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 صينالتعليمات للمناق  –أ 

Instructions to Tenderers 

 
 (                 /               رقم )مناقصه 

 
 انشاء مكتب االقليم / الراجفمشروع  الخاص بمشروع : 

 
   2017/      8م خ   –مناقصه 

 
الشقترا  يقي المناقصقة  ن يمكن للمقاولين الذين يحق  لهقم شقراء نسقم المناقصقة بموجقب ان قرن  قن طقرط ءقذا العطقاء  والقرا بين با (1)

 يتقدموا للحصول  لى نسخة من وثائ  العطاء الموز ة مع الد وة مقابل ديع ثمن النسخة المقرر.
 لهذا المشروع ما يلي: تشمل وثائ  العطاء (2)

 د وة العطاء بما ييها ان رن -

 الشروط العامة للعقد  :الجزء األول  -

 :الجزء الثاني -
 قصينالتعليمات للمنا -  

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

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

 
 

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

 إلى السادة )صاحب العمل( : .........    سلطة اقليم البترا المحترمين   ...........................
التعرف  لى الظروف المحيطة به  كما قمنا بدراسة شروط العقد  والمواصفات  والمخططات  وجداول الكميات  لقد قمنا بزيارة الموقع  و 

روع وملح   رض المناقصة  والجداول األخرى  ومرح  العطاء ذات األرقام: .................................. المتعلقة بتنفيذ  شغال المش
صرط  ية  يوب ييها ويقا لهذا العرض الذي يشمل المذكور   ره. ونعرض نحن الموق نجازءا وتسليمها وا  عين  دناه  ن نقوم بتنفيذ األشغال وا 

 ره مقابل مبلغ إجمالي وقدره: ...........................................................  و  ي مبلغ آخر  كل ءذه الوثائ  المدرجة 
 عقد.يصبح مستحقا لنا بموجب شروط ال

 
إننا نقبل تعيين "مجلس يض الخريات" بموجب "الفصل العشرين" من شروط العقد وسوف نقوم باالتفا   لى تعيين   ضائه حسب ملح  

  رض المناقصة.
 

ي وقت ( يوما من تاريم إيداع العروض  و ن يبقى العرض ملزما لنا  ويمكنكم قبوله يي  90نواي   لى االلتزام بعرض المناقصة ءذا لمدة )
 قبل انقضاء مدة االلتزام ءذه. كما نقر بأن ملح   رض المناقصة يشكل جزءا ال يتجز  من "كتاب  رض المناقصة".

 
( من شروط العقد  و ن نباشر العمل بتاريم  مر المباشرة  4/2نتعهد يي حالة قبول  رضنا   ن نقدم ضمان األداء المطلوب بموجب المادة )

 ها ونصلح  ية  يوب ييها ويقا لمتطلبات وثائ  العقد خرل "مدة اننجاز".و ن ننجز األشغال ونسلم
 

لى  ن يتم ذل   يإن "كتاب  رض المناقصة" ءذا مع "كتاب القبول  و قرار انحال ة" الذي وما لم يتم إ داد وتوقيع اتفاقية العقد ييما بيننا  وا 
 تصدرونه يعتبر  قدا ملزما ييما بيننا .

 
 كم  ير ملزمين بقبول  قل العروض قيمة  و  ي من العروض التي تقدم إليكم.ونعلم كذل  بأن

 
 حرر ءذا العرض يي اليوم:  ..................... من شهر: ................  ام: .......................

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

ومالحق العطاء  وجداول الكميات ، وملحق عرض المناقصة ،

ور أعاله . ......................................................................................... المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذك

لذي ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وإنجازها وتسليمها وإصالح أية عيوب فيها وفقاً لهذا العرض ا

يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعاله مقابل مبلغ إجمالي وقدره : ......................................... أو أي مبلغ آخر يصبح 

 مستحقاً لنا بموجب شروط العقد .

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

ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام هذه ، كما نقر بأّن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا" ال يتجزأ من 

 كتاب المناقصة " .

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

ة ، وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقاً لمتطلبات وثائق العقد خالل " مدة اإلنجاز بتاريخ أمر المباشر

.  " 

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

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

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

 

 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   ■
 

انات التالية قبل مالحظة: باستثناء البنود التي تمت تعبئتها وفقاً لمتطلبات صاحب العمل ، فإّن المقاول ملزم باستكمال البي

 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 

 ياً (يوماً تقويم    120)    مدة اإلنجاز  1/1/9

 االتفاقية -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

 اريخ المباشرةبت 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( 

 

  -لى المقاول تقديمهع –برنامج العمل  7/2

 النموذج

( أيام من تاريخ المباشرة برنامج 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 (

نجاز األشغال بموجب ( يوماً من تاريخ إ365)

 (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  10000)   لحد األدنى لقيمة الدفعة المرحليةا 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) لتجهيزاتاألشغال بما فيها المواد وا -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(

 ة المحكمين األردنيـينجمعي

  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 

قص بكفالة مناقصة مع المنوه عنه أعاله استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم المنا

 عرضه ، وبناء" على طلبه ، فإّن مصرفنا:

 

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

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

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

 ( يوماً ، أو 90صالحية العرض المحددة بـ )

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

 ، أو  في التعليمات الموجهة إلى المناقصين

 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 العقد،  -د
 

ا إلينا ، كما أّن هذه الكفالة تحكمها ( يوماً ويتعين إعادته90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )

 القوانين المعمول بها في األردن .

 

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

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

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

agreement 
 

 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي    صاحب العمل : 

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

___________________________________________________________ 
  رقم      عطاء.........................................................................ي تنفيذ األشغال المتعلقة يرغب صاحب العمل ف

 حسب جدول الكميات  المرفق  والمكون من:  2017/ 8م خ 
 

 

 (   OFFERالعرض   )  أوالً:

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

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

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

دم المقاول بنسختين أصليتين موقعتين منه ، يمكن لصاحب العمل قبوله بتوقيعه وإعادة إن هذا العرض ، الذي تق 

 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 

. 

 لمقاول : .............................توقيع ا

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

 ( : ACCEPTANCEقبول )  ثانياً:
 

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

 بالدفعات حسب أحكام العقد.عيوب فيها ، سيقوم بموافاته 

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

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

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

 
 
 

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

 فوض بالتوقيع عنه : .............................الم

 وظيفته : .........................

 التاريخ: .........................
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 نموذج اتفاقية فّض الخالفات 5 –ج 
Dispute Adjudication Agreement 

 

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

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

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

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

_____________________________________________________________ 
 

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

DAB المقاول وعضو المجلس ، قد اتفقوا على ما يلي :" ، فإّن كالً من صاحب العمل و- 
 

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

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

( من شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب الحكم على النحو التالي 17عمالً بأحكام المادة ) -2

:- 
 

 بدل استبقاء ) مبلغ شهري أو مقطوع ( . -

 )          ( دينار عن كل يوم كمياومات . -

 مضافاً إليها النفقات األخرى . -
 

فقات األخرى بشروط اتفاقية فض الخالفات ، فإّن الحكم إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والن -3

 يتعهد بأن يقوم بمهام " المجلس " كمسو للخالفات وفقاً ألحكام هذه االتفاقية .

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

 خرى التي تتحقق له بموجب شروط اتفاقية فض الخالفات .والمياومات والنفقات األ

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

 

 صاحب العمل    المقاول        الَحكمَ 

 

 

 وقد شهد على ذلك
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 قواعد اتفاقية فض الخالفات ) القواعد (

 
 

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

تسميته . وإذا لم يتم االتفاق على ذلك فبإمكان أي فريق الطلب إلى سلطة التعيـين المحددة في الملحق لتعيـينه وعلى سلطة 

 ( يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها ويعتبر هذا التعيـين ملزماً للطرفين .14مده ال تتجاوز ) التعيـين أن تقوم بتعيـينه خالل

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

 الحكم أو سحب الخالف المحول للحكم أيهما يقع الحقاً .

عين على الحكم أن يكون ويبقى خالل أداء مهمته محايداً ومستقالً عن الفريقين ، وال يجوز له تقديم النصح يت-3 

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 .

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

 قضيته وتقديم ردوده على ما يقدمه الفريق اآلخر .

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

موافقة الفريقين ، كما يجب عليه أن ال يوكل ألي طرف آخر القيام بمهمته أو يصرح عن أي من مضامينها إالّ ب

 أن يستقدم أية خبرة قانونية أو فنية إالّ بموافقة الفريقين .

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

 . ناتج عن سوء نية

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

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

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

جلسات االستماع كما يراه مناسباً دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد ، ويتمتع في هذا السياق 

 -بالصالحيات التالية :

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

 2توفرت ( أن يستعمل معرفته المتخصصة ) إن 

 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 بموضوع الخالف .5             

ممثله ، لحضور جلسات االستماع ، وله أن ال يسمح ألي شخص غير المقاول وممثله وصاحب العمل و9 

أن يستمر في عقد جلسة االستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور ، بعد التحقق من أنه تم إبالغه بصورة 

 صحيحة عن موعد الجلسة .

 ال يجوز للحكم التنازل عن االتفاقية للغير بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين 

 دعى الحكم كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة ألي خالف ناشئ عن العقد أو متصل به .يراعى أن ال يست10 

يحق للحكم أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع له خالل المهلة المحددة ، شريطة أن يرسل إلى الفريقين 11 

 ( يوماً . 28إشعاراً بذلك مدته ) 
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تي تقدم إليه من الحكم ، يقوم صاحب العمل بالدفع إلى الحكم إذا  تخلف المقاول عن الدفع مقابل المطالبات ال12 

 وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من مبالغ إزاءها .

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

تمرار في أداء مهامه بموجب هذه  القواعد ، فإنه يتعين على عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده أو رفضه االس

 الفريقين أن يقوما بتعيـين بديل له خالل 

 ( يوماً من تاريخ انقطاعه .14)

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

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

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

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

 خالف إليه . يجب أن يكون القرار مسبباً ، وأن ينوه فيه بأنه يتم وفقاً لهذه القواعد .ال

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

تم صرفها له ، إذا نتج عن ذلك النقض  لقبض بدل أتعابه أو نفقاته ، ويتعين عليه أن يرد تلك الرسوم والنفقات التي

 أن قراراته أو إجراءاته بشأن حل الخالفات أصبحت باطلة أو غير فاعلة .

 -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

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

 يبقى بدل المياومات ثابتاً طيلة مدة أداء الحكم لمهامه . -4

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

 % ( منها الحقاً .50فع ما نسبته ) بذلك ويقوم صاحب العمل بد

إذا نشأ أي خالف يتعلق باتفاقية فض الخالفات ، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها ، فإنه يتم النظر 18 

 في الخالف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم األردني .
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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.................................

