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 التعليمات للمناقصين  –أ 

structions to TenderersIn 

 
 (                 /               رقم )مناقصه 

 
  الخاص بمشروع : 

 
   2018/      7م خ   –مناقصه 

 
يمكن  للماناولي  الن ي  يحنم لهنم شنراا نسنق المناقصنة بمو نن ارحنه  حن  طنر، ون ا اليطنااال والنرايبي  باالشنترا   ني  (1)

 لى نسخة م  وثائم اليطاا الموزحة مع الدحوة ماابل د ع ثم  النسخة المارر.المناقصة أ  يتادموا للحصول ح
 له ا المشروع ما يلي: تشمل وثائم اليطاا (2)

 دحوة اليطاا بما  يها ارحه  -

 الشروط العامة للعقد  :الجزء األول  -

 :الجزء الثاني -
 التيليمات للمناقصي  -أ 

 الشروط الخاصة -ن 
 ة االضا يةالشروط الخاص -ج 
 نما ج اليرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -د

 الجزء الثالث: -
 المواصفات الخاصة -
  داول الكميات واألسيار -
 المخططات  :الجزء الرابع -
 المواصفات الفنية اليامة  :الجزء الخامس -
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 نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

 
 

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

 إلى السادة )صاحن اليمل( : .........    سلطة اقليم البترا المحترمي    ...........................
ا بدراسة شروط اليادال والمواصفاتال والمخططاتال و داول لاد قمنا بزيارة الموقع  والتيرف حلى الظروف المحيطة بهال كما قمن

الكمياتال وملحم حرض المناقصةال وال داول األخرىال ومهحم اليطاا  ات األرقام: .................................. المتيلاة 
ن  صه، أية حيون بتنفي  أشغال المشروع الم كور أحهه. ونيرض نح  الموقيي  أدناه أ  ناوم بتنفي  األشغال وا  ازوا وتسليمها وا 

حهه ماابل مبلغ إ مالي وقدره: أ يها و اا له ا اليرض ال ي يشمل كل و ه الوثائم المدر ة 
 ........................................................... أو أي مبلغ آخر يصبح مستحاا لنا بمو ن شروط الياد.

 
ات" بمو ن "الفصل اليشري " م  شروط الياد وسوف ناوم باالتفام حلى تييي  أحضائه إننا نابل تييي  "م لس  ض الخه 

 حسن ملحم حرض المناقصة.
 

( يوما م  تاريق إيداع اليروضال وأ  يباى اليرض ملزما لناال ويمكنكم قبوله 90نوا م حلى االلتزام بيرض المناقصة و ا لمدة )
ا نار بأ  ملحم حرض المناقصة يشكل  زاا ال يت زأ م  "كتان حرض  ي أي وقت قبل اناضاا مدة االلتزام و ه. كم

 المناقصة".
 

( م  شروط اليادال وأ  نباشر اليمل بتاريق 4/2نتيهد  ي حالة قبول حرضناال أ  نادم ضما  األداا المطلون بمو ن المادة )
 وثائم الياد خهل "مدة ارن از".أمر المباشرةال وأ  نن ز األشغال ونسلمها ونصلح أية حيون  يها و اا لمتطلبات 

 
لى أ  يتم  ل ال  إ  "كتان حرض المناقصة" و ا مع "كتان الابول أو قرار  وما لم يتم إحداد وتوقيع اتفاقية الياد  يما بينناال وا 

 ارحالة" ال ي تصدرونه ييتبر حادا ملزما  يما بيننا .
 

 و أي م  اليروض التي تادم إليكم.ونيلم ك ل  بأنكم يير ملزمي  بابول أقل اليروض قيمة أ
 

 حرر و ا اليرض  ي اليوم:  ..................... م  شهر: ................ حام: .......................

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

 

 

 



 

                                         

4 

 

 

 

 
 ض المناقصةنموذج كتاب عر 1-ج

Letter of Tender 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

___________________________________________________________ 

 
 عمل(:....................................................................إلى السادة )صاحب ال

 

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 

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

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

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

ضاء مدة االلتزام هذه ، كما نقر بأّن ملحق عرض المناقصة يشكل لنا ، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انق

 جزءا" ال يتجزأ من كتاب المناقصة " .

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

ة عيوب فيها وفقاً لمتطلبات وثائق نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أي

 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 .

