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 التعميمات لممناقصين  –أ 

Instructions to Tenderers 

 
 (                 /               مناقصو رقم )

 
 أدراج خرسانية مسمحة الخاص بمشروع :  

 
   –مناقصو 

 
يمكن لممقاولين الذين يحق ليم شراء نسخ المناقصةة بموبةا االنةعن نةن طةر  ىةذا الوطةاءغ والةرا بين  (1)

الموزنةة مةةل الةدنوا مقابةةل  باالشةتراك يةي المناقصةةة أن يتقةدموا لمحصةةول نمةن نسةةخة مةن و ةا ق الوطةةاء
 ديل  من النسخة المقرر.

 ليذا المشروع ما يمي: تشمل و ا ق الوطاء (2)
 دنوا الوطاء بما يييا االنعن -

 الششوط العامة للعقذ  :انغيء األٔل  -

 :الجزء الثاني -
 التوميمات لممناقصين -أ 

 الشروط الخاصة -ا 
 الشروط الخاصة االضايية -ج 
 الورض والضمانات واالتفاقيات والبياناتنماذج  -د

 الجزء الثالث: -
 المواصفات الخاصة -
 بداول الكميات واألسوار -
 المخططات  :الجزء الرابع -
 المواصفات الفنية الوامة  :الجزء الخامس -

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

 
 

مناقصو رقم :                   المشروع :                             
....................................... 

 
 

 إلن السادا )صاحا الومل( : .........    ...........................
لقد قمنا بزيارا الموقل  والتورف نمن الظروف المحيطة بوغ كما قمنا بدراسة شروط الوقدغ والمواصفاتغ 
والمخططاتغ وبداول الكمياتغ وممحق نرض المناقصةغ والبداول األخرىغ ومعحق الوطاء ذات األرقام: 

ور أنعه. ونورض نحن الموقوين أدناه .................................. المتومقة بتنفيذ أشغال المشروع المذك
صع  أية نيوا يييا ويقا ليذا الورض الذي يشمل كل ىذه الو ا ق  نبازىا وتسميميا وا  أن نقوم بتنفيذ األشغال وا 

نعه مقابل مبمغ إبمالي وقدره: ........................................................... أو أي أالمدربة 
 مستحقا لنا بموبا شروط الوقد. مبمغ آخر يصبح

 
إننا نقبل تويين "مبمس يض الخعيات" بموبا "الفصل الوشرين" من شروط الوقد وسوف نقوم باالتفاق نمن 

 تويين أنضا و حسا ممحق نرض المناقصة.
 

ا لناغ ( يوما من تاريخ إيداع الوروضغ وأن يبقن الورض ممزم90نوايق نمن االلتزام بورض المناقصة ىذا لمدا )
ويمكنكم قبولو يي أي وقت قبل انقضاء مدا االلتزام ىذه. كما نقر بأن ممحق نرض المناقصة يشكل بزءا ال 

 يتبزأ من "كتاا نرض المناقصة".
 

( من شروط الوقدغ وأن نباشر 4/2نتويد يي حالة قبول نرضناغ أن نقدم ضمان األداء المطموا بموبا المادا )
اغ وأن ننبز األشغال ونسمميا ونصمح أية نيوا يييا ويقا لمتطمبات و ا ق الوقد خعل الومل بتاريخ أمر المباشر 

 "مدا االنباز".
 

لن أن يتم ذلكغ يإن "كتاا نرض المناقصة" ىذا مل "كتاا  وما لم يتم إنداد وتوقيل اتفاقية الوقد ييما بينناغ وا 
 ييما بيننا .القبول أو قرار االحالة" الذي تصدرونو يوتبر نقدا ممزما 

 
 ونومم كذلك بأنكم  ير ممزمين بقبول أقل الوروض قيمة أو أي من الوروض التي تقدم إليكم.

 
 حرر ىذا الورض يي اليوم:  ..................... من شير: ................ نام: .......................

 ........................................توقيل المناقص: ................................... شاىد: 
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 المششوع: ..........................................................العطاء سقم:................
 

___________________________________________________________ 

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

 

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

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

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

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

 ثًٕعت شؤؽ انؼمل .

ٌّ ٌظم  ( ٌٕيبً 90َٕافك ػهى االنزياو ثؼوع انًُبلظخ ْنا نًلح ) 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 " .

شؤؽ ( يٍ 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 

 فٍٓب ٔفمبً نًزطهجبد ٔصبئك انؼمل فالل " يلح اإلَغبى "  .

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

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

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

 

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

 ٍغ انًُبلض : ........................رٕل
 

 شبْل: .................................
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 ْنا انًهؾك عيءا" يٍ ارفبلٍخ انؼمل  ٌ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 

 ٌٕيبً رمًٌٍٕبً  (   60)    يلح اإلَغبى  1/1/9

 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  

 األهكًَانمبٌَٕ  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

( أٌبو يٍ ربهٌـ انًجبشوح ثوَبيظ 7فالل )

 فطً

 رؼٌٕؼبد انزأفٍو  7/4

 انمًٍخ  -     

 ( كٌُبه ػٍ كم ٌٕو رأفٍو     45)     

 

  انؾل األلظى -  



 فزوح اإلشؼبه ثإطالػ انؼٍٕة  9/1

 ) فزوح انظٍبَخ (

( ٌٕيبً يٍ ربهٌـ إَغبى األشغبل ثًٕعت 365)

 (8/2انًبكح )

  انزغٍـٍواد: انؼًم ثبنًٍبٔيخ 10/2

 ثبنكٍم يغ علٔل انكًٍبد  ■ رملٌو لًٍخ األشغبل 11/1
 

 ثبنًمطٕع  ■  
 

 %( نهًٕاك ٔانزغٍٓياد اَنٍخ انًٕهكح 80) انَُجخ انًئٌٕخ يمبثم انزؾؼٍواد 11/2
 

 %( يٍ لًٍخ انجُل أًٌٓب ألم80أٔ )  

 ( كٌُبه   13000  )  انؾل األكَى نمًٍخ انلفؼخ انًوؽهٍخ 11/3

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

 انلٌُبه األهكًَ ػًهخ انلفغ 11/7

  انًزأفوحانفبئلح انمبٍََٕخ ػهى انلفؼبد  11/8

انزأيٍُبد انًطهٕة يٍ انًمبٔل  14/1

 اٍزظلاهْب

 

 %( يٍ لًٍخ انؼمل115) األشغبل ثًب فٍٓب انًٕاك ٔانزغٍٓياد -أ 

 انمًٍخ االٍزجلانٍخ يؼلاد انًمبٔل -ة   

 ( كٌُبه ػٍ كم ؽبكس يُفوك   20000)   ػل انطوف انضبنش -ط   
 يًٓب ثهغ ػلك انؾٕاكس

  انًَزقليٍٍ ٔانؼًبل -ك   
 ٍهطخ رؼٍـٍٍ يغهٌ فغ انقالفبد 15/1

 )إما نى ٌزى اإلرفبق ػهى رؼٍـٍُٓب(

 عًؼٍخ انًؾكًٍٍ األهكٍَـٍٍ

  انزؾكٍى : 15/3

 ثًٕعت لبٌَٕ انًًهكخ األهكٍَخ انٓبشًٍخ انمبٌَٕ انٕاعت انزطجٍك        

 األهكٌ  يكبٌ انزؾكٍى      

 انهغخ انؼوثٍخ نغخ انزؾكٍى     

 ػلك انًؾكًٍٍ     

 

 

 

 ٔاؽل
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agreement 
 

 طبؽت انؼًم :  

  المقـــاول :
___________________________________________________________ 

 ( يشؤع 2019/ 13ثبنؼطبء هلى )و ؿ  ٌوغت طبؽت انؼًم فً رُفٍن األشغبل انًزؼهمخ ثـ : 

 أكهاط فوٍبٍَخ يَهؾخ

 ٔانًكٌٕ يٍ: ؽَت علٔل انكًٍبد  انًوفك 
 

 

 (   OFFERالعشض   )  أوالً:

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

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

أؽكبو  (  أٔ أي يجهغ آفو ٌظجؼ يَزؾمبً نّ ثًٕعت            للهِ ) يمبثم يجهغ إعًبنً    

 انؼمل . 

