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 شروط دعوة العطاء

 

 : دعوة العطاء
ً
 أوال

 ٌ جصميم و  )على جشغب هُئت جىظُم الىلل البري واإلاشاس إليها في وثائم هزا العطاء بـ " صاخب العمل " بالحصى

(جطوير وحشغيل منظومت الكتروهيت إلدارة وثيقت النقل   

 

 املناقص: في جوفرها الواجب الشروط

 5لذي وصاسة الصىاعت والخجاسة إلاذة ال جلل عً  واإلاسجلتلششواث الشائذة في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاعلىماث   .1

 .ظىىاث

ع 4ان ًيىن اإلاىاكص كام بدىفُز  .2  والخطىٍش.مً خُث الخصمُم  مشابهت مشاَس

ع 3ان ًيىن اإلاىاكص كام بدىفُز   .3  مع مؤظعاث خيىمُت. مشاَس

ع مشابهت  .4  .ان ًيىن وادس الششهت مؤهل وكذ ظبم له العمل على مشاَس

 ظىىاث  8ان ال جلل خبرة اإلاعدشاس الشئِس ي للمششوع عً  .5

  

:
ً
 طريقت جقديم العروض  ثاهيا

ىخب  علُه  ومىفصلينجلذم العشوض في مغلفين مغللين       ، أخذهما ًخظمً العشض الفني مع الىثائم اإلاطلىبت ٍو

خم وطع اإلاغلفين في مغلف  ىخب علُه "العشض اإلاالي" ، ٍو "العشض الفني" واإلاغلف آلاخش ًدخىي على العشض اإلاالي ٍو

ىخب على هزا اإلاغلف )  (  جصميم و جطوير وحشغيل منظومت الكتروهيت الدارة وثيقت النقلثالث مخخىم ٍو

 :الفني العشض (2-1)

 . اإلاخلذمينلجمُع  الفىُتفخذ العشوض  ظِخم .1

جطىٍش الاهظمت الاهتروهُت ووششها على الشبىت بُان خبراجه اإلاخخصصت في مجاٌ  اإلاىاكصًطلب مً  .2

وعلُه الخلُذ الخام باإلاطلىب وإبشاصه بالشيل اإلافهىم والىاضح الزي ( Web Applicationالعىىبىجُت )

ع اإلاخخصصت اإلاعماة مً كبله واإلاشابهت لىطاق ًمىً اللجان  الفىُت واإلاخخصصت مً جلُُم اإلاشاَس

 .العمل

بالخصمُم أن ًبين أظماء وخبراث ومؤهالث اليادس الفني الشئِس ي الزي ظُيلف  اإلاىاكصًطلب مً  .3

ع مشابهت لىطوالخطىٍش  اق اإلاالئمت لطبُعت اإلاششوع مىطىع العطاء وبُان خبراتهم اإلاخخصصت إلاشاَس

 .العمل

ب وهلل اإلاعشفت حشمل مىهجُت وادواث هلل اإلاعشفت  اإلاىاكصًطلب مً  .4 الذوساث و ان ًشفم خطت الخذٍس

ب مدذدة بمذة وعذد خظىس خعب هطاق العمل والخذماث اإلاطلىبت.  اإلالترخت للخذٍس

 ان ًبين مىهجُت وخطت العمل خعب هطاق العمل والخذماث اإلاطلىبت اإلاىاكصًطلب مً  .5

وافت اإلاعلىماث وألاوساق والشهاداث الثبىجُت اإلاطلىبت في مغلف العشض الفني وهزلً حعبئت ًخم وطع  .6

 وافت الجذاٌو اإلاشفلت مع وثائم العطاء ووطع هزه الجذاٌو في اإلايان اإلاىاظب في مغلف العشض الفني

 .واسفاق وسخت الىتروهُت مً العشض الفني في هفغ اإلاغلف 
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 : اإلاالي العشض ( 2-2) 

 

غت الفي الخلُُم الفني والب التي ججخاص الحذ الادوى للعالمت للمىاكصين اإلاالُتفخذ العشوض  ًخم .1

 عذم فخدها ألصحابها مغللت. ثوظخعاد العشوض اإلاالُت التي جلشس لجىت العطاءا %( 77)

 -على : اإلااليأن ٌشخمل العشض  ًجب .2

 .المرفق (BOQجدول الكميات )و  الاجفاكُتالىمىرج اإلاخصص في  علىالعشض اإلاالي  جلذًم .3

تالخيالُف ، الالخأظِعُتخيالُف ال )حشمل تجلذًم دساظت حذوي مالُ -  (.جاٍس

  إلاشاخل اإلاششوع خعب هطاق العمل والخذماث اإلاطلىبت. مفصلجدلُل مالي  جلذًم -

شاملت ألًت سظىم أو طشائب هدُجت بالذًىاس الاسدوي و في العشض اإلاالي  الىاسدةجيىن ألاظعاس  أن -

بت العامت على اإلابُعاث فيهاالعمل في الاجفاكُت بما   7الظٍش

ًجب على اإلاىاكص جلذًم عشض مالي الداسة وحشغُل اإلاىظىمت الالىتروهُت لىثُلت الىلل وعلى الىدى . 4

 -الخالي:

 خعب الخُاس  سكم  -
ً
ا جلذًم عشض ظعش  لجمُع الخذماث اإلاطلىبت بالععش اإلالطىع  ظىٍى

 . العشض اإلاالي( 2ملحم سكم )( اإلاشفم في 1)

جلذًم عشض ظعش  لجمُع الخذماث اإلاطلىبت على اظاط مبلغ مالي بذٌ اظخخشاج وثُلت  -

( 2ُاس سكم )الىلل مً خالٌ اإلاىظىمت الالىتروهُت وخعب الششوط اإلاىحىدة في الخ

 بان الحذ الاكص ى الزي ظِخم دفع بذٌ  العشض اإلاالي ،( 2ملحم سكم )اإلاشفم في 
ً
علما

 . الف وثُلت ظىىي  757مالي ملابلت هى 

 

على اإلاىاكص جلذًم وسخت الىثائم ألاصلُت واملت وبدُث جيىن مىكعت مىه ومخخىمت بخاجم . 5

  الششهت.

عً أي حغُير ًطشأ على وىادسها الفىُت الشئِعُت  الىلل البري هُئت جىظُم جبلُغ  اإلاىاكصًطلب مً . 6

 مً اإلاشاسهت بالعطاء .  اإلاىاكصوبخالف رلً ظِخم خشمان  العطاءبعذ ششاء وثائم 

عشطه الفني ما  ًخظمً أناهه ال ًجىص بأي خاٌ مً ألاخىاٌ  باالعخباس أن ًأخز  اإلاىاكصعلى  ًخىحب. 7

 اإلاالي . بالعشضعشه اإلالذم ٌشير بشيل مباشش أو غير مباشش لع

 

 
ً
 مخطلباث وأسس الخقييم الفني   :ثالثا

(%  177بدُث ًيىن الحذ الاعلى لعالمت الخلُُم الفني )  اإلاخلذمين للمىاكصينظِخم احشاء جلُُم فني  

 مىصعت على الىدى الاحي :

          عالمت(  11)  الخبراث املخخصصت (3-1)

بعمل كـذ كـام  ألاخيرةظىىاث  الخمغان ًبين في عشطه الفني اهه خالٌ  اإلاىاكصًطلب مً      (3-1/1)

ش و جصمُم ع وجطٍى على الاكل مشابهت مً خُث الخذماث اإلاطلىبت  واإلاشابهت  اسبع مشاَس

 -للمششوع مىضح بها ما ًلي:

 . اظم اإلاششوع 

  اظم صاخب العمل 
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  وصف مفصل للمششوع وميىهاجه 

  مذة اإلاششوع. 

  خ البذء خ إهجاصها .جاٍس  باإلاششوع وجاٍس

 . ت لخىفُز اإلاششوع  اليلفت الخلذًٍش

  ت . اإلاىاكصأي معلىماث أخشي ًشي  أنها طشوٍس

 

أن ًخظمً العشض الفني وصف ملاسن بين ميىهاث اإلاششوع اإلاماثل اإلاعمى مً كبل     (3-1/2) 

 وبشيل واضح ودكُم . ءالعطا هزاوبين ميىهاث مششوع  اإلاىاكص

 

ع صادسة عً صاخب العمل مىثلت خعب  (3-1/3) أن ًشفم طمً العشض الفني شهاداث بهزه اإلاشاَس

 بأن العشوض التي ال جخظمً  (  1/2-2) ألاصٌى جخظمً اإلاعلىماث اإلابِىت في البىـذ 
ً
أعاله ،  علما

مً جلذًم شهاداث مً  اإلاىاكصمثل هزه الشهاداث  ظخيىن معشطه لالظدبعاد وارا لم ًخمىً 

ع. اإلاشحعُتمل له ان ًشفم صىسة عً العلىد والششوط صاخب الع  الخاصت بهزه اإلاشاَس

 

ًخىحب أن ًخم الخىكُع على وافت الىثائم اإلالذمت مً كبل الشخص اإلافىض بالخىكُع هُابت عً  (3-1/4)

 .   للمىاكصوان جيىن هزه الىثائم مخخىمت بالخاجم الشظمي  اإلاىاكص

 

 ( :عالمت11م  الخقيي ) الحد ألاعلى لعالمت  للمشروعالجهاز الفني املقترح  (3-2)

 إلاا ًلي : اإلاىاكصًطلب مً 
ً
 وفلـــا

ً
 جلذًم أظماء ومؤهالث الجهاص الفني اإلابين جالُا

  خعب ظىىاث الخبرة بشيل  (3-2/1)
ً
 جىاصلُا

ً
العيرة الزاجُت ليل فشد مً أفشاد الجهاص الفني مشجبت جشجِبا

ع التي كام بئعذاد الذساظاث والخصامُم لها .مفصل ودكُم جبين وافت   اإلاشاَس

أن ًخم إسفاق شهاداث الخبرة العملُت الصادسة عً صاخب العمل ليل فشد مً أفشاد الجهاص  (3-2/2)

 الفني .

