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 -:اتــــــالمحتويـ
 

 موضوع العطاء. أوال :  
 التعليمات للمشتركين بالمناقصة . ثانيا : 

 نماذج المناقصة والكفاالت واالتفاقية /ثالثا
 عرض المناقصة 1-ج
 نموذج كفالة المناقصة 2-ج
 نموذج كفالة حسن التنفيذ 3-ج
 نموذج االتفاقية 4-ج

  العامة والخاصةشروط ال :     رابعا  
 شركة و المدربينة الليأه :  خامسا  

 المرجعية.الشروط سادسا  :
 .االولالتزامات الفريق  :بعا  سا

 .يةطريقة تقييم العروض التدريب :ثامنا  
 الخالصة النهائيةجدول الكميات النهائي و : تاسعا  

 
 
 

 ( صفحة 16مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )
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 والمكاني:  مج الزمانيرناالبقاد و االنعمكان مدة البرنامج و  -2

 ايام  4-3 مدة التدريب: •
 التدريب يشمل جزء نظري وجزء عملي داخل احدى المنشات الفندقية  •

 

 

 

 

 

 

        -: وطريقة الدفع التأخيرغرامة –  3

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

التي او الخدمات او االشغال عن كل يوم تأخير من قيمة اللوازم  باأللف واحد ( 0.001) نسبتهما  -1

 ( يوم  45الى  1  )من المدةعن او تنفيذها  تأخر المتعهد في توريدها 

التي  او الخدمات او االشغال عن كل يوم تأخير من قيمة اللوازم  باأللف اثنان( 0.002)  نسبتهما  -2

 ( يوم  60الى  46  )من المدةعن او تنفيذها  تأخر المتعهد في توريدها 

التي  او الخدمات او االشغال عن كل يوم تأخير من قيمة اللوازم  باأللف ثالث ( 0.003)  نسبتهما  -3

 ( يوم فأكثر  61من  ) المدةعن او تنفيذها  تأخر المتعهد في توريدها 

 

 طريقة الدفع:  -ج     
 

وبدون أي نواقص   واالستالم حسب االصول  تنفيذ التدريب المطلوب لمالية بعد المطالبة ا قيمة دفع 
 ومالحظات. 

 
 

 .أوال: موضوع العطاء
 
بموجب العطاء لوازم متخصصة  جهةع بالتعاقد م بة االقتصادية الخاصةلعق غب سلطة منطقة اتر 

    "  السياحية المنشآت داخل  تقييم مخاطر االنظمة المائية" تدريبي امج نبر عقد ل (50/2022)رقم 
ة  بمدينة العقب في مديرية مختبرات العقبة الدوليه بن حيانمياه لكادر قسم قياسات نوعية ال

طر انظمة  ه الخاصة بتقييم مخاالتشريعات البريطاني هي  مصادر التدريب ان ويجب - (4وعددهم)
 BS ISOالمياه ) بأنظمة(  والمواصفه الخاصة ACoPالمياه الخاصة ببكتيريا الليجونيال )

 والشروط المرجعية المبينة في الجدول ادناه المكاني والزماني التفصيلي البرنامج حسب (.8580
   .ءدة في وثائق العطاالوار 

Duration 3-4 days (8 hr /day) 

Day 1 Legionella code of practice ( ACoP) British   

Day 2 BS 8580 Water System Risk Assessment 

Lead Audit Day 3 

Day 4 Practical on hotels 



 2022-38العطاء لوازم رقم 
 ردنية الهاشميةالمملكة ال 

 
 ية ية الشؤون الماليرمد

 العقبة االقتصادية الخاصة سلطة منطقة    2022- الول تشرين
أنظمة المياه داخل   أخطاريبي لتقييم عقد برنامج تدر

 الثانيةللمرة  – المنشأة السياحية

 

 16 من 4 صفحة 

 : التعليمات للمشتركين بالمناقصةانياث
،  الخاصةصادية تعني كلمة السلطة )حيثما وردت في هذه التعليمات (: سلطة منطقة العقبة االقت -مالحظة:

 القرينة على غير ذلك.م تدل ما ل
ونفقته الخاصة على   مسؤوليةشتراك بهذه المناقصة أن يحصل بنفسه وعلى يرغب في اال ينبغي على من

جميع المعلومات الالزمة له لتقديم العرض وان يتفهم ويراعي كل األمور التي لها عالقة بالمناقصة أو تلك 
 .ه أسعار التي تؤثر على وضع 

ج وجداول اء ويقوم المناقص بتعبئة النموذ رض المناقصة المدرج في هذا العطى نموذج عالعرض عل قدمي -أ
 الكميات واألسعار ويوقع ويؤرخ وثائق العطاء في األماكن المحددة لذلك .

 يشترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكلمات بخط واضح.  -ب 
ا أراد المناقص تقديم عرض بديل أو  ئق العطاء من قبل المناقص ، أما إذ لى وثاعديل ع ل أي تز إدخاال يجو 

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

 أو ترفضه . لبديل عرضة ا
 -مات التالية :قدم البيانات والمعلو يجب على المناقص أن ي  

 المفوض بالتـــوقيع عنها .  للمسئولوضع منشاة المناقص فردا" كان أو شركة ، وكتاب التفويض 
ق ي )ملحمحدد فيرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدق لصالح السلطة وألمرها بالمبلغ ال  

حسن نية المناقص للدخول في المناقصة وعلى أن  على  كدليل باسم المناقص أو الشركة صة ( المناقعرض 
يكون ذلك من مصرف أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في األردن وتعاد هذه الكفالة للمناقصين الذين لم  

المناقص الذي ، أما لعطاء حالة اقرار إ( أيام من تاريخ 7السلطة خالل ) تقررهيحال عليهم العطاء حسبما 
 فالة حسن التنفيذ ويوقع العقد . اد إلية هذه الكفالة بعد أن يقدم كيحال علية العطاء فتع

عنوان المناقص الكامل الرسمي في األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كافة الرسائل واإلشعارات 
د سلمت إليه أي معلومات أخرى يطلب  أنها قتبر وك وان تعا العنوكل إشعار أو رسالة تبعث مسجلة على هذ 

 رضه إذا ورد لها ذكر في الشروط أو المواصفات أو هذه التعليمات . إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بع
عتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام أي بند من البنود الواردة في جداول الكميات على أنها القيمة  ت

أرباح المناقص وتعويضه عن أي رة جاهزة للتسليم وأنها تشمل كذلك ند بصو لك البملة لذ والشا الكاملة
 مات أخرى قد يتحملها وفقا لهذا العقد .التزا

توضيح االلتباس : إذا كان هناك أي التباس أو كانت هناك حاجة لالستفسار عن أي توضيح لوثائق العطاء  
جل التوضيح وإزالة االلتباس في  ن من المفوضيمجلس ارئيس  فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى

( أيام ويتم توزيع اإلجابات على االستفسارات على  7بما ال يقل عن ) د يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاءموع
 جميع المناقصين المتقدمين للعطاء  
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ة  وب عليوم مكت رف مختفي ظ على نسختين مختومتين أصل وصورة إيداع العروض: يقدم العرض متكامال"
 -لخارج :من ا

  المفوضين  يودع في صندوق العطاءات ومعنون إلى رئيس مجلسمناقص و واسم ال عطاءرقم واسم ال 
موعد تقديم العروض  ويمكن لرئيس مجلس المفوضين تأجيلوذلك قبل الموعد والتاريخ المقررين لإليداع 

ولن تنظر السلطة   ثائق العطاءحصلوا على و  نوا قد بإشعار خطي يبعث به إلى كل من المناقصين الذين كا
المحدد لذلك إال إذا اقتنع رئيس مجلس المفوضين بوجود مبرر قوي لذلك  صلها بعد الوقت في أي عرض ي

 التأخير  
ويظل  تقديمهإلزامية العروض : يعتبر العرض المقدم ملزما للمناقص وال يجوز سحب هذا العرض بعد 

