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 -:اتــــــتويـمحال
 

 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 المدربين ة اليلأه :   خامسا  

 عية. المرجالشروط سادسا  :
 . االولالتزامات الفريق  : بعا  سا

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

 
 
 

 ( صفحة 21مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )
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 والمكاني:  مج الزمانيرناالبقاد و االنع انمكمدة البرنامج و  -2

 الفئة المستهدفة  ج اسم البرنام 
عدد  

 المرشحين

عدد  

 الدورات 
 لغة التدريب  الساعات التدريبية

التاريخ المتوقع  

  لعقد البرنامج

 ( 2022)عام 

ادارة الموارد  

 البشرية 

وفق خطة التدريب  

ين تتطلب  لذا  لموظفينوا

 وظيفتهم ذلك 

9 1 

ة  ساعة تدريبي 25

التدريب  داخل قاعة 

(  وجاهي)تدريب 

تقسم على أيام  

األسبوع بحد  

 ساعات   5أقصى 

 اللغة العربية

يتم تحديده من  

قبل قسم تنمية  

الموارد  

وقبل  البشرية  

نهاية هذا العام  

2022  

بالتنسيق مع  

 المركز المعني 

  اللغة العربية ة  ساع 30 -25 1 5 ريبيةوفق الخطة التد اتوكاد 

  اللغة العربية   ساعة  20-15 1 9 وفق الخطة التدريبية  د تكييف وتبري

  اللغة العربية ساعة 25-20 1 5 الخطة التدريبيةوفق  التقدير العقاري 

التخطيط  

 االستراتيجي  

ة تطوير  خط   وفق

 المدراء 
  اللغة العربية ساعة  25 1 6

 1 7 ةق الخطة التدريبيفو تدريب مدربين 

 ساعة  25

وعملي    نظري

قييم  ى تإضافة ال

  اللغة العربية

 . أوال: موضوع العطاء 
 
بموجب العطاء لوازم رقم ة  خصصمت  جهةع  بالتعاقد م  بة االقتصادية الخاصة قع لمنطقة اغب سلطة  تر 
متنوعة  بر عقد  ل  (2022/ 49) الخاصةامج  االقتصادية  العقبة  منطقة  سلطة  النصف    لموظفي  خالل 

العام   والزماني  حسب    2022الثاني من  المكاني  والبرنامج  ادناه  البرامج  الجدول  والشروط  المبينة في 
  .دة في وثائق العطاءار الو  عيةالمرج
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مفصل للمتدربين  

 الدورة  في نهاية 

ق  التسوي

 االلكتروني

  اللغة العربية ساعة  25-20 1 10 وفق الخطة التدريبية

ارشفة  

 الكترونية

  اللغة العربية ساعة  25-20 1 10 وفق الخطة التدريبية

متطلبات  

العاملة  ئةالهي

فقا  يش و تفبالت 

 Iso مواصفةلل

17020   

  اللغة العربية ساعة  25-20 1 5 تدريبيةطة الالخ وفق 

  اللغة العربية ساعة  20 1 5 وفق الخطة التدريبية التحكيم 

تقييم المخاطر 

 البيئية

  اللغة العربية ساعة  25-20 1 5 وفق الخطة التدريبية

Fidic   اللغة العربية ساعة  25-20 1 5 يةوفق الخطة التدريب يديك ف  

السالمة العامة  

ة الصحو 

 هنيةالم

  عربيةة الاللغ  ساعة  25-20 1 20 وفق الخطة التدريبية
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     -:  وطريقة الدفع التأخيرغرامة –  3
      

  عليه المناقص في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض    تأخر  اذاتأخير :  غرامة ال  -أ     
ص في  المناقخر  أتي  اللوازم التمة  قي  منائة  %( نصف بالم0.5ال تقل عن )    بنسبةية (  ة مال )غرام

في التنفيذ   التأخير عن    الناشئ عن كل اسبوع او جزء من االسبوع بصرف النظر عن الضرر    دها وريت
اال الوفي جميع  العطاءات  للجنة  التي  حوال  اللوازم  العقد وشراء  بفسخ  فالمت  تأخرحق  تور عهد  يدها  ي 

 تالية :لاصالحيات وفقا لل التأخيررض غرامة م فيت انعلى وق االسعار دون سابق انذار و له فر وتحمي

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

 ات. العطاءات في فرض الغرامة للجنة حيتكون الصالين يوما  ستن ع ر ب.  اذا زادت مدة التأخي          

 

 طريقة الدفع:  -ج     
 

ا  قيمةدفع   بعد  المطالبة  المطلوب لمالية  التدريب  االصول   تنفيذ  أي    واالستالم حسب  وبدون 
 نواقص ومالحظات. 
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 : التعليمات للمشتركين بالمناقصةياناث

السلطة    -مالحظة: كلمة  التعليتعني  هذه  في  وردت  سلط)حيثما   :) المات  منطقة  االقتة  صادية عقبة 
 القرينة على غير ذلك.دل م تل ، ماالخاصة