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

 ( : ACCEPTANCEقبول )  ثانياً:
 

ٌّ 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   ٍزٌٕ(    60يلح اإلَغبى:..)

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

 
 
 

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

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

 ٔظٍفزّ : .........................

 انزبهٌـ: .........................
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Performance Guarantee 

 
 

 

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

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

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

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

 

 ثقظٕص انؼطبء هلى )      /    (

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

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

.................................................................ٔمنك نؼًبٌ رُفٍن انؼطبء انًؾبل ػهٍّ 

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

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 انزيايبرّ ثًٕعت  األٍجبة انلاػٍخ نٓنا انطهت ثأ

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

 

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

ى انًؾلك يجلئٍبً ثزبهٌـ..................... شٓو.....................يٍ ػبو...................... يب نى ٌز

 رًلٌلْب أٔ رغلٌلْب ثُبء" ػهى ؽهت طبؽت انؼًم .

 

 

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

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

 انزبهٌـــــ  : .......................                                                       
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Defects Liability Guarantee 

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

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

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

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

 ثقظٕص انؼطبء هلى )      /     (

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

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

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

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

انًنكٕه انًجهغ  -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 

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

 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 ٔ

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

 ػهى ؽهت طبؽت انؼًم .

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

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

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

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

 

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

 

 ......نقرنحنالموقعٌن فً أدناه ..............................................................

 

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

 

 بأنناقبضنامن صاحب العمل ............       مبلغ ) ...................... ( دٌناراً أردنٌاً.

 مشروع...........................................وذلك قٌمةدفعةاإلنجازعندتسلم االنشاء عن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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 

 

 

 ألو أَب انًٕلغ إيؼبئً ٔفبرًً أكَبِ :

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

 

 َمو َؾٍ انًٕلؼٍٍ إيؼبءارُب ٔفبرًُب فً أكَبِ :

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

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

 

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

 ٔمنك لًٍخ انلفؼخ انقزبيٍخ ػٍ يشؤع إَشبء :

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

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

 

 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 

 ٔ ػاللخ ثبنًشؤع انًجٍٍ أػالِ إثواء يطهمبً .ؽك أ

 

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

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

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

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

 

 انقبرى:

 

 

 

 

 

 



 الشروط الخاصة 
نمةةن المقةةاول نةةدم االنتقةةال مةةن مرحمةةة نمةةل إلةةن أخةةرى إال بوةةد الحصةةول نمةةن  -1

موايقةةةة المينةةةدس الخطيةةةة نمييةةةا مةةةل االلتةةةزام التةةةام بالتنفيةةةذ حسةةةا البةةةداول مةةةن حيةةة  
 الترتيا  .

نمن المقاول تقديم برنامج نمل يوضةح مراحةل الومةل والةديوات الماليةة المتوقوةة  -2
 لمسحا بود موايقة البية المكمفة باالشراف . 

إريةةاق خطةةة نمةةل تفصةةيمية بكيفيةةة تنفيةةذه لمواقةةل المشةةروع موقوةةا موقةةل مةةل اخةةذ   -3
الموايقةةةة المسةةةةبقة نمةةةةن ذلةةةةك مةةةةن المينةةةةدس المشةةةرف نمةةةةن المشةةةةروع مةةةةل األخةةةةذ بوةةةةين 

 نتبار نناصر السعمة الوامة والحفاظ نمن البي ة . اال

توتبةر الشةةروط الخاصةةة والمواصةفات الخاصةةة مكممةةة لمبةز ين األول وال ةةاني مةةن  -4
ديتةةر نقةةد المقاولةةة ومكممةةة لممواصةةفات الوامةةة لممبةةاني والطةةرق والبسةةور الصةةادرا نةةن 

 وزارا األشغال الوامة واالسكان . 

