات جديدة وصالحة لالستعمال و ا   ذه  أن تكون  .2

 مالها في األشغال الدائمة،ين موعد استعينما يح رفضها ض  ومن هذ  الشروط من ضيث قبولها أ
عار البنود الستخالص  سأ  لي لح ما يحدد  المهندس نتيجة لتك  المتعلقة بها أوبنود  مة الد سعرها في الفاتورة عن قيزيأن ال ي

 لحق عرض المناقصة.هما أقل مع مراعاة ما ورد في ميأ، ات ز و التجهيأثمان المواد أ
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 الدفعات المتأخرة :    –(  14/8المادة ) 

   المادة ويستعاض عنها بما يلي: لغى الفقرة الثانية من هذت
قانون أصول  %( ويتم تعديلها بالزيادة أو النقصان بموجب أت تعديالت يتم إدخالها على  9التمويل بنسبة )  نفقاتتحسب  "  

 عمالت المحددة لها " .المحادمات المدنية ويتعين دفعها بال
 
 رد المحتجزات :   –(  14/9المادة )   

 
 -يلغى النص األساسي ويستعاض عنه بما يلي :

% ( من المبلب المحتجز مقابل كفالة خاصة بعد أن تصل قيمة  50إنه يمكن استبدال )مل ف ب العة صاض إذا تمي  موافق
 رض المناقصة .%( من الحد األقصى المحدد في ملحق ع60ات إلى ) المحتجز 

( الخاصة  والكفالة  المحتجزات  قيمة  كامل  رد  وعن  يتم  األشغال  تسلم  بعد   ) أعال   بالفقرة  ورد  ما  تطبيق  ضال  تقدفي  يم  د 
 ان إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( .ضم
 

 سلم األشغال ( :كشف دفعة اإلنجاز ) عند ت  –(  14/10المادة ) 
 

 يضاف الى المادة : 
على ع  ويتعين  ضسالمقاول  بالمخالصة  إقرارا   يقدم  أن  الدفعة  هذ   تسلمه  الشروط ند  بهذ   المرفق  النموذج   ب 

 (. 10  –لم األشغال رقم )ج ند تسجاز ع) نموذج مخالصة عن دفعة اإلن 
 

 المخالصة :    –(  14/12المادة ) 
 

 ن األداء ( :يضاف ما يلي بعد مصطلح ) ضما 
 ع الحال ( .) أو ضمان إصالح العيوب ، ضسب واق
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 وإنهاء العقد من قبل المقاول تعليق العمل -الفصل السادس عشر 
 "Suspension and Termination by Contractor  " 

_____________________________________ _______________________________ 
 

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

 -الثالث األولى من هذ  المادة ويستعاض عنها بما يلي : لفقراتتلغى ا
 

المادة أضكام  بموجب  دفع  شهادة  أت  تصديق  في  المهندس  اخفق  إذا  بمواعيد  14/6)    "  العمل  يتقيد صاضب  لم  أو   ،  )
( 21ة ال تقل عن)  بعد توجيه أشعار بمهل  –( ، فإنه يجوز للمقاول  14/7للمقاول عمال  بأضكام المادة )  الدفعات المستحقة  

أ أو   ( العمل  يعلق  أن  العمل  إلى صاضب  ايوما   أو   ، الدفع  شهادة  المقاول  يتسلم  لم  ما   ) التنفيذ  عملية  يبطئ    لدفعة ن 
 تحقة ضسب واقع الحال ومحتوى اإلشعار المذكور " . المس

بحق يجحف  ال   ، هذا  المقاول  إجراء  قد  إّن  التي  التمويل  نفقات  استيفاء  في  به  له  المادة تتحقق  أضكام   موجب 
 ( . 2/ 16بأضكام المادة ) ( ، وال بحقه في إنهاء العقد عمال  14/8)

امه بتوجيه إشعار اإلنهاء ، فإنه يتعين عليه أن  الدفعة المستحقة له قبل قي  فع أوة الدإذا تسلم المقاول الضقا  إلشعار  شهاد
 مل المعتاد ويأسرع وقي ممكن عمليا  .يستأنف الع

 
 لية في نهاية هذ  المادة : قرة التا تضاف الف

 
لم صاضب العمل  أن يعلعقد  ( من ا14/3يام من تاريخ تقديم طلب شهادة الدفعة بموجب المادة )  ( أ3على المقاول وخالل )

 إلى المهندس . عن تاريخ تقديم طلب  " شهادة الدفعة " 
 

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

و ( ، تعّدل الحالتان ) و ، ز( في السطر الثاني    –ت إنهاء العقد . وترقم الفقرات المتبقية من ) أ  )أ( من ضاال  تلغى الفقرة
 ( . ،  و ) ها والعشرين إلى 
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 ؤولية المخاطر والمس -الفصل السابع عشر 

  "Risk and Responsibility  " 
_______________________________________________ _____________________ 
 

 : تضاف المواد التالية في نهاية الفصل 
 

 ) إضافية ( :    –(  17/7المادة ) 
 الضمان اإلنشائي للمشروع :

( من القانون  791–  788ول مسؤوال  لمدة عشر سنوات عن الضمان اإلنشائي للمشروع وفقا  ألضكام المواد )  المقا يكون  
 المدني األردني . 

 
 :  ) إضافية(  – (17/8المادة )

 
 استعمال المواد المتفجرة : 

نين الصاااادرة عااان السااالطة القاااواظماااة و ول اتخااااذ اإلجاااراءات واالضتياطاااات والتقياااد بتعليماااات المهنااادس واألنينبغاااي علاااى المقاااا 
ماتااه الااواردة نها وغير ذلك ممااا قااد يحتاااج إليااه فااي تنفيااذ التزاال المواد المتفجرة ونقلها وتخزيالمختصة في كل ما يتعلق باستعم

 ابلة لالشتعال أو التي يوجد خطر في استعمالها ونقلها وتخزينها .في هذا العقد ، وينطبق هذا على جميع المواد الق
صااادر ذات العالقااة ى المقاول تأمين التصاريح الالزمة  لااذلك، وإجااراء جميااع االتصاااالت مااع مختلااف الساالطات والمي علينبغ

ا عليااه أن يطلااع المهناادس أو يااه أن يتقيااد بالتعليمااات الرساامية التااي تعطااى لااه بهااذا الشااأن  كماا قباال قيامااه بأعمااال التفجياار وعل
هااذ  الترتيبااات  صوص خاازن ونقاال المتفجاارات وأعمااال التفجياار، مااع العلاام أنّ ها بخ يتخذ ممثله على الترتيبات واإلجراءات التي

  للقوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بالتفجيرات . في المقاول من أت من مسؤولياته والتزاماته وفقا  واإلجراءات ال تع
 

 ) إضافية ( :    –(  17/9ادة ) الم
 الرشوة :

أو أت مااان مساااتخدميهم للرشاااوة باااأت شاااكل مااان أشاااكالها ألت مااان جهااااز ياااه الفرعيااااين مقاولت مااان إّن ممارساااة المقااااول أو أ
فيااا  " إللغاااء هااذا العقااد وغياار  ماان العقااود التااي ياارتبق بهااا و المهناادس أو الجهاااز التااابع لااه يكااون سااببا  " كا صاااضب العماال أ

ي ضكاام الرشااوة أت عمولااة أو هديااة تماانح تباار فاا ك ويعقاول بصاضب العمل ، هذا عدا المسؤوليات القانونية الناجمااة عاان ذلاا الم
لااى مسااتوى لحصول على أت تعديل أو تبااديل فااي األشااغال ، أو عل أو المهندس أو مستخدميه بقصد األت من صاضب العم

العماال الحااق فااي اسااتيفاء أت تعااويئ يسااتحق لااه عاان أت المصاانعية ، أو للحصااول علااى أت انتفاااع شخصااي ، ولصاااضب 
  ق للمقاول بذمته أو من ضماناته .لعقد لهذا السبب ويمكنه خصم قيمة ذلك من أت مبلب يستح هذا الغاء خسارة تنجم عن إ
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 الدفعات األخرى :   –(  17/9/1المادة ) 
بهذا العقد بجميع " الدفعات األخرى " والتي تم  رح المقاول في ملحق إقرار متعلق بالدفعات األخرى المرفق  قد صل -أ

  الدفعات األخرى وسببها سواء دفعها إلى ا خرين وعلى المقاول تقديم وصف مفصل لهذعلى    تفاقدفعها أو تم اال
بله أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه الفرعياين أو  ها أو كاني ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قتم دفع

هذا العقد أو عملية المناقصة / نفيذ  صة بتأو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة  إلى تقديم العروض الخاوكالئهم  
  .تي تجرت إلبرام العقد أم من أجل تنفيذ  فعال  إلضالة على المقاول أو المفاوضات  الالمزاودة نفسها أو ا

على الفور عن وجود أت دفعات أخرى بما في ذلك   دما ويتعهد المقاول بأن يقدم تصريحا  خطيا  إلى صاضب العمل 
دفع أو تاريخ إلزامه بالدفع أيهما  ال  لسبب هذ  الدفعات األخرى وذلك بتاريخ قيامه بال مفصوصفا    على سبيل المثال 

 . دث أوال  يح 
العمل في ضال ضدوث أت   -ب أ  يحق لصاضب   ( الفقرة  بأضكام  يتخذ  مخالفة أو إخالل  المادة أن  هذ   أيا  من ( من 

   : اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحئ ضريته واختيار 
 ( من العقد . 15/2أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )  -1
 .مبلب الدفعات األخرى  مبلغا  يساوت ضعفي حقة للمقاول بموجب هذا العقدأن يخصم من المبالب المست -2
يدفع إلى صا  -3 بأن  ضب العمل وعلى الفور مبلغا  يساوت ضعفي مبلب الدفعات األخرى  أن يطالب المقاول 

 . االستجابة الفورية لمثل هذ  المطالبةل بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقئ على لمقاو يقر او 
ذ  الفقرة  هتقاضيها بموجب  ان بأن مجموع المبالب التي يحق للفريق األولمع مراعاة الفقرة ) د ( أدنا  يصرح الفريق   

 خرى . ) ب ( لن يتجاوز ) ضعفي (  مجموع مبالب الدفعات األ 
 
هزين أو المستشارين  يوافق المقاول على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين من الباطن أو المج  -ج

تقل هذ  المواد في شدتها  مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ) أ ( و )ب( أعال  على أن الفيما يخص هذا العقد موادا  
هذ   هذ  المواد صراضة على ضق الفريق األول بتنفيذ أضكامتنص  طة أنعن نصوص الفقرتين المشار إليهما شري

، كما يتعهد المقاول أن يزود  المقاولين من الباطن أوالموردين أو المستشارين المواد مباشرة بحق أت من هؤالء 
لة مشتم أنها  ة ومطابقة ألصل هذ  االتفاقيات بمجرد التوقيع عليها ويما يثبيصاضب العمل على الفور بنسخ كامل

