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 األول الجزء

 الشروط العامة 
 

الجزء األوؿ مف دفتر عقد المقاولة الموجز الصادر عف وزارة األشغاؿ العامة  –تعتبر الشروط العامة 
وأية مالحؽ وتعديالت طرأت عمييا ىي المعتمدة لغايات  7007دائرة العطاءات الحكومية لسنة  -واإلسكاف

محافظات بأنظمة توليد الطاقة الكيربائية بواسطة الخاليا مشروع تزويد مكاتب ىيئة تنظيـ النقؿ البري في ال
 مكاتب العقبة والكرؾ.  –الشمسية 
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 الجزء الثاني
 

 نــــــــاقصيـات لممنــالتعميم -أ
 ةـــــاصــخــروط الـــــشـال -ب

 والضماناتنماذج اإلتفاقيات  -ج
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 عقد المقاولة الموجز

 الثاني الجزء

 

 

 

 

 
تزوٌد مكاتب هٌئة تنظٌم النقل البري فً المحافظات بأنظمة تولٌد الطاقة الكهربائٌة بواسطة الخالٌا المشروع: 

 مكاتب العقبة والكرك  –الشمسٌة 
 

 8/6106العطاء رقم: 
 
 

 
 التعلٌمــات للمنـاقصٌــــــــن -أ

 الـشـــــروط الــخــاصـــــة -ب
 والضماناتنماذج اإلتفاقٌات  -ج

 
 
 
 
 

 
 .الشروط العامة متمماً للجزء األول من العقد الموجز / ٌعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة 

إّن ما ٌرد فً هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعدٌل على مواد الشروط العامة ٌعتبر سائداً وٌؤخذ 
 واد .به بالقدر الذي ٌفسر أو ٌضٌف أو ٌلغً أو ٌعّدل على تلك الم
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 أ. التعميمات لممناقصين 
 

 (   7006    /    8العطاء رقـ )  
تزويد مكاتب هيئة تنظيم النقل البري في المحافظات بأنظمة توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخاليا الخاص بمشروع: 

 مكاتب العقبة والكرك  –الشمسية 
 
خ المناقصة بموجب اإلعالف عف طرح العطاء والراغبيف باالشتراؾ في يمكف لممقاوليف الذيف يحؽ ليـ شراء نس (0)

 . عوة مقابؿ دفع ثمف النسخة المقررالمناقصة أف يتقدموا لمحصوؿ عمى نسخة مف وثائؽ العطاء الموزعة مع الد
 
 ئق العطاء لهذا المشروع ما يمي :تشمل وثا (7)

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

 الجزء الثاني: -
 التعميمات لممناقصيف - أ

 الشروط الخاصة - ب
 نماذج االتفاقيات والضمانات -ج

 

 المواصفات العامة والمواصفات الخاصة الجزء الثالث: -
 جداوؿ الكميات واألسعار 

 
 إعداد وتقديم عروض المناقصات

 

 :طريقة تقديم العروض
صة أف يقـو بزيارة موقع العمؿ ، وأف يتعرؼ عميو وأف يحصؿ ينبغي عمى مف يرغب باالشتراؾ في ىذه المناق (3)

بنفسو وعمى مسؤليتو ونفقتو الخاصة، عمى جميع المعمومات الالزمة لو لتقديـ العرض ، وأف يتفيـ ماىيتيا 
المحمية ، وظروؼ العمؿ ، وكؿ األمور اآلخرى التي ليا  والظروؼ المحيطة بالمشروع وسائر العادات 
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 ة ، أو تمؾ التي تؤثر عمى وضع أسعار عرضو .عالقة بالمناقص
يقدـ العرض عمى نموذج عرض المناقصة المدرج في ىذا الدفتر ، ويقـو المناقص بتعبئة النموذج وجداوؿ  -أ 

 الكميات واألسعار وأي مالحؽ أخرى ويوقع وثائؽ المناقصة في األماكف المحددة لذلؾ .
 .ميات باألرقاـ والكممات بخط واضحداوؿ الكيشترط أف يكوف تعبئة خانة أسعار الوحدة في ج -ب 
ذا أجرى المناقص أي تعديؿ أو إذا أخّؿ مف قبؿ المناقص عمى وثائؽ العطاءال يجوز إدخاؿ أي تعديؿ  -ج  ، وا 

 بأي مف ىذه التعميمات ، فإّف ذلؾ يؤدي إلى رفض عرضو .
 

ت ودعوة العطاء وأف يشتمؿ العرض يجب عمى المناقص أف يقدـ عرضو عمى النسؽ المطموب في ىذه التعميما  (4)
 عمى البيانات والمعمومات التالية :

 عنواف المناقص الرسمي الكامؿ . - أ
 وضع منشأة المناقص فردًا كاف أو شركة وكتاب التفويض لممسؤوؿ المفوض بالتوقيع عنيا . - ب
الممتـز بيا ، والمشاريع  خبرة المناقص ومؤىالتو ، مع بياف وصؼ المشاريع التي سبؽ وأف أنجزىا -ج

 ، وبياف نسب إنجازىا بأرقاـ واقعية .حالياً 
يرفؽ مع العرض المقدـ كفالة مالية أو شيؾ مصدؽ لصالح صاحب العمؿ وألمره، بالمبمغ المحدد في  -د

الممحؽ كدليؿ عمى جدّية التزاـ المناقص لمدخوؿ في المناقصة ، وعمى أف تكوف تمؾ الكفالة صادرة عف 
 في األردف .بنؾ مرخص لو لمعمؿ 

( أياـ مف 7تعاد ىذه الكفاالت لممناقصيف الذيف لـ يحؿ عمييـ العطاء ، حسبما تقرره المجنة خالؿ) 
تاريخ إحالة العطاء أو انتياء صالحية كفالة المناقصة أييما أسبؽ ، أما المناقص الذي يحاؿ ليو 

 قد .العطاء فتعاد إليو ىذه الكفالة بعد أف يقدـ ضماف األداء وقوع الع
أي معمومات أو بيانات أخرى يطمب إلى المناقص تقديميا أو إرفاقيا بعرضو إذا كانت مطموبة بموجب   -ىػ

 الشروط الخاصة اإلضافية أو المواصفات الخاصة أو ىذه التعميمات .
 

