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  ية الخاصة ية الخاصة منطقة العقبة اإلقتصادمنطقة العقبة اإلقتصاد  لمبنى سلطةلمبنى سلطة  التنظيفالتنظيفتقديم خدمات تقديم خدمات 
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  المملكة األردنية الهاشمية المملكة األردنية الهاشمية 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 المالية شؤون الية دير م

 قسم اللوازم واألشغال 
 

 
 

مبنى سلطة  لتنظيف البتقديم خدمات الخاص  (2120/ 42)مــــــرق لوازم  العطاء
 منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة  
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 هاشمية الة يدنراأللكة المم
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

 ة اليالمن الشؤو مديرية
 

 (   21/2021م ) ــــــرق  لوازم عطاءال

 الجديد  -مبنى سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة خدمات تنظيف تقديم 
لمبنىى   في ظن ت الات خدم م لخاص بتقدي ا(  24/2120) رقم لوازم  العطاء :وموضوع    مـــــــرق  -1

 .إلقتصادية الخاصةطقة العقبة اسلطة من 
 

 :وموقع تنفيذ العطاء الوصف العام للعطاء -2

بأعمدددا   بالتصاقدددي اددد  تدددر ة اتخ  دددة لطا دددا ترغدددل ةدددطقة الققدددة الصاددددة ااقت دددا  ة الخا دددة     
ات والسىىا   الجديىىد  –إلقتصىىادية الخاصىىة طقىىة العقبىىة المبنىى  سىىلطة من  خدديااا التلف دد 

 . اءالصقالوار ة في وثائق اا موا فالشروط و المتقطداا و ال سب لتابعة للمبن   الخارجية ا
 

 :لعطاءاصة لخالمواصفات ال -3
 

 -: بشكل عام وتشمل ما يلينى النظافة الداخلية للمب -: أوال
 

 . نظافة األرضيات بما فيها بالط الرخام والسيراميك والفينيل -1
عار  ل جريىىة واألسىىقف المسىىتات الرخىىام وال جىىر واأل مىىد  ااجهىىنظافىىة الجىىدراا بمىىا فيهىىا و -2

 كورات الجبس .يد و
  .رلستائجية والخشبية وااطع الزجاوواب والشبابيك والقبة األنظاف -3
نظافىىة األثىىاخ بمختلىىف  نوا ىى  بمىىا فىىب ولىىك المكاتىىب والكراسىىب والطرابيىىزات والخىىزائا و  -4

 ية  و المعدنية .خشبالطاوالت والكاونترات  ل  اختالفها والرفوف ال
يل والمبىاول الغسى    ىواو لجىدراا والمىرا يو واورضىيات  نظافة دورات المياه والبالط لأل -5

 لىى  النظافىىة لىىدورات الميىىاه ومل قاتهىىا  لميىىاه والم افظىىةاريىىات و نفيىىات امغاسىىل وبطلوا
 والمصا د الكهربائية فب كافة األوقات وبشكل مستمر .

وتنظيفهىا مىا ت بشكل منتظم وكلمىا د ىت الضىرور  همالتنظيف منافو السجائر وسالت الم -6
مكىا ضىما  كيىاس أسىر  مىا يبومخلفىات العمىل  مامىة  غ القارج مع مرا ىا  تفريىخلاخل واالد 
 اإلغالق مع مرا ا  متطلبات السالمة العامة  ثناء العمل .الستيكية م كمة ب

  جىود األنىوا ا  مى  ةاستخدام مواد التنظيف والمطهىرات والمعقمىات وملطفىات الجىو الصىنا ي -7
الزجىاج والخشىب ل مىا ظيف كاسبة والخاصة فب تننمول البكميات كافية كما يقرها الفريق األ

ب سىيقوم بح ضىارها متعهىد رات الميىاه والتىيك الصىينب فىب دووالسيرام  خ واألرضيات واألثا
 ء ا الهعطافب الكشف  للالموكر   مواقعجميع الال  وتسليمها  الخاصة النظافة نفس  و ل  نفقت 

ضىيات األر تنظيىفالكهربائيىة لمكىانس لادام تخاسىو ،وبكشف استالم رسمب شهرياً دوا تأخير
سقف المستعار  و الفراغات فب األوق األبواب وىىىو لالخزائا    قوالكراسب وفووزوايا الغرف  

 ) ديكورات الجبس ( ما الغبار .
ال الرخىام وبىالط السىيراميك      مىمسح وتلميع األرضيات بمىواد التنظيىف المناسىبة الخاصىة أل -8

 ب .يكالستلألرضيات والبالط الب
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تنظيىف   ىواو العاديىة و  لسىتائر المعدنيىة والسىتائرمسىح وتلميىع او  اد غسيل وتنظيىف السىج -9
 ينة الطبيعية والصنا ية بمواد التنظيف الخاصة .هور ونباتات الزالز

 .النظافة الدائمة لألدراج والممرات واألروقة والمداخل  -10

وم و سىب برنىام  ( يى90)  كىل  عالمواق رضيات  وتلميع وتشميع    بجلب  تزم الطرف الثانبلي -11
 . ساند خدمات الملديرية االداري  / قسم ا لي  بالتنسيق مع الم فقمت

 

 -افة الخارجية وتشمل ما يلي:النظ-:ثانيا  
 

 جية واألسطحزجانظافة الجدراا الخارجية والشبابيك و ديد ال ماية والمشربيات والواجهات ال -1
 مليىىة النظافىىة ا كىىوقىىع لتقىىدير المسىىا ة وتمو  اليكىىوا تقىىدير المسىىا ة بزيىىاد  ميدانيىىة  لىى و

 .اجة لولكا د ت ال مللجدراا والشبابيك  الخارجية كل
األرصفة وممرات المشا  والممرات البينية والسا ات المبلطة والسا ات اإلسفلتية   بالط  تنظيف -2

 عامة ضما  دود المبن  الخارجية .والومواقف السيارات الخاصة 
لخىىارج الموجىىود  فىىب المواقىىع وال ت المهمىىالت مىىا الىىداخسىىالمىىة وتنظيىىف  اويىىات القما -3

 مبن  .لود االمخصصة ضما  د 

ألرصفة الم اوية وتنظيىف األبنيىة الفر يىة التابعىة لألبنيىة ارجية للبناء واظيف السا ات الختن -4
 الموكور  .

