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

 جدول الكميات واألسعار
 

 استدراج عروض الخاص بانشاء

 الراجفمأذنة الجامع  و الراجف  مركز صحيلغرفة الحارس 

 

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

 8/11/2017االربعاء الموافق ظهر يوم 

 

 ( صف  20   عدد صفحات هذا الجزء )حه 
 ) يستبعد اي عرض لم تتم تعبئة االسعار فيه بالتفقيط ) كتابة ورقما 
  الشركهيقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم 
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 التعليمات للمناقصين  –أ 

Instructions to Tenderers 

 
 (                 /               مناقصه رقم )

 
 الخاص بمشروع :  

 
   –مناقصه 

 
باالشنترا  يني يمكن  للماناولي  الن ي  يحنم لرنم شنراا نسنق المناقصنة بمو نن ارحنه  حن  طنر، ون ا العطناا  والنرا بي   (1)

 المناقصة أ  يتادموا للحصول حلى نسخة م  وثائم العطاا الموزحة مع الدحوة ماابل ديع ثم  النسخة المارر.
 لر ا المشروع ما يلي: تشمل وثائم العطاا (2)

 دحوة العطاا بما ييرا ارحه  -

 الشروط العامة للعقد  :الجزء األول  -

 :الجزء الثاني -
 للمناقصي التعليمات  -أ 

 الشروط الخاصة -ن 
 الشروط الخاصة االضايية -ج 
 نما ج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -د

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

 
 

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

 إلى السادة )صاحن العمل( : .........    ...........................
لاد قمنا بزيارة الموقع  والتعرف حلى الظروف المحيطة به  كما قمنا بدراسة شروط العاد  والمواصفات  والمخططات  و داول 
الكميات  وملحم حرض المناقصة  وال داول األخرى  ومهحم العطاا  ات األرقام: .................................. المتعلاة 

صه، أية حيون بتنفي  أشغال المشروع الم ك ن ازوا وتسليمرا وا  ور أحهه. ونعرض نح  الموقعي  أدناه أ  ناوم بتنفي  األشغال وا 
حهه ماابل مبلغ إ مالي وقدره: أييرا وياا لر ا العرض ال ي يشمل كل و ه الوثائم المدر ة 
 مستحاا لنا بمو ن شروط العاد. ........................................................... أو أي مبلغ آخر يصبح

 
إننا نابل تعيي  "م لس يض الخهيات" بمو ن "الفصل العشري " م  شروط العاد وسوف ناوم باالتفام حلى تعيي  أحضائه 

 حسن ملحم حرض المناقصة.
 

ا لنا  ويمكنكم قبوله ( يوما م  تاريق إيداع العروض  وأ  يباى العرض ملزم90نوايم حلى االلتزام بعرض المناقصة و ا لمدة )
يي أي وقت قبل اناضاا مدة االلتزام و ه. كما نار بأ  ملحم حرض المناقصة يشكل  زاا ال يت زأ م  "كتان حرض 

 المناقصة".
 

( م  شروط العاد  وأ  نباشر العمل بتاريق 4/2نتعرد يي حالة قبول حرضنا  أ  نادم ضما  األداا المطلون بمو ن المادة )
 ة  وأ  نن ز األشغال ونسلمرا ونصلح أية حيون ييرا وياا لمتطلبات وثائم العاد خهل "مدة ارن از".أمر المباشر 

 
لى أ  يتم  ل   يإ  "كتان حرض المناقصة" و ا مع "كتان الابول أو قرار  وما لم يتم إحداد وتوقيع اتفاقية العاد ييما بيننا  وا 

 ا بيننا .ارحالة" ال ي تصدرونه يعتبر حادا ملزما ييم
 

 ونعلم ك ل  بأنكم  ير ملزمي  بابول أقل العروض قيمة أو أي م  العروض التي تادم إليكم.
 

 حرر و ا العرض يي اليوم:  ..................... م  شرر: ................ حام: .......................
 ........................................توقيع المناقص: ................................... شاود: 
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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 ، 

خططات وجداول الكميات ، وملحق عرض المناقصة ، ومالحق العطاء والم

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

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

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

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

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

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

 جزءا" ال يتجزأ من كتاب المناقصة " .

العقد ، وأن  ( من شروط4/4نتعهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضمان األداء المطلوب بموجب المادة )

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

 العقد خالل " مدة اإلنجاز "  .

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

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

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

 

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

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 يعتبر هذا الملحق جزءا" من اتفاقية العقد   ■
 

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

 التالية قبل تقديم عرضه .

 البيان الموضوع المادة

 المواصفات الفنية العامة والخاصة المتعلقة  المواصفات 1/1/2

 .  المياه والمجاري3. الطرق 2. األبنية   1

  المخططات 1/1/3

 %   ( دينار 5)    كفالة الدخول في المناقصة 

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

 االتفاقية -1 أولوية وثائق العقد 1/3

 الشروط الخاصة -2  

 الشروط العامة -3  

 المواصفات -4  

 المخططات -5  

 تصميم المقاول ) إن وجد( -6  

 جداول الكميات -7  

 األردنيالقانون  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      30)    

 %( 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   5000)   الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية 11/3

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

 الدينار األردني عملة الدفع 11/7

  المتأخرةالفائدة القانونية على الدفعات  11/8

التأمينات المطلوب من المقاول  14/1

 استصدارها

 

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

 القيمة االستبدالية معدات المقاول -ب   

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

  المستخدمين والعمال -د   

 سلطة تعيـين مجلس فض الخالفات 15/1

 )إذا لم يتم اإلتفاق على تعيـينها(

 جمعية المحكمين األردنيـين

  التحكيم : 15/3

 بموجب قانون المملكة األردنية الهاشمية القانون الواجب التطبيق        

 األردن  مكان التحكيم      

 اللغة العربية لغة التحكيم     

 عدد المحكمين     

 

 

 

 واحد
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 نموذج اتفاقية العقد 4 –ج 

 
agreement 

 

 صاحب العمل :  

  المقـــاول :
___________________________________________________________ 

مأذنة الجامع  و الراجف  مركز صحيلغرفة الحارس  يرغب صاحب العمل في تنفيذ األشغال المتعلقة بـ : 
 والمكون من: حسب جدول الكميات  المرفق    الراجف

 

 

 (   OFFERالعرض   )  أوالً:

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

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

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

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

                                              2017ول وذلك قبل تاريخ    /    /وإعادة نسخة أصلية واحدة منه إلى المقا

             . 

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

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

 
 
 

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

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

 فته : .........................وظي

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

 
 

 

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

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

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

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

 

 بخصوص العطاء رقم )      /    (

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

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

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

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

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

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

 المقاول على إجراء الدفع .

 

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

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

 على طلب صاحب العمل .

 

 

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

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

 التاريــــخ  : .......................                                                       
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 نموذج ضمان إصالح العيوب ) كفالة الصيانة ( 7 –ج 
Defects Liability Guarantee 

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

 يسرنا إعالمكم بأّن مصرفنا: ....................................................................

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

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

 بخصوص العطاء رقم )      /     (

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

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

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

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

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

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

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

 على إجراء الدفع .

 

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

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

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

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

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

 نموذج  مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال 
 
 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

األردنية  .............................. وحكومة المملكةوبهذا فإننا نبرئ ذمة .......................................

الهاشمية 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 

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

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

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

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

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

 السابقة لتاريخ تسلم المشروع

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

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

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

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

 الخاتم:

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 11 

 

 

 

 

 نموذج إقرار بالمخالصة    9 –ج 
Discharge Statement 

 

 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه :

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

 

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه :

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

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

 

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

 وذلك قيمة الدفعة الختامية عن مشروع إنشاء :

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

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

 

 موضوع العطاء رقم :

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

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

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

 بالمشروع المبين أعاله إبراء مطلقاً .

 

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

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

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

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

 

 الخاتم:
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 الشروط الخاصة 
لمااول حدم االنتاال م  مرحلة حمل إلى أخرى إال بعد الحصول حلى مواياة المرندس الخطية حلى ا -1

 حليرا مع االلتزام التام بالتنفي  حسن ال داول م  حيث الترتين  .

