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  دفتر عقد المقاولة
 للمشاريع اإلنشائية

  

 الشروط الخاصة) –(الجزء الثاني 

  
  
 
 

  
  _______________________________________________  :  المشروع 

_______________________________________________  
  
  

  _______________________________________________  :  العطاء رقم 
  
  
  

  التعليمات للمناقصين   –أ 
  الشروط الخاصة   –ب 
 الشروط الخاصة االضافية   –ج 

  نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات  - د
  
  
 

  
  

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

  .كشروط خاصة للعقد

إن مــا يــرد فــي هــذه الشــروط مــن إضــافة أو إلغــاء أو تعــديل علــى مــواد الشــروط العامــة يعتبــر ســائدًا 

 .ويؤخذ به بالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعدل على تلك المواد
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 التعليمات للمناقصين  –أ 

Instructions to Tenderers 
  

  )                  /                العطاء رقم (
  

  _______________________________________________  الخاص بمشروع : 
  
ــاولين الــذين يحــق لهــم شــراء نســخ المناقصــة بموجــب اإلعــالن عــن طــرح هــذا ال  )1( عطــاء، يمكــن للمق

والراغبين باالشـتراك فـي المناقصـة أن يتقـدموا للحصـول علـى نسـخة مـن وثـائق العطـاء الموزعـة مـع 
  الدعوة مقابل دفع ثمن النسخة المقرر.

  
  لهذا المشروع ما يلي: تشمل وثائق العطاء  )2(
  

  دعوة العطاء بما فيها اإلعالن  -
  الشروط العامة للعقد   :الجزء األول  -
  :الجزء الثاني  -

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

  الجزء الثالث:  -
  المواصفات الخاصة  -
  جداول الكميات واألسعار  -
  المخططات   :الجزء الرابع  -
  المواصفات الفنية العامة :الجزء الخامس  -

  
  

  عروض المناقصات إعداد وتقديم
  

  طريقة تقديم العروض:
  
  ينبغـــي علـــى مـــن يرغـــب باالشـــتراك فـــي هـــذه المناقصـــة أن يقـــوم بزيـــارة موقـــع العمـــل، وأن يتعـــرف   )3(

عليه، وأن يحصل بنفسه وعلى مسؤوليته ونفقته الخاصة، على جميـع المعلومـات الالزمـة لـه لتقـديم 
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شـروع وسـائر العـادات المحليـة، وظـروف العمـل، العرض، وأن يتفهم ماهيتها والظـروف المحيطـة بالم
  وكل األمور األخرى التي لها عالقة بالمناقصة، أو تلك التي تؤثر على وضع أسعار عرضه.

  
يقدم عرض المناقصة على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا الدفتر، ويقوم المنـاقص   -أ 

الحـــق أخـــرى ويوقـــع وثـــائق بتعبئـــة النمـــوذج وجـــدول الكميـــات واالســـعار وأي جـــداول أو م
  المناقصة في األماكن المحددة لذلك.

يشــترط أن يكــون تعبئــة خانــة أســعار الوحــدة فــي جــداول الكميــات باألرقــام والكلمــات بخــط   -ب 
  واضح.

ال يجــوز إدخــال أي تعــديل علــى وثــائق العطــاء مــن قبــل المنــاقص، وٕاذا أجــرى المنــاقص أي   -ج 
  عليمات، فإن ذلك يؤدي الى رفض عرضه.تعديل، أو إذا أخل بأي من هذه الت

أمــا إذا أراد المنــاقص تقــديم عــرض بــديل، فــإن باســتطاعته أن يقــدم ذلــك فــي مــذكرة خاصــة 
ــــوب فــــي  ــــالعرض األصــــيل كمــــا هــــو مطل ــــالعرض، شــــريطة أن يتقــــدم ب   منفصــــلة ترفــــق ب

  الشروط، وللجنة العطاءات المختصة أن تنظر في عرضه البديل أو ترفضه.
  
المنــاقص أن يقــدم عرضــه علــى النســق المطلــوب فــي هــذه التعليمــات ودعــوة العطــاء وأن يجــب علــى   )4(

  البيانات والمعلومات التالية: ىيشتمل العرض عل
  

وضــع منشــأة المنــاقص فــردا كــان أو شــركة، وكتــاب التفــويض للمســؤول المفــوض بــالتوقيع   -أ 
ــاك مشــاركة بشــكل ائــتالف فإنــه يجــب علــى الشــركا ــديم عنهــا. وٕاذا كانــت هن ت المتآلفــة تق

اتفاقية االئـتالف بينهـا بحيـث يكـون التـآلف بالتكافـل والتضـامن (مجتمعـين ومنفـردين)، وأن 
  يوقع أطراف االئتالف على العرض، وأن يقدموا الكفاالت والضمانات بأسمائهم مجتمعين.

 خبــرة المنــاقص ومؤهالتــه، مــع بيــان وصــف المشــاريع التــي ســبق وأن أنجزهــا، والمشــاريع  -ب 
  الملتزم بها حاليا، وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية.

ذكر أسماء المقاولين الفرعيين الذين ينوي استخدامهم في التنفيذ، شريطة ذكر اسـم مقـاول   -ج 
االشغال الكهروميكانيكية، على أن يكون هذا المقاول الفرعي مصنفا ضمن نفس الفئة التـي 

  ه، أو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي.ينتمي إليها المقاول الرئيسي في تصنيف
يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصـدق لصـالح صـاحب العمـل وألمـره، بـالمبلغ   -د 

المحـــدد فـــي (ملحـــق عـــرض المناقصـــة)، كـــدليل علـــى جدّيـــة التـــزام المنـــاقص للـــدخول فـــي 
ؤسسة مالية كـل منهمـا مـرخص المناقصة، وعلى أن تكون تلك الكفالة صادرة عن بنك أو م

  للعمل في األردن.
تعاد هذه الكفاالت  للمناقصين الذين لم يحل عليهم العطاء، حسبما تقـرره اللجنـة المختصـة 

) أيام من تاريخ إحالة العطاء أو انتهاء صالحية كفالة المناقصة أيهما أسبق. أمـا 7خالل (
كفالـة بعـد أن يقـدم ضـمان األداء ويوقـع المناقص الذي يحال عليه العطاء فتعاد إليه هـذه ال

  العقد.
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فعنـدها يتوجـب  (Bonds)أما إذا كان المناقص منتميا إلى بلد تستعمل فيه ضمانات تأمين 
 على المناقص أن يتقدم بطلب مسبق إلى صاحب العمل لمعرفة فيما إذا كان يقبـل مثـل هـذا

مــن بنــوك محليــة عنــد الضــمان، وفــي كــل األحــوال يجــب أن تكــون تلــك الضــمانات مصــدقة 
  تقديمها.

عنــوان المنــاقص الرســمي الكامــل. أمــا إذا كــان مركــز المنــاقص الرئيســي خــارج األردن فــإن   -هـ 
عليه أن يحدد عنوانا له في األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجـه إليـه كافـة المراسـالت 

ر وكأنهـا قـد سـلمت واإلشعارات. وكل إشعار أو رسالة تبعـث مسـجلة علـى هـذا العنـوان تعتبـ
  إليه.

أن يقدم تحليال ألسعار البنود الرئيسية المحددة في العطاء، مبينا تكاليف المواد والتجهيـزات   -و 
  اآلليـــــــــة والمصـــــــــنعيات والمصـــــــــاريف اإلداريـــــــــة واألربـــــــــاح إلنجـــــــــاز بنـــــــــود األشـــــــــغال 

  كاملة.
ــديمها أو إرفاقهــا ب  -ز  ــاقص تق ــى المن ــات أخــرى يطلــب إل عرضــه إذا كانــت أي معلومــات أو بيان

  مطلوبة بموجب الشروط الخاصة االضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات.
  
تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام البنـود فـي جـدول الكميـات علـى أنهـا القيمـة الكليـة ألشـغال   )5(

ألعمــال التمهيديــة كــل مــن تلــك البنــود وٕانجازهــا واصــالح أيــة عيــوب فيهــا وفقــا للعقــد، وتشــمل كــذلك ا
(Preliminaries)  .(اال اذا ورد لألعمال التمهيدية بنود منفصلة خاصة بها في جدول الكميات)  

  
  توضيح االلتباس:  )6(

  
إذا كان هنـاك أي التبـاس أو تنـاقض فـي وثـائق العطـاء، أو كانـت هنـاك حاجـة لتوضـيح أي غمـوض 

إلـى رئـيس لجنـة العطـاءات المختصـة مـن المنـاقص أن يتقـدم بطلـب خطـي  ىفي وثـائق العطـاء، فعلـ
  ) 7أجــل التوضــيح وٕازالــة االلتبــاس فــي موعــد يســبق التــاريخ المحــدد لفــتح العطــاء بمــا ال يقــل عــن (

أيام، ويتم توزيع اإلجابة خطيا على االستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء، وال يجوز 
  موعد المحدد لتقديم العرض.أن يتخذ مثل هذا التوضيح مبررا لطلب تمديد ال

  
  إيداع العروض:  )7(

  
  )       /    يقدم العرض متكامال وفي ظرف مختوم مكتوب عليه من الخارج عطاء رقم (    -أ 

  _______________________________________  الخاص بمشروع : 
_________________________________________________________  

ويــودع فــي صــندوق العطــاءات الــذي تحــدده لجنــة العطــاءات المختصــة فــي واســم المقــاول 
  إعالنها عن العطاء وذلك في أو قبل الموعد والتاريخ المحددين لإليداع.

  إن أي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إلى صاحبة مقفال.  -ب 
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 إذا نـص فـي تفتح العروض عادة في جلسـة علنيـة بحضـور مـن يرغـب مـن المناقصـين، إال  -ج 
  دعوة العطاء على اتباع أسلوب آخر.
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  إلزامية العروض:  )8(
  

يعتبر العرض المقـدم ملزمـا للمنـاقص وال يجـوز سـحب هـذا العـرض بعـد تقديمـه ويظـل العـرض ملزمـا 
) يومــا ابتــداء مــن تــاريخ إيــداع العــروض إال إذا حــدد فــي دعــوة 90للمنــاقص الــذي تقــدم بــه لفتــرة (

  أطول من هذه المدة.العطاء مدة التزام 
  
  عمالت الدفع وسعر المناقصة:  )9(
  

  على المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني إال إذا نص على غير ذلك في شروط دعوة العطاء.
وٕاذا كانت هنالك عمالت أخرى للدفع منصوص عليها في نموذج عرض المناقصـة، فإنـه يجـب تحديـد 

  "التاريخ األساسي".تلك العمالت وأسعار تحويلها في موعد 
  

  
  تقييم العروض وٕاحالة العطاء

  
  تقييم العروض:  )10(
  

يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجـب تعليمـات العطـاءات الحكوميـة الصـادرة بموجـب نظـام 
  األشغال الحكومية، ويفترض في المناقص أن يكون على اطالع ودراية بهذه التعليمات.

  
  أسلوب تدقيق العروض:  )11(
  

إذا وجد في العرض خطـأ أو تنـاقض بـين حسـاب جملـة أي مبلـغ ومـا يجـب أن تكـون عليـه   -أ 
هــذه الجملــة بتطبيــق ســعر الوحــدة، فللجنــة المختصــة الحــق بتعــديل جملــة المبلــغ بمــا يتفــق 
وتطبيق سعر الوحدة، وبالتالي يتم تعـديل مجمـوع األسـعار أو المبلـغ اإلجمـالي للعطـاء وفقـا 

  لذلك.
تلف العدد المذكور باألرقـام عـن المـذكور كتابـة بالكلمـات، فتعتبـر كتابـة الكلمـات هـي إذا اخ  -ب 

  الملزمة وتصحح القيمة تبعا لذلك.
إذا وجد خطأ فـي أي مـن العمليـات الحسـابية، فإنـه يـتم تصـحيح المجمـوع ويكـون المجمـوع   -ج 

  المصحح ملزما للمناقص.
أكثر من البنود، فإنه يحـق للجنـة المختصـة إمـا  إذا وجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو  -د 

رفض العرض، أو اعتبار تلك البنود غير المسعرة وكأنها محملة على بنـود العطـاء األخـرى، 
  وعلى المناقص تنفيذها (فيما إذا أحيل عليه العطاء) بدون مقابل.
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ختصــة الحــق بمــا إذا قــام المنــاقص بتســعير بنــد بصــورة مغلوطــة أو مبــالغ فيهــا، فللجنــة الم  -هـ 
  يلي:

  رفض العرض، أو  - 1
تعــــديل األســــعار بموافقــــة المقــــاول مستأنســــة بأســــعار الســــوق الدارجــــة وأســــعار   - 2

المناقصـــين اآلخـــرين ( شـــريطة أن تبقـــى القيمـــة اإلجماليـــة للعـــرض بعـــد التعـــديل 
  مساوية أو أقل من قيمة العرض بعد التدقيق الحسابي).

