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 16 من 2 حةفص

 

 -:المحتويـــــــات

 
 اء.العط موضوع 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 العامةالشروط :      رابعا  
   . لخاصةا روطالش:    خامسا  

 .ط االضافيةرو شال:   ا  دسسا
 شروط فسخ العقد. :   ا  سابع
 .الخالصة النهائيةجدول الكميات النهائي :     ثامنا  

 
 ( صفحة16مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )
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 أوال: موضوع العطاء
 -األعمال المطلوبة : -1

 

        -:ومدة االتفاقية التأخيرغرامة و الدفع التوريدقة يطر -2

 

قسم بالتنسيق مع و ( وعلى مدار العام إصداراتب )وبموج طةلسالحاجة حسب  نفيذالتيتم  -أ    
 اللوازم واألشغال في السلطة.

 اإلنجازبر فترة وخالفه تعت المطلوبة االنجازفترة يجب على المناقص تحديد  –ب         
 .باإلصدارمن تاريخ التبليغ  األكثرعلى  )أسبوع(

بالعقد  دتأخر المناقص في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحداذا  غرامة التأخير : -ج   
اللوازم التي قيمة لمائة من %( نصف با0.5نسبة ال تقل عن ) )غرامة مالية ( ب هفتفرض علي

ل اسبوع او جزء من االسبوع بصرف النظر عن الضرر عن كدها ناقص في توريالم تأخر
لتنفيذ وفي جميع االحوال للجنة العطاءات الحق بفسخ العقد وشراء الناشئ عن التأخير في ا

وعلى ان يتم  ه فروق االسعار دون سابق انذارفي توريدها وتحميل التي تأخر المتعهد اللوازم
 ية :لتالللصالحيات ا وفقارض غرامة التأخير ف
 

     أ. اذا كانت مدة التأخير ستين يوما او اقل فان صالحية فرض الغرامة لمدير الشؤون                       
 المالية السلطة.

 الغرامة للجنة العطاءات. رضالصالحيات في ف نعن ستين يوما تكو رب.اذا زادت مدة التأخي                      
 
 طريقة الدفع: -د    

او  ة بعتتد التوريتتد واالستتالم حستتب االصتول وبتتدون أ  نتتواقصيتلبتتة المالالمطع قيمتة ايتتم دفتت     
 .مالحظات

 .االتفاقيةعام ميالد  كامل أعتباراً من تاريخ توقيع : مدة االتفاقية -ه

 
 / الشبرةة ةـبـأالي)خول فبي الططبا  لبد  الماباقل للبد التي يجب  توافراباالخاصة  والمتطلبات روطالش ❖

 : المااقل (
 للعطاء مرخص و مسجل حسب األصول ) سجل تجار  و شهادة صحية (. للمتقدم غلمشلايكون  نا .1

 خبرة. وأصحابفنين مؤهلين مشغل الان يكون لدى  .2

تعاقد لاب (49/2021قم )زم ر وال ءطال العمن خال غب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتر 
 لمدة عام مركبات واليات متنوعة في السلطةد تنجيتقديم خدمات ل متخصصة جهةاو  مع شركة
 الواردة في وثائق العطاء . الفنية  روطوالش لمميالدي كا
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 ان يكون لدى المتقدم خبرة بنفس المجال ال تقل عن خمس سنوات مزاولة فعلية. .3

 فقط. بالتنجيدان يكون المشغل المتقدم مختص  .4

 األولوية بالعمل . السلطةات مركب طاءالعتبار بأعاالخذ با .5

 :  التعليمات للمشتركين بالمناقصة انياث
تعني كلمة السلطة )حيثما وردت في هذه التعليمات (: سلطة منطقة العقبةة االقتصةادية  -مالحظة:

 على غير ذلك. الخاصة، ما لم تدل القرينة
ونفقتةةةه  ليةؤو مسةةة وعلةةةى فسةةةهشةةةتراه ههةةةذه المناقصةةةة أ  يحصةةةل هنينبغةةةي علةةةى مةةةن يرغةةةب فةةةي اال

