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 مديرية الشؤون المالية  شمية األردنية الهاالمملكة  2021-32رقم  عطاء لوازمال

 اصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخ 2021 - حزيران
  ينة عمان الى من مد نخيل  أشجار تقديم خدمات خلع ونقل

 العقبة  مدينة

 

 

 

 14 من 1 صفحة 

 

 
 

 المملكة األردنية الهاشمية
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 المالية شؤون الية ير دم
 قسم اللوازم واألشغال 

 

 
 

من  نخيل  أشجار بتقديم خدمات خلع ونقل ( الخاص0212/ 32رقم ) العطاء لوازم
 العقبة  مدينة ينة عمان الىمد

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 مديرية الشؤون المالية  شمية األردنية الهاالمملكة  2021-32رقم  عطاء لوازمال

 اصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخ 2021 - حزيران
  ينة عمان الى من مد نخيل  أشجار تقديم خدمات خلع ونقل

 العقبة  مدينة

 

 

 

 14 من 2 صفحة 

 
 

 -:المحتويـــــــات
 

 العطاء.  وعوضم :   أوال
 ات للمشتركين بالمناقصة . عليمالت :  يا  ثان

 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    

 الخاصة العامة و الشروط :     رابعا  
    .  المطلوبةالشروط  :     خامسا  
 . الخالصة النهائية جدول الكميات النهائي  :   سادسا  

 صفحة  14مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مديرية الشؤون المالية  شمية األردنية الهاالمملكة  2021-32رقم  عطاء لوازمال

 اصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخ 2021 - حزيران
  ينة عمان الى من مد نخيل  أشجار تقديم خدمات خلع ونقل

 العقبة  مدينة

 

 

 

 14 من 3 صفحة 

 أوال: موضوع العطاء 
 

 -األعمال المطلوبة : -1

 

        -: الدفع  وطريقة  التأخيرغرامة التسليم وومدة موقع   -2

 

في  يت    -أ      التسليم  العقب  مشتلم  بمدينة  العقبة  منطقة  البوي   ةسلطة  تحديد  الزمني  ر تم  نامج 
 . للنقل مع قسم الزراعة في مديرية خدمات المدينة

فتفرض    دد بالعقدموعد المحاذا تاخر المناقص في تنفيذ ما التزم به في ال  التأخير:غرامة    –ب     

%( نصف بالمائة من قيمة اللوازم التي تاخر  0ر 5عليه ) غرامة مالية ( بنسبة ال تقل عن )  
ي توريدها عن كل اسبوع او جزء من االسبوع بصرف النظر عن الضرر الناشىء  ف اقص  المن

التنفيذ وفي جميع   في  التاخير  العقد وعن  بفسخ  الحق  العطاءات  للجنة  اللواالحوال  ازم  شراء 
يتم فرض  التي   انذار وعلى ان  المتعهد في توريدها وتحميله فروق االسعار دون سابق  تاخر 

 حيات التالية : الللص غرامة التاخير وفقا
 

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

زا           اذا  الب.   مدة  عن  دت  للجنة  تأخير  الغرامة  فرض  في  الصالحيات  تكون  يوما  ستين 
 العطاءات .

 
 طريقة الدفع: -3ج
 

او   واالسةتمم سسةا االلةوب وبةدو  وا نةواق    التنفية  ة بعةد  يةالبةة المالطالم  يتم دفع قيمة     
 .ممسظات 

 -المتعهد : -3   
ات ة عبببل الشبببرضة ويفيبببل تقبببديم ضتال  بببواضبببحيجبببل علبببع المتعيبببد عل يقبببد  معل مبببات 

 اله. لألعمال المطل بة للم ض ع عع
 

  (2021/ 32ل از  رقم )  مل خالل العطاء  غل سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتر          
ونقلمتخصصة  ة  شرضمع    التعاقد ب خلع  مد نخيل    عشجار  تقديم خدمات  العمل    مدينة   ينة عمال 