  
تصة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بمـا ورد فـي هـذه التعليمـات. تحتفظ لجنة العطاءات المخ  )12(

كمـــا تمـــارس صـــالحياتها بموجـــب أحكـــام نظـــام األشـــغال الحكوميـــة وٕاحالـــة العطـــاء دون التقيـــد بأقـــل 
العروض قيمة، ويتم كل ذلك دون أن يكون ألي مناقص لم يفز بالعطاء أي حـق فـي مطالبـة صـاحب 

  العمل بأي تعويض إزاء ذلك.
  
  

  الضمانات (الكفاالت)
  
  :) التنفيذ حسن كفالة(ضمان األداء   )13(
  

) يومـا مـن تـاريخ إبالغـه خطيـا 14على المنـاقص الفـائز بالعطـاء أن يقـوم بتوقيـع العقـد خـالل فتـرة (
بإحالــة العطــاء عليــه أو تلزيمــه لــه، وعلــى المنــاقص أن يقــدم إلــى صــاحب العمــل ضــمان األداء عنــد 

حسب نموذج الضمان المرفق، وتكون قيمة هذا الضمان الصادر عن أحـد البنـوك توقيع اتفاقية العقد 
أو احدى المؤسسات المالية المرخصة للعمل في األردن بالمبلغ المحدد (في ملحق عرض المناقصـة) 

  المقاول وفاء ألغراض العقد. ىوذلك ضمانا لتنفيذ التزامات العقد تنفيذا تاما ، ولدفع ما قد يترتب عل
فــض المنــاقص أو تــأخر عــن توقيــع اتفاقيــة العقــد، أو عجــز عــن تقــديم ضــمان األداء المطلــوب، إذا ر 

فعندها يحق لصاحب العمل مصـادرة  كفالـة المناقصـة المرفقـة بعرضـه دون الرجـوع إلـى القضـاء، وال 
  يكون للمناقص أي حق في المطالبة بها أو بأي تعويض بشأنها.

  
  صالح العيوب):ضمان إصالح العيوب ( كفالة ا  )14(
  

  علــى المقــاول أن يقــدم لصــاحب العمــل عنــد تســلمه شــهادة تســلم األشــغال، ضــمان إصــالح العيــوب 
% مــن قيمــة األعمــال المنجــزة، لضــمان قيامــه باســتكمال االعمــال المتبقيــه و تنفيــذ أعمــال 5بقيمــة 

هــذا  إصــالح العيــوب المطلوبــة للمــدة المنصــوص عليهــا فــي ملحــق عــرض المناقصــة، وبحيــث يكــون
الضـمان  االضمان صادرا عن بنك أو مؤسسة مالية كل منهما مرخص للعمل في األردن. وبتسـليم هـذ

  لصاحب العمل يعاد للمقاول ضمان األداء.
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  الشروط الخاصة   –ب 
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  "General Provisions"األحكام العامة   -الفصل األول 
_____________________________________________________________________  
  

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

  ) ما يلي:1/1/2/2يضاف إلى البند (
 "ويعتبر صاحب العمل الفريق األول في العقد".

  
 

 (إضافي): -) 1/1/2/11البند (

 الموظف:

الموظف الرسمي أو المستخدم لدى صاحب العمل ويشمل ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات 
  التي تساهم بها الحكومة.

  
  غ والدفعات:المبال -) 1/1/4المادة (

  
  يضاف البندان التاليان إلى نهاية المادة:
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  (اضافي): -) 1/1/4/13البند (
  

  الدفعات األخرى:
هي جميع العمـوالت أو أتعـاب االستشـارات أو أتعـاب الـوكالء أو غيرهـا المباشـرة وغيـر المباشـرة وأي شـيء ذو 

ن" ويشمل ذلـك التصـريح علـى سـبيل المثـال ال قيمة مادية دفعها المقاول أو تم االتفاق على دفعها إلى "اآلخري
الحصــر وصــفًا مفصــًال لهــذه الــدفعات األخــرى وســببها ســواء تــم دفعهــا أو كانــت ســتدفع بشــكل مباشــر أو غيــر 
  مباشــر مــن قبــل المقــاول أو نيابــة عنــه، أو مــن قبــل مقاوليــه مــن البــاطن أو نيابــة عــنهم أو أي مــن مــوظفيهم 

يمــا يتعلــق بالــدعوة إلــى تقــديم العــروض الخاصــة بتنفيــذ هــذا العقــد أو عمليــة أو وكالئهــم أو ممثلــيهم، وذلــك ف
  المناقصــة / المــزاوده نفســها واإلحالــة علــى المقــاول أو المفاوضــات التــي تجــري إلبــرام العقــد مــن أجــل تنفيــذه 

  فعًال.
  

  (اضافي): -) 1/1/4/14البند (
  
  

  الدفعات الممنوعة:
و أتعـاب استشـارات أو أتعـاب وكـالء أو غيرهـا دفعـت بشـكل مباشـر أو هي جميع المبالغ سواء كانت عمـوالت أ

غير مباشر أو شيء ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم هذه األشياء سـواء 
ن مباشرة أو بالواسطة وبغض النظر عما إذا كان ذلك تم من قبل المقاول أو نيابة عنـه أو مـن قبـل مقاوليـه مـ

الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم ووكالئهم أو ممثليهم والتي تدفع إلى أي "موظف" وذلك فيما يتعلـق 
بالدعوة إلى تقـديم العـروض الخاصـة بتنفيـذ هـذا العقـد أو عمليـة المناقصـة / المـزاودة نفسـها أو اإلحالـة علـى 

  ه فعًال.المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من اجل تنفيذ
  

  التفسير: -)  1/2المادة (
  

  :تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة
بحيـث يحسـب الـربح   ""أي كلفة كهذه مع هامش ربح معقول الربـح في عبارة  مقدارفي كل شروط العقد يحدد "

  ".%) من هذه الكلفة5بنسبة (
     

  تفاقية العقد:ا -) 1/6المادة (
  

  بالفقرة التالية:يستعاض عنها لنص األساسي و األخيرة من اتلغى الفقرة 
"كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة التي قد تتحقق على إبرام هذه 

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

_____________________________________________________________________  
  

  صاحب العمل: أفراد  -) 2/3(المادة 
  

  تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
ي حالة وجود مقاولين آخرين يعملون في الموقع لصالح صاحب العمل، فإنه يجـب تضمين عقودهم أحكامًا "ف

يتعين على صاحب العمل أن يشعر المقاول بوجود مثل ، كما السالمةإجراءات لتزام بتوفير ال مماثلة للتعاون وا
  هؤالء المقاولين اآلخرين".

  
  

  الترتيبات المالية لصاحب العمل: -) 2/4المادة (
  

  تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
علـى "تكون الترتيبات المالية التي يقوم صاحب العمـل بإشـعار المقـاول عنهـا متمثلـة فـي كتـاب التـزام باإلنفـاق 

المشــروع خــالل مــدة اإلنجــاز، إال إذا تــم االتفــاق بــين الفــريقين علــى ترتيبــات أخــرى حســب ظــروف المشــروع 
  وطريقة تمويله وخصوصياته األخرى".

  
  
  
  



  - 22 -  

  
  "The Engineer"المهندس  -الفصل الثالث  

_____________________________________________________________________  
  

  واجبات وصالحية المهندس: -) 3/1( المادة
  

  إيضاحا لما ورد في هذه "المادة"، يراعى ما يلي:  
يمارس المهندس الصالحيات المنوطة به تحديدًا في العقد، أو تلك المفهومة من العقد ضمنًا بحكم   

  :الضرورة ويتعين عليه الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة في األمور التالية
  

  وامر التغييرية.األ إصدار   -  1
  وتطبيق احكام تعويضات التأخير. تمديد مدة اإلنجازاقرار   -  2
  الموافقة على تعيين المقاولين الفرعيين. -3
 اصدار األمر بتعليق العمل. -4

 

  
  استبدال المهندس: -) 3/4المادة (

  
  النص األصلي ويستعاض عنه بما يلي: ىيلغ
  

) يوما من تاريخ 28يتعين عليه قبل مهلة ال تقل عن (إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس، فإنه 
االستبدال أن يشعر المقاول بذلك، وأن يحدد في إشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل. وٕاذا كان 

) يوما من 14للمقاول اعتراض معقول عليه فإنه يتعين على المقاول أن يشعر صاحب العمل بذلك خالل (
ر صاحب العمل مع بيان التفاصيل المدعمة العتراضه. ولدى تسلم صاحب العمل لمثل هذا تاريخ تسلمه إشعا

  اإلشعار والتفاصيل المذكورة، يقوم صاحب العمل باتخاذ القرار الذي يرتئيه ويكون قراره هذا نهائيًا وباتًا.
  (إضافية): -) 3/6( المادة

  
  :جتماعات اإلداريةالا
جتماعـات اإلداريـة لدراسـة أمـور العمـل، ويتعـين اليدعو كل منهما اآلخـر إلـى ا للمهندس أو لممثل المقاول أن"

الحاضـرين  لكـل مـنمنـه  ةجتماع ويسلم نسـخالعلى المهندس في مثل هذه الحالة أن يسجل محضرًا لحيثيات ا
  م أيـة أفعـال مطلوبـة مـن أي مـنهم متوافقـة مـع أحكـا نع وٕالى صاحب العمل، مع مراعاة أن تكون المسؤوليات

  العقد ".
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  "The Contractor"المقاول  - الفصل الرابع 
_____________________________________________________________________  

  
  ضمان األداء: -) 4/2المادة (

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

  
) يومــًا مــن تــاريخ تســلمه "لكتــاب 14ل أن يقــدم ضــمان األداء إلــى صــاحب العمــل خــالل ("يتعــين علــى المقــاو

وأن يرسل نسخه من الضمان إلى المهندس وبخالف ذلك يعتبر المقـاول  ،القبول"  إال إذا نص على خالف ذلك
  مستنكفًا عن عرض مناقصته ويحق لصاحب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها.

  
ينبغي أن يكون الضمان صادرا من دولة موافق عليهـا مـن قبـل صـاحب العمـل وأن يـتم إعـداده حسـب النمـوذج 
المرفق بهذه الشروط الخاصة. وٕاذا كـان الضـمان بنمـوذج كفالـة بنكيـة فإنـه يجـب إصـداره مـن قبـل بنـك محلـي 

لمحليـة المرخصـة. وٕاذا لـم مرخص، كما يجب تعزيز أي ضمان صادر عن أي بنك أجنبي من قبل أحـد البنـوك ا
يكن الضمان بنموذج كفالة بنكية فإنه يتعين أن يكون صادرا عـن مؤسسـة ماليـة مسـجلة ومرخصـة للعمـل فـي 

  األردن وأن يكون مقبوال لدى صاحب العمل.
  

% من قيمة العقد أو أن 5بعد صدور شهادة تسلم األشغال يمكن أن تخفض قيمة ضمان األداء لتصبح بنسبة 
  % من قيمة العقد.5بها ضمان إصالح العيوب (كفالة اصالح العيوب) بواقع يستبدل 

  
كما يتعين على المقاول أن يتأكد من أن يبقى ضمان األداء ساري المفعول بالقيمة المحـددة فـي ملحـق عـرض 

قـاول المناقصة إلى أن ينجز المقاول األشغال وٕاذا احتوت شروط الضمان على تاريخ النقضائه، وتبـين بـأن الم
لن يكـون مخـوال بتسـلم أي مـن شـهادتي اإلنجـاز أو األداء بتـاريخ يسـبق الموعـد النهـائي لصـالحية أي منهمـا 

) يومــا، فإنــه يتعــين عليــه أن يقــوم بتمديــد ســريان الضــمان إلــى أن يــتم إنجــاز األشــغال او اصــالح 28بمــدة (
  العيوب حسب واقع الحال .

  
  المقاولون الفرعيون: -) 4/4( المادة

  
  ضاف الفقرة التالية في بداية "المادة":ت

  "يتعين على المقاول استخدام مقاولين محليين كمقاولين فرعيين".
  