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

 

 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  (    60)    مدة اإلنجاز  1/1/9

 اقيةاالتف -1 أولوية وثائق العقد 1/3

 الشروط الخاصة -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

أيام من تاريخ المباشرة برنامج  (7خالل )

 خطي

 تعويضات التأخير  7/4

 القيمة  -     

 ( دينار عن كل يوم تأخير      70  )  

 %( من قيمة العقد15)
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  الحد األقصى -  
 فترة اإلشعار بإصالح العيوب  9/1

 ) فترة الصيانة (

( يوماً من تاريخ إنجاز األشغال بموجب 365)

 (8/2المادة )

  التغيـيرات: العمل بالمياومة 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  15000)   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   

 ( دينار عن كل حادث منفرد   ــــــــــ   ) 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 كفالة المناقصة 3 –ج 
Form of Tender Guarantee 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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

___________________________________________________________ 

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

 

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

للمشروع المنوه عنه أعاله استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص 

 ى طلبه ، فإّن مصرفنا:بكفالة مناقصة مع عرضه ، وبناء" عل

 

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

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

عد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل أّن المناقص ، بدون موافقة منكم ، قام بسحب عرضه ب -أ

 ( يوماً ، أو 90انقضاء صالحية العرض المحددة بـ )

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

 العروض في التعليمات الموجهة إلى المناقصين ، أو 

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

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

( يوماً ويتعين إعادتها إلينا ، كما أّن هذه 90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )

 القوانين المعمول بها في األردن . الكفالة تحكمها

 

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

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

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

agreement 
 

 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي    العمل :  صاحب

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

___________________________________________________________ 
يرغب صاحب العمل في تنفيذ األشغال المتعلقة 

حسب  والمكون من:  2018/  7م خ   رقم عطاء .........................................................................

 جدول الكميات  المرفق 
 

 

 (   OFFERالعرض   )  أوالً:

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

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

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

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

 وإعادة نسخة أصلية واحدة منه إلى المقاول وذلك قبل تاريخ ................

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

 لتنفيذ األشغال .

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

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

 ( : ACCEPTANCEقبول )  ثانياً:
 

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

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

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

 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 اتفاقية فّض الخالفات 5 –ج 
Dispute Adjudication Agreement 

 

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

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

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

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

_____________________________________________________________ 
 

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

 -" ، فإّن كالً من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس ، قد اتفقوا على ما يلي : DABالمجلس " 
 

الشروط الملحقة بهذه االتفاقية شروطاً التفاقية فّض الخالفات ، مع إدخال التعديالت التالية عليها:  تعتبر -1

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

عاب الحكم على ( من شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أت17عمالً بأحكام المادة ) -2

 -النحو التالي :
 

 بدل استبقاء ) مبلغ شهري أو مقطوع ( . -

 )          ( دينار عن كل يوم كمياومات . -

 مضافاً إليها النفقات األخرى . -
 

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

 د بأن يقوم بمهام " المجلس " كمسو للخالفات وفقاً ألحكام هذه االتفاقية .فإّن الحكم يتعه

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

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

 ّن هذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني وتعبر لغة االتصاالت بين الفريقين هي اللغة العربية  .إ -5
 

 

 صاحب العمل    المقاول        الَحكمَ 

 

 

 وقد شهد على ذلك
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 قواعد اتفاقية فض الخالفات ) القواعد (

 
 

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

باتفاق الفريقين على تسميته . وإذا لم يتم االتفاق على ذلك فبإمكان أي فريق الطلب إلى سلطة التعيـين 

( يوماً من 14المحددة في الملحق لتعيـينه وعلى سلطة التعيـين أن تقوم بتعيـينه خالل مده ال تتجاوز )

 بر هذا التعيـين ملزماً للطرفين .تاريخ تقديم الطلب إليها ويعت

يمكن إنهاء تعيـين الحكم باالتفاق بين الفريقين ، وتنقضي مدة التعيـين عند انتهاء فترة الصيانة أو -2 

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

الً عن الفريقين ، وال يجوز له يتعين على الحكم أن يكون ويبقى خالل أداء مهمته محايداً ومستق-3 

تقديم النصح إلى أي فريق إالّ باطالع وموافقة الفريق اآلخر ، وعليه أن يفصح فوراً وخطياً عن أي 

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

هما فرصة يتعين على الحكم أن يتصرف بإنصاف وسوائية فيما بين الفريقين ، بإعطاء كل من-4 

 معقولة لعرض قضيته وتقديم ردوده على ما يقدمه الفريق اآلخر .

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

، وأن ال يصرح عن أي من مضامينها إالّ بموافقة الفريقين ، كما يجب عليه أن ال يوكل ألي طرف 

 يام بمهمته أو أن يستقدم أية خبرة قانونية أو فنية إالّ بموافقة الفريقين .آخر الق

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

 أّن ما قام به ناتج عن سوء نية .

ى إليها الفريقان في الوقت والمكان اللذين للحكم أن يقرر زيارة الموقع وأن يعقد جلسة استماع يدع-7 

 يحددهما وله أن يطلب أية وثائق منهما ، وعلى الفريقين االستجابة لطلب بهذا الخصوص .