ف تمؾ البنود تعتبر األسعار التي يدونيا المناقص أماـ البنود في جدوؿ الكميات عمى أنيا القيمة الكمية كؿ م (5)
 نيا تشمؿ كذلؾ األعماؿ التمييدية.بصورة منجزة قابمة لمتسميـ ، وأ

 

 توضيح االلتباس: (6)
إذا كاف ىناؾ أي التباس أو تناقض في وثائؽ العطاء، أو كانت ىناؾ حاجة لتوضيح أي غموض في وثائؽ  

زالة العطاء ، فعمى المناقص أف يتقدـ بطمب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات المخ تصة مف أجؿ التوضيح وا 
( أياـ ، ويتـ توزيع اإلجابة عمى 7حدد لفتح العطاء بما ال يقؿ عف )االلتباس في موعد يسبؽ التاريخ الم

، وال يجوز أف يتخذ مثؿ ىذا التوضيح مبررًا لطمب تمديد جميع المناقصيف المتقدميف لمعطاءاالستفسارات عمى 
 الموعد المحدد لتقديـ العرض .
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 إيداع العروض: (7)
( الخاص      7006 /     8يقدـ العرض متكاماًل وفي ظرؼ مختـو عميو مف الخارج عطاء )     -أ

تزويد مكاتب هيئة تنظيم النقل البري في المحافظات بأنظمة توليد الطاقة الكهربائية بواسطة  :بمشروع 
   مكاتب العقبة والكرك /الخاليا الشمسية
 مختصة في إعالنيا عف العطاء وذلؾي صندوؽ العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات الواسـ المقاوؿ ويودع ف

 في أو قبؿ الموعد والتاريخ المحدديف لإليداع .
 

 .داع يرفض ويعاد إلى صاحبو مقفالً إّف أي عرض يقدـ بعد موعد اإلي -ب
ذا نص في دعوة العطاء إاّل إ  ،ناقصيفتفتح العروض عادة في جمسة عمنية بحضور مف يرغب مف الم -ج

 عمى اتباع أسموب آخر .
 

 إلزامية العروض: (8)
يعتبر العرض المقدـ ممزمًا لممناقص وال يجوز سحب ىذا العرض بعد تقديمو ويظؿ العرض ممزمًا لممناقص  

ـ أطوؿ مف ( يومًا ابتداء" مف تاريخ إيداع العروض إاّل إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزا60الذي تقدـ بو لفترة )
 ىذه المدة .

 

 عمالت الدفع وسعر المناقصة : (9)
 إاّل إذا نص عمى غير ذلؾ في شروط دعوة العطاء. األردني عمى المناقص تقديـ أسعاره بالدينار         

 

حالة العطاء   تقييم العروض وا 
 

 تقييـ العروض: (01)
ت الحكومية الصادرة بموجب نظاـ األشغاؿ يتـ دراسة عروض المناقصات وتقيػيميا بموجب تعميمات العطاءا

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

 أسموب تدقيؽ العروض : (00)
، فممجنة ي مبمغ وما يجب أف تكوف عميو ىذه إذا وجد في العرض خطأ أو تناقض بيف حساب جممة أ -أ

بما يتفؽ وتطبيؽ سعر الوحدة  وبالتالي يتـ تعديؿ مجموع األسعار أو  المختصة الحؽ بتعديؿ جممة المبمغ
 المبمغ اإلجمالي لمعطاء وفقًا لذلؾ .

، فتعتبر كتابة الكممات ىي الممزمة وتصحح رقاـ عف المذكور كتابة بالكمماتإذا اختمؼ العدد المذكور باأل -ب
 معقولة .القيمة تبعًا لذلؾ ، إاّل إذا كانت القيمة بالكممات غير 

، فإنو يتـ تصحيح المجموع ويكوف المجموع المصحح ممزمًا خطأ في أي مف العمميات الحسابية إذا وجد -ج
 لممناقص .
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إذا وجد أّف المناقص لـ يقـ بتسعير بند أو أكثر مف البنود ، فإنو يحؽ لمجنة المختصة إما رفض العرض  -د
عمى بنود العطاء األخرى ، وعمى المناقص تنفيذىا ) فيما  أو اعتبار تمؾ البنود غير المسعرة وكأنيا محممة

 إذا أحيؿ عميو العطاء ( بدوف مقابؿ .
 -أو مبالغ فييا ، فممجنة المختصة الحؽ بما يمي: المناقص بتسعير بند بصورة مغموطةإذا قاـ  -ىػ

 ، أورفض العرض -0
 ار المناقصيف اآلخريف )تعديؿ األسعار بمعرفة المقاوؿ مستأنسة بأسعار السوؽ الدارجة وأسع -7

شريطة أف تبقى القيمة اإلجمالية لمعرض بعد التعديؿ مساوية أو أقؿ مف قيمة العرض بعد التدقيؽ 
 الحسابي ( .

تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقيا في إىماؿ أي عرض غير متقيد بما ورد في ىذه التعميمات ، كما  (07)
حالة العطاء دوف التقيد بأقؿ العروض قيمة ، ويتـ تمارس صالحياتيا بموجب أحكاـ نظاـ األ شغاؿ الحكومية وا 

 كؿ ذلؾ دوف أف يكوف ألي مناقص لـ يُفز بالعطاء أي حؽ في مطالبة صاحب العمؿ بأي تعويض إزاء ذلؾ . 
 
 

 الضمانات ) الكفاالت (
 (:ضماف األداء )كفالة التنفيذ (03)

( يومًا مف تاريخ إبالغو خطيًا بإحالة العطاء 04العقد خالؿ فترة ) عمى المناقص الفائز بالعطاء أف يقـو بتوقيع
عميو أو تمزيمو لو ، وعمى المناقص أف يقدـ إلى صاحب العمؿ ضماف األداء عند توقيع اتفاقية العقد حسب 
 نموذج الضماف المرفؽ ، وتكوف قيمة ىذا الضماف الصادر عف أحد البنوؾ المرخصة لمعمؿ في األردف بالقيمة
المحددة في الممحؽ وذلؾ ضمانًا لتنفيذ التزامات العقد تنفيذًا تامًا ، ولدفع ما قد يترتب عمى المقاوؿ وفاء 

 ألغراض العقد .
إذا رفض المناقص أو تأخر عف توقيع اتفاقية العقد ، أو عجز عف تقديـ ضماف األداء المطموب ، فعندىا يحؽ 

قة بعرضو دوف الرجوع إلى القضاء ، وال يكوف لممناقص أي حؽ لصاحب العمؿ مصادرة كفالة المناقصة المرف
 في المطالبة بيا أو بأي تعويض بشأنيا.