في هزا العطاء  اإلاطلىب جاٌاإلاأن ًبين ول فشد مً أفشاد الجهاص الفني خبراجه اإلاخخصصت في  (3-2/3)

 دكُم بدُث جخظمً :بشىــل واطـــذ و 

 اظم اإلاششوع اإلاماثل . -

 وصف مفصل للمششوع وميىهاجه . -

اوحه الدشابه مً خُث الىىع والحجم بين ميىهاث اإلاششوع اإلاعمى وميىهاث اإلاششوع مىطىع  -

 العطاء 

 الذوس الزي كام به في اإلاششوع اإلاعمى . -

 التي جذعم اإلاعلىماث اإلالذمت مً أي فشد مً أفشاد الجهاص الفني. الثبىجُتأن ًخم إسفاق الىثائم  (3-2/4)

 عً  (3-2/5)
ً
أن جيىن وافت الىثائم اإلاشفلت مىكعت مً الشخص هفعه ومً اإلافىض بالخىكُع سظمُا

خ. اإلاىاكص  ورلً بالحبر ألاصسق مع الخاٍس
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مت في هزا الخصىص والشخص اإلاعمى معؤولُت دكت وصحت اإلاعلىماث اإلالذ اإلاىاكصًخدمل  (3-2/6)

 بأن 
ً
لهزه اإلاعلىماث  ألاصلُتجلذًم الىثائم  اإلاىاكصلجىت العطاءاث الحم في الطلب مً لعلما

 ورلً كبل صذوس كشاس ؤلاخالت . عليها والخأهذ مً صحتها  لالطالع

 ملىعت وخلُ اإلاىاكصال ًجىص اظدبذاٌ أي فشد مً أفشاد الجهاص الفني إال إرا كذم  (3-2/8)
ً
لُت أظبابا

ًلىع بها صاخب العمل مع جلذًم البذًل اإلاىاظب والزي ًجب أن ًىافم علُه صاخب العمل 

 كبل أن ًترن ألاصُل .

  ( مؤهالث الجهاص الفني3-2/9)

  املؤهالث والخبرة في إدارة املشاريع -أ 

  عالمت ( 2)الحد الاعلى لعالمت الخقييم  

ع ىاث( ظى8بخبرة عامه ال جلل عً ) مىظفحعمُت  ( ظىىاث في مجاٌ 4منها ) في اداسة اإلاشاَس

ع مشابهت جصمُم  إلاخطلباث العطاء مىطىع البدث وان ًخم حعمُت مششوعين مشابهين  مشاَس

على ألاكل كام بخصمُمها مع رهشه هبزة عً ول مششوع جخظمً اظم اإلاششوع ووصف 

 ذة. اإلاللمششوع و 

 هيتخبراث املوظفين في جصميم وجطوير الاهظمت الالكترو -ب 

 عالماث ( 4.5) الحد الاعلى لعالمت الخقييم   

ش  ( ظىىاث 3خبرة ال جلل عً ) لذيهم (3عذد ) مىظف حعمُت الاهظمت  في جصمُم وجطٍى

ب وجطبُلاث الهىاجف الزهُت  تؤلالىتروهُ وان ًخم حعمُت مششوعين مشابهين وجطبُلاث الٍى

مع رهشه هبزة عً ول مششوع جخظمً اظم اإلاششوع ووصف  بالعمل بهماعلى ألاكل كام 

 ذة. اإلاللمششوع و 

  خبراث املوظفين في جقديم خدماث للعمالء -ج 

 عالماث ( 4.5) الحد الاعلى لعالمت الخقييم 
 مجاٌ خذمت العمالء.في   ( ظىىاث 3خبرة ال جلل عً ) لذيهم (3عذد ) مىظف حعمُت

 الخدريب وهقل املعرفت     (3-3)

 (اثعالم 12لعالمت الخقييم  ألاعلى)الحد 

ب وهلل اإلاعشفت حشمل مىهجُت وادواث هلل اإلاعشفت و الذوساث  اإلاىاكصعلى  ان ًشفم خطت الخذٍس

ب مدذدة بمذة وعذد خظىس خعب هطاق العمل والخذماث اإلاطلىبت.  اإلالترخت للخذٍس

 املنظومت إلالكتروهيت إلدارة وثيقت النقل    (3-4)

 عالماث ( 25لعالمت الخقييم  ألاعلى)الحد 

ــــى   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاكصعلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم  ان  اإلاىـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت  ًشفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت الالىتروهُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــم باألهظمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا ًخعلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت فُمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاث الخالُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اإلاعلىمــ

 -اإلاطلىبت و والتي حشمل :

 .( Web Applicationالىظام الالىترووي لىثُلت الىلل )  .1

 ( Mobile Applicationجطبُلاث الهىاجف الزهُت )  .2

 ( Integrationالىاحهاث اإلاشترهت لخبادٌ اإلاعلىماث )  .3

 (CRM ,Messaging Softwareاهظمت خذمذ العمالء والترظل ) .4

 -اإلاعلىماث اإلاطلىبت:
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 همىرج أولي للىظام اإلالترح.جصمُم  جلذًم .1

جىطُذ وافت اإلاخطلباث الىظُفُت للىظام واإلاميزاث الذاعت للىظام ومخططاث ظير العمل  .2

 وخاالث الاظخخذام  . 

 جدذًذ مؤششاث الاداء الاظاظُت في الاهظمت. .3

الصُاهت واليسخ الاخخُاطي والاظترداد، و )حغطي البرامج وألاحهضة  الاولُت الىظام ادلت .4

 .والخدعين، وغيرها(
 

 العمالء والصياهت خدمت    (3-5) 

 عالماث ( 32لعالمت الخقييم  ألاعلى)الحد 

 -اإلاعلىماث الخالُت : ًشفم  ان  اإلاىاكصعلى 

 . خعب اإلاخطلباث الىاسدة بذعىة العطاء مىهجُت وخطت عمل مشهض خذمت العمالء  .1

  .مىهجُت وخطت عمل الصُاهت .2

 مىهجُت اداسة اإلاخاطش للمششوع وعىامل الىجاح الشئِعُت .3
 

 املنهجيت وخطت العمل  -(3-6)

 عالماث ( 11لعالمت الخقييم  ألاعلى)الحد 

مىضح بها  مىهجُت وخطت العمل خعب هطاق العمل والخذماث اإلاطلىبتًشفم  ان  اإلاىاكصعلى  

 لطبُعت العمل اإلاىاكصمذي جفهم 
 الفني والعالماث مالخقييجدول يبين معاير    (3-7) 

 

عالمت 

 الىجاح

 العالمت

 اللصىي 

 ممعاًش الخلُُ

 الخبراث واإلاؤهالث للمىظفينو  اإلاخخصصت  اإلاىاكص. خبراث 1 21 15

ع مماثلت مً خُث طبُعت ومخطلباث العمل الىاسدة في وصف  17  مشاَس

 (4اإلاششوع عذد )

ع 2   (1عذد ) . اإلاؤهالث والخبرة في إداسة اإلاشاَس

ش الاهظمت خبراث اإلاىظفين في  4.5   (3الالىتروهُت )عذد جصمُم وجطٍى

 (3جلذًم خذماث للعمالء عذد )خبراث اإلاىظفين في  4.5 

ب وهلل اإلاعشفت2 12 8  . الخذٍس

 مىهجُت وادواث هلل اإلاعشفت 3 

ب و مذتها وعذد الحظىس والجذٌو الضمني لها 3   الذوساث اإلالترخت للخذٍس

 .إلاىظفين هُئت جىظُم الىلل البري 

ب و مذتها وعذد الحظىس والجذٌو الضمني لهاالذوساث اإلالترخت  3   للخذٍس

 .لششواث الىلل اإلاخخصص ووظطاء الشحً

 خمالث الخىعُت والتروٍج اإلالترخت 3 
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 إلداسة وثُلت الىلل تاإلاىظىمت ؤلالىتروهُ. 3 25 17.5

 (  Web Applicationالىظام الالىترووي لىثُلت الىلل )  5 

 ( Mobile Applicationجطبُلاث الهىاجف الزهُت ) 5 

 ( Integrationالىاحهاث اإلاشترهت لخبادٌ اإلاعلىماث )  5 

 (CRM ,Messaging Softwareاهظمت خذمذ العمالء والترظل ) 5 

 ( Hardware and Equipmentاإلاعذاث والاحهضة اإلاعخخذمت  )  5 

 الصُاهت و  ء. خذمت العمال4 32 22.5

 مىهجُت وخطت عمل مشهض خذمت العمالء  16 

 مىهجُت وخطت عمل الصُاهت  8 

 وعىامل الىجاح الشئِعُتاداسة اإلاخاطش للمششوع  8 

 . اإلاىهجُت وخطت العمل5 17 7

 لطبُعت العمل اإلاطلىب. اإلاىاكصمذي جفهم  5 

 خطت العمل والبرهامج الضمني لخىفُز مشاخل اإلاششوع. 5 

 

 
ً
  املاليالخقييم  :رابعا

 بخطبُم ألاظغ والششوط الخالُت : يناإلاؤهل للمىاكصينظِخم الخعامل مع العشوض اإلاالُت 

 ظِخم الاعالن عً هخائج الخلُُم الفني للعشوض اإلالذمت. .1

اظدبعاد أي مً العشوض الفىُت في خاٌ عذم هجاح العشض اإلالترح في اخذ  للجىت العطاءاثًجىص  .2

 الفني.  مر الخلُُيمعاً

م الفني  .3  له بل حعخمذ ألغشاض هزا العطاء  للمىاكصال حعخبر هخائج الخلُُـ
ً
 عاما

ً
في هزا العطاء جلُـُما

 فلط .

م الفني 77ًخم إعطاء  .4 عطى  للمىاكص% مً العالمت النهائُت للخلُُـ م اإلاالي .37َو  % مً العالمت للخلُُـ

 -خالُت :مالي ( وفم اإلاعادلت ال –العالمت النهائُت ) فني  إخعابًخم  .5

 %77×    الفىُت للمىاكصعالمت  = للمىاكصالعالمت النهائُت 

 أعلى عالمت فىُت               

 

 % 37× أكـل ألاظعــاس اإلاخلذمـت   +       

 للمىاكصالععش اإلالذم مً      

 ظىىاث حشغُل للمىظىمت. 5ًخم خعاب الاظعاس اإلاخلذمت على اظاط  .6

مالُت ( بمىحب اإلاعادلت  –الزي ًدصل على أعلى عالمت  ) فىُت  اإلاىاكصظِخم إخالت العطاء على  .7

  .اإلازوىسة أعاله

 

 
ً
 الدخول بالعطاءكفالت  :  خامسا

ٌ  بىىُت هفالت بالعشض ًشفم  مصذق أوشًُ ثالثت الاف دًىاس دًىاس ( 3777) بلُمت العطاء لذخى

بمغلف  البري باإلطافت  لىظُفخهألمش عطىفت مذًش عام هُئت جىظُم الىلل  مدلي بىً عً صادس/وصادسة
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ت اإلافعٌى إلاذة  خ فخذ العشوض الفىُت  ًىم( 97)مىفصل ظاٍس ولً ًىظش ألي عشض ملذم بذون مً جاٍس

 هفالت دخٌى بالعطاء.