 . الم اصفات الفنية والشروط ال اردة في وثائق العطاء حسل  العقبة



 

 مديرية الشؤون المالية  شمية األردنية الهاالمملكة  2021-32رقم  عطاء لوازمال

 اصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخ 2021 - حزيران
  ينة عمان الى من مد نخيل  أشجار تقديم خدمات خلع ونقل

 العقبة  مدينة

 

 

 

 14 من 4 صفحة 

 انيا :  التعليمات للمشتركين بالمناقصةث
عليمات (: سلطة منطقة العقببة االقتصبادية ة )حيثما وردت في هذه التطالسلتعني ضلمة    -مالحظة:

 الخاصة، ما لم تدل القرينة علع غير ذلك.
ونفقتبببع  مسبببيوليةفسبببع وعلبببع شبببتراه هيبببذه المناقصبببة عل يحصبببل هناال ينبغبببي علبببع مبببل يرغبببل فبببي

التببي ليببا  رألمبب  ة لببع لتقببديم العببري وال يببتفيم ويراعببي ضببل اميببع المعل مببات الالزمببالخاصببة علببع  
 . هعسعار لع وضع عالقة بالمناقصة عو تلك التي تيثر ع

منببباق    اليقبببد  العبببري علبببع نمببب ذص عبببري المناقصبببة المبببدرص فبببي هبببذا العطببباء ويقببب   -ع -1
طاء فبي األمبا ل المحبددة ئق العكميات واألسعار وي قع وييرخ وثاهتعبئة النم ذص و داول ال

 لذلك .

الكلمبات بخب  ال حدة في  داول الكميات باألرقا  و  سعاريشترط عل يك ل تعبئة خانة ع  -ب 
 واضح.

اق  المنال يجوز إدخاب وا تعديب على وثائق العطاء م  قبب المناق  ، وما إ ا وراد  -ج
 لة  فة  يقةدم    ض الممسظةات ، فةا  باسةتطاعتن و تقديم عرض بديب وو إضافة بعة

  كمةا وةو لةلض األم كرة خالة منفللة ترفق بالعرض ، شريطة و  يتقدم بةالعر
مطلوا وللجنة اللوازم واألشغاب ف  السلطة المختلة و  تنظر ف  عرضة البديب وو 

 ترفضن .
 -ت والمعلومات التالية :يانايجا على المناق  و  يقدم الب   -2

المفةةوض  للمسةةئوبا التفةةويض منةةاق  فةةردان كةةا  وو شةةركة ، وكتةةاشةةاة الوضةةع من -و
 بالتةةةوقيع عنها .

  ملدق للالح السلطة وألمروا بالمبلغ دم كفالة مالية وو شيقالم  يرفق مع العرض    -ا 
ة   نيةكةدليب علةى سسةباسم المناق  وو الشركة  المسدد ف  )ملسق عرض المناقلة (  
يةة سةة مالعلةى و  يكةو   لة  مة  ملةرم وو م سالمناق  للةدخوب فة  المناقلةة و

علةيهم العطةاء  ابسةلةم يمرخلة للعمب ف  األرد  وتعاد و ه الكفالة للمناقلةي  الة ي  
( ويام م  تاريخ قرار إسالة العطاء ، وما المنةاق  الة ا 7السلطة خمب )  تقررهسسبما  

 التنفي  ويوقع العقد .  الكفالة بعد و  يقدم كفالة سس  و ه يساب علية العطاء فتعاد إلية
يةن سم  ف  األرد  ليعتبر عنوانةن الرسةم  الة ا توجةن إل  الكامب الرعنوا  المناق -ج

على و ا العنوا  تعتبةر فة الرسائب واإلشعارات وكب إشعار وو رسالة تبعث مسجلة اك
تقةديمها وو إرفاقهةا   نةاق  وكأنها قد سةلمت إليةن وا معلومةات وخةرل يطلةا إلةى الم

 و و ه التعليمات .لفات وورد لها  كر ف  الشروط وو الموابعرضن إ ا 
مة  البنةود الةواردة فة  جةداوب الكميةات   بند   تعتبر األسعار الت  يدونها المناق  ومام وا -3

قيمة الكاملة والشاملة ل ل  البند بلورة جاوزة للتسليم وونها تشمب ك ل  ورباح على ونها ال
 قد يتسملها وفقا له ا العقد . ق  وتعويضن ع  وا التزامات وخرللمناا

وا    ار عةاس : إ ا كةا  ونةا  وا التبةاس وو كانةت ونةا  ساجةة لمستفسةااللتبةتوضيح   -4
رئيس مجلس المفوضةي    توضيح لوثائق العطاء فعلى المناق  و  يتقدم بطلا خط  إلى

يقةب ريخ المسدد لفتح العطاء بما ال  التام  اجب التوضيح وإزالة االلتباس ف  موعد يسبق  



 

 مديرية الشؤون المالية  شمية األردنية الهاالمملكة  2021-32رقم  عطاء لوازمال

 اصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخ 2021 - حزيران
  ينة عمان الى من مد نخيل  أشجار تقديم خدمات خلع ونقل

 العقبة  مدينة

 

 

 

 14 من 5 صفحة 

على االستفسةارات علةى جميةع المناقلةي  المتقةدمي  جابات  ( ويام ويتم توزيع اإل7ع  )
 للعطاء  

في ظرف   على نسختين مختومتين أصل وصورة  لعرض متكامال" وض: يقدم ارالع  إيداع -5
 -مختوم مكتوب علية من الخارج :

رئوي  فوي صوندوق العطواءات ومعنوون إلوى  يوودعواسم المناقص و عطاءرقم واسم ال 
 ويمكة  لةرئيس مجلةس لإليوداعالتاريخ المقوررين وذلك قبل الموعد و  المفوضين  مجل 

روي بإشببعار خطببي يبعببل بببع نلببع ضببل مببل المناقصببيل ديم العببقببت عببد م   المف ضببيل تي يببل
د العطبباء ولببل تنظببر السببلطة فببي عا عببري يصببليا بعبب حصببل ا علببع وثببائق الببذيل ضببان ا قببد 

 لك التيخير مجلس المف ضيل ه   د مبرر ق ا لذ  رئيسالمحدد لذلك نال نذا اقتنع    قت ال
 يجب ز سبحل هبذا العبري بعبد الق  و نلزامية العروي : يعتبر العبري المقبد  ملزمبا للمنبا -6

( ي مبا اهتبداء مبل  خبر م عبد 90لفتبرة ) ببعويظل العري ملزما للمناق  الذا تقبد    تقديمع
  مدة التزا  عط ل مل هذه المدة .وي نال نذا حدد في دع ة العطاء العر تم تحديده إليداع 

 المبيعةات   لةىع  امةةغير شاملة الضةريبة العاق  تقديم وسعاره بالدينار األردن   المنعلى   -7
16. % 

تقييم العروض : يتم دراسة عروض المناقلات وتقييمها بموجا نظام اللوازم واألشةغاب  -8
بمقتضةى المةادة    اللةادر  2001( لسةنة  4لخالة رقةم )ية السلطة منطقة العقبة االقتلاد 

وتعديمتةةن  2000( لسةةنة 32العقبةةة االقتلةةادية الخالةةة رقةةم )منطقةةة ( مةة  قةةانو  56)
 يكو  المناق  على اطمع ومعرفة بها  و للادرة بموجبة وال ا يفترض ا ت ليماوالتع

 -وسلوا تدقيق العروض :   -9

 علاب  ملبببة عا مبلبببي ومبببا يجبببل ل حسبببنذا و بببد فبببي العبببري خطبببا عو تنببباق  هبببي -ع
سلطة الحق هتعديل  ملة المبلي بما الفية هذه الجملة هتطبيق سعر ال حدة ل علتك  

الي يتم تعديل مجم ع األسعار عو  المبلي اإل مالي توباليتفق وتطبيق سعر ال حدة  
 للعطاء .