نمةةةال  يةةةر مطابقةةةة لممواصةةةفات يةةةتم أزالتيةةةا يةةةورا يةةةي حةةةال قيةةةام المقةةةاول بتنفيةةةذ أ -5
ونمةن نفقتةةو الخاصةةة ولةةو تطمةا األبةةراء أزالتيةةا بواسةةطة مقةاول آخةةر نمةةن نفقتةةو وميمةةا 

 بمغت التكمفة .

يبوز الومل خارج أوقات الدوام وأيةام الوطةل الرسةمية يةي حةال طمةا المقةاول ذلةك  -6
 الومل .خطيا ويتحمل المقاول بدل إضايي لممراقبين حسا قانون 

 الوملإدارا  ضبط :- 
نداد محاضر االبتماع  مليتواون  أن  .الميندس يي ترتيا موانيد ابتمانات الموقل وا 
نداد التقارير  بأخذيقوم  أن  .الصور الفوتو رايية لبيان تقوم سير الومل وا 
الويةةوا غ أن يضةةل بةةدواًل لةةذلك غ وان يومةةم مم ةةل المينةةدس نةةن إنبازاتةةو أوال  إصةةع حالةةة  يةةي

 .بأول 
أو مسةةةاند المينةةةدس لمةةةادا أو نمةةةل مةةةا ييبةةةا نمةةةن المقةةةاول البةةةدء  المينةةةدسحالةةةة ريةةةض  يةةةي

مقترحاتةةةو باالنةةةادا أو التصةةةحيح إلةةةن مم ةةةل المينةةةدس أو المينةةةدس  يقةةةدمبتصةةةحيح الوضةةةل أن 
 .الخطأ  تكرارغوذلك لتعيي 

% ( نمةةن كميةةات الوطةةاء ضةةمن 25البتةةراء ) المالةةك ( أضةةايو مةةا نسةةبتو ) إقمةةيملسةةمطة  يحةةق -
داخةةةل حةةةدود السةةةمطة وبةةةنفس أسةةةوار الوطةةةاء وال يتقاضةةةن المقةةةاول آي نةةةعوات  متفرقةةةةمنةةةاطق 
 الزيادات يي حال إقرارىا وتنفيذىا  ىذهمقابل 

 -المقاوالت وأداء ميامو بخصوص الوقد : مينة ممارسة



 : البيدا الممارسة
يكةةن قةةد حةةدد وصةةف كامةةل لمةةادا أو منةةتج أو مصةةنويو غ يإنةةو مةةن المفيةةوم أن تكةةون تمةةك  لةةم إذا -

 لممارسةاتأو الومل مع مة أل راض الوقد أو ما يمكةن أن يسةتنتج مةن مضةامينو منطقيةًا  المادا
 .والمومول ياسيةالقالتنفيذ البيدا غ بما يي ذلك نصوص البنود والمواصفات الوامة والمواصفات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 –سمطة اقميم البترا التنموي السياحي  / مديرية االشغال الوامو والدراسات 

 قسم الدراسات اليندسية
 جدول الكميات واألسعار

 

 

 9139/  31رقم م خ  عطاء 
 
 

 أدراج خرسانية مسمحة  
 

 ( صفح3عدد صفحات ىذا الجزء )ات 
  ( قيط ) كتابة ورقما  نعرض لم تتم تعبئة االسعار فيو بالتيستبعد اي 
 يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركو 

 

 



 

 

 

 

 

 الكميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العمل نوع 
 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالرقم

 والحروف

االفرادلسعر ا
 ي

 المبمغ

 د ف د ف

 

1 
 بالمتر المكعب: درج خرساني مسمح 

مةةن  ممسةةبقة الخمةةط ( وبميةةل مةةا يمةةز تقةةديم وتوريةةد وتنفيةةذ وصةةا أدراج خرسةةانية  مسةةمحة ) 
بدران سند وبدران بانبية وقواند وأنمدا باستخدام الخرسانة المسمحة بقةوا كسةر صةغرى ال 

يةوم ومحمةل نمةن السةور إزالةة الةدرج الحةالي  22( مكوبةات بوةد  2كغم/سم 250تقل نن ) 
اد حي مةةةةا يمةةةةزم والةةةةتخمص مةةةةن األنقةةةةاض ميمةةةةا كةةةةان نونيةةةةا إلةةةةن أقةةةةرا مكةةةةا إضةةةةاية لممةةةةو 

لةن األنمةاق المطموبةةة والتسةوية الترابيةة بدربةةة رك ال  والمصةانوة والحفريةات بكايةة أنوانيةةا وا 
% مةةةن ك ايةةةة بركتةةةور أسةةةفل القوانةةةد وبةةةدران السةةةندغ والطوبةةةار الةةةعزم وحديةةةد 55تقةةةل نةةةن 

التسةةةميح بكايةةةة االقطةةةار واالطةةةوال ويشةةةمل القةةةص ال نةةةي والضةةةياع والتشةةةاريك وكةةةذلك يشةةةمل 
وبقةوا كسةر صةغرى ال  15الوادية اسفل القواند والبسور األرضةية  بدربةة  السور الخرسانة

يةةةوم وكةةةذلك يشةةةمل السةةةور كايةةةة يحوصةةةات الخرسةةةانة  22بوةةةد  2كغةةةم / سةةةم 150تقةةةل نةةةن
ايةةام متواصةةمة (غ كمةةا يشةةمل السةةور نمةةل ركةةا مةةن الةةدبش  7واالينةةاع لمةةدا ال تقةةل نةةن ) 

ما يمزم النباز الومل كما يشمل السور والباطون حي ما يمزم وحسا المخطط المريق وبميل 
تقةةديم مقترحةةات تصةةميمية لةةعدراج مةةن قبةةل المقةةةاول المنفةةذ كمةةا يشةةمل السةةور إتمةةام الومةةةل 
حسةةةةةا المواصةةةةةفات والمقةةةةةاييس األردنيةةةةةة والمواصةةةةةفات الوامةةةةةة وحسةةةةةا توميمةةةةةات المينةةةةةدس 

 بالمتر المكعب: درج خرساني مسمح   المشرف.
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مائة 
 هوعشر 
 
 

 
 ف

 
 د

 
 ف

 
 د

 كتابةةةةةةةةة
.........
......... 

 كتابةةةةةةةةة
............

.......... 

 بالمتر المكعب : خرسانة دبش وباطون 2

تقديم وتوريد وتنفيذ ونمل ركا من الدبش والباطون حسا المواصفات الفنية   
(  2كغم /سم 150الخاصة  باستخدام خرسانة  قوا كسر صغرى ال تقل نن )

    يوم وحبارا نظيفة ذات احبام مناسبة وبنسبة ال تتباوز  22مكوبات بود 
لمصانوة والطمم % (  والسور يشمل الحفريات بكاية االنماق والمواد وا 25) 

سم( لمطبقة الواحدا مل الرش بالماء و  50نمن طبقات بسماكة ال تزيد نن ) 
( ايامغ وكل ما يمزم النباز الومل حسا 7حي ما يمزم وااليناع لمدا )

المخططات واألصول والمواصفات الوامة الصادرا نن وزارا األشغال الوامة 
 وحسا توميمات الميندس المشرف .
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 أربعون 

 د ف د ف

  

  المبموع ينقل الن الخعصة



 الخالصةةةةةةةةةةةةو
 

الصفحو المنقول  بيان االعمال الرقم
 منيا

 القيمو

 دينار فمس

   9 درج خرساني مسمح + خرسانة دبش وباطون  3

9     

 لمجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوعا
  

 
 ..............................................................................................المجموع الكمي :
 .................................................................................................تنزيل او زياده :

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

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

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

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

 

 

 

 

 
 
 

    

 

 

 
 