حلى المااول تانديم برننامع حمنل يوضنح مراحنل العمنل والنديعات المالينة المتوقعنة للسنحن بعند موايانة  -2
 ف . ال رة المكلفة بارشرا

إريام خطة حمل تفصيلية بكيفية تنفي ه لمواقع المشنروع موقعنا موقنع منع اخن   الموايانة المسنباة حلنى  -3
 لنن  منن  المرننندس المشننرف حلننى المشننروع مننع األخنن  بعنني  االحتبننار حناصننر السننهمة العامننة والحفنناظ حلننى 

 البيئة . 

لثنناني منن  ديتننر حانند المااولننة تعتبننر الشننروط الخاصننة والمواصننفات الخاصننة مكملننة لل ننزئي  األول وا -4
 ومكملة للمواصفات العامة للمباني والطرم وال سور الصادرة ح  وزارة األشغال العامة وارسكا  . 

يي حال قيام المااول بتنفي  أحمال  ير مطاباة للمواصفات يتم أزالترنا ينورا وحلنى نفاتنه الخاصنة ولنو  -5
 ته ومرما بلغت التكلفة .تطلن األ راا أزالترا بواسطة مااول آخر حلى نفا

ي ننوز العمننل خننارج أوقننات النندوام وأيننام العطننل الرسننمية ينني حننال طلننن المانناول  لنن  خطيننا ويتحمننل  -6
 المااول بدل إضايي للمراقبي  حسن قانو  العمل .

 العملإدارة  ضبط :- 
حداد محاضر اال تماع  معيتعاو   أ   .المرندس يي ترتين مواحيد ا تماحات الموقع وا 
حداد التاارير  بأخ ياوم  أ   .الصور الفوتو رايية لبيا  تاوم سير العمل وا 
 .العيون   أ  يضع  دواًل ل ل    وا  يعلم ممثل المرندس ح  إن ازاته أوال بأول  إصه،حالة  يي
أو مساحد المرندس لمادة أو حمل ما يي ن حلى المااول البدا بتصحيح الوضع  المرندسحالة ريض  يي
 .الخطأ  تكرارماترحاته بارحادة أو التصحيح إلى ممثل المرندس أو المرندس  و ل  لتهيي  يادمأ  

% ( حلنننى كميننات العطننناا ضننم  منننناطم 25البتننراا ) المالننن  ( أضننايه منننا نسننبته ) إقلنننيملسننلطة  يحننم -
ادات ينني الزينن ونن هداخننل حنندود السننلطة وبنننفس أسننعار العطنناا وال يتااضننى المانناول آي حننهوات ماابننل  متفرقننة

 حال إقراروا وتنفي وا 

 -المااوالت وأداا مرامه بخصوص العاد : مرنة ممارسة
 : ال يدة الممارسة

 المنادةيك  قد حدد وصنف كامنل لمنادة أو مننتع أو مصننعيه   يإننه من  المفرنوم أ  تكنو  تلن   لم إ ا -
التنفين  ال يندة   بمنا  مارسناتلمأو العمل مهئمة أل راض العاد أو ما يمك  أ  يسنتنتع من  مضنامينه منطاينًا 

   هالمعمول الاياسيةيي  ل  نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات 
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 الرقم

 الكميةةةةةةةةةةةةةةةةبالرقم العمل نوع
 والحروف

 المبلغ االفراديلسعر ا

 د ف د ف

 بالمتر المكعب : 1
وخهيه باألحمام واألبعاد  او اسفلتية  صخريةاو  صخرية   ترابيةاالنواع حفريات م  كل 

ة مع التصرف بناتع الحفر للطمم ضم  هزمالمطلوبة للوصول إلى األحمام والمناسين ال
الموقع ونال الفائض الى خارج الموقع والى األماك  المحددة م  قبل ال رات المختصة 

أ  أو توريد طمم م  خارج الموقع يي حالة حدم صهحية أو كفاية ناتع الحفريات حلى 
" سم بعد الدحل ولدر ة ر    ال 20تد  وترش بالماا ويكو  الطمم حلى طباات كل "

% " م  كثاية بروكتور المعدل مع  ميع ما يلزم حسن المخططات 95تال ح  "
والمواصفات و ل  لهساسات وقواحد األحمدة  والزنانير وحيثما يلزم  وحسن تعليمات 

 المرندس المشرف .

 
6  
 ستة

    

 كتابةةةةةةةةة
...........
........... 

 كتابةةةةةةةةة
..............

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

 بالمتر المكعب : 2
نيوت   25( باوة كسر صغرى ال تال حن  )  25تاديم وصن خرسانة مسلحة در ننة )  

ضاية المادة  28( بعد   2/ملم يوم والسعر يشمل الطوبار الهزم ب ميع تشكيهته وا 
المميعة و ل  ل ميع أحمال الخرسانة المسلحة للاواحد والزنانير ورقان األحمدة واالحمدة  

تاديم وتركين حديد مبروم ومحمل حلى السع ر انة التعليات وخرسوال سور  والعادات 
( م  كاية األقطار واألطوال المطلوبة والسعر يشمل الاص والثني  60للتسليح در ة ) 

والضياع وكراسي ريع الحديد وسل  التربيط والدسر وتأمي  األطوال المطلوبة وم  أي 
از األحمال  حسن المخططات و ميع ما يلزم رن مصدر وال تحسن األطوال الزائدة 

 والمواصفات وتعليمات المرندس المشرف    .

 
18 

 عشر ثمانية 

    

 كتابةةةةةةةةة
...........
........... 

 كتابةةةةةةةةة
..............

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

 بالمتر المربع : 3
( للطباننة األولننى  2:  1والرمننل بنسننبة )  تتاننديم وحمننل قصننارة ثهثننة طباننات منن  األسننمن

( للطباتنني  األخيننرتي  مضننايا إليرننا المننادة المميعننة والسننعر يشننمل السنناالة  3:  1ونسننبة ) 
( سننم مننع تثبيتننه  ينندا مننا  20 -15والزوايننا المعدنيننة والشننب  المعنندني الم لفنن  بعننرض ) 

  ةثل التمديدات الميكانيكيبي  الطون واألحمال الخرسانية ويوم أنظمة الخدمات المختلفة م
 والصحية و الكرربائية وحيث ما يلزم وحسن تعليمات المرندس المشرف :

ارتفناع الطنابم ويني حنال قصارة داخلية ثهث طباات .ارتفاع الزوايا المعدنينة تكنو   – 1 
 ألتااا  درا  الطون بال سور يتم وضع شب  بينرم.

 
ملنم ( وبنالو  الن ي  5سماكة ال تانل حن  )  بارضاية الى رشة شبرز  قصارة خار ية -2

 يحدده المرندس المشرف .
 

 
 
 
 
50 

 خمسون
 
 

200 
 مئتان

    

 كتابةةةةةةةةة
........... 
........... 

 كتابةةةةةةةةة
.............. 

........... 
 

  الم موع ينال الى الخهصة
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 الرقم

 الكميةةةةةةةةةبالرقم العمل نوع
 والحروف

 المبلغ االفراديلسعر ا

 د ف د ف

 :بالمتر المربع 4
 

ومحمهل علهى   تقديم وتنفيذ دهان املشن واللون حسب راي المهنس وتقديم عينات بهه قبهل التنفيهذ

لجيههد والتاسههيس   وجهههه واحههد مههن البلبونههد واالملشههن وعمههل طلههس معجونههه مههع الحهه  االسههعر 

 والتفقيد في الوجه الثاني .

 
42 

اثنان  
 وأربعون

    

 كتابةةةةةةةةة
...........
........... 

 كتابةةةةةةةةة
............
.......... 

 

5 
 ربع :مبالمتر ال

مفرغ مصبوب من خرسانة وبقوة كسر صغرى ال  سم20تقديم وبناء جدران طوب خرساني 

( ) أسمنت  4:  1يوم والسعر يشمل المونة بنسبة )  28( بعد  2كغم / سم 3.5تقل عن ) 

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

 

48 
ثمانية  

 وأربعون

 

 

 

 كتابةةةةةةةةة
...........
........... 

   
 

 

 كتابةةةةةةةةة
............

.......... 

5 

6 
 بالمتر المربع : 

ملههم  4مههن روالت اإلسهفلت المبلمههرة سهماكة  السهق  الغرفهه  تقهديم وتنفيهذ وتركيههب عهزل مههائي

والتأسههيس الالصههق علههى أن اليقههل تراكههب الههروالت فههي جميههع  يهاسههفلتروالت والعمههل يشههمل 

سهههم فهههوق التثمينهههة علهههى جهههدار التصهههوينة وحسهههب  10سهههم ويهههتم رفعهههها  10االتجاههههات عهههن 

 المواصفات الفنية العامة وعلى المقاول تقديم عينات العتمادها من قبل المهندس المشرف.

 

19 
 تسعة  

 عشر

    

 كتابةةةةةةةةة
...........
........... 

 كتابةةةةةةةةة
............
.......... 

 
8 

7 
 :بالمتر المربع 

 
( بقوة كسر صغرى ال تقـل 15عمل مدة ميالن للسطح من خرسانة عادية درجة )

والميول ( سم عند فتحــة المزراب  5-3يــوم وبسماكة من )  28نيوتن بعد 15عن )

حسب تعليمـــات المهندس المشرف والمخططات الهندسية و % ( 1ال تقل عن )

 وحسب الموصفات الفنية العامة للمباني .
 
 

 

19 
 عشر تسعة 

    

 كتابةةةةةةةةة
...........
........... 

 كتابةةةةةةةةة
............
.......... 

 الم موع ينال الى الخهصة
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 الرقم

 الكميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العمل نوع
 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالرقم

 والحروف

 المبلغ   االفرادي لسعرا

 د ف د ف

 بالمتر المربع : اعمال المنيوم 8
 29211تقههديم وتوريههد وتركيههب شههبابيك ألمنيههوم حسههب المواصههفات االردنيههه رقههم م ق  

ومهن مقطهع خهاص  يتكهون    BS 1615والطالء حسهب المواصهفات القياسهيه البريطانيهه 

سهم وذلهك للحمايهة مهن المهاء 11من حلق عريض ذو طبقتهين  وارضهية الحلهق التقهل عهن 

ملم وسماكة االلمنيوم التقهل عهن 6وزجاج  ملم 12ملم  وفراغ  6والزجاج مزدوج سماكة 

ملم و يكون لون المنيوم لون برونز  او حسب اللون الذي يعتمهده المهنهدس المشهرف  1.6

ميكرون ( وتكهون العجهالت مهن  16وتقديم عينه بذلك والمنيوم مطلي بطالء ال يقل عن ) 

والخهرداوات مهن كغم والزرافيل وااليادي والفراشي والفصاالت 90المنيوم تتحمل ضغط 

اجههود االنههواع صههناعة اوروبيههه ومحمههل علههى السههعر ازالههة الشههابيك القديمههة ومعالجههة 

الجوانههب بعههد االزالههه وكههل مههايلزم العمههل  حسههب االصههول وحسههب التفصههيلة المرفقههه 

 بالمخططات

 

  
 
 

 1  
 واحد

    

 كتابةةةةةةةةة
............. 
............. 

 كتابةةةةةةةةة
........... 
........... 

 بالعدد: 9
تيوبهات  مصهنوعه مهن عهريض وظرفهة  مهع حلهقم  2*1ابعهاد حديهد  بهابتقديم وتركيهب 

و 1.5سههماكة  4*2ملههم والعههوارض الطوليههه والعرضههيه تيههوب  1.5سههماكة  6*3حديههد 

والسعر يشمل المفصالت والقطع المعدنيهة واأليهدي  ملم 1.5حديد  الصاج وجهين سماكة 

والغال سلندر نــوع ) ايزو إيطالي ( والتحشهيه الخرسهانيه للحلهق ودههان التأسهيس ودههان 

وجميهع مها  وفك الباب القديم ومعالجة الجانهب بعهد االزالهة  زياتي ثالث وجوه واالستوبات

 المرفقةيلزم كامال وحسب تعليمات المهندس المشرف والمخططات 

1  
 واحد

    

 كتابةةةةةةةةة
............. 
............. 

 كتابةةةةةةةةة
........... 
........... 

1

0 

10 

 الطوليبالمتر 
تقديم وتوريد وتنفيذ براطيش رخام مصري سيلفا   وذلك للشهبابيك واالبهواب وحيثمها يلهزم 

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

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

 وحسب تعليمات المهندس المشرف

2 
 اثنان

  

 كتابةةةةةةةةة
.............

......... 

 كتابةةةةةةةةة
...........
........... 

 

 

 

11 

 بالمتر المربع
أ_ تقههديم وتركيههب بههالط بورسههالن لالرضههيات الغرفههه اسههباني او ايطههالي صههن    )أ (  

نخههب اول وبههااللوان المطلوبههه مطههابق للمواصههفات  40*40لالرضههيات  الغههرف قيههاس 

( خهالي مهن الفتهال والعيهوب ويشهمل السهعر المونهه  1984/ 374القياسيه االردنيه رقهم ) 

  البالط بشكل جيد بعهد الترويهب وجميهع مها يلهزم والترويب بمواد جاهزة التركيب وتنظي

النجههاز العمههل علههى اكمههل وجههه مههع مراعههاة اصههول ومتطلبههات الغلههق اينمهها وجههد وحسههب 

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

9 
 تسعة

  

 كتابةةةةةةةةة
.............

......... 

 كتابةةةةةةةةة
...........
........... 

 الم موع ينال الى الخهصة
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 الرقم

 الكميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العمل نوع
 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالرقم

 والحروف

 المبلغ   االفرادي لسعرا

 د ف د ف

 
 
12 

 بالمتر المربع
نخهب  الحمامهات تقديم وتركيب بهالط سهيراميك اسهباني او ايطهالي صهن    )أ ( لالرضهيات  اأ_  

( خالي  1984/ 374رقم )  لمطلوبه مطابق للمواصفات القياسية االردنيةوبااللوان ا اسباني  اول

من الفتال والعيوب ويشمل السعر المونه والترويب بمواد جهاهزة التركيهب وتنظيه  الهبالط بشهكل 

جيد بعد الترويب وجميع ما يلزم النجاز العمل على اكمل وجه مع مراعاة اصول ومتطلبات الغلق 

 د وحسب تعليمات المهندس المشرف وعلى ان يتم تقديم عينات قبل البدء في العمل اينما وج

 

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

الترويهب وكهل مها كهذلك تقهديم عينهة لالعتمهاد ويشهمل السهعر  السعر قصاره خشنة مع الودعهات و

 ل ويكون العمل تحت اشراف المهندس المشرف يلزم النجاز العم

 
2 
 أثنان 
 
 

15  
خمسة 

 عشر

    

 كتابةةةةةةةةة
............. 
............. 

 كتابةةةةةةةةة
........... 
........... 

  بالعدد: 13
قطهر) ( مهزود بمواسهير تقويهة 3م 1( سهعة ) ملهم 1.5من الصاج المجلفن سماكة ) تقديم وتركيب خزان مياه

ملههم ( مههع  4*40*40" ( مههن المواسههير البيضههاء والسههعر يشههمل قاعههدة الخههزان مههن زوايهها قيههاس  )  4/3

" (  4/3الفلنجات  األرضية ودهان التأسيس ودههان زيهاتي   ثهالث وجهوه حسهب األصهول وعوامهة قيهاس ) 

سهم (  45*45س ) ( لكهل  خهزان وغطهاء قيها 2" ( عهدد )  4/3.وفتحات التنظي  والتغذية مهع المحهابس  )

 " ( 4/3مع قفل  ومفصالت والزوايا حسب األصول .الهوايات قطر ) 

 
1 

 واحد

    

 كتابةةةةةةةةة
............. 
............. 

 كتابةةةةةةةةة
........... 
........... 

 

 

 

 

14 

  بالمتر المربع : 
( او مها k x Bبهدون بنهدات أو فضيـــــهـايات كبهـس سهويد ) ديم وتركيب أبهواب منجهور داخليهة تق

مههم( مكبههوس مههن الجهتههين 5( سههم مههع معههاكس زان سماكـههـة ) 4.5يعادلههه سههماكة صافيـــــــههـة )

 سم( من األسفـــل ضمن حشوات خشب 18*4.5سم ( مـــــن األعلى)12*4.5برواز سويد )و

ن مساحة الفراغ تســـاوي مساحة الحشوات سم( ومثقبة عموديا للتهويـــة بحيث تكو3.5*3.5)

-4سم(   وبعرض ال يزيد عن )4.5(او ما يعادله  سماكة ) K X Bوالحلق من خشـب السويد )

سم( عن سماكة فتحة الجدار اإلنشائيـــــــــــة ألغراض القصارة مع تثبيت الحلوق بسكك 6

حالـــة وجود البالط الصيني تكون  سم( مع الكشفات الالزمة في12حديدية ال يقل طولها عــــن )

سم( 2سم( وبسمك )7الكشفات فوق منسوب البالط والكشفة من خشــــــب السويد أيضا بعــرض )

 اوروبيه أسفلها دفائن خشبيــــــــة والسعــر يشمل أيضا القطع المعدنية مــن غاالت صناعة 

والدهان الزياتي ثالثة وجــوه   كوايدي وثالثـــــــة مفصــالت والبيش وستوبات كاو تشـو

بصفائــح ألمنيوم بارتفاع   وكذلك يتم تركيب  باإلضافة لوجة التأسيس والمعجنـــة وجهين طلس

وجميع ما يلزم حسب ملم(1.5ســــــــم( مـــــــــــن الجهتين ومن األسفل سماكة ال تقــل عن )20)

 المهندس وتعليمات
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15 
 بالعدد:

سم ( صناعة محليهـة  والسهعر يشهمل : * سهيفون   ) 40*40قياس )   ديةتقديم وتركيب مغسلة عا

UPVC (   قطههر )مههع كافههة القطههع الالزمههة حنفيههة رقبههة طويلههة مههع كههل مهها يلههزم خههط 4/11 )"

(  وتزويههد   F.T" (  مههن السههيفون لغايههـة )  2( قطههـر )   UPVCالتصههري  مههن مواسيههـر ) 

( وربطههها بالشههبكة  F.Tالمغسههلة بحنفيههة رقبههة طويلههة ويشههمل السههعر كههذلك منهههل التصههري  ) 

مع جميع  ما  يلزم إلنجاز العمل حسـب   المخططات وتعليمات ”UPVC 4الخارجية بمواسير ) 

 المهـندس المشرف
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 الرقم

 الكميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العمل نوع
 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالرقم

 والحروف

 المبلغ   االفرادي لسعرا

 د ف د ف

 
 
 
 
16 

 بالعدد:

 

سهههم ( مهههن الفخــــهههـار المطلهههي  60*50تقهههديم وتركيهههب مهههراحيض عربيــــــهههـة قيهههاس ) 

 بالصيني األبيض ويركب له

 " ( والسعر يشمل أيضا مواسيــــــــــــر التصري  4سيفون بفتحة قيــــــــاس  ) 

 (UPVC  ( قطر  )ذو ضغط     4  )" 

 " (6*6وتزويد المرحاض بحمالة ورق قياس ) بار ( ألقرب منهل  10) 

وحنفية كروم رقبة طويلة من اجود االنواع والسعر يشمل كل ما يلزم إلنجاز العمل حسب 

   االصول وتعليمات المهندس المشرف .
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17 

 بالمتر الطولي : 

 

 

انهش ( سهماكة  4( قطهر )    UPVCتقديم وتنفيذ شبكة الصرف الرئيسهية مهن مواسهير )  

 يشهمل السهعرملهم ( وتشهمل ربهط كافهة المناههل الخارجيهة بخهط المجهاري و7ال تقل عن ) 

( سم و 40*40*40أبعاد )  2عدد  جميع القطع الالزمة للتثبيت و وعمل منهل االكواع و

واعهادة بما فيها عمل فتحة في الجهدار القهائم  الحفريات  وربطة بالمصرف الداخلي وكذلك

األوضهاع حسهب األصههول وتهأمين الخههط والشهريط التحههذيري والفحوصهات وكههل مها يلههزم 

 .إلنجاز العمل

 

 

 

 

 

 

 
 
 
20 

 عشرون

    

 كتابةةةةةةةةة
............. 
............. 

 كتابةةةةةةةةة
........... 
........... 

