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 رسالة دعوة
 

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

( لسينة 93ة تنظيم النقل البري والواردة في  ايانوا النقيل ال يام لبرريا  رايم  تماشياً مع أهداف هيئ
وت ديالته والمتمثبة بتنظيم خدمات النقل ال ام واإلشراف عبيه وتببية الطب  عبى خدمية النقيل ال يام  0202

 ل ام.وتوفيرها بالمستوى الجيد والربفة المالئمة، وتشجيع المنافسة ومنع االحترار ف  اطاع النقل ا
 

ت با هيئة تنظيم النقل البري عا طرح دعوة تشغيل لتوفير خدمة النقل ال ام لمستشفى جرش وعجبوا 

 ال سرري  روحدة استثمارية واحدة عبى الخطيا التالييا :

 

 المسار: اسم الخط:

مجمع عجبوا / اشارة اشتفينا / اشارة عبيبيا /  مجمع عجبوا / المستشفى ال سرري

 رري.المستشفى ال س

مجمع جرش/ دير البيات / سوف  / المستشفى  مجمع جرش / المستشفى ال سرري 

 ال سرري

 

 

خط   تشغيل لب مل عبى خطوط النقل ال ام ف بى الشررات الراغبة ف  تقديم خدمات نقل الررا 

 امة والخاصة والشروط ال لبم ايير وفقًا الطرح تقديم عروضهم الفنية والمالية وذلك اعاله ايد النقل ال ام

هيئة تنظيم  اانوا و 0202( لسنة 93النقل ال ام لبررا  رام   الدعوة باالستناد الى اانوا ضما الواردة

 واالنظمة والت بيمات الصادرة بموجبهما . 0200( لسنه 4  رام النقل البري
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 أوالً: الشروط الخاصة لدعوة التشغيل.

 شروط المتقدم للدعوة -1

متقدم شررة مسجبة لدى وزارة الصناعة والتجارة ف  الممبرة األردنية الهاشمية أو يروا الأا  .1

 إئتالف ما شررتيا او ارثر.

تقديم هيرل تنظيم  واضح لبشررة يبيا الرادر الفن  واالداري بما ف  ذلك ت ييا مدير فن  . 0

 لبشررة.

المرفق س  االعداد الواردة ف  تقديم ما يثبت ادرته عبى توفير المرربات الضرورية لبتشغيل ح. 9

 ويتم ذلك بإرفاق اتفااية توريد حافالت مع شررة مصن ة او مورده لبحافالت. ( 0رام  

 

 مدة العقد : -2

 

تبتزم الجهة المتقدمة لدعوة التشغيل والت  تحال عبيها هذه الدعوة بتوايع عقد تشغيب  مع الهيئة  .0

 وبالمدة الت  تراها الهيئة مناسبة. سنوات( اابل لبتمديد بموافقة الطرفيا02  مدته

الهيئة بابالغ المرخص له ابل سنة ما تاريخ انتهاء ال قد برغبتها ف  تمديد ال قد، وف  هذه  تقوم  .0

 الحاله يروا التمديد بموافقة الطرفيا .

 

 تقديم العروض والوثائق المطلوبة: -3

 

الية وفق النماذج المرفقة ف  هذه الدعوة عبى رافة المتقدميا لدعوة التشغيل تقديم عروضهم الفنية والم

نسخ مصورة لب رض الفن  بحيث تروا مغبقة ومختومة ومواع عبيها ما  ثالثعبى نسخة أصبية و

المفوض او المفوضيا بالتوايع حس  االصول  بحيث يتضما ال رض الخاص بالدعوة ايد الطرح 

 عبى المغبفات المغبقة التالية ضما مغبف واحد:

 

 -وثائق قبول العروض المقدمة ويحتوي على:مغلف  3/1

صورة حديثة مصدقة عن شهادة التسجيل للشركة صادرة من وزارة الصناعة والتجارة تبين  .1

 الغايات والتي تشمل النقل العام للركاب وراس المال والمفوضين بالتوقيع .

تى ولو كان تعاملهم براءة ذمة مالية )لكافة الشركاء( لتاريخ تقديم العروض صادرة عن الهيئة ح .2

 مع الهيئة من خالل شركات أو عقود أخرى.
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تقديم دراسة جدوى اقتصادية للدعوة تبين على سبيل المثال ال الحصر المصاريف التأسيسية   .3

 والمصاريف الثابتة والمتغيرة, بيان االرباح والخسائر المتوقع والتدفقات النقدية المتوقعة.