 ( .2دول رقم )ـــكما في الج -: ةاليدوية المطلوبة والمعدات الميكانيكيتوفير -5
 

 -تنظيف :ات الخدم تقديمي العمل ف طريقة -: ا  لثثا
 

سا ات  -1 فب  اليومية  النظافة  سا ات  يومي   تكوا  الضماا  د   اً م دد   إ اقة  االتفاق  م  ويتم  لعمل 
 -: بخصوص ولك مع الفريق األول  و ما ينوب  ن  لوضع برنام  يومب للنظافة وتشمل ما يلب 

ات  وطاوالت االجتما ا  خزائالطقم الكنب والكراسب والطربيزات و تنظيف المكاتب و - 
 .  ةالكاونترات  ل  اختالفها والرفوف الخشبية  و المعدني و
 ك األبواب الخشبية واألبواب الزجاجية . الداخل وكوللشبابيك ما تنظيف ا -ب 

بالست   -ج بداخلها ضما  كياس  ما  وتفريغ  المهمالت  سالت  اإلغالق  يكي تنظيف  م كمة  ة 
 ن  . مب ووضعها فب صناديق القمامة خارج ال

 داخل الرئيسية للمبانب . األدراج والممرات والمميع تنظيف ومسح وتل -د 
وبالدورات  ظيف  نت   -ىه األرضيات  المياه  والمرا يو  ط  والمغاسل  والمباول  والجدراا 

النظا والم افظة  ل   المياه  و نفيات  وبطاريات  الغسيل  المياه  فة  و  واو  لدورات 
 .   اسبةضع المعطرات المنوو تمر  مس ومل قاتها و فب كافة األوقات وبشكل 

 تمر . ستنظيف بالط األرضيات والجدراا للبوفي  وبشكل م   -و
 

ويتم    ) يوم السبت(  ية فب نهاية األسبو  وخالل العطلة األسبو يةافة األسبو   مال النظ  تكوا -2
العمل   مع صا ب  ولك  بخصوص  المطلوب   و  االتفاق  العمل  برنام   لوضع  ينوب  ن   ما 

 -وتشمل ما يلب :ة بو يسظافة األللن
 ية . ل( يوم وبمواد وات جود   ا90رضيات مر  وا د  كل ) ع األتشمي  - 

ل  تنظيف -ب  الاألرضيات  ما  والبالط  لمبن   والسيراميك  الرخام  بالط  في   بما  داخل 
ب والتلميع  اآللب  المسح  بواسطة  والبانيل  والتلميع  استالبالستيكب  التنظيف  مواد  خدام 

 المناسبة والخاصة . 
الظيتن -ت  الد جد ف  ما  بمراا  فياخل  والجد ا  للجدراا  الرخام  واجهات  واأل مد   ها  راا 

الموال جرية   باستاألسقف  المكان ستعار   والتفقد  خدام  والمسح  الشافطة  الكهربائية  س 
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تل ثم  وما  والرخام  الجدراا  إبقاء  ية  والق  ل   لعدم  بالمواد    ميع اليدوي  الرخام 
 المناسبة الخاصة لولك . 

ائية  الكهرب لجهة العلوية باستخدام المكانس ا ام ول ال لوق وخاصة و واب  بتنظيف األ   -خ 
 الشافطة . 

وتنظي -ج إا غسيل  السجاد  والستا  ف  إا  وجد  المعدنية  الستائر  وتلميع  ومسح  العادية  ئر 
 وجدت 

 تنظيف الجدراا الخارجية والشبابيك .  -ح

بالط  -خ وممرات  األ  تنظيف  ورصفة  واإلسفلتية  المبلطة  والسا ات   واقف م المشا  
 مة ضما  دود المبن  الخارجية والمبانب الفر ية . لعالسيارات الخاصة واا

 ج . داخل والخارقمامة ما الات ال اوي فتنظي -د 

الواقعة    والخزانات   ما الداخل والخارج   االرضية   تنظيف سطح المبن  وخزانات المياه -و 
 .  يوم   90ر  كل وم،    ل  سطح المبن

انب  اا ديمومة نظافة المبلضم  دوام وبشكل مستمر ال ات  سا تكوا   مال النظافة الدورية خالل   -3
وضع برنامج  و ينوب  نة    العمل  و ما ق مع صا ب  اما الداخل والخارج ويتم االتف والمواقع  

 -عمل يشمل ما يلي : 
 .   ت ومل قاتهاا االم افظة  ل    ل  مستويات النظافة للمكاتب وغرف االجتم - 
الدائمة   -ب  األدراجالم افظة  نظافة  الداخ  ات لممروا   ل   و والسا ات  غرف  لية 

 .  ولك وبشكل مستمر االجتما ات والمصا د الكهربائي  وكلما تطلب 
 تب جميعها وكلما تطلب ولك وبشكل مستمر . داخل المكا ت المهمالت تنظيف سال -ت 

 
 

 -: المواد المشمولة بالعمل -رابعاً:
 

ايتعه  -1 بتوريد لمقاول  د  الخاصة  نفقت   اواالدوالمعدات    و ل   الي  مةلالزات  ألوم لالستخدام   مال  ب 
 لعطاء. لة باولمشما موقع ما المواقع ( لكل 2م ) ىىىىىالنظافة و سب الجدول رق

 

(  2المعقمات و سب الجدول رقم ) وواد التنظيف  م وتوفير  نفقت  الخاصة بتوريد   قاول و ل يتعهد الم  -2
 .  بالعطاء المشمولة   مواقعالجود   الية لكل موقع ما  وات بكميات كافية و

   
 : والشروط الجزائيةامات غرال -خامساً :

 

  قصير المقاول الم ال  لية العطاء   اله  ند وقو  الت ب ق  لية التا والغرامات   اإلجراءات الجزائيةتتخو 