 

 
ً
 الاحالت : سادسا

 -هما ًلي: واخذة وىخذة العطاء في الفائض اإلاىاكص على مىفصلُخين مشخلخين على العطاء اخالت جخم  .1

 -الاولى لالخالت وحشمل: اإلاشخلت -

ش  - ش اإلاىظىمت الالىتروهُت لىثُلت الىلل حشمل ) حمع اإلاخطلباث ،الخدلُل والخطٍى جصمُم وجطٍى

 .،الفدص والاخخباس ، جىسٍذ الاحهضة واإلاعذاث (

ب مىظفي الششواث اإلاشخصت )ششواث الىلل ، وظطاء الشحً ( ،  - هلل اإلاعشفت والخذٍسب وحشمل )جذٍس

ب مىظفي  هُئت جىظُم الىلل البري ، علذ خمالث جىعُت ووسشاث عمل ليشش مفهىم واهمُت وثُلت جذٍس

 الىلل (

 -اإلاشخلت الثاهُت للمششوع وحشمل: -

ت عمل  )اداسة و حشغُل اإلاىظىمت الالىتروهُت وحشمل اداسة مشهض خذمه للعمالء ، للخأهذ مً اظخمشاٍس

اث على اإلاىظىمت وجلذًم اإلاعاعذة إلاعخخذمين اإلاىظىمت بشيل معخمش ،جللي الاظخفعاساث واإلاالخظ

 وإلاذة خمغ ظىىاث. للمىظىمت بشيل فىسي(

لت / الخُاس الزي ظِخم اخالت اإلاشخلت الثاهُت للمششوع مً خالله)بذٌ  .2 للهُئت الحم باخخُاس الطٍش

 خذماث ظىىي ملطىع او بذٌ مالي على اظخخشاج ول وثُلت(.

بعذ الاهتهاء مً جىفُز اعماٌ اإلاشخلت الاولى للعطاء واظخالم الهُئت  جخم اخالت اإلاشخلت الثاهُت مً العطاء .3

 لجمُع اإلايىهاث واإلاخطلباث الىاسدة في اإلاشخلت الاولى .

خم جبلُغ الششهت اإلاداٌ عليها العطاء كبل بذء  .4 خ البذء لدشغُل اإلاىظىمت الالىتروهُت ٍو جدذد الهُئت جاٍس

ت اإلاىظىمت للدشغُل وكذسة الششواث على  ًىم بعذ جاهذ 37الدشغُل بمذة ال جلل عً  الهُئت مً حاهٍض

 الخعامل معها .

جخىلى الششهت اإلاداٌ عليها العطاء جىفير ميان مىاظب الخخباس حشغُل اإلاىظىمت على احهضة الخىادم  .5

 وكىاعذ البُاهاث اإلاىسدة بالعطاء.

 

 
ً
 كفالت حسن الاداء : سابعا

 الخاصت باإلاشخلت الاولى مً الاخالت احمالي بذالث ألاحعاب %( م17ًجلذم هفالت خعً ألاداء بيعبت )  .1

بت اإلابُعاث   طٍش
ً
 .(  2سكم )  ملحم الاجفاكُتخعب  شامال

ت  %( مً احمالي بذالث ألاحعاب17بيعبت ) حشغُلىفالت خعً هفالت خعً الاداء ب حعدبذٌ .2 العىٍى

بت اإلابُعاث . لدشغُل اإلاىظىمت  طٍش
ً
 شامال

 

 
ً
  :ثامىا

ً
 عاما

ً
 ششواث اإلاشاسهت بالعطاء .للإن هخائج هزا الخلُُم خاصت لهزا اإلاششوع وال حعني جلُُما

:
ً
 أًت مطالبت مالُت الالغاءًدم للهُئت الغاء العطاء دون بُان الاظباب ودون ان ًترجب عً هزا  جاظعا

 او كاهىهُت. 
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 ( واجباث ومهام املناقص 1لحق رقم )م
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1. Introduction About LTRC 

Creation & Objectives 

The Land Transport Regulatory Commission interim Act for the year 2010 stipulated that: 

 In the Kingdom, a Commission called (Land Transport Regulatory 
Commission) will be established with a legal personality having a financial 
and administrative independence. Accordingly, it can possess movable and 
immovable property and conduct all legal actions required for achieving their 
objectives including holding contracts, accepting gifts and donations, having 
the right to sue and to appoint prosecutor of the State Issues Administration 
or any other attorney delegated to represent them for this purpose. 

 The Commission location shall be in Amman and it can erect branches or 
open offices anywhere inside the Kingdom. 

Objective 

Regulating land transport services and their control and encouraging investment in land 
transport sector in compliance with the objectives of the economic and social development. 

Duties and responsibilities 

 Implementing the land transport general policy. 
 Meeting the demand for land transport services and provide them a good 

level and convenient cost (in the connection, it is understood that public 
transport is concerned). 

 Planning a land transport services network including and its facilities network 
and routes. 

 Drawing up and implementing the necessary plans for building and operating 
land transport facilities. 

 Determining the locations of the land transport facilities in coordination with 
competent authorities, and managing supervising their services. 

 Coordination with the competent authorities in connection with planning 
constructions and maintenance of roads in the kingdom, and provide its 
recommendations in the respect to achieve the beneficiaries public interest. 

 Drawing up and developing measures for land transport accidents in 
accordance with international standards and in coordination with the 
relevant authorities. 

2. Project Scope of Services  

Land Transport Regulatory Commission (LTRC) intend to adopt E-Waybill system to 

manage Waybill Document Issue in E-System can access it through the internet and 

mobile applications to deal with the Waybill document Issue additional to Provide 

customer services . 
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Waybill document definition :- it’s a document proving the contract of carriage in 

accordance with the provisions of the transport of goods on the roads law No. (21) of 

2006, as amended, and shows the relationship between the parties of the transfer 

process to protect the rights of all parties. 

 

LTRC is seeking a contractor capable of providing the solution and functional 

requirements while demonstrating a clear and comprehensive understanding of the 

services required for a successful operation management. 

The contractor will be responsible for: 

 Design, development and implementation of E-Waybill System. 

 Provide the necessary Hardware / Software to operate the system. 

 Training system users (licensed companies by LTRC, LTRC Staff). 

 Operational management after project closure. 

 

Project Objectives 

 Find easy and flexible way to mobilize and Waybill document properly . 

 Ensure Waybill document have the right data and information. 

 Dispose of paper copies and submitting the Waybill  in electronic form. 

 Data integration with relevant authorities. 

 Obtain statistics to help decision-makers to improve the reality of transport. 

 The possibility of providing other e- services for transport companies. 

 Reduction of interference persons and/or unlicensed companies to trade in 

Waybill document. 
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3. LTRC’s Requirements 

3.1 E-Waybill System 

3.1.1 Functional Requirements 

1. Issuance Waybill document from web application or / and  Mobile 

application 

2. Each client can access the system with user name and password . 

3. Each Waybill document has a unique ID . 

4. The system must fill some fields from LoV. 

5. The system must have the ability to print the document. 

6. The system must have the ability to export the document to PDF. 

7. The system should have the possibility of activating/deactivating SMS 

service to send the document number of the transportation parties . 

8. Waybill document data and information save in databases and can be 

retrieve. 

3.1.2 General Technical Features 

1. The solution should be Build Using Latest Web Development 

Technologies. 

2. The solution should support single window service architecture.  

3. System Interface Design is simple, appealing & consistent. 

4. The solution supports cross-browser capabilities and work using common 

browsers. 

5. be a secure, Integrated system that provides all best practice capabilities; 

6. Ability to supports user management on the user groups  & Individual 

levels 

7. Support Dynamic Permissions & Authorization on different user 

management types 

8. The solution should provide a complete audit trail for all operations; and 

identify the roles and responsibilities.  

9. The system should provide alerts & Notification functionalities for some 

operations such as approvals, follow-ups and exceptions. Further, the 

system shall provide capabilities to send notifications by SMS or E mail. 

10. contain a shared “business profile” for all Operators; 

11. Be deployed and managed in a central location; 

12. The solution should comply with the accounting legislations and practices 

applicable as per regulations within Jordan. 

13. The system should help in reducing the time taken in processing any 

transactions through workflows. 

14. The migration of data is important as some historical data must be uploaded 

to the new system.  

15. The system should minimize paper documentation. 
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16. The system should be flexible to support changes in operating structure in 

the future. 

17. The system should provide a simple and Arabic user interface and easy to 

use menus for the users.  

18. Availability: the systems shall be available 24 hours per day 7 days per 

week (24x7) 

19. Auditability: ability to trace access and processing of data  

20. Usability: the systems shall be easy-to-use 

21. Maintainability: the systems shall be designed for ease of maintenance (e.g. 

data shall be totally separate from application) 

3.1.3 Integration 

1. The E-Waybill system must have Facilitate to exchange and transfer the 

data and information to other system.  

2. The E-Waybill system must Provide common interfaces for data exchange. 

3. The E-Waybill system must provide Integration capabilities through web 

services with LTRC System: 

a. Goods Transportation Management Information System. 

b. Financial Management System. 

4. The E-Waybill system must provide Integration capabilities through web 

services with the following external stakeholders: 

a. Jordan Customs  

b. Ministry of Transport for (JTDWH)  

c. Amman Chamber of Commerce 

d. Aqaba Ports Corporation 

 

3.1.4 Finance  Application 

Contractor must provide finance module for E-Waybill. 

 

3.1.5 Mobile Application 

Contractor must provide Mobile Application for E-Waybill for android 

devises contain the following as minimum:- 

1. E-Waybill Reflection . 

2. Push Notifications. 

3. Touch to Calling. 

3.1.6 Source code 

Any source code, licenses, documentation, and software procured or 

developed under the project are the property of the LTRC upon conclusion 

of the project. Written consent of LTRC must be obtained before sharing 

any part of this information as reference or otherwise. 

3.1.7 Hardware / Software   

Contractor must provide any required hardware/ software  to run and 

operate the system. 
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3.1.8 Administration, Security & Lookups 

 The system will provide advanced security module for Security 

Architecture Components include: 

 Security Policy, Standards, Guidelines & Procedures 

 User Security 

 Application Security 

 Platform Security 

 Network Security 

 Physical Security 

1. system administrators will be able to manage user information, groups, and 

passwords, also privileges for system screens as well as functions should be 

easily controlled by the system administrators 

2. The system will provide users with robust way for managing their 

passwords such as providing enforcing certain standards on passwords. 

3. The system will provide full control for the system lookups and general 

settings. 