بنفسه وعلى  يرغب في اال  ينبغي على من المناقصة أن يحصل  الخاصة    مسؤوليةشتراك بهذه  ونفقته 
ا جميع  لتقديعلى  له  الالزمة  المعلومات  األمور  كل  ويراعي  يتفهم  وان  العرض  عالقة م  لها  لتي 

 . هأسعار وضع تؤثر على  و تلك التيبالمناقصة أ
ج اء ويقوم المناقص بتعبئة النموذ رض المناقصة المدرج في هذا العطج عموذ ى نعل  عرض ال  قدمي  -أ

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

 ضح. مات بخط وارقام والكلحدة في جداول الكميات باأليشترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الو  -ب 
ا أراد المناقص تقديم عرض  ئق العطاء من قبل المناقص ، أما إذ وثا لى  ع  عديلل أي تز إدخاال يجو 

أو   فيبديل  ذلك  يقدم  أن  باستطاعته  فان   ، المالحظات  بعض  ترفق   إضافة  منفصلة  خاصة  مذكرة 
با يتقدم  أن  شريطة   ، األصليبالعرض  مطل  لعرض  هو  اللو كما  وللجنة  واألشغوب  السلازم  في  طة  ال 

 أو ترفضه .يل لبد ا عرضةظر في أن تن  المختصة
 -مات التالية :قدم البيانات والمعلو يجب على المناقص أن ي  

 المفوض بالتـــوقيع عنها .  للمسئولويض وضع منشاة المناقص فردا" كان أو شركة ، وكتاب التف
المقدم     العرض  مع  مصدقيرفق  شيك  أو  مالية  السلطل  كفالة  وألمرها  صالح  الة  فبالمبلغ  ي محدد 

عر )ملح (  ناقالمض  ق  الشركة  صة  أو  المناقص  في  على    كدليلباسم  للدخول  المناقص  نية  حسن 
مرخ مالية  مؤسسة  أو  من مصرف  ذلك  يكون  أن  وعلى  هذه المناقصة  وتعاد  األردن  في  للعمل  صة 

يحال   لم  الذين  للمناقصين  العطاء حسبم الكفالة  )السلطة خال  تقررها  عليهم  أيام7ل  تاريخ    (  قرار  من 
فالة حسن  اد إلية هذه الكفالة بعد أن يقدم ك المناقص الذي يحال علية العطاء فتعما  ، أء  لعطاحالة اإ

 التنفيذ ويوقع العقد . 
الكا المناقص  األرد عنوان  في  الرسمي  كافة  مل  إليه  توجه  الذي  الرسمي  عنوانه  ليعتبر  الرسائل  ن 
إش وكل  رساواإلشعارات  أو  مسعار  تبعث  هذ لة  على  العنجلة  تعا  قأنهوكتبر  وان  أي ا  إليه  سلمت  د 

يطلب   أخرى  بعمعلومات  إرفاقها  أو  تقديمها  المناقص  أو  إلى  الشروط  في  ذكر  لها  ورد  إذا  رضه 
 التعليمات .المواصفات أو هذه 

مة  أنها القي  لكميات علىالبنود الواردة في جداول اعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام أي بند من  ت
أرباح المناقص وتعويضه عن أي رة جاهزة للتسليم وأنها تشمل كذلك  بصو ند  لبلك املة لذ والشا  الكاملة

 مات أخرى قد يتحملها وفقا لهذا العقد . التزا
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توضيح لوثائق    هناك أي التباس أو كانت هناك حاجة لالستفسار عن أي  اس : إذا كان توضيح االلتب
فعلى أ  العطاء  بطالمناقص  يتقدم  إلىن  ارئيس    لب خطي  ا ن مضيلمفو مجلس  وإزالة  ن  التوضيح  جل 

( أيام ويتم توزيع اإلجابات على  7بما ال يقل عن ) د يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاءااللتباس في موع
 ستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء   اال

وب  وم مكت رف مخت في ظ أصل وصورة ومتينن مختنسختيعلى  تكامال"يقدم العرض م إيداع العروض:
 -لخارج :ن اة مليع
ال  واسم  ال  عطاءرقم  و واسم  مجلس مناقص  رئيس  إلى  ومعنون  العطاءات  صندوق  في    يودع 

موعد   ويمكن لرئيس مجلس المفوضين تأجيلخ المقررين لإليداع  وذلك قبل الموعد والتاري  المفوضين
بإ  تقديم بالعروض  يبعث  خطي  مشعار  كل  إلى  المناقصي ه  كا ن  الذين  قد ن  ق  ثائ و   على  حصلوا  نوا 

ي  لعطاءا السلطة في أي عرض  تنظر  الوقت ولن  بعد  اقتنع رئيس مجلس    صلها  إذا  إال  لذلك  المحدد 
 أخير المفوضين بوجود مبرر قوي لذلك الت