 -ب :ىىىىىب التالىىىىلعطاء  سامواصفات و   خالل بشروط إلا و  و/ 

 .   لتصويب الوضع يوم  واحد لمدة  توجي  تنبي    -  

 .   لتصويب الوضع ثالثة أيام دة ـــلم نذارإ  هيوج ت  يتم  خالل فتر  التنبي اوا لم يتم تصوب الوضع  - ب 

صويب الوضع  اوا لم يتم تو  قصيرت ر  ي وا د  فقط وإوا تكر   لمر نوارإلوا    التنبي  يوج ت يتم  – ج

 -:دناه   الفات كما هب مدرجة ىىخيتم توجي  الم  نوارإلخالل فتر  ا

 .   تور  الشهريةة الفاما قيم% (  10)فة األول  المخال  -  1   

 .   الشهرية ور  يمة الفات ا ق م  % ( 20)  الثانية  خالفة مال   -2   

 .   ةاتور  الشهريمة الفما قي % ( 40)  ى   المخالفة الثالثة  3   



 لية شؤون الماية المدير  المملكة األردنية الهاشمية  2021-24العطاء لوازم رقم

  القتصادية الخاصة القتصادية الخاصة ا ا بة بة سلطة منطقة العقسلطة منطقة العق 2021  -ايارآيار 
  ية الخاصة ية الخاصة منطقة العقبة اإلقتصادمنطقة العقبة اإلقتصاد  لمبنى سلطةلمبنى سلطة  التنظيفالتنظيفتقديم خدمات تقديم خدمات 

  
 

 

  السلطة المختلفة السلطة المختلفة   اقعاقعيم خدمات االمن والحماية لمو يم خدمات االمن والحماية لمو تقدتقد  ية الخاصةية الخاصةلعقبة االقتصادلعقبة االقتصادسلطة منطقة اسلطة منطقة ا

 

Page 6 of 15 

 

واألشىغال فىب سىلطة منطقىة العقبىة االقتصىادية   مل وقو  مخالفىة رابعىة تبلىغ لجنىة اللىواز ا  وفب 

 2001لسىنة  4رقىم  ةلسىلطوازم واألشىغال لزمة وفق   كام نظىام اللىصة التخاو اإلجراءات الالالخا

 ب .الصادر  بموجات والتعليم

سابق      الموكور   ال االت  ما  ي ق فب  ي  إب  اً  وبعد  العمل  وكيل   لصا ب  خالل  ما  المقاول  الغ 

مهما    ية هرالش  اليفها ما مست قات  ل المطلوبة و ل   ساب  و سم تكالمفوو فب الموقع القيام باأل ما

ن  يتم إقصاؤه  ا  العقد فا  وطشرب و اإلخالل    تقصير لفب ا، وب الة االستمرار    بلغت هوه التكاليف 

كفاالت     العمل قانونياً وم تجزومصادر   ومال قت   تعويضات  و  ات   ترتب  لي   ية  إوا  فب  ال   

 .  و فارق بالكلفة لصا ب العمل  ضرار

  تعامل لدم اللسلطة ال ق فب    )سنة ميالدية(   ل مد  العطاءالخات او اكثر  ثالثة مخالف   اوا تم توجي   

 لسوداء.ائمة ادمة ولها ال ق فب وضع اسم الشركة  ل  القمرات القاالب ف مع المقاول 

 -فسخ العقد: وطشر -سادسا  :
 

 -يفسخ العقد بين الطرفين ويعتبر الغيا  في الحاالت التالية: 
 

 العقد . لمقاول  ا إوا تخل  ا -1
  جاز فب إن المتعهد   ) تقصير  ول قاول  ا القيام بواجبات  بدوا  ور مقبلف المإوا تخ -2

 . العقد (
  و الرشو  . ب  و التال  اإل تيالبسم  عهد تصرفات تت إرتكاب المت -3

 الس  . متعهد  و إفإ سار ال -4
 

واالشغال  لوازم  ب نظام الءات القانونية ب ق الشركة  سخاو كافة االجراتإ سخ العقد يتم ال ف فب 
 .   ويتم وضع الشركة  ل  القائمة السوداء  2001نة  ىىىلس 4م ىىىقفب السلطة ر

 

 : ه العأ الشروط الخاصة لخدمات التنظيف بالعطاء رقم  -:  سابعا  
 

   -: أوال  
مة  وا ملزدمات وتك خازم والتعتبر هوه الشروط  ساسية ويكوا لها فب التطبيق قو  العقد لشراء اللو 
الل  ا متناقصيلل اواألش  وازموللجنة  منطقة  فب سلطة  بحهمال  ي  علغال  ال ق  الخاصة  االقتصادية  قبة 
 .  هوه الشروط ما  رو غير ملتزم بأي  
 

ومتفهم لجميع مواد تعليمات نظام اللوازم   التزاما من  بأن  مطلع    يعتبر تقديم  رو المناقص  -1
 .  ء د و  العطاق ىىى وثائ( و 2001سنة )ل( 4ام )واألشغال لدى السلطة  نظ

يار العرو  دوا بياا األسباب ولها ال ق فب اخت و  رفو  ي  رة ب قها فب  طالسل  تفظ ت -2
 .  يمةبأقل العروو قباً و إ الت  دوا التقيد  ناس الوي تراه م 

بالدينا -3 رسوم    راألسعار  و ية  ال كومية  والعوائد  والضرائب  الرسوم  كافة  شاملة  األردنب 
 .  ول المفعارية وانيا السنظمة والقبقاً لألط ة وولك إضافي

 .   الد و  لتعبئة  رض   ليها  ماد النماوج المرفقة بهوه  ت المتعهد  ا يقوم با    ل -4
 .   واضح  و طبا ة  ر الو د  باألرقام والكلمات وبخط ابة سعكت يجب  -5
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والهات -6 البريد  وصندوق  الموقع   ( الدائم  واضح  نوانها  وبشكل  تبيا  الشركة  ا  ف   ل  
 وقيع . ل بالتالمخو خص لشوتسمية ا  إا وجد (  فاكس وال  يالخلو

 لوطنب الضريبب . ا يجب وكر الرقم  -7

8-   : العقد  م ا ام ميالدي كامل  مد   اقصاها    تمديد للقابلة    و   االتفاقية توقيع    يخ ارت   ا  تباراً  لمد  
ة  افقومب   م آخرلمد   ا   لتجديد بموافقة الفريق االول فقط وا  ما تاريخ انتهاء االتفاقية ثالثة  شهر  

 . ريقب العقد ف
ن   سب التوزيع المتفق  لي  بمواقع  اد المطلوبة مبتوفير األ د   هد (متع)ال  نب ريق الثايلتزم الف -9

 .   ألعياد الدينية فقطالجمعة وأول يوم باأيام العطلة بيوم  وتنحصر, السنة  يام  لة العطاء طي

مل  صل ة العم لغايات  ي ق للفريق األول تعديل برنام  توزيع العمال  سب ما يراه مناسبا و -10
  ة ريق الثانب المطالبة بزياد  مالي لفل  قلي  وال ي  ي   ية  ثار مارتب  ل ا يت  مطلق دوا بشكل  

ب( اال توار  ا تنفيو المطلوب  رف الثان ل  )الط  قلعمال كما وال ي   اد  توزيع ا  إتترتب  ل
 .   بأية مبررات كانت ي ظرف و  ت ت 

اقع  موالل وعما ال   دد   يو او تخف   بزياد   شغال الخاص للسلطة ال ق  سب نظام اللوازم واال  -11
 .   ول قادوا الرجو  ال  المب ء بنفس االسعار والشروط ما قيمة العطا% 25تتجاوز  وبنسبة ال

 

 : لمناقصا / ةركـــة الشـــأهلي:  ثانيا
 

تك  -1 ال ا  والتجار   وا  الصنا ة  وزار   لدى  مسجلة  ) شركة  عن  يقل  ال  (  50000وبرأسمال 
ألف  رخصة    ار يند  خمسون  وولديها  سارية اومزمها  نشاط  المشاركة  تخوله  ل لمفعوا  لة  ا 

 .   لعطاءبا
 

 و  ر  ائوالمكاتب والمبانب مع الوزارات  و الد   ظيفة خبر  فب مجال تن ا يكوا لدى الشرك -2
و  هلية كبرى معزز  بشهادات  سا التنفيو  ات مساهمة  امة   ال كومية  و شرك  ت المؤسسا
 .   على األقل   ية عقد خمس سنوات ولمدة 

اعهد  المت  م زيلت -3 العمال  غير  ما  متفرغاً  مشرفاً  كما  لم دديبتعييا  كما  فب جدول  يات  ورد 
في  سنوات  (  5) تقل عن  ال    بر  ده طيلة سا ات العمل و ا يكوا لدي  خجاالعطاء شريطة تو

 شراف  ل  خدمات التنظيف معزز  بوثائق  صولية مصدقة . إل امجال 

تية األصولية الموكور  فب  دات الثبوئق والشها ثا لوا  عو جميلعر ل  الشركة  ا ترفق فب ا -4
 .   العرو ما ولك جزءاً ال يتجز    (   اله ويعتبر 3إل   1)ما   البنود 

بعيا  -5 األخو  خ  سيتم  الشركة  برااال تبار  الوتجاربها  ت  مع  وجدت  السابقة  اا  فب  سلطة 
 .   الةإلالدراسة الفنية لغايات ا 

 

ال  طريقةثالثا  :   وم األول ما  ىىىىفب اليصول   سب األية  ة مالمطالب يقدم المتعهد    :عقد  دفع قيمة 
لتعليمات  بيعات  م ضريبة الدخل وال  دائر   ما ية  هرش  فق بها براء  ومة  رمقاق   شهر اإلست وفقاً 

  سنويال يتم دفع قيمة العقد و,  ا اإلجتما ب  للضما  العامة  المؤسسةبراء  ومة ما و لمالب ,  م االنظا
والمصادقة    وإ تمادهابعد تدقيقها ما الجهة المعنية  قسط (    12ية متساوية )  هربموجب دفعات ش

  رير  ل  تقا  بناءاً   صول سب األ   ا ينوب  ن  و م   المدير اإلداري  قبل  ما  طالبة الشهريةل  الم 
ال بمستوى التقييم  التنظيف  تقديم    خاصة  وم مدى  و خدمات  بشروط  العطاء  اإللتزام  وفق  واصفات 

هات  موقعة ما الجترفق مع المطالبة المالية الغاية  لهوه  داريةمد  ما المديرية اإلنماوج خاصة معت
   .ألصول  معنية  سب ا ال

 

 -: : التزامات المتعهد عا  راب
( يوم ما تاريخ  90ناقص بحبقاء العرو الوي قدم  ساري المفعول لمد  ال تقل )يلتزم الم  -1

 لم دد  . جو   ن  قبل إنتهاء المد  االر تقديم  وال يجوز
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من عدد العمال للعطاء    %   70ن ال تقل عن  دنية في العطاء أمالة األربنسبة الع  عهد يلتزم المت  -2

 . دينارشهريا   (230ولغير األردني )  شهريا  ( دينار260) لألردنيين بالحد األدني لألجور و
 

تبليغ    -3 يتم  اا  بعد  الفائز  المتعهد  تجهيز   ل   خطياً  ا باال الة  وكافة  العمل    لكوادرفريق 

ا رقحسب  المتفق   )1(م  ــلجدول  العقد    والتوزيع  مدة  والمعدات  المواد  و  عليه طيلة 
ما تاريخ    اسبو   زال تتجاوومباشر  العمل خالل فتر     ( 2)م  ــ ول رقحسب الجدالالزمة  

باأل  استق ال  وفب  ,    الة ىىىىالتبليغ  ا العمل  ل   بعد  وافد   يلتزم  دام  مالة  العطاء  الة 
 .   تهم العمل لدي بل مباشرتصاريح العمال للسلطة ق   مالمتعهد بتسلي 

 

 دد   يد يزباشر  بالعمل  ل   ا ال )  مال النظافة( قبل الماء المستخدميا تقديم كشف بأسم -4
 المستخدميا .  % ما 10ميا ت ت التجربة  ا  المستخد 

تثبت  -5 كشوفات  بحرفاق  المتعهد  العطا  يلتزم  المسجليا  ل   العمال  الضماا  إشراك  فب  ء 
ما ب للعمال ت الضماا اإلجتقيمة إشتراكام  لطة ال ق بخص خالف ولك للساإلجتما ب وب

 سسة الضماا اإلجتما ب . رالمسجليا وتوريدها للمؤ غي

 . المعمول بها   يالمتعهد استخدام العمالة الوافد  وفق األنظمة والقوانوز ليج -6
العطاء ما غير األردنييا  ارية المفعول لكافة العامليا بيم تصاريح  مل س  ل  المتعهد تقد  -7

  كة لشروا المتعهد كفالة العامليا هو كوا تاا   و ل ،  نوب  ن داري  و ما ي  المدير اإلإل
 ئق العطاء . وثا  وتقديمها ضماالم ال  لي  العطاء  

كل كفالة مالية  وشيك  هد بتقديم تأميا  سا التنفيو للعطاء الم ال  لية  ل  شيلتزم المتع -8
ملكة بمبلغ  ممرخصة والعاملة فب الة النوك  و المؤسسات الماليلبا  ا   د م ق صادر  مصد 

  ( يقل  ا  اإلجمال  10ال  القيمة  ما   ) توقي  إل الةية ل%  قبل  الشرع يقدم    اء   ل   مر 
   ) العقد ( . 

ال -9 زيلتزم  بتقديم  كاممتعهد  مو داً  إثنياً  المقيميا  للعمال  إشالً  ي مل  العمل  ل   ا     اراء 
ب مثبتة  ل  صدر كل من  خصيةالش  قت  الشركة وبطا العامل  الالئق  المظههم واا يظهر  ر 
 .   ات العملطيلة سا  

 ء . يلتزم المتعهد بالنماوج المستخدمة لمتابعة تنفيو العطا  -10

 فية للمستخدميا . لتعريإللتزام بحستخدام الباجات اا  -11

 مبيعات . ما دائر  ضريبة الدخل والقديم براء  ومة ت  -12

العامة للضمتقدي  -13 تقديم  اا اإلجتما ب بم براء  ومة ما المؤسسة  تم  الويا  العامليا  أسماء 
 ( شهور . 3كشف بأسمائهم  ند تنفيو العقد كل ) 

بأ مال التنظيف وال يقبل  قيام  يا فب موقع العمل يومياً لليلتزم المتعهد بحثبات تواجد العامل  -14
نقص  مرفق ، وسيتم  سم رواتب  لا  ( 1لجدول رقم )حسب الك وو  دد العمال   ي نقص فب  

ب شروط  ى س   و إتخاو  ي إجراء آخر  طيلة األوقات المطلوبة فب العطاءاً  شهري  العمال
و  ري   لفريق األول / المدير اإلدا ويتم االتفاق  ل   سلوب تنفيو ولك مع ا  ,    تنفيو العطاء
 .   ما ينوب  ن 

ا وولك  سب قانوا العمل  تخدمي لعمال والمسسا ات الدوام الرسمب ل  يلتزم المتعهد بعدد  -15
 .  اثنا  شر  سا ة فب اليوم الوا د ب د  قص   ل  اا ال يتجاوز  ملهم  ل االردنب  والعما

 

 -فب االمور التالية : ي شخص قانوا العمل والعمال االردنب  ند تعيا المتعهد بيلتزم   -16
 

ً اا ال يقل ا مار المستخدميا  ا ثما  -   .  اما ً  55جاوز  وال يت   نية  شر   اما
اال  -ب  الضماا  فب  اشتاالشتراك  بشهادات  تزويدنا  مع  المستخدميا  لجميع  راكات  جتما ب 

 .   الضماا االجتما ب
 .   ردنية الهاشمية لالجورالم دد فب المملكة االيلتزم اللمناقص بدفع ال د االدن   -خ 
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ميع  قيد جثناء العمل و لي   ا يتمسؤولية تامة  ا تصرفات مستخدمي     سؤولالمتعهد م -17
 وانيا النافو  وباآلداب العامة . ميا للعمل باألنظمة والقالمستخد 

فصل  ي مستخدم غير مرغوب في  للعمل بمواقعها و ل  المتعهد ي ق لصا ب العمل    -18
 .  توفير البديل فوراً 

ا -19 م  ل   شهادات  دم  تقديم  ,  ة  كوميلمتعهد  قيد  منب  الجهاخلو  مراو  و,  ت  ما 
 داري  و ما ينوب  ن  . اإل   المديريا إللمختصة لجميع العاملا

ل المتعهد  يلتزم المتعهد بتنفيو برنام  العمل اليومب / األسبو ب / والدوري المعد ما قب  -20
 . والموافق  لي  ما قبل السلطة  

  ة والتصاريح الالزمة للمستخدميا إوا الزمل  ل  الموافقات األمنية الو ل  المتعهد ال ص -21
 .  عملات التطلب األمر ولك لمقتضي

واألشغال    يعتبر -22 اللوازم  ورد  للسلطة  نظام  بما  االلتزام  المقاول  و ل   العطاء  ما  جزءاً 
 .  تعليمات والشروط الوارد  فب العطاءبهما إضافة إل  جميع ال

 سىب  اجىة كىل موقىع (  2ل رقىم )لجىدوجميع المواد الموكور  فب ا  يلتزم المتعهد بتقديم -23
موقىع ، الر االداري  و ما ينىوب  نى  ومسىؤول  المديكشف شهري ما قبل  ديده بويتم ت 

 .ر خيما دوا تأللمواقع بداية كل شهر كاملة دوا نقص وتسليمها 

دامها سىتخإلغايىات  د  المىرام  اد التعقىيوومالتنظيف  لجميع مواد   ينات  يلتزم المتعهد بحبراز -24
ا مديرية مادها مويشترط إ ت عبوات  ل  المثبت  ليها بطاقة بياا    مال العطاءفب تنفيو ا

 .إستخدامها قبل  دمات المساند  الشؤوا اإلدارية / قسم الخ
 

   -نظام اللوازم واألشغال لسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة : -9
 – 18المادة -9-1
 

لتنفيو  د  و االتوري    العطاء ما  يخ الجود  ومد المطلوبة فب د و  شروطجميع ال  مع مرا ا    -    
قدر  للجنة  الم ال  ومدى  يجوز  بولك  االلتزام  العرو     لية  ل   العطاء  ل   ت يل   ا 

 ل األسعار . ىىىاألفضل واألنسب دوا التقيد بأق

المبالغ المقدر   مع    تناسب ي  طاء مرتفعة  و ال ت األسعار المقدمة فب     ا   إوا وجدت اللجنة  -ب  
بعد اخو موافقة الرئيس   ب  ليها المطلوبة ، فيترتشغال و األوالمخصصة لشراء اللوازم  و تنفي

 -اإلجراءات التالية : اتخاو  ي ما
عرا وما يلي  تدرجا لتخفيو  سعاره إل   ىىالتفاوو المباشر مع صا ب العرو األقل س -1

تر الوي  مناسبا  ل   المقدار  اللجنة  ال اه  تعديل  يكو   ا  هناك  ي  الشا  روط  ى  ل  
 ية . صلاء األومتطلبات العط ومواصفات  

لل صول  ل  األسعار والشروط  تفاوو مباشر  مع الويا اشتركوا في   طاء والإلغاء الع -2
األسعار   افضل  قدم  لما  المطلوبة  األشغال  تنفيو  اللوازم  و  توريد  وتلزيم  المناسبة 

 والشروط . 

 و .  رو تدراج ىاء واسىىىإلغاء العط -3
 

 21المادة -9-2
 

البريد المسجل  ل  العنواا المثبت   الة بء بقرار اإل العطا  ل  لي يتم تبليغ المتعهد الوي   ي  -أ  
ائل االتصال ال ديثة التب يمكا توثيقها  ل   ا يتم  ىالعرو الوي تقدم ب   و بأي وسيلة ما وسب

سبع تتجاوز  ال  مد   خالل  قرارولك  تصديق  تاريخ  ما  انتهاء اإل   ة  يام  وقبل  سرياا    الة  مد  
 وال . ع األ األسعار المعروضة فب جمي 

ال  -  ب ف ل   امشترك  الخدمة  باستثناء  طاءات  يرفق  ب  ي  طاء  واالستشارية  ا  لهندسية 
ا  %( م 5بالعرو الوي تقدم ب  كفالة بنكية بمبلغ مقطو  ت دده اللجنة  ل   ا ال يتجاوز نسبة ) 
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بنكية  كفالة  قبل توقيع اتفاقية اإل الة تقديم  ء  ي ال  لي  العطا    مامقدار المبلغ المعروو و ل
مبلغ اإل الة وتعاد 10بنسبة )  التنفيو ضماا  سا  ل تتم اإل الة    %( ما  لم  الويا  المتنافسيا  إل  

  ليهم كفاالت االشتراك فب العطاء المقدمة منهم . 

المعنب  م  ء لدى رئيس القساالعطقبل الشخص الوي   يل  لي     ت فظ العينات التب قدمت ما  –ج  
غير ولك فب وثائق العطاء ويتم    م ينص  ل طة ما ل ا للسلوتتلف العينات األخرى  و تصبح ملك

 لها فب قيود  السلطة وسجالتها وفقا لالصول المعمول بها . إدخا
 22المادة -9-3
 

العقد    ص فب قا لقرار اإل الة  ل   ا ين يوقع الشخص الوي   يل  لي   ي  طاء  قدا لتنفيوه وف - 
وثائق والمخططات  ل طاء وفب ا و  الع  فب د ط والمواصفات واألمور األخرى الوارد  ل  الشرو

المل قة  ما    المرفقة  و  جزءاً  النظام  هوا  فب  المنصوص  ليها  اإلجراءات  األ كام  وتعتبر  ب  
 شروط العقد .  

الوي   يل  لي   ي  طاء  -ب  للمتعهد  يتنازل  ن   و  ا  ي جز   ال يجوز  بأي صور      ء من ا 
ما  كانت   خطية  موافقة  دوا  آخر  شخص  الإل   ي  ولجنة  فلوازم  السلطة  األشغال  و سب  ب 

 ب تقررها شريطة  مصادقة المجلس  ل  هوا التنازل . ضمانات التلشروط والا
 23المادة -4- 9
 

د تنفيوه وتقديم الكفاالت  إوا لم يقم المتعهد الوي   يل  لية العطاء بعد تبليغ  بقرار اإل الة بتوقيع  ق  -  
  قرار خ تبليغة الا من تاريعشر يومأربعة    خاللمن  بمقتض  إ كام هوا النظام    المطلوبة  ت أميناتو ال 

العطاء    فب  اشتراك   قدم   ند  الوي  التاميا  الكفالة  و  مبلغ  اإل الة ويصادر  تنفيو  مستنكفاً  ا  يعتبر 
   -تالية  و  يا منها :وللجنة فب هوه ال الة   ا تتخو اإلجراءات ال

 .   التنفيو كف  ا نم العرو األفضل الوي يلب  رو المست العطاء  ل  مقد  ة إ ال - 1
 وا اد  طر   .  لغاء العطاء إ - 2

ما هوه الفقر  بفرق   (2( و) 1إلزام المتعهد المستنكف فب  ي ما ال التيا الموكورتيا فب البنديا )   -  3
 .    نكافل قت بها نتيجة است  رو  ضراالسعر وبأي مبالغ ت ملتها السلطة  

  ا سنة. ال تقل   طة لمد ات السلءمتعهد المستنكف ما االشتراك فب  طا رماا ال  -4

 و    ر تقوم اللجنة بأي إجراء منصوص  لي  فب هوه الماد  دوا  ا تكوا ملزمة بتوجي   ي إخطا  -ب 
 ات  . إنوار إل  المتعهد المستنكف  و المتخلف قبل تنفيو تلك اإلجراء

وي  لعرو الابياا األسباب ولها ال ق فب اختيار  فو  ي  رو دوا  ر  ا فب السلطة ب قهت تفظ    -5
ً  تراه  .  ا التقيد بأقل العروو قيمة وإ الت  دو   مناسبا
 دوا إبداء األسباب.  ت تفظ السلطة ب قها فب تجزئة العطاء وا الت   ل  اكثر ما شركة   -6
 .  ة ا م والكلمات وبخط واضح  و طبيجب كتابة سعر الو د  باألرقا  -7
المتعهد  -8 بتو ل   العطاء  ا يقوم  ريخ   قرار  اسبو  ما تال مد   فاقية خاليع االتق الوي ي ال  لية 

باإل الة  وخالف   إ الم   تسلم   و  فور  العطاء  األ مال موضو   بتنفيو  بالمباشر   يقوم  واا  اال الة 
 يلية .  ولك يعتبر مستنكفا" ويتم اختيار العرو الوي 

ي -9 المقاول  ا  العنووبشكبيا   ل   واضح  ول  البريد  وصندوق  )الموقع  الدائم  اااا  لخلوي  لهاتف 
 .   ية الشخص المخول بالتوقيع ا وجد( وتسم فاكس إوال

يجو -10 وال  تقديرية  كميات  هب  الكميات  جدول  فب  وكرها  الوارد  الكميات  الكميات    زإا  ا تبارها 
 .  الدقيقة والفعلية 

 سيق مع األجهز  الفنية فب السلطة. وقع وبالتنر  المزيا قاوليا المشاركيا فب العطاء ل  الم-11

كل  مر  ميعتب  -12 هور  مشر  ل  تنفيو   بمثابة  فب  الفورية  المباشر   المقاول  و ل   منفصل  و  
آخر و ل   ساب    مقاول  بتكليف  السلطة  ستقوم  ولك  تأخير وخالف  ودوا  ما  مهالمطلوب  بلغت  ما 

 تكاليف . 
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 1-د
 نموذج كتاب عرض المناقصة 

Letter of Tender 
 
 

 ......................................: .... العطاء رقم ......لمشرو  : .....................ا
 
 

 إلىىىىىى  السىىىىىىاد  )صىىىىىىا ب العمىىىىىىل( : ..............................................................
روط العقىىد، مىا قمنىىا بدراسىىة شىىك والتعىرف  لىى  الظىىروف الم يطىىة بىى ،قىىع  لقىد قمنىىا بزيىىار  المو

ة، والجىىداول األخىىرى، ق  ىىرو المناقصىىومل ىىداول الكميىىات، وجىى ات،والمواصىىفات، والمخططىى
ومال ق العطاء وات األرقام:.................................. المتعلقة بتنفيو  شغال المشرو  الموكور 

ها وفقىا لهىوا العىرو وإنجازهىا وتسىليم  العيا  دناه  ا نقوم بتنفيو األشىغلموق  اله. ونعرو ن ا ا
غ إجمىىىىىىالب اله مقابىىىىىىل مبلىىىىىى ىىىىىى ة الوثىىىىىىائق المدرجىىىىىىه و ل هىىىىىىالىىىىىىوي يشىىىىىىمل كىىىىىى

وقدره:..........................................  و  ي مبلىغ آخىر يصىبح مسىت قا لنىا بموجىب شىروط 
 العقد.

 
العقىد وسىوف نقىوم ط  " بموجب "الفصل العشىريا" مىا شىروفات إننا نقبل تعييا "مجلس فو الخال
 رو المناقصة.  قمل باالتفاق  ل  تعييا   ضائ   سب 

 
( يومىا مىا تىاريخ إيىدا  العىروو، و ا يبقى  90م بعرو المناقصىة هىوا لمىد  )ق  ل  االلتزانواف

قىر بىأا مل ىق مىا نالعرو ملزما لنا، ويمكنكم قبول  فب  ي وقىت قبىل انقضىاء مىد  االلتىزام هىوه ك
 كتاب  رو المناقصة".ءا ال يتجز  ما "جز رو المناقصة يشكل 

 
( ما شروط العقد، 4/2المطلوب بموجب الماد  )ضماا األداء  نقدمبول  رضنا،  ا ق  ة النتعهد فب  

و ا نباشر العمل بتاريخ  مر المباشر ، و ا ننجز األشغال ونسلمها وفقا لمتطلبات وثائق العقد خىالل 
 نجاز.  اإلمد 
 

ع وا مى رو المناقصة هب اكت ما بيننا، وإل   ا يتم ولك، فحااتفاقية العقد فيع وما لم يتم إ داد وتوقي
  و قرار اإل الة الوي تصدرون  يعتبر  قدا ملزما فيما بيننا . كتاب القبول

 
 م.إليكونعلم كولك بأنكم غير ملزميا بقبول  قل العروو قيمة  و  ي ما العروو التب تقدم 

 
 ..............شىىهر: .............  ىىام: .................. مىىا .. ىىرر هىىوا العىىرو فىىب اليىىوم:  .

 ........................ شاهد: ........................................ناقص: .......الم توقيع
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 2-د

 نموذج اتفاقية العقد 
Form of Contract Agreement 

 
 

 .....رقم: ........................ .......   العطاء................................و : المشر
 ............ما شهر ............ لسنة ...................... فب هوا اليوم اقية ررت هوه االتف

 -بيا :
ضىيا با تبىاره لمفوصا ب العمل :  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ويمثلها رئيس مجلىس ا

 الفريق األول .
 الثانب .  تباره الفريقبا  ..................................................قاول  :   ......لموا
 

لمىىىىا كىىىىىاا صىىىىىا ب العمىىىىل راغبىىىىىا فىىىىىب  ا يقىىىىىوم المقىىىىاول بتنفيىىىىىو  شىىىىىغال مشىىىىىرو :  
................................................................................................. 

 
ها وفقىا نجازهىا وتسىليمل وإلتنفيىو األشىغا ولالمقىل بعرو المناقصىة الىوي تقىدم بى  اولما كاا قد قب
 لشروط العقد .