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

التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد ، الكاملة لعقد جلسات االستماع كما يراه مناسباً دون 

 -ويتمتع في هذا السياق بالصالحيات التالية :

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

 أن يستعمل معرفته المتخصصة ) إن توفرت ( -

 أن يتبنى اعتماد أسلوب االستجواب . -

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

أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقيـيم فيما يتعلق بموضوع  -

 الخالف .

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

يق عن الحضور ، بعد التحقق االستماع ، وله أن يستمر في عقد جلسة االستماع إذا تغيب أي فر

 من أنه تم إبالغه بصورة صحيحة عن موعد الجلسة .

 ال يجوز للحكم التنازل عن االتفاقية للغير بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين 
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يراعى أن ال يستدعى الحكم كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن العقد أو متصل به 10 

. 

حق للحكم أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع له خالل المهلة المحددة ، شريطة أن يرسل إلى ي11 

 ( يوماً . 28الفريقين إشعاراً بذلك مدته ) 

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

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

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

موته أو عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده أو رفضه االستمرار في أداء مهامه بموجب هذه  القواعد 

 ين بديل له خالل ، فإنه يتعين على الفريقين أن يقوما بتعيـ

 ( يوماً من تاريخ انقطاعه .14)

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

 باللغة المحددة في اتفاقية فض الخالفات وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسالت إلى الفريق اآلخر .

قراره خطياً إلى الفريقين بشأن أي خالف يحال إليه وذلك خالل فترة ال يتعين على الحكم أن يصدر 15 

( يوماً من تاريخ إحالة الخالف إليه أو من تاريخ سريان اتفاقية فض الخالفات ، إن كانت 21تتعدى )

 د .قد تمت بعد إحالة الخالف إليه . يجب أن يكون القرار مسبباً ، وأن ينوه فيه بأنه يتم وفقاً لهذه القواع

( آنفاً بعمله ، أو تصرف بسوء نية ، فإنه يعتبر غير 3إذا قام الحكم بنقض أي من أحكام البند رقم )16 

مستحق لقبض بدل أتعابه أو نفقاته ، ويتعين عليه أن يرد تلك الرسوم والنفقات التي تم صرفها له ، إذا 

 حت باطلة أو غير فاعلة .نتج عن ذلك النقض أن قراراته أو إجراءاته بشأن حل الخالفات أصب

 -تدفع أتعاب الحكم على النحو التالي :-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 السفر واإلعاشة . -3

 قى بدل المياومات ثابتاً طيلة مدة أداء الحكم لمهامه .يب -4

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

 % ( منها الحقاً .50للفواتير الخاصة بذلك ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته ) 

، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها ، فإنه  إذا نشأ أي خالف يتعلق باتفاقية فض الخالفات18 

 يتم النظر في الخالف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األردني .
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 الشروط الخاصة 

حلى المااول حدم االنتاال م  مرحلة حمل إلى أخرى إال بيد الحصول حلى موا اة المهنندس الخطينة حليهنا  -1
 نفي  حسن ال داول م  حيث الترتين  .مع االلتزام التام بالت

حلى المااول تانديم برننامع حمنل يوضنح مراحنل اليمنل والند يات المالينة المتوقينة للسنحن بيند موا انة ال هنة  -2
 المكلفة بارشراف . 

إر ام خطة حمل تفصيلية بكيفية تنفي ه لمواقع المشروع موقيا موقع مع اخ   الموا اة المسباة حلى  ل  م   -3
 المشرف حلى المشروع مع األخ  بيي  االحتبار حناصر السهمة اليامة والحفاظ حلى البيئة . المهندس 

تيتبنر الشننروط الخاصننة والمواصننفات الخاصنة مكملننة لل ننزئي  األول والثنناني من  د تننر حانند المااولننة ومكملننة  -4
 كا  . للمواصفات اليامة للمباني والطرم وال سور الصادرة ح  وزارة األشغال اليامة وارس

 ي حال قيام المااول بتنفي  أحمال يير مطاباة للمواصفات يتم أزالتهنا  نورا وحلنى نفاتنه الخاصنة ولنو تطلنن  -5
 األ راا أزالتها بواسطة مااول آخر حلى نفاته ومهما بلغت التكلفة .

اناول بندل ي وز اليمل خارج أوقات الدوام وأيام اليطل الرسمية  ي حنال طلنن الماناول  لن  خطينا ويتحمنل الم -6
 إضا ي للمراقبي  حسن قانو  اليمل .

 12: ضبط إدارة اليمل- 
حداد محاضر اال تماع .  أ  يتياو  مع المهندس  ي ترتين مواحيد ا تماحات الموقع وا 

حداد التاارير .  أ  ياوم بأخ  الصور الفوتويرا ية لبيا  تاوم سير اليمل وا 
 وا  ييلم ممثل المهندس ح  إن ازاته أوال بأول . ي حالة إصه، الييون ال أ  يضع  دواًل ل ل  ال 

 نني حالننة ر ننض المهننندس أو مسنناحد المهننندس لمننادة أو حمننل مننا  ي ننن حلننى المانناول البنندا بتصننحيح الوضننع أ  يانندم 
 ماترحاته بارحادة أو التصحيح إلى ممثل المهندس أو المهندس الو ل  لته ي تكرار الخطأ .

% ( حلى كميات اليطاا ضم  مناطم متفرقة داخنل حندود 25لمال  ( أضا ه ما نسبته )يحم لسلطة إقليم البتراا ) ا -
 السلطة وبنفس أسيار اليطاا وال يتااضى المااول آي حهوات ماابل و ه الزيادات  ي حال إقراروا وتنفي وا 

 -ممارسة مهنة المااوالت وأداا مهامه بخصوص الياد :

 الممارسة ال يدة :
د وصننف كامننل لمننادة أو منننتع أو مصنننييه ال  إنننه منن  المفهننوم أ  تكننو  تلنن  المننادة أو اليمننل مهئمننة إ ا لننم يكنن  قنند حنند

أليننراض اليانند أو مننا يمكنن  أ  يسننتنتع منن  مضننامينه منطايننًا لممارسننات التنفينن  ال ينندة ال بمننا  نني  لنن  نصننوص البنننود 
 والمواصفات اليامة والمواصفات الاياسية الميموله 
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 شروط للمقاولين المتمرسين للعمل في الموقع :       *
إ  موقننع اليمننل )محميننة البتننراا( ييتبننر منطاننة أثريننه وامننه  ات خصوصننيةال  لنن ا حلننى المانناولي  أخنن  كننل االحتياطننات 

واليامنة والتايد بكا ه التيليمنات الخاصنة  ممثل المهندسالهزمة لحماية الموقع خهل تنفي  أحمال المشروعال والر وع إلى 
 بشروط اليطاا.

 عــام:
 حلى المااول أ :

 تخزي  المواد والميدات الخاصة بتنفي  المشروع بالمكا  المخصص والمحدد م  قبل مهندسي دائرة اآلثار اليامة. -
 تأمي  واستخدام حوا ز لفصل مناطم اليمل ح  المناطم اليامة والزوار. -
 ل مدة اليمل.التاليل بادر ارمكا  م  الض يع والمخلفات خه -
 تأمي  حراسة للمواد والميدات بيد أوقات الدوام الرسمي. -
 الحفاظ حلى نظا ة الموقع: حدم تراكم النفايات والمخلفات واألدوات وييروا خارج المنطاة المحددة لليمل. -
 الايام بأحمال التنظيف والتخزي  بشكل يومي للموقع. -
 مخصصة  وبموا اة مهندسي  دائرة اآلثار اليامة.استخدام المركبات  اط  ي األماك  والممرات ال -
 منع الياملي   ي المشروع م  النوم  ي األماك  اليامة خهل ساحات النهار. -
 

إن هذا الموقع بالتحديد هو موقع تاريخي وطني ذو أهمية و ويحتوي على معالم أثرية وثقافيـة فـوو وأسـمل منسـوب 
 سطح األرض.

 
 حلى المااول أ :

 برة ساباة  ي اليمل بمشاريع مشابهة م  حيث الايمة األثرية.يكو  لديه خ -
 يستخدم طباة حماية لألرضيات لمنع أي ضرر أو انسكان. -
 منع منيًا باتًا السير أو وضع مواد و/أو أدوات حلى الميالم األثرية. -
 منع استخدام الميدات الثايلة والتي يصدر حنها ارت ا ات وض يع. -
 ع إدارة المشروع قبل الايام بأحمال الحفر داخل الموقع .ضرورة التنسيم المباشر م -
تنبيه مهندس دائرة اآلثنار اليامنة والمسنئول حن  الموقنع  ني حنال حندوث أي انسنكان أو ضنرر أو كشنف للمصنادر  -

 األثرية خهل الايام بأحمال المشروع.
 الايام باألحمال بشكل مابول وحسن متطلبات ال ودة المستخدمة  ي الموقع. -
رونة  ي أسلون تنفي  األحمال بحيث يتابل حدوث أي طارئ من  حينث تينديل سنير وبرننامع اليمنل بمنا يتناسنن الم -

 مع المست دات و ل  بيد أخ  موا اة صاحن اليمل.
 .حدم السما، أليه آلية الدخول إلى الموقع إال بيد أخ  ار   وتحديد مكا  توا دوا م  قبل إدارة المشروع . -
ال المشنروعال حلنى الماناول التنسنيم لسنير اليمنل منع مهندسني سنلطة اقلنيم البتنراا التنمنوي السنياحي و خهل تنفي  أحم -

  يالية قبل البداية باألحمال.دائرة اآلثار اليامة و ل  بتاديم برنامع حمل دقيم لكل 
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 حرض و ه الشروط  ي الموقع بحيث يتسنى ل ميع الياملي  قرااتها وااللتزام بها.
 

