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أعالم  الثورة العربية الكبرى وقماش اعالم   وتزويد توريد

 الثورة العربية الكبرى 

 

 14 من 1 صفحة 
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الكبرى   الثورة العربية  أعالم وتزويد  بتوريد ( الخاص2022/  35رقم ) لوازم  العطاء

 الكبرى  الثورة العربية وقماش اعالم
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أعالم  الثورة العربية الكبرى وقماش اعالم   وتزويد توريد

 الثورة العربية الكبرى 

 

 14 من 2 صفحة 

 
 - :المحتويـــــــات

 
 موضوع العطاء.  أوال :  
 التعليمات للمشتركين بالمناقصة .  ثانيا :  
 .   الكفاالت واالتفاقية نماذج المناقصة و  /ثالثا 
 .  عرض المناقصة 1-ج    
 . نموذج كفالة المناقصة   2-ج    
 .   نموذج كفالة حسن التنفيذ 3-ج    
 .  نموذج االتفاقية 4-ج    

 . والخاصة الشروط العامة :     رابعا  
 .  الشروط األضافية :     خامسا  
 . والخالصة النهائية  جدول الكميات النهائية :      سادسا  
 

 ( صفحة 14مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )
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 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2022 - حزيران
أعالم  الثورة العربية الكبرى وقماش اعالم   وتزويد توريد

 الثورة العربية الكبرى 

 

 14 من 3 صفحة 

 أوال: موضوع العطاء 
 

 - األعمال المطلوبة : -1
 

 

 

 -موقع ومدة العمل : 

 

العقبة     -أ      مدينة  في  الخاصة  االقتصادية  العقبه  منطقة  سلطة  مستودعات  الى  المطلوبة  المواد  توريد  يتم  
 قسم اللوازم واألشغال في السلطة . بالتنسيق مع و 

    

    .بر فترة التوريد فورية )أسبوع( على األكثروخالفة تعت ديد موعد التسليم كتابة  المتعهد تحعلى  –ب   

 

اذا تأخر المناقص في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه )غرامة مالية(    غرامة التأخير:   - ج  

%( نصف بالمائة من قيمة اللوازم التي تأخر المناقص في توريدها عن كل اسبوع  0.5بنسبة ال تقل عن )  
االحوال للجنة  او جزء من االسبوع بصرف النظر عن الضرر الناشئ عن التأخير في التنفيذ وفي جميع  

العطاءات الحق بفسخ العقد وشراء اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها وتحميله فروق االسعار دون  
 سابق انذار وعلى ان يتم فرض غرامة التأخير وفقا للصالحيات التالية : 

 شؤون المالية السلطة. إذا كانت مدة التأخير ستين يوما او اقل فان صالحية فرض الغرامة لمدير ال  - أ         
 اذا زادت مدة التأخير عن ستين يوما تكون الصالحيات في فرض الغرامة للجنة العطاءات.  - ب          

 
 
 

او  يتم دفع قيمة المطالبة المالية بعد التوريد واالستتتتالم حستتتب االصتتتول وبدون أ  نواقص    طريقة الدفع:  -د    
 مالحظات.

 

 -المتعهد : -3   
يجب على المتعهد أن يقدم معلومات واضححححة عل الةحححركة وخبراتها والتااماتها ويفيحححت تقديم كتالو ات 

 لألعمال المطلوبة للموضوع أعاله. 
 
 
 
 

 الثوره العربيه الكبرى بالتعاقد مع شركة متخصصة لةراء أعالم    سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةغب  تر 
الثورة العربية الكبرى    و قماش لصيانهم  x  20م 40قياس   ( وحسب 35/2022لوازم رقم )  مل خالل العطاءعلم 

 المواصفات الفنية والةروط والكميات الواردة في وثائق العطاء . 
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 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2022 - حزيران
أعالم  الثورة العربية الكبرى وقماش اعالم   وتزويد توريد

 الثورة العربية الكبرى 

 

 14 من 4 صفحة 

 انيا :  التعليمات للمشتركين بالمناقصةث

االقتصحادية الخاصحةم ما لم  تعني كلمة السحلطة )حيثما وردت في ذهه التعليمات (: سحلطة منطقة العقبة    -مالحظة:
 تدل القرينة على غير ذلك.