 

 (:كفالة الصيانةضماف إصالح العيوب ) (04)
عمى المقاوؿ أف يقدـ لصاحب العمؿ عند تسممو اإلشعار بتسمـ األشغاؿ ، ضماف إصالح العيوب ) كفالة 

المنجزة ، لضماف قيامو بتنفيذ أعماؿ إصالح العيوب واستكماؿ النواقص  شغاؿاأل% مف قيمة 5الصيانة ( بقيمة 
والصيانة المطموبة لممدة المنصوص عمييا في ممحؽ عرض المناقصة ، وبحيث تكوف صادرة عف بنؾ مرخص 

 لمعمؿ في األردف ، وبتسميـ ىذه الكفالة لصاحب العمؿ ُيعاد لممقاوؿ ضماف األداء المنوه عنو أعاله .
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 الشروط الخاصة -ب

 
 وصف المشروع موضوع هذا العطاء :

 
بناء وتشغيؿ نظاـ توليد طاقة كيربائية باستخداـ الطاقة الشمسية وذلؾ لكؿ مف مكتب تجييز وتقديـ وتوريد وتركيب و  

 .كيمو واط ذروة( 00) وبقدرة الييئة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ومكتب الييئة في الكرؾ

 

 جهاز المقاول المنفذ:  ■
 

 -يتعيف عمى المقاوؿ توفير عناصر جيازه المنفذ بالمؤىالت واألعداد التالية :     
سنوات في مجاؿ  3بخبرة ال تقؿ عف  0: ميندس مدني عدد ممثؿ المقاوؿ ) متفرغًا لمعمؿ في المشروع ( (0)

 المباني الحديدية .
 في مجاؿ الطاقة الشمسية.سنوات متفرغ  3ميندس كيرباء بخبرة ال تقؿ عف   (6)
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 نماذج االتفاقيات والضمانات -ج
 نموذج كتاب عرض المناقصة 0-ج

Letter of Tender 
           مكاتب العقبة والكرك  -هيئة تنظيم النقل البري في المحافظات بالطاقة الشمسية  تزويد مكاتبالمشروع: 
 العطاء رقم:

 ................................................................................ ........................................................ ....................................................................إلى السادة )صاحب العمؿ(:

قد ، والمواصفات وجداوؿ الكميات، كما قمنا بدراسة شروط العلقد قمنا بزيارة الموقع والتعرؼ عمى الظروؼ المحيطة بو ، 

............ .................................................................... ........................................................ومالحؽ العطاء ،وممحؽ عرض المناقصة

. ونعرض نحف الموقعيف أدناه أف نقـو بتنفيذ فيذ أشغاؿ المشروع المذكور أعالهالمتعمقة بتن ....................................................................

صالح أية عيوب فييا وفقًا ليذا العرض الذي يشمؿ كؿ ىذه الوثائؽ المدرجة أعاله مقابؿ  نجازىا وتسميميا وا  األشغاؿ وا 

 .بح مستحقًا لنا بموجب شروط العقدأو أي مبمغ آخر يص............................................................................................................... مبمغ إجمالي وقدره :

لنا ،  ( يومًا مف تاريخ إيداع العروض ، وأّف يظؿ العرض ممزماً 90نوافؽ عمى االلتزاـ بعرض المناقصة ىذا لمدة )

، كما نقر بأّف ممحؽ عرض المناقصة يشكؿ جزءا" ال يتجزأ مف وقت قبؿ انقضاء مدة االلتزاـ ىذهويمكنكـ قبولو في أي 

 كتاب المناقصة " .

( مف شروط العقد ، وأف نباشر العمؿ 4/4نتعيد في حالة قبوؿ عرضنا ، أف نقدـ ضماف األداء المطموب بموجب المادة )

 .وثائؽ العقد خالؿ "مدة اإلنجاز" رة ، وأف ننجز األشغاؿ ونسمميا ونصمح أية عيوب فييا وفقًا لمتطمباتبتاريخ أمر المباش

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

 زمًا فيما بيننا وبينكـ .أو قرار اإلحالة الذي تصدرونو ، يعتبر عقدًا مم

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

 

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

 ....................................................................توقيع المناقص : 

 .................................................................... شاىد:
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 الملحق 2 –ج 
Appendix 

 

 مف اتفاقية العقد .يعتبر ىذا الممحؽ جزءًا   ■
 

مالحظة: باستثناء البنود التي تمت تعبئتيا وفقًا لمتطمبات صاحب العمؿ ، فإّف المقاوؿ ممـز باستكماؿ البيانات التالية 

 قبؿ تقديـ عرضو .
 البٌان الموضوع المادة

بأنظمة لمتعلقة ا المواصفات الفنٌة العامة والخاصة المواصفات 1/1/2

    تولٌد الطاقة الكهربائٌة بواسطة الخالٌا الشمسٌة

 أردنً ( دٌنار    555)      كفالة الدخول فً المناقصة 

 ٌوماً تقوٌمٌاً   (  65)    مدة اإلنجاز  1/1/9

 االتفاقٌة -1 أولوٌة وثائق العقد 1/3

 الشروط الخاصة -2  

 الشروط العامة -3  

 تالمواصفا -4  

 تصمٌم المقاول ) إن وجد( -5  

 جداول الكمٌات  -6  

 القانون األردنً القانون الذي ٌحكم العقد 1/4

 اللغة العربٌة لغة العقد 1/5

 بتارٌخ المباشرة توفٌر الموقع 2/1

  ممثل صاحب العمل 3/1

  المهندس 3/2

 ضمان األداء ) كفالة التنفٌذ(  4/4

 القٌمة -        

 من قٌمة العقد% ( 15)

 قٌمة األشغال المنجزة% ( 5) (الة إصالح العٌوب )كفالة الصٌانةكف 

 متطلبات تصمٌم المقاول 5/1

 ) إن وجد التصمٌم( 

 

على المقاول  –برنامج العمل  7/2

 النموذج  -تقدٌمه

 ( أٌام من تارٌخ المباشرة برنامج خط7ًخالل )

 تعوٌضات التأخٌر  7/4

 قٌمة ال -             

 

 ( دٌنار عن كل ٌوم تأخٌر  35) 
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  %( من قٌمة العقد15)   الحد األقصى -              

 فترة اإلشعار بإصالح العٌوب  9/1

 ) فترة الصٌانة (

بموجب المادة  إنجاز األشغال( ٌوماً من تارٌخ 365)

(8/2) 

  التغٌـٌرات: العمل بالمٌاومة 15/2

 كٌل مع جدول الكمٌاتبال تقدٌر قٌمة األشغال 11/1

 بالمقطوع

 

 %( للمواد والتجهٌزات اآللٌة الموردة 85) النسبة المئوٌة مقابل التحضٌرات 11/2
 

 %( من قٌمة البند أٌهما أقل85أو )  

 ( دٌنار       6555)    الحد األدنى لقٌمة الدفعة المرحلٌة 11/3

 %( من قٌمة كل دفعة5) نسبة المبالغ المحتجزة 11/4

 الدٌنار األردنً عملة الدفع 11/7

الفائدة القانونٌة على الدفعات  11/8

 المتأخرة

 

التأمٌنات المطلوب من المقاول  14/1

 استصدارها

 

