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 التعميمات لممناقصين  –أ 

Instructions to Tenderers 

 
 (                 /               مناقصو رقم )

 
 الخاص بمشروع :  

 
   –مناقصو 

 
والةراببين يمكن لممقاولين الذين يحق ليم شراء نسخ المناقصةة بموجةا االعةعن عةن طةر  ىةذا العطةاء   (1)

باالشةتراك يةي المناقصةةة أن يتقةدموا لمحصةةول عمةى نسةةخة مةن و ةامق العطةةاء الموزعةة مةة  الةدعو  مقابةةل 
 دي   من النسخة المقرر.

 ليذا المشروع ما يمي: تشمل و امق العطاء (2)
 دعو  العطاء بما يييا االععن -

 الششوط العامة للعقذ  :انغضء األٔل  -

 :الجزء الثاني -
 التعميمات لممناقصين -أ 

 الشروط الخاصة -ا 
 الشروط الخاصة االضايية -ج 
 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -د

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 نموذج كتاب عرض المناقصة                                          
Letter of Tender 

 
 

المشروع :                                               مناقصو رقم : 
....................................... 

 
 

 ......إلى الساد  )صاحا العمل( : .........    .....................
لقد قمنا بزيار  الموق   والتعرف عمى الظروف المحيطة بو  كما قمنا بدراسة شروط العقد  والمواصفات  
والمخططات  وجداول الكميات  وممحق عرض المناقصة  والجداول األخرى  ومعحق العطاء ذات األرقام: 

ع المذكور أععه. ونعرض نحن الموقعين أدناه .................................. المتعمقة بتنفيذ أشغال المشرو 
صع  أية عيوا يييا ويقا ليذا العرض الذي يشمل كل ىذه الو امق  نجازىا وتسميميا وا  أن نقوم بتنفيذ األشغال وا 

ععه مقابل مبمغ إجمالي وقدره: ........................................................... أو أي أالمدرجة 
 آخر يصبح مستحقا لنا بموجا شروط العقد.مبمغ 

 
إننا نقبل تعيين "مجمس يض الخعيات" بموجا "الفصل العشرين" من شروط العقد وسوف نقوم باالتفاق عمى 

 تعيين أعضامو حسا ممحق عرض المناقصة.
 

عرض ممزما لنا  ( يوما من تاريخ إيداع العروض  وأن يبقى ال99نوايق عمى االلتزام بعرض المناقصة ىذا لمد  )
ويمكنكم قبولو يي أي وقت قبل انقضاء مد  االلتزام ىذه. كما نقر بأن ممحق عرض المناقصة يشكل جزءا ال 

 يتجزأ من "كتاا عرض المناقصة".
 

( من شروط العقد  وأن نباشر 4/2نتعيد يي حالة قبول عرضنا  أن نقدم ضمان األداء المطموا بموجا الماد  )
المباشر   وأن ننجز األشغال ونسمميا ونصمح أية عيوا يييا ويقا لمتطمبات و امق العقد خعل  العمل بتاريخ أمر

 "مد  االنجاز".
 

لى أن يتم ذلك  يإن "كتاا عرض المناقصة" ىذا م  "كتاا  وما لم يتم إعداد وتوقي  اتفاقية العقد ييما بيننا  وا 
 مزما ييما بيننا .القبول أو قرار االحالة" الذي تصدرونو يعتبر عقدا م

 
 ونعمم كذلك بأنكم بير ممزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم.

 
 حرر ىذا العرض يي اليوم:  ..................... من شير: ................ عام: .......................

 شاىد: ........................................توقي  المناقص: ................................... 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المششوع: ..........................................................العطاء سقم:................
 

___________________________________________________________ 

 
 إنى انغبدح )طبؽت انؼًم(:....................................................................

 

نمذ لًُب ثضٌبسح انًٕلغ ٔانزؼشف ػهى انظشٔف انًؾٍطخ ثّ ، كًب لًُب ثذساعخ ششٔؽ انؼمذ ، 

ٔانًخططبد ٔعذأل انكًٍبد ، ٔيهؾك ػشع انًُبلظخ ، ٔيالؽك انؼطبء ٔانًٕاطفبد ، 

......................................................................................... انًزؼهمخ ثزُفٍز أشغبل 

انًششٔع انًزكٕس أػالِ . َٔؼشع َؾٍ انًٕلؼٍٍ أدَبِ أٌ َمٕو ثزُفٍز األشغبل ٔإَغبصْب 

رغهًٍٓب ٔإطالػ أٌخ ػٍٕة فٍٓب ٔفمبً نٓزا انؼشع انزي ٌشًم كم ْزِ انٕصبئك انًذسعخ أػالِ ٔ

يمبثم يجهغ إعًبنً ٔلذسِ : ......................................... أٔ أي يجهغ آخش ٌظجؼ يغزؾمبً نُب 

 ثًٕعت ششٔؽ انؼمذ .

