
 

 الشؤون المالية مديرية   المملكة األردنية الهاشمية  ( 34/2022)   العطاء لوازم رقم

 2022  -حزيران 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

في   ARC GISالخاص بعقد صيانة وتجديد رخص برمجيات 

 ( سنوات  3السلطة لمدة )

 

 

 13 من 1 صفحة 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

 المملكة األردنية الهاشمية
 طة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةلس

 المالية  ن شؤوال مديرية
 قسم اللوازم واألشغال 

 

 
الخاص بعقد صيانة وتجديد رخص  (34/2220)  لوازم رقم اءالعط

 ( سنوات 3في السلطة لمدة )  ARC GISبرمجيات 
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 الشؤون المالية مديرية   المملكة األردنية الهاشمية  ( 34/2022)   العطاء لوازم رقم

 2022  -حزيران 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

في   ARC GISالخاص بعقد صيانة وتجديد رخص برمجيات 

 ( سنوات  3السلطة لمدة )

 

 

 13 من 2 صفحة 

 
 موضوع العطاء.  أوال :  
 التعليمات للمشتركين بالمناقصة .  ثانيا :  

 الكفاالت واالتفاقية  نماذج المناقصة و  /ثالثا 
 عرض المناقصة 1-ج    

 نموذج كفالة المناقصة   2-ج    
 ذ يفنتلاسن نموذج كفالة ح 3-ج    
 نموذج االتفاقية  4-ج    

 الشروط العامة .  :       رابعا   
   .  الخاصة بالعقدالشروط   :     ا  امسخ
 . الرخص المطلوبة :    دسا  سا

 . الخالصة النهائية  جدول الكميات النهائي:     سابعا  

 ( صفحة 13مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الشؤون المالية مديرية   المملكة األردنية الهاشمية  ( 34/2022)   العطاء لوازم رقم

 2022  -حزيران 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

في   ARC GISالخاص بعقد صيانة وتجديد رخص برمجيات 

 ( سنوات  3السلطة لمدة )

 

 

 13 من 3 صفحة 

 أوال: موضوع العطاء 
 

 - األعمال المطلوبة : -1

 

 العقبة  مدينه في الجديد  الخاصة االقتصادية العقبة منطقة سلطة مبنى في المطلوبة الرخص  تجديد  يتم -أ    

  .طةالسل في واألشغال اللوازم قسممديرية التخطيط والدراسات و و  المعلومات   أنظمة مديرية مع وبالتنسيق
 . و حسب ما هو مبين في المواصفات الفنية ةميالدي ثالث سنوات مدة العقد :  –ب    

احتساب    -ج    :يتم  التأخير  غرامة  غرامة  من  اي  شرط  اي  اخالل  حال  فنية  في  لجنة  قبل  من  العقد  شروط 
 . متخصصة 

 الدفع: طريقة -د    
 .كل بداية عام عقدي على ثالث دفعات  ةيدفع قيمة المطالبة المال يتم
 

 -: المتعهد-3   
 يجب على المتعهد أن يقدم معلومات واضحة عن الشركة

 ARC GISبرمجية  لترخيص  معتمد  وكيل مد المتق يكون ان يجبب 
 

 للمشتركين بالمناقصة انيا: التعليماتث
العقبة االقتصللادية الخاصللة  ما  : سلللطة منطقة  التعليمات(كلمة السلللطة )حياما وردت في ه      تعني  -مالحظة: 

 لم تدل القرينة على غير ذلك.
ونفقته الخاصللة على يميع    مسلللوليةينبغي على من يرغب في االشللتراب ذه   المناقصللة أن يحصللل ذنفسلله وعلى 

المعلومات الالزمة له لتقديم العرض وان يتفهم ويراعي كل األمور التي لها عالقة بالمناقصلللللللللللة أو تلك التي تلثر  
 . أسعار ى وضع عل

يقلدم العرض على نموذج عرض المنلاقصللللللللللللللة الملدرج في هل ا العطلاء ويقوم المنلاقص ذتعب لة النموذج  -أ -1
 ويداول الكميات واألسعار ويوقع ويلرخ وثائق العطاء في األماكن المحددة ل لك .

 والكلمات بخط واضح.يشترط أن يكون تعب ة خانة أسعار الوحدة في يداول الكميات باألرقام  -ب 

بالتعاقد مع شركة  (  2022   / 34)رقم عطاء لوازم المن خالل  غب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتر  
حسب المواصفات الفنية ( سنوات  3في السلطة لمدة )  ARC GISتجديد رخص ذرمجية  لصيانة و   متخصصة

 وثائق العطاء.والشروط الواردة في 
 
         -:  وطريقة الدفع  موقع ومدة العمل-2
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 2022  -حزيران 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

في   ARC GISالخاص بعقد صيانة وتجديد رخص برمجيات 

 ( سنوات  3السلطة لمدة )

 

 

 13 من 4 صفحة 

ال يجوز إدخاال يي تعاديال على وثاالع العطااق م  قبال الم ااق  ذ يماا إاا يااد الم ااق  تقاديم عا    -ج
بديل يو إضااافة بع  المالاتات ذ فا  باطااتطاعت  ي  يقدم ال  فك ماكاص خانااة م رناالة تافع  

اللوازم واصشااال فك الطالطة بالعا  ذ شاايطة ي  يتقدم بالعا  اصنالك كما  و مطلوو وللج ة  
 المختنة ي  ت تا فك عاضة البديل يو تافض  .

 -يجو على الم اق  ي  يقدم البيا ات والمعلومات التالية :   -2
 المرو  بالتاااوقيع ع ها . للمطلولوضع م شاص الم اق  فادا" كا  يو شاكة ذ وكتاو التروي   -ي

دق لنااالا الطاالطة وصما ا بالمبلم المادد فك يافع مع العا  المقدم كرالة مالية يو شااي  مناا   -و 
كدليل على اطااا   ية الم اق  للدخول فك باطااام الم اق  يو الشااااكة  )ملاع عا  الم اقناااة    

الم اقنااة وعلى ي  يكو  ال  م  منااا  يو م طااطااة مالية ماخنااة للعمل فك اصاد  وتعاد  ا  
  ييام م  تاايخ قااا 7الطاالطة خالل )  اا تقالكرالة للم اقنااي  الاي  لم ياال عليهم العطاق اطاابما  

إااالاة العطااق ذ يماا الم ااق  الااي يااال علياة العطااق فتعااد إلياة  اا  الكراالاة بعاد ي  يقادم كراالاة اطاااا   
 الت ريا ويوقع العقد . 

ع وا  الم اق  الكامل الاطاامك فك اصاد  ليعتبا ع وا   الاطاامك الاي توج  إلي  كافة الاطااالل   -ج
ل إشااعاا يو اطااالة تبعث مطااجلة على  اا الع وا  تعتبا وكد ها قد طاالمت إلي  يي  واإلشااعااات وك

معلومات يخاى يطلو إلى الم اق  تقديمها يو إافاقها بعاضاااا  إاا واد لها اكا فك الشاااااوط يو  
 الموانرات يو  ا  التعليمات .

ول الكميات على ي ها القيمة  تعتبا اصطااااعاا التك يدو ها الم اق  يمام يي ب د م  الب ود الواادص فك جدا -3
الكاملة والشااملة لال  الب د بناواص جا زص للتطاليم وي ها تشامل كال  يابام الم اق  وتعويضا  ع  يي  

 التزامات يخاى قد يتاملها وفقا لهاا العقد .
توضاايا االلتبا: : إاا كا    ا  يي التبا: يو كا ت   ا  ااجة لالطااترطاااا ع  يي توضاايا لوثالع   -4

العطاق فعلى الم اق  ي  يتقدم بطلو خطك إلى الي: مجل: المروضااااي  م  اجل التوضاااايا وإزالة  
جابات على    ييام ويتم توزيع اإل7االلتبا: فك موعد يطاابع التاايخ المادد لرتا العطاق بما ال يقل ع  )

 االطترطااات على جميع الم اقني  المتقدمي  للعطاق  

في ظرف م توم    على نسخخخخ تيت م تومتيت وصخخخخ  وصخخخخور   إيداع العروض: يقدم العرض متكامال"  -5
 -مكتوب علية مت ال ارج :

  واسخخخخخم المنخاقع ويودع في صخخخخخنخدوم العطخا ار ومعنوت إلى ر ي  م ل   عطخا رقم واسخخخخخم ال  

موعد   المفوضلللين تأييل  ويمك  لالي: مجل: موعد والتاريخ المقرريت لإليداعوذلك قب  ال  المفوضخيت
العطاء   حصلوا على وثائق تقديم العروض بإشعار خطي يبعث به إلى كل من المناقصين ال ين كانوا قد 

مجلس المفوضللللين   المحدد ل لك إال إذا اقتنع رئيس ولن تنظر السلللللطة في أي عرض يصلللللها بعد الوق  
 قوي ل لك التأخير ذويود مبرر 

ويظل    تقديمهإلزامية العروض : يعتبر العرض المقدم ملزما للمناقص وال يجوز سلللللللللحب ه ا العرض بعد  -6
( يوملا اذتلداء من رخر موعلد تم تحلديلد   يلداو العروض  90لفترة )  بلهالعرض ملزملا للمنلاقص الل ي تقلدم  

 إال إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من ه   المدة . 

 .على المبيعات  غيا شاملة الضايبة العامةعلى الم اق  تقديم يطعاا  بالدي اا اصاد ك  -7

تقييم العاو  : يتم دااطاة عاو  الم اقناات وتقييمها بموجو  تام اللوازم واصشااال لطالطة م طقة   -8
  م  قا و  م طقة العقبة  56الناادا بمقتضاى المادص  )  2001  لطا ة  4العقبة االقتناادية الخاناة اقم )

  ي لاي يرتا   وتعديالت  والتعليمات الناااداص بموجبة وا  2000  لطاا ة  32االقتنااادية الخانااة اقم )
 يكو  الم اق  على اطالع ومعافة بها 
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 ( سنوات  3السلطة لمدة )

 

 

 13 من 5 صفحة 

 -يطلوو تدقيع العاو  :   -9

تكون عليلة هل     أنإذا ويلد في العرض خطلا أو تنلاقي ذين حسللللللللللللللاب يمللة أي مبل  وملا يجلب  -أ
سللللللللطة الحق ذتعديل يملة المبل  بما يتفق وتطبيق سلللللللعر الوحدة الالجملة ذتطبيق سلللللللعر الوحدة ف

 و األسعار أو  المبل  ا يمالي للعطاء .وبالتالي يتم تعديل مجمو 
 إذا وقع تباين ذين العدد الم كور باألرقام والم كور كتابة بالكلمات فتعتبر كتابة  -ب 

 ل لك.الكلمات هي الملزمة وتصحيح القيمة تبعا 

ون المجموو المصللحح  يتم تصللحيح المجموو ويك  فأنةإذا ويد خطأ في أي من العمليات الحسللاذية   -ت 
 .للمناقص ملزما 

ترفي عرضة أو أن تقوم    أنلجنة  الإذا قام المناقص ذتسعير ذند بصورة مغلوطة أو مبال  فيها   ف -ث 
 ذتصحيح الغلط مستأنسة بأسعار السوق الرائجة و أسعار المناقصين اآلخرين . 

تحتفظ    تحتفظ السللللللللللطلة بحقهلا في ض ملال أق عرض لير متقيلد بهله ملا ورد في  لذ  التعليملات كملا  -10
ترا  مناسللللللبا    ا في رفض أق عرض دون بيان األسللللللبا  ويحط للسلللللللطة اختيار العرض الذق  بحقه

وإحالة العطاء دون التقيد بأقه العروض قيمة ، كما يحط للسلللللطة ضحالة العطاء ج ئيا وعلث أمثر من  
منلاقص ويتم كله ذللو دون أن يهون ألق  منلاقص لم يف  بلالعطلاء أق حط في مطلالبلة السللللللللللطلة بلأق 

 .تعويض

(  14السللللللللطة لتوقيع العقد خالل فترة ) إلىيتقدم   أنكفالة حسلللللللن التنفي  : على المناقص الفائز بالعطاء   -11
يقدم للسللللللللللللطة  كفالة حسلللللللللللن التنفي  )قبل   أنبإحالة العطاء علية وعلى المناقص   أذالغةيوم  من تاريخ  

% من قيملة العقلد وذللك ضللللللللللللللملانلاذ لتنفيل  العقلد تنفيل اذ تلاملا وللدفع ملا  10توقيع نموذج االتفلاقيلة ( بمبل  
عجز    أورفي توقيع االتفاقية    أواستنكف    أوتأخر المناقص   وإذايترتب على التعهد وفاء ألغراض العقد 

