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المقدمة:

االتحاد الدولي العقد الموجز الذي أعد من قبلاستقاء ھذه الشروط التعاقدیة من لقد تم 
ھندسین االستشاریـین ( فیدیك) وقد قامت لجنة متخصصة بإدخال تعدیالت بحیث تتالءم مع للم

األنظمة والقوانین السائدة في األردن ویوصى باستخدامھا لمشاریع المباني والمشاریع الھندسیة ذات 
ضاً القیمة الصغرى نسبیاً واعتماداً على نوع العمل والظروف المحیطة بھ ، ویمكن استخدامھا أی

لمشاریع بقیمة أكبر .

إن ھذه الشروط یمكن أن تكون مالئمة لألشغال البسیطة نسبیاً أو لألشغال المتكررة أو لألشغال 
قصیرة المدة،دون اللجوء إلى عقود المقاولة الفرعیة المتخصصة.

األحكام إن الھدف من إعداد ھذا النموذج ھو إخراج وثیقة مرنة وشفافة تحتوي على جمیع 
والتي یمكن استخدامھا في جمیع أشغال المباني أو األشغال الھندسیة تحت التعاقدیة الضروریة ،

ظروف ترتیبات إداریة متنوعة. وبمعطیات ھذا النموذج یقوم المقاول بتنفیذ األشغال وفقاً للتصامیم 
ھذا النموذج مناسباً المعدة من قبل صاحب العمل أو من یمثلھ،مع أنھ من الممكن أیضاً أن یكون 

للعقود التي تشمل مقاوالت یتم إعداد تصامیمھا من قبل المقاول سواًء لألعمال المدنیة أو 
الكھرومیكانیكیة.

العمل لدیھ عدة خیارات فیما یتعلق بأسالیب تقدیر القیمة.یالحظ كذلك بأن صاحب
إن لص د ،ف دس المحای ى المھن ارة إل د إش ھ ال یوج ع أن دس وم ین مھن ي تعی ق ف ل الح احب العم

مستقل لیعمل بصورة محایدة ،إذا رغب في ذلك.

ب الكیاناتالعام،مع مالحظة أن بعض لالستخدامیوصى باعتماد ھذا النموذج  د تتطل القانونیة ق
.شروطھ إدخال تعدیالت على 

اب عرض المناقصة و ة تتضمن كت د بصیغتھا المقترح ة إّن اتفاقیة العق ي وثیق ا ف صیغة قبولھ
واحده ، ویلزم بالتالي أن یتم إدراج المعلومات الالزمة عن المشروع في الملحق ، ومع أّن الشروط 
ال شروط خاصة  وذج إدخ ذا النم تخدمي ھ العامة یتوقع أن تغطي معظم العقود ، إالّ أنھ بإمكان مس

دما ت ة ، وعن روف الخاص االت أو الظ ق بالح ا یتعل وا فیم ة بصإذا رغب روط العام ة الش ح مجموع
ادات  تعانة بإرش زم االس د یل ذا فق ریقین ، ولھ ات الف وق والتزام املتین لحق ة ش روط الخاص والش

الشروط الخاصة وكذلك اتفاقیة فض الخالفات وقواعدھا .
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الشروط العامة
الجزء األول

وجز تم استقاؤھا من الشروط التعاقدیة التي تنویھ: إّن الشروط العامة الواردة في عقد المقاولة الم
)العقد الموجز / أعدھا االتحاد الدولي للمھندسین االستشاریـین ( فیدیك 
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الشروط العامة
الفصل األول
أحكام عامة

GENERAL PROVISIONS

: التعاریف) : 1/1المادة (
لمصطلحات التالیة، حیثما وردت في العقد، المعاني المخصصة تكون للكلمات و ا

لھا ادناه، ما لم یقتض السیاق غیر ذلك.

:العقد
. الملحق المدرجة في األخرى: یعني اتفاقیة العقد و الوثائق العقد-1/1/1
: تعني الوثیقة المشار الیھا بھذه الصفة في ملحق العقد، بما المواصفات-1/1/2

ذلك متطلبات صاحب العمل المتعلقة بالتصامیم المطلوب  تقدیمھا من في
قبل المقاول (ان وجدت)، وأیة تغییرات یتم ادخالھا على تلك الوثیقة.

كما ھي صاحب العمل المتعلقة باألشغال: تعني مخططات المخططات-1/1/3
.تعلى تلك  المخططاإدخالھایتم وأي تغیـیراتفي ملحق العقد، مدرجھ

: االشخاص
وكذلك االتفاقیة یعني الشخص المشار الیھ بھذه الصفة في : صاحب العمل-1/1/4

خلفاؤه القانونیون، ولكنھ ال یعني أي شخص متنازٍل لھ. 
تم التنازل بموافقة المقاول).إذاإال(

وكذلك االتفاقیة: یعني الشخص المشار الیھ بھذه الصفة في المقاول-1/1/5
ؤه القانونیون، ولكنھ ال یعني أي شخص متنازٍل لھ. (اال اذا تم خلفا

التنازل بموافقة صاحب العمل).
: یعني اما صاحب العمل أو المقاول.الفریق-1/1/6

:التواریخ واالوقات والمدد
) یوما 14یعني التاریخ الذي یلي تاریخ نفاذ االتفاقیة بـ(تاریخ المباشرة : -1/1/7

آخر یتفق علیھ الفریقان. أو أي تاریخ
.تقویماً یعني یوما الیوم : -1/1/8
تعني الفترة الزمنیة المحددة النجاز االشغال كما ھي مبینة مدة االنجاز : -1/1/9

) محسوبًة من تاریخ 7/3لحق (أو كما یتم تمدیدھا بموجب المادة المفي 
أمر المباشرة.
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: النقد والدفعات
المقاول جمیع النفقات التي تكبدھا (أو سوف یتكبدھا)تعنيالكلفة :-1/1/10

بصورة صحیحة سواًء في الموقع أو خارجھ، بما في ذلك النفقات االدرایة 
وما یماثلھا، ولكنھا ال تشمل الربح.

: تعاریف أخرى
تعني جمیع المعدات واآللیات والعربات و غیرھا من معدات المقاول : -1/1/11

نفیذ االشغال، ولكنھا ال تشمل المواد والتجھیزات اآللیة.االشیاء الالزمة لت
: تعني الدولة التي  یوجد فیھا الموقع.الدولة-1/1/12
).6/1: تعني االمور المدرجة في المادة (صاحب العملمخاطر-1/1/13
: تعني أي واقعة أو ظرف استثنائي یتصف بأنھ خارج عن القوة القاھرة-1/1/14

ق، مما لم یستطع ذلك الفریق التحرز منھ بصورة معقولة سیطرة أي فری
قبل ابرام العقد، ومما لم یستطع تجنبھ أو تالفیھ عند حدوثھ، والذي ال 

یمكن ان یعزى بشكل جوھري الى الفریق األخر.
: تعني االشیاء من كل نوع (غیر التجھیزات اآللیة) التي شكلت أو المواد-1/1/15

ما من االشغال الدائمة.یقصد منھا  تشكیل جزء
: تعني اآللیات واالجھزة  التي تشكل أو یقصد منھا التجھیزات اآللیة-1/1/16

تشكیل جزء من االشغال الدائمة.
صاحب العمل لتنفیذ االشغال علیھا، یوفرھا: یعني االماكن التي الموقع-1/1/17

ءا من الموقع.وأیة اماكن اخرى یتم تحدیدھا في العقد على أنھا تشكل جز
یعني التغییر الذي یصدر بھ صاحب العمل التغییر (االمر التغییري):-1/1/18

) الحداث تغییر ما في المواصفات و/أو 10/1تعلیماتھ عمال بأحكام المادة (
المخططات (أن وجدت).

ینبغي تنفیذه من مما: تعني كل االشغال والتصامیم (ان وجدت) االشغال-1/1/19
بما في ذلك االشغال المؤقتة وأي تغییر.، اول قبل المق

القیمة المدونة في اتفاقیة العقد .: تعني قیمة العقد-1/1/20

:التفسیر): 1/2المادة (
.النظامیة حیثما ترد كلمتا "االشخاص" أو "الفرقاء" فإنھا تشمل الشركات والكیانات 

حد تتصرف الى "الجمع" أو الى الكلمات التي تشیر الى "المفرد" أو أي "جنس" وا
"الجنس اآلخر" كیفما یتطلبھ السیاق.

:أولویة الترجیح بین وثائق العقد): 1/3المادة (
تعتبر مجموعة الوثائق التي یتكون منھا العقد مفسرة لبعضھا البعض، واذا تبین ان 

لالزمة ھناك غموضا أو تباینا فیما بینھا، بقوم صاحب العمل بإصدار التوضیحات ا
الى المقاول بشأنھا، أما أولویة الترجیح فیما بین وثائق العقد  فتكون حسب التسلسل 

.ملحق الالوارد في 
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:القانون ):  1/4المادة (
.األردني یكون ھذا العقد خاضعا للقانون 

:االتصاالت ):  1/5المادة (
ت أو أي اتصاالت حیثما ینص في العقد على اعطاء أو اصدار أي اشعار أو تعلیما

من قبل أي شخص، وما لم یكن قد تم النص على اللغة فإن لغة االتصال ستكون 
، علما بأنھ ال یجوز تأخیر تلك االصدارات أو التمنع عن ملحق الاللغة المحددة في 

.بصورة غیر معقولة ذلك

:االلتزامات القانونیة ):  1/6المادة (
) .1/4انون الذي یخضع لھ العقد بموجب المادة (بالقیتعین على المقاول ان یلتزم 

المفروضة یتعین على المقاول أن یرسل االشعارات وأن یدفع الرسوم والضرائب 
.باألشغال فیما یتعلق بموجب القوانین واألنظمة ساریة المفعول 



ةــاءات الحكومیـرة العطـان / دائـة واإلسكـال العامـز / وزارة األشغـة الموجـد المقاولـعق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7

لفصل الثانيا
صاحب العمل 

THE EMPLOYER

: توفیر الموقع) : 2/1المادة (

ع وحق یتعی دخولن على صاحب العمل ان یوفر الموق ھال اتحسب إلی المحددة األوق
.ملحق الفي 

: التصاریح والتراخیص) : 2/2المادة (

ك ، أنیتعین على صاحب العمل  اول ذل ھ المق ب من دیم ، أنطل ي تق اول ف اعد المق یس
. لألشغالزمة الموافقات الالالطلبات بشأن الحصول على التصاریح أو التراخیص أو

: تعلیمات صاحب العمل) : 2/3المادة (

ل بخصوص  ینبغي على المقاول ان یتقید بجمیع التعلیمات التي یصدرھا صاحب العم
ي أي  ا أو ف ي االشغال بكاملھ ل ف ق العم أن تعلی ات بش ة تعلیم ك أی االشغال، بما في ذل

جزء منھا. 

: الموافقات) : 2/4المادة (

ى أي ان صدور أیة م التعلیق عل ھ ب ل أو ممثل ام صاحب العم دم قی ول أو ع وافقة أو قب
امر ال تؤثر على التزامات المقاول.
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الفصل الثالث
ممثلو صاحب العمل 

EMPLOYER’S REPRESENTATIVES

:ممثل صاحب العمل) : 3/1المادة (

ل  احب العم ى ص ین عل ًة أنیتع رف نیاب ا للتص ا مفوض مي شخص تم یس ھ، وت عن
ذلك من قبل صاحب العمل.بویتم إشعار المقاول ملحق التسمیة ھذا الشخص في 

:المھندس) : 3/2المادة (

وز ین یج اً ان یع ل أیض احب العم ةلص ام مؤسس ا للقی ا م ددة أو شخص ام مح بمھ
ن یتم إشعارملحق أو الأو الشخص في المؤسسةویمكن تسمیة ھذه  ذلك م اول ب المق

ل ن قب احم ل ب ص ر،العم ت آلخ ن وق احب ، م ى ص ین عل لویتع عار العم إش
.بالمھندسالمقاول بالواجبات والصالحیات المناطة 

د ،  ام العق ة ألحك ون مطابق غال لتك ذ األش ى تنفی دس اإلشراف عل ى المھن ین عل یتع
ولیس لھ أیة صالحیة في إعفاء المقاول من أي التزام من التزاماتھ بموجب العقد. 
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لفصل الرابعا
المقاول 

THE CONTRACTOR

: االلتزامات العامة) : 4/1المادة (
ذا سلیمة ووفقاً للعقد ،بصورة األشغالینفذ أنینبغي على المقاول  ي ھ ھ ف ین علی ویتع

اول  دات المق ة ومع زات اآللی السیاق ان یوفر المناظرة واالیدي العاملة والمواد والتجھی
.تنفیذمما یلزم لل

احب  ا لص ع ملك ى الموق دھا ال تم توری ي ی ة الت زات اآللی واد والتجھی ع الم ر جمی تعتب
العمل.

: ممثل المقاول) : 4/2المادة (
ل  احب العم ى ص دم ال اول ان یق ى المق ین عل ھیتع خص لقبول ؤھالت الش م وم اس

التعلیمات نیابة عن المقاول.بتسلم المفوض 

: الفرعیةالمقاوالت) : 4/3المادة (
ا  غال بكاملھ ن االش ازل ع اول ان یتن ق للمق ھ أن ال ال یح ین علی ا یتع رم، كم أي یب

لتنفیذ جزٍء من االشغال اال بموافقة صاحب العمل.ة فرعیةمقاول

:األداء ( كفالة التنفیذ )ضمان ) : 4/4المادة (
اول ان یقدم الى صاحب فإنھ یتعین على المق، ملحق الفي منصوصاً علیھاذا كان ذلك 

ن األداء، ضمان عند توقیع اتفاقیة العقد العمل  حسب النموذج المرفق بھذه الشروط م
قبل صاحب العمل .

:كفالة الصیانة ( إضافیة )) : 4/5المادة (
بعد إنجاز األشغال وتسلمھا من قبل صاحب العمل ، یقوم المقاول بتقدیم كفالة الصیانة 

ھ األشغال بعد اإلنجاز% ) من قیمة 5فالة بنسبة (وتكون ھذه الك ، ولدى تقدیمھا یعید ل
.األداءصاحب العمل ضمان 
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الفصل الخامس
المقاول التصمیم من قبل

DESIGN BY CONTRACTOR

المقاول :تصمیم) : 5/1المادة (

ىالتصمیمیقوم بإعداد أنینبغي على المقاول  ھ إل نص علی ذي ی دى ال ي الم ،ملحقالف
صاحب العمل.إلىتواٍن بدونمن قبلھ ذلك التصمیم الذي یتم إعدادهیقدم أنوعلیھ 

لمھ 14یتعین على  صاحب العمل ، خالل ( اریخ تس ن ت ا م یشعر، أن للتصمیم) یوم
د ، فیحق تعلیقات لھ بأیةالمقاول  ع العق اً م دم متوافق ن التصمیم المق م یك أنھ، وإذا ل بش

.ل أن یرفضھ مبیناً األسبابلصاحب العم
ن  ة المصممة م كما یتعین على المقاول ان ال یقوم بتنفیذ أي عنصر من االشغال الدائم

ـ (قبلھ خالل  اً 14فترة ال د، أو) یوم ان ق ى إذا ك ھ. وعل ق ب م رفض التصمیم المتعل ت
ىویعید تقدیمھ التصمیمالمقاول ان یعدل  ار تعإل ي االعتب ذاً ف ل آخ ات صاحب العم لیق

صاحب العمل بشأنھ على النحو الالزم.

:التصمیمالمسؤولیة عن ) : 5/2المادة (

یكون صاحب العمل مسؤوالً عن المواصفات والمخططات المُعّدة من قبلھ .
دم المقاول مسؤوال عن التصمیم یبقى المطلوب منھ بموجب عرضھ وعن التصمیم المق

ث یكو ل " بحی ذا " الفص ام ھ ى أحك د ، بمقتض ي العق ددة ف ات المح ـین بالغای ان وافی ن
راءات  ة أو ب ة الفكری وق الملكی ى حق اوز عل ویكون المقاول أیضاً مسؤوالً عن أي تج

االختراع فیما یتعلق بھما .
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الفصل السادس
صاحب العمل مخاطر

EMPLOYER’S RISKS

: صاحب العملمخاطر) : 6/1المادة (

صاحب العمل في ھذا العقد تعني :المخاطر التي یتحملھا

زو واألعمالالحرب -أ ة) والغ ر معلن ة أو غی ت الحرب معلن العدوانیة (سواء" كان
،الدولة، ضمن حدود األجانب األعداءوفعل

والثورة أو العصیان أو االستیالء على اإلرھابوأعمالاالضطرابات المسلحة -ب
،   الدولةیة، ضمن حدود الحكم بالقوة أو الحرب االھل

ااالضطرابات أو المشاغبات أو حركات االخالل بالنظام، -ج ع مم ى الموق ؤثر عل ی
، موظفیھ اآلخرین أوالمقاول جھازو/أو االشغال، اال اذا كانت ناتجة عن 

النوویة أو التلوث باالشعاعات النوویة، أو الفضالت النوویة الناتجة اإلشعاعات-د
ا ع تثناء م ات المتفجرة، بإس امة أو التركیب ن اشتعال الوقود النووي أو المواد الس

ھو  ناتج عن استعماالت المقاول لمثل ھذه المواد المشعة، 
الضغوط الھوائیة الناتجة عن الطائرات ووسائل النقل الجویة المندفعة بسرعة -ھـ

صوتیة،الفوق الصوت أو 
أن یمكنإشغالھ ألي جزء من االشغال، بإستثناء ما استعمال صاحب العمل أو -و

،علیھ في العقدینص
ل أفرادتصمیم أي جزء من االشغال تم اعداده من قبل -ز ن قب ل، أو م صاحب العم

یعتبر صاحب العمل مسؤوال عنھم،ممن آخرین 
ة -ح وى الطبیع ن ق ة ع ات ناتج ع و/تأي عملی ى الموق غال أو ؤثر عل ا   األش ، مم

اول  ذ االحتیاطات متمرسیعتبر امراً غیر منظور، أو مما ال یستطیع مق أن یتخ
لدرئھا بصورة معقولة.

القوة القاھرة،-ط
ادة (-ي ى 2/3تعلیق العمل بموجب الم زوا ال ق مع ك التعلی ان ذل اق)، اال اذا ك إخف

، المقاول
قبل صاحب العمل، إخفاق من أي -ك
ق -ل ةالعوائ اعأو المادی د األوض ي ق ة، الت وال المناخی ر االح ة، غی تم المادی ت

یس مواجھتھا  ر منظور، ول را غی ر ام ا یعتب ذ االشغال، مم في الموقع اثناء تنفی
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ة بمقدور مقاول  ى متمرس أن یتوقعھا بصورة معقول د أن ، عل اول ق ون المق یك
.حاالً قام بإشعار صاحب العمل عنھا 

اتجة عن صدور أیة أوامر تغییریة،نإعاقةأوأي تأخیر -م
تم -ن ر ی راءهأي تغیی د، اذا اج م العق ذي یحك انون ال ي الق اول حصلف دیم المق د تق بع

.لعرضھ 
ةتنفیذ أن یتم صاحب العمل في حقتنتج عن التي خسائر " ال-س ى األشغال الدائم عل

، وإشغالھا لغرض األشغال الدائمةوخالل أي أرض، تحت أو أو فوقأو 
اتج ضرر ال-ع ھ والن ان تجنب ن باإلمك م یك ذي ل ذ ال ھ بتنفی اول اللتزامات ذ المق ن تنفی ع

.فیھاأیة عیوباالشغال  واصالح 
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الفصل السابع
مدة اإلنجاز

TIME FOR COMPLETION

تنفیذ االشغال :) : 7/1المادة (

شرة ، وأن یستمر في التنفیذ بتاریخ المبااألشغالیبدأ في تنفیذ أنینبغي على المقاول 
المحددة.اإلنجازضمن مدة األشغالبسرعة وبدون أي تأخیر، وان ینجز 

برنامج العمل :) : 7/2المادة (

ضمن الفترة یتعین على المقاول ان یقدم الى صاحب العمل برنامج تنفیذ االشغال 
في ذلك الملحق .وبالشكل المنصوص علیھ المحددة في الملحق ، 

تمدید مدة االنجاز :) : 7/3المادة (

یعتبر المقاول مخوالً بالحصول على تمدید لمدة اإلنجاز إذا حصل أي تأخر أو كان 
بسبب أي من مخاطر صاحب العمل م األشغال توقعاً أن یحصل تأخر في موعد تسلم

) . یتعین على صاحب العمل عندما یتسلم أي طلب من 10/3مع مراعاة المادة (
كل الوثائق المدعمة للطلب كما قدمھا المقاول ، وأن یقیماول بخصوص التمدید أن المق

یقوم بإقرار تمدید مدة اإلنجاز على نحو مناسب .

التأخر في االنجاز:) : 7/4المادة (

اذا اخفق المقاول في انجاز االشغال خالل مدة االنجاز ، فینبغي علیھ ان یدفع لصاحب 
مقابل ملحق عن كل یوم تأخیر، وتكون مسؤولیة المقاول الد في المحدالمبلغالعمل 

دفع ھذا المبلغ فقط .بذلك اإلخفاق أن یقوم 
تم  ھ ی غال فإن ن األش زء م تخدام ج غال أو اس ن األش زء م لم ج ل تس احب العم رر ص ا إذا ق أم

تخفیض تعویضات التأخیر بنسبة الجزء المّسلم إلى قیمة العقد .
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الفصل الثامن
م األشغالتسل

TAKING OVER

:اإلنجـاز) : 8/1المادة (

ا إشعار بتقدیم یقوم المقاول  م إنجازھ د ت ھ أّن األشغال ق إلى صاحب العمل أو من یمثل
.للتسلموأنھا قابلة 

:إجراءات تسلم األشغال) : 8/2المادة (
ھ خالل ( -1 اً◌ً ) 14یقوم صاحب العمل أو من یمثل لیوم اریخ تس ن ت مھ إلشعار م

لم  ة تس كیل لجن لم وتش ة للتس ا قابل د أنھ غال والتأك ى األش ف عل اول بالكش المق
ة ) في حال تعیـین مھندس( األشغال على أن یكون المھندس أحد أعضاء اللجن

ویبلغ المقاول بالموعد المحدد لزیارة الموقع ومعاینة األشغال .، 

ة -/أ2 لم األشغالتقوم لجن اً 14خالل (تس ة ) یوم إجراء المعاین كیلھا ب اریخ تش ن ت م
ھ ن یمثل اول أو م ور المق ب ) بحض ة ( إذا رغ غال قابل ت األش ال كان ي ح وف

واقص أو  دون ن لم ب ق بللتس واقص ال تعی تخدام ن ر اس ل محض تم عم األشغال ی
ون  ھ ( إذا رغب ) ویك ن یمثل اول أو م ة والمق استالم وتوقیعھ من أعضاء اللجن

اول عار المق اریخ إش واقص ت ف ن ل كش تم عم غال وی از األش اریخ إنج و ت ھ
ب )  ھ ( إذا رغ ن یمثل اول أو م ة والمق اء اللجن ن أعض ھ م (إّن وجدت ) وتوقیع
ع  ى الموق ف عل دھا الكش تم بع واقص لی از الن ددة إلنج دة مح اول م ى المق ویعط

وتسلم األشغال .

النوافي حال وجود نواقص -/ب2 ل كشف ب تم عم لم األشغال ی ھ تعیق تس قص وتوقیع
دة  اول م ى المق ب ) ویعط ھ ( إذا رغ ن یمثل اول أو م ة والمق اء اللجن ن أعض م
ھ أّن  ن یمثل ل أو م احب العم عار ص دھا إش تم بع واقص لی از الن ددة إلنج مح
ادة  ة بإع وم اللجن م تق ن ث لم ، وم ة للتس النواقص قد تم إنجازھا وأّن األشغال قابل

.الكشف وإعداد محضر جدید بتسلم األشغال 
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الل (-3 ل خ احب العم ى ص ین عل لمھ 10یتع اریخ تس ن ت ام م لم ل) أی ر تس محض
األشغال إصدار شھادة تسلم األشغال .

الفصل التاسع
اصالح العیوب

REMEDYING DEFECTS

: العیوبإصالح) : 9/1المادة (

ل  احب العم رة -لص اء فت ل انقض ت قب ي أي وق الحف وبإص یانة)العی رة الص ( فت
د  المحددة اول عن -في ملحق العق عار المق وم بإش ةأن یق ة. أی ال متبقی وب أو أعم عی

ھ –یقوم أنوینبغي على المقاول  وب ناتجة عن بإصالح–على نفقت ة عی التصمیمأی
ھ ن قبل ي المعد م وب ف ة عی ة أو المصنعیة وعن أی زات اآللی واد والتجھی بسببوالم

.مخالفة للعقد

كتغییرات .ھاالتي تعزى ألي سبب آخر، فإنھا یجب تقدیرالعیوبكلفة إصالحأما 
واذا اخفق المقاول في اصالح العیوب أو اكمال أیة اعمال متبقیة خالل فترة معقولة، 

ما یلزم الصالحھا على حساب بالقیامفإنھ یحق لصاحب العمل من تاریخ األشعار 
.المقاول

مغطاة :االختبارات وكشف األعمال ال) :9/2المادة (
ھ  ل تمت تغطیت ى أي عم ق بالكشف عل ات تتعل یمكن  لصاحب العمل أن یصدر تعلیم

اول أو تصامیمو/أو اختباره ، وما لم یتبین نتیجة الكشف و/أو االختبار أن أیاً من  المق
تم والمصنعیة قد تمت بصورةالمواد أو التجھیزات اآللیة  ھ ی د، فان ام العق ة الحك مخالف

اول  دفع للمق لمال ـیرقاب ار كتغی ف و/ أو االختب ة الكش ب عملی امبموج ادة أحك الم
)10/2 . (
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الفصل العاشر
التغییرات والمطالبات

VARIATIONS AND CLAIMS

: ( األوامر التغیـیریة)التغییراتأحداثحق ) : 10/1المادة (
ة ات أو نوعی ي  كمی ـیرات ف داث تغی ات بإح دار تعلیم ل إص احب العم ق لص یح

ذ أي وخصائص یبھا ، أو تنفی ا أو مناس ـیر أبعادھ أي بند من بنود األشغال ، أو في تغی
عمل إضافي أو إلغاء أي عمل ، إذا اقتضت ظروف العمل . 

: تقییم التغییرات ) : 10/2المادة (

یتم تقدیر قیمة التغییرات على النحو التالي: 
وبمبلغ مقطوع كما یتفق علیھ الفریقان، أ-أ 
بنود العقد، حیثما كان ذلك مالئما، أوأسعارباعتماد -ب
تعتمد أسعار بنود العقد كأساس للتقییم .بنود مالئمةأسعارلم توجد إن-ج

:لم یتوفر ذلكوإّن 
ا –د  ي یعتبرھ ك الت ا ، أو تل اق علیھ تم االتف د ی ا ق ود كم بة للبن دة مناس بأسعار جدی

صاحب العمل مناسبة ، أو
ة حسب ـ-ه ل بالمیاوم ذ العم تم تنفی ذلك ، ی ات ب ل بإصدار تعلیم ام صاحب العم إذا ق

ظ  اول بحف وم المق ى أن یق جدول األسعار بالمیاومھ المشار إلیھ في الملحق ، عل
القیود لساعات العمل لألیدي العاملة ومعدات المقاول والمواد المستخدمة .

: المبكر التنبیھ) : 10/3المادة (
یؤخریتبین لھ ان ھنالك ظرفا قد حالمان على كل فریق ان یشعر الفریق اآلخر یتعی

على ، أو انھ قد یترتب علیھ حق المطالبة بدفعة اضافیة، ویتعین یعیقھااألشغال أو 
.تلك اآلثار یتخذ كل الخطوات المعقولة لتقلیل أنالمقاول 

مقتصراً على سیكون إضافیةدفعةأو ألي استحقاق المقاول لتمدید مدة االنجاز إن
الدفعة التي كانت سوف تستحق فیما لو قام بتقدیم اإلشعار دون توان وو ، أالوقت 

واتخاذ جمیع الخطوات المعقولة .

: الحق بالمطالبة ) : 10/4المادة (
ة إذا ا نتیج ة م اول كلف د المق ن ألي تكب اطرم ون مخ اول یك إن المق ل، ف احب العم ص

ي أي تلك الكلفة. واذا لزم احداث رمستحقا لمقدا ك األشغالتغییر ف ن تل نتیجة ألي م
.( كأمر تغیـیري ) المسؤولیات، فإنھ یتم التعامل مع الموضوع كتغییر
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: وإجراءات المطالبةالتغییرات ) : 10/5المادة (

رات والمط یم التغیی دا" لق یال مبن ل تحل دم لصاحب العم اول ان یق ات یتعین على المق الب
ات 28خالل ( ـیر أو) یوما" من تاریخ صدور التعلیم ة بتغی اریخ حصول الواقع ن ت م

التي أدت الى تكون المطالبة.
اق علیھفإذا، واالتفاق على قیمتھا إن أمكن یقوم صاحب العمل بالتدقیق  تم االتف م ی ، ال

تلك القیمة .فإنھ یتعین على صاحب العمل ان یقوم بتقدیر 

: تعدیل أسعار البنود ( إضافیة)) : 10/6المادة (

ا أ. اناً بم ادة أو نقص غال زی ود األش ن بن د م ة ألي بن ة المكال ت الكمی إذا اختلف
ان حاصل ضرب 20یتجاوز ( ات وك ي جدول الكمی %) من الكمیة المدونة ف

اوز ( د یتج ذا البن ن 2التغیر في الكمیة بسعر الوحدة المحدد في العقد لھ % ) م
د  ، د بسعر قیمة العق ھ بن ى أن د عل ي العق ھ ف ارة إلی تم اإلش م ت د ل ذا البن وأّن ھ

ثابت، أو

) أّن العمل قد صدر بشأنھ تعلیمات بتغیـیر ، و1(.ب
) أنھ ال یوجد سعر وحدة مّدون لھ في العقد ، و 2(
) أنھ ال یوجد سعر وحدة محدد مناسب ، ألّن طبیعة العمل فیھ لیست مشابھة 3(

خر في العقد ، أو أّن العمل ال یتم تنفیذه ضمن ظروف لظروفھ ، ألي بند آ
فإنھ یجب اشتقاق سعر وحدة جدید مقارنة مع أسعار بنود العقد ذات الصلة 
مع تعدیل معقول لشمول أثر األمور المبینة في الفقرتین (أ،ب) أعاله ، 

حسبما ھو واجب التطبیق منھا .

ھ یجب اشتقاقھ من خالل تحدید الكلفة المعقولة ، وإذا لم یكن ھناك بنود ذات صلة فإن
مضافاً إلیھا ھامش ربح معقول ، مع األخذ في االعتبار أیة أمور أخرى ذات عالقة .

وإلى أن یحین وقت االتفاق على سعر الوحدة المناسب ، فإنھ یتعین على صاحب العمل 
أن یقوم بوضع سعر وحدة مؤقت ألغراض الدفعات المرحلیة .

-كل األحوال یتم تطبیق سعر الوحدة الجدید على النحو التالي :في

في حالة الزیادة ، یطبق السعر الجدید على الكمیة التي تزید عن الكمیة المدونة في .أ
الجدول ، و
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في حالة النقص ، یطبق السعر الجدید على الكمیات  الفعلیة..ب

الفصل الحادي عشر
قیمة العقد والدفعات

CONTRACT PRICE AND PAYMENT

: تقدیر قیمة االشغال) : 11/1المادة (

یتم تقدیر قیمة االشغال حسبما ھو محدد في ملحق العقد، مع التقید بأحكام   "الفصل 
.العاشر"

:الكشوف الشھریة) : 11/2المادة (

:یحق للمقاول أن یتقاضى الدفعات الشھریة عما یلي
نفیذھا،التي تم تاألشغالقیمة -أ 
، من قیمة المواد والتجھیزات اآللیة  التي ملحق الالنسبة المئویة المحددة  في -ب

یتم توریدھا الى الموقع في وقت معقول،  
.أن تكون مستحقةیمكن أو  خصمیات وذلك مع مراعاة أیة إضافات 

لتي یتعین على المقاول ان یقدم الى صاحب العمل كل شھر كشفاَ یبین المبالغ ا
.للمقاول یعتبرھا مستحقة 

:الدفعات المرحلیة) : 11/3المادة (

على صاحب العمل أن یدفع ل كشف یتعین ) یوما من تاریخ  تسلمھ لك28خالل (
بالنسبة المحددةمنھ المحتجزات كشف المقاول مخصوماً للمقاول المبلغ الوارد في 

. علیھ سباب عدم الموافقةصاحب العمل أبینّ مبلغ آخر وأيملحق العقد، الفي 
.ال یكون صاحب العمل ملزماً بأي مبلغ كان قد سبق وأن اعتبره مستحقاً للمقاول

ضمان یتسلم یحق لصاحب العمل ان یمتنع عن دفع أي دفعة مرحلیة، الى حین ان 
).4/4) بموجب المادة (إن كان مطلوباً (األداء

:المحتجزات) : 11/4المادة (

) 14یرد إلى المقاول مبلغ المحتجزات خالل مدة (صاحب العمل ان یتعین على
) .8/2بموجب المادة ( شھادة تسلم األشغال یوماً من تاریخ صدور 
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:تعدیل األسعار) : 11/5المادة (

إذا حصل أي تغیر في أسعار مواد اإلسمنت أو حدید التسلیح أو اإلسفلت أو 
یة أو المحروقات أو أي مواد أخرى یتم تحدیدھا في األنابیب المعدنیة أو البالستیك

الملحق حسب طبیعة المشروع عما كانت علیھ ھذه األسعار قبل یوم واحد من 
تاریخ إیداع العروض فإّن أسعار البنود المتعلقة بھا یتم مراجعتھا لحساب أي تعدیل 

ل العامة سواء" بالزیادة أو النقصان وفقاً للمعادالت التي یضعھا وزیر األشغا
واإلسكان في حینھ ، شریطة أن ال یكون المقاول تأخر تأخراً غیر مبرر في إنجاز 

األشغال .

:الدفعة الختامیة) : 11/6المادة (

تاریخ انقضاء فترة الصیانة في ) یوما من 21خالل (یقدمیتعین على المقاول ان 
مطلوبة بشكٍل معقول المستخلصا نھائیا الى صاحب العمل مدعما بالوثائق العقد

.النھائیة قیمة العقد التحققصاحب العمل من لتمكین
) یوما 21كما یتعین على صاحب العمل ان یدفع للمقاول أي مبلغ مستحق خالل (

من تاریخ تقدیم المستخلص النھائي ، واذا لم یوافق صاحب العمل على أي جزء 
ین علیھ أن یبین اسباب عدم من المستخلص النھائي الذي قدمھ المقاول، فإنھ یتع

موافقتھ عندما یقوم بالدفع. 

:عملة الدفع) : 11/7المادة (

.ملحق الیتم الدفع بالعملة المحددة في 

الدفعات المتأخرة:) : 11/8المادة (

) عن كل یوم یخفق ملحقالللمقاول الحق في استیفاء الفوائد (بالنسبة المحددة في 
الدفع متجاوزاً لفترات الدفع المحددة. فیھ صاحب العمل عن
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الفصل الثاني عشر
التقصیر

DEFAULT

: تقصیر المقاول) : 12/1المادة (

صاحب العملبتعلیمات ، أو رفض أو اخفق في االلتزام األشغال اذا تخلي المقاول عن 
بالعقد أخلّ أو انھ اخفق في مواصلة التنفیذ بالسرعة الالزمة دونما تأخر،وإذا، النافذة

ھذه مشیراً إلى ، إشعاره بذلك لصاحب العمل یمكنبالرغم من اشعاره خطیا، فإنھ 
.التقصیر "المادة"، ومبیناً فیھ 

) یوما 14خالل (التقصیرلم یقم المقاول باتخاذ كل الخطوات الممكنة عملیا لمعالجة إذا
حب العمل انھاء العقد بعد توجیھ لصایمكنمن تاریخ تسلمھ اشعار صاحب العمل، فإنھ 

اول  ان للمق عار ث دةاش الل م ا 21(خ رى ) یوم ذ . أخ اول ان وعندئ ى المق ین عل ، یتع
اول والتجھیزات اآللیةفیھ المواد ویتركالموقع یخلي دات للمق صاحب یصدر وأیة مع

.األشغال إنجازیتم حسب إشعاره الثاني وذلك إلى أنباستخدامھا تعلیماتالعمل 

:صاحب العملتقصیر) : 12/2المادة (

د للعقد وفقاً اذا اخفق صاحب العمل في ان یدفع الى المقاول أي دفعة تستحق  ھ ق ، أو أن
ھ إشعارا خطیاً العقد، بالرغم من تسلمھ بباإلخاللقام  اول ان یوج ھ یحق للمق ذلك، فإن ب

عاراً  ى اش ارة إل ھ باإلش اً فی ادة " ومبین ذه "الم یرھ م وإذا. التقص مل ل یق احب العم ص
ھ 7خالل (التقصیربمعالجة نایام) من تاریخ تسلمھ لالشعار، فإن اول یمك ق أنللمق یعل

تنفیذ االشغال بكاملھا أو أیة اجزاء منھا.

) یوما من تاریخ تسلمھ اشعار 28خالل (التقصیربمعالجةصاحب العمل یقماذا لم 
ةمدخالل قد بعد توجیھ اشعار ثان لصاحب العمل العإنھاءللمقاول یمكنالمقاول، فإنھ 

وعندئذ یتعین على المقاول إخالء الموقع .. أخرى ) یوما 21(
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:)اإلفالس() : 12/3المادة (

اذا أعلن عن ان أیاً من الفریقین قد أصبح معسرا بموجب أي قانون مطبق، فإنھ
ورة فوریة. وفي مثل یحق للفریق اآلخر، بواسطة اشعار خطي، ان ینھي العقد بص

ھذه الحالة، یتعین على المقاول (اذا كان ھو الفریق المعسر) ان یخلي الموقع، 
تاركا فیھ أیة معدات للمقاول والتي یصدر صاحب العمل بشأنھا اشعاراً خطیاً 

حتى یتم إنجاز األشغال .بضرورة استعمالھا 

:اإلنھاءالدفع عند ) : 12/4المادة (

ذه -العقد إنھاءبعد -مستحقاً یكون المقاول  ا نف ة م ي لقیم في أن ُیدفع لھ الرصید المتبق
واد  ن م زات آلیمن اشغال وما ورده الى الموقع م ى ان ةوتجھی ة، وعل بصورة معقول
یتم تعدیل المبلغ المستحق لشمول ما یلي : 

)، 10/4أیة مبالغ تستحق للمقاول مقابل التغییرات عمال باحكام المادة (-أ 
، لصاحب العمل تستحقأیة مبالغ -ب
احب -ج ل ص ن قب تخدامھا م د أو اس ع الی ة وض ي حال اول ف دات المق ن مع راج ع اإلف

العمل . 
ادة (إذا-د ال بالم د عم اء العق ل بإنھ احب العم ام ص ون 12/3) أو (12/1ق ھ یك ) ، فإن

م %) من قیمة اجزاء االشغال التي 20(مستحقاً الستیفاء مبلغ یعادل ذ ل اریخ تنف بت
.اإلنھاء 

مستحقاً ) ، فإنھ یكون 12/3) أو (12/2قام المقاول بإنھاء العقد عمال بالمادة (إذا-ھـ
%) من قیمة 10(إلیھما مبلغاً یعادلكلفة  تعلیق العمل واالخالء معاًمضافا ل

بتاریخ االنھاء.تنفذاالشغال التي لم 

األشعار. ) یوما من تاریخ 28داده خالل (على ان یتم دفع ما یستحق دفعھ او استر
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لفصل الثالث عشرا
المخاطر والمسؤولیة

RISK AND RESPONSIBILITY

: باألشغالعنایة المقاول ) : 13/1المادة (

ابتداء من تاریخ المباشرة وحتى باألشغالعن العنایةیتحمل المقاول المسؤولیة الكاملة 
)، إذ تنتقل مسؤولیة العنایة 8/2المادة (بموجبشغالصدور شھادة تسلم األتاریخ 

أي ضرر أو خسارة خالل باألشغاللحق إذاأماصاحب العمل. إلىحینئذ باألشغال
أو مثل ھذا الضرریقوم بإصالح أنعلى المقاولفإنھ یتعین ، المذكورة أعالهفترة ال

.لعقدلمطابقة األشغاللتصبح، الخسارة
ن الخس م تك ا ل ن وم ن أي م ة ع رر ناتج ل ارة أو الض احب العم ؤولیات ص ھ مس ، فإن

اول  ى المق ین عل ھ أنیتع ل  ووكالئ احب العم اولي ص ل ومق احب العم وض ص یع
ل، وعن باألشغالخسارة أو ضرر یلحق كلومستخدمیھ عن  ات أو الك ات المطالب نفق

ن ال ة ع غالناتج بب األش اللبس اول إخ یراً المق االً أو تقص د إھم ن بالعق و أو أي م ، ھ
وكالئھ أو مستخدمیھ.

: القوة القاھرة) : 13/2المادة (
القیام بأي من التزاماتھ بسبب قوة قاھرة فإنھ ،علیھسیتعذرأو كان ،أي فریقتعذر علىإذا

، فإنھ األمرتطلب وإذاالفریق اآلخر فوراً باألمر. إشعاریتعین على ذلك الفریق المتأثر 
أنالى المدى الذي یتفق علیھ مع صاحب العملو، األشغالیعلق تنفیذ أناولعلى المقیتعین
معدات المقاول.بإخالءیقوم 

إلىیرسل أن) یوما، فإنھ یمكن ألي من الفریقین 84استمر مفعول القوة القاھرة لمدة (إذا
ما من تاریخ ) یو28نافذا بعد مرور (اإلنھاءیصبح أن، على باإلنھاء إشعارااآلخرالفریق 
.اإلشعارإرسال

المنفذة األشغاللرصید غیر المدفوع من قیمة لمستحقاً لمقاول یكون ا،  اإلنھاءبعد 
شمولالموقع ، مع إلىوالمواد والتجھیزات اآللیة التي تم توریدھا بصورة معقولة 

-ما یلي :
)،10/4المادة (بموجبأیة مبالغ تستحق للمقاول -أ

،واإلخالء كلفة تعلیق العمل-ب
لصاحب العمل .تستحقأیة مبالغ -ج

) یوما من تاریخ 28یستحق دفعھ أو استرداده خالل (مارصید یتم دفع أنوعلى 
.باإلنھاءشعار إلا
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الفصل الرابع عشر
التأمین

INSURANCE

مقدار الغطاء التأمیني: ) : 14/1المادة (
التأمینات إدامةصدر ویواصل على یتعین على المقاول قبل مباشرة العمل، أن یست

التالیة باسمي الفریقین مجتمعین: 
ق -أ د یلح رر ق ارة وض ن أي خس غالع زات وباألش واد والتجھی ةالم اآللی

، أوومعدات المقاول
ارة كالعن مسؤولیة-ب اه أي خس ریقین تج اة والف تلحق وإصابةضرر أو وف

نجم عن ت د ی ا ق اول بأي طرف ثالث أو ممتلكاتھ مم ذ المق د نفی ي للعق ا ف ، بم
ة  اه أی اول تج ؤولیة المق ك مس رارذل ل أض احب العم ات ص ق بممتلك د تلح ق

و، )األشغالفیما عدا(
اه والمھندس ممثل لصاحب العمل وأيعن مسؤولیة الفریقین -ج ةتج اة أی أووف

ابة اول، إص تخدمي المق ق بمس د تلح ل ق احب العم راده أو ص ھ وأف وممثلی
ما یقع ضمن مسؤولیة صاحب العملعدادس ومستخدمیھ في الموقع والمھن

ق ،المدى إلى ذي تحق ھ أو ال العن إھمال ھ إھم دس ممثل ن أو المھن أو أي م
مستخدمیھم.

: الترتیبات) : 14/2المادة (
ي متوافقة مع أیةالتأمینات تكونیتعین أن  ى المتطلبات محددة ف ون أنملحق ، وعل تك

لوثائق التأم صاحب ین صادرة عن جھات مؤمنة وبشروط تأمینیة موافق علیھا من قب
أمین تظل اإلثباتیقدم لصاحب العمل أنالعمل. كما یتعین على المقاول  ائق الت أن وث ب

المترتبة علیھا قد تم تسدیدھا. األقساطساریة المفعول وبأن 
ل أي یحتفظ الفریقان مجتمعین بأیة مبالغ یتم صرفھا لھما من قبل ا ة مقاب لجھات المؤمن

تخدامھاضرر أو خسارة قد تلحق باألشغال،  تم اس ى أن ی ر الضررإلصالحوعل وجب
یتم إصالحھ. الخسارة أو ضرر ةللتعویض عن أیأوالخسارة

ن  ل م ة لك ؤولیات المتقابل ى المس نص عل رطاً ی ات ش ع التأمین من جمی ي أن تتض ینبغ
ین منفصلین فیھا .صاحب العمل والمقاول باعتبارھما كتاب

:في استصدار التأمینات اإلخفاق) : 14/3المادة (
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المواد أي من وثائق التأمین المطلوبة بموجب إدامةأواخفق المقاول في استصدار أذا
، فإنھ یحق والوثائق واإلیصاالت الكافي اإلثبات، أو عجز عن تقدیم المذكورة أعاله 

یستصدر أیة أن، و معالجة أخرى مترتبة لھ أبأي حق اإلجحافلصاحب العمل، دون 
، وان أقساط، وان یدفع ما یترتب علیھا من عن مثل ھذا اإلخفاقتغطیات تأمینیة 
.للمقاولمستحقاتكخصمیات من أیةإزاءھایسترد ما یدفعھ 

الفصل الخامس عشر
حل الخالفات

RESOLUTION OF DISPUTES

: فض الخالفات ) : 15/1المادة (

إذا لم یتم االتفاق ، فإّن أي خالف ینشأ فیما بین المقاول وصاحب العمل بخصوص 
العقد أو ما یتصل بھ ، شامالً ألي تقیـیم أو قرار آخر لصاحب العمل ، فإنھ یحق ألي 
من الفریقین إحالتھ للفض بموجب قواعد فض الخالفات ( القواعد ) المرفقة . ویكون 

اتفاقھما ، عدمأي شخص یتفق علیھ الفریقان ، وفي حالة فاض الخالفات ( الحكم )
یتم تعیـینھ بموجب " القواعد " .

: االشعار بعدم الرضى) : 15/2المادة (

لم یقم الحكم إذا، أو )Adjudicator( لم یرض أي من الفریقین بقرار الحكمإذا
، فإنھ یمكن  للفریق ھاإلیقراره خالل المھلة المحددة في "القواعد" المشار بإصدار

) یوما من تاریخ 14خالل (إلى الفریق اآلخر بعدم رضاه إشعارالمعترض إرسال 
لم یصدر أي وإذاتسلمھ للقرار أو من تاریخ انقضاء المھلة المحددة التخاذ القرار. 

بعدم الرضى خالل تلك المھلة، فإن قرار الحكم  یعتبر نھائیا وملزما للفریقین.إشعار
لزما مالقرار یكونبعدم الرضى خالل المھلة المحددة، اإلشعارإرسالم تذاإأما

ما لم وحتى تتم إعادة النظر في قرار الحكم بواسطة لینفذاه دونما تأخیر للفریقین
التحكیم .

: التحكیم) : 15/3المادة (
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ھبعدم الرضى، یجب إشعاربشأنھصدر خالفأي إن ل محالفصل فی ن قب ا م م نھائی ك
ى .الملحق واحد بموجب قواعد التحكیم المحددة في  ریقین عل اق الف دم اتف ة ع ي حال وف

تعیـین المحكم ، تقوم سلطة التعیـین المحددة في الملحق بتعیـینھ .

ي إلیھا، وباللغة المشار المحدد في الملحقیتم عقد جلسات التحكیم في مكان التحكیم  ف
) 1/5المادة (
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الثانيالجزء
التعلیمـات المناقصیـــن-أ
الشــروط الخاصــــة -ب
نماذج االتفاقیات والضمانات-ج
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عقد المقاولة الموجز 
الجزء الثاني 

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

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

التعلیمات للمناقصین-أ
الشروط الخاصة-ب

نماذج االتفاقیات والضمانات-ج

ل من العقد الموجز /یعتبر ھذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمماً للجزء األو
الشروط العامة  .

إّن ما یرد في ھذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعدیل على مواد الشروط العامة یعتبر سائداً 
ویؤخذ بھ بالقدر الذي یفسر أو یضیف أو یلغي أو یعّدل على تلك المواد .
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الجزء الثاني 
الفھرس 

28التعلیمات للمناقصینأ
28ق العطاءوثائ

28إعداد وتقدیم عروض المناقصات
30تقییم العروض وإحالة العطاء

31الضمانات ( الكفاالت )
32الشروط الخاصةب
34نماذج االتفاقیات والضماناتج
35نموذج كتاب عرض المناقصة1ج
36الملحق2ج 
38نموذج كفالة المناقصة3ج 
39نموذج اتفاقیة العقد4ج 
40نموذج اتفاقیة فّض الخالفات5ج 

41قواعد اتفاقیة فّض الخالفات
44نموذج ضمان األداء ( كفالة التنفیذ )6ج 
45نموذج ضمان إصالح العیوب ( كفالة الصیانة)7ج 
46نموذج مخالصة عن دقعة االنجاز عند تسلم االشغال8ج 
46نموذج إقرار بالمخالصة 9ج 
47قرار متعلق بالدفعات األخرىإ10ج 
48إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة11ج 
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أ. التعلیمات للمناقصین

العطاء رقم (      /     )
الخاص بمشروع: ..............................................................................

ء نسخ المناقصة بموجب اإلعالن عن طرح العطاء یمكن للمقاولین الذین یحق لھم شرا)1(
والراغبین باالشتراك في المناقصة أن یتقدموا للحصول على نسخة من وثائق العطاء 

الموزعة مع الدعوة مقابل دفع ثمن النسخة المقرر . 

-تشمل وثائق العطاء لھذا المشروع ما یلي :)2(
دعوة العطاء بما فیھا اإلعالن-
الشروط العامةالجزء األول:-

الجزء الثاني:-
التعلیمات للمناقصین-أ

الشروط الخاصة-ب
نماذج االتفاقیات والضمانات-ج

الجزء الثالث:-
المواصفات العامة والمواصفات الخاصة-

جداول الكمیات واألسعار-
: المخططات .الجزء الرابع-

إعداد وتقدیم عروض المناقصات

طریقة تقدیم العروض:
على من یرغب باالشتراك في ھذه المناقصة أن یقوم بزیارة موقع العمل ، وأن ینبغي)3(

یتعرف علیھ وأن یحصل بنفسھ وعلى مسؤلیتھ ونفقتھ الخاصة، على جمیع المعلومات 
الالزمة لھ لتقدیم العرض ، وأن یتفھم ماھیتھا والظروف المحیطة بالمشروع وسائر 

ألمور اآلخرى التي لھا عالقة بالمناقصة ، أو العادات المحلیة ، وظروف العمل ، وكل ا
تلك التي تؤثر على وضع أسعار عرضھ .
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یقدم العرض على نموذج عرض المناقصة المدرج في ھذا الدفتر ، ویقوم المناقص -1
بتعبئة النموذج وجداول الكمیات واألسعار وأي مالحق أخرى ویوقع وثائق 

المناقصة في األماكن المحددة لذلك .
یشترط أن یكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكمیات باألرقام والكلمات -ب

بخط واضح .
ال یجوز إدخال أي تعدیل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، وإذا أجرى -ج

المناقص أي تعدیل أو إذا أخّل بأي من ھذه التعلیمات ، فإّن ذلك یؤدي إلى رفض 
عرضھ .

اقص أن یقدم عرضھ على النسق المطلوب في ھذه التعلیمات ودعوة العطاء یجب على المن) 4(
وأن یشتمل العرض على البیانات والمعلومات التالیة :

عنوان المناقص الرسمي الكامل .-أ
وضع منشأة المناقص فرداً كان أو شركة وكتاب التفویض للمسؤول المفوض -ب

بالتوقیع عنھا .
بیان وصف المشاریع التي سبق وأن أنجزھا ، خبرة المناقص ومؤھالتھ ، مع -ج

والمشاریع الملتزم بھا حالیاً ، وبیان نسب إنجازھا بأرقام واقعیة .
یرفق مع العرض المقدم كفالة مالیة أو شیك مصدق لصالح صاحب العمل وألمره، -د

بالمبلغ المحدد في الملحق كدلیل على جدّیة التزام المناقص للدخول في المناقصة ، 
على أن تكون تلك الكفالة صادرة عن بنك مرخص لھ للعمل في األردن .و

تعاد ھذه الكفاالت للمناقصین الذین لم یحل علیھم العطاء ، حسبما تقرره اللجنة 
) أیام من تاریخ إحالة العطاء أو انتھاء صالحیة كفالة المناقصة أیھما أسبق 7خالل(

د إلیھ ھذه الكفالة بعد أن یقدم ضمان ، أما المناقص الذي یحال لیھ العطاء فتعا
األداء وقوع العقد .

أي معلومات أو بیانات أخرى یطلب إلى المناقص تقدیمھا أو إرفاقھا بعرضھ إذا -ھـ
كانت مطلوبة بموجب الشروط الخاصة اإلضافیة أو المواصفات الخاصة أو ھذه 

التعلیمات .

البنود في جدول الكمیات على أنھا القیمة الكلیة تعتبر األسعار التي یدونھا المناقص أمام)5(
كل من تلك البنود بصورة منجزة قابلة للتسلیم ، وأنھا تشمل كذلك األعمال التمھیدیة 

)Preliminaries. (

توضیح االلتباس:)6(
إذا كان ھناك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء، أو كانت ھناك حاجة لتوضیح أي 

ق العطاء ، فعلى المناقص أن یتقدم بطلب خطي إلى رئیس لجنة العطاءات غموض في وثائ
المختصة من أجل التوضیح وإزالة االلتباس في موعد یسبق التاریخ المحدد لفتح العطاء بما 

) أیام ، ویتم توزیع اإلجابة على االستفسارات على جمیع المناقصین 7ال یقل عن ( 
یتخذ مثل ھذا التوضیح مبرراً لطلب تمدید الموعد المحدد المتقدمین للعطاء ، وال یجوز أن 

لتقدیم العرض .
إیداع العروض:)7(
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یقدم العرض متكامالً وفي ظرف مختوم علیھ من الخارج عطاء (       /    ) -أ
الخاص بمشروع :

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

واسم المقاول ویودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة 
في إعالنھا عن العطاء وذلك في أو قبل الموعد والتاریخ المحددین لإلیداع .

اإلیداع یرفض ویعاد إلى صاحبھ مقفالً .إّن أي عرض یقدم بعد موعد-ب
تفتح العروض عادة في جلسة علنیة بحضور من یرغب من المناقصین ، إالّ إذا -ج

نص في دعوة العطاء على اتباع أسلوب آخر .

إلزامیة العروض:)8(
یعتبر العرض المقدم ملزماً للمناقص وال یجوز سحب ھذا العرض بعد تقدیمھ ویظل 

) یوماً ابتداء" من تاریخ إیداع العروض إالّ 60ماً للمناقص الذي تقدم بھ لفترة (العرض ملز
إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من ھذه المدة .

عمالت الدفع وسعر المناقصة :)9(
على المناقص تقدیم أسعاره بالدینار إالّ إذا نص على غیر ذلك في شروط دعوة العطاء.

روض وإحالة العطاء تقییم الع

تقییم العروض:)10(
یتم دراسة عروض المناقصات وتقیـیمھا بموجب تعلیمات العطاءات الحكومیة الصادرة 
بموجب نظام األشغال الحكومیة ، ویفترض في المناقص أن یكون على إطالع ودرایة بھذه 

التعلیمات .

أسلوب تدقیق العروض :)11(
أو تناقض بین حساب جملة أي مبلغ وما یجب أن تكون إذا وجد في العرض خطأ-أ

علیھ ھذه ، فللجنة المختصة الحق بتعدیل جملة المبلغ بما یتفق وتطبیق سعر الوحدة  
وبالتالي یتم تعدیل مجموع األسعار أو المبلغ اإلجمالي للعطاء وفقاً لذلك .

مات ، فتعتبر كتابة الكلمات إذا اختلف العدد المذكور باألرقام عن المذكور كتابة بالكل-ب
ھي الملزمة وتصحح القیمة تبعاً لذلك ، إالّ إذا كانت القیمة بالكلمات غیر معقولة .

إذا وجد خطأ في أي من العملیات الحسابیة ، فإنھ یتم تصحیح المجموع ویكون -ج
المجموع المصحح ملزماً للمناقص .
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أكثر من البنود ، فإنھ یحق للجنة المختصة إذا وجد أّن المناقص لم یقم بتسعیر بند أو -د
إما رفض العرض أو اعتبار تلك البنود غیر المسعرة وكأنھا محملة على بنود 
العطاء األخرى ، وعلى المناقص تنفیذھا ( فیما إذا أحیل علیھ العطاء ) بدون مقابل 

.
المختصة الحق إذا قام المناقص بتسعیر بند بصورة مغلوطة أو مبالغ فیھا ، فللجنة -ھـ

-بما یلي :
رفض العرض ، أو-1
تعدیل األسعار بمعرفة المقاول مستأنسة بأسعار السوق الدارجة وأسعار -2

المناقصین اآلخرین ( شریطة أن تبقى القیمة اإلجمالیة للعرض بعد التعدیل 
مساویة أو أقل من قیمة العرض بعد التدقیق الحسابي ) .

صة بحقھا في إھمال أي عرض غیر متقید بما ورد في ھذه تحتفظ لجنة العطاءات المخت)12(
التعلیمات ، كما تمارس صالحیاتھا بموجب أحكام نظام األشغال الحكومیة وإحالة العطاء 
دون التقید بأقل العروض قیمة ، ویتم كل ذلك دون أن یكون ألي مناقص لم یفُز بالعطاء 

. أي حق في مطالبة صاحب العمل بأي تعویض إزاء ذلك 

الضمانات ( الكفاالت )

ضمان األداء ( كفالة التنفیذ ) :)13(
) یوماً من تاریخ إبالغھ 14على المناقص الفائز بالعطاء أن یقوم بتوقیع العقد خالل فترة (

خطیاً بإحالة العطاء علیھ أو تلزیمھ لھ ، وعلى المناقص أن یقدم إلى صاحب العمل ضمان 
العقد حسب نموذج الضمان المرفق ، وتكون قیمة ھذا الضمان األداء عند توقیع اتفاقیة

الصادر عن أحد البنوك المرخصة للعمل في األردن بالقیمة المحددة في الملحق وذلك 
ضماناً لتنفیذ التزامات العقد تنفیذاً تاماً ، ولدفع ما قد یترتب على المقاول وفاء ألغراض 

العقد .
یع اتفاقیة العقد ، أو عجز عن تقدیم ضمان األداء إذا رفض المناقص أو تأخر عن توق

المطلوب ، فعندھا یحق لصاحب العمل مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضھ دون 
الرجوع إلى القضاء ، وال یكون للمناقص أي حق في المطالبة بھا أو بأي تعویض بشأنھا.

ضمان إصالح العیوب ( كفالة الصیانة ):)14(
أن یقدم لصاحب العمل عند تسلمھ اإلشعار بتسلم األشغال ، ضمان إصالح العیوب ( على المقاول 

المنجزة ، لضمان قیامھ بتنفیذ أعمال إصالح العیوب األشغال% من قیمة 5كفالة الصیانة ) بقیمة 
واستكمال النواقص والصیانة المطلوبة للمدة المنصوص علیھا في ملحق عرض المناقصة ، 

ة عن بنك مرخص للعمل في األردن ، وبتسلیم ھذه الكفالة لصاحب العمل ُیعاد وبحیث تكون صادر
للمقاول ضمان األداء المنوه عنھ أعاله .
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الشروط الخاصة-ب

الشروط الخاصة

وصف المشروع موضوع ھذا العطاء :■
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................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

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

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

جھاز المقاول المنفذ:■

-یتعین على المقاول توفیر عناصر جھازه المنفذ بالمؤھالت واألعداد التالیة :
) .........................................ممثل المقاول ( متفرغاً للعمل في المشروع )1(

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

)2(......................................................................................

قاول :األشغال المؤقتة المطلوبة من الم■

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

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

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

المواد اإلضافیة الخاضعة لتعدیل األسعار بسبب تغیر التكالیف .■
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االتفاقیات والضماناتنماذج-ج
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نموذج كتاب عرض المناقصة1-ج
Letter of Tender

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

_______________________________________________________
______

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

لقد قمنا بزیارة الموقع والتعرف على الظروف المحیطة بھ ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، 
ناقصة ، ومالحق العطاء والمواصفات ، والمخططات وجداول الكمیات ، وملحق عرض الم

......................................................................................... المتعلقة بتنفیذ 
أشغال المشروع المذكور أعاله . ونعرض نحن الموقعین أدناه أن نقوم بتنفیذ األشغال وإنجازھا 

العرض الذي یشمل كل ھذه الوثائق المدرجة أعاله وتسلیمھا وإصالح أیة عیوب فیھا وفقاً لھذا 
مقابل مبلغ إجمالي وقدره : ......................................... أو أي مبلغ آخر یصبح مستحقاً 

لنا بموجب شروط العقد .
) یوماً من تاریخ إیداع العروض ، وأّن یظل 90نوافق على االلتزام بعرض المناقصة ھذا لمدة (

ملزماً لنا ، ویمكنكم قبولھ في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام ھذه ، كما نقر بأّن ملحق العرض 
عرض المناقصة یشكل جزءا" ال یتجزأ من كتاب المناقصة " .

) من شروط 4/4نتعھد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضمان األداء المطلوب بموجب المادة (
المباشرة ، وأن ننجز األشغال ونسلمھا ونصلح أیة عیوب فیھا العقد ، وأن نباشر العمل بتاریخ أمر 

وفقاً لمتطلبات وثائق العقد خالل " مدة اإلنجاز "  .
وما لم یتم إعداد وتوقیع اتفاقیة رسمیة فیما بیننا ، وإلى أن یتم ذلك فإّن " كتاب عرض المناقصة" 

ر عقداً ملزماً فیما بیننا وبینكم .ھذا مع " كتاب القبول أو قرار اإلحالة الذي تصدرونھ ، یعتب
ونعلم كذلك بأنكم غیر ملزمین بقبول أقل العروض قیمة أو أي من العروض التي تقدم إلیكم .

حرر ھذا العرض في الیوم : ................ من شھر: ................ عام/..................

توقیع المناقص : ........................

د: .................................شاھ
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الملحق2–ج 
Appendix

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یعتبر ھذا الملحق جزءا" من اتفاقیة العقد .■

_______________________________________________________
______

ئتھا وفقاً لمتطلبات صاحب العمل ، فإّن المقاول ملزم مالحظة: باستثناء البنود التي تمت تعب
باستكمال البیانات التالیة قبل تقدیم عرضھ .

البیانالموضوعالمادة
المتعلقة المواصفات الفنیة العامة والخاصةالمواصفات1/1/2

.  المیاه والمجاري3. الطرق 2. األبنیة   1
المخططات1/1/3

(          ) دیناراقصةكفالة الدخول في المن
(       )یوماً تقویمیاً مدة اإلنجاز 1/1/9

االتفاقیة-1أولویة وثائق العقد1/3
الشروط الخاصة-2
الشروط العامة-3
المواصفات-4
المخططات-5
تصمیم المقاول ( إن وجد)-6
جداول الكمیات -7

القانون األردنيالقانون الذي یحكم العقد1/4
اللغة العربیةلغة العقد1/5
بتاریخ المباشرةتوفیر الموقع2/1
ممثل صاحب العمل3/1
المھندس3/2
ضمان األداء ( كفالة التنفیذ) 4/4

القیمة-
% ) من قیمة العقد10(

قیمة األشغال المنجزة% ) 5(كفالة إصالح العیوب (كفالة الصیانة )
متطلبات تصمیم المقاول5/1

( إن وجد التصمیم)
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-على المقاول تقدیمھ–برنامج العمل 7/2
النموذج

) أیام من تاریخ المباشرة برنامج 7خالل (
خطي

تعویضات التأخیر 7/4
القیمة -

(    ) دینار عن كل یوم تأخیر 
%) من قیمة العقد15(

ألقصىالحد ا-
فترة اإلشعار بإصالح العیوب 9/1

( فترة الصیانة )
بموجب إنجاز األشغال) یوماً من تاریخ 365(

)8/2المادة (
التغیـیرات: العمل بالمیاومة10/2
بالكیل مع جدول الكمیات■تقدیر قیمة األشغال11/1

بالمقطوع■

%) للمواد والتجھیزات اآللیة الموردة 80(النسبة المئویة مقابل التحضیرات11/2

%) من قیمة البند أیھما أقل80أو (
(          ) دینارالحد األدنى لقیمة الدفعة المرحلیة11/3
%) من قیمة كل دفعة5(نسبة المبالغ المحتجزة11/4
الدینار األردنيعملة الدفع11/7
لمتأخرةالفائدة القانونیة على الدفعات ا11/8
التأمینات المطلوب من المقاول 14/1

استصدارھا
%) من قیمة العقد115(األشغال بما فیھا المواد والتجھیزات-أ

القیمة االستبدالیةمعدات المقاول-ب
) دینار عن كل حادث منفرد20000(ضد الطرف الثالث-ج

مھما بلغ عدد الحوادث
المستخدمین والعمال-د

سلطة تعیـین مجلس فض الخالفات15/1
(إذا لم یتم اإلتفاق على تعیـینھا)

جمعیة المحكمین األردنیـین

التحكیم :15/3
بموجب قانون المملكة األردنیة الھاشمیةالقانون الواجب التطبیق

األردنمكان التحكیم
اللغة العربیةلغة التحكیم
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واحدمحكمینعدد ال
نموذج كفالة المناقصة3–ج 

Form of Tender Guarantee
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

______

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

لقد تم إعالمنا أّن المناقص :شركة: ............................................................. سیتقدم 
استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانت شروط العطاء بعرض للمناقصة للمشروع المنوه عنھ أعاله 

تنص على أن یتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرضھ ، وبناء" على طلبھ ، فإّن مصرفنا:

بنك ................................................... یكفل بتعھد ال رجعة عنھ أن یدفع لكم مبلغ 
-د ورود أول طلب خطي منكم وبحیث یتضمن الطلب ما یلي :............................... عن

أّن المناقص ، بدون موافقة منكم ، قام بسحب عرضھ بعد انقضاء آخر موعد لتقدیم العروض -أ
) یوماً ، أو 90أو قبل انقضاء صالحیة العرض المحددة بـ (

مع الشروط بأّن المناقص قد رفض تصحیح األخطاء التي وردت في عرضھ بما یتوافق-ب
المحددة لتدقیق العروض في التعلیمات الموجھة إلى المناقصین ، أو 

أنكم قد قمتم بإحالة العطاء علیھ ، ولكنھ أخفق في إبرام اتفاقیة العقد ، أو-ج
أنكم قد قمتم بإحالة العطاء علیھ ، ولكنھ أخفق في تقدیم ضمانات األداء بموجب شروط العقد، -د

) یوماً ویتعین إعادتھا إلینا ، 90لطلب قبل انقضاء مدة صالحیة الكفالة البالغة (وعلى أن یصلنا ا
كما أّن ھذه الكفالة تحكمھا القوانین المعمول بھا في األردن .

توقیع الكفیل/ البنك : ....................................

المفوض بالتوقیـع : .....................................

التاریــــــخ: .....................................
نموذج اتفاقیة العقد4–ج 

agreement
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صاحب العمل : ................................................................................

..........................................................................المقـــاول :........
_____________________________________________________________

یرغب صاحب العمل في تنفیذ األشغال المتعلقة بمشروع......................................... 
....................................................................والمكون من: ...............

) OFFERالعرض   ( أوالً:
لقد قام المقاول بتفحص الوثائق المدرجة في الملحق ، والذي یعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه 

اً لمتطلبات االتفاقیة ، ویعرض المقاول ان یقوم بتنفیذ األشغال وإصالح أیة عیوب فیھا وفق
العقد ، مقابل مبلغ إجمالي قدره ( ...................... ) أو أي مبلغ آخر یصبح مستحقاً لھ 

بموجب أحكام العقد . 
إن ھذا العرض ، الذي تقدم المقاول بنسختین أصلیتین موقعتین منھ ، یمكن لصاحب العمل 

وذلك قبل تاریخ ................قبولھ بتوقیعھ وإعادة نسخة أصلیة واحدة منھ إلى المقاول
إن المقاول متفھم لحق صاحب العمل بأنھ غیر ملزم بقبول اقل األسعار أو قبول أي عرض 

تم تسلمھ لتنفیذ األشغال .
توقیع المقاول : .............................

التاریـــخ :   ..............................
:)ACCEPTANCEقبول ( ثانیاً:

إّن صاحب العمل ، بمجرد توقیعھ أدناه ، قد قبل بعرض المقاول ویوافق انھ إزاء قیام المقاول بتنفیذ 
األشغال وإصالح أیة عیوب فیھا ، سیقوم بموافاتھ بالدفعات حسب أحكام العقد.

قیمة العقد: ............................

مدة اإلنجاز:...........................
ر ھذه االتفاقیة نافذة بتاریخ تسلم المقاول للنسخة األصلیة الموقعة من قبل صاحب العمل.تعتب

توقیع صاحب العمل: ...................................
المفوض بالتوقیع عنھ : .............................

وظیفتھ : .........................
... التاریخ: ......................
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نموذج اتفاقیة فّض الخالفات5–ج 
Dispute Adjudication Agreement

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وصف المشروع : ..............................................................................

....... عنوانھ: ....................................صاحب العمــل :.........................
المقـــــاول :................................ عنوانھ: ....................................

عضو المجلـس :................................. عنوانھ: ....................................
_______________________________________________________ ______

لما قام صاحب العمل والمقاول بإبرام " اتفاقیة العقد " وكونھما یرغبان مجتمعین بتعیـین الحكم 
" ، فإّن كالً من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس ، قد DABویسمى أیضاً " المجلس " 

-اتفقوا على ما یلي :
الملحقة بھذه االتفاقیة شروطاً التفاقیة فّض الخالفات ، مع إدخال التعدیالت تعتبر الشروط -1

التالیة علیھا: .............................................................................

) من شروط اتفاقیة فض الخالفات ، فإنھ سوف یتم دفع بدل أتعاب 17عمالً بأحكام المادة (-2
-م على النحو التالي :الحك

بدل استبقاء ( مبلغ شھري أو مقطوع ) .-
(          ) دینار عن كل یوم كمیاومات .-
مضافاً إلیھا النفقات األخرى .-

إزاء قیام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى بشروط اتفاقیة فض -3
وم بمھام " المجلس " كمسو للخالفات وفقاً ألحكام ھذه الخالفات ، فإّن الحكم یتعھد بأن یق

االتفاقیة .
یتعھد صاحب العمل والمقاول مجتمعین ومنفردین بأن یدفعا للحكم ، إزاء أدائھ لمھام فض -4

الخالفات بدل االستبقاء والمیاومات والنفقات األخرى التي تتحقق لھ بموجب شروط اتفاقیة 
فض الخالفات .

وتعبر لغة االتصاالت بین الفریقین ھي التفاقیة خاضعة ألحكام القانون األردنيإّن ھذه ا-5
.اللغة العربیة 

صاحب العملالمقاولالَحكمَ 
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وقد شھد على ذلك

قواعد اتفاقیة فض الخالفات ( القواعد )

من تاریخ نشوء ) یوماً 21(مدة ال تتجاوز في حالة نشوء خالف  یسمى ( الحكم ) خالل -1
الخالف ، باتفاق الفریقین على تسمیتھ . وإذا لم یتم االتفاق على ذلك فبإمكان أي فریق 

وعلى سلطة التعیـین أن تقوم بتعیـینھالطلب إلى سلطة التعیـین المحددة في الملحق لتعیـینھ 
یـین ملزماً ویعتبر ھذا التعمن تاریخ تقدیم الطلب إلیھا) یوماً 14مده ال تتجاوز (خالل

.للطرفین
یمكن إنھاء تعیـین الحكم باالتفاق بین الفریقین ، وتنقضي مدة التعیـین عند انتھاء فترة -2

الصیانة أو إصدار قرار الحكم أو سحب الخالف المحول للحكم أیھما یقع الحقاً .
یقین ، وال یتعین على الحكم أن یكون ویبقى خالل أداء مھمتھ محایداً ومستقالً عن الفر-3

یجوز لھ تقدیم النصح إلى أي فریق إالّ باطالع وموافقة الفریق اآلخر ، وعلیھ أن یفصح 
فوراً وخطیاً عن أي شئ أصبح على علم بھ مما قد یؤثر على حیادیتھ أو استقاللیتھ .

یتعین على الحكم أن یتصرف بإنصاف وسوائیة فیما بین الفریقین ، بإعطاء كل منھما -4
قولة لعرض قضیتھ وتقدیم ردوده على ما یقدمھ الفریق اآلخر .فرصة مع

یتعین على الحكم أن یتعامل مع تفاصیل العقد ونشاطاتھ وجلسات االستماع التي یعقدھا -5
بسریة تامة ، وأن ال یصرح عن أي من مضامینھا إالّ بموافقة الفریقین ، كما یجب علیھ 

أو أن یستقدم أیة خبرة قانونیة أو فنیة إالّ بموافقة أن ال یوكل ألي طرف آخر القیام بمھمتھ 
الفریقین .

بھ أو أمر أغفلھ إالّ إذا قامال یعتبر الحكم في أي حال مسؤوالً عن أي إدعاء بشأن فعل -6
أمكن إثبات أّن ما قام بھ ناتج عن سوء نیة .

ریقان في الوقت للحكم أن یقرر زیارة الموقع وأن یعقد جلسة استماع یدعى إلیھا الف-7
والمكان اللذین یحددھما ولھ أن یطلب أیة وثائق منھما ، وعلى الفریقین االستجابة لطلب 

بھذا الخصوص .
یتعین على الحكم أن یتصرف كخبیر غیر متحیز ( ولیس كمحكم ) ، ویكون متمتعاً -8

إجراءات أو بالصالحیة الكاملة لعقد جلسات االستماع كما یراه مناسباً دون التقید بأیة
-قواعد باستثناء ھذه القواعد ، ویتمتع في ھذا السیاق بالصالحیات التالیة :
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الخالفات المحالة إلیھ .نطاقأن یقرر مدى صالحیتھ الذاتیة ، وكذلك -أ
أن یستعمل معرفتھ المتخصصة ( إن توفرت ) .-ب
أن یتبنى اعتماد أسلوب االستجواب .-ج
تمویل التي تستحق بموجب أحكام العقد .أن یقرر دفع نفقات ال-د

أن یراجع وینقح أي تعلیمات أو تقدیرات أو شھادات أو تقیـیم فیما یتعلق بموضوع -ھـ
الخالف .

أن ال یسمح ألي شخص غیر المقاول وممثلھ وصاحب العمل وممثلھ ، لحضور -و
فریق عن جلسات االستماع ، ولھ أن یستمر في عقد جلسة االستماع إذا تغیب أي 

الحضور ، بعد التحقق من أنھ تم إبالغھ بصورة صحیحة عن موعد الجلسة .
بدون الموافقة الخطیة المسبقة من قبل الفریقین للغیرال یجوز للحكم التنازل عن االتفاقیة-9

یراعى أن ال یستدعى الحكم كشاھد لتقدیم أي دلیل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن العقد أو -10
.متصل بھ 

یحق للحكم أن یتوقف عن العمل إذا لم یتم الدفع لھ خالل المھلة المحددة ، شریطة أن -11
.یوماً ) 28یرسل إلى الفریقین إشعاراً بذلك مدتھ ( 

إذا  تخلف المقاول عن الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إلیھ من الحكم ، یقوم صاحب العمل -12
ا یترتب على المقاول من مبالغ إزاءھا .بالدفع إلى الحكم ولھ أن یسترد م

) یوماً . وفي حالة 21یمكن للحكم أن یستقیل شریطة أن یعلم الفریقین بإشعاره مدتھ (-13
استقالتھ أو موتھ أو عجزه عن أداء مھامھ أو إنھاء عقده أو رفضھ االستمرار في أداء 

وما بتعیـین بدیل لھ خالل مھامھ بموجب ھذه  القواعد ، فإنھ یتعین على الفریقین أن یق
) یوماً من تاریخ انقطاعھ .14(

یتعین أن تكون لغة االتصال بین الفریقین وكذلك الحكم والفریقین ، ولغة التداول في -14
الجلسات ، باللغة المحددة في اتفاقیة فض الخالفات وأن یتم إرسال نسخ عن أیة مراسالت 

إلى الفریق اآلخر .
كم أن یصدر قراره خطیاً إلى الفریقین بشأن أي خالف یحال إلیھ وذلك یتعین على الح-15

) یوماً من تاریخ إحالة الخالف إلیھ أو من تاریخ سریان اتفاقیة 21خالل فترة ال تتعدى (
فض الخالفات ، إن كانت قد تمت بعد إحالة الخالف إلیھ . یجب أن یكون القرار مسبباً ، 

لھذه القواعد .وأن ینوه فیھ بأنھ یتم وفقاً 
) آنفاً بعملھ ، أو تصرف بسوء نیة ، فإنھ 3إذا قام الحكم بنقض أي من أحكام البند رقم (-16

یعتبر غیر مستحق لقبض بدل أتعابھ أو نفقاتھ ، ویتعین علیھ أن یرد تلك الرسوم والنفقات 
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الخالفات التي تم صرفھا لھ ، إذا نتج عن ذلك النقض أن قراراتھ أو إجراءاتھ بشأن حل 
أصبحت باطلة أو غیر فاعلة .

-تدفع أتعاب الحكم على النحو التالي :-17
بدل االستبقاء كمبلغ شھري أو مقطوع .-
عن كل یوم عمل في زیارة الموقع أو عقد جلسات االستماع .المساومات-
مضافاً إلیھا نفقات أداء المھام مثل المكالمات الھاتفیة والفاكسات ومصاریف السفر-

واإلعاشة .
یبقى بدل المیاومات ثابتاً طیلة مدة أداء الحكم لمھامھ .-
) یوماً من تاریخ 28یتعین على المقاول أن یدفع للحكم بدل أتعابھ ونفقاتھ خالل ( -

% ) منھا 50تسلمھ للفواتیر الخاصة بذلك ویقوم صاحب العمل بدفع ما نسبتھ ( 
الحقاً .

قیة فض الخالفات ، أو بسبب نقضھا أو إنھائھا أو انعدام أثرھا إذا نشأ أي خالف یتعلق باتفا-18
، فإنھ یتم النظر في الخالف وتسویتھ بموجب أحكام قانون التحكیم األردني .
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نموذج ضمان األداء ( كفالة التنفیذ )6–ج 
Performance Guarantee

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

: ..................................................................یسرنا إعالمكم بأن مصرفنا

قد كفل بكفالة مالیة ، المقاول:..................................................................
.................................................................................................

بخصوص العطاء رقم (      /    )
المتعلق بمشروع :..............................................................................

دینار أردني.................................بمبلغ : ( ........................................) 
.................................................................وذلك لضمان تنفیذ العطاء المحال علیھ 
حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة ، وأننا نتعھد بأن ندفع لكم . بمجرد ورود أول طلب 

ور أو أي جزء تطلبونھ منھ بدون أي تحفظ أو شرط. مع ذكر األسباب خطي منكم المبلغ المذك
الداعیة لھذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفیذ أي من التزاماتھ بموجب العقد . وذلك 

بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .

تاریخ إصدارھا ولحین تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد وتبقى ھذه الكفالة ساریة المفعول من 
المحدد مبدئیاً بتاریخ..................... شھر.....................من عام...................... ما لم 

یتم تمدیدھا أو تجدیدھا بناء" على طلب صاحب العمل .

توقیع الكفیل/ مصرف:....................

مفوض بالتوقیع : .......................ال

التاریــــخ  : .......................
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نموذج ضمان إصالح العیوب ( كفالة الصیانة )7–ج 
Defects Liability Guarantee

............................................................:.........................إلى السادة 
یسرنا إعالمكم بأّن مصرفنا: ....................................................................
قد كفل بكفالة مالیة ، المقاول: ..................................................................

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

بخصوص العطاء رقم (      /     )
المتعلق بمشروع : .............................................................................

...................) دینار أردني.................................بمبلغ : ( .....................
.................................................................................................وذلك 

ام ضماناً اللتزام المقاول لتنفیذ جمیع التزاماتھ فیما یخص أعمال اإلصالحات والصیانة بموجب أحك
المبلغ -بمجرد ورود أول طلب خطي منكم -عقد المقاولة الموجز.  وإننا نتعھد بأن ندفع لكم 

المذكور أو أي جزء تطلبونھ منھ بدون أي تحفظ أو شرط / مع ذكر األسباب الداعیة لھذا الطلب 
موجب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفیذ التزاماتھ فیما یخص أعمال اإلصالحات والصیانة ب

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

وتبقى ھذه الكفالة ساریة المفعول من تاریخ إصدارھا ولحین التسلم النھائي لألشغال  بموجب العقد 
بناء" على طلب وقیام المقاول بإكمال النواقص واإلصالحات المطلوبة ما لم یتم تمدیدھا أو تجدیدھا

صاحب العمل .
توقیع الكفیل/ مصرف:....................

المفوض بالتوقیع : .......................

التاریــــخ  : .......................

8-ج
األشغال نموذج  مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم 



ةــاءات الحكومیـرة العطـان / دائـة واإلسكـال العامـز / وزارة األشغـة الموجـد المقاولـعق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

47

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

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

................................................نقر نحن الموقعین في أدناه ....................

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

.. ) دیناراً ......بأننا قبضنا من  صاحب العمل ..........................  مبلغ ( .....................
اً.أردنی

.......وذلك قیمة دفعة اإلنجاز عند تسلم االنشاء عن مشروع....................................
.............................موضوع العطاء رقم ..............................................

........................ وحكومة وبھذا فإننا نبرئ ذمة .............................................
األردنیة الھاشمیة من المبلغ المذكور أعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبضناھا على المملكة

حساب مشروع المذكور أعاله مع تحفظنا وتعھدنا بتقدیم تفاصیل أیة مطالبات ندعي بھا إلى 
صاحب العمل ...............................

رة اثنان واربعون یوماً من تاریخ ھذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتیة (دون أن یشكل خالل فت
ھذا إقراراً من صاحب العمل .................... بصحة ھذه المطالبات ) وفي حالة عدم تقدیم ھذه 

ا بحیث المطالبات خالل المدة المذكورة نكون قد أسقطنا حقنا بأیة مطالبة مھما كان نوعھا وقیمتھ
تبرأ ذمة صاحب العمل ......................... وحكومة المملكة األردنیة الھاشمیة من أي حق أو 

عالقة بالمشروع المبین أعاله السابقة لتاریخ تسلم المشروع
وعلیھ نوقع تحریراً في .....................................

.................اسم المقاول : ............................
اسم المفوض بالتوقیع: ....................................
توقیع المفوض بالتوقیع: ..................................

الخاتم:

نموذج إقرار بالمخالصة9–ج 
Discharge Statement
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أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه :
.............................................................................................................

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

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

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

بأننا قبضنا من ................................ مبلغ ( .....................) دیناراً أردنیاً .
لك قیمة الدفعة الختامیة عن مشروع إنشاء :وذ

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

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

نصرح بموجب ھذا اإلقرار أننا قد قمنا بتقدیم كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقد وبھذا فإننا نبرئ 
ذمة......................................................... وحكومة المملكة األردنیة الھاشمیة من أي 

و عالقة بالمشروع المبین أعاله إبراء مطلقاً .حق أ

وعلیھ نوقع تحریراً في ...................................

اسم المتعھد : ............................................

اسم المفوض بالتوقیع: ...................................

...................توقیع المفوض بالتوقیع: .............

الخاتم:
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10-ج 
إقرار متعلق بالدفعات األخرى

............أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه ...........................................
..............أدناه.....................................نقر نحن الموقعین إمضاءاتنا وخاتمنا في

إقراراً موقعاً من قبلنا حسب األصول فیما یلي نرفق وفي شروط العقدأننا قد اطلعنا على ما ورد 
نقر فیھ بجمیع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غیرھا المباشرة وغیر 

وصفاً المباشرة وأي شيء ذو قیمة مادیة والتي تم دفعھا إلى شخص من " اآلخرین" ونرفق طیاً 
مفصالً لھذه الدفعات األخرى ولمن دفعت وسببھا سواء" تم دفعھا أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو 
غیر مباشر من قبلنا أو نیابة" عنا أو من قبل مقاولینا من الباطن أو نیابة" عنھم أو أي موظفیھم أو 

بتنفیذ ھذا العقد أو عملیة وكالئھم أو ممثلیھم ، وذلك فیما یتعلق بالدعوة إلى تقدیم العروض الخاصة 
المناقصة / المزاودة نفسھا أو اإلحالة  على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من 

أجل تنفیذه فعالً .

كما ونتعھد بأن نقدم تصریحاً خطیاً إلى الفریق األول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك 
لسبب ھذه الدفعات وذلك بتاریخ قیامنا بالدفع أو تاریخ إلزامنا على سبیل المثال وصفاً مفصالً 

بالدفع أو تاریخ إلزامنا بالدفع أیھما یحدث أوالً كما ونرافق على قیام الفریق األول باتخاذ 
اإلجراءات المبینة تحت المادة المشار إلیھا أعاله حال حدوث أي مخالفة أو إخالل من قبلنا بأحكام 

.العقد
قع تحریراً في       /      /وعلیھ نو

اسم المتعھد: ........................................................
اسم المفوض بالتوقیع: ..............................................
توقیع المفوض بالتوقیع: ............................................

...............................................الخاتــــم : .......

على المقاول تقدیم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قیامھ بدفع أي عموالت *   
أو أتعاب علیھ أن یذكر ذلك في اإلقرار المقدم منھ، وكل من ال یقدم ھذا اإلقرار سیرفض 

ف مغلق منفصل عن العرض .عرضھ ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظر
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11-ج 
إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة

..........أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه ............................................
...........................نقر نحن الموقعین إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه........................

إقراراً موقعاً من قبلنا حسب األصول ، فیما یلي نرفق في شروط العقد وأننا قد اطلعنا على ما ورد 
نقر فیھ بأننا لم نقم بدفع أي مبالغ سواء" كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء أو 

ولم نقم بإعطاء غیرھا سواء" بشكل مباشر أو غیر مباشر ولم نقم بتقدیم أي شيء ذو قیمٍة مادیٍة 
وعود أو تعھدات لدفع مثل ھذه المبالغ أو تقدیم مثل ھذه األشیاء سواء" مباشرة" أو بالواسطة ، أو 
بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نیابة" عنا أو من مقاولینا من الباطن أو نیابة" عنھم 

ل ، ویشمل ذلك على سبیل المثال ال أو أي من موظفیھم أو وكالئھم أو ممثلیھم إلى الفریق األو
الحصر أي " موظف " بغض النظر عما إذا كان یتصرف بصفة ٍ رسمیٍة أم ال ، وذلك فیما یتعلق 
بالدعوة إلى تقدیم العروض الخاصة بتنفیذ ھذا العقد أو عملیة المناقصة / المزاودة نفسھا أو اإلحالة 

فعالً . عقد أو من أجل تنفیذهعلى المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام ال

كما ونتعھد بأن ال نقوم بتقدیم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقدیم مثل ھذه الدفعات سواء" مباشرة" أو 
بالواسطة وسواء" أكان ذلك من قبلنا أو من قبل مقاولینا من الباطن أو أیاً من موظفیھم أو وكالئھم 

عدیل ھذا العقد أو تجدیده أو تمدیده أو تنفیذه .أو ممثلیھم إلى أي " موظف " فیما یتعلق ب
وعلیھ نوقع تحریراً في       /      /

اسم المتعھد: ....................................................
اسم المفوض بالتوقیع: ..........................................

......................توقیع المفوض بالتوقیع: ..................
الخاتــــم : ................................................

وفي حال عدم قیامھ بدفع أي الممنوعةعلى المقاول تقدیم اإلقرار المتعلق بالدفعات *   
عموالت أو أتعاب علیھ أن یذكر ذلك في اإلقرار المقدم منھ، وكل من ال یقدم ھذا اإلقرار 

فض عرضھ ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .سیر
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اللجنة الدائمة للفیدیك
ـــــــــــــــــــ

يـى الكسبــعطوفة مدیر عام دائرة العطاءات الحكومیـة/ رئیـس اللجنـة/ المهندس یحی-1

معالـي المهنــــدس داوود خلـــف -2

حــه الدالبیـف اللـور ضیـة مـن الجامعـة األردنیـة/ الدكتعمیــد كلیــة الهندسـ-3

رـمساعد األمین العام لشؤون األبنیة /وزارة األشغال العامة واإلسكان/ المهندسة سناء الناظ-4

مساعد األمین العام لشؤون الطرق  وزارة األشغال العامة  واإلسكان/ المهندس سامي هلسه-5

/ المهندس محمد الهزایمه/ دائــرة العطـاءات  الحكومیـةمدیـــــر المناقصــات-6

/ المهنـدس سهـل المجالـيي اإلنشــاءات  األردنیـیــنـب  مقاولـسعــادة نقیـ-7

/ المهنــدس وائــل  السقـــاــن ــن األردنیــیـب  المهندسیـسعــادة نقیـ-8

/ المهندســة نادیا  األحمدللجنــة منــدوب دائـرة العطــاءات الحكومیة /  مقرر ا-9