لومةةات الالزمةةة لةةه لتقةةديم العةةرم وا  يةةتفهم ويراعةةي كةةل األمةةور التةةي لهةةا علةةى جميةةع المع ةالخاصةة
 . هأسعار عالقة بالمناقصة أو تلك التي تؤثر على وضع 

منةةةاقص ء ويقةةةوم الالمناقصةةةة المةةةدر  فةةةي هةةةذا العطةةةايقةةةدم العةةةرم علةةةى نمةةةوذ  عةةةرم  -أ -1
ئق العطاء في األمةاكن المحةددة اع ويؤرخ وثعار ويوقألسات واكميهتعبئة النموذ  وجداول ال

 لذلك .

يشترط أ  يكو  تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكلمةات بخة   -ب
 واضح.

اقص منطاء من قبل المناقص ، أما إذا أراد الال يجوز إدخال أ  تعديل على وثائق الع -ج
يقتتدم ذلتت  فتتي  ناستتتطاعته أ، فتتان ب ظتتاتلمالحض اتقتتديم عتترض بتتديل أو إضتتافة بعتت

بتالعرض األصتلي كمتا هتو مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض ، شتريطة أن يتقتدم 
مطلوب وللجنة اللوازم واألشغال في السلطة المختصة أن تنظر في عرضة البتديل أو 

 ضه .ترف

 
 -ت والمعلومات التالية :يجب على المناقص أن يقدم البيانا   -2

المفتتوض  للمستتئول، وكتتتاب التفتتويض  فتترداك كتتان أو شتتركة اقصالمنتت شتتاةوضتتع من -أ
 بالتـــوقيع عنها .

يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شي  مصدق لصالح السلطة وألمرها بالمبلغ    -ب
ة كتدليل علتى حستن نيتستم المنتاقص أو الشتركة ابالمحدد في )ملحق عرض المناقصة ( 
ستتة ماليتتة سمصتترف أو مؤذلتت  متتن  كتتونأن ي علتتىالمنتتاقص للتتدخول فتتي المناقصتتة و

لتذين لتم يحتال علتيهم العطتاء مرخصة للعمل في األردن وتعتاد هتذا الكفالتة للمناقصتين ا
ص التذ  ( أيام من تاريخ قرار إحالة العطتاء ، أمتا المنتاق7السلطة خالل ) تقرراحسبما 

 د . وقع العقوي تنفيذال الكفالة بعد أن يقدم كفالة حسن يحال علية العطاء فتعاد إلية هذا
ص الكامل الرسمي في األردن ليعتبر عنوانته الرستمي التذ  توجته إليته كافتة المناق عنوان -ج

الرستتائل واعشتتعارات وكتتل إشتتعار أو رستتالة تبعتته مستتجلة علتتى هتتذا العنتتوان تعتبتتر 
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تقتتديمها أو إرفاقهتتا  إليتته أ  معلومتتات أختترى يطلتتب إلتتى المنتتاقص وكأنهتتا قتتد ستتلمت
 صفات أو هذا التعليمات .اوط أو الموفي الشر ذكرلها  وردبعرضه إذا 

تعتبر األسعار التي يتدونها المنتاقص أمتام أ  بنتد متن البنتود التواردة فتي جتداول الكميتات  -3
زة للتسليم وأنها تشمل كذل  أرباح على أنها القيمة الكاملة والشاملة لذل  البند بصورة جاه

 ذا العقد .وفقا له لهايتحم قد قص وتعويضه عن أ  التزامات أخرىالمنا
توضتتيح االلتبتتاس : إذا كتتان هنتتا  أ  التبتتاس أو كانتتت هنتتا  حاجتتة لالستفستتار عتتن أ   -4

توضيح لوثائق العطاء فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئتيس مجلتس المفوضتين 
 يقتلريخ المحدد لفتح العطتاء بمتا ال وضيح وإزالة االلتباس في موعد يسبق التامن اجل الت