ال  إنننه يحننم لنندائرة اآلثننار اليامننة إيانناف اليمننل  نني الموقننع  نني حننال حنندوث أي 21نو  األردننني لاثننار رقننم بحسننن الاننا
ضرر للمصادر األثرية والتاريخية  ي الموقعال وحندوا يترتن حلى المااول اتخنا  إ نرااات سنريية ري ناد الحنل المناسنن 

 مل .دو  التسبن بتأخير سير الي
 

 األمور التالية : يجب على المقاول مراعاة *
 

 التزامات عامة : -أ
 العمل على التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع . -1
 عدم استعمال ) الموقع ( ألي غرض غير تنميذ األشغال . -2
 تصريف مياه الميضان والمياه المائضة عن الضخ وخالفه لمنع اإلضرار بالغير . -3
عــادة المحافظــة علــى األشــجار والمــ -4 روج والســياجات بشــكل مالئــم   وزرع بــديل لمــا لــم يصــرإ لــه باقتالعــه وا 

 السياجات إلى حالتها األولى حسب تعليمات المهندس .
فــي حالــة وجــوب إنشــاء ســقالة علــى ملــن أحــد المجــاورين   فعلــى المقــاول أن يقــوم باالتصــال معــه   وعمــل  -5

صالحه عند إتمام العمل وعلى حسابه الخاص .  الترتيبات الالزمة لتنميذ ذلن   ثم إخالء المكان  وا 
 

دارة العمل : -ب  ضبط وا 

عداد محاضر االجتماع . -1  أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وا 
أن يعد سجاًل خاصًا باألحوال الجويـة   يسـجل فيـه درجـات حـرارة الهـواء القصـوي والـدنيا   والرطوبـة   ومعـد ل  -2

 األمطار بالمليمترات وساعات الهطول لكل يوم .هطول 
عداد التقارير . -3  أن يقوم بأخذ الصور الموتوغرافية لبيان تقدم سير العمل وا 
 في حالة إصالإ العيوب   أن يضع جدواًل لذلن   وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أواًل بأول . -4
واسم صاحب العمل   وبالعـدد والحجـم وبالشـكل الـذي يتمـو مـع  أن يزود الموقع بالفتات تبين اسم المشروع   -5

 المهندس عليه .
فــــي حالــــة رفــــض المهنــــدس أو مســــاعد المهنــــدس لمــــادة أو عمــــل مــــا فيجــــب علــــى المقــــاول قبــــل البــــدء  -6

بتصـــحيح الوضــــع أن يقــــدم مقترحاتــــه باإلعــــادة أو التصـــحيح إلــــى ممثــــل المهنــــدس أو المهنــــدس   وذلــــن 
 . لتالفي تكرار الخطأ

ــة المهــام  -7 ــرة لتأدي ــزوده بمشــرف ذي خب ــه أن ي ــع / فعلي ــر للمــواد فــي الموق ــز مختب ــه تجهي ــا من  إذا كــان مطلوب
 التالية :

 
على المقاول تأمين جهاز االشراف بهاتف خلوي في حال تعذر توفير خط تلمون أرضي في مكاتب الموقع على أن ال  -8  

 تزيد مكالماتة عن اربعين دينارا شهريا .
تعتبر جميع االعمال المساحية المطلوبة لتنميذ االشغال من مسؤوليات المقاول ويتحمل المقاول بذلن مسؤولية أي خطا  -9

في إستقامة الشوارع أو الجدران أو المناسيب المختلمة أو في حال حدوث أي خطأ في تنميذ االعمال وال تعمي 
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الشموية أو الخطية المقاول من مسؤوليته عن أي خطأ من  تعليمات كال من جهاز المهندس أو افراد  صاحب العمل
 هذا النوع حيث سيتم إصالإ أي خطأ على نمقة المقاول فقط ومهما بلغت كلمة هذا االصالإ .

% على كميات العطاء وتنميذها داخل اي منطقة في االقليم وبنمس االسعار وال يتقاضى 25يحو لصاحب العمل أضافة  -10
 ن أي عالوات مقابل هذة الزيادة في حال إقرارها وتنميذها . المقاول جراء ذل

على المقاول مراعاة اجراءات السالمة العامة وعدم إغالو الشوارع كليا أو جزئيا إال بموافقة الجهات الرسمية بعد  -11
غالقة الي شارع او ترن مخلمات في الموقع أو أي موقع غير  إشعار المالن بذلن وفي حال مخالمة المقاول لذلن وا 

مرخص بذلن مما يلحو الضرر باالخرين فأنه يتم إزالتها فورا وعلى حساب المقاول ليتم حسم كلمة هذا التصويب من 
 مطالبات المقاول القادمة بعد إشعار المهندس بذلن .