و المفوضين بالتوقيع حسب النموذج المرفق بالدعوة كما هو في نموذج التزام موقع من المفوض ا .4

 (.2المرفق رقم )

كتاب مالءة من احد البنوك المرخصة يشير الى حسن السيرة للعميل ووفائه بالتزاماته تجاه البنك  .5

 (.3حسب النموذج المرفق )مرفق رقم 

الجهات الممولة يفيد  ب رسمي من احد البنوك المرخصة مختوم وموقع حسب االصول او احدرتا .6

 بالتزام البنك لتقديم التسهيالت لتمويل المشروع.

 

 

 الدعوة:مغلف كفالة دخول  3/2

خمسة آالف دينار   دينار أردن ( 0222بقيمة  عبى المتقدم لبدعوة تقديم رفالة بنرية لدخول الدعوة 

ية ألمر عطوفة مدير عام بمغبف منفصل سارية المف ول لمدة ثالثة أشهر ما تاريخ فتح ال روض الفن

 .(4)مرفق رقم النموذج المرفق هيئة تنظيم النقل البري باإلضافة  لوظيفته حس  

 

 مغلف العرض الفني: 3/3

إضافة إلى جميع  يحتوي عبى الم بومات المطبوبة حس  نموذج ال رض الفن  المرفق ف  الدعوة،

 ذلك لا تنظر البجنة ف  ال روض المقدمة. الوثائق المطبوبة لتوثيق ما ورد ف  ال رض الفن ، وبغير

 

 مغلف العرض المالي: 3/4

عبى المتقدم لبدعوة تحديد مقدار البدل المال  السنوي الذي سيتم دف ه لبهيئة  مقابل تشغيل الخطيا 

 . (0مرفق رام  مدار البحث 

 

 مواصفات الحافالت -4

 ال ام الصادرة عا الهيئة  يبتزم المرخص له بالمواصفات والشروط الالزمة لحافالت النقل

( والمرفقة ضما هذه  0603( صفحة رام    0202والمنشورة ف  الجريدة الرسمية عدد  

إضافة إلى ما هو وارد ف  اانوا السير وأية شروط فنية إضافية تراها  (6 مرفق رام الدعوة 

 الهيئة مناسبة.
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 التشغيل -5

 يتوج  عبى المتقدميا لبدعوة ما يب :

 وريد الحافالت المتوسطة خالل مدة ال تتجاوز أرب ة أشهر ما تاريخ التببيغ باإلحالة.االلتزام بت .0

بما  (7المرفق رام  اإللتزام بتطبيق متطببات مشروع أنظمة النقل الذرية ف  الحافالت حس   .0

 (.4يتماشى مع ما ورد ف  البند رام  

ت الفنية عا أعداد وحررة الررا  التحقق ما الم طيات الفنية لبخط ايد التشغيل بإجراء الدراسا .9

 ووسائط النقل ف  الوحدة التشغيبية .

تقديم خطة تشغيل مترامبة ضما ال رض الفن  بحيث تشتمل عبى ريفية تقديم الخدمات ضما  .4

المواصفات والم طيات الواردة ف  هذه الشروط ومالحقها آخذة ب يا االعتبار أعداد الحافالت 

ائقيا والفنييا واإلدارييا وأجهزة الراابة والتفتيش وساعات ال مل وتوافها لبصيانة وإعداد الس

 .(0المرفق رام  عبى اا ال تقل اعداد الحافالت عا ما هو مبيا ف  ، اليوم  ف  الخطة التشغيبية

تقديم خطة أو مقترح لبريفية الت  سيتم ال مل  بها إلجراء الصيانة الدورية والواائية لبوسائط  .0

 يتم بها ت ويض عدم تواجدها بما ال ين رس عبى التردد واألداء.والطريقة الت  س

تقديم ما يثبت بأنه اادر   سواء بنفسه او عا طريق الغير( عبيى القييام بإعميال الصييانة الواائيية و  .6

 الدورية واإلصالحات الضرورية و الغسيل .

