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 17 من 1 صفحة

 
 

 -:يـــــــاتالمحتو
 

 موضوع العطاء. أوال :  

 التعليمات للمشتركين بالمناقصة . ثانيا : 

 الكفاالت واالتفاقية نماذج المناقصة و /ثالثا

 عرض المناقصة 1-ج

 نموذج كفالة المناقصة 2-ج

 
 

 المملكة األردنية الهاشمية

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 المالية شؤون الديرية م
 قسم اللوازم واألشغال

 

 
 

 

طة ( الخاص بعقد برامج تدريبية متنوعة لموظفي سل74/2018رقم ) العطاءلوازم

 منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
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 17 من 2 صفحة

 نموذج كفالة حسن التنفيذ 3-ج

 نموذج االتفاقية 4-ج
 

  العامة والخاصةالشروط  :     رابعا  

 المرجعية.الشروط  :  خامسا  

 .التزامات الفريق الثاني : سادسا  

 .االولالتزامات الفريق  : سابعا  

 الخالصة النهائية.جدول الكميات النهائي وثامنا: 
 

 

 

 ( صفحة21مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفئة المستهدفة اسم البرنامج
د عد

 المرشحين

عدد 

 الدورات

الساعات 

 التدريبية

لغة 

 التدريب

التاريخ 

المتوقع لعقد 

)عام  البرنامج

2018) 

آخر موعد لعقد 

 البرنامج

حل المشكالت 

 واتخاذ القرار

وفق خطة التدريب 

والمرشحين للترفيع 

والموظفين الذين  الوجوبي

 تتطلب وظيفتهم ذلك

50 2 30 
اللغة 

 العربية

 21/10من 

- 20/12 
20/12/2018 

إدارة وتوجيه 

الفرق 

 والمرؤوسين

المدراء/ رؤساء األقسام 

والموظفين الذين  والشعب

  تتطلب وظيفتهم ذلك

50 2 30 
اللغة 

 العربية

 21/10من 

- 20/12 
20/12/2018 

 .أوال: موضوع العطاء

 
وازم لبموجب العطاء متخصصة  جههد مع بالتعاق غب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتر

 لخاصةاعقد برامج تدريبية متنوعة لموظفي سلطة منطقة العقبة االقتصادية ل (2018/ 74)رقم 

ردة في الوا يةوالشروط المرجعالمبينة في الجدول ادناه البرامج والبرنامج المكاني والزماني حسب 

  .وثائق العطاء
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 17 من 3 صفحة

النزاهة واألمانة 

في العمل 

وإظهار 

 الموثوقية

 20 2 50 كافة الموظفين
اللغة 

 العربية

 21/10من 

- 20/12 
20/12/2018 

العناية بالذات 

وإدارة ضغوط 

 العمل

رؤساء األقسام والشعب/ 

الموظفين الذين يعملون في 

 وظائف ضاغطة

50 2 20 
اللغة 

 العربية

 21/10من 

- 20/12 
20/12/2018 

Business 

Writing and 

Communic

ation 

وفق خطة التدريب 

والموظفين الذين تتطلب 

 وظيفتهم ذلك

20 1 30 
اللغة 

 إلنجليزيةا

 21/10من 

- 20/12 
20/12/2018 

كشف التزوير 

 والتزييف

 -مديرية خدمات المستثمرين

 مديرية الشؤون المالية

والموظفين الذين تتطلب 

 وظيفتهم ذلك

25 1 20 
اللغة 

 العربية

 21/10من 

- 20/12 
20/12/2018 

إجراءات 

 الضابطة العدلية

وفق خطة التدريب 

والمرشحين للترفيع 

والموظفين الذين  يالوجوب

 تتطلب وظيفتهم ذلك

20 1 20 
اللغة 

 العربية

 21/10من 

- 20/12 
20/12/2018 

 إدارة المعرفة

وفق خطة التدريب 

والمرشحين للترفيع 

والموظفين الذين  الوجوبي

 تتطلب وظيفتهم ذلك

25 1 20 
اللغة 

 العربية

 21/10من 

- 20/12 
20/12/2018 

 إدارة التغيير

ب وفق خطة التدري

والمرشحين للترفيع 

والموظفين الذين  الوجوبي

 تتطلب وظيفتهم ذلك

30 2 30 
اللغة 

 العربية

 21/10من 

- 20/12 
20/12/2018 

بوالص الشحن 

الجوي 

والبحري 

 والتأمين

 -موظفي مديرية التخزين

شحين للترفيع الوجوبي رالم

والموظفين  أو الجوازي

 الذين تتطلب وظيفتهم ذلك

40 2 20 

اللغة 

 /عربيةال

 االنجليزية

 21/10من 

- 20/12 
20/12/2018 

 

