
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  هواتف دائرة العطاءات المركزية

  ٤٦١٠  عبد اللطيف المجيد

  ٤٦٧١  حسنية علي الجمل

  ٤٦١٢  علي سليمان الخالدي

  ٤٦٧٢  نايف السخني

  ٤٦١٤  حمزة بني خالد

  ٤٦٥٠  قاعة االجتماعات الرئيسية

  ٤٦١١  قاعة اجتماعات اللجان الفنية

  

  

  



  ..................ن للعطاء رقم أسماء المتعهدين المتقدمي

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

  ..................تاريخ ) ..................(والذين حضروا فتح المظاريف بجلسة العطاءات رقم 
  

  التوقيع  رقم الهاتف  المناقصإسم   ت
١        

٢        

٣        

  



  سند كفالة
  

  ................................وعنوانه للتبليغ ............. ..................سيد ال: الكفيل
  ................................وعنوانه للتبليغ ............................. السيد : المكفول

  . المفرق– ويمثلها رئيسها –جامعة آل البيت : المكفول له 
  .دينار أردني................) : ( .....قيمة الكفالة 

  
 والذي يعمـل فـي      ...................................أكفل السيد   .... ..........................ا الموقع أدناه    أن

 وأتعهد بأن أدفع لجامعة آل البيـت        دينار أردني .) ......(...كفالة مالية بمبلغ    .. .............ي وظيفة   جامعة آل البيت ف   
دفعة واحدة جميع المبالغ التي تُطلب من مكفولي وفي حدود مبلغ الكفالة المذكور فور إنـذاري أو إخطـاري مـن قبـل                       
الجامعة، بالطريقة التي تختارها إلنذاري أو إخطاري، دون أن يكون لي حق االعتراض على ذلك، بما في ذلـك تبليغـي                     

لة أن يتسبب مكفولي عن قصد أو عن غير قصد في إخفـاء أو              على عنواني أو بالنشر في الصحف المحلية، وذلك في حا         
فقدان أو إتالف أي من األموال أو األشياء أو النقود التي يؤتمن عليها من الجامعة، أو يكلف بإدارتهـا أو باإلشـراف أو                       

 فـإنني ألتـزم     المحافظة عليها، وكذلك في حالة تسببه ومساعدته في إدخال أي من أموال الجامعة في ذمة الغير، وكذلك                
وأتعهد بأن أدفع للجامعة كل ما يطلب من مكفولي وفقاً لقيود وسجالت الجامعة دون طعن في صحة ما تضمنته تلك القيود                     

  .والسجالت
وكذلك فإن من المتفق عليه أن كفالتي هذه هي بالتضامن مع مكفولي، بحيث يحق للجامعة مطالبتنا معاً بما يترتب                   

  .ي منّا بذلك حسب اختيارها وما تراه مناسباً لمصلحتها وحفاظاً على حقوقهاعلينا لها أو مطالبة أ
  ......../........./................تحريراً في 

  
  شاهد          شاهد          شاهد

  
  
  
  
  

  شهادة بمالءة الكفيل
مقتدراً على القيـام    ..... ......................................بأن السيد   ............ ...............تجارة  تشهد غرفة   

  .بالتزاماته المالية بموجب كفالته المدرجة أعاله، وذلك لمالءته وإمكانياته المالية المعروفة لدينا
  

   ........................رئيس غرفة تجارة          كاتب العدل



  ......................جدول تفريغ العروض للعطاء 

  .............: ...............إسم الشركة
  مالحظات السعر اإلجمالي  السعر اإلفرادي المواصفات حسب عرض الشركة الكمية  المواصفات حسب دعوة العطاء  رقم

    دينار  فلس  دينار  فلس       البند

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  



  لجنة العطاءات المركزية

  
  ......................................: ابــم الكتـــرق        ..........................................: ةـرقم الجلس

  ......................................: الجهة المعنية بالكتاب        .......................................... :تاريخ الجلسة

  ..........................................: دــرقم البن

  ........................................................................................: وعـالموض

  قرار اللجنة
........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  عضو

  

  رئيس اللجنة  عضو  عضو  عضو  عضو

  



  
  
  ن الرحيمبسم اهللا الرمح
  

  
  : .....................التاريخ 

  
  

  جلنة العطاءات املركزية احملرتمني/ جامعة آل البيت / السادة 
  
  

  تحية طيبة، وبعد،
  

/ ....................... ممثالً عن السادة (.............) ................. حضرت فتح مظاريف العطاء رقم   

  .يك المصدق من قبلي وأتنازل عن أي اعتراض على العطاء المنوه إليه أعالهش/ وقررت سحب كفالة الدخول 

  

  : .................................اإلسـم 

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

  : .................................التاريخ 



  عيناتمنوذج استالم 
  

مندوب دائرة اللوازم عينات العطاء ................................. .................استلمت أنا السيد 

  :المعتمدة إلحالة العطاء أعاله، وهي كالتالي (       /      ) رقم 
  المواصفات  رقم البند

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  

  .................: ....اإلسم 

  : ...................التوقيع 

 : ...................التاريخ 



         
  م: ...... / ...... / ........... التاريخ              جامعة آل البيت     

  دائرة العطاءات المركزية
  

  السيد مدير الدائرة املالية احملرتم
  

  تحية طيبة، وبعد،
  

/ من السادة .......... ..........( ....... ) .....................................و استيفاء مبلغ وقدره أرج  

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

  ..............................................(        /           ) ............وذلك ثمن نسخة العطاء 
  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،
  

  مدير دائرة العطاءات المركزية. أ. ق
  

  )عبد اللطيف المجيد(         
 
 

         
  م: ...... / ...... / ........... التاريخ              جامعة آل البيت     

  ركزيةدائرة العطاءات الم
  

  السيد مدير الدائرة املالية احملرتم
  

  تحية طيبة، وبعد،
  

/ من السادة .......... ..........( ....... ) .....................................أرجو استيفاء مبلغ وقدره   

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

  ..............................................(        /           ) ............وذلك ثمن نسخة العطاء 
  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،
  

  مدير دائرة العطاءات المركزية. أ. ق
  

  )عبد اللطيف المجيد(



  

  ............................  (............)عطاء رقم 

  )تدراج عروضاس(
  

  المناقص   سبب اإلحالة  السعر اإلجمالي  السعر اإلفرادي  الكمية  الوحدة  إسم البند   رقم

  المحال عليه    دينار  فلس  دينار  فلس        البند

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

  



  عيناتمنوذج استالم 
  

استلمت العينات ........................... شركة / مؤسسة مندوب .......................... أنا السيد 

  (       /      ) ...................................رقم غير المحالة كاملة والمقدمة للعطاء 

  

  : .....................اإلسم 

  الختم            : ...................التوقيع 

      : ...................التاريخ 

  

  
  
  
  
  



  منوذج
  

نوافق .. ................................................مشغل / شركة / مؤسسة / حنن السادة 

(       /      ) ................................................ على اعتماد كفالة الدخول للعطاء رقم 

  .ككفالة حسن تنفيذ لنفس العطاء أعاله
  

  : .....................اإلسم 

  الختم            : ...................التوقيع 

      : ...................التاريخ 

  

  

  

  



  الدائرة املالية احملرتمون/ لسادة ا
  

... ....................يرجى التكرم باستيفاء قيمة كفالة حسن التنفيذ من  السادة 

  (...........)، علماً بأنه القيمة اإلجمالية لإلحالة(       /      ) ........................للعطاء رقم 

..................................  
  ضلوا بقبول فائق االحترام،،،وتف

  
  مدير دائرة العطاءات المركزية. أ. ق

  
  )عبد اللطيف المجيد(

  
  

  : .....................اإلسم 

  الختم            : ...................التوقيع 

      : ...................التاريخ 

  



   العطاءاتكشف استالم نسخ االشرتاك يف                     
  جامعة آل البيت       

  دائرة العطاءات المركزية          
  

  ...............................موعد فتح العروض .......................................... موضوع العطاء : ............. رقم العطاء 
  الموظف   المرفقات  رضتاريخ تقديم الع  إسم وتوقيع ممثل المتعهد  المتعهدإسم   ت

  المتابع للعطاء  كتالوجات  عينات  سنة شهر يوم ساعة  )مودع العرض(    

١                    

٢                    

٣                    

٤                    

٥                    

٦                    

٧                    

٨                    

٩                    

١٠                   

١١                   



  .)....................................(.........جدول تفريغ عروض العطاء رقم 
  

  مالحظات  السعر المقدم للسنة الواحدة  إسم المناقص  رقم المناقص

    دينار  فلس    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  



   

  
  
  

  عدد ومجموع المطالبات المدفوعة للشركة كشف يبين 
  
  

  نوع المطالبة  
عجز كلي دائم   وفاة بحادث  السنة

  بحادث
عجز جزئي دائم 

  بمرض
عجز كلي دائم 

  بحادث
عجز جزئي دائم 

  بحادث
مجموع   العدد  

  المدفوع
مجموع  العدد 

  المدفوع
مجموع  العدد 

  المدفوع
مجموع   العدد 

  المدفوع
مجموع   العدد 

  المدفوع
٢٠٠٢                      

٢٠٠٣                      

٢٠٠٤                      

  
  



  ) تحت التسوية(عدد ومجموع المطالبات غير المدفوعة كشف يبين 
  
  
  

  نوع المطالبة  
عجز كلي دائم   وفاة بحادث  السنة

  بحادث
عجز جزئي دائم 

  بمرض
عجز كلي دائم 

  ثبحاد
عجز جزئي دائم 

  بحادث
مجموع   العدد  

  المدفوع
مجموع  العدد 

  المدفوع
مجموع  العدد 

  المدفوع
مجموع   العدد 

  المدفوع
مجموع   العدد 

  المدفوع
٢٠٠٢                      

٢٠٠٣                      

٢٠٠٤                      

  



  كشف استالم نسخ االشرتاك يف العطاءات                   

  : ....................................     رقـم العطـاء     جامعة آل البيت       
  : ...................................     موضوع العطاء   دائرة العطاءات المركزية          

  
  ......./......./............ مظاريف العطاءتح  موعد ف......./......./........... يوم ................ آخر موعد لتقديم العطاء الساعة 

  تاريخ تقديم العرض

  المتعهدإسم   ت  الوقت
  إسم وتوقيع ممثل المتعهد

  )مودع العرض(
  ساعة  دقيقة

  سنة  شهر  يوم
  الموظف

  المتابع للعطاء

١                  

٢                  

٣                  

٤                  

٥                  

٦                  

٧                  

٨                  

٩                  

١٠                  

  



  
  .........................جدول تفريغ العطاء 

  
  إسم المشتركت  السعر بالدينار  السعر بالدينار

    
  مالحظات  اإلجمالي

١           

٢           

٣           

٤           

  



  الكفاالت املفعلة
  

  تاريخ االنتهاء  رقم العطاء  البنك  الشركة  رقم الكفالة  ت

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  



  املنتهيةالكفاالت 
  

  تاريخ االنتهاء  رقم العطاء  البنك  الشركة  رقم الكفالة  ت

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  



  الدائرة املالية احملرتمون/ السادة 
  

... ...............................يرجى التكرم باسـتيفاء قيمـة رسـوم الطوابـع واإلحالـة مـن  الـسادة 

  .........................، علماً بأن القيمة اإلجمالية لإلحالة (       /      ) ................للعطاء رقم 
  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،
  

  مدير دائرة العطاءات المركزية. أ. ق
  

  )عبد اللطيف المجيد(
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  

  : التاريخ 
  

  جامعة آل البيت احملرتمني/ السادة 
  )رئيس وأعضاء جلنة العطاءات املركزية احملرتمني(

  

  

  تحية طيبة، وبعد،

  

  ..............................................) (............... العطاء رقم باإلشارة إلى  

يرجى التكرم بالعلم بأننا قد اطلعنا على اإلحالة المبدئية للعطاء أعاله ولم يكن لدينا أي 

  .اعتراض أو تحفظ على اإلحالة، وبناء عليه قررنا سحب كفالة دخول العطاء

  

  ترام،،،وتفضلوا بقبول فائق االح

  

  : ...................................................إسم الشركة 

  : .................................اإلسـم 

   : .................................الوظيفة

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

  : .................................التاريخ 

  



  هللا الرحمن الرحيمبسم ا

  منوذج تسليم عينات                    

            جامعة آل البيت       
          دائرة العطاءات المركزية          

  
  ....................................إسم الشركة ................................ موضوع العطاء   ..................رقم العطاء 

  مالحظات  العدد  العينة  رقم البند  ت

١.           

٢.           

٣.           

٤.           

٥.           

٦.           

٧.           

٨.           

٩.           

١٠.        

١١.        

١٢.        

١٣.        

١٤.        

١٥.        

  

  سلمت                   استلمت

  مندوب الشركة

  ............: ......................اإلسـم          : ..................................اإلسـم  

  : ..................................الوظيفة           : ..................................الوظيفة 

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

  : ..................................خ التاري         : ..................................التاريخ 

  

  .الحرس/ الباب الرئيسي/ نسخة 

  
  

  ج.ح/خ.ع



  بسم اهللا الرحمن الرحيم

     منوذج تسليم عينات                    

            جامعة آل البيت       
          دائرة العطاءات المركزية          

  
  ....................................إسم الشركة ................................ موضوع العطاء   ..................رقم العطاء 

  إسم الشركة المحال عليها  العدد  العينة  رقم البند  ت

١.        

٢.        

٣.        

٤.        

٥.        

٦.        

٧.        

٨.        

٩.        

١٠.        

١١.        

١٢.        

١٣.        

١٤.        

١٥.        

  

  سلمت                ت       استلم

  أمين المستودع المختص

  : ..................................اإلسـم          : ..................................اإلسـم  

  : ..................................الوظيفة           : ..................................الوظيفة 

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

  : ..................................التاريخ          : ..................................التاريخ 

  

  

  
  

  ج.ح/خ.ع



  منوذج حمضر فتح عروض

    ...................... تاريخ ..................ملخص فتح عروض العطاء رقم            
                             جامعة آل البيت   

                    دائرة العطاءات المركزية
   

  استدراج عروض) ٤(        تمديد) ٣(        إعادة طرح ) ٢(      .فتح للمرة األولى) ١(
  
  : .............القسم المختص            : ..................الدائرة الطالبة               ...............: ................الموضوع   
  

رقم 

  العرض

  مالحظات  قيمته  تاريخ استحقاقه  تاريخه  رقم التأمين  إسم البنك  نوع التأمين  عنوان المناقص  إسم المناقص

١.                  

٢.                  

٣.                  

٤.                  

٥.                  

٦.                  

٧.                  

٨.                  

٩.                  

١٠.                  

  ........................: عدد المناقصين المشاركين فقط

  رئيس اللجنة          عضو          عضو        عضو     عضو      مراقب ديوان المحاسبة    سكرتير اللجنة



  

  ) وط واملواصفاتقوائم الشر(كشف تسليم دعوات العطاءات                         
   جامعة آل البيت     

  دائرة العطاءات المركزية
  

  ......ثمن نسخة العطاء : ..........................    موضوع العطاء   م: ...../...../.......    تاريخ العطاء   .............العطاء رقم 

  
شهادة تسجيل غرفة   رخصة المهن  العنوان ورقم   إسم المتعهد  ت

  ارةالتج

 إسم وتوقيع  تاريخ التسليم  تاريخ إيصال القبض  رقيم إيصال القبض

  المستلم 

          تاريخها  رقمها  تاريخها  رقمها  الهاتف    

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      



  )استدراج عروض) (قوائم الشروط واملواصفات(كشف تسليم دعوات العطاءات                
   جامعة آل البيت     

  دائرة العطاءات المركزية
  

  ..............................: .............موضوع العطاء       م: ...../...../.........  تاريخ العطاء         (       /             )العطاء رقم 
  

  إسم وتوقيع   تاريخ التسليم  شهادة تسجيل غرفة التجارة  رخصة المهن  العنوان ورقم   إسم المتعهد  ت

  المستلم    تاريخها  رقمها  تاريخها  رقمها  الهاتف    

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  



  
             جامعة آل البيت                     ...........: .......رقـم العطــاء 

  (    )   عدد الجلسات        دائرة العطاءات المركزية                  : ...................موضوع العطاء 

  سجل لجان دراسة العطاءات المركزية

  

الرقم    اللجنةأسماء  ت

  الوظيفي

  مالحظات  وقت وتاريخ الجلسة  رقم الجلسة  توقيع ال

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
  
  

  

  

  ج.ح



  
             آل البيتجامعة                                    ....................... :رقـم العطــاء 
    .......................التاريخ        دائرة العطاءات المركزية                           .......................: موضوع العطاء 

  ملخص فتح عروض 
  

  
  األسعار المقدمة لـ

            
رقم   السعر اإلجمالي

  المناقص
  إسم المناقص
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