األشغال بما فٌها المواد  -أ 

 والتجهٌزات

 %( من قٌمة العقد115)

 القٌمة االستبدالٌة معدات المقاول -ب   

 دٌنار عن كل حادث منفرد (25555) ضد الطرف الثالث -ج   
 مهما بلغ عدد الحوادث

  المستخدمٌن والعمال -د   
 

 سلطة تعٌـٌن مجلس فض الخالفات 15/1

 )إذا لم ٌتم اإلتفاق على تعٌـٌنها(

 جمعٌة المحكمٌن األردنٌـٌن

  التحكٌم : 15/3

 بموجب قانون المملكة األردنٌة الهاشمٌة القانون الواجب التطبٌق        

 األردن  مكان التحكٌم      

 اللغة العربٌة لغة التحكٌم     

 واحد عدد المحكمٌن     
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 نموذج كفالة المناقصة 3 –ج 
Form of Tender Guarantee 

 

 مكاتب العقبة والكرك            -هيئة تنظيم النقل البري في المحافظات بالطاقة الشمسية  تزويد مكاتبالمشروع: 
 )      /        (  قم:العطاء ر 

 ................................................................................ ........................................................ ....................................................................إلى السادة )صاحب العمؿ(:

سيتقدـ بعرض لممناقصة   ................................................................................ ........................................................ د تـ إعالمنا أّف المناقص :شركة:لق

لعطاء تنص عمى أف يتقدـ المناقص بكفالة لممشروع المنوه عنو أعاله استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانت شروط ا

 مناقصة مع عرضو ، وبناء" عمى طمبو ، فإّف مصرفنا:

فع لكـ مبمغ يكفؿ بتعيد ال رجعة عنو أف يد ................................................................................ ........................................................بنؾ 

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

خر موعد لتقديـ العروض أو قبؿ انقضاء أّف المناقص ، بدوف موافقة منكـ ، قاـ بسحب عرضو بعد انقضاء آ -أ

 ( يومًا ، أو 90صالحية العرض المحددة بػ )

بأّف المناقص قد رفض تصحيح األخطاء التي وردت في عرضو بما يتوافؽ مع الشروط المحددة لتدقيؽ العروض  -ب

 في التعميمات الموجية إلى المناقصيف ، أو 

 نو أخفؽ في إبراـ اتفاقية العقد ، أوأنكـ قد قمتـ بإحالة العطاء عميو ، ولك -ج

 أنكـ قد قمتـ بإحالة العطاء عميو ، ولكنو أخفؽ في تقديـ ضمانات األداء بموجب شروط العقد،  -د

( يومًا ويتعيف إعادتيا إلينا ، كما أّف ىذه الكفالة 90وعمى أف يصمنا الطمب قبؿ انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )

 معموؿ بيا في األردف .تحكميا القوانيف ال

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

 ....................................................................المفوض بالتوقيػع 

 ....................................................................التاريػػػػػػخ
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 نموذج اتفاقية العقد 4 –ج 
agreement 

 ......................................... ........................................................................................................... ........................................................ : صاحب العمل
 ............ ........................................................................................................................................ ........................................................ :المقـــاول

_____________________________________________________________ 

هيئة تنظيم النقل البري في المحافظات بالطاقة  تزويد مكاتب يرغب صاحب العمؿ في تنفيذ األشغاؿ المتعمقة بمشروع
 مكاتب العقبة والكرك    -الشمسية 

  
 (    OFFERالعرض   )   أواًل:

مدرجة في الممحؽ ، والذي يعتبر جزءًا ال يتجزأ مف ىذه االتفاقية ، ويعرض المقاوؿ اف لقد قاـ المقاوؿ بتفحص الوثائؽ ال
صالح أية عيوب فييا وفق ( ....................................................................، مقابؿ مبمغ إجمالي قدره )ًا لمتطمبات العقديقـو بتنفيذ األشغاؿ وا 

 ح مستحقًا لو بموجب أحكاـ العقد . أو أي مبمغ آخر يصب
عادة نسخة  إف ىذا العرض ، الذي تقدـ المقاوؿ بنسختيف أصميتيف موقعتيف منو ، يمكف لصاحب العمؿ قبولو بتوقيعو وا 

 ....................................................................أصمية واحدة منو إلى المقاوؿ وذلؾ قبؿ تاريخ 
 لمقاوؿ متفيـ لحؽ صاحب العمؿ بأنو غير ممـز بقبوؿ اقؿ األسعار أو قبوؿ أي عرض تـ تسممو لتنفيذ األشغاؿ .إف ا

 ....................................................................توقيع المقاوؿ : 
 ....................................................................التاريػػػخ :   

        
 : ( ACCEPTANCEقبول )  ثانيًا:

صالح أية  إّف صاحب العمؿ ، بمجرد توقيعو أدناه ، قد قبؿ بعرض المقاوؿ ويوافؽ انو إزاء قياـ المقاوؿ بتنفيذ األشغاؿ وا 
 عيوب فييا ، سيقـو بموافاتو بالدفعات حسب أحكاـ العقد.

 ....................................................................قيمة العقد: 
 يـو تقويمي 60: مدة اإلنجاز

 تعتبر ىذه االتفاقية نافذة بتاريخ تسمـ المقاوؿ لمنسخة األصمية الموقعة مف قبؿ صاحب العمؿ.
 .................................................................... توقيع صاحب العمؿ:

 ....................................................................وقيع عنو : المفوض بالت

 .................................................................... وظيفتو :

 .................................................................... التاريخ:
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 ة فّض الخالفاتنموذج اتفاقي 5 –ج 
Dispute Adjudication Agreement 

 مكاتب العقبة والكرك    -هيئة تنظيم النقل البري في المحافظات بالطاقة الشمسية  تزويد مكاتبوصف المشروع : 
 ................................ ................................ ................................عنوانه: .  ..................................... ........................... ...............................صاحب العمــل :

 .................. ................................ .............................................. عنوانه:    ................................ ................................ ................................  المقـــــاول :
 ................ ................................................................ ................ عنوانه:  ................................ ................................ ................................ عضو المجمـس :

___________________________________________________________ 

لما قاـ صاحب العمؿ والمقاوؿ بإبراـ " اتفاقية العقد " وكونيما يرغباف مجتمعيف بتعيػيف الحكـ ويسمى أيضًا " المجمس " 
DAB  المقاوؿ وعضو المجمس ، قد اتفقوا عمى ما يمي :" ، فإّف كاًل مف صاحب العمؿ و- 

 
تعتبر الشروط الممحقة بيذه االتفاقية شروطًا التفاقية فّض الخالفات ، مع إدخاؿ التعديالت التالية عمييا:  -0

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

 

النحو ( مف شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإنو سوؼ يتـ دفع بدؿ أتعاب الحكـ عمى 07عماًل بأحكاـ المادة ) -7

 -التالي :

 بدؿ استبقاء ) مبمغ شيري أو مقطوع ( . -

 )          ( دينار عف كؿ يـو كمياومات . -

 مضافًا إلييا النفقات األخرى . -

إزاء قياـ صاحب العمؿ والمقاوؿ بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى بشروط اتفاقية فض الخالفات ، فإّف الحكـ  -3

 " المجمس " كمسو لمخالفات وفقًا ألحكاـ ىذه االتفاقية . يتعيد بأف يقـو بمياـ

يتعيد صاحب العمؿ والمقاوؿ مجتمعيف ومنفرديف بأف يدفعا لمحكـ ، إزاء أدائو لمياـ فض الخالفات بدؿ االستبقاء  -4

 والمياومات والنفقات األخرى التي تتحقؽ لو بموجب شروط اتفاقية فض الخالفات .

