
 

 
 
 
 

 درساتسلطة اقليم البترا التنموي السياحي  / مديرية االشغال العامه وال
 قسم الدراسات –

 جدول الكميات واألسعار
 
 

 استدراج العروض الخاص بمشروع
 لمبنى االحوال المدنيه ومدة ميالن  درج زريزيرهانشاء  

 
تودع العروض في صندوق العطاءات في موعد اقصاه الساعه الثانيه عشره من 

 15/11/2017االربعاء الموافق ظهر يوم 

 
 ( صفح14عدد صفحات هذا الجزء )ه 
 ) يستبعد اي عرض لم تتم تعبئة االسعار فيه بالتفقيط ) كتابة ورقما 
  العطاء بخاتم الشركهيقوم المناقص بختم جميع صفحات 
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 التعليمات للمناقصين  –أ 

Instructions to Tenderers 

 
 (                 /               مناقصه رقم )

 
 الخاص بمشروع :  

 
   –مناقصه 

 
والالراببين باالشالتراف  الي يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة بموجب اإلعالنن عالن طالرذ  الذا العطالاء   (1)

 المناقصة أن يتقدموا للحصول على نسخة من وثائق العطاء الموزعة مع الدعوة مقابل د ع ثمن النسخة المقرر.
 لهذا المشروع ما يلي: تشمل وثائق العطاء (2)

 دعوة العطاء بما  يها اإلعنن -

 الشروط العامة للعقد  :الجزء األول  -

 :الجزء الثاني -
 التعليمات للمناقصين -أ 

 الشروط الخاصة -ب 
 الشروط الخاصة االضا ية -ج 
 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -د

 الجزء الثالث: -
 المواصفات الخاصة -
 جداول الكميات واألسعار -
 المخططات  :الجزء الرابع -
 المواصفات الفنية العامة  :الجزء الخامس -
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 كتاب عرض المناقصةنموذج 
Letter of Tender 

 
 

 المشروع :                                               مناقصه رقم : 
 
 

 إلى السادة )صاحب العمل( : .........    ...........................
د  والمواصفات  والمخططات  وجداول لقد قمنا بزيارة الموقع  والتعرف على الظروف المحيطة به  كما قمنا بدراسة شروط العق

الكميات  وملحق عرض المناقصة  والجداول األخرى  ومنحق العطاء ذات األرقام: .................................. 
صن نجاز ا وتسليمها وا  ذ المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعنه. ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وا 

عنه مقابل مبلغ إجمالي وقدره: أأية عيوب  يها و قا لهذا العرض الذي يشمل كل  ذه الوثائق المدرجة 
 ........................................................... أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقا لنا بموجب شروط العقد.

 
لعشرين" من شروط العقد وسوف نقوم باالتفاق على تعيين أعضائه إننا نقبل تعيين "مجلس  ض الخن ات" بموجب "الفصل ا

 حسب ملحق عرض المناقصة.
 

( يوما من تاريخ إيداع العروض  وأن يبقى العرض ملزما لنا  ويمكنكم قبوله 90نوا ق على االلتزام بعرض المناقصة  ذا لمدة )
المناقصة يشكل جزءا ال يتجزأ من "كتاب عرض   ي أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام  ذه. كما نقر بأن ملحق عرض

 المناقصة".
 

( من شروط العقد  وأن نباشر العمل بتاريخ 4/2نتعهد  ي حالة قبول عرضنا  أن نقدم ضمان األداء المطلوب بموجب المادة )
 مدة اإلنجاز".أمر المباشرة  وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب  يها و قا لمتطلبات وثائق العقد خنل "

 
لى أن يتم ذلف   إن "كتاب عرض المناقصة"  ذا مع "كتاب القبول أو قرار  وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد  يما بيننا  وا 

 اإلحالة" الذي تصدرونه يعتبر عقدا ملزما  يما بيننا .
 

 ي تقدم إليكم.ونعلم كذلف بأنكم بير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض الت
 

 حرر  ذا العرض  ي اليوم:  ..................... من شهر: ................ عام: .......................

 توقيع المناقص: ................................... شا د: ........................................
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 نموذج كتاب عرض المناقصة 1-ج
Letter of Tender 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

___________________________________________________________ 

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

 

لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات ، 

والمخططات وجداول الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، ومالحق العطاء 

.............................................. المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع ...........................................

المذكور أعاله . ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وإنجازها وتسليمها وإصالح أية عيوب 

دره : فيها وفقاً لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعاله مقابل مبلغ إجمالي وق

 ......................................... أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً لنا بموجب شروط العقد .

( يوماً من تاريخ إيداع العروض ، وأّن يظل العرض 90نوافق على االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة )

، كما نقر بأّن ملحق عرض المناقصة ملزماً لنا ، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه 

 يشكل جزءا" ال يتجزأ من كتاب المناقصة " .

( من شروط العقد ، وأن 4/4نتعهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضمان األداء المطلوب بموجب المادة )

طلبات وثائق نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقاً لمت

 العقد خالل " مدة اإلنجاز "  .

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية رسمية فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلك فإّن " كتاب عرض المناقصة" هذا مع " 

 كتاب القبول أو قرار اإلحالة الذي تصدرونه ، يعتبر عقداً ملزماً فيما بيننا وبينكم .

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

 

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

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

 شاهد: .................................
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 الملحق 2 –ج 
Appendix 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 يعتبر هذا الملحق جزءا" من اتفاقية العقد   ■
 

مالحظة: باستثناء البنود التي تمت تعبئتها وفقاً لمتطلبات صاحب العمل ، فإّن المقاول ملزم باستكمال البيانات 

 التالية قبل تقديم عرضه .

 البيان الموضوع المادة

 المواصفات الفنية العامة والخاصة المتعلقة  المواصفات 1/1/2

 .  المياه والمجاري3. الطرق 2. األبنية   1

  المخططات 1/1/3

 %   ( دينار 5)    كفالة الدخول في المناقصة 

 (يوماً تقويمياً     45)    مدة اإلنجاز  1/1/9

 االتفاقية -1 أولوية وثائق العقد 1/3

 الخاصةالشروط  -2  

 الشروط العامة -3  

 المواصفات -4  

 المخططات -5  

 تصميم المقاول ) إن وجد( -6  

 جداول الكميات -7  

 القانون األردني القانون الذي يحكم العقد 1/4

 اللغة العربية لغة العقد 1/5

 بتاريخ المباشرة توفير الموقع 2/1

  ممثل صاحب العمل 3/1

  المهندس 3/2

 ضمان األداء ) كفالة التنفيذ(  4/4

 القيمة -        

 % ( من قيمة العقد10)

 % ( قيمة األشغال المنجزة5) كفالة إصالح العيوب )كفالة الصيانة ( 

 متطلبات تصميم المقاول 5/1

 ) إن وجد التصميم( 

 

  -على المقاول تقديمه –برنامج العمل  7/2

 النموذج

المباشرة برنامج ( أيام من تاريخ 7خالل )

 خطي

 تعويضات التأخير  7/4

 القيمة  -     

 ( دينار عن كل يوم تأخير      30)    

 %( من قيمة العقد15)

  الحد األقصى -  
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 فترة اإلشعار بإصالح العيوب  9/1

 ) فترة الصيانة (

( يوماً من تاريخ إنجاز األشغال بموجب 365)

 (8/2المادة )

  العمل بالمياومةالتغيـيرات:  10/2

 بالكيل مع جدول الكميات  ■ تقدير قيمة األشغال 11/1
 

 بالمقطوع  ■  
 

 %( للمواد والتجهيزات اآللية الموردة 80) النسبة المئوية مقابل التحضيرات 11/2
 

 %( من قيمة البند أيهما أقل80أو )  

 ( دينار   3000)   الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية 11/3

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

 الدينار األردني عملة الدفع 11/7

  الفائدة القانونية على الدفعات المتأخرة 11/8

التأمينات المطلوب من المقاول  14/1

 استصدارها

 

 %( من قيمة العقد115) األشغال بما فيها المواد والتجهيزات -أ 

 القيمة االستبدالية معدات المقاول -ب   

 )   ــــــــــ   ( دينار عن كل حادث منفرد ضد الطرف الثالث -ج   
 مهما بلغ عدد الحوادث

  المستخدمين والعمال -د   

 سلطة تعيـين مجلس فض الخالفات 15/1

 )إذا لم يتم اإلتفاق على تعيـينها(

 جمعية المحكمين األردنيـين

  التحكيم : 15/3

 بموجب قانون المملكة األردنية الهاشمية القانون الواجب التطبيق        

 األردن  مكان التحكيم      

 اللغة العربية لغة التحكيم     

 عدد المحكمين     

 

 

 

 واحد
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 نموذج اتفاقية العقد 4 –ج 
 

agreement 
 

 صاحب العمل :  

  المقـــاول :
___________________________________________________________ 

  يرغب صاحب العمل في تنفيذ األشغال المتعلقة بـ : 
 والمكون من: حسب جدول الكميات  المرفق    

 

 

 (   OFFERالعرض   )  أوالً:

من هذه االتفاقية ، لقد قام المقاول بتفحص الوثائق المدرجة في الملحق ، والذي يعتبر جزءاً ال يتجزأ 

ويعرض المقاول ان يقوم بتنفيذ األشغال وإصالح أية عيوب فيها وفقاً لمتطلبات العقد ، مقابل مبلغ إجمالي                  

 (  أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً له بموجب أحكام العقد .             قدره )

موقعتين منه ، يمكن لصاحب العمل قبوله بتوقيعه  إن هذا العرض ، الذي تقدم المقاول بنسختين أصليتين

                                              2017وإعادة نسخة أصلية واحدة منه إلى المقاول وذلك قبل تاريخ    /    /

             . 

تسلمه  إن المقاول متفهم لحق صاحب العمل بأنه غير ملزم بقبول اقل األسعار أو قبول أي عرض تم

 لتنفيذ األشغال .

 توقيع المقاول : .............................

 التاريـــخ :   ..............................

 ( : ACCEPTANCEقبول )  ثانياً:
 

إّن صاحب العمل ، بمجرد توقيعه أدناه ، قد قبل بعرض المقاول ويوافق انه إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال 

 أية عيوب فيها ، سيقوم بموافاته بالدفعات حسب أحكام العقد.وإصالح 

 (          )قيمة العقد: 

 يوما تقويميا  خمسة واربعون(       45   مدة اإلنجاز:..)

 
 تعتبر هذه االتفاقية نافذة بتاريخ تسلم المقاول للنسخة األصلية الموقعة من قبل صاحب العمل.

 
 
 

 ...................................توقيع صاحب العمل: 

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

 وظيفته : .........................

 التاريخ: .........................
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 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( 6 –ج 
Performance Guarantee 

 
 

 

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

 : .................................................................. يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا

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

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

 

 بخصوص العطاء رقم )      /    (

 ...........................................المتعلق بمشروع :...................................

 بمبلغ : ) ........................................( دينار أردني.................................

.................................................................وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط 

الواردة في وثائق عقد المقاولة ، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم . بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور 

أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط. مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض 

النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد . وذلك بصرف 

 المقاول على إجراء الدفع .

 

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد 

م تمديدها أو تجديدها مبدئياً بتاريخ..................... شهر.....................من عام...................... ما لم يت

 بناء" على طلب صاحب العمل .

 

 

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

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

 التاريــــخ  : .......................                                                       
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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: ..................................................................

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

 بخصوص العطاء رقم )      /     (

 ............................................................................. المتعلق بمشروع :

 بمبلغ : ) ........................................( دينار أردني.................................

.................وذلك ضماناً اللتزام المقاول ................................................................................

لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة الموجز.  وإننا 

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

ر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما تحفظ أو شرط / مع ذك

يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من 

 جانب المقاول على إجراء الدفع .

 

سلم النهائي لألشغال  بموجب العقد وقيام وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين الت

المقاول بإكمال النواقص واإلصالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" على طلب صاحب العمل 

. 

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

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

 التاريــــخ  : .......................                                                       
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 8 -ج

 نموذج  مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال 
 
 
 

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

 

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

 

 نقرنحنالموقعين في أدناه ....................................................................

 

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

 

 بأنناقبضنامن صاحب العمل ............       مبلغ ) ...................... ( ديناراً أردنياً.

 وذلك قيمةدفعةاإلنجازعندتسلم االنشاء عن مشروع...........................................

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

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

األردنية الهاشمية من المبلغ المذكور أعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبضناها على حساب مشروع 

أعاله مع تحفظنا وتعهدنا بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي بها إلى صاحب العمل المذكور 

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

خالل فترة اثنان واربعون يوماً من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية )دون أن يشكل هذا إقراراً 

لبات ( وفي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خالل من صاحب العمل .................... بصحة هذه المطا

المدة المذكورة نكون قد أسقطنا حقنا بأية مطالبة مهما كان نوعها وقيمتها بحيث تبرأ ذمة صاحب العمل 

......................... وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعاله 

 لم المشروعالسابقة لتاريخ تس

 وعليه نوقع تحريراً في .....................................

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

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

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

 الخاتم:
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 نموذج إقرار بالمخالصة    9 –ج 
Discharge Statement 

 

 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه :

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

 

 في أدناه :نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا 

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

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

 

 بلغ ) .....................( ديناراً أردنياً .بأننا قبضنا من ................................ م

 وذلك قيمة الدفعة الختامية عن مشروع إنشاء :

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

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

 

 موضوع العطاء رقم :

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

نصرح بموجب هذا اإلقرار أننا قد قمنا بتقديم كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقد وبهذا فإننا نبرئ 

..... وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي حق أو عالقة ذمة....................................................

 بالمشروع المبين أعاله إبراء مطلقاً .

 

 وعليه نوقع تحريراً في ...................................

 اسم المتعهد : ............................................

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

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

 

 الخاتم:
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 الشروط الخاصة 
علالى المقالاول عالدم االنتقالال مالن مرحلالة عمالل إلالى أخالرى إال بعالد الحصالول علالى موا قالة المهنالدس الخطيالالة  -1

 ث الترتيب  .عليها مع االلتزام التام بالتنفيذ حسب الجداول من حي

علالالى المقالالاول تقالالديم برنالالامض عمالالل يوضالالح مراحالالل العمالالل والالالد عات الماليالالة المتوقعالالة للسالالحب بعالالد موا قالالة  -2
 الجهة المكلفة باإلشراف . 

إر اق خطة عمل تفصيلية بكيفية تنفيذه لمواقع المشروع موقعا موقع مع اخذ  الموا قة المسبقة على ذلالف  -3
 األخذ بعين االعتبار عناصر السنمة العامة والحفاظ على البيئة . من المهندس المشرف على المشروع مع 

تعتبالالالر الشالالالروط الخاصالالالة والمواصالالالفات الخاصالالالة مكملالالالة للجالالالزئين األول والثالالالاني مالالالن د تالالالر عقالالالد المقاولالالالة  -4
 ومكملة للمواصفات العامة للمباني والطرق والجسور الصادرة عن وزارة األشغال العامة واإلسكان . 

قالالاول بتنفيالالذ أعمالالال بيالالر مطابقالالة للمواصالالفات يالالتم أزالتهالالا  الالورا وعلالالى نفقتالاله الخاصالالة ولالالو  الالي حالالال قيالالام الم -5
 تطلب األجراء أزالتها بواسطة مقاول آخر على نفقته ومهما بلغت التكلفة .

يجوز العمل خارج أوقات الدوام وأيام العطل الرسمية  ي حال طلب المقاول ذلالف خطيالا ويتحمالل المقالاول  -6
 ين حسب قانون العمل .بدل إضا ي للمراقب

 العملإدارة  ضبط :- 
عداد محاضر االجتماع  معيتعاون  أن  .المهندس  ي ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وا 
عداد التقارير  بأخذيقوم  أن  .الصور الفوتوبرا ية لبيان تقوم سير العمل وا 
 .العيوب   أن يضع جدواًل لذلف   وان يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أوال بأول  إصنذحالة   ي
أو مساعد المهندس لمادة أو عمل ما  يجب على المقاول البدء بتصحيح الوضع أن  المهندسحالة ر ض   ي
 .الخطأ  تكرارمقترحاته باإلعادة أو التصحيح إلى ممثل المهندس أو المهندس  وذلف لتن ي  يقدم
% ( على كميالات العطالاء ضالمن 25) المالف ( أضا ه ما نسبته ) التنموي السياحي البترا إقليملسلطة  يحق -

الزيالادات   الذهداخالل حالدود الساللطة وبالنفس أسالعار العطالاء وال يتقاضالى المقالاول آي عالنوات مقابالل  متفرقالةمناطق 
  ي حال إقرار ا وتنفيذ ا 

 -وص العقد :المقاوالت وأداء مهامه بخص مهنة ممارسة
 : الجيدة الممارسة

 المالادةيكن قد حدد وصف كامل لمادة أو منتض أو مصنعيه    إنه من المفهالوم أن تكالون تلالف  لم إذا -
التنفيذ الجيدة   بمالا  لممارساتأو العمل منئمة ألبراض العقد أو ما يمكن أن يستنتض من مضامينه منطقيًا 

   هالمعمول القياسية ي ذلف نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات 
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 جدول الكميات واالسعار
 

 

 
 الرقم

 الكمية العمل نوع
 باااااااااااااااااالرقم

 والحروف

 المبلغ االفراديلسعر ا

 د ف د ف

 درج خرساني مسلح  بالمتر المكعب: 1
بقالوة كسالر صالغرى ال  المساللحهتقديم وتنفيذ درج خرساني مساللح باسالتخدام الخرسالانة 

يالالوم والعمالالل يشالالمل إضالالا ة للمالالالواد  28( مكعبالالات بعالالالد  2كغم/سالالم 250تقالالل عالالن ) 
والتسالالالالوية الترابيالالالالة والطوبالالالالار الالالالالنزم  وأعماقهالالالالا والمصالالالالانعة الحفريالالالالات بكا الالالالة أنواعهالالالالا

 وكذلف يشمل والضياع والتشاريف يبكا ة االقطار والسعر يشمل الثن وحديد التسليح
ايالام متواصاللة ( كمالا  5كا ة  حوصات الخرسانة واإليناع لمدة ال تقل عن )  السعر

ويجالالالالب إتمالالالالام العمالالالالل حسالالالالب المواصالالالالفات والمقالالالالاييس األردنيالالالالة والمواصالالالالفات العامالالالالة 
 وحسب رأي المهندس المشرف.وحسب المخططات المر قة 

 
 
 
 
20 

  عشرون

    

 كتابااااااااة
................

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

 كتابااااااااة
..............

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

 اعمال ازالة و ف واعادة تركيب:بالمقطوع 2

عادة تركيبها  ف الخزانات  -1  وا 

عادة تركيبها  -2   ف خطوط المياه وا 

  ف الكندشن واعادة تركيبه -3

بكمية عمل تنقير و  والعدسية الز تة القديمة طبقة إزالة – 4    
ونقل االنقاض الى المكان الذي تحدده السلطة وحسب  (2م185)

 .تعليمات المهندس المشرف

 
 
1 

 واحد
 
 
 
 
 

    

 كتابااااااااة
................

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

 كتابااااااااة
..............

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

 : مدة مينن  بالمتر المربع 3
 20خرسانة درجة  لتقديم وتنفيذ وعمل مدة مينن للسقف من خن

( سم مع 3-9وبمعدل سماكة ) 2كغم/سم 200وبقوة كسر ال تقل عن 
مراعاة الميول بأتجاة خط التصريف ويكون الصقل ميكانيكيا) وليكبتر( 

والسعر يشمل معالجة الفتحات  مع عمل الودع النزمة للميول
وحسب  الموجوده  ي العقده من بواري وبير ا ان وجد االنشائية

 .تعليمات المهندس المشرف
 

 
 

185 
مائة و 
خمسة و 
 ثمانون
 

    

 كتابااااااااة
................

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

 كتابااااااااة
..............

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

  المجموع ينقل الى الخنصة
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 الخالصااااااااااااه
 

الصفحه المنقول  بيان االعمال الرقم
 منها

 القيمه

 دينار فلس

1  
+اعمال ازالة + مدة درج خرساني مسلح

 ميالن
 

1   

   المجموع 

   تنزيل او زيادة 

    مبلغ احتياطي 

 النهائي  لمجمااااااااااااااااااااااااااااااااااوعا
  

 
 ..............................................................................................المجموع الكلي :
 .................................................................................................تنزيل او زياده :

 .............................................................................................المجموع النهائي :

 ...................................................................................................اسم الشركه :
 .....................................................................................اسم المفوض / والوظيفه :

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

 ...............................:....................................العنوان ورقم الهاتف والفاكس    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