 بر ضتابة فتعتنذا وقع تبايل هيل العدد المذض ر باألرقا  والمذض ر ضتابة بالكلمات  -ب 

 لك .تصحيح القيمة تبعا لذ الكلمات هي الملزمة و  -ت 

يببتم تصببحيح المجمبب ع ويكبب ل  فينببةلعمليببات الحسبباهية فببي عا مببل ا نذا و ببد خطببي -ص
 المصحح ملزما للمناق  . عمجم  ال

تببرف   عللجنببة النذا قببا  المنبباق  هتسببعير هنببد بصبب رة مغل طببة عو مبببالي فييببا ، ف -د 
عسبببعار ستينسبببة بيسبببعار السببب   الرائجبببة و لببب  معرضبببة عو عل تقببب   هتصبببحيح الغ

 المناقصيل اآلخريل . 

 تليمـاها في إهمال أي عـرض ييـر متقيـد بمـ  مـا ورد فـي هـذ  التعسلطة بحقتحتفظ ال  -10
تحتفظ بحقها في رفض أي عرض دون بيان األسباب ويحق للسلطة اختيـار العـرض   كما



 

 مديرية الشؤون المالية  شمية األردنية الهاالمملكة  2021-32رقم  عطاء لوازمال

 اصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخ 2021 - حزيران
  ينة عمان الى من مد نخيل  أشجار تقديم خدمات خلع ونقل

 العقبة  مدينة

 

 

 

 14 من 6 صفحة 

روض قيمـة   كمـا يحـق للسـلطة العـ  ترا  مناسبا" و إحالة العطاء دون التقيد بأقـ   الذي  
تم ك  ذلك دون أن يمون ألي  منـاقص لـم اقص وية العطاء جزئيا وعلى أكثر من منإحال

 . سلطة  بأي تعويضال البةيفز بالعطاء أي حق في مط

 
السلطة لت قيع العقد خبالل  نلعيتقد   عل فالة حسل التنفيذ : علع المناق  الفائز بالعطاء  -11

يقببد  للسبببلطة   علوعلببع المنبباق  بإحالببة العطبباء عليبببة  عهالغببةريخ ل تبببا( يبب    مبب14فتببرة )
وذلبك ضبمانا   لعقد % مل قيمة ا10نم ذص االتفاقية ( بمبلي   سل التنفيذ )قبل ت قيع فالة ح

تببببيخر  وإذامبببا يترتبببل علبببع التعيببببد وفببباء ألغبببراي العقبببد  لتنفيبببذ العقبببد تنفيبببذا  تامبببا ولببببدفع
سبببل التنفيبببذ عجبببز عبببل تقبببديم ضفالبببة ح عوتفاقيبببة اال رفببب  ت قيبببع عواسبببتنك   عوالمنببباق  
ة مصببادرة ضفالببة المناقصببة المرفقببة بعرضببع دول الر بب ع نلببع عنببدها يحببق للسببلطالمطل بببة ف

 .بيا تع ي  بشينيا عولمطالبة هيا مناق  عا حق في ايك ل لل الو  اءالقي

 صــفاتتأخــذ اللةنــة بعــين االعتبــار الصــناعات المحليــة عنــدما تكــون مطابقــة للموا -12
ــعار المـــواد المصـــنعة م%( وبأســـعار معقولـــة علـــى أن 100) ــا  ال تزيـــد أسـ ــعار حليـ عـــن أسـ

  .زراء%( استنادا  لقرار مةلس الو 15المناقصين اآلخرين عن )
 

 -:يجب إرسال العرض إلى العنوان التالي. -13

Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 

Aqaba, 77110, Jordan 

Procurements and Supplies Section 

 

طة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةلس  

2565ب.:  .ص  

، األردن 77110العقبة،   

األشغالقسم اللوازم و   

 

 

 
 
 
 



 

 مديرية الشؤون المالية  شمية األردنية الهاالمملكة  2021-32رقم  عطاء لوازمال

 اصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخ 2021 - حزيران
  ينة عمان الى من مد نخيل  أشجار تقديم خدمات خلع ونقل