 
 فقد تم االتفاق بيا الفريقيا  ل  ما يلب:

 
 ب شروط العقد ها فيكوا للكلمات والتعابير الوارد  فب هوه االتفاقية نفس المعانب الم دد  ل - 1

 يما بعد.ف االمشار إليه    
 ا وتفسيرها بهوهة وتتم قراءتهفاقيز  ما هوه االتتجيال بر الوثائق المدرجة تاليا جزءا تعت - 2

 الصور :    
 
 كتاب القبول .  -  
    كتاب  رو المناقصة . -ب 
 مال ق المناقصة وات األرقام .  -ج 
 شروط العقد )الخاصة ( . -د 
 المواصفات . -ى ه
 المخططات . –و 
 ( .الة قبل قرار اإل  درصى تجداول الكميات  و  ية جداول  خرلجداول المسعر  )ا -ز 
 العقد المقبولة  : .............................................................قيمة  - 3
 ..........................: ...................................  مد  اإلنجىىىىاز -4
 ...........................................................التأخيىىر   : ..ة غرام -5

م طوابىع وجامعىة وصل رسو
 رقم

 
 

  التاريخ  القيمة 

 
إزاء قيام صا ب العمل بدفع الدفعات المست قة للمقاول وفقا للشروط، يتعهىد المقىاول بتنفيىو  - 6

 ليمها وفقا أل كام العقد.وتس األشغال
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مل تعهد صا ب الع، ي  ا أل كام العقد فقوها  بتنفيو األشغال وإنجازها وتسليماء قيام المقاول  إز - 7
 بأا يدفع إل  المقاول قيمة العقد بموجب   كام العقد فب الموا يد وباألسلوب الم دد فب العقد.

 
الم ىدد   ىاله    ىد هىوه االتفاقيىة وتوقيعهىا فىب المورام  وبناءا  ل   ما تقدم فقد اتفق الفريقاا  ل  إب

 لك وفقا للقوانيا المعمول بها.وو 
 
 (اقص المنق الثانب )ريفال
 

 ل )صا ب العمل(الفريق األو

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

 االسىم:  
 

 الوظيفة:  
 
 
 

 وقد شهد  ل  ولك:. 
 

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

   :  االسم   
 

 الوظيفة :  

 .............. .. . ... توقيع: .......................ال
 
 سم:  اال
 

 ة: رئيس مجلس المفوضيا الوظيف 
 
 
 

 وقد شهد  ل  ولك:  
 

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

 االسم   :  
 

 الوظيفة :  
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 ( 1م ) ــــول رقجد
 هري الش التنظيفرواتب كادر خدمات 

الراتب   العدد  المهنة  لرقما
 الشهري

 مالحظات مجموع لا

1 
 

( 5لموقــع خبــرة )شــرف نظافــة فــي ام
 سنوات في أعمال اإلشراف

02    

  40 ( ساعات8عامل نظافة شفت صباحي ) 2
 

  

    15 ( ساعات4عامل نظافة دوام مسائي) 
 

    5 عاملة نظافة 3

 
 
 ( 2م ) ــــجدول رق

  عدات التالية للتنظيف شهريا  لمستخدام افير واتكلفة تو

  دينار  لسف العدد  الوحدة يانبال ت

1 
للسيراميك والبالط    (Puffing)اكينات تلميع  م
. 

 
 عدد 

02 
  

2 
 ماكينة هوفر لسحب الغبار  

 02 عدد 
  

 

3 
 ماكينة هوفر لسحب المياه وشفطها  

 02 عدد 
  

 

4 
 ربة تنظيف بسطلين مخصصة للحمامات ع

 18 دد ع
  

 

5 
 ت تلميع للمسح حجم كبير قصام

 18 عدد 
  

 

6 

بسطلين تنظيف  للمكاتب  عربة   مخصصة 
او    شامله موبه  قطنيه,  ممسحه  )مكنسه, 

, فوطه لمسح    شرشيبه للمسح لألرضيات, بلج
 المكاتب الخشبيه, ايزي للزجاج  (

 20 عدد 

  

7 
 المختلفة  أدوات التنظيف اليدوية

  مقطوع  مقطوع 
 
 

9 

مواواست  تقديم اخدام  من د  والتعقيم  لتنظيف 
تلميع    ديتول, معطر ارضيات,  ,كفالش , فونيي

وملطفات الجو والمعطرات   االرضيات,وتشميع  
الفارغه  العبوات  وتغير  الثابتة  وملحقاتها 
ومن  المياه  لدورات  وخاصة  بالشهر  مرتين 

 هريا . أجود األصناف تكفي الستعمالها ش

   مقطوع  مقطوع 

10 

رقية وورق التواليت  الو المناشف  وفير  تقديم وت
السائ و تكفي   لالصابون  القطع  وصابون 

 يا  ومن أجود األصناف.الستعمالها شهر

   مقطوع  مقطوع 

  المجموع 
 

  

 
  على التي سيتم استخدامها  التنظيف  مواد  ات من  تقديم عين  المحال عليه العطاء  يجب على المناقص

 الجهة المعنية . ا من  إعتماده ليتم دمة تم االلتزام بها عند تقديم الخان ي
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 ئية اهالخالصة الن
دمات اللوجسـتية ومواقـع أخـر  ة التخـزين والخـمديريـمبنـى  لتنظيف  ال  خدماتيم  تقدالمشروع :

 . روط الواردة في وثائق العطاءشحسب المتفرقة 

 
 المبلغ

  فف د الرقم البيـــان
 -1 كادر المشروع الشهرية رواتب  

 -2 .ا  يدام المعدات ومواد التنظيف شهرواستخر مة تكاليف توفيوع قيمجم  

 *  جموع الكلي الم  

 % خصم  
 زيادة %

 * 

 *  كتابة :  نهائي لألعمالالمجموع ال  

 
  
  
 

 

 ____ ___________________________________اللهائي  تابة:   ___________  عالمجمو 
 __ ____________ ____ _ _________________________ :  ______  ص قددددداددددددددددددددددددددددددددددددددددلاةم الم

 __  ____________________________________________ ددددخ :   ____دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددد التاريددد
 _ ___ __ __ __ _ ________________ __________ ___ _ _:   _______  دةددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددختم الشر 

 _________ _____________خطوي _______________________ ددددددددة : __دددددددددد ف الشر ددددددددددددددددددهات

 ____________ : _______________________________________فاكس الشر ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة