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

نا نتعهد بأن ندفع لكم . بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه وثائق عقد المقاولة ، وأن

بدون أي تحفظ أو شرط. مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته 

 ب المقاول على إجراء الدفع .بموجب العقد . وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جان

 

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

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

لتنفيذ جميع  .................................................................................................وذلك ضماناً اللتزام المقاول

بمجرد  -التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة الموجز.  وإننا نتعهد بأن ندفع لكم 

المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط / مع ذكر األسباب الداعية  -ورود أول طلب خطي منكم 

رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب العقد ، لهذا الطلب بأن المقاول قد 

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

 

ول بإكمال وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسلم النهائي لألشغال  بموجب العقد وقيام المقا

 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 الهاشمية  .............................................................. وحكومة المملكةوبهذا فإننا نبرئ ذمة .......

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

 ..............................وتعهدنا بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي بها إلى صاحب العمل .

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

العمل .................... بصحة هذه المطالبات ( وفي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خالل المدة المذكورة نكون قد 

حقنا بأية مطالبة مهما كان نوعها وقيمتها بحيث تبرأ ذمة صاحب العمل ......................... وحكومة المملكة أسقطنا 

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

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

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

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

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

 الخاتم:
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 نموذج إقرار بالمخالصة    9 –ج 
Discharge Statement 

 

 

 قع إمضائي وخاتمي أدناه :أقر أنا المو

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

 

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه :

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

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

 

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

 مشروع إنشاء :وذلك قيمة الدفعة الختامية عن 

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

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

 

 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 حق أو عالقة بالمشروع 

 ه إبراء مطلقاً .المبين أعال

 

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

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

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

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

 

 :الخاتم
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 الشروط الخاصة 

 لى المقاول  دم االنتقال من مرحلة  مل إلى  خرى إال بعد الحصول  لى موايقة المهندس الخطية  ليها مقع االلتقزام  -1
 التام بالتنفيذ حسب الجداول من حيث الترتيب  .

قققة الجهققة المكلفققة  لققى المقققاول تقققديم برنققامض  مققل يوضققح مراحققل العمققل والققديعات الماليققة المتوقعققة للسققحب بعققد مواي -2
 بانشراف . 

إريا  خطة  مل تفصيلية بكيفية تنفيذه لمواقع المشروع موقعا موقع مع اخقذ  الموايققة المسقبقة  لقى ذلق  مقن المهنقدس  -3
 المشرف  لى المشروع مع األخذ بعين اال تبار  ناصر السرمة العامة والحفاظ  لى البيئة . 

ة مكملقة للجقزئين األول والثقاني مقن ديتقر  ققد المقاولقة ومكملقة للمواصقفات تعتبر الشروط الخاصة والمواصفات الخاصق -4
 العامة للمباني والطر  والجسور الصادرة  ن وزارة األشغال العامة وانسكان . 

يققي حققال قيققام المقققاول بتنفيققذ   مققال  يققر مطابقققة للمواصققفات يققتم  زالتهققا يققورا و لققى نفقتققه الخاصققة ولققو تطلققب األجققراء  -5
 بواسطة مقاول آخر  لى نفقته ومهما بلغت التكلفة . زالتها 

يجققوز العمققل خققارج  وقققات الققدوام و يققام العطققل الرسققمية يققي حققال طلققب المقققاول ذلقق  خطيققا ويتحمققل المقققاول بققدل إضققايي  -6
 للمراقبين حسب قانون العمل .

 12: ضبط إدارة العمل- 
 اد محاضر االجتماع . ن يتعاون مع المهندس يي ترتيب موا يد اجتما ات الموقع وا  د

  ن يقوم بأخذ الصور الفوتو رايية لبيان تقوم سير العمل وا  داد التقارير .
 يي حالة إصرط العيوب    ن يضع جدواًل لذل    وان يعلم ممثل المهندس  ن إنجازاته  وال بأول .

بتصققحيح الوضققع  ن يقققدم مقترحاتققه  يققي حالققة ريققض المهنققدس  و مسققا د المهنققدس لمققادة  و  مققل مققا ييجققب  لققى المقققاول البققدء
 بان ادة  و التصحيح إلى ممثل المهندس  و المهندس  وذل  لتريي تكرار الخطأ .

% (  لققى كميقات العطقاء ضققمن منقاط  متفرققة داخققل حقدود السققلطة 25يحق  لسقلطة إقلققيم البتقراء ) المالق  (  ضققايه مقا نسقبته ) -
  روات مقابل ءذه الزيادات يي حال إقرارءا وتنفيذءا  وبنفس  سعار العطاء وال يتقاضى المقاول آي

 -ممارسة مهنة المقاوالت و داء مهامه بخصوص العقد :

 الممارسة الجيدة :
إذا لم يكن قد حدد وصف كامل لمادة  و منتض  و مصنعيه   يإنه من المفهوم  ن تكون تل  المادة  و العمل مرئمة أل قراض العققد 

مققققن مضققققامينه منطقيققققًا لممارسققققات التنفيققققذ الجيققققدة   بمققققا يققققي ذلقققق  نصققققوص البنققققود والمواصققققفات العامققققة   و مققققا يمكققققن  ن يسققققتنتض
 والمواصفات القياسية المعموله 

 

 شروط للمقاولين المتمرسين للعمل في الموقع :       *
ى المققاولين  خقذ كقل االحتياطقات الرزمقة لحمايقة إن موقع العمل )محمية البتراء( يعتبر منطقة  ثريه ءامقه ذات خصوصقية   لقذا  لق

 والتقيد بكايه التعليمات الخاصة والعامة بشروط العطاء. ممثل المهندسالموقع خرل تنفيذ   مال المشروع  والرجوع إلى 
 عــام:
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  لى المقاول  ن:
 دسي دائرة اآلثار العامة.تخزين المواد والمعدات الخاصة بتنفيذ المشروع بالمكان المخصص والمحدد من قبل مهن -
 تأمين واستخدام حواجز لفصل مناط  العمل  ن المناط  العامة والزوار. -
 التقليل بقدر انمكان من الضجيض والمخلفات خرل مدة العمل. -
 تأمين حراسة للمواد والمعدات بعد  وقات الدوام الرسمي. -
 ألدوات و يرءا خارج المنطقة المحددة للعمل.الحفاظ  لى نظاية الموقع:  دم تراكم النفايات والمخلفات وا -
 القيام بأ مال التنظيف والتخزين بشكل يومي للموقع. -
 استخدام المركبات يقط يي األماكن والممرات المخصصة  وبموايقة مهندسين دائرة اآلثار العامة. -
 منع العاملين يي المشروع من النوم يي األماكن العامة خرل سا ات النهار. -
 

الموقــع بالتيديــد هــو موقــع تــاريخي وطنــي ذو أهميــة و وييتــوة علــف معــالم أثريــة وثقافيــة فــو  وأســ ل منســوب ســط   إن هــذا
 األرض.

 
  لى المقاول  ن:

 يكون لديه خبرة سابقة يي العمل بمشاريع مشابهة من حيث القيمة األثرية. -
 يستخدم طبقة حماية لألرضيات لمنع  ي ضرر  و انسكاب. -
 السير  و وضع مواد و/ و  دوات  لى المعالم األثرية. منع منعًا باتاً  -
 منع استخدام المعدات الثقيلة والتي يصدر  نها ارتجاجات وضجيض. -
 ضرورة التنسي  المباشر مع إدارة المشروع قبل القيام بأ مال الحفر داخل الموقع . -
سقكاب  و ضقرر  و كشقف للمصقادر األثريقة خقرل تنبيه مهندس دائرة اآلثار العامة والمسئول  ن الموقع يي حال حدوث  ي ان -

 القيام بأ مال المشروع.
 القيام باأل مال بشكل مقبول وحسب متطلبات الجودة المستخدمة يي الموقع. -
المرونقققة يقققي  سقققلوب تنفيقققذ األ مقققال بحيقققث يتقبقققل حقققدوث  ي طقققارا مقققن حيقققث تعقققديل سقققير وبرنقققامض العمقققل بمقققا يتناسقققب مقققع  -

 ايقة صاحب العمل.المستجدات وذل  بعد  خذ مو 
 . دم السماط أليه آلية الدخول إلى الموقع إال بعد  خذ انذن وتحديد مكان تواجدءا من قبل إدارة المشروع . -
خرل تنفيذ   مال المشقروع   لقى المققاول التنسقي  لسقير العمقل مقع مهندسقي سقلطة اقلقيم البتقراء التنمقوي السقياحي و دائقرة اآلثقار  -

 يعالية قبل البداية باأل مال.برنامض  مل دقي  لكل العامة وذل  بتقديم 
 

  رض ءذه الشروط يي الموقع بحيث يتسنى لجميع العاملين قراءتها وااللتزام بها.
 

  يإنه يح  لدائرة اآلثار العامة إيققاف العمقل يقي الموققع يقي حقال حقدوث  ي ضقرر للمصقادر 21بحسب القانون األردني لآلثار رقم 
يققة يققي الموقققع  و نققدءا يترتققب  لققى المقققاول اتخققاذ إجققراءات سققريعة نيجققاد الحققل المناسققب دون التسققبب بتققأخير سققير األثريققة والتاريخ

 مل .الع
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 يجب علف المقاول مراعاة األمور التالية : *

 

 التزامات عامة : -أ
 العمل علف التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع . -1
 ( ألة غرض غير تن يذ األشغال . عدم استعمال ) الموقع -2
 تصريف مياه ال يضان والمياه ال ائضة عن الضخ وخالفه لمنع اإلضرار بالغير . -3
عـادة السـياجات إلـف  -4 الميافظة علف األشجار والمـروج والسـياجات بشـكل مالئـم ر وزرع بـديل لمـا لـم يصـرت لـه باقتالعـه واا

 يالتها األولف يسب تعليمات المهندس .
يالة وجوب إنشاء سقالة علف ملك أيد المجاورين ر فعلف المقاول أن يقـوم باالتصـال معـه ر وعمـل الترتيبـات الالزمـة  في -5

صاليه عند إتمام العمل وعلف يسابه الخاص .   لتن يذ ذلك ر ثم إخالء المكان واا
 

دارة العمل : -ب  ضبط واا

عداد مياضر االجتماع .أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموق -1  ع واا
أن يعد سجاًل خاصًا باأليوال الجوية ر يسجل فيه درجات يرارة الهواء القصوى والدنيا ر والرطوبة ر ومعـدلل هطـول األمطـار  -2

 بالمليمترات وساعات الهطول لكل يوم .
عداد التقارير . -3  أن يقوم بأخذ الصور ال وتوغرافية لبيان تقدم سير العمل واا
 ي يالة إصالت العيوب ر أن يضع جدواًل لذلك ر وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أواًل بأول .ف -4
أن يزود الموقع بالفتـات تبـين اسـم المشـروع ر واسـم صـايب العمـل ر وبالعـدد واليجـم وبالشـكل الـذة يت ـ  مـع المهنـدس  -5

 عليه .
ــــدس لمــــادة أو عمــــل -6 ــــدس أو مســــاعد المهن ــــض المهن ــــة رف ــــي يال ــــدء بتصــــيي   ف ــــل الب ــــاول قب ــــف المق مــــا فيجــــب عل

 الوضع أن يقدم مقترياته باإلعادة أو التصيي  إلف ممثل المهندس أو المهندس ر وذلك لتالفي تكرار الخطأ .
 إذا كـــــان مطلوبـــــا منـــــه تجهيـــــز مختبـــــر للمـــــواد فـــــي الموقـــــع / فعليـــــه أن يـــــزوده بمشـــــرف ذة خبـــــرة لتأديـــــة المهـــــام  -7

 التالية :
 

مقاول تأمين جهاز االشراف بهاتف خلوة في يال تعذر توفير خط تل ون أرضي في مكاتب الموقع علف أن ال تزيد مكالماتة علف ال -8  
 عن اربعين دينارا شهريا .