4. The system will provide full history of transactions done on the system 

 

3.1.9 Detailed System Requirements 

 

System 

requirements 
Description 

Authentication The winning bidder is obliged to recommend, describe, design in details 

and implement the system user authentication mechanism along with 

information security measures in order to guarantee information 

Confidentiality, integrity, availability and accountability (non-repudiation) 
to meet the security level sufficient to guarantee service delivery. The 

proposed solution shall support secure authentication method based on 

business and functional requirements, best practices, and international 
standard. 

Single Sign On The winning bidder is required to develop the Web Application of the LTRC 
to support identity federation standards. 

Role based security The system should support role based authentication, authorization and 
access control list. Role based security should be applied at all solution 
layers (including: user interface). The application has to be secured against 
any web based attack or misuse by a malicious user integration with 
different stakeholders back-end or interface integration, automation 
engine, etc at all levels; the system must offer adequate security 
encompassing data security, transaction security, operational security, 
network security 

  

Reporting and The system should include performance monitoring and reporting tools 
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monitoring both dynamic (using analysis tools) and static to generate summary, 
Reports and statistics on transactions and system activities. The winning 
bidder should design and implement fifty static reports that are agreed 
upon during the Requirement Gathering phase. 

System Archiving In cases where information that support the submitted applications in a 
hard copy format are required, it will be required that those attachments to 
be scanned, uploaded on the proposed Permit Solution by applicant, and 
linked to the application number in order to be accessed and retrieved for 
verification purposes and later use. The proposed work permits solution 
must provide archiving functionalities where all submitted applications 
along with all related information are archived for future retrieval. 

Language The system should support Arabic Language 

Printing In cases where transactions require information in hard copy format, the 
winning bidder should make the printing facility part of the solution. 

Information Security Security of system and exchanged transaction information should be 
guaranteed at all system layers Based on ISO 27001, ISO 27002, WSSecurity 
standards including infrastructure, application, web services and integration 
points, and access channels. This also includes using detective and 
preventive controls for all security threats. 

User interface and Help The system provide a user friendly interface along with on-line help (in 
Arabic language) for user guidance while applying for different services 
transactions (through messages, wizard,) 

Performance The system should meet efficiency targets to serve volumes of transactions 
and number of users described in section 2.1.5. as well as the performance 
measures defined below. 

The winning bidder shall propose the values of quality metrics below and 
they should adhere to industry best practices which are subject to approval, 
rejection or modification by LTRC and the relevant entities 

 System reaction time: The time taken for logging into a system or getting 
connected to a network Up to 1 second intranet and up to 5 seconds 
internet). 

 of 
time . [15 request/second (intranet and internet)]. 

 query by 
the user. (Up to 1 second intranet and up to 4 seconds internet).Workload: 
The capacity to handle the required volume of work in a given time frame . 

Capacity: The capability of the newer system to handle a number of 
simultaneous requests from the network for the application and the 
volume of data that it can handle from each of the users. In addition to the 
H/W capacity such as processing capability of all servers including DB, Apps, 
etc. [CPU Utilization :70%, Memory Utilization: 70%].Utilization. 

Interoperability The system should comply with interoperability and data exchange 
Standards  

User manual Prepare a user manual in Arabic. 
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System features The system should support the following features: availability, scalability, 
continuity of operations, usability, maintainability, Backup Solution , 
reliability 

Supported web 
browser 

In the cases where any parts of the user interface solution were developed 
web forms, those forms should support latest version of all well -known 
browsers. 

System administration The system should contain administration module, to enable administrators 
to perform all day-to-day administrative tasks at data, automation engine, 
and application levels. The winning bidder should gather all LTRC solution 
related administration requirements during business requirements 
gathering and analysis phase 

Table ( 1 ) Detailed System Requirements    

 

 

3.2 Knowledge Transfer and Training 

3.2.1 TARGET AUDIENCE 

The Target Audience of the Proposed Training and Knowledge Transfer 

includes all personnel using the E-Waybill System, whether LTRC staff, 

transport companies, covering both Technical & Operational aspects of the 

Proposed E-Waybill System.  The Target Audience is primarily: 

1. Senior Management and Business Users 

2. System User 

3. System Administrator 

4. Train the Trainer 

5. Awareness Campaign 

 

3.2.2 TRAINING SCOPE 

Training and Knowledge Transfer Scope which are necessary for proper 

Operation of the System.  The Proposed Training and Knowledge Transfer 

Scope will address initially the following Training Types, Target 

Audiences and the Delivery Methods. 

1. Introduction / Coaching Training & System Orientation – A 

High-Level, Brief, Introduction, & Overview of the Solution and its 

individual components. The Orientation is intended for all the 

Senior Management and Business Users. 

2. System User Training – A classroom based, training course 

designed to introduce the System Users to the application and 

instruct them in the manner and details of its use. 

3. System Administrator Training – A classroom based, training 

course designed to impart details of the inner working of the 

solution to Technically Proficient System Admins. This course will 

allow Admins to Manage, Monitor, the system in addition to 
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Conducting Various Administrative Tasks and engage in Frontline 

Troubleshooting. 

4. Train the Trainer: LTRC propose to follow the train-the-trainer 

approach as this is not only the most effective way of presenting 

training but also contributes significantly to the development of 

capability within LTRC to manage the End-User Training in the 

future. 

5. Awareness Campaign – Awareness Campaign for Transport 

companies on the new E-Waybill System and how they can benefit 

from it. There will be many people who don’t know much about the 

E-Waybill System and how they can get the benefits of using it.  

The Proposed Awareness Campaign includes and not limited to the 

following: 

a. Use LTRC Web Site to Post Advertisements. 

b. Send Bulk SMSs to Transport companies. 

c. Use Social Media to Pass the Messages. 

3.3 E-Waybill Operational management 

The contractor will be required to manage the E-Waybill Operations under a 

5-years contract. 

3.3.1 Customer Service Center  

 Customer Service Center will be located at a place in Amman City 

and will be agreed by LTRC. 

 Minimum staff for Customer Service Center is Seven (7) 

employees, including two IT technical. 

 The Customer Service Center will host all required equipment, 

hardware and software to meet customer service . 

 Customer Service Center is setup and operational prior to delivery 

of the first phase. 

 Customer Service Center Should contain office for LTRC 

supervisor. 

 Receive communications through communication channels to meet 

customer service; communication channels:- 

o voice calls through telephone or mobile phones. 

o E-mail message .  

o SMS message. 

o Paper letter throw fax or Post box. 

o Personal interviews. 

 All previous requests must manage in CRM System. 

 Customer service operations, for example, but not limited to:- 

o Assist  the client to in access to the E-Waybill system. 

o Solve problems related to the E-Waybill system. 
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o Help client in enter information and data on E-Waybill 

system. 

o Assist client  to printing the Waybill. 

o General Q&A. 

 General Services 

o Contractor will be responsible for a detailed and 

comprehensive maintenance regime covering all hardware 

and software on the entire system. 

o contractor will be responsible for a preventative 

maintenance for all HW and SW.  

o System upgrades or software updates will be provided as 

part of this RFP contract. 

o Contractor should Ensure data and information continued 

flow with the relevant authorities. 

 

3.3.2 Service Availability  

 

 

 

 

Table ( 2 ) Service Availability 

 

3.3.3 Service Measurement 

Table ( 3 ) Service Measurement 

 

3.3.4 Severity Levels 

 A severity one (1) issue is a problem that may severely impact the E-

Waybill  availability   

 A severity two (2) issue is a problem where the E-Waybill is 

functioning but in reduced capacity. 

 A severity three (3) issue is a medium-to-low impact problem which 

involves partial non-critical functionality loss. This impairs some 

Service Availability 

E-Waybill  24*7 

Customer Service Center 

Saturday - Thursday 
8 AM -12 AM 
(16) hours daily 
 

Service Measurement 

E-Waybill  
Less than 3.6 hours of down time per 
month.  

99.5% 

Customer Service 
Center 

Average Speed of Answer 3  minute 

Target Service Level 
99%  of calls 
answered 

Resolution Time < 5  minutes 
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operations but allows the E-Waybill users/administrators to continue to 

function. 

 
 
 
 
 
 

Table ( 4 ) Severity 

Where: 

 Response Time is the elapsed time between sending an email explaining the 

incident, opening a ticket on contractor ticketing system, or conducting a 

phone call with the assigned support engineer by the contractor or 

contractor’s first line of support) and the contractor acknowledging receipt 

of reported incident 

 Resolution Time is the time taken to solve the reported incident completely. 

Resolution Time is measured from the end of the defined response time for 

each severity level as shown in the above table. 

 

 

3.3.5 Escalation Procedure and Penalties 

 

For incidents classified as Severity Level 1, 2, and 3, if the contractor: 

 Passed the Response Time: First level of escalation will be applied by 

notifying contractor’s Technical Support Manager, and assigned contact 

person. 

 Passed the Resolution Time:  LTRC is entitled to fix the problem and to apply 

penalties to the winning contractor according to the below table. All costs 

incurred by LTRC for fixing the problem will be charged to the winning 

contractor. The maximum total penalties will not exceed 10 % of the contract 

value. 

 

Severity Definition Penalty 

1 Must be done, essential 
to business survival. 
Operations can’t 
continue. 

A penalty of JD 25 will be applied to each hour 
past the resolution time for the first 24 hours 
(25x24). If delay continues, then the penalty of 
JD 300 per day will be applied for a maximum 
duration of 2 days. After that, a 3rd party will 
be assigned to fix the problem. 

2 Should be done, near 
essential to business 
survival. 

A penalty of JD 100 will be applied to each day 
past the resolution time for a maximum 
duration of 4 days. After that, a 3rd party will 
be assigned to fix the problem. 