ويظل    يمهتقد جوز سحب هذا العرض بعد  إلزامية العروض : يعتبر العرض المقدم ملزما للمناقص وال ي
إليداع العروض ما ابتداء من آخر موعد تم تحديده  ( يو 90) ة  لفتر   به دم  لذي تقزما للمناقص العرض ملا

 ة العطاء مدة التزام أطول من هذه المدة .  إال إذا حدد في دعو 

شغال لسلطة منطقة  راسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب نظام اللوازم واألوض : يتم د تقييم العر 
رق  االقتصاديةالعقبة   )الخاصة  لسنة4م  اتضبمق  الصادر  2001  (  )لماى  منطقة  56دة   قانون  من   )

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

 -أسلوب تدقيق العروض :

ملة  الجذه  ه  عليةتكون    أنيجب  وما  مبلغ    اب جملة أياقض بين حسا وجد في العرض خطا أو تن ذ إ
سعبت ف  رطبيق  الحالالوحدة  بتعديلسلطة  وبال  ق  الوحدة  سعر  وتطبيق  يتفق  بما  المبلغ  يتم  جملة  تالي 

 المبلغ اإلجمالي للعطاء   تعديل مجموع األسعار أو
 كتابة   مات فتعتبررقام والمذكور كتابة بالكلإذا وقع تباين بين العدد المذكور باأل

 ح القيمة تبعا لذلك . يتصحة و زمالمل  ات هيالكلم-ج           

الحسابية  -د              العمليات  من  أي  في  خطأ  وجد  المجموع    فأنةإذا  تصحيح  ن  ويكو     يتم 
 ص.لمناقمصحح ملزما لالمجموع ال
ترفض عرضة   أنة  لجن الا ، فبصورة مغلوطة أو مبالغ فيهإذا قام المناقص بتسعير بند  -هـ           

 لمناقصين اآلخرين .  سة بأسعار السوق الرائجة و أسعار اتأنمس لطالغ بتصحيحتقوم   أو أن

في هذه  -1 ورد  ما  بكل  متقيد  غير  عرض  أي  إهمال  في  بحقها  السلطة  كما  تحتفظ    التعليمات 
بيان األسباب ويح الذتحتفظ بحقها في رفض أي عرض دون    ي ق للسلطة اختيار العرض 
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من و  تراه  العطاءاسبا"  ا  إحالة  إحالة وض  لعر ا  بأقللتقيد  دون  للسلطة  يحق  كما   ، قيمة 
كالعطا ويتم  مناقص  من  أكثر  وعلى  جزئيا  يفز ء  لم  مناقص  ألي   يكون  أن  دون  ذلك  ل 

 .  في مطالبة السلطة  بأي تعويضبالعطاء أي حق 
ترة  العقد خالل ف  لتوقيع  السلطة  إلىيتقدم    أنالفائز بالعطاء    كفالة حسن التنفيذ : على المناقص  -2

يقدم للسلطة  كفالة حسن    أنناقص  بإحالة العطاء علية وعلى الم  بالغه إ خ  اريت   من   ( يوم14)
بمبلغ    ) االتفاقية  نموذج  توقيع  )قبل  قي10التنفيذ  من  العقد %  لتنفيذ  وذلك ضمانا"  العقد  مة 

  أو كف  استن  أوتأخر المناقص    وإذالعقد  ء ألغراض اعلى التعهد وفا تنفيذا" تاما ولدفع ما يترتب 
تو  التنف  أوة  اقيتفاالقيع  رفض  حسن  كفالة  تقديم  عن  للسلطةعجز  يحق  فعندها  المطلوبة   يذ 

قضاء وال يكون للمناقص أي حق  مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى ال
 . هابأي تعويض بشأن أولمطالبة بها في ا

 ات.يعالمبة على العام غير شاملة الضريبةني األردينار بالد 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 

 

ية الخاصةسلطة منطقة العقبة االقتصاد  

2565ص. ب.:   

ن ، الرد77110، قبةالع  

لشغااالو  قسم اللوازم  

 
 
 
 فاقية التوا  والصيانة نماذج المناقصة والكفاالت /ا لثثا

 عرض المناقصة 1-ج    
 نموذج كفالة المناقصة   2-ج    
 التنفيذ  نموذج كفالة حسن 3-ج    

 نموذج االتفاقية  4-ج    
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 21 من 9 صفحة 

 
 1-ج 

 عرض المناقصة
 ..................... ......... ...................... عطاء :
 وضين فم الس جلم رئيسمعالي 

ائق العطاء وتعليمات ومواصفات وجداول الكميات وجميع وث بعد أن قمنا بدراسة دقيقة للشروط   -1
 ......................................... المناقصة الخاصة بتوريد.......

ة  عالقمن األمور التي لها  ا وغيرها  لمحيطة بهاماهيتها وجميع الظروف    المذكورة أعاله وتفهمنا
المو ن نفأا  به نحن  نا  أدنـاه  نقومقعين  بــان  هذه    عرض  ومواصفــات  بتوريــد  لشروط  وفقا"  اللوازم 

أو أي مبلغ    درة دينار أردنيقالكميات بمبلغ إجمالي و العطـاء وباألسعار المذكورة في جداول  
 .  ءا بموجب شروط هذا العطاآخر يصبح مستحق

المدة  خــالل       العقد  مولــة في  لوازم المشلام  سلد ونــور لة قبول عرضنا هذا أن نفي حا  ونتعهد  -2
 اإلحالة.لتي نحددها في عرضنا اعتبارا من تاريخ تبلغنا قرار ا

  م الكفالة المطلوبة بحسن التنفيذ من مصرف أو مؤسسةبول عرضنا أن نقد ونتعهد في حالة ق -3
المذكور ء  طا عاليمة  من ق  %(10بمبلغ يعادل )ديكم وذلك  ومقبولة ل  مالية مسجلة في األردن

 المرفقة .نموذج الكفالة أعاله ووفقا ل

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

ل  شكي  ةالاإلحقرار  فان عرضنا هذا مع  قيع عليها  سمية والتو العقد الر عداد اتفاقية  والى أن يتم إ  -5
 لزما بيننا . عقدا م

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

 ... شهر .................. حرر في هذا اليوم ...........................................من 
 ...... وخاتمة.......... توقيعه................ ....... ..........................مناقص اسم ال

 .................. باعتباره ..................................................................
 قص .ومفوضا رسميا لتوقيع هذا العرض ونيابة عن المنا

 ...... .....التوقيع. ....... ............... ....... االسملشاهد : ......................العنوان
 .......................................................................  نهنواوع مكان عملة
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 2–ج 

 نموذج كفالة المناقصة 
Form of Tender Guarantee 

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

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

ى أن  العطاء تنص عل  لما كانت شروط العطاء، و  ة ودعل  جابةاست  وع المنوه عنه أعالهقصة للمشر للمنا
الم مصرفنا:  يتقدم  فإن  طلبه،  على  وبناء  عرضه،  مع  مناقصة  بكفالة   ناقص 
 ...... رجعة  ..  ................................................................ بنك  ال  بتعهد  أن  ع يكفل  نه 

مبليدف لكم  ................ع  أول طلب خ................... عند  . ........ .... غ:  منكم وبحيث  ورود  طي 
 يتضمن الطلب ما يلي: 

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

 أو  ، يوما( 90رض المحددة بـ)انقضاء صالحية الع قبل
( من  1/6ة )العقد بموجب الماد   م اتفاقيةفق في إبرا خأه  كن، ولعليهقد قمتم بإحالة العطاء    أنكم      -ب 

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

 شروط العقد. 
 

أن  إلينا، كما  ها دتإعا تعين ( يوما وي 90لبالغة )الكفالة اة صالحية د قبل انقضاء ملنا الطلب وعلى أن يص
 ا في األردن. نين المعمول به ة تحكمها القواهذه 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 
 .................................................. السادة:  يسرنا  ..................... .... إلى   .........

 ................ : ............. مالية، المقاول .......... قد كفل بكفالة ............ رفنا: أن مصكم بإعالم

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

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

العليه حسب   الواردة في وثائق عقد  نتعالشروط  لكم  مقاولة، وأننا  ندفع  بأن  أول    –هد  بمجرد ورود 

األسباب  مع ذكر    –طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط  

الطلالداعي المقاول قد رفض  ة لهذا  بأن  تنفيخفق فأو أب    وذلك   –العقد  اماته بموجب  تزذ أي من الي 

المق جانب  من  مقاضاة  أو  اعتراض  أي  النظر عن  الكفالة  بصرف  هذه  الدفع.وتبقى  إجراء  اول على 

يخ  دد مبدئيا بتار سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المح

..................... م ... شهر  تجد .  .......... .....   ن عام..  أو  تمديدها  يتم  لم  بناء على طلب  ما  يدها 

 صاحب العمل. 

 رف: .............................. توقيع الكفيل / مص

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

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

 
 عقد ال اتفاقية ج نموذ 

Form of Contract Agreement 

 

 
           : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                    
 

 
 2022نة سل............... شهر  ........ من...........ذا اليوم ـي هـة ف ـيـاالتفاق  ذهـه حررت

 بين
 األول" الفريق" على اعتبارهويمثلها رئيس مجلس المفوضين  لخاصةلعقبة االقتصادية انطقة اة مسلطالعمل  صاحب
 و

 اني" الث فريقال" المقاول السادة ............................ويمثلها ................................. على اعتباره
ان قد قبل بعرض المناقصة الذي  ك  ولما،  شروع أعاله  ذ المنفيبت  الثانيالفريق  م  ن يقوفي أراغبا    لفريق االولاكان    لما

 وفقا لشروط العقد، لتنفيذ أشغال المشروع وانجازها وإصالح أية عيوب فيها  الثانيالفريق تقدم به 

                             

 يلي: ن على مالفريقيبين ا تفاقاالتم  فقد
 
التعاب وال  تماكللل  يكون - 1 ا  هذهواردة في  ير  المعاني  إليها   العقدلمحددة لها في شروط  االتفاقية نفس  المشار 

 عد. فيما ب
 
 :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  لالجداو -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

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

 

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

 
 األشغالبتنفيذ    ق الثانيالفريوفقا للشروط، يتعهد    نيفريق الثاللمستحقة  ال  مةالقيبدفع    الفريق االول  قيام  إزاء – 4

 . و االلتزام بالقوانين المرعية داخل حدود المنطقة الخاصة العقد وإنجازها وفقا ألحكام
الثاني  قيام  إزاء - 5   بأن   لاالوالفريق  مها، يتعهد  يوب فيها وتسليصالح أية عبتنفيذ األشغال وإنجازها وإ  الفريق 

 د. العق فيم العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد قيمة العقد بموجب أحكا نيالثالفريق ا  يدفع إلى
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إبرام    ما  على  وبناءا على  الفريقان  اتفق  فقد  للقوانين   هذهتقدم  وفقا  وذلك  أعاله  المحدد  الموعد  في  وتوقيعها  االتفاقية 
 ا. المعمول به

 
 

 ول )صاحب العمل(األ الفريق

 
 ( ناقص الم ثاني )ال يقالفر

 

 
 ين رئيس مجلس المفوض:      سم اال
 

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

 
 :     االسم 

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

 
 

 

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

 
 -توقيع:ال

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الوظيفة:

 
 لمالية ؤون االش مدير

 
 
 

 
 -:الوظيفة

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

االقتصادية   بتار العقبة  السارية  و الخاصة  العطاء  هذا  طرح  يتبعهيخ  ما  منجميع  شروطًا  تعلي  ا  مات 
لهخاص العطة  التز ذا  يعتبر  المناقص  تقديم عرض  وان  طلع  اء،  قد  بأنه  منه  وقبل  ليعامًا  وتفهمها  ها 

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

 -: مدربينالو   الشركةلية هأ -خامسا  
يكون -1 الشركة  المركز    أن  أو  المؤسسة  األصول  ومسجالً صًا  مرخأو  وفق  تقديم  ولدي   في  خبرة  ه 

 مدعمة بالوثائق الالزمة.  في األردنأكثر  سنوات أو5  لمطروحةفي المواضيع التدريب خدمات ا
الممنوحة معتمدة من-2 المركز  تكون شهادات  الدول  أن  أو  الحكومية  الجهات  لكاحدى  البرامج ية  افة 

 نامج التدريبي .البر  هايةقبل ن وان يتم تسلمها طلوبةية المالتدريب
   قدعمًا بالوثائم وعمالئها ركة وخبراتهاالش يجب على المتعهد أن يقدم معلومات واضحة عن-3

عا-4 يكونوا  ان  يجب  خبره  لمدربين  و عملية  لى  اعاله  التدريب  مصادر  على  الشروط بناءا  يحققوا 
 المطلوبة.

 

 .جعيةالشروط المر  :ا  سادس

م بمغلفين  العرض  تقديم  ومغلف    لينصمنف  لقينغيتم  فقط  الفني  العرض  يتضمن  مغلف 

ا يت اضمن  العلعرض  اسم  مغلف  كل  على  ويكتب  فقط  واسم  لمالي  مالي(  او  )فني  رض 

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

 ف.لورقم واسم العطاء ومحتويات المغ  لمركز المقدمة للعطاءالشركة او ا

 عرض ما يلي:  كل  نيتضمو

      التالية:على أن يتضمن االلتزام بالشروط  يبيالتدر  جنامبر للتقديم عرض فني  (1    
على    متضمنًا الموضوعات الرئيسية وتفاصيل تلك الموضوعات   اإلطار العام للبرنامج  وضع  -  

المو  تتضمن  التدر أن  ومحتويات  النظريات ضوعات  أو  المعلومات  أحدث  و مهالاو   يب  األساليب  رات 
للبرنامج و التد   والتطبيقات  جز ريبي  كل  بتنفيذ  سيقومون  الذين  المدرب/المدربين  البرنامج  اسم  من  ئية 

 التدريبي. 
 .اسيتم التدريب عليه  التي  وعات والعناوين الرئيسيةالموضيتم توضيح ان    -
 .ءطافي العساعات التدريبية الواردة وفق ال برنامج ات الكلية لكلعدد الساع   -
إذا  ا  تامين- التدريب  لتنفيذ  الالزمة  التدريبية  تنفيذ  تلقاعات  العطاء  يشمل  أن  على  االتفاق  م 

 ط القاعة المناسبة . شرو تتوافر فيها داخل مدينة العقبة  تدريب  ت قاعا فيريب لتد ا
 البرامج التدريبية . توفير القرطاسية للمشاركين في -
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 21 من 15 صفحة 

البر ديتح  يتم - انعقاد  تنميقبل قمن    والوقت ج  نامد تاريخ  القسم مناسبا  سم  البشرية حسب مايراه  الموارد  ة 
 بالتعاون مع المركز المعني .   2022نهاية العام الحالي   وقبل