جابتات علتى االستفستارات علتى جميتع المناقصتين المتقتدمين م توزيتع اعأيام ويتت( 7عن )
 للعطاء  

في ظرف  على اسختين مختومتين أصل وصورة إيداع الطروض: يقدم الطرض متةامال" -5
 -:مختوم مةتو  علية من الخارج 

س رئبيفبي صبادوا الططبا ات ومطابون إلبى  واسبم الماباقل ويبودع ططبا رقم واسم ال 
 ويمكتن لترئيس مجلتس يخ المقبررين لييبداعموعبد والتبارلوذلك قبل ا مفوضينلا سمجل

موعةةد تقةةديم العةةروم بخشةةعار خطةةي يبعةةم بةةه إلةةى كةةل مةةن المناقصةةين  المفوضةةين تيجيةةل
ر السةةلطة فةةي أي عةةرم يصةةلها بعةةد ولةةن تنظةةالعطةةاء  حصةةلوا علةةى وثةةائق الةةذين كةةانوا قةةد

 قوي لذلك التيخير  ن هوجود مبررلمفوضيس امجل سرئيالمحدد لذلك إال إذا اقتنع  وقتال
إلزامية العروم : يعتبر العةرم المقةدم ملزمةا للمنةاقص وال يجةوز سةحب هةذا العةرم بعةد  -6

تةداء مةن رخةر موعةد ( يومةا اه90لفتةرة ) بةهويظل العرم ملزما للمناقص الذي تقةدم  تقديمه
  .هذه المدة أطول من ام التز  مدةوم إال إذا حدد في دعوة العطاء تحديده إليداع العر  تم

 .على المبيعات غير شاملة الضريبة العامةعلى المناقص تقديم أسعارا بالدينار األردني  -7
يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب نظام اللوازم واألشغال   تقييم العروض : -8

ى المتادة  تضتالصتادر بمق 2001( لستنة 4لسلطة منطقتة العقبتة االقتصتادية الخاصتة رقتم )
وتعديالتتته  2000( لستتنة 32( متتن قتتانون منطقتتة العقبتتة االقتصتتادية الخاصتتة رقتتم )56)

 .يكون المناقص على اطالع ومعرفة بها أنوالتعليمات الصادرة بموجبة والذ  يفترض 
 -أسلوب تدقيق العروض : -9

 أ اب جملةةةة أي مبلةةةغ ومةةةا يجةةةب هةةةين حسةةة إذا وجةةةد فةةةي العةةةرم خطةةةا أو تنةةةاق  -أ
سلطة الحق هتعديل جملة المبلغ بما الة هتطبيق سعر الوحدة فهذه الجمل يةتكو  عل

المبلةغ اإلجمةالي  ور أألسةعايتفق وتطبيق سعر الوحدة وبالتالي يتم تعديل مجمةوع ا
 لعطاء .ل
 بر كتابة ات فتعتباألرقام والمذكور كتابة بالكلم ذا وقع تباين هين العدد المذكورإ -ب

 يمة تبعا لذلك .قلا الكلمات هي الملزمة وتصحيح -ت
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يةةتم تصةةحيح المجمةةوع ويكةةو   فينةةةإذا وجةةد خطةةي فةةي أي مةةن العمليةةات الحسةةاهية  - 
 .المجموع المصحح ملزما للمناقص 

تةةرف   أ لجنةةة اليهةةا ، فد بصةةورة مغلوطةةة أو مبةةالغ فنةةاقص هتسةةعير هم المنةةقةةا إذا -د
 ستينسةةةة بيسةةةعار السةةةو  الرائجةةةة و أسةةةعارعرضةةةة أو أ  تقةةةوم هتصةةةحيح الغلةةة  م

 ناقصين اآلخرين . ملا

تحتفظ السلطة بحقها في إهمال أي عـرض ييـر متقيـد بمـ  مـا ورد فـي هـذي التعليمـات   -10
يحق للسلطة اختيـار العـرض و األسباب ن دون بيا عرضض أي تحتفظ بحقها في رف كما

روض قيمـة   كمـا يحـق للسـلطة ة العطاء دون التقيد بأقـ  العـبا" و إحالتراي مناس الذي 
ك دون أن يمون ألي  منـاقص لـم جزئيا وعلى أكثر من مناقص ويتم ك  ذل ءطاإحالة الع

 . يفز بالعطاء أي حق في مطالبة السلطة  بأي تعويض
 

لعقد خةالل لتوقيع االسلطة  إلىيتقدم  أ اقص الفائز بالعطاء نذ : على المالتنفي حسنالة فك -11
يقةةدم للسةةةلطة   أ اقص نةةمالبخحالةةةة العطةةاء عليةةة وعلةةى  أهالغةةةريخ ( يةةوم  مةةن تةةا14فتةةرة )

% من قيمة العقد وذلةك ضةمانا  10كفالة حسن التنفيذ )قبل توقيع نموذ  االتفاقية ( بمبلغ 
ر يختةةةة وإذارتةةةةب علةةةةى التعهةةةةد وفةةةةاء ألغةةةةرام العقةةةةد تولةةةةدفع مةةةةا يا  تامةةةةا فيةةةةذقةةةةد تنلتنفيةةةةذ الع
ذ يةةةفتنعجةةةز عةةةن تقةةةديم كفالةةةة حسةةةن ال أوتفاقيةةةة رفةةة  توقيةةةع اال أواسةةةتنك   أوالمنةةةاقص 

طة مصةةادرة كفالةةة المناقصةةة المرفقةةة بعرضةةه دو  الرجةةوع إلةةى المطلوبةةة فعنةةدها يحةةق للسةةل
 .شينهاببيي تعوي   أوهها  لبةلمطااالقضاء وال يكو  للمناقص أي حق في 
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 -: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.:   

، األردن77110العقبة،   

األشغالوازم و اللقسم   
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 حسن التنفيذنموذج كفالة  3-ج    

 نموذج االتفاقية4-ج    
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 1-ج 

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

 معالي رئيس مجلس المفوضين
 وجميةةةع وثةةةائق العطةةةاءات وجةةةداول الكميةةةات دقيقةةةة للشةةةروط ومواصةةةف بعةةةد أ  قمنةةةا هدراسةةةة -1

 لخاصة هتوريد................................................ليمات المناقصة اعتو 
التةي لهةا  ههةا وغيرهةا مةن األمةورالمحيطةة وف الظةر  المذكورة أعاله وتفهمنا ماهيتهةا وجميةع
قةةا  لشةةروط رم هةةةةا  نقةةوم هتوريةةةةد هةةذه اللةةوازم وفعةةعالقةةة ههةةا فيننةةا نحةةن المةةوقعين أدنةةةاه ن

درة دينةةةار قةةالمةةذكورة فةةي جةةةداول الكميةةات بمبلةةغ إجمةةالي و  العطةةةاء وباألسةةعار اتومواصفةةةة
 ء .عطاذا الأو أي مبلغ رخر يصبح مستحقا بموجب شروط ه أردني

خةةةةالل     د قةةونتعهةةد فةةي حالةةة قبةةول عرضةةنا هةةذا أ  نةةةةورد ونسةةلم اللةةوازم المشمولةةةةة فةةي الع -2
 ة .اإلحال لغنا قراربتخ نا اعتبارا من تاريالمدة التي نحددها في عرض

ونتعهةةةد فةةةي حالةةةة قبةةةول عرضةةةنا أ  نقةةةدم الكفالةةةة المطلوبةةةة بحسةةةن التنفيةةةذ مةةةن مصةةةرف أو  -3
%( مةةةن قيمةةةة 10ة لةةةديكم وذلةةةك بمبلةةةغ يعةةةادل )  ومقبولةةةردفةةةي األمؤسسةةةة ماليةةةة مسةةةجلة 

 موذ  الكفالة المرفقة .نالعطاء المذكور أعاله ووفقا ل

التةةاريخ المحةةدد لفةةتح العطةةاء  وم اهتةةداء مةةنيةة 90 ةمةةدرم لنلتةةزم ههةةذا العةةونوافةةق علةةى أ   -4
 ويبقى هذا العرم ملزما لنا طيلة هذه المدة .

هةةا فةةا  عرضةةنا هةةذا مةةع قةةرار اإلحالةةة لتوقيةةع عليرسةةمية واال العقةةدوالةى أ  يةةتم إعةةداد اتفاقيةةة  -5
 يشكل عقدا ملزما هيننا .

 وإنكةةم غيةةر ملةةةزمين رعالعطةةةاء علةةى اقةةل األسةةةعلمكةةم كةةذلك بةةينكم غيةةةر ملةةزمين بخحالةةة انو  -6
 بخهداء أسباب ذلك . 

 ............حرر في هذا اليوم ...........................................من شهر .........
 ...............تمة.اوخ توقيعهاسم المناقص .................................................

 ............................................................................باعتباره ........
 ومفوضا رسميا لتوقيع هذا العرم ونيابة عن المناقص .

 ...........التوقيع. ............................. االسملشاهد : ......................العنوا 
 ..................................................................... وعنوانه مكا  عملة



 

 اللوازم واالشغال قسم  – مديرية الشؤون المالية األردنية الهاشمية ةالمملك 2021-49رقم  عطاء لوازمال

 االقتصادية الخاصةقبة سلطة منطقة الع 2021 - تشرين االول
مركبات واليات متنوعة في مقاعد  تنجيدخدمات تقديم 

 السلطة

 

 

 

 16 من 10 حةفص

 2 –ج 
 اموذج ةفالة المااقصة

Form of Tender Guarantee 
 

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

منتا ..... لقد تم إعال.....................ل(: .................................مإلى السادة )صاحب الع
تقدم أن المنتتتاقص شتتتركة: ......................................................................... ستتتي

طتاء عض للمناقصة للمشروع المنوا عنه أعتالا استتجابة لتدعوة العطتاء، ولمتا كانتت شتروط البعر
 فنا: علتتى طلبتته، فتت ن مصتتر اءناقصتتة متتع عرضتته، وبنتتتتتنص علتتى أن يتقتتدم المنتتاقص بكفالتتة م

أن  عنهرجعة بن  ........................................................................ يكفل بتعهد ال 
أول طلتتب خطتتي متتتنكم  ديتتدفع لكتتم مبلتتغ: ................................................ عنتتد ورو

 ا يلي:وبحيه يتضمن الطلب م
 
ة منكم، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم مناقص، بدون موافقلا أن     -أ 

 و، أيوما (90العروض أو قبل انقضاء صالحية العرض المحددة بـ)
( 1/6موجب المادة )بأنكم قد قمتم ب حالة العطاء عليه، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد     -ب

 من شروط العقد، أو
، ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة حالة العطاء عليه  ب أنكم قد قمتم     -ج

 ( من شروط العقد.4/2) 
 

( يوما ويتعين إعادتها إلينا، 90صالحية الكفالة البالغة )دة ضاء موعلى أن يصلنا الطلب قبل انق
 كمها القوانين المعمول بها في األردن.حكما أن هذا الكفالة ت

 
 ............................: ............... بنتوقيع الكفيل / ال

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

 ...........................................             يخ:التار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 اللوازم واالشغال قسم  – مديرية الشؤون المالية األردنية الهاشمية ةالمملك 2021-49رقم  عطاء لوازمال

 االقتصادية الخاصةقبة سلطة منطقة الع 2021 - تشرين االول
مركبات واليات متنوعة في مقاعد  تنجيدخدمات تقديم 

 السلطة

 

 

 

 16 من 11 حةفص

 3-ج
 

 
 اطقة الطقبة االقتصادية الخاصةمسلطة 

 التافيذ( نحسمان األدا  )ةفالة اموذج ض

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

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

............................. 

المتعلتتق بمشتتروع: ........................................ (       /        )م بخصتتوص العطتتاء رقتت

وذل  لضمان تنفيذ العطاء   ...........................ني.ر أردبمبلغ: ) ........................ ( دينا

بمجترد  – نتعهتد بتأن نتدفع لكتمالواردة في وثائق عقتد المقاولتة، وأننتا  المحال عليه حسب الشروط

 –ب خطي منكم المبلغ المذكور أو أ  جزء تطلبونته منته بتدون أ  تحفتظ أو شترط ورود أول طل

أن المقتاول قتد رفتض أو أخفتق فتي تنفيتذ أ  متن التزاماتته ب بتالطلت مع ذكر األسباب الداعيتة لهتذا

لمقتاول علتى إجتراء لنظر عن أ  اعتراض أو مقاضاة من جانب ااوذل  بصرف  –بموجب العقد 

لة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجتزة بموجتب ع.وتبقى هذا الكفافلدا

شهر ............... من عام ................ ما لم يتم تمديدها  ........العقد المحدد مبدئيا بتاريخ ...

 اء على طلب صاحب العمل.نأو تجديدها ب

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

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

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

 
 
 
 

 

 



 

 اللوازم واالشغال قسم  – مديرية الشؤون المالية األردنية الهاشمية ةالمملك 2021-49رقم  عطاء لوازمال

 االقتصادية الخاصةقبة سلطة منطقة الع 2021 - تشرين االول
مركبات واليات متنوعة في مقاعد  تنجيدخدمات تقديم 

 السلطة

 

 

 

 16 من 12 حةفص

 4-ج  

 

 
 اتفاقية الطقد اموذج

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم الططا                                                              :روعشالم 

                   
 

 
 2020لساة ............... شهر ......... من..........ذا اليوم ـي اـة فـيـاالتفاق ذهـا حررت

 
 بين

 األول" يقالفرعلى اعتباره "رئيس مجلس المفوضين  اويمثله سلطة ماطقة الطقبة االقتصادية الخاصةالطمل  صاح 
 و

 الثااي" الفريق" .................ويمثلها ................................. على اعتبارهلسادة ...........ال المقاو
صلة اللذ  قكان قد قبلل بعلرض المنا ولما، بتنفيذ المشروع أعاله راغبا في أن يقوم المقاول  عملحب الكان صا لما

 وفقا لشروط العقد، ح أية عيوب فيها الإصالمشروع وانجازها ولتنفيذ أشغال تقدم به المقاول 

                             

 بين الفريقين على ما يلي: االتفااتم  فقد
 
مشار لا الطقدوالتطابير الواردة في اذه االتفاقية افس المطااي المحددة لها في شروط  ماتللةل يةون - 1

 إليها فيما بطد.
 
 االتفاقية وتتم قرا تها وتفسيراا بهذه الصورة:اذه  منال يتجزأ  از ئق المدرجة تاليا جالوثا تطتبر - 2

 ............................................................. رقم  :القبول"  ةتا " -أ
 .....................................................:  "عرض المااقصة ةتا " - 
 ................................................رقام: ....ذات األ المااقصة مالحق -ج
 ...................(: ................................الطقد )الخاصة والطامة شروط -د
 ..............: ........................................................المواصفات -ه
 .............:................(ر األخ والجداولميات المسطرة )جداول الة الجداول -و

 
  الطقد المقبولة" قيمة       -3

 ..................................اإلاجاز" ..................................... مدة" ▪
 ....................................غرامة التأخير .................................. ▪

 



 

 اللوازم واالشغال قسم  – مديرية الشؤون المالية األردنية الهاشمية ةالمملك 2021-49رقم  عطاء لوازمال

