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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  وزارة األشغال العامة واإلسكان

 

 

 

 
 

 8/2016لوازم  العطاء رقم :                     

 

 

 1عدد  مايعادلها أو( D7جرافة جنزير ) /  استئجار بشأن           

 1عدد ( أو مايعادلها 470)  لودر ةــــآلي                                            

 1عدد ( او مايعادلها 720سوية ) ــلة تآ           

 1عدد فما فوق  2008موديل عام  دبل كابين أبسيارة بك                      

 

 

 

 البتراء إقليم أشغالمع مديرية للعمل                             

 وارئ ــــــــــــــــــــــــــــفي حاالت الط                            
 

 

 16/11/2016 العروض إليداعموعد  أخر

   اآلالت اسم صاحب 

 دينار 400 كفالة دخول العطاء

 

 

 مالحظات هامة  :   

 

 .    بلغت أجور اإلعالن بالصحف اليومية على من يرسو عليه العطاء مهما  01

 

 حالتها الميكانيكية أصوليا  .  لبيانتخضع كافة اآلليات للفحص الفني  02
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 عقد إيجار 
 بين  : فيما 

وزارة األشغغغال العامغغة واإلسغغكان ويميلهغغا وينغغور عنهغغا مغغ ير أشغغغال الفريققا الول : 

    إقليم البتراء

 الفريا الثاني :  

 يع دلهاا  ماا  أو ( 470) لةةر رآلةة   حيغغأ أن الفريغغو األول يريغغس فغغي اسغغت  ار

 يعادلهققا أو مققا 720وآلةة  ويةةري   ماا  يع دلهاا  أو D7وجرافةة  جيريةةر 

     .فما فوق  2008موديل بل كابين   أبوسيارة بك 

 

 .أعالهالمذكورة  اآلليات وحيأ أن الفريو الياني هو المالك والمتصرف في

 

 .اآلالتاقتناء  رخص المرفقة مع هذا العق  وهي األوراقهو ثابت من  حسس ما

 

 ما يلي  : على وبناًء على العرض المقدم من الفريا الثاني فقد اتفا الفريقان 

 

أنفغغال للعمغغى لغغ          اآلليغغات المرغغار إليهغغا الفريغغو اليغغاني إلغغى الفريغغو األول / يغغرجر 1

 الفريو األول في إقليم البتراء وحييما يلزم ضمن اللواء .  

المباشرة الصادر مغن الفريغو  أمرتب أ من تاريخ  ( شهرر أربع  / م ة اإلي ار ) 2

 .  األول

وذلا   أ دنا دينار  (      غ وق ره )   / ي فع الفريو أول إلى الفريو الياني مبل3

جرافة الجنزير و )       ( دينار  أ دنا  أجارة ل السرعة الواحدة أجرة
 آللااة الساارعة الواحاادةو )         ( أجاارة   للااود  الساارعة الواحاادة

هغذه  أن حيغأ الب  أب  للسير ة اليوم الواحد)       ( أجرة  و التسوية

( يغوم وبعغ  30ويغتم دفغع هغذه األجغور كغى )مغى اآلليغة يلزم لع شاملة ل ميع مااألجور 

 انتهاء عمى هذه األيام وهكذا حتى نهاية العمى . 

( ثماني ساعات عمى فعليغة فغي 8/ تكون م ة عمى اآللية المستأجرة موضوع العق  )4

اليوم الواح  وعلى هذا األساس فغان السغاعة الواحغ ة تسغاوج األجغرة اليوميغة مقسغومة 

 . ( 8على الع د )

/ يحو للفريو األول تم ي  م ة ساعات العمغى أكيغر مغن ثمغاني سغاعات فغي الحغا ت 5

 الطارئة وحسس ماتقتضيه طبيعة العمى . 

 موضوع العق  في الحا ت التالية :  لآللية أجور أية/  يتم دفع 6

   العمى فيها . األولطلس الفريو  إذا إ الرسمية وال ينية  واألعيادالعطى  أيامأ . 

 عطى آخر مهما كان سبس ذلك .  وأجالعطى الميكانيكي  أيامر . 

   أيغغة أوعغغ م تغغوفر المحروقغغات  أوج . أيغغام التوقغغف عغغن العمغغى بسغغبس ييغغار السغغائو 

  ناجمة عن عمى الفريو الياني .  أخر  أسبار

 
                                                     الفريققققققققققققققققققققققق  ال ققققققققققققققققققققققق                                              

 الفري  األول 
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بسببه فيغ فع عغن كغى يغوم  أو األولمن الفريو  بأمرعن العمى  اآلليةتم توقيف  إذا / 7

( 6الحا ت المذكورة فغي البنغ  ) المح د ليوم العمى فقط باستيناء  األجرتوقيف نصف 

  . 

