
 

 

 

 

 

كة   اوال: اللوازم والخدمات االستشارية المشتر

 البند 

اء  الكلفة التقديرية)دينار( الكمية التقديرية العقود-أ   طريقة الشر
نوع 
عملية  
اء  الشر

خدمات . 1
 التأمي   

 7,000.000 راكب 14فان سعة  2سيارة+  22

عطاء / 
دائرة  

يات  المشتر
 الحكومية 

خدمات 
 تأمي    / 

. خدمات االمن  2

 والحماية
ي امن 

 12,240.000 ثالثة موظف 

قرار تلزيم 
حسب قرار 

رئاسة  
الوزراء 

لمؤسسة  
المتقاعدين 
 العسكريي   

خدمات 
امن / 

 وحماية 

. الخدمات  3

 الفندقية 
 90,000.000 تخدم مس 27

عطاء / 
دائرة  

يات  المشتر
 الحكومية 

خدمات 
 / 

 تنظيف 

 109,240.000   المجموع 

ات المكتبية  ز  ب_ التجهت 

اء  الكلفة التقديرية)دينار( الكمية التقديرية . القرطاسية 1  طريقة الشر
نوع 
عملية  
اء  الشر

عطاء / دائرة   50.000 1500 قلم حتر جاف 
يات   المشتر
 الحكومية

لوازم  
 عامة 

 35.000 80 قلم طامس 

 25.000 50 قلم تخطيط 



ي   قلم تاشت 
 فسفوري 

100 35.000 

بكس 
 7فايل/جالسور 

 سم 
1200 850.000 

يوستد ستكرز 
 سم  7*7اصفر 

80 25.000 

خريس مكبس 
24/6 

150 35.000 

خريس مكبس 
13/23 

10 5.000 

 20.000 100 شكاالت ورق 

مغلفات حجم 
 سم 23*16

4000 65.000 

مغلفات حجم 
 سم 30*25

3000 145.000 

مغلفات حجم 
30*40 

1000 110.000 

دوسيه شفاف  
سميك وجه  

 واحد 
150 35.000 

 15.000 30 خالعة خريس 

مثقب ورق  
 صغت  

20 65.000 

مكبس خريس 
 صغت  

20 50.000 

 1,565.000   المجموع 

اء  الكلفة التقديرية)دينار( الكمية التقديرية . االعالم االردنية2  طريقة الشر
نوع 
عملية  
اء  الشر

علم االردن قياس  
 سم 180*90

25 160.000 

عطاء / 
دائرة  

يات  المشتر
 الحكومية 

لوازم  
 عامة 

 160.000   المجموع 



المطبوعات/  . 3
ك  استعمال مشتر

اء  الكلفة التقديرية)دينار( الكمية التقديرية  طريقة الشر
نوع 
عملية  
اء  الشر

دفاتر طلب 
ى محلي 

 مشتر
40 

 مجانا 
دائرة  

يات  المشتر
 الحكومية 

لوازم  
 عامة 

دفاتر مستندات  
 ادخاالت 

40 

دفاتر مستندات  
 اخراجات 

40 

 40 صادر وارد 

 160 دفاتر امر حركة 

دفاتر سجل 
 اللوازم 

15 

 150 امر قبض 
دفاتر طلب لوازم  

 صغت  
60 

صندوق سلفات 
 النفقات 

30 

سجل الرخص 
 والوصوالت

30 

 0.000   المجموع 

اء  الكلفة التقديرية)دينار( الكمية التقديرية . الورق 4  طريقة الشر
نوع 
عملية  
اء  الشر

عطاء /  A4 1600 2,600.000ورق تصوير 
دائرة  

يات  المشتر
 الحكومية 

لوازم  
 عامة 

 A4 150 550.000ورق مروس 

   

 3,150.000   المجموع 

ات الميكانيكية  -ج ز  التجهت 

اء  الكلفة التقديرية)دينار( الكمية التقديرية .االطارات  1  طريقة الشر
نوع 
عملية  
اء  الشر

اطارات بك اب  
السوزو قياس  

195/R14 
8 276.000 

عطاء / 
دائرة  

لوازم  
 عامة 



اطارات فورد 
قياس 
230/70R15 

12 300.000 
يات  المشتر
 الحكومية 

اطارات 
ي قياس 

متسوبيش 
195/60R15 

20 1,300.000 

 1,876.000   المجموع 

. البطاريات 2

 السائلة  
اء  الكلفة التقديرية)دينار( الكمية التقديرية  طريقة الشر

نوع 
عملية  
اء  الشر

بطاريات قياس 
 امبت   80

10 550.000 
عطاء / 
دائرة  

يات  المشتر
 الحكومية 

لوازم  
بطاريات قياس  عامة 

 امبت   55
10 400.000 

 950.000   المجموع 
الزيوت . 3

والشحومات  
 الخاصة بالمركبات

اء  الكلفة التقديرية)دينار( الكمية التقديرية  طريقة الشر
نوع 
عملية  
اء  الشر

ين  عطاء /  195.000 144 زيت محرك بت  
دائرة  

يات  المشتر
 الحكومية 

لوازم  
 220.000 216 زيت محرك ديزل  عامة 

 415.000   المجموع 

ونية   د. االجهزة والخدمات االلكتر

. خدمات  1

 الهواتف الخلوية 
اء  الكلفة التقديرية)دينار( الكمية التقديرية  طريقة الشر

نوع 
عملية  
اء  الشر

 5,520.000 خط 100 خطوط امنية 

عطاء / 
دائرة  

يات  المشتر
 الحكومية 

لوازم  
 عامة 

 5,520.000   المجموع 

 124,752.000   المجموع 
 

 

 

 



كة   ثانيا: اللوازم والخدمات االستشارية غت  المشتر
 البند

 . الحواسيب وتوابعها 2
الكمية  
 التقديرية

الكلفة  
 التقديرية)دينار( 

اء  اء  طريقة الشر  نوع عملية الشر

 10440 18 جهاز حاسوب 

 لوازم   عطاء 
رية   2400 8 طابعات لت  

 2000 4 طابعات وصوالت مالية 

      

 14,840.000   المجموع 

 _ مطبوعات1
الكمية  
 التقديرية

الكلفة  
 التقديرية)دينار( 

اء  اء  طريقة الشر  نوع عملية الشر

اء مباش   130.000 150 دفاتر تصاري    ح يومية   لوازم  ش 

كات/شهادة  اء مباش   260.000 1000 رخص ش   لوازم  ش 

 لوازم  استدراج عروض  1,970.000 55000 وصوالت قبض ايرادات 

اء مباش   100.000 3000 سندات رصف   لوازم  ش 
اء مباش   350.000 10000 وصوالت قبض امانات   لوازم  ش 

اء مباش   450.000 1100 تصاري    ح نقل دولي   لوازم  ش 
ي  
ورق جالسيه مائ 

 للتصاري    ح
180 1,350.000   

  

 4,610.000   المجموع 

 احبار   -2
الكمية  
 التقديرية

الكلفة  
 التقديرية)دينار( 

اء  اء  طريقة الشر  نوع عملية الشر

 hp 2015 25 1500حبر طابعة  

 لوازم عطاء 

 hp 2055 35 1750حبر طابعة  

 hp 1566/1536 10 600حبر فاكس  

 LQ 690 25 250حبر الة سندات قبض  

 hp 400   28 1700حبر طابعة 

 hp 225 25 1125حبر فاكس 

 hp 4555    4 500حبر طابعة  

 Kyoceraحبر الة تصوير 
6530/6030 

15 1350 

 hp 402 30 1900حبر طابعة 

 hp 277 8 560طابعة  حبر 

 1200 20 ملون   hp 477حبر طابعة  

   FARGOحبر طابعة كرت 
4500  E    

20 1100 

  EPSON  M 300حبر طابعة 
DN 

10 500 



 HP MFPحبر طابعة وفاكس 

M 130 
15 825 

 brother  2280 10 450حبر فاكس  

 hp 281 5 250حبر طابعة  

  Ricoh mpالة تصوير  حبر 
2014 

6 270 

 hp 404 40 2960حبر طابعة  

 1620 24 ملون   hp 479حبر طابعة  

      
-brother  mfcحبر طابعة 

5755DW 
75 6375 

378,430.000   

 26,785.000   المجموع 

 رخص برمجيات -3

  

50,000.000 

تلزيم/ تجديد  
 خدمات  عقود صيانة 

  

 لوازم استدراج  40,000.000   صيانة شبكات حاسوب-4

اجهزة وشاشات   -5
ومعدات مركز المراقبة 

   والتحكم)المرحلة الثانية(
100,000.000 

 لوازم عطاء

وع بناء القاعدة    -6 مشر
الجيو مكانية/ المرحلة  

   الثانية
30,000.000 

 لوازم عطاء

تطوير النظام المحوسب  -7
   للتنبؤ بالنقل

100,000.000 
    

 لوازم استدراج  10,000.000   صيانة ابنية ومرافق-8

 اخرى -9
الكمية  
 التقديرية

الكلفة  
 التقديرية)دينار( 

اء  اء  طريقة الشر  نوع عملية الشر

 100.000 20 وصلة كهرباء 

اء مباش    ش 

 لوازم  

 40.000 130 فواصل كرتون 

ي 
 100.000 10 هاتف ارض 

 15.000 30 حتر اسطمبة اختام

  18تب الصق شفاف 
 مم 

35 10.000 

 استدراج عروض  1,750.000 18000 بطاقات كرت بالستيك 

   dvd 100 30.000قرص 

بطاقات تنظيف طابعة  
 كرت 

اء مباش   150.000 30  ش 

 2,195.000   المجموع 

  
 378,430.000 المجموع النهائ 

 



 

 

 

 ثالثا: االشغال والخدمات الهندسية 
 البند

اء  التقديرية)دينار(الكلفة  _ اشغال 1 اء  طريقة الشر  نوع عملية الشر

ي محافظة 
تركيب مظالت ف 

 العاصمة
135,000.000 

 اشغال  عطاء 
 

اء/معان    95,000.000 انشاء مجمع البتر

  230,000.000 المجموع 

 