  يضاف ما يلي إلى نهاية "المادة":
إن الحد األقصى لمجموع المقاوالت الفرعية التي يسمح للمقاول الرئيسي إيكالهـا إلـى المقاوليــن الفرعييــن هـو "
وعلـى المقـاول أن يرفـق  ،المقبولـة اال اذا كـان المقـاول الفرعـي مطلوبـا بموجـب العقـد%) من قيمــة العقـد 33(
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 العقـدبعرضه كشفًا يبين فيه األعمال التي سيقوم بإيكالها إلى المقاولين الفـرعيين مـع تحديـد النسـبة مـن قيمـة 
نـدس وصـاحب العمـل علـى المقـاول أثنـاء فتـرة التنفيـذ تزويـد المه ،لكـل عمـل سـينفذ مـن قبـل أي مقـاول فرعـي

جميع عقود المقاوالت الفرعية، كما يتعين على المهندس التأكد من عدم تجاوز النسبة المبينـة آنفـًا نسخ عن ب
   وٕابالغ صاحب العمل عن أية مخالفات بهذا الخصوص.

  
  إجراءات السالمة: -) 4/8المادة (

  
  تضاف الفقرتان التاليتان إلى نهاية المادة:

ة مقاولين يعملون في الموقع في نفس الوقت، تتم إعادة النظر في قائمـة إجـراءات السـالمة إذا كان هنالك عد"
  المطلوبة من المقاول، وفي هذه الحالة يتم تحديد التزامات صاحب العمل بشأنها. 

لتزام بأحكام كودات البناء الـوطني فيمـا يخـص أمـور السـالمة ال على المقاول وصاحب العمل والمهندس ا يتعين
  ."مور المتعلقة بهاألعامة واال
  

  توكيد الجودة: -) 4/9المادة (
 

إذا قرر صاحب العمل أن هنالـك حاجـة إلـى وجـود نظـام لتوكيـد الجـودة فـي األشـغال فإنـه يتعـين بيـان ذلـك فـي 
  المناقصة أو في الشروط الخاصة االضافية ، وايراد التفاصيل في وثائق العقد.ملحق عرض 

  
  

  صاحب العمل : عدات والمواد التي يقدمهامال -) 4/20المادة (
  
ــدات أو الشــروط الخاصــة اإلضــافيةجــب أن يحــدد فــي ي ــد مــن المع ــي ســيقوم صــاحب العمــل  كــل بن المــواد الت

بتشــغيلها أو بتقــديمها إلــى المقــاول بصــورة مفصــلة. ولــبعض أنــواع التسهيـــالت يتعــين تحديــد األحكــام األخــرى 
  .في الشروط الخاصة االضافية ميناتألتوضيح نواحي المسؤولية والت

  
  األمن في الموقع: -) 4/22المادة (

  
  تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:

اآلخـرين كـل مـن المقـاولين إذا تواجد أكثر من مقاول في الموقع، فإنـه يجـب تحديـد مسـؤولية صـاحب العمـل و "
  ."الشروط الخاصة االضافيةالموجودين في الموقع في 

  
  :(إضافية) -) 4/25المادة (

  
  األشغال المؤقتة:
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يتعين إيضاح متطلبات األشغال المؤقتة المطلوب من المقاول تنفيـذها أو تقـديمها وٕادامتهـا وصـيانتها     -أ 
  وتشغيلها، في جدول الكميات كبنود في قسم األعمال التمهيدية.

  كما يتعين بيان أية أشغال مؤقتة سيقوم صاحب العمل بتزويدها.  -ب 
  
  
  

 "Staff and Labour"المستخدمون والعمال  -صل السادس الف
_____________________________________________________________________  

  
  تعيين المستخدمين والعمال: -) 6/1المادة (

  
  تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة: 

تــزام باتبــاع القــوانين لاســتخدام العمــال األجانــب واال يتعــين علــى المقــاول مراعــاة األنظمــة والقــوانين المتعلقــة ب"
  ."المحلية المرعية بخصوص اإلقامة وتصاريح العمل المتعلقة بهم

  
  ساعات العمل: -) 6/5المادة (

  
  تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:

س) لمـدة ثمـاني سـاعات ثنـين، الثالثـاء، األربعـاء، الخمـيال تكون أيام العمل خالل األسـبوع: (السـبت، األحـد، ا"
  ."يوميًا بحيث ال يستثنى يوم السبت من أيام العمل األسبوعية

  
  مناظرة المقاول: -) 6/8المادة (

  
  تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:

ــذين يجــب أن حســن للتأكــد مــن " ــد نســبة المســتخدمين لــدى المقــاول ال اســتعمال لغــة االتصــاالت، يمكــن تحدي
  ."ة بطالقة، أو انه يتعين على المقاول توظيف عدد مناسب من المترجمينيستخدموا هذه اللغ

  
  مستخدمو المقاول: -) 6/9المادة (

  
  لتحديد اعداد ومؤهالت جهاز المقاول المنفذ، يتم ادراج مثل هذه المتطلبات في الشروط الخاصة االضافية.

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

حتياطــات الالزمــة لحمايــة جميــع المســتخدمين والعمــال اليتعــين علــى المقــاول فــي كــل وقــت أن يتخــذ ا
العاملين في الموقع من أذى الحشرات والقوارض، وأن يقلل من خطرها على الصحة. كما يتعين عليـه 

لطة أن يــوفر أدويــة الوقايــة المناســبة ضــدها لمســتخدميه وأن يتقيــد بأيــة تعليمــات صــادرة عــن أي ســ
  صحية محليـة، بما فيها استعمال مبيدات الحشرات.
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  : حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية   -ب 
  

أو مخـدرات، أو أن يسـمح أو كحوليـة يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل أي مشـروبات   
فـي الموقـع. يتغاضى عن قيام عماله ومستخدميه أو عمال ومسـتخدمي مقاوليـه الفـرعيين بتعاطيهـا

    
  : حظر استعمال األسلحة  - ج
  

يحظــر علــى المقــاول ان يحضــر إلــى موقــع العمــل، أو أن يســتعمل فيــه أيــة أســلحة أو ذخيــرة أو مــواد   
متفجـــرة يمنعهـــا القـــانون، ويجـــب عليـــه أن يمنـــع عمالـــه ومســـتخدميه وعمـــال ومســـتخدمي مقاوليـــه 

  قع.الفرعيين من حيازة مثل هذه األسلحة والذخائر في المو 
   

  لتزام بالعطل الرسمية:احترام الشعائر الدينية واال   -د 
  

  لى المقاول أن يتقيد بأيام األعياد الرسمية، وأن يراعي الشعائر الدينية المتعارف عليها.ع  
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 التجهيزات اآللية والمواد والمصنعية -الفصل السابع 

"Plant, Materials and Workmanship" 
_____________________________________________________________________  

  
  

  طريقة التنفيذ: -) 7/1المادة (
  

  تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
إذا كانــت األشــغال تنفــذ بقــروض مــن قبــل مؤسســة ماليــة تقتضــي قواعــدها إلــزام صــاحب العمــل بشــراء بعــض "

شــروط محــددة، فإنــه يجــب الــنص عليهــا ببيــان "دول التجهيــزات اآلليــة أو المــواد مــن أســواق محــددة وضــمن 
  ". Eligible Source Countriesالمصدر المؤهلة

  
  االختبار: -) 7/4المادة (

  
ايضاحًا لما ورد في هذه المادة فان المقاول يتحمل تكاليف ما يترتب على اجـراء االختبـارات المنصـوص عليهـا 

  ) أثناء التنفيذ وعند االنجاز. في العقد ( بما فيها المواصفات الخاصة والعامة
  
  



  - 30 -  

  العمل تعليقخيرات و أالمباشرة والت -الفصل الثامن 
"Commencement, Delays and Suspension" 

_____________________________________________________________________  
  
  

  مدة اإلنجاز: -) 8/2المادة (
  

  ة:تضاف الفقرة التالية إلى نهاية الماد
فـي ملحـق عـرض  تحديـد تلـك المراحـل كأقسـام علـى مراحـل، فإنـه يجـبسوف يتم تسـلمها  األشغال  تٕاذا كان"و 

  .  أو في الشروط الخاصة اإلضافية"المناقصة 
  

  برنامج العمل: -) 8/3المادة (
  

  تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
شــعار المهنــدس بضــرورة إ) يومــًا مــن تســلمه 14ل (بــرامج العمــل المعدلــة خــال  أن يقــّدمالمقــاول  "يتعــين علــى

   .تقديمها
  تعويضات التأخير: -) 8/7المادة (

  
علــى قيمــة تعويضــات اإلضــافية  الشــروط الخاصــةملحــق عــرض المناقصــة أو فــي يجــب الــنص فــي   -

  التأخير لكل قسم من األشغال وكيفية احتسابها في حالة التراكم.
  

  (إضافية): -) 8/13المادة (
  

  :أة اإلنجاز المبكرمكاف
شـغال المشـروع فـي وقـت مبكـر، فإنـه يمكـن الـنص علـى دفـع "مكافـأة إ حاجة صاحب العمـل تسـتدعيإذا كانت 

  في ملحق عرض المناقصة.اإلنجاز المبكر" 
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  ختبارات عند اإلنجازالا -الفصل التاسع 
 "Tests on Completion" 

_____________________________________________________________________  
  
  التزامات المقاول:  -) 9/1لمادة (ا
  

  تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة:
ختبارات التي يجب إجراؤها قبل إصـدار شهــادة تسـلم األشغــال، الأن ينص في "المواصفات" على تحديد ا "يتعين

إن متطلبــات االختبــارات يجــب أن تأخــذ فــي وٕاذا كانـــت األشــغال ســوف يــتم اختبارهــا وتســلمها علــى مراحــل، فــ
  ."الحسبان أن بعض أجزاء األشغال غير مكتملة
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 تسلم األشغال من قبل صاحب العمل -الفصل العاشر 
 "  " Employers Taking - Over   

_____________________________________________________________________  
  

    ل وأقسام األشغال:تسلم األشغا -) 10/1المادة (
  
  
  

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

بشكل مناسب ويتبين أنها قد اجتازت  وبحيث يمكن استعمالها للغاية التي أنشئت من أجلها
االختبارات عند االنجاز المطلوبة بموجب العقد، فيجوز للمقاول ان يشعر المهندس بذلك (وارسال 
نسخة من اشعاره الى صاحب العمل) على ان يرفق بهذا االشعار تعهدًا منه بانجاز أية اصالحات أو 

  العيوب. أعمال  متبقية بالسرعة الالزمة خالل فترة اصالح
ويعتبر هذا االشعار المشار اليه والتعهد الخطي المرفق به طلبا مقدما الى المهندس الصدار شهادة 

  تسلم األشغال.
  

ًا كشف على األشغال، ويقدم تقرير بالمن تاريخ تسلمه طلب المقاول  يوماً ) 14المهندس خالل ( يقوم  - ب 
فإما أن يشهد  )نه إلى المقاولعنسخه  الٕارسخالل هذه المدة (و كشفه إلى صاحب العمل بنتيجة 

ان يصدر تعليمات خطية الى المقاول يبين أو في وضع قابل للتسلم،  قد أنجزت وأنهابأن األشغال 
فيها األمور التي يترتب على المقاول استكمالها قبل اجراء عملية التسلم، ويحدد للمقاول الفترة 

   ة وتصحيح األشغال  بشكل مقبول لدى المهندس.الزمنية الالزمة الستكمال األعمال المتبقي
ان تقرير المهندس ليس دقيقًا، فله أن يبلغ ذلك الى صاحب العمل، وفي هذه المقــاول اذا رأى 

بالتحقق من الواقع  من تاريخ تسلمه تبليغ المقاول يوما) 14الحالة يقوم صاحب العمل (خالل 
تقرير المهندس او اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تسلم بالطريقة التي يختارها، للتأكد مما ورد في 

  .االشغال
  
(الذي يشهد فيه بأن األشغال قد تم المهندس  تقرير) أيام من تسلمه 10يقوم صاحب العمل خالل (  - ج

 )ويكون المهندس أحد أعضائها(بتشكيل لجنـة تسلم األشغـال انجازها وأنها في وضع قابل للتسلم) 
ويبلغ المقاول بالموعد المحدد لمعاينة األشغال،  -اعضائها عن سبعة  على ان ال يتجاوز عدد -

بإعداد ما يلزم من كشوف وبيانات وجداول ومخططات مع المقاول وفي أثناء ذلك يقوم المهندس 
  اللجنة.لتسهيل مهمة  هزمال 
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 ه،فوضمن ي من تاريخ تشكيلها بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو أيام) 10لجنة خالل (التقوم   -د 
 ،وكيله المفوضوالمقاول أو عليه أعضاء اللجنة ويوقع تسلم االشغال،  محضر ومن ثم تقوم باعداد

وفي حالة تخلف اللجنة عن اجراء  ،وتسلم نسخ منه الى كل من صاحب العمل والمقاول والمهندس
المحددة آنفاً، عندئٍذ ) يومًا من تاريخ انتهاء المدة 28المعاينة واعداد التقرير خالل مدة اقصاها (

  يعتبر في هذه الحالة تاريخ التسلم هو التاريخ المحدد في تقرير المهندس.
  