 . وتعبر لغة االتصاالت بيف الفريقيف ىي المغة العربية  خاضعة ألحكاـ القانوف األردني إّف ىذه االتفاقية -5
 

 صاحب العمل    المقاول        الَحكمَ 

 

 وقد شهد على ذلك
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 قواعد اتفاقية فض الخالفات ) القواعد (
 

 

( يومًا مف تاريخ نشوء الخالؼ ، باتفاؽ الفريقيف 70)مدة ال تتجاوز في حالة نشوء خالؼ  يسمى ) الحكـ ( خالؿ  .0
ذا لـ يتـ االتفاؽ عمى ذلؾ فبإمكاف أي فريؽ الطمب إلى سمطة التعيػيف المحددة في الممحؽ لتعيػينو  عمى تسميتو . وا 

ذا التعيػيف ويعتبر ى مف تاريخ تقديـ الطمب إلييا ( يوماً 04مده ال تتجاوز ) خالؿ وعمى سمطة التعيػيف أف تقـو بتعيػينو
 . ممزمًا لمطرفيف

يمكف إنياء تعيػيف الحكـ باالتفاؽ بيف الفريقيف ، وتنقضي مدة التعيػيف عند انتياء فترة الصيانة أو إصدار قرار الحكـ أو  .7
 سحب الخالؼ المحوؿ لمحكـ أييما يقع الحقًا .

ريقيف ، وال يجوز لو تقديـ النصح إلى أي يتعيف عمى الحكـ أف يكوف ويبقى خالؿ أداء ميمتو محايدًا ومستقاًل عف الف .3
فريؽ إاّل باطالع وموافقة الفريؽ اآلخر ، وعميو أف يفصح فورًا وخطيًا عف أي شئ أصبح عمى عمـ بو مما قد يؤثر 

 عمى حياديتو أو استقالليتو .
لة لعرض قضيتو يتعيف عمى الحكـ أف يتصرؼ بإنصاؼ وسوائية فيما بيف الفريقيف ، بإعطاء كؿ منيما فرصة معقو  .4

 وتقديـ ردوده عمى ما يقدمو الفريؽ اآلخر .
يتعيف عمى الحكـ أف يتعامؿ مع تفاصيؿ العقد ونشاطاتو وجمسات االستماع التي يعقدىا بسرية تامة ، وأف ال يصرح  .5

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

بو أو أمر أغفمو إاّل إذا أمكف إثبات أّف ما قاـ بو ناتج  قاـال يعتبر الحكـ في أي حاؿ مسؤواًل عف أي إدعاء بشأف فعؿ  .6
 عف سوء نية .

وقت والمكاف المذيف يحددىما ولو أف لمحكـ أف يقرر زيارة الموقع وأف يعقد جمسة استماع يدعى إلييا الفريقاف في ال .7
 يطمب أية وثائؽ منيما ، وعمى الفريقيف االستجابة لطمب بيذا الخصوص .

يتعيف عمى الحكـ أف يتصرؼ كخبير غير متحيز ) وليس كمحكـ ( ، ويكوف متمتعًا بالصالحية الكاممة لعقد جمسات  .8
اعد باستثناء ىذه القواعد ، ويتمتع في ىذا السياؽ بالصالحيات االستماع كما يراه مناسبًا دوف التقيد بأية إجراءات أو قو 

 -التالية :
 الخالفات المحالة إليو . نطاؽأف يقرر مدى صالحيتو الذاتية ، وكذلؾ  -أ

 أف يستعمؿ معرفتو المتخصصة ) إف توفرت ( . -ب
 أف يتبنى اعتماد أسموب االستجواب . -ج
 حؽ بموجب أحكاـ العقد .أف يقرر دفع نفقات التمويؿ التي تست -د
 أف يراجع وينقح أي تعميمات أو تقديرات أو شيادات أو تقيػيـ فيما يتعمؽ بموضوع الخالؼ . -ىػ
أف ال يسمح ألي شخص غير المقاوؿ وممثمو وصاحب العمؿ وممثمو ، لحضور جمسات االستماع ، ولو أف  -و
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، بعد التحقؽ مف أنو تـ إبالغو بصورة صحيحة  يستمر في عقد جمسة االستماع إذا تغيب أي فريؽ عف الحضور
 عف موعد الجمسة .

 بدوف الموافقة الخطية المسبقة مف قبؿ الفريقيف  لمغير ال يجوز لمحكـ التنازؿ عف االتفاقية -9
 يراعى أف ال يستدعى الحكـ كشاىد لتقديـ أي دليؿ بالنسبة ألي خالؼ ناشئ عف العقد أو متصؿ بو . -00
ـ أف يتوقؼ عف العمؿ إذا لـ يتـ الدفع لو خالؿ الميمة المحددة ، شريطة أف يرسؿ إلى الفريقيف إشعارًا يحؽ لمحك -00

 . يوماً (  78بذلؾ مدتو ) 
إذا  تخمؼ المقاوؿ عف الدفع مقابؿ المطالبات التي تقدـ إليو مف الحكـ ، يقـو صاحب العمؿ بالدفع إلى الحكـ ولو  -07

 مقاوؿ مف مبالغ إزاءىا .أف يسترد ما يترتب عمى ال
. وفي حالة استقالتو أو موتو أو عجزه عف ( يوماً 70لفريقيف بإشعاره مدتو )يمكف لمحكـ أف يستقيؿ شريطة أف يعمـ ا -03

أداء ميامو أو إنياء عقده أو رفضو االستمرار في أداء ميامو بموجب ىذه  القواعد، فإنو يتعيف عمى الفريقيف أف 
 ( يومًا مف تاريخ انقطاعو .04لو خالؿ ) يقوما بتعيػيف بديؿ

يتعيف أف تكوف لغة االتصاؿ بيف الفريقيف وكذلؾ الحكـ والفريقيف ، ولغة التداوؿ في الجمسات ، بالمغة المحددة في  -04
 اتفاقية فض الخالفات وأف يتـ إرساؿ نسخ عف أية مراسالت إلى الفريؽ اآلخر .