لنقيل البيري اليواردة في  اإللتزام بت بيمات الشروط والمؤهالت الواج  توافرها ف  سائق  وسيائط ا .7

 .(8المرفق رام  

 يبتزم المرخص له بأية متطببات تشغيبية تراها الهيئة مناسبة. .8

 

 تقييم العروض واالحالة -6

 

 
يج  أا يحقق المتقدم لدعوة التشغيل رافة الشروط والمتطببات الواردة ف  هذه الدعوة وسيتم إستب اد  6/1

 ((.3 مرفق رام  ة ف  نموذج المطابقة جميع الشروط الوارد هأي عرض ال يتوفر في

الواردة ف  نموذج المطابقة                   ستخضع ال روض المستوفية لبشروط والمتطببات  6/0

المرفق           ل مبية التقييم الفن  حس  أسس التقييم الفن  الواردة ف   ((3 مرفق رام  

 .(02رام  

% فما فوق ف  عالمة التقييم الفن ، 72الت  تحقق عالمة  الفنية للعروض المالية العروض فتح يتم  6/3
 %(.00مغلقة في حال حصول المتقدم على عالمة أقل من ) ويتم إعادة ال روض المالية

 
% روزا نسب  ما التقييم النهائ  وسيتم إعطاء ال رض المال  72سيتم إعطاء عالمة التقييم الفن   6/4
 نهائ .% روزا نسب  ما التقييم ال92
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 يتم منح ال المة النهائية لب رضيا المال  والفن  وفقاً لبم ادلة التالية:  6/0
72 %x  +  92عالمة ال رض الفن %x )البدل المال  المقدم ما المنااص  

   أعبى بدل مال  مقدم لبدعوة(                                                   
 الذي يحقق أعبى عالمة ف  التقييم النهائ   الفن  والمال (. مستتم اإلحالة عبى المتقد 6/6

 لبجنة ال طاءات إعادة طرح او الغاء دعوة التشغيل  دوا بياا األسبا . 6/7

 
 
 كفالة حسن التنفيذ -7

 
 حسا دخول دعوة التشغيل او الشيك المصدق برفالة عبى المتقدم الذي يحال عبيه الدعوة استبدال رفالة

دينار( 02222المرفق بالدعوة أو مببغ   النموذج يمة  ت ادل ثالثة أض اف البدل السنوي وفقالتنفيذ بق

 (00 مرفق رام خمسوا الف دينار ايهما ارثر

 

 البدل  - 8

دفعات ربع سنوية متساوية               للخدمات )نقداً أو بموجب شيك مصدق( على  لسنوييدفع البدل ا 8/1
 قدما".)كل ثالثة اشهر( تدفع م

إذا لم يقم المرخص له بدفع قيمة البدل المستحق للهيئة في الموعد المحدد يضاف على المبلغ  8/2
 % من قيمة البدل غير المدفوع شهرياً ويتم احتساب كسور الشهر شهراً .1المستحق ما نسبته 

 

 ثانياً: الشروط العامة لدعوة التشغيل

 روط دعوة التشغيل:ت تبر الوثائق التالية جزء ال يتجزأ ما ش - أ

لتشغيل خطوط نقل الررا  وتقرأ مع أسس  أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح  -0

                    0223وشروط منح التراخيص والتصاريح لتشغيل خطوط نقل الررا  لسنة 

 .(00 مرفق رام 

 نموذج مستند االلتزام. -0

 نموذج المالءة المالية. -9

 التنفيذ. نموذج رفالة حسا  -4

 نموذج المطابقة االولية لب روض. -0

 نموذج ال رض الفن . -6

 نموذج ال رض المال . -7

http://www.ltrc.gov.jo/Portals/0/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D8%B3%D8%B3%20%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD.pdf
http://www.ltrc.gov.jo/Portals/0/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D8%B3%D8%B3%20%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD.pdf
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المواصفات والشروط الالزمة لحافالت النقل ال ام الصادرة عا مجبس ادارة الهيئة والمنشورة  -8

 .0603صفحة رام  0202ف  الجريدة الرسمية عدد 

الصادرة  0204وسائط النقل البري لسنة  ت بيمات الشروط والمؤهالت الواج  توافرها ف  سائق  -3

 – 9778صفحة رام   0030عا مجبس ادارة الهيئة والمنشورة ف  الجريدة الرسمية عدد 

9773.) 

 موعد تقديم ال روض. -  

الموافق        االرب اءظهراً ما يوم  (00الثانية عشرة   آخر موعد لتقديم ال روض الساعة

نفس اليوم ف  ب د ظهر  ما تمام الساعة الواحدةة ف  يتم فتح ال روض الفنيسو  0/00/0204

مقر إدارة الهيئة وما ابل البجنة المشربة لهذه الغاية  وبحضور ما يرغ  ما المتقدميا 

 او ما يفوضه.لبدعوة 

 دينار غير مستردة. ةدينار( مائ 022ثما نسخة دعوة التشغيل   -ج  

 ثالثاً: شروط أخرى

 النقل لتشغيل خطوط القانونية لمنح التراخيص المرج ية باعتبارها البري النقل تنظيم هيئة مع الت ااد يتم .0

 . ال ام

لهيئة تنظيم النقل البري ت ديل مسارات الخطوط و/او مرارز االنطالق و/ او نقاط التحميل والتنزيل  .0

 وما يت بق بها حس  ما تقتضيه الضرورة ب د اجراء الدراسات الالزمة.

