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 استدراج العروض الخاص بمشروع انشاء خزان عين الصدر        

 

تودع العروض في صندوق العطاءات في موعده أقصاه الساعة الثانيه عشره  من ظهر يوم 
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 التعليمات للمناقصين  –أ 

Instructions to Tenderers 

 
 (                 /               مناقصه رقم )

 
 الخاص بمشروع : خزان ماء تجميعي عين الصدر 

 
 
 
يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصةة بموجةا االعةعن عةن طةر  لةذا العطةاءغ والةرا بين  (1)

باالشةترا  فةي المناقصةةة أن يتقةدموا للحصةون علةةن نسةخة مةةن وثةامق العطةاء الموزعةةة مةف الةدعو  مقابةةن دفةف ثمةةن 
 النسخة المقرر.

 لهذا المشروع ما يلي: شمن وثامق العطاءت (2)
 دعو  العطاء بما فيها االععن -

 الشروط العامة للعقد  :الجزء األول  -

 :الجزء الثاني -
 التعليمات للمناقصين -أ 

 الشروط الخاصة -ا 
 الشروط الخاصة االضافية -ج 
 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -د
 الجزء الثالث: -
 المواصفات الخاصة -
 جداون الكميات واألسعار -
 المخططات  :الجزء الرابع -
 المواصفات الفنية العامة  :الجزء الخامس -
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 نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

 
 

 المشروع : خزان ماء تجميعي  عين الصدر   مناقصه رقم : .......................................
 
 

 إلن الساد  )صاحا العمن( : .........    سلطة اقليم البترا المحترمين   ...........................
لقد قمنا بزيار  الموقف  والتعرف علن الظروف المحيطة بهغ كما قمنا بدراسة شروط العقدغ والمواصفاتغ 

ومعحق العطاء ذات األرقام: والمخططاتغ وجداون الكمياتغ وملحق عرض المناقصةغ والجداون األخرىغ 
.................................. المتعلقة بتنفيذ أشغان المشروع المذكور أععه. ونعرض نحن الموقعين أدناه 
صع  أية عيوا فيها وفقا لهذا العرض الذي يشمن كن لذه الوثامق  نجازلا وتسليمها وا  أن نقوم بتنفيذ األشغان وا 

بلغ إجمالي وقدره: ........................................................... أو أي ععه مقابن مأالمدرجة 
 مبلغ آخر يصبح مستحقا لنا بموجا شروط العقد.

 
إننا نقبن تعيين "مجلس فض الخعفات" بموجا "الفصن العشرين" من شروط العقد وسوف نقوم باالتفاق علن 

 .تعيين أعضامه حسا ملحق عرض المناقصة
 

( يوما من تاريخ إيداع العروضغ وأن يبقن العرض ملزما لناغ 90نوافق علن االلتزام بعرض المناقصة لذا لمد  )
ويمكنكم قبوله في أي وقت قبن انقضاء مد  االلتزام لذه. كما نقر بأن ملحق عرض المناقصة يشكن جزءا ال 

 يتجزأ من "كتاا عرض المناقصة".
 

( من شروط العقدغ وأن نباشر 4/2أن نقدم ضمان األداء المطلوا بموجا الماد  ) نتعهد في حالة قبون عرضناغ
العمن بتاريخ أمر المباشر غ وأن ننجز األشغان ونسلمها ونصلح أية عيوا فيها وفقا لمتطلبات وثامق العقد خعن 

 "مد  االنجاز".
 

لن أن يتم ذل  غ فإن "كتاا عرض المناقصة" لذا مف "كتاا وما لم يتم إعداد وتوقيف اتفاقية العقد فيما بينناغ وا 
 القبون أو قرار االحالة" الذي تصدرونه يعتبر عقدا ملزما فيما بيننا .

 
 ونعلم كذل  بأنكم  ير ملزمين بقبون أقن العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم.

 
 ....... عام: .......................حرر لذا العرض في اليوم:  ..................... من شهر: .........

 توقيف المناقص: ................................... شالد: ........................................
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 نموذج كتاب عرض المناقصة 1-ج

Letter of Tender 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

___________________________________________________________ 

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

 

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

والمواصفات ، والمخططات وجداول الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، ومالحق العطاء 

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

المشروع المذكور أعاله . ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وإنجازها 

وتسليمها وإصالح أية عيوب فيها وفقاً لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعاله 

يصبح مستحقاً لنا مقابل مبلغ إجمالي وقدره : ......................................... أو أي مبلغ آخر 

 بموجب شروط العقد .

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

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

 مناقصة " .عرض المناقصة يشكل جزءا" ال يتجزأ من كتاب ال

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

العقد ، وأن نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب 

 فيها وفقاً لمتطلبات وثائق العقد خالل " مدة اإلنجاز "  .