        -: وطريقة الدفع وغرامة التاخيرمكان االنعقاد  – 2

 
ارد ديرية الموموبالتنسيق مع  داخل مدينة العقبة باستثناء الشاطئ الجنوبي مكان االنعقاد: -أ    

 .ية الخاصةالبشرية وقسم اللوازم واالشغال في سلطة منطقة العقبة االقتصاد
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 17 من 4 صفحة

 فرض عليهالعقد فتبغرامة التأخير : اذا تاخر المناقص في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد  -ب   

لمناقص في اخر أت( نصف بالمائة من قيمة اللوازم التي %0.5)غرامة مالية ( بنسبة ال تقل عن ) 

ي فشىء عن التاخير توريدها عن كل اسبوع او جزء من االسبوع بصرف النظر عن الضرر النا

ي لمتعهد فخر االتنفيذ وفي جميع االحوال للجنة العطاءات الحق بفسخ العقد وشراء اللوازم التي تا

ا توريدها وتحميله فروق االسعار دون سابق انذار وعلى ان يتم فرض غرامة التاخير وفق

 للصالحيات التالية :

الشؤون رية مديقل فان صالحية فرض الغرامة لمدير أ. اذا كانت مدة التأخير ستين يوما او ا         
 السلطة.في المالية 

 ة العطاءات .ب.  اذا زادت مدة التأخير عن ستين يوما تكون الصالحيات في فرض الغرامة للجن         
 
 
    

 طريقة الدفع: -ج     
 

أي  وبدون صولواالستالم حسب اال تنفيذ التدريب المطلوبدفع قيمة المطالبة المالية بعد 
 نواقص ومالحظات.

 -: أهلية الشركة -3
ً ومسجالً وفق األصول ولديه أو المؤسسة أو الشركة أن يكون المركز  -1 مرخصا

 لالزمة.مدعمة بالوثائق ا أكثر في األردن سنوات أو 7لتدريب خبرة في تقديم خدمات ا

حكومية أو الدولية أن تكون شهادات المركز الممنوحة معتمدة من احدى الجهات ال -2

 لكافة البرامج التدريبية المطلوبة.

 . وعمالئها يجب على المتعهد أن يقدم معلومات واضحة عن الشركة وخبراتها -3

 : التعليمات للمشتركين بالمناقصةانياث
صادية القتتعني كلمة السلطة )حيثما وردت في هذه التعليمات (: سلطة منطقة العقبة ا -مالحظة:

 ا لم تدل القرينة على غير ذلك.الخاصة، م

ة لخاصاونفقته  مسؤوليةينبغي على من يرغب في االشتراك بهذه المناقصة أن يحصل بنفسه وعلى 

قة ا عالعلى جميع المعلومات الالزمة له لتقديم العرض وان يتفهم ويراعي كل األمور التي له

 . هأسعاربالمناقصة أو تلك التي تؤثر على وضع 

نموذج ة الض على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا العطاء ويقوم المناقص بتعبئيقدم العر -أ

 وجداول الكميات واألسعار ويوقع ويؤرخ وثائق العطاء في األماكن المحددة لذلك .

 اضح.خط ويشترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكلمات ب -ب

يم عرض تقد يل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، أما إذا أراد المناقصال يجوز إدخال أي تعد

رفق تبديل أو إضافة بعض المالحظات ، فان باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة منفصلة 

لطة الس بالعرض ، شريطة أن يتقدم بالعرض األصلي كما هو مطلوب وللجنة اللوازم واألشغال في

 ضة البديل أو ترفضه .المختصة أن تنظر في عر

 -يجب على المناقص أن يقدم البيانات والمعلومات التالية :  

 ا .ع عنهالمفوض بالتـــوقي للمسئولوضع منشاة المناقص فردا" كان أو شركة ، وكتاب التفويض 

يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدق لصالح السلطة وألمرها بالمبلغ المحدد في   

كدليل على حسن نية المناقص للدخول في باسم المناقص أو الشركة عرض المناقصة ( )ملحق 

المناقصة وعلى أن يكون ذلك من مصرف أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في األردن وتعاد هذه 
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 17 من 5 صفحة

( أيام من تاريخ قرار 7السلطة خالل ) تقررهالكفالة للمناقصين الذين لم يحال عليهم العطاء حسبما 

طاء ، أما المناقص الذي يحال علية العطاء فتعاد إلية هذه الكفالة بعد أن يقدم كفالة حسن إحالة الع

 التنفيذ ويوقع العقد . 