الموقع نتيجة  يجب على المقاول إتخاذ االجراءات الالزمة لتصريف مياة االمطار والميضانات التي قد تحدث في - 12
االمطار واالحوال الجوية التي قد تسود اثناء تنميذ االشغال على ان المقاول يتحمل وحده كلمة هذة االجراءات الوقائية 

واالضرار التي قد تحدث نتيجة هذة الميضانات والسيول في الموقع  ويجب ايضا على المقاول المحافظة على 
 وحسب تعليمات المهندس . االشجار وزرع بديل لما يصرإ بإقتالعه

 الشروط الخاصه بالمبلغ االحتياطي : -13
ال يصرف المبلغ االحتياطي اال في حالة المواتير الخاصه بالعوائو وتقدم الى المهندس المشرف ويتم   -1

 اعتمادها . 
 % على قيمة كل فاتورة كنسبة ارباإ ومصاريف اداريه . 5يتم احتساب نسبة ربح  -2

 ة اعمال لها بنود ضمن البند االحتياطي .ال يجوز احتساب اي -3
 يجوز استئجار معدات او ايدي عاملة  اذا كانت هنان عوائو ال يستطيع المقاول تنميذها . -4

 ممارسة مهنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد : -ج
 

 الممارسة الجيدة: -1
ممهـــوم أن تكـــون تلـــن المـــادة إذا لـــم يكـــن قـــد حـــدد وصـــف كامـــل لمـــادة أو منـــتج أو مصـــنعية   فإنـــه مـــن ال

ــــذ  ــــًا لممارســــات التنمي أو العمــــل مالئمــــة ألغــــراض العقــــد أو مــــا يمكــــن أن يســــتنتج مــــن مضــــامنيه منطقي
 الجيدة    بما في ذلن نصوص البنود والمواصمات العامة والمواصمات القياسية المعمول بها .

 المواصمات القياسية : -2
( أو غيرها فإنه يجب على المقاول  B. S.S( أو )  A.S.T. Mإذا حدد لمادة مواصمات قياسية مثل ) 

 تقديم شهادة المنشأ التي تبين مطابقة ما يقدمه من تلن المواصمات لما فيه قناعة المهندس.
 

 المواصمات المقيدة  : -3
ذلن إذا ما حدد مصدر واحد إلحدي المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاول التقيد بالبند   وال يغير 

 المصدر الواحد بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل .
 

 عالمات مرافو الخدمات المخمية : -4
على المقاول وضع إشارات بارزة في األماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات مرافو وأن يعد لها مخططات 

اء المحص عليها أو صيانتها أو تصليحها أو تشغيلها مساحية واضحة   وذلن لتسهيل االهتداء إليها عند إجر 
. 

 



 

                                         

16 

 

 استخدام األيدي العاملة المحلية : -د
 

 المشاريع الممولة من الخزينة أو القروض المحلية : -1
في الحاالت االستثنائية التي يتعذر العمل فيها من قبل أردنيـين   يجوز استخدام عمالة وافدة بموافقة  -أ

 ة .وزارة العمل المسبق
عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير األردنيـين مهما كانت األسباب وعلى أن    -ب

 يلتزم المقاولون المرعيون بتشغيل العمالة األردنية فقط .
إذا تبين لصاحب العمل أن  المشروع ذو طبيعة متخصصة وبحاجة إلى خبرة أجنبية فعليه أن يرفع  -ج

ين أسباب الحاجة لتلن الخبرة األجنبية إلى لجنة فنية خاصة للنظر في مثل هذه األمور تقريرًا بذلن يب
ورفع تنسيباتها إلى مجلس الوزراء إلصدار القرار المناسب حول السماإ للشركات األجنبية ومقدار 

 -مساهمتها وتشكل على النحو التالي :
 معالي وزير األشغال العامة واإلسكان رئيسًا 

 سادة وعضوية ال
 أمين عام وزارة األشغال العامة واإلسكان 

 مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  
 نقيب  المهندسين 

 نقيب المقاولين
 وممثل عن الدائرة ذات العالقة بالمشروع.

 المشاريع الممولة بقروض تنموية خارجية : -2
 ات األردنيينيتم مراعاة القوانين األردنية ومن ضمنها قانون مقاولي اإلنشاء - 
يجوز تنميذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيـين بالمشاركة أو االئتالف مع مقاولين أردنيـين أو  - 

 باالنمراد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلن .
ــــين فيجـــب االلتـــزام مـــن قبـــل هـــؤالء المقـــاولين  - ـــر أردني ـــة تنميـــذ المشـــروع مـــن قبـــل مقـــاولين غي وفـــي حال

%( مـــن مجمـــوع العمالـــة المـــاهرة المطلوبـــة والمقـــدرة 70أردنيـــة ال تقـــل نســـبتها عـــن ) بتشـــغيل عمالـــة
ــــن  ــــى أن ال يســــمح بتشــــغيل أي عــــدد م ــــة واإلســــكان   عل ــــة وزارة األشــــغال العام ــــًا بموافق ــــديرًا حقيقي تق

 يـين غير المهرة العمال األجانب العاد
 

 اهمة العامة االلتزام ببالغ رئيس الوزراء على الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المس -3
واعتباره جزءا" من شروط العقود التي تبرمها  وفي حالة ثبوت مخالمة أحكامه من قبل  1990( لسنة 6رقم )

 المقاولين تتخذ بحقهم اإلجراءات التالية :
( 7مدة أقصاها )إنذار المقاول المخالف خطيًا على عنوانه من قبل صاحب العمل لتصويب الوضع خالل  -أ

 سبعة أيام .
 فرض غرامة مالية تساوي أجور العمالة األجنبية المخالمة المستخدمة في المشروع. -ب

 

إذا تبين وجود نقص في المواصمات العامة والخاصة تعتمد المواصمات الواردة في كودات البناء الوطني  -4
 األردني بحدها األدنى .

 

 اآلليات المتوفرة ومنتجات الصناعة المحلية عند تنميذ األشغال .على المقاول المحلي استخدام  -5
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 من المقاول اتمطلوب
 ممثل ومستخدمو المقاول ) جهاز المقاول المنمذ ( : *

يتعين على المقاول أن يعين الجهاز المنمذ التـالي كحـد أدنـى   وبحيـث يكـون الجهـاز متمرغـًا للعمـل فـي الموقـع طيلـة  
وأن تكون لديه المؤهالت والخبـرات المدونـة أدنـاه فـي مجـال اإلشـراف أو التنميـذ أو كليهمـا علـى مدة تنميذ المشروع   

 مشاريع مماثلة :
 

 على المقاول أن يكون لديه خبرة سابقة في العمل بمشاريع مشابهة من حيث القيمة األثرية.
 

متمرغا" للعمل في الموقع طيلة مدة على المقاول تعيين الجهاز المنمذ التالي كحد أدنى  وبحيث يكون الجهاز "
تنميذ المشروع وأن تكون لديه المؤهالت والخبرات المدونة أدناه في مجال اإلشراف أو التنميذ أو كليهما على 
مشاريع مماثلة للمشروع موضوع العطاء وعلى المقاول أخذ موافقة المهندس وصاحب العمل على هذا الجهاز قبل 

خالل فترة اقصاها شهر واحد المقاول بتعيين أي من أفراد الجهاز المطلوب والمحدد أدناه تعيينه وفي حال عدم قيام 
يحو لصاحب العمل حسم المبالغ الشهرية المبينة إزاء إسم كل منهم لحين تصويب من تاريخ أمر المباشرة فإنه 

 الوضع:
 

          وع موضـوع العطـاء ال تقـل عـنوبخبـرة مماثلـة ألعمـال المشـر  1عـدد بمؤهل كلية جامعية متوسطة   مساإ  (1
سنوات( فـي مجـال اإلشـراف أو التنميـذ أو كليهمـا )الراتـب الـذي سيحسـم فـي حـال عـدم التعيـين مـن قبـل  5)

 (.مساإلكل  دينار/ شهريا" 700المقاول 
 
ما" لــدي دائــرة شــريطة أن ال يكــون الوكيــل الممــوض أو أي مــن أفــراد جهــاز المقــاول المعــين للمشــروع مقــاوال"  خــر مصــن *

 العطاءات الحكومية ووفقا" لما يلي:
 

للمقــاول المحــال عليــه العطــاء أن يســمي نمســه أو أي مــن شــركائه مــديرا" للمشــروع بصــمته وكــيال" مموضــا" أو أن  (1
يسمى نمسه أو أي من شركائه كمرد من أفراد جهازه المنمذ للمشـروع شـريطة تحقيـو المـؤهالت المطلوبـة مـع األخـذ 

والتي نصـها: "إذا التـزم المقـاول بتنميـذ أي  1992( من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 10عتبار المادة )بعين اإل
مشــروع فيترتــب عليــه تــوفير األجهــزة المنيــة واإلداريــة حســب شــروط عقــد المقاولــة لكــل مشــروع وذلــن إضــافة الــى 

 األجهزة الدائمة والمتمرغة في مكتبه الرئيسي".
 