يع اتفاقية رسمية فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلك فإّن " كتاب عرض المناقصة" وما لم يتم إعداد وتوق

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

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

 

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

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 هذا الملحق جزءا" من اتفاقية العقد . يعتبر  ■
___________________________________________________________ 

 

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  (    60)    مدة اإلنجاز  1/1/9

 االتفاقية -1 أولوية وثائق العقد 1/3

 الخاصة الشروط -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  40)  

 %( 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 )

  بالمياومةالتغيـيرات: العمل  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 العقد      ) األشغال بما فيها المواد والتجهيزات -أ 

 القيمة االستبدالية معدات المقاول -ب   

 ( 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     

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المشروع: ..........................................................مناقصه رقم:................
 

___________________________________________________________ 

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

 

لقد تم إعالمنا أّن المناقص :شركة: ............................................................. سيتقدم 

العطاء  بعرض للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانت شروط

 تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرضه ، وبناء" على طلبه ، فإّن مصرفنا:

 

بنك ................................................... يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ 

 -لطلب ما يلي :............................... عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن ا

أّن المناقص ، بدون موافقة منكم ، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم  -أ

 ( يوماً ، أو 90العروض أو قبل انقضاء صالحية العرض المحددة بـ )

بأّن المناقص قد رفض تصحيح األخطاء التي وردت في عرضه بما يتوافق مع الشروط  -ب

 لتعليمات الموجهة إلى المناقصين ، أو المحددة لتدقيق العروض في ا

 أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد ، أو -ج

أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمانات األداء بموجب شروط  -د

 العقد، 
 

( يوماً ويتعين إعادتها إلينا ، 90بالغة )وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة ال

 كما أّن هذه الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في األردن .

 

 توقيع الكفيل/ البنك : ....................................
 

 المفوض بالتوقيـع : .....................................
 

 .....................................التاريــــــخ: 
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 نموذج اتفاقية العقد 4 –ج 
 

agreement 
 

 صاحب العمل :  سلطة اقليم البترا التنموي السياحي   

 المقـــاول :..................................................................................
 

___________________________________________________________ 
 عين الصدر  انشاء خزان ماء تجميعييرغب صاحب العمل في تنفيذ األشغال المتعلقة بمشروع.

 

 

 (   OFFERالعرض   )  أوالً:

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

االتفاقية ، ويعرض المقاول ان يقوم بتنفيذ األشغال وإصالح أية عيوب فيها وفقاً لمتطلبات العقد ، 

ه بموجب أحكام مقابل مبلغ إجمالي قدره ) ...................... ( أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً ل

 العقد . 

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

 العمل قبوله بتوقيعه وإعادة نسخة أصلية واحدة منه إلى المقاول وذلك قبل تاريخ ................

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

 تسلمه لتنفيذ األشغال .

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

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

 ( : ACCEPTANCEقبول )  ثانياً:
 

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

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

 قيمة العقد: ............................

 مدة اإلنجاز:...........................

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

 
 
 

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

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

 وظيفته : .........................

 التاريخ: .........................
 

 

 

 

 

 

  



 

9 

 

 

 نموذج اتفاقية فّض الخالفات 5 –ج 
Dispute Adjudication Agreement 

 

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

 صاحب العمــل :................................ عنوانه: ....................................
 

 ........المقـــــاول :................................ عنوانه: ............................
 

 عضو المجلـس :................................. عنوانه: ....................................
 

___________________________________________________________
__ 

 

لما قام صاحب العمل والمقاول بإبرام " اتفاقية العقد " وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين الحكم 

" ، فإّن كالً من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس ، قد  DABويسمى أيضاً " المجلس " 

 -اتفقوا على ما يلي :
 

فات ، مع إدخال تعتبر الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطاً التفاقية فّض الخال -1

 التعديالت التالية عليها: .............................................................................
 

( من شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل 17عمالً بأحكام المادة ) -2

 -أتعاب الحكم على النحو التالي :
 

 ي أو مقطوع ( .بدل استبقاء ) مبلغ شهر -

 )          ( دينار عن كل يوم كمياومات . -

 مضافاً إليها النفقات األخرى . -
 

إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى بشروط اتفاقية  -3

هذه فض الخالفات ، فإّن الحكم يتعهد بأن يقوم بمهام " المجلس " كمسو للخالفات وفقاً ألحكام 

 االتفاقية .

يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا للحكم ، إزاء أدائه لمهام  -4

فض الخالفات بدل االستبقاء والمياومات والنفقات األخرى التي تتحقق له بموجب شروط اتفاقية 

 فض الخالفات .

االتصاالت بين الفريقين هي  إّن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني وتعبر لغة -5

 اللغة العربية  .
 