 الم موع ينال الى الخهصة
 

 



Page | 18 

 

 

 

 

 
 الرقم

 العمل نوع
 الكميةةةةةةةةةةةةةةبالرقم

 والحروف

 المبلغ االفراديلسعر ا

 د ف د ف

 االعمال الكهربائية : بالمقطوع 18
تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل نظام التمديدات الكهرباء للغرفة مكون من التالي 

الحفر والتثبيت وكافة المواد على ان يكون السعر شامل جميع االعمال من 

فتاح والوصالت و االدابترات والمواألعمال الالزمة من المواسير والعلب 

ذات مساحة مقطع  واالسالك( MK ( صناعة اوروبية نوع )1المزدوجة عدد )

صناعة محلية وجميع ما يلزم العمل لكي يعمل نظام التمديدات  (2ملم 2.5×3)

الكهربائية بالشكل المطلوب وحماية بالقواطع الفرعية الكهربائية المناسبة بحسب 

 المخططات المرفقة وتعليمات المهندس المشرف وهي :

 السقف  . توهجي مزدوج تركب داخل الغرفة على كامله وحدة انارة -

وحدة انارة خارجية مطرية يتوفر فيها وسائل الحماية من الرطوبة  -

 ومياه االمطار تركب على الجدار الخارجي فوق مدخل الغرفة .

( ذو جسم معدني مزودة بحماية ضد 2وحدة انارة سقفية دائري عدد ) -

( LEDالرطوبة تركب على سقف الحمام يشتمل على مصباح انارة )

   .من اجود االنواع ( واط 12قدرة )

 ( امبير نوع   13( فاز )1( مؤرضة )4مخارج القدرة الكهربائية عدد ) -

      (MK ) ذات صناعة اوروبية .مفرد 

( تركب من خالل زجاج نافذة الحمام قطر 1ائرية عدد )دفط شمروحة  -

 ( سم شاملة جميع الحمايات .   15-20)

الكهربائية القائم حاليا ضمن بناء على ان يتم تغذية هذه الغرقة من المصدر 

المركز الصحي بكابالت صناعة محلية ذات مساحة مقطع تتناسب مع التيار 

نفذ ت 2( ملم2.5×3وطول المسار على ان ال تقل مساحة المقطع عن )

الكابالت بالشكل المناسب يومن الحماية لة ولالشخاص مرتادي المكان 

  بحسب تعليمات المهندس المشرف .   
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 الرقم

 العمل نوع
 الكميةةةةةةةةةةةةةةبالرقم

 والحروف

 المبلغ االفراديلسعر ا

 د ف د ف

 :اعمال المأذنةبالمقطوع  19

وتنفيذ واستكمال اعمال المأذنه الموجوده حاليا حسب المخططات تقديم 
 المرفقة.

 
 الخرسانه المسلحة للجدران وحسب تعليمات المهندس المشرف  -1
حديدددد التسدددليا  ألعمدددال الجددددران المضدددافة فدددوق المأذنددده حسدددب -4

 المخططات المرفقه وتعليمات المهندس المشرف.
الزخرفددات الموجددوده علددى الماذندده مددن صدداج والهددالل النحاسددي  -5

 وكامل الديكورات  وحسب المخططات المرفقه .
 القصارة الداخليه لجدران المأذنه وكافة االعمال الداخلية .-6
 تستثنى اعمال االلمنيوم وتحسب ضمن بند االلمنيوم  -7

 الكهربائية تشتمل على التالي : االعمال
 تقددددديم وتوريددددد وتركيددددب وتشددددغيل وحدددددات االندددداره الكهربائيددددة  -8

علدى الندارة المأذندة ( 4عددد )تجميليدة  )التوهجية/ مطري( المؤرضة
ذات اللون االخضر توضع على ارتفاع مناسب لالهتداء الى ان تكون 

ة ومطابقددة مطابقددة للمواصددفات العامددة والمحليدد وتكددونموقددع المسددجد 
لشروط وتعليمات العطاء ذات صدناعه اوروبيده او مدا يوازيهدا يتدوفر 
فيها كدل مدا يلدزم مدن وسدائل الحمايده ضدد الرطوبده والمطدر والسدعر 
يشمل الحفدر والتثبيدت وكافدة المدواد واألعمدال الالزمدة مدن المواسدير 
والعلددب والوصددالت و االدابتددرات والمفدداتيا واالسددالك ذات مسدداحة 

مددن لوحددة وحتددى قدداطع التيددار صددناعة محليددة ( 2ملددم 2.5×3مقطددع )
على ان يكدون الدتحكم بانارتهدا القواطع المركبه حاليا في بناء المسجد 

مددن داخددل المسددجد بحسددب المخططددات المرفقددة وتعليمددات المهندددس 
 المشرف مع تقديم عينات العتمادها من قبل المهندس المشرف .
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