ونفقته الخاصحححة على  ميع   مسحححيوليةينبغي على مل يرغب في االشحححتراه هههه المناقصحححة أن يحصحححت هنفسحححه وعلى  
المعلومحات الالزمحة لحه لتقحديم العرن وان يتفهم ويراعي كحت األمور التي لهحا عالقحة بحالمنحاقصححححححححححححححة أو تلحك التي تيثر  

 . هأسعار على وضع 
يقدم العرن على نموذج عرن المناقصة المدرج في ذها العطاء ويقوم المناقص هتعبئة النموذج و داول   -أ -1

 الكميات واألسعار ويوقع وييرخ وثائق العطاء في األماكل المحددة لهلك . 

 يةترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في  داول الكميات باألرقام والكلمات بخط واضح.  -ب 
ال يجوز إدخال أ  تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، أما إذا أراد المناقص تقديم عرض   -ج

ترفق   منفصلة  مذكرة خاصة  في  ذلك  يقدم  أن  باستطاعته  فان   ، المالحظات  إضافة بعض  أو  بديل 
بالعرض ، شريطة أن يتقدم بالعرض األصلي كما هو مطلوب وللجنة اللوازم واألشغال في السلطة  

 المختصة أن تنظر في عرضة البديل أو ترفضه . 
 - يجب على المناقص أن يقدم البيانات والمعلومات التالية :    -2

 المفوض بالتتتتوقيع عنها .  للمسئول وضع منشاة المناقص فردا" كان أو شركة ، وكتاب التفويض  -أ
في      -ب  المحدد  بالمبلغ  السلطة وألمرها  لصالح  أو شيك مصدق  مالية  كفالة  المقدم  العرض  يرفق مع 

كدليل على حسن نية المناقص للدخول في المناقصة  باسم المناقص أو الشركة  )ملحق عرض المناقصة (  
لمناقصين  وعلى أن يكون ذلك من مصرف أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في األردن وتعاد هذه الكفالة ل

( أيام من تاريخ قرار إحالة العطاء ، أما  7السلطة خالل )  تقرره الذين لم يحال عليهم العطاء حسبما  
 المناقص الذ  يحال علية العطاء فتعاد إلية هذه الكفالة بعد أن يقدم كفالة حسن التنفيذ ويوقع العقد .  

الرس -ج عنوانه  ليعتبر  األردن  في  الرسمي  الكامل  المناقص  الرسائل  عنوان  كافة  إليه  توجه  الذ   مي 
أ    إليه  قد سلمت  تعتبر وكأنها  العنوان  تبعث مسجلة على هذا  أو رسالة  إشعار  واإلشعارات وكل 
أو   الشروط  في  ذكر  لها  ورد  إذا  بعرضه  إرفاقها  أو  تقديمها  المناقص  إلى  يطلب  أخرى  معلومات 

 المواصفات أو هذه التعليمات . 
المناقص أمام أ  بند من البنود الواردة في جداول الكميات على أنها القيمة  تعتبر األسعار التي يدونها   -3

الكاملة والشاملة لذلك البند بصورة جاهزة للتسليم وأنها تشمل كذلك أرباح المناقص وتعويضه عن أ   
 التزامات أخرى قد يتحملها وفقا لهذا العقد . 

توضيح االلتباس : إذا كان هناك أ  التباس أو كانت هناك حاجة لالستفسار عن أ  توضيح لوثائق العطاء   -4
فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس مجلس المفوضين من اجل التوضيح وإزالة االلتباس في  

جابات على االستفسارات  ( أيام ويتم توزيع اإل7موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقل عن )
 على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء   

في ظرف مختوم مكتوب    على نسختين مختومتين أصل وصورة   إيداع العروض: يقدم العرض متكامال"  -5
 - علية من الخارج :

  المفوضين   واسم المناقص ويودع في صندوق العطاءات ومعنون إلى رئيس مجلس   عطاءرقم واسم ال 

موعد تقديم العرون   المفوضيل تأ يت  ويمكن لرئيس مجلس  موعد والتاريخ المقررين لإليداعوذلك قبل ال
العطاء ولل تنظر السلطة    حصلوا على وثائق  بإشعار خطي يبعث به إلى كت مل المناقصيل الهيل كانوا قد

قوي لهلك  مجلس المفوضيل هو ود مبرر    المحدد لهلك إال إذا اقتنع رئيس  في أي عرن يصلها بعد الوقت 
 التأخير  
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 الثورة العربية الكبرى 

 

 14 من 5 صفحة 

ويظت    تقحديمحهإلااميحة العرون : يعتبر العرن المقحدم ملامحا للمنحاقص وال يجوز سححححححححححححححححب ذحها العرن بعحد  -6
( يومحا اهتحداء مل رخر موعحد تم تححديحده  يحداع العرون إال  90لفترة )  بحهالعرن ملامحا للمنحاقص الحهي تقحدم  

 إذا حدد في دعوة العطاء مدة التاام أطول مل ذهه المدة . 

 .على المبيعات  غير شاملة الضريبة العامةعلى المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني  -7
ظام اللوازم واألشتغال لستلطة منطقة  تقييم العروض : يتم دراستة عروض المناقصتات وتقييمها بموجب ن -8

( من قانون منطقة العقبة  56الصتادر بمقتضتى المادة  )  2001( لستنة  4العقبة االقتصتادية الخاصتة رقم )
  أنوتعديالته والتعليمات الصتتادرة بموجبة والذ  يفترض    2000( لستتنة  32االقتصتتادية الخاصتتة رقم )

 يكون المناقص على اطالع ومعرفة بها 

 -تدقيق العروض :أسلوب    -9

تكون عليحة ذحهه   أنإذا و حد في العرن خطحا أو تنحاقي هيل حسححححححححححححححاب  ملحة أي مبل  ومحا يجحب   -أ
سحححححححلطة الحق هتعديت  ملة المبل  بما يتفق وتطبيق سحححححححعر الوحدة الالجملة هتطبيق سحححححححعر الوحدة ف

 وبالتالي يتم تعديت مجموع األسعار أو  المبل  ا  مالي للعطاء .
 العدد المهكور باألرقام والمهكور كتابة بالكلمات فتعتبر كتابة  إذا وقع تبايل هيل -ب 

 الكلمات ذي الملامة وتصحيح القيمة تبعا لهلك . -ت 

يتم تصححيح المجموع ويكون المجموع المصححح   فأنةإذا و د خطأ في أي مل العمليات الحسحاهية   - ج
 ملاما للمناقص .

ترفي عرضححححححة أو أن   أنلجنة المبال  فيها م فإذا قام المناقص هتسححححححعير هند بصححححححورة مغلوطة أو  -د 
 تقوم هتصحيح الغلط مستأنسة بأسعار السوق الرائجة و أسعار المناقصيل اآلخريل . 

تحتفظ بحقها    تحتفظ السلطة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بكل ما ورد في هذه التعليمات كما  -10
ــلطة اختيار العرض الذي  ــباب ويحط للســــ ــباا و إحالة   في رفض أي عرض دون بيان األســــ تراه مناســــ

العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة ، كما يحط للســـــلطة إحالة العطاء جزئيا وعلر أنثر من مناق   
 . طة  بأي تعويضويتم كل ذلك دون أن يكون ألي  مناق  لم يفز بالعطاء أي حط في مطالبة السل

( يوم  14السححلطة لتوقيع العقد خالل فترة ) إلىيتقدم    أنكفالة حسححل التنفيه : على المناقص الفائا بالعطاء   -11
يقدم للسححححححححححححلطة  كفالة حسححححححححححححل التنفيه )قبت توقيع    أنبإحالة العطاء علية وعلى المناقص   أهالغةمل تاريخ  

ضححححححححمانا  لتنفيه العقد تنفيها  تاما ولدفع ما يترتب على  % مل قيمة العقد وذلك  10نموذج االتفاقية ( بمبل   
عجا عل تقديم    أورفي توقيع االتفاقية   أواسححححححححححححححتنك     أوتأخر المناقص    وإذاالتعهد وفاء ألغران العقد  

كفالة حسحل التنفيه المطلوبة فعندذا يحق للسحلطة مصحادرة كفالة المناقصحة المرفقة بعرضحه دون الر وع إلى 
 .بأي تعويي بةأنها أولمطالبة هها للمناقص أي حق في االقياء وال يكون 

%( وبأسنعار  100تأخذ اللجنة بعين االعتبار الصنناعات المللية عندما تكون مطابقة للمواصنفات  -12

%(  15معقولة على أن ال تزيد أسنننعار المواد المصننننعة مللياس عن أسنننعار المناقصنننين ا خرين عن  

 .الوزراءاستناداس لقرار مجلس 
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 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2022 - حزيران
أعالم  الثورة العربية الكبرى وقماش اعالم   وتزويد توريد

 الثورة العربية الكبرى 

 

 14 من 6 صفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 -:يجب إرسال العرض إلى العنوان التالي. -12

Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 

Aqaba, 77110, Jordan 

Procurements and Supplies Section 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

2565ص. ب.:   

، األردن 77110العقبة،   

االشغالقسم اللوازم و   
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 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2022 - حزيران
أعالم  الثورة العربية الكبرى وقماش اعالم   وتزويد توريد

 الثورة العربية الكبرى 

 

 14 من 7 صفحة 

 
 نماذج المناقصة والكفاالت والصيانة واالتفاقية  /ثالثا

 عرض المناقصة 1-ج    
 نموذج كفالة المناقصة   2-ج    
 نموذج كفالة حسن التنفيذ  3-ج    
 نموذج االتفاقية  4-ج    
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 الثورة العربية الكبرى 

 

 14 من 8 صفحة 

 1- ج 

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

 معالي رئيس مجلس المفوضيل 
بعد أن قمنا هدراسححة دقيقة للةححروط ومواصححفات و داول الكميات و ميع وثائق العطاء وتعليمات المناقصححة   -1

 هتوريد................................................الخاصة 
المحهكورة أعاله وتفهمنحا محاذيتهحا و ميع الظروم المحيطحة ههحا وغيرذحا مل األمور التي لهحا عالقحة ههحا فحأننحا  
نحل الموقعيل أدنححححاه نعرن هححححححححان نقوم هتوريححححححححد ذهه اللوازم وفقا  لةروط ومواصفححححححححات العطححححاء وباألسعار  

أو أي مبل  رخر يصححححححححبح مسححححححححتحقا بمو ب   درة دينار أردنيقورة في  داول الكميات بمبل  إ مالي و المهك
 شروط ذها العطاء .

خححالل المدة التي نحددذا      ونتعهد في حالة قبول عرضنا ذها أن نححورد ونسلم اللوازم المةمولححة في العقد  -2
 في عرضنا اعتبارا مل تاريخ تبلغنا قرار ا حالة .

تعهد في حالة قبول عرضنا أن نقدم الكفالة المطلوبة بحسل التنفيه مل مصرم أو ميسسة مالية مسجلة  ون -3
%( مل قيمحة العطحاء المحهكور أعاله ووفقحا لنموذج الكفحالحة  10في األردن ومقبولحة لحديكم وذلحك بمبل  يعحادل )

 المرفقة .

يخ المححدد لفتح العطحاء ويبقى ذحها العرن يوم اهتحداء مل التحار   90ونوافق على أن نلتام ههحها العرن لمحدة   -4
 ملاما لنا طيلة ذهه المدة .

والى أن يتم إعداد اتفاقية العقد الرسححمية والتوقيع عليها فان عرضححنا ذها مع قرار ا حالة يةححكت عقدا ملاما  -5
 هيننا .

 ونعلمكم كهلك بأنكم غير ملاميل بإحالة العطاء على اقت األسعار وإنكم غير ملاميل بإهداء أسباب ذلك .  -6

 حرر في ذها اليوم ...........................................مل شهر ..................... 
 اتمة................ وخ توقيعهاسم المناقص .................................................

 باعتباره .................................................................................... 
 ومفوضا رسميا لتوقيع ذها العرن ونيابة عل المناقص .

 ...... .....التوقيع. ............................. االسملةاذد : ......................العنوان
 .......................................................................  وعنوانه مكان عملة

 
 
 
 
 
 



 قسم اللوازم واالشغال  –  مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية  2022 - 35رقم  عطاء لوازمال

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2022 - حزيران
أعالم  الثورة العربية الكبرى وقماش اعالم   وتزويد توريد

 الثورة العربية الكبرى 

 

 14 من 9 صفحة 

 
 2  – ج 

 نموذج كفالة المناقصة 
Form of Tender Guarantee 

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

إلى الستتتادة )صتتتاحب العمل(: ........................................................... لقد تم إعالمنا أن المناقص 
شتتركة: ......................................................................... ستتيتقدم بعرض للمناقصتتة للمشتتروع  

ء، ولما كانت شتتروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصتتة  المنوه عنه أعاله استتتجابة لدعوة العطا
مصتتتتتتتتتترفتتتتتتنتتتتتتا:   فتتتتتت ن  طتتتتتتلتتتتتتبتتتتتته،  عتتتتتتلتتتتتتى  وبتتتتتتنتتتتتتاء  عتتتتتترضتتتتتتتتتته،   متتتتتتع 
بنك ........................................................................ يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ:  

 ............ عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب ما يلي:....................................
 
أن المناقص، بدون موافقة منكم، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل انقضاء        -أ  

 ( يوما، أو 90صالحية العرض المحددة بت)
( من شروط العقد، 1/6إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة )أنكم قد قمتم ب حالة العطاء عليه، ولكنه أخفق في     -ب 

 أو
( من شروط  2/ 4)  أنكم قد قمتم ب حالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة        -ج

 العقد.
 

كما أن هذه الكفالة  ( يوما ويتعين إعادتها إلينا،  90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة ) 
 تحكمها القوانين المعمول بها في األردن. 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قسم اللوازم واالشغال  –  مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية  2022 - 35رقم  عطاء لوازمال

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2022 - حزيران
أعالم  الثورة العربية الكبرى وقماش اعالم   وتزويد توريد

 الثورة العربية الكبرى 

 

 14 من 10 صفحة 

 3-ج
 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 
 نموذج ضمان األداء  كفالة لسن التنفيذ( 

Performance Guarantee 
.................................................................................... يسرنا إعالمكم بأن  إلى السادة:  

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

المتعلق بمشتتتتتروع: ..........         /         بخصتتتتتوص العطتتاء رقم ) .............................. بمبلغ: ) ( 

وذلك لضتتتتمان تنفيذ العطاء المحال عليه حستتتتب    ........................ ( دينار أردني............................ 

بمجرد ورود أول طلتب خطي منكم المبلغ   –الشتتتتتروط الواردة في وثتائق عقتد المقتاولتة، وأننتا نتعهتد بتأن نتدفع لكم  

مع ذكر األستباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد   –أو أ  جزء تطلبونه منه بدون أ  تحفظ أو شترط  المذكور  

وذلك بصتترف النظر عن أ  اعتراض أو مقاضتتاة من    –رفض أو أخفق في تنفيذ أ  من التزاماته بموجب العقد 

إصتتتدارها ولحين تستتتلم األشتتتغال  جانب المقاول على إجراء الدفع.وتبقى هذه الكفالة ستتتارية المفعول من تاريخ  

المنجزة بموجتب العقتد المحتدد مبتدئيتا بتتاريخ ........... شتتتتتهر ............... من عتام ................ متا لم يتم  

 تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل.