تعتبر جميع االعمال المسايية المطلوبة لتن يذ االشغال من مسؤوليات المقاول ويتيمل المقاول بذلك مسؤولية أة خطا في إستقامة  -9
شوارع أو الجدران أو المناسيب المختل ة أو في يال يدوث أة خطأ في تن يذ االعمال وال تع ي تعليمات كال من جهاز المهندس ال

أو افراد  صايب العمل الش وية أو الخطية المقاول من مسؤوليته عن أة خطأ من هذا النوع ييث سيتم إصالت أة خطأ علف 
 ذا االصالت .ن قة المقاول فقط ومهما بلغت كل ة ه

% علف كميات العطاء وتن يذها داخل اة منطقة في االقليم وبن س االسعار وال يتقاضف المقاول 25يي  لصايب العمل أضافة  -10
 جراء ذلك أة عالوات مقابل هذة الزيادة في يال إقرارها وتن يذها . 

كليا أو جزئيا إال بموافقة الجهات الرسمية بعد إشعار المالك بذلك ول مراعاة اجراءات السالمة العامة وعدم إغال  الشوارع اعلف المق -11
غالقة الة شارع او ترك مخل ات في الموقع أو أة موقع غير مرخص بذلك مما يلي  الضرر  وفي يال مخال ة المقاول لذلك واا
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ت المقاول القادمة بعد إشعار باالخرين فأنه يتم إزالتها فورا وعلف يساب المقاول ليتم يسم كل ة هذا التصويب من مطالبا
 المهندس بذلك .

يجب علف المقاول إتخاذ االجراءات الالزمة لتصريف مياة االمطار وال يضانات التي قد تيدث في الموقع نتيجة االمطار وااليوال  - 12
ية واالضرار التي قد تيدث الجوية التي قد تسود اثناء تن يذ االشغال علف ان المقاول يتيمل ويده كل ة هذة االجراءات الوقائ

بإقتالعه  ويجب ايضا علف المقاول الميافظة علف االشجار وزرع بديل لما يصرت نتيجة هذة ال يضانات والسيول في الموقع 
 .ويسب تعليمات المهندس 

 الشروط الخاصه بالمبلغ االيتياطي : -13
   وتقدم الف المهندس المشرف ويتم  اعتمادها . ال يصرف المبلغ االيتياطي اال في يالة ال واتير الخاصه بالعوائ -1
 % علف قيمة كل فاتورة كنسبة اربات ومصاريف اداريه . 5يتم ايتساب نسبة رب   -2

 ال يجوز ايتساب اية اعمال لها بنود ضمن البند االيتياطي . -3
 يجوز استئجار معدات او ايدة عاملة  اذا كانت هناك عوائ  ال يستطيع المقاول تن يذها . -4

 ممارسة مهنة المقاوالت وأداء مهامه بخصوص العقد : -ج
 

 ة الجيدة:الممارس -1
ـــك المـــادة أو العمـــل  ـــه مـــن الم هـــوم أن تكـــون تل ـــتج أو مصـــنعية ر فإن ـــم يكـــن قـــد يـــدد وصـــف كامـــل لمـــادة أو من إذا ل
ـــي ذلـــك  ـــا ف ـــذ الجيـــدة  ر بم ـــًا لممارســـات التن ي ـــن مضـــامنيه منطقي ـــن أن يســـتنتج م ـــد أو مـــا يمك ـــة ألغـــراض العق مالئم

 لمعمول بها .نصوص البنود والمواص ات العامة والمواص ات القياسية ا
 المواص ات القياسية : -2

( أو غيرها فإنه يجب علف المقاول تقديم شهادة  B. S.S( أو )  A.S.T. Mإذا يدد لمادة مواص ات قياسية مثل ) 
 المنشأ التي تبين مطابقة ما يقدمه من تلك المواص ات لما فيه قناعة المهندس.

 

 المواص ات المقيدة  : -3
يد إليدى المواد أو المنتجات فإنه يجب علف المقاول التقيد بالبند ر وال يغير ذلك المصدر الوايد إذا ما يدد مصدر وا

 بدون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صايب العمل .
 

 عالمات مراف  الخدمات المخ ية : -4
مراف  وأن يعد لها مخططات مسايية علف المقاول وضع إشارات بارزة في األماكن التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات 

 واضية ر وذلك لتسهيل االهتداء إليها عند إجراء ال يص عليها أو صيانتها أو تصلييها أو تشغيلها .
 

 استخدام األيدة العاملة الميلية : -د
 

 المشاريع الممولة من الخزينة أو القروض الميلية : -1
فيها من قبل أردنيـين ر يجوز استخدام عمالة وافدة بموافقة وزارة العمل في الياالت االستثنائية التي يتعذر العمل  -أ

 المسبقة .
عدم إعطاء أية عطاءات فرعية من الباطن للمقاولين غير األردنيـين مهما كانت األسباب وعلف أن يلتزم المقاولون    -ب

 ال رعيون بتشغيل العمالة األردنية فقط .
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مشروع ذو طبيعة متخصصة وبياجة إلف خبرة أجنبية فعليه أن يرفع تقريرًا بذلك يبين إذا تبين لصايب العمل أنل ال -ج
أسباب الياجة لتلك الخبرة األجنبية إلف لجنة فنية خاصة للنظر في مثل هذه األمور ورفع تنسيباتها إلف مجلس 

 -ل علف النيو التالي :الوزراء إلصدار القرار المناسب يول السمات للشركات األجنبية ومقدار مساهمتها وتشك
 معالي وزير األشغال العامة واإلسكان رئيسًا 

 وعضوية السادة 
 أمين عام وزارة األشغال العامة واإلسكان 

 مدير عام دائرة العطاءات اليكومية  
 نقيب  المهندسين 

 نقيب المقاولين
 وممثل عن الدائرة ذات العالقة بالمشروع.

 ية خارجية :المشاريع الممولة بقروض تنمو  -2
 يتم مراعاة القوانين األردنية ومن ضمنها قانون مقاولي اإلنشاءات األردنيين - 
يجوز تن يذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيـين بالمشاركة أو االئتالف مع مقاولين أردنيـين أو باالن راد إذا  - 

 اقتضت المصلية العامة ذلك .
قبــــل مقــــاولين غيــــر أردنيـــــين فيجــــب االلتــــزام مــــن قبــــل هــــؤالء المقــــاولين بتشــــغيل وفــــي يالــــة تن يــــذ المشــــروع مــــن  -

%( مـــن مجمـــوع العمالـــة المـــاهرة المطلوبـــة والمقـــدرة تقـــديرًا يقيقيـــًا بموافقـــة 70عمالـــة أردنيـــة ال تقـــل نســـبتها عـــن )
 يـين غير المهرة وزارة األشغال العامة واإلسكان ر علف أن ال يسم  بتشغيل أة عدد من العمال األجانب العاد

 

 علف الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة االلتزام ببالغ رئيس الوزراء  -3
واعتباره جزءا" من شروط العقود التي تبرمها  وفي يالة ثبوت مخال ة أيكامه من قبل المقاولين  1990( لسنة 6رقم )

 تتخذ بيقهم اإلجراءات التالية :
 ( سبعة أيام .7إنذار المقاول المخالف خطيًا علف عنوانه من قبل صايب العمل لتصويب الوضع خالل مدة أقصاها ) -أ

 فرض غرامة مالية تساوة أجور العمالة األجنبية المخال ة المستخدمة في المشروع. -ب
 

كودات البناء الوطني األردني بيدها  إذا تبين وجود نقص في المواص ات العامة والخاصة تعتمد المواص ات الواردة في -4
 األدنف .

 

 علف المقاول الميلي استخدام اآلليات المتوفرة ومنتجات الصناعة الميلية عند تن يذ األشغال . -5

 من المقاول اتمطلوب
 ممثل ومستخدمو المقاول ) جهاز المقاول المن ذ ( : *

أدنـف ر وبييــث يكـون الجهـاز مت رغـًا للعمـل فـي الموقـع طيلـة مـدة تن يــذ  يتعـين علـف المقـاول أن يعـين الجهـاز المن ـذ التـالي كيـد 
 المشروع ر وأن تكون لديه المؤهالت والخبرات المدونة أدناه في مجال اإلشراف أو التن يذ أو كليهما علف مشاريع مماثلة :

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

 
"على المقاول تعيين الجهاز المنفذ التالي كحد أدنى، وبحيث يكون الجهاز متفرغا" للعمل في الموقع طيلة مدة تنفيذ المشروع 
وأن تكون لديه المؤهالت والخبرات المدونة أدناه في مجال اإلشراف أو التنفيذ أو كليهما على مشاريع مماثلة للمشروع 

أخذ موافقة المهندس وصاحب العمل على هذا الجهاز قبل تعيينه وفي حال عدم قيام المقاول  موضوع العطاء وعلى المقاول
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يحق لصاحب خالل فترة اقصاها شهر واحد من تاريخ أمر المباشرة فإنه بتعيين أي من أفراد الجهاز المطلوب والمحدد أدناه 
 الوضع:العمل حسم المبالغ الشهرية المبينة إزاء إسم كل منهم لحين تصويب 

 
فيي   واتسةن 5وبخبيرة ال تقيل عين ) )المدنيةة مديرا" للمشروع مهندسا" بصفته وكيال" مفوضا" بمؤهل فيي الهندسية  (1

مجال اإلشراف أو التنفيذ أو كليهما على أعمال مشابهة وبحيث يكون مفوضا" خطيا" من قبل المقاول لتلقيي التعليميات 
فيذ األشغال وبتفرغ كامل )الراتب الذي سيحسم فيي حيال عيدم التعييين مين من المهندس أو من يمثله والمناظرة على تن

 .دينار/شهريا"  1000)قبل المقاول 
 

 سةنوات  5)وبخبرة مماثلة ألعمال المشروع موضوع العطاء ال تقيل عين  1عدد مساح بمؤهل كلية جامعية متوسطة  (2
دينةةار/  700ب الييذي سيحسييم فييي حييال عييدم التعيييين ميين قبييل المقيياول فييي مجييال اإلشييراف أو التنفيييذ أو كليهمييا )الراتيي

 . لكل مساح شهريا"
 
شريطة أن ال يكون الوكيل المفوض أو أي من أفراد جهياز المقياول المعيين للمشيروع مقياوال" صخير مصينفا" ليدا دائيرة العطياءات  *

 الحكومية ووفقا" لما يلي:
 

فسه أو أي من شركائه مديرا" للمشروع بصفته وكيال" مفوضا" أو أن يسيمى نفسيه أو للمقاول المحال عليه العطاء أن يسمي ن (1
أي من شركائه كفيرد مين أفيراد جهيازه المنفيذ للمشيروع شيريطة تحقييق الميؤهالت المطلوبية ميع األخيذ بعيين اإلعتبيار الميادة 

تنفيييذ أي مشيروع فيترتييب عليييه تييوفير والتييي نصييها: "إذا التيزم المقيياول ب 1992( مين تعليمييات تصيينيف المقياولين لسيينة 10)
األجهزة الفنيية واإلداريية حسيب شيروط عقيد المقاولية لكيل مشيروع وذليك إضيافة اليى األجهيزة الدائمية والمتفرغية فيي مكتبيه 

 الرئيسي".
 
اد ال يسييمل للمقيياول المحييال عليييه العطيياء أن يسييمى مييديرا" للمشييروع بصييفته وكيييال" مفوضييا" أو أن يسييمى أي فييرد ميين أفيير (2

الجهاز المنفذ للمشروع إذا كان هذا الشخص المسيمى مصينفا" ليدا دائيرة العطياءات الحكوميية كمقياول صخير أو شيريكا" ليدا 
 مقاول صخر غير المقاول المحال عليه العطاء.

 
 

 *   التعاميم المرفقة تعتبر جزء ال يتجزأ من وثائق العطاء
 

 ماليظة:
دس علف تواريخ تعيـين كل فرد من أفراد جهاز المقاول المن ذ  وفي يالة تخلف المقاول يتعين االت ا  فيما بين المقاول والمهن

عن تعيـين أة فرد منه أو تغيب أة فرد منه دون تعيـين بديل له فإنه سوف يتم خصم ما يقابله من رواتب مثل هؤالء األفراد غير 
 المعينين أو المتغيبين يسب تقديرات المهندس .

 
 ل ال رعي ألشغال الكهروميكانيك وفئة تصني ه .تسمية المقاو *

 
 فئة التصنيف     اسم المقاول                

 ققققققققققققققق                  ققققققققققققق: الميكانيك
 ققققققققققققققق                  ققققققققققققق:  الكهرباء

 

العطاءات اليكومية شهادتين األولف من نقابة المهندسين األردنيـين والثانية من  علف المقاولين غير األردنيـين أن يقدموا إلف دائرة *
نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيـين ) يسب النموذج أدناه ( ت يد بأنل المقاول قد استكمل كافة اإلجراءات الخاصة بالمقاولين غير 

انون مقاولي اإلنشاءات عند إيالة العطاء عليه وقبل توقيع اإلت اقية األردنيـين وفقًا أليكام قانون نقابة المهندسين األردنيـين وق
يصادر ك الة مناقصته التي سب  وأن تقدم بها دون أن يي  للمقاول االعتراض أو الرجوع علف صايب  ويي  لصايب العمل أن

 عمل بأة مطالبات مهما كان نوعها ال
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 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي  / مديرية االشغال العامه والدرسات
 قسم الدراسات –

 جدول الكميات واألسعار
 
 

 2017/  8مبنف األقليم )الراجف(    م.خ                  
 

 ( ص ي   16  عدد ص يات هذا الجزء )ات 
 ) يستبعد اة عرض لم تتم تعبئة االسعار فيه بالت قيط ) كتابة ورقما 
 يقوم المناقص بختم جميع ص يات العطاء بخاتم الشركه 
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 الرقم

 الكميـــــــــــــــةبالرقم نوعالعمل
 واليروف

 المبلغ فرادةااللسعر ا

 د ف د ف

 بالمتر المكعب : 1
حفريات من كل االنواع صخرية   ترابية اوصخرية  وخريه باأل ما  واألبعاد المطلوبة 

ة مع التصرف بناتض الحفر للطمم ضمن الموقع رزمللوصول إلى األ ما  والمناسيب ال
لجهات المختصة  و توريد ونقل الفائض الى خارج الموقع والى األماكن المحددة من قبل ا

طمم من خارج الموقع يي حالة  دم صرحية  و كفاية ناتض الحفريات  لى  ن تد  وترش 
% 95" سم بعد الدحل ولدرجة ر  ال تقل  ن "20بالماء ويكون الطمم  لى طبقات كل "

" من كثاية بروكتور المعدل مع جميع ما يلزم حسب المخططات والمواصفات وذل  
 قوا د األ مدة  والزنانير وحيثما يلزم  وحسب تعليمات المهندس المشرف .لرساسات و 

 

 
 
 
60  

 ستون 

    

 كتابــــــــة
...........
........... 

 كتابــــــــة
..............
.............. 

 

 بالمقطوع :تسوية الموقع: 2
ر نقل وازالة المخلفات  مل تسوية للموقع الى منسوب التسوية الخارجية ومحمل  لى السع

الى المكب الذي تحدده السلطة ويتحمل المقاول مسؤولية  ير ذل  ومحمل  لى السعر 
  ي  زالة لجدران الحجرية القائمه  ن لزم وحسب تعليمات المهندس المشرف.

 
 1 

 وايد 

     
 كتابــــــــة

...........

........... 

 كتابــــــــة
..............

........ 
 بالمتر المكعب: 3

 لى ان تكون ناجحه مخبريا  1الناتجه من الحفريات الوارده يي البند   طمم وردم بمواد
 4ويي حالة  دم نجاحها  لى المقاول توريد مواد مختاره ناجحه مخبريا وحسب البند رقم 

من الواصفات الخاصه وكل مايتعل  بهذا البند يي المواصفات العامه والمواصفات 
اصه  وحسب تعليمات المهندس المشرف  لى ان يتم الطمم  لى طبقات التزيد الخ

سم حتى منسوب ا لى القوا د والتعليات والدحل لدرجة ر  التقل  ن 30سماكتها  ن 
 %من كثاية بركتر وا مال التسويه.95

 
60 

 ستون

  

 

  

 كتابــــــــة

...........

........... 

 كتابــــــــة

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

 بالمتر المكعب : 4
نيوتن  25( بقوة كسر صغرى ال تقل  قن )  25تقديم وصب خرسانة مسلحة درجققة )  

ضاية المادة  28( بعد   2/ملم يوم والسعر يشمل الطوبار الرزم بجميع تشكيرته وا 
ال مدة  المميعة وذل  لجميع   مال الخرسانة المسلحة للقوا د والزنانير ورقاب األ مدة وا

و يشمل السعر ا مال الحفريات  وجميع ما يلزموخرسانة التعليات والجسور  والعقدات 
 للقوا د والزنانير بكاية اال ما  وكما ءو موضح يي المخططات محمل  لى السعر 

( من كاية األقطار واألطوال المطلوبة  60تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح درجة ) 
ثني والضياع وكراسي ريع الحديد وسل  التربيط والدسر وتأمين والسعر يشمل القص وال

والسعر  روة لذل  واية األطوال المطلوبة ومن  ي مصدر وال تحسب األطوال الزائدة 
وجميع ما يلزم ننجاز األ مال يشمل ا مال تشري  الحديد للمبنى القديم بالمبنى الجديد 

 ات المهندس المشرف    .المخططات والمواصفات وتعليم  وحسب األصول 

 
 
 
50 

 خمسون

    

 كتابــــــــة
...........
........... 

 كتابــــــــة
..............
.............. 

  المجموع ينقل الف الخالصة
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 الرقم

 الكميــــــــةبالرقم نوعالعمل
 واليروف

 المبلغ االفرادةلسعر ا

 د ف د ف

 بالمتر المربع: 5
 

ران حجرية من حجر محلي موجه ومتجانسة االلوان ما امكن مع  مل تقديم وبناء جد
نيوتن  150بحيث ال تقل مقاومه الكسر للمكعبات الخرسانه  ن  15تصفيحه خرسانه درجه 

سم خلف التصفيحة و والسعر يشمل الكحله و جميع  روات 10وبناء طوب  28بعد  2/ملم
زات وبطانه وايه ديكورات معماريه موضحه الحجر وتشكيرته من قموط وزوايا وسرحات وبرو 

ع المخططات وايه قطع حجريه خاصه اخرى   وال يح  للمقاول المطالبة بايه  روات او 
اسعار اضاييه ويعتبر سعره شامل جميع تل  العروات والتشكيرت وحسب التفاصيل المبينه 

ذكر ا ره ودون سم والتصفيحه والحجر حسب ما10بالمخططات الهندسيه و طوب سماكة 
مطالبة المقاول بفرو  سعر او احتساب الطوب كبند مستقل حيث كل ذل  محمل  لى البند 

 وحسب تعليمات المهندس المشرف 1:1.وبمدامي  منتظمه لبناء الحجر وتكون الكحله بنسبه 
 

 
 

250  
مئتان 
 وخمسون

    

 كتابــــــــة
............
.......... 

 كتابــــــــة
...........

........... 

 

6 
 بالمتر المربع : 
 

( للطبقة األولى ونسبة  2:  1والرمل بنسبة )  تتقديم و مل قصارة ثرثة طبقات من األسمن
( للطبقتين األخيرتين مضايا إليها المادة المميعة والسعر يشمل السقالة والزوايا  3:  1) 

( سم مع تثبيته جيدا ما بين الطوب  20 -15المعدنية والشب  المعدني المجلفن بعرض ) 
والصحية و   ةواأل مال الخرسانية ويو   نظمة الخدمات المختلفة مثل التمديدات الميكانيكي

 الكهربائية وحيث ما يلزم وحسب تعليمات المهندس المشرف :
قصارة داخلية ثرث طبقات .ارتفاع الزوايا المعدنية تكون ارتفاع الطاب  ويي حال  – 1 

 اء جدران الطوب بالجسور يتم وضع شب  بينهم. لتق

 
 

350 
ثالثمائة 
 وخمسون

 

 

 

 كتابــــــــة
............
.......... 

   
 

 

 كتابــــــــة
...........
........... 

 بالعدد:  7
 

( مزود بمواسير 3م 1ملم( سعة ) 1.5تقديم وتركيب خزان مياه من الصاج المجلفن سماكة )
" ( من المواسير البيضاء والسعر يشمل قا دة الخزان من زوايا قياس  )  4/3تقوية قطر) 

ملم ( مع الفلنجات  األرضية ودءان التأسيس ودءان زياتي   ثرث وجوه حسب  4*40*40
" (  دد )  4/3" ( .ويتحات التنظيف والتغذية مع المحابس  ) 4/3األصول و وامة قياس ) 

سم ( مع قفل  ومفصرت والزوايا حسب األصول  45*45( لكل  خزان و طاء قياس )  2
 " ( 4/3.الهوايات قطر ) 
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 وايد

    

 كتابــــــــة
............
.......... 

 كتابــــــــة
...........
........... 

