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 التعميمات الى المناقصين

Instructions to Tenderers 
 

 العطاء رقم )     /       (
 

 .استكمال أعمال تشطيبات وتأثيث مكتبة وسط البمدمشروع  الخاص بمشروع:

يمكن لممقاولين الذين يحق ليم شراء نسخ المناقصة بموجب اإلعالن عن طرح ىذا العطاء والراغبين باالشتراك في  (1)
بل دفع ثمن المناقصة أن يتقدموا لمحصول عمى نسخة من وثائق العطاء الموزعة مع دعوة العطاء وذلك مقا

 النسخة المقرر .
 
 شمولية وثائق العطاء (2)

  تشمل وثائق العطاء )المشروع ( ما يمي :         
 دعوة العطاء بما فييا اإلعالن . -2-1
 التعميمات الى المناقصين. -2-2
 عقد المقاولة الموحد لممشاريع اإلنشائية ويتضمن: -2-3

 الشروط العامة . - أ
 .الشروط الخاصة اإلضافية - ب
 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات. -ج     

 المواصفات العامة والمواصفات الخاصة. -2-4
 المخططات. -2-5 

 جداول الكميات واالسعار.  -2-6
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

  : إعداد وتقديم عروض المناقصات /طريقة تقديم العروض (3
يقوم بزيارة موقع العمل ، وأن يتعرف عميو وأن يحصل بنفسو (  ينبغي عمى من يرغب االشتراك في ىذه المناقصة أن 3-1)

والظروف المحيطة  وعمى مسؤوليتو ونفقتو الخاصة ، عمى جميع المعمومات الالزمة لو لتقديم العرض ،وأن يتفيم ماىيتيا
و تمك التي تؤثر عمى بالمشروع وسائر العادات المحمية ، وظروف العمل ، وكل األمور األخرى التي ليا عالقة بالمناقصة ، أ

 وضع أسعار عرضو.

يقدم عرض المناقصة عمى نموذج عرض المناقصة المدرج في ىذا الدفتر ، ويقوم المناقص بتعبئة النموذج  -أ
 وجدول الكميات واألسعار وأي جداول أو مالحق أخرى ويوقع وثائق المناقصة في األماكن المحددة لذلك .

 دة في جداول الكميات باألرقام والكممات بخط واضح .يشترط تعبئة خانة أسعار الوح -ب

ذا أجرى المناقص أي تعديل،  أو أخّل  -ج ال يجوز إدخال أي تعديل عمى وثائق العطاء من قبل المناقص ، وا 
 بأي من ىذه التعميمات ، فإّن ذلك يؤدي إلى رفض عرضو .

يقدم ذلك في مذكرة خاصة منفصمة ترفق  أما إذا أراد المناقص تقديم عرض بديل ، فإّن باستطاعتو أن -د
بالعرض ، شريطة أن يتقدم بالعرض األصيل كما ىو مطموب ، ولمجنة العطاءات المختصة أن تنظر في 

 عرضو البديل أو ترفضو 

  يجب عمى المقاول أن يقدم عرضو األصمي. -ه

مى أنيا القيمة الكمية لتنفيذ كل من ( تعتبر األسعار التي يدونيا المناقص أمام البنود في جدول الكميات ع3-2)
صالح أية عيوب فييا وفقًا لمعقد ، وتشمل كذلك األعمال التمييدية )  نجازىا وا  تمك البنود وا 

Preliminaries . ) إاّل إذا ورد لألعمال التمييدية بنود منفصمة خاصة بيا في جدول الكميات ( ) 
 
 ( توضيح االلتباس :3-4)         

كان ىناك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء ، أو كانت ىناك حاجة لتوضيح أي غموض في إذا         
وثائق العطاء ، فعمى المناقص أن يتقدم بطمب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات المختصة من أجل 

زالة االلتباس في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقل عن )  ويتم  ( أيام ، 7التوضيح وا 
توزيع اإلجابة خطيًا عمى االستفسارات عمى جميع المناقصين المتقدمين لمعطاء وال يجوز أن يتخذ مثل ىذا 

 التوضيح مبررًا لطمب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض .
 

 :إيداع العروض (3-5)        
 

 ( 2014/##قم  ) ب عميو من الخارج عطاء ر يقدم العرض متكاماًل وفي ظرف مختوم مكتو  -أ    
 .استكمال أعمال تشطيبات وتأثيث مكتبة وسط البمدمشروع  الخاص بمشروع: 



 
 

 

 

واسم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعالنيا عن العطاء وذلك 
 في/ أو قبل الموعد والتاريخ المحددين لإليداع .

 إليداع يرفض ويعاد إلى صاحبو مغمقًا .إّن أي عرض يقدم بعد موعد ا -ب  
تفتح العروض عادة في جمسة عمنية بحضور من يرغب من المناقصين ، إاّل إذا نص في دعوة العطاء عمى اتباع  -ج  

 أسموب آخر .
 
 ( إلزامية العروض :3-6) 

ظل العرض ممزمًا يعتبر العرض المقدم ممزمًا لممناقص وال يجوز سحب ىذا العرض بعد اخر موعد لاليداع وي
( يومًا ابتداء من تاريخ إيداع العروض إاّل إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام  90لممناقص الذي تقدم بو لفترة ) 

 أطول من ىذه المدة. 
 
 

 ( عمالت الدفع وعرض المناقصة :3-7) 

ذا كانت ىنالك عمى المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني إاّل إذا نص عمى غير ذلك في شروط د عوة العطاء . وا 
عمالت أخرى لمدفع منصوص عمييا في نموذج عرض المناقصة ، فإنو يجب تحديد تمك العمالت وأسعار تحويميا 

 في موعد " التاريخ األساسي " .



 
 

 

 

حالة العطاء(  4)  تقيـيم العروض وا 
 : أسموب تدقيق العروض(4-1)

قيق العروض عمى ان ال يحكم التسمسل البنود الواردة يتم إتباع الخطوات واإلجراءات التالية في تد
 -:أدناه

إذا ُوجد في العرض خطأ او تناقض بين حساب جممة أي مبمغ وما يجب ان تكون عميو ىـذه الجممـة بتطبيـق سـعر  - أ
ل الوحدة ، فممجنة العطاءات المختصة الحق بتعديل جممة المبمغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة ، وبالتالي يتم تعدي

 مجموع األسعار أو المبمغ اإلجمالي لمعطاء وفقًا لذلك .
 -إذا اختمف سعر الوحدة المذكورة باألرقام عن المذكور كتابة بالكممات فيتم إتباع اإلجراءات التالية: - ب

: إذا وجد اختالف في سعر الوحدة لبنـد معـين بـين مـا ىـو باألرقـام عمـا ىـو بالكممـات فينظـر عنـدىا إلـى  (1-)ب 
الحسابي بين ما جاء رقمًا وما جاء كتابًة بالكممات فان كان الفرق كبيرًا يـتم األخـذ بالسـعر األقـرب الفرق 

 من السعرين الواردين بالكممات أو األرقام إلى السعر الدارج .
 ( : إذا كان الفرق صغيرًا فعندىا يتم األخذ بما جاء كتابة بالكممات .2-)ب
 تصة الحق في تقييم السعر منطقيًا لقبول العرض أو رفضو .( : ويظل لمجنة العطاءات المخ3-)ب

إذا ُوجد خطأ في أي من العمميات الحسابية ،  فإنو يتم تصحيح المجموع وفق ما تقـرره لجنـة العطـاءات المختصـة  -ج
 ويكون المجموع المصحح ممزمًا لممناقص .

فيـتم اعتبـار تمـك البنـود غيـر المسـعرة وكأنيـا محممـة  إذا ُوجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من البنـود ، -د
عمى بنود العطاء األخرى ، وعمى المنـاقص تنفيـذىا )فيمـا إذا أحيـل عميـو العطـاء ( وذلـك بـدون مقابـل سـواء أرفـق 

 تمك البنود أو لم يرفقيا في عرضو . 
نما فقط باألرقام وج -ىـ اءت غير واضحة ،  او كتبت اسعار الوحدة اذا لم يقم المناقص بكتابة سعر الوحدة بالكممات وا 

بكممات غير واضحة وتشكل معيا التباس في احتساب جممة المبمغ عندىا يجوز لمجنة العطاءات المختصة إتباع 
 -اإلجراءات التالية :

جوز (: إذا كانت األرقام او الكممات غير واضحة مما يشكل التباسًا في حساب جممة المبمغ لمبند ، عندىا ي1-)ىـ 
تطبيق أعمى سعر ورد ليذا البند ، عند المناقصين اآلخرين المشاركين بمناقصة العطاء لغاية الحصول 

 عمى قيمة إجمالية ليذا العرض .
( اقل العروض قيمًة واتجيت النية   لإلحالة عميو ، 1-( : إذا بقي ىذا العرض الذي طبق عميو البند )ىـ 2-)ىـ

 ليذا البند عند المناقصين اآلخرين . عندىا يتم تطبيق أدنى سعر ورد
 (  .2-( : يتم تعديل القيمة اإلجمالية لمعرض عمى أساس )ىـ 3-)ىـ

 إذا قام المناقص بكتابة جممة المبمغ لبند ما دون ان يقوم بتدوين سعر الوحدة كتابو ليذا البند  -و
ند من قسمة جممة المبمغ عمى كمية ) وكان سعر الوحدة رقمًا غير واضح ( فيتم احتساب سعر وحدة ليذا الب

 البند.



 
 

 

 

 إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغموطة أو مبالغ فييا ، فممجنة العطاءات المختصة الحق -ز 
 -بما يمي : 
 رفض العرض او ، -1 

قى تعديل األسعار بمعرفة المقاول مستأنسة بأسعار السوق الرائجة وأسعار المناقصين اآلخرين شريطة ان تب -2
 القيمة اإلجمالية لمعرض بعد التعديل مساوية أو اقل من قيمة العرض بعد التدقيق .

تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقيا في إىمال أي عرض غير متقيد بما ورد في ىذه التعميمات كما تمارس  (4-3) 
العروض قيمة ويتم كل ذلك دون صالحياتيا بموجب أحكام نظام األشغال الحكومية بإحالة العطاء دون التقيد بأقل 

 أن يكون ألي مناقص لم يفز بالعطاء أي حق في مطالبة صاحب العمل بأي تعويض إزاء ذلك.
 

 ( الضمانات ) الكفاالت(5) 
 ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( :  (5-1)

  و خطيًا بإحالة العطاء ( يوما من تاريخ إبالغ14عمى المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خالل فترة )
عميو أو تمزيمو لو ، وعمى المناقص أن يقدم إلى صاحب العمل ضمان األداء عند توقيع اتفاقية العقد حسب نموذج 
ضمان األداء المرفق ، وتكون قيمة ىذا الضمان الصادر عن أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المالية المرخصة 

رض المناقصة( وذلك ضمانًا لتنفيذ التزامات العقد تنفيذًا تامًا ، ولدفع ما قد لمعمل في األردن محددة ) في ممحق ع
 يترتب عمى المقاول وفاء ألغراض العقد.

إذا رفض المناقص أو تأخر عن توقيع اتفاقية العقد ، أو عجز عن تقديم ضمان األداء المطموب فعندىا يحق 
دون الرجوع إلى القضاء ، وال يكون لممناقص أي حق في لصاحب العمل مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضو 

 المطالبة بيا أو بأي تعويض بشأنيا .
 

 ضمان إصالح العيوب ) كفالة إصالح العيوب ( : (5-2)
عمـــى المقــــاول أن يقــــدم لصـــاحب العمــــل عنــــد تســــممو شـــيادة تســــمم األشــــغال . ضـــمان إصــــالح العيــــوب بقيمــــة 

ـــ5 ـــذ % مـــن قيمـــة األعمـــال المنجـــزة النيائي ـــة وتنفي ـــد التعـــديالت ، لضـــمان قيامـــو باســـتكمال األعمـــال المتبقي ة بع
ـــث يكـــون ىـــذا  ـــاقص ، وبحي ـــة لممـــدة المنصـــوص عمييـــا فـــي ممحـــق عـــرض المن ـــوب المطموب أعمـــال إصـــالح العي
الضـــمان صـــادرًا عـــن بنـــك أو مؤسســـة ماليـــة كــــل منيمـــا مرخصـــو لمعمـــل فـــي األردن . وبتســـميم ىـــذا الضــــمان 

 قاول ضمان األداء .لصاحب العمل يعاد لمم
 

 مالحظة عامة :
إذا أخــــــّل المنــــــاقص بــــــأي مــــــن ىــــــذه التعميمــــــات، فإنــــــو يحــــــق لمجنــــــة العطــــــاءات المختصــــــة  

 .عرضو استبعاد
 



 
 

 

 

 
 

  ثانيالجـزء ال
 ـــةـــــــــــــامــــروط العـــــــــالشـ

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 لممشـاريع ، قد المقاولة الموحدع ينطبق تحت ىذا الجزء جميع أحكام
، وفي حال االختالف  2013 الطبعة الثانية المعدلة- 2010/ شائيةاإلن

 .د الشروط الخاصةم  ت  عما ىو وارد في الشروط الخاصة ُتع
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ثالثالجـزء ال
 والشروط الخاصة اإلضافية  ـــةخاصــــــــــــروط الـــــــــالشـ

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

 
 اإلضافية.والشروط الخاصة الشروط الخاصة  -أ
 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات .  -ب

     
 

يعتبر ىذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متممًا لجزء الشروط العامة ،  وتعتمد الشروط الواردة في ىذا     
 الجزء كشروط خاصة لمعقد .

ط العامة يعتبر سائدًا ويؤخذ بو إّن ما يرد في ىذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل عمى مواد الشرو     
 بالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يمغي أو يعّدل عمى تمك " المواد " .

