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 مقدمة  1

 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي  1.1

ء مدينة البترا إلى إنما الهادفة تنموية ترعى الجهود الوطنيةسلطة إقليم البترا التنموي السياحي هي مؤسسة    

بما يتناسب مع اهميتها التاريخية والحضارية واالقتصادية وتوفير جميع  الخدمية وتطوير قدراتها األثرية

صدر قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي تأكيداً على وقد  التسهيالت االستثمارية في المنطقة السياحية

 .أهمية السياحة بالمنطقة وتطويرها

توزيع تنوي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي القيام بالترويج للمنطقة سياحياً من خالل ومن هذا المنطلق 

ودعائية تحمل شعار السلطة ورسالتها وعنوان الموقع االلكتروني ومعلومات االتصال مواد ترويجية 

والسفر والفنادق  ومن خالل مكاتب السياحة المعارض والمؤتمرات السياحية المحلية والعالمية الستخدامها في

تحقيقاً لرؤى سلطة اقليم البترا التنموي السياحي في التنمية وتحسين الخدمات ووسائل النقل المختلفة 

 .اإلقليموالمرفقات السياحية في أرجاء 

 هداف المشروعأ 1.2 

 هدف الى  :تترغب سلطة اقليم البترا التنموي السياحي بعمل مواد ترويجية 

 نطقة.في الم السياحي تطوير وترويج للمنتج 

 .اشهار الموقع االلكتروني للسلطة والموقع الترويجي ومعلومات االتصال 

 .توفير مواد ترويجية الستخدامها في الحمالت االعالنية والدعائية 

  كمقصد سياحي عالمي. البترا ترسيخ الصورة الذهنية لدى الزائر باهمية 

  من خالل المواد الترويجية المحافل المحلية والعالميةابراز اسم وشعار السلطة وكذلك البترا في. 

 تعليمات لمقدمي العروض: 2.0

 معلومات اإلتصال 2.1   

 فيييييييييي حالييييييييية وجيييييييييود أي استفسيييييييييارات يرجييييييييييى اإلتصيييييييييال عليييييييييى العنيييييييييوان التييييييييييالي:

 
ر.ق العطاءات 

والمشتريات السيد / 

 نهار الرواضية 

 

 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

 03254137فاكس:                      185تحويلة  032157093هاتف:

 

 يتم استقبال االستفسارات خالل االسبوع االول من تاريخ طرح العطاء.         
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 1-د

 نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

 

                           9/2017   لوازمرقم : مناقصه المشروع :  
 العمىىىىىىىىىىىىى.. : ...................................................................إلىىىىىىىىىىىىىب السىىىىىىىىىىىىىاد    ىىىىىىىىىىىىىاح  

لقد قمنا بزيار  الموقع  والتعرف علب الظروف المحيطة به، كما قمنا بدراسىة شىروا العقىد، والموا ى ات، 

رقىام: والمخططات، وجداول الكميات، وملحق عرض المناقصة، والجداول األخرى، ومالحق العطىاء اات األ

............................ المتعلقىىة بتن يىىغ أشىىمال المشىىروع المىىغكور أعىىال . ووعىىرض وحىى  المىىوقعي  أدوىىا  أ  

وقوم بتن يغ األشمال وإوجازهىا وتسىليم ا وإ ىالي أيىة عيىوا في ىا وفقىا ل ىغا العىرض الىغي يشىم. كى. هىغ  

................................ أو أي مبلىغ خخىر يصىب  الوثائق المدرجة أعال  مقاب. مبلغ إجمالي وقدر : ........

 مستحقا لنا بموج  شروا العقد.

إونا وقب. تعيي  "مجلس فض الخالفات" بموجى  "ال صى. العشىري " مى  شىروا العقىد وسىوف وقىوم 

 باالت اق علب تعيي  أعضائه حس  ملحق عرض المناقصة.

. يومىىا مىى  تىىاريع إيىىداع العىىروض، وأ  يبقىىب 90ووافىىق علىىب االلتىىزام بعىىرض المناقصىىة هىىغا لمىىد   

العرض ملزما لنا، ويمكنكم قبولىه فىي أي وقىب قبى. اوقضىاء مىد  االلتىزام هىغ . كمىا وقىر بى   ملحىق عىرض 

 المناقصة يشك. جزءا ال يتجزأ م  "كتاا عرض المناقصة".

مى  شىروا العقىد، . 4/2وتع د في حالة قبول عرضنا، أ  وقدم ضما  األداء المطلوا بموجى  المىاد   

وأ  وباشر العم. بتاريع أمر المباشر ، وأ  ونجز األشمال ووسلم ا ووصل  أية عيوا في ىا وفقىا لمتطلبىات 

 وثائق العقد خالل "مد  اإلوجاز".

وما لم يتم إعداد وتوقيع ات اقية العقد فيما بيننا، وإلب أ  يتم الك، فإ  "كتىاا عىرض المناقصىة" هىغا 

 قرار اإلحالة" الغي تصدرووه يعتبر عقدا ملزما فيما بيننا . مع "كتاا القبول أو

 ووعلم كغلك ب وكم غير ملزمي  بقبول أق. العروض قيمة أو أي م  العروض التي تقدم إليكم.