رسائل ة العنوان المناقص الكامل الرسمي في األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كاف

ه أي إلي ر وكأنها قد سلمتواإلشعارات وكل إشعار أو رسالة تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتب

و أروط معلومات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا ورد لها ذكر في الش

 المواصفات أو هذه التعليمات .

لى أنها عيات تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام أي بند من البنود الواردة في جداول الكم

ضه قص وتعويلمنااالبند بصورة جاهزة للتسليم وأنها تشمل كذلك أرباح  القيمة الكاملة والشاملة لذلك

 عن أي التزامات أخرى قد يتحملها وفقا لهذا العقد .

وثائق يح لتوضيح االلتباس : إذا كان هناك أي التباس أو كانت هناك حاجة لالستفسار عن أي توض

ة إزالفوضين من اجل التوضيح والعطاء فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس مجلس الم

وزيع اإلجابات ت( أيام ويتم 7االلتباس في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقل عن )

 على االستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء  

في ظرف مختوم  على نسختين مختومتين أصل وصورة إيداع العروض: يقدم العرض متكامال"

 -علية من الخارج : مكتوب

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

 أجيلتويمكن لرئيس مجلس المفوضين وذلك قبل الموعد والتاريخ المقررين لإليداع  المفوضين

لى عحصلوا  موعد تقديم العروض بإشعار خطي يبعث به إلى كل من المناقصين الذين كانوا قد

ئيس تنع رالمحدد لذلك إال إذا اق وثائق العطاء ولن تنظر السلطة في أي عرض يصلها بعد الوقت

 مجلس المفوضين بوجود مبرر قوي لذلك التأخير 

 هقديمتإلزامية العروض : يعتبر العرض المقدم ملزما للمناقص وال يجوز سحب هذا العرض بعد 

حديده إليداع ( يوما ابتداء من آخر موعد تم ت90ترة )لف بهويظل العرض ملزما للمناقص الذي تقدم 

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

 سلطةلتقييم العروض : يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب نظام اللوازم واألشغال 

ن قانون ( م56مقتضى المادة  )الصادر ب 2001( لسنة 4منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )

ة بموجبة وتعديالته والتعليمات الصادر 2000( لسنة 32منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )

 .يكون المناقص على اطالع ومعرفة بها أنوالذي يفترض 

 

  

 -أسلوب تدقيق العروض :  

 لجملةاون علية هذه تك أنإذا وجد في العرض خطا أو تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب 

الي يتم تبالوسلطة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة الالوحدة ف ربتطبيق سع

 المبلغ اإلجمالي للعطاء  تعديل مجموع األسعار أو

  إذا وقع تباين بين العدد المذكور باألرقام والمذكور كتابة بالكلمات فتعتبر كتابة

 هي الملزمة وتصحيح القيمة تبعا لذلك .الكلمات -ج           

ن المجموع يكوو  يتم تصحيح المجموع  فأنةإذا وجد خطأ في أي من العمليات الحسابية -د            

 ص.المصحح ملزما للمناق

ترفض عرضة  نألجنة الإذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبالغ فيها ، ف-هـ           

 ن . حيح الغلط مستأنسة بأسعار السوق الرائجة و أسعار المناقصين اآلخريأو أن تقوم بتص
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 17 من 6 صفحة

 تحتفظ السلطة بحقها في إهماال أ  عارض غيار متقياد بكال ماا ورد فاي هاذم التعليماات كماا  -1

 تحتفظ بحقها في رفض أ  عرض دون بيان األسباب ويحق للسالطة اختياار العارض الاذ  

الااة يااد بلقال العاروض قيمااة ي كماا يحااق للسالطة إحتارام مناسابا" و إحالااة العطااء دون التق

العطاااء جزئيااا وعلااى أكثاار ماان مناااقص ويااتم كاال ذلااك دون أن يكااون أل   مناااقص لاام يفااز 

 . بالعطاء أ  حق في مطالبة السلطة  بل  تعويض

رة قدد خدالل فتدالسلطة لتوقيع الع إلىيتقدم  أنكفالة حسن التنفيذ : على المناقص الفائز بالعطاء  -2

فالة حسن يقدم للسلطة  ك أنبإحالة العطاء علية وعلى المناقص  أبالغةيوم  من تاريخ ( 14)

نفيدذ العقدد مدن قيمدة العقدد وذلدك ضدمانا" لت %10التنفيذ )قبل توقيع نموذج االتفاقيدة ( بمبلدغ 

اسدتنكف  وأتأخر المناقص  وإذاتنفيذا" تاما ولدفع ما يترتب على التعهد وفاء ألغراض العقد 

ق للسدلطة عجز عن تقديم كفالة حسن التنفيذ المطلوبة فعنددها يحد أوتوقيع االتفاقية  رفض أو

ي أمصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجدوع إلدى القضداء وال يكدون للمنداقص 

 .بأي تعويض بشأنها أولمطالبة بها حق في ا

 لى المبيعات.غير شاملة الضريبة العامة عبالدينار األردني  جميع األسعار -12

 

 

 

 

 

 

 -:يجب إرسال العرض إلى العنوان التالي. -13

Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 

Aqaba, 77110, Jordan 

Procurements and Supplies Section 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

2565ص. ب.:   

ي األردن77110العقبةي   

الشغالاقسم اللوازم و   

 

 

 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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 17 من 7 صفحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1-ج 

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

 معالي رئيس مجلس المفوضين

بعددد أن قمنددا بدراسددة دقيقددة للشددروط ومواصددفات وجددداول الكميددات وجميددع وثددائق العطدداء  -1

 ....وتعليمات المناقصة الخاصة بتوريد............................................

ي لهدا األمدور التدالمذكورة أعاله وتفهمنا ماهيتها وجميع الظروف المحيطة بها وغيرهدا مدن 

 قدا" لشدروطعالقة بها فأننا نحن الموقعين أدنـاه نعرض بـدـان نقدوم بتوريـدـد هدذه اللدوازم وف

ندار درة ديقدومواصفــات العطـاء وباألسعار المدذكورة فدي جدداول الكميدات بمبلدغ إجمدالي و

 أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقا بموجب شروط هذا العطاء . أردني

ـدـالل خ    ل عرضنا هذا أن نــورد ونسلم اللدوازم المشمولـدـة فدي العقدد ونتعهد في حالة قبو -2

 المدة التي نحددها في عرضنا اعتبارا من تاريخ تبلغنا قرار اإلحالة .

ؤسسة مونتعهد في حالة قبول عرضنا أن نقدم الكفالة المطلوبة بحسن التنفيذ من مصرف أو  -3

لمدذكور ( من قيمدة العطداء ا%10مبلغ يعادل )مالية مسجلة في األردن ومقبولة لديكم وذلك ب

 أعاله ووفقا لنموذج الكفالة المرفقة .

عطدداء يددوم ابتددداء مددن التدداريخ المحدددد لفددتح ال 90ونوافددق علددى أن نلتددزم بهددذا العددرض لمدددة  -4

 ويبقى هذا العرض ملزما لنا طيلة هذه المدة .

 ر اإلحالدةان عرضدنا هدذا مدع قدراوالى أن يتم إعداد اتفاقية العقدد الرسدمية والتوقيدع عليهدا فد -5

 يشكل عقدا ملزما بيننا .

ن بإبدداء ونعلمكم كذلك بأنكم غير ملزمين بإحالة العطاء على اقل األسعار وإنكم غيدر ملدزمي -6

 أسباب ذلك . 

 .............حرر في هذا اليوم ...........................................من شهر ........

 ..............وخاتمة.. توقيعه............................................اسم المناقص .....

 ..................باعتباره ..................................................................

 ومفوضا رسميا لتوقيع هذا العرض ونيابة عن المناقص .
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 ...........توقيعال. ............................. السمالشاهد : ......................العنوان

 ....................................................................... وعنوانه مكان عملة

 
 
 

 2–ج 
 نموذج كفالة المناقصة

Form of Tender Guarantee 
 

 .............ء رقم: ..............المشروع: ......................................... العطا

المنلا عإ.... لقلد تلم إلى السادة )صاحب العملل:: .......................................................
تقدم ي.......... سللللأن المنللللاقص شللللركة: ...............................................................

اء لمنلو  عنلأ أعلال  اسلتجابة للدعوة العطلاء  ولملا كانلت شلروط العطلبعرض للمناقصة للمشلروع ا
 تللنص علللى أن يتقللدم المنللاقص بكفالللة مناقصللة مللع عرطللأ  وبنللاء علللى طلبللأ  فلل ن مصللرفنا: 

 رجعة عنأ أن ل بتعهد البنك ........................................................................ يكف
وبحيث  خطي منكم ............................................... عند ورود أول طلبيدفع لكم مبلغ: .

