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 20 من 2 صفحة 

 

 :المحتويـــــــات

 موضوع العطاء.  :أوالا 
 التعليمات للمشتركين بالمناقصة. : اا ثاني
 نماذج المناقصة والكفاالت واالتفاقية اا: ثالث
 عرض المناقصة 1-ج    

 نموذج كفالة المناقصة   2-ج    
 نموذج كفالة حسن التنفيذ  3-ج    
 نموذج االتفاقية  4-ج    

 . والخاصة الشروط العامة : رابعاا 
   الفعاليات المطلوبة. : خامساا 
 . جدول التأهيل الفني لشركات تنظيم الفعاليات السياحية سادساا:

 سابعاا: طريقة التقييم الفني ومعادلة احتساب العالمات النهائية. 
   .والخالصة النهائية ثامناا:

 

 

 ( صفحة 19وثائق العطاء )مالحظة: عدد صفحات 
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 20 من 3 صفحة 

 

 أوال: موضوع العطاء 

 المطلوبة: األعمال  -1

مع شركة متخصصة    بالتعاقد   57/2022ترغب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة من خالل العطاء لوازم رقم  

لتنفيذ عدد من النشاطات والفعاليات السياحية ضمن رزنامة    نشطة الترفيهيةواال  في مجال ادارة الفعاليات السياحية

فعاليات معلنة في مدينة العقبة ومنطقة رم الطبيعية بهدف استقطاب وتشجيع السياحة الداخلية واالقليمية وتنشيط  

حسب الشروط    2024  من العام  شباطولغاية شهر    2023  شباط شهر    داءاً منابت الحراك السياحي والتجاري وذلك

 ائق العطاء. الواردة في وث

  العقبة   والتي من المقرر إقامتها في   2023تستعد مديرية السياحة في سلطة منطقة العقبة لنشر تقويمها لفعاليات العام  

 ، تحت مظلة الهوى جنوبي. 2024  - 2023عام وادي رم خالل و

لربع األول من عام  في هذا الصدد، نشرت مديرية السياحة هذه الشروط المرجعية لتتمكن من ضبط التقويم خالل ا

2023 . 

تدعو مديرية السياحة الوكاالت والشركات المتخصصة إلى تقديم مقترحاتهم لتنفيذ وإلدارة الفعاليات المدرجة )المرفق 

(، وتتطلع أيًضا إلى العمل مع وكاالت إنتاج وإدارة الفعاليات ذات الخبرة إلنتاج تقويم متنوع من األحداث واألنشطة  1

 . 2023في عام 

 هتم مديرية السياحة بشكل خاص بما يلي: ت

 واألنشطة العائلية  الفعاليات الثقافية والتراثية  -

 األحداث الرياضية / المغامرة -

 والترفيهيه   الحفالت والعروض الموسيقية -

   الجهات المستهدفة: 

 السكان المحليين   -1

 السياح المحليون )السياحة الداخلية( -2

 السياح األجانب   -3

 األولية: األسواق  -4

 دول أوروبا الغربية )إنجلترا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، هولندا، سويسرا(   -أ

 دول أوروبا الشرقية )بولندا، روسيا(   -ب

 األسواق الثانوية:   -5

 أسواق أوروبا الغربية )الدول االسكندنافية، بلجيكا(  -أ

 أسواق أوروبا الشرقية )بلغاريا والتشيك(   -ب
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 20 من 4 صفحة 

 

 عالوة على ذلك، يجب أن تراعي األحداث المقترحة ما يلي  -

 احداث عائلية  -1

   أحداث الشباب -2

 تاريخ وثقافة المدينة  -3

 

        الدفع:وطريقة  التأخيروغرامة  الفترة الزمنية  -2

في مدينه    2024من العام    شهباطولغاية شههر    2023شههر شهباط    ابتداءاً من تنفيذ رزنامة الفعاليات الواردةيتم   -أ 

 من مديرية السياحة في السلطة. المعتمد وحسب البرنامج الزمني  مديرية السياحة في السلطةالعقبة وبالتنسيق مع 

اذا تأخر  الناأا ف  ت تاف أا مأا البه  يأا  ت النلعأد النحأدد يأالع أد  بف ر عة أا )ة امأة مأال أة(   التةخخير:غرامةة  -  ب
  -ادناه: وحسب النسب المبينة 

( واحد باأللف عن كل يوم )أخير من قيمة اللوازم او الخدمات او االشببب ال ال)أ )أخر  0.001ما نسبببب)    -1
 ( يوم. 45الى  1الم)عهد فأ )وريدها او )نفيذها عن المدة  من 

االشببب ال ال)أ )أخر    ( اثنان باأللف عن كل يوم )أخير من قيمة اللوازم او الخدمات او0.002ما نسبببب)    -2
 ( يوم. 60الى  46الم)عهد فأ )وريدها او )نفيذها عن المدة  من 

( ثالث باأللف عن كل يوم )أخير من قيمة اللوازم او الخدمات او االشببب ال ال)أ )أخر  0.003ما نسبببب)    -3
 يوم فأكثر(.  61الم)عهد فأ )وريدها او )نفيذها عن المدة  من 

لحق بشةرا  اللوامم او الخدمات او اششةلال التي تخخر المتدهد في توريد ا  ا األحوال للسةلةةوفي جميع  

 او تنفيذ ا على حسابه دون سابق انذار وتحميله فروق األسدار.

 ةريقة الدفع:  - ج      

أو    حسههب االصههول وبدون أي نواق  لكل فعالية بشههكل منفصههل    واالنجاز  التنفيذ ة بعد  ييتم دفع قيمة المطالبة المال
 مالحظات.