بالت رفة  أجور النقل( ربما توافرت لديها االسبا  الت  تبرر ذلك مع االخذ ب يا لبهيئة إعادة النظر  .9

االعتبار أسساً عديدة ما بينها أس ار المحرواات والرام القياس  لتراليف الم يشة وذلك لضماا تحقيق 

 ال دالة لبمرخص له والرار .

عا طريق زيادة ترددات  يبتزم المرخص له بتغطية الطب  عبى خدمات النقل خالل مدة ال قد .4

ً ف  حال اثبتت الدراسات الت  تجريها الهيئة  الرحالت و/أو زيادة أعداد الوسائط ويروا ذلك إلزاميا

الحاجة لذلك وخالل فترة أرب ة شهور ما تاريخ تببيغ المرخص له بذلك مع تحديد الفئة وموديل 

طة النقل الواحدة  الذي تم تحديده ف  ال رض الحافبة ، ويتم زيادة البدل المال  حس  البدل المال  لواس

 .غايةالمال  لبمتقدم وف  حال عدم ايامه بذلك يحق لبهيئة الت ااد مع مرخصيا اخريا لهذه ال

يبتزم المرخص له بالتشغيل حس  األواات الت  ستحددها الهيئة الحقا" بالتنسيق مع ادارة المستشفى  .0

 وعبى مدار االسبوع.

وريد وتجهيز وترري  وصيانة موااف التحميل والتنزيل الت  تحددها الهيئة يبتزم المرخص له بت .6

وحس  التصميم والمتطببات الت  تحددها الهيئة وذلك بالرجوع إلى اائمة المورديا والمصن يا الذيا 
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،حيث ت تبر هذه الموااف مرافق لبنقل ال ام وتؤول مبريتها لهيئة تنظيم  سيتم إعتمادهم ما ابل الهيئة

  (.09نقل البري مرفق التصاميم المقترحة ف  المرفق رام ال

يحق لبمرخص له استخدام حافالته لغايات الدعاية واالعالا وفق االسس الم تمدة لهذه الغاية ويتم  .7

الدعاية واإلعالا لصالح الهيئة عبى اا ال تت ارض مع المواصفات  ايمة عقود% ما 02إاتطاع 

 أو الش ار أو البوا.ال امة لبحافالت ما حيث الشرل 

 االلتزام باأللواا وتصاميم االشرال الخارجية لبحافالت المتوسطة الت  تقرها الهيئة. .8

االلتزام ب د االحالة بإظهار الم بومات التالية لبررا  بترري  لوحة  إلرترونية مضاءة                    .3

 لخط . الزجاج االمام  والجانب  والخبف ( لبياا اسم ومسار ورام ا

يبتزم المرخص له بشمول جميع ال امبيا لديه بأحرام اانوا الضيماا االجتمياع  ووفقياً  .02

 ألحرام اانوا الضماا االجتماع  .

االلتزام ب د االحالة بتوفير مقر رئيس / مرت  الدارة عمل الوحدة التشغيبية بمساحة ال  .00

وعبيه االلتزام  ( متر مربع مزود بخطوط هاتفية حس  الحاجة وخط فارس62تقل عا  

بمواع المرت  الموافق عبيه ما ابل الهيئة ويمنع تغيير المواع ابل الحصول عبى موافقة 

 الهيئة المسبقة.

لرل  (0م90 االلتزام ب د االحالة بتوفير ساحات مبيت لبحافالت بمساحة ال تقل عا  .00

 حافبة. 

 طائبة تحت السارية القوانيا األردنية حس  والررا  والسائقيا الحافالت رافة تأميا .09

 إنهاء و/أو فسخ ال قد. و/أو الخدمة ما الحافالت الحافبة/ إخراج
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 (1مرفق رقم ) 

  

 .عسكريجرش وعجلون المجمع عجلون / مستشفى  اسم الخط

 مجمع عجلون / اشارة اشتفينا / اشارة عبيلين / المستشفى العسكري. المسار

 التعرفة
 فلس 053  (كريــالعسمجمع عجلون / المستشفى )

 

 اماكن التحميل والتنزيل
المستشفى العسكري. ,اشