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 التعميمات لممناقصين  –أ 

Instructions to Tenderers 

 
 (                 /               مناقصو رقـ )

 
 / وادي موسى  أنشاء جدراف جابيوف منطقة البمدبأعماؿ استدراج العروض الخاص   بمشروع :ص الخا               

 
 

   –مناقصو 
 
يمكف لممقاوليف الذيف يحؽ ليـ شراء نسخ المناقصػة بموجػا االعػعف عػف طػر  ىػذا العطػاءغ والػرا بيف  (1)

الػدعو  مقابػػؿ باالشػتراؾ يػي المناقصػػة أف يتقػدموا لمحصػػوؿ عمػى نسػػخة مػف و ػامؽ العطػػاء الموزعػة مػػ  
 دي   مف النسخة المقرر.

 ليذا المشروع ما يمي: تشمؿ و امؽ العطاء (2)
 دعو  العطاء بما يييا االععف -

 انششوط انعامح نهعمذ  الجزء األول : -

 :الجزء الثاني -
 التعميمات لممناقصيف -أ 

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

 الجزء الثالث: -
 المواصفات الخاصة -
 جداوؿ الكميات واألسعار -
 المخططات  :الجزء الرابع -
 المواصفات الفنية العامة  :الجزء الخامس -
 

 



 نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

 
 

مناقصو رقـ : المشروع :                                               
....................................... 

 
 

 إلى الساد  )صاحا العمؿ( : .........    ...........................
لقد قمنا بزيار  الموق   والتعرؼ عمى الظروؼ المحيطة بوغ كما قمنا بدراسة شروط العقدغ والمواصفاتغ 

مناقصةغ والجداوؿ األخرىغ ومعحؽ العطاء ذات األرقاـ: والمخططاتغ وجداوؿ الكمياتغ وممحؽ عرض ال
ونعرض نحف الموقعيف أدناه  ور أععه غ.................................. المتعمقة بتنفيذ أشغاؿ المشروع المذك

صع  أية عيوا يييا ويقا ليذا العرض الذي يشمؿ كؿ ىذه الو  نجازىا وتسميميا وا   امؽ أف نقـو بتنفيذ األشغاؿ وا 
ععه مقابؿ مبمغ إجمالي وقدره: ........................................................... أو أي أالمدرجة 

 مبمغ آخر يصبح مستحقا لنا بموجا شروط العقد.
 

إننا نقبؿ تعييف "مجمس يض الخعيات" بموجا "الفصؿ العشريف" مف شروط العقد وسوؼ نقـو باالتفاؽ عمى 
 أعضامو حسا ممحؽ عرض المناقصة.تعييف 

 
( يوما مف تاريخ إيداع العروضغ وأف يبقى العرض ممزما لناغ 90نوايؽ عمى االلتزاـ بعرض المناقصة ىذا لمد  )

ويمكنكـ قبولو يي أي وقت قبؿ انقضاء مد  االلتزاـ ىذه. كما نقر بأف ممحؽ عرض المناقصة يشكؿ جزءا ال 
 .يتجزأ مف "كتاا عرض المناقصة"

 
( مف شروط العقدغ وأف نباشر 4/2نتعيد يي حالة قبوؿ عرضناغ أف نقدـ ضماف األداء المطموا بموجا الماد  )

العمؿ بتاريخ أمر المباشر غ وأف ننجز األشغاؿ ونسمميا ونصمح أية عيوا يييا ويقا لمتطمبات و امؽ العقد خعؿ 
 "مد  االنجاز".

 
لى أف يتـ ذلؾغ يإف "كتاا عرض المناقصة" ىذا م  "كتاا وما لـ يتـ إعداد وتوقي  اتفاقية العق د ييما بينناغ وا 

 القبوؿ أو قرار االحالة" الذي تصدرونو يعتبر عقدا ممزما ييما بيننا .
 

 ونعمـ كذلؾ بأنكـ  ير ممزميف بقبوؿ أقؿ العروض قيمة أو أي مف العروض التي تقدـ إليكـ.
............  :  ......... مف شير: ................ عاـ: .......................حرر ىذا العرض يي اليـو

 توقي  المناقص: ................................... شاىد: ........................................
 



 نمورج كتاب عشض انمنالصح 0-ج
Letter of Tender 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 انمششوع: ..........................................................انعطاء سلم:................
 

___________________________________________________________ 

 
 .............................................إنى انَبكح )طبؽت انؼًم(:.......................

 

نمل لًُب ثيٌبهح انًٕلغ ٔانزؼوف ػهى انظؤف انًؾٍطخ ثّ ، كًب لًُب ثلهاٍخ شؤؽ انؼمل ، 

ٔانًٕاطفبد ، ٔانًقططبد ٔعلأل انكًٍبد ، ٔيهؾك ػوع انًُبلظخ ، ٔيالؽك انؼطبء 

....................................... انًزؼهمخ ثزُفٍن أشغبل ..................................................

انًشؤع انًنكٕه أػالِ . َٔؼوع َؾٍ انًٕلؼٍٍ أكَبِ أٌ َمٕو ثزُفٍن األشغبل ٔإَغبىْب 

ٔرَهًٍٓب ٔإطالػ أٌخ ػٍٕة فٍٓب ٔفمبً نٓنا انؼوع انني ٌشًم كم ْنِ انٕصبئك انًلهعخ أػالِ 

........................................ أٔ أي يجهغ آفو ٌظجؼ يَزؾمبً نُب يمبثم يجهغ إعًبنً ٔللهِ : .

 ثًٕعت شؤؽ انؼمل .

ٌّ ٌظم 90َٕافك ػهى االنزياو ثؼوع انًُبلظخ ْنا نًلح ) ( ٌٕيبً يٍ ربهٌـ إٌلاع انؼؤع ، ٔأ

ٌّ يهؾك انؼوع يهييبً نُب ، ًٌٔكُكى لجٕنّ فً أي ٔلذ لجم اَمؼبء يلح االنزياو ْنِ ، كًب َ مو ثأ

 ػوع انًُبلظخ ٌشكم عيءا" ال ٌزغيأ يٍ كزبة انًُبلظخ " .

( يٍ شؤؽ 4/4َزؼٓل فً ؽبنخ لجٕل ػوػُب ، أٌ َملو ػًبٌ األكاء انًطهٕة ثًٕعت انًبكح )

انؼمل ، ٔأٌ َجبشو انؼًم ثزبهٌـ أيو انًجبشوح ، ٔأٌ َُغي األشغبل ََٔهًٓب َٔظهؼ أٌخ ػٍٕة 

 صبئك انؼمل فالل " يلح اإلَغبى "  .فٍٓب ٔفمبً نًزطهجبد ٔ

ٌّ " كزبة ػوع انًُبلظخ"  ٔيب نى ٌزى إػلاك ٔرٕلٍغ ارفبلٍخ هًٍٍخ فًٍب ثٍُُب ، ٔإنى أٌ ٌزى منك فإ

 ْنا يغ " كزبة انمجٕل أٔ لواه اإلؽبنخ انني رظلهَّٔ ، ٌؼزجو ػملاً يهييبً فًٍب ثٍُُب ٔثٍُكى .

 انؼؤع لًٍخ أٔ أي يٍ انؼؤع انزً رملو إنٍكى . َٔؼهى كننك ثأَكى غٍو يهييٍٍ ثمجٕل ألم

 

 ؽوه ْنا انؼوع فً انٍٕو : ................ يٍ شٓو: ................ ػبو/..................
 

 رٕلٍغ انًُبلض : ........................
 

 شبْل: .................................

 

 

 

 



 انمهحك 9 –ج 
Appendix 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 يٍ ارفبلٍخ انؼمل  ْنا انًهؾك عيءاً  ٌؼزجو ■
 

ٌّ انًمبٔل يهيو  يالؽظخ : ثبٍزضُبء انجُٕك انزً رًذ رؼجئزٓب ٔفمبً نًزطهجبد طبؽت انؼًم ، فإ

 ثبٍزكًبل انجٍبَبد انزبنٍخ لجم رملٌى ػوػّ .

 انجٍبٌ انًٕػٕع انًبكح

 انًٕاطفبد انفٍُخ انؼبيخ ٔانقبطخ انًزؼهمخ  انًٕاطفبد 1/1/2

 .  انًٍبِ ٔانًغبهي3. انطوق 2. األثٍُخ   1

  انًقططبد 1/1/3

 يٍ لًٍخ انؼوع%   (  5)    كفبنخ انلفٕل فً انًُبلظخ 

يٍ ربهٌـ أيو  ٌٕيبً رمًٌٍٕبً  (  30)      يلح اإلَغبى  1/1/9

 انًجبشوح

 االرفبلٍخ -1 أٔنٌٕخ ٔصبئك انؼمل 1/3

 انشؤؽ انقبطخ -2  

 انشؤؽ انؼبيخ -3  

 انًٕاطفبد -4  

 انًقططبد -5  

 رظًٍى انًمبٔل ) إٌ ٔعل( -6  

 علأل انكًٍبد -7  

 انمبٌَٕ األهكًَ انمبٌَٕ انني ٌؾكى انؼمل 1/4

 انهغخ انؼوثٍخ نغخ انؼمل 1/5

 ثزبهٌـ انًجبشوح رٕفٍو انًٕلغ 2/1

  يًضم طبؽت انؼًم 3/1

  انًُٓلً 3/2

 ػًبٌ األكاء ) كفبنخ انزُفٍن(  4/4

 انمًٍخ -        

 % ( يٍ لًٍخ انؼمل10)

 % ( لًٍخ األشغبل انًُغيح5) كفبنخ إطالػ انؼٍٕة )كفبنخ انظٍبَخ ( 

 يزطهجبد رظًٍى انًمبٔل 5/1

 ) إٌ ٔعل انزظًٍى( 

 

  -ػهى انًمبٔل رملًٌّ –ثوَبيظ انؼًم  7/2

 انًُٕمط

يٍ ربهٌـ انًجبشوح ثوَبيظ  ( أٌبو7فالل )

 فطً

 رؼٌٕؼبد انزأفٍو  7/4

 انمًٍخ  -     

 ( كٌُبه ػٍ كم ٌٕو رأفٍو    100)      

 %( يٍ لًٍخ انؼمل15)



 

  انؾل األلظى -  
 فزوح اإلشؼبه ثإطالػ انؼٍٕة  9/1

 ) فزوح انظٍبَخ (

( ٌٕيبً يٍ ربهٌـ إَغبى األشغبل ثًٕعت 365)

 (8/2انًبكح )

  انزغٍـٍواد: انؼًم ثبنًٍبٔيخ 10/2

 ■ رملٌو لًٍخ األشغبل 11/1
 ثبنكٍم يغ علٔل انكًٍبد             

 
 طٕعثبنًم  ■  

 
11/2  

 انَُجخ انًئٌٕخ يمبثم انزؾؼٍواد
 

 %( نهًٕاك ٔانزغٍٓياد اَنٍخ انًٕهكح 80)
 

 %( يٍ لًٍخ انجُل أًٌٓب ألم80أٔ )  

 ( كٌُبه )فًَخ ػشو انفبً  انًوؽهٍخانؾل األكَى نمًٍخ انلفؼخ  11/3

 %( يٍ لًٍخ كم كفؼخ5) ََجخ انًجبنغ انًؾزغيح 11/4

 انلٌُبه األهكًَ ػًهخ انلفغ 11/7

  انفبئلح انمبٍََٕخ ػهى انلفؼبد انًزأفوح 11/8

انزأيٍُبد انًطهٕة يٍ انًمبٔل  14/1

 اٍزظلاهْب

 

 لًٍخ انؼمل %( ي115ٍ) األشغبل ثًب فٍٓب انًٕاك ٔانزغٍٓياد -أ 

 انمًٍخ االٍزجلانٍخ يؼلاد انًمبٔل -ة   

 ( كٌُبه ػٍ كم ؽبكس يُفوك ػشؤٌ انفبً )    ػل انطوف انضبنش -ط   
 يًٓب ثهغ ػلك انؾٕاكس

  انًَزقليٍٍ ٔانؼًبل -ك   

 ٍهطخ رؼٍـٍٍ يغهٌ فغ انقالفبد 15/1

 )إما نى ٌزى اإلرفبق ػهى رؼٍـٍُٓب(

 األهكٍَـٍٍعًؼٍخ انًؾكًٍٍ 

  انزؾكٍى : 15/3

 ثًٕعت لبٌَٕ انًًهكخ األهكٍَخ انٓبشًٍخ انمبٌَٕ انٕاعت انزطجٍك        

 األهكٌ  يكبٌ انزؾكٍى      

 انهغخ انؼوثٍخ نغخ انزؾكٍى     

 ػلك انًؾكًٍٍ     

 

 

 

 ٔاؽل

 

 



 

 
 نمورج اتفالٍح انعمذ 4 –ج 

 
Agreement 

 

 طبؽت انؼًم :  

  انممـــاول :
___________________________________________________________ 

 انقبص  10/2019ثبنؼطبء هلى و ؿ  ٌوغت طبؽت انؼًم فً رُفٍن األشغبل انًزؼهمخ ثـ : 

 / ٔاكي يٍٕى  أَشبء علهاٌ لبثٌٍٕ يُطمخ انجهل  ثأػًبل

 ٔانًكٌٕ يٍ: ؽَت علٔل انكًٍبد  انًوفك 
 

 

 (   OFFERانعشض   )  أوالً:

نمل لبو انًمبٔل ثزفؾض انٕصبئك انًلهعخ فً انًهؾك ، ٔانني ٌؼزجو عيءاً ال ٌزغيأ يٍ ْنِ 

مل ، االرفبلٍخ ، ٌٔؼوع انًمبٔل اٌ ٌمٕو ثزُفٍن األشغبل ٔإطالػ أٌخ ػٍٕة فٍٓب ٔفمبً نًزطهجبد انؼ

 ت أؽكبو انؼمل . (  أٔ أي يجهغ آفو ٌظجؼ يَزؾمبً نّ ثًٕع            للهِ ) يمبثم يجهغ إعًبنً 

إٌ ْنا انؼوع ، انني رملو انًمبٔل ثَُقزٍٍ أطهٍزٍٍ يٕلؼزٍٍ يُّ ، ًٌكٍ نظبؽت انؼًم لجٕنّ 

                                              2019ثزٕلٍؼّ ٔإػبكح ََقخ أطهٍخ ٔاؽلح يُّ إنى انًمبٔل ٔمنك لجم ربهٌـ    /    /

             . 

نؾك طبؽت انؼًم ثأَّ غٍو يهيو ثمجٕل الم األٍؼبه أٔ لجٕل أي ػوع  إٌ انًمبٔل يزفٓى

 رى رَهًّ نزُفٍن األشغبل .

 رٕلٍغ انًمبٔل : .............................

 انزبهٌــــ :   ..............................

 ( : ACCEPTANCEلثول )  ثانٍاً:
 

ٌّ طبؽت انؼًم ، ثًغوك رٕلٍؼّ أكَبِ ، لل لجم ثؼوع انًمبٔل ٌٕٔافك اَّ إىاء لٍبو انًمبٔل  إ

 ثزُفٍن األشغبل ٔإطالػ أٌخ ػٍٕة فٍٓب ، ٍٍمٕو ثًٕافبرّ ثبنلفؼبد ؽَت أؽكبو انؼمل.

 (               )لًٍخ انؼمل: 

 ٌٕيب رمًٌٍٕب   صالصٌٕ(  30يلح اإلَغبى:..) 

 
 انًٕلؼخ يٍ لجم طبؽت انؼًم. رؼزجو ْنِ االرفبلٍخ َبفنح ثزبهٌـ رَهى انًمبٔل نهَُقخ األطهٍخ

 
 
 

 رٕلٍغ طبؽت انؼًم: ...................................

 انًفٕع ثبنزٕلٍغ ػُّ : .............................

 ٔظٍفزّ : .........................

 انزبهٌـ: .........................
 



 

 

 نمورج ضمان األداء ) كفانح انتنفٍز ( 6 –ج 
Performance Guarantee 

 
 

 

 : ...................................................................................إنى انَبكح
 .. 

 : .................................................................. ٌَوَب إػاليكى ثأٌ يظوفُب

 
 انًمبٔل:..................................................................لل كفم ثكفبنخ يبنٍخ ، 

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

 

 ثقظٕص انؼطبء هلى )      /    (

 :..............................................................................انًزؼهك ثًشؤع 

 ثًجهغ : ) ........................................( كٌُبه أهكًَ.................................

ٍن انؼطبء انًؾبل ػهٍّ .................................................................ٔمنك نؼًبٌ رُف

ؽَت انشؤؽ انٕاهكح فً ٔصبئك ػمل انًمبٔنخ ، ٔأَُب َزؼٓل ثأٌ َلفغ نكى . ثًغوك ٔهٔك أٔل 

ؽهت فطً يُكى انًجهغ انًنكٕه أٔ أي عيء رطهجَّٕ يُّ ثلٌٔ أي رؾفع أٔ شوؽ. يغ مكو 

ٌّ انًمبٔل لل هفغ أٔ أففك فً رُفٍن أي يٍ ا نزيايبرّ ثًٕعت األٍجبة انلاػٍخ نٓنا انطهت ثأ

 انؼمل . ٔمنك ثظوف انُظو ػٍ أي اػزواع أٔ يمبػبح يٍ عبَت انًمبٔل ػهى إعواء انلفغ .

 

ٔرجمى ْنِ انكفبنخ ٍبهٌخ انًفؼٕل يٍ ربهٌـ إطلاهْب ٔنؾٍٍ رَهى األشغبل انًُغيح ثًٕعت انؼمل 

بو...................... يب نى ٌزى انًؾلك يجلئٍبً ثزبهٌـ..................... شٓو.....................يٍ ػ

 رًلٌلْب أٔ رغلٌلْب ثُبء" ػهى ؽهت طبؽت انؼًم .

 

 

 رٕلٍغ انكفٍم/ يظوف:....................
 

 انًفٕع ثبنزٕلٍغ : .......................      
 

 انزبهٌـــــ  : .......................                                                       

 

 

 

 



 

 

 نمورج ضمان إصالح انعٍوب ) كفانح انصٍانح ( 7 –ج 
Defects Liability Guarantee 

 
 :.....................................................................................إنى انَبكح 

ٌّ يظوفُب: ....................................................................  ٌَوَب إػاليكى ثأ

 ........................لل كفم ثكفبنخ يبنٍخ ، انًمبٔل: ..........................................

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

 ثقظٕص انؼطبء هلى )      /     (

 انًزؼهك ثًشؤع : .............................................................................

 : ) ........................................( كٌُبه أهكًَ.................................ثًجهغ 

.................................................................................................ٔمنك ػًبَبً 

طالؽبد ٔانظٍبَخ ثًٕعت أؽكبو ػمل النزياو انًمبٔل نزُفٍن عًٍغ انزيايبرّ فًٍب ٌقض أػًبل اإل

انًجهغ انًنكٕه  -ثًغوك ٔهٔك أٔل ؽهت فطً يُكى  -انًمبٔنخ انًٕعي.  ٔإَُب َزؼٓل ثأٌ َلفغ نكى 

أٔ أي عيء رطهجَّٕ يُّ ثلٌٔ أي رؾفع أٔ شوؽ / يغ مكو األٍجبة انلاػٍخ نٓنا انطهت ثأٌ 

ػًبل اإلطالؽبد ٔانظٍبَخ ثًٕعت انًمبٔل لل هفغ أٔ أففك فً رُفٍن انزيايبرّ فًٍب ٌقض أ

 انؼمل ، ٔكننك ثظوف انُظو ػٍ أي اػزواع أٔ يمبػبح يٍ عبَت انًمبٔل ػهى إعواء انلفغ .

 

ٔرجمى ْنِ انكفبنخ ٍبهٌخ انًفؼٕل يٍ ربهٌـ إطلاهْب ٔنؾٍٍ انزَهى انُٓبئً نألشغبل  ثًٕعت 

نى ٌزى رًلٌلْب أٔ رغلٌلْب ثُبء" انؼمل ٔلٍبو انًمبٔل ثإكًبل انُٕالض ٔاإلطالؽبد انًطهٕثخ يب 

 ػهى ؽهت طبؽت انؼًم .

 رٕلٍغ انكفٍم/ يظوف:....................
 

 انًفٕع ثبنزٕلٍغ : .......................      
 

 انزبهٌـــــ  : .......................                                                       
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 نموذج  مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال 
 
 
 

 الموقع أدناه : ......................................................................... أنا أقر

 

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

 

 قعٌن فً أدناه ....................................................................المو نحن نقر

 

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

 

 دٌناراً أردنٌاً.من صاحب العمل ............       مبلغ ) ...................... (  قبضنا بأننا

 تسلم االنشاء عن مشروع........................................... اإلنجازعند دفعة وذلك قٌمة

 رقم ........................................................................... العطاء موضوع

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

األردنٌة الهاشمٌة من المبلغ المذكور أعاله ومن كافة المبالغ التً سبق وأن قبضناها  المملكة

على حساب مشروع المذكور أعاله مع تحفظنا وتعهدنا بتقدٌم تفاصٌل أٌة مطالبات ندعً بها 

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

خالل فترة اثنان واربعون ٌوماً من تارٌخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتٌة )دون أن 

ٌشكل هذا إقراراً من صاحب العمل .................... بصحة هذه المطالبات ( وفً حالة عدم 

أسقطنا حقنا بأٌة مطالبة مهما كان نوعها تقدٌم هذه المطالبات خالل المدة المذكورة نكون قد 

وقٌمتها بحٌث تبرأ ذمة صاحب العمل ......................... وحكومة المملكة األردنٌة 

 الهاشمٌة من أي حق أو عالقة بالمشروع المبٌن أعاله السابقة لتارٌخ تسلم المشروع

 ..وعلٌه نوقع تحرٌراً فً ...................................