ان يصدر شهادة تسلم األشغال ) أيام من توقيع المحضر المتضمن 7خالل (يتعين على المهندس   -هـ 
بدء تاريخ يخ هو محددًا فيها تاريخ إنجاز األشغـال بموجب العقد، ويعتبر هذا التار تسلم األشغال، 

 كشف باألعمال المتبقيةشهادة بالما يتعين على المهندس أن يرفق ك ،فترة إصالح العيوب
محددة من بدء  مدةواإلصالحات المطلوبة من المقاول والتي يتعين على المقاول أن ينفذها خالل 

  .إصالح العيوباالشعار بفترة 
  

) أيام من 7تقرير اللجنة، على أن يتم ذلك خالل ( يحق للمقاول ابداء مالحظاته او اعتراضه على  - و
تاريخ توقيع التقرير ويقدم اعتراضه خطيًا الى المهندس الذي يتعين عليه دراسة األمر وتقديم 

  تنسيبه الى صاحب العمل.
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  كيل األشغال وتقدير القيمة  -الفصل الثاني عشر 
 "Measurement and Evaluation "  

_____________________________________________________________________  
  
    تقدير القيمة: -) 12/3مادة (ال
  

  تلغى الفقرتان (أ، ب) من هذه المادة ويستعاض عنهما بما يلي:
  
  
%)  مـن الكميـة المدونـة فـي جـدول 20(  أو ينقص عنإذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد   -أ 

حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد فـي  ، وكاني جدول مسعر آخر أو في أالكميات 
في العقـد علـى  ه% من قيمة العقد المقبولة، وأن هذا البند لم تتم اإلشارة إلي1العقد لهذا البند يتجاوز 
  أنه بند بسعر ثابت، أو 

  
  –ب 

  "الثالث عشر"، و ان العمل قد صدر بشأنه تعليمات بتغيير بموجب أحكام الفصل  -  1  
  أنه ال يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد، و  -  2  
أنه ال يوجد سعر وحدة محدد مناسب، ألن طبيعة العمل فيه ليست   -  3  

متشابهة مع أي بند من بنود العقد، أو أن العمل ال يتم تنفيذه ضمن 
  ظروف مشابهة لظروفه.

  
ن أسـعار بنـود العقـد ذات الصـلة، مـع تعـديالت معقولـة لشـمول أثـر إال أنه يجب اشتقاق سعر الوحدة الجديد مـ

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

وٕاذا لم يكـن هنـاك بنـود ذات صـلة الشـتقاق سـعر الوحـدة الجديـد، فإنـه يجـب اشـتقاقه مـن خـالل تحديـد الكلفـة 
  إليها هامش ربح معقول، مع األخذ في االعتبار أية أمور أخرى ذات عالقة. المعقولة لتنفيذ العمل، مضافا

  
وٕالى أن يحين وقت االتفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقـديره، فإنـه يتعـين علـى المهنـدس أن يقـوم بوضـع 

  سعر وحدة مؤقت ألغراض شهادات الدفع المرحلية.
  

  النحو التالي :في كل االحوال يتم تطبيق سعر الوحده الجديد على 
  

  في حالة الزيادة يطبق السعر الجديد على الكميه التي تزيد عن الكميه المدونه في الجداول، و   -  أ
  في حالة النقصان يطبق السعر الجديد على الكميات المتبقيه مما هو مدون في الجداول.  - ب
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  تتعديالالالتغييرات و  -الفصل الثالث عشر 
  "Variations and Adjustments "  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   :بسبب تغير التكاليف تتعديالال -) 13/8المادة (
  

يلغى النص األساسي من الفقـرة الثالثـة والتـي تبـدأ بــ(يتم احتسـاب التعـديل ...) إلـى نهايـة المـادة، ويسـتعاض 
  عنه بما يلي:

  
  اجمة عن تعديل األسعار وفقا لألسس التالية:"يتم احتساب التعديل في التكاليف الن

  
موعــد بعــد  إذا حصــل أي تغييــر فــي أســعار المــواد الرئيســية التــي تــدخل فــي صــلب األشــغال الدائمــة   -أ 

لغايات حساب أي تعديل سـواء بالزيـادة فإن أسعار البنود المتعلقة بها تتم مراجعتها   التاريخ االساسي
  أو النقصان وفقًا لما يلي: 

 

  اذا تم التغيير بناء على قرار حكومي بالنسبة ألسعار المواد المسعرة من قبل الدولة و/أو      - 1
بناء على النشرات الدورية التي تصدرها "وزارة االشغال العامه واالسكان" بعد االخذ برأي   -  2

احد لجنه فنيه دائمه مختصه يتم تكليفها من قبل وزير االشغال العامه واالسكان ويكون 
بالنسبة ألسعار المواد غير المسعرة من قبل   اعضائها ممثل عن نقابة المقاولين وذلك

  الدولة وتتضمن ما يلي: 
  

مبينا  أسعار المواد الرئيسية المصنعة محليًا لكل شهر من شهور النشرة الدورية  -
تجة استنادًا إلى أسعار المواد المعلنة من الشركات المن فيها تاريخ تغيير االسعار

  لهذه المواد.
أسعار المواد الرئيسية المستوردة من خارج المملكة لكل شهر مـن شـهور النشـرة   -

ــى المعلومــات المقدمــة مــن  ــاريخ تغييــر االســعار اســتنادا ال ــا فيهــا ت ــة مبين الدوري
الجهات الرسـمية وغيرهـا مـن مثـل البيانـات الجمركيـة أو االعتمـادات أو اسـعر بلـد 

 يانات .غيرها من الب المنشأ أو

  
يـــتم التعـــديل فـــي اســـعار بنـــود العقـــد ســـواء بالزيـــاده او النقصـــان ازاء تغيـــر اســـعار المـــواد     - 3         

ر   الرئيسيه بحيث يعوض او يحسم من المقاول فرق اسعار المواد الرئيسـيه النـاجم عـن تغَيـ
  . االسعار
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) أنفــًا 13/7لمــادة (علــى أن ال يشــمل هــذا التعــديل فــي الســعر أي فــرق نــاتج عــن تطبيــق ا  

ويـتم القـرار حـول تعـديل األسـعار مـن قبـل وزيـر األشـغال ، الحقـاً  ب) -13/8(وكذلك الفقـرة 
  .العامة واإلسكان

والمشمولة بالتعويضـات بمـا يتم تحديد المواد الرئيسية المقصودة بالفقرة (أ) أعاله  -
  اقصه .يتناسب وطبيعة المشروع من بين المواد المدرجة آخر ملحق عرض المن

إذا كانت استحقاقات المقاول تدفع بالدينار األردني وحصل أي انخفاض في سعر تبادل الدينار مقابل   - ب 
الدوالر األمريكي أو  اليورو مما يعلنه البنك المركزي في المملكة حسب النشرة اليومية الصادرة عن 

تكبده تعويض المقاول عما  في أي وقت الحق لموعد إيداع عروض المناقصات، فيتمالبنك المركزي 
من خسارة مباشرة ناتجة عن تغير سعر تبادل الدينار مقابل الدوالر األمريكي أو اليورو عند دفع 
  أثمان المواد والتجهيزات اآللية التي تدخل في صلب األشغال الدائمة والمشتراة من األسواق 

ويض المقاول عن تلك الخسارة عندما في هذه الحالة مراعاة الشروط التالية لتع ياألجنبية، ويقتض
  تدفع استحقاقات المقاول بالدينار األردني:

  
%  مــن القيمــة األساســية لســعر التبــادل فــي موعــد التــاريخ  5أن ال يقــل االنخفــاض عــن    - 1  

  .األساسي
  

أن يــتم حصــر كميــات المــواد المحّضــرة فــي الموقــع ويعــوض المقــاول عــن الكميــات الالزمــة   - 2  
شغال بعد تـاريخ تغيـر سـعر العملـة وبحيـث ال يـدفع فـرق للفاقـد أو اإلضـافات فـي إلنجاز األ

  .تلك المواد أو التجهيزات اآللية
  

  .ال يحسب للمقاول أي تعويض عن المصاريف اإلدارية واألرباح  - 3  
  

في جدول الكميات مما يحسب أي أثر لتغير السعر في أي مادة تقل قيمة بند األشغال  ال  -  4  
  قبولة".قيمة العقد الم"% من 2علق بها عن متهو 

  
إذا تغيرت أسعار المدخالت األجنبية في المواد اإلنشائية المصّنعة محليًا لجميع أنواع المقاوالت أو في    -ج 

 الصرف الصحيأثمان المواد المستهلكة واللوازم وقطع الغيار الخاصة بمعدات مقاولي الطرق والمياه و 
) دينار أيهما أقل، فإنه 5000%) من أسعار البنود المتعلقة بها أو ( 5ها (ـفيوتجاوزت نسبة التغير 
وزير األشغال العامة واإلسكان في الوقت  يعتمدهابموجب المعادالت التي  إزاءهايتم تعويض المقاولين 

  .المناسب
ًا من ) أعاله على أي مقاول يتقاضى جزءج، بال تطبق التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين (  . د

  ."استحقاقاته بالعمالت األجنبية
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%)من 5هـ .إذا ارتفعت أسعار المحروقات الالزمة لتشغيل معدات المقاول في األشغال بنسبة تزيد على(
أسعار شراء المحروقات في موعد تقديم عروض المناقصات فيتم تعويض مقاولي االنشاءات بموجب 

%) 5اإلسكان لهامش التغيير الذي يتجاوز نسبة أل (المعادالت التي يصدرها وزير األشغال العامة و 
  المذكورة .

  
  
  

  قيمة العقد والدفعات -الفصل الرابع عشر 
  "Contract Price and Payment "  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

    الدفعة المقدمة: -) 14/2المادة (
نص في ملحق عرض المناقصة على إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاول تطبق هذه المادة على المشاريع التي ي

  بخصوصها:
تلغى الفقرة الخامسة التى تبدأ بـ "يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة ..." وتنتهي بـ "الى ذلك الوقت الذي يتم  

  عنده استرداد "الدفعة المقدمة" بالكامل ويستعاض عنها بالتالي:
  المقدمة من المقاول على النحو التالي: يتم استرداد قيمة الدفعة"
  شهادة دفع".% من قيمة كل  10سدد قيمة الدفعة المقدمة على أقساط بنسبة ت
  

  يضاف إلى نهاية هذه "المادة" ما يلي:
% من قيمة العقد المقبوله خالل اسبوعين من اكمال  5يتم صرف القسط الثاني من الدفعه المقدمه بنسبة 

قع بالمعدات والتجهيزات والمواد المطلوبه لمباشرة العمل بصوره فعليه بموجب شهاده من المقاول تزويد المو 
  المهندس.

ألغراض خارج نطاق المشروع، فإنه يحق لصاحب  المقدمة ةدفعإذا ثبت لصاحب العمل أن المقاول استغل ال"
  ".المقاولالعمل مصادرة كفالة الدفعة المقدمة فورًا بصرف النظر عن أي معارضة من جانب 

  

    :تقديم الطلبات بشهادات الدفع المرحلية -) 14/3المادة (
  

  تلغي الفقرة (ز) من نهاية المادة ويستعاض عنها بما يلي:
  خصم المبالغ التي تم دفعها إلى المقاول بموجب شهادات الدفع السابقة.  -ز 
  

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

  

  الدفعات المتأخرة: -) 14/8المادة (
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  تلغى الفقرة الثانية من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي: 
%) ويتم تعديلها بالزيادة أو النقصان بموجب أية تعديالت يتم ادخالها على 9"تحسب نفقات التمويل بنسبة (

  المحاكمات المدنية ويتعين دفعها بالعمالت المحددة لها". قانون اصول
  

  رد المحتجزات: -) 14/9المادة (
  يلغى النص االساسي ويستعاض عنه بما يلي :

%) مـن المبلـغ المحتجـز مقابـل كفالـة خاصـة بعـد ان  50اذا تمت موافقة صـاحب العمـل فانـه يمكـن اسـتبدال (
  االقصى المحدد في ملحق عرض المناقصه. %) من الحد 60تصل قيمة المحتجزات الى (

يتم رد كامل قيمة المحتجزات والكفاله الخاصة (في حال تطبيق ما ورد بالفقرة اعـاله) بعـد تسـلم األشـغال وعنـد 
  تقديم ضمان اصالح العيوب ( كفالة اصالح العيوب ).