 يتطمن الطلب ما يلي:
 
روض م العأن المناقص  بدون موافقة منكم  قام بسحب عرطأ بعد انقطاء آخر موعد لتقدي     -أ 

 : يوما  أو90أو قبل انقطاء صالحية العرض المحددة بـ)
: من 1/6مادة )ب الب حالة العطاء عليأ  ولكنأ أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموج أنكم قد قمتم    -ب

 شروط العقد  أو
: 4/2) مادة ب الأنكم قد قمتم ب حالة العطاء عليأ   ولكنأ أخفق في تقديم طمان األداء بموج     -ج

 من شروط العقد.
 

ادتها إلينا  كما : يوما ويتعين إع90غة )وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقطاء مدة صالحية الكفالة البال
 أن هذ  الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في األردن.

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

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

 ...........................................             التاريخ:
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 3-ج
 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 نموذج ضمان األداء )كفالة حسن التنفيذ(

Performance Guarantee 
 ...... يسرنا..............إلى السادة: ................................................................

 .........................إعالمكم بأن مصرفنا: ...................... قد كفل بكفالة مالية  المقاول: ....

........... :المتعلللق بمشللروع: .............................       /        بخصللوص العطللاء رقللم )

فيذ العطاء لطمان تن وذلك  : دينار أردني............................بمبلغ: ) ........................ 

مجلرد ب –المحال عليأ حسب الشروط اللواردة فلي وئلاعق عقلد المقاوللة  وأننلا نتعهلد بلأن نلدفع لكلم 

ع م –ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونأ منأ بدون أي تحفظ أو شرط 

تلأ بموجلب ة لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي ملن التزاماذكر األسباب الداعي

وذللللك بصلللرر النظلللر علللن أي اعتلللراض أو مقاطلللاة ملللن جانلللب المقلللاول عللللى إجلللراء  –العقلللد 

ة بموجلب الدفع.وتبقى هذ  الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحلين تسللم األشلغال المنجلز

مديلدها ت .. ما لم يلتميخ ........... شهر ............... من عام ..............العقد المحدد مبدعيا بتار

 أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل.

 توقيع الكفيل / مصرر: ..............................

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

 ...............................التاريخ: ...............
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 4-ج
 

 
 اتفاقية العقد نموذج

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                   
 

 
 2018نة لس............... شهر .. من.................ذا اليوم ـي هـة فـيـاالتفاق ذهـه حررت

 
 بين

 "األول يقالفره "على اعتبارويمثلها رئيس مجلس المفوضين  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةالعمل  صاحب
 و

 ي"الثان الفريق" على اعتباره المقاول السادة ............................ويمثلها .................................
عارض المناقصاة كاان قاد قبال ب ولمااي بتنفيذ المشروع أعاالم  الفريق الثانيراغبا في أن يقوم  الفريق االولكان  لما

 عقديوفقا لشروط ال لتنفيذ أشغال المشروع وانجازها وإصالح أية عيوب فيها  الفريق الثانيالذ  تقدم به 

                             

 ين على ما يلي:بين الفريق االتفاقتم  فقد
 
المشار إليها  العقدوالتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط  للكلمات يكون - 1

 فيما بعد.
 
 :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 مالحق -ج
 ....................................(: ...............العقد )الخاصة والعامة شروط -د
 ..............: ........................................................المواصفات -ه
 .........(:....................األخرى والجداولالمسعرة )جداول الكميات  الجداول -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

 "اإلنجاز" ............. مدة.......................................................... 
 ......................................... غرامة التأخير............................. 
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 ...........القيمة .........................التاريخ........  .........وصل رسوم طوابع رقم...............
 

 
بتنفيذ  الفريق الئانيوفقا للشروط  يتعهد  للفريق الئانيالمستحقة  القيمةبدفع  الفريق االول قيام زاءإ – 4

 .لخاصةاو االلتزام بالقوانين المرعية داخل حدود المنطقة  وإنجازها وفقا ألحكام العقد األشغال
 الفريق االوليها وتسليمها  يتعهد بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب ف الفريق الئاني قيام إزاء - 5

 لعقد.ا فيدد قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المح الفريق الئانيبأن يدفع إلى 
 

قوانين ك وفقا للعال  وذلاالتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أ هذ تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام  ما على وبناءا
 المعمول بها.

 
 

 األول )صاحب العمل: الفريق

 
 :المناقصالئاني ) الفريق

 

 
 رعيس مجلس المفوطين:     االسم

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

 

 
 :   االسم

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

 
 

 

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

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -لتوقيع:ا

 

 
 -الوظيفة:

 
 مدير الشؤون المالية

 
 
 

 
 -الوظيفة:

 
 رعيس قسم اللوازم واإلشغال
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 .الخاصةالعامة و: الشروط رابعا  

قة العقبة في سلطة منط 2001( لسنة 4تعتبر الشروط الخاصة في نظام اللوازم واألشغال رقم )    

ً عطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شراالقتصادية الخاصة السارية بتاريخ طرح هذا ال خاصة  وطا

ً منه بأنه قد طلع   بل بجميعا وقليها وتفهمهعلهذا العطاء، وان تقديم عرض المناقص يعتبر التزاما

 بنودها إضافة إلى ما سيرد من الشروط الخاصة اإلضافية لهذا العطاء .

 .الشروط المرجعية : خامسا  
 لتالية:اج تدريبي على حدة على أن يتضمن االلتزام بالشروط تقديم عرض فني لكل برنام (1    

ً الموضوعات الرئيسية وتفاصيل تلك الموضوعات  - وضع اإلطار العام للبرنامج متضمنا

((syllabus على أن تتضمن الموضوعات ومحتويات التدريب أحدث المعلومات أو النظريات 

ذ ون بتنفييقوميبي واسم المدرب/المدربين الذين سوالمهارات واألساليب والتطبيقات للبرنامج التدر

 كل جزئية من البرنامج التدريبي.

تقديم مخطط زمني لتنفيذ البرنامج متضمناً عدد ساعات التدريب موزعة على موضوعات  -

 البرنامج التدريبي.

مع  تزويد السلطة بالسيرة الذاتية للمدربين )مدربين إثنين على األقل لكل برنامج تدريبي( -

ى شهادة سنوات، وحصوله عل 5تقديم وثيقة تثبت خبرته في تدريب الموضوع التدريبي ال تقل عن 

هذين  وفيرمدرب معتمد من الجهات العالمية المانحة لهذه الشهادات. وفي حال عدم القدرة على ت

لموارد ا ريةالشرطين في المدربين المرشحين لكل برنامج تدريبي فإنه يحق للسلطة وبتنسيب من مدي

د إجراء ب بعقسم تنمية الموارد البشرية وموافقة عطوفة امين عام السلطة تعليق التدري -البشرية

ن تتحمل ب ولتقييم للمدرب في نهاية اليوم األول لحين تغيير المدرب بمدرب كفؤ أو إلغاء التدري

 ط.ذه الشروق هنفيذها وفالسلطة أية تكاليف مالية للدورة التدريبية المعلقة أو الملغاة إال بعد ت

-تعديل أو إلغاء أو إضافة أي موضوع يتم تحديده من قبل السلطة/قسم تنمية الموارد البشرية -

ل مسار تعديلمديرية الموارد البشرية وااللتزام بتعليمات وتوجيهات قسم تنمية الموارد البشرية 

 البرنامج التدريبي حسب ما تقتضيه الظروف. 

ً أوقات عقد كل دورة تدريبية تضمين العرض الف - ني تحديد برنامج تنفيذ التدريب متضمنا

سمي الر على حده، على أن يكون التدريب في أيام الدوام الرسمي للسلطة وأثناء ساعات الدوام

يام أ( 10رة )ل عشوقب مديرية الموارد البشرية -ويمكن تعديلها بعد موافقة قسم تنمية الموارد البشرية

 بدء الدورة التدريبية. عمل من تاريخ

 توضيح جهة اعتماد أو منح الشهادات التي يتم اصدارها للمشاركين في كل برنامج تدريبي.  -

 

 تقديم عرض مالي منفصل عن العرض الفني يتضمن ما يلي: (2     

التكلفة االجمالية لتنفيذ البرنامج التدريبي وفق جميع الشروط الواردة في هذا العرض لكل  -

لواردة امات تدريبية على حده )تنفيذ التدريب وتأمين جميع مستلزماته وفق الشروط وااللتزا دورة

 في هذا العرض(.

التكلفة االجمالية لتوفير المدربين )أجور وتنقالت( وتنفيذ البرنامج التدريبي في مدينة العقبة  -

 يبية. لتدراأمين القاعات وتزويد المتدربين بالمادة التدريبية ومنح الشهادات فقط دون تكلفة ت

التكلفة التفصيلية للتدريب لكل دورة على حدة تتضمن )أجور المدربين، تكلفة القاعات  -

 إذا تم توفيره" وفق برنامج كل دورة تدريبية(.“التدريبية، الكوفي بريك، الغداء 

 تنسيبومديرية الموارد البشرية  /من قسم تنمية الموارد البشرية بتوصيةيحق للسلطة و -

إيقاف عقد البرامج التدريبية أو الدورات التدريبية  وموافقة لجنة العطاءات عطوفة امين عام السلطة

 %50التي يتم االتفاق على تنفيذها وتحديد مكانها ووقتها إذا ما حصلت أي دورة تدريبية على تقييم 
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ي نهاية تنفيذ كل دورة تدريبية أو أقل على التقييم التي تنفذه السلطة/قسم تنمية الموارد البشرية ف

والذي يشمل: تقييم أهداف ومحتوى التدريب ومدى استفادة المتدربين منه، تقييم المدرب وأساليب 

التدريب ومدى تمكنه من إدارة عملية التدريب في قاعة التدريب، تقييم مكان وقاعة التدريب، تقييم 

 تقييم المادة التدريبية الورقية المسلمة للمتدربين. ، -الكوفي بريك والغداء إذا تم توفيره-االستراحة 

  :الفريق الثانيالتزامات سادسا: 
 تدريبي.ج التحمل نفقات إقامة المدرب أو المدربين وتنقالتهم خالل تنفيذ أو تقييم البرنام   -

 لتالية:تامين القاعات التدريبية الالزمة لتنفيذ التدريب وتحديدها على أن تتوفر فيها الشروط ا -

 .العقبة باستثناء الشاطئ الجنوبي أن تكون داخل مدينة .1

أن تكون مكيفة، وتتسع لعدد المتدربين للدورة التدريبية بمرة ونصف وأن تكون  .2

وأوراق وأقالم  Data Showمجهزة بالمعدات واألدوات الخاصة بالتدريب من 

 الستخدام المدرب والمتدربين.

 للعمل في مجموعات. القاعةديرة بحرية في يمكن إضافة طاوالت مست .3

تقديم خدمات توفير المياه وتوفير كوفي بريك واحد على األقل في اليوم على أن  .4

 تكون كمية ما يتم تقديمه في االستراحة كافي لعدد المتدربين.

توفير وجبة غداء للمتدربين في حال كان عدد ساعات التدريب اليومي أكثر من  .5

 . أربع ساعات

 تحديد المتطلبات والشروط الواجب توافرها في المتدربين إن وجدت. -

مراجعة وإعادة تصميم موضوعات البرنامج التدريبي بعد جلسة تشخيص االحتياجات  -

 الموارد نميةتالتدريبية للفئة المستهدفة والتي تتم في أول يوم تدريبي والحصول على موافقة قسم 

 لبشرية على التعديالت وتزويد المتدربين بها.البشرية/ مديرية الموارد ا

تقديم دليل المتدرب )ورقي والكتروني( بحسب عدد المشاركين، ونسختين إضافيتين تسلمان  -

ً إلى قسم تنمية الموارد البشرية على أن يتضمن معلومات ونظريات وتعليمات وم ت هارارسميا

 وأساليب وتطبيقات حديثة ومعاصرة في موضوع التدريب.

 . PowerPointتزويد قسم تنمية الموارد البشرية بعرض الشرائح  -

تنفيذ اختبار قبلي واختبار بعدي للمشاركين لقياس مدى التعلم على مستوى الفرد على أن ال  -

ً من نوع اختيار من متعدد ويسلم للسلطة/ قس 20يقل عدد األسئلة عن  م تنمية سؤاالً موضوعيا

 ح التصحيح قبل عقد البرنامج التدريبي.الموارد البشرية مع مفاتي

تنفيذ التدريب باستخدام أساليب تدريبية حديثة ومتنوعة تشمل التعلم من خالل المشاريع  -

 ت الحالةراسادوالتعلم من خالل النشاط والتعلم من خالل حل المشكالت والتعلم التعاوني واستخدام 

 ة.التي تتناسب مع المادة التدريبية ومع عمل السلط

 توثيق حضور وغياب المشاركين يوميا في بداية التدريب وقبل نهاية اليوم التدريبي. -

  :تقديم تقرير ختامي بعد انتهاء البرنامج يتضمن -

 نسبة حضور وغياب المشاركين، وكل مشارك. •

 مدى تفاعل المشاركين مع التدريب وموضوعاته. •

 وكمي مبينا مواطن القوة والضعف لدىنتائج االختبار القبلي والبعدي بشكل وصفي  •

تيح المشاركين، باإلضافة إلى إرفاق أوراق إجابة المشاركين على االختبارات ومفا

 التصحيح. 

 توصيات المدرب ومالحظاته. •

يتم تسليم شهادات المشاركين موقعة ومصدقة حسب األصول موضح عليها اسم الدورة  -

ل كي نهاية رية فمديرية الموارد البش -تنمية الموارد البشريةووقتها وعدد الساعات التدريبية لقسم 

 دورة تدريبية.