3 Could be done, high 
benefit to business if 
time and resources are 

A penalty of JD 50 will be applied to each day 
past the resolution time for a maximum 
duration of 5 days. After that, a 3rd party will 

Severity Response Time Resolution Time 

1 15 minutes 2 hours  
2 30 minutes 6 hours 
3 45 minutes 48 hours 
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available. be assigned to fix the problem. 
Table ( 5) Penalties 

 

 

 

 

4. Other Project-Related Terms 

4.1 Phases and Duration 

 Phase Statement Duration 

Calendar days 

First 
Stage Phase I   

Design and development of E-Waybill system 
include (requirements gathering, analysis, 
development, testing, supply of equipment) 

( 90 )Days 

Phase II 

The Training and knowledge transfer include 
  (Training of staff of licensed companies 
(carriers, and freight forwarders), LTRC staff, 
awareness workshops and campaigns) 

( 30 )Days 

Second 
Stage 

Phase III E-Waybill Operational management ( 5 ) Years 

Table(6) Phases and Duration 
 

4.2 Statistics 

 Count 

Transport Companies 195 

And freight forwarders 105 

Total 300 

Table(7) Transport Companies 

 trucks 

Companies 5418 

Individual 9905 

Total 15323 

Table(8) Trucks 

 Yearly 

Waybill Document Issue 
More than (1) 
million 

Table(9) Waybill document issue 
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 ( العرض املالي 2ملحق رقم )
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Pricing Table  

First Stage Pricing Table Details   

 Description Qty Unit 

Price 

JOD 

Total 

Price 

JOD 

1. Software and Licenses for E-Waybill 

1 Waybill Web Application 1   

2 Waybill Mobile Application 1   

3 Waybill Finance  Application 1   

4 Waybill Software Integration 1   

5 Waybill CRM & Messaging Software 1   

IF there any other Software or Licenses necessary to run your proposal must descript here 

2. Hardware and Equipment 

1 Data Base Servers 1   

2 Backup Server 1   

3 Web Servers 1   

4 LaserJet Enterprise A4 Printer 2   

5 Work Station PC 8   

6 Scanner 1   

7 Control Center Facility Set   

8 Network Set   

IF there any other Hardware and Equipment necessary to run your proposal must descript 
here 

3. Knowledge Transfer and Training 

1 Training course Set   

2 Awareness Campaign  Set   

Second Stage Pricing Table Details   

 Description Qty Unit 

Price 

JOD 

Total 

Price 

JOD 

Option (1) E-Waybill Operational management  

1 Operation Manager 1 * (12 month)   

2 CRM Employees 4 * (12 month)   
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3 System Admin (IT) 2 * (12 month)   

4 Customer Service Center  Facilities 12 month   

5 E-Waybill Maintenance and warranty 12 month   

Option (1) Total cost  
 

Option (2) E-Waybill Operational management per document 

1 Operation Manager 1 * (12 month) 

2 CRM Employees 4 * (12 month) 

3 System Admin (IT) 2 * (12 month) 

4 Customer Service Center  Facilities 12 month 

5 E-Waybill Maintenance and warranty 12 month 

 Price per waybill document export Per document  

 The upper limited for waybill is 750000 
export documents yearly. 

Total 
 

Table(1) Pricing Table Details   
 
 

 
 

 

 

 
Phase Pricing Table    

 Description Qty Total Price 

JOD 

Phase I   Software and Licenses for E-Waybill Set  
Hardware and Equipment Set  

Phase I  Total cost  

Phase II Knowledge Transfer and Training Set  

Phase II Total cost  

Phase III 

Option (1) E-Waybill Operational 
management 

Yearly 
 

Option (2) E-Waybill Operational 
management 

Upper limited 
yearly. 

 

  

Table(2) Phase Pricing Table 
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ش وجىفُز وحشغُل مىظىمت ( 3ملحم سكم ) اجفاكُت جطٍى

  وثُلت الىلل الالىتروهُت
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 اقية العقدفات

 

 اتفاقية تطوير وتنفيذ وتشغيل منظومة وثيقة النقل االلكترونية المشروع: 

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

 ______________________________________________ 

 بين الفريقين 2016حررت ىذه االتفاقية في ىذا اليوم .......... من شير ................ سنة 
 الفريق األول : صاحب العمل : ىيئة تنظيم النقل البري

 ..........................................................................-:ويمثمو 
 الفريق الثاني:  ................................................................

 ........................................................................  -ويمثمو :
ق األول راغبًا في أن يقوم الفريق الثاني بإنجاز الخدمات الفنية المذكورة في ىذه االتفاقية لما كان الفري

ىذه الخدمات وتسميميا وفقا  إلنجازلممشروع أعاله  ولما كان قد قبل بالعرض الذي تقدم بو الفريق الثاني 
 -لشروط العقد، فقد تم االتفاق بين الفريقين عمى ما يمي :

 -1 ( من شروط ىذه االتفاقية .1الواردة في المادة ) اعتماد التعاريف

اعتبار الوثائق المدرجة أدناه جزءًا ال يتجزأ من ىذه االتفاقية وتعتبر في مجموعيا وحده متكاممة، 

 -ويكون ترتيب أولوية الوثائق حسب التسمسل التالي :

2- 

  -أ .اتفاقية العقد )في حال إعدادىا(

  -ب القبول الذي يبمغ بو الفريق الثاني بقرار اإلحالة.قرار اإلحالة وكتاب 

  -ج (Form of Bid) عرض المناقصة 

  -د الشروط الخاصة لالتفاقية.

  -ىـ  لالتفاقية. الشروط العامة

  -و المالحق التي تصدر قبل التوقيع عمى االتفاقية.

والتعميمات  (Request for Proposal, RFP)الشروط المرجعية وطمب تقديم العروض 
 لممشتركين في المناقصة.

  -ز



26 | P a g e  

 

  -ح و جدول الكميات واالسعار دعوة العطاء

  -ط العرض المقدم من المناقص.

 قيمة االتفاقية:
)  ..................  ( دينارا أردنيًا  (First stageالمرحمة االولى ) -

............................ ........................................ وتشمل كافة 
 الضرائب والرسوم بما فييا الضريبة العامة عمى المبيعات.

 سنوياً  )  ..................  ( دينارا أردنياً  (Second stageالمرحمة الثانثة ) -
............................ ........................................ وتشمل كافة 

 الضرائب والرسوم بما فييا الضريبة العامة عمى المبيعات.

 -3 -أ

  .(  يوم تقويمي لكافة المراحل من تاريخ أمر المباشرة121مدة اإلنجاز :  )
 .شرة ( سنوات من تاريخ أمر المبا5مدة التشغيل :  )

  -ب

نجازىا وفقًا لمشروط  -4  يتعيد الفريق الثاني بتقديم الخدمات الفنية المطموبة منو في ىذه االتفاقية وا 
 والمتطمبات الواردة فييا.

عن كل يوم تأخير غير مبرر عن مدة إنجاز  مائة ديناردينار(  111)غرامة التأخير في تنفيذ المشروع  -5
% 15وبحد أعمى  ( من وثيقة العطاء Phases and Duration()1()4)المشروع حسب الجدول الموضح في البند

 من قيمة أعمال تنفيذ المشروع.
 Escalation 3.3.5رقم )في بند  (5) يتم احتساب غرامات التشغيل وفقًا لمشروط المحددة تحت جدول رقم

Procedure and Penalties  ) من طمب تقديم العروض (TOR)  والذي يتضمن الغرامات المالية حسب درجة
 .سنوياً  %( من قيمة أعمال تشغيل النظام15وبحد أعمى ) خطورة التأخير عمى سير العمل

ية عمى ان تحسب يمتزم الفريق الثاني بتنفيذ المشروع  عمى اية مرحمة جديدة تراىا الييئة خالل مدة االتفاق -6
 بدل االتعاب عمى المرحمة المتفق عمييا  باالتفاق ما بين الفريقين.

يتعيد الفريق األول بأن يدفع لمفريق الثاني قيمة االتفاقية )بدل أتعابو( المذكورة باالتفاقية في المواعيد  -7
( منيا لقـاء قيـام الفريق الثاني بالخدمات الفنية المطموبة منو بموجب 1وباألسموب المحدد لذلك في الممحق رقم )

 ىذه االتفاقية. 
براميا في التاريخ المذكور أعاله. وبناء عمى ما ذكر أعاله، جرى تو   قيع االتفاقية وا 

 
 الفريق الثاني    الفريق األول  

 ….........................…التوقيع:     …………………………… التوقيع:  
 ….........................…االسـم :             ............................االسـم:  ..
 ….........................…الوظيفة:                 ...............…...........الوظيفة:  
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 الشروط الخاصة لالتفاقية
 التزامات الفريق الثاني:

يمتزم الفريق الثاني بأن يقوم بنفسو بتقديم الخدمات المحددة بالعقد وضمن شروط ومواصفات  -
والذي قبل بو الفريق األول ويكون  العطاء الذي تمت إحالتو عميو وضمن العرض المقدم من ِقبمو

من ضمن مسؤولياتو أن يسّمم كافة ىذه الخدمات وفقا لمشروط  والمواصفات والمدد الزمنية 
 المذكورة في العقد.

إضافيين  يتوجب عمى الفريق الثاني الحصول عمى موافقة الفريق األول وذلك لمتعاقد مع استشاريين -
الخاصة بيذه االتفاقية أو الخدمات المتعمقة بالعرض المقدم من ألغراض العمل لتقديم الخدمات 

ِقبل الفريق الثاني. وبذلك يمتزم الفريق الثاني بالتحقق من أن الشركات التي يتبع ليا االستشاريون 
 متخصصة في نفس المجال الفني المحدد في ىذه االتفاقية. اإلضافيون ىي شركات

األعمال المذكورة في االتفاقية ضمن المدد المحددة في وثائق يمتزم الفريق الثاني بتنفيذ كافة  -
االتفاقية، كما يمتزم الفريق الثاني بالتقيد بمراحل التنفيذ المذكورة ضمن العرض المقدم من ِقبمو أو 

 تمك التي يتم االتفاق عمييا مع الفريق األول.

مطموبة ىي األتعاب الواردة في ىذه إن أتعاب الفريق الثاني المتصمة بيذه االتفاقية أو الخدمات ال -
االتفاقية فقط وال يجوز لمفريق الثاني قبول أي عمولة أو خصم أو ما شابو من الدفعات أو 
المكافآت المتصمة بيذه االتفاقية أو الخدمات المطموبة أو أثناء قيامو بواجباتو التعاقدية بموجب 

 ىذه االتفاقية.

لخدمات الفنية المذكورة في االتفاقية وفي العرض المقدم منو بنفسو يمتزم الفريق الثاني بتقديم كافة ا -
ويكون مسؤواًل عن تسميم كافة األعمال المحددة باالتفاقية والواردة في العرض المقدم منو ضمن 

 المواعيد والمواصفات المذكورة في عرضو والمتفق عمييا في ىذه االتفاقية.

 سرية المعمومات

حفظ سرية المعمومات التي قد تعطى لو من قبل الفريق األول وذلك لتمكينو يمتزم الفريق الثاني ب -
من القيام بواجباتو التعاقدية في ىذه االتفاقية، أو التي قد تصل إليو بأي طريقة كانت سواء في 
المراحل التحضيرية لمعمل أو أثناء العمل أو بعد االنتياء منو كما ويمتزم الفريق الثاني بعدم إفشاء 

 المعمومات إلى أي طرف ثالث. ىذه
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ويبقى التزام الفريق الثاني بحفظ سرية المعمومات وعدم إفشائيا إلى أي طرف ثالث مستمرًا حتى  -
بعد انتياء مدة العقد في االتفاقية. كما يمتزم الفريق الثاني بعدم إفشاء ىذه المعمومـات إلى 

بصورة مباشرة عمى األعمال الواردة في اإلداريين والموظفين العاممين لديو إال من يعمل منيم 
 العقد. 

المعمومات ذات الطابع السري ولغايات ىذا العقد تشمل عمى سبيل المثال ال الحصر جميع  -
المعمومات سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، والتي قد تصل إلى الفريق الثاني شفويًا أو كتابة 

ئة تنظيم النقل البري( أو حكومة المممكة األردنية أو بأي طريقة أخرى، وتتعمق بالفريق األول )ىي
الياشمية بجميع وزاراتيا ومؤسساتيا ورعاياىا، كالمعمومات المتعمقة بالمواصفات والمقاييس 
لمحواسب المستخدمة، وأماكن وجودىا، والتصاميم  والرسومات لشبكة الحواسب، واإلحصائيات 

أي معمومات مخزنة في الحواسب، أو وسائط التخزين المتعمقة بالمواقع االلكترونية أو غيرىا، و 
االلكترونية وغير االلكترونية األخرى، والوثائق المتعمقة بالبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو 
الشبكة الحاسوبية المستخدمة، والوثائق المتعمقة باألعمال اإلدارية وشؤون الدولة، وأي وثائق 

ات والبيانات والسجالت االلكترونية وغير االلكترونية ميما أخرى، والممخصات والتقارير والدراس
كان موضوعيا، وأي خطط حالية أو مستقبمية، وأي معمومة سواء تم التأشير عمييا بأنيا ذات 

 طابع سري أو خاص أو لم يتم التأشير.
ال تعد المعمومات ذات طابع سري إذا أصبحت ىذه المعمومات جزءًا من المعمومات المتاحة  -

 معامة عن غير طريق اإلخالل بااللتزام الوارد في ىذه المادة.ل
ال يعد إخالاًل ليذه المادة إذا كان ىناك واجب قانوني يفرض عمى الفريق الثاني اإلفصاح عن ىذه  -

 المعمومات.
 

 حقوق الممكية الفكرية

ق الممكية يتعيد الفريق الثاني بالرد عمى أي ادعاءات أو دعاوى تصدر من الغير وتتعمق بحقو  -أ 
الفكرية ألي من البرمجيات أو األعمال الفكرية المقدمة من الفريق الثاني وفق ىذه االتفاقية أو 

 حقوق الممكية الفكرية المقررة لمفريق األول بموجب ىذه االتفاقية وحتى بعد انتياء مدتيا.
ة ليكون ترخيص أو نقل يتعيد الفريق الثاني بأنو اتخذ أو سيتخذ كافة اإلجراءات القانونية الالزم  -ب 

ممكية أي من البرمجيات المقدمة أو المرخصة إلى الحكومة األردنية أو األعمال الفكرية المقدمة 
عمى ىذه البرمجيات أو عمى غيرىا قانونيًا  upgradeليالئم غايات الفريق األول أو التحديث 

ال الواردة في عرضو ويتحمل أية وأنو مخول قانونيًا لمقيام بجميع األعم ومتفقًا وأحكام القانون،
  أضرار أو دعاوى قد تتحقق لمفريق األول نتيجة عدم التزامو بذلك.

من المنتج األصمي إلى الفريق األول أو من يحدده  licensesيمتزم الفريق الثاني بتقديم رخص   -ج 
الفريق األول بخصوص البرمجيات الواردة في العقد المبرم، بالعدد والكيفية والشروط المحددة في 
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ىذه االتفاقية أو الوثائق المكونة ليا، عمى أن تمنح ىذه الرخص من قبل  الجية األصيمة صاحبة 
تكون بموافقتيا وتكون الرخص دائمة ومطمقة وغير قابمة الحقوق المقررة عمى البرمجيات أو 

 لمنقض ونافذة عالميًا. و يجب أن تنص الرخصة عمى:

o  تخويل الفريق األول بموجب الرخصة استعمال وتشغيل ونسخ البرمجيات الموردة حسب
 عدد األجيزة.

o  بالتعاقد مع تخويل الفريق األول حق تطوير البرمجيات لحاجاتو الخاصة إما بنفسو أو
أشخاص أو جيات لمقيام بالتطوير لصالحو عمى أن تكون حقوق الممكية المتعمقة 

 بالتطوير من حق الفريق األول.

تكون كافة حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باألعمال المنفذة من قبل الفريق الثاني وفق العرض  -د 

والتطوير على البرمجيات  upgradeالمقدم منه ملكاً للفريق األول ومن ضمنها التحديث 

 المقدمة وجميع الوثائق المسلمة.

 

  ( Software and System Warranty)كفالة البرمجيات الموردة و/أو المطورة 
يضمن ويكفل الفريق الثاني أن جميع البرمجيات الموردة وممحقاتيا والخدمات الفنية المتعمقة بيا خالية من  

يح من الناحية التقنية وضمن النظام الكمي واألنظمة الحاسوبية العيوب ويضمن بأنيا تعمل بشكل صح
ووفق الطريقة المبينة في الوثائق المقدمة من الفريق الثاني والعرض   المستعممة من قبل الفريق األول

 والمواصفات المتعمقة بيا والتعديالت التي تطرأ عمى عرض الفريق الثاني. 
سنوات من تاريخ توقيع العقد والموافقة عمييا من قبل الفريق األول  5وعميو يتعيد الفريق الثاني ولمدة 

بإصالح العيوب أو األخطاء التي قد ترد عمى البرمجة بجميع أنواعيا عمى جميع البرمجيات الموردة 
أو تعارض أو عدم تناسق عمل البرمجيات مع  (bugs)وممحقاتيا والخدمات الفنية المتعمقة بيا ، ومثاليا 

ات المستعممة لدى الفريق األول أو المستفيد من الخدمة، أو عدم تناسقيا مع النظام الكمي لمفريق البرمجي
( أو  (integration، أو بعدم تناسق األعمال الفنية مع بعضيا(corrective patches)واإلصالحات  األول،

المستعممة لدى الفريق أو عدم عمميا عمى بيئات نظام التشغيل  (hardware)بعدم عمميا عمى األجيزة 
األول ودون أن يتحمل الفريق األول أي التزامات أو رسوم أو مبالغ مقابل ىذا االلتزام من قبل الفريق الثاني 
أو أي عمل من األعمال التي تصاحب ىذا االلتزام أو تكون ناتجة عنو. يكون لمفريق الثاني حق االختيار 

يات دون مقابل نقدي أو غيره وبشروط تعاقدية ال تقل عن بين إصالح ىذه العيوب أو استبدال البرمج
 الشروط التعاقدية في ىذه االتفاقية.

 

 التحكيم:
يجوز إحالة أي خالف ينشأ عن ىذه االتفاقية أو يتعمق بيا أو أي إخالل بيا إلى التحكيم بموجب قانون 

المستخدمة ىي المغة العربية ويكون  التحكيم األردني ساري المفعول ويكون مكان التحكيم مدينة عمان والمغة
 القانون األردني ىو الواجب التطبيق فيما يتعمق بذلك الخالف أو اإلخالل.
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 الشروط العامة التفاقية تقديم الخدمات الفنية

 

 التعاريف -(1المـادة )

عمى غير تكون لمكممات الواردة في ىذه االتفاقية المعاني المحددة ليا تاليًا إال إذا دلت القرينة 
 ذلك:

 

 .الحكومــة: حكومة المممكة األردنية الياشمية -

صاحب العمل: الفريق المشار إليو في ىذه االتفاقية كفريق أول  والذي يتعاقد مع الفريق الثاني  -
إلنجاز الخدمات الفنية التي تشمميا االتفاقية، أو أي جية أخرى يفوضيا صاحب العمل لممارسة 

 ق األول، عمى أن يتم إعالم الفريق الثاني بذلك خطيًا. صالحيات ومسؤوليات الفري

ممثل صاحب العمل: الشخص الذي يعينو صاحب العمل لمتابعة أعمال الفريق الثاني بموجب   -
ىذه االتفاقية ويتمتــع بالصالحيـــات التي يتم تحديدىا لو من قبل صاحب العمل كما يجري اطالع 

 الفريق الثاني عمييا.

ي: الشركة المشار إلييا في االتفاقية كفريق ثاني والذي تعاقد معو صاحب العمل ألداء الفريق الثان -
 . الخدمات الفنية وفقًا ليذه االتفاقية

ممثل الفريق الثاني: الشخص الذي يسميو الفريق الثاني لتمثيمو في العقد، أو من يعَينو من وقت  -
 آلخر ليتصرف نيابة عنو.   

 .المنظومة االلكترونية لوثيقة النقلوير وتنفيذ وتشغيل الخدمات الفنية: تعني تط -

: العرض المسعر المقدم من الفريق الثاني إلى صاحب العمل (Form of Bid)عرض المناقصة  -
 إلنجاز الخدمات الفنية بموجب أحكام ىذه االتفاقية.

اتفق  قرار اإلحالة: القبول الرسمي من صاحب العمل لعرض المناقصة مع أي شروط إضافية  -
 الفريقان عمييا قبل توقيع االتفاقية.

 كتاب القبول: ىو الكتاب الذي يبمغ بو المناقص بقرار اإلحالة. -

قيمة االتفاقية: المبمغ اإلجمالي المذكور في قرار اإلحالة ويكون خاضعًا ألي زيادة أو نقصان قد  -
 ينجم عن تطبيق شروط االتفاقية.

 الموافقــة:  الموافقة الخطية أو الموافقة الشفوية التي يتموىا تأكيد خطي.  -
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مـدة العمـل: ىي المدة المحددة باالتفاقية إلنجاز األعمال موضوع ىذه االتفاقية واجتيازىا ألي  -
فحوصات عند االنجاز وفقا لشروط االتفاقية أو النجاز أي جزء منيا كما ىو محدد باالتفاقية 

رات المراجعة الخاصة بالفريق األول وتقاس بالتوقيت الشمسي وبعدد األيام التقويمية وتشمل فت
 وليس بأيام العمل.