إليداع العروض إال إذا ما ابتداء من آخر موعد تم تحديده ( يو 90) لفترة  به دم لذي تقالعرض ملزما للمناقص ا
 ة العطاء مدة التزام أطول من هذه المدة . حدد في دعو 

تقييم العروض : يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب نظام اللوازم واألشغال لسلطة منطقة العقبة  
( من قانون منطقة العقبة  56ى المادة  )الصادر بمقتض 2001 ( لسنة4االقتصادية الخاصة رقم )

يكون   أنوتعديالته والتعليمات الصادرة بموجبة والذي يفترض  2000نة ( لس32قتصادية الخاصة رقم )اال
 . المناقص على اطالع ومعرفة بها

 -أسلوب تدقيق العروض :

طبيق  ذه الجملة بت تكون علية ه أنيجب إذا وجد في العرض خطا أو تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما 
تالي يتم تعديل مجموع  جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة وبال ق بتعديلسلطة الحالالوحدة ف رسع

 المبلغ اإلجمالي للعطاء  األسعار أو
 إذا وقع تباين بين العدد المذكور باألرقام والمذكور كتابة بالكلمات فتعتبر كتابة  

 ح القيمة تبعا لذلك .ة وتصحيالملزم  ات هيالكلم-ج           

ن المجموع  ويكو   يتم تصحيح المجموع  فأنةإذا وجد خطأ في أي من العمليات الحسابية -د             
 ص.المصحح ملزما للمناق

  ترفض عرضة أو أن  أنلجنة الإذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبالغ فيها ، ف-هـ           
 لمناقصين اآلخرين .  سة بأسعار السوق الرائجة و أسعار امستأن الغلط بتصحيحتقوم  

تحتفظ   تحتفظ السلطة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بكل ما ورد في هذه التعليمات كما  -1
تراه مناسبا" و  بحقها في رفض أي عرض دون بيان األسباب ويحق للسلطة اختيار العرض الذي 

ء جزئيا وعلى أكثر  قيمة ، كما يحق للسلطة إحالة العطالعروض بأقل التقيد دون ا إحالة العطاء
ل ذلك دون أن يكون ألي  مناقص لم يفز بالعطاء أي حق في مطالبة السلطة  من مناقص ويتم ك

 . بأي تعويض



 2022-38العطاء لوازم رقم 
 ردنية الهاشميةالمملكة ال 

 
 ية ية الشؤون الماليرمد

 العقبة االقتصادية الخاصة سلطة منطقة    2022- الول تشرين
أنظمة المياه داخل   أخطاريبي لتقييم عقد برنامج تدر

 الثانيةللمرة  – المنشأة السياحية

 

 16 من 6 صفحة 

(  14ترة )السلطة لتوقيع العقد خالل ف إلىيتقدم  أنكفالة حسن التنفيذ : على المناقص الفائز بالعطاء  -2
يقدم للسلطة  كفالة حسن التنفيذ )قبل   أنناقص بإحالة العطاء علية وعلى الم بالغهإاريخ من ت  يوم

% من قيمة العقد وذلك ضمانا" لتنفيذ العقد تنفيذا" تاما ولدفع ما 10توقيع نموذج االتفاقية ( بمبلغ 
  أوتفاقية رفض توقيع اال  أوكف استن أوتأخر المناقص  وإذايترتب على التعهد وفاء ألغراض العقد 

مصادرة كفالة المناقصة المرفقة  يذ المطلوبة فعندها يحق للسلطةعجز عن تقديم كفالة حسن التنف
بأي تعويض   أولمطالبة بها بعرضه دون الرجوع إلى القضاء وال يكون للمناقص أي حق في ا

 .بشأنها

 ات.المبيعة على العام غير شاملة الضريبةبالدينار األردني  جميع األسعار -12
 

 -:لتالييجب إرسال العرض إلى العنوان ا. -13

Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 

Aqaba, 77110, Jordan 

Procurements and Supplies Section 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

2565ص. ب.:   

، الردن 77110العقبة،   

لشغااالو  قسم اللوازم  

 
 
 

 فاقيةالتوا والصيانة نماذج المناقصة والكفاالت /اثالث

 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 : ......................

 مفوضين الجلس رئيس ممعالي 
ائق العطاء وتعليمات  ومواصفات وجداول الكميات وجميع وثبعد أن قمنا بدراسة دقيقة للشروط  -1

 المناقصة الخاصة بتوريد................................................
عالقة بها  لمحيطة بها وغيرها من األمور التي لها المذكورة أعاله وتفهمنا ماهيتها وجميع الظروف ا

اللوازم وفقا" لشروط ومواصفــات العطـاء بتوريــد هذه  عرض بــان نقومقعين أدنـاه ن ننا نحن المو فأ
أو أي مبلغ آخر يصبح   درة دينار أردنيقوباألسعار المذكورة في جداول الكميات بمبلغ إجمالي و 

 . مستحقا بموجب شروط هذا العطاء
لتي المدة اخــالل     العقد مولــة في اللوازم المشم ــورد ونسلونتعهد في حالة قبول عرضنا هذا أن ن -2

 اإلحالة.نحددها في عرضنا اعتبارا من تاريخ تبلغنا قرار 
ونتعهد في حالة قبول عرضنا أن نقدم الكفالة المطلوبة بحسن التنفيذ من مصرف أو مؤسسة مالية   -3

أعاله ووفقا  طاء المذكور عمن قيمة ال %(10ومقبولة لديكم وذلك بمبلغ يعادل ) مسجلة في األردن
 المرفقة .نموذج الكفالة ل

يوم ابتداء من التاريخ المحدد لفتح العطاء ويبقى هذا  90ونوافق على أن نلتزم بهذا العرض لمدة  -4
 العرض ملزما لنا طيلة هذه المدة .

يشكل عقدا  ةقرار اإلحالسمية والتوقيع عليها فان عرضنا هذا مع والى أن يتم إعداد اتفاقية العقد الر  -5
 لزما بيننا . م

ن بإحالة العطاء على اقل األسعار وإنكم غير ملزمين بإبداء أسباب أنكم غير ملزميونعلمكم كذلك ب -6
 ذلك . 

 ...حرر في هذا اليوم ...........................................من شهر ..................
 ......وخاتمة.......... توقيعه............................اسم المناقص .....................

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

 ...........التوقيع. ............................. االسملشاهد : ......................العنوان
 ....................................................................... نهنواوع مكان عملة
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 2–ج 
 نموذج كفالة المناقصة 

Form of Tender Guarantee 
 

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

...................... لقد تم إعالمنا أن  ............................... إلى السادة )صاحب العمل(: ...... 
عرض للمناقصة  المناقص شركة: ......................................................................... سيتقدم ب

ناقص  ى أن يتقدم المالعطاء تنص عل  لما كانت شروط وة العطاء، ودع استجابة ل للمشروع المنوه عنه أعاله 
 بكفالة مناقصة مع عرضه، وبناء على طلبه، فإن مصرفنا:  

نه أن يدفع لكم  بنك ........................................................................ يكفل بتعهد ال رجعة ع 
يتضمن الطلب  طي منكم وبحيث ورود أول طلب خ.................... عند .. .......... مبلغ: ................

 ما يلي: 
 
أن المناقص، بدون موافقة منكم، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل       -أ 

 أو  ( يوما،90انقضاء صالحية العرض المحددة بـ)
( من شروط  6/ 1ة )العقد بموجب الماد  م اتفاقية أخفق في إبرا ه عليه، ولكنأنكم قد قمتم بإحالة العطاء     -ب 

 عقد، أو ال
( من  2/ 4)  أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة      -ج

 شروط العقد. 
 

أن هذه  إلينا، كما  ها تعين إعادت( يوما وي90ة صالحية الكفالة البالغة ) وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مد 
 ا في األردن. نين المعمول بهة تحكمها القوا الكفال

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

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

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

 الخاصة  قبة االقتصاديةسلطة منطقة الع
 نموذج ضمان األداء )كفالة حسن التنفيذ( 

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

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

(المتعلق بمشروع: ........................................ بمبلغ: )         /         بخصوص العطاء رقم )

ال عليه  العطاء المح يذ لضمان تنف  وذلك   ني............................ ........................ ( دينار أرد 

بمجرد ورود أول طلب خطي   –مقاولة، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم الشروط الواردة في وثائق عقد الحسب 

مع ذكر األسباب الداعية لهذا   –منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط 

بصرف النظر عن   وذلك –العقد اماته بموجب تزذ أي من الب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيالطل

أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع.وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ  

... شهر ............... من  إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيا بتاريخ ........

 يدها بناء على طلب صاحب العمل. ما لم يتم تمديدها أو تجد . ..........عام ..... 

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

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

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

 
 عقد ال اتفاقية ج نموذ 

Form of Contract Agreement 

 

 
           : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                    
 

 
 2022لسنة ............... شهر  ......... من..........ذا اليوم ـي هـة ف ـيـاالتفاق  ذهـه حررت
 بين
 األول" الفريقعلى اعتباره "ويمثلها رئيس مجلس المفوضين  لخاصةلعقبة االقتصادية انطقة اة مسلطالعمل  صاحب
 و

 الثاني" الفريق" المقاول السادة ............................ويمثلها ................................. على اعتباره
ان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم ك ولما، شروع أعاله ذ المنفيبت الثانيالفريق راغبا في أن يقوم  لفريق االولاكان  لما

 وفقا لشروط العقد، لتنفيذ أشغال المشروع وانجازها وإصالح أية عيوب فيها  الفريق الثانيبه 

                             

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

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

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

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

 

 القيمة .........................التاريخ...................  .........  وصل رسوم طوابع رقم...............
 

 
 األشغالبتنفيذ  ق الثانيالفريوفقا للشروط، يتعهد  نيفريق الثاللالمستحقة  القيمةبدفع  الفريق االول قيام إزاء – 4

 . و االلتزام بالقوانين المرعية داخل حدود المنطقة الخاصة وإنجازها وفقا ألحكام العقد
  بأن يدفع إلى الفريق االولمها، يتعهد بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسلي الفريق الثاني قيام إزاء - 5

 العقد.  فيم العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد قيمة العقد بموجب أحكا نيالثالفريق ا
 

االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك وفقا للقوانين المعمول  هذه تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام  ما  على وبناءا
 بها.
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 ول )صاحب العمل(األ الفريق

 
 ( ناقص الم الثاني ) الفريق

 

 
 ين رئيس مجلس المفوض:      سم اال
 

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

 
 :     االسم 

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

 
 

 

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

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الوظيفة:

 
 مدير الشؤون المالية 

 
 
 

 
 -:الوظيفة

 
 ال رئيس قسم اللوازم واإلشغ
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 .الخاصةالعامة و : الشروط رابعا  
في سلطة منطقة العقبة   2001( لسنة 4تعتبر الشروط الخاصة في نظام اللوازم واألشغال رقم )    

ذا ة لهجميع ما يتبعها من تعليمات شروطًا خاصاالقتصادية الخاصة السارية بتاريخ طرح هذا العطاء و 
ليها وتفهمها وقبل بجميع بنودها إضافة  عامًا منه بأنه قد طلع اء، وان تقديم عرض المناقص يعتبر التز العط

 العطاء.إلى ما سيرد من الشروط الخاصة اإلضافية لهذا 
 

 -: المدربينو   الشركةلية هأ -خامسا  
ه خبرة في تقديم خدمات ولديمرخصًا ومسجاًل وفق األصول أو المؤسسة أو الشركة أن يكون المركز -1
 مدعمة بالوثائق الالزمة. أكثر في األردن سنوات أو5 لمطروحةفي المواضيع التدريب ا

ية لكافة البرامج التدريبية  احدى الجهات الحكومية أو الدول أن تكون شهادات المركز الممنوحة معتمدة من-2
 طلوبة.الم
 ق.مدعمًا بالوثائ وعمالئها ركة وخبراتهاالش يجب على المتعهد أن يقدم معلومات واضحة عن  -3
المنشات الفندقية بناءا على مصادر التدريب اعاله  عملية بتقييم لمدربين يجب ان يكونوا على خبره ا -4
 يحققوا الشروط التالية: و 