 االقتصادية الخاصةقبة سلطة منطقة الع 2021 - تشرين االول
مركبات واليات متنوعة في مقاعد  تنجيدخدمات تقديم 

 السلطة

 

 

 

 16 من 13 حةفص

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

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

 
 
 األشغالد المقاول بتافيذ هتطاول وفقا للشروط، يصاح  الطمل بدفع الدفطات المستحقة للمق قيام إزا  – 4

 .و االلتزام بالقوااين المرعية داخل حدود الماطقة الخاصة وإاجازاا وفقا ألحةام الطقد
 
بأن  طمللاالمقاول بتافيذ األشغال وإاجازاا وإصالح أية عيو  فيها وتسليمها، يتطهد صاح   امقي ا إز - 5

 الطقد. فيالمحدد  لمواعيد وباألسلو اي موج  أحةام الطقد فيدفع إلى المقاول قيمة الطقد ب
 

د أعاله وذلك وفقا محدعد الاالتفاقية وتوقيطها في المو اذهتقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام  ما  على وباا ا
 للقوااين المطمول بها.

 
 

 األول )صاحب العمل( الفريق

 
 الثاني )المقاول( الفريق

 

 
 جلس المفوضينرئيس م:     االسم
 
 .....................: .............  عقيالتو

 

 
 :   االسم
 

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

 
 

 

 -وقد شهد على ذل  :       -ذل : وقد شهد على

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الوظيفة:

 
 المالية نمدير الشؤو

 
 
 

 
 -الوظيفة:

 
 ازم واعشغالرئيس قسم اللو

 
 



 

 اللوازم واالشغال قسم  – مديرية الشؤون المالية األردنية الهاشمية ةالمملك 2021-49رقم  عطاء لوازمال

 االقتصادية الخاصةقبة سلطة منطقة الع 2021 - تشرين االول
مركبات واليات متنوعة في مقاعد  تنجيدخدمات تقديم 

 السلطة

 

 

 

 16 من 14 حةفص

 
 -:والخاصة امةالع : الشروطبعا  ار 
في سلطة  2001( لسنة 4رقم ) في نظام اللوازم واألشغال والخاصة تعتبر الشروط العامة   

منطقة العقبة االقتصادية الخاصة السارية بتاريخ طرح هذا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات 
وتفهمها اماً منه بأنه قد اطلع عليها زلتشروطاً عامة لهذا العطاء وأن تقديم عرض المناقص يعتبر ا

 . وقبل بجميع بنودها

 -: الخاصة:الشروط  خامسا  
 المطلوب تنجيد المركبات بجلد او قماش نوعية جيدة و حسب المطلوب. .1
و تم وضع ثالثتة استطر  و المنشأ و المواد المستخدمة اشلقمالجلد او اان يتم ذكر و تحديد نوع  .2

 ان وجد. قماش او جلدتابة سعر الكثر من نوع كل لكل مركبة أعالا بالجدول

 يتم العمل تحت مراقبة فنية من قبل موظف سلطة مختص و ضمن أوقات عمل السلطة. .3

وظتتف الستتلطة د ملكتتل مركبتتة وحستتب متتا يحتتدد بوجتتو ستتتخدمتحديتتد الجلتتد او القمتتاش الميتتتم  .4

 و بمواجب موافقة أصولية. المختص

ال التنجيد . مثل تنظيف او درا  كلين او غطاء ماعتحديد اية اعمال أخرى مقدمة ضمن   .5
 تابلو... الخ.

في حال وجود اعمال إضافية للمركبة او مواد إضافية مستخدمة مثتل االستفنا او الزنبركتات او  .6

 لى السعر و بموافقة السلطة.ا عرابط الشد ... الخ فأنه يتم اضافتهم

  -:اإلضافيةوط الشر   -: ا  دساس
 % .16على المبيعات  العامةالضريبة  ةردني غير شاملألا ر بالديناراألسعا .1
 استالم المركبات من خالل موظ  السلطة المعتمد لدى الكرا  فق .يتم تسليم و  .2

ة و يوقع من قبل المشغل باالستالم غاييتم تسليم و استالم المركبة بموجب نموذ  فني معد لهذه ال .3
 اصوليًا. 

و تحت طائلة  التنجيدكبة و تحريكها ألية غاية غير غاية ر مليتقيد المشغل بضما  عدم استخدام ا .4
 المسؤولية.

من خالل لجنة مؤلفة من ثالثة موظفين يتم تحديدهم لكل  التنجيديتم االستالم النهائي للمركبة بعد  .5
 يس قسم الصيانة.رئ عملية استالم من قبل

 نتيجة لإلهمال او التقصير. لغشاثناء فترة وجودها بالم بالمركبةيتحمل المشغل اية اضرار تحصل  .6



 

 اللوازم واالشغال قسم  – مديرية الشؤون المالية األردنية الهاشمية ةالمملك 2021-49رقم  عطاء لوازمال

 االقتصادية الخاصةقبة سلطة منطقة الع 2021 - تشرين االول
مركبات واليات متنوعة في مقاعد  تنجيدخدمات تقديم 

 السلطة

 

 

 

 16 من 15 حةفص

 -شروط فسخ العقد: -:سابعا  
 

 : وعلى وجه الخصول ما يلي  أعاله للططا  را جبها إاها  عقد الشبمولتي يجوز ااألسبا  
 إذا تخلى المقاول عن العقد . -1

 في إنجاز العقد . تعهدمتقصير ال -2
 . ةوأو التالعب أو الرش باالحتيالالمتعهد تصرفات تتسم  ارتكاب -3
 إعسار المتعهد أو إفالسه . -4

 

 : والخالصة النهائية ت  النهائيجدول الكميا: ثامنا  
 قالواردة في وثائحس  الشروط الفاية  مرةبات واليات متاوعة في السلطة تاجيدتقديم خدمات 

 -:الططا 

 سطر تاجيد الجلد الوحدة المادة اسم رقم
سطر تاجيد 
 القماش

مدة 
 الطمل

 السطر

 1 لون صغيرةاص سيارة 1
    

    

 1 بك اب غرفتين 2
    

    

 1 بك اب غرفة 3
    

    

 1 سيارة جيب 4
    

    

 1 باص صغير 5
    

    

 1 باص متوسط ) كوستر ( 6
    

    

 1 صغير قالب 7
    

    

 1 قالب كبير 8
    

    



 

 اللوازم واالشغال قسم  – مديرية الشؤون المالية األردنية الهاشمية ةالمملك 2021-49رقم  عطاء لوازمال

 االقتصادية الخاصةقبة سلطة منطقة الع 2021 - تشرين االول
مركبات واليات متنوعة في مقاعد  تنجيدخدمات تقديم 

 السلطة

 

 

 

 16 من 16 حةفص

 

 

 

 1 صهريج مياه 9
    

    

     1 أرضية سيارة صالون 10

     1 أرضية بكب غرفة 11

     1 أرضية بكب غرفتين 12

     1 أرضية قالب صغير 13

     1 أرضية قالب كبير 14

     1 أرضية صهريج مياه 15

     1 رأرضية باص صغي 16

     1 أرضية باص كوستر 17

     1 تابلو مركبة 18

     1 بطانة مركبة 19

     1 سقفية مركبة 20

     1 براد  قماش باص صغير 21

     1 كوستربراد  قماش باص  22

 _______________________________________:  _____________ قصــــاــــــــــــــــــــــــناسم الم
 __ ____________________________________ـــخ :   ______________ـــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريــــ

 ______________________________________ــة:   ______________ــــــــــــــــــــــــــتم الشركـــخ
 _____خلوي __________________________________________: __ ـةـــــــــــــــــــــهاتف الشركـــ

 ______________________________________________________ :ــةـــــــــــــــــــفاكس الشركــ