ٌّ ٌظم  ( ٌٕيبً 99َٕافك ػهى االنزضاو ثؼشع انًُبلظخ ْزا نًذح ) يٍ ربسٌخ إٌذاع انؼشٔع ، ٔأ

ٌّ يهؾك  انؼشع يهضيبً نُب ، ًٌٔكُكى لجٕنّ فً أي ٔلذ لجم اَمؼبء يذح االنزضاو ْزِ ، كًب َمش ثأ

 ػشع انًُبلظخ ٌشكم عضءا" ال ٌزغضأ يٍ كزبة انًُبلظخ " .

ششٔؽ ( يٍ 4/4َزؼٓذ فً ؽبنخ لجٕل ػشػُب ، أٌ َمذو ػًبٌ األداء انًطهٕة ثًٕعت انًبدح )

انؼمذ ، ٔأٌ َجبشش انؼًم ثزبسٌخ أيش انًجبششح ، ٔأٌ َُغض األشغبل َٔغهًٓب َٔظهؼ أٌخ ػٍٕة 

 فٍٓب ٔفمبً نًزطهجبد ٔصبئك انؼمذ خالل " يذح اإلَغبص "  .

ٌّ " كزبة ػشع انًُبلظخ"  ٔيب نى ٌزى إػذاد ٔرٕلٍغ ارفبلٍخ سعًٍخ فًٍب ثٍُُب ، ٔإنى أٌ ٌزى رنك فإ

 مجٕل أٔ لشاس اإلؽبنخ انزي رظذسَّٔ ، ٌؼزجش ػمذاً يهضيبً فًٍب ثٍُُب ٔثٍُكى .ْزا يغ " كزبة ان

 َٔؼهى كزنك ثأَكى غٍش يهضيٍٍ ثمجٕل ألم انؼشٔع لًٍخ أٔ أي يٍ انؼشٔع انزً رمذو إنٍكى .

 

 ؽشس ْزا انؼشع فً انٍٕو : ................ يٍ شٓش: ................ ػبو/..................
 

 انًُبلض : ........................ رٕلٍغ
 

 شبْذ: .................................
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 ٌؼزجش ْزا انًهؾك عضءا" يٍ ارفبلٍخ انؼمذ   ■
 

ٌّ انًمبٔل يهضو يالؽظخ: ثبعزضُبء انجُٕد انزً رًذ رؼجئزٓب ٔفمبً نًزطهجبد  طبؽت انؼًم ، فإ

 ثبعزكًبل انجٍبَبد انزبنٍخ لجم رمذٌى ػشػّ .

 انجٍبٌ انًٕػٕع انًبدح

 انًٕاطفبد انفٍُخ انؼبيخ ٔانخبطخ انًزؼهمخ  انًٕاطفبد 1/1/2

 .  انًٍبِ ٔانًغبسي3. انطشق 2. األثٍُخ   1

  انًخططبد 1/1/3

 %( دٌُبس 5) كفبنخ انذخٕل فً انًُبلظخ 

 يٍ ربسٌخ أيش انًجبششِ (ٌٕيبً رمًٌٍٕبً 59) يذح اإلَغبص  1/1/9

 االرفبلٍخ -1 أٔنٌٕخ ٔصبئك انؼمذ 1/3

 انششٔؽ انخبطخ -2  

 انششٔؽ انؼبيخ -3  

 انًٕاطفبد -4  

 انًخططبد -5  

 رظًٍى انًمبٔل ) إٌ ٔعذ( -6  

 عذأل انكًٍبد -7  

 األسدًَانمبٌَٕ  انمبٌَٕ انزي ٌؾكى انؼمذ 1/4

 انهغخ انؼشثٍخ نغخ انؼمذ 1/5

 ثزبسٌخ انًجبششح رٕفٍش انًٕلغ 2/1

  يًضم طبؽت انؼًم 3/1

  انًُٓذط 3/2

 ػًبٌ األداء ) كفبنخ انزُفٍز(  4/4

 انمًٍخ -        

 % ( يٍ لًٍخ انؼمذ19)

 % ( لًٍخ األشغبل انًُغضح5) كفبنخ إطالػ انؼٍٕة )كفبنخ انظٍبَخ ( 

 يزطهجبد رظًٍى انًمبٔل 5/1

 ) إٌ ٔعذ انزظًٍى( 

 

  -ػهى انًمبٔل رمذًٌّ –ثشَبيظ انؼًم  7/2

 انًُٕرط

( أٌبو يٍ ربسٌخ انًجبششح ثشَبيظ 7خالل )

 خطً



 رؼٌٕؼبد انزأخٍش  7/4

 انمًٍخ  -     

 ( دٌُبس ػٍ كم ٌٕو رأخٍش 199)

 %( يٍ لًٍخ انؼمذ15)

 

  انؾذ األلظى -  
 فزشح اإلشؼبس ثإطالػ انؼٍٕة  9/1

 ) فزشح انظٍبَخ (

( ٌٕيبً يٍ ربسٌخ إَغبص األشغبل ثًٕعت 365)

 (8/2انًبدح )

  انزغٍـٍشاد: انؼًم ثبنًٍبٔيخ 19/2

 ثبنكٍم يغ عذٔل انكًٍبد  ■ رمذٌش لًٍخ األشغبل 11/1
 

 ثبنًمطٕع  ■  
 

 %( نهًٕاد ٔانزغٍٓضاد اَنٍخ انًٕسدح 89) انُغجخ انًئٌٕخ يمبثم انزؾؼٍشاد 11/2
 

 %( يٍ لًٍخ انجُذ أًٌٓب ألم89أٔ )  

 ( دٌُبس 15999) انؾذ األدَى نمًٍخ انذفؼخ انًشؽهٍخ 11/3

 %( يٍ لًٍخ كم دفؼخ5) َغجخ انًجبنغ انًؾزغضح 11/4

 انذٌُبس األسدًَ ػًهخ انذفغ 11/7

  انًزأخشحانفبئذح انمبٍََٕخ ػهى انذفؼبد  11/8

انزأيٍُبد انًطهٕة يٍ انًمبٔل  14/1

 اعزظذاسْب

 

 %( يٍ لًٍخ انؼمذ115) األشغبل ثًب فٍٓب انًٕاد ٔانزغٍٓضاد -أ 

 انمًٍخ االعزجذانٍخ يؼذاد انًمبٔل -ة   

 )   ــــــــــ   ( دٌُبس ػٍ كم ؽبدس يُفشد ػذ انطشف انضبنش -ط   
 يًٓب ثهغ ػذد انؾٕادس

  انًغزخذيٍٍ ٔانؼًبل -د   
 عهطخ رؼٍـٍٍ يغهظ فغ انخالفبد 15/1

 )إرا نى ٌزى اإلرفبق ػهى رؼٍـٍُٓب(

 عًؼٍخ انًؾكًٍٍ األسدٍَـٍٍ

  انزؾكٍى : 15/3

 ثًٕعت لبٌَٕ انًًهكخ األسدٍَخ انٓبشًٍخ انمبٌَٕ انٕاعت انزطجٍك        

 األسدٌ  يكبٌ انزؾكٍى      

 انهغخ انؼشثٍخ نغخ انزؾكٍى     

 ػذد انًؾكًٍٍ     

 

 

 

 ٔاؽذ
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agreement 
 

 

 سلطة اقلٍم الثتشا التنموي السٍاحً صاحة العمل :  

 

 

  المقـــاول :
___________________________________________________________ 

استنادٌه جذسان  الخاص العشوض استذساج ٌشغت طبؽت انؼًم فً رُفٍز األشغبل انًزؼهمخ ثـ : 

 .دتش وتاطون وادي موسى

 ٔانًكٌٕ يٍ: ؽغت عذٔل انكًٍبد  انًشفك 
 

 

 (   OFFERالعشض   )  أوالً:

نمذ لبو انًمبٔل ثزفؾض انٕصبئك انًذسعخ فً انًهؾك ، ٔانزي ٌؼزجش عضءاً ال ٌزغضأ يٍ ْزِ 

نًزطهجبد انؼمذ ،  االرفبلٍخ ، ٌٔؼشع انًمبٔل اٌ ٌمٕو ثزُفٍز األشغبل ٔإطالػ أٌخ ػٍٕة فٍٓب ٔفمبً 

 (  أٔ أي يجهغ آخش ٌظجؼ يغزؾمبً نّ ثًٕعت أؽكبو انؼمذ .             يمبثم يجهغ إعًبنً  لذسِ )

 

إٌ ْزا انؼشع ، انزي رمذو انًمبٔل ثُغخزٍٍ أطهٍزٍٍ يٕلؼزٍٍ يُّ ، ًٌكٍ نظبؽت انؼًم لجٕنّ 

         2919ربسٌخ    /    /ثزٕلٍؼّ ٔإػبدح َغخخ أطهٍخ ٔاؽذح يُّ إنى انًمبٔل ٔرنك لجم 

                                                  .  

إٌ انًمبٔل يزفٓى نؾك طبؽت انؼًم ثأَّ غٍش يهضو ثمجٕل الم األعؼبس أٔ لجٕل أي ػشع 

 رى رغهًّ نزُفٍز األشغبل .

 رٕلٍغ انًمبٔل : .............................

 ....................انزبسٌـــخ :   ..........

 ( : ACCEPTANCEقثول )  ثانٍاً:
 

ٌّ طبؽت انؼًم ، ثًغشد رٕلٍؼّ أدَبِ ، لذ لجم ثؼشع انًمبٔل ٌٕٔافك اَّ إصاء لٍبو انًمبٔل  إ

 ثزُفٍز األشغبل ٔإطالػ أٌخ ػٍٕة فٍٓب ، عٍمٕو ثًٕافبرّ ثبنذفؼبد ؽغت أؽكبو انؼمذ.

 (          )لًٍخ انؼمذ: 

 ٌٕيب رمًٌٍٕب   (         )  يذح اإلَغبص:

 
 رؼزجش ْزِ االرفبلٍخ َبفزح ثزبسٌخ رغهى انًمبٔل نهُغخخ األطهٍخ انًٕلؼخ يٍ لجم طبؽت انؼًم.

 
 
 

 رٕلٍغ طبؽت انؼًم: ...................................

 انًفٕع ثبنزٕلٍغ ػُّ : .............................

 .........................ٔظٍفزّ : 

 انزبسٌخ: .........................
 



  

 

 

 نمورج ضمان األداء ) كفالة التنفٍز ( 6 –ج 
Performance Guarantee 

 
 

 

 : ...................................................................................إنى انغبدح
 .. 

 : .................................................................. يظشفُبٌغشَب إػاليكى ثأٌ 

 
 لذ كفم ثكفبنخ يبنٍخ ، انًمبٔل:..................................................................

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

 

 ثخظٕص انؼطبء سلى )      /    (

 انًزؼهك ثًششٔع :..............................................................................

 ...................( دٌُبس أسدًَ.................................ثًجهغ : ) .....................

.................................................................ٔرنك نؼًبٌ رُفٍز انؼطبء انًؾبل ػهٍّ 

ؽغت انششٔؽ انٕاسدح فً ٔصبئك ػمذ انًمبٔنخ ، ٔأَُب َزؼٓذ ثأٌ َذفغ نكى . ثًغشد ٔسٔد أٔل 

خطً يُكى انًجهغ انًزكٕس أٔ أي عضء رطهجَّٕ يُّ ثذٌٔ أي رؾفع أٔ ششؽ. يغ ركش ؽهت 

ٌّ انًمبٔل لذ سفغ أٔ أخفك فً رُفٍز أي يٍ انزضايبرّ ثًٕعت  األعجبة انذاػٍخ نٓزا انطهت ثأ

 انؼمذ . ٔرنك ثظشف انُظش ػٍ أي اػزشاع أٔ يمبػبح يٍ عبَت انًمبٔل ػهى إعشاء انذفغ .

 

بنخ عبسٌخ انًفؼٕل يٍ ربسٌخ إطذاسْب ٔنؾٍٍ رغهى األشغبل انًُغضح ثًٕعت انؼمذ ٔرجمى ْزِ انكف

انًؾذد يجذئٍبً ثزبسٌخ..................... شٓش.....................يٍ ػبو...................... يب نى ٌزى 

 رًذٌذْب أٔ رغذٌذْب ثُبء" ػهى ؽهت طبؽت انؼًم .

 

 

 ...........رٕلٍغ انكفٍم/ يظشف:.........
 

 انًفٕع ثبنزٕلٍغ : .......................      
 

 انزبسٌــــخ  : .......................                                                                    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 نمورج ضمان إصالح العٍوب ) كفالة الصٍانة ( 7 –ج 
Defects Liability Guarantee 

 
 إنى انغبدح :.....................................................................................

ٌّ يظشفُب: ....................................................................  ٌغشَب إػاليكى ثأ

 ...................................لذ كفم ثكفبنخ يبنٍخ ، انًمبٔل: ...............................

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

 ثخظٕص انؼطبء سلى )      /     (

 ....انًزؼهك ثًششٔع : .........................................................................

 ثًجهغ : ) ........................................( دٌُبس أسدًَ.................................

.................................................................................................ٔرنك ػًبَبً 

ض أػًبل اإلطالؽبد ٔانظٍبَخ ثًٕعت أؽكبو ػمذ النزضاو انًمبٔل نزُفٍز عًٍغ انزضايبرّ فًٍب ٌخ

انًجهغ انًزكٕس  -ثًغشد ٔسٔد أٔل ؽهت خطً يُكى  -انًمبٔنخ انًٕعض.  ٔإَُب َزؼٓذ ثأٌ َذفغ نكى 

أٔ أي عضء رطهجَّٕ يُّ ثذٌٔ أي رؾفع أٔ ششؽ / يغ ركش األعجبة انذاػٍخ نٓزا انطهت ثأٌ 

فًٍب ٌخض أػًبل اإلطالؽبد ٔانظٍبَخ ثًٕعت  انًمبٔل لذ سفغ أٔ أخفك فً رُفٍز انزضايبرّ

 انؼمذ ، ٔكزنك ثظشف انُظش ػٍ أي اػزشاع أٔ يمبػبح يٍ عبَت انًمبٔل ػهى إعشاء انذفغ .

 

ٔرجمى ْزِ انكفبنخ عبسٌخ انًفؼٕل يٍ ربسٌخ إطذاسْب ٔنؾٍٍ انزغهى انُٓبئً نألشغبل  ثًٕعت 

نًطهٕثخ يب نى ٌزى رًذٌذْب أٔ رغذٌذْب ثُبء" انؼمذ ٔلٍبو انًمبٔل ثإكًبل انُٕالض ٔاإلطالؽبد ا

 ػهى ؽهت طبؽت انؼًم .

 رٕلٍغ انكفٍم/ يظشف:....................
 

 انًفٕع ثبنزٕلٍغ : .......................      
 

 انزبسٌــــخ  : .......................                                                       
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 نموذج  مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال 
 
 
 

 أقرأناالموقع أدناه : .........................................................................

 

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

 

 نقرنحنالموقعٌن فً أدناه ....................................................................

 

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

 

 ..... ( دٌناراً أردنٌاً.بأنناقبضنامن صاحب العمل ............       مبلغ ) .................

 وذلك قٌمةدفعةاإلنجازعندتسلم االنشاء عن مشروع...........................................

 موضوعالعطاءرقم ...........................................................................

...................................... وحكومة وبهذا فإننا نبرئ ذمة ...............................

األردنٌة الهاشمٌة من المبلغ المذكور أعاله ومن كافة المبالغ التً سبق وأن قبضناها  المملكة

على حساب مشروع المذكور أعاله مع تحفظنا وتعهدنا بتقدٌم تفاصٌل أٌة مطالبات ندعً بها 

 ......إلى صاحب العمل .........................

خالل فترة اثنان واربعون ٌوماً من تارٌخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتٌة )دون أن 

ٌشكل هذا إقراراً من صاحب العمل .................... بصحة هذه المطالبات ( وفً حالة عدم 

ن نوعها تقدٌم هذه المطالبات خالل المدة المذكورة نكون قد أسقطنا حقنا بأٌة مطالبة مهما كا

وقٌمتها بحٌث تبرأ ذمة صاحب العمل ......................... وحكومة المملكة األردنٌة 

 الهاشمٌة من أي حق أو عالقة بالمشروع المبٌن أعاله السابقة لتارٌخ تسلم المشروع

 وعلٌه نوقع تحرٌراً فً .....................................