 

 حييييييرر هييييييذا العييييييرض فييييييي اليييييييوم:  ................ ميييييين شييييييهر: ................ عييييييام: ................

 ......................... شاهد: ................................توقيع المناقص: 
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 ملحق عرض المناقصة
Appendix to Tender 

 

   2017/  9رقم: لوازم   مناقصه المشروع:  

 التحديــــــــــــــــــــــــدات رقم الماد  البيــــا 

 التنموي السياحي اسم  اح  العم.:  سلطة اقليم البترا

 عنواوه:   لواء البتراء

1/1/2/2 

 1/3و

 التنموي السياحي سلطة اقليم البترا

االشمال العامه اسم الم ندس : سلطة اقليم البترا / مديرية 

 والخدمات

 عنواوه:   لواء البتراء

1/1/2/4  

 اسم المقاول:

 عنواوه:

1/1/2/3 

 1/3و

 

 . دينار     %5          التعليمات ك الة المناقصة

 %   . دينار ــــــ      التعليمات ك الة إ الي العيوا

. يوما تقويميا م  ثالثو   30      1/1/3/3 مد  اإلوجاز لألشمال

 تاريع أمر المباشر 

 . يوما تقويميا  365    1/1/3/7 فتر  اإلشعار بإ الي العيوا

 السارية الم عولالقواوي  األردوية  1/4 القاوو  الغي يحكم العقد

 اللمة العربية  و اللمة االوجليزية 1/4 اللمة المعتمد  في العقد

 اللمة العربية واللمة اإلوكليزية 1/4 لمة االتصال

. أيام تقويمية م  تاريع أمر 7  2/1 المد  التي سيمن  في ا المقاول حق الدخول إلب الموقع

 المباشر  .

 قيمة ضما  األداء

األداء خالل فتر  اإلشعار بإ الي العيوا قيمة ضما  

  ضما  ا الي العيوا.

 %. م  "قيمة العقد المقبولة"10  4/2

 %. م  قيمة العقد5 

 غير مطلوا  4/9 وظام توكيد الجود 

 مطلوا 

. أيام في 6. ساعات يوميا، ولمد   8  6/5 أوقات العم. المعتاد 

 األسبوع

. يوما، وتعتبر هغ  ال تر  15  8/1 التاريع المحدد للمباشر ال تر  المحدد  لمباشر  العم. بعد 

 مشمولة ضم  مد  اإلوجاز

 . دينار ع  ك. يوم ت خير  50     8/7 قيمة تعويضات الت خير

 % م  قيمة العقد المقبولة15  7/ 8 الحد األقصب لقيمة تعويضات الت خير

 مبكر   / . دينار ع  ك. يوم 13/ 8 مكاف   اإلوجاز المبكر

ال تر  المحدد  للجنة تسلم األشمال لمشاريع المستش يات 

 0ومحطات التوليد وما يماثل ا 

10  /1  28 . 

النسبة المئوية التي تدفع للمقاول ع  المبلغ االحتيااي الغي 

 يتم  رفة إاا لم ترد في الجداول

 %15 ا -5/  13

األسعار بسب  جدول بياوات التعدي. : المواد الخا ة لتعدي. 

 تمير التكاليف

يتم تحديدها حس  الكشف المرفق في  8/ 13

 0و اية الملحق 
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   / . م  قيمة العقد المقبولة 2/  14 قيمة الدفعة المقدمة

 الدينار األردوي 15/ 14 عمالت الدفع للمقاول

/ 18 تقديم وئائق الت مينات

1 

. يوماً م   14خالل   

 تاريع المباشر 

/ 14 المحتجزاتوسبة 

3 

 % . م  قيمة الدفعة10 

 14 الحد األعلب للمحتجزات

 /3 

% . م  قيمة العقد 5  

 المقبولة

/14 التحضيرات عند الو ول إلب الموقع

5 

جميع المواد والتج يزات 

 اآللية التي تدخ. في األشمال

 . ألف دينار   ____     14/6 الحد األدوب لقيمة الدفعة المرحلية

  14/8 تبدي. العمالت أسعار

 %. سنوياً 5  14/8 وسبة ال ائد  القاوووية  و قات التموي. .

 . دينار لك. حادث   ـــــ             18/3 الحد األدوب لقيمة الت مي  ضد الطرف الثالث

 م  عضو واحد 20/2 تشكي. مجلس فض الخالفات

 م  ثالثة أعضاء

. يوما م  تاريع 28خالل               20/2 فتر  تعيي  مجلس فض الخالفات

 المباشر 

الج ة التي تعي  أعضاء مجلس فض الخالفات في 

 حالة االت اق بي  ال ريقي 

 جمعية المحكمي  األردويي     20/3
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 3-د
 نمــوذج اتفاقية العقـــد

Form of Contract Agreement 

 

 ...............................  العطاء رقم: ...................................المشروع:    
 حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم ............. من شهر ................... لسنة 

 بين
 على اعتباره "الفريق األول"..........  التنموي السياحي  ....... سلطة إقليم البترا صاحب العمل

 
 " على اعتباره "الفريق الثاني .........................................................................المقاول      ......................

 لما كان صاحب العمل راغبا في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال مشروع:   
صالح أية عيوب فيها  ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول نجازها وا  لتنفيذ األشغال وا 

 وتسليمها وفقا لشروط العقد،
 فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي:

يكوووون للكلموووات والتعوووابير الوووواردف فوووي هوووذه االتفاقيوووة نفووو  المعووواني المحوووددف لهوووا فوووي  - 1
 شروط العقد المشار إليها فيما بعد.

ا جوووزءا ال يتجوووزأ مووون هوووذه االتفاقيوووة وتوووتم قراءتهوووا وتفسووويرها بهوووذه تعتبووور الوقوووادق المدرجوووة تاليووو - 2
 الصورف:
 ...............................................    "كتاب القبول"  -أ 

 ...............................................   "كتاب عرض المناقصة -ب 
 ............................................مالحق المناقصة ذات األرقام:  -ج 
 شروط العقد )الخاصة والعامة( -د 
 المواصفات -هو 
 الجداول المسعرف )جداول الكميات والجداول األخرى -و 
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 .....................................    "قيمة العقد المقبولة" - 3

 ومًا ( تقويميا ي   قالقون)   30          "مدف اإلنجاز" 
إزاء قيووووام صوووواحب العموووول بوووودفق الوووودفعات المسووووتحقة للمقوووواول وفقووووا للشووووروط، يتعهوووود  - 4

صالح أية عيوب فيها وتسليمها وفقا ألحكام العقد. نجازها وا   المقاول بتنفيذ األشغال وا 
صوالح أيوة عيووب فيهوا وتسوليمها، يتعهود  - 5 نجازهوا وا  إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وا 

صاحب العمل بأن يدفق إلى المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقود فوي المواعيود وباألسولوب المحودد 
 في العقد.

وبناءا على  ما تقدم فقد اتفق الفريقان علوى إبورام هوذه االتفاقيوة وتوقيعهوا فوي الموعود المحودد أعواله وذلو  
 وفقا للقوانين المعمول بها.

 
 الفريق القاني )المقاول(

 
 يق األول )صاحب العمل(الفر 

 التوقيق: ................................
 

 ......................االسم: ...........
 

 الوظيفة: .......................
 

 وقد شهد على ذل : ................
 
 

 التوقيق: ............................
 

 االسم    / 
 

 الوظيفة  :  ردي  مجل  المفوضين 
 

 وقد شهد على ذل : ....................
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 نطاق العمل 1.0

 
تقيم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي العديد من الحمالت الترويجية سنويا محليا ودوليا وعليه فانه من 

الحمالت، اضافة الى توزيعها  الضروري ايجاد مواد ترويجية تعريفية بالسلطة والبترا يتم استخدامها في هذه

على زوار البترا في بعض المناسبات كتذكار حيث ان تل  المواد تحمل اسم وشعار سلطة اقليم البترا التنموي 

مق بحيث تكون ذات اسعار رخيصة نسبيا وتحمل دالالت ذات قيمة تتناسب  ) عربي + انجليزي ( السياحي

 . جمالية المنطقة وطابعها السياحي
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  ، يجب على المناقصين تقديم عينه واحده او اكثر ) مسترده (  من كل ماده مطلوبه

 ويستبعد اي عرض لم يتم ارفاق عينات فيه .

 

 

 

 

 

 

 

 العدد المادة الترويجية الرقم
 5000 ويحمل اسم وشعار السلطة وعنوان المواقع االلكترونية ) اسود + ازرق (قلم حبر جاف بالستيكي كباس   .1

  200 حمل اسم وشعار السلطة وعنوان المواقع االلكترونيةيحتوي على قلم وميداليه نوعيه ممتازه وي (VIPطقم )   .2

 4000 ه من المواقع االثريه في البترا ميداليات ) معدن او كريستال ( تحمل صور منوعه مختار   .3

 2000 شعار السلطة  اسم و تحمل و غيغا ( وبسعه كامله 8) ذاكرة يو اس بي   .4

 5000 ) حسب العينه المرفقه (طاقية كاب  تحمل اسم وشعار السلطة   .5

 150 وبمواصفات وجوده عاليه   او اي ماده اخرى  لموقع الخزنه ( من الخشب او الكريستالVIPدروع )   .6

 5000 اسم وشعار السلطة تي شيرت ) ابيض + اسود ( يحمل   .7

 100 (11+10في الصفحات )  وكما هو في الصوره المرفقه   مجسمات حجريه الثار البترا  .8

 1000       مفرغ من الداخل لمعلم الخزنه ) لون ذهبي ( بروش معدني  .9
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 التنموي السياحي  سلطة اقليم البترا

  الخالصــــــــــــه                                                 

الصفحه  االعمالبيان  الرقم

 المنقول منها
 القيمه

 دينار فلس

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

   المجموع 

 

 

 