 : المناقص  -3
 .   للموضوع أعالهمدعماً بالوثائق أن يقدم معلومات واضحة عن الشركة  المناق  يجب على 
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 20 من 5 صفحة 

 
 للمشتركين بالمناقصة انيا: التعليماتث

: سةطة ماط ة الع بة اال بصادية الخاصة، ما لم تدل البعة نات(تعات كةنة السةطة )ح ثنا وردت  ت هاه    مالحظة:
 ال  ياة عةى ة   ذلك.

ونف با الخاصأأأأة عةى  ن      مسأأأأةول ةيابغت عةى من ي ةب  ت االشأأأأب اذ  ااه الناا صأأأأة بن يحصأأأأ   افسأأأأا وعةى  
النعةلمات الالزمة لا لب ديم الع ر وان يبفام وي اعت ك  األملر البت لاا عال ة يالناا صأة بو تةك البت تةث  عةى  

 .هبسعار وض  
ي أأد  الع ر عةى ننلذع ع ر الناأأا صأأأأأأأأأأأأأأأة النأأدرع  ت هأأاا العطأأاء وي ل  الناأأا ف  بعب أأة الانلذع   -ب -1

 لالكو داول الكن ات واألسعار ويل   ويةرخ وثائق العطاء  ت األماكن النحددة 

 يشب ط بن يكلن تعب ة رانة بسعار اللحدة  ت  داول الكن ات ياألر ا  والكةنات يخط واضح -ب 

أمها إذا أراد المنهاق  تقهديم عرض    المنهاق ،ال أي تعهديهل على وثهائق العطهاء من قبهل  ال يجوز إدخه -ج

فان باسهههتطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصهههة منفصهههلة ترفق   المالحظات،بديل أو إضهههافة بعض  

شهههههراء اللوازم والخهدمهات شهههههريطهة أن يتقهدم بهالعرض األصهههههلي كمها هو مطلوب وللجنهة   بهالعرض،

 ترفضه. المختصة أن تنظر في عرضة البديل أو في السلطة االستشارية

 التالية:يجب على المناق  أن يقدم البيانات والمعلومات    -أ

 عنها.المفوض بالتهههوقيع  للمسؤولوكتاب التفويض  شركة،وضع منشاة المناق  فردا" كان أو  -ب 

يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شهيك مصهدق لصهالل السهلطة وألمرها بالمبلم المحدد في )ملحق  -ت 

كدليل على حسهن نية المناق  للدخول في المناقصهة وعلى  باسهم المناق  أو الشهركة    المناقصهة(عرض  

اقصههين  أن يكون ذلك من مصههرف أو مؤسههسههة مالية مرخصههة للعمل في األردن وتعاد هذه الكفالة للمن

أمها    العطهاء،( أيهام من تهاريخ قرار إحهالهة  7السهههههلطهة خالل )  تقررهالهذين لم يحهال عليهم العطهاء حسهههههبمها  

  العقد.المناق  الذي يحال علية العطاء فتعاد إلية هذه الكفالة بعد أن يقدم كفالة حسن التنفيذ ويوقع 

ذي توجه إليه كافة الرسههههائل  عنوان المناق  الكامل الرسههههمي في األردن ليعتبر عنوانه الرسههههمي ال -ج

واإلشههعارات وكل إشههعار أو رسههالة تبعث مسههجلة على هذا العنوان تعتبر وكسنها قد سههلمت إليه أي  

معلومهات أخرى يطلهب إلى المنهاق  تقهديمهها أو إرفهاقهها بعرضهههههه إذا ورد لهها ذكر في الشهههههروط أو  

 التعليمات.المواصفات أو هذه 

  أمهام أي بنهد من البنود الواردة في جهداول الكميهات على أنهها القيمهة تعتبر األسهههههعهار التي يهدونهها المنهاق -2

الكاملة والشههاملة لذلك البند بصههورة جاهزة للتسههليم وأنها تشههمل كذلك أرباح المناق  وتعويضههه عن أي 

 التزامات أخرى قد يتحملها وفقا لهذا العقد.
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 20 من 6 صفحة 

توضهيل االلتبا:: إذا كان هناك أي التبا: أو كانت هناك حاجة لالسهتفسهار عن أي توضهيل لوثائق العطاء  -3

على البريد االلكتروني  االلتبا:  من اجل التوضهيل وإزالة    السهلطةفعلى المناق  أن يتقدم بطلب خطي إلى 

ويتم توزيع اإلجابات على االسههتفسههارات على جميع المناقصههين    a.jotender@asezالبريد االلكتروني  

 التاريخ الوارد في اعالن دعوة العطاء موضوع البحث. للعطاء حسب المتقدمين 

( يحتوي على نسخة  1طريقة تقديم العروض: على مقدم العرض تقديم العروض بالشكل التالي مغلف رقم )  -4

( من العرض  2( يحتوي على نسخة عدد )2وصورة( ومغلف رقم ) ( من العرض الفني )أصل  2عدد ) 

( في  1،2،3( كفالة دخول العطاء وتوضع المغلفات ذوات األرقام )3المالي )أصل وصورة(ومغلف رقم ) 

مغلف واحد ويكتب عليه من الخارج رقم واسم العطاء وأسم الشركة وعنوانها كامل، ويرفق مقدمو العروض  

 ً في حزمة واحدة وكفالة دخول العطاء في مغلف منفصل، مع ضرورة تعبئة ملحق    المغلفات الثالثة معا

  .عرض المناقصة وختم جميع وثائق العطاء وارفاق نسخة الكترونية من العرض الفني فقط

وذلة  ببةل الموعةد والتةاري     المفوضةةةةةين  يودع في صةةةةةنةدوق الدةةا ات ومدنون سلى رسي  مجل -5

ملعد ت ديم الع ور يإشعار رطت يبعث يا إلى   النفلض ن تخ    ويمكن لرئي: مجل: المقررين لإليداع

العطاء ولن تاظ  السأأةطة  ت بع ع ر يصأأةاا يعد   حصأأةلا عةى وثائق  ك  من الناا صأأ ن الاين كانلا  د 

 مجةس النفلض ن  ل لد مب ر  لع لالك البخر    النحدد لالك إال إذا ا با  رئ س  الل ت 

ويظأ    ت أدينأاور: يعبب  الع ر الن أد  مةهمأا لةناأا ف وال يجلز سأأأأأأأأأأأأأأحأب هأاا الع ر يعأد  إلهام أة الع   -5

( يلمأا ا بأداء من رر  ملعأد تم تحأديأده  يأداو الع ور إال 90لفب ة )  يأاالع ر مةهمأا لةناأا ف الأاع ت أد   

 إذا حدد  ت دعلة العطاء مدة البها  بطلل من هاه الندة. 

 .على المبيعات  غير شاملة الضريبة العامةعلى المناق  تقديم أسعاره بالدينار األردني  -6

( لسهنة 8المشهتريات الحكومية رقم )م  تقييم العروض: يتم دراسهة عروض المناقصهات وتقييمها بموجب نظا -7

 يكون المناق  على اطالع ومعرفة بها  أنوالتعليمات الصادرة بموجبة والذي يفترض  والمالحق 2022

 -العروض: أسلوب تدقيق    -8

تكلن عة أة هأاه    بنإذا و أد  ت الع ر رطأا بو تاأا ي   ن حسأأأأأأأأأأأأأأأاب  نةأة بع مبة  ومأا يجأب   -ب

ة الحق  بعدي   نةة النبة  ينا يبفق وتطب ق سأأأأأأأأأع  اللحدة  سأأأأأأأأأةطالالجنةة  بطب ق سأأأأأأأأأع  اللحدة  

 النبة  ا  نالت لةعطاء. وبالبالت يبم تعدي  مجنلو األسعار بو

mailto:tender@aseza.jo
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 20 من 7 صفحة 

 إذا و   تباين   ن العدد الناكلر ياألر ا  والناكلر كباية يالكةنات  بعبب  كباية  -ب 

 الكةنات هت النةهمة وتصح ح ال  نة تبعا لالك. -ت 

يبم تصأأأأح ح النجنلو ويكلن النجنلو النصأأأأحح     خنةإذا و د رطخ  ت بع من العنة ات الحسأأأأا  ة   - ع

 مةهما لةناا ف.

ت  ي ع ضأأأة بو بن ت ل    بنةجاة  الةلطة بو مبال    اا،  إذا  ا  الناا ف  بسأأأع    اد يصأأألرة مغ -د 

  بصح ح الغةط مسبخنسة يخسعار السلق ال ائجة وبسعار الناا ص ن اآلر ين. 

ــلـطة بحقـها  ي ضهـمال أق عرض لير متقـيد بـهل ما ورد  ي هذا التعليـمات كـما  -9 تحتفظ بحقها    تحتفظ الســـــــ

تراا مناســـباإ ولحالة العطاء  ي ر ض أق عرض دون بيان األســـباب ويحل للســـلطة اختيار العرض الذق 

دون التقيد بأقل العروض قيمة، كما يحل للســـــــــلطة ضحالة العطاء ج ئيا وعل  أاثر من مناقص ويتم كل 

 .أق تعويضذلك دون أن يهون ألق مناقص لم يف  بالعطاء أق حل  ي مطالبة السلطة ب

( يل   14السأأأأأأأةطة لبل    الع د رالل  ب ة ) إلىيب د     بنكفالة حسأأأأأأأن الباف ا: عةى الناا ف الفائه يالعطاء  -10

ي أد  لةسأأأأأأأأأأأأأأةطأة  كفأالأة حسأأأأأأأأأأأأأأن الباف أا ) بأ  تل      بنيأإحأالأة العطأاء عة أة وعةى الناأا ف   ب الةأةمن تأاري   

% من   نأة الع أد وذلأك ضأأأأأأأأأأأأأأنأانأاذ لباف أا الع أد تاف أااذ تأامأا ولأد   مأا يب تأب عةى  10ننلذع االتفأا  أة( ينبة  

عجه عن ت أديم    بور ي تل    االتفأا  أة    بواسأأأأأأأأأأأأأأباك    بوتأخر  الناأا ف    وإذاالبعاأد و أاء ألة ار الع أد  

لبة  عادها يحق لةسأأةطة مصأأادرة كفالة الناا صأأة الن   ة يع ضأأا دون ال  لو إلى كفالة حسأأن الباف ا النطة

  .يخع تعليي يشخناا بولنطالبة  اا ال ضاء وال يكلن لةناا ف بع حق  ت ا

 

 

 

 



 مديرية الشؤون المالية  المملكة األردنية الهاشمية  2022 57-رقم عطاء لوازمال

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2022 -  كانون اول 
نشاطات وفعاليات سياحية ضمن رزنامة فعاليات في   تنفيذ

 2024-2023للعام مدينة العقبة ومنطقة رم 

 

 20 من 8 صفحة 

 

 

 

 

 

 :إرسال العرض إلى العنوان التالي . يجب -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،   

األشغالقسم اللوازم و  

 

 

 

 

 

 

 

 



 مديرية الشؤون المالية  المملكة األردنية الهاشمية  2022 57-رقم عطاء لوازمال

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2022 -  كانون اول 
نشاطات وفعاليات سياحية ضمن رزنامة فعاليات في   تنفيذ

 2024-2023للعام مدينة العقبة ومنطقة رم 

 

 20 من 9 صفحة 

 

 

 

 

 

 

 واالتفاقية والصيانة نماذج المناقصة والكفاالت /ثالثا 

 عرض المناقصة 1-ج    

 نموذج كفالة المناقصة   2-ج    

 نموذج كفالة حسن التنفيذ  3-ج    

 نموذج االتفاقية4-ج    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مديرية الشؤون المالية  المملكة األردنية الهاشمية  2022 57-رقم عطاء لوازمال

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2022 -  كانون اول 
نشاطات وفعاليات سياحية ضمن رزنامة فعاليات في   تنفيذ

 2024-2023للعام مدينة العقبة ومنطقة رم 

 

 20 من 10 صفحة 

 

 1- ج 

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

 رئ س مجةس النفلض ن  عطل ة
الكن ات و ن   وثائق العطاء وتعة نات الناا صأأأأة  يعد بن  ناا  دراسأأأأة د   ة لةشأأأأ وط وملاصأأأأفات و داول   -1

 الخاصة  بلريد................................................
النأاكلرة بعاله وتفاناأا مأاه باأا و ن   الظ وم النح طأة  اأا وة  هأا من األملر البت لاأا عال أة  اأا  أخناأا  

ةلاز  و  اذ لش وط وملاصفأأأأأأأأأأات العطأأأأأاء وباألسعار  نحن النل ع ن بدنأأأأأاه نع ر  أأأأأأأأأأان ن ل   بلريأأأأأأأأأأد هاه ال
بو بع مبة  رر  يصأأأأأأأأأأأأبح مسأأأأأأأأأأأأبح ا ينل ب    درة دياار بردنت الناكلرة  ت  داول الكن ات ينبة  إ نالت و 

 ش وط هاا العطاء.
رأأأأالل الندة البت نحددها      ونبعاد  ت حالة  بلل ع ضاا هاا بن نأأأألرد ونسةم الةلاز  النشنللأأأأة  ت الع د   -2

  ت ع ضاا اعببارا من تاري  تبةغاا   ار ا حالة.
ونبعاد  ت حالة  بلل ع ضأأاا بن ن د  الكفالة النطةلبة يحسأأن الباف ا من مصأأ م بو مةسأأسأأة مال ة مسأأجةة   -3

%( من   نأة العطأاء النأاكلر بعاله وو  أا لانلذع الكفأالأة  10األردن وم بللأة لأديكم وذلأك ينبة  يعأادل ) ت  
 الن   ة.

يل  ا بأداء من البأاري  النحأدد لفبح العطأاء ويب ى هأاا الع ر   90ونلا ق عةى بن نةبه   اأاا الع ر لنأدة   -4
 مةهما لاا ط ةة هاه الندة.

ال سأأأأن ة والبل    عة اا  ان ع ضأأأأاا هاا م    ار ا حالة يشأأأأك  ع دا مةهما   والى بن يبم إعداد اتفا  ة الع د  -5
   ااا

 ونعةنكم كالك يخنكم ة   مةهم ن يإحالة العطاء عةى ا   األسعار وإنكم ة   مةهم ن يإ داء بسباب ذلك.  -6

 .... ح ر  ت هاا ال ل  ...........................................من شا  .................
 وراتنة................  تل  عااسم الناا ف .................................................

 ياعبباره .................................................................................... 
 ومفلضا رسن ا لبل    هاا الع ر ون اية عن الناا ف.

 ...... .....البل   . ...................... ....... االسملشاهد: ......................العالان
 .....................................................................  وعالانا مكان عنةة

 
 
 
 



 مديرية الشؤون المالية  المملكة األردنية الهاشمية  2022 57-رقم عطاء لوازمال

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2022 -  كانون اول 
نشاطات وفعاليات سياحية ضمن رزنامة فعاليات في   تنفيذ

 2024-2023للعام مدينة العقبة ومنطقة رم 

 

 20 من 11 صفحة 

 2  – ج 

 نموذج كفالة المنابصة 

Form of Tender Guarantee 

 

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

إلى السهههههادة )صهههههاحب العمهل(: ........................................................... لقهد تم إعالمنها أن المنهاق  

................ سهههيتقدم بعرض للمناقصهههة للمشهههروع  شهههركة: ......................................................... 

المنوه عنه أعاله اسهتجابة لدعوة العطاء، ولما كانت شهروط العطاء تن  على أن يتقدم المناق  بكفالة مناقصهة مع  

مصهههههههههههرفهههههههنههههههها:   فههههههه ن  طهههههههلهههههههبهههههههه،  عهههههههلهههههههى  وبهههههههنهههههههاء   عهههههههرضهههههههههههه، 

.... يكفهل بتعههد ال رجعهة عنهه أن يهدفع لكم مبلم:  بنهك .................................................................... 

 ................................................ عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب ما يلي:

انقضاء   -أ قبل  أو  العروض  لتقديم  موعد  آخر  انقضاء  بعد  بسحب عرضه  قام  منكم،  موافقة  بدون  المناق ،  أن 

 ( يوما، أو 90لمحددة به)صالحية العرض ا

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

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

( يوما ويتعين إعادتها إلينا، كما أن هذه الكفالة  90قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )وعلى أن يصلنا الطلب  

 تحكمها القوانين المعمول بها في األردن. 

 

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

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

 ...........................................تاريخ: ال

 

 

 

 

 

 

 

 



 مديرية الشؤون المالية  المملكة األردنية الهاشمية  2022 57-رقم عطاء لوازمال

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2022 -  كانون اول 
نشاطات وفعاليات سياحية ضمن رزنامة فعاليات في   تنفيذ

 2024-2023للعام مدينة العقبة ومنطقة رم 

 

 20 من 12 صفحة 

 3-ج

 سلةة منةقة الدقبة اشبتصادية الخاصة 

 نموذج ضمان األدا  )كفالة حسن التنفيذ( 

Performance Guarantee 

.................................................................................... يسرنا إعالمكم بسن  إلى السادة:  

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

( رقهم  الهعهطهههاء  ...........        /         بهخصهههههو   بهمشهههههروع:  ) (الهمهتهعهلهق  بهمهبهلهم:   .............................

وذلهك لضهههههمهان تنفيهذ العطهاء المحهال عليهه حسهههههب   ........................ ( دينهار أردني............................ 

بمجرد ورود أول طلهب خطي منكم المبلم    –الشهههههروط الواردة في وثهائق عقهد المقهاولهة، وأننها نتعههد بهسن نهدفع لكم  

مع ذكر األسههباب الداعية لهذا الطلب بسن المقاول قد  –و أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شههرط  المذكور أ

وذلك بصهههرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضهههاة من    –رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد 

إصهههدارها ولحين تسهههلم األشهههغال وتبقى هذه الكفالة سهههارية المفعول من تاريخ    جانب المقاول على إجراء الدفع.

المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيا بتاريخ ........... شههر ............... من عام ................ ما لم يتم تمديدها  

 أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل.

 

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

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

 ............................... التاريخ: ............... 
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 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2022 -  كانون اول 
نشاطات وفعاليات سياحية ضمن رزنامة فعاليات في   تنفيذ

 2024-2023للعام مدينة العقبة ومنطقة رم 

 

 20 من 13 صفحة 

 4-ج

 
 اتفابية الدقد  نموذج 

Form of Contract Agreement 

 

 
         : ربم الدةا                                                             المشروع: 
 

 
 لسنة  ............... شهر  ......... من..........ذا اليوم ةي  ةة ف ةيةاشتفاب  ذهة  حررت

 بين
 األول" الفريقعلى اعتباره "ويمثلها رسي  مجل  المفوضين  سلةة منةقة الدقبة اشبتصادية الخاصةالدمل  صاحب

 و
 الثاني" الفريق" المقاول السادة ............................ويمثلها ................................. على اعتباره

كان قد قبا بعرض المناقصاااة الذق تقدم بل المقاول   ولما،  بتنفيذ المشاااروع ي   كان صااااحل العما راغبا في ين يقوم المقاول  لما

                       وفقا لشروط العقد،  لتنفيذ يشغال المشروع وانجازها وإص ح يية  يوب فيها

 بين الفريقين على ما يلي: اشتفاقتم  فقد
 المشار سليها فيما بدد.   الدقدوالتدابير الواردة في  ذه اشتفابية نف  المداني المحددة لها في شروة  للكلمات يكون - 1
  ذه اشتفابية وتتم برا تها وتفسير ا بهذه الصورة:  منالوثاسق المدرجة تاليا جم ا ش يتجمأ  تدتبر - 2

 . ............. ....... ........................................ ربم:القبول"  كتاب" -أ
 .. ...................................................": عرض المنابصة كتاب" -ب
 .. ............. ......ربام: ...............................المنابصة ذات األ مالحق -ج
 ... ................................................(: الدقد )الخاصة والدامة شروة - د
 .. ....... .....: ........................................................المواصفات - ه
 .. ........................... (:األخرى والجداولالمسدرة )جداول الكميات  الجداول -و

  الدقد المقبولة" بيمة       -3
 .............. اإلنجام" ......................................................... مدة" ▪
 ............................. غرامة التخخير ......................................... ▪

.........  وصل رسوم ةوابع ربم...............
 ..................... وصل جامدةةةة ربم ..

 القيمة .........................التاري ................... 
 القيمة .........................التاري ................... 

وسنجام ا وفقا ألحكام   األشلالبتنفيذ    المنابصوفقا للشروة، يتدهد    للمنابصصاحب الدمل بدفع الدفدات المستحقة    بيام  سما   –  4

 . واشلتمام بالقوانين المرعية داخل حدود المنةقة الخاصة الدقد
بيمة    المنابصبخن يدفع سلى  الدملالمقاول بتنفيذ األشلال وسنجام ا وسصالح أية عيوب فيها وتسليمها، يتدهد صاحب  بيام سما  - 5

 الدقد. يف الدقد بموجب أحكام الدقد في المواعيد وباألسلوب المحدد 
 اشتفابية وتوبيدها في الموعد المحدد أعاله وذل  وفقا للقوانين المدمول بها.  ذهتقدم فقد اتفق الفريقان على سبرام  ما على وبنا 

 

 ( المناق  الثاني ) الفريق األول )صاحب العمل( الفريق
 رئي: مجل: المفوضين : االسم 
 .................................. : التوقيع

 :  االسم 
 : .................................... التوقيع

 
 ذلك:شهد على  وقد        ذلك: وقد شهد على 
 رئي: قسم اللوازم واإلشغال الوظيفة:     مدير الشؤون المالية الوظيفة:

 التوقيع:        التوقيع:



 مديرية الشؤون المالية  المملكة األردنية الهاشمية  2022 57-رقم عطاء لوازمال

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2022 -  كانون اول 
نشاطات وفعاليات سياحية ضمن رزنامة فعاليات في   تنفيذ

 2024-2023للعام مدينة العقبة ومنطقة رم 

 

 20 من 14 صفحة 

 - : والخاصة رابدا: الشروة الدامة

 الشروة الدامه  -1

ً بموجبه  الصادرة    تعليمات والوالمالحق    ( 2022( لسنة )8نظام المشتريات الحكومية رقم ) احكام  تعتبر     عامة   شروطا

  . لهذا العطاء وأن تقديم عرض المناق  يعتبر التزاماً منه بسنه قد اطلع عليها وتفهمها وقبل بجميع بنودها  وخاصة

 : الخاصة الشروة -2

 .الدامة على المبيداتالضريبة  ةاألسدار بالدينار األردني غير شامل .1

الفداليات   .2 واشعمار    لجميعان  المجتمع  وفنية    والمجاشتفسات  وثقافية  عاسلية  الدقبة   ورياضيهمن  مدينة  تدك   وية 

 الساحلية ومنةقة رم. 

 وأفضلوالدراسة    الخبرةبنا  على    وتقديمها  لكل فدالية  من خالل عرض تقديمي  واألفكارتقديم المقترحات  على المنابص   .3

 الممارسات في  ذا المجال.

منفصلة لكل فدالية يتم اشتفاق عليها مسبقا، تتضمن التماماته وما سيتم تنفيذه  على الشركة الفاسمة بالدةا  اعداد اتفابية   .4

 المترتبة على السلةة بحيث ش تتحمل السلةة اية تبدات مالية سضافية. تواشلتماما

 يتم تحديد أوبات تنفيذ الفداليات من ببل السلةة وبالتنسيق المسبق مع المتدهد.   .5

 ار الفترة المذكورة. تنويع تصنيف الفداليات على مد  .6

بتجهيم موابع الفداليات بالكامل مع تقديم الدعم اللوجستي من السلةة فيما يخص التصاريح الالممة   يلتمم المنابصان   .7

 ( covid 19الشروة الواجب توفر ا فيما يخص  ةومراعا  (.دون أي تبدات مالية والموافقات

 الثبوتية والقانونية والخبرات في  ذا المجال. يجب على المنابص تقديم اشوراق .8

 ( فرع  ة21كما ورد في البند ) مع السلةة بالتنسيقتسويقية للمشروع الخةة التنفيذ يجب على المنابص اشلتمام ب .9

المنابص ب  .10 الفداليةيلتمم  للفداليات باإلضافة سلى جميع ترتيبات ما بدد  الميمانية والتصميم والتخةية والتنفيذ  من   إعداد 

سعادة موابع تنفيذ الفداليات الى ما كانت علية وتنظيفها واش لن يتم صرف كفالة حسن التنفيذ للفدالية التي نص عليها 

 سابقا. 

لكل فدالية على حدا دون ان تتحمل السلةة أي تبدات مالية  ضد الحوادث والكوارث    بتقديم بوليصة التخمين  المتدهد يلتمم   .11

  بانونية.او 

  وتقديم خدمات اشمن والحماية للمكان ةيلة فترة سبامة الفدالية وتنظيم الحشود  تقديم خدمات الحمايةبص بيلتمم المنا  .12

مديرية  –سلةة منةقة الدقبة اشبتصادية الخاصة وبالتنسيق مع  عن تسويق الحدث والترويج له مسؤول المتدهد سيكون .13

 السياحة.

 بالمدايير الدولية والمهنية لتسليم الفداليات  المنابص يلتمم  .14

 ، حيثما أمكن ذل ، الموردين المحليين الموجودين في الدقبة ووادي رم  سيستخدم المتدهد  .15

 هوى جنوبي والدالمة التجارية الخاصة بمنةقة الدقبةالستشمل جميع الفداليات التي سيتم سنتاجها شدار   .16

 مؤشرات األدا  الرسيسية لألحداث والوفا  بها تقرير توفير يلتمم المتدهد ب  .17



 مديرية الشؤون المالية  المملكة األردنية الهاشمية  2022 57-رقم عطاء لوازمال

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2022 -  كانون اول 
نشاطات وفعاليات سياحية ضمن رزنامة فعاليات في   تنفيذ

 2024-2023للعام مدينة العقبة ومنطقة رم 

 

 20 من 15 صفحة 

٪( من 10)  المتدهدمسؤول عن تخمين الرعاية والدعم المالي لكل فدالية سذا لمم األمر وستكون حصة    المتدهدستكون    .18

 الرعاية 

حداث المدرجة سذا مديرية السياحة لها الحق في سللا  أو سعادة جدولة أي من األ  - اشبتصادية الخاصة  سلةة منةقة الدقبة   .19

   أسباب.دون ابدا  أي  دون ان تتحمل السلةة أي تبدات بانونية او مالية مرلمم األ

في اتباعها،    يرغبابتراح الصيلة التي    للمنابصيُتر   والنموذج المالي المقترح لكل حدث    على المنابص ان يقدميجب   .20

 :والتي يمكن أن تكون

 الدقبة اشبتصادية الخاصة ممول بالكامل من ببل سلةة منةقة  -أ

 مع سمكانية تامين رعاية خارجية ممولة جمسياً من ببل سلةة منةقة الدقبة اشبتصادية الخاصة -ب