 الوثائق: ىي الوثائق المدرجة في ىذه االتفاقية والتي تعتبر جزءًا منيا.  -

 وصف العمل في نطاق االتفاقية –( 2المادة )
ضافة إلى أي أعمال أخرى مشمولة في وثيقة العطاء باإليقوم الفريق الثاني بتنفيذ جميع االعمال المطموبة 

 :، ومن ضمن ىذه االعمال  بيذه االتفاقية

الالزمة لو داخل حدود مدينة عمان توفير المكان المناسب لمركز الخدمات واالتصال وكافة التجييزات  -
 .والتجييزاتالييئة عمى المكان  ةوبموافق

 الخاصة. زةيواألج البرمجيات وربط فحص تشغيل، تعريف، تنزيل، ،تطوير برمجة، ،تصميم ،تحميل -

الخدمات  وتقديم العطاء وثائق بموجب الالزمة التحتية والبنية المطموبة والمعدات زةياألج وتركيب توريد -
 . المعرفة في وثيقة العطاء

 توفير وتقديم طريقة عمل لتوكيد الجودة عمى األنظمة وحسب مواصفات وثائق العطاء. -

 5لألنظمة والتطبيقات والبرامج ولمدة  والصيانة الوقائية جميع خدمات الدعم الفني والصيانةتقديم  -
صالح اإلصدار لمنسخ المقدمة )  upgrades, updates, bugسنوات بما في ذلك اإلصدارات الجديدة وا 

fixesايوفحص ايميوتشغ اىر يانة وتطو يلمص الالزمة اريالغ قطع وتركيب توفير إلى باإلضافة ( والضمان 
 .العطاء ووثائق مواصفات حسب األعمال تكون أن مع مراعاة المذكورة زةياألج مع ايوربط

 حسب ما ورد في وثيقة العطاء المعنية األطراف لدى النظام لمستخدمي بيوالتدر  المعرفة نقل -

 وثيقة في ورد ما جميع إلى باإلضافة ووثائق برمجيات من تطويره تم ما وجميع المطموبة الوثائق تقديم -

المالحق  أو الثاني الفريق من المقدم الفني العرض في سواء ورد ما وجميع التسميم متطمبات من العطاء
 وكمالوثيقة النقل  ةالمنظومة اإللكتروني تطوير وتنفيذ وتشغيل بخدمات والخاصة المراسالت أو ليا التابعة

 .العطاء في وثائق ورد

 ورد في وثيقة العطاء.تقديم أعمال التشغيل حسب ما  -
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 المغة والقانون المعتمدان –( 3المادة )
تكون االتفاقية بالمغة العربية ، بما في ذلك جميع المراسالت والشروط المتعمقة بيا، إال أنو يجوز أن تكون المواصفات 

ذا حررت االتفاقية بالمغتين العربية واالنجميزية ووقع خالف عمى التفسير يكون النص  والتقارير الفنية بالمغة االنجميزية وا 
 بالعربية ىو المعتمد. 

 -أ

تسري جميع أحكام القوانين واألنظمة والتعميمات األردنية نافذة المفعول عمى ىذه االتفاقية عند التوقيع عمييا ويرجع إلييا 
 في تطبيق شروطيا بما فييا قانون التحكيم األردني وقانون الممكية الفكرية.

 -ب

 الضرائب والرسوم  –( 4المادة )
يخضع الفريق الثاني لجميع القوانين واألنظمة والتعميمات المعمول بيا في المممكة فيما يخص الرسوم والضرائب بما فييا 

 الضريبة العامة عمى المبيعات إال إذا ورد نص خالف لذلك باالتفاقية.

1- 

توقيع االتفاقية عن كامل السعر المقدم شاماًل جميع الرسوم والضرائب عمى الفريق الثاني دفع رسوم طوابع الواردات قبل 
 بما في ذلك الضريبة العامة عمى المبيعات حسب القوانين واألنظمة والتعميمات الخاصة بذلك والمعمول بيا. 

2- 

 

 كفالة حسن األداء –( 5لمادة )ا
من تاريخ إبالغو  (  يوم31)عمى الفريق الثاني بعد تبمغو قرار اإلحالة وقبل توقيع االتفاقية أن يقدم لصاحب العمل خالل 

بقرار اإلحالة كفالة حسن األداء ضمانة لتقديمو الخدمات الفنية وقيامو بكامل التزاماتو بموجب االتفاقية ولمدة العمل 
التشغيل والصيانة حسب ما ىو التنفيذ و المحددة بيا، حيث أن كفالة حسن األداء تكون لمدة العقد كاممة وتغطي أعمال 

% من قيمة االتفاقية صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية معتمدة رسميًا 11. وتكون الكفالة بنسبة مطموب في وثيقة العطاء
ذا تطمب األمر تمديد الكفالة ألي سبب فيحق لصاحب العمل  (2وحسب نموذج الكفالة الوارد في ممحق االتفاقية رقم ) ، وا 

لمدد مماثمة حسب متطمبات سير العمل، وعمى صاحب طمب تمديدىا عمى حساب الفريق الثاني لثالثة أشير قابمة لمتجديد 
العمل اإلفراج عن ىذه الكفالة بعد استالم أعمال العقد كاممة وبعد تقديم المخالصة النيائية من قبل الفريق الثاني والموافقة 

 -تقدم الكفاالت كما يمي: عمييا من قبل صاحب العمل.
شاماًل ضريبة  لتصميم وتطوير المنظومة بدالت األتعاب%( من اجمالي 11تقدم كفالة حسن األداء بنسبة ) -

 المبيعات .

السنوية لتشغيل  %( من اجمالي بدالت األتعاب11بنسبة ) تشغيلكفالة حسن كفالة حسن االداء ب تستبدل -
 شاماًل ضريبة المبيعات . المنظومة

 

 مستوى األداء –( 6المادة )
ومواظبة ألداء واجبـاتو المطموبة عمى أعمى مستويات الممارسة المينية وان يمتزم الفريق الثاني ببذل كل عناية  -أ 

يستخدم األشخاص المؤىمين كل فـي مجـال اختصـاصو وخبـــرتو، وان يعــمم صاحــب العمل بأسماء وخبرات 
ذا ما تحقق لصاحب العمل بأن مستوى األداء ال ميني لمكادر المعنيين الذين سيقومون بتقديم الخدمات الفنية.  وا 

الفني لمفريق الثاني ال يتفق والدرجة المطموبة، فإنو يجب عمى الفريق الثاني أن يستخدم كوادر فنية جديدة 
لتصحيح الوضع وأن يعيد تنظيم الفريق العامل بما يتفق وىذا المطمب.  وعمى الفريق الثاني أن يأخذ في 

أو مـن يمثمــو أو يطمبيا منو في كل ما لو عالقة بتقديم  االعتبار المالحظات التي يوجيو بشأنيـا صاحب العمـل
 الخدمات الفنية موضوع ىذه االتفاقية.
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إذا تخمف الفريق الثاني عن تقديم الخدمات الفنية بالمستوى المطموب فيعتبر ذلك تقصيرًا من جانبو، ويحـق  -ب 
التقصير وتصحيح األخطاء، وذلك بعد إنذار لصاحـب العمـل فـي ىــذه الحالة اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بتالفي 

 ( من ىذه االتفاقية.11الفريق الثاني، وتتم اإلجراءات وفقا لممادة )
 

سريان االتفاقية، والمباشـرة، ومـدة العمـل، وتمديـد مدة العمل، والتأخر في تقديم  –( 7المادة )
 الخدمات المطموبة

 سريان مفعول االتفاقية:   -أ 
 ه االتفاقية لدى توقيعيا من قبل الفريقين.يسري مفعول ىذ

 تاريخ المباشرة: -ب 
 يحدد تاريخ المباشرة بموجب كتاب خطي يوجيو صاحب العمل إلى الفريق الثاني.

 مدة العمل: -ج 
  .(  يوم تقويمي لكافة المراحل من تاريخ أمر المباشرة121مدة اإلنجاز :  ) .1

 بتنفيذ تشغيل المنظومة. ( سنوات من تاريخ أمر المباشرة 5مدة التشغيل :  ) .2
 تمديد مدة العمل:                                                                            -د

تمديد إذا قـام صاحب العمل بطمب خدمات إضافية وكانت تمك الخدمات من النوع والقدر الذي يبرر   - 1
مدة العمل أو جدت ظروف طارئة تؤثر عمى سير العمل، فعمى صاحب العمل أن يدرس الحالة مع 

 . الفريق الثاني ويمدد مدة االتفاقية ألي مرحمة من مراحل العمل بما يتناسب مع ىذه األمور

فريق الثاني، إذا تسبب صاحب العمل في تأخير تركيب أو استالم األعمال ألسباب ليس ليا عالقة بال  - 2
 فإنو يتم تمديد مدة العمل تبعا لذلك  فيمــا عـدا مـا ىو  ناجم عن تخمف الفريق الثاني في أداء ميامو.

                التأخيـــر: -ىـ 

عن كل يوم تأخير غير مبرر عن مدة إنجاز المشروع حسب  دينارا 100غرامة التأخير في تنفيذ المشروع 
% من قيمة 15وبحد أعمى  ( من وثيقة العطاء Phases and Duration()1()4)دالجدول الموضح في البن
 أعمال تنفيذ المشروع.

 Escalation 3.3.5رقم )في بند  (5) يتم احتساب غرامات التشغيل وفقًا لمشروط المحددة تحت جدول رقم

Procedure and Penalties  ) من طمب تقديم العروض (TOR)  المالية حسب درجة والذي يتضمن الغرامات
 %( من قيمة أعمال تشغيل النظام.15وبحد أعمى ) خطورة التأخير عمى سير العمل

  واجبات الفريق الثاني –( 8المـادة )
يقوم الفريق الثاني بأداء الواجبات المنصوص عمييا في العرض المقدم منو والشروط المحددة المرفقة بيذه 

 االتفاقية. 
 
 والعقود الفرعية التنازل –( 9المـادة )

ال يحق لمفريق الثاني أن يتنازل عن أي جزء من ىذه االتفاقية لمغير أو أن يعيد إلى أي جية فرعية القيام بأي 
جزء منيا ما لم تنص عمى ذلك شروط الدعوة أو عرض الفريق الثاني ويحق لصاحب العمل إلغاء االتفاقية 

 ( من ىذه االتفاقية.11ادة )حيال أي تصرف من ىذا القبيل وفقًا ألحكام الم
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 التغييرات واألعمال اإلضافية –( 10المادة )
يحق لصاحب العمل إجراء أي تعديل يراه ضروريًا عمى الخدمات الفنية أو تقديم خدمات فنية إضافية، وال  -أ 

المطموب تؤثر ىذه التغييرات أو اإلضافات عمى سريان ىذه االتفاقية وتحدد بدالت األتعاب والوقت 
لألعمال اإلضافية الناتجة عن زيادة قيمة العمل ومدتو عما ورد في االتفاقية باالتفاق بين الفريقين 
بالتناسب مع طبيعة األعمال اإلضافية واألتعاب المحددة والمدة المطموبة في االتفاقية لألعمال بغض 

 .النظر عن نسبة الزيادة أو النقص

األعمال المشمولة في ىذه التغييرات واألعمال اإلضافية من النوع الذي وفي الحالة التي تكون طبيعة 
يتطمب تقديم خدمات تختمف عن تمك المشمولة في ىذه االتفاقية، ففي مثل ىذه الحالة يتم االتفاق بين 

 صاحب العمل والفريق الثاني عمى بدل األتعاب المترتب عمى تمك التغييرات واألعمال اإلضافية.
 .  الفريق الثاني بإجراء التعديالت المطموبة، وذلك بعد صدور األمر الخطي لو من قبل صاحب العمليمتزم  –ب 

 

 التقصير من جانب الفريق الثاني –( 11المـادة )
 :            /أ(:    يعتبر الفريق الثاني مقصرًا في أداء عممو إذا حصل أثناء تنفيذ ىذه االتفاقية أي من الحاالت التالية11)

أي تأخر غير مبرر في إنجاز العمل والواجبات وتقديم الخدمات المطموبة بسبب تقصير من  - 1
 جانب الفريق الثاني.