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

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

 توقٌع المفوض بالتوقٌع: ..................................

 الخاتم:
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Discharge Statement 

 

 

 انًٕلغ إيؼبئً ٔفبرًً أكَبِ :ألو أَب 

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

 

 َمو َؾٍ انًٕلؼٍٍ إيؼبءارُب ٔفبرًُب فً أكَبِ :

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

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

 

 ثأَُب لجؼُب يٍ ................................ يجهغ ) .....................( كٌُبهاً أهكٍَبً .

 ػٍ يشؤع إَشبء : ٔمنك لًٍخ انلفؼخ انقزبيٍخ

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

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

 

 يٕػٕع انؼطبء هلى :

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

َظوػ ثًٕعت ْنا اإللواه أَُب لل لًُب ثزملٌى كبفخ يطبنجبرُب انًزؼهمخ ثبنؼمل ٔثٓنا فإَُب َجوئ 

ميخ......................................................... ٔؽكٕيخ انًًهكخ األهكٍَخ انٓبشًٍخ يٍ أي 

 أػالِ إثواء يطهمبً . ؽك أٔ ػاللخ ثبنًشؤع انًجٍٍ

 

 ٔػهٍّ َٕلغ رؾوٌواً فً ...................................

 اٍى انًزؼٓل : ............................................

 اٍى انًفٕع ثبنزٕلٍغ: ...................................

 رٕلٍغ انًفٕع ثبنزٕلٍغ: ................................

 

 قبرى:ان

 

 

 

 

 



 

 الشروط الخاصة 
عمػػى المقػػاوؿ عػػدـ االنتقػػاؿ مػػف مرحمػػة عمػػؿ إلػػى أخػػرى إال بعػػد الحصػػوؿ عمػػى  -1

موايقػػػة المينػػػدس الخطيػػػة عمييػػػا مػػػ  االلتػػػزاـ التػػػاـ بالتنفيػػػذ حسػػػا الجػػػداوؿ مػػػف حيػػػ  
 الترتيا  .

عمى المقاوؿ تقديـ برنامج عمؿ يوضػح مراحػؿ العمػؿ والػديعات الماليػة المتوقعػة  -2
 لمسحا بعد موايقة الجية المكمفة باالشراؼ . 

إريػػاؽ خطػػة عمػػؿ تفصػػيمية بكيفيػػة تنفيػػذه لمواقػػ  المشػػروع موقعػػا موقػػ  مػػ  اخػػذ   -3
الموايقػػػة المسػػػػبقة عمػػػػى ذلػػػػؾ مػػػػف المينػػػػدس المشػػػرؼ عمػػػػى المشػػػػروع مػػػػ  األخػػػػذ بعػػػػيف 

 عتبار عناصر السعمة العامة والحفاظ عمى البيمة . اال

تعتبػر الشػػروط الخاصػػة والمواصػفات الخاصػػة مكممػػة لمجػزميف األوؿ وال ػػاني مػػف  -4
ديتػػر عقػػد المقاولػػة ومكممػػة لممواصػػفات العامػػة لممبػػاني والطػػرؽ والجسػػور الصػػادر  عػػف 

 وزار  األشغاؿ العامة واالسكاف . 

عمػػػاؿ  يػػػر مطابقػػػة لممواصػػػفات يػػػتـ أزالتيػػػا يػػػورا يػػػي حػػػاؿ قيػػػاـ المقػػػاوؿ بتنفيػػػذ أ -5
وعمػى نفقتػػو الخاصػػة ولػػو تطمػا األجػػراء أزالتيػػا بواسػػطة مقػاوؿ آخػػر عمػػى نفقتػػو وميمػػا 

 بمغت التكمفة .