لمنشات  المياه لانظمة  سنوات بتقييم  7لشهادة: بكالوريوس )احياء، مايكروبيولجي، علوم(  مع خبرة ا
 قيه. لفند ا

 لمنشات الفندقيه. مياه للاانظمة سنوات بتقييم   5مع خبرة ماجستير)احياء، مايكروبيولجي، علوم(    

 لمنشات الفندقيه. المياه لانظمة سنوات بتقييم   3احياء، مايكروبيولجي، علوم(   مع خبرة دكتوراه  ) 

 .الشروط المرجعية :ا  سساد

ضمن مغلف يتضمن العرض الفني فقط ومغلف يت صلينيتم تقديم العرض بمغلفين مغلقين منف

لمالي فقط ويكتب على كل مغلف اسم العرض )فني او مالي( واسم الشركة او المركز لعرض اا

ورقم واسم العطاء ويتم وضع المغلفين بمغلف واحد يكتب عليه اسم الشركة او المركز 

 المقدمة للعطاء ورقم واسم العطاء ومحتويات المغلف.

 عرض ما يلي: ن كلويتضم

      على أن يتضمن االلتزام بالشروط التالية: يبيالتدر  جنامبر للتقديم عرض فني  (1    
اإلطار العام للبرنامج متضمنًا الموضوعات الرئيسية وتفاصيل تلك الموضوعات  وضع  -  
((syllabus  مهارات وال على أن تتضمن الموضوعات ومحتويات التدريب أحدث المعلومات أو النظريات

اسم المدرب/المدربين الذين سيقومون بتنفيذ كل جزئية من  ريبي و التد  واألساليب والتطبيقات للبرنامج
 البرنامج التدريبي. 

 الذي سيتم التدريب عليه. ومحتوى التدريب ان يتم توضيح تفاصيل المنهج    -
 .طاءوفق الساعات التدريبية الواردة في الععدد الساعات الكلية لكل    -
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د ساعات التدريب موزعة على موضوعات البرنامج  نًا عد متضم تقديم مخطط زمني لتنفيذ البرنامج    -
 التدريبي. 

وفي حال عدم القدرة  بحسب المطلوب مع تقديم وثيقة تثبت خبرته تزويد السلطة بالسيرة الذاتية للمدربين    -
مديرية  يحق للسلطة وبتنسيب من فإنه  يدريبالت للبرنامجعلى توفير هذين الشرطين في المدربين المرشحين 

تعليق التدريب بعد إجراء تقييم للمدرب في نهاية اليوم األول لحين  الموارد البشرية /قسم تنمية الموارد البشرية 
المعلقة أو  دريبية تغيير المدرب بمدرب كفؤ أو إلغاء التدريب ولن تتحمل السلطة أية تكاليف مالية للدورة الت

 فق هذه الشروط.إال بعد تنفيذها و غاة المل
التدريبية وما   هدفة من كل تدريب يتم بناًء عليها تعديل محتوى المادةعقد جلسة لتقييم الفئة المست -

  ين.تتضمنه من امثلة وتمار 
  ت ختبرام- قياسات نوعية المياهتعديل أو إلغاء أو إضافة أي موضوع يتم تحديده من قبل السلطة/قسم  -
لتعديل مسار البرنامج التدريبي حسب  ية ر البشر تنمية المواد  قسموااللتزام بتعليمات وتوجيهات ولية الد  لعقبةا

 ما تقتضيه الظروف. 
على   على  تدريبيال البرنامج فيذ التدريب متضمنًا أوقات عقد تضمين العرض الفني تحديد برنامج تن  -

د موافقة قسم  ساعات الدوام الرسمي ويمكن تعديلها بعناء الدوام الرسمي للسلطة وأث أن يكون التدريب في أيام
 بية. أيام عمل من تاريخ بدء الدورة التدري (10وقبل عشرة ) -تنمية الموارد البشرية

 ريبي.  توضيح جهة اعتماد أو منح الشهادات التي يتم اصدارها للمشاركين في كل برنامج تد  -
تنفيذها وتحديد  التي يتم االتفاق على دورات التدريبية و الإيقاف عقد البرامج التدريبية أيحق للسلطة  -

% أو أقل على التقييم التي تنفذه السلطة/قسم  50تدريبية على تقييم ال نامجالبر  مكانها ووقتها إذا ما حصل 
ورة تدريبية والذي يشمل: تقييم أهداف ومحتوى التدريب ومدى  الموارد البشرية في نهاية تنفيذ كل د  تنمية
التدريب ومدى تمكنه من إدارة عملية التدريب في قاعة  يم المدرب وأساليب المتدربين منه، تقيادة استف

، تقييم المادة -ء إذا تم توفيره الكوفي بريك والغدا-التدريب، تقييم مكان وقاعة التدريب، تقييم االستراحة 
 يبية الورقية المسلمة للمتدربين. التدر 

ياجات التدريبية للفئة  برنامج التدريبي بعد جلسة تشخيص االحت ت المراجعة وإعادة تصميم موضوعا -
نمية الموارد البشرية/ مديرية الموارد يوم تدريبي والحصول على موافقة قسم ت المستهدفة والتي تتم في أول

 البشرية على التعديالت وتزويد المتدربين بها. 
ن بحسب عدد المشاركين، ونسختين إضافيتي  وني()ورقي والكتر والمادة التدريبية تقديم دليل المتدرب  -

ومهارات ى أن يتضمن معلومات ونظريات وتعليمات تسلمان رسميًا إلى قسم تنمية الموارد البشرية عل
 وأساليب وتطبيقات حديثة ومعاصرة في موضوع التدريب.

 . PowerPointالبشرية بعرض الشرائح  تزويد قسم تنمية الموارد  -
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تعلم على مستوى الفرد على أن ال يقل  واختبار بعدي للمشاركين لقياس مدى ال قبليتنفيذ اختبار  -
ويسلم للسلطة/ قسم تنمية الموارد البشرية  ن متعدد سؤااًل موضوعيًا من نوع اختيار م  20ن عدد األسئلة ع 

 التدريبي.  مع مفاتيح التصحيح قبل عقد البرنامج
ريع والتعلم من  ثة ومتنوعة تشمل التعلم من خالل المشاحدي  تنفيذ التدريب باستخدام أساليب تدريبية -

سات الحالة التي تتناسب مع  مشكالت والتعلم التعاوني واستخدام دراخالل النشاط والتعلم من خالل حل ال
 المادة التدريبية ومع عمل السلطة.

 . ريبياركين يوميا في بداية التدريب وقبل نهاية اليوم التد توثيق حضور وغياب المش -
   :رنامج يتضمنتقديم تقرير ختامي بعد انتهاء الب -

 شارك.نسبة حضور وغياب المشاركين، وكل م •
 يب وموضوعاته. مدى تفاعل المشاركين مع التدر  •
المشاركين،   ضعف لدى نتائج االختبار القبلي والبعدي بشكل وصفي وكمي مبينا مواطن القوة وال •

 .  اركين على االختبارات ومفاتيح التصحيحالمشباإلضافة إلى إرفاق أوراق إجابة 
  توصيات المدرب ومالحظاته. •
لمشاركين في برنامج تدريب المدربين وتقديم  وعملي )يتم تسجيله عن طريق الفيديو( لإجراء تقييم نظري  -

مة وبالتقدير ومجاالت التحسن، ويتم تسليم تسجيل  تقرير مفصل عن كل مشارك على حدة محدد بالعال
 البشرية/مديرية الموارد البشرية. العملي )الفيديو( لقسم تنمية الموارد  قييمالت

ل موضح عليها اسم الدورة ووقتها وعدد  دات المشاركين موقعة ومصدقة حسب األصو يتم تسليم شها -
 مديرية الموارد البشرية في نهاية كل دورة تدريبية.  -الساعات التدريبية لقسم تنمية الموارد البشرية

  .الفريق االول : التزاماتابعا  س
لتدريب م االتفاق على أن يشمل العطاء تنفيذ القاعات التدريبية الالزمة لتنفيذ التدريب إذا ما تتامين ا -