وفغي موقغع  األوللفريغو المرجرة تحت تصغرف ا اآللية/ يلتزم الفريو الياني بوضع 8

 يلتزم بمايلي :  أنالعمى المطلور وعليه 

بقائها بحالغة فنيغة وميكانيكيغة جيغ ة وصغالحة للعمغى وعمغى الصغيانة  علىأ . المحافظة 

 عيور دون ا نتفاع بها بغيال للغاية المرجرة لها .   أيةالالزمة لكي تكون خالية من 

المرجرة بما يلزم لترغيلها بركى جي  مغن ) سغائو وفنغي ومحروقغات  اآلليةر . تزوي  

 ويير ذلك وعلى نفقة الفريو الياني .  

الغيغر دون موافقغة الفريغو اليغاني  إلغىالمرجرة  اآللية تأجير األول/   ي وز للفريو 9

 الخطية المسبقة  . 

داخغى حغ ود  ولاألالمرجرة في أج موقع يحغ ده الفريغو  اآللية/  يكون نطاق عمى 10

اسغتعمالها  األولسغيارة فانغه يحغو للفريغو  أوقغالر  رالمسغتأجكان  إذا أماالبتراء  إقليم

 يزي  عن مرتين في الرهر .  البتراء بما   إقليمخارج ح ود 

/ يتحمى الفريو الياني نقغى اآلليغة المغرجرة إلغى موقغع العمغى المطلغور علغى نفقتغه 11

 الخاصة في الحا ت التالية : 

 .أ . عن  مباشرة العمى في الموقع المطلور 

 ر. عن  ا نتهاء من العمى.

    .ج . عن  حاجة اآللية لإلصالح أو الصيانة

/ يتحمى الفريو األول عملية نقى اآللية المغرجرة مغن موقغع إلغى آخغر ضغمن نطغاق 12

 . العمى

أمينغا شغامالل / يلتزم الفريو اليغاني بغان تكغون اآلليغة المسغتأجرة مرخصغة ومرمنغة ت13

وفغغي أضغغرار أو تعويضغغات تحغغ ة للمركبغغة أو اآلليغغة أثنغغاء فتغغرة عملهغغا لغغ   الغغوزارة 

 مهما كانت األسبار . 

/ يلتزم الفريو الياني بإب ال اآللية المسغتأجرة بغيرهغا وبغنفو مواصغفاتها فغي حالغة 14

عغن ( سغاعة مغن بغ ء توقفهغا 48تعطيلها أو تعذر ترغيلها وذلغك خغالل مغ ة أقصغاها ) 

 تاريخ ترغيلها بنفو شروط العق  .  العمى وتحتسس األجرة لآللية الب يلة من

يلتغغزم الفريغغو اليغغاني بوضغغع اآلليغغة المسغغتأجرة فغغي موقغغع العمغغى جغغاهزة للترغغغيى  /15

 خالل ثالثة أيام من تاريخ أمر المباشرة بالعمى . 

% من مغ ة 25اوز نقص م ة ا ست  ار بنسبة   تت  أوزيادة  األول/ يحو للفريو 16

 مالية أو مطالبات قانونية .   تبنفو شروط العق  وب ون أية تعويضاالعق  و

/   يحو للفريو الياني المطالبة بأية تعويضات عغن أج عطغى أو ضغرر يقغع علغى 17

اآلليغغغغة المسغغغغتأجرة عنغغغغ ما تتعغغغغرا ألخطغغغغار الكغغغغوارة الطبيعيغغغغة أو الحغغغغرر أو 

ا أو مصغغ رها  أو أج أمغغور خارجغغة عغغن إرادة ا ضغغطرابات ال اخليغغة أيغغال  كغغان نوعهغغ

  الفريو األول . 
                                                    الفريققققققققققققققققققققق  ال ققققققققققققققققققققق                                                    

 الفري  األول 
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و أج فقغرة منهغا تطبغ أو/ إذا نرأ أج خالف حغول نصغوه هغذه ا تفاقيغة ) العقغ ( 18

 القوانين المعمول بها داخى المملكة األردنية الهاشمية .   أحكام

 

يحو للفريو األول فسخ العقغ  دون إخطغار أو إنغذار للفريغو اليغاني   فسخ العقد :/ 19

 في الحا ت التالية :  

 الكفالة المالية  إعادةأ . وفاة الفريو الياني مع 

 المالية برروط العق  مع مصادرة الكفالة  اإلخاللر . 

 تغيس وتعطى اآللية عن العمى ج . تكرار 

يتم تعويض الفريو  أنالعق  في أج وقت يراء على  إنهاء األولد . يحو للفريو 

 آخذين بعين ا عتبار ما ورد بالمواد  اإلي ار% من باقي م ة 10الياني ما قيمته 

 (  من هذا العق   . 18( ، ) 8( ، )  6) 

  

   نسختين بي  كى فريو نسخة منها  وعلى 2016/      خ       /    هذا العق  بتاريحرر  

 

 

 
   األول وــــيى الفريـــمم                                      الفريو الياني                                    

  م ير أشغال إقليم البتراء                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                   

 عضو                         عضو            عضو                                 عضو      

     

 

 

 

 

 

 رئيس اللجنة                                                                                    


