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 واإلسكانالعامة  األشغالوزارة 

 مديرية أشغال إقليم البترا

 

 
 الفريق األول: مدير أشغال إقليم البترا باإلضافة لوظيفته.

 ..........الفريق الثاني : .........................................

 

 

 وصف العمل: 

 

رج والسرااا  مبنى مديرية أشغال إقليم البتررا ومرافهرم مرل الرداال وال را نظافةاعمال 

 التابعة لم وذلك اسب الشروط والمواصفا  التالية:

 

 :يوميا  التالية األعمال على الفريق الثاني الهيام ب .أ 

 

باسهخداا  الوهوو والمنظوهال الدا هة  األثاث بكافة أنواعه تنظيف المكاتب ومسح وتلميع  .1

 وملمع األثاث.

لممههههاال الاايليههههة ومسههههح مللههههت لاألدههههيال واألةألاا الاايليههههة والداأل يههههة وا كههههن  .2

 والداأل ية والمكاتب وتنظيف بااويش الايا .

تنظيف الحمامهال وتقييماها باسهخقمال المحاليهت الكيمياايهة الدا هة بسهوألة مسهخماة مهع  .3

 ألشاا بالمواة المانقة للاوااح.

 إزالة الليع القالية على الجاألان الاايلية. .4

وودههقاا فهه  المكههان  ا ()بمدخلههف األ جهه كلبهه  نههاولون يا ههة أكيهها  مههع اليمامههة فهه   .5

 الملنى وتنظيف السالل واألوعية الدا ة باا.المدسص لاا ياألا 

الييها  بععمههال إعههااة وتيهاوا الاههيافة الالزمههة )شههاه ولاهوة ويالفهه ( لاههيو  ومههو و   .6

مههع  بالمنظوههال الدا ههة تنظيههف األوعيههة واألةوال المسههخدامة لهه لكغسههيت والماواوههة و

 المحافظة علياا.

 ت والمااوا والخواليت.تنظيف المغاس .7

 تاتيب األثاث وودق  بسوألت  الالاية  ال تحاوك  من مكان . .8

 

 :إسبوعيا  التالية األعمال على الفريق الثاني الهيام ب .ب 

 

ف  ذلك الساالل والممهاال واألةألاا ومهايت شطف الملنى ماة وا اة ف  األسلوع بما  .1

 نظيف والخلميع الدا ة.الملنى باسخقمال السابون الدال  من السوةا ومواة الخ

 الشهلابيك ةأل األه تنظيف وتلميع ز اا الشلابيك واأللمنيو  مهن الهاايت والدهاألا ومجه .2

المخحاكهة والاابخهة باسهخقمال المهال والسههابون ومهواة الخنظيهف والخلميهع الدا هة وتلميههع 

 بالو األألديال وتلميع بااويش الشلابيك.

 

مررال الموصرروفة أعررها وإنخارخررا اررارج أوقررا  الهيررام بتنفيررع األع الفريررق الثرراني*** علررى 

 الدوام الرسمي.
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 :شخريا  التالية األعمال على الفريق الثاني الهيام ب .ج 

 

 ل  وتنظيف وتلميع وتشميع األألديال فه  الممهاال والسهاالل واألةألاا مهاة وا هاة  .1

 ف  الشاا.

 غسيت وتنظيف الجاألان اللالو السين  ماتين ف  الشاا. .2

 للااةه بالماكنال الكاابااية أو واوواً و سب الحا ة.نوض الغلاأل عن ا .3

 

 العامة الشروط: 

 

توألوا وتياوا  ميع مواة الخنظيف والخلميهع الالزمهة والمحاليهت علهى نويخه   الواوق الاان على  .1

 على أن تداع لموافية الواوق األول.

لهلالو والمكهان  تامين  ميع اآلالل والمقاال الالزمهة ماهت ماكنهة  له  ا الواوق الاان على  .2

 والساللا و ميع ما ولز  إلتما  القمت على أكمت و  .

تههامين عههاة كههاف  مههن عمههال النظافههة  سههب ا خيا ههال القمههت اليوميههة  الواوههق الاههان علههى  .3

 .الملينة سابياً  واألسلوعية والشااوة

 ( أألبقهة مهن بيهناا سهياة )مسهخدا  لطهابق4تعمين مسخدام  نظافهة عهاة ) الواوق الاان على  .4

الخسووة، وثالثة ف  الطابق األألد (،  وذلك ويلة فخاة الهاوا  اليهوم  لخهامين مها وطلهب مهن 

 (.3أعمال النظافة باإلدافة لما هو مطلوب ف  اللنا أللا )

 تامين زه مو ا لمسخدامي . الواوق الاان على  .5

اإلشهاا  بيطيهاً  الواوهق األول أو مهن وووده ولخز  بما ولب إلي  مهن  أن الواوق الاان على  .6

 على القطال.

أو  الواوهق الاهان أه دهاأل ولحهق بهالملنى أو األثهاث نها ا عهن تيسهيا  الواوق الاان وخحمت  .7

 مسخدامي  أثنال الييا  بالقمت.

الواوهق ةون إباال األسلاب وعلهى  الواوق الاان وحق للواوق األول اسخلقاة أه من مسخدام   .8

 توفيا اللاوت. الاان 

خياوا كشف بعسهمال مسهخدامي  وتوسهيالل شدسهية عهناا ليهخا الموافيهة ب الواوق الاان ولخز   .9

 علياا  سب األ ول.

 القطال. أعمال تنوي أثنال  على بنوة القطال ولب زواةة سقا للواوق الاان ال وحق  .11

إال  أله وها  خيها الخنازل عن أه  زل من القطال أو كامت القطال للواوق الاان ال وحق  .11

 .األولبموافية الواوق 

وقخلا القيا لابالً للخجاوا ف   الة موافية الواويين ووشهخاو فه  هه ل الحالهة أن ويهو  الواوهق  .12

ألغلخ  وموافيخ  الدطية على تجاوا القيها للهت شهااون مهن انخاهال الاان  بإعال  الواوق األول 

ا ماة القيا األ لية وان ويو  الواوق األول بهإعال  الواوهق الاهان  موافيخه  الدطيهة يهالل شها

 من تاألوخ تياوا الواوق الاان  لطلب الخجاوا.

شااوة ومخساووة بحيث وخا تيسيا الييمة اإل مالية للقطال على  للواوق الاان تكون الافقال  .13

 شاا. 12

معرالي % مهن الييمهة اإل ماليهة باسها 11تيهاوا كوالهة  سهن تنويه  بييمهة  الواوق الاهان على  .14

( شههاا مههن تههاألوخ الملاشههاة 12ولمههاة ) لوظيفتررم وزيررر األشررغال العامررة واإلسرركان باإل ررافة

 بالقمت.

 ( يوما  تهويميا .361تكون مدة العطاء ) .51

 أو عن الييا  بوا لاته  بالخيسهيا أو اإليهالل بشهاوو  القطهال الواوق الاان ف   ال تدلف  .16

توها   الواوهق األولعا  ليام  بالقمت بطاوية مادهية مخوافيهة مهع مها وطلهب منه  مهن للهت 

 و سب اآلت :مة مالية علي  غاا
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 ( من ليمة الواتوألة الشااوة.11المدالوة األولى )% 

 ( من ليمة الواتوألة الشااوة.21المدالوة الاانية )% 

 ( من ليمة الواتوألة الشااوة.31المدالوة الاالاة )% 

مع مساةألة كوالهة  سهن  الواوق الاان فسخ القيا ةون إيطاأل أو إن األ وجوز للواوق األول  .17

، أو لها  ةون سهلب ( سهاعة48تزوها عهن ) القمهت لوخهاة زمنيهة الواوهق الاهان  إذا عطتالخنوي  

 للماة الاابقة. (16بخكااأل المدالوال الواألةة باللنا أللا )

 .ساألوة الموقول أن وافق مع القا   وألة عن أليسة المان الواوق الاان على  .18

عطوفة رريس سرلطة  أن وافق مع القا  كوالة مالية أو شيك مساق باسا المنالصعلى  .19

 ( ةوناأل.211وبييمة ) باإل افة لوظيفتم التنموي السيااي إقليم البترا

الاسهو  الجماكيهة أو أه دهاولة أيها   أوغيا مقو  من داولة المليقهال  الواوق الاان  .21

مخحييههة عليهه  نخيجههة ههه ا القطههال وتقخلهها األسههقاأل الميامههة منهه  شههاملة لجميههع ههه ل الاسههو  

 والااااب.
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 جدول األسعار والكميا 

 4/2058م خ  للعطاء رقم

 ال اص بأعمال نظافة مبنى مديرية أشغال إقليم البترا

 

 

رقم 

 البند
 الوادة بيان العمل

 الكمية
 )أللماً وكخابة(

 المبلغ الشخري
 ة            

أعمهههال نظافهههة ملنهههى ماواوهههة  5

أشغال إلليا اللخاا مهن الهاايت 

افهههههههههههههق والدهههههههههههههاألا والما

والسا ال الخابقة ل  لماة سنة 

وا هههههههاة  سهههههههب الشهههههههاوو 

 .والموا وال المافية

 

  مهطوع مهطوع

 

 دينار ........................................... تنزيل )               ( % :

 

 دينار...... ......................................زيادة )               ( %: 

 

 

 نوية للعطاء )كتابة(الهيمة الس

 ( دينار............................................................................................................)

 

 

 

 ........................... التوقيع وال تم:..................................................،   اسم المتعخد:

                                                 

 

 ...................................................................................................... وان:ــــــالعن
 

 ................................................. رقم الخاتف:

 

 

 

 عضو                            عضو                                 عضو    عضو                        

 

 

 ديوان المحاسبة

 

 رريس اللجنة                                                                                  