ل المحال عليه العطـاء أن يسـمى مـديرا" للمشـروع بصـمته وكـيال" مموضـا" أو أن يسـمى أي فـرد مـن ال يسمح للمقاو (2

أفراد الجهاز المنمذ للمشروع إذا كان هذا الشخص المسمى مصنما" لدي دائـرة العطـاءات الحكوميـة كمقـاول  خـر أو 
 شريكا" لدي مقاول  خر غير المقاول المحال عليه العطاء.

 
 

 لمرفقة تعتبر جزء ال يتجزأ من وثائو العطاء*   التعاميم ا
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 مالحظة:
يتعين االتماو فيما بين المقاول والمهندس على تواريخ تعيـين كل فرد من أفراد جهاز المقاول المنمذ  وفي حالة 
ن تخلف المقاول عن تعيـين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيـين بديل له فإنه سوف يتم خصم ما يقابله م

 رواتب مثل هؤالء األفراد غير المعينين أو المتغيبين حسب تقديرات المهندس .
 

 الشروط الخاصة وأالضافية
 

و ي  طيلة  ترة اليمل ولغاية االستهم االولي م  الم تمع المحلي 2يتيي  حلى المااول أ  ييي  حمال حدد 
 ( مئتا  وخمسو  دينار ح  كل حامل 250حال حدم تيي  اليمال يتم حسم مبلغ )
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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 رقم )      /    (

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

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

ء المحال عليه حسب الشروط .................................................................وذلك لضمان تنفيذ العطا

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 أو 

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

 المقاول على إجراء الدفع .

 

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

................ ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" بتاريخ..................... شهر.....................من عام......

 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 )      /     (

 تعلق بمشروع : .............................................................................الم

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

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

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

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

شرط / مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال 

اإلصالحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول 

 على إجراء الدفع .

 

رها ولحين التسلم النهائي لألشغال  بموجب العقد وقيام وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدا

 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 
 
 
 

 الموقع أدناه : .........................................................................أقرأنا

 

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

 

 ...الموقعين في أدناه .................................................................نقرنحن

 

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

 

 ( ديناراً أردنياً. .مبلغ ) .....................       ب العمل ............صاح بأنناقبضنامن

 .......تسلم االنشاء عن مشروع....................................وذلك قيمةدفعةاإلنجازعند

 .............................العطاءرقم ..............................................موضوع

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

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

عهدنا بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي بها إلى صاحب العمل أعاله مع تحفظنا وت

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

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

م تقديم هذه المطالبات خالل المدة من صاحب العمل .................... بصحة هذه المطالبات ( وفي حالة عد

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 

 السابقة لتاريخ تسلم المشروع

 وقع تحريراً في .....................................وعليه ن

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

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

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

 الخاتم:
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قسم  –ة اقليم البترا التنموي السياحي  / مديرية االشغال اليامه والدرسات سلط
 الدراسات

 جدول الكميات واألسعار
 
 
 

 ( صمح 3 عدد صمحات هذا الجزء )ات 
 ) يستبعد اي عرض لم تتم تعبئة االسعار فيه بالتمقيط ) كتابة ورقما 
 يقوم المناقص بختم جميع صمحات العطاء بخاتم الشركه 
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ــــــالرقم الكميــــــة العمل نوع الرقم  ب
 والحروف

 المبلغ السعر

 د ف د ف

 : جدران حجرية  مربعبالمتر ال 1
 ) مو هة(تاديم وتنفي  وحمل  درا  ح رية م  الح ارة المحلية  ات الو هي 

سم م  احلى وم  اسفل ويشمل السير  60بحيث ال يال حرض ال دار ح  
وحسن اللو  ال ي يحدده المهندس   1:2هزمة م  ال هتي  بنسبة حمل الكحلة ال

وال يسمح التحشية بالصرار  15مع تحشية م  الخرسانة اليادية در ة  المشرف
 20وحفريات الااحدة وأبياد ال دار حسن المخططات وخرسانة الااحدة در ة 

  الكيل سم واالرتفاحات متفاوتة ويكو  15وسماكة خرسانة الااحدة ال تال ح  
وااليناع و ميع ما  ل درا ل حمل بكايات م  ظهر الااحدة وك ل  يشمل السير

 حسن تيليمات المهندس المشرف . يلزم

 
2000 
 الفا 

    

 كتــــــــابة 
............
............ 

 كتــــــــابة 
..............

.......... 

 
 الم موع ينال الى الخهصه
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 العامة الخالصة
 

المنقول  الصمحة العمل نوع الرقم
 منها

 القيمة

 دينار فلس

   1 جدران حجرية  .1

   المجموع

   تنزيل او زياده 

   المجموع النهائي 

   مبلغ احتياطي 

   المجموع الكلي 
 

 ..............................................................................................المجموع الكلي : 

 

 

 ...................................................................................................اسم الشركه :

 

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

 

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

 

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

 

 ..................................................................................التاريخ :     
 

 
 
 