 من بيع التذاكر واي خدمات مدفوعة  نماذج تقاسم اإليرادات -ج

 ما يلي: تضمنفدالية يلكل تقديم تصور كامل  المنابصيجب على  .21

 الدام للفدالية تحديد المفهوم -أ

 الجمهور المستهدف  تحديد -ب

 ابتراح المواعيد -ج

 بالتفصيل  ابتراح البرنامج - د

)تخص حملة التسويق الربمي والتقليدي  مع تقديم خةة مالية منفصلة لكل فدالية    للفدالية  ابتراح حملة تسويقية - ه

 فقة( 

 لكل فدالية ابتراح مؤشرات األدا  الرسيسية  -و

 

 الفداليات المةلوبة  خامساً:

 وتراثية: عاليات ثقا ية  ❖
 : )مهرجان الصوت والضوء(ليالي العقبة  •

 ساحة الثلرة  – ةعة الع بة : الموقع
 مسنى   تحت  ومابص  االسبلو  سبلوألاعطةة نااية    دائنًا ي ا  م ت ن  ت األسبلو  ت  حدًثا بسبلعً امن الن ب ح ان تكلن هاه الفعال ة  

 ت ساحة الثلرة الع ب ة الكب ى و ةعة ايال ) بجا هات ثا بة  ت النل  (  صف مصلرة  ب ا ة الصلت والضلء  ل الت الع بة البت تع ر
 ا سالم ة، من رالل تصن م وتاف ا  صة الحدث او بكث  من  صة وع ضاا يخسةلب الصلت والضلء 

 العقبة للفن والثقا ة: أسبوع •
 عدة ملا    ت مدياة الع بةالموقع: 

الفعال ة عةى مدة   الى امس ات شع ية   إضا ة تبضنن معارر  ا ة وتشك ة ة وع ور ث ا  ة وا بناع ة و الن شعب ة    بيا   5سبنبد 
   ومس ح ة

 مهرجان العقبة الدولي للسمسمية:  •
 : مدياة الع بةالموقع

والبت تشبا  يالة السنسن ة النلس   ة، ح ث يبم دعلة   ق وعاز  ن   األحن يضم مشارك ن من دول حلر البح     إ ة نتما  ان  
  تنبد الفعال ة عةى يلم ن ملاهبام وتاري  هاه االلة. وإ  ازمع و  ن لةنشاركة 
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 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2022 -  كانون اول 
نشاطات وفعاليات سياحية ضمن رزنامة فعاليات في   تنفيذ

 2024-2023للعام مدينة العقبة ومنطقة رم 

 

 20 من 16 صفحة 

 
  عاليات رياضية وتر يهية:  ❖
 مهرجان العقبة الدولي للت لج عل  الماء •

 الع بة  رة ج عدة ملا   عةى : الموقع
اك وبات يح ية والبهلج عةى الناء ت ا   ت عدة ملا   عةى رة ج الع بة تبضنن العب ن ومةدين عالن  ن، وتنبد عةى  وع ور   عال ة  

 . محب م تهلج  ت نفس الف يق  12وبنشاركة ما ال ي   عن  ثالثة بيا  رالل عطةة نااية األسبلو
 مهرجان رم روك الغنائي •

 : وادع ر  الموقع
    البااك   إمكان ةمل   مااسب  ت وادع ر  يبخةةاا ع ور ملس   ة وةاائ ة لفاان ن و  ق ملس   ة م    عال ة ةاائ ة اسبع اض ة  ت

 (  ت مدياة الع بة. AQABA Rockومن الننكن ان يببعاا  عال ة )
 تحت الماء للتصوير الدولية مسابقةال •

 رة ج الع بة: الموقع
  7وبنشاركة   الناء  ت رة ج الع بة، تظا   نال ة الح اة البح ية وتشج  رياضة الغلصمساي ة مد لعة أل ض  صلرة  بلة ا  ة تحت  

 دول مخبةفة عةى األ    
 (Cirque de la mer)سيرك البحر  •

 الع بة مدياة: الموقع
 سبعة بيا   وينبد عةى  الى ع بات طعا  إضا ةوالعاب رفة وما   ن وهلائ ة  ما  ان ت   ات عائةت يبضنن العاب وع ور  اةلان ا  

 البحر  أعماقلبحث عن الكن   ي الدولية لمسابقة ال •
 الع بة رة ج: الموقع

، تبم النساي ة عةى م اح  وتنبد الفعال ة   ت رة ج الع بة   كنال سةسةة من الغطسات يحًثا عن كاه ةارق   مساي ة يباا س   اا الالعبلن 
 دول   7وبنشاركة ال ي   عن  عةى يلم ن

 مهرجان العقبة لموسيق  الجاز  •
 الع بة مدياة: الموقع

ثالثة وتنبد الفعال ة عةى  يبم   اا ت ت ب عدة  عال ات ح ة  ت مخبة  ملا    ت الندياة    بيا  ما  ان ملس  ت لنلس  ى الجاز رالل عدة  
 ايا 
 المناطيد الطائرة مهرجان  •

 وادع ر  : الموقع
   مشاركة.مااط د  7وبعدد ال ي   عن   اسبع ار لةنااط د الطائ ة من عدة دول يبخةةاا يلم ن عال ة تنبد عةى 

 (Skydiveرياضة القف  المظلي ) •
 و/او الع بة  : وادع ر  الموقع

 . الع بة عال ة مد لعة لنحبت النغام ة والبشليق من الننكن ع دها عدة م ات رالل العا   ت وادع ر  او 
 (Drone Showعرض الطائرات المسيرة ) •

 : مدياة الع بةالموقع
  20ل سم للحات مض  ة  ت سناء الع بة يندة ال ت   عن    األ   ( طائ ة عةى  500  –   400ع ر  لع لةطائ ات النس  ة يبضنن من ) 

 . 2023د   ا رالل عش ة راس الساة 
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 20 من 17 صفحة 

 

 

 

 

 - : السياحية جدول التخ يل الفني لشركات تنظيم الفداليات  سادساً:

   (:)عالمة تقييم الشركة بالشركةجدول التخ يل الخاص   -

 البند ( 40)العالمة من 

 )مدعماً بالوثائق(  المالية الشركة والمالئة راس مال  10

 سنوات( مدعماً بالوثائق  5)حد أدنى  عدد سنوات الخبرة 5

 )مدعماً بالوثائق(   شهادات الخبرة والجوائزو عدد الكادر والمؤهالت 10

10 
)مدعماً   )خبرات سابقة( وأسماء الجهاتوالمحلية الفعاليات والمشاريع الدولية واإلقليمية 

 بالوثائق( 

 عضوية المنظمات المحلية والدولية 5

 

   (:)عالمة تقييم الفدالية حداعلى  فداليةجدول التخ يل الخاص بكل  -

 ( 60من )  العالمة البند

 25 العرض التقديمي الخاص بكل فعالية على حدا

 15 الخطة التسويقية المقترحة لكل فعالية على حدا 

 5 مشابهة للفعالية المطلوبة )كل فعالية على حدا(  فعاليةخبرات الشركة السابقة بتنفيذ  

 5 األدوات الفنية والتكنولوجية التي سيتم استخدامها في تنفيذ الفعالية )كل فعالية على حدا( 

 10 التنفيذ للفعالية ومدى تناغمها مع الشروط المطلوبة في العطاء  خطةتقديم 
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 20 من 18 صفحة 

 

 

    -دالمه النهاسية :ل سابداً : ةريقة التقييم الفني ومدادلة احتساب ا

عالمة   -1 جمع  خالل  من  حدا  على  فدالية  لكل  مقسمة  نهاسية  الدالمة  احتساب  سيتم 

 التخ يل الفني للشركة وعالمة التخ يل الفني لكل فدالية على حدا. 

 المة الفدالية( مثال :) عالمة تخ يل الشركة + عالمة فدالية ليالي الدقبة = ع

%  65عالمة  يتم فتح الدروض المالية للشركات التي تم تخ يلها فنياً وحصلت على   -2

  ألصحابهافنياً    غير المؤ لة وتداد الدروض المالية  لفدالية واحدة على األبل  فما فوق  

 مللقة. 

 سيتم احتساب الدالمة المالية بشكل جمسي لكل فدالية على حدا. -3

احتساب   -4 ليتم  فدالية  لكل  المالية  الدالمة  مع  فدالية  لكل  الفنية  الدالمة  جمع  سيتم 

 الدالمة النهاسية التي من خاللها سيتم اإلحالة النهاسية.  

   اشحتساب:مدادلة 

 )عالمة تقييم الشركة + عالمة تقييم الفدالية(  x( 65%عالمة التقييم الفني = ) 

منابص )يحسب السدر اإلجمالي للفدالية الواحدة( / سدر  للعالمة التقييم المالي = ابل سدر 

 x  (%35  )المنابص  

 ( ويتم حسابها عن ةريق المدادلة التالية: 100عالمة التقييم النهاسية )من 

 ( %35تقييم المالي )من ال( + عالمة %65الفني )من التقييم عالمة 
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 20 من 19 صفحة 

 .الخالصة النهاسية  :ثامناً  

 في وثاسق الدةا : الواردةالشروة حسب    تنفيذ فعاليات ونشاطات سياحة بمدينة العقبة  :المشروع

 مالحظات القيمة اشجمالية  الفدالية الربم

1 
حسب الشروة المرجدية الواردة   ليالي الدقبة )مهرجان الصوت والضو (

 في وثاسق الدةا  
  

2 
حسب الشروة المرجدية الواردة في وثاسق   أسبوع الدقبة للفن والثقافة 

 الدةا  
  

3 
حسب الشروة المرجدية الواردة في   مهرجان الدقبة الدولي للسمسمية 

 وثاسق الدةا 
  

4 
الشروة المرجدية الواردة  حسب  مهرجان الدقبة الدولي للتملج على الما 

   في وثاسق الدةا 
  

   حسب الشروة المرجدية الواردة في وثاسق الدةا  مهرجان رم رو  اللناسي  5

6 
الدولية حسب الشروة المرجدية الواردة في   مسابقة التصوير تحت الما  

 وثاسق الدةا 
  

7 
الواردة في  حسب الشروة المرجدية  (Cirque de la Mer)سير  البحر 

 وثاسق الدةا 
  

8 
الدولية حسب الشروة المرجدية   مسابقة البحث عن الكنم في أعماق البحر

 الواردة في وثاسق الدةا 
  

9 
حسب الشروة المرجدية الواردة في وثاسق   مهرجان الدقبة لموسيقى الجام

 الدةا  
  

   وثاسق الدةا حسب الشروة المرجدية الواردة في  مهرجان المناةيد الةاسرة  10

11 
حسب الشروة المرجدية الواردة في   ( Skydiveرياضة القفم المظلي )

 وثاسق الدةا 
  

12 
حسب الشروة المرجدية   ( Drone Showعرض الةاسرات المسيرة ) 

 الواردة في وثاسق الدةا 
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