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 رسالة دعوة
 

 عمى خطوط النقل العام إلى كافة الشركات الراغبة في تقديم خدمات نقل الركاب
 

( لسػنة 5ىيئػة تنظػيـ النقػؿ البػري راػـ  واردة فػ  اػانوف تماشيًا مع أىداؼ ىيئة تنظيـ النقؿ البري والػ
والمتمثمػػػة والتبميمػػػال الرػػػادرة بمو بػػػو  3121( لسػػػنة 44واحكػػػاـ اػػػانوف النقػػػؿ البػػػاـ لمركػػػا  راػػػـ   3122

بتنظػػيـ مػػدمال النقػػؿ البػػاـ وايشػػراؼ ةميػػو وتمبيػػة الطمػػ  ةمػػ  مدمػػة النقػػؿ البػػاـ وتوفيرىػػا بالمسػػتو  ال يػػد 
 ، وتش يع المنافسة ومنع االحتكار ف  اطاع النقؿ الباـ.والكمفة المالئمة

 
 ادناه: طوطتبمف ىيئة تنظيـ النقؿ البري ةف طرح دةوة تشغيؿ لتوفير مدمة النقؿ الباـ لمم

 

 اسـ المط: الترايـ

 ة موف /  امبة البمـو والتكنولو يا 2

 ةماف  م مع الشماؿ(/  امبة البموـ والتكنولو يا 3

  رش( /  امبة البموـ والتكنولو يا رش  م مع  4

 السمط  م مع السمط(/  امبة البموـ والتكنولو يا 5

 المفرؽ  م مع المفرؽ الشمال (/  امبة البمـو والتكنولو يا 6

 

 تشغيؿ ةم  لمبمؿ ةم  مطوط النقؿ الباـ فبم  الشركال الراغبة ف  تقديـ مدمال نقؿ الركا 

والشروط البامة  لممبايير وفًقا طرح تقديـ ةروضيـ الفنية والمالية وذلؾالنقؿ الباـ أةاله ايد ال وطمط

ىيئة  اانوف و 3121لسنة  (44النقؿ الباـ لمركا  راـ   الدةوة باالستناد ال  اانوف ضمف والمارة الواردة

 واألنظمة والتبميمال الرادرة بمو بيما . 3122( لسنو 5  راـ تنظيـ النقؿ البري
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 الخاصة لدعوة التشغيل.أواًل: الشروط 

 شروط المتقدم لمدعوة -1

المتقدـ شركة مس مة لد  وزارة الرناةة والت ارة ف  المممكة األردنية الياشمية أو إئتالؼ يكوف أف  .1

 مف شركتيف او اكثر.

ن  تقديـ ىيكؿ تنظيم  واضح لمشركة يبيف الكادر الفن  واالداري بما ف  ذلؾ تبييف مدير ف .3

 لمشركة.

يثبل ادرتو ةم  توفير المركبال الضرورية لمتشغيؿ حس  االةداد الواردة ف  المرفؽ راـ  تقديـ ما .4
 .مع شركة مرنبة او مورده لمحافالل ويتـ ذلؾ بإرفاؽ اتفااية توريد حافالل   (2 
 

 مدة العقد : -2
لييئة تمتـز ال ية المتقدمة لدةوة التشغيؿ والت  تحاؿ ةمييا ىذه الدةوة بتوايع ةقد تشغيم  مع ا .2

 وبالمدة الت  تراىا الييئة مناسبة. سنوال( اابؿ لمتمديد بموافقة الطرفيف21  مدتو

الييئة بابالغ المرمص لو ابؿ سنة مف تاريخ انتياء البقد برغبتيا ف  تمديد البقد، وف  ىذه  تقـو  .3

 الحالو يكوف التمديد بموافقة الطرفيف .

 

 تقديم العروض والوثائق المطموبة: -3

المتقدميف لدةوة التشغيؿ تقديـ ةروضيـ الفنية والمالية وفؽ النماذج المرفقة ف  ىذه الدةوة ةم  كافة 
نسخ مرورة لمبرض الفن  بحيث تكوف مغمقة وممتومة ومواع ةمييا مف  ثالثةم  نسمة أرمية و 

المفوض او المفوضيف بالتوايع حس  االروؿ  بحيث يتضمف البرض الماص بالدةوة ايد الطرح ةم  
 مغمفال المغمقة التالية ضمف مغمؼ واحد:ال
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 -مغمف وثائق قبول العروض المقدمة ويحتوي عمى: 3/1

التس يؿ لمشركة رادرة مف وزارة الرناةة والت ارة تبيف الغايال رورة حديثة مرداة ةف شيادة  .2

 بالتوايع . والت  تشمؿ النقؿ الباـ لمركا  وراس الماؿ والمفوضيف

ة الشركاء( لتاريخ تقديـ البروض رادرة ةف الييئة حت  ولو كاف تبامميـ مع براءة ذمة مالية  لكاف .3

 الييئة مف مالؿ شركال أو ةقود أمر .

تقديـ دراسة  دو  ااترادية لمدةوة تبيف ةم  سبيؿ المثاؿ ال الحرر المراريؼ التأسيسية   .4

 النقدية المتوابة. والمراريؼ الثابتة والمتغيرة، بياف االرباح والمسائر المتواع والتدفقال

نموذج التزاـ مواع مف المفوض او المفوضيف بالتوايع حس  النموذج المرفؽ بالدةوة كما ىو ف   .5

 .(3المرفؽ راـ  

كتا  مالءة مف احد البنوؾ المرمرة يشير ال  حسف السيرة لمبميؿ ووفائو بالتزاماتو ت اه البنؾ  .6

 (.4 مرفؽ راـ حس  النموذج المرفؽ 

احد البنوؾ المرمرة ممتوـ ومواع حس  االروؿ او احد ال يال الممولة يفيد   رسم  مف كتا .7
 تقديـ التسييالل لتمويؿ المشروع.ب بااللتزاـ

 

 الدعوة:مغمف كفالة دخول  3/2
(  دينار اردني 30000بقيمة   أو شيؾ مردؽ ةم  المتقدـ لمدةوة تقديـ كفالة بنكية لدموؿ الدةوة

سارية المفبوؿ لمدة ثالثة أشير مف تاريخ فتح البروض الفنية ألمر  رؿألؼ دينار بمغمؼ منف ثالثوف

 .(5 مرفؽ راـ النموذج المرفؽ ةطوفة مدير ةاـ ىيئة تنظيـ النقؿ البري بايضافة  لوظيفتو حس  
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 مغمف العرض الفني: 3/3

ل   ميع إضافة إ يحتوي ةم  المبمومال المطموبة حس  نموذج البرض الفن  المرفؽ ف  الدةوة،

 الوثائؽ المطموبة لتوثيؽ ما ورد ف  البرض الفن ، وبغير ذلؾ لف تنظر الم نة ف  البروض المقدمة.

 

 مغمف العرض المالي: 3/4

 وطةم  المتقدـ لمدةوة تحديد مقدار البدؿ المال  السنوي الذي سيتـ دفبو لمييئة  مقابؿ تشغيؿ المط

 . (6راـ  مدار البحث مرفؽ 

 

 :التمواصفات الحاف -5

  (.24 مرفؽ راـ يمتـز المرمص لو بالموارفال والشروط الالزمة لحافالل النقؿ الباـ الرادرة ةف الييئة

 التشغيل-5

 يتو   ةم  المتقدميف لمدةوة ما يم :

 ايلتزاـ بتوريد الحافالل مالؿ مدة ال تت اوز أرببة أشير مف تاريخ التبميغ بايحالة. .2

ذوي األحتيا ال المارة مف ضمف األسطوؿ المحدد ف  المرفؽ ايلتزاـ بتوريد حافمتيف تناس   .3

 .الييئة ترتئيياةم  المطوط الت   (2راـ  

بما  (7المرفؽ راـ  ايلتزاـ بتطبيؽ متطمبال مشروع أنظمة النقؿ الذكية ف  الحافالل حس   .4

 (.5يتماش  مع ما ورد ف  البند راـ  
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بإ راء الدراسال الفنية ةف أةداد وحركة الركا  التحقؽ مف المبطيال الفنية لممط ايد التشغيؿ  .5

 ووسائط النقؿ ف  الوحدة التشغيمية .

تقديـ مطة تشغيؿ متكاممة ضمف البرض الفن  بحيث تشتمؿ ةم  كيفية تقديـ المدمال ضمف  .6

الموارفال والمبطيال الواردة ف  ىذه الشروط ومالحقيا آمذة ببيف االةتبار أةداد الحافالل 

ةداد السائقيف والفنييف وايدارييف وأ يزة الراابة والتفتيش وساةال البمؿ وتوافيا لمري انة وا 

 ف  المرفؽ راـ  ةم  اف ال تقؿ اةداد الحافالل ةف ما ىو مبيف، اليوم  ف  المطة التشغيمية

 2 ) . 

اف االلتزاـ بتقديـ مطة الستمداـ تكنولو يا المبمومال تشمؿ نظاـ اتراؿ ما بيف الحافالل والميد .7

 وادارة البمميال ونظاـ مراابة وتتبع الحافالل.

تقديـ مطة أو مقترح لمكيفية الت  سيتـ البمؿ بيا ي راء الريانة الدورية والواائية لموسائط  .8

 والطريقة الت  سيتـ بيا تبويض ةدـ توا دىا بما ال ينبكس ةم  التردد واألداء.

ؽ الغيػر( ةمػ  القيػاـ بإةمػاؿ الرػيانة الواائيػة    تقديـ ما يثبل بأنو اادر   سواء بنفسػو او ةػف طريػ .9
 و الدورية وايرالحال الضرورية و الغسيؿ .

ايلتػػزاـ بتبميمػػال الشػػروط والمػػؤىالل الوا ػػ  توافرىػػا فػػ  سػػائق  وسػػائط النقػػؿ البػػري الػػواردة فػػ   .:
 (.8المرفؽ راـ  

 يمتـز المرمص لو بأية متطمبال تشغيمية تراىا الييئة مناسبة. .21
 

 العروض واالحالة تقييم-6
ي   أف يحقؽ المتقدـ لدةوة التشغيؿ كافة الشروط والمتطمبال الواردة ف  ىذه الدةوة وسيتـ إستبباد  6/1

 ((.9 مرفؽ راـ  أي ةرض ال يتوفر فيو  ميع الشروط الواردة ف  نموذج المطابقة 

قة                   الواردة ف  نموذج المطابستمضع البروض المستوفية لمشروط والمتطمبال  6/2
 (.:(( لبممية التقييـ الفن  حس  أسس التقييـ الفن  الواردة ف  المرفؽ راـ  9 مرفؽ راـ  
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% فما فوؽ ف  ةالمة التقييـ الفن ، 81الت  تحقؽ ةالمة  لمبروض الفنية المالية البروض فتح يتـ  6/3
 %(.81ةالمة أاؿ مف  ويتـ إةادة البروض المالية مغمقة ف  حاؿ حروؿ المتقدـ ةم  

% كوزف نسب  مف التقييـ النيائ  وسيتـ إةطاء البرض المال  81سيتـ إةطاء ةالمة التقييـ الفن   6/4
 % كوزف نسب  مف التقييـ النيائ .41
 منح البالمة النيائية لمبرضيف المال  والفن  وفقًا لممبادلة التالية: يتـ 6/5

81 %x  +  41ةالمة البرض الفن %x لبدؿ المال  المقدـ مف المنااص( ا 
   أةم  بدؿ مال  مقدـ لمدةوة(                                           

 الذي يحقؽ أةم  ةالمة ف  التقييـ النيائ   الفن  والمال (.المؤىؿ فنيا  ستتـ ايحالة ةم  المتقدـ 6/6

بياف األسبا  وال يترت  ةم  الم نة أي دةوة التشغيؿ دوف  لم نة البطاءال إةادة طرح أو إلغاء 7/8

 إلتزامال مادية أو غير مادية مقابؿ ذلؾ.

 
 كفالة حسن التنفيذ -7

تنفيذ بقيمة  تبادؿ  حسف دموؿ دةوة التشغيؿ بكفالة ةم  المتقدـ الذي يحاؿ ةميو الدةوة استبداؿ كفالة

ة ألؼ دينار مائدينار( 211111المرفؽ بالدةوة أو مبمغ   النموذج ثالثة أضباؼ البدؿ السنوي وفؽ

 .(21 مرفؽ راـ أييما أكثر

 

 البدل  - 8

متساوية                شيريةيدفع البدؿ السنوي لممدمال  نقدًا أو بمو   شيؾ مردؽ( ةم  دفبال  8/1
 تدفع مقدمًا.

بمغ إذا لـ يقـ المرمص لو بدفع ايمة البدؿ المستحؽ لمييئة ف  الموةد المحدد يضاؼ ةم  الم 8/2
 % مف ايمة البدؿ غير المدفوع شيريًا ويتـ إحتسا  كسور الشير شيرًا .2المستحؽ ما نسبتو 
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 ثانيًا: الشروط العامة لدعوة التشغيل

 تبتبر الوثائؽ التالية  زء ال يت زأ مف شروط دةوة التشغيؿ: - أ

 :311نة أسس وشروط منح التراميص والتراريح لتشغيؿ مطوط نقؿ الركا  وتبديالتيا لس -2
 .(22 مرفؽ راـ  

 نموذج مستند االلتزاـ. -3

 نموذج المالءة المالية. -4

 نموذج كفالة حسف التنفيذ.  -5

 نموذج المطابقة االولية لمبروض. -6

 نموذج البرض الفن .- 7

 نموذج البرض المال .- 8

الرادرة ةف  3126لسنة  حافالل النقؿ الباـالوا   توفرىا ف   الموارفال والشروط الالزمة -9

 .(24راـ  وكما ى  ف  المرفؽ م مس ادارة الييئة 

الرادرة  3125تبميمال الشروط والمؤىالل الوا   توافرىا ف  سائق  وسائط النقؿ البري لسنة  -:

رفحة راـ                    63:2ةف م مس ادارة الييئة والمنشورة ف  ال ريدة الرسمية ةدد 

 (8  مرفؽ راـ(.:488 – 4889 

 موةد تقديـ البروض. - ب

يتـ سو  3126/:/8الموافؽ  االثنيفظيرًا مف يوـ  الثانية ةشرةآمر موةد لتقديـ البروض الساةة 

نفس اليوـ ف  مقر إدارة الييئة ومف ابؿ الم نة  ظير مف ببد الساةة الواحدةفتح البروض الفنية ف  

 ة او مف يفوضو.المشكمة ليذه الغاية  وبحضور مف يرغ  مف المتقدميف لمدةو 

 دينار( مائت  دينار غير مستردة. 311ثمف نسمة دةوة التشغيؿ   -ج  
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 ثالثًا: شروط أخرى

 النقؿ لتشغيؿ مطوط القانونية لمنح التراميص المر بية باةتبارىا البري النقؿ تنظيـ ىيئة مع التبااد يتـ .1

 . الباـ

ز االنطالؽ و/أو موااؼ التحميؿ والتنزيؿ لييئة تنظيـ النقؿ البري تبديؿ مسارال المطوط و/أو مراك .2

 وما يتبمؽ بيا حس  ما تقتضيو الضرورة ببد إ راء الدراسال الالزمة.

لمييئة إةادة النظر بالتبرفة  أ ور النقؿ( كمما توافرل لدييا االسبا  الت  تبرر ذلؾ مع االمذ ببيف  .3

س  لتكاليؼ المبيشة وذلؾ لضماف تحقيؽ االةتبار أسسًا ةديدة مف بينيا أسبار المحرواال والراـ القيا

 البدالة لممرمص لو والراك .

يمتـز المرمص لو بتغطية الطم  ةم  مدمال النقؿ مالؿ مدة البقد ةف طريؽ زيادة ترددال الرحالل  .4

و/أو زيادة أةداد الوسائط ويكوف ذلؾ إلزاميًا ف  حاؿ اثبتل الدراسال الت  ت رييا الييئة الحا ة لذلؾ 

ترة أرببة شيور مف تاريخ تبميغ المرمص لو بذلؾ مع تحديد الفئة وموديؿ الحافمة ، ويتـ زيادة ومالؿ ف

البدؿ المال  حس  البدؿ المال  لواسطة النقؿ الواحدة  الذي تـ تحديده ف  البرض المال  لممتقدـ وف  

 .غايةحاؿ ةدـ ايامو بذلؾ يحؽ لمييئة التبااد مع مرمريف آمريف ليذه ال

 المرمص لو بالتشغيؿ حس  األواال الواردة  ف  المطة التشغيمية.يمتـز  .5

لتبريؼ  مراكز االنطالؽ والوروؿالشامرال ف  وت ييز وتركي  وريانة  يمتـز المرمص لو بتوريد .6

 (.23المرفؽ راـ   الركا  بالمط

يذه الغاية ويتـ يحؽ لممرمص لو استمداـ حافالتو لغايال الدةاية واالةالف وفؽ االسس المبتمدة ل .7

ةم  أف ال تتبارض مع الموارفال  % مف ايمة ةقود الدةاية واالةالف لرالح الييئة21إاتطاع 

 البامة لمحافالل مف حيث الشكؿ أو الشبار أو الموف.
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 (25 مرفؽ راـ  االلتزاـ باأللواف وتراميـ االشكاؿ المار ية لمحافالل الت  تقرىا الييئة. .8

إظيار المبمومال التالية لمركا  بتركي  لوحة إلكترونية مضاءة                   االلتزاـ ببد االحالة ب .9

 وال انب  والممف ( لبياف اسـ ومسار وراـ المط . الز اج االمام  

يمتـز المرمص لو بشموؿ  ميع البامميف لديو بأحكاـ اانوف الضماف اال تماة  ووفقًا ألحكاـ اانوف  .11

 الضماف اال تماة  .

ـ ببد االحالة بتوفير مقر رئيس / مكت  الدارة ةمؿ الوحدة التشغيمية  بمساحة ال تقؿ ةف ايلتزا .11

( متر مربع مزود بمطوط ىاتفية حس  الحا ة ومط فاكس وةميو االلتزاـ بمواع المكت  الموافؽ 211 

 ةميو مف ابؿ الييئة ويمنع تغيير المواع ابؿ الحروؿ ةم  موافقة الييئة المسبقة.

 لكؿ حافمة . (3ـ71 ببد االحالة بتوفير ساحال مبيل لمحافالل بمساحة ال تقؿ ةف  ايلتزاـ .12

 الحافمة/ إمراج طائمة تحل السارية القوانيف األردنية حس  والركا  والسائقيف الحافالل كافة تأميف .13

 .إنياء و/أو فسخ البقد و/أو المدمة مف الحافالل

مقبد بما فييا السائؽ مع ضرورة االلتزاـ  51ةف  اف التقؿ السبة المقبدية لمحافالل المطموبة .14

الموردة مف ابؿ المقبدية لمحافالل حت  ولو زادل السبة ( 2بالبدد المطمو  كما ف  المرفؽ راـ  

 مقبد. 31، وأف ال تقؿ السبة المقبدية لمحافمة المتوسطة ةف مقبد 51المشغؿ ةف 
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 (1رقم )مرفق 
اةداد  ينار(التبرفة  د المسار :اسـ المط الراـ

 الحافالل
اةداد الحافالل 

 المتوسطة
م مع ة موف / اشارة اشتفينا/  سر  ة موف /  امبة البمـو والتكنولو يا 2

 النبيمة /  امبة البمـو والتكنولو يا
2.26  5 

ةماف  م مع الشماؿ(/  امبة البمـو  3
 والتكنولو يا

م مع الشماؿ / ش.االردف /  امبة 
 االبمـو والتكنولو ي

3.2 31  

 رش  م مع  رش( /  امبة البمـو  4
 والتكنولو يا

م مع  رش / طريؽ ثغرة  الذىا  :
ةرفور / طريؽ اربد القديـ /  امبة 

 البمـو والتكنولو يا .
 امبة البمـو والتكنولو يا /  االيا  :

 سر النبيمة / طريؽ اربد ةماف / 
طريؽ ثغرة ةرفور / الشارع المؤدي 

 ة/ م مع  رش ال ديد.ال  دار المحافظ

2.2  6 

السمط  م مع السمط(/  امبة البمـو  5
 والتكنولو يا 

م مع السمط المار   / السرو / ةيف  
الباشا / البقبة / طريؽ  رش وروال ال  

  امبة البمـو والتكنولو يا

3.36 5  

المفرؽ  م مع المفرؽ الشمال (/  6
  امبة البمـو والتكنولو يا

 
 
 
 

رؽ الشمال /  امبة البمـو م مع المف  
 والتكنولو يا.                                       
2.2  6 

 14 24 المجموع
 

 38 المجموع الكمي
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 (2)مرفق رقم

 نموذج مستند التزام 
وزارة الرناةة  نحف المفوضيف بالتوايع ةف........................................ وحس  س ميا الت اري والمس ؿ لد    

والت ارة، وببد إطالةنا ةم  دةوة التشغيؿ راـ  ............(  وبما  اء بيا مف التبميمال والشروط ، نقدـ ةرضنا المال  

والفن  المرفؽ  ونمتـز بالقياـ بتنفيذ كافة الشروط الواردة ف  دةوة التشغيؿ كما وردل ، وكذلؾ نمتـز بأف يبق  ىذا البرض 

 ( يومًا اةتبارا  مف ........./....../....... 1:  اائمًا لمدة  المال  والفن

 -المرفقال / نبيف فيما يم   ميع المرفقال الت  يتكوف منيا ةرضنا : 

2. ........................................................................ 

3.  ........................................................................ 

4. ........................................................................ 

5. ........................................................................ 

ة اي راءال والتبميغال كما نفوض السيد ................................................... بتمثيؿ .......... ف  كاف

 المتبمقة بيذا البرض لد  الييئة.

 المفوضيف بالتوايع حس  الس ؿ الت اري: 

 الختم     التوقيع      االســــــــــــم    

2............................................. . 

3............................................  . 

4................. ............................. 

 البنواف/:......................................................................

 ص.                    ( الياتؼ                    ( الفاكس                      (
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 (3مرفق رقم )
 نموذج مالءة مالية

 
 التاريخ:___________

 _______الػراػـ :____

 السادة ىيئة تنظيم النقل البري المحترمين.

 عمان/ االردن

 تحية واحتراما,,,,

يشيد بنؾ ............................... بأف ةميمنا السادة/ السيد/ 

السيدة................................ الذي يقيـ ف  ..................................... اد تبامؿ مع 

نذ ....................... ولـ يسبؽ لو مالؿ فترة تباممو ولغاية تاريمو اف تمّمؼ او نقض أي مف البنؾ م

 إلتزاماتو ت اه البنؾ بمو   أي ةقد و/أو اتفااية و/أو تفاىـ و/أو ترتي  مع البنؾ.

 

فيو ت اه أي واد أةطيل ىذه الشيادة بناء ةم  طمبو ودوف أي مسؤولية أو التزاـ ةم  البنؾ أو أي مف موظ

  ية.

 وتفضموا بقبول االحترام والتقدير,,,

 

 اسم البنك: .........................

 توقيع وختم: ......................
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 (4رقم )نموذج 

 نموذج كفالة دخول دعوة تشغيل
 
 

 رقم الكفالة : 
 

 كفالة بنكية 
 

 وظيفتو . السيد عطوفة مدير عام ىيئة تنظيم النقل البري  باإلضافة ل
 
 

بنػػػػػػػػاءًا ةمػػػػػػ  طمػػػػػػ  البميػػػػػػػؿ ............................................ يكفػػػػػػؿ بنػػػػػػػؾ 
.......................................... فػػػػػرع               ( البميػػؿ المػػذكور أةػػاله بمبمػػغ      

تػػاريخ مػػف    /   /    الػػؼ دينػػار لمػػدة ثالثػػة أشػػير تبػػدأ مػػف  ثالثػػوفدينػػار    (   41111       
 . 3126ولغاية تاريخ   /   /   3126
مطػػػوط ( المارػػػة بتشػػػغيؿ     3126/   2كفالػػػة دمػػػوؿ دةػػػوة تشػػػغيؿ راػػػػػـ        وذلػػػؾ     

 النقؿ الباـ ةم   امبة البمـو والتكنولو يا.
 
 

رغـ ونتبيد بدفع ايمة الكفالة اليكـ ةند اوؿ مطالبػة مطيػة مػنكـ مػالؿ فتػرة سػريانيا وبػال
 مف حروؿ اية مبارضة أو ممانبة مف البميؿ   المكفوؿ ( .
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 (5رقم ) مرفق

 

 نموذج العرض المالي 
 

 
البدل المالي السنوي عن كل واسطة = 

 رقما:).............(
 كتابة: )................................(

 

 
البدل المالي السنوي عن كافة وسائط النقل = 

 رقما:).............(
 كتابة: )................................(
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 (6رقم )مرفق 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 عطوفة مدير عام ىيئة تنظيم النقل البري

 

  ةم  أنا المواع أدناه  أتبيد  بتطبيؽ متطمبال مشروع أنظمة النقؿ الذكية ف  الحافالل الممموكة ل
 المطوط المذكورة ادناه: 

 اسـ المط: الترايـ

 ة موف /  امبة البمـو والتكنولو يا 2

 ةماف  م مع الشماؿ(/  امبة البموـ والتكنولو يا 3

  رش  م مع  رش( /  امبة البموـ والتكنولو يا 4

 السمط  م مع السمط(/  امبة البموـ والتكنولو يا 5

 المفرؽ  م مع المفرؽ الشمال (/  امبة البمـو والتكنولو يا 6

د ىذه المبمومال لديكـ.لمتمطؼ بإةتما   

وعميو أوقع         

 

االسم :                                                                             

التوقيع :                                                                    

  التاريخ :                                                             
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 (7مرفق رقم )

تعميمـــــات الشـــــروط والمـــــفىالت الواجـــــب توافرىـــــا 

 2014فــــي ســــائقي وســــائط النقــــل البــــري لســــنة 

ـــــة والمنشـــــورة  ـــــس ادارة الييئ الصـــــادرة عـــــن مجم

ــــــدة الرســــــمية عــــــدد  ــــــي الجري صــــــفحة   5291ف

 (.3779 – 3778رقم )
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 (8)مرفق رقم
 

  نموذج المطابقة
 طابؽغير م مطابؽ البند الراـ
   رورة حديثة مرداة ةف شيادة التس يؿ لد  وزارة الرناةة والت ارة 2
   براءة ذمة رادرة ةف الييئة وسارية المفبوؿ لتاريخ تقديـ البروض 3
   دراسة  دو  ااترادية لمدةوة 4
   كفالة دموؿ الدةوة  وفؽ الريغة المرفقو بالدةوه( أو شيؾ مردؽ بالقيمة . 5
   د ايلتزاـ مواع حس  المفوض بالتوايع وفؽ األروؿنموذج مستن 6

7 
كتػػا  مػػالءة مػػف أحػػد البنػػوؾ المرمرػػة يشػػير إلػػ  حسػػف السػػيرة لمبميػػؿ ووفائػػو 

   بالتزاماتو ت اه البنؾ حس  النموذج المرفؽ.

8 
كتػػا  رسػػم  مػػف أحػػد البنػػوؾ المرمرػػة ممتػػـو ومواػػع حسػػ  األرػػوؿ  أو أحػػد 

 تقديـ التسييالل لتمويؿ المشروع.ب ـااللتزاال يال الممولة يفيد 
  

9 
البػدد المطمػو  مػف  إتفااية توريد مع شػركة مرػنبة أو مسػتوردة لمحػافالل بتوريػد

مالؿ أرببة أشيرمف تاريخ التبميغ بايحالة مػف ضػمنيا حػافمتيف تناسػ   الحافالل
 ذوي ايحتيا ال المارة.
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 (9)مرفق رقم 
 قدمة لدةوة التشغيؿأسس تقييـ البروض الفنية الم

التوزيع النسبي لمكونات  عناصر التقييم

 عناصر التقييم

الحد األعمى لنسبة العنصر من 

 (100اإلجمالي )

 مستوى مواصفات الحافالت المقدمة -1
 

 41 
   

2- 
 الخطة التشغيمية لمحافالت -أ

 خطة الصيانة -ب

21 
6 

26 

   سنة صنع الحافالت -3

31 2016 20 
2015 18 
2014 16 

 المقترح المقدم لتحصيل األجور -4
 

 21 

 دراسة الجدوى االقتصادية الحقيقية -5
  21 

  اإلنطباع العام -6
  6 

 الخبرة السابقة لمشركة في مجال النقل العام -7
 (1-5سنوات خبرة ) 
  سنوات 5اكثر من 

 

6 
21 

 
21 

 المخالفات التشغيمية والحوادث -8
 
 - 6 
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 (10رفق رقم )م
 الـــة حسن التنفيذنموذج كف

 كفالـــة بنكيــة
 

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

 
بناًء ةم  طم  البميؿ ............................................. يكفؿ بنؾ 

..........فرع            ( البميؿ ..................................................

البقد والمبـر بينو وبيف ىيئة  كفالة لضمان حسن تنفيذالمذكور أةاله بمبمغ ................ 

تنظيـ النقؿ البري بتاريخ ...............لمدة سنة كاممة إبتداًء مف تاريخ  

القابمة لمنقض تمقائيًا ودوف ........./....../....... وت دد ىذه الكفالة غير المشروطة وغير 

 وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعول ما بقيت لدىالحروؿ ةم  موافقة البميؿ ةم  الت ديد 

 ىيئة تنظيـ النقؿ البري او لحيف ورود كتا  بالغائيا مف المدير الباـ لمييئة او اةادتيا. 

لرغـ مػف حرػوؿ ايػة ونتبيد بدفع ايمػة الكفالػة الػيكـ ةنػد اوؿ مطالبػة مطيػة مػنكـ ، وبػا
 مبارضة أو ممانبة مف البميؿ   المكفوؿ ( لبدـ دفع ايمة ىذه الكفالة.
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 (11)مرفق رقم 
 

لتشغيل أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح 
 2009خطوط نقل الركاب وتعديالتيا لسنة 
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 (12مرفق رقم) 

 التصاميم المقترحة لمواقف التحميل والتنزيل
 

 وتنزيل بدون مظمة ومقاعدمواقف تحميل 
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 (13المرفق رقم )
 
 

مـــــة الواجـــــب توفرىـــــا المواصـــــفات والشـــــروط الالز 

ـــي حـــافالت  ـــام  ف ـــل الع ـــس النق الصـــادرة عـــن مجم

ـــــة والمنشـــــورة  ـــــى الصـــــفحة ادارة الييئ  1662عم

 . 5335 رقمالجريدة الرسمية من عدد 
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 (14)المرفق رقم 
ل العام لمركاب والبيانات تعميمات الوان وسائط النق

الواجب توافرىا داخل وسائط النقل العام وخارجيا 
2015لسنة   


