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 -: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  
 المواصفات الفنية.   :   سادسا  
 .والخالصة النهائية جدول الكميات النهائية :    سابعا  
 

 ( صفحة19مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )
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 العطاءأوال: موضوع 
 

 -األعمال المطلوبة : -1
 

 

 

 -موقع ومدة العمل : 

 

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

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

 

 عن كل أسبوع أو جزء من األسبوع .( 0.005) غرامة التأخير مقدارهاغرامة التأخير :يتم احتساب  -ج  
 

او يتم دفع قيمة المطالبة المالية بعد التوريد واالستتتتتسم استتتتو االنتتتتوو وبدو      واق   طريقة الدفع:-د    
 مساظات.

 

 -المتعهد : -3   
يجب على المتعهد أن يقدم معلومات واضحححححة عش ال ححححركة وخبراتها والتواماتها ويم ححححو تقديم كتالو ات 

 لألعمال المطلوبة للموضوع أعاله. 
 

 للمشتركين بالمناقصةانيا :  التعليمات ث
تعني كلمة السلطة )حيثما وردت في هذه التعليمات (: سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة، ما لم  -مالحظة:

 تدل القرينة على غير ذلك.
ونمقته الخاصحححة على  ميع  مسحححيوليةينبغي على مش يرغب في االشحححتراه ههذه المناقصحححة أن يحصحححو هنمسحححه وعلى 

المعلومات الالزمة له لتقديم العرض وان يتمهم ويراعي كو األمور التي لها عالقة بالمناقصحححححححححححححححة أو تلك التي تي ر 
 . هأسعار على وضع 

يقدم العرض على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا العطاء ويقوم المناقص هتعبئة النموذج و داول  -أ -1
 يوقع وييرخ و ائق العطاء في األماكش المحددة لذلك .الكميات واألسعار و 

 ي ترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في  داول الكميات باألرقام والكلمات بخط واضح. -ب

 الثوره العربيه الكبرى بالتعاقد مع شركة متخصصة ل راء أعالم  غب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتر 
( وحسب   2018 /  14 مش خالل العطاء رقم )لوازم علم الثورة العربية الكبرى  و قماش لصيانهم 40x 20قياس 

 المواصمات المنية وال روط والكميات الواردة في و ائق العطاء . 
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ال يجوز إدخاو    تعديو على وثائق العطاء م  قبو الم اق  ،  ما إذا  راد الم اق  تقديم عرض  -ج
فا  باستطاعته    يقدم ذلك في مذكرة خانة م فنلة ترفق بديو  و إضافة بعض المساظات ، 

بالعرض ، شريطة    يتقدم بالعرض األنلي كما هو مطلوو وللج ة اللوازم واألشغاو في السلطة 
 المختنة    ت ظر في عرضة البديو  و ترفضه .

 -يجو على الم اق     يقدم البيا ات والمعلومات التالية :   -2
 المفوض بالتـــوقيع ع ها . للمسئوودا" كا   و شركة ، وكتاو التفويض وضع م شاة الم اق  فر - 
يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية  و شيك مندق لنالح السلطة وألمرها بالمبلغ المادد في    -و

كدليو على اس   ية الم اق  للدخوو في الم اقنة باسم الم اق   و الشركة )ملاق عرض الم اقنة ( 
ك م  منرف  و مؤسسة مالية مرخنة للعمو في األرد  وتعاد هذه الكفالة للم اقني  وعلى    يكو  ذل

(  يام م  تاريخ قرار إاالة العطاء ،  ما 7السلطة خسو ) تقررهالذي  لم يااو عليهم العطاء اسبما 
 العقد .  الم اق  الذ  يااو علية العطاء فتعاد إلية هذه الكفالة بعد    يقدم كفالة اس  الت فيذ ويوقع

ع وا  الم اق  الكامو الرسمي في األرد  ليعتبر ع وا ه الرسمي الذ  توجه إليه كافة الرسائو  -ج
واإلشعارات وكو إشعار  و رسالة تبعث مسجلة على هذا الع وا  تعتبر وكأ ها قد سلمت إليه    

الشروط  و  معلومات  خرى يطلو إلى الم اق  تقديمها  و إرفاقها بعرضه إذا ورد لها ذكر في
 الموانفات  و هذه التعليمات .

تعتبر األسعار التي يدو ها الم اق   مام    ب د م  الب ود الواردة في جداوو الكميات على   ها القيمة  -3
الكاملة والشاملة لذلك الب د بنورة جاهزة للتسليم و  ها تشمو كذلك  رباح الم اق  وتعويضه ع     

 قا لهذا العقد .التزامات  خرى قد يتاملها وف
توضيح االلتباس : إذا كا  ه اك    التباس  و كا ت ه اك ااجة لسستفسار ع     توضيح لوثائق العطاء  -4

فعلى الم اق     يتقدم بطلو خطي إلى رئيس مجلس المفوضي  م  اجو التوضيح وإزالة االلتباس في 
جابات على االستفسارات (  يام ويتم توزيع اإل7موعد يسبق التاريخ المادد لفتح العطاء بما ال يقو ع  )

 على جميع الم اقني  المتقدمي  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 العروض  المموضيش تأ يو ويمك  لرئيس مجلس موعد والتاريخ المقررين لإليداعوذلك قبل ال
العطاء ولش تنظر السلطة  حصلوا على و ائق بإشعار خطي يبعث به إلى كو مش المناقصيش الذيش كانوا قد

قوي لذلك مجلس المموضيش هو ود مبرر  المحدد لذلك إال إذا اقتنع رئيس في أي عرض يصلها بعد الوقت
 التأخير 

ويظو  تقديمهإلوامية العروض : يعتبر العرض المقدم ملوما للمناقص وال يجوز سحححححححححححححححب هذا العرض بعد  -6
( يوما اهتداء مش آخر موعد تم تحديده إليداع العروض إال 90لمترة ) بهالعرض ملوما للمناقص الذي تقدم 

 إذا حدد في دعوة العطاء مدة التوام أطول مش هذه المدة . 

 .على المبيعات غير شاملة الضريبة العامةعلى الم اق  تقديم  سعاره بالدي ار األرد ي  -7
ظام اللوازم واألشتتغاو لستتلطة م طقة تقييم العروض : يتم دراستتة عروض الم اقنتتات وتقييمها بموجو   -8

( م  قا و  م طقة العقبة 56النتتادر بمقتضتتى المادة  ) 2001( لستت ة 4العقبة االقتنتتادية الخانتتة رقم )
   وتعديسته والتعليمات النتتتادرة بموجبة والذ  يفترض  2000( لستتت ة 32االقتنتتتادية الخانتتتة رقم )

 يكو  الم اق  على اطسع ومعرفة بها 

 -تدقيق العروض : سلوو    -9
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تكون علية هذه  أنإذا و د في العرض خطا أو تناقض هيش حسحححححححححححححححاب  ملة أي مبل  وما يجب  -أ
سحححححححلطة الحق هتعديو  ملة المبل  بما يتمق وتطبيق سحححححححعر الوحدة الالجملة هتطبيق سحححححححعر الوحدة ف

 وبالتالي يتم تعديو مجموع األسعار أو  المبل  اإل مالي للعطاء .
 العدد المذكور باألرقام والمذكور كتابة بالكلمات فتعتبر كتابة  إذا وقع تبايش هيش -ب

 الكلمات هي الملومة وتصحيح القيمة تبعا لذلك . -ت

يتم تصحيح المجموع ويكون المجموع المصحح  فأنةإذا و د خطأ في أي مش العمليات الحساهية  -ج
 ملوما للمناقص .

ترفض عرضححححححة أو أن  أنلجنة اليها ، فإذا قام المناقص هتسححححححعير هند بصححححححورة مغلوطة أو مبال  ف -د
 تقوم هتصحيح الغلط مستأنسة بأسعار السوق الرائجة و أسعار المناقصيش اآلخريش . 

تحتفظ بحقها  تحتفظ السلطة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بكل ما ورد في هذه التعليمات كما  -10
تراه مناســــــباا و إحالة  في رفض أي عرض دون بيان األســــــباب ويحق للســــــلطة اختيار العرض الذي 

العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة ، كما يحق للســـــلطة إحالة العطاء جوئيا وعلر أنثر من مناق  
 . طة  بأي تعويضويتم كل ذلك دون أن يكون ألي  مناق  لم يفو بالعطاء أي حق في مطالبة السل

( يوم  14السححلطة لتوقيع العقد خالل فترة ) إلىيتقدم  أنكمالة حسححش التنميذ : على المناقص المائو بالعطاء  -11
يقدم للسححححححححححححلطة  كمالة حسححححححححححححش التنميذ )قبو توقيع  أنبإحالة العطاء علية وعلى المناقص  أهالغةمش تاريخ 

ضححححححححمانا  لتنميذ العقد تنميذا  تاما ولدفع ما يترتب على % مش قيمة العقد وذلك 10نموذج االتماقية ( بمبل  
عجو عش تقديم  أورفض توقيع االتماقية  أواسححححححححححححححتنك   أوتأخر المناقص  وإذاالتعهد وفاء ألغراض العقد 

كمالة حسش التنميذ المطلوبة فعندها يحق للسلطة مصادرة كمالة المناقصة المرفقة بعرضه دون الر وع إلى 
 .بأي تعويض ب أنها أولمطالبة هها للمناقص أي حق في االق اء وال يكون 

( وبأسننعار %100تأخذ اللجنة بعين االعتبار الصننناعات المحلية عندما تكون مطابقة للمواصننفات )-12

ا عن أسننننعار المناقصننننين ا خرين عن ) ( %15معقولة على أن ال تزيد أسننننعار المواد المصنننننعة محليا

 .استناداا لقرار مجلس الوزراء
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 -: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.:   

، األردن77110العقبة،   

االشغالقسم 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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 1-ج 

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

 معالي رئيس مجلس المموضيش
بعد أن قمنا هدراسححة دقيقة لل ححروط ومواصححمات و داول الكميات و ميع و ائق العطاء وتعليمات المناقصححة  -1

 الخاصة هتوريد................................................
ماهيتها و ميع الظروف المحيطة هها وغيرها مش األمور التي لها عالقة هها فأننا المذكورة أعاله وتمهمنا 

نحش الموقعيش أدنحححححاه نعرض هححححححححححان نقوم هتوريححححححححححد هذه اللوازم وفقا  ل روط ومواصمححححححححححات العطحححححاء وباألسعار 
بمو ب  أو أي مبل  آخر يصحححححححححبح مسحححححححححتحقا درة دينار أردنيقالمذكورة في  داول الكميات بمبل  إ مالي و 

 شروط هذا العطاء .
خححالل المدة التي نحددها     ونتعهد في حالة قبول عرضنا هذا أن نححورد ونسلم اللوازم الم مولححة في العقد  -2

 في عرضنا اعتبارا مش تاريخ تبلغنا قرار اإلحالة .
مالية مسجلة  ونتعهد في حالة قبول عرضنا أن نقدم الكمالة المطلوبة بحسش التنميذ مش مصرف أو ميسسة -3

( مش قيمة العطاء المذكور أعاله ووفقا لنموذج الكمالة %10في األردن ومقبولة لديكم وذلك بمبل  يعادل )
 المرفقة .

يوم اهتداء مش التاريخ المحدد لمتح العطاء ويبقى هذا العرض  90ونوافق على أن نلتوم ههذا العرض لمدة  -4
 ملوما لنا طيلة هذه المدة .

عداد اتماقية العقد الرسححمية والتوقيع عليها فان عرضححنا هذا مع قرار اإلحالة ي ححكو عقدا ملوما والى أن يتم إ  -5
 هيننا .

 ونعلمكم كذلك بأنكم غير ملوميش بإحالة العطاء على اقو األسعار وإنكم غير ملوميش بإهداء أسباب ذلك .  -6

 شهر .....................حرر في هذا اليوم ...........................................مش 
 وخاتمة................ توقيعهاسم المناقص .................................................

 باعتباره ....................................................................................
 قص .ومموضا رسميا لتوقيع هذا العرض ونيابة عش المنا

 ...........التوقيع. ............................. االسمل اهد : ......................العنوان
 ....................................................................... وعنوانه مكان عملة
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 2 –ج 
 نموذج كفالة المناقصة

Form of Tender Guarantee 
 

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

إلى الستتتتتادة )نتتتتتااو العمو(: ........................................................... لقد تم إعسم ا    الم اق  
................. ستتتيتقدم بعرض للم اقنتتتة للمشتتتروع شتتتركة: ........................................................

الم وه ع ه  عسه استتتجابة لدعوة العطاء، ولما كا ت شتتروط العطاء ت   على    يتقدم الم اق  بكفالة م اقنتتة 
 متتتتتتتتتع عتتتتتتتتترضتتتتتتتتتتتتتتته، وبتتتتتتتتت تتتتتتتتتاء عتتتتتتتتتلتتتتتتتتتى طتتتتتتتتتلتتتتتتتتتبتتتتتتتتته، فتتتتتتتتت   منتتتتتتتتتتتتتتترفتتتتتتتتت تتتتتتتتتا: 

..... يكفو بتعهد ال رجعة ع ه    يدفع لكم مبلغ: ب ك ...................................................................
 ................................................ ع د ورود  وو طلو خطي م كم وبايث يتضم  الطلو ما يلي:

 
   الم اق ، بدو  موافقة م كم، قام بساو عرضه بعد ا قضاء آخر موعد لتقديم العروض  و قبو ا قضاء      -  

 ( يوما،  و90العرض الماددة بـ)نساية 
( م  شروط العقد، 1/6  كم قد قمتم ب االة العطاء عليه، ولك ه  خفق في إبرام اتفاقية العقد بموجو المادة )    -و

  و
( م  شروط 4/2)   كم قد قمتم ب االة العطاء عليه ، ولك ه  خفق في تقديم ضما  األداء بموجو المادة      -ج

 العقد.
 

( يوما ويتعي  إعادتها إلي ا، كما    هذه الكفالة 90ينل ا الطلو قبو ا قضاء مدة نساية الكفالة البالغة ) وعلى   
 تاكمها القوا ي  المعموو بها في األرد .

 
 توقيع الكفيو / الب ك: ...........................................

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

 ...........................................             التاريخ:
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 مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية 2018 -14رقم  عطاء لوازمال

 

 2018 -ايار 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

أعالم  الثورة العربية الكبرى وقماش اعالم الثورة توريد 

 للمرة الثانية – العربية الكبرى

 

 19 من 9 صفحة

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 نموذج ضمان األداء )كفالة حسن التنفيذ(

Performance Guarantee 
.................................................................................... يسر ا إعسمكم بأ  إلى السادة: 

 منرف ا: ...................... قد كفو بكفالة مالية، المقاوو: .............................

.............................. بمبلغ: ) ( المتعلق بمشتتتتتتتروع: ..........       /        بخنتتتتتتتو  العطتتتاء رقم )

وذلك لضتتتتتما  ت فيذ العطاء المااو عليه استتتتتو   ........................ ( دي ار  رد ي............................

بمجرد ورود  وو طلو خطي م كم المبلغ  –الشتتتتتتتروط الواردة في وثائق عقد المقاولة، و   ا  تعهد بأ   دفع لكم 

مع ذكر األستباو الداعية لهذا الطلو بأ  المقاوو قد  – و    جزء تطلبو ه م ه بدو     تافظ  و شترط المذكور 

وذلك بنتتترف ال ظر ع     اعتراض  و مقاضتتتاة م   –رفض  و  خفق في ت فيذ    م  التزاماته بموجو العقد 

إنتتتتدارها ولاي  تستتتتلم األشتتتتغاو جا و المقاوو على إجراء الدفع.وتبقى هذه الكفالة ستتتتارية المفعوو م  تاريخ 

ما لم يتم  عام ................  تاريخ ........... شتتتتتتتهر ............... م   يا ب بدئ قد المادد م الم جزة بموجو الع

 تمديدها  و تجديدها ب اء على طلو نااو العمو.

 توقيع الكفيو / منرف: ..............................

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

 التاريخ: ..............................................
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 مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية 2018 -14رقم  عطاء لوازمال

 

 2018 -ايار 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

أعالم  الثورة العربية الكبرى وقماش اعالم الثورة توريد 

 للمرة الثانية – العربية الكبرى

 

 19 من 10 صفحة

 

 

 اتفاقية العقد نموذج
Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                   
 

 
 2018لسنة ............... شهر ......... من..........ذا اليوم ـي هـة فـيـاالتفاق ذهـه حررت

 
 بين

 

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

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

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

                             

 بين الفريقين على ما يلي: االتفاقتم  فقد
 
 المشار إليها فيما بعد. العقدوالتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة 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: ....................................................مناقصة ذات األال مالحق -ج
 (: ...................................................العقد )الخاصة والعامة شروط -د
 : ......................................................................المواصفات -ه
 (:.............................األخرى والجداولالمسعرة )جداول الكميات  الجداول -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

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

 
 

 
 

 

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

 .....................وصل جامعـــة رقم ..

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

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

 



 مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية 2018 -14رقم  عطاء لوازمال

 

 2018 -ايار 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

أعالم  الثورة العربية الكبرى وقماش اعالم الثورة توريد 

 للمرة الثانية – العربية الكبرى

 

 19 من 11 صفحة

وإنجازها وفقا ألحكام  األشغالصاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ  قيام إزاء – 4

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

 العقد. فيقيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد 
 

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

 
 

 األوو )نااو العمو( الفريق

 
 الثا ي )المقاوو( الفريق

 

 
 رئيس مجلس المفوضي :     االسم

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

 

 
 :   االسم

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

 
 

 

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

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 الماليةمدير الشؤو   -لوظيفة:
 
 
 
 

 رئيس قسم اللوازم واإلشغاو -الوظيفة:

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 :الخاصةو  رابعا: الشروط العامة



 مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية 2018 -14رقم  عطاء لوازمال

 

 2018 -ايار 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

أعالم  الثورة العربية الكبرى وقماش اعالم الثورة توريد 

 للمرة الثانية – العربية الكبرى

 

 19 من 12 صفحة

 
في سلطة م طقة العقبة  2001( لس ة 4في  ظام اللوازم واألشغاو رقم ) والخانة تعتبر الشروط العامة      

لهذا  وخانة االقتنادية الخانة السارية بتاريخ طرح هذا العطاء وجميع ما يتبعها م  تعليمات شروطاً عامة
 . العطاء و   تقديم عرض الم اق  يعتبر التزاماً م ه بأ ه قد اطلع عليها وتفهمها وقبو بجميع ب ودها

 

 
 -: األضافية:الشروط  خامسا  

 

 على المبيعات  األسعار بالدينار األردني غير شامو ال ريبة العامة -1 
 سلطة منطقة العقبه االقتصادية الخاصة في مدينة العقبة. التسليم في مستودعات -2 
االعالم الموردة لدى الجمعية العلمية الملكية لبيان مدى مطابقتها و قماش اليتم فحص عينات مش  -3

الخصائص  ،و  باتها  مش حيث النسيج، األلوان  1010/2003م ق أ  األردنية القياسيةللمواصمات 
 .وعلى نمقة الموردالميويائية  

 على المناقص تقديم االمكانيات المتوفرة لديه لتنميذ تمصيو االعالم.-4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية 2018 -14رقم  عطاء لوازمال

 

 2018 -ايار 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

أعالم  الثورة العربية الكبرى وقماش اعالم الثورة توريد 

 للمرة الثانية – العربية الكبرى

 

 19 من 13 صفحة

 

ا   المواصفات الفنية: -: سادسا
 
 
 

 
 



 مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية 2018 -14رقم  عطاء لوازمال

 

 2018 -ايار 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

أعالم  الثورة العربية الكبرى وقماش اعالم الثورة توريد 

 للمرة الثانية – العربية الكبرى

 

 19 من 14 صفحة

 



 مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية 2018 -14رقم  عطاء لوازمال

 

 2018 -ايار 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

أعالم  الثورة العربية الكبرى وقماش اعالم الثورة توريد 

 للمرة الثانية – العربية الكبرى

 

 19 من 15 صفحة

 



 مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية 2018 -14رقم  عطاء لوازمال

 

 2018 -ايار 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

أعالم  الثورة العربية الكبرى وقماش اعالم الثورة توريد 

 للمرة الثانية – العربية الكبرى

 

 19 من 16 صفحة

 
 



 مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية 2018 -14رقم  عطاء لوازمال

 

 2018 -ايار 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

أعالم  الثورة العربية الكبرى وقماش اعالم الثورة توريد 

 للمرة الثانية – العربية الكبرى

 

 19 من 17 صفحة

 
 

 



 مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية 2018 -14رقم  عطاء لوازمال

 

 2018 -ايار 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

أعالم  الثورة العربية الكبرى وقماش اعالم الثورة توريد 

 للمرة الثانية – العربية الكبرى

 

 19 من 18 صفحة

 
 



 مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية 2018 -14رقم  عطاء لوازمال

 

 2018 -ايار 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

أعالم  الثورة العربية الكبرى وقماش اعالم الثورة توريد 

 للمرة الثانية – العربية الكبرى

 

 19 من 19 صفحة

ا   والخالصة النهائية: ت  النهائيجدول الكميا -: سابعا
و قماش ألعالم أعالم الثورة العربية الكبرى بتوريد ( الخاص  14/2018 لوازم العطاء رقم )  المشنننننننروع :

 -:   في وثائق العطاءحسب المواصفات الفنية الواردة الثورة العربية الكبرى 
 

 مدة التوريد الفعلية : )                         ( يوما                

 

 وصف البند الرقم
 الوحدة
 

 الكمية
 

سعر   
 الوحدة

السعر 
 االجمالي

 دينار فلس دينار فلس

1 

سب ح ( م(x20م40توريد علم الثورة العربية الكبرى قياس )

( يكون نوع 1010/2003المواصفات القياسية األردنية رقم )

بحيث يكون  (1حسب الجدول رقم ) متعدد البوليسترالقماش 

بعرض  األبيض او القنبالقماش المالصق للسارية من الكتان 

 1شامال  التثقيب وتركيب حلقات معدنية للتعليق كل  سم  10
حلقة نصف  تركيب ، ( سم 2م ويكون قطر الحلقة المعدنية )

مثبتة على  سم  11من الحديد المجلفن قطرها  2عدد دائرة

اعلى و اسفل العلم  و تكون مثبته بشكل  ض منالكتان االبي

 .جيد

     6 عدد

2 

سب االلوان ادناه حعلم الثورة العربية الكبرى قماش وريد ت

( يكون نوع 1010/2003المواصفات القياسية األردنية رقم )

بحيث يكون  (1حسب الجدول رقم ) متعدد البوليسترالقماش 

منسوج بشكل متجانس على شكل نسيج ساده ، درجه اللون 

متوافقة مع األلوان القياسية المحددة في المواصفة القياسية 

 ( و حسب الكميات و األلوان ادناه: 1526األردنية رقم )

 

     800 عمتر مرب قماش لون ابيض

     800 عمتر مرب قماش لون احمر

     800 عمربمتر  قماش لون اخضر

     800 عمتر مرب ون اسودقماش ل

* 
 نسبة الخصم :     )            ( %

 %(       نسبة الزيادة :     )      
 

 
 

 
    

   -المجموع النهائي كتابة: *

 ____________________________________________________ئي كتابة:   المجموع النها
 _______________________________________ــــاول :  _____________ـــــــــــــــــــــــــاسم المق
 __ ____________________________________ـــخ :   ______________ـــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريــــ

 ______________________________________ــة:   ______________ــــــــــــــــــــــــــختم الشركـــ

 ____________خلوي ___________________________________: __ ـةـــــــــــــــــــــهاتف الشركـــ

 ______________________________________________________ :ــةـــــــــــــــــــفانس الشركــ

 