( 70خطيًا إلى الفريقيف بشأف أي خالؼ يحاؿ إليو وذلؾ خالؿ فترة ال تتعدى )يتعيف عمى الحكـ أف يصدر قراره  -05
يومًا مف تاريخ إحالة الخالؼ إليو أو مف تاريخ سرياف اتفاقية فض الخالفات ، إف كانت قد تمت بعد إحالة الخالؼ 

 .فيو بأنو يتـ وفقًا ليذه القواعدإليو . يجب أف يكوف القرار مسببًا ، وأف ينوه 
( آنفًا بعممو ، أو تصرؼ بسوء نية ، فإنو يعتبر غير مستحؽ لقبض 3إذا قاـ الحكـ بنقض أي مف أحكاـ البند رقـ ) -06

بدؿ أتعابو أو نفقاتو ، ويتعيف عميو أف يرد تمؾ الرسـو والنفقات التي تـ صرفيا لو ، إذا نتج عف ذلؾ النقض أف 
 مة أو غير فاعمة .قراراتو أو إجراءاتو بشأف حؿ الخالفات أصبحت باط

 -تدفع أتعاب الحكـ عمى النحو التالي : -07
 بدؿ االستبقاء كمبمغ شيري أو مقطوع . ‒
 عف كؿ يـو عمؿ في زيارة الموقع أو عقد جمسات االستماع . المساومات ‒
 .الفاكسات ومصاريؼ السفر واإلعاشةمضافًا إلييا نفقات أداء المياـ مثؿ المكالمات الياتفية و  ‒
 المياومات ثابتًا طيمة مدة أداء الحكـ لميامو .يبقى بدؿ  ‒
( يومًا مف تاريخ تسممو لمفواتير الخاصة بذلؾ  78يتعيف عمى المقاوؿ أف يدفع لمحكـ بدؿ أتعابو ونفقاتو خالؿ )  ‒

 % ( منيا الحقًا .50ويقـو صاحب العمؿ بدفع ما نسبتو ) 
بسبب نقضيا أو إنيائيا أو انعداـ أثرىا ، فإنو يتـ النظر إذا نشأ أي خالؼ يتعمؽ باتفاقية فض الخالفات ، أو  -08

 في الخالؼ وتسويتو بموجب أحكاـ قانوف التحكيـ األردني .
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 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( 6 –ج 
Performance Guarantee 

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

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

 )      /    (بخصوص العطاء رقـ 

تزويد مكاتب هيئة تنظيم النقل البري في المحافظات بأنظمة توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخاليا  المتعمؽ بمشروع :

 مكاتب العقبة والكرك  –الشمسية 

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

..............................................................وذلؾ لضماف تنفيذ العطاء المحاؿ عميو حسب ...

الشروط الواردة في وثائؽ عقد المقاولة ، وأننا نتعيد بأف ندفع لكـ . بمجرد ورود أوؿ طمب خطي منكـ المبمغ المذكور أو 

ذكر األسباب الداعية ليذا الطمب بأّف المقاوؿ قد رفض أو أخفؽ في  أي جزء تطمبونو منو بدوف أي تحفظ أو شرط. مع

تنفيذ أي مف التزاماتو بموجب العقد . وذلؾ بصرؼ النظر عف أي اعتراض أو مقاضاة مف جانب المقاوؿ عمى إجراء 

 الدفع .

 

لعقد المحدد مبدئيًا وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعوؿ مف تاريخ إصدارىا ولحيف تسمـ األشغاؿ المنجزة بموجب ا

بتاريخ..................... شير.....................مف عاـ...................... ما لـ يتـ تمديدىا أو تجديدىا بناء" 

 عمى طمب صاحب العمؿ .
 

 

 توقٌع الكفٌل/ مصرف:....................
 

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

 التارٌــــخ  : .......................                                                           
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 نموذج ضمان إصالح العيوب ) كفالة الصيانة ( 7 –ج 
Defects Liability Guarantee 

 

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

 ................................................................................................................................... .......................................يسرنا إعالمكم بأّن مصرفنا: 

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

 (       /       لعطاء رقـ )   بخصوص ا

مشروع تزويد مكاتب هيئة تنظيم النقل البري في المحافظات بأنظمة توليد الطاقة الكهربائية بواسطة المتعمؽ بمشروع: 

 مكاتب العقبة والكرك  –الخاليا الشمسية 

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

ؿ اإلصالحات والصيانة بموجب أحكاـ عقد المقاولة وذلؾ ضمانًا اللتزاـ المقاوؿ لتنفيذ جميع التزاماتو فيما يخص أعما

ننا نتعيد بأف ندفع لكـ  المبمغ المذكور أو أي جزء تطمبونو منو بدوف  -بمجرد ورود أوؿ طمب خطي منكـ  -الموجز.  وا 

يخص أي تحفظ أو شرط / مع ذكر األسباب الداعية ليذا الطمب بأف المقاوؿ قد رفض أو أخفؽ في تنفيذ التزاماتو فيما 

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

 إجراء الدفع .

 

وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعوؿ مف تاريخ إصدارىا ولحيف التسمـ النيائي لألشغاؿ  بموجب العقد وقياـ المقاوؿ بإكماؿ 

 .ؿة ما لـ يتـ تمديدىا أو تجديدىا بناء" عمى طمب صاحب العمالنواقص واإلصالحات المطموب

 

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

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

 ................... ................... ................... ...................التاريػػػػخ  :                                                      
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 نموذج إقرار بالمخالصة 8 -ج
Discharge Statement 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه :
 

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

 

 

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

 

 

 نحن الموقعٌن إمضاءاتنا وخاتمنا فً أدناه : نقر
.................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................... 

 

 

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

 

 

 (   دينارًا أردنياً ..................................................................................................مبمغ ) ................................................................................................بأننا قبضنا مف 

مشروع تزويد مكاتب هيئة تنظيم النقل البري في المحافظات بأنظمة توليد الدفعة الختامية عف مشروع: وذلؾ قيمة 
 مكاتب العقبة والكرك  –الطاقة الكهربائية بواسطة الخاليا الشمسية 

 
 )        /        ( موضوع العطاء رقـ :

 إلقرار أننا قد قمنا بتقديـ كافة مطالباتنا المتعمقة بالعقد وبيذا فإننا نبرئ ذمةنصرح بموجب ىذا ا

وحكومة المممكة األردنية الياشمية مف أي حؽ أو عالقة بالمشروع المبيف أعاله إبراء     .........................................................................................

 . مطمقاً 
 

 .........................................................................................وعميو نوقع تحريرًا في 

 ......................................................................................... اسـ المتعيد :

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

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

 

 الخاتم:
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 الجزء الثالث
 جداوؿ الكميات و المواصفات الفنية
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 المواصفات الفنية
 

صيانة نظاـ توليد طاقة كيربائية باستخداـ الطاقة الشمسية بقدرة تقديـ وتوريد وتشغيؿ وبناء وتجييز و المشروع عبارة عف 
 :أدناهوحسب المتطمبات والمواصفات والكرؾ   فرع العقبة -كيمو واط ذروة( لمكاتب ىيئة النقؿ البري  00)
 

 متطمبات عامة :
 .وؿ مقترحة لتركيب النظاـ الشمسيحمساحات المتوفرة و تقديـ تصاميـ و زيارة الموقع ودراسة الم لمناقصا عمى -0
 ال تقؿ عف ثالثة سنوات. ةالكيروميكانيكيعمى المناقص تقديـ كفالة صيانة لألعماؿ  -7
تي تثبت كفاءة عمى المناقص تقديـ الشيادات المخبرية الالزمة والمعتمدة مف جيات دولية ذات اختصاص وال -3

 األنظمة المطموب تركيبيا.
يتـ اعتماد جميع المعدات وأجيزة ونوع النظاـ والموافقة عميو خطيًا مف قبؿ صاحب العمؿ او مف يمثمو وفقا  -4

 ألحكاـ ىذا العقد وذلؾ بعد إحالة ىذا العطاء.
بتوفرىا بالسوؽ المحمي بعد انتياء فترة  يمتـز المقاوؿ بتأميف قطع الغيار لمنظاـ أثناء فترة الصيانة المجانية، ويتعيد -5

 الصيانة.
 عمى المناقص المحاؿ عميو العطاء تدريب كادر الييئة المعني عمى تشغيؿ وصيانة النظاـ. -6
( وشركة ERCشركة توليد الكيرباء ) يمتـز المقاوؿ التزامًا تامًا بمتطمبات وشروط وزارة الطاقة والثروة المعدنية و -7

، ويكوف مسؤواًل عف الحصوؿ عمى الموافقات المطموبة مف الجيات المعنية وفؽ )الدليؿ (EDCO)توزيع الكيرباء 
 اإلرشادي لربط نظاـ الطاقة المتجددة باستخداـ عداد صافي القياس(.

 أجور الشحف لمموقع يتحمميا المقاوؿ. -8
 

PV Modules: 

1- The )PV( module minimum power shall be (260) Watt. 

2- The (PV) modules shall be polycrystalline or mono crystalline silicon technology.  

3- The (PV) modules shall only have positive tolerance. 

4- The price also includes the frame of the PV modules , the frame must be from anodized 

aluminum alloy with coating ensuring high corrosion resistance . 

5- The modules shall have an IP65 built in plug connectors . 

6- The modules shall have an IP65 built in junction box . 
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7- The operating temperature of the modules shall be between (-20C to +80 C ) . 

8- The (PV) modules shall be guaranteed from manufacturer for 25 years , the guarantee is 

for 90 % efficiency operating for the first 10 years and 80% for the remaining 15 years . 

9- Bidder shall submit the data sheets with detailed technical specifications of the PV 

system components, as well as the drawings and installation layout and operation 

manuals. 
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 جدوؿ الكميات
 وحدة بٌان العمل الرقم

 الكٌل

 الكمٌة
)بالرقم و 

 الكتابة(

 سعر الوحدة
 )بالرقم و الكتابة(

 المبلغ

 دٌنار  فلس دٌنار  فلس

ٌانة نظام تقدٌم و تورٌد و تشغٌل و بناء و تجهٌز و ص -0
تولٌد طاقة كهربائٌة باستخدام الطاقة الشمسٌة بقدرة 

فرع  -كٌلو واط ذروة( لمكاتب هٌئة النقل البري 01)
حسب جداول الكمٌات و المواصفات أدناه  الكركالعقبة و

وعلى المقاول زٌارة الموقع ودراسة المساحات المتوفرة 
سً و تقدٌم تصامٌم و حلول مقترحة لتركٌب النظام الشم

: 

 الخاليا الشمسية : 

 لمقطوعبا
تقدٌم و تركٌب و توصٌل و فحص و تشغٌل خالٌا 

( حسب مواصفات و تعلٌمات PV modulesشمسٌة )
و الكودات الخاصة بوزارة األشغال العامة و اإلسكان 
ووزارة الطاقة و الثروة المعدنٌة , وحسب المواصفات 

 التالٌة :
1. The )PV( module minimum power shall 

be (260) Watt 

2. The (PV) modules shall be 

polycrystalline or mono crystalline 

silicon technology.  

3. The (PV) modules shall only have 

positive tolerance. 

4. The price also includes the frame of the 

PV modules , the frame must be from 

anodized aluminum alloy with coating 

ensuring high corrosion resistance . 

5. The modules shall have an IP65 built in 

plug connectors . 

6. The modules shall have an IP65 built in 

junction box . 

7. The operating temperature of the 

modules shall be between (-20C to +80 

C ) . 

8. The (PV) modules shall be guaranteed 

from manufacturer for 25 years , the 

guarantee is for 90 % efficiency 

operating for the first 10 years and 80% 

for the remaining 15 years . 

 
 
 
 
 
 
 

 مقطوع

 
 
 
 
 
 
 

 مقطوع

    

   الخالصةٌنقل الى 
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 وحدة بٌان العمل الرقم
 الكٌل

 الكمٌة
 )بالرقم و
 الكتابة(

 سعر الوحدة
 )بالرقم و الكتابة(

 المبلغ

 دٌنار  فلس دٌنار  فلس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6- 

مواسٌر بالستٌكٌة )داخل المبنى أو معدنٌة خارج 
المبنى ( او ضمن ترنكات حسب طبٌعة العمل و 

ٌشمل السعر أي علب وصل أو علب استراحة وأٌة 
العمل  إلتمام أعمال مدنٌة أو معدنٌة أو انشائٌة تلزم

على أكمل وجه و حسب تعلٌمات المهندس المشرف 
 و حسب األصول .

 
* كما ٌشمل السعر القواطع الكهربائٌة التً تلزم 

( و عند كل ساعة  Inverterلكل محول عكس )

 رئٌسٌة و حسب متطلبات شركة الكهرباء .
 

 

 

 نظام التأريض :

 

 بالمقطوع 
 

غٌل نظام تقدٌم و تركٌب و توصٌل و فحص و تش
تأرٌض خاص بتولٌد الطاقة الكهربائٌة باستخدام 
الطاقة الشمسٌة حٌث ٌشمل السعر تأرٌض الخالٌا 
الشمسٌة و الترنكات المعدنٌة والمحوالت الكهربائٌة 
و جمٌع اللوحات الكهربائٌة المستخدمة فً النظام , 
كما ٌشمل السعر عمل حفرة تأرٌض الخاصة بذلك 

 المنهل و ٌشمل السعر و عمود النحاس و غطاء
الكوابل الكهربائٌة واألسالك الكهربائٌة الالزمة و 

و حسب  بالقٌاسات الفنٌة و الهندسٌة الصحٌحة
كودات ومواصفات وزارة األشغال العمة و االسكان 
و عمل كل ما ٌلزم إلتمام العمل على أكمل وجه 

أوم( دون تغٌٌر  0بحٌث ال تزٌد مقاومة التربة عن )
تربة و اذا لزم األمر عمل شبكة )أكثر من طبٌعة ال

عمود نحاس( و حسب تعلٌمات و ارشادات 
 المهندس المشرف و حسب األصول .

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقطوع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقطوع

    

   الخالصةٌنقل الى 
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 وحدة بٌان العمل الرقم
 الكٌل

 الكمٌة
)بالرقم و 

 الكتابة(

 سعر الوحدة
 بة()بالرقم و الكتا

 المبلغ

 دٌنار  فلس دٌنار  فلس

3- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- 

 ( :Inverterالمحول الكهربائي )

  بالعدد
تقدٌم و تركٌب و توصٌل و تشغٌل محول تٌار 

( بقدرة ال تقل Inverterكهربائً ثابت الى متردد )

 كٌلو واط ذروة حسب المواصفات التالٌة : 01عن 
 

* 3 phase DC to AC Inverter  
و السعر * امكانٌة ربط الجهاز باألجهزة األخرى 

ٌشمل أي وحدات أو أنظمة تحكم أو لوحات 
الكترونٌة تلزم , أو أٌة أجهزة الكترونٌة ٌتطلبها 

 Inverterالنظام سواء لربط الخالٌا الشمسٌة مع ال)

( مع بعضها البعض و مع Inverters( أو ال )

و من خالل عداد الشبكة الكهربائٌة الرئٌسٌة 
الكهرباء الرئٌسً و عمل كل متطلبات و تجهٌزات 
النظام و المطلوبة من شركة الكهرباء و حسب 

 األصول .
 

* ٌشمل السعر الربط الكهربائً ما بٌن الواح الخالٌا 
( و Inverterالشمسٌة و جهاز التحوٌل الكهربائً )

الى لوحة التوزٌع الكهربائٌة   Inverterمن ال ) 

ٌسٌة الخاصة بالنظام و حتى عداد الكهرباء الرئ
 الرئٌسً .

 
 

 DC and AC cables andالكوابل و القواطع  )

breakers: ) 

 بالمقطوع

السعر جمٌع الكوابل و األسالك و الوصالت  ٌشمل
الكهربائٌة على اختالف انواعها و اقطارها ما بٌن 
الخالٌا الشمسٌة نفسها و حتى أجهزة التحوٌل 

سواء كانت هذه الكوابل  (Inverters) الكهربائً

 (ACأو  DC لغاٌات استخدام )

و ٌشمل السعر تمدٌد هذه الكوابل او األسالك 
 الكهربائٌة ضمن مواسٌر بالستٌكٌة

 
 

 
 

 
 
 عدد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقطوع

 
 

 ) اثنان( 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقطوع

    

   الخالصةٌنقل الى 



 

 ماكتب امعقبة وامكرك  –امشمس ية  مرشوع تزويد ماكتب هيئة تنظمي امنقل امربي يف احملافظات بأ نظمة توميد امطاقة امكهرابئية بواسطة اخلالاي 26

 

 

 

 وحدة لعملبٌان ا الرقم
 الكٌل

 الكمٌة
)بالرقم و 

 الكتابة(

 سعر الوحدة
 )بالرقم و الكتابة(

 المبلغ

 دٌنار  فلس دٌنار  فلس

 :  نظام التثبيت -5
 

 بالمقطوع 
 

تقدٌم و تركٌب نظام تثبٌت حامل للخالٌا الشمسٌة و 
ٌشمل السعر القواعد المعدنٌة االزمة لرفع و تثبٌت 

الخالٌا موجهة للشمس الخالٌا بحٌث تكون هذه 
بالشكل الفنً و الهندسً السلٌم و حسب المواصفات 

كما ,و الكودات و حسب تعلٌمات المهندس المشرف 

ٌشمل السعر أٌة أعمال إنشائٌة أو معمارٌة أو 
( تلزم لرفع منسوب steel structureمعدنٌة )

النظام بالطرٌقة التً تضمن عدم تعرض هذه 
عوائق على السطح مثل الخالٌا للظل بسبب وجود 

)بٌت الدرج خزانات مٌاه الشرب شلرات معدات 
مٌكانٌكٌة و غٌرها ( و فً حال تركٌب هذه القواعد 
المعدنٌة فٌجب أن تكون مقاومة للصدأ او مدهونة 
حسب األصول كذلك ٌجب أن تكون بالقوة المناسبة 
لتحمل الرٌاح الشدٌدة واألمطار و حسب تعلٌمات 

 ألصول:المهندس و حسب ا
 
 
على المقاول تثبٌت القواعد الحاملة لأللواح  -ج

بارضٌة سطح المبنى بشكل جٌد و قوي و عمل 
قواعد خرسانٌة لتثبٌت القواعد المعدنٌة بشكل فنً و 
سلٌم و حسب تعلٌمات و ارشادات المهندس 

 المشرف .
 
 

 
 
 
 

 مقطوع

 
 
 
 

 مقطوع

    

   الخالصةٌنقل الى 
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 خالصة ال

الصفحة المنقول  األعمال  بيان الرقم
 منها

 القيمة
 أردني دينار فمس

 الخاليا الشمسية  0

تقديم و تركيب و توصيل و فحص و تشغيل خاليا 

( حسب مواصفات و PV modulesشمسية )

تعليمات و الكودات الخاصة بوزارة األشغال العامة و 

 اإلسكان ووزارة الطاقة و الثروة المعدنية

   73ص 

   74ص  التأريضنظام  7

 ( Inverterالمحول الكهربائي ) 3

  بالعدد

 

   75ص 

 DC and AC cables andالكوابل و القواطع  ) 4

breakers) 

 

   75ص 

   76ص  نظام التثبيت 5

 رقماً  المجموع

 

  

   تنزيل او زيادة )          (%

   رقماً  المجموع النهائي

                                   المجموع النهائي كتابًة :        
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