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الخاصة اإلضافية والشروط الشروط الخاصة -أ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

   
 الخاصة  اإلضافيةوالشروط الشروط الخاصة  -أ

Supplementary Particular Conditions 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وصف المشروع موضوع ىذا العطاء 
 تشمل األعمال موضوع العطاء ما يمي:

إلى أعماؿ تأثيث وأعماؿ كيرباء  أعماؿ تشطيبات )قصارة ، بالط ، دىاف ، ....( باإلضافةيشمؿ العمؿ عمى 
 .بٌاضافة إلى أعماؿ ميكانيكية ألنظمة تكييؼ وتبريد المبنى وانرنت

 
 التقديرات: –( 3/5) المادة 

 يضاؼ إلى نياية المادة ما يمي:

 انتظاره أيا مف تقديرات الميندسعمما بأنو يتعيف عمى المقاوؿ أف ال يؤجؿ تنفيذ أي عمؿ خالؿ فترة 

 ( 6/  4المادة  )– :التعـاون و التنسيق 
 ( فإنو يجب عمى المقاوؿ ما يمي: 6/  4باإلضافة إلى ما ورد في المادة ) 

جميع التسييالت و التنسيؽ الكامؿ مع أي فرد مف أفراد صاحب العمؿ أو مقاولييف ممف لدييـ حؽ الدخوؿ الى تقديـ  .1
 الموقع خالؿ فترة تنفيذه لألعماؿ أو خالؿ المراحؿ المختمفة مف المشروع.

يكوف ليا/ليـ أي كما يجب عمى المقاوؿ التنسيؽ و التعاوف مع أي مف السمطات المحمية و/أو أي جية أو فرد ممف قد  .2
 تأثر أو تأثير عمى أعماؿ المشروع . 

 

 ( 7/2المادة )– العينات 
يتعػػػػػػيف عمػػػػػػى المقػػػػػػاوؿ اف يقػػػػػػدـ ثالثػػػػػػة عينػػػػػػات عمػػػػػػى األقػػػػػػؿ تبػػػػػػيف نوعيػػػػػػة مصػػػػػػدر ومواصػػػػػػفات المػػػػػػواد واألجيػػػػػػزة المنػػػػػػوي   

العمػػػػػػؿ اسػػػػػػتعماليا وحسػػػػػػب طمػػػػػػب المينػػػػػػدس، وذلػػػػػػؾ لفحصػػػػػػيا والحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى موافقػػػػػػة المينػػػػػػدس ، كمػػػػػػا يحػػػػػػؽ لصػػػػػػاحب 
 رفض أي عينة ويتعيف عمى المقاوؿ في ىذه الحالة تقديـ عينات جديدة لفحصيا والموافقة عمييا. 

 ( 2/  8المادة )–  مدة اإلنجاز 
  يوما تقويميا مف تاريخ أمر المباشرة. 60



 
 

 

 

 

 ( 3/  8المادة )– برنامج العمل 
( يومًا مف تاريخ تسممو الشعار المباشرة  14)خالؿ  عمى المقاوؿ اف يقدـ لمميندس  برنامج عمؿ زمني مفصؿ يتعيف -

واف يقـو بتحديث برنامج العمؿ دوريا وكمما دعت إليو الحاجة وحسب مالحظات   (Primavera Softwareباستخداـ )
وموافقة الميندس المشرؼ، عمى أف يشتمؿ البرنامج عمى تفصيالت كاممة لموارد ) آليات، عدد، أفراد،..الخ( المقاوؿ وآلية 

 توزيعيا لضماف استكماؿ األعماؿ في مواعيدىا المحددة.
 يجب عمى المقاوؿ تقديـ جدوؿ زمني معدؿ في االحواؿ التالية: -

 صدور امر تغييري معتمد مف قبؿ صاحب العمؿ يصاحبو تعديؿ مدة االنجاز. .1
تفاؽ عمييا. وعمى صدور تمديد مدة مف صاحب العمؿ اما بسبب ايقاؼ األعماؿ بأمر منو او لظروؼ قاىرة يتـ اإل .2

مقاوؿ األشغاؿ في تمؾ االحواؿ اف يقدـ مقترحاتو لتعديؿ الجدوؿ الزمني مع الحسابات والتحاليؿ والوثائؽ التي تبرر 
 مثؿ ذلؾ التعديؿ، بحيث يتمكف مدير االشراؼ مف دراستيا.  

النيائي الكتماؿ اعماؿ عقد مقاوؿ وفي حالة الموافقة عمى الجدوؿ الزمني المعدؿ تعدؿ التواريخ المرحمية والتاريخ 
 األشغاؿ تبعا لذلؾ . 

 إذا طمب منو مدير االشراؼ ذلؾ بناءا عمى أسباب محددة. .3
 

  ( 8/  13المادة  )– .التعديالت بسبب تغير التكاليف 
 .ئية ال يخضع ىذا العطاء لتعاميـ معالي وزير األشغاؿ العامة واإلسكاف بخصوص تغير أسعار المواد والبنود اإلنشا

 ( 14/8المادة )– :الدفعات المتأخرة 
 (":14/7إضافة الجممة التالية بعد"اذا لـ يتسمـ المقاوؿ أي دفعة مستحقة لو بموجب المادة )   

 "مالـ يكف التأخير في االستالـ ناجـ عف تقصير المقاوؿ بأداء أي مف التزاماتو المنصوص عمييا ضمف العقد"   

 ( 18/1المادة )- العامة لمتأمين: المتطمبات 
( والتي (Cross Liabilitiesكما يضاؼ إلى نياية ىذه "المادة"  تعريؼ المتطمبات العامة لمتأمينات  -

 تنص عمى ما يمي:  
)ىي المسؤوليات التبادلية التي تترتب لممطالبات ولمقضايا التي تنجـ عف حوادث في الموقع لكافة األعضاء المشموليف بيا 

يصة التأميف )صاحب العمؿ ، المقاوؿ و اإلستشاري المشرؼ، وأي شخص مموؿ لو مصمحة بالمشروع والمسمييف ضمف بول
 )وكأنيا بوليصة تأميف منفردة لكؿ منيـ(.

 



 
 

 

 

 ( 18/3المادة )– . التأمين ضد إصابة االشخاص واالضرار بالممتمكات 
 يضاؼ بند ىػ : -

يمحؽ الضرر بالمزروعات واالشجار والممتمكات نتيجة أعماؿ يجب أف يشمؿ الغطاء التأميني أضرار الغبار والتموث الذي 
 التنفيذ المختمفة.

 ( و ممحؽ األثر البيئي 18/12/2011بتاريخ   63/1/49385)تعميـ وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف رقـ 

األسباب األخرى  يجب عمى المقاوؿ حماية الممتمكات الخاصة والعامة مف الضرر الناجـ عف حركة المرور في الموقع أو 
 الناشئة عف تنفيذ األعماؿ ويجب إصالح أي ضرر عمى نحو يرضي السمطة العامة ذات الصمة أو المالؾ. 

 يجب عمى المقاوليف اتخاذ جميع االحتياطات المعقولة لمنع أي خسارة أو ضرر ألي منشأة في المنطقة المحيطة. -
 

  المعتمد إلجراء الفحوصات الالزمةالمختبر: 
، العتماد احدىا درجة أولى عمى المقاوؿ تسمية ثالث مختبرات معتمدة حسب تصنيؼ وزارة األشغاؿ العامة واإلسكافيتعيف 

 ، وتكوف كمفة الفحوصات المخبرية محممة عمى أسعار العطاء.الميندسو يتنسيب مف مف قبؿ صاحب العمؿ 

 جداول الكميات 
ىي لمتسعير فقط، لذلؾ ليس لممقاوؿ الحؽ في طمب أية أوامر تغييرية  مف المفيـو أف الكميات الموجودة في جداوؿ الكميات -

إلجراء تغييرات في األسعار ، ميما كاف التغير في الكميات عند التنفيذ في زيادة أو نقصاف وذلؾ في مرحمة التنفيذ وخالؿ 
بنود مستحدثة لكنيا موصوفة في ؿ الحؽ في طمب أية أوامر تغيرية في أسعار لاو ذلؾ ليس لممقمرحمة تسميـ المشروع. و ك

 جدوؿ الكميات في أماكف أخرى.
 

 

 :الشروط اإلضافية لتشغيل العمالة المحمية 
مع تحقيق الشروط والمتطمبات التالية وحسب تعاميم وزارة األشغال العامة لمعمل مع السمطة  املع( 2)تعيين عمال عدد 

 واإلسكان:

 .يتـ تعيينيـ مف خالؿ السمطة  -
بيـ مف خالؿ المقاوؿ بشكؿ شيري، وفي حاؿ عدـ التزاـ المقاوؿ بيذا البند يحؽ لمميندس التنسيب لصاحب ُتدفع روات -

العمؿ لدفع رواتبيـ مف خالؿ السمطة ويحسـ ذلؾ مف أقرب مطالبة مالية لممقاوؿ وال يحؽ لممقاوؿ االعتراض عمى 
 .ذلؾ



 
 

 

 

لممشروع ويعتبر ىذا الكشؼ متطمب المطالبة النيائية  اؿ عند تقديـيتـ تقديـ كشؼ الضماف اإلجتماعي ليؤالء العم -
أساسي لصرؼ ىذه المطالبة وفي حاؿ عدـ تقديمو أو عدـ تغطية ىؤالء العماؿ يتـ الحسـ في ىذه المطالبة وحسب 

 المبالغ المقررة أدناه.
حضور أو توفير دينار/شير/عامؿ( مف مطالبات المقاوؿ الشيرية عف كؿ يـو تغيب أو عدـ  350يتـ حسـ مبمغ ) -

  بديؿ في حاؿ التغيب أو الفصؿ.
تعتبر كمؼ ىذه العمالة محممة عمى أسعار وبنود العطاء وال يوجد ليا بند دفع منفصؿ وعمى المقاوؿ تحميؿ كمفيا  -

 عمى أسعار البنود األخرى.
 

 
 معمومات مطموبة من المقاول

 ممثل ومستخدمو المقاول ) جياز المقاول المنفذ ( : *
كحد أدنى ، وبحيث يكون متفرغًا لمعمل  ( سنوات 3ميندس معماري بخبرة ال تقل عن )عمى المقاول أن يعين  يتعين 

، وفـي حـال عـدم االلتـزام بيـذا الشـرط يـتم وأن تكـون لديـو المـؤىالت والخبـراتفي الموقع طيمة مدة تنفيذ المشروع ، 
 ( دينار عن كل شير. 700حسم مبمغ )

 
 

 ( . Warrantyالتصنيع )  اإلقرار بضمان عيوب *

 
 كفالة عدلية صادرة عن الجية الصانعة او الوكيل لصالح صاحب العمليتعين عمى المقاول الذي يحال عميو العطاء تقديم 

( يومًا من  730لضمان أي عيوب تنجم عن التصنيع لكافة األجيزة والمعدات الكيروميكانيكية المشمولة بالعقد ولمدة ) 
غال وبحيث تشمل ىذه الكفالة مسؤولية المقاول المالية وخالفيا ، الستبدال أي من األجيزة والمعدات تاريخ تسمم األش

( يومًا من تاريخ تسمم  730الكيروميكانيكية التي تظير بيا عيوب تصنيع وتوفير القطع التبديمية محميًا أو أجنبيًا ولمدة ) 
 األشغال.
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   1ج

 نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

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

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

لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف عمى الظروف المحيطة بو ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات والمخططات  ، 
وجداول الكميات ، وممحق عرض المناقصة ، والجداول األخرى ، ومالحق العطاء ذوات األرقام: 

........ المتعمقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعاله ، ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ ....................
صالح أية عيوب فييا وفقًا ليذا العرض الذي يشمل كل ىذه الوثائق المدرجة أعاله مقابل  نجازىا وتسميميا وا  األشغال وا 

 أو أي مبمغ آخر يصبح مستحقًا لنا بموجب شروط العقد .مبمغ إجمالي وقدره: ................................ 
 

إننا نقبل تعيـين " مجمس فض الخالفات" بموجب " الفصل العشرين " من شروط العقد وسوف نقوم باالتفاق عمى تعيـين 
 أعضائو حسب ممحق عرض المناقصة .

العروض ، وأن يبقى العرض ممزمًا لنا ، ويمكنكم ( يومًا من تاريخ إيداع 90نوافق عمى االلتزام بعرض المناقصة ىذا لمدة )
قبولو في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام ىذه ، كما نقر بأّن ممحق عرض المناقصة يشكل جزءا" ال يتجزأ من " كتاب 

 عرض المناقصة " .
 

د ، وأن نباشـر العمـل ( مـن شـروط العقـ4/2نتعيد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضـمان األداء المطمـوب بموجـب المـادة )
 بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز األشغال ونسمميا ونصمح أية عيوب فييا وفقًا لمتطمبات وثائق العقد خالل مدة اإلنجاز " .

لى أن يتم ذلك فإّن " كتاب عرض المناقصة " ىذا مع " كتـاب القبـول أو  وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ، وا 
 ر اإلحالة " الذي تصدرونو يعتبر عقدًا ممزمًا فيما بيننا .قرا
 

 ونعمم كذلك بأنكم غير ممزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم .

 .حرر ىذا العرض في اليوم: ...................... من شير: ........................عام: ..............................