 على هذ  المواد . 
ية على أت من الدفعات األخرى إذا ال يجوز ألت شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعال  يضفي صفة المشروع -د

يها في المادة هي باإلضافة إلى  واألنظمة النافذة تمنعها ، وأّن ضقوق صاضب العمل المنصوص عل  داني القوانين 
 المملكة . آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة فيطرف  أو أتأت ضقوق قد تترتب لصاضب العمل 

 عقد . هاء هذا التها ساريا  ويتم العمل به ضتى بعد إنيبقى نص المادة أعال  بجميع فقرا -ها
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 الدفعات الممنوعة :    –(  17/9/2المادة ) 

 
بأنه لم يقم بدفع أو يعد بدفع أت   منوعةت المرح المقاول وتعهد لصاضب العمل في ملحق إقرار متعلق بالدفعا لقد ص -أ

الدفعات    " مباشر ،من  " سواء بشكل مباشر أو غير  تم من قبل    الممنوعة  قد  ذلك  كان  إذا  النظر عما  ويغئ 
هم أو أت من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ،  اول أو نيابة عنه ، أو من قبل مقاوليه الفرعياين أو نيابة عنالمق

نظر عما إذا كان يتصرف  لك على سبيل المثال ال الحصر أت " موظف " بغئ الشمل ذمل ويإلى صاضب الع
وذ أم ال  بتبصفة رسمية  الخاصة  العروض  تقديم  إلى  المثال  / لك على سبيل  المناقصة  العقد أو عملية  هذا  نفيذ 
   فعال  . تنفيذأجل  لة على المقاول أو المفاوضات التي تجرت إلبرام العقد أو منالمزاودة نفسها أو اإلضا 

ه  مثل  بتقديم  يعد  أن  أو  ممنوعة  دفعات  أت  بتقديم  يقوم  ال  بأن  المقاول  يتعهد  أو  دما  مباشرة  سواء  الدفعات  ذ  
فيهم أو وكالئهم أو ممثليهم  ذلك من قبل المقاول نفسه أو مقاوليه الفرعياين أو أت من موظ  بالواسطة وسواء أدان

 لعقد أو تجديد  أو تمديد  أو تنفيذ  .هذا اعديل إلى أت " موظف " فيما يتعلق بت
العمل في ضال ضدوث أت مخالفة أو إخالل   -ب أيا  يحق لصاضب  يتخذ  المادة أن  هذ   ( من  أ   ( الفقرة   من بأضكام 

 . اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحئ ضريته واختيار  
 العقد . ( من 15/2أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )  -1
أن يخصم من المبالب المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغا  يساوت ) ضعفي ( مبلب   -2

 ت الممنوعة .الدفعا 
األخرى  اوت ) ضعفي ( مبلب الدفعات  صاضب العمل وعلى الفور مبلغا  يس  أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى -3

 للنقئ على االستجابة الفورية لمثل هذ  المطالبة .  ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة
بموجب هذ  الفقرة )  مجموع المبالب التي يحق للفريق األول تقاضيها  مع مراعاة الفقرة ) د ( أدنا  يصرح الفريقان بأنّ 
 الممنوعة . ب ( لن يتجاوز ضعفي مجموع مبالب الدفعات 

ن أو المستشارين فيما  التي يبرمها مع المقاولين الفرعياين أو المجهزييوافق المقاول على أن يضمن جميع االتفاقيات  -ج
ى أن ال تقل هذ  المواد في شدتها  ك الواردة في الفقرات ) أ ( و ) ب ( أعال  ) عليخص هذا العقد موادا  مماثلة لتل
تنفيذ أضكام  يهما ( شريطة أن تنص هذ  المواد صراضة على ضق صاضب العمل بعن نصوص الفقرتين المشار إل

يتعهد المقاول أن يزود   الفرعياين أو الموردين أو المستشارين ، كما هذ  المواد مباشرة بحق أت من هؤالء المقاولين  
يما يثبي أنها مشتملة نسخ كاملة ومطابقة ألصل هذ  االتفاقية بمجرد التوقيع عليها و صاضب العمل على الفور ب 

 على هذ  المواد . 
لمادة أعال  يضفي صفة المشروعية على أت من الدفعات الممنوعة إذا  أن يتذرع بأن نص ا   ال يجوز ألت شخص -د

ل المنصوص عليها في المادة أعال  هي  باإلضافة نظمة النافذة تمنعها ، وأنّ  ضقوق الفريق األو داني القوانين واأل
 ألنظمة النافذة في المملكة. خرى قد تترتب لصاضب العمل أو أت طرف آخر بموجب القوانين واإلى أت ضقوق أ 

 نهاء هذا العقد .يبقى نص المادة أعال  بجميع فقراتها ساريا  ويتم العمل به ضتى بعد إ -ها
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 "  Insurance مين "التأ –الفصل الثامن عشر 

 _______________________________________ _____________________________ 
 

 
 لبات العامة للتأمينات : المتط   –(  18/1المادة ) 

 
 -يضاف إلى نهاية هذ  " المادة " ما يلي :

 
أمين شرطا  ينص على المسؤوليات المتقابلة   ، كما ينبغي أن تتضمن بوليصة التيكون المقاول هو الطرف المؤمن   -

 ( .  Cross Liabilitiesت التأمين ) بارهما كيانين منفصلين في اتفاقيا لكل من صاضب العمل والمقاول باعت
 
 

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

 -" ما يلي :يضاف إلى نهاية هذ  " المادة 
 ة " . %( من قيمة العقد المقبول115" تعتبر القيمة االستبدالية واإلضافات المتحققة عليها بما يعادل )  

 

 : كات د إصابة األشخاص و الممتلالتأمين ض –( 18/3المادة )
 

 يضاف الى نهاية هذ  "المادة" ما يلي: 
 

 الطرف الثالث. لمؤمن فيما يتعلق بالتأمينات ضد يكون المقاول هو الطرف ا .1
 ول. يتحمل المقاول أية أضرار تنشأ نتيجة إهمال أو القيام بعمل كيدت من قبل عاملي أو مقاولي المقا  .2

كافة االضتياطات .3 المقاول  الشديد  يتخذ  الحرص  الخسارة أو األضرار   الالزمة مع  التقليل من اضتمال  على 
 أو أعمال الصيانة. أثناء تأدية عمل المقاول 

التأمين الغطاء  يشمل  أن  والممتلكات يجب  واألشجار  بالمزروعات  الضرر  يلحق  الذت  والتلوث  الغبار  اضرار  ي 
 المختلفة. نتيجة تنفيذ األعمال 
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 كيملمطالبات، الخالفات والتحا -الفصل العشرون 

 "Claims, Disputes and Arbitration  " 
___________________________________________ _________________________ 

 

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

الشرو  من   ( با  وتنتهي   ) تعيين  انهاء  يمكن   ( با  تبدأ  والتي  االخيرة  الفقرة  العامةتلغى  ويستعا   ط   ) عنهانافذا    ض 
 بما يلي:  

صاضب العمل أو المقاول باالنفراد " وما لم    وليس من قبل أت من   يمكن انهاء تعيين أت عضو باتفاق الفريقين مجتمعين " 
 -مدة تعيين المجلس ) بما في ذلك كل عضو فيه ( تنتهي : يتفق الفريقان على غير ذلك ، فان

) -أ ا60بعد  من  يوما   شها (  فيه  تصدر  الذت  الى  لتاريخ  محال  خالف  أت  هناك  يكن  لم  ان   ، االشغال  تسلم  دة 
 ، او   المجلس للنظر فيه

ات محاله الى المجلس  يوما  من قيام المقاول بتقديم المخالصة عن دفعة االنجاز اذا كاني هناك خالف  (30بعد ) -ب
اال   ) العقد  شروط  بموجب   ( المقاول  قدمها  بمطالبات  م  ومتعلقة  على  الفريقان  اتفق  .  اذا  ذلك  تختلف عن  دة 

 ضمن هذ  المدة .ويتعين على المجلس في مثل هذ  الحالة إصدار قرار  
المجلس -جا استمرار  على  الفريقان  اتفق  واذا   ، بالعيوب  االشعار  فترة  انقضاء  االشعار    عند  فترة  خالل  عمله  في 

 الى النصف . بالعيوب، ففي هذ  الحالة يتم تخفيئ بدل االستبقاء 
 -ال ، تطبق االضكام المتعلقة بمجلس فئ الخالفات كما يلي :في كل االضو 

 ( مليون دينار يشكل المجلس من ضكم واضد . 1.5بولة تقل عن )ني قيمة العقد المقاذا كا  .1 
 ( مليون دينار ، ُيشَكل المجلس من ثالثة اعضاء .1.5قيمة العقد المقبولة " )اذا تجاوزت "  .2 
 ورد في الفقرتين ) أ و ب ( . أو على الرغم مما           
 
 Arbitrationالتحكيم :    –(  20/6المادة ) 

 
( ( ويسااتعاض عنهااا 1/4ي المااادة )األولى والتي تبدأ با ) مااا لاام يكاان قااد تاام ( وتنتهااي ) بلغااة االتصااال المحااددة فاا   تلغى الفقرة
 -بما يلي :

  -مما لم يصبح نهائيا  وملزما     -رار " المجلس " بشأنه  يا  ، فإّن أت خالف ضول ق" ما لم يكن قد تمي تسوية الخالف ود
 -كيم وفقا  لما يلي :ائيا   بواسطة التح تتم تسويته نه

 
األ -أ التحكيم  قانون  بموجب  نهائيا   الخالف  تسوية  )تتم  النافذ  تحكيم ردني  قواعد  تطبيق  على  الطرفان  يتفق  لم  ما 

 أخرى(. 
 ثة أعضاء يعينون بموجب القانون الواجب التطبيق ، ولتحكيم من عضو واضد أو ثالتشكل هيئة ا -ب
 ( . 4/  1ل المحددة  في المادة ) لتحكيم بلغة االتصا تتم إجراءات ا -ج
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 المجلس"  :  انقضاء فترة تعياين "  –(  20/8المادة ) 

 -تعدل الفقرة ) أ ( لتصبح كما يلي :
 س .( والمتعلقة بقرار المجل20/4ال يتم تطبيق المادة )  -أ

 -تعّدل الفقرة ) ب ( من هذ  المادة لتصبح كما يلي :
( يحاااااق الت مااااان الفاااااريقين اضالاااااة الخاااااالف الاااااى التحكااااايم بعاااااد محاولاااااة التساااااوية 20/5ماااااا ورد فاااااي الماااااادة )باااااالرغم م  -ب
 ( . 20/5دية وكما هو مشار اليه في المادة )الو 
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لخاصة االضافية الشروط ا -ب
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 وط الخاصة اإلضافية الشر -ب

SUPPLEMENTARY PARTICULAR CONDITIONS 
  

 
 :  ) عام (أواًل :  

     
 نظام توكيد الجودة:   - (4/9لمادة )ا •

 . غير مطلوب
 

 

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

 

 .ةدواض سنة   :مدة اإلنجاز -( 8/2المادة ) •

 
 مج العمل برنا –( 8/3المادة )  •

 

 إلى نهاية المادة: تضاف الفقرة التالية 
. وفي  تقديمها ( يوما" من تسلمه إشعار المهندس بضرورة 14خالل )لة برامم العمل المعد " يتعين على المقاول أن يقدم

ز ما   المادة فلصاضب العمل ضج خالل المدة المحددة في هذ  ضال إخالل المقاول باستكمال تقديم برامم العمل المعدلة
حتجزة في أول المس. ويتم رد القيمة  %( من قيمة أول دفعة مرضلية بعد اإلخالل ويناء على شهادة المهند20نسبته )

      (. 4/21دفعة مرضلية بعد استكمال تقديم برامم العمل المعدلة ويشهادة المهندس أيضا" لما ورد في المادة )
  

 ويضات التأخير تع  -( 8/7المادة ) •
 عن كل يوم تأخير  ادينار  ائة وخمسون خمسم( 550)

  

  التالية:ثانيًا : يجب على المقاول مراعاة األمور  
 

 زامات عامة: الت -أ 
 لعمل على التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع .ا -1
 عدم استعمال ) الموقع ( ألي غرض غير تنفيذ األشغال .  -2

 وخالفه لمنع اإلضرار بالغير .  والمياه الفائضة عن الضخ تصريف مياه الفيضان -3
م -4 بشكل  والسياجات  والمروج  األشجار  على  لالمحافظة  بديل  ، وزرع  له الئم  يصرح  لم    ما 

 باقتالعه وإعادة السياجات إلى حالتها األولى حسب تعليمات المهندس .

ل أن يقوم باالتصال معه في حالة وجوب إنشاء سقالة على ملك أحد المجاورين ، فعلى المقاو -5
العم  ، إتمام  المكان وإصالحه عند  ثم إخالء   ، ذلك  لتنفيذ  الالزمة  الترتيبات  وعلى  وعمل  ل 

 .   حسابه الخاص

 

 إدارة العمل: ضبط - ب 
 

 أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وإعداد محاضر االجتماع.   - 1
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ال - 2 باألضوال  خاصا  سجال  يعد  ضرا أن  درجات  فيه  يسجل  والرطوية، جوية،  والدنيا،  القصوى  الهواء  رة 
 لهطول لكل يوم. وساعات ا تومعدل هطول األمطار بالمليمترا

 ذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل وإعداد التقارير. أن يقوم بأخ  - 3
 ن إنجازاته أوال بأول. في ضالة إصالح العيوب، أن يضع جدوال لذلك، وأن يعلم ممثل المهندس ع - 4
البدء بتصحيح    في ضالة رفئ المهندس أو مساعد المهندس لمادة أو عمل ما فيجب علي المقاول قبل - 5

مقالوض يقدم  لتالفى تكرار  ع أن  وذلك  المهندس،  أو  المهندس  ممثل  إلى  التصحيح  أو  باإلعادة  ترضاته 
 الخطأ. 

 مشرف ذت خبرة لتأدية المهام التالية:الموقع، فعليه أن يزود  بإذا كان مطلويا منه تجهيز مختبر للمواد في    -7
 ____________________________غير مطلااااوب _______________

 
 مهنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد:  ممارسة - ج

 

 الممارسة الجيدة:  - 1
 

الم فإنه من  منتم أو مصنعية،  أو  لمادة  كامل  قد ضدد وصف  لم يكن  المادة  إذا  تلك  أو فهوم أن تكون 
بما  ت التنفيذ الجيدة،  العمل مالئمة ألغراض العقد أو ما يمكن أن يستنتم من مضامينه منطقيا لممارسا 

 والمواصفات القياسية المعمول بها.صوص البنود والمواصفات العامة في ذلك ن
 

 المواصفات القياسية: - 2
 

فإنه يجب على المقاول تقديم  أو غيرها  (B.S.S)أو  (A.S.T.M)إذا ضدد لمادة مواصفات قياسية مثل 
 اعة المهندس. مواصفات لما فيه قنشهادة المنشأ التي تبين مطابقة ما يقدمه من تلك ال

 
 المواصفات المقيدة:  - 3

إذا ما ضدد مصدر واضد إلضدى المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاول التقيد بالبند، وال يغير ذلك  
 من المهندس مقرونة بموافقة صاضب العمل. الواضد بدون موافقة خطية المصدر 

 
 عالمات مرافق الخدمات المخفية : - 4

إشا ع وضع  المقاول  فيلى  بارزة  لها    رات  يعد  وأن  مرافق  لتمديدات  مواقع  بداخلها  يوجد  التي  األمادن 
عل الفحص  إجراء  عند  إليها  االهتداء  لتسهيل  وذلك   ، واضحة  مساضية  أو مخططات  صيانتها  أو  يها 

 ا أو تشغيلها .تصليحه
 

 استخدام األيدي العاملة المحلية :  -د
 

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

 بموافقة وزارة العمل المسبقة . 
ن الباطن للمقاولين غير األردنياين مهما كاني األسباب وعلى أن  إعطاء أية عطاءات فرعية معدم  -ب

 نية فقق .لعمالة األردالفرعيون بتشغيل ا   يلتزم المقاولون 
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إذا تبين لصاضب العمل أّن المشروع ذو طبيعة متخصصة ويحاجة إلى خبرة أجنبية فعليه أن يرفع  -ج
الحا  أسباب  يبين  بذلك  الخبرة األجنبية  تقريرا   لتلك  هذ  جة  مثل  في  للنظر  فنية خاصة  إلى لجنة 

اح للشركات األجنبية اسب ضول السمإلصدار القرار المن األمور ورفع تنسيباتها إلى مجلس الوزراء  
 ومقدار مساهمتها وتشكل على النحو التالي : 
 معالي وزير األشغال العامة واإلسكان رئيسا   

 وعضوية السادة  
 إلسكان  وزارة األشغال العامة وا أمين عام

 مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  
 نقيب  المهندسين 
 نقيب المقاولين 

 المشروع.ات العالقة بوممثل عن الدائرة ذ
   

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

المشاري  -  هذ   تنفيذ  مقاولين  يجوز  مع  االئتالف  أو  بالمشاركة  أردنياين  غير  مقاولين  قبل  ع من 
 عامة ذلك . ي المصلحة الباالنفراد إذا اقتضأردنياين أو 

وفي ضالة تنفيذ المشروع من قبل مقاولين غير أردنياين فيجب االلتزام من قبل هؤالء المقاولين   -
تقل ال  أردنية  عمالة  )  بتشغيل  عن  مجمو 70نسبتها  من  والمقدرة  %(  المطلوية  الماهرة  العمالة  ع 

ا األشغال  وزارة  بموافقة  ضقيقيا   عتقديرا    ، واإلسكان  يسملعامة  ال  أن  من  لى  عدد  أت  بتشغيل  ح 
 العمال األجانب العادياين غير المهرة . 

 

ا -3 العامة  المساهمة  والشركات  والبلديات  العامة  والمؤسسات  الوزارات  الوزر على  رئيس  ببالغ   اء اللتزام 
من  بوت مخالفة أضكامه  واعتبار  جزءا" من شروط العقود التي تبرمها  وفي ضالة ث  1990( لسنة  6رقم )

 ولين تتخذ بحقهم اإلجراءات التالية : قبل المقا 
الوض -أ لتصويب  العمل  قبل صاضب  من  عنوانه  على  خطيا   المخالف  المقاول  مدة  إنذار  خالل  ع 

 .( سبعة أيام7أقصاها )
 ة مالية تساوت أجور العمالة األجنبية المخالفة المستخدمة في المشروع.فرض غرام -ب
 

امة والخاصة تعتمد المواصفات الواردة في كودات البناء الوطني لمواصفات العتبين وجود نقص في ا إذا   -4
 األردني بحدها األدنى . 

 . ة عند تنفيذ األشغالصناعة المحلية ومنتجات العلى المقاول المحلي استخدام ا ليات المتوفر  -5
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 معلومات مقدمة من المقاول
 

 ل المنفذ(: مقاول )جهاز المقاو ثالثًا : ممثل ومستخدمو ال
 

يتعين على المقاول توفير عناصر جهازه المنفذ بالمؤهالت واألعداد التالية )تعطى األولوية في التعيين ألبناء   -أ

 -المؤهالت و الخبرات المطلوبة(:ها المشروع في حال توافر المحافظة المنفذ في

 

(  سنة في مجال  15ن )ل عا تقية( ويخبرة ال في الهندسة )المدن ديرا   للمشروع مهندسا  بصفته وكيال  مفوضا  بمؤهلم -1
تعليمات من قبل المقاول لتلقي ال  منضا  خطيا   و اإلشراف أو التنفيذ أو كليهما على أعمال مشابهة ويحيث يكون مف

التع  المهندس أو من الذت سيحسم في ضال عدم  المبلب  كامل،  ويتفرغ  تنفيذ األشغال  والمناظرة على  أو  يمثله  يين 
 دينار/ يوم(.  125المقاول )عذر من قبل  التغيب بدون 

لى  في مجال اإلشراف أو التنفيذ أو كليهما ع( سنوات  10اضد، ويخبرة ال تقل عن )متفرغ( عدد و )  مدنيهندس  م -2
التغيب بدون عذر من    ، المبلبأعمال مشابهة   دينار/    100قبل المقاول )الذت سيحسم في ضال عدم التعيين أو 

 يوم(.

في مجال  ( سنوات  10اضد، ويخبرة ال تقل عن )متفرغ( عدد و الميكانيك والصرف الصحي )صاص  هندس في اختم -3
عيين أو التغيب بدون عذر  لذت سيحسم في ضال عدم الت، المبلب ااإلشراف أو التنفيذ أو كليهما على أعمال مشابهة  

 دينار/ يوم(.  100قبل المقاول )من 

اإلشراف أو التنفيذ  في مجال  ( سنوات  10، ويخبرة ال تقل عن )متفرغ( عدد واضدهندس  في اختصاص الكهرياء )م -4
بدون عذر من قبل المقاول  ، المبلب الذت سيحسم في ضال عدم التعيين أو التغيب  أو كليهما على أعمال مشابهة  

 دينار/ يوم(.  100)

( سنوات في  7ء ال تقل عن )نيا  بمؤهل كلية جامعية متوسطة، بخبرة مماثلااة ألعمال المشروع موضوع العطا راقبا  فم -5
التنفي  فإلشراامجال   قبل  ذ  أو  من  بدون عذر  التغيب  أو  التعيين  عدم  ضال  في  سيحسم  الذت  المبلب  كليهما،  أو 

 دينار/ يوم(.  50المقاول )

كميا  -6 متوسطة، ضاسب  جامعية  كلية  بمؤهل  )  ت  عن  تقل  ال  العطاء  موضوع  المشروع  ألعمال  مماثلااة  (  7بخبرة 
لذت سيحسم في ضال عدم التعيين أو التغيب بدون عذر من  أو كليهما، المبلب اذ أو التنفي فإلشرا اسنوات في مجال  

 دينار/ يوم(.  60قبل المقاول )

كل -7 متوسطة،  مساضا" بمؤهل  المشروع مو   ،تفرغ(مغير  )ية جامعية  مماثلااة ألعمال  تقل عن بخبرة  العطاء ال  ضوع 
قاول والموافق عليه  و كليهما، ودوامه مرتبق ببرنامم العمل المقدم من المأذ  أو التنفي  فإلشراا ( سنوات في مجال  7)

الذت سيحسم في ضال عدم التع المبلب  ن قبل  يين أو التغيب بدون عذر ممن المهندس المشرف وضسب الحاجة، 
 دينار/ يوم(.  50المقاول )

 

روع بصفته وكيال  مفوضا  أو أن يسمي  المحال عليه العطاء أن يسمي نفسه أو أت من شركائه مديرا  للمش  مقاوللل
ش أت من  أو  أنفسه  كفرد من  جهاز   فركائه  بعيالراد  األخذ  مع  المطلوية  المؤهالت  تحقيق  شريطة  للمشروع  ن منفذ 
تي نصها :" إذا التزم المقاول بتنفيذ أت مشروع وال  1992ن تعليمات تصنيف المقاولين لسنة  ( م10االعتبار المادة )
ضافة  إلى األجهزة الدائمة إلكل مشروع وذلك  ير األجهزة الفنية واإلدارية ضسب شروط عقد المقاولة  فيترتب عليه توف

 والمتفرغة في مكتبه الرئيسي". 
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ا  أو أن يسمي أت فرد من أفراد ن يسمي مديرا  للمشروع بصفته وكيال  مفوضاول المحال عليه العطاء أ يسمح للمقال
أو شريكا     ة كمقاول آخرهذا الشخص المسمى مصنفا  لدى دائرة العطاءات الحكوميالجهاز المنفذ للمشروع إذا كان  

 ى مقاول آخر غير المقاول المحال عليه العطاء. لد
 

 مالحظة:
المقا يتعي بين  فيما  تعياين كل فرد منن االتفاق  تواريخ  والمهندس على  ضالة    ول  المنفذ  وفي  المقاول  أفراد جهاز 

إنه سوف يتم خصم ما يقابله من  ن أت فرد منه أو تغيب أت فرد منه دون تعياين بديل له فتخلف المقاول عن تعياي
 تقديرات المهندس .رواتب مثل هؤالء األفراد غير المعينين أو المتغيبين ضسب 

 
 ودرجة تصنيفه .  ية المقاول الفرعي ألشغال الكهروميكانيكتسم *

 

 فئة التصنيف     اسم المقاول     

 ـــــــــــــــ    ـــــــــــــ الميكانيك

 ـــــــــــــــ    ـــــــــــــ الكهرباء
 

    

 
دائ:    رابعـاً  إلى  يقدموا  أن  األردنياين  غير  المقاولين  شها على  الحكومية  العطاءات  المهندسين  رة  نقابة  من  األولى  دتين 

موذج أدنا  ( تفيد بأّن المقاول قد استكمل كافة  ن والثانية من نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنياين ) ضسب الناألردنياي
األردنياين  اإلجراء المهندسين  نقابة  قانون  ألضكام  وفقا   األردنياين  غير  بالمقاولين  الخاصة  مقاولي  ات  وقانون 

ية ويحق لصاضب العمل أنيصادر كفالة مناقصته التي سبق  عند إضالة العطاء عليه وقبل توقيع اإلتفاقاإلنشاءات  
 العمل بأت مطالبات مهما كان نوعها . دم بها دون أن يحق للمقاول االعتراض أو الرجوع على صاضبوأن تق

 
 
 

 
 
 

 النموذج 
 

 لحكومية عطوفة مدير عام دائرة العطاءات ا
 

فقا  ألضكام  .................... قد استكمل كافة اإلجراءات القانونية و المقاول السادة ..................... يرجى العلم بأنّ 
 ............................ المعمول به . قانون ...................................

 
 نقيب المهندسين األردنياين .

 اإلنشاءات األردنياين . أو نقيب مقاولي
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 المشرف والجهاز التابع لهم في الموقع:خامسًا : مكاتب ممثل المالك والمهندس  

                                        
ة أن يقدم ويصون ويوفر الخدمة الالزمة لمكاتب جهاز االستشارت  يتعين على المقاول وعلى نفقته الخاص

ع باإلضافة ن الموقع من البريفاب ولمدة تنفيذ المشرو تب في مكان مناسب وقريب مالمشرف، و تكون هذ  المكا 
ر جميع عناصر األمان والحماية للجهاز المشرف في الموقع  إلى شهرين الضقين وتكون من مسؤولية المقاول توفي 

 المواصفات التالية: و أن يؤمن الحراسة و اإلنارة الكافية للموقع ليال  و نهارا ، وتكون المكاتب باألوصاف و 
                                                       

                                                 وصف المكاتب :                    (1
المكاتب مريحة بحيث تالئم متطلبات المهندس المشرف والجهاز التابع له في الموقع، وأن يكون جميع تكون 
ت وأجهزة القياس ووضدات اإلنارة و إدسسواراته مل، وكذلك بالنسبة لألدواالمستخدم جديد و غير مستعاألثاث 

مزودة بمناخل من األلمنيوم ويرادت   غير مستعملة، و يجب أن تكون األبواب الخارجية والشبابيكتكون جديدة و 
 لمهندس المشرف عليها.  بالستيكية لكل شباك، ويمكن للمقاول إضافة أية تفاصيل واخذ موافقة ا

 
 المساحة :  

ضوالي )100( م2  مكونة من 4 مكاتب وقاعة اجتماعات باإلضافة إلى الخدمات و الممرات و المداخل. و تكون المكاتب  
المواصفات الفنية. –للمجلد الثاني ضسب ما ورد في المتطلبات العامة من    

 
  2- أثاث المكاتب:-

 
ة، و زم ضسب موافقة المهندس و على نفقته الخاصبنى اإلشراف باألثاث الالعلى المقاول أن يجهز م -1/ 2 

و التوصيل و التثبيي و الصيانة طول مدة تنفيذ المشروع باإلضافة إلى   يكون تجهيز المكاتب شامال  أجور الشراء
في المتطلبات  . و يكون أثاث المكاتب ضسب ما ورد الضقين، وتعود ملكيتها للمقاول في نهاية المشروع رينشه

 المواصفات الفنية.  –للمجلد الثاني العامة من  
  

نفقته الخاصة باللوازم التالية و ضسب موافقة المهندس المشرف،  على المقاول أن يجهز مبنى اإلشراف و على  -2/2 
عتبر من  وت دها باستمرار وعمل الصيانة لها طول مدة تنفيذ المشروع باإلضافة إلى أسبوعين الضقين،ويتم تزوي

 . هلكة طيلة مدة تنفيذ المشروعالمستلزمات المست 
       

ت وظهر منخفئ منجد بالجلد  كرسي مكتب بعجال م( مع1.6مكتب خشبي جوارير ال يقل طوله عن ) أ ا 
(.4الصناعي عدد )  

 (2م( ذو قفل سلندر عدد )x0.8 1.4مكتب معدني قياس ) •
 (.4أسيا  عدد )خزانة خشبية أو معدنية مع رفوف لحفظ الملفات ر  •
 لجيدة. ( منجد الجلد أو القماش ويالمواصفات ا4)( بظهر، كراسي كبيرة دوارة عدد 8ستيكية عدد )دراسي بال •
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 بية لفرد ودراسة المخططات مع كبسات التعليق بحيث يتم فصل المخططات إلى أريعة مجموعات. طاولة خش •

لمشروع وتكون ثمن هذ  اللوازم والمواد  لتالية خالل فترة تنفيذ اعلى المقاول تزويد جهاز اإلشراف باللوازم والمواد ا –ج 
.ار العطاء وذلك ضسب طلب المهندس المشرفضمن أسع  

( من كل نوع مع تزويد  1( م عدد )25،50( وأمتار طول )2م( عدد )7تلفة من أمتر طول )أجهزة قياس مخ  .1
 جهاز اإلشراف بدل أمتار التالفة منها. 

 ( 2مسطرة سكيل عدد ) .2
 ( ضسب الطلب.A3,A4)ازم قرطاسية واوراق قياس لو  .3
ائية والميكانيكية الصادرة عن وزارة األشغال  ال المدنية والكهرينسخة أصلية من المواصفات الفنية والعامة لألعم  .4

 العامة واإلسكان. 
 أجهزة مساضية مع لوازمها بحيث يتم تأمينها ضسب الحاجة. .5
6. ( قياس  ل2x1x0.5خزائن  بثيرموستات  مزود  الخرساني(  للمكعبات  مكعبا لحرارة  قوالب  وكذلك  )ة  عدد  (  16ت 

 . (Slump)ز مخروط وقضيب لدك المكعبات الخرسانية وجها 
 ( بقياس ضسب طلب المشرف.3لواح إعالنات من السيلوتكس من االطار الخشبي عدد )أ .7
 سلة مهمالت لكل مكتب.  .8
 (.3آلة ضاسبة وطابعة مع رول جديدة تعمل على الكهرياء عدد ) .9

 (. 3رية عدد )آله ضاسبة تعمل على البطا  .10
 مطبخ كاملة.أدوات  .11
 (. 1آلة تصوير صغيرة عدد ) .12
 (. 4+ طابعة عدد ) دمبيوتر .13
 (. 4( طن عدد )1.5وضدة تكيف قدرة ) .14

 فترة تجهيز المكاتب :  - 3
 

المباشرة  تسليم مكتب اإلشراف إلى المهندس خالل أسبوع من تاريخ إصدار أمر  يعلى المقاول أن ينه 
موافق عليه مسبقا  من قبل المهندس على أن يقوم المقاول بتأمين مكاتب مؤقتة  األعمال، أو أت وقي إضافيب

اتب. ألجهزة المشرفة لحين استالم المكإلقامة ا  
 

في ضالة تقصير المقاول وعدم إنهاء هذ  األعمال في الوقي المعطى له سوف يقوم صاضب العمل أو من يفوضه 
اهزة وعلى ضساب المقاول مهما بلغي التكاليف وضسمها من ول بتأمين مكاتب مؤقتة ج الفريق األ بصالضيات

                   ل .                            استحقاق المقاول لدى صاضب العم
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 الخدمات المرافقة :  - 4

  نارة والخطوط الكهريائيةب، وكذلك باإلعلى المقاول و على نفقته الخاصة تزويد المكاتب بالميا  الصالحة للشر 
 .ذ المشروعوالمجارت وكذلك على المقاول أن يوفر الخدمة والحماية والصيانة الالزمة طول مدة تنفي

 
من  على المقاول أن يقوم بتركيب عداد كهرياء مؤقي في المكان المناسب له منذ بداية التنفيذ وضتى االنتهاء و 

 ومحمال على األسعار.  قتة وذلك على ضسابه الخاصالمشروع وعليه إنارة جميع المنشآت المؤ 
 
 يافطة المشروع :  سادسًا :

 ضسب المواصفات المرفقة. في المشروع  1الخاصة بوضع يافطة عدد على المقاول أن يقوم وعلى نفقته 
 ب العمل وتخصم تكاليفها من دفعات المقاول يتم تنفيذها من قبل صاض  ةوفي ضالة عدم تركيب هذ  اليافط

 
 ( .   Warrantyعيوب التصنيع ) اإلقرار بضمان  سابعاً:

 

  ة عدلية صادرة عن الجهة الصانعة او الوكيل لصالح صاضب العمل كفالتعين على المقاول الذت يحال عليه العطاء تقديم  ي
( يوما  من    730لكهروميكانيكية المشمولة بالعقد ولمدة )  لضمان أت عيوب تنجم عن التصنيع لكافة األجهزة والمعدات ا

تسلم   الكفالةتاريخ  هذ   تشمل  ويحيث  من  األشغال  أت  الستبدال   ، وخالفها  المالية  المقاول  والمعدات   مسؤولية  األجهزة 
( يوما  من تاريخ تسلم   730الكهروميكانيكية التي تظهر بها عيوب تصنيع وتوفير القطع التبديلية محليا  أو أجنبيا  ولمدة )  

 األشغال. 
 

 ً  :  ن المستخدمين من قبل صاحب العملداخل األعمال مع المقاولي: تثامنا
 

 

سيق مع أت مقاول آخر موجود في الموقع في ضالة تداخل مواقع على المقاول / ائتالف المقاولين التعاون والتن
ضد أو ألية تداخالت أخرى أو ضسب تعليمات العمل أو لضرورة إنجاز األعمال المرتبطة للمواقع في وقي وا 

للسير عليه دون أن يترتب على صاضب   الخاصة بكل عمل ووضع برنامم عملضب العمل وأجهزة اإلشراف صا 
 ت مادية أو زمنية أو تعاقدية جراء ذلك.   العمل أت مطالبا 

 
خرين المتواجدين في الموقع وذلك  وعليه فإن على المقاول مسؤولية التنسيق الالزم و المستمر مع المقاولين ا 

محددة في برنامم العمل المعتمد من قبل المهندس  بقا للتواريخ والمدد المبينة الالمقاول بتنفيذ أعماله ط لضمان قيام
 رف، وال يتحمل صاضب العمل أية تبعات مالية أو زمنية نتيجة لذلك.المش

 
 

 ً  : الفحوصات المخبرية:  تاسعا
 

ليتم  الفئة االولى )أ+ب(  رة العطاءات الحكومية في  مصنفة لدى دائبالعطاء تسمية ثالثة مختبرات  على المقاول الفائز  
 حمل المقاول تكاليف تلك الفحوصات.  ية، ويتاعتماد إحداها من قبل صاحب العمل، إلجراء الفحوصات المخبر
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 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات  – ج
 

 
 نموذج كتاب عرض المناقصة -  1ج
 ةض المناقصملحق عر  -  2ج
 قصةنموذج كفالة المنا -  3ج
 نموذج اتفاقية العقد -  4ج
 د( نموذج اتفاقية فئ الخالفات )مجلس بعضو واض -  5ج
 ( تنفيذنموذج ضمان األداء )دفالة ال -  6ج
 كفالة اصالح العيوبنموذج  -  7ج
 نموذج كفالة الدفعة المقدمة -  8ج
 االوليعن دفعة االنجاز عند التسلم    مخالصةنموذج    -9ج
 ةنموذج إقرار بالمخالص -  10ج
 نموذج التزامات المقاول -  11ج
 إقرار متعلق بالدفعات األخرى  -12ج
 ق بالدفعات الممنوعةمتعل  إقرار -13ج
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 1-ج
 عطاء رقم )         (  

 نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

 
 

 بنك البذور الوطني  المشروع :  •

 

  
 : إلى السادة ) صاضب العمل(

والمخططات  ،    اصفاتع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمو لقد قمنا بزيارة الموق
األرقام:   ذوات  العطاء  ومالضق   ، األخرى  والجداول   ، المناقصة  عرض  وملحق   ، الكميات  وجداول 

الموقعين أدنا  أن نقوم بتنفيذ  مذكور أعال  ، ونعرض نحن  .......................... المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع ال..
أية ع وتسليمها وإصالح  وإنجازها  مقابل يوب فاألشغال  المدرجة أعال   الوثائق  الذت يشمل كل هذ   العرض  لهذا  وفقا   يها 

 ط العقد .................. أو أت مبلب آخر يصبح مستحقا  لنا بموجب شرو مبلب إجمالي وقدر : ...............
 

العشرين " من شروط العقد وسوف نإننا نقبل تعي االتفاق على تعياين  قوم باين " مجلس فئ الخالفات" بموجب " الفصل 
 أعضائه ضسب ملحق عرض المناقصة .

 ( لمدة  هذا  المناقصة  بعرض  االلتزام  على  يو 120نوافق   )  ، لنا  ملزما   العرض  يبقى  وأن   ، العروض  إيداع  تاريخ  من  ما  
تجزأ من "  ال يانقضاء مدة االلتزام هذ  ، كما نقر بأّن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا"    كنكم قبوله في أت وقي قبلويم

 دتاب عرض المناقصة " .
 

( ماان شااروط العقااد ، وأن نباشاار العماال 4/2) نتعهد في ضالة قبول عرضنا ، أن نقاادم ضاامان األداء المطلااوب بموجااب المااادة
 ها ونصلح أية عيوب فيها وفقا  لمتطلبات وثائق العقد خالل مدة اإلنجاز " ، وأن ننجز األشغال ونسلمبتاريخ أمر المباشرة 

كتاااب القبااول أو  لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلك فإّن " كتاب عرض المناقصااة " هااذا مااع "  وما 
 ا  فيما بيننا .قرار اإلضالة " الذت تصدرونه يعتبر عقدا  ملزم

 

 م .إليكذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أت من العروض التي تقدم ونعلم ك

 .................... ........... ضرر هذا العرض في اليوم: ...................... من شهر: ........................عام:

 .......................................................  .................. شاهد: المناقص: ........................  توقيع
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 2-ج
 )         ( رقم عطاء 

 ملحق عرض المناقصة
Appendix to Tender 

 
 بنك البذور الوطني    المشروع:

  البيــــان  رقم المادة  التحديدات 
 1/1/2/2 المركز الوطني للبحوث الزراعية

 1/3و
 صاضب العمل اسم 
 عنوانه 

ص.ب    تحادا والبيئة  للهندسة   830746المستشارين 
 11183عمان 

 لمصممرت اإسم اإلستشا  1/1/2/4
 عنوانه 

 إسم اإلستشارت المشرف  1/1/2/4 
 وانه عن

 1/1/2/3 
 1/3و

 اسم المقاول: 
 عنوانه:

 دفالة المناقصة  التعليمات  ألف دينار  خمسة وسبعون  (75,000)
 ن إصالح العيوب ضما  التعليمات  ال المنجزة األعم% ( من قيمة 5) 

 لألشغال ز نجاإلمدة ا 1/1/3/3 من تاريخ أمر المباشرة  يوما تقويميا  365

  ( يوما تقويميا   1095)  

 
1/1/3/7 

 

   صالح العيوبإ شعار بإلرة افت

 القانون الذت يحكم العقد  1/4 القوانين األردنية السارية المفعول 
 ة المعتمدة في العقداللغ 1/4 اللغة العريية 

 لغة االتصال  1/4 نكليزية إلغة العريية واللغة االل
المقاو  2/1 .  شرةمر المبا أ( أيام تقويمية من تاريخ 7) فيها  سيمنح  التي  ضق  المدة  ل 

 لى الموقع إل  دخو ال
 داء ألضمان ا 4/2 "المقبولة%( من "قيمة العقد 10)

 نظام توكيد الجودة  4/9 غير مطلوب 
 المعتادة وقات العمل أ 6/5 في األسبوع   ( أيام6ات يوميا، ولمدة )( ساع8)
ال15) هذ   ،وتعتبر  يوما   مشمو (  مدفترة  ضمن  ة  لة 

 اإلنجاز 
التاريخ   8/1 بعد  العمل  لمباشرة  المحددة  الفترة 

 للمباشرة  المحدد
،  عن كل يوم تأخير  ادينار   خمسمائة وخمسون   (550  )

  خير أ ل فترة الت تضاف اليها أجور جهاز االشراف خال
  رغير المبر 

 قيمة تعويضات التأخير  8/7

%( من قيمة العقد المقبولة15)  8 /7  ى لقيمة تعويضات التأخير الحد األقص  
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 مكافأة اإلنجاز المبكر  8/13 ال يوجد
األشغال   10/1 ا ( يوم28) تسلم  للجنة  المحددة  الفترة 

  للمشروع
ل ب-13/5 %(15) تدفع  التي  المئوية  عن    لمقاولالنسبة 

إذا   "الذت يتم صرفه  اطي"المبلب االضتي 
 لم ترد في الجداول 

لتعد 13/8 ق ضسب الكشف المرفق في نهاية الملح  الخاضعة  األسعار  المواد  يل 
 بسبب تغير التكاليف 

 قيمة الدفعة المقدمة  14/2 "العقد المقبولةمة %( من "قي10)
 عمالت الدفع للمقاول  14/15 الدينار األردني 

 نسبة المحتجزات 14/3 الدفعة %( من قيمة 10)
 على للمحتجزات أل الحد ا 14/3 "المقبولة%( من "قيمة العقد 5)
من قيمة البند    (%60)  أو%( من قيمتها السوقية  70)
 قل أيهما أ

 لى الموقع   إيرات عند الوصول التحض 14/5
              

  المرضلية  ة الدفعةدنى لقيمألالحد ا 14/6 دينار  ألف ئتا م( 200,000)
 سعار تبديل العمالتأ 14/7 -----

 ت التمويل( )نفقا  نسبة الفائدة القانونية 14/8 %( سنويا  5)
 ات تقديم وثائق التأمين 18/1 ( يوما من تاريخ المباشرة 14)خالل 

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

 مجلس فّئ الخالفات  تشكيل 20/2  ثالث أعضاءن م 
 فّئ الخالفات  فترة تعيين مجلس 20/2 المباشرة ( يوما من تاريخ 60خالل )

جلس فّئ  عضاء مأ التي تعين    الجهة 20/3 معية المحكمين األردنيين ج 
بين   االتفاق  عدم  ضالة  في  الخالفات 

 الفريقين 
ض  20/6 بموجب قانون التحكيم األردني النافذ  في  المحكمين  تعيين  الة  سلطة 

 تخلف األطراف عن التعيين 
 عدد أعضاء هيئة التحكيم  20/6 ثالث أعضاءمن 
 القواعد اإلجرائية للتحكيم  20/6 يم األردني موجب قانون التحكب

 
 )جدول بيانات التعديل(  8\13شف المواد الخاضعة لتعديل األسعار ضسب المادة د
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دول بيانات التعديل  في ضالة عدم تحديد المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديل األسعار للمشروع تعتبر جميع المواد الواردة في ج 
 ذكورة أعال , خاضعة لتعديل أسعارها والمستخدمة في تنفيذ أشغال المشروع.و الم

 االسمناي  -
 ية من صاج ومقاطع ومدادات .ليح وضديد الهيادل المعدنضديد التس -
 اإلساافلي  -
 ويئ عن مكوناتها(حيث ال يتم التعالخلطات الخرسانية بأنواعها )وي -
 القطع الخزفياة -
 اهالحجر بأنواع -
 الرخام والجرانيي بأنواعه -
 (Guard Railالحواجز المعدنية الواقية ) -
 اإلشارات الضوئية  -
 الصحي وملحقاتها بكافة انواعها واقطارها .األنابيب الميا  والصرف  -
 ت والمراجل البويلرات والرديترات والحارقا  -
 لمضخاات ا -
 لوضات تحكم المضخات  -
 حقاتهاأغطية المناهل ومل  -
 أبراج وأعمدة اإلنارة ووضدات اإلنارة المتعلقة بها . -
 األلمنيوم   -
 زمها .الصحي بكافة أنواعها ولواأنابيب التدفئة و  -
 لوضات التحكم واللوضات الرئيسية ووضدات اإلنارة .  -
 المقاسام -
 لمروضية ودافعات الهواءالتكييف والتبريد والمبخرات والضواغق ووضدات اللف ا المبردات ووضدات -
 المصاعد ولوازمها من ضبال وسكك ومحرك   -

 مالضظات:
 اعال  .   المواد اإلنشائيةسعار عن في اضتساب التغير في اال شريطة عدم االزدواجية ❖
من   ضسب طبيعته أو خصوصيتهمشروع على ضدا  لكل    األسعار  يليجب تحديد المواد اإلنشائية الخاضعة لتعد ❖

 عمل, وضسب القائمة التالية:  قبل صاضب ال
 المواد اإلنشائية الخاضعة لتعديل األسعار للعطاء رقم )    /    (: 

 االسمني  -    
 يح وضديد الهيادل المعدنية من صاج ومقاطع ومداداتضديد التسل -
 ويئ عن مكوناتها(عها )ويحيث ال يتم التعالخلطات الخرسانية بأنوا  -
 األلمنيوم  -
 اإلساافلي -



بنك البذور الوطني  مشروع  

 54 هندسة و البيئة حتاد املستشارين للا

 3-ج
 نموذج كفالة المناقصة

Form of Tender Guarantee 
 

 بنك البذور الوطني    المشروع:
 عطاء رقم )              (  

 
............ لقد  ..........................................................إلى السادة )صاضب العمل(: .........

......................  شركة: ................................................... تم إعالمنا أن المناقص:
شروط العطاء تنص على أن  سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع المنو  عنه أعال  استجابة لدعوة العطاء، ولما كاني 

 ، ويناء على طلبه، فإن مصرفنا:  تقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرضهي
ألف   خمسة وسبعين (75,000) :لكم مبلب. يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع .........................بنك ....
 عند ورود أول طلب خطي منكم ويحيث يتضمن الطلب ما يلي: دينار 

 
المناق -أ  قامأن  منكم،  موافقة  بدون  م  ص،  آخر  انقضاء  بعد  عرضه  انقضاء بسحب  قبل  أو  العروض  لتقديم  وعد 

 ( يوما، أو120لمحددة با)صالضية العرض ا 
 ( من شروط العقد، أو 1/6ولكنه أخفق في ابرام اتفاقية العقد بموجب المادة ) أنكم قد قمتم بإضالة العطاء عليه، -ب
 ( من شروط العقد. 4/2ة )قديم ضمان األداء بموجب المادء عليه ، ولكنه أخفق في تأنكم قد قمتم باضالة العطا  -ج
 

ق الطلب  يصلنا  البالغة )وعلي أن  الكفالة  مدة صالضية  انقضاء  ويتعين إعادت120بل  يوما  الكفالة  (  هذ   كما أن  إلينا،  ها 
 تحكمها القوانين المعمول بها في األردن. 

 
 ...................................توقيع الكفيل / البنك: ........

 ... .........................................   المفوض بالتوقيع: 
 ......... التاريخ:             ...................................
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 4-ج
 نموذج اتفاقية العقد

Form of Contract Agreement 

 
 بنك البذور الوطني   المشروع:
 (              م ) عطاء رق

 
 

 202  لسنة   هذ  االتفاقية في هذا اليوم .......... الموافق ............ من شهر        ضررت
 

 بين 
 

 على اعتبارهم "الفريق األول"  ي للبحوث الزراعيةالمركز الوطن صاضب العمل: 
 

 الثاني"  يقعلى اعتبار  "الفر                                          المقاول: و 
 

 رقم )             (  عطاء بنك البذور الوطني لعمل راغبا في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال مشروع: لما كان صاضب ا

الذت تقد أية عيوبولما كان قد قبل بعرض المناقصة  فيها وتسليمها وفقا    م به المقاول لتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح 
 لشروط العقد،

 

 :بين الفريقين على ما يلي فقد تم االتفاق
 

 ة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد. يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذ  االتفاقية نفس المعاني المحدد - 1
 قراءتها وتفسيرها بهذ  الصورة: ق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزأ من هذ  االتفاقية وتتم تعتبر الوثائ - 2

 
 ........................................ ...................     "دتاب القبول" -أ 
 .................................................... .......   "دتاب عرض المناقصة  -ب 
 ضق المناقصة ذات األرقام: مال -ج 
 لعامة( شروط العقد )الخاصة وا -د 
 المواصفات  -ها 
 المخططات -و 
 الجداول األخرى( المسعرة )جداول الكميات و والجداول  -ز 
 

                      " "قيمة العقد المقبولة - 3
 . يوما تقويميا  365  "جاز"مدة اإلن 
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الم - 4 الدفعات  بدفع  العمل  قيام صاضب  األإزاء  بتنفيذ  المقاول  يتعهد  للشروط،  وفقا  للمقاول  وإنجازها  ستحقة  شغال 
 ا وفقا ألضكام العقد. وإصالح أية عيوب فيها وتسليمه

 
، يتعهد صاضب العمل بأن يدفع إلى إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها  - 5

 قد في المواعيد وياألسلوب المحدد في العقد. المقاول قيمة العقد بموجب أضكام الع
 

لموعد المحدد أعال  وذلك وفقا للقوانين المعمول االتفاقية وتوقيعها في ا  لى ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذ ويناءا ع
 بها.
 

 ل( الفريق الثاني )المقاو
 

 الفريق األول )صاحب العمل( 

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

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

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

 

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

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

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

 .................... هد على ذلك: ............وقد ش
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 5-ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات 

Dispute Adjudication Agreement 
 ) مجلس بثالثة أعضاء(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ................................. ........................وع: ......................................وصف المشر 

 .... ........................................  عنوانه: ................العمل : .......................... صاضب
 . ........................عنوانه: ................... ..............المقاااااول:.................................. 

 .................................... المجلس:........................................... عنوانه: ........ عضو
 اااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ق والمقاول  العمل  كان صاضب  اتفاقية  لما   " بإبرام  قاما  فئ  د  مجلس   " بتعياين عضو  مجتمعين  يرغبان  وكونهما  العقد" 
بم ليقوم   ،  " االخالفات  من صاضب  كال   فإّن  المجلس"   " يشكلون  الذين  الثالثة  األعضاء  أضد  وعضو هام  والمقاول  لعمل 

 -المجلس، قد اتفقوا على ما يلي : 
شرو  -1 االتفاقية  بهذ   الملحقة  الشروط  الخالفاتتعتبر  فئ  التفاقية  التالية    طا   التعديالت  إدخال  مع   ،

........................................................... عليها:.....................................
... 

بأضكام   -2 الخالفات18)  البندعمال   فئ  اتفاقية  شروط  من  عضو   (  أتعاب  بدل  دفع  يتم  سوف  فإنه   ،
 -لى النحو التالي:المجلس ع 

 )        ( دينار عن كل يوم كمياومات.    -أ   
 رى .مضافا  إليها النفقات األخ   -ب    

والنفقات   -3 بدفع بدالت األتعاب  والمقاول  العمل  قيام صاضب  بأضكام  إزاء  ( من شروط   17)    البنداألخرى عمال  
فئ يقوم   اتفاقية  بأن  يتعهد  المجلس  عضو  فإّن   ، المجلس    الخالفات  أعضاء  مع  كمسّوين بمهامه  ا خرين 

 للخالفات وفقا  ألضكام هذ  االتفاقية .
 

لمهام فئ الخالفات ل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو " المجلس" ، إزاء أدائه  يتعهد صاضب العم -4
 اتفاقية فئ الخالفات .( من شروط 17) البندي تتحقق له بموجب أضكام بدل المياومات والنفقات األخرى الت 

 يعتبر عضو المجلس ............................... رئيسا  للمجلس . -5
 هذ  االتفاقية خاضعة ألضكام القانون األردني .إّن  -6
 

 

 صاضب العمل               المقاول       عضو المجلس    
 
 

 وقد شهد على ذلك .
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 ملحق اتفاقية فض الخالفات  
 فض الخالفات  شروط اتفاقية

 

لمجلس مهامه ( يوما  من تاريخ مباشرة العمل ، على ان يباشر ا60خالل ) ضو أو أعضاء المجلسيسمى ع - 1
 فات .( يوما  من تاريخ  ادتمال توقيع اتفاقية فئ الخال60خالل )

وم من تاريخ  ( ي28التفاق بين الفريقين ، وذلك خالل مدة )با يمكن إنهاء تعياين عضو أو أعضاء المجلس - 2
ريقين تمديدها  ,دما تنقضي مدة التعيين عند صدور شهادة تسلم األشغال  ما لم يطلب أت من الف إشعارهم بذلك

   .في هذ  الحالة يتم تخفيئ بدل االتعاب الى النصفولكن بحد أقصى لتاريخ انقضاء فترة االشعار بالعيوب ، و 
 ب مبررة.أو ) األعضاء( بدون أسبا  يجوز لفريقي التعاقد عزل  أضد أعضاء  المجلسال  -3
أثناء أداء مهمته محايد - 4 يبقى  وأن  وأن يفصح عند يتعين على عضو المجلس أن يكون  ا  ومستقال  عن الفريقين ، 

أت وقي الضق إذا أصبح  لى ضياد  أو استقالليته ، كما يتعين عليه أن يفصح في  تعياينه عن أت أمر قد يؤثر ع
ته ، وال يجوز له تقديم النصح إلى أت فريق إاّل بإطالع وموافقة يؤثر على ضياد  واستقالليعلى علم عن أت أمر قد 

 .  الفريق ا خر
سات االستماع التي يعقدها بسرية تامة وأن أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته وجل يتعين على عضو المجلس - 5

طرف آخر القيام بمهمته   يجب عليه أن ال يوكل ألت  أت من مضامينها إاّل بموافقة الفريقين ، كما ال يصرح عن  
 لفريقين .أو أن يطلب أية خبرة قانونية أو فنية إاّل بموافقة ا 

المجلس - 6 عضو  على  بي يتعين  فيما  وسوائية  بإنصاف  يتصرف  معقولة أن  فرصة  منهما  كل  بإعطاء  الفريقين  ن 
 .   تقديم ردود  على ما يقدمه  الفريق ا خرلعرض قضيته و 

ثبات أن  ي أت ضال مسؤوال  عن أت إدعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إاّل إذا أمكن إف ال يعتبر عضو المجلس -7
 ما قام به ناتم عن سوء نية .

الموقع وان يللمجلس أن يقرر من تلقاء نف - 8 عقد جلسات استماع ُيدعى  سه او بناء  على طلب اضد الفريقين زيارة 
( ستين    60هما ،  بحيث ال تزيد المدة بين كل زيارة وأخرى على ) يحدد  لوقي والمكان اللذين إليها الفريقين في ا

 . ا الخصوصأن يطلب أية وثائق منهما ، وعلى الفريقين االستجابة لطلب المجلس بهذ يوما  وللمجلس
لصالضية الكاملة لعقد ير متحيز ) وليس كمحكم ( ، ويكون متمتعا  باأن يتصرف كخبير غ  يتعين على عضو المجلس - 9

هذ  القواعد ، ويتمتع في هذا السياق ات االستماع كما يرا  مناسبا  ، دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء  جلس
   -بالصالضيات التالية :

 إليه ، رر مدى سلطاته الذاتية ، وكذلك نطاق الخالفات المحالةأن يق -أ
 توفرت ( ،أن يستعمل معرفته المتخصصة ) إن  -ب
 تحقق من الوقائع واالمور المطلوية التخاذ القرار باالسلوب الذت يرتأيه . أن يبادر لل -ج
 أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أضكام العقد ، -د
 فيما يتعلق بموضوع الخالف ،  اجع وينقح أت تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقيايمأن ير  -ها
ليه وصاضب العمل وممثليه ، لحضور جلسات االستماع ، وله ألت شخص غير المقاول وممثأن ال يسمح  -و

عقد جلسة إبالغ  أن يستمر في  تم  قد  أنه  التحقق من  بعد  إذا تغيب أت فريق عن الحضور  ه  االستماع 
 بصورة صحيحة عن موعد الجلسة .
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الفالتنازل عن االتفاقية بدون الموافقة ا لمجلسال يجوز لعضو ا - 10  ريقين وأعضاء المجلس لخطية المسبقة من قبل 
 ا خرين ) إن وجدوا ( . 

 ه . دشاهد لتقديم أت دليل بالنسبة ألت خالف ناشئ عن العقد أو متصل ب مجلسيراعى أن ال يستدعى عضو ال - 11
سل إلى الفريقين  تم الدفع خالل المهلة المحددة ، شريطة أن ير أن يتوقف عن العمل إذا لم ي يحق لعضو المجلس - 12

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

 اءها .وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من أية مبالب إز  سعضو المجل
( يومااا  . وفااي ضالااة اسااتقالته أو موتااه 28ار مدتااه ) طة أن يعلاام الفااريقين بإشااعأن يسااتقيل شااري يمكن لعضو المجلس - 14

ه يتعااين علااى إنهاء عقد   أو رفضه االستمرار في أداء مهامه بموجااب هااذ  القواعااد، فإناا أو عجز  عن أداء مهامه أو 
 .( يوما  من تاريخ انقطاعه14)الفريقين أن يقوما بتعياين بديل له خالل  

أن - 15 ال  يتعين  بين  االتصال  لغة  في  تكون  التداول  ولغة   ، والفريقين  األعضاء(   ( المجلس  عضو  وكذلك  فريقين 
 ا خر .للغة المحددة في العقد وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسالت إلى الفريق الجلسات با 

( يوما   56ة ال تتعدى )ريقين بشأن أت خالف يحال إليه وذلك خالل فتر يتعين على المجلس أن يصدر قرار  إلى الف - 16
 ويكون  القرار: تاريخ إضالة الخالف  إليه ) ما لم يتم االتفاق مع الطرفين على هذ  المدة (  من
 و خطيا ,  -
 باإلجماع أو باألغلبية, و -
 ن مسببا , ويجب أن يكو  -
 وط .أن ينو  فيه بأنه يتم وفقا  لهذ  الشر  - 

قة بعمله ، أو تصرف بسوء نية ، فإنه يعتبر غير  ( المتعل4كام البند رقم )بنقئ أت من أض  إذا قام عضو المجلس - 17
ذا نتم عن اته ، ويتعين عليه أن يرد تلك األتعاب والنفقات التي تم صرفها له ، إمستحق لقبئ بدل أتعابه أو نفق

 وية الخالفات أصبحي باطلة أو غير فاعلة.ذلك النقئ أّن قراراته أو إجراءاته بشأن تس
 -النحو التالي :تدفع أتعاب الحكم على   - 18

 دراسة الخالفات وإعداد القرارات ، عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات االستماع أو  -
 عاشة ،مثل المكالمات الهاتفية والفادسات ومصاريف السفر واإل مضافا  إليها نفقات أداء المهام  -
 ه ،لمهام دة أداء عضو المجلسيتبقى بدل المياومات ثابتا  طيلة م -
المجلس - لعضو  يدفع  أن  المقاول  على  ) يتعين  خالل  ونفقاته  أتعابه  تسلمه (  28بدل  تاريخ  من  يوما  

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

 
 فإنه يتعين مراعاة ما يلي:  أعضاءالثة ان " المجلس" مشكال  من ثاذا ك -19

 القرار ، و  وإعدادتهاء  جلسة االستماع للتداول ضول الموضوع يجتمع في خصوصية بعد ان أنعلى المجلس  .أ
والذين    األعضاءك يتم اتخاذ القرار بأغلبية  ، ويعكس ذل  باإلجماعقرار    إلىيبذل قصارى جهد  للتوصل  انه سوف   .ب

 صاضب العمل والمقاول ، و إلىتقرير خطي لتقديمه  إعدادالمخالف يجوز لهم الطلب من العضو 
يمكن للعضوين         مطلوية ، فإنه  مهمةجلسة اجتماع عن انجاز أية    أوعضو في ضضور اجتماع    أتإذا اخفق     .ت

  القرار:   اتخاذي ، رغم ذلك ، االستمرار ف ا خرين
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 قيامهم بذلك ، أو  المقاول على أواضب العمل من ص أتما لم يعترض  -1   
بعدم    ا خرينس "  ، وقام بإصدار تعليمات للعضوين  ما لم يكن العضو الغائب عن الحضور هو رئيس " المجل  -2   

 اتخاذ قرار .
 تبرير  اد عضو المجلس الذت تكرر غيابه بدون عذر أو الستبع  والقانونيةق للرئيس اتخاذ اإلجراءات العقدية يح  -3

 
 

ها ، فإنه يتم النظر في  خالف يتعلق باتفاقية فئ الخالفات ، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثر   إذا نشأ أت - 20
 ردني . الخالف وتسويته بموجب أضكام قانون التحكيم األ
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 6-ج
 عطاء رقم )             (  

 األداء )كفالة حسن التنفيذ(نموذج ضمان 
Performance Security 

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

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

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

 بخصوص العطاء رقم )             ( 
 بنك البذور الوطني  علق بمشروع: المت

 
.  ( ..................................................... .......................  بمبلب:  أردني  دينار   ) 

المحال  ........................................................................... العطاء  تنفيذ  لضمان  وذلك   .......
وأن المقاولة،  عقد  وثائق  في  الواردة  الشروط  ضسب  بأن  عليه  نتعهد   نا 

مع ذكر   –تحفظ أو شرط    بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلب المذكور أو أت جزء تطلبونه منه بدون أت  –ندفع لكم  
رف  قد  المقاول  بأن  الطلب  لهذا  الداعية  أواألسباب  التزاماته    ئ  من  أت  تنفيذ  في   أخفق 

 دفع.انب المقاول على إجراء الوذلك بصرف النظر عن أت اعتراض أو مقاضاة من ج  –بموجب العقد 
األشغال   تسلم  ولحين  إصدارها  تاريخ  من  المفعول  سارية  الكفالة  هذ   بتاريخ  وتبقى  مبدئيا  المحدد  العقد  بموجب  المنجزة 

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

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

 .................. المفوض بالتوقيع: ..................
 .... ....التاريخ: ......................................
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 7-ج

 عطاء رقم )            (  
 نموذج ضمان إصالح العيوب )كفالة اصالح العيوب(

Defects Liability Guarantee 

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

................................................................ قد كفل بكفالة  ....إعالمكم بأن مصرفنا: .........
 ........................................................... قاول: ..................مالية، الم

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

 بخصوص العطاء رقم )            ( 
 ني بنك البذور الوط المتعلق بمشروع: 

 

ل التزاماته فيما يخص أعماوذلك ضمانا اللتزام المقاول لتنفيذ جميع  ..................(   دينار أردنيبمبلب : ) ......... 
 لة. اإلصالضات والصيانة بموجب أضكام عقد المقاو 

 
ه منه بدون أت تحفظ  المبلب المذكور أو أت جزء تطلبون  –بمجرد ورود أول طلب خطي منكم    –وإننا نتعهد بأن ندفع لكم  

شر  تنفيذ  أو  في  أخفق  أو  رفئ  قد  المقاول  بأن  الطلب  لهذا  الداعية  األسباب  ذكر  مع  أعما ط،  يخص  فيما  ل  التزاماته 
بصر  وكذلك  العقد،  بموجب  والصيانة  إجراء  اإلصالضات  على  المقاول  جانب  من  مقاضاة  أو  اعتراض  أت  النظر عن  ف 

 الدفع.
 

المف الكفالة سارية  هذ   ولحوتبقى  إصدارها  تاريخ  بإدمال  عول من  المقاول  وقيام  العقد  النهائي لألشغال بموجب  التسلم  ين 
 . تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاضب العمل ضات المطلوية ما لم يتمالنواقص واإلصال

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

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

 ة وذج كفالة الدفعة المقدمنم
Advance Payment Guarantee 

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

.........  نا يكفل المقاول: ........................................................إعالمكم بأن مصرف
........................................................ .................................................... 

أردن الدفع  يبمبلب:)......................(دينار  كفالة  مقابل  العطاءوذلك  بخصوص  المقدمة                            ة 
 رقم: )              (. 

 
 بنك البذور الوطني  لخاص بمشروع: ا 

 
 لدفعة المقدمة ضسب شروط العطاء.بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة ا 
 

نكم، وذلك بصرف النظر  حق منه عند أول طلب خطي موأننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلب المذكور أعال  أو الرصيد المست
 لمقاول. عن أت اعتراض أو تحفظ يبديه ا

 
المقدمة، ويتم تمديدها تلقائيا لحين لة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد المقاول ألقساط الدفعة  وتبقى هذ  الكفا

 سداد قيمة الدفعة المقدمة بالكامل.
 

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

 ......................................... التاريخ: .....
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 (             عطاء رقم ) 

 عند تسلم األشغال نموذج مخالصة عن دفعة االنجاز 

 

 
 

 ........................................... ........................أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدنا : ..
............................................................................................... ............ 

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

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

 دينارا أردنيا. ............. مبلب )...........................(  ن ......................بأننا قبضنا م
 

 بنك البذور الوطني ة دفعة االنجاز عند التسلم االولي عن مشروع وذلك قيم

 )               ( العطاء رقم  موضوع 
عال   ن المبلب المذكور أ مشمية  مة المملكة األردنية الها و ضكو   المركز الوطني للبحوث الزراعية  ذمة السادة  نبرئ   فإننا ويهذا  

ضسو  قبضناها على  وان  سبق  التي  المبالب  كافة  اية    ابمن  تفاصيل  بتقديم  وتعهدنا  تحفظنا  مع  اعال   المذكور  المشروع 
الىمطال بها  ندعي  العمل  بات  هذ     ......................  صاضب  تاريخ  يوما" من  وثمانين  المخالصة  خالل فترة اريعة 

ات ( وفي ضالة عدم تقديم  ارا" من ...................بصحة هذ  المطالبالثبوتية ) دون ان يشكل هذا اقر معززة بالوثائق  
المد  المذكور  نكون قد صاضب  اسقطنا ضقنا باية مطالبة مهما كان نوعها وقيمتها بحيث تبرأ ذمة    هذ  المطالبات خالل 

المملكة األردن  العمل الهاشميةوضكومة  او    ية  المن أت ضق  المبين اعال   بالمشروع  لتاريخ تسلم  عالقه  و  ،  لمشروعاسابقة 
 (. 13/8( و )13/7للمادتين )أت مبالب تتعلق بتعديل أسعار المواد اإلنشائية مستحقة الدفع تطبيقا يستثنى من ذلك 

 
 وعليه نوقع تحريرا في ...................... 

 ............ .....................   :           المقاولاسم 
 يع:    ................................. اسم المفوض بالتوق

 قيع المفوض بالتوقيع:  ................................. تو 
 الخاتم: 
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 (             عطاء رقم ) 

 المخالصة ) اإلبراء(انموذج  

Discharge Statement 

 
 

 .................................... ..............................إمضائي وخاتمي أدنا : ...أقر أنا الموقع 
....................................................................... .................................... 

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

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

.................................................................................................. ......... 
 ينارا أردنيا. ...... مبلب )...........................( د............................. بأننا قبضنا من

 
   :لعقد ،وذلك عن مشروعالعامة ل ( من الشروط14/13، 14/12، 14/11وذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب اضكام المواد )

 بنك البذور الوطني 
 .....................................(                )موضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوع العطااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء رقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام: 

ة بالعقااد اسااتحقاقاتنا عاان المشااروع أعااال  وقمنااا بتقااديم كافااة مطالباتنااا المتعلقاا  نصاارح بموجااب هااذا اإلقاارار أننااا قااد تساالمنا كاماال
 هاشميةو ضكومة المملكة األردنية ال المركز الوطني للبحوث الزراعية السادةويهذا فإننا نبرئ ذمة 

 

هااذا اإلبااراء أت تعويضااات ة بالمشروع المبين أعال  إبااراء عامااا  شااامال  مطلقااا  ال رجعااة فيااه ويسااتثنى ماان أو عالق  من أت ضق
 ( والتي تصدر بعد تاريخ هذ  المخالصة ) اإلبراء ( .  13/8،  13/7) ُتستحق للمقاول نتيجة تطبيق شروط المادتين  

 
 

 .............. وعليه نوقع تحريرا في ........
 :              ................................. ولالمقا سم ا

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

 الخاتم: 
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  11-ج
 عطاء رقم )             (  

 نموذج التزامات المقاول

Contractor’s Commitments 
 
 : ................................................      المقاول  - 1
 . : ...............................................    لمدير العام ا - 2
 : ................................................  رقم ملف التصنيف في دائرة العطاءات  - 3
 ......................................... ....... :    فئة التصنيف  - 4
 ....................................... : .........    سقف االلتزام  - 5
 : ................................................      المشاريع الملتزم بها  - 6
 

رقم  اسم المشروع  الرقم 
 العطاء 

لة  قيمة اإلضا 
 دينار 

عمال قيمة األ
 متبقية دينار ال

مدة 
 التنفيذ 

تاريخ أمر 
 المباشرة 

 مالضظات

1 -        

2 -        

3 -        

4 -        

5 -        

6 -        

7 -        

8 -        

9 -        

10 -        

    المجموع 
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 12ج

 ى إقرار متعلق بالدفعات األخر

 
 

 

 ئي وخاتمي في أدناه وقع إمضا أقر أنا الم

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

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

لمقاولة للمشاريع اإلنشائية الخاص بهذا  ( من الشروط  الخاصة لعقد ا17/9/1ننا قد اطلعنا على ما ورد تحي المادة رقم )أ
المادة نرفق إقرارا  موقعا  من قبلنا ضسب األصول نقر فيه بجميع العموالت أو أتعاب االستشارات  العقد ، وعمال  بأضكام هذ   

فعها إلى  باشرة وغير المباشرة وأت شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفعها أو االتفاق على ديرها المعاب الوكالء أو غأو أت
األخرى ولمن دفعي وسببها سواء" تم دفعها أو كاني ستدفع شخص من " ا خرين" ونرفق طيا  وصفا  مفصال  لهذ  الدفعات  

نيابة" أو  قبلنا  مباشر من  مباشر أو غير  م  بشكل  أو قاولينا  عنا أو من قبل  أو أت موظفيهم  نيابة" عنهم  أو  الباطن  من 
المناقصة / المزاودة  يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية  وكالئهم أو ممثليهم ، وذلك فيما  

 تنفيذ  فعال  .  نفسها أو اإلضالة  على المقاول أو المفاوضات التي تجرت إلبرام العقد أو من أجل
 

ا في ذلك على سبيل المثال وصفا   عهد بأن نقدم تصريحا  خطيا  إلى الفريق األول على الفور عن وجود أت دفعات بم دما ونت
يخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أوال  كما ونوافق على قيام الفريق  مفصال  لسبب هذ  الدفعات وذلك بتار 

فقرة ) أ  المادة المشار إليها أعال  ضال ضدوث أت مخالفة أو إخالل من قبلنا بأضكام ال  بينة تحياذ اإلجراءات الماألول باتخ
 ( منها ونلتزم بتنفيذ كل ما ورد في هذ  المادة .

 قع تحريرا  في       /      / وعليه نو 
 

 ....اسم المقاول: ....................................................
 : ..............................................بالتوقيعاسم المفوض 

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

 

مه بدفع أت عموالت أو أتعاب أو أت من  عدم قيا   ت األخرى وفي ضالعلى المقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعا  *    
فئ  ن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار سير ( عليه أ9/ 17األمور المحددة بالمادة )  

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

 

 

 

 

 

 



بنك البذور الوطني  مشروع  

 68 هندسة و البيئة حتاد املستشارين للا

 

 

 13ج

 ات الممنوعة إقرار متعلق بالدفع

 
 
 

 

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

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

 ..... في أدناه................................................................ وخاتمنا  موقعين إمضاءاتنا نقر نحن ال

 

وط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع اإلنشائية الخاصة بهذا  ( من الشر 17/9/2أننا قد اطلعنا على ما ورد تحي المادة رقم )
سب األصول ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أو االتفاق على دفع قبلنا ض   قرارا  موقعا  منالعقد ، وعمال  بأضكام هذ  المادة نرفق إ

مباشر أو غير مباشر ولم نقم  اني عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء أو غيرها سواء" بشكل  أت مبالب سواء" ك
ل هذ  األشياء سواء" تقديم مثهذ  المبالب أو    بتقديم أت شيء ذو قيمٍة ماديٍة ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل

تم من قبلنا أو نيابة" عنا أو من مقاولينا من الباطن أو نيابة"    مباشرة" أو بالواسطة ، أو بغئ النظر عما إذا كان ذلك قد
الحصرعن ال  المثال  سبيل  على  ذلك  ويشمل   ، األول  الفريق  إلى  ممثليهم  أو  وكالئهم  أو  موظفيهم  من  أت  أو  "    هم  أت 

العروض الخاصة  ما إذا كان يتصرف بصفةٍ  رسميٍة أم ال ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم  النظر ع  موظف " بغئ
ا أو اإلضالة على المقاول أو المفاوضات التي تجرت إلبرام العقد أو من بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسه

 أجل تنفيذهفعال  .
 

ء" أدان  دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذ  الدفعات سواء" مباشرة" أو بالواسطة وسواقديم أت  د بأن ال نقوم بتدما ونتعه
فيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أت " موظف " فيما يتعلق  ذلك من قبلنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو أيا  من موظ

 نفيذ  . بتعديل هذا العقد أو تجديد  أو تمديد  أو ت
 

 را  في       /      / وقع تحريوعليه ن
 ..............اسم المقاول: ...................................... 
 ..............اسم المفوض بالتوقيع: ............................

 توقيع المفوض بالتوقيع: ........................................ 
 ..................................... ........اام : ... ااااااااااااااااالخاتاا

 

 

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

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