 
لبرنامج  د ساعات التدريب موزعة على موضوعات انًا عد متضم   برنامجتقديم مخطط زمني لتنفيذ ال    -

 التدريبي. 
وفي حال عدم  بحسب المطلوب  وثيقة تثبت خبرته    تقديممع    للمدربينلذاتية  السلطة بالسيرة ا  تزويد     -

يحق للسلطة وبتنسيب  فإنه    يدريب الت  للبرنامج القدرة على توفير هذين الشرطين في المدربين المرشحين  
ية  ييم للمدرب في نهاتعليق التدريب بعد إجراء تق   مديرية الموارد البشرية /قسم تنمية الموارد البشريةمن  
األول  اليو  مالية  تغيي  لحينم  تكاليف  أية  السلطة  تتحمل  ولن  التدريب  إلغاء  أو  كفؤ  بمدرب  المدرب  ر 

 . فق هذه الشروطإال بعد تنفيذها و غاة المعلقة أو الملدريبية للدورة الت
 

من    - تحديده  يتم  موضوع  أي  إضافة  أو  إلغاء  أو  البشر   ةتنميقسم  قبل  تعديل  وااللتزام    يةالموارد 
وت البشر المواد نمية  ت   سمقوجيهات  بتعليمات  تقتضيه  ية  ر  ما  حسب  التدريبي  البرنامج  مسار  لتعديل 
 الظروف.  

  على   تدريبيالبرنامج  الفيذ التدريب متضمنًا أوقات عقد  الفني تحديد برنامج تن تضمين العرض   -
د  بعتعديلها  ويمكن  عات الدوام الرسمي  سا ناء  وام الرسمي للسلطة وأثالد   أن يكون التدريب في أيامعلى  
وقبل عشرة   ً مناسبامديرية الموارد البشرية  -قسم تنمية الموارد البشرية  راه يماء الدوام الرسمي حسب  انتها

 ة. بيريخ بدء الدورة التدريأيام عمل من تا (10)
اصدار  - يتم  التي  الشهادات  منح  أو  اعتماد  جهة  تتوضيح  برنامج  كل  في  للمشاركين    ريبيد ها 

 . ج  البرنام  وتسلميها قبل نهاية
للسلطة  يح - أق  التدريبية  البرامج  الإيقاف عقد  التدريبية  و  االتفاق علىدورات  يتم  تنفيذها    التي 

يم التي تنفذه  % أو أقل على التقي 50ة على تقييم  تدريبي ال  نامجالبر   وتحديد مكانها ووقتها إذا ما حصل
: تقييم أهداف ومحتوى  يشمل  الذيدريبية و ورة تفي نهاية تنفيذ كل دالموارد البشرية    قسم تنمية/السلطة

استف ومدى  تقي ادة  التدريب  منه،  وأساليب  المتدربين  المدرب  عملية يم  إدارة  من  تمكنه  ومدى  التدريب 
 .ريك الكوفي ب-االستراحة   تقييم مكان وقاعة التدريب، تقييم التدريب في قاعة التدريب،

 دربين. لمتيبية الورقية المسلمة لتقييم المادة التدر  -
ياجات التدريبية  برنامج التدريبي بعد جلسة تشخيص االحت ت الجعة وإعادة تصميم موضوعامرا -

لموارد البشرية/ مديرية  نمية اي والحصول على موافقة قسم ت يوم تدريب  للفئة المستهدفة والتي تتم في أول
 ديالت وتزويد المتدربين بها. لى التعالموارد البشرية ع
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دليل   - والكتر التدريبية    مادة والتدرب  الم تقديم  ونسختين    وني()ورقي  المشاركين،  عدد  بحسب 
معلومات ونظريات وتعليمات    ى أن يتضمنن تسلمان رسميًا إلى قسم تنمية الموارد البشرية علإضافيتي
 . البرنامج التدريبي  بداية في قبل او يب ع التدر ت وأساليب وتطبيقات حديثة ومعاصرة في موضو ومهارا

 . PowerPointالبشرية بعرض الشرائح  الموارد مية د قسم تنزويت -
أن ال    تعلم على مستوى الفرد على واختبار بعدي للمشاركين لقياس مدى ال  قبلي تنفيذ اختبار   -

ع األسئلة  عدد  م   20ن  يقل  اختيار  نوع  من  موضوعيًا  متعد سؤااًل  للسلطويسلد  ن  تنمية  م  قسم  ة/ 
 التدريبي.  لبرنامجقد ايح قبل عتصحالموارد البشرية مع مفاتيح ال

ريع والتعلم  ثة ومتنوعة تشمل التعلم من خالل المشا حدي   تنفيذ التدريب باستخدام أساليب تدريبية -
النش خالل  المن  حل  خالل  من  والتعلم  درااط  واستخدام  التعاوني  والتعلم  المشكالت  اسات  لتي حالة 

 اسب مع المادة التدريبية ومع عمل السلطة. تتن
 . ريبياركين يوميا في بداية التدريب وقبل نهاية اليوم التد اب المشوغي ثيق حضورتو  -
   :رنامج يتضمنتقديم تقرير ختامي بعد انتهاء الب -

 شارك.ر وغياب المشاركين، وكل منسبة حضو  •
 . ضوعاتهيب ومو مدى تفاعل المشاركين مع التدر  •
وكمي نتا  • وصفي  بشكل  والبعدي  القبلي  االختبار  مواط مب  ئج  الينا  والن  لدىقوة   ضعف 

 . اركين على االختبارات ومفاتيح التصحيحالمشالمشاركين، باإلضافة إلى إرفاق أوراق إجابة 
  ظاته.توصيات المدرب ومالح •

فصل عن كل مشارك تقرير متقديم  لمشاركين في برنامج تدريب المدربين و لوعملي  إجراء تقييم نظري   -
 . التحسنالت دير ومجا لتقمة وبا على حدة محدد بالعال

تسليم شها - المشاركين موقعة ومصدقة حسب األصو يتم  الدورة ووقتها وعدد دات  اسم   ل موضح عليها 
 .  تقديم المطالبة المالية قبلمديرية الموارد البشرية  -الموارد البشرية الساعات التدريبية لقسم تنمية

 تدربين فير كوفي بريك للمتو  -

  .ولالفريق اال  التزامات: ابعا  س
 ء المشاركين في كل دورة تدريبية. د وأسماعد  حديد ت -
 ف على تقييم تنفيذ التدريب من قبل الجهة المنفذة.اإلشرا -
قييم  وتنفيذ الت  الموارد البشريةتنمية  وقسم    البشريةالموارد  م التدريب المستمر من خالل قسم تنمية  تقيي -

يب التدريب، تقييم مكان  ب وأسالمدر م الي يب، تقيأهداف ومحتوى التدر   )تقييم  :منالنهائي والذي يتض
بريك   )الكوفي  االستراحة  تقييم  التدريب،  توفيره،  وقاعة  تم  إذا  الورقية  تقيي والغداء  التدريبية  المادة  م 

 (. لمتدربينالمسلمة ل
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ذ بعد أخطريق التصوير  اسبًا وعن  مية الموارد البشرية منتوثيق التدريب بالطريقة التي يراها قسم تن -
 بالطرق التي تراها السلطة مناسبة.ونشره   رضو الح قةمواف

فق  فق عليها وفق الشروط وااللتزامات المتالمتبية المنفذة في األوقات  تحمل كلفة تنفيذ الدورات التدري -
 طيًا والمستوفية لكافة الوثائق. عليها خ 

 
 

 : يةة تقييم العروض التدريبطريق :ثامنا  
فت الفنيةح  يتم  ويتم  لل  مةد قتلما  العروض  فيعطاء  التالية  الطريقة  أو استبعاد   اتباع   قبول 

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

 )مدعم بالوثائق(  ص والتسجيل وفق األصولالترخي .1

 وثائق()مدعم بالالتدريب  خبرة في تقديم خدمات .2

 )مدعم بالوثائق(  هات الحكوميةلج إحدى ان دة ممعتمشهادات المركز .3

ل.4 دولية  جهة  من  معتمدة  المركز  ) شهادات  ذلك  يتطلب  الذي  مدعم  لتدريب 
 .   (ائق الوث ب 

التي تبين هذه الشروط وإرفاقها الوثائق المدعمة  مع    وعلى الشركات والمراكز توفير 
 . ى ال يتم استبعادهاالعرض الفني حت

 

 : يالعطاء وهق ثائ يها الشروط المرجعية الواردة في و يتوفر ف استبعاد العروض التي ال -2

ب (1 العرض  وتفاصيل  تزويد  الرئيسية  الموضوعات  يتضمن:  برنامج  لكل  عام  إطار 
البرنامج   من  لكل جزء  المدرب/المدربين  اسم  عليها  الرئيسية، موضح  الموضوعات 

 . التدريبي 

على موضوعات   رنامج يتضمن عدد الساعات موزعةمخطط زمني لتنفيذ الب ر  توفي(2
 . دة التدريب( ووضع مخطط زمني لتنفيذ التدريبأجن البرنامج التدريبي )

لمدربين(3 ذاتية  سيرة  تدريبي    اثنين  توفير  برنامج  لكل  األقل  تدريب  على  في 
 مدعمة بكافة الوثائق.  ه مدرب معتمدالموضوع وأن 

برنامج تدريبيتوضيح جهة  (4 الشهادات لكل  ود  اعتماد أو منح  مدعماً   ولياً()محلياً 
 . بالوثائق

لعقد البرامج   القاعة التدريبية المناسبةريب تتوفر فيها جميع شروط  ات تدقاعتوفير  (5
 . التدريبية 
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 60  له  ويخصصلمقدمة غير المستبعدة  العروض الفنية لكافة العروض اتقييم  يتم    -3
   للتقييم الفني وفق الجدول التالي: المة(ع 100)من مة عال