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

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

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

 الخاتم:
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 أدَبِ : ألش أَب انًٕلغ إيؼبئً ٔخبرًً

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

 

 َمش َؾٍ انًٕلؼٍٍ إيؼبءارُب ٔخبرًُب فً أدَبِ :

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

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

 

 ثأَُب لجؼُب يٍ ................................ يجهغ ) .....................( دٌُبساً أسدٍَبً .

 ٔرنك لًٍخ انذفؼخ انخزبيٍخ ػٍ يششٔع إَشبء :

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

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

 

 يٕػٕع انؼطبء سلى :

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

َظشػ ثًٕعت ْزا اإللشاس أَُب لذ لًُب ثزمذٌى كبفخ يطبنجبرُب انًزؼهمخ ثبنؼمذ ٔثٓزا فإَُب َجشئ 

ريخ......................................................... ٔؽكٕيخ انًًهكخ األسدٍَخ انٓبشًٍخ يٍ أي 

 .ؽك أٔ ػاللخ ثبنًششٔع انًجٍٍ أػالِ إثشاء يطهمبً 

 

 ٔػهٍّ َٕلغ رؾشٌشاً فً ...................................

 اعى انًزؼٓذ : ............................................

 اعى انًفٕع ثبنزٕلٍغ: ...................................

 رٕلٍغ انًفٕع ثبنزٕلٍغ: ................................

 

 انخبرى:

 

 

 

 

 



 الشروط الخاصة 
عمةةى المقةةاول عةةدم االنتقةةال مةةن مرحمةةة عمةةل إلةةى أخةةرى إال بعةةد الحصةةول عمةةى  -1

موايقةةةة المينةةةدس الخطيةةةة عمييةةةا مةةة  االلتةةةزام التةةةام بالتنفيةةةذ حسةةةا الجةةةداول مةةةن حيةةة  
 الترتيا  .

عمى المقاول تقديم برنامج عمل يوضةح مراحةل العمةل والةديعات الماليةة المتوقعةة  -2
 لجية المكمفة باالشراف . لمسحا بعد موايقة ا

إريةةاق خطةةة عمةةل تفصةةيمية بكيفيةةة تنفيةةذه لمواقةة  المشةةروع موقعةةا موقةة  مةة  اخةةذ   -3
الموايقةةةة المسةةةةبقة عمةةةةى ذلةةةةك مةةةةن المينةةةةدس المشةةةرف عمةةةةى المشةةةةروع مةةةة  األخةةةةذ بعةةةةين 

 االعتبار عناصر السعمة العامة والحفاظ عمى البيمة . 

ممةةة لمجةزمين األول وال ةةاني مةةن تعتبةر الشةةروط الخاصةةة والمواصةفات الخاصةةة مك -4
ديتةةر عقةةد المقاولةةة ومكممةةة لممواصةةفات العامةةة لممبةةاني والطةةرق والجسةةور الصةةادر  عةةن 

 وزار  األشغال العامة واالسكان . 

يةةةي حةةةال قيةةةام المقةةةاول بتنفيةةةذ أعمةةةال بيةةةر مطابقةةةة لممواصةةةفات يةةةتم أزالتيةةةا يةةةورا  -5
بواسةةطة مقةاول آخةةر عمةةى نفقتةةو وميمةةا وعمةى نفقتةةو الخاصةةة ولةةو تطمةا األجةةراء أزالتيةةا 

 بمغت التكمفة .

يجوز العمل خارج أوقات الدوام وأيةام العطةل الرسةمية يةي حةال طمةا المقةاول ذلةك  -6
 خطيا ويتحمل المقاول بدل إضايي لممراقبين حسا قانون العمل .

 العملإدار   ضبط :- 
عداد م يتعاون  أن  .محاضر االجتماع  الميندس يي ترتيا مواعيد اجتماعات الموق  وا 
عداد التقارير  بأخذيقوم  أن  .الصور الفوتوبرايية لبيان تقوم سير العمل وا 
العيةةوا   أن يضةة  جةةدواًل لةةذلك   وان يعمةةم مم ةةل المينةةدس عةةن إنجازاتةةو أوال  إصةةع حالةةة  يةةي

 .بأول 
أو مسةةةاعد المينةةةدس لمةةةاد  أو عمةةةل مةةةا ييجةةةا عمةةةى المقةةةاول البةةةدء  المينةةةدسحالةةةة ريةةةض  يةةةي

مقترحاتةةةو باالعةةةاد  أو التصةةةحيح إلةةةى مم ةةةل المينةةةدس أو المينةةةدس  يقةةةدمبتصةةةحيح الوضةةة  أن 
 .الخطأ  تكرار وذلك لتعيي 

% ( عمةةى كميةةات العطةةاء ضةةمن 25البتةةراء ) المالةةك ( أضةةايو مةةا نسةةبتو ) إقمةةيملسةةمطة  يحةةق -
اخةةةل حةةةدود السةةةمطة وبةةةنفس أسةةةعار العطةةةاء وال يتقاضةةةى المقةةةاول آي عةةةعوات د متفرقةةةةمنةةةاطق 
 الزيادات يي حال إقرارىا وتنفيذىا  ىذهمقابل 

 -المقاوالت وأداء ميامو بخصوص العقد : مينة ممارسة



 : الجيد  الممارسة
يكةةن قةةد حةةدد وصةةف كامةةل لمةةاد  أو منةةتج أو مصةةنعيو   يإنةةو مةةن المفيةةوم أن تكةةون تمةةك  لةةم إذا -

 لممارسةاتأو العمل معممة ألبراض العقد أو ما يمكةن أن يسةتنتج مةن مضةامينو منطقيةًا  الماد 
  والمعمول القياسيةالتنفيذ الجيد    بما يي ذلك نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 –سمطة اقميم البترا التنموي السياحي  / مديرية االشغال العامو والدراسات 

 قسم الدراسات
 جدول الكميات واألسعار

 

 

 استدراج عروض

 3122/  3س.ع    جدران دبش وباطون  وادي موسى  
 

 
 

 ( صفح   عدد صفحات ىذا الجزء )ات 
 ( ورقما   قيط ) كتابةنيستبعد اي عرض لم تتم تعبئة االسعار فيو بالت 
 يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركو 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الرقم

 بةةةالرقم الكميةةةة العمل نوع
 والحروف

 المبمغ االفراديلسعر ا

 د ف د ف

 

 

1 

 بالمتر المكعب : خرسانة دبش وباطون
تقديم وتوريد وتنفيذ وصا جدران و ركا من خرسانة الدبش والباطون حسا   

المواصفات الفنية الخاصة  باستخدام خرسانة جاىز  )مسبقة الخمط( قو  كسر صغرى ال 
يوم وحجار  نظيفة ذات احجام مناسبة  28( مكعبات بعد  2كغم /سم 159تقل عن )

( fair- faceطوبار االممس باستخدام )% (  والسعر يشمل ال 39وبنسبة ال تتجاوز ) 
لموجة الظاىر لمجدار و الحفريات بكاية االعماق سواء كانت اسفمتية او ترابية او صخرية 

او خرسانية والتصرف يي ناتج الحفر خارج الموق  يي حالة عدم مطابقتو لمواصفات 
لحصوية والبكايات الطمم المطموبة أدنا  وكذلك يشمل السعر المواد والمصانعة والفعتر ا

سم( لمطبقة الواحد  م  الرش بالماء  59والطمم عمى طبقات بسماكة ال تزيد عن ) 
وباستخدام مواد مختار  لمطمم ) ناجحة مخبريا ( خمف وامام الجدار وحي ما يمزم  وايا كان 

 النجاز م( ايام  وكل ما يمز 7موق  الجدار بالنسبة لمشارع ويشمل السعر وااليناع لمد  )
العمل حسا المخططات واألصول والمواصفات العامة الصادر  عن وزار  األشغال العامة 

 وتعميمات الميندس المشرف.

 
 
 
 
550 

ئة و اخمسم
 خمسون 

 
 ف

 
 د

 
 ف

 
 د

 كتابةةةةةةةةة
...........

....... 

 كتابةةةةةةةةة
...........
........... 

 المجموع ينقل الى الخعصة 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 الخالصةةةةةةةةةةةةو
الصفحو المنقول  بيان االعمال الرقم

 منيا
 القيمو

 دينار فمس

   2 دبش وباطون 2

 لمجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوعا
  

 ..............................................................................................المجموع الكمي :
 .................................................................................................تنزيل او زياده :

 .............................................................................................المجموع النيائي :

 ...................................................................................................اسم الشركو :
 .....................................................................................اسم المفوض / والوظيفو :

 :.....................................................................................التوقيع والختم الرسمي  والتاريخ

 :...........العنوان ورقم الياتف والفاكس    