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قسم اللوازم واالشغال  –  مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية  2022 - 35رقم  عطاء لوازمال

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2022 - حزيران
أعالم  الثورة العربية الكبرى وقماش اعالم   وتزويد توريد

 الثورة العربية الكبرى 

 

 14 من 11 صفحة 

 
 4-ج
 

 

 اتفاقية العقد  نموذج 
Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                   
 

 
 2022لسنة ............... شهر  ......... من..........ذا اليوم ني هنة ف نيناالتفاق  ذهنه لررت

 
 بين

 

 األول" الفريقعلى اعتباره "ويمثلها رئيس مجلس المفوضين  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةالعمل  صالب
 و

 الثاني" الفريق" المقاول السادة ............................ويمثلها ................................. على اعتباره
كان قد قبل بعرض المناقصااة الذت تقدم با المقاول   ولما، بتنفيذ المشااروأ أعال  كان صاااحب العمل راابا  ي أن يقوم المقاول   لما

 و قا لشروط العقد، لتنفيذ أشغال المشروأ وانجازها وإصالح أية عيوب  يها  

                             

 بين الفريقين على ما يلي: االتفاقتم  فقد
 
 المشار إليها فيما بعد.  العقدوالتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني الملددة لها في شروط  للكلمات يكون - 1
 هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة:   منالوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزأ  تعتبر - 2

 .............................................................  رقم  :القبول"  كتاب" -أ
 ..................................................... :  " عرض المناقصة كتاب" -ب
 رقام: .................................................... المناقصة ذات األ ماللق -ج
 ........................................... (: ........العقد  الخاصة والعامة شروط - د
 : ...................................................................... المواصفات - ه
 (:............................. األخرى والجداولالمسعرة  جداول الكميات  الجداول -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

 .............. ...................................................اإلنجاز" ...... مدة" ▪
 ............................. غرامة التأخير ......................................... ▪

 
 

 
 

 



 قسم اللوازم واالشغال  –  مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية  2022 - 35رقم  عطاء لوازمال

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2022 - حزيران
أعالم  الثورة العربية الكبرى وقماش اعالم   وتزويد توريد

 الثورة العربية الكبرى 

 

 14 من 12 صفحة 

 .........  وصل رسوم طوابع رقم...............
 

 ..................... وصل جامعنننة رقم ..

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

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

 
وإنجازها وفقا أللكام    األشغالصالب العمل بدفع الدفعات المستلقة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ    قيام  إزاء –  4

 . و االلتزام بالقوانين المرعية داخل لدود المنطقة الخاصة العقد
 
بأن يدفع إلى المقاول   العملالمقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صالب  قيام إزاء - 5

 العقد. في قيمة العقد بموجب ألكام العقد في المواعيد وباألسلوب الملدد
 

االتفاقية وتوقيعها في الموعد الملدد أعاله وذلك وفقا للقوانين المعمول   هذهتقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام    ما   على  وبناءا
 بها.

 
 

 األول )صاحب العمل( الفريق

 
 الثاني )المقاول(  الفريق

 

 
 رئيس مجلس المفوضين :      االسم 
 

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

 
 :     االسم 
 

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

 
 

 

 -وقد شهد على ذلك :     -وقد شهد على ذلك:

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 مدير الشؤون المالية  -لوظيفة:
 
 
 
 

 رئيس قسم اللوازم واإلشغال -الوظيفة:

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 قسم اللوازم واالشغال  –  مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية  2022 - 35رقم  عطاء لوازمال

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2022 - حزيران
أعالم  الثورة العربية الكبرى وقماش اعالم   وتزويد توريد

 الثورة العربية الكبرى 

 

 14 من 13 صفحة 

 
 

 : الخاصةو  رابعا: الشروط العامة

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

لهذا   وخاصة   االقتصادية الخاصة السارية بتاريخ طرح هذا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطاً عامة 
 .   العطاء وأن تقديم عرض المناقص يعتبر التزاماً منه بأنه قد اطلع عليها وتفهمها وقبل بجميع بنودها