 

 المجموع ينقل الى الخرصة
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 الرقم

 الكميــــــــــــــــــة العمل نوع
 بــــــــــــــــــــالرقم

 واليروف

 غالمبل   االفرادة لسعرا

 د ف د ف

 بالمتر المربع: 8
 

مقن منتوجقات ديلقوكس  واللقون حسقب egge shell  )  تققديم وتنفيقذ دءقان املشقن نقوع ايق  شقيل )

راي المهقققنس وتققققديم  ينقققات بقققه قبقققل التنفيقققذ  ومحمقققل  لقققى السقققعر   قققادة القققدءان للغقققرف القائمقققة 

د واالملشقققن و مقققل طلقققس بوضقققع مقققادة انقققدركوت وجقققه واحقققد والتاسقققيس   وجهقققه واحقققد مقققن البلبونققق

 ( مع الحف الجيد والتفقيد يي الوجه الثاني .DULOXمعجونه نوع ) ديلوكس  

 
350 

ثالثمائة 
 وخمسون

    

 كتابــــــــة
.............

......... 

 كتابــــــــة
...........
........... 

 ربع :مبالمتر ال 9
 

مفرغ مصبوب من خرسانة وبقوة كسر م (س20*20*40قياس)تقديم وبناء جدران طوب خرساني 
( )  4:  1يوم والسعر يشمل المونة بنسبة )  28( بعد  2كغم / سم 3.5صغرى ال تقل  ن ) 

 و تعليمات المهندس المشرف.  سمنت والرمل ( مع التركيب جميع ما يلزم وحسب المخططات 
 

 
 
60 

 ستون

    

 كتابــــــــة
............. 
............. 

 تابــــــــةك
........... 
........... 

 بالمقطوع: 10
 

  زالة شبا   لمنيوم مع حديد الحماية و مل تسكير للفتحة الناتجة من ذل  . -

 م بجدار المستودع القائم  .1م*1تسكير وا  ادة يتح  باب  بمقياس  -
 . سنقل انقاض  االزالة الى  خارج الموقع وحسب المكان الذي تحددة السلطة والمهند -
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 وايد

    

 كتابــــــــة
............. 
............. 

 كتابــــــــة
........... 
........... 

 بالمتر الطولي : 11
مع  كسسوارات   double faceتقديم و توريد وتنفيذ خزائن للمطبم  من االلمنيوم لون خشابي 
مع  مل برمه له و تركيب مجلى نوع إيطالي ويشمل السعر تركيب  رانيت ايطالي جركسي 

استانيس ستيل ايطالي وبطارية قير نو ية قروءي وتقديم  ينات ليتم ا تمادءا من قبل المهندس 
       المشرف وكل ما يلزم النجاز العمل وحسب تعليمات المهندس المشرف .

 
 

 
 
12 

 اثنا عشر

    
 كتابــــــــة

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

 ــةكتابــــــ
........... 
........... 

 
 المجموع ينقل الى الخرصة
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 الرقم

ـــــــــــــةبالرقم العمل نوع  الكمي
 واليروف

 المبلغ االفرادةلسعر ا

 د ف د ف

 بالمتر المربع :  12
تقديم وتنفيذ وتركيب  زل مائي السقف الغرف الجديده  والقديمة  من روالت انسفلت 

عمل يشمل روالت اسفلتيه والتأسيس الرص   لى  ن اليقل ملم وال 4المبلمرة سماكة 
سم يو  التثمينة  لى  10سم ويتم ريعها  10تراكب الروالت يي جميع االتجاءات  ن 

جدار التصوينة وحسب المواصفات الفنية العامة و لى المقاول تقديم  ينات ال تمادءا 
 من قبل المهندس المشرف.

 
 

120 
 مائة وعشرون

    

 ابــــــــةكت
.............
............. 

 

 

 

 

 كتابــــــــة
...............
............... 

 

 

 

 

 بالمتر المربع  13
 

( بقوة كسر صغرى ال تققل  ن 15 مل مدة ميرن للسطح من خرسانة  ادية درجة )
تقل  ( سم  ند يتحققة المزراب والميول ال 5-3يققوم وبسماكة من )  28نيوتن بعد 15)

% (  وحسب تعليمقققات المهندس المشرف والمخططات الهندسية وحسب 1 ن )
 الموصفات الفنية العامة للمباني .

 
120 

 مائة وعشرون

    

 كتابــــــــة
.............
............ 

 كتابــــــــة
...............
............... 

 بالمتر المربع :   14
 

( k x Bنجور داخلية  بدون بندات  و يضيققققققايات كبقس سويد )تقديم وتركيب  بواب م
مم( مكبوس من 5( سم مع معاكس زان سماكققة ) 4.5او ما يعادله سماكة صاييققققققققة )

سم( من األسفقققل ضمن 18*4.5سم ( مقققققن األ لى)12*4.5الجهتين وبرواز سويد )
 حشوات خشب 

ققة بحيث تكون مساحة الفراغ تسقققاوي مساحة سم( ومثقبة  موديا للتهويق3.5*3.5)
سم(   4.5(او ما يعادله  سماكة ) K X Bالحشوات والحل  من خشقب السويد )

سم(  ن سماكة يتحة الجدار اننشائيقققققققققققة أل راض القصارة 6-4وبعرض ال يزيد  ن )
ت الرزمة و سم( مع الكشفا12مع تثبيت الحلو  بسك  حديدية ال يقل طولها  ققققن )

سم( 7تكون الكشفات يو  منسوب البرط والكشفة من خشققققققب السويد  يضا بعققرض )
سم(  سفلها ديائن خشبيققققققققة والسعققر يشمل  يضا القطع المعدنية مققن  االت 2وبسم  )

 والدءان الزياتي  صنا ة اوروبيه  وايدي وثرثقققققققة مفصققرت والبيش وستوبات كاو تشقو 
ثرثة وجققوه  بانضاية لوجة التأسيس والمعجنقققة وجهين طلس وكذل  يتم تركيب   

سققققققققم( مقققققققققققن الجهتين ومن األسفل سماكة ال تقققل  ن 20بصفائققح  لمنيوم بارتفاع )
 . ملم(وجميع ما يلزم حسب وتعليمات المهندس1.5)
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 عشرون

    

 كتابــــــــة
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 كتابــــــــة
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  المجموع ينقل الى الخرصة 
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 الرقم

ـــــــــــــةبالرقم العمل نوع  الكمي
 واليروف

 المبلغ االفرادةلسعر ا

 د ف د ف

 بالمتر المربع : اعمال المنيوم 15
والطرء  29211تقديم وتوريد وتركيب شبابي   لمنيوم حسب المواصفات االردنيه رقم م    

ومن مقطع خاص  يتكون من حل   ريض    BS 1615حسب المواصفات القياسيه البريطانيه 
 6سم وذل  للحماية من الماء والزجاج مزدوج سماكة 11ذو طبقتين  وارضية الحل  التقل  ن 

ملم و يكون لون المنيوم لون  1.6ملم وسماكة االلمنيوم التقل  ن 6وزجاج  ملم 12ملم  ويراغ 
برونز  او حسب اللون الذي يعتمده المهندس المشرف وتقديم  ينه بذل  والمنيوم مطلي بطرء 

كغم والزراييل 90ميكرون ( وتكون العجرت من المنيوم تتحمل ضغط  16ال يقل  ن ) 
والخرداوات من اجود االنواع صنا ة اوروبيه ومحمل  لى السعر وااليادي والفراشي والفصاالت 

ازالة الشابي  القديمة ومعالجة الجوانب بعد االزاله وكل مايلزم العمل  حسب االصول وحسب 
 التفصيلة المريقه بالمخططات

 
 
 
13 

 ثرثة  شر

    

 كتابــــــــة
.............

......... 

 

 

 

 

 كتابــــــــة
...............

....... 

 

 

 

 

 

16 
 بالعدد:

تيوبققات  مصققنو ه مققن  ققريض وظريققة  مققع حلقق م( 2.2م*1.2بأبعققاد )حديققد  بققابتقققديم وتركيققب 
و حديققققد  1.5سققققماكة  4*2ملققققم والعققققوارض الطوليققققه والعرضققققيه تيققققوب  1.5سققققماكة  6*3حديققققد 

والسعر يشمل المفصرت والقطع المعدنيقة واأليقدي والغقال سقلندر  ملم 1.5الصاج وجهين سماكة 
نقققققوع ) ايقققزو إيطقققالي ( والتحشقققيه الخرسقققانيه للحلققق  ودءقققان التأسقققيس ودءقققان زيقققاتي ثقققرث وجقققوه 

وجميع ما يلقزم كقامر وحسقب تعليمقات  وي  الباب القديم ومعالجة الجانب بعد االزالة  واالستوبات
 المريقةالمهندس المشرف والمخططات 

 

 
 
 1  

 واحد 

    

 كتابــــــــة
.............

......... 

 كتابــــــــة
...............

....... 

 بالمتر الطولي :  17
م( والقطقققققققع الرزمققة مققع 1.50تقققديم وتركيققب مزاريققب ميققاه  األمطققار مققع المققرابط المعدنيققة كققل ) 

خرسققانية اسققفل الكققوع حسققب المخططققات تركيققب كققوع يققاتح يققي اسققفل لكققل مققزراب و مققل ركبققة 
ملققم وتزويققد المققزراب مققن اال لققى  5.3 نققش مواسققير برسققت  مقققوى سققماكة   4والمزاريققب  قطققر 

 انش وكذل  وحسب تعليمات المهندس المشرف . 4بصفاية قياس 

 
 

 
 
9 

 تسعة 

    

 كتابــــــــة
.............

......... 

 كتابــــــــة
...............

....... 

 :بالمقطوع  18
وذل  لتمكن من انجاز ا مال القبرط كمقا  القائم حاليا ات والمستودع واجهات الحماملتنقير  مل 

   ا لى القصاره (  ب -26)بالمواصفات المطلوبة من البند  
 
 
 
 

 
1  
 واحد

    

 كتابــــــــة
.............

......... 

 كتابــــــــة
...............

....... 

 المجموع ينقل الى الخرصة 
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 الرقم

 العمل نوع
ـــــــــــــةبالرقم  الكمي

 واليروف

 المبلغ االفرادةلسعر ا

 د ف د ف

 بالمقطوع : 19
( بطول upvcمن البالستك المقوى ) 1تقديم وتركيب خزائن توزيع الصحي عدد   -أ

التركيب وتكون شامله خطوط سم وتقديم عينة قبل 12وعمق  60سم  وعرض 80

( والمجمعات النحاسية sleeveالباردة  والساخنه وانابيب العزل ) (pex ) البكس

والمحابس  6ساخن بفتحات عدد  2وكذلك عدد  9بارد بفتحات عدد  1كولكتر عدد 

الرئيسية والفرعية وسدات وهوايات من اجود االنواع مثل جاكوميني وسكك ومرابط 

ع النحاسية والنجاصات وقطع الربط مع المراحيض والمغاسل  وتقديم وكذلك كامل القط

وتركيب وتوصيل خط المياه من الخزانات العلوية الى خزائن مجمعات المياه من 

من من اساليف وقطع نحاسيه  م( مع المنيوم وجميع ما يلزpex) كمواسير بالست

ن واعادة اصالحها ومحابس من اجود االنواع  لكل خزان مع الحفريات في الجدرا

وجميع ما يلزم إلنجاز العمل حسب االصول والمخططات وتقديم مخطط تنفيذي للعمل 

 .قبل التنفيذ وحسب تعليماتالمهندس المشرف 

 

تقديم وتركيب وتنفيذ مواسير بالستيكية نوع شانيل سعودي مع الوصالت والقطع  -ب

ى والكيزر في المطبخ  وكذلك انش للمجل 2/1الالزمة  للمياة الباردة والساخنة قطر 

 .حسب االصول وتعليمات المهندس وحنفيات المرحايض للمغاسلو اتللحمام

 
 
 
 

 وايد 1
 
 
 
 
 

 وايد 1
 
 

 

    

 كتابــــــــة
............. 
............. 

 كتابــــــــة
............... 
............. 

 بالعدد: 20
 أربعة فتحات بالستيك مقوى والسعر يشمل :( ذو C.Tتقديم وتركيب مصرف ارضي )

 ( سم مع الشبك الخاص به20*20غطاء الكروم ستانلس استيل اوروبي  قياس ) -1

 بأقرب( FT"( لوصـــل)4مواسيــر بالستيك مقوى قطر ) نمواسير التصريف م -2

( مـــلم وحسب راي المهندس 5.3"( سماكة )4منهل أو خط تصريف مواسير )

 المشرف

 
2 

 ثنانا 

    

 كتابــــــــة
............. 
............. 

 كتابــــــــة
............. 
............. 

 بالعدد: 21
 

سم ( صناعة محليـة  والسعر يشمل : * 40*40تقديم وتركيب مغسلة عادية  قياس ) 

"( مع كافة القطع الالزمة حنفية رقبة طويلة مع كل 4/11( قطر   ) UPVCسيفون   ) 

" (  من السيفون لغايـة )  2( قطـر )   UPVCما يلزم خط التصريف من مواسيـر ) 

F.T   ( وتزويد المغسلة بحنفية رقبة طويلة ويشمل السعر كذلك منهل التصريف  )

F.T ) خططات وتعليمات المهـندس مع جميع  ما  يلزم إلنجاز العمل حسـب   الم

 .المشرف

 

 

 

 

 

 

 
 
 2 

 اثنان

    

 كتابــــــــه 
............. 
............. 

 كتابــــــــة
............. 
............. 

 المجموع ينقل الف الخالصة 
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 الرقم

 العمل نوع
 الكميــــــــةبالرقم

 واليروف

 المبلغ االفرادةلسعر ا

 د ف د ف

 

22 
 بالمتر الطولي :

( سماكة ال تقل   UPVCاسير )تقديم وتنفيذ شبكة صرف صحي  رئيسية من مو

أنش  والسعر يشمل كافة المناهل الخارجية وربطها  بخط المجاري  4ملم (  وقطر 7.2عن)

والحفريات والتأمين بالصويلح واعادة األوضاع  وخط التهوية مع تركيب طربوش لخط 

التهوية حسب األصول والفحوصات وكل ما يلزم إلنجاز العمل وحسب تعليمات المهندس 

 المشرف .

 
 

20  
  شرون
 

    

 كتابــــــــة
............. 
............. 

 كتابــــــــة
............. 
............. 

 

23 
 بالعدد :

م  تثبت  لقى الجقدران 1سم وطول 50ملم يو  المغاسل بارتفاع 6تقديم وتركيب مرايا سم  
مشقققطويه ومائلقققه مقققن الصقققنا ه ببرا قققي سقققتانلس سقققتيل ذات الغطقققاء وتكقققون حقققواف المرايقققا 

 . سم3الفرنسيه نوع سانجوبال والشطفه 

 
2 

 اثنان

    

 كتابــــــــة
............. 
............. 

 كتابــــــــة
............. 
............. 

 

 

24 

 بالعدد :
كغم /  3.5وبقوة كسر صغرى ال تقل  ن ) ( سم 18*20*40طوب ربس للعقده قياس )

 . يوم 28د ( بع 2سم

450 
اربعمائة 
 وخمسون

    

 كتابــــــــة
............. 
............. 

 كتابــــــــة
............. 
............. 

 

25 
 بالعدد :

ملم ومبسط  20مشغول مربع  دتقديم وتركيب مصبعات حديد حمايــه للشبابيك من حدي

حسب  متي ثالث وجوه وجميع ما يلـــزالسعر يشمل دهان التأسيس والدهــان الزيا10*20و

 تعليمات المهندس المشرف .

 
6 

 ستة

    

 كتابــــــــة
............. 
............. 

 كتابــــــــة
............... 
.............. 

 

 

 

26 

 بالمتر المربع
ات أ_ تقديم وتركيب بالط سيراميك اسباني او ايطالي صنف   )أ ( لالرضيات  الحمام 

والمطبخ   نخب اول اسباني  وبااللوان المطلوبه مطابق للمواصفات القياسيه االردنيه رقم ) 

( خالي من الفتال والعيوب ويشمل السعر المونه والترويب بمواد جاهزة  1984/ 374

التركيب وتنظيف البالط بشكل جيد بعد الترويب وجميع ما يلزم النجاز العمل على اكمل 

اصول ومتطلبات الغلق اينما وجد وحسب تعليمات المهندس المشرف وجه مع مراعاة 

 وعلى ان يتم تقديم عينات قبل البدء في العمل 

سم 35×سم 25ب_ تقديم وتنفيذ بالط صيني للجدران نخب اول اسباني او ايطالي  بمقاس 

ويشمل السعر قصاره خشنة مع الودعات و تقديم عينة لالعتماد ويشمل السعر كذلك 

 ويب وكل ما يلزم النجاز العمل ويكون العمل تحت اشراف المهندس المشرفالتر

 
50 

 خمسون 
 
 
 
 
مائة  150

 وخمسون

    

 كتابــــــــة
............. 
............. 

 كتابــــــــة
............. 
............. 

 
 المجموع ينقل الى الخرصة 
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 الرقم

 العمل نوع
 الكميـــــــــــــــــــةبالرقم

 وفوالير 

 المبلغ االفرادةلسعر ا

 د ف د ف

 

 

 

27 

 بالمتر المربع 
 

تقديم وتوريد وتنفيذ براطيش رخام مصرري سريلفا   وذلرك للشربابيك واالبرواب وحيثمرا 

 سم(3يلزم والسعر يشمل المونة والكحلة والصقل والتنعيم وجميع ما يلزم سماكة )

و باللون الذي يحدده المهندس  ومحمل على السعر ازالة البراطيش القديمه ان وجدت  

 وحسب تعليمات المهندس المشرف .

 

 
6 

 ستة
 

    

 كتابــــــــة
............. 
............. 

 كتابــــــــة
............... 
............. 

  

 
 
28 

 بالمتر المربع
)أ ( أ_ تقديم وتركيب بالط بورسالن لالرضيات الغرف اسباني او ايطالي صنف    

نخب اول وبااللوان المطلوبه مطابق للمواصفات  60*60لالرضيات  الغرف قياس 

( خالي من الفتال والعيوب ويشمل السعر  1984/ 374القياسيه االردنيه رقم ) 

المونه والترويب بمواد جاهزة التركيب وتنظيف البالط بشكل جيد بعد الترويب 

مع مراعاة اصول ومتطلبات الغلق اينما  وجميع ما يلزم النجاز العمل على اكمل وجه

 وجد وحسب تعليمات المهندس المشرف وعلى ان يتم تقديم عينات قبل البدء في العمل

 
 

 
 

250  
 مئتان وخمسون

    

 كتابــــــــة
............. 
............. 

 كتابــــــــة
............. 
............. 

 
 
29 

 بالمقطوع :
مظالت خشبيه فوق المدخل الرئيسي للحمامات قياستوريد وتركيب  × م  3افقي     

م  للمدخل الرئيسي وحسب الفصيلة في المخططات من خشب المارنتي االحمر 1.55

المعالج ضد العوامل الجوية ومستلزمات التثبيت والتعليق ويشمل العمل التأسيس 

المشرف والدهان الجوزي بتوشيحه خشب حسب االصول وتعليمات المهندس  
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 وايد

    

 كتابــــــــه 
............. 
............. 

 كتابــــــــة
............. 
............. 

 المجموع ينقل الف الخالصة 
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 الرقم

 العمل نوع
 بـــــالرقم الكميـــــة

 واليروف

 المبلغ    االفرادة لسعرا

 د ف د ف

 األعمال الكهربائية :  30
 د : بالعد

تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل وحدات االناره الكهربائية التالية  لى ان تكون مطابقة  
مع كل ما يلزم من وسائل  .للمواصفات العامة والمحلية ومطابقة لشروط وتعليمات العطاء

الحمايه ضد الرطوبه والمطر بحسب المواصفات العامة والمواصفات الفنية لنسخة 
 لعطاء مع تقديم  ينه ال تمادءا من قبل المهندس المشرف والمخططات المريقة ل

( دائري معدني مطلي حراريا مع  طاء زجاجي spotlightوحدة اناره سبوت ) -1
واط (  تركب  لى االسقف  لى ان يتوير  LED ( )18نايذ للضوء صنف )

ييها كاسكيت لحمايه ضد الرطوبه تحدد لون االنارة من قبل المهندس المشرف 
 صنا ه اوروبيه او ما يوازيها. . ذات 

و  -2
حدة اناره كشاف لإلستخدام يي إنارة الساحات والميادين من النوع المطري 

( ذات صنا ه اوروبيه وبحسب IP 65) LED( واط  صنف 100)
 .المواصفات الفنية لنسخة العطاء وتوجيهات المهندس المشرف

ت -3
تطابقة تماما للواردة يي قديم وتوريد وحدات انارة كقطع  يار للوحدة االنارة م

( ا ره الستخدامها يي الصيانة المستقبلية بعد االنتهاء من 1/30البند رقم )
يترة كفالة الصيانة  لى ان يتم ادخالها يي مستود ات السلطة حسب االصول 

. 
ت -4

قديم وتوريد وحدات انارة كقطع  يار للوحدة االنارة متطابقة تماما للواردة يي 
( ا ره الستخدامها يي الصيانة المستقبلية بعد االنتهاء من 2/30البند رقم )

 يترة كفالة الصيانة  لى ان يتم ادخالها يي مستود ات السلطة حسب االصول 

 
 

 
 
 

43 
 ثالثة وأربعون

 
 
8 

 ثمانية
 
 
10 
 عشرة
 
3 

 ثالثة

    

 كتابــــــــة
............. 

 كتابــــــــة
............. 

 بالعدد :   31
تقديم وتوريد وتركيب نقطة إنارة كاملة مؤرضه والسعر يشمل الحفر وكاية المققواد 

( ملم بحيث تركب PVC( )20-25واأل مال الرزمة من مواسير مبلمر كلوريد الفينيل )
المواسير  لى الجدران خرل االسقف والجدران تحت القصاره مع االخذ بعين اال تبار 

ية االسقف والجدران من التشققات جراء ا مال التحفير  مل المتطلبات الرزمة لحما
لمواسير الكهرباء خرل االسقف والجدران المقصور القائمة حاليا والجديدة مثل شب  

( PVCالقصارة ونحوءا محمر  لى السعر األسر  النحاسيه الكهربائية المعزوله )
و االدابترات  ( والعلب والوصرت2ملم 1.5×3صنا ه محليه ذات مساحة مقطع )

( صنا ه MKالبرستيكيه والمفاتيح )مفرده وثنائية وثرثيه وتبادليه )دركسيون( نوع )
اوروبيه من اجود االنواع حتى قاطع التيار بحسب المخططقات المريقة والمواصفات 
العامة والكود االردني وشروط العطاء وتعليمات المهندس المشرف  مع تقديم  ينات ليتم 

 من قبل المهندس المشرف.ا تمادءا 

 
 
 

51 
 إيدى وخمسون

    

 كتابــــــــة
............. 

 كتابــــــــة
............... 

 المجموع ينقل الى الخرصة 
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 الرقم

 العمل نوع

ـــــــــــــــــــة  الكمي
ـــــــــــــــــــــالرقم  ب

 واليروف

 المبلغ    االفرادة لسعرا

 د ف د ف

 بالعدد :  32

 مبيقر ( نقوع 13يقاز(   )  1قطة إبريز كهرباء ثرثي )مقبس( مؤرض مزدوج )تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل ن
(MK صققنا ه اوروبيققة مقققن اجققود االنقققواع والسققعر يشقققمل كايققة المققققواد واأل مقققال الرزمققة مقققن حفققر وتثبيقققت )

خققرل بققرط االرضققيات القققائم حاليققا والجديققدة مققع ا ققادة االوضققاع كمققا كانققت  ليققه سققابقا  مققع االخققذ بعققين 
تبار  مل المتطلبات الرزمة لحماية الجدران من التشققات جراء ا مال التحفيقر لمواسقير الكهربقاء خقرل اال 

الجدران المقصور القائمة حاليا والجديدة مثل شب  القصارة ونحوءا محمر  لى السعر مواسقير مبلمقر كلوريقد 
كيه واألسققر  النحاسققيه الكهربائيققة ( ملققم والعلققب والوصققرت و االدابتققرات البرسققتيPVC( )20-25الفينيققل )

( و حتقققققى ققققققاطع التيقققققار بحسقققققب  2ملقققققم 2.5×3( صقققققنا ه محليقققققه ذات مسقققققاحة مقطقققققع) PVCالمعزولقققققه )
المخططقققات المريقققة والمواصققفات العامققة والكققود االردنققي وشققروط العطققاء وتعليمققات المهنققدس المشققرف  مققع 

 تقديم  ينات ليتم ا تمادءا من قبل المهندس المشرف .

 
14 

 أربعة عشر
 
 
 

    

 كتابــــــــة
............. 

 كتابــــــــة
.............. 

 بالعدد :  33

يققققاز(   1تقققققديم وتوريققققد وتركيققققب وتشققققغيل نقطققققة إبريققققز كهربققققاء ثرثققققي )مقققققبس( قققققدره مققققؤرض مفققققرد        )
رسققتخدام مسققتقبر ( صققنا ه اوروبيققة مققن اجققود االنققواع تركققب  لققى ارتفققاع مناسققب لMK مبيققر ( نققوع )16)

لتشقققغيل مكيفقققات الهقققواء والسقققعر يشقققمل كايقققة المقققققواد واأل مقققال الرزمقققة مقققن حفقققر وتثبيقققت مقققع االخقققذ بعقققين 
اال تبار  مل المتطلبات الرزمة لحماية الجدران من التشققات جراء ا مال التحفيقر لمواسقير الكهربقاء خقرل 

( PVC( )20-25واسققير مبلمققر كلوريققد الفينيققل )الجققدران مثققل شققب  القصققارة ونحوءققا محمققر  لققى السققعر م
( صققنا ه محليققه ذات PVCملققم والعلققب والوصققرت و االدابتققرات البرسققتيكيه واألسققر  النحاسققيه المعزولققه )

( و حتققى قققاطع التيققار بحسققب المخططقققات المريقققة والمواصققفات العامققة والكققود  2ملققم 4×3مسققاحة مقطققع ) 
لمهنققدس المشققرف   مققع تقققديم  ينققات ليققتم ا تمادءققا مققن قبققل المهنققدس االردنققي وشققروط العطققاء وتعليمققات ا

المشرف  محمر  لى السعر كذل   مل يتحقات يقي واجهقات الجقدران الخارجيقة وتركيقب مواسقير خقرل ءقذه 
الفتحقققات ذات مققققاس مناسقققب  كقققا تأسقققيس لتمديقققدات انابيقققب  قققاز للمكيفقققات مسقققتقبر  بقققين الوحقققدة الداخليقققة 

 والخارجية .
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 ربعةأ
 

    

 كتابــــــــة
............. 

 كتابــــــــة
............. 

 بالعدد :  34

( لتققر ماركقه اوروبيقه  و مققا 80( واط سقعة )1500تققديم وتوريقد وتركيقب وتشققغيل سقخان مقاء كهربققائي ققدره )
الصقاج القداخلي درجه مئويه ( وسا ة حراره ومصباط اشاره سقماكة  80 –يوازيها مزود بثيرموستات ) صفر 

ملقققم( ومعقققالض بالقققدءان الحقققراري ومعقققزول بمقققادة الفقققوم و السقققعر يشقققمل  0.7ملقققم( والصقققاج الخقققارجي ) 1.4)
وصققرت الكققروم المرنققه ومحققابس الزاويققه والققرداد وكايققة القطققع ومققرابط التثبيققت والتوصققيل بشققبكة المققاء البققارد 

( ذو MKخقققرل مفتقققاط التشقققغيل نقققوع ) والسقققاخن محمقققر  لقققى السقققعر الوصقققل بنقطقققة الكهربقققاء الخاصقققة مقققن
مصققباط االشققاره صققنا ة اوروبيققه مققن اجققود االنققواع مققع جميققع األ مققال الرزمققة مققن حفققر وتثبيققت مققع االخققذ 
بعين اال تبار  مل المتطلبات الرزمة لحماية الجدران مقن التشقققات جقراء ا مقال التحفيقر لمواسقير الكهربقاء 

( PVCا محمققر  لققى السققعر كققذل  مواسققير مبلمققر كلوريققد الفينيققل )خققرل الجققدران مثققل شققب  القصققارة ونحوءقق
( PVCالجققققدران والعلققققب والوصقققققرت و االدابتققققرات البرسققققتيكيه واألسقققققر  النحاسققققيه الكهربائيققققة المعزولقققققه )

( و حتقققى ققققاطع التيقققار بحسقققب المخططققققات المريققققة  2ملقققم 2.5×3صقققنا ه محليقققه ذات مسقققاحة مقطقققع  ) 
ود االردنقققي وشققروط العطققاء وتعليمقققات المهنققدس المشققرف   مقققع تقققديم  ينققات ليقققتم والمواصققفات العامققة والكقق

 ا تمادءا من قبل المهندس المشرف .
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 الرقم

 العمل نوع

ـــــــــــــــــــة  الكمي
 بـــــــــــــــــــــالرقم

 واليروف

 المبلغ    فرادةاال لسعرا

 د ف د ف

 بالعدد :  35

 

( سقم  لقى ان تركقب مقن خقرل زجقاج نوايقذ 25-20تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل مراوط شفط دائرية قطر )
المطققبم والحمامققات المبينققه يققي المخططققات المريقققة ذات صققنا ه اوروبيققة او مققا يوازيهققا مققن اجققود االنققواع 

واأل مقققال الرزمقققة مقققن حفقققر وتثبيقققت  مقققع االخقققذ بعقققين اال تبقققار  مقققل  والسقققعر يشقققمل  لقققى كايقققة المقققققواد
المتطلبات الرزمة لحماية الجدران من التشققات جقراء ا مقال التحفيقر لمواسقير الكهربقاء خقرل الجقدران مثقل 

( ملققم والعلققب PVC( )20-25شققب  القصققارة ونحوءققا محمققر  لققى السققعر مواسققير مبلمققر كلوريققد الفينيققل )
( صققنا ه محليققه ذات PVCاالدابتققرات البرسققتيكيه واألسققر  النحاسققيه الكهربائيققة المعزولققه ) والوصققرت و

( وا مققال التثبيققت واالسققر  الكهربائيققة الرزمققة للتوصققيل مققن نقطققة الكهربققاء  2ملققم1.5×3مسققاحة مقطققع ) 
حتقى المروحقة ( ذو مصقباط االشقاره صقنا ة اوروبيقه مقن اجقود االنقواع و MKمن خرل مفتاط التشغيل نوع )

وتركيب كل مايلزم من كاسكيت ونحوه لتثبيت المروحة خرل زجاج النايقذة ولمنقع دخقول ميقاه االمطقار  لقى 
ان تشمل المروحة  لى  طاء خارجي لمنع دخول الهقواء القى القداخل وكقذل  ا طيقة نققاط التوصقيل بحسقب 

المشقققرف  مقققع تققققديم  ينقققات ليقققتم  المواصقققفات العامقققة والكقققود االردنقققي وشقققروط العطقققاء وتعليمقققات المهنقققدس
 ا تمادءا من قبل المهندس المشرف .
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 بالعدد :  36

ا ه اوروبقي مقن اجقود االنقواع تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل نقطة إبريز/ مخرج  شبكة نقت التاليقة  ذات صقن
والسققعر يشققمل كايققة المققققواد واأل مققال الرزمققة مققن حفققر وتثبيققت مققع االخققذ بعققين اال تبققار  مققل المتطلبققات 
الرزمققة لحمايققة الجققدران مققن التشققققات جققراء ا مققال التحفيققر لمواسققير شققبكة النققت خققرل الجققدران مثققل شققب  

( ملقم والعلققب PVC( )20-250مبلمققر كلوريقد الفينيققل ) القصقارة ونحوءقا محمققر  لقى السققعر كقذل  مواسقير
( مققن اجققود CAT6 UTP cableوالوصققرت و االدابتققرات البرسققتيكيه واألسققر  النحاسققيه المعزولققه  )

( بحسققب المخططقققات المريقققة 9Ucabinetاالنققواع و حتققى صققندو  التجميققع )كابينققة شققبكة نققت الداخليققة( )
عامققققة والكققققود االردنققققي والمواصققققفات الفنيققققة وشققققروط العطققققاء وتعليمققققات والتعليمققققات المريقققققه والمواصققققفات ال

 المهندس المشرف  مع تقديم  ينات ليتم ا تمادءا من قبل المهندس المشرف :
 

 ( .RJ45مخرج شبكة نت مفرد )
 
 
 
 
 

 ( .RJ45مخرج شبكة نت مزدوج )
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 الرقم

 العمل نوع

 الكميــــــــــــــــــة
 بــــــــــــــــــــالرقم

 واليروف

 المبلغ    االفرادة لسعرا

 د ف د ف

 بالعدد :  37

اخليققة( تقققديم وتوريققد وتركيققب وتشققغيل صققندو  تجميققع الشققبكة الداخليققه / نققت )كابينققة شققبكة نققت الد
(9Ucabinet والسقققعر يشقققمل جميقققع التوصقققيرت والتجميقققع  والمعقققدات الداخليقققة للكابينقققه بحسقققب )

الوصف المري  بنسخة العطاء وجميع ما يلزم من ا مال الحفر والتثبيقت مقع االخقذ بعقين اال تبقار 
النققت  مققل المتطلبققات الرزمققة لحمايققة الجققدران مققن التشققققات جققراء ا مققال التحفيققر لمواسققير شققبكة 

خقققرل الجقققدران مثقققل شقققب  القصقققارة ونحوءقققا محمقققر  لقققى السقققعر مواسقققير مبلمقققر كلوريقققد الفينيقققل 
(PVC( )20-25 بنقطققة كهربققاء مققن خققرل مقققبس )( ملققم وتزويققد الصققندو  مققن الققداخل )الكابينققه

كهرباء واحد يقاز مفقرد متصقر مقع لوحقة التوزيقع الفر يقة الكهربائيقة مقن خقرل اسقر  التغذيقة ذات 
( وكققذل  محمققر  لققى السققعر كققذل  تأسققيس ماسققورة مبلمققر كلوريققد 2ملققم1.5×3حة المقطققع )مسققا

( ملم للربط بين صندو  تجميع الهواتف وصندو  تجميقع شقبكة النقت بحسقب PVC( )20الفينيل )
المخططقات والتعليمات المريقه والمواصقفات العامقة والكقود االردنقي وتعليمقات المهنقدس المشقرف   

   ات ليتم ا تمادءا من قبل المهندس المشرف .مع تقديم  ين
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 بالعدد :  38

( التاليقة  لقى ان Desktop switch( و )Patch panelتقديم وتوريد وتركيب ويحقص وتشقغيل )
( 9Ucabinetميققع الشققبكة الداخليققه / نققت )كابينققة شققبكة نققت الداخليققة( )يركققب داخققل صققندو  تج

( بحسققب شققروط العطققاء وتعليمققات المهنققدس المشققرف   مققع 43بمققا يتناسققب مققع البنققد ا ققره رقققم )
 تقديم  ينات ليتم ا تمادءا من قبل المهندس المشرف :

1- (patch panel( )24. خط ) 

2- (desktop switch( )24. خط ) 
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 بالعدد :  39

( صقنا ه اوروبيقة مقن MKتقديم وتوريد وتركيب وتشغيل نقطة إبريز/مخرج  ءاتف خط واحد نوع )
مقققن حفقققر وتثبيقققت مقققع االخقققذ بعقققين  اجقققود االنقققواع والسقققعر يشقققمل كايقققة المقققققواد واأل مقققال الرزمقققة

اال تبققار  مقققل المتطلبقققات الرزمققة لحمايقققة الجقققدران مققن التشقققققات جقققراء ا مققال التحفيقققر لمواسقققير 
شققبكة الهواتققف خققرل الجققدران مثققل شققب  القصققارة ونحوءققا وكققل مققا يلققزم العمققل حتققى يصققبح جققاءزا 

 ملققققم (20-25)( PVC لقققى اكمقققل وجقققه  محمقققر  لقققى السقققعر مواسقققير مبلمقققر كلوريقققد الفينيقققل )
( 2pairsوالعلققققب والوصققققرت و االدابتققققرات البرسققققتيكيه واألسققققر  النحاسققققيه المعزولققققه زوجققققين )

( وحتققى صققندو  التجميققع بحسققب  2ملققم 0.5×2صققنا ه محليققه ذات مسققاحة مقطققع ال تقققل  ققن )
المخططققققات المريققققة والمواصقققفات العامقققة والكقققود االردنقققي  وشقققروط العطقققاء وتعليمقققات المهنقققدس 
المشققرف    لققى ان يققتم توصققيل مخققارج الهواتققف لكققل مكتققب  لققى التققوازي مققن خققرل خققط داخلققي 

 واحد ) لى نفس الرقم(   مع تقديم  ينات ليتم ا تمادءا من قبل المهندس المشرف .
 

 

 

12 
 إثنا عشر 

    

 كتابــــــــة
............. 
............. 

 كتابــــــــة
.............. 

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

  المجموع ينقل الى الخرصة 



 

                                         

35 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الرقم

 العمل نوع

 بـــالرقم الكميـــة
 واليروف

 لســـــــــــــــــــــــــعرا
 االفرادة

 المبلغ   

 د ف د ف

 بالعدد :  40

( خط والسعر يشمل اللوحة 30تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل صندو  تجميع الهواتف الداخلية )
ات ) كلمنات التوصيل والتجميع( التوصيل والتجميع والغطقاء والدءان والمرابط واالسقر  والراسي

داخل الصندو  بحسب مواصفات شركة االتصاالت االردنية وا مال الحفر والتثبيت مع االخذ 
بعين اال تبار  مل المتطلبات الرزمة لحماية الجدران من التشققات جراء ا مال التحفير 

ارة ونحوءا وكل ما يلزم العمل حتى لمواسير شبكة الهواتف خرل الجدران مثل شب  القص
( PVC) محمر  لى السعر تأسيس ماسورة مبلمر كلوريد الفينيليصبح جاءزا  لى اكمل وجه 

وخارج البناء مزود بحبل سحب لتوصيل خط  ملم للربط بين صندو  تجميع الهواتف( 20)
اد واأل مال الرزمة الهاتف الخارجي مستقبر وكذل  محمر  لى السعر جميع ما يلزم من المققو 

من حفر وتثبيت ويحص شبكة الهواتف الداخلية بحسب المخططقات المريقة والمواصفات 
 العامة والكود االردني وشروط العطاء وتعليمات المهندس المشرف.
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امبير( ذو  63( ياز )3تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل قواطع الحماية من التسرب االرضي )
ملي(  مبير صنا ه اوروبيه مع الغطاء والقا ده  وكل مايلزم من ا مال حفر  30حساسيه )

السر  ( ملم المناسبه والرزمه واPVC( )25وتثبيت االنابيب ومواسير مبلمر كلوريد الفينيل )
( للربط ما بين اللوحة الفر يه مرورًا بقواطع 2ملم10×4ذات صنا ة محلية ومساحة مقطع  )

الحماية من التسريب االرضي وحتى مقر تركيب  داد اشترا  الكهرباء المغذي الرئيسي المنوي 
تركيبه  لى مدخل المبنى محمر  لى السعر صندو  معدني صنا ه محلية  كالمستخدمة يي 

 داد اشترا  الكهرباء المركب خارج المباني مع االخذ بعين اال تبار  مل المتطلبات  حماية
الرزمة لحماية الجدران من التشققات جراء ا مال التحفير لمواسير الكهرباء خرل الجدرات 

 لى السعر قضبان التأريض المقصور القائمة حاليا  مثل شب  القصارة ونحوءا وكذل  محمر 
(  لى ان يتم ربطها بلوحة 2ملم 10لمناءل والمرابط واسر  التأريض ذات قياس)النحاسية وا

و لى  اوم(   1.5التوزيع الفر ية وجميع ما يلزم لتقليل مقاومة االرضي  لى ان ال تزيد  ن )
المقاول اجراء الفحوصات الرزمه للتحق  من مقاومة التأريض بحسب الكود االردني ووضع 

   لى ان تنفذ اال مال بحسب تعليمات شركات الكهرباء  ابط التوصيلمواد تمنع تأكسد مر 
المحلية والمواصفات العامة والكود االردني وشروط العطاء وتعليمات المهندس المشرف   مع 

 تقديم  ينات ليتم ا تمادءا من قبل المهندس المشرف .
  لى السعر 
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 الرقم

 العمل نوع
 بـــالرقم الكميـــة

 واليروف

 المبلغ    االفرادة لسعرا

 د ف د ف

 بالعدد :  42
 
 

قواطع الحماية  ( خط من24( ياز بسعة )3تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل لوحة توزيع ير ية )
الحرارية المعناطيسيه باالضاية لقاطع الحماية الحراري المغناطيسي الرئيسي  لى ان تكون 
ذات منشأ اوروبي  و ما يوازيها  والسعر يشمل اللوحة والغطقاء المصنو ه من الصاج 

ملم( المعالجة بالدءان الحراري وقواطع الحماية الحرارية 1.25بسماكة ال تقل  ن )
اطيسية الرئيسية والفر ية ذات السعة التيارية المبينة يي المخططات المريقة بنسخة المغن

العطاء  لى  ن تكون جميعها ذات منشأ  وروبي  ومرابط االسقر  والراسيات ) كيبل 
( ملم المناسبه PVC( )20-25( واالنابيب ومواسير مبلمر كلوريد الفينيل ) lagezeشوز

لتثبيت مع االخذ بعين اال تبار  مل المتطلبات الرزمة لحماية والرزمه وا مال الحفر وا
الجدران من التشققات جراء ا مال التحفير لمواسير الكهرباء خرل الجدران مثل شب  
القصارة ونحوءا وكل ما يلزم العمل حتى يصبح جاءزا  لى اكمل وجه   واجراء كل ما يلزم 

اجراء الفحوصات الرزمه للتحق  من  ازلية  و لى المقاول من التوصيرت الكهربائية   
   لى ان تنفذ  و لى المقاول اجراء الفحوصات الرزمه للتحق  من  ازلية االسر  االسر 

اال مال بحسب تعليمات شركات الكهرباء المحلية والمواصفات العامة والكود االردني 
ليتم ا تمادءا من قبل وشروط العطاء   وتعليمات المهندس المشرف  مع تقديم  ينات 

 المهندس المشرف.
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 الخالصــــــــــــه
 

الص يه  بيان االعمال الرقم
 المنقول منها

 القيمه

 دينار فلس

    25ي ريات+تسوية الموقع + طمم وردم+خرسانة  1

    جدران يجرية + قصارة + خزان مياة 2

    دهان املشن + جدران طوب + اعمال مقطوع + مطبخ ألمنيوم 3

    عزل مائي + مدة ميالن + ابواب منجور  4

    أعمال ألمنيوم +باب يديد +مزاريب مياه+تنقير جدران 5

    خزائن توزيع+مصرف ارضي+مغسلة عادية 6

    شبكة صرف صيي + مرايا +ربس عقدة +اعمال بالط 7

    براطيش رخام +بالط بورسالن+ مظالت خشبيه  8

    ويدات االنارة+نقطة انارة 9

    امبير + سخان كهربائي 16ابريز ثالثي مزدوج + ابريز ثالثي  10

    بكة نتمراوت ش ط+ نقاط أبريز ش 11

    (patch panel+desktop switch (+ابريز مخرج نت+كابينة شبكة 12

    صندو  تجميع هواتف + قواطع يماية من تسرب االرض  13

    لوية توزيع فرعية 14

15     

   المجموع 

   تنزيل او زيادة 

 النهائي  لمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوعا
  

 ..............................................................................................لي :المجموع الك
 .................................................................................................تنزيل او زياده :

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

 ...................................................................................................اسم الشركه :
 .....................................................................................اسم الم وض / والوظي ه :

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

 :..................................................................العنوان ورقم الهاتف وال اكس    