 ت دون تأمين القاعا
 تحديد عدد وأسماء المشاركين في كل دورة تدريبية.  -
 ف على تقييم تنفيذ التدريب من قبل الجهة المنفذة.اإلشرا -
وتنفيذ التقييم   الموارد البشريةتنمية وقسم  الموارد البشريةم التدريب المستمر من خالل قسم تنمية تقيي -

يم المدرب وأساليب التدريب، تقييم مكان وقاعة  )تقييم أهداف ومحتوى التدريب، تقي  :منالنهائي والذي يتض
م المادة التدريبية الورقية المسلمة  تقيي والغداء إذا تم توفيره، التدريب، تقييم االستراحة )الكوفي بريك 

 لمتدربين(. ل
قة بعد أخذ مواف-اسبًا وعن طريق التصوير توثيق التدريب بالطريقة التي يراها قسم تنمية الموارد البشرية من -

 ونشره بالطرق التي تراها السلطة مناسبة.  -الحضور
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فق عليها  فق عليها وفق الشروط وااللتزامات المتالمتبية المنفذة في األوقات تحمل كلفة تنفيذ الدورات التدري -
 خطيًا والمستوفية لكافة الوثائق.

 : يةطريقة تقييم العروض التدريب :ثامنا  
قبول أو   اتباع الطريقة التالية فيللعطاء ويتم  مةدالمتق  والمالية يتم فتح جميع العروض الفنية

 :العروض الفنية استبعاد
 أهلية الشركة/المركز التالية:بشروط  لتزمروض التي ال تاستبعاد الع -1

 )مدعم بالوثائق(. الترخيص والتسجيل وفق األصول .أ

 )مدعم بالوثائق(خبرة في تقديم خدمات التدريب  .ب

 )مدعم بالوثائق( معتمدة من إحدى الجهات الحكوميةشهادات المركز  .ت

 . (ائق الوثمدعم ب -لتدريب الذي يتطلب ذلك )شهادات المركز معتمدة من جهة دولية ل .ث

مع  لوثائق المدعمة التي تبين هذه الشروط وإرفاقهاوعلى الشركات والمراكز توفير ا
 .العرض الفني حتى ال يتم استبعادها

 

 :يالعطاء وهيتوفر فيها الشروط المرجعية الواردة في وثائق  استبعاد العروض التي ال -2

وتفاصيل  يسيةإطار عام لكل برنامج يتضمن: الموضوعات الرئ تزويد العرض ب  .أ
يها اسم المدرب/المدربين لكل جزء من البرنامج الموضوعات الرئيسية، موضح عل

 .التدريبي

رنامج يتضمن عدد الساعات موزعة على موضوعات مخطط زمني لتنفيذ الب توفير  .ب
 .خطط زمني لتنفيذ التدريبالبرنامج التدريبي )أجندة التدريب( ووضع م

 .تدريبي مع خبرة تدريبيةالج رنامب لل مدربينلتوفير سيرة ذاتية ل .ت

ً ودولياً( ة اعتماد أو منح الشهادات لكل برنامج تدريبيتوضيح جه .ث مدعماً  )محليا
 .بالوثائق
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عقد برنامج تدريبي لتقييم مخاطر أنظمة المياه  : والخالصة النهائية ت  النهائيجدول الكميا: تاسعا  
 -:عطاءالفنية الواردة في وثائق ال اتالمتطلبحسب  داخل المنشأة السياحية 

 

 

 

 

 

 الكمية  الوحدة وصف البند  الرقم

تكلفة البرنامج  
يبي  التدر

 االفرادي

 المبلغ اإلجمالي 
 

 دينار  فلس دينار  فلس

1 

عقد برنامج تدريبي لتقييم مخاطر أنظمة  
  المتطلبات حسب  المياه داخل المنشأة السياحية 

 -العطاء: الفنية الواردة في وثائق 

     عدد 4

* 
 )            ( %  الخصم:   نسبة 
 % (        )        الزيادة:   نسبة 
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