لوبة فعندها يحق للسللطة مصلادرة كفالة المناقصلة المرفقة بعرضله دون عن تقديم كفالة حسلن التنفي  المط
 .بأي تعويي بشأنها أولمطالبة ذها الريوو إلى القضاء وال يكون للمناقص أي حق في ا

للمواصفات )-  12 مطابقة  تكون  المحلية عندما  الصناعات  االعتبار  بعين  اللجنة  وبأسعار  100تأخذ   )%
%( استنادا  15ار المواد المصنعة محليا  عن أسعار المناقصين اآلخرين عن )معقولة علث أن ال ت يد أسع

 لقرار مجلس الوزراء. 
 -:يجب إرسال العرض إلى العنوان التالي. -13

Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 Aqaba, 77110, Jordan 

Procurements and Supplies Section 

العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منطقة   

2565ص. ب.:  ، األردن 77110العقبة،    

األشغالقسم اللوازم و   
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في   ARC GISالخاص بعقد صيانة وتجديد رخص برمجيات 

 ( سنوات  3السلطة لمدة )

 

 

 13 من 6 صفحة 

 واالتفاقية والصيانة نماذج المناقصة والكفاالت /ثالثا 

 عرض المناقصة 1-ج    
 نموذج كفالة المناقصة   2-ج    
 نموذج كفالة حسن التنفيذ  3-ج    
 نموذج االتفاقية  4-ج    
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 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

في   ARC GISالخاص بعقد صيانة وتجديد رخص برمجيات 

 ( سنوات  3السلطة لمدة )

 

 

 13 من 7 صفحة 

 1- ج 

 عرض المناقصة
 عطاء : .................................................... 

 معالي رئيس مجلس المفوضين 
وثائق العطاء وتعليمات المناقصلة  بعد أن قمنا ذدراسلة دقيقة للشلروط ومواصلفات ويداول الكميات ويميع   -1

 الخاصة ذتوريد................................................
المل كورة أعال  وتفهمنلا ملاهيتهلا ويميع الظروم المحيطلة ذهلا وغيرهلا من األمور التي لهلا عالقلة ذهلا فلأننا  

روط ومواصفللللللللات العطللللاء وباألسعار  نحن الموقعين أدنللللا  نعرض ذللللللللان نقوم ذتوريللللللللد ه   اللوازم وفقاذ لش
أو أي مبل  رخر يصلللللبح مسلللللتحقا بمويب    درة دينار أردنيقالم كورة في يداول الكميات بمبل  إيمالي و 

 شروط ه ا العطاء .
خللللللللللللالل المدة التي      ونتعهد في حالة قبول عرضنا ه ا أن نللللللللللللورد ونسلم اللوازم المشمولللللللللللللة في العقد  -2

 نحددها في عرضنا اعتبارا من تاريخ تبلغنا قرار ا حالة .
ونتعهد في حالة قبول عرضللللللنا أن نقدم الكفالة المطلوبة بحسللللللن التنفي  من مصللللللرم أو ملسللللللسللللللة مالية   -3

%( من قيمللة العطللاء الملل كور أعال  ووفقللا  10قبولللة لللديكم وذلللك بمبل  يعللادل )مسللللللللللللللجلللة في األردن وم
 لنموذج الكفالة المرفقة .

يوم اذتلللداء من التلللاريخ المحلللدد لفتح العطلللاء ويبقى هللل ا   90ونوافق على أن نلتزم ذهللل ا العرض لملللدة   -4
 العرض ملزما لنا طيلة ه   المدة .

ة والتوقيع عليها فان عرضللللللللنا ه ا مع قرار ا حالة يشللللللللكل عقدا  والى أن يتم إعداد اتفاقية العقد الرسللللللللمي -5
 ملزما ذيننا .

ونعلمكم ك لك بأنكم غير ملزمين بإحالة العطاء على اقل األسلللعار وإنكم غير ملزمين بإذداء أسلللباب ذلك  -6
 . 

 حرر في ه ا اليوم ...........................................من شهر ..................... 
 وخاتمة................  توقيعهاسم المناقص .................................................

 باعتبار  .................................................................................... 
 ومفوضا رسميا لتوقيع ه ا العرض ونيابة عن المناقص .

 ...... .....التوقيع. ............................. االسملشاهد : ......................العنوان
 .....................................................................  وعنوانه مكان عملة
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في   ARC GISالخاص بعقد صيانة وتجديد رخص برمجيات 

 ( سنوات  3السلطة لمدة )

 

 

 13 من 8 صفحة 

 

 

 2  – ج 
 نموذج كفالة المناقصة 

Form of Tender Guarantee 
 

 ......................................... العطاق اقم: ........................... المشاوع:  

إلى الطااادص )نااااو العمل : ........................................................... لقد تم إعالم ا ي  الم اق  
................ طاايتقدم بعا  للم اقنااة للمشاااوع  شاااكة: ......................................................... 

الم و  ع   يعال  اطاتجابة لدعوص العطاقذ ولما كا ت شااوط العطاق ت   على ي  يتقدم الم اق  بكرالة م اقناة  
منااااااااااافاااااا ااااااا:   فاااااا    طاااااالااااااباااااا ذ  عاااااالااااااى  وباااااا اااااااق  عاااااااضاااااااااا ذ   مااااااع 

.... يكرال بتعهاد ال اجعاة ع ا  ي  يادفع لكم  ب ا  .................................................................... 
مبلم: ................................................ ع اد واود يول طلاو خطك م كم وباياث يتضااااام  الطلاو ماا  

 يلك:
 
ي  الم اق ذ بدو  موافقة م كمذ قام بطاو عاض  بعد ا قضاق آخا موعد لتقديم العاو  يو قبل ا قضاق       -ي  

   يوماذ يو 90لعا  الماددص با)نالاية ا
  م  شاوط العقدذ 1/6ي كم قد قمتم ب االة العطاق علي ذ ولك   يخرع فك إباام اتراقية العقد بموجو المادص )     -و 

 يو
  م  شاوط  2/ 4) ي كم قد قمتم ب االة العطاق علي  ذ ولك   يخرع فك تقديم ضما  اصداق بموجو المادص        -ج

 العقد.
 

  يوما ويتعي  إعادتها إلي اذ كما ي   ا  الكرالة  90ينل ا الطلو قبل ا قضاق مدص نالاية الكرالة البالاة ) وعلى ي   
 تاكمها القوا ي  المعمول بها فك اصاد . 

 
 توقيع الكريل / الب  : ...........................................

 .........................................     المرو  بالتوقيع:

 ...........................................             التاايخ:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 الشؤون المالية مديرية   المملكة األردنية الهاشمية  ( 34/2022)   العطاء لوازم رقم

 2022  -حزيران 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

في   ARC GISالخاص بعقد صيانة وتجديد رخص برمجيات 

 ( سنوات  3السلطة لمدة )

 

 

 13 من 9 صفحة 

 

 

 3-ج
 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال اصة 
 نموذج ضمات األدا  )كفالة حست التنفيذ( 

Performance Guarantee 
.................................................................................... يطا ا إعالمكم بد   إلى الطادص:  

 مناف ا: ...................... قد كرل بكرالة ماليةذ المقاول: ............................. 

............................. بمبلم: )  المتعلع بمشااااااوع: ...........        /         بخناااااو  العطاااق اقم )

وال  لضاااما  ت ريا العطاق الماال علي  اطااو    ........................   دي اا ياد ك............................ 

بمجاد واود يول طلو خطك م كم المبلم    –الشااااوط الواادص فك وثالع عقد المقاولةذ وي  ا  تعهد بد   دفع لكم  

مع اكا اصطااباو الداعية لهاا الطلو بد  المقاول   –و يي جزق تطلبو   م   بدو  يي تارت يو شاااط  الماكوا ي

وال  بناا  ال تا ع  يي اعتاا  يو مقاضااص    –قد اف  يو يخرع فك ت ريا يي م  التزامات  بموجو العقد 

ناداا ا ولاي  تطالم اصشااال  م  جا و المقاول على إجااق الدفع.وتبقى  ا  الكرالة طاااية المرعول م  تاايخ إ

الم جزص بموجاو العقاد الماادد مبادلياا بتااايخ ........... شاااااها ............... م  عاام ................ ماا لم يتم  

 تمديد ا يو تجديد ا ب اق على طلو نااو العمل.

 توقيع الكريل / منا : .............................. 

 ........................... المرو  بالتوقيع: .......... 

 التاايخ: .............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الشؤون المالية مديرية   المملكة األردنية الهاشمية  ( 34/2022)   العطاء لوازم رقم

 2022  -حزيران 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

في   ARC GISالخاص بعقد صيانة وتجديد رخص برمجيات 

 ( سنوات  3السلطة لمدة )

 

 

 13 من 10 صفحة 

 4-ج
 اتفاقية العقد  نموذج 

Form of Contract Agreement 

 

                    : رقم العطا                                                              :المشروع 
 

 
 2022لسنة ............... شهر  ......... مت..........ذا اليوم خي هخة ف خيخاالتفاق  ذهخه حررر

 بيت
 األو " الفريقعلى اعتباره "ويمثلها ر ي  م ل  المفوضيت  سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال اصةالعم   صاحب

 و
 الثاني" الفريق" المقاو  الساد  ............................ويمثلها ................................. على اعتباره

كان قد قبل بعرض المناقصاة الذ  تقدم ب  المقاول   ولما، بتنفيذ المشارو  ناله  كان صااحب العمل راببا في نن يقوم المقاول   لما

                          وفقا لشروط العقد، لتنفيذ نشغال المشرو  وانجازها وإصهح نية اليوب فيها  

 بيت الفريقيت على ما يلي: االتفامتم  فقد
 المشار إليها فيما بعد.  العقدوالتعابير الوارد  في هذه االتفاقية نف  المعاني المحدد  لها في شروط  للكلمار يكوت - 1
 هذه االتفاقية وتتم قرا تها وتفسيرها بهذه الصور :   متالوثا ق المدر ة تاليا  ز ا ال يت زو  تعتبر - 2

 ..................... ........................................  رقم  :القبو "  كتاب" -و
 ..................................................... :  " عرض المناقصة كتاب" -ب
 رقام: .................................................... المناقصة ذار األ مالحق -ج
 ... (: ................................................العقد )ال اصة والعامة شروط - د
 : ...................................................................... المواصفار - ه
 (:............................. األ رى وال داو المسعر  ) داو  الكميار  ال داو  -و

  العقد المقبولة" قيمة       -3
 .............. ..........اإلن از" ............................................... مد " ▪
 ............................. غرامة التأ ير ......................................... ▪

.........  وص  رسوم طوابع رقم...............
 ..................... وص   امعخخخة رقم ..

 .........................التاريخ................... القيمة 
 القيمة .........................التاريخ................... 

المقاو  بتنفيذ    قيام  إزا  –  4 الدفعار المستحقة للمقاو  وفقا للشروط، يتعهد  العم  بدفع  وإن ازها وفقا    األشغا صاحب 

 .و االلتزام بالقوانيت المرعية دا   حدود المنطقة ال اصة ألحكام العقد
بأت يدفع إلى المقاو     عم  الالمقاو  بتنفيذ األشغا  وإن ازها وإصالح وية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب    قيام  إزا  - 5

 العقد. فيقيمة العقد بمو ب وحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد 
االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد وعاله وذلك وفقا للقوانيت المعمو    هذهتقدم فقد اتفق الفريقات على إبرام    على ما  وبنا ا
 بها.

 الثا ك )المقاول   الرايع اصول )نااو العمل  الرايع

 

 الي: مجل: المروضي  :      االطم 
 

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

 :     االطم 
 

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

 -وقد شهد على ال  :       -وقد شهد على ال :

  -التوقيع:  -التوقيع:

 الي: قطم اللوازم واإلشاال -الوتيرة: مديا الش و  المالية  -الوتيرة:



 

 الشؤون المالية مديرية   المملكة األردنية الهاشمية  ( 34/2022)   العطاء لوازم رقم

 2022  -حزيران 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

في   ARC GISالخاص بعقد صيانة وتجديد رخص برمجيات 

 ( سنوات  3السلطة لمدة )

 

 

 13 من 11 صفحة 

 رابعا: الشروط العامة 
في سلطة منطقة العقبة االقتصادية    2001( لسنة  4نظام اللوازم واألشغال رقم )  العامة في  تعتبر الشروط      

الخاصة السارية ذتاريخ طرح ه ا العطاء ويميع ما يتبعها من تعليمات شروطًا عامة له ا العطاء وأن تقديم عرض 
 ذنودها. المناقص يعتبر التزامًا منه بأنه قد اطلع عليها وتفهمها وقبل بجميع  