قدم الفريق الثاني عماًل بمستوى ال يتناسب وأصول وأعراف ممارسة المينة أو أىمل أو قصر  - 2
 في أداء ميامو.

عاممين مخالفًا بذلك التعميمات المحددة تخمف الفريق الثاني عن تغيير أي من مستخدميو ال - 3
 ( من ىذه االتفاقية.6بالمادة )

 إليو بدون موافقة صاحب العمل. الموكمةقام بالتمزيم من الباطن ألي جزء من الميام  - 4
 لم يمتزم الفريق الثاني بتقديم عمل يمبي المتطمبات األساسية لمبرنامج . - 5
 ية، أو لجأ إلى مخالصة لصالح دائنيو.أعسر أو أصبح غير ذي مالءة مال - 6

/أ( أعاله  إنياء االتفاقية بموجب 11/ب(:  لصاحب العمل في أي من الحاالت المنصوص عمييا في  الفقرة )11)
 اإلجراءات التالية:

  ( يومًا لتصويب المخالفة.14أواًل:    توجيو إنذار أول لمفريق الثاني مع منحو ميمة لمدة ) 
( يومًا من 14حالة عدم تصويب الفريق الثاني لممخالفة، يتم توجيو إنذار ثاني لو لمدة )في  ثانيًا:

 تاريخ انتياء اإلنذار األول.
في حالة مرور فترة اإلنذار الثانية دون تصـويب لموضع أو اتخاذ إجراءات جادة ومقنعة  ثالثـًا:

ية ومصادرة كفالة حسن األداء إلزالة األسباب المخالفة، يحـق لصـاحـب العمل إنياء االتفاق
أو جزء منيا، ويقوم بإكمال الخدمات المطموبة بواسطة أجيزتو الخاصة أو أن يعمد إلى 
مراكز أخرى القيام بمثل ىذه الخدمات، وتتم محاسبة الفريق الثاني عمى ما قــدمو من 

التي يتكبدىا صاحب  خــدمــات لتاريخــو محســومــًا منو أي فروق من بــدالت األتعاب والكمفة
 العمل إلنجاز الخدمات طبقًا لمتطمبات ىذه االتفاقية ويتم احتساب ىذه الفروقات.

يحق لصاحب العمل في الحاالت الطارئة أو الخاصة إنياء االتفاقية فورًا في أي من  رابعًا:
 الحاالت المنصوص عمييا أعاله.
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 إنياء االتفاقية من قبل صاحب العمل –( 12المادة )

يحق لصاحب العمل في أي وقت أن ينيي العمل باالتفاقية مع تعويض الفريق الثاني تعويضًا مناسبًا  
 % من قيمة األعمال المتبقية.11وبما ال يزيد عن 

 

 إنياء االتفاقية من قبل الفريق الثاني –( 13المادة )

 االتفاقية.( يومًا من تاريخ توقيع 01إذا لم يصدر صاحب العمل أمر المباشرة خالل ) -أ 

( يومًا من 61إذا أخل صاحب العمل بموافاة الفريق الثاني بالدفعة المستحقة لو بعد ) -ب 
 تاريخ استحقاقيا. 

فعندىا عمى الفريق الثاني أن يطالب صاحب العمل إصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة 
ذا لم يقم المستحقة لو خالل عشرة أيام من انتياء المدد المحددة بالفقرة )أ( والفق رة )ب( أعاله وا 

صاحب العمل بإصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة لمفريق الثاني خالل العشرة أيام 
ىذه، فيحق لمفريق الثاني  أن يطالب صاحب العمل بإنياء االتفاقية وتعويضو التعويض المناسب 

 ة الفريقين .الناجم عن اإلخالل وال يعاد العمل بيذه االتفاقية إال بموافق
 

 مسؤوليات صاحب العمل –( 14المادة )
 تقديم المتطمبات األولية والمعمومات المتوفرة لديو إلى الفريق الثاني. -1
تسمية شخص بخبـرة منـاسبة يمثـــمو لمتـنسـيــق بـيــنو وبين الفريق الثاني وليساعد الفريق الثاني  -2

 في الحصول عمى المعمومات المذكورة أعاله.
 موافاة الفريق الثاني بالدفعات المستحقة لو في المواعيد المحددة بموجب ىذه االتفاقية.  -3

 مراحل ومدد العمل –( 15المــادة )
يمتزم الفريق الثاني وصاحب العمل وكل حسب مسؤولياتو بإتباع الجدول الزمني لتقديم الخدمات 

 الفنية لألعمال المشمولة في ىذه االتفاقية.
 بدل األتعاب – (16المادة )

عمى الفريق الثاني أن يضمن أسعار ثمن توريد و تركيب قطع الغيار الالزمة وكمفة  -أ 
 العمالة الالزمة النجاز األعمال الفنية المطموبة.

يتقاضى الفريق الثاني بدل األتعاب لجميع األعمال التي ورد ذكرىا سابقًا في ىذه  -ب 
 .( 12رقم ) االتفاقية ممحقاالتفاقية وذلك بموجب النسب المبينة في 

 تعديل التشريعات –( 17المادة )
يدفع لمفريق الثاني أي مبالغ إضافية يترتب عميو دفعيا لخزينة الدولة نتيجة لفرض أي  -أ 

        رسوم أو ضرائب جديدة بعد موعد إيداع عروض المناقصات.
)أ( أعاله أما إذا جرى تخفيض رسمي عمى أي من الرسوم والضرائب المذكورة بالفقرة  -ب 

بعد موعد إيداع عروض المناقصات، فعندىا تحسم تمك التخفيضات من استحقاقات 
 الفريق الثاني.
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 اإلخطارات العدلية –( 18المادة )
إن صاحب العمل معفى من توجيو اإلخطارات العدلية لممارستو أي حق من حقوقو العقدية أو 

الثاني عمى عنوانو بمثابة إخطار عدلي في جميع القانونية وتعتبر أي رسالة مسجمة مرسمة لمفريق 
 األحوال.

 

 إقرار المخالصة –( 19المادة )
عمى الفريق الثاني حال تقديمو لكشف الدفعة النيائية أن يعطي صاحب العمل إقرار مخالصة 
يثبت فيو أن كشف الدفعة النيائية يشكل التسوية الكاممة والنيائية لجميع المبالغ المستحقة لو 

وجب االتفاقية، ويشترط أن ال يسري مفعول إقرار المخالصة إال بعد قبض الفريق الثاني لممبالغ بم
 المستحقة لو بموجب ىذه الدفعة.

 

 اإلشعارات –( 20المـادة )
تبمغ اإلشعارات والمـراسالت التي يصدرىا صاحب العمل إلى الفريق الثاني وتمك التي يقوم الفريق 

حب العمل وفقا ألحكام العقد أما بالبريد المسجل أو بإيداعيا لدى المكتب الثاني بإبالغيا إلى صا
الرئيسي لكل فريق منيما، أو بإرساليا إلى أي عنوان آخر يعينو كل فريق ليـذه الغاية ويتم تحديده 

 تاليا:
 عنوان صاحب العمــل : ............................................................ 

.....        ................................................................................. 
 عنوان الفريق الثاني : ...............................................................

...................................................................................... 
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 (1ممحق االتفاقية رقم )
 الدفعــــات

 

 

 

المنظومة   ذتطوير وتنفي مأتعاب تصمييدفع الفريق األول لمفريق الثاني بدالت  .1

( من 2الممحق رقم )االلكترونية لوثيقة النقل وفقا لمراحل العمل الموضحة في 

 -كما يلي: االتفاقية

% من قيمة تصميم وتطوير االنظمة االلكترونية عند االنتهاء من 111 .1

 تصميمها وتطويرها.

 % من قيمة االجهزة والمعدات عند توريدها.111 .2

 % من قيمة التدريب ونفل المعرفة عند انتهاء التدريب.111 .3

المنظومة االلكترونية لوثيقة  اب تشغيليدفع الفريق األول لمفريق الثاني بدالت أتع .2

من ( من االتفاقية 2في الممحق رقم )العمالء  والمشمولة النقل وادارة مركز خدمة 

 دفعات متساوية من قيمة العقد السنوي دفعة كل ثالث شيور . 4وثيقة العطاء عمى 
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 (2ممحق االتفاقية رقم )
 مراحل العمل

 

Phase Statement Duration Calendar 

days 

Phase I   

Design and development of E-Waybill system 
include (requirements gathering, analysis, 
development, testing, supply of equipment) 

( 90 )Days 

Phase II 

The Training and knowledge transfer include 
  (Training of staff of licensed companies (carriers, 
and freight forwarders), LTRC staff, awareness 
workshops and campaigns) 

( 30 )Days 

Phase III E-Waybill Operational management ( 5 ) Years 
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 (3ممحق االتفاقية رقم )
 نموذج كفالة حسن التنفيذ 

 

 

 كفالـــة بنكيــة
 

 السيد عطوفة مدير عام ىيئة تنظيم النقل البري، باإلضافة لوظيفتو.            
 تحية طيبة وبعد،،

 
بناًء عمى طمب العميل ............................................. يكفل بنك 
............................................................فرع )          ( 

 العطاء رقمكفالة لضمان حسن تنفيذ العميل المذكور أعاله بمبمغ ................ 
 الكترونية الدارة وثيقة النقلير وتشغيل منظومة ( الخاص بتصميم وتطو 1/2016)

بتاريخ ...............لمدة سنة كاممة إبتداًء من تاريخ  ........./....../....... 
وتجدد ىذه الكفالة غير المشروطة وغير القابمة لمنقض تمقائيًا ودون الحصول عمى 

ىيئة  ول ما بقيت لدىوتبقى ىذه الكفالة سارية المفعموافقة العميل عمى التجديد 
 تنظيم النقل البري او لحين ورود كتاب بالغائيا من المدير العام لمييئة او اعادتيا. 

 
ونتعيــد بــدفع قيمــة الكفالــة الــيكم عنــد اول مطالبــة خطيــة مــنكم ، وبــالرغم مــن 
 حصول اية معارضة أو ممانعة من العميل ) المكفول ( لعدم دفع قيمة ىذه الكفالة.
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