 

 
س :الشروط األضافية :  - خامسا

 

 على المبيعات   األسعار بالدينار األردني غير شامت اليريبة العامة - 1 
 سلطة منطقة العقبه االقتصادية الخاصة في مدينة العقبة. التسليم في مستودعات  -2 

 قماش العلم مل مادة مقاومة للحرارة والعوامت الجوية -3
 كغم  180-كغم  140وزن العلم مل   -4
 يتم شحل العلم بصندوق خةبي    -5
العلم في  سارية  م رفع العلم على  ت يمل خالل اللجنة الفنية حيث س   االحالة  بعد   يةترط الفحص العملي  -6

ال الكبرى  العربية  الثورة  المورد لمدة    وذلك  تقريبا    م130ارتفاعها    يتراوح  تيساحة  ايام بحيور  سبعة 
ينجح العلم في    الرفعأي تماق في احد االطرام او حلقات  واذا لم يكل ذناه  وتنايلة بمعرفة المورد  

 . الفحص العملي ويتم الموافقه على توريد باقي االعالم 
يتم دفع المطالبة االولى بعد التحقق مل نجاح الفحص العملي ويتم استالم باقي االعالم هنفس عينة    -7

 العلم االول 
 ( اعالم  6( علم كت شهريل وبكمية ا مالية )2على ثالث دفعات )بمو ب اصدارات  يتم التوريد   -8
 نسبة االليام ونوعية القماش المكون منها العلم و ميع مواصفاته . يتم تحديد   -9

وحدة العطاءات عند تقديم مغل  العرن    –تقديم عينة مصغرة للعلم يتم تسليمها لقسم اللوازم واالشغال    -10
 المغلق 

 
 
 
 
 



 قسم اللوازم واالشغال  –  مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية  2022 - 35رقم  عطاء لوازمال

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2022 - حزيران
أعالم  الثورة العربية الكبرى وقماش اعالم   وتزويد توريد

 الثورة العربية الكبرى 

 

 14 من 14 صفحة 

 
 
 
 

س   والخالصة النهائية:  ت  النهائيجدول الكميا  -: سادسا
 

و قمنا   أعالم الثورة العربينة الكبرى    وتزويند  بتوريند( الخناص    35/2022لوازم رقم    العطناء  المشنننننروع :
 -:   لسب المواصفات الفنية الواردة في وثائق العطاءألعالم الثورة العربية الكبرى 

 

 مدة التوريد الفعلية : )                         ( يوما                

 

 وصف البند  الرقم 
 الوحدة 

 
 الكمية 
 

سعر   
 الوحدة 

السعر 
 االجمالي

 دينار  فلس  دينار  فلس 

1 
 (  م(x20م40علم الثورة العربية الكبرى قياس )وتزويد  توريد  

 والشروط الواردة في وثائق العطاء  سب المواصفاتح
     6 عدد 

2 

الكبرىقماش  وريد  ت العربية  الثورة  و    علم  الكميات  حسب 

ونفس نوعية القماش المصنوع منه العلم االساسي    األلوان ادناه

 : 
 

     800 ع متر مرب قماش لون ابيض

     800 ع متر مرب قماش لون احمر

     800 ع متر مرب قماش لون اخضر 

     800 ع متر مرب ون اسودقماش ل

* 
 نسبة الخصم :                  ( %

 %(       نسبة الزيادة :            
 

 
 
 

    

   - المجموع النهائي كتابة: *

 ____ _____ ____________ ____________________ ئي كتابة:   ___________المجموع النها
 __ _____ _______________ _________________ :  _____________ المناقـــــــ       اسم 
 __ _______ ___________________________ __ ـــخ :   ______________ـــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريــــ

 ____ _____ ____________________ _______________________ ــة:    ــــــــــــــــــــــــــختم الشركـــ

 ____________خلوي ___________________________________ : __ ـةـــــــــــــــــــــهاتف الشركـــ

 ___________________________ ___________________________  :ــةـــــــــــــــــــفانس الشركــ

 