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

 



 
 

 

 

   2ج
 ممحق عرض المناقصة

Appendix to Tender 
 استكمال تشطيبات وتأثيث مكتبة وسط البمد مشروع  المشـروع:

 : العطاء رقم
 ديداتالتح رقم المادة البيان

 اسم صاحب العمل :
 عنوانو:

1/1/2/2 
 1/3و

 سمطة إقميم البتراء التنموي السياحي 

 اسم الميندس:
 عنوانو:

1/1/2/4  

 اسم المقاول:
 عنوانو:

1/1/2/3 
 1/3و

 

 العرض( من قيمة  %5) التعميمات المناقصة  دخول كفالة

 زةألعمال المنج( من قيمة ا %5) التعميمات ضمان إصالح العيوب
 ( يومًا تقويميًا من تاريخ أمر المباشرة 60) 1/1/3/3 مدة اإلنجاز لألشغال
عمال المدنية جميع األل ( يومًا تقويمياً 365) 1/1/3/7 فترة األشعار بالعيوب

ألعمال األنظمة وا( 037)و والمعمارية
     الكيروميكانيكية

المدة التي سيمنح فييا المقاول حق الدخول إلى 
 الموقع 

 تاريخ أمر المباشرة ب 1/ 2

الفترة المحددة لمجنة تسمم األشغال لمشاريع 
 المستشفيات ومحطات التوليد وما يماثميا

 ( يوماً 28) 10/1

 ( يومًا من تاريخ المباشرة14خالل ) 18/1 تقديم وثائق التأمينات 
 %( من " قيمة العقد المقبولة"10) 2/ 4 ضمــان األداء

 ----- 14/2 مةقيمة الدفعة المقد
 %( من قيمة الدفعة10) 14/3 نسبة المحتجزات 

 الحد األعمى لممحتجزات
 

 %( من " قيمة العقد المقبولة"5) 14/3

لالشغال بما فييا المواد  الحد األدنى لقيمة التأمين
 والتجييزات

 من قيمة العقد (115%) 18/3
 
 



 
 

 

 

 ديداتالتح رقم المادة البيان

الجية التي تعين أعضاء مجمس فض الخالفات في 
 دم االتفاق بين الفريقين .حالة ع

 حسب أحكام القوانين األردنية السارية المفعول 20/3

 القوانين األردنية السارية المفعول 4/ 1 القانون الذي يحكم العقد
 لغة العقد ىي المغة العربية. 4/ 1 المغة المعتمدة في العقد

 
 المغة العربية 4/ 1 لغة االتصال

 ( أيام في األسبوع6( ساعات يوميًا، ولمدة )8) 5/ 6 سبوعيمدة العمل اليومي واأل
النسبة المئوية التي تدفع لممقاول عن " المبمغ 

 االحتياطي الذي يتم صرفو " إذا لم ترد في الجدول
 % 10 ب-13/5

جميع المواد والتجييزات اآللية التي تدخل في  14/5 التحضيرات عند الوصول إلى الموقع
 األشغال الدائمة

 أردني دينار خمسة وعشرون ألف (25000) 14/6 الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحمية
سمطة تعيـين المحكمين في حالة تخمف األطراف عند 

 التعيـين .
 بموجب قانون التحكيم األردني النافذ 20/6

 بموجب قانون التحكيم األردني 20/6 القواعد اإلجرائية لمتحكيم
 دينار عن كل يوم تأخير وخمسونمائة ( 150) 7/ 8 قيمة تعويضات التأخير

 %( من قيمة العقد المقبولة15) 7/ 8 الحد األقصى لقيمة تعويضات التأخير
 %( سنوياً 0) 14/8 نسبة الفائدة القانونية ) نفقات التمويل (

  ال يوجد 8/13 مكافأة اإلنجاز المبكر
 الدينــار األردني 14/15 عمالت الدفع لممقاول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

   3ج
 نموذج كفالة المناقصة  

Form of Tender Guarantee 
 

 المشروع:............................................. العطاء رقم:..............................................
........ لقد تم إعالمنا أّن المناقص إلى السادة ) صاحب العمل ( : ...................................................

شركة : ...................................... سيتقدم بعرض لممناقصة لممشروع المنوه عنو أعاله استجابة لدعوة العطاء 
 ، ولما كانت شروط العطاء تنص عمى أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرضو ، وبناء" عمى طمبو ، فإّن مصرفنا :

ك .......................................................... يكفل بتعيد ال رجعة عنو أن يدفع لكم مبمغ : بن
 ......................................... عند ورود أول طمب خطي منكم وبحيث يتضمن الطمب ما يمي :

 

ضــاء آخــر موعــد لتقــديم العــروض أو قبــل انقضــاء أّن المنــاقص ، بــدون موافقــة مــنكم ، قــام بســحب عرضــو بعــد انق -أ
 ( يومًا ، أو  90صالحية العرض المحددة بـ ) 

 ( من شروط العقد ، أو 1/6أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عميو ، ولكنو أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة )  -ب
 ( من شروط العقد. 4/2األداء بموجب المادة ) أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عميو ، ولكنو أخفق في تقديم ضمان -ج
 

( يومًا ويتعين إعادتيا إلينا ، كما أّن ىذه الكفالة 90وعمى أن يصمنا الطمب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )
 تحكميا القوانين المعمول بيا في األردن .

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

 
 : ............................................. المفوض بالتوقيــع

 
 : ............................................. ــــخ ـــــــــــــــــــالتاريــ

 
 
 
 



 
 

 

 

   4ج
 نموذج اتفاقية العقد  

Form of Contract Agreement 
 

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

 
 

...................... من شير ................................... ..حررت ىذه االتفاقية في ىذا اليوم ............
 ...............لسنة

 بين      
................................................................ عمى اعتباره " الفريق صاحب العمل: .................

 األول"
 و     

المقاول : ......................................................................................عمى اعتباره " الفريق 
 الثاني"

 يقوم المقاول بتنفيذ أشغال المشروع: .................................................. لما كان صاحب العمل راغبًا في أن
..........................................................................................................................

... 
صالح أية عيوب فييا وتسميميا وفقًا ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم بو  نجازىا وا  المقاول لتنفيذ األشغال وا 

 لشروط العقد ،
 

 -فقد تم االتفاق بين الفريقين عمى ما يمي :
 يكون لمكممات والتعابير الواردة في ىذه االتفاقية نفس المعاني المحددة ليا في شروط العقد المشار إلييا فيما بعد . -1
لمدرجة تاليًا  " وثائق العقد وتشكل جزءا" ال يتجزأ من ىذه االتفاقية وتتم قراءتيا وتفسيرىا بيذه تعتبر الوثائق ا -2

 الصورة:
  " كتاب القبول "  - أ
  كتاب عرض المناقصة   - ب
 مالحق المناقصة ذات األرقام: ........................................................................... -ج
 العقد ) الخاصة والعامة (شروط  -د



 
 

 

 

 المواصفات -ىـ
 المخططات    -و
 والجداول المسّعرة ) جداول الكميات والجداول األخرى ( .  -ز

 
 

 " قيمة العقد المقبولة: ........................................................................................... -3
 .............................................................................................  :" مدة اإلنجاز "  
 

نجازىا  إزاء قيام صاحب العمل بدفع المبالغ -4 المستحقة لممقاول وفقًا لمشروط ، يتعيد المقاول بتنفيذ األشغال وا 
صالح أية عيوب فييا وتسميميا وفقًا ألحكام العقد .  وا 

 
صالح أية عيوب فييا وتسميميا ، يتعيد صاحب العمل بأن يدفع إلى إزا -5 نجازىا وا  ء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وا 

 المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسموب المحدد في العقد .
 

عد المحدد أعاله وذلك وفقًا لمقوانين وبناء" عمى ما تقدم فقد اتفق الفريقان عمى إبرام ىذه االتفاقية وتوقيعيا في المو 
 المعمول بيا .

 
 

 الفريق األول ) صاحب العمل (      الفريق الثاني ) المقاول (
 
 

 ...التوقيع:......................................          التوقيع: ......................................

 ....االسم: .....................................          ..........االسم: .............................
 .الوظيفة:.......................................          الوظيفة: .....................................
 ................وقد شيد عمى ذلك:.............          وقد شيد عمى ذلك:...........................

 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

   5ج
 نموذج اتفاقية فض الخالفات  

Dispute Adjudication Agreement 
 ) مجمس بعضو واحد (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 العمل : .............................................. عنوانو: .................................................. صاحب

 ............................عنوانو: .......................  ......المقــــاول:.............................................

 عضو المجمس:.............................................  عنوانو: ...................................................
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بإبرام " اتفاقية العقد " وكونيما يرغبان مجتمعين بتعيـين عضو " مجمس فض لما كان صاحب العمل والمقاول قد قاما 
" ، فإّن كال من صاحب العمل والمقاول وعضو  DABالخالفات " ، ليكون العضو الوحيد ، ويسمى أيضًا " المجمس " 

 -المجمس ، قد اتفقوا عمى ما يمي :
 

 اقية فض الخالفات ، مع إدخال التعديالت التالية عمييا: تعتبر الشروط الممحقة بيذه االتفاقية شروطًا التف -1

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

و المجمس عمى ( من شروط اتفاقية فض الخالفات ، فإنو سوف يتم دفع بدل أتعاب عض18) البندعماًل بأحكام  -2
 -النحو التالي :

 )        (  دينار عن كل يوم كمياومات.   -أ  
 مضافًا إلييا النفقات األخرى .   -ب 

( من شروط اتفاقية  17)  البندإزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدالت األتعاب والنفقات األخرى عماًل بأحكام  -3
 بأن يقوم بميام " المجمس" كمسوٍّ لمخالفات وفقًا ألحكام ىذه االتفاقية .فض الخالفات ، فإّن عضو المجمس يتعيد 

 
يتعيد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا لعضو " المجمس" ، إزاء أدائو لميام فض الخالفات بدل  -4

 فض الخالفات .( من شروط اتفاقية 17) البندالمياومات والنفقات األخرى التي تتحقق لو بموجب أحكام 
 
 إّن ىذه االتفاقية خاضعة ألحكام القانون األردني . -5
 

 صاحب العمل    المقاول    عضو المجمس
 
 

 وقد شيد عمى ذلك .
 



 
 

 

 

   6ج
 

 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ (
Performance Guarantee 

 

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

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

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

.................................................................................................................... 
 بخصوص العطاء رقم )     /    (

 
 ...........( دينار أردني المتعمق بمشروع: ........................................... بمبمغ : ) ...........

 

................................... وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عميو حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة 
بمجرد ورود أول طمب خطي منكم المبمغ المذكور أو أي جزء تطمبونو منو بدون أي تحفظ أو  –، وأننا نتعيد بأن ندفع لكم 

 –مع ذكر األسباب الداعية ليذا الطمب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماتو بموجب العقد شرط  -
 وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول عمى إجراء الدفع .

 
العقد المحدد مبدئيًا بتاريخ وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورىا ولحين تسمم األشغال المنجزة بموجب 

................... شير .................. من عام .............. ما لم يتم تمدييا أو تمديدىا بناء" عمى طمب صاحب 
 العمل 

 
 توقيع الكفيل / مصرف: ................
 المفوض بالتوقيع: .....................

............التاريـــــخ : ................  
 



 
 

 

 

   7ج
 نموذج كفالة إصالح العيوب    

Defects Liability Guarantee 
 

 

 إلى السادة: ....................................................................................................
 .............................................يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا : ......................................

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

 بخصوص العطاء رقم )     /    (
 المتعمق بمشروع: ........................................... بمبمغ : ) ...........................( دينار أردني 

االإلصالحات ................................... وذلك ضمانًا اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماتو فيما يخص أعم
 والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة .

 

ننا نتعيد بأن ندفع لكم  المبمغ المذكور أو أي جزء تطمبونو منو بدون أي  –بمجرد ورود أول طمب خطي منكم  –وا 
تحفظ أو شرط مع ذكر األسباب الداعية ليذا الطمب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماتو فيما يخص 

ال اإلصالحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول أعم
 عمى إجراء الدفع .

 

وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورىا ولحين التسمم النيائي لألشغال بموجب العقد وقيام المقاول 
 تم تمديدىا أو تجديدىا بناء" عمى طمب صاحب العمل .بإكمال النواقص واإلصالحات المطموبة ما لم ي

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

 المفوض بالتوقيع: .....................
 .ــــخ : ...................ــــــــــــــــــــالتاريـ

 
 
 
 



 
 

 

 

 8ج
 نموذج  مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسمم األشغال 

 
 

 ضائي وخاتمي أدناه : ............................................................................أقر أنا الموقع إم
.................................................................................................................... 

 ه ....................................................................نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدنا
................................................................................................................... 

 .............................. ( دينارًا أردنياً بأننا قبضنا من .............................................. مبمغ ) 
 وذلك قيمة دفعة اإلنجاز عند التسمم األولي عن مشروع إنشاء .....................................................

 ...............موضوع العطاء رقم ................................................................................
وبيذا فإننا نبرئ ذمة ..................................................................... وحكومة المممكةاألردنية 
الياشمية من المبمغ المذكور أعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبضناىا عمى حساب مشروع المذكور أعاله مع 

 ............................................... صاحب العمل فاصيل أية مطالبات ندعي بيا إلىتحفظنا وتعيدنا بتقديم ت
خالل فترة اربعة وثمانون يومًا من تاريخ ىذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية )دون أن يشكل ىذا إقرارًا منا 

ىذه المطالبات خالل المدة المذكورة نكون قد أسقطنا .................... بصحة ىذه المطالبات ( وفي حالة عدم تقديم 
......................... وحكومة المممكة األردنية صاحب العملحقنا بأية مطالبة ميما كان نوعيا وقيمتيا بحيث تبرأ ذمة 

ثنى من ذلك أي لممشروع ، و يست األوليالياشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعاله السابقة لتاريخ التسمم 
 (.13/8( و )13/7مبالغ تتعمق بتعديل أسعار المواد اإلنشائية مستحقة الدفع تطبيقا لممادتين )

  
 وعميو نوقع تحريرًا في .....................................
 اسم المقاول : .............................................

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

 
 

 الخاتم:
 
 



 
 

 

 

 9ج
 المخالصة ) اإلبراء(انموذج  

Discharge Statement 
  

 

  ..............: ......................................................................أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه
.......................................................................................................................... 

 ..:........................................................................نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 .بضنا من .......................................................... مبمغ ) ......................... ( دينارًا أردنياً بأننا ق
 

لمعقد ، وذلك عن   ( من الشروط العامة 14/13،  14/12، 14/11وذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب أحكام المواد ) 
 .......................................................................................مشروع إنشاء : ..................

 

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

حقاقاتنا عـن المشـروع أعـاله وقمنـا بتقـديم كافـة مطالباتنـا المتعمقـة بالعقـد نصرح بموجب ىذا اإلقرار أننا قد تسممنا كامل است
 وبيذا فإننا نبرئ ذمة ........................... 

 

وحكومــة المممكــة األردنيــة الياشــمية مــن أي حــق أو عالقــة بالمشــروع المبــين أعــاله إبــراء عامــًا شــاماًل مطمقــًا ال رجعــة فيــو 
( والتـي تصـدر بعـد  13/8،  13/7ي تعويضات ُتستحق لممقاول نتيجة تطبيق شـروط المـادتين ) ويستثنى من ىذا اإلبراء أ

 تاريخ ىذه المخالصة ) اإلبراء ( .
 

 وعميو نوقع تحريرًا في : ..........................................
 

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

 م المفوض بالتوقيع : ...........................................اس
 

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

 الخاتم :



 
 

 

 

 10ج
 إقرار متعمق بالدفعات األخرى

 
 

 

 ...............................................................................:أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه 
.......................................................................................................................... 

 ........................................................................  أدناه:  نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في
 

( من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة لممشاريع اإلنشائية الخاص بيذا 17/9/1أننا قد اطمعنا عمى ما ورد تحت المادة رقم )
 العقد ، وعماًل بأحكام ىذه المادة نرفق إقرارًا موقعًا من قبمنا حسب األصول نقر فيو بجميع العموالت أو أتعاب االستشارات
أو أتعاب الوكالء أو غيرىا المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفعيا أو االتفاق عمى دفعيا إلى 
شخص من " اآلخرين" ونرفق طيًا وصفًا مفصاًل ليذه الدفعات األخرى ولمن دفعت وسببيا سواء" تم دفعيا أو كانت ستدفع 

نيابة" عنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو نيابة" عنيم أو أي موظفييم أو بشكل مباشر أو غير مباشر من قبمنا أو 
وكالئيم أو ممثمييم ، وذلك فيما يتعمق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة / المزاودة 

 من أجل تنفيذه فعاًل .نفسيا أو اإلحالة  عمى المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو 
 

كما ونتعيد بأن نقدم تصريحًا خطيًا إلى الفريق األول عمى الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك عمى سبيل المثال وصفًا 
مفصاًل لسبب ىذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أييما يحدث أواًل كما ونوافق عمى قيام الفريق 

ل باتخاذ اإلجراءات المبينة تحت المادة المشار إلييا أعاله حال حدوث أي مخالفة أو إخالل من قبمنا بأحكام الفقرة ) أ ( األو
 منيا ونمتزم بتنفيذ كل ما ورد في ىذه المادة .

 وعميو نوقع تحريرًا في       /      /
 

 ..........اسم المقاول: ..............................................
 اسم المفوض بالتوقيع: ..............................................
 توقيع المفوض بالتوقيع: ............................................

 الخاتــــم : ......................................................
 

الدفعات األخرى وفي حال عدم قيامو بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي من عمى المقاول تقديم اإلقرار المتعمق ب *   
( عميو أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منو، وكل من ال يقدم ىذا اإلقرار سيرفض 17/9األمور المحددة بالمادة ) 

 عرضو ، وعمى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغمق منفصل عن العرض .
 



 
 

 

 

 11ج
 الممنوعة إقرار متعمق بالدفعات

 
 

 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه .........................................................................
.................................................................................................................... 

 عين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه.....................................................................نقر نحن الموق
 

( من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة لممشاريع اإلنشائية الخاصة 17/9/2أننا قد اطمعنا عمى ما ورد تحت المادة رقم )
رًا موقعًا من قبمنا حسب األصول ، نقر فيو بأننا لم نقم بدفع أو االتفاق عمى بيذا العقد ، وعماًل بأحكام ىذه المادة نرفق إقرا

دفع أي مبالغ سواء" كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء أو غيرىا سواء" بشكل مباشر أو غير مباشر ولم 
ه المبالغ أو تقديم مثل ىذه األشياء نقم بتقديم أي شيء ذو قيمٍة ماديٍة ولم نقم بإعطاء وعود أو تعيدات لدفع مثل ىذ

سواء" مباشرة" أو بالواسطة ، أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبمنا أو نيابة" عنا أو من مقاولينا من الباطن أو 
"  نيابة" عنيم أو أي من موظفييم أو وكالئيم أو ممثمييم إلى الفريق األول ، ويشمل ذلك عمى سبيل المثال ال الحصر أي

موظف " بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفةٍ  رسميٍة أم ال ، وذلك فيما يتعمق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة 
بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة / المزاودة نفسيا أو اإلحالة عمى المقاول أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من 

 أجل تنفيذىفعاًل .
 

أن ال نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل ىذه الدفعات سواء" مباشرة" أو بالواسطة وسواء" أكان كما ونتعيد ب
ذلك من قبمنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو أيًا من موظفييم أو وكالئيم أو ممثمييم إلى أي " موظف " فيما يتعمق 

 ذه .بتعديل ىذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفي
 وعميو نوقع تحريرًا في       /      /

 اسم المقاول: ....................................................
 اسم المفوض بالتوقيع: ..........................................
 توقيع المفوض بالتوقيع: ........................................

 ــم : ................................................ــــــــــــــــالخاتــ
 

عمى المقاول تقديم اإلقرار المتعمق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيامو بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي من  *   
اإلقرار سيرفض ( عميو أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منو، وكل من ال يقدم ىذا  17/9األمور المحددة بالمادة ) 

 عرضو ، وعمى المقاول وضع اإلقرار في ظرف مغمق منفصل عن العرض .
 



 
 

 

 

                       

 
 

 اليندسية سمطة اقميـ البترا التنموي السياحي / مديرية االشغاؿ العامو والدراسات
 قسـ الدراسات اليندسية 
 جداول الكميات واألسعار

 

 

 9109/  9    م.خ عطاء 
 

 ل أعمال تشطيبات وتأثيث مكتبة وسط البمد   أستكما
 

 ( صفح22عدد صفحات ىذا الجزء )ات 
 (قيط ) كتابة ورقماً فيستبعد اي عرض لم تتم تعبئة االسعار فيو بالت 
 ةم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركيقوم المناقص بخت 
 االسعار شاممة ضريبة المبيعات 
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 انجزء األول : األػمال انمذنٍت:

 نىع انؼمم رقمان

انكمٍت 

بانرقم 

 وانحروف

 انسؼر اإلجمانً انسؼر اإلفرادي

 د ف د ف

0- 

 ::المربع : أعمال البالط واألرضياتبالمتر 

إسباني  Fully Vitrified)) تركيب بالط بورسالف لألرضياتتوريد و تقديـ و  -أ
نخب أوؿ وباأللواف  60*60( لألرضيات  قياس أ  أو إيطالي صنؼ   )

( مع التنويع في البالط وعمؿ األشكاؿ  Non Slipمقاـو لالنزالؽ )مطموبة ال
مطابؽ لممواصفات القياسية ىو مبيف في المخططات المرفقة   ابحسب م

( خالي مف الفتاؿ والعيوب ويشمؿ السعر المونة  1984/ 374االردنية رقـ ) 
لترويب و والترويب بمواد جاىزة التركيب وتنظيؼ البالط بشكؿ جيد بعد ا

وكذلؾ يشمؿ السعر تسوية األرضية بالحصمة العدسية و لموصوؿ الى 
السماكة المناسبة و جميع ما يمـز إلنجاز العمؿ عمى أكمؿ وجو مع مراعاة 
أصوؿ ومتطمبات الغمؽ أينما وجد وحسب تعميمات الميندس المشرؼ وعمى أف 

سعر التنويع في ، ويشمؿ ال ( قبؿ البدء في العمؿ3يتـ تقديـ عينات عدد )
 . البالط بحسب المخططات المرفقة

 

 

 

 

 

 

 

480 

أربؼمائت 

 وحمانىن 

 فقط

    

 كتابت:

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

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

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

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

 كتابت:

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

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

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

........................ 
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 بالمتر الطولي : بالط بانيل
( 1تقديـ وتوريد وتركيب بالط بانيؿ مف نفس نوع ولوف البالط في البند رقـ )

بارتفاع مناسب ويشمؿ السعر التثبيت باستعماؿ المواد الالصقة الجاىزة تعبئة 
وبة االسمنتية الخاصة الجاىزة محمية ويشمؿ السعر كذلؾ الترويب بمعجونة الر 
  (.817/8تعبئة محمية والكيؿ وشمولية السعر حسب البند )

 

 

 220 

مائتان 

وػشرون 

 فقط

    

 كتابت:

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

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

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

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

 كتابت:

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 ..................................................................... انمجمىع )ٌنقم إنى انخالصت(:
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 نىع انؼمم انرقم

انكمٍت 

بانرقم 

 وانحروف

 انسؼر اإلجمانً انسؼر اإلفرادي

 د ف د ف

3- 

 (:PVCبالمتر المربع :أرضيات الفينيل المرن )
 Elastic Vinyl Tiles( PVCتقديـ وتوريد وتركيب أرضيات الفينيؿ المرف ) 
صنؼ )أ( ، وباعتماد موافقة الميندس بعد تقديـ عينات كافية مف قبؿ المقاوؿ  

بالشمع والسعر يشمؿ المواد الالصقة تحت البالط والتبميط والكبس والتمميع 
الخاص وكؿ ما يمـز إلنياء العمؿ عمى أكمؿ وجو عمى أف يتـ مراعاة شروط 

( مف مف المواصفات العامة لوزارة األشغاؿ والكيؿ وشمولية 809البند )
 ( مف الباب الثامف .  817/7األسعار حسب البند )

 ممـ لطابؽ مكتبة االطفاؿ.2سماكة ( ANTI-Static PVCوالت ) ر  -

 

 

230    

تان و مائ

 حالحىن

 

 

    

 كتابت:

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

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

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

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

 كتابت:

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

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

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

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

 

 (:PVCل )بالمتر الطولي : باني -4
( مف المواصفات 809/8( حسب متطمبات بند )PVCتقديـ وتركيب بانيؿ )

(  والعمؿ 817/8العامة لوزارة األشغاؿ والكيؿ وشمولية األسعار حسب البند)
يشمؿ المادة الالصقة وحبؿ المحاـ الخاص وكؿ ما يمـز حسب المخططات و 

رشادات الشركة الصانعة بعد تقديـ العينات   ألخذ موافقة الميندس.مواصفات وا 
 ممـ لطابؽ مكتبة االطفاؿ.  2سـ وسماكة  10( بإرتفاع PVCبانيؿ )
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 مائت

    

 كتابت:

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

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

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

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

 كتابت:

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 انمجمىع )ٌنقم إنى انخالصت(:

 

 

 

..................................................................... 
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 نىع انؼمم نرقما

انكمٍت 

بانرقم 

 وانحروف

 انسؼر اإلجمانً انسؼر اإلفرادي

 د ف د ف

5- 

 المربع :أعمال القصارة :بالمتر 
تقديـ وتوريد وعمؿ قصارة مكونة مف ثالث طبقات مف األسمنت والرمؿ بنسبة ) 

( لمطبقتيف األخيرتيف مضافًا إلييا المادة  3:  1( لمطبقة األولى ونسبة )  2:  1
ايا ( لمزو Augle Beadالمميعة والسعر يشمؿ السقالة إف لـز والزوايا المعدنية ) 

( فوؽ أنظمة Strips Mesh( لمزوايا الداخمية و) Corner Meshالخارجية و)
سـ بنفس ارتفاع الطابؽ  20الخدمات المختمفة غير الظاىرة بعرض ال يقؿ عف 

حيثما يمـز   أو بنفس العرض في حاؿ التقاء الطوب بالسقؼ والجسور الخرسانية 
ة والسعر يشمؿ جميع ما يمـز أياـ متواصم 5والودع واإليناع لمدة ال تقؿ عف 

إلنجاز األعماؿ  حسب األصوؿ وحسب المواصفات والمخططات المرفقة وحسب 
 تعميمات الميندس المشرؼ.

 

 

 

 

 600 

 فقط ستمائت 

    

 كتابت:

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

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

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

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

 كتابت:

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

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

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

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

 

6- 

 بالمتر المربع : أعمال الدىان 
مقاـو لمماء والرطوبة vinyl silk ) ) ممشف أتقديـ وتوريد وتنفيذ وعمؿ طراشة 

ػػب األلواف المطموبة الثػػػة وجوه عمى األقؿ عدا وجو التأسيس وحسػوالعفف ث
وجميع ما يمـز مع التفقيد طمس بالمعجونة ثالثة وجوه الوالسعر يشمؿ الحؼ و 

إلنجاز العمؿ حسب المواصفات والمخططات وحسب تعميمات الميندس المشرؼ 
وحسب متطمبات  ( 31) المواصفات القياسية األردنية رقـ  متطمبات .مع مراعاة

والكيؿ حسب  ( 1307)والبند رقـ ( أ/جػ /د /306/3)و  (/ج 1304/1 )البند  
مف الباب الثالث  ( 1316/1 )وشمولية السعر بند رقـ  (/ ا 1315/1)البند رقـ 
 عشر .

 

 

 

 

611 

 ستمائت فقط

    

 كتابت:

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

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

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

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

 كتابت:

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

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

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

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

7- 

 :أعمال جدران وقواطع الطوب:بالمتر المربع 
بأبعاد بناء جدراف وقواطع طوب خرساني مفرغ صنؼ عادي )أ( توريد و تقديـ و 

قوة بخرسانة و مف المصبوب الباب السادس  603وحسب بند ( سـ 15*20*40)
( والكيؿ حسب بند  28( بعد )2نيوتف/مـ 5.3كسر ال تقؿ عف )  620/1يـو

والسعر يشمؿ مونة   607والمونة حسب بند  619/1وشمولية السعر حسب بند 
اسمنت ورمؿ ( مع التركيب وتكحيؿ الحموؿ وربط  (( ، 4:1التركيب بنسبة )

لرش بالماء والمعالجة بعد البناء ، وكذلؾ االجدراف الجديدة بالجدراف الموجودة 
بحسب المواصفات والمخططات  وكؿ ما يمـز إلنجاز العمؿ عمى أكمؿ وجو

    .المرفقة وحسب تعميمات الميندس المشرؼ 

 

 

 

 

75  

خمست 

 فقطوسبؼىن 

    

 كتابت:

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

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

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

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

 كتابت:

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انمجمىع )ٌنقم إنى انخالصت(:

 

 

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



  المعدلة 2013شغاؿ العامة واإلسكاف / دائرة العطاءات الحكومية / طبعة / وزارة األ2010دفتر عقد المقاولة الموحد لممشاريع اإلنشائية 

 RevNo.0            الشروط العامة والخاصة -وثائؽ العطاء
 27/08/2019                                                   43                       مشروع استكماؿ أعماؿ تشطيبات وتأثيث مكتبة وسط البمد 

 

 انرقم
 نىع انؼمم

انكمٍت 

نرقم با

 وانحروف

انسؼر 

 اإلفرادي
 انسؼر اإلجمانً

 د ف د ف

8- 

 داخمية بالمتر المربع : أبواب منجور
( KxBتقديـ وتوريد وتركيب أبواب منجور داخمية، بػدوف بنػدات أو فضػػػايات كبػػس سػويد )

ممػـ( مكبػوس مػف الجيتػيف عمػػػػػى 5( سـ مػع معػاكس زاف سماكػػػة ) 4.5سماكة صافيػػػػػػػػة )
سػػػـ( مػػػف األسفػػػػػػؿ ضػػػمف حشػػػوات 18*4.5سػػػـ ( مػػػػػػػػف األعمػػػى)12*4.5بػػػرواز سػػػويد )
لمتيويػػػة بحيث تكوف مسػاحة الفػراغ  أفقياً ومثقبة موزعة أفقيًا سـ( 3.5*3.5خشب ابيض )

سػـ(   وبعػرض 4.5( سػماكة )KXBتسػػػاوي مساحة الحشوات والحمؽ مػف خشػػب السػويد )
حػة الجػدار اإلنشائيػػػػػػػػػػػػة ألغػراض القصػارة مػع تثبيػت سـ( عف سػماكة فت6-4ال يزيد عف )

سػـ( مػع الكشػفات الالزمػة فػي حالػػػػة وجػود 12الحموؽ بسكؾ حديدية ال يقؿ طوليػا عػػػػػف )
الػػبالط الصػػيني تكػػوف الكشػػفات فػػوؽ منسػػوب الػػبالط والكشػػفة مػػف خشػػػػػػػػب السػػويد أيضػػا 

ػػػػػػػػػػػة والسعػػػػػػر يشػػػػمؿ أيضػػػػا القطػػػػع سػػػػـ( أسػػػػفميا دفػػػػائف خشبيػ2سػػػػـ( وبسػػػػمؾ )7بعػػػػػػرض )
المعدنية مػػف غاالت صناعة محمية وايػدي وثالثػػػػػػػػة مفصػػػالت والبػيش مػع تزويػد األبػػػػػواب 

سػػػػػػػػػػػـ( مػػػػػػػػػػػػػػف الجيتػػػيف ومػػػف األسػػػفؿ سػػػماكة ال تقػػػػػؿ عػػػف 20بصفائػػػػػل ألمنيػػػـو بارتفػػػاع )
ثالثػػة وجػػػػوه  باإلضػػافة لوجػػة التأسػػيس  ممػػـ( وسػػتوبات كػػاو تشػػػوؾ والػػدىاف الزيػػاتي1.5)

 .والمعجنػػػة وجييف طمس والحؼ 
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 حالحت  فقط

    

 كتابت:

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

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

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

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

 كتابت:

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

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

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

........................ 
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 خارجية  بالمتر المربع : أبواب منجور
كبس سويد صنؼ أوؿ مقاـو لمحريؽ لمدة ساعة  تقديـ وتوريد وتركيب أبواب منجور 

( ، Pressed Steel Powder Coated( سـ والحمؽ معدني )4وبسماكة كمية )
س وممبس عالوجييف بألواح مـ والدرؼ مكونة مف ألواح معاكس مكبو  2وسماكة 

( مـ وحسب الموف الذي يحدده الميندس المشرؼ 4بالستيكية لدنة وبسماكة كمية )
والحشوة مقاومة  3( كغ/ـ600( مـ وكثافة )13والحشوات مف الخشب الحبيبي سماكة )

( مـ والشريط النافخ 12( سماكة ) Baltic Vermiculite Sheetsلمحريؽ مف ألواح )
(Intumescent Strip ( قياس )وجميع ما يمـز 1102/1( مـ حسب البند )3*20 )

( حسب Klin Dried Hardwood Frameويكوف إطار الباب مف الخشب الصمب )
( بالنسبة لمبراويز وتثبيتيا 1106/ب( مف الباب الحادي عشر والبند رقـ )1107/1البند )

 Satinاأليادي ) ، ويشمؿ السعر المفصالت والبراغي مف الستانمس ستيؿ وطالء
Chrome)   وجميع الخرداوات الخاصة بيا واألقفاؿ مع تزويد األبواب بصفائل

(Stainless Steel( بارتفاع )سـ لمدفع باألرجؿ مف الجيتيف سماكة ال تقؿ عف 20 )
( مـ وستوبات كاوتشوؾ وتثبيتيا باألرضية خمؼ األبواب وجميع االكسسوارات 1.50)

يشمؿ السعر رداد ىيدروليكي مف أجود األصناؼ نخب أوؿ والخرداوات الالزمة ، و 
( مف الباب الثاني عشر وشمولية السعر 1202( و )1206/2وحسب متطمبات البنود )

    /أ(.   1111/2حسب البند )
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احنا ػشر 

 فقط 

    

 كتابت:

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

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

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

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

 كتابت:

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

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

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

........................ 
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 نىع انؼمم انرقم

انكمٍت 

انرقم ب

 وانحروف

انسؼر 

 اإلفرادي
 انسؼر اإلجمانً

 د ف د ف

01- 

 داخمية بالمتر المربع : أبواب منجور
خشػػب سػػّويد ، ( سػػـ 4سػػحاب داخميػػة سػػماكة كميػػة )تقػػديـ وتوريػػد وتركيػػب أبػػواب منجػػور 

( سػـ 2.5مـ مقّشط عمى األطراؼ خشػب زاف سػماكة ) 8قشرة بموط سماكة  MDFممّبس 
سػـ( 6-4سػـ(   وبعػرض ال يزيػد عػف )4.5( سػماكة )KXBػب السػويد )والحمؽ مف خش، 

عف سػماكة فتحػة الجػدار اإلنشائيػػػػػػػػػػػػة ألغػراض القصػارة مػع تثبيػت الحمػوؽ بسػكؾ حديديػة 
مسػحوب عمػى جسػر حديػػد سػـ( مػع الكشػفات الالزمػة فػي حالػػػػة و 12ال يقػؿ طوليػا عػػػػػف )

تكػػػػوف تركػػػي مػػػػف أجػػػود األنػػػواع ، وبحيػػػث مػػػف األعمػػػى بعجػػػالت معمقػػػػة نػػػوع إيطػػػالي أو 
سػػـ( وبسػػمؾ 7الكشػفات فػػوؽ منسػوب الػػبالط والكشػفة مػػف خشػػػػػػػػب السػويد أيضػػا بعػػػرض )

السعػػػػر ( سػػـ إلخفػػاء الجسػػر ، 20مػػف الخػػارج ومػػف الػػداخؿ بعػػرض ال يقػػؿ عػػف )سػػـ( 2)
ػالت والبػيش يشمؿ أيضا القطع المعدنية مػػػف غػاالت صػناعة محميػة وايػدي وثالثػػػػػػػػة مفصػػ

سػػػػػػػػػػػـ( مػػػػػػػػػػػػػػف الجيتػػػيف ومػػػف األسػػػفؿ 20مػػػع تزويػػػد األبػػػػػػػواب بصفائػػػػػل ألمنيػػػـو بارتفػػػاع )
ممػػػػػـ( وسػػػػػتوبات كػػػػػاو تشػػػػػػوؾ والػػػػػدىاف الزيػػػػػاتي ثالثػػػػػة وجػػػػػػػوه  1.5سػػػػػماكة ال تقػػػػػػػؿ عػػػػػف )

ؿ ، وكػػؿ مػػا يمػػـز إلنجػػاز العمػػباإلضػػافة لوجػػة التأسػػيس والمعجنػػػػػة وجيػػيف طمػػس والحػػؼ 
 حسب األصوؿ، وحسب تعميمات الميندس المشرؼ . 

 

4 

 أربؼت فقط 

    

 

 

 

 

 

 

 

00- 

 :أعمال األسقف المعمقةبالمتر المربع : 
( Mineral Fiber( مف بالطات )False Ceilingتقديـ وتوريد وتركيب أسقؼ معمقة )

د في ( مع مراعاة ما ور 1312/1( مـ ، وحسب متطمبات البند )15*600*600مقاس )
( عينات 3( وحسب العينة التي يوافؽ عمييا الميندس المشرؼ مف بيف )1312/5البند )

( مف الباب الثالث عشر ويشمؿ 1316/3يقدميا المقاوؿ وشمولية السعر حسب بند )
أيضًا السعر نظاـ تعميؽ غاطس تحمؿ متوسط مف إنتاج شركة مختصة وحسب 

ع ميندسي الكيروميكانيؾ لعمؿ الفتحات المواصفات والمخططات مع التنسيؽ الكامؿ م
( ولكف لممسقط األفقي وال تخصـ وحدات اإلنارة 1315/3الالزمة والكيؿ حسب البند )

مف الكيؿ، ويشمؿ السعر كذلؾ توريد عدد مف البالطات بنفس العينة التي يعتمدىا 
ت الميندس المشرؼ ومساوية ألعداد وحدات اإلنارة يحتفظ بيا صاحب العمؿ لغايا

 الصيانة. 
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أربؼمائت 

وخمسىن 

 فقط

    

 كتابت:

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

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

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

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

 كتابت:

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

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

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

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

 

 :أعمال السكيوريتر المربع : بالمت -09
 (Toughenedتقديـ وتوريد وتركيب واجيات وقواطع وأبواب مف زجاج سيكيوريت )

( مـ والسعر يشمؿ الباب مع ماكنة الفتل واإلغالؽ وكامؿ القطع 12سماكة )
واالكسسوارات كمواـز التثبيت واأليدي وغيرىا عمى أف تكوف جميعيا مف الستانمس ستيؿ 

(Stainless Steel( نخب أوؿ )Heavy Duty وعمؿ وتقديـ كؿ ما يمـز النجاز )
 العمؿ حسب األصوؿ والمواصفات وتعميمات الميندس المشرؼ، ويكوف الكيؿ ىندسيًا.

 

 

59 

احنان 

وخمسىن 

 فقط 

    

 كتابت:

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

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

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

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

 كتابت:

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

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

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

........................ 
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 ٌق:انجزء انخانً : األػمال انمٍكانٍكٍت وأنظمت إطفاء انحر

 نىع انؼمم انرقم

انكمٍت 

بانرقم 

 وانحروف

 انسؼر اإلجمانً انسؼر اإلفرادي

 د ف د ف

 

 

1- 

 :تقديم وتوريد طفايات حريق جدارية : عددبال
تقديـ وتوريد وتركيب طفايات حريؽ جدارية عمى أف تكوف مزودة بصماـ أماف 

والتثبيت حسب إحدى المواصفات العالمية ، ويشمؿ السعر مادة اإلطفاء 
بحسب إرشادات وتعميمات الدفاع المدني ، ويتـ تحديد مواقع ىذه الطفايات 

 بالتنسيؽ مع الميندس المشرؼ .
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 أربؼت فقط 

  

 ..................................................................... انمجمىع )ٌنقم إنى انخالصت(:
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 خانج : األػمال انكهربائٍت وشبكت االنترنت:انجزء ان

 نىع انؼمم انرقم

 
0- 

 :وصف ومتطمبات عامة
تشتمؿ االعماؿ الكيربائية عمى تقديـ وتوريد وتركيب وتشغيؿ االعماؿ المكممة 
لالنظمة الكيربائية التالية محممة عمى اسعار جميع بنود االعماؿ الكيربائية 

ت االشغاؿ العامة االردنية والمخططات بحسب المواصفات العامة ومواصفا
وتعميمات الميندس المشرؼ عمى اف يتـ اعتمادىا مف قبؿ الميندس  المرفقة

 المشرؼ:
 مصابل ومصادر االنارة بجميع انواعيا واشكاليا. -1
اعماؿ الحفر والتثبيت وكافة المػػواد واألعماؿ الالزمة مف مواسير مبممر  -2

 ( انش 3( ممـ وقياس )20،25،32( قياس )PVCكموريد الفينيؿ المرنو )
والعمب والوصالت واالدابترات البالستيكيو مف اجود االنواع والصناعات مع 
االخذ بعيف االعتبار عمؿ المتطمبات الالزمة لحماية الجدراف مف التشققات 
جراء اعماؿ التحفير لمواسير الكيرباء خالؿ الجدرات واالسقؼ القائمة حاليا 

 لقصارة ونحوىا.مثؿ شبؾ ا
المفاتيل الكيربائية لتشغيؿ وحدات االنارة )مفرده وثنائية وثالثيو وتبادليو -3

)دركسيوف(( ومفاتيل سخانات المياه الكيربائية ومستعزالت المكيافات 
 ( صناعو اوروبيو مف اجود االنواع.MKالكيربائية ومفاتيل مراوح الشفط نوع )

 ية ومخارج اليواتؼ ومخارج النت .مقابس )مخارج( القدرة الكيربائ-4
 لوحات التجميع الكيربائية الفرعية وصناديؽ تجميع شبكات اليواتؼ والنت. -5
( صناعو محميو ذات مساحة PVCاألسالؾ الكيربائية النحاسيو المعزولو )-6

( 2ممـ 2.5×3( لتغذية نقاط االنارة، ومساحة مقطع ) 2ممـ 1.5×3مقطع ) 
القدره الكيربائية وسخانات الماء الكيربائية، ومساحة لتغذية مخارج القدرة 

 ( لتغذية وحدات تكييؼ اليواء الكيربائية.2ممـ 4×3مقطع ) 
اجراء الفحوصات واالختبارات الكيربائية لفحص عازلية االسالؾ والكوابؿ عمى 

( ميجا اـو وفحص مقاومة التالريض عمى 1اف ال تقؿ مقاومة العازلية عف )
( اـو وكذلؾ فحص استرارية اسالؾ شبكة النت 1.5ف )اف ال تزيد ع
 واالتصاالت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  المعدلة 2013شغاؿ العامة واإلسكاف / دائرة العطاءات الحكومية / طبعة / وزارة األ2010دفتر عقد المقاولة الموحد لممشاريع اإلنشائية 

 RevNo.0            الشروط العامة والخاصة -وثائؽ العطاء
 27/08/2019                                                   34                       مشروع استكماؿ أعماؿ تشطيبات وتأثيث مكتبة وسط البمد 

 نىع انؼمم انرقم

انكمٍت 

بانرقم 

 وانحروف

انسؼر 

 اإلفرادي
 انسؼر اإلجمانً

 د ف د ف

9- 

 بالعدد: 
تقديـ وتوريد وتركيب وتشغيؿ وحدات االناره الكيربائية التالية عمى اف تكوف مطابقة 

عامة والمحمية ومطابقة لشروط وتعميمات العطاء ذات صناعو اوروبيو او لممواصفات ال
ما يوازييا مف اجود االنواع مع كؿ ما يمـز مف وسائؿ الحمايو ضد الرطوبو والمطر 
بحسب المواصفات العامة والمواصفات الفنية لنسخة العطاء والمخططات المرفقة 

 دىا مف قبؿ الميندس المشرؼ: وتعميمات الميندس المشرؼ مع تقديـ عينو العتما
( سـ دائري الشكؿ معدني 25-20وحدة اناره تركب عمى السقؼ المستعارة  قياس )-1

( واط ال يقؿ عف LED ()18-23مطمي حراريا مع غطاء خارجي نافذ لمضوء صنؼ )
( لومف، عمى اف يتوفرفييا كاسكيت لمحمايو ضد الرطوبو يحدد لوف االنارة مف 2000)

  .س المشرؼقبؿ الميند
وحدة اناره ديكورية ثمانية الشكؿ تركب عمى االسقؼ المستعارة تتكوف مف مصدر -2

( واط ، عمى اف LED ( )40-50ضوء داخمي واطار مضاء بنفس الشكؿ، صنؼ )
 يتوفرفييا الحمايو الالزمة ضد الرطوبو ويحدد لوف االنارة مف قبؿ الميندس المشرؼ.
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خمسىن 

 فقط

 

 

 

31 

 حىن فقطحال

    

 كتابت:

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

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

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

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

 كتابت:

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

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

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

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

 

3- 

 بالعدد : 
، وكافة والتثبيت رة كاممة مؤرضو، والسعر يشمؿ الحفرتقديـ وتوريد وتركيب نقطة إنا

ممـ  (25-20( قياس )PVCالمػػواد، واألعماؿ الالزمة مف مواسير مبممر كموريد الفينيؿ )
بحيث تركب المواسير خالؿ الجدراف المنوي تنفيذىا، وخالؿ الجدراف الخرسانية القائمة 

ت الالزمة لحماية االسقؼ، والجدراف عمؿ المتطمبامع  االسقؼ المستعارة،تحت و  حاليا،
مف التشققات جراء اعماؿ التحفير لمواسير الكيرباء، مثؿ شبؾ القصارة ونحوىا، محمال 

( صناعو محميو ذات مساحة PVCعمى السعر األسالؾ النحاسيو الكيربائية المعزولو )
يو، الوصالت، واالدابترات البالستيك العمب،كذلؾ تركيب (، و 2ممـ 1.5×3مقطع )

( صناعو MK( صنؼ )( وتصالبيةوالمفاتيل )مفرده وثنائية وثالثيو وتبادليو )دركسيوف
اوروبيو مف اجود االنواع، وحتى قاطع التيار، بحسب المخططػات المرفقة، والمواصفات 
العامة، والكود االردني، وشروط العطاء، وتعميمات الميندس المشرؼ، مع تقديـ عينات 

 ؿ الميندس المشرؼ.ليتـ اعتمادىا مف قب
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حمانىن  

 فقط 

    

 كتابت:

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

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

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

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

 كتابت:

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

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

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

........................ 
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 نىع انؼمم انرقم

انكمٍت 

بانرقم 

 وانحروف

انسؼر 

 اإلفرادي
 انسؼر اإلجمانً

 د ف د ف

4- 

  

 بالعدد:
ددة االغراض ذات ارضية مطرية متعتقديـ وتوريد وتركيب عمبة مخارج )أباريز( فارغو 

غطاء متحرؾ مزودة بكاسكيت لمحماية مف مع صناعة اوروبية مف اجود االنواع، 
مف اجؿ استخداميا لتركيب مخارج القدرة الكيربائية  الرطوبة تركب خالؿ بالط ارضيات

واليواتؼ والنت بشكؿ ارضي، ومعايرتيا مع شاقولية بالط االرضيات عمى اف تركب 
المعماري المشرؼ لتناسب االثاث المنوي تركيبو فوقيا كمثؿ  بالتنسيؽ مع الميندس

التثبيت، وتوصيؿ والسعر يشمؿ )طاوالت المطالعة والحاسوب والمكاتب والكاونتر(، 
بحسب  ،خالليا الوصالت، واالدابترات البالستيكيو والعمب، المواسير الكيرباء،

، وشروط العطاء، وتعميمات المخططػات المرفقة، والمواصفات العامة، والكود االردني
 الميندس المشرؼ، مع تقديـ عينات ليتـ اعتمادىا مف قبؿ الميندس المشرؼ.
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ستت 

وحالحىن 

 فقط

 

    

 كتابت:

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

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

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

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

 كتابت:

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

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

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

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

 

5- 

 بالعدد : 
 مخرج وتشغيؿ نقطة( 4داخؿ العمبة االرضية الواردة في البند رقـ )تقديـ وتوريد وتركيب 

( صناعو MKأمبير ( صنؼ )13فاز( )  1) ثالثي مؤرض مزدوج (إبريز)كيرباء
، والسعر يشمؿ كافة المػػواد، واألعماؿ الالزمة مف حفر، اوروبية مف اجود االنواع

، وخالؿ الجدراف المنوي تنفيذىا، والجدراف القائمة حاليا تثبيت خالؿ بالط االرضياتالو 
عمؿ المتطمبات الالزمة لحماية الجدراف القائمة حاليا، والجديدة مف التشققات جراء كذلؾ و 

شبؾ القصارة، ونحوىا، محمال عمى السعر اعماؿ التحفير لمواسير الكيرباء، مثؿ 
( ممـ، والوصالت، و االدابترات 25-20( قياس )PVCمواسير مبممر كموريد الفينيؿ )

( صناعو محميو ذات مساحة PVCواألسالؾ النحاسيو الكيربائية المعزولو ) البالستيكيو،
لمواصفات بحسب المخططػات المرفقة، وا ،(، وحتى قاطع التيار 2ممـ 2.5×3مقطع ) 

، وتعميمات الميندس المشرؼ، مع تقديـ عينات ءالعامة، والكود االردني، وشروط العطا
 ليتـ اعتمادىا مف قبؿ الميندس المشرؼ.

 

 

 

 

 

 

65 

خمست 

وستىن 

 فقط

    

 كتابت:

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

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

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

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

 كتابت:

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 ............................................................... انمجمىع )ٌنقم إنى انخالصت(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  المعدلة 2013شغاؿ العامة واإلسكاف / دائرة العطاءات الحكومية / طبعة / وزارة األ2010دفتر عقد المقاولة الموحد لممشاريع اإلنشائية 

 RevNo.0            الشروط العامة والخاصة -وثائؽ العطاء
 27/08/2019                                                   34                       مشروع استكماؿ أعماؿ تشطيبات وتأثيث مكتبة وسط البمد 

 

 

 نىع انؼمم انرقم

انكمٍت 

بانرقم 

 وانحروف

انسؼر 

 إلفراديا
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6- 

 بالعدد :  
مخرج  وتشغيؿ نقطة( 4داخؿ العمبة االرضية الواردة في البند رقـ ) تقديـ وتوريد وتركيب 

( صناعو اوروبية مف اجود االنواع، والسعر MKىاتؼ خط واحد )مفرد( صنؼ )( إبريز)
القائـ حاليا،  جدرافثبيت خالؿ بالط التاليشمؿ كافة المػػواد، واألعماؿ الالزمة مف حفر و 

عمؿ المتطمبات الالزمة لحماية الجدراف القائمة كذلؾ وخالؿ الجدراف المنوي تنفيذىا، و 
حاليا، والجديدة مف التشققات جراء اعماؿ التحفير لمواسير االتصاالت، مثؿ شبؾ 

  ( قياسPVCونحوىا، محمال عمى السعر مواسير مبممر كموريد الفينيؿ ) ،القصارة
االدابترات البالستيكيو، واألسالؾ النحاسيو 1و ( ممـ، والعمب، والوصالت،20-25)

 2ممـ 0.5×2( صناعو محميو ذات مساحة مقطع ال تقؿ عف )2pairsالمعزولو زوجيف )
، بحسب المخططػات المرفقة، والمواصفات الفرعي (، وحتى صندوؽ التجميع اليواتؼ

روط العطاء، وتعميمات الميندس المشرؼ، مع تقديـ عينات العامة، والكود االردني، وش
 ليتـ اعتمادىا مف قبؿ الميندس المشرؼ .
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7- 

 بالعدد : 
 وتشػغيؿ نقطػة مخػرج ( 4داخؿ العمبة االرضية الواردة في البند رقـ ) تقديـ وتوريد وتركيب

ذات صناعو اوروبػي مػف اجػود االنػواع، والسػعر يشػمؿ  ،(RJ45) فردشبكة نت م )ابريز(
والجػدراف القائمػة  تثبيت خالؿ بالط االرضػياتالالالزمة مف حفر، و كافة المػػواد، واألعماؿ 

عمػػؿ المتطمبػػات الالزمػػة لحمايػػة الجػػدراف كػػذلؾ ، وخػػالؿ الجػػدراف المنػػوي تنفيػػذىا، و حاليػػا
، مثػؿ شػبؾ شػبكة النػتالقائمة حاليا، والجديدة مف التشققات جراء اعماؿ التحفير لمواسػير 

-20( قيػاس )PVCمواسير مبممر كموريػد الفينيػؿ )القصارة، ونحوىا، محمال عمى السعر 
 CAT6( ممـ، والوصالت، و االدابترات البالستيكيو، واألسػالؾ النحاسػيو المعزولػو  )25

UTP cable )( مػػف اجػػود االنػػواع ، وحتػى صػػندوؽ التجميػػع )كابينػػة شػػبكة نػػت الداخميػػة
(9Ucabinet بحسػػػب المخططػػػػات، والتعميمػػػات المرفقػػػو، والمواصػػػفات ،) العامػػػة، والكػػػود

االردنػػي، والمواصػػفات الفنيػػة، وشػػروط العطػػاء، وتعميمػػات المينػػدس المشػػرؼ ، مػػع تقػػديـ 
 .عينات ليتـ اعتمادىا مف قبؿ الميندس المشرؼ 
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 نىع انؼمم انرقم

انكمٍت 

بانرقم 

 وانحروف

انسؼر 

 اإلفرادي
 انسؼر اإلجمانً

 د ف د ف

8- 

  بالعدد : 
ثالثي  كيرباء (إبريزمخرج ) وتشغيؿ نقطةعمى الجدار الخرساني تقديـ وتوريد وتركيب 

( صناعو اوروبية مف اجود االنواع، MKأمبير( صنؼ )13فاز( ) 1) مؤرض مزدوج
والجدراف القائمة تثبيت خالؿ الو  والسعر يشمؿ كافة المػػواد، واألعماؿ الالزمة مف حفر،

عمؿ المتطمبات الالزمة لحماية الجدراف كذلؾ ، وخالؿ الجدراف المنوي تنفيذىا، و حاليا
القائمة حاليا، والجديدة مف التشققات جراء اعماؿ التحفير لمواسير الكيرباء، مثؿ شبؾ 

-20( قياس )PVCالقصارة، ونحوىا، محمال عمى السعر مواسير مبممر كموريد الفينيؿ )
واألسالؾ النحاسيو الكيربائية المعزولو  ( ممـ، والوصالت، و االدابترات البالستيكيو،25
(PVC ( صناعو محميو ذات مساحة مقطع )وحتى قاطع التيار 2ممـ 2.5×3 ،)، 

، ءبحسب المخططػات المرفقة، والمواصفات العامة، والكود االردني، وشروط العطا
 شرؼ، مع تقديـ عينات ليتـ اعتمادىا مف قبؿ الميندس المشرؼ.وتعميمات الميندس الم
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 بالعدد :  
قػػػدره ثالثػػػي مػػػؤرض مفػػػرد         كيربػػػاء (إبريػػػزمخػػػرج )تقػػػديـ وتوريػػػد وتركيػػػب وتشػػػغيؿ نقطػػػة 

( صػػػناعو اوروبيػػػة مػػػف اجػػػود MKصػػػنؼ ) مػػػع مفتػػػاح بممبػػػة اشػػػارة، أمبيػػػر(16فػػػاز( ) 1)
ات اليػػواء، والسػػعر عمػػى ارتفػػاع مناسػػب لالسػػتخداـ مسػػتقبال لتشػػغيؿ مكيفػػ تركػػب ،االنػػواع

القػػػائـ حاليػػػا،  الجػػػدراف تثبيػػػت خػػػالؿاليشػػػمؿ كافػػػة المػػػػػواد، واألعمػػػاؿ الالزمػػػة مػػػف حفػػػر، و 
عمػػؿ المتطمبػػات الالزمػػة لحمايػػة الجػػدراف القائمػػة كػػذلؾ وخػػالؿ الجػػدراف المنػػوي تنفيػػذىا، و 

صػارة، حاليا، والجديدة مف التشققات جراء اعمػاؿ التحفيػر لمواسػير الكيربػاء، مثػؿ شػبؾ الق
( ممػػػـ 25( قيػػػاس )PVCونحوىػػػا، محمػػػال عمػػػى السػػػعر مواسػػػير مبممػػػر كموريػػػد الفينيػػػؿ )

والعمػػػب، والوصػػػػالت، واالدابتػػػرات البالسػػػػتيكيو، واألسػػػالؾ النحاسػػػػيو الكيربائيػػػة المعزولػػػػو 
(PVC ( صناعو محميو ذات مساحة مقطع )و حتى قػاطع التيػار 2ممـ 4×3 ،)،  بحسػب

فات العامػػػة، والكػػػود االردنػػػي، وشػػػروط العطػػػاء، وتعميمػػػات المخططػػػػات المرفقػػػة، والمواصػػػ
المينػػدس المشػػرؼ ، مػػع تقػػديـ عينػػات ليػػتـ اعتمادىػػا مػػف قبػػؿ المينػػدس المشػػرؼ، محمػػال 
عمػػى السػػعر كػػذلؾ عمػػؿ فتحػػات فػػي واجيػػات الجػػدراف الخارجيػػة ، وتركيػػب مواسػػير خػػالؿ 

يفػات خالليػا مسػتقبال  ىذه الفتحػات ذات قيػاس مناسػب كاتأسػيس لتركيػب انابيػب غػاز لممك
 .بيف الوحدة الداخمية والخارجية
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 اإلفرادي
 انسؼر اإلجمانً

 د ف د ف

01- 

 بالعدد : 
والسعر يشمؿ  ،خط ىاتؼ( 20ع ىواتؼ)تقديـ وتوريد وتركيب وتشغيؿ صندوؽ تجمي

 ،والراسيات ) كممنات ( واعماؿ الحفر ،واالسػالؾ ،والمرابط ،والدىاف ،الموحة والغطػاء
عمؿ كذلؾ القائـ حاليا، وخالؿ الجدراف المنوي تنفيذىا، و  الجدراف والتثبيت خالؿ

قات جراء اعماؿ المتطمبات الالزمة لحماية الجدراف القائمة حاليا، والجديدة مف التشق
، مثؿ شبؾ القصارة، ونحوىا، كافة المػػواد واألعماؿ الالزمة التصاالتالتحفير لمواسير ا

النحاسيو  االتصاالت والمواسير والعمب والوصالت واالدابترات البالستيكيو واسالؾ
وكذلؾ  والوصالت، واالدابترات البالستيكيو، ،عمى السعر مواسيرمحمال المعزولو، و 

عمى السعر الكيبؿ المغذي الرئيسي الواصؿ مف ىذا الصندوؽ وحتى لوحة تجميع محمال 
 (10pair)اليواتؼ الرئيسية، مف خالؿ كيبؿ اتصاالت مف اجود االنواع عشرة ازواج 

 0.5×10×2صناعو محميو ذات مساحة مقطع )  ،واألسالؾ النحاسيو المعزولومف 
 ، ( ممـ25)ال تقؿ قطرىا عف ( PVCيؿ )مبممر كموريد الفين، يركب داخؿ مواسير (2ممـ

وتعميمات شركات  ،والمواصفات العامة والكود االردني ،بحسب المخططػات المرفقة
مع تقديـ عينات ليتـ  ،وتعميمات الميندس المشرؼ ،وشروط العطاء ،االتصاالت المحمية

 .اعتمادىا مف قبؿ الميندس المشرؼ
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00- 

 بالعدد :  
 ( في سقؼ قاعاتdata showتقديـ وتوريد وتركيب اعماؿ التأسيس لجياز العرض )

االجتماعات في المكاف المناسب، الذي يحدده الميندس المشرؼ عمى اف تشمؿ عمى 
( ممـ، مجيرة بحبؿ سحب 38-32) ( قياسPVCمبممر كموريد الفينيؿ ) ماسورة فارغة

والسعر يشمؿ كافة المػػواد، واألعماؿ الالزمة لتسحيب كيبؿ االشارة مف خاللو مستقبال، 
كذلؾ القائـ حاليا، وخالؿ الجدراف المنوي تنفيذىا، و  الجدراف تثبيت خالؿالو  مف حفر،

عمؿ المتطمبات الالزمة لحماية الجدراف القائمة حاليا، والجديدة مف التشققات جراء اعماؿ 
، محمال عمى السعر الحامؿ التحفير لمواسير الكيرباء، مثؿ شبؾ القصارة، ونحوىا

عرض بالقياسات المرجعية مف خالؿ عمؿ فتحة في السقؼ المنصة )القاعدة( لجياز ال
المستعار بمفصؿ يعمؿ عمى ماتور كيربائي يتـ التحكـ بة مف خالؿ ريموت، بحيث 
تكوف عند االغالؽ بنفس مستوى ولوف االسقؼ المستعارة، مع تزويد مكاف تثبيت قاعدة 

( فاز مزودج 1)تعميؽ جياز العرض بنقطة كيرباء مف خالؿ مخرج )إبريز( كيرباء 
متصال مع لوحة التوزيع الفرعية الكيربائية مف خالؿ اسالؾ التغذية ذات مساحة المقطع 

(، عمى اف تثبت في السقؼ الخرسانية لممبنى، بحسب شروط العطاء 2ممـ2.5×3)
 وتعميمات الميندس المشرؼ .   
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09- 

 بالعدد : 
تقػػديـ وتوريػػد وتركيػػب وتشػػغيؿ صػػندوؽ تجميػػع الشػػبكة الداخميػػو / نػػت )كابينػػة شػػبكة نػػت 

(، والسػػػػػعر يشػػػػػمؿ جميػػػػػع التوصػػػػػيالت، والتجميػػػػػع،  والمعػػػػػدات 9Ucabinetالداخميػػػػػة( )
كابينػػػو، بحسػػػب الوصػػػؼ المرفػػػؽ بنسػػػخة العطػػػاء، وجميػػػع مػػػا يمػػػـز مػػػف اعمػػػاؿ الداخميػػػة لم

الحفػػر، والتثبيػػت خػػالؿ بػػالط الجػػدراف القػػائـ حاليػػا، ومػػع عمػػؿ المتطمبػػات الالزمػػة لحمايػػة 
الجػػػدراف مػػػف التشػػػققات جػػػراء اعمػػػاؿ التحفيػػػر لمواسػػػير شػػػبكة النػػػت، مثػػػؿ شػػػبؾ القصػػػارة، 

( 25-20( قيػػػاس )PVCكموريػػػد الفينيػػػؿ ) ونحوىػػػا،  محمػػػال عمػػػى السػػػعر مواسػػػير مبممػػػر
ممػػػـ، وتزويػػػد الصػػػندوؽ مػػػف الػػػداخؿ )الكابينػػػو( بنقطػػػة كيربػػػاء مػػػف خػػػالؿ مخػػػرج )إبريػػػز( 
كيربػػػاء واحػػػد فػػػاز مفػػػرد متصػػػال مػػػع لوحػػػة التوزيػػػع الفرعيػػػة الكيربائيػػػة مػػػف خػػػالؿ اسػػػالؾ 

قػػػو، (، بحسػػػب المخططػػػػات، والتعميمػػػات المرف2ممػػػـ2.5×3التغذيػػػة ذات مسػػػاحة المقطػػػع )
والمواصفات العامة، والكود االردني، وتعميمات الميندس المشرؼ عمػى اف يػتـ خػط ىػاتؼ 
مػػا بػػيف لوحػػػة تجميػػع اليواتػػؼ الفرعيػػػة وصػػندوؽ تجميػػع الشػػػبكة الداخميػػة /النػػت، بحسػػػب 
المخططات المرفقة، وتعميمات الميندس المشػرؼ،مع تقػديـ عينػات ليػتـ اعتمادىػا مػف قبػؿ 

 الميندس المشرؼ .
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 احنان فقط

 

 

 

 

 

 

    

 كتابت:

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

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

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

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

 كتابت:

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

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

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

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

 

03- 

  بالعدد : 
عمى اف يركب  خط 24( switch  desktopيد وتركيب وفحص وتشغيؿ )تقديـ وتور 

 ،(9Ucabinetداخؿ صندوؽ تجميع الشبكة الداخميو / نت )كابينة شبكة نت الداخمية( )
بحسب شروط العطاء، وتعميمات الميندس  ،(12بما يتناسب مع البند اعاله رقـ )

  .س المشرؼالمشرؼ، مع تقديـ عينات ليتـ اعتمادىا مف قبؿ الميند

 

 

 

3 

 حالحت فقط 

    

 كتابت:

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

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

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

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

 كتابت:

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 ............................................................... انخالصت(: انمجمىع )ٌنقم إنى
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 نىع انؼمم انرقم

انكمٍت 

بانرقم 

 وانحروف

انسؼر 

 اإلفرادي
 انسؼر اإلجمانً

 د ف د ف

04- 

 بالعدد : 
( فاز،    3تقديـ وتوريد وتركيب وتشغيؿ واستكماؿ اعماؿ لوحات الكيرباء الفرعية )

( خط، المركبة حاليا كصندوؽ معدني مركب عميو مواسير الكيرباء الواصمة 36)
لالسؼ، والسعر يشمؿ قواطع الحماية الحرارية المغناطيسية الرئيسية، والفرعية، بالسعات 
التيارية، والعدد كما ىو موضل في المخططات المرفقة، والمرابط واالسػالؾ  والراسيات ) 

المواسير الكيربائية، واعماؿ الحفر والتثبيت لممواسير ( واقالند  lagezeكيبؿ شوز
اليابطة مف الموحة لتغذية مخارج )أباريز( الكيرباء، مع كؿ ما يمـز العمؿ لتصبل جاىزة 
عمى اكمؿ وجو لمتشغيؿ، وكذلؾ السعر يشمؿ كافة المػػواد واألعماؿ الالزمة مف حفر 

كذلؾ القائـ حاليا، و  الجدراف خالؿيكيو وتثبيت المواسير والوصالت و االدابترات البالست
مف التشققات جراء اعماؿ التحفير  عمؿ المتطمبات الالزمة لحماية الجدراف القائمة حاليا

، محمال عمى السعر الكيبؿ الكيربائي ، مثؿ شبؾ القصارة، ونحوىالكيرباءلمواسير ا
لموحة الرئيسية المعذي الرئيسي نحاس صناعة محمية الواصؿ ما بيف ىذه الموحات وا

( يركب داخؿ ماسورة الكيرباء القائمة 2ممـ16×5القائمة حاليا في ذات المبنى بقياس )
( متر لكؿ لوحة فرعية، عمى اف تنفذ االعماؿ بحسب المخططات 20حاليا، بطوؿ )

المرفقة، تعميمات شركة توزيع الكيرباء،  والمواصفات العامة، والكود االردني، وشروط 
ميمات الميندس المشرؼ مع تقديـ عينات ليتـ اعتمادىا مف قبؿ الميندس العطاء، وتع

 المشرؼ.
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 احنان فقط

 

 

 

 

 

 

    

 كتابت:

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

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

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

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

 كتابت:

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

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

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

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

 

05- 

  بالعدد : 
، ذات ( أمبير63) تقديـ وتوريد وتركيب وتشغيؿ قواطع الحماية مف التسرب االرضي

ممي( أمبير صناعو اوروبيو، والسعر يشمؿ الغطاء، والقاعده، واألعماؿ  30حساسيو)
عمؿ المتطمبات الالزمة مع حاليا، و  القائـ الجدرافتثبيت خالؿ الالالزمة مف حفر، و 

لحماية الجدراف القائمة حاليا، مف التشققات جراء اعماؿ التحفير لمواسير الكيرباء، مثؿ 
( قياس PVCشبؾ القصارة ونحوىا، محمال عمى السعر مواسير مبممر كموريد الفينيؿ )

االسالؾ  ( ممـ، والوصالت، و االدابترات البالستيكيو، محمال عمى السعر25-30)
الكيربائية لمربط مابيف قاطع الحماية مف التسرب االرضي ولوحات التوزيع الفرعية 

وعمى المقاوؿ المنفذ تقديـ اخبار العازلية لجميع االسالؾ  ( اعاله،14المذكورة في البند )
بحسب الكود االردني، وتعميمات شركات الكيرباء المحمية،  والكوابؿ الكيرئية،

امة، وشروط العطاء، والمخططات المرفقة، وتعميمات الميندس المشرؼ، والمواصفات الع
 .مع تقديـ عينات ليتـ اعتمادىا مف قبؿ الميندس المشرؼ
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 احنان فقط 

    

 كتابت:

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

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

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

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

 كتابت:

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 انمجمىع )ٌنقم إنى انخالصت(:

 

 

............................................................... 
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 انجزء انرابغ : أػمال األحاث: 

 نىع انؼمم انرقم

انكمٍت 

بانرقم 

 وانحروف

 انسؼر اإلجمانً نسؼر اإلفراديا

 د ف د ف

0- 

 ( :1) ذجو مبالعدد: خزائن كتب ن
( و باألبعاد المبّينة 1خزائف كتب بحسب النموذج رقـ ) تقديـ وتوريد وتركيب   

ممـ  18عمى المخططات المرفقة بحيث تكوف مصنوعة مف خشب التية سمؾ 
اط بأحرؼ مف خشب الزاف نوعية ممتازه ، ممبس قشرة بموط مف الوجيييف، مح

ممـ مدىوف بحسب لوف الخشب، و الوسط مف خشب 1.5الطبيعي سماكة 
 وجوزي التيو ممبس قشرة بموط مف جيتيف مزوده بعجالت ،ومدىوف بدىاف 

 جيد ، وبحسب اعتماد وموافقة الميندس المشرؼ. لكر بشكؿ و  سمر
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 سبؼت فقط  

    

 كتابت:

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

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

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

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

 كتابت:

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

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

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

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

 

9- 

 (:3&2)حسب النماذج بالعدد : طاوالت 
( مصنوعة مف خشب التيو 2،3ماذج )طاوالت بحسب النتقديـ وتوريد وتركيب 

ممـ نوعية ممتازه، ممبس قشرة بموط مف الوجييف، سمؾ مف جميع 18سمؾ 
سـ  مف  2ممـ محاط بأحرؼ مف خشب زاف سمؾ  18سـ التية 10الجوانب 

نوعية ممتازة ويكوف التجميع بواسطة مجابد مف المعدف الممتاز، وأرجؿ 
ية ممازة ، والخشب مدوىف بدىاف ( سـ ونوع4الطاولة بسماكة ال تقؿ عف )

جوزي وسمر ولكر بشكؿ جيد، والطاوالت بأبعاد مختمفة حسب المخططات 
 والقياسات التالية:

 
ن -1

 ( م .9.0*9.0( بأبعاد )2هىرج )

2-  

( م هع فاصل خشبي هن خشب التيو 9.0*9.0( بأبعاد )3نوىرج )

 هلبش قشرة بلىط هن الىجهين حسب االبعاد بالوخطط. 

عر التخرين للتىصيالث الكهربائيت حيث ها يلزم بحسب الوخططاث ويشول الس

 الكهربائيت وتعليواث الوهنذس الوشرف وها يعتوذه ويىافق عليو . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

أربؼت ػشر 

 فقط

 

 

01 

 ػشرة فقط

    

 كتابت:

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

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

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

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

 كتابت:

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

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

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

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

 

 انمجمىع )ٌنقم إنى انخالصت(:

 

 

..................................................................... 
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 نىع انؼمم انرقم

انكمٍت 

بانرقم 

 نحروفوا

انسؼر 

 اإلفرادي
 انسؼر اإلجمانً

 د ف د ف

3- 

 :( 4) موذجبالعدد: كاونتر خدمات ن

( وبالشكؿ واألبعاد الموجودة 4كاونتر خدمات بحسب النموذج )تقديـ وتوريد وتركيب 
( ، بحيث تكوف مصنوعة مف b-4( و )a-4عمى المخططات المرفقة عمى النماذج )

ممتازة، ممبس قشرة بموط مع عمؿ برمة لمجوانب الظاىرة ممـ نوعية 18خشب التية سمؾ 
عمى جوانب الكاونتر ومحاط بإطار مناسب ، ويشمؿ السعر عمؿ أدراج متحركة عمى 
جسور معدنية مزودة بأقفاؿ ، والعمؿ يشمؿ التأسيس والدىاف بولستر والتثبيت والتخريـ  

مفصالت واكسسوارات وحسب وكؿ ما يمـز العمؿ ويشمؿ السعر جميع القطع الالزمة مف 
 المخططات واالبعاد المرفقة واعتماد وموافقة الميندس المشرؼ .

 (.a-4نموذج ) - أ

 

 

 (b-4نموذج ) - ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 واحذ فقط

 

 

0  

 واحذ فقط

 

 

 

 

    

 كتابت:

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

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

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

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

 كتابت:

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

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

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

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

 

4- 

 :( 5) موذجن حاسوببالعدد: طاوالت 

حسب الشكؿ واألبعاد ( 5) موذجنبحسب ال حاسوبطاوالت وتركيب تقديـ وتوريد  
ممـ نوعية 18سمؾ  الموجودة  عمى المخططات المرفقة مصنوعة  مف خشب التية

( و رؼ عموي computer caseممتازة،  وتتكوف الطاولو مف  رؼ سفمي  جانبي ؿ ) 
منزلؽ عمى سكة  لموحة المفاتيل الخاصة بالجياز ، والسعر يشمؿ التأسيس والمعجنة  
ودىاف بولستر ، والتثبيت والتخريـ بحسب ما تتطمبو األعماؿ الكيربائية، وكذلؾ محمؿ 

جميع القطع الالزمة مف مفصالت واكسسوارات وكؿ ما يمـز ، والعمؿ عمى السعر  
 حسب المخططات واألبعاد المرفقة وتعميمات الميندس المشرؼ .

 (  ممبس قشرة بموط مدىوف جوزي و سمر و لكر بشكؿ ممتاز.a-5نوع ) - أ

 ( ممبس فورمايكا بالمونيف االصفر و االزرؽ . b-5نوع ) - ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 

 ػشرون 

 

4 

 ؼت فقطأرب

 

    

 كتابت:

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

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

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

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

 كتابت:

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 ............................................................... انمجمىع )ٌنقم إنى انخالصت(:
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 نىع انؼمم انرقم

انكمٍت 

بانرقم 

 وانحروف

انسؼر 

 اإلفرادي
 انسؼر اإلجمانً

 د ف د ف

 ( :6) نموذجبالعدد: خزائن كتب  -5
خزائف كتب لغايات عرض الكتب الحديثة  ( 6تقديـ وتوريد وتركيب خزائف كتب نوع )    

ممـ  18بعاد المبينة عمى المخططات المرفقة ، مصنوعة مف خشب التية سمؾ و باأل
مـ ، محاط بخشب زاف سماكة  2ممبس قشرة بموط مف الوجيييف سماكة -نوعية ممتازة 

 و سمرو جوزي ممـ مف جميع االحرؼ ، ويشمؿ السعر التأسيس والمعجنة والدىاف 1.5
 ؼ وتعميماتو وموافقتو.، وبحسب اعتماد الميندس المشر لكر بشكؿ ممتاز
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 احنان فقط

 

 

 

 

    

 كتابت:

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

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

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

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

 كتابت:

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

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

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

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

 

6- 

 ( :7) موذجدد: خزائن كتب نبالع
( وبشكؿ 7خزائف كتب لألطفاؿ حسب نموذج ) تقديـ وتوريد وتركيب خزائف كتب   

 18ثماني و بحسب األبعاد المبينة عمى المخططات مصنوعة  مف خشب التية سمؾ 
ممـ نوعية ممتازة ، ممبس فورمايكا بالمونيف األزرؽ و األصفر  مف الوجيييف، محاط 

 ممـ مف جميع األحرؼ .1.5اكة بخشب  زاف سم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 احنان فقط

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 كتابت:

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

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

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

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

 كتابت:

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 ............................................................... انمجمىع )ٌنقم إنى انخالصت(:
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 نىع انؼمم انرقم

انكمٍت 

بانرقم 

 وانحروف

انسؼر 

 اإلفرادي
 انسؼر اإلجمانً

 د ف د ف

 ( :8) موذجبالعدد: خزائن كتب ن -7
بشكؿ ثماني تتضمف أماكف  (8) موذجن لألطفاؿب تقديـ وتوريد وتركيب خزائف كت    

مخصصة لجموس األطفاؿ ، بحيث تكوف ىذه الخزائف مبطنة مف الداخؿ مع رفوؼ 
لمكتب عمى اف تراعى سيولة الفؾ والتركيب لرفوؼ وأخرى مفتوحة بحسب األبعاد المبّينة  

ع مف عمى المخططات وحسب ما ىو مبّيف عمى المخطط ، وخشب ىذه الخزائف مصنو 
ممـ نوعية ممتازة ، ممبس فورمايكا بالمونيف األصفر و األزرؽ   18خشب التيو سماكة 

 ممـ مف جميع األحرؼ .1.5مف الوجيييف، محاط بخشب زاف سماكة 
 (ـ 8.8( بطوؿ ) aنوع ) -1
 
 
 (ـ7.3( بطوؿ ) bنوع ) -2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 واحذ فقط

 

 

0 

 واحذ فقط

 

    

 كتابت:

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

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

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

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

 كتابت:

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

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

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

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

 

8- 

 (:9) موذجبالعدد )مجموعات(: طاوالت ن
( ومجزأه لثمانية أجزاء 9) ب نموذجحس بشكؿ ثماني تقديـ وتوريد وتركيب طاوالت 

بشكؿ مثمثات بحسب األبعاد المبينة عمى المخططات المرفقة بحيث تكوف الطاوالت 

ممـ نوعية ممتازة ممبس فورمايكا بالمونيف االصفر و 18مصنوعة مف خشب التيو سماكة 

سـ مف جميع االحرؼ ، مجّمعة بمجابد مف المعدف  2االزرؽ، ومقشط زاف سمؾ 

 از، والعمؿ بحسب موافقة الميندس المشرؼ وما يعتمده.  الممت

 

 

 

 

 

 

4 

 أربؼت فقط

 

 

 

 

 

 

    

 كتابت:

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

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

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

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

 كتابت:

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 ............................................................... انمجمىع )ٌنقم إنى انخالصت(:
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 نىع انؼمم انرقم

انكمٍت 

بانرقم 

 وانحروف

انسؼر 

 اإلفرادي
 انسؼر اإلجمانً

 د ف د ف

 (:10) موذجبالعدد : طاوالت ن -9
( مربعة بحواؼ منحنية  وحسب 10) حسب نموذجتركيب طاوالت تقديـ وتوريد و   

ممـ نوعية 18األبعاد المبينة عمى المخططات المرفقة ، مصنوعة مف خشب التيو سماكة 

ممتازة، ممبس فرومايكا بالمونيف األزرؽ و األصفر  مف الوجييف، سماكة مف جميع 

جميع األحرؼ ، سـ مف  2ممـ محاط بخشب زاف سمؾ  18سـ التيو 10الجوانب 

والتجميع بمجابد مف المعدف الممتاز ، والعمؿ بحسب تعميمات الميندس المشرؼ وما 

 يعتمده ويوافؽ عميو
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 (:11)نموذج : مسرح لالطفال   مقطوعبال
( وباألبعاد المبينة عمى 11)حسب النموذج طفاؿ تقديـ وتوريد وتركيب مسرح لأل

 ةوالقطعالوجة السفمي  ةممـ نوعية ممتاز 18مف خشب التية سمؾ المخططات ، مصنوع 
يوبات ممـ ممبس فورمايكا مثبتيف عمى ىيكؿ معدني مكوف مف ت5العموية خشب معاكس 

التثبيت والتخريـ يشمؿ  السع والمخططات عمى مبيف توزيعيا  ةخرى فرعيأو  ةرئيسيحديد 
جميع القطع الالزمة مف مفصالت واكسسوارات  السعر كذلؾوكؿ ما يمـز  ويشمؿ 

، و يشمؿ العمؿ قطعتيف مف القماش ) برادي( مثبتة بالسقؼ والدىاف والتأسيس والمعجنة
بواسطة جسور خاصة بالبرادي مف حديد مغمفف بماده بالستيكيو و حسب تعميمات 

 الميندس المشرؼ .
مسرح دمى باالبعاد والشكؿ المبيف بالمخططات مصنوع مف خشب التيو   -

  مبس فورمايكاممـ م 5الوجو السفمي و القطعة العموية خشب معاكس ممـ 18
و الحواؼ مقشطة زاف  يوجد قطعتيف مف القماش )برادي( مثبتة بواسطة سمؾ زنبرؾو 

ممـ مف  0.7ال تقؿ سماكتيا عف  فورمايكاوالمسرح ممبس مف  مبرومةسـ و  1سماكة 
الداخؿ والخارج  وجميع ما يمـز النجاز العمؿ مف براغي و غراء وكبس و يدىف بعد 

 . ف لوف جوزي و  سمر ولكر الشفاؼالبردخو والتنعيـ بدىا
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 واحذ فقط
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 (:12) موذجبالعدد : طاولة  ن
( بحسب األبعاد المبينة عمى المخططات 12) موذجن طوليةتقديـ وتوريد وتركيب طاولة 

ممـ نوعية ممتازة ، ممبس قشرة بموط  و 18المرفقة ، مصنوعة مف خشب التية سمؾ 
 سـ مف جميع األحرؼ ، والتجميع بمجابد مف المعدف 2محاطة بخشب زاف سمؾ 

الممتاز ، ويشمؿ السعر التأسيس والمعجنة والدىاف جوزي ولكر بشكؿ ممتاز وحسب 
 تعميمات الميندس المشرؼ .
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 وتوريد وتركيب مقاعد : بالعدد : تقديم
( كراسي خشبية بييكؿ مف خشب زاف مع وجة قماش لمظير و القاعدة 2تابع لنموذج )-أ

سـ والسعر يشمؿ جميع  5سـ والظير ضغط 7مف النوعية الجيدة واسفنج القاعدة ضغط 
ما يمـز لتثبيت و تجميع الكرسي مف براغي وغراء وأف تكوف التشطيبات بشكؿ ممتاز و 

 يحددىا الميندس المشرؼ.    االلواف
 
سـ قطر 90سـ ويصؿ مع الظير ؿ  60( اإلرتفاع لمقاعدة 12&3تابع لمنماذج )-ب

سـ خشبية مغطاة باسفنج ضغط عالي والظير كذلؾ، أرجؿ الكرسي مف 35القاعدة 
ممـ،والدائرة العموية والسفمية مف مواسير 1.4ممـ وسماكة ال تقؿ عف 25مواسير قطر 

ممـ، تجميع األرجؿ مع الدوائر العموية والسفمية 1.4ماكة التقؿ عف ممـ وس18قطر 
سـ مف األسفؿ ويثبت 10وتثبت دائرة التقوية السفمية عمى ارتفاع CO2) بواسطو لحاـ )

لألرجؿ مف األسفؿ أكعاب بالستيؾ ذات جودة ممتازة ويشمؿ العمؿ دىاف األساس 
صدأ وجميع ما يمـز لمتثبيت مف ودىاف حراري )ىمر( بعد التنظيؼ مف الشوائب وال

 براغي وغيرىا .
 
( كرسي بقاعدة كروـ نقؿ وجؾ ىيدروليؾ بعدة حركات ومنجد 5&4تابع لمنماذج )-ج

بالجمد، واأليادي معدنية منجدة لظير اليد، وأف تكوف سماكة االسفنج لمقاعدة والظير 
 أصولية .

 
وجة قماش لمظير و  ( كراسي خشبية الييكؿ مف خشب زاف مع9تابع لنموذج )-د

سـ وجميع ما  5سـ والظير ضغط 7القاعدة مف النوعية الجيدة اسفنج القاعدة ضغط 
يمـز لمتثبيت و تجميع الكرسي مف براغي وغراء وأف تكوف التشطيبات بشكؿ ممتاز و 

 المونيف األزرؽ و األصفر. 
 
لواف ألباو مف الجمد محشوه بالقطف  ة( مقاعد مف مخدات صغير 10) موذجتابع لن-ىػ
 .وعمى المقاوؿ تقديـ عينات ليتـ اعتمادىا مف قبؿ الميندس المشرؼزرؽ ألصفر و األا
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الصفحو المنقول  بيان االعمال الرقم

 منيا

 القيمو

 دينار فمس

    أعمال بالط وارضيات ، بالط بانيل 0

    (PVC)،بانيل  (PVC) أرضيات الفينيل المرن 9

    أعمال قصارة ، دىان ، قواطع جدرات وطوب 3

    أعمال منجور داخمية، اعمال منجور خارجية 4

    عمقة ، سكوريتأعمال اسقف م 5

    مقعد افرنجي أطفال ، مغسمة أطفال ، طفايات حريق جدارية  6

    وحدات أنارة كيربائية ، نقاط أناره كاممة 8

    عمبة مخارج أباريز ،نقطة مخارج كيرباء ثالثي 9

    نقطة مخارج ابريز ىواتف ، نقاط مخرج وشبكة نت  01

    خرج كيربائي ثالثي مفردمخرج كيربائي ثالثي مزدوج ، م 00

    صندوق تجميع ىواتف ، أعمال تأسيس لجياز العرض  09

    صندوق تجميع شبكة نت ، تركيب وفحص وتشغيل خطوط نت  03

    فاز ،قواطع الحماية 3لوحات كيرباء فرعيو  04

    (3&9( ، طاوالت )0خزائن كتب ) 05

    كاونتر خدمات ، طاوالت حاسوب 06

    (7( ، خزائن كتب )6خزائن كتب ) 07

    (9( ، طاوالت )8خزائن كتب ) 08

    (09( ، طاوالت )00( ، مسرح اطفال )01طاوالت ) 09
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