يجوز العمؿ خارج أوقات الدواـ وأيػاـ العطػؿ الرسػمية يػي حػاؿ طمػا المقػاوؿ ذلػؾ  -6
 العمؿ .خطيا ويتحمؿ المقاوؿ بدؿ إضايي لممراقبيف حسا قانوف 

 العمؿإدار   ضبط :- 
عداد محاضر االجتماع  م يتعاوف  أف  .الميندس يي ترتيا مواعيد اجتماعات الموق  وا 
عداد التقارير دالصور الفوتو رايية لبياف تق بأخذيقـو  أف  .ـ سير العمؿ وا 
العيػػوا غ أف يضػػ  جػػدواًل لػػذلؾ غ واف يعمػػـ مم ػػؿ المينػػدس عػػف إنجازاتػػو أوال  إصػػع حالػػة  يػػي

 .بأوؿ 
أو مسػػػاعد المينػػػدس لمػػػاد  أو عمػػػؿ مػػػا ييجػػػا عمػػػى المقػػػاوؿ البػػػدء  المينػػػدسحالػػػة ريػػػض  يػػػي

مقترحاتػػػو باالعػػػاد  أو التصػػػحيح إلػػػى مم ػػػؿ المينػػػدس أو المينػػػدس  يقػػػدـبتصػػػحيح الوضػػػ  أف 
 .الخطأ  تكرارغوذلؾ لتعيي 

% ( عمػػى كميػػات العطػػاء ضػػمف 25البتػػراء ) المالػػؾ ( أضػػايو مػػا نسػػبتو ) إقمػػيـلسػػمطة  يحػػؽ -
داخػػػؿ حػػػدود السػػػمطة وبػػػنفس أسػػػعار العطػػػاء وال يتقاضػػػى المقػػػاوؿ آي عػػػعوات  متفرقػػػةمنػػػاطؽ 
 الزيادات يي حاؿ إقرارىا وتنفيذىا  ىذهمقابؿ 

 -المقاوالت وأداء ميامو بخصوص العقد : مينة ممارسة



 : الجيد  الممارسة
يكػػف قػػد حػػدد وصػػؼ كامػػؿ لمػػاد  أو منػػتج أو مصػػنعيو غ يإنػػو مػػف المفيػػـو أف تكػػوف تمػػؾ  لػػـ إذا -

 لممارسػاتأو العمؿ معممة أل راض العقد أو ما يمكػف أف يسػتنتج مػف مضػامينو منطقيػًا  الماد 
  والمعمول ياسيةالقالتنفيذ الجيد  غ بما يي ذلؾ نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات 

 

    

شريطة احضار شياد  تفرغ حدي  التخرج بتعييف وكيع مفوضًا بمؤىؿ ىندسة مدنية  المقاوؿ يمتـز -
(  500)  الشرط يتـ خصـ مبمغ وقدر  بيذاويي حاؿ عدـ االلتزاـ متفرغ لممشروع غمف نقابة الميندسيف 

 . شيريا مف استحقاقات المقاوؿ دينار

وبخبػر  مما مػة ألعمػاؿ المشػروع موضػوع  1عػدد بمؤىؿ كمية جامعية متوسطة  مسا  -
سػػنوات( يػػي مجػػاؿ االشػػراؼ أو التنفيػػذ أو كمييمػػا )الراتػػا  3) العطػػاء ال تقػػؿ عػػف

لكػػؿ  دينػػار/ شػػيريا" 1000مػػف قبػػؿ المقػػاوؿ  الػػذي سيحسػػـ يػػي حػػاؿ عػػدـ التعيػػيف
 (.مسا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أعمال انماتٍون: -

 
 أعمال انماتٍون حسة كتاب انمواصفاخ انعامح نهطشق و انجسوس مع مشاعاج ما ٌهً :تنفز 

 

سـ تكوف أساس 50المقاوؿ عمؿ طبقة مف القابيوف بأرتفاع عمى  حسا تعميمات الميندس 
 م  سطح األرض الطبيعية . و متماشياً  لجدراف القابيوف بحي  سكوف سطحيا العموي مستوياً 

زالة ناتج الحفر و يكوف العمؿ شامًع  كؿ ما يتطمبة ذلؾ مف حفر و تسوية منطقة و اصوليًا وا 
 خارج الموق  و  يرىا.

بعدىا بناء باقي طبقات سعؿ الجابيوف يوؽ طبقة االساس ىذه حسا االصوؿ  -
 وتعميمات الميندس المشرؼ.

ا وض  السعؿ يار ة بجانا بعضيا و تربيطيا  ـ تعبيمتيا جميعيا جزميا تـ إعاد  مممي -
 م  بعضيا البعض بالحجار .

 -لتزاـ بالمواصفات و تعميمات الميندس المشرؼ وبما يمي:يجا األ
 ال يسمح بوجود إنبعاجات أو أنتفاخات يي سعؿ القابيوف. - أ

 التربيط يجا أف يكوف حسا االصوؿ و تعميمات الميندس المشرؼ. - ا

عميمات الميندس تو يجا أستخداـ نوع وأقيسة وحجـ الحجار  المطموبة حسا المواصفات  - ت
 المشرؼ .

يجا أف تكوف سعؿ القابيوف ممتممة بالحجار  بالتساوي وعدـ وجود تفاوت بينيما لما قد  -  
 يسببو ذلؾ مف عدـ أستقرار و أستوامية لمسعؿ يوؽ بعضيا البعض .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 سمطة اقميـ البترا التنموي السياحي 
 اليندسية مديرية االشغاؿ العامو والدراسات
 قسـ الدراسات اليندسية 

 جداول الكميات واألسعار
 

 

 9109/ 01 م.خ  
 

 مشروع تنفيذ جدران قابيون 
 

 ( صفح  2 عدد صفحات ىذا الجزء )ات 
 ( قيط ) كتابة ورقما  فيستبعد اي عرض لم تتم تعبئة االسعار فيو بالت 
 يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركو 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 نوع انعمم انشلم

انكمٍح 

تانشلم 

 وانحشوف

 انسعش اإلجمانً انسعش اإلفشادي

 د ف د ف

0 

باالمت  المععا س سلسال يج باة بدسااتخدام 

 : ((GABIONالشبك المعدني 
تقػػػديـ وتنفيػػػػذ سعسػػػؿ حجريػػػػة )قػػػابيوف( مػػػػف الصػػػػخور   

القاسية والمقاومة لعوامػؿ التعريػة والتفتػت ووزنيػا النػوعي 
( ونسػػػػػبة االمتصػػػػػاص ال تزيػػػػػد عػػػػػف 2.4) ال يقػػػػػؿ عػػػػػف

( 3سػػػـ 10%( واف تكػػػوف االحجػػػاـ الصػػػغير  بحػػػدود )6)
(  واف تكػوف االحجػاـ االخػرى 3سػـ30واالحجاـ الكبير  )

متدرجة بػيف ىػذيف الحجمػيف وكػذالؾ محمػؿ عمػى السػعر 
اسعؾ الشيؾ المصنوعة مف الفوالذ المجمف بقطر ال يقؿ 

-4200ف )ممػػػػػػػػـ( وبقػػػػػػػػو  شػػػػػػػػد تتػػػػػػػػراو  بػػػػػػػػي 2.8عػػػػػػػػف )
 (2كغـ/سـ6000

 ASTMواف يكوف مقدار التغطية بالزنؾ حسا تجربػة)

A641-   (71A( مػػف سػػطح 2 ػػـ/ـ 270بمقػػدار )
الشػػػبؾ  يػػػر المغطػػػىغ ويشػػػمؿ السػػػعر اعمػػػاؿ الحفريػػػات 
والتسػػوية الوضػػ  السػػعؿ ميمػػا كانػػت االعمػػاؽ وكػػؿ مػػا 

النجػػاز العمػػؿ حسػػا األصػػوؿ والمواصػػفات العامػػة  ـيمػػز 
الصػػػادر  عػػػف وزار  األشػػػغاؿ العامػػػة وتعميمػػػات المينػػػدس 

 المشرؼ .
 

 

 

 

 

 

 

001 

خمسمائح 

 وعششه

    
 كتاتح:

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

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

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

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

 كتاتح:

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

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

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

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

 

 ..................................................................... انمجموع )ٌنمم إنى انخالصح(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخالصــــــــــــة
المنقول الصفحو  بيان االعمال الرقم

 منيا
 القيمو

 دينار فمس

   0 جدران قابيون 0

     

     

      

     

     

 لمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوعا
  

 
المجموع الكمي 

:................................................................................................................................................ 
تنزيل او زياده 

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

المجموع النيائي 
:............................................................................................................................................. 

اسم الشركو 
:..................................................................................................................................................... 

اسم المفوض / والوظيفو 
:............................................................................................................................... 

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

 :................................................................العنوان ورقم الياتف والفاكس    
 