 العقبة  مدينة

 

 

 

 14 من 7 صفحة 

 
 
 
 
 
 

 واالتفاقية  والصيانة نماذج المناقصة والكفاالت /ثالثا 

 عرض المناقصة 1-ج    
 نموذج كفالة المناقصة   2-ج    
 حسن التنفيذ الة  نموذج كف 3-ج    
 اقيةنموذج االتف4-ج    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 مديرية الشؤون المالية  شمية األردنية الهاالمملكة  2021-32رقم  عطاء لوازمال

 اصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخ 2021 - حزيران
  ينة عمان الى من مد نخيل  أشجار تقديم خدمات خلع ونقل

 العقبة  مدينة

 

 

 

 14 من 8 صفحة 

 
 

 1-ج 

 المناقصةض عر 
 ...... . ....عطاء : ......................................... 

 معالي رئيس مجلس المف ضيل 
بعبببد عل قمنبببا هدراسبببة دقيقبببة للشبببروط وم اصبببفات و بببداول الكميبببات و ميبببع وثبببائق العطببباء  -1

 ..............................لخاصة هت ريد..................صة اوتعليمات المناق
مب ر التبي ليبا ل األعاله وتفيمنبا ماهيتيبا و ميبع الظبروم المحيطبة هيبا وغيرهبا مب رة ع المذض

نقبب   هت ريببببد هببذه اللبب از  وفقببا  لشببروط  عالقببة هيببا فيننببا نحببل المبب قعيل عدنببباه نعببري هببببال
درة دينبببار قببلببي ن مبببالي و المببذض رة فبببي  ببداول الكميبببات بمب سبببعاروم اصفببببات العطببباء وباأل

 صبح مستحقا بم  ل شروط هذا العطاء .لي  خر يعو عا مب عردني
خببببالل     سببلم اللبب از  المشم لببببة فببي العقببد رضببنا هببذا عل نبببب رد ونعببب ل ونتعيببد فببي حالببة ق -2

 ة .حالالمدة التي نحددها في عرضنا اعتبارا مل تاريخ تبلغنا قرار اإل
ذ مبببل مصبببرم عو حسبببل التنفيبببعل نقبببد  الكفالبببة المطل ببببة بونتعيبببد فبببي حالبببة قبببب ل عرضبببنا  -3

%( مبببل قيمبببة 10يعبببادل )ي لبببببم ميسسبببة ماليبببة مسبببجلة فبببي األردل ومقب لبببة لبببديكم وذلبببك
 العطاء المذض ر ععاله ووفقا لنم ذص الكفالة المرفقة .

التبباريخ المحببدد لفببتح العطبباء  ء مببليبب   اهتببدا 90ون افببق علببع عل نلتببز  هيببذا العببري لمببدة  -4
 دة .ذه المبقع هذا العري ملزما لنا طيلة هوي

عرضببنا هببذا مببع قببرار اإلحالببة فببال  والببع عل يببتم نعببداد اتفاقيببة العقببد الرسببمية والت قيببع علييببا -5
 يشكل عقدا ملزما هيننا .

 زميلونعلمكببم ضببذلك ببببينكم غيببر ملبببزميل بإحالببة العطببباء علببع اقبببل األسببعار وإنكبببم غيببر ملببب -6
 بإهداء عسباب ذلك . 

 ...............مل شير ..................... ...........................ا الي   .حرر في هذ 
 وخاتمة................  ت قيعع..............................................اسم المناق  ...

 ........ .................................. باعتباره ..........................................
 ري ونيابة عل المناق  .ومف ضا رسميا لت قيع هذا الع

 ...... .....الت قيع. ............................. ماالس لشاهد :......................العن ال
 ............. ........................................................  وعن انع مكال عملة



 

 مديرية الشؤون المالية  شمية األردنية الهاالمملكة  2021-32رقم  عطاء لوازمال

 اصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخ 2021 - حزيران
  ينة عمان الى من مد نخيل  أشجار تقديم خدمات خلع ونقل

 العقبة  مدينة

 

 

 

 14 من 9 صفحة 

 

 

 2  –ج 
 اقصة الة المننموذج كف

Form of Tender Guarantee 
 

 : ........................... ء رقمالمشروع: ......................................... العطا

منةا إعمإلى السادة )لاسا العمب(: ........................................................... لقد تم 
............................ سةةيتقدم ....................................و  المنةةاق  شةةركة: .........
نن وعمه استجابة لدعوة العطةاء، ولمةا كانةت شةروط العطةاء ع  لمنوهبعرض للمناقلة للمشروع ا

 فنا: ملةةر تةةن  علةةى و  يتقةةدم المنةةاق  بكفالةةة مناقلةةة مةةع عرضةةن، وبنةةاء علةةى طلبةةن، فةة  
................ يكفب بتعهد ال رجعة عنن و  .................................... بن  ....................

........................................ عنةةد ورود ووب طلةةا خطةة  مةةنكم .......يةةدفع لكةةم مبلةةغ: .
 وبسيث يتضم  الطلا ما يل :

 
م      -و   بدو   المناق ،  انقضوافقو   بعد  عرضن  بسسا  قام  منكم،  لتقديم  ة  موعد  آخر  اء 

 ( يوما، وو 90ضاء لمسية العرض المسددة بة) بب انق العروض وو ق
(  1/6خفق ف  إبرام اتفاقية العقد بموجا المادة ) لة العطاء علين، ولكنن وب سا  ونكم قد قمتم      -ا 

 م  شروط العقد، وو 
ع      -ج العطاء  ب سالة  قمتم  قد  األلين  ونكم  ضما   تقديم  ف   وخفق  ولكنن  المادة  ،  بموجا  داء 

 د. ط العق( م  شرو2/ 4) 
 

( يوما ويتعي  إعادتها إلينا،  90غة ) وعلى و  يللنا الطلا قبب انقضاء مدة لمسية الكفالة البال
 اني  المعموب بها ف  األرد . كما و  و ه الكفالة تسكمها القو

 
 ................................توقيع الكفيب / البن : ...........

 .........................................     مفوض بالتوقيع:لا

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 مديرية الشؤون المالية  شمية األردنية الهاالمملكة  2021-32رقم  عطاء لوازمال

 اصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخ 2021 - حزيران
  ينة عمان الى من مد نخيل  أشجار تقديم خدمات خلع ونقل

 العقبة  مدينة

 

 

 

 14 من 10 صفحة 

 

 

 3-ج
 

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

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

................. قد كفب بكفالة مالية، المقاوب:  فنا: ..... بأ  ملر إعممكم 

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

.......................... المتعلةق بمشةروع: ..............(        /         بخلو  العطةاء رقةم )

و ل  لضما  تنفي  العطاء   ....... ........ ........................ ( دينار وردن .............لغ: ) بمب

بمجةرد  –المساب علين سسا الشروط الواردة ف  وثائق عقد المقاولة، ووننا نتعهةد بةأ  نةدفع لكةم 

 –ط  وو شةر  ا خط  منكم المبلغ الم كور وو وا جزء تطلبونن منن بةدو  وا تسفةظب طلورود وو

  تنفية  وا مة  التزاماتةن وخفةق فة  د رفةض وومع  كر األسباا الداعية له ا الطلا بأ  المقاوب قة

و ل  بلرم النظر ع  وا اعتراض وو مقاضاة م  جانا المقاوب علةى إجةراء   –بموجا العقد  

 لة سارية المفعوب م  تاريخ إلداروا ولسي  تسلم األشغاب المنجزة بموجةا لكفاالدفع.وتبقى و ه ا

................ ما لم يتم تمديدوا  م  عام ........العقد المسدد مبدئيا بتاريخ ........... شهر .......

 وو تجديدوا بناء على طلا لاسا العمب.

 ... توقيع الكفيب / ملرم: ........................... 

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

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

 
 
 
 

 

 



 

 مديرية الشؤون المالية  شمية األردنية الهاالمملكة  2021-32رقم  عطاء لوازمال

 اصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخ 2021 - حزيران
  ينة عمان الى من مد نخيل  أشجار تقديم خدمات خلع ونقل

 العقبة  مدينة

 

 

 

 14 من 11 صفحة 

 

 4-ج   

 

 
 اتفاقية العقد  نموذج 

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                   
 

 
 2021لسنة ............... شهر  ......... من..........يوم ذا الوي هوة ف ويواالتفاق  ذهوه حررت

 
 نبي

 األول" الفريقعلى اعتباره "ويمثلها رئي  مجل  المفوضين  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةالعمل  صاحب
 و

 الثاني" الفريق" باره.................ويمثلها ................................. على اعت....المقاول السادة .......
كان قد قبل بعرض المناقصةةة الةةذ    ولما،  بتنفيذ المشروع أعاله  مقاول  يقوم ال  كان صاحب العمل راغبا في أن  لما

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

                             

 ريقين على ما يلي:بين الف االتفاقتم  فقد
 
ا  للكلمات  يكون - 1 ف والتعابير  المحددة لها في شروط  لواردة  المعاني  االتفاقية نف   المشار   العقدي هذه 

 إليها فيما بعد. 
 
 االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة: هذه   منالوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزأ  تعتبر - 2

 . ........................ .................................... :  رقمالقبول"  كتاب" -أ
 .. ...................................................:  " عرض المناقصة كتاب" -ب
 .. ............. .............رقام: ........................المناقصة ذات األ الحقم -ج
 ... ............................................(: ....العقد )الخاصة والعامة شروط -د
 .. ....... .........................................................: ....اتالمواصف -ه
 .. .. .........(:................األخرى والجداولرة )جداول الكميات المسع الجداول -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

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

 



 

 مديرية الشؤون المالية  شمية األردنية الهاالمملكة  2021-32رقم  عطاء لوازمال

 اصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخ 2021 - حزيران
  ينة عمان الى من مد نخيل  أشجار تقديم خدمات خلع ونقل

 العقبة  مدينة

 

 

 

 14 من 12 صفحة 

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

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

 
 
الدفعات    قيام  إزاء – 4 العمل بدفع  المقاول بتنفيذ  صاحب   األشغالالمستحقة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد 

 . ة داخل حدود المنطقة الخاصةو االلتزام بالقوانين المرعي وإنجازها وفقا ألحكام العقد
 
بأن   العملال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب  يذ األشغالمقاول بتنف  قيام  إزاء - 5

 العقد.  فيالمحدد  قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب يدفع إلى المقاول
 

وفقا   االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك  هذهبرام  تقدم فقد اتفق الفريقان على إ  ما   على  وبناءا
 قوانين المعمول بها.لل

 
 

 األوب )لاسا العمب( الفريق

 
 الثان  )المقاوب(  الفريق

 

 
 رئيس مجلس المفوضي  :      م االس
 

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

 
 :     االسم 
 

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

 
 

 

 -: على  ل  وقد شهد        -وقد شهد على  ل :

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الوظيفة:

 
 مدير الش و  المالية 

 
 
 

 
 -الوظيفة:

 
 رئيس قسم اللوازم واإلشغاب

 
 
 
 



 

 مديرية الشؤون المالية  شمية األردنية الهاالمملكة  2021-32رقم  عطاء لوازمال

 اصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخ 2021 - حزيران
  ينة عمان الى من مد نخيل  أشجار تقديم خدمات خلع ونقل

 العقبة  مدينة

 

 

 

 14 من 13 صفحة 

 الخاصةو  العامةالشروط : رابعا  
 

في سلطة    2001( لسنة  4ألشغال رقم ) نظا  الل از  وااحكا   الخاصة في  العامة و تعتبر الشروط      
لخاصة السارية هتاريخ طرح هذا العطاء و ميع ما يتبعيا مل تعليمات ية امنطقة العقبة االقتصاد 

طلع لييا وتفيميا    ء، وال تقديم عري المناق  يعتبر التزامًا منع بينع قد شروطًا خاصة ليذا العطا
 ط الخاصة اإلضافية ليذا العطاء .وقبل بجميع هن دها نضافة نلع ما سيرد مل الشرو 

 
 -:  مطلوبةال:الشروط  خامسا  

 

 . %16علع المبيعات    العامةاليريبة  ةاألسعار بالدينار األردني غير شامل .1

هيئة  مدينة عم وس   مل    األشجارنقل  م قع   .2 العقب  المالية  األورا ال  مدينة  بعد    األوضاع  وإعادةة  الع 
 . انت عليعالخلع علع ما 

النقلة  )األشجار  لنقل    زمنية الفترة الوعلع ال تك ل    بمدينة العقبة سلطة منطقة العقبة    مشتل  التسليم في .3
   مل تاريخ الخلع.  عيا ( 3جاوز ) ال احدة( التت

الم قع وتحت  والتسلوالتكريل    التربي  والتخييشالخلع و املة  ش   األسعارتك ل  ال   .4 اشرام ومتابعة  يم في 
 طة.السل

 .ةضامل رال يك ل الخلع بشكل مناسل ويحت ا علع تربة و ذو  .5

 .يوا  الرسمد ال قات عو يم في مدينة العقبة خالل سلال يك ل الت .6

 .األص لالنقل مع وزارة الزراعة حسل  ن راءات متابعة  .7

   والنقل التربي  والتخييشو شجرة فاقدة بسل س ء الخلع  عاوتصاريح ونقل   ع  ريتحمل المناق  ضلفة  .8

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 مديرية الشؤون المالية  شمية األردنية الهاالمملكة  2021-32رقم  عطاء لوازمال

 اصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخ 2021 - حزيران
  ينة عمان الى من مد نخيل  أشجار تقديم خدمات خلع ونقل

 العقبة  مدينة

 

 

 

 14 من 14 صفحة 

 

 
 . والخالصة النهائيةت  جدول الكميا  -:اً دساس

حسوب   ن مدينوة عموان الوى مدينوة العقبوةتقديم خدمات خلوع ونقول أشوجار نخيول مو  :  المشروع
 -:الواردة في وثائق العطاء الشروط

 

 

 

 

 

 الكمية  الوحدة وصف البند  الرقم
 سعر الوحدة 

 المبلغ اإلجمالي 
 

 دينار  سفل دينار  فلس

1 

  مدينة ال العقبة  مدينة  ينة عمان الىمن مد نخيل    أشجار   تقديم خدمات خلع ونقل
نخيل   أشجار  ونقل  خلع  خدمات  مدينة  تقديم  من 

العقبة مدينة  الى  الواردة    الشروطحسب    عمان 
خلع ونقل   ب الشروط الواردة في وثائق العطاء  .في وثائق العطاء

جار    العقبة  مدينة  ينة عمان الىمن مدنخيل    أشجار  تقديم خدمات خلع ونقل  أش

 نخيل من مدينة عمان  

  99 عدد

    

* 
 نسبة الخصم :     )            ( %

 %(       يادة :     )      نسبة الز
 

 
    

   المجموع النهائي فقط: *

 ____ _____ ____________ ____________________ _____ئي كتابة:   ______لمةموع النهاا
 __ _____________________________________ :  _____________ قصـــــــــــــــــــــــــــــناسم الم
 __ _______ ___________________________ __ ______________  ـــخ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريــــ
 ____ ___ ______________ ________ _________ــة:   ______________ ــــــــــــــــــــــــــالشركـــ ختم

 ____________________________ ____________خلوي _______ : __ ـةـــــــــــــــــــــهاتف الشركـــ

 _________________________ __ ___________________________  :ــةـــــــــــــــــــالشركــفاكس 


