مسابقة تصميم شعار يمثل هوية وطنية ألنماط وسائط النقل
العام
نبذة تعريفية بالهيئة  :أنشأت الهيئة بتاريخ  1006/66/61إستناداً ألحكام قانون النقل
العام للركاب  ،وفي عام  1060صدر قانون جديد إلنشاء هيئة تنظيم النقل البري
لتحل بذلك هيئة تنظيم النقل البري بموجب هذا القانون محل هيئة تنظيم قطاع النقل
العام للركاب ،لتشمل الهيئة الجديدة نشاطات وصالحيات أكبر تتعلق بكافة أنماط
النقل البري في المملكة.
حيث تهدف هذه الهيئة إلى تنظيم النقل البري وخدماته والرقابة عليها وتشجيع
اإلستثمار في قطاع النقل البري بما يتفق مع أهداف التنمية اإلقتصادية
واإلجتماعية.

ومن أهم مهامها :
•
•
•
•
•
•

•

تنفيذ السياسة العامة للنقل البري.
العمل على تلبية الطلب على خدمات النقلل البلري وتأمينهلا بالمسلتوج الجيلد
والكلفة المالئمة.
تخطيط شبكة خدمات النقل البري ومرافقها ومساراتها.
وضع الخطط الالزمة إلنشاء مرافق النقل البري وتشغيلها وتنفيذها.
تحديد مواقع مرافق النقل البري بالتنسيق مع الجهلات اات العالقلة وإدارتهلا
واإلشراف على خدماتها.
التنسلللليق مللللع الجهللللات المختصللللة فللللي وضللللع خطللللط إنشللللاء الطلللل ر .
وبلللرام صللليانتها فلللي المملكلللة وتقلللديم توصلللياتها بهلللذا الشلللأن بملللا يحقلللق
المصلحة العامة للمستفيدين
وضع إجراءات الوقاية من حوادث النقل البري وتطويرها حسب المتطلبلات
العالمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات اات العالقة .
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هدف المسابقة:
ترغللب هللذه الهيئللة فللي تصللميم شعارلوسللائط النقللل العللام يمثللل هويللة وطنيللة لكللل أنمللاط
وسائط النقل العام  (:ح افالت كبيرة ومتوسطل ة  ،سليارات الركلوب الصلغيرة  ،سليارات
التكسي ) باإلضافة إلى مراكز االنطال والوصول ومواقف التحميل والتنزيل.
حيث تتمثل رؤيتها ورسالتها بما يلي :
الرؤية  :نقل بري فعال ،متطور ،وآمن يسلاهم فلي النملو اإلقتصلادي ،واإلسلتقرار البيئلي
ويحافظ على الدور اإلقليمي والموقع اإلستراتيجي لألردن.
الرسللالة  :تخطلليط وتنظلليم وتطللوير نظللام نقللل بللري متكامللل ،إقتصللادي ومنللاف
خطط التنمية الشاملة ويتوافق مع أفضل المعايير الدولية.

يواكللب

أوالً  :شروط المتقدمين للمسابقة
أن يكون المشارك شركة مختصة بتصميم الهوية ( )Identityولديه خبرة في مجال
المسابقة،وتلتزم الشركة بتقديم اعمالها الفنية ( )Portfolio Designعند تقديم
الطلب.
ثانياً :مواصفات الهوية المطلوبة
تكون هذا المواصفات كمعايير لتصميم هويلة بصلرية ( )Identityوشلعار لوسلائط النقلل
العام :
.6
.1
.3
.4
.5

أن تجسد الهوية جوهر ورؤية وأهداف الهيئة.
ان يكون الشعار المصمم .Iconic/Symbolic
ان يتسم الشعار بالبساطة واالبداع وان يمتاز بقوة الداللة.
أن ال يكون الشعار مقتبسا ً أو مشابها ً من أي شعارات أخرج.
ان يقدم المصمم اشلتقا ملن الهويلة  Themesيمكلن تطبيقهلا عللى وسلائط النقلل
العام .
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 .1يسللمب باسللتخدام األلللوان بالتص لميم ضللمن دالالت :النقللل الفعللال ،متطللور ،آمللن،
بيئي ،على أن ال تزيد عن ثالثة ألوان وإمكانيلة تطبيلق التصلميم بلاللونين األبلي
واألسود.
ثالثا :شروط المسابقة
.6
.1
.3
.4

.5

يقللدم المصللمم تصللور ) )Presentationلمللا سللتكون عليهللا الهيئللة التصللميمية
لوسائط النقل العام.
يقلللدم التصلللميم بصللليغة ( (Aiاو( )EPSو نسلللخة مطبوعلللة عللللى ور جالسللليه
( 670غرام) باالضافة الى قرص مدم .
يرفللق بالشللعار تقريللر مللوجز يوضللب فكللرة التصللميم ومللا ترمللز إليلله العناصللر
وااللوان.
جميللع التصللاميم التللي تقللدم فللي هللذه المسللابقة سللتكون مللن حللق الهيئللة وال يجللوز
ألصللحابها اسللترجاعها أو المطالبللة بهللا بللالتعوي ألي سللبب كللان ويحللق للهيئللة
استخدامها.
يسمب بتقديم ثالثة نمااج للشعار كحد أقصى.

رابعا :لجنة التحكيم
 -6تشكل لجنة تحكيم الختيار أفضل ثالث شعارات مؤلفة من ممثلين عن :
 النقابة العامة ألصحاب الباصات األردنية. أمانة عمان الكبرج. مندوب عن إحدج الجامعات. هيئة تنظيم النقل البري. نقابة المهندسيين االردنيين. -1يقوم مجل ادارة الهيئة باختيار الشعار وتحديد الفائز في المسابقة.
 -3يلتزم جميع المشلتركين بقبلول قلرار مجلل االدارة علن إختيلار الفلائز وهلو قلرار
نهائي.
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خامسا  :الجائزة
 -6سيتم إختيار فائز واحد في المسابقة مقابل جلائزة ماليلة قلدرها (  5000دينلار )
خمسة االف دينار وشهادة تقدير من الهيئة.
 -1يلتلللزم الفلللائز بلللعجراء التعلللديالت أو اإلضلللافات إن وجلللدت ضلللمن مبلللل المك فلللأة
المخصص.
خامسا ً :تقديم المشاركات
 -6تقللللدم جميللللع المشللللاركات لللللدج هيئللللة النقللللل البللللري -االدارة العامللللة ضللللاحية
الروضلللة -شلللارع هملللذان -مقابلللل كازيلللة الخرابشلللة فلللي المديريلللة الماليلللة /قسلللم
العطلللاءات والمشلللتريات ،بحيلللث تكلللون مغلقلللة ومختوملللة ويكتلللب عليهلللا إسلللم
وعنوان ورقم هاتف المتقدم.
 -1آخر موعد إلستقبال المشاركات سيكون في موعد أقصلاه السلاعة الثالثلة ملن بعلد
ظهر يوم االحد الموافق  1064/66/61وللن يلتم قبلول أي مشلاركات بعلد الموعلد
النهائي مهما كانت األسباب.
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