 
 -: بالعقد الخاصة:الشروط  خامسا  

 . على المبيعات   العامةاألسعار بالدينار األردني غير شامل الضريبة  .1

 .العقبة بمدينة  الخاصة االقتصادية العقبة منطقة  لسلطة الرخص  تجديد  .2

 الرخص المطلوبة.ذند سادسا   في مبين هو كما الرخص  لتجديد  المالي العرض  لتفصي .3

الجغرافية  تقديم   .4 المعلومات  نظم  ذرمجيات  تحدياات  وتشغيل  الفني    سادسا   ذبند   المبينة  (ArcGIS)الدعم 
 الرخص المطلوبة

الشركة   .5 البرمجيات من  البرمجيات متضمنة  ه    ينتج عن  أو خطأ  أية مشكلة  لمعالجة  الفني  الدعم  تقديم 
 (. Software Correctionالصانعة )

االستجابة لطلبات الصيانة والدعم الفني المطلوبة خالل مدة ال تتجاوز )ثالث ساعات( من  تكون مدة   .6
 وق  استالمهم طلب الصيانة.

تحديد موظف متخصص ذنظم المعلومات الجغرافية لاللتزام بالتوايد في بالسلطة يوم عمل من كل شهر     .7
 ية. على مدار العام للقيام بحل المشاكل الفنية والبرمج 

حل المشاكل الفنية الُمبلَّ  عنها خالل مدة ال تتجاوز )يومان( عمل رسمي من وق  ذدء أعمال الصيانة   يتم   .8
( دينار من الدفعة المستحقة للفريق الااني عن كل يوم عمل رسمي في حال تأخير إنجاز  200ويخصم مبل  )

 أعمال الصيانة. 

 
 .او يستثنى من العطاء  العطاءمهحظة: يجب تقديم األوراق التي تثبت النقاط السابقة مع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -:الر ع المطلوبة -ا :سادس



 

 الشؤون المالية مديرية   المملكة األردنية الهاشمية  ( 34/2022)   العطاء لوازم رقم

 2022  -حزيران 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

في   ARC GISالخاص بعقد صيانة وتجديد رخص برمجيات 

 ( سنوات  3السلطة لمدة )

 

 

 13 من 12 صفحة 

 

 

List of ArcGIS product licenses 
 

No. ArcGIS Products Qty 

1 Desktop Basic  12 

2 Desktop Standard  4 

3 Desktop Advanced  4 

4 Desktop 3D Analyst  2 

5 Desktop Spatial Analyst  2 

6 Desktop Network Analyst  2 

7 Desktop Data Interoperability  1 

8 Server Basic Enterprise 8 cores 1 

9 Server Enterprise Standard up to 8 cores 1 

10 Server Advanced Enterprise 8 cores 1 

11 Server Image 8 cores 1 

12 ArcGIS Data Interoperability 1 

13 Portal for ArcGIS license up to 50 named users 1 

14 Training Days (man-days) 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 الشؤون المالية مديرية   المملكة األردنية الهاشمية  ( 34/2022)   العطاء لوازم رقم

 2022  -حزيران 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

في   ARC GISالخاص بعقد صيانة وتجديد رخص برمجيات 

 ( سنوات  3السلطة لمدة )

 

 

 13 من 13 صفحة 

 . ال الصة النها ية -  :سابعا
 

الفنية الوارد    الشخروط والمتطلبارحسخب   ARC GISت ديد ر ع برم ية  عقد صخيانة وابرام   :المشخروع
 -:في وثا ق العطا 

 

 

 

 الرقم
 وصف البند 

 

 المبلغ اإلجمالي 
 

 فلس
 
 دينار 
 

1 

( سلللللنوات حسلللللب 3لمدة ) ARC GISتجديد رخص ذرمجية  صللللليانة و عقد  
 المتطلبات والشروط الواردة في وثائق العطاء 

 

  

* 
 ( %    نسبة ال صم :     )         
 % (      نسبة الزياد  :     )       

  

   :كتابة   الم موع النها ي *

 ____ ___________________________________ئي كتابة:   ___________ المجموو النها
 __ _____ _______________ ______________________ :  ______  ص   المناقللللللللللللللللللللللاسم 

 __  _________________________________________لللللخ :   _______للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتاريللا
 ____ ________ __________________________ ة:   ____________للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللشركلللللختم ال

 ______________ ______خلوي _____________________هاتف الشركللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة : ______ 

 ____________________________________________ لشركللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة: _________ فاكس ا