 2018-74العطاء لوازم رقم 
 المملكة األردنية الهاشمية

 
 ن الماليةمديرية الشؤو

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2018-تشرين أول 
 قد برامج تدريبية متنوعة لموظفي سلطة منطقة العقبةع

 االقتصادية الخاصة

 

 

 

 17 من 14 صفحة

 

 

 

 

 

  .الفريق االولالتزامات سابعا  :

تامين القاعات التدريبية الالزمة لتنفيذ التدريب إذا ما تم االتفاق على أن يشمل العطاء تنفيذ  -

 التدريب دون تأمين القاعات.

 في كل دورة تدريبية. تحديد عدد وأسماء المشاركين -

 اإلشراف على تقييم تنفيذ التدريب من قبل الجهة المنفذة. -

 :تقييم التدريب المستمر من خالل قسم تنمية الموارد البشرية وتنفيذ التقييم النهائي والذي يتضمن -

ريب، التد )تقييم أهداف ومحتوى التدريب، تقييم المدرب وأساليب التدريب، تقييم مكان وقاعة

ة ة المسلملورقياتقييم االستراحة )الكوفي بريك والغداء إذا تم توفيره، تقييم المادة التدريبية 

 للمتدربين(.

بعد -توثيق التدريب بالطريقة التي يراها قسم تنمية الموارد البشرية مناسباً وعن طريق التصوير  -

 ونشره بالطرق التي تراها السلطة مناسبة. -أخذ موافقة الحضور

حمل كلفة تنفيذ الدورات التدريبية المنفذة في األوقات المتفق عليها وفق الشروط وااللتزامات ت -

 المتفق عليها خطياً والمستوفية لكافة الوثائق.
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 17 من 15 صفحة

 -:جدول الكميات النهائي والخالصة النهائية :ثامنا  
 ق العطاء.ة في وثائحسب البرامج والشروط المرجعية الوارد العقبة االقتصادية الخاصةعقد برامج تدريبية متنوعة لموظفي سلطة منطقة المشروع : 

 

 اسم البرنامج
عاااااااااااااااااادد 

 المرشحين

عااااااااااااااادد 

 الدورات

الساااعات 

 التدريبية

السااااعر للموظاااا  

الواحاااااااد شاااااااامال  

جمياااااع التكاااااالي  

ماااادربين قاعااااات )

 مواد ضيافة...(

الساااااااعر ا جماااااااالي 

للاااااااادورة الواحاااااااادة 

 عشاااااااااااامال  جميااااااااااا

 التكالي 

الساااااعر ا جماااااالي 

للبرنااامج التاادريبي 

شااااااااااامال  جميااااااااااع 

 التكالي 

الساااااااااعر للموظااااااااا  

الواحد لتنفيذ التدريب 

فاااااااااي العقباااااااااة دون 

تكالي  حجز القاعاات 

 التدريبية والضيافة

سااااعر تنفيااااذ الاااادورة 

التدريبية الواحادة فاي 

العقبااااة دون تكااااالي  

حجاااااااااااز القاعاااااااااااات 

 التدريبية والضيافة

سااعر تنفيااذ البرنااامج 

فاااي العقباااة  التااادريبي

دون تكااااااالي  حجااااااز 

القاعااااااات التدريبيااااااة 

 والضيافة

 دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس    

             30 2 50 حل المشكالت واتخاذ القرار

إدارة وتوجيااااااااااااه الفاااااااااااارق 

 والمرؤوسين
50 2 30             

النزاهاااة واألماناااة فاااي العمااال 

 قيةوإظهار الموثو
50 2 20             

العناية بالاذات وإدارة ضاغوط 

 العمل
50 2 20             
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 17 من 16 صفحة

Business Writing 

and Communication 
20 1 30             

             20 1 25 كش  التزوير والتزيي 

             20 1 20 إجراءات الضابطة العدلية

             20 1 25 إدارة المعرفة

             30 2 30 إدارة التغيير

بااااااوالص الشااااااحن الجااااااو  

 والبحر  والتلمين
40 2 20             

 

 _______________________________________المجموع النهائي كتابة:  ___________
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 17 من 17 صفحة

:   قصـاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناسم الم 

__________________________________________________ 

:     ــــــخــــــــــــتاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

________________________________________________ __ 

   :    ــــةـــــــــــــــــــــــــــــختم الشركـ

_________________________________________________ 

كــــــــــــــــــــــــــة :   ______________خلوي هاتف الشر

_________________________________ 

فاكس الشركــــــــــــــــــة   :    

___________________________________________________ 