  
  
  

  كشف دفعة االنجاز ( عند تسلم االشغال ) :  –) 14/10المادة (
تعين علـى المقـاول عنـد تسـلمه هـذه الدفعـه ان يقـدم اقـرارا" بالمخالصـه حسـب النمـوذج المرفـق بهـذه وي       

  ) . 10-الشروط ( نموذج مخالصه عن دفعة االنجاز عند التسلم االولي رقم د
  
  

  طلب شهادة الدفعة الختامية ( المستخلص النهائي ): –) 14/11المادة (
ايـة مبـالغ اخـرى يعتبرهـا المقـاول  -ر اليها اعـاله بحيـث تصـبح : بتعدل الفقره (ب) من الماده المشا  

انها تستحق له بموجب العقد او خالفه فيمـا يتعلـق تحديـدا" بـاالمور او االشـياء المسـتجده بعـد اصـدار شـهادة 
  تسلم االشغال ( التسلم االولي ).

  
  اقرار المخالصة: –) 14/12المادة (

  اء):يضاف ما يلي بعد مصطلح (ضمان األد
  (أو ضمان اصالح العيوب، حسب واقع الحال).
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  تعليق العمل وٕانهاء العقد من قبل المقاول -الفصل السادس عشر 
 "Suspension and Termination by Contractor "  

_____________________________________________________________________  
  

  :ق العملحق المقاول في تعلي -) 16/1المادة (
  

  تلغى الفقرة األولى من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي:
)، أو لــم يتقيــد صــاحب العمــل 14/6" اذا اخفــق المهنــدس فــي تصــديق أي شــهادة دفــع بموجــب احكــام المــادة (

بعـد توجيـه اشـعار  –) ، فانـه يجـوز للمقـاول 14/7بمواعيد الـدفعات المسـتحقة للمقـاول عمـال باحكـام المـادة (
) يومـا الـى صـاحب العمـل ان يعلـق العمـل (أو ان يبطـىء عمليـة التنفيـذ) مـا لـم يتسـلم 21لة ال تقـل عـن (بمه

  المقاول شهادة الدفع ، او الدفعه المستحقه حسب واقع الحال ومحتوى االشعار المذكور".
  

  تضاف الفقرة التالية في نهاية هذه المادة:
 علمأن ي) من العقد 14/3طلب شهادة الدفعة بموجب المادة ( من تاريخ تقديم) أيام 3خالل (و المقاول  على

  عن تاريخ تقديم طلب شهادة الدفعة"الى المهندس.صاحب العمل 
  

    إنهاء العقد من قبل المقاول: -) 16/2المادة (
  
 و) -. وترقم الفقرات المتبقية من (أ لغى الفقرة (أ) من حاالت إنهاء العقدت
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  ؤوليةالمخاطر والمس -الفصل السابع عشر 
  "Risk and Responsibility "  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :المواد التالية في نهاية الفصلضاف ت
  
  :  (اضافية) -) 17/7ادة (الم
  

  :الضمان اإلنشائي للمشروع
) من 791-788م المواد (كون المقاول مسؤوًال لمدة عشر سنوات عن الضمان اإلنشائي للمشروع وفقًا ألحكاي

  .القانون المدني األردني
  

  : (اضافية) -) 17/8(المادة 
  

  :استعمال المواد المتفجرة
نبغي على المقاول اتخاذ جميع اإلجراءات واالحتياطات والتقيد بتعليمات المهندس واألنظمة والقوانين الصادرة ي

فجرة ونقلها وتخزينها وغير ذلك مما قد يحتاج إليه عن السلطة المختصة في كل ما يتعلق باستعمال المواد المت
في تنفيذ التزاماته الواردة في هذا العقد، وينطبق هذا على جميع المواد القابلة لالشتعال أو التي يوجد خطر في 

  .استعمالها ونقلها وتخزينها
  
لف السلطات والمصادر نبغي على المقاول تأمين التصاريح الالزمة لذلك، وٕاجراء جميع االتصاالت مع مختي

ذات العالقة قبل قيامه بأعمال التفجير وعليه أن يتقيد بالتعليمات الرسمية التي تعطى له بهذا الشأن، كما عليه 
أن يطلع المهندس أو ممثله على الترتيبات واإلجراءات التي يتخذها بخصوص خزن ونقل المتفجرات وأعمال 

إلجراءات ال تعفي المقاول من أي من مسؤولياته والتزاماته وفقًا للقوانين التفجير، مع العلم أن هذه الترتيبات وا
  .واألنظمة والتعليمات المتعلقة بالتفجيرات

  
  (اضافية): -) 17/9المادة (

  
  الرشوة:

إن ممارسة المقاول أو أي من مقاوليه الفرعيين او أي من مستخدميهم للرشوة بأي شكل من اشكالها الي من 
مل او المهندس او الجهاز التابع له يكون سببًا "كافيًا " اللغاء هذا العقد وغيره من العقود جهاز صاحب الع

التي يرتبط بها المقاول بصاحب العمل، هذا عدا المسؤوليات القانونية الناجمة عن ذلك ويعتبر في حكم الرشوة 
الحصول على أي تعديل او  أي عمولة او هديه تمنح الي من صاحب العمل او المهندس او مستخدميه بقصد
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تبديل في االشغال، او على مستوى المصنعية، او للحصول على أي انتفاع شخصي، ولصاحب العمل الحق في 
استيفاء أي تعويض يستحق له عن أي خسارة تنجم عن الغاء هذا العقد لهذا السبب ويمكنه خصم قيمة ذلك 

  من أي مبلغ يستحق للمقاول بذمته، او من ضماناته.
  
  الدفعات االخرى: -) 17/9/1(
  
لقد صرح  المقاول في ملحق اقرار متعلق بالدفعات االخرى المرفق بهذا العقد بجميع   -أ 

"الدفعات االخرى" والتي تم دفعها او تم االتفاق على دفعها الى االخرين وعلى المقاول تقديم 
تدفع بشكل مباشر او وصف مفصل لهذه الدفعات االخرى وسببها سواء تم دفعها او كانت س

غير مباشر من قبله او نيابة عنه، أو من قبل مقاوليه الفرعيين أو وكالئهم أو ممثليهم، 
وذلك فيما يتعلق بالدعوة الى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / 

عقد أو من اجل المزاودة نفسها او االحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري البرام ال
  تنفيذه فعًال. 

  
كما ويتعهد المقاول بأن يقدم تصريحًا خطيًا الى الفريق االول على الفور عن وجود أي     

دفعات اخرى بما في ذلك على سبيل المثال وصفًا مفصًال لسبب هذه الدفعات االخرى وذلك 
  بتاريخ قيامه بالدفع او تاريخ الزامه بالدفع ايهما يحدث أوًال.

  
يحق للفريق االول في حال حدوث أي مخالفه او اخالل بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان   - ب 

  يتخذ ايًا من االجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره:
  

  ) من العقد. 15/2 ان ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (   – 1  
ول بموجب هذا العقد مبلغًا يساوي ان يخصم من المبالغ المستحقة للمقا  -  2  

  ضعفي مبلغ الدفعات االخرى.
ان يطالب المقاول بأن يدفع الى الفريق االول وعلى الفور مبلغًا يسـاوي   -  3  

ضعفي مبلغ الدفعات االخرى ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته 
  غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبه.

  
مع مراعاة الفقرة (د) ادناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي     

يحق للفريق االول تقاضيها بموجب هذه الفقرة (ب) لن يتجاوز 
  (ضعفي) مجموع مبالغ الدفعات االخرى.

  
يوافق المقاول على ان يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين من الباطن أو   -ج 

تشارين فيما يخص هذا العقد موادًا مماثلة لتلك الواردة في الفقرات (أ) و المجهزين أو المس
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(ب) اعاله (على ان ال تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار اليهما) شريطة 
ان تنص هذه المواد صراحة على حق الفريق االول بتنفيذ احكام هذه المواد مباشرة بحق اي 

الباطن أو الموردين أو المستشارين، كما يتعهد المقاول ان يزود  من هؤالء المقاولين من
الفريق االول على الفور بنسخ كاملة ومطابقة الصل هذه االتفاقيات بمجرد التوقيع عليها وبما 

  يثبت انها مشتمله على هذه المواد.
من  ال يجوز الي شخص ان يتذرع بأن نص المادة اعاله يضفي صفة المشروعية على أي    -د 

الدفعات االخرى اذا كانت القوانين واالنظمة النافذة تمنعها، وان حقوق الفريق االول المنصوص 
عليها في المادة اعاله هي باالضافة الى أي حقوق اخرى قد تترتب للفريق االول أو أي طرف 

  اخر بموجب القوانين واالنظمة النافذة في المملكة.
  
 فقراتها ساريًا ويتم العمل به حتى بعد انهاء هذا العقد.يبقى نص المادة اعاله بجميع     -هـ

  
  
  الدفعات الممنوعة: -) 17/9/2(
لقد صرح  المقاول وتعهد للفريق االول في  ملحق اقرار متعلق بالدفعات الممنوعة بانه لم   -أ 

يقم بدفع أو يعد بدفع أي من "الدفعات الممنوعة" سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبغض 
ظر عما اذا  كان ذلك قد تم من قبل المقاول أو نيابة عنه، أو من قبل مقاوليه الفرعيين الن

أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم، الى الفريق االول ويشمل ذلك 
على سبيل المثال ال الحصر أي "موظف" بغض النظر عما اذا كان يتصرف بصفة رسمية ام 

لق بالدعوة الى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة ال وذلك فيما يتع
/ المزاودة نفسها أو االحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري البرام العقد أو من اجل 

  تنفيذه فعًال.
  

ت كما يتعهد المقاول بأن ال يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعا  
سواء مباشرة او بالواسطة وسواء اكان ذلك من قبل المقاول نفسه أو مقاوليه الفرعيين أو 
أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم الى أي "موظف" فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو 

  تجديده أو تمديده أو تنفيذه.
  

قرة (أ) من هذه المادة ان يحق للفريق االول في حال حدوث أي مخالفه او اخالل بأحكام الف  - ب 
  يتخذ ايًا من االجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره:

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

  (ضعفي) مبلغ الدفعات الممنوعة.
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ان يطالب المقاول بأن يدفع الى الفريق االول وعلى الفور مبلغًا يساوي   -  3  
(ضعفي) مبلغ الدفعات االخرى ويقر المقاول بموجب هذا البند بموافقته 

  غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبه.
  

غ التي مع مراعاة الفقرة (د) ادناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبال    
يحق للفريق االول تقاضيها بموجب هذه الفقرة (ب) لن يتجاوز ضعفي 

  مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة.
  

يوافق المقاول على ان يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين الفرعيين أو     -ج 
لفقرات (أ) المجهزين أو المستشارين فيما يخص هذا العقد موادًا مماثلة لتلك الواردة في ا

و (ب) اعاله (على ان ال تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار اليهما) 
شريطة ان تنص هذه المواد صراحة على حق الفريق االول بتنفيذ احكام هذه المواد 
مباشرة بحق اي من هؤالء المقاولين الفرعيين أو الموردين أو المستشارين، كما يتعهد 

ود الفريق االول على الفور بنسخ كاملة ومطابقة الصل هذه االتفاقيات المقاول ان يز 
  بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت انها مشتمله على هذه المواد.

  
ال يجوز الي شخص ان يتذرع بأن نص المادة اعاله يضفي صفة المشروعية على أي     -د 

منعها، وان حقوق الفريق االول من الدفعات الممنوعة اذا كانت القوانين واالنظمة النافذة ت
المنصوص عليها في المادة اعاله هي باالضافة الى أي حقوق اخرى قد تترتب للفريق 

  االول أو أي طرف آخر بموجب القوانين واالنظمة النافذة في المملكة.
  
  يبقى نص المادة اعاله بجميع فقراتها ساريًا ويتم العمل به حتى بعد انهاء هذا العقد.    -هـ
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 "     Insuranceالتأمين "  –الفصل الثامن عشر 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  المتطلبات العامة للتأمين: -) 18/1المادة (

  
  يضاف الى نهاية هذه "المادة" ما يلي:

نص على يكون المقاول هو الطرف المؤمن، كما ينبغي ان تتضمن بوليصة التأمين شرطًا ي  -
المسؤوليات المتقابله لكل من صاحب العمل والمقاول باعتبارهما كيانين منفصلين في 

 .( Cross Liabilities )اتفاقيات التأمين 

 

  التأمين على االشغال ومعدات المقاول: -) 18/2المادة (
  

  يضاف إلى نهاية هذه "المادة" ما يلي:
  %) من قيمة العقد المقبولة".115قة عليها بما يعادل ("تعتبر القيمة االستبداليه واالضافات المتحق
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  المطالبات، الخالفات والتحكيم -الفصل العشرون 
 "Claims, Disputes and Arbitration "  

_____________________________________________________________________  
  

    :تعيين مجلس فض الخالفات -) 20/2المادة (
  
) من الشروط العامة، تطبق األحكام المتعلقة بمجلس فض الخالفات 20/2ضافة إلى ما ورد في المادة (باال

  على النحو التالي:
   
تتراوح بين خمسمائة ألف دينار و مليون وخمسمائة الف  "إذ كانت "قيمة العقد المقبولة  -  1

  دينار، يشكل المجلس من حكم واحد.
  
مليون وخمسمائة الف دينار، يشكل المجلس من ثالثة أعضاء  "المقبولةإذا تجاوزت "قيمة العقد   -  2

  (حكمة). 
يوما من تاريخ مباشرة العمل، ولكن أعضاء المجلس ال  28يتم تسمية الحكم (الَحَكَمْة) خالل   -  3

  يباشرون مهامهم إال بعد نشوء خالف وٕاحالته إلى المجلس.
   

     Arbitration التحكيـم: -) 20/6( المادة
  

) ويستعاض 1/4تلغى الفقرة األولى والتي تبدأ بـ(ما لم يكن قد تم) وتنتهي بـ(بلغة االتصال المحددة في المادة 
  عنها بما يلي:

   "المجلس"تسوية الخالف وديًا، فإن أي خالف حول قرار  تا لم يكن قد تم"م
  لما يلي: بشأنه، مما لم يصبح نهائيًا وملزمًا، تتم تسويته بواسطة التحكيم وفقاً 

  
قانون التحكيم االردني النافذ (ما لم يتفق الطرفان على غير م تسوية الخالف نهائيًا بموجب تت  -أ 

  ذلك).
تشكل هيئة التحكيم من عضو واحد أو ثالثة أعضاء يعينون بموجب القانون الواجب   -ب 

  التطبيق، و
  ).1/4تتم اجراءات التحكيم بلغة االتصال المحددة في المادة (  -ج 
  

     :انقضاء فترة تعيين "المجلس" -) 20/8( المادة
  

  تعدل الفقرة (ب) من هذه المادة لتصبح كما يلي: 
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  )".20/6"يحال الخالف مباشرة الى التحكيم بموجب احكام المادة (  - ب 



  - 47 -  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  - 48 -  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

الشروط الخاصة االضافية - ج
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  الشروط الخاصة اإلضافية -ج
Supplementary Particular Conditions 

  
 
 

 وصف المشروع موضوع هذا العطاء 

  
  
  
  
 

 ) نظام توكيد الجودة (إن كان مطلوبا) -) 4/9المادة 

  
  
  
 

  
 ) المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل. -) 4/20المادة 
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 ) إلنجازمدة ا -) 8/2المادة 

  
  
  
  
  

 ) تعويضات التأخير -) 8/7المادة  
  بالنسبة إلى تسليم المشروع على أجزاء، تعتمد تعويضات التأخير التالية عن األقسام المختلفة:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :يجب على المقاول مراعاة األمور التالية   
  

  التزامات عامة:  -أ 
  

  المستطاع.العمل على التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر   -  1
  عدم استعمال (الموقع) ألي غرض غير تنفيذ األشغال.  -  2
  ضرار بالغير.تصريف مياه الفيضان والمياه الفائضة عن الضخ وخالفه لمنع اإل  -  3
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المحافظة على األشجار والمروج والسياجات بشكل مالئم، وزرع بديل لما لم   -  4
  حسب تعليمات  ىوليصرح له باقتالعه وٕاعادة السياجات إلى حالتها األ 

  المهندس.
في حالة وجوب إنشاء سقالة على ملك أحد المجاورين، فعلي المقاول أن يقوم   -  5

باالتصال معه، وعمل الترتيبات الالزمة لتنفيذ ذلك، ثم إخالء المكان وٕاصالحه 
  عند إتمام العمل وعلى حسابه الخاص.

  
  ضبط إدارة العمل:  -ب 

  
ي ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وٕاعداد محاضر أن يتعاون مع المهندس ف   -  1

  االجتماع.
أن يعد سجال خاصا باألحوال الجوية ، يسجل فيه درجات حرارة الهواء القصوى   -  2

  والدنيا، والرطوبة، ومعدل هطول األمطار بالملمترات وساعات الهطول لكل يوم.
  وٕاعداد التقارير. أن يقوم بأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل  -  3
في حالة إصالح العيوب، أن يضع جدوال لذلك، وأن يعلم ممثل المهندس عن   -  4

  إنجازاته أوال بأول.
أن يزود الموقع بالفتات تبين اسم المشروع، واسم صاحب العمل، وبالعدد والحجم   -  5

  وبالشكل الذي يتفق مع المهندس عليه.
 ىمهندس لمادة أو عمل ما فيجب علفي حالة رفض المهندس أو مساعد ال   – 6

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

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

  
_________________________________________________________  
_________________________________________________________  
_________________________________________________________  

  
  ممارسة مهنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد:  -ج 

  
  الممارسة الجيدة:  -  1

  
لم يكن قد حدد وصف كامل لمادة أو منتج أو مصنعية، فإنه من المفهوم أن إذا 

 تكون تلك المادة أو العمل مالئمة ألغراض العقد أو ما يمكن أن يستنتج من
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مضامينه منطقيا لممارسات التنفيذ الجيدة، بما في ذلك نصوص البنود 
  والمواصفات العامة والمواصفات القياسية المعمول بها.

  
  لمواصفات القياسية:ا  -  2

  
أو غيرها فإنه  (B.S.S)أو  (A.S.T.M)إذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثل 

يجب على المقاول تقديم شهادة المنشأ التي تبين مطابقة ما يقدمه من تلك 
  المواصفات لما فيه قناعة المهندس.

  
  المواصفات المقيدة:  -  3

  
جات فإنه يجب على المقاول التقيد إذا ما حدد مصدر واحد إلحدى المواد أو المنت

 بالبند، وال يغير ذلك المصدر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة
  بموافقة صاحب العمل.

  
  عالمات مرافق الخدمات المخفية:  -  4

  
على المقاول وضع إشارات بارزة في األماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات 

مساحية واضحة، وذلك لتسهيل االهتداء إليها عند مرافق وأن يعد لها مخططات 
  إجراء الفحص عليها أو صيانتها أو تصليحها أو تشغيلها.

  
  استخدام األيدي العاملة المحلية:  -د 

  
  المشاريع الممولة من الخزينة أو القروض المحلية:  -  1

  
 في الحاالت االستثنائية التي يتعذر العمل فيها من قبل أردنيين، يجوز  -أ 

  استخدام عمالة وافدة بموافقة وزارة العمل المسبقة.
  
عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير األردنيين   -ب

مهما كانت األسباب، وعلى أن يلتزم المقاولون الفرعيون بتشغيل 
  العمالة األردنية فقط.

إلى إذا تبين لصاحب العمل أن المشروع ذو طبيعة متخصصة، وبحاجة   -ج 
خبرة أجنبية فعليه أن يرفع تقريرا بذلك يبين أسباب الحاجة لتلك الخبرة 
األجنبية إلى لجنة فنية خاصة تشكل على النحو التالي (للنظر في مثل 
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هذه األمور ورفع تنسيباتها إلى مجلس الوزراء إلصدار القرار المناسب 
وزير حول السماح للشركات األجنبية ومقدار مساهمتها)، من معالي 

  األشغال العامة واإلسكان رئيسا وعضوية السادة:
أمين عام وزارة األشغال العامة واالسكان، ومدير عام دائرة العطاءات 
الحكومية، ونقيب المهندسين، ونقيب المقاولين وممثل عن الدائرة ذات 

  العالقة بالمشروع.
  

  المشاريع الممولة بقروض خارجية:  -  2
  

ع من قبل مقاولين غير أردنيين بالمشاركة أو االئتالف يجوز تنفيذ هذه المشاري
  مع مقاولين أردنيين أو باالنفراد، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وفي حالة تنفيذ المشروع من قبل مقاولين غير أردنيين فيجب االلتزام من قبل 
%) من  مجموع 70هؤالء المقاولين بتشغيل عمالة أردنية ال تقل نسبتها عن (

عمالة الماهرة المطلوبة والمقدرة تقديرا حقيقيا بموافقة وزارة األشغال العامة ال
واإلسكان، على أن ال يسمح بتشغيل أي عدد من العمال األجانب العاديين غير 

  المهرة.
  

على الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة االلتزام   -  3
واعتباره جزءًا من العطاءات والعقود  1990) لسنة6( ببالغ رئيس الوزراء رقم

التي تبرمها، وفي حالة ثبوت مخالفة أحكامه من قبل المقاولين تتخذ بحقهم 
  اإلجراءات التالية:

  
إنذار المقاول المخالف خطيا على عنوانه من قبل صاحب العمل   -أ 

  ) سبعة أيام.7لتصويب الوضع خالل مدة أقصاها (
لية تساوي أجور العمالة األجنبية المخالفة المستخدمة فرض غرامة ما  - ب 

  في المشروع.
  
  

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

  
عند على المقاول المحلي استخدام اآلليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلية   -5

  تنفيذ األشغال.
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  معلومات مقدمة من المقاول
  

 :(جهاز المقاول المنفذ) ممثل ومستخدمو المقاول  
  

يتعين على المقاول أن يعين الجهاز المنفذ التالي كحد أدنى، وبحيث يكون هذا الجهاز متفرغا للعمل 
ة أدناه في مجال في الموقع طيلة مدة تنفيذ المشروع، وأن تكون لديه المؤهالت والخبرات المدون

  اإلشراف على مشاريع مماثلة:
  

)   ) وبخبرة ال تقل عن (  بمؤهل جامعي في الهندسة (   ممثل المقاول:  -  1
  سنوات.

  ) سنوات.  مراقبا فنيا بمؤهل كلية جامعية متوسطة وبخبرة ال تقل عن (  -  2
3  -  _________________________________________________________  
4  -  _________________________________________________________  
5  -  _________________________________________________________  
6  -  _________________________________________________________  
7  -  _________________________________________________________  

  
  مالحظة:

  االتفاق فيما بين المقاول والمهندس على تواريخ تعيين كل فرد من أفراد جهاز المقاول المنفذ.يتعين 
وفي حالة تخلف المقاول عن تعيين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيين بديل له فانه سوف يتم 

  ات المهندس. رواتب مثل هؤالء األفراد غير المعينين أو المتغيبين حسب تقدير  من خصم ما يقابله
  

 :تسمية المقاول الفرعي ألشغال الكهروميكانيك ودرجة تصنيفه  
  

  فئة التصنيف        اسم المقاول
  ________        _______  الميكانيك  
  ________        _______    الكهرباء

  
  

 من نقابة  ىعلى المقاولين غير األردنيين أن يقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومية شهادتين األول
ندسين األردنيين والثانية من نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيين (حسب النموذج أدناه) تفيد بأن المه

المقاول قد استكمل كافة اإلجراءات الخاصة بالمقاولين غير األردنيين وفقا ألحكام قانون نقابة 
االتفاقية وكل المهندسين األردنيين وقانون مقاولي اإلنشاءات عند إحالة العطاء عليه وقبل توقيع 

مقاول ال يقدم هاتين الشهادتين وفقا لذلك يعتبر مستنكفا عن استكمال إجراءات اإلحالة ويحق 
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لصاحب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سبق وأن تقدم بها دون أن يحق للمقاول االعتراض 
  أو الرجوع على صاحب العمل بأي مطالبات مهما كان نوعها.

  النموذج
  

  
  ير عام دائرة العطاءات الحكوميةعطوفة مد

  
قد استكمل  0000000000000000000000000000000000يرجى العلم بأن المقاول السادة 
  المعمول به. 0000000000000000000000كافة اإلجراءات القانونية وفقا ألحكام قانون 

  
  االردنيين نقيب الـمهندسين               

  مقاولي االنشاءات االردنيينأو نقيب                                                                         
  
  

  اإلقرار بضمان عيوب التصنيع(Warranty)  
  

يتعين على المقاول الذي يحال عليه العطاء تقديم كفالة عدلية لضمان أي عيوب تنجم عن التصنيع 
) يوما من تاريخ تسلم األشغال 730العقد ولمدة (لكافة األجهزة والمعدات الكهروميكانيكية المشمولة ب

وبحيث تشمل هذه الكفالة مسؤولية المقاول المالية وخالفها، الستبدال أي من األجهزة والمعدات 
) 730الكهروميكانيكية التي تظهر بها عيوب تصنيع وتوفير القطع التبديلية محليا أو أجنبيا ولمدة (

  يوما من تاريخ تسلم األشغال.
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  نموذج التزامات المقاول  - 12د
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  1-د

  نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

  
  

  المشروع : .......................................... العطاء رقم : .......................................
  
  

  ...................................إلى السادة (صاحب العمل) : ..........................................
لقد قمنا بزيارة الموقع  والتعرف على الظروف المحيطة به، كما قمنا بدراسة شروط العقد، والمواصفات، 
والمخططات، وجداول الكميات، وملحق عرض المناقصة، والجداول األخرى، ومالحق العطاء ذات 

المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعاله. ونعرض نحن األرقام:.................................. 
الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وٕانجازها وتسليمها وٕاصالح أية عيوب فيها وفقا لهذا العرض الذي 

 أو ...عاله مقابل مبلغ إجمالي وقدره:.......................................أيشمل كل هذه الوثائق المدرجة 
  أي مبلغ آخر يصبح مستحقا لنا بموجب شروط العقد.

  
إننا نقبل تعيين "مجلس فض الخالفات" بموجب "الفصل العشرين" من شروط العقد وسوف نقوم باالتفاق على 

  تعيين أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة.
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ن يبقى العرض ملزما ) يوما من تاريخ إيداع العروض، وأ90نوافق على االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة (
لنا، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه. كما نقر بأن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا 

  ال يتجزأ من "كتاب عرض المناقصة".
  

) من شروط العقد، وأن 4/2نتعهد في حالة قبول عرضنا، أن نقدم ضمان األداء المطلوب بموجب المادة (
تاريخ أمر المباشرة، وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقا لمتطلبات وثائق نباشر العمل ب

  العقد خالل "مدة اإلنجاز".
  

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا، وٕالى أن يتم ذلك، فإن "كتاب عرض المناقصة" هذا مع "كتاب 
  بر عقدا ملزما فيما بيننا .القبول أو قرار اإلحالة" الذي تصدرونه يعت

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

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

  ....... شاهد: ........................................توقيع المناقص: ............................
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  2-د
  ملحق عرض المناقصة

Appendix to Tender  
  …………………………....... . العطاء رقم:.............................................. المشروع:

  

  البيــــان  رقم المادة  التحديدات
  1/1/2/2  

  1/3و
  اسم صاحب العمل:

  :عنوانه
  اسم المهندس :  1/1/2/4  

  عنوانه:
  1/1/2/3  

  1/3و
  

  اسم المقاول:
  عنوانه:

  كفالة المناقصة  التعليمات  (                ) دينار
  كفالة اصالح العيوب  التعليمات  ) من قيمة العقد5%(

من  (            ) يوما تقويميا
  تاريخ أمر المباشرة

1/1/3/3  
  

  لألشغالنجاز إل مدة ا

  1/1/3/7  ) يوما تقويميا  365(  
  

  صالح العيوبإشعار بإلفترة ا

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

مر أ) أيام تقويمية من تاريخ 7(
  . المباشرة

لى إل دخوفيها المقاول حق الالمدة التي سيمنح   2/1
  الموقع

  " المقبولة%) من "قيمة العقد 10(
  %) من قيمة العقد 5(

  داءألقيمة ضمان ا  4/2
قيمة ضمان األداء خالل فترة اإلشعار بإصالح 

  العيوب (ضمان اصالح العيوب)
 غير مطلوب  
 مطلوب  

  

  نظام توكيد الجودة  4/9

) أيام 6) ساعات يوميا، ولمدة (8(
  سبوع في األ

  المعتادةوقات العمل أ  6/5

) يوما، وتعتبر هذه الفترة 15( الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد   8/1
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  للمباشرة  مشمولة ضمن مدة اإلنجاز
  قيمة تعويضات التأخير  8/7  ) دينار عن كل يوم تأخير          (
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  2-د
  

  صى لقيمة تعويضات التأخيرقألالحد ا  8/7  المقبولة% ) من قيمة العقد 15(
  مكافأة اإلنجاز المبكر  8/13  (       ) دينار عن كل يوم مبكر

الفترة المحددة للجنة تسلم األشغال لمشاريع   10/1  ) يوما28(
  المستشفيات ومحطات التوليد وما يماثلها

عن "المبلغ  النسبة المئوية التي تدفع للمقاول  ب-13/5  %)15(
  إذا لم ترد في الجداول "صرفه الذي يتم االحتياطي

يتم تحديدها حسب الكشف 
  المرفق في نهاية الملحق .

  
  
  
  
  

  

  جدول بيانات التعديل:  13/8
  المواد الخاضعة لتعديل األسعار بسبب تغير التكاليف

  

  قيمة الدفعة المقدمة  14/2  "العقد المقبولة%) من "قيمة 10(
  ولعمالت الدفع للمقا  14/15  الدينار األردني

  تقديم وثائق التأمينات  18/1  ) يوما من تاريخ المباشرة14خالل (
  نسبة المحتجزات  14/3  الدفعة%) من قيمة 10(
  على للمحتجزات ألالحد ا  14/3  "المقبولة%) من "قيمة العقد 5(

المواد والتجهيزات االلية التي جميع 
  تدخل في االشغال الدائمة

  لموقع   لى اإالتحضيرات عند الوصول   14/5
              

  المرحلية دنى لقيمة الدفعةألالحد ا  14/6  ألف دينار )             (
  
  

  سعار تبديل العمالتأ  14/7

  (نفقات التمويل) نسبة الفائدة القانونية  14/8  %) سنوياً 9(
  دنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالثألالحد ا  18/3  لكل حادث لف دينارأ)      (        

  من عضو  واحد  
   عضاء أمن ثالثة  

  

  تشكيل مجلس فّض الخالفات  20/2

  فّض الخالفات فترة تعيين مجلس  20/2  المباشرة) يوما من تاريخ 28خالل (
عضاء مجلس فّض الخالفات في أالتي تعين  الجهة  20/3  جمعية المحكمين األردنيين

  حالة عدم االتفاق بين الفريقين
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  2-د
  
  

لتحكيم األردني بموجب قانون ا
  النافذ

سلطة تعيين المحكمين في حالة تخلف األطراف عن   20/6
  التعيين

  عضو  واحد  
  عضاء أثالثة  

  

  عدد أعضاء هيئة التحكيم  20/6

  بموجب قانون التحكيم األردني
  

  القواعد اإلجرائية للتحكيم  20/6

قيمة تعويضات التأخير لكل يوم 
  .تأخير 

نجاز إل مدة ا
  الخاصة به 

)1/1/3/3(  

  )1/1/5/6شغال (ألقسام اأ

  قسم    
  

  قسم    
  

  قسم    
  

  (جدول بيانات التعديل) 8\13كشف المواد الخاضعه لتعديل االسعار حسب الماده 
  مشاريع االبنية  )1

  االسمنت -
 حديد التسليح وحديد الهياكل المعدنيه من صاج ومقاطع ومدادات -

 االلمنيوم -

 االسفلت -

 رقاتالبويلرات والرديترات والحا -

 الكوابل -

 القطع الخزفية -

 ) الكهروميكانيك4االعمال الواردة في بند ( -

  مشاريع الطرق  )2
  االسمنت -
 االسفلت -

 حديد التسليح -

 ابراج واعمدة االنارة ووحدات االنارة المتعلقة بها -
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 Guard Railال  -

 

  مشاريع مياه وصرف صحي والبنيه التحتيه )3
  تيكيه بكافة اقطارهااالنابيب وملحقاتها من اسمنتيه وفوالذيه وبالس -
 االسفلت -

 المضخات -

 حديد التسليح -

 لوحات تحكم المضخات -

 ابراج واعمدة االنارة ووحدات االنارة المتعلقه بها -

 اغطية المناهل وملحقاتها -

 االسمنت -

  مشاريع واعمال الكهرباء والميكانيك )4
  المراجل والبويلرات بكافة انواعها بخار وماء -
 واعها ولوازمهاانابيب التدفئه والصحي بكافة ان -

 الكوابل -

 ووحدات االنارة  لوحات التحكم واللوحات الرئيسية -

 المقاسم -

 ووحدات االنارة المتعلقة بها ابراج واعمدة االنارة -

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

 المصاعد ولوازمها من حبال وسكك ومحرك -

 ترات والحارقات والمبادالت الحراريةالردي -

 المضخات بكافة انواعها -

 انظمة انذار الحريق واطفاء الحريق -

 شبكات البخار -

 المولدات الكهربائية -

 

  والكهروميكانيك المستشفيات : اضافه لما ورد في مشاريع االبنيه )5
  نظام نداء الممرضات -
 وحدات انارة العمليات -

 الوحدات فوق االسرة بكافة انواعها -

  شبكة الغازات الطبية وملحقاتها -
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  3-د
  نموذج كفالة المناقصة

Form of Tender Guarantee  
 

  .…………………......……… العطاء رقم: ..….....……………………………… المشروع:
  

  
إلى السادة (صاحب العمل): .............................................................................. 

إعالمنا أن المناقص: شركة: ........................................................................  لقد تم
سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله استجابة لدعوة العطاء، ولما كانت شروط العطاء تنص 

  ن مصرفنا: على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرضه، وبناء على طلبه، فإ
بنك ...................................................... يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ: 
............................................................ عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن 

  الطلب ما يلي:
  
م، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل أن المناقص، بدون موافقة منك  -أ 

  ) يوما، أو90انقضاء صالحية العرض المحددة بـ(
) من 1/6أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه، ولكنه أخفق في ابرام اتفاقية العقد بموجب المادة (  -ب

  شروط العقد، أو
) من 4/2في تقديم ضمان األداء بموجب المادة ( أنكم قد قمتم باحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق  - ج

  شروط العقد.
  

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

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

  المفوض بالتوقيع:   ...........................................
  التاريخ:             ............................................
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  4-د
  

  نموذج اتفاقية العقد
Form of Contract Agreement  

  
  

  عطاء رقم: .......................................المشروع: ........................................... ال
  
  

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

  بين
  

  صاحب العمل ............................................................ على اعتباره "الفريق األول"
  و

  .......................................................... على اعتباره "الفريق الثاني"المقاول      ....
  

  لما كان صاحب العمل راغبا في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال مشروع:  ...................................
............................................................................................................  

  
ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشغال وٕانجازها وٕاصالح أية عيوب فيها 

  وتسليمها وفقا لشروط العقد،
  

  فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي:
  
قية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه االتفا  -  1

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

  
  ...........................................................      "كتاب القبول"   -أ 

  ...........................................................    عرض المناقصة"كتاب   - ب 
  مالحق المناقصة ذات األرقام: ..........................................................  -ج 
  شروط العقد (الخاصة والعامة)  -د 
  المواصفات  -هـ 
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  المخططات  -و 
  كميات والجداول األخرى)والجداول المسعرة (جداول ال  -ز 
  

  
  4-د

  
  
  

  .......................................................    ""قيمة العقد المقبولة  -  3
  .......................................................      "مدة اإلنجاز"  

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

  وٕانجازها وٕاصالح أية عيوب فيها وتسليمها وفقا ألحكام العقد.
  
إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وٕانجازها وٕاصالح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب العمل   -  5

  لمحدد في العقد.بأن يدفع إلى المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب ا
  

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

  
  الفريق الثاني (المقاول) الفريق األول (صاحب العمل)

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

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

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

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

  
  

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

  .....االسم: ........................................
  
  الوظيفة: ...........................................

  
  
  وقد شهد على ذلك: ................................
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  5-د
  نموذج اتفاقية فض الخالفات

Dispute Adjudication Agreement 
  (مجلس بعضو واحد)

  ...............................................................................    وصف المشروع:
  ................................... عنوانه: ...................................    صاحب العمل: 

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

  
لما قام صاحب العمل والمقاول بإبرام "اتفاقية العقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيين عضو "مجلس فض 

، فإن كال من صاحب العمل والمقاول  "DAB" –الخالفات"، ليكون العضو الوحيد، ويسمى أيضا "المجلس" 
  اتفقوا على ما يلي: وعضو المجلس، قد

  
تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطا التفاقية فض الخالفات، مع إدخال التعديالت التالية   -  1

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

ية فض الخالفات، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو ) من شروط اتفاق16عمال بأحكام المادة (  -  2
  المجلس على النحو التالي:

  ) دينار عن كل يوم كمياومات.  (  -
  مضافا إليها النفقات األخرى.  -

  
) من 16إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمال بأحكام المادة (  -  3

فإن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهام "المجلس" كمسو للخالفات  شروط اتفاقية فض الخالفات،
  وفقا ألحكام هذه االتفاقية.

  
يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو "المجلس"، إزاء أدائه لمهام فض   -  4

من شروط  )16الخالفات بدل المياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام المادة (
  اتفاقية فض الخالفات.

  
  إن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني.  -  5
  

  عضو المجلس المقاول صاحب العمل
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 وقد شهد على ذلك
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  6-د
  نموذج اتفاقية فض الخالفات

Dispute Adjudication Agreement 
  (مجلس بثالثة أعضاء)

  
  ...............................................................................    وصف المشروع:
  ................................... عنوانه: ...................................    صاحب العمل: 

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

  
لما قام صاحب العمل والمقاول بإبرام "اتفاقية العقد" وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيين عضو "مجلس فض 

العمل والمقاول  الخالفات"، ليقوم بمهام احد األعضاء الثالثة الذين يشكلون  "المجلس"، فإن كال من صاحب
  وعضو المجلس، قد اتفقوا على ما يلي:

  
تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطا التفاقية فض الخالفات، مع إدخال التعديالت التالية   -  1

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

) من شروط اتفاقية فض الخالفات، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب عضو 16أحكام المادة (عمال ب  -  2
  المجلس على النحو التالي:

  ) دينار عن كل يوم كمياومات.  (  -
  مضافا إليها النفقات األخرى.  -

  
) من 16إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عمال بأحكام المادة (  -  3

شروط اتفاقية فض الخالفات، فإن عضو المجلس يتعهد بأن يقوم بمهامه مع أعضاء المجلس 
  اآلخرين كمسوين للخالفات وفقا ألحكام هذه االتفاقية.

  
يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو المجلس، إزاء أدائه لمهام فض   -  4

) من شروط 16قات األخرى التي تتحقق له بموجب أحكام المادة (الخالفات، بدل المياومات والنف
  اتفاقية فض الخالفات.

  
  يعتبر عضو المجلس .............................   رئيسا للمجلس.  -5
  إن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني.  -  6

  عضو المجلس المقاول صاحب العمل
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 وقد شهد على ذلك
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  فاقية فض الخالفاتملحق ات 
 شروط اتفاقية فض الخالفات

 

) يوما من تاريخ مباشرة العمل، 28يسمى عضو المجلس أو األعضاء (الحكم أو الحكمة) خالل (  -  1
  ولكن مهام المجلس ال يتم المباشرة بها إال بعد نشوء خالف وٕاحالته إلى المجلس.

لفريقين، وتنقضي مدة التعيين حكما عند انقضاء يمكن إنهاء تعيين الحكم (الحكمة) باالتفاق بين ا  -  2
  فترة االشعار باصالح العيوب.

يتعين على الحكم أن يبقى خالل أداء مهمته مستقال عن الفريقين، وال يجوز له تقديم النصح إلى   -  3
  أي فريق إال باطالع وموافقة الفريق اآلخر.

اته وجلسات االستماع التي يعقدها بسرية يتعين على الحكم أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاط  -  4
تامة، وأن ال يصرح عن أي من مضامينها إال بموافقة الفريقين، كما يجب عليه أن ال يوكل ألي 

  طرف آخر القيام بمهمته أو أن يستقدم أية خبرة قانونية أو فنية إال بموافقة الفريقين.
ين الفريقين، بإعطاء كل منهما فرصة معقولة يتعين على الحكم أن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما ب  -  5

  لعرض قضيته وتقديم ردوده على ما يقدمه الفريق اآلخر.
ال يعتبر الحكم في أي حال مسؤوال عن أي ادعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إال إذا أمكن إثبات   -  6

  أن ما قام به ناتج عن سوء نية.
متحيز (وليس كمحكم)، ويكون متمتعا بالصالحية الكاملة  يتعين على الحكم أن يتصرف كخبير غير  -  7

لعقد جلسات االستماع كما يراه مناسبا، دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد، 
  ويتمتع في هذا السياق بالصالحيات التالية:

  أن يقرر مدى سلطاته الذاتية ، وكذلك نطاق الخالفات المحالة إليه،  -أ 
  أن يستعمل معرفته المتخصصة (إن توفرت)،  - ب 
  أن يتبنى اعتماد أسلوب االستجواب القانوني،  -ج 
  أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد،  -د 
  أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقييم فيما يتعلق بموضوع الخالف،  -هـ 
ر المقاول وممثله وصاحب العمل وممثله، لحضور جلسات أن ال يسمح ألي شخص غي  -و 

االستماع، وله أن يستمر في عقد جلسة االستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور، بعد 
  التحقق من أنه قد تم إبالغه بصورة صحيحة عن موعد الجلسة.

لفريقين وأعضاء ال يجوز للحكم التنازل عن االتفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل ا  -  8
  المجلس اآلخرين (إن وجدوا).

  يراعى أن ال يستدعى الحكم كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن العقد أو متصل   -  9
  به.

يحق للحكم أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع له خالل المهلة المحددة، شريطة أن يرسل إلى   -  10
  ) أيام.7الفريقين إشعارا بذلك مدته (

إذا تخلف المقاول عن الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من الحكم، يقوم صاحب العمل بالدفع   -  11
  إلى الحكم وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من اية مبالغ إزاءها.
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ه أو ) يوما. وفي حالة استقالت28يمكن للحكم أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدته (  -  12
موته أو عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده أو رفضه االستمرار في أداء مهامه بموجب هذه 

  ) يوما من تاريخ انقطاعه.14القواعد، فإنه يتعين على الفريقين أن يقوما بتعيين بديل له خالل (
غة التداول في يتعين أن تكون لغة االتصال بين الفريقين وكذلك الحكم (الحكمة) والفريقين، ول  -  13

  الجلسات، باللغة المحددة في العقـد وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسالت إلى الفريق اآلخر.
يتعين على الحكم (الحكمة) أن يصدر قراره خطيا إلى الفريقين بشأن أي خالف يحال إليه وذلك خالل   -  14

سريان اتفاقية فض الخالفات،  ) يوما من تاريخ إحالة الخالف إليه أو من تاريخ84فترة ال تتعدى (
إن كانت قد تمت بعد إحالة الخالف إليه. يجب أن يكون القرار مسببا، وأن ينوه فيه بأنه يتم وفقا 

  لهذه الشروط.
) آنفا بعلمه، أو تصرف بسوء نية، فإنه يعتبر غير 3إذا قام الحكم بنقض أي من أحكام البند رقم (  -  15

  ته، ويتعين عليه أن يرد تلك الرسوم والنفقات التي تم صرفها مستحق لقبض بدل أتعابه أو نفقا
له، إذا نتج عن ذلك النقض أن قراراته أو إجراءاته بشأن تسوية الخالفات أصبحت باطلة أو غير 

  فاعلة.
  تدفع أتعاب الحكم "بالمياومات" على النحو التالي:  -  16

اع أو دراسة الخالفات واعداد       عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات االستم  -
  القرارات،

مضافا إليها نفقات أداء المهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر   -
  واإلعاشة،

  يبقى بدل المياومات ثابتا طيلة مدة أداء الحكم لمهامه،  -
من تاريخ تسلمه  ) يوماً 28يتعين على المقاول أن يدفع للحكم بدل أتعابه ونفقاته خالل (  -

  %) منها للمقاول الحقا.50للفواتير الخاصة بذلك، ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته (
إذا نشأ أي خالف يتعلق باتفاقية فض الخالفات، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها، فإنه   -  17

  يتم النظر في الخالف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األردني.
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  7-د
  نموذج ضمان األداء (كفالة حسن التنفيذ)

Performance Guarantee 
  

إلى السادة: .............................................................................................. 
................... قد يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا: ..........................................................

  كفل بكفالة مالية، المقاول: ............................................................................
..........................................................................................................  

  
  )  /    بخصوص العطاء رقم (

المتعلق بمشروع: ..................................................................................... 
  بمبلغ: ( ........................ ) دينار أردني .....................................................

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

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

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

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

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

  .......................................التاريخ: .......
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  8-د
  نموذج ضمان إصالح العيوب (كفالة اصالح العيوب)

Defects Liability Guarantee 
  

إلى السادة: .............................................................................................. 
......................................................................... قد يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا: ....

  كفل بكفالة مالية، المقاول: .............................................................................
..........................................................................................................  

  
  )  /    بخصوص العطاء رقم (

المتعلق بمشروع: ..................................................................................... 
  .........بمبلغ: ( ........................ ) دينار أردني ................................................

............................................................................... وذلك ضمانا اللتزام المقاول 
  لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة.

  
المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه  –بمجرد ورود أول طلب خطي منكم  –وٕاننا نتعهد بأن ندفع لكم 

بدون أي تحفظ أو شرط، مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ 
التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب العقد، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو 

  ع.مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدف
  

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسلم النهائي لألشغال بموجب العقد وقيام 
  المقاول بإكمال النواقص واإلصالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل.

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

  لتوقيع: ..................................المفوض با
  التاريخ: ............................................
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  9-د 
  نموذج كفالة الدفعة المقدمة

Advance Payment Guarantee  
  

......... إلى السادة: .......................................................................................
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا يكفل المقاول: ................................................................. 
............................................................................................................  

  ) دينار أردني .............................................................بمبلغ: ( ...................... 
وذلك مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم: ............................................. 

................ الخاص بمشروع: ......................................................................
  بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط العطاء.

  
وأننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكم، وذلك 

  بصرف النظر عن أي اعتراض أو تحفظ يبديه المقاول.
  

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

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

  ........................التاريخ: ......................
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  10-د
  

  نموذج مخالصة عن دفعة االنجاز عند التسلم االولي
 

  
  

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

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

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

  
  وع انشاء .............................................وذلك قيمة دفعة االنجاز عند التسلم االولي عن مشر 

  موضوع العطاء رقم ......................................................................................
  المملكةوبهذا فاننا نبرىء ذمة ....................................................................وحكومة 

االردنيه الهاشمية من المبلغ المذكور اعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وان قبضناها على حساب مشروع 
  المذكور اعاله مع تحفظنا وتعهدنا بتقديم تفاصيل اية مطالبات ندعي بها الى ..............................

معـززة بالوثـائق الثبوتيـة ( دون ان يشـكل هـذا اقـرارا"  خالل فترة اربعة وثمانين يوما" من تاريخ هـذه المخالصـة
المذكوره نكون  من ..................بصحة هذه المطالبات ) وفي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خالل المده

قد اسقطنا حقنا باية مطالبة مهما كان نوعها وقيمتها بحيث تبرأ ذمة.................................وحكومة 
مملكــة االردنيــة الهاشــمية مــن أي حــق او عالقــه بالمشــروع المبــين اعــاله الســابقة لتــاريخ التســلم االولــي ال

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

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

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

  الخاتم:
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  11-د
  

  نموذج إقرار بالمخالصة
Discharge Statement 

  
  

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

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

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

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

) من الشـروط العامـة للعقـد ،وذلـك 14/13، 14/12، 14/11قيمة الدفعة الختامية بموجب احكام المواد (وذلك 
  ...عن مشروع إنشاء: ..............................................................................

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

 وبهذا فإننا نبرئ ذمة نصرح بموجب هذا اإلقرار أننا قد قمنا بتقديم كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقد
من أي حق أو  األردنية الهاشمية ................................. وحكومة المملكة.........................

  عالقة بالمشروع المبين أعاله إبراء عاما" شامال" مطلقا ال رجعة فيه.
  

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

  اسم المقاول:              .................................
  لمفوض بالتوقيع:    .................................اسم ا

  توقيع المفوض بالتوقيع:  .................................
  الخاتم:
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    12-د
 نموذج التزامات المقاول

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

تاريخ أمر  مالحظات
 المباشرة

مدة 
 التنفيذ

قيمة األعمال 
المتبقية 
 دينار

قيمة اإلحالة 
 دينار

رقم 
 العطاء

 الرقم اسم المشروع

       1  - 

       2  - 

       3  - 

       4  - 

       5  - 

       6  -  
       7  -  
       8  -  
       9  -  
       10  -  

 المجموع   

  
  