 

 صاحب العمل    المقاول        الَحكمَ 

 

 

 وقد شهد على ذلك
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 قواعد اتفاقية فض الخالفات ) القواعد (

 
 

( يوماً من تاريخ نشوء 21في حالة نشوء خالف  يسمى ) الحكم ( خالل مدة ال تتجاوز )-1

تسميته . وإذا لم يتم االتفاق على ذلك فبإمكان أي فريق الطلب إلى الخالف ، باتفاق الفريقين على 

سلطة التعيـين المحددة في الملحق لتعيـينه وعلى سلطة التعيـين أن تقوم بتعيـينه خالل مده ال 

 ( يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها ويعتبر هذا التعيـين ملزماً للطرفين .14تتجاوز )

لحكم باالتفاق بين الفريقين ، وتنقضي مدة التعيـين عند انتهاء فترة يمكن إنهاء تعيـين ا-2 

 الصيانة أو إصدار قرار الحكم أو سحب الخالف المحول للحكم أيهما يقع الحقاً .

يتعين على الحكم أن يكون ويبقى خالل أداء مهمته محايداً ومستقالً عن الفريقين ، وال -3 

الّ باطالع وموافقة الفريق اآلخر ، وعليه أن يفصح فوراً يجوز له تقديم النصح إلى أي فريق إ

 وخطياً عن أي شئ أصبح على علم به مما قد يؤثر على حياديته أو استقالليته .

يتعين على الحكم أن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقين ، بإعطاء كل منهما -4 

 فريق اآلخر .فرصة معقولة لعرض قضيته وتقديم ردوده على ما يقدمه ال

يتعين على الحكم أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته وجلسات االستماع التي -5 

يعقدها بسرية تامة ، وأن ال يصرح عن أي من مضامينها إالّ بموافقة الفريقين ، كما يجب عليه 

موافقة أن ال يوكل ألي طرف آخر القيام بمهمته أو أن يستقدم أية خبرة قانونية أو فنية إالّ ب

 الفريقين .

ال يعتبر الحكم في أي حال مسؤوالً عن أي إدعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إالّ إذا -6 

 أمكن إثبات أّن ما قام به ناتج عن سوء نية .

للحكم أن يقرر زيارة الموقع وأن يعقد جلسة استماع يدعى إليها الفريقان في الوقت -7 

يطلب أية وثائق منهما ، وعلى الفريقين االستجابة لطلب بهذا  والمكان اللذين يحددهما وله أن

 الخصوص .

يتعين على الحكم أن يتصرف كخبير غير متحيز ) وليس كمحكم ( ، ويكون متمتعاً -8 

بالصالحية الكاملة لعقد جلسات االستماع كما يراه مناسباً دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد 

 -متع في هذا السياق بالصالحيات التالية :باستثناء هذه القواعد ، ويت

 1أن يقرر مدى صالحيته الذاتية ، وكذلك نطاق الخالفات المحالة إليه         

 2أن يستعمل معرفته المتخصصة ) إن توفرت ( 

 3أن يتبنى اعتماد أسلوب االستجواب . 

 4أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد . 

أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقيـيم فيما يتعلق 5             

 بموضوع الخالف .

أن ال يسمح ألي شخص غير المقاول وممثله وصاحب العمل وممثله ، لحضور 9 

جلسات االستماع ، وله أن يستمر في عقد جلسة االستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور ، بعد 

 غه بصورة صحيحة عن موعد الجلسة تم إبالالتحقق من أنه 
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 ال يجوز للحكم التنازل عن االتفاقية للغير بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين

يراعى أن ال يستدعى الحكم كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن العقد 10 

 أو متصل به .

يتم الدفع له خالل المهلة المحددة ، شريطة أن  يحق للحكم أن يتوقف عن العمل إذا لم11 

 ( يوماً . 28يرسل إلى الفريقين إشعاراً بذلك مدته ) 

إذا  تخلف المقاول عن الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من الحكم ، يقوم صاحب 12 

 العمل بالدفع إلى الحكم وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من مبالغ إزاءها .

( يوماً . وفي حالة 21يمكن للحكم أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعاره مدته )13 

استقالته أو موته أو عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده أو رفضه االستمرار في أداء مهامه 

 بموجب هذه  القواعد ، فإنه يتعين على الفريقين أن يقوما بتعيـين بديل له خالل 

 تاريخ انقطاعه .( يوماً من 14)

يتعين أن تكون لغة االتصال بين الفريقين وكذلك الحكم والفريقين ، ولغة التداول في 14 

الجلسات ، باللغة المحددة في اتفاقية فض الخالفات وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسالت إلى 

 الفريق اآلخر .

ي خالف يحال إليه وذلك يتعين على الحكم أن يصدر قراره خطياً إلى الفريقين بشأن أ15 

( يوماً من تاريخ إحالة الخالف إليه أو من تاريخ سريان اتفاقية فض 21خالل فترة ال تتعدى )

الخالفات ، إن كانت قد تمت بعد إحالة الخالف إليه . يجب أن يكون القرار مسبباً ، وأن ينوه فيه 

 بأنه يتم وفقاً لهذه القواعد .

( آنفاً بعمله ، أو تصرف بسوء نية ، 3أحكام البند رقم ) إذا قام الحكم بنقض أي من16 

فإنه يعتبر غير مستحق لقبض بدل أتعابه أو نفقاته ، ويتعين عليه أن يرد تلك الرسوم والنفقات 

التي تم صرفها له ، إذا نتج عن ذلك النقض أن قراراته أو إجراءاته بشأن حل الخالفات أصبحت 

 باطلة أو غير فاعلة .

 -ع أتعاب الحكم على النحو التالي :تدف-17 

 بدل االستبقاء كمبلغ شهري أو مقطوع . -1

 المساومات عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات االستماع . -2

مضافاً إليها نفقات أداء المهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف  -3

 السفر واإلعاشة .

 ة أداء الحكم لمهامه .يبقى بدل المياومات ثابتاً طيلة مد -4

( يوماً من  28يتعين على المقاول أن يدفع للحكم بدل أتعابه ونفقاته خالل )  -

% ( 50تاريخ تسلمه للفواتير الخاصة بذلك ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته ) 

 منها الحقاً .

انعدام إذا نشأ أي خالف يتعلق باتفاقية فض الخالفات ، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو 18 

أثرها ، فإنه يتم النظر في الخالف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األردني .



 

12 

 

 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( 6 –ج 

Performance Guarantee 

 
 

 

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

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

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

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

 

 (      بخصوص العطاء رقم )      / 

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

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

.................................................................وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه 

حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة ، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم . بمجرد ورود أول 

لب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط. مع ذكر ط

األسباب الداعية لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب 

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

 

لكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد وتبقى هذه ا

المحدد مبدئياً بتاريخ..................... شهر.....................من عام...................... ما لم يتم 

 تمديدها أو تجديدها 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 : .............................................................................

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

.................................................................................................وذلك ضماناً 

صالحات والصيانة بموجب أحكام عقد اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال اإل

المبلغ المذكور  -بمجرد ورود أول طلب خطي منكم  -المقاولة الموجز.  وإننا نتعهد بأن ندفع لكم 

أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط / مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن 

عمال اإلصالحات والصيانة بموجب المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص أ

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

 

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسلم النهائي لألشغال  بموجب 

لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" العقد وقيام المقاول بإكمال النواقص واإلصالحات المطلوبة ما 

 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 : .........................................................................

 

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

 

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

 

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

 

 أردنيا . بأنناقبضنامن صاحب العمل ............       مبلغ ) ...................... ( دينارا  

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

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

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

األردنية الهاشمية من المبلغ المذكور أعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبضناها  المملكة

على حساب مشروع المذكور أعاله مع تحفظنا وتعهدنا بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي بها 

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

رة اثنان واربعون يوما  من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية )دون أن خالل فت

يشكل هذا إقرارا  من صاحب العمل .................... بصحة هذه المطالبات ( وفي حالة عدم 

تقديم هذه المطالبات خالل المدة المذكورة نكون قد أسقطنا حقنا بأية مطالبة مهما كان نوعها 

ا بحيث تبرأ ذمة صاحب العمل ......................... وحكومة المملكة األردنية وقيمته

 الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعاله السابقة لتاريخ تسلم المشروع

 وعليه نوقع تحريرا  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 :

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

 

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه :

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

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

 

 بأننا قبضنا من ................................ مبلغ ) .....................( ديناراً أردنياً .

 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 

ذمة......................................................... وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي 

 و عالقة بالمشروع المبين أعاله إبراء مطلقاً .حق أ

 

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

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

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

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

 

 الخاتم:
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 10 -ج 

 إقرار متعلق بالدفعات األخرى

 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه .......................................................

 أدناه...................................................نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في 

أننا قد اطلعنا على ما ورد في شروط العقد ونرفق فيما يلي إقرارا  موقعا  من قبلنا حسب 

األصول نقر فيه بجميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة 

مادية والتي تم دفعها إلى شخص من " اآلخرين" ونرفق طيا  وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة 

وصفا  مفصال  لهذه الدفعات األخرى ولمن دفعت وسببها سواء" تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل 

مباشر أو غير مباشر من قبلنا أو نيابة" عنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنهم أو أي 

يهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ موظفيهم أو وكالئهم أو ممثل

هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة  على المقاول أو المفاوضات التي 

 تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعال  .

 

وجود أي دفعات بما في كما ونتعهد بأن نقدم تصريحا  خطيا  إلى الفريق األول على الفور عن 

ذلك على سبيل المثال وصفا  مفصال  لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ 

إلزامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أوال  كما ونرافق على قيام الفريق األول باتخاذ 

وث أي مخالفة أو إخالل من قبلنا اإلجراءات المبينة تحت المادة المشار إليها أعاله حال حد

 بأحكام العقد .

 وعليه نوقع تحريرا  في       /      /

 

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

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

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

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

 

على المقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي  *   

ذا اإلقرار عموالت أو أتعاب عليه أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه، وكل من ال يقدم ه

 سيرفض عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
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 11-ج 

 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة

 

 أقرأناالموقع إمضائي وخاتمي في أدناه ......................................................

 أدناه...................................................نقرنحنالموقعينإمضاءاتنا وخاتمنا في 

أننا قد اطلعنا على ما ورد في شروط العقد ونرفق فيما يلي إقرارا  موقعا  من قبلنا حسب 

األصول ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أي مبالغ سواء" كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو 

باشر أو غير مباشر ولم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمٍة أتعاب وكالء أو غيرها سواء" بشكل م

ماديٍة ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه األشياء سواء" 

مباشرة" أو بالواسطة ، أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابة" عنا أو من 

م أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى الفريق األول ، مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنه

ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي " موظف " بغض النظر عما إذا كان يتصرف 

بصفة ٍ رسميٍة أم ال ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو 

أو اإلحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام  عملية المناقصة / المزاودة نفسها

 فعال  .  العقد أو من أجل تنفيذه

 

كما ونتعهد بأن ال نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء" مباشرة" 

ظفيهم أو أو بالواسطة وسواء" أكان ذلك من قبلنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو أيا  من مو

وكالئهم أو ممثليهم إلى أي " موظف " فيما يتعلق بعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه 

. 

 وعليه نوقع تحريرا  في       /      /

 

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

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

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

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

 

 

على المقاول تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات الممنوعة وفي حال عدم قيامه بدفع أي  *   

ذلك في اإلقرار المقدم منه، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار عموالت أو أتعاب عليه أن يذكر 

 سيرفض عرضه ، وعلى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض .
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 الخاصة الفنية المواصفات

 خرسانة النظافة  :   1 

 سمم (  10ة ) ـــــيوم  وبسماك 28( مكعبات  بعد  2كغم /سم 150خرسانة عادية ) قوة تحمل         

ل العمتل التستتوية الترابيتة والتتدحل ويشتتمالجتتدران االستتنادية المستتلحة وحيثمتا يلتزم تحتت قواعتد  

حسب تعليمات المهندس المشرف   اسفل     الخرسانة والطوبار الالزم وااليناع  وجميع ما يلزم .

 ( . 3كغم/م 250علــــى    أن ال تقل كمية األسمنت ) 

  : االستنادية المسلحةالجدران   2

 يوم  وذلك لجميع 28( بعد  2كغم/سم 250تكون الخرسانة لهذه األشغال بقوة كسر صغرى )         

 م ( .3كغم /  350ومتحتوى االسمنت ال يقل عن )  عناصر الجدران       

التستتليح تكتتال الخرستتانة بتتالمتر الكعتتب ويكتتون الستتعر شتتامال إضتتافة لتوريتتد لمتتواد وحديتتد         

 والمعدات

 ما يلي :واأليدي العاملة والفحوصات المخبرية          

 أعمال المساحة والتوقيع والتثبيت . -

وعلتى عمتق  ستواء ترابيتة ام صتخرية  الحفريات اإلنشتائية الالزمتة مهمتا كتان نوعهتا -

والتصرف بناتج الحفر خارج الموقع فتي حتال مناسب وحسب رأي المهندس المشرف 

 المواد للطمم . عدم صالحية

% متتن كثافتتة  95وركهتتا لدرجتتة ال تقتتل عتتن  استتفل القواعتتد  تجهيتتز التستتوية الترابيتتة -

 بركتور المعدل  لهذه المواد .

 أيام لتحقيق المواصفات المطلوبة . 5خلط وصب إيناع الخرسانة لمدة ال تقل عن  -

ة متتن الطوبتتار التتالزم بحيتتث تكتتون جميتتع العناصتتر الظتتاهرة ملستتاء ومستتتوية وخاليتت -

للوجته الظتاهر متن "   fair faceويكتون خشتب الطوبتار نظيفتا ومستتقيم "  شالتعشتي

 .الجدار .

بمادة البيس كورس الوادي ) ذات تدرج مناستب بحجتم اقصتى ال  الطمم خلف الجدران -

الترع  ال يقتل ستم بعتد الترع وعلتى أن 25سم (   وعلى طبقتات وكتل طبقتة  7يتجاوز 

% متن كثافتة  95ستم الترع ال يقتل عتن   75متا آختر %  وا 90للطبقات السفلى عتن  

  ل .بركتور المعد
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 خرسانة عادية مع دبش وباطون   3

 28( مكعبات بعد  2كغم /سم  150يتم إنشاء هذه الجدران باستخدام خرسانة عادية بقوة )        

 سم ( ويتم وضع الحجارة قي جسم  25 -15يوم واستخدام الدبش المزي الصلب النظيف بأبعاد ) 

 سم ( وبحيث ال تزيد نسبة 5الجدار بحيث ال تتالمس بحيث يتم تغليفها جيدا بما ال يقل عن )       

 %  وان ال يظهر الدبش بعد فك الطوبار . 20الدبش   عن       

 والفحوصات  تكال الخرسانة بالمتر المكعب ويكون السعر شامال إضافة لتوريد المواد والمعدات    -  

 ما يلي :  واأليدي العاملةالمخبرية        

 أعمال المساحة والتوقيع والتثبيت . -

وعلتى عمتق  ستواء ترابيتة ام صتخرية  الحفريات اإلنشتائية الالزمتة مهمتا كتان نوعهتا -

والتصرف بناتج الحفر خارج الموقع في حتال مناسب وحسب رأي المهندس المشرف 

 عدم صالحية المواد للطمم .

% من كثافة بركتور المعدل   95تجهيز التسوية الترابية وركها لدرجة ال تقل عن  -

 لهذه المواد .

 لمطلوبة .أيام لتحقيق المواصفات ا 5خلط وصب إيناع الخرسانة لمدة ال تقل عن  -

الطوبار الالزم بحيث تكون جميع العناصر الظاهرة ملساء ومستوية وخالية من  -

 . شالتعشي

 أي طبقة نظافة تكال من جسم الجدار . -

 عمل فواصل التمدد واإلنشائية المطلوبة بالمخططات و تعليمات المهندس المشرف. -

ب بحجم اقصتى ال بمادة البيس كورس الوادي ) ذات تدرج مناس  الطمم خلف الجدران -

الترع  ال يقتل ستم بعتد الترع وعلتى أن 25سم (  وعلتى طبقتات وكتل طبقتة  7يتجاوز 

% متن كثافتة  95ستم الترع ال يقتل عتن   75%  وامتا آختر  90للطبقات السفلى عن  

  ل .بركتور المعد

وبشتكل يتؤدي التى  البكايتات ستم ( خلتف  30)  وبستماكة متواد حصتويةعمل فلتر من  -

انش ( وعلى  4( قطر )   pvcلى البكايات والتي تكون من مواسير ) تصريف المياه ا

وتزويد الفالتتر بشتبك معتدني مجلفتن وذو مسافات ال تتجاوز المترين وبشكل متخالف 

 متحات مناسبة لهذه الغاية .

 ازالة اسالع التربيط وكافة االنقاض والمخلفات  -
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 الشروط الخاصة 
يقوم المقاون باألعمةان المسةاحية المطلوبةة والعزمةة حسةبما يتطلبةه العمةن وطبقةا   -1

 للمخططات وتعليمات المهندس المشرف .  

علةةن المقةةاون عةةدم االنتقةةان مةةن مرحلةةة عمةةن إلةةن أخةةرى إال بعةةد الحصةةون علةةن  -2
موافقة المهندس الخطية عليها مف االلتزام التام بالتنفيذ حسا الجداون مةن حية  

 الترتيا  .

علن المقاون تقديم برنامج عمن يوضةح مراحةن العمةن والةدفعات الماليةة المتوقعةة  -3
 للسحا بعد موافقة الجهة المكلفة باالشراف . 

إرفةةاق خطةةة عمةةن تفصةةيلية بكيفيةةة تنفيةةذه لمواقةةف المشةةروع موقعةةا موقةةف مةةف اخةةذ   -4
خةذ بعةين الموافقة المسبقة علن ذل  من المهندس المشةرف علةن المشةروع مةف األ

 االعتبار عناصر السعمة العامة والحفاظ علن البيمة . 

تعتبةر الشةةروط الخاصةةة والمواصةفات الخاصةةة مكملةةة للجةزمين األون والثةةاني مةةن  -5
دفتر عقد المقاولة ومكملة للمواصفات العامةة للمبةاني والطةرق والجسةور الصةادر  

 عن وزار  األشغان العامة واالسكان . 

ون بتنفيةةةذ أعمةةةان  يةةةر مطابقةةةة للمواصةةةفات يةةةتم أزالتهةةةا فةةةورا فةةةي حةةةان قيةةةام المقةةةا -6
وعلةةن نفقتةةه الخاصةةة ولةةو تطلةةا األجةةراء أزالتهةةا بواسةةطة مقةةاون آخةةر علةةن نفقتةةه 

 ومهما بلغت التكلفة .

يجوز العمن خارج أوقات الدوام وأيةام العطةن الرسةمية فةي حةان طلةا المقةاون ذلة   -7
 حسا قانون العمن . خطيا ويتحمن المقاون بدن إضافي للمراقبين

 12العمنإدار   ضبط :- 
عداد محاضر االجتماع  مفيتعاون  أن  .المهندس في ترتيا مواعيد اجتماعات الموقف وا 
خاصةةةةا  بةةةةاألحوان الجويةةةةة غ يسةةةةجن فيةةةةه درجةةةةات حةةةةرار  الهةةةةواء القصةةةةوى والةةةةدنيا غ  سةةةةجع  يعةةةةد  أن

 .هطون لكن يوم وساعات ال بالمليمتراتاألمطار  لطونغ والرطوبة غ   والرطوبة
عداد التقارير  بأخذيقوم  أن  .الصور الفوتو رافية لبيان تقوم سير العمن وا 
العيةةوا غ أن يضةةف جةةدوال  لةةذل  غ وان يعلةةم ممثةةن المهنةةدس عةةن إنجازاتةةه أوال  إصةةع حالةةة  فةةي

 .بأون 
أو مسةةةاعد المهنةةةدس لمةةةاد  أو عمةةةن مةةةا فيجةةةا علةةةن المقةةةاون البةةةدء  المهنةةةدسحالةةةة رفةةةض  فةةةي

مقترحاته باالعاد  أو التصحيح إلن ممثن المهندس أو المهنةدس غوذلة   يقدمبتصحيح الوضف أن 
 .الخطأ  تكرارلتعفي 
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يقوم خةعن وقةت مناسةا وعلةن نفقتةه الخاصةة بتصةميم للخلطةات الخرسةانية مةن  أنالمقاون  علن
والحصةون علةن موافقةة مةن المهنةدس المشةرف قبةن المباشةر  بالعمةن وتعتبةر مةد    معتمدقبن جهة 
 من ضمن مد  العمن  التصميم

ا معدنيةة )مكعبةات ( لفحةص الخرسةانة و خةزان مةاء لمينةاع مةزود ة( قوالة6) رةتوفياون ةالمق نةعل
 المطلوبةةةةةه المكاتةةةةةا   العزمةةةةةة وحسةةةةةا تعليمةةةةةات المهنةةةةةدس المشةةةةةرف ويوضةةةةةف ضةةةةةمن باألقفةةةةةان

 . والموصوفه ضمن الشروط 
 المسةبقةتفصيليةة بكيفيةة تنفيذه لةمةواقف الةمشروع موقعا  موقف مف اخذ الموافقة  عمنخطةة  إرفاق -

 علن ذل  من المهندس المشرف علةن المشروع مف األخذ بعين االعتبار 
أمةةةور السةةةعمة العامةةةة وعةةةدم إ ةةةعق الشةةةوارع كليةةةا  أو جزميةةةا  أال بموافقةةةة  مراعةةةا المقةةةاون  علةةةن -

أي  ال ةعقالرسمية والتنسيق أون بأون مف األشراف غ وفي حان مخالفة المقاون وتعمةد   الجهات
ممةا يعيةق  األشةرافشارع أو تةر  مخلفةات مةواد البنةاء علةن الشةوارع وعةدم أزالتهةا أو التنسةيق مةف 

اآلليةةات التابعةةة لسةةلطة  بواسةةطةعامةةة ويلحةةق الضةةرر بةةالمواطنين فأنةةة يةةتم أزالتهةةا أمةةور السةةعمة ال
 .عن األعمان المنفذ   المقاوناالقليم ويتم حسم أجر  لذه اآلليات من مستحقات 

% ( علةةن كميةةات العطةةاء ضةةمن 25البتةةراء ) المالةة  ( أضةةافه مةةا نسةةبته ) إقلةةيملسةةلطة  يحةةق -
داخن حدود السلطة وبنفس أسعار العطاء وال يتقاضةن المقةاون آي عةعوات مقابةن  متفرقةمناطق 

 .الزيادات في حان إقرارلا وتنفيذلا  لذه

 -المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد : مهنة ممارسة
 : الجيد  الممارسة

لةة  يكةةن قةةد حةةدد وصةةف كامةةن لمةةاد  أو منةةتج أو مصةةنعيه غ فإنةةه مةةن المفهةةوم أن تكةةون ت لةةم إذا
 لممارسةةاتأو العمةةن معممةةة أل ةراض العقةةد أو مةةا يمكةن أن يسةةتنتج مةةن مضةامينه منطقيةةا   المةاد 

  هالمعمول القياسيةالتنفيذ الجيد  غ بما في ذل  نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات 
 : القياسية المواصفات

(أو  يرلةةا فإنةه يجةا علةةن   B S S( أو )(A S T Mلمةاد  مواصةفات قياسةةية مثةن حةدد إذا
 قناعةةةةتقةةةديم شةةةهاد  المنشةةةأ التةةةي تبةةةين مطابقةةةة مايقدمةةةه مةةةن تلةةة  المواصةةةفات لمةةةا فيةةةه  المقةةةاون

 .المهندس 
 : المقيد  المواصفات

 يغيةرمصدر واحد الحدى المواد أو المنتجات فإنةه يجةا علةن المقةاون التقيةد بالبنةد غ وال  حدد إذا
 .خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحا العمن ذل  المصدر الواحد بدون موافقة 

 الخدمات المخفية : مرافق ععمات
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 يعةدوضف إشارات بارز  في األماكن التةي يوجةد بةداخلها مواقةف لتمديةدات مرافةق وأن  المقاون علن
 أولهةةةا مخططةةةات مسةةةاحية واضةةةحة غ وذلةةة  لتسةةةهين االلتةةةداء إليهةةةا عنةةةد إجةةةراء الفحةةةص عليهةةةا 

 .صيانتها أو تصليحها أو تشغيلها 
بخصةوص  2000/ 22/12تاريخ  3796/ 39/ 48معالي وزير األشغان رقم  كتااإلن  شار -

 شهريا   دينارا  (  80علن المقاون تزويد االشراف بطاقات خلوية بقيمة ) النقالةالهواتف 
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 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي / مديرية االشغال العامه والخدمات 
 جدول الكميات  واالسعار  خزان ماء تجميعي عين الصدر

 الكمية نــــــــوع العمــــــل الرقم
 المبــــــــلغ السعــــر

 دينار   فلس دينار  فلس 

1 

 

 بالمقطوع :

 خزان ماء تجميعي:
حسةةةةا 2.5× 5×5تقةةةديم وتنفيةةةةذ خةةةةزان مةةةاء تجميعةةةةي بابعةةةةاد    

المواصةةةفات الفنيةةةة الخاصةةةة  باسةةةتخدام خرسانةمسةةةلحه للجةةةةدران 
(  2كغم /سةم 250والسقف وذل  بقو  كسر صغرى ال تقن عن )

يةةةوم وخرسةةةانة النظافةةةه اسةةةفن االساسةةةات بقةةةو   28مكعبةةةات بعةةةد 
ومحمةةةةةن كةةةةةذل   علةةةةةن السةةةةةعر اعمةةةةةان  2كغةةةةةم /سةةةةةم150كسةةةةةر
فريةةةةات مهمةةةةا كةةةةان نوعهةةةةا والةةةةن االعمةةةةاق المطلوبةةةةه  حسةةةةا الح

المخطط المرفق ونقةن االنقةاض الةن المكةان الةذي تحةدده السةلطة 
ورصةةةةف حجةةةةاره اسةةةةفن القواعةةةةد  وكةةةةذل  حديةةةةد التسةةةةليح حسةةةةا 

سةم 60×سةم 60المخططات المرفقه وكذل   طاء الخةزان بابعةاد 
( سةةةم حديةةةد والغطةةةاء مةةةن الصةةةاج مةةةن 0.4×4×4زاويةةةة حديةةةد )

هةةين والقفةةن مةةف الةةدلان وج زيةةاتي ثةةع  وجةةوه والتاسةةيس وكةةذل  .
وسةةةلم معةةةدني مواسةةةير جلفنةةةايز ثعثةةةة اربةةةاع انةةة  مثبةةةت حسةةةا 
االصةةون وكةةذل  محمةةن علةةن السةةعر مضةةخة مةةاء  اطسةةه عةةدد 

( تركةةةا علةةةن قاعةةةده معدنيةةةة مجلفنةةةه او خرسةةةانية فةةةي اسةةةفن 1)
المسةةتقبلية الخةةزان مجهةةزه بحبةةن معةةدني لرفعهةةا لغايةةات الصةةيانة 

( فاز والتةدفق مةن المضةخه 1( حصان ميكاني  )1.5ذات قدره )
( انةةةة  صةةةةناعه 1.25متةةةةر مكعةةةةا كةةةةن سةةةةاعه ذات مخةةةةرج )7

من اعمان العزن ووضف ماوروبية او ما يعادلها  وكن ما يلز   
(water stop) وكةةةةذل  تةةةةأمين مخةةةةرج م قةةةةت   النجةةةةاز العمةةةةن

لتنفيذ وكةن مةا يلةزم  للمياه لتصريفها من موقف عمن القواعد اثناء ا
حسةةةا األصةةةون والمخططةةةات والمواصةةةفات العامةةةة الصةةةادر   و 

 .عن وزار  األشغان العامة وتعليمات المهندس المشرف 

 مقطوع 

    

 

 المجموع ينقل للخالصة 
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   جدول الكميات  واالسعار 
 

 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي 
 /   قسم المشاريع مديرية االشغال العامه والخدمات

 

 مشروع خزان ماء تجميعي عين الصدر 
 الخالصه 

 

  

 الصفحة 

 المنقول منها

 القيمة

 دينار فلس

    خزان ماء تجميعي  1

     

     

     

     

     

 

    المجموع :

    تنزيل او زيادة   %

    المجموع النهائي   :

 
 اسم الشركة    : .................................... 

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

 
 الوظيفة        : .................................... 

 
التوقيع والخاتم الرسمي :  

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

...................................................................... 
 
 ......التاريخ  :   .............................. 
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رقم البند
 