 

 

  

ة  مالعال لبيان ا تسلسل 
 لفرعية ا

العالمة  
 الكلية 

 مالحظات 

 كة أو المركز:م الشرتقيي 1
عدد سنوات الخبرة في مجال   -أ

 وثائق()مدعم بال التدريب

المركز  -ب عمل  طبيعة  تناسب 
الد المطلوبة مع  )مدعم ورات 

 بالوثائق( 

 
7.5 
 
7.5 

 عالمة 20
(33.3 )% 

 

المرجع 2 الشروط  فهم  ية  تقييم 
 للبرامج التدريبية: 

وعات  الموض   ضوحو  -أ
 . والفرعيةبية الرئيسية دري الت 

التدريب    وضوح  -ب أهداف 
أساليبها   وتنوع  وشمولها 

 . وطريقة تقييم التدريب

قديم مخطط زمني لكل دورة ت  -ت
التدريب(   )أجندة  تدريبية 

مو  علها  كل  موضح  اضيع 
واسم  التدريب  وأساليب 

  .الفئة المستهدفة و  مدربال

 
 
5 

 
5 

 
 
5 

 عالمة 15
(25 )% 

 

 قترحين: الميم المدربين تقي 3
المدربين بناءا على االسس    تقييم  يتم)

 بالوثائق .  مدعم( التالية
 المؤهل العلمي للمدرب  -أ

 شهادة مدرب محترف   -ب

 ساعات التدريب  عدد -ت

التدريب   -ث موضوع  في  الخبرة 
التدر الساعات  (  )عدد  يبية 

 . مدعم بالوثائق 

من   -ج تم    ركاتالشالخبرة  التي 
 التعاقد معها . 

 
 
 
5 
5 
5 

 
 
 
5 

 
 
 

 المةع 25
(41.7 )% 
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عالمة    60  المجموع  
(100)% 

 

 

تأهيت -4 العرم  التي تحصل على عالمة  ل  التقييم  75)  60من    45وض  % من عالمة 
المالية  العروض  وتعاد  وأكثر  مغلقة  الفني(  لم  )المغلفات  التي  والمراكز  للشركات   )

 ا الفني العالمة المطلوبة.  ز عرضهيجت

وتحليل    -5 دراسة  العرويتم  اوتدقيق  ويتض  عالمة  لمالية  حساب  المالي  م  التقييم 
 : ادلة التاليةالمعق ن طري للعروض ع

المالي التقييم  اإلجمالي    عالمة  السعر  )يحسب  مناقص  سعر  أقل  شامال   للبرنامج= 
  40 × سعر المناقص  /جميع التكاليف(  

 
 التالية: ويتم حسابها عن طريق المعادلة  (100)من  نهائيةييم العالمة التق -6

 (40ي )من  المال+ عالمة تقييم العرض ( 60)من  ض الفنيتقييم العرمة عال

 
الكميا :  عاشرا النهائية   النهائي    تجدول  حسب    ةتدريبي الامج  برالعقد  :  والخالصة 
 -:عطاءالفنية الواردة في وثائق ال اتالمتطلب
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 لسياحيةا نشأةالم

 

 21 من 20 صفحة 

عدد   امج البرناسم 
 المرشحين 

عدد  
 لدورات ا

 دورة لكل   لتدريبيةالساعات ا 

السعر للموظف  
د شامال  جميع  الواح

 التكاليف  

للدورة  الي  اإلجم السعر 
  عجمي شامال    الواحدة

  التكاليف 
 دينار فلس  دينار فلس 

 1 9 ادارة الموارد البشرية 

تدريبي  25 قاعة  ساعة  داخل  ة 
)تدريب تقسم  وجاهي  التدريب   )

أقصى  ع بحد  األسبوع  أيام    5لى 
 ساعات  

    

     ة  ساع 30 -25 1 5 اتوكاد 

     ساعة  20-15 1 9 د تكييف وتبري

     ساعة 25-20 1 5 التقدير العقاري 

     ساعة  25 1 6 التخطيط االستراتيجي  

 1 7 تدريب مدربين 

 ساعة  25

تقييم  و  نظري الى  إضافة  عملي 
نهاية  في  للمتدربين    مفصل 

 الدورة 

    

     ساعة  25-20 1 10 االلكتروني ق التسوي

     ساعة  25-20 1 10 الكترونية  ارشفة

الهيئة العاملة   متطلبات 
 مواصفةفقا لليش و تفبالت 

Iso 17020   

     ساعة  20-25 1 5

     ساعة  20 1 5 التحكيم 

     ساعة  25-20 1 5 تقييم المخاطر البيئية 
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 لسياحيةا نشأةالم

 

 21 من 21 صفحة 

Fidic   ساعة  25-20 1 5 يديك ف     

والصحة  العامة  السالمة 
 هنيةالم

     ساعة  20-25 1 20

  13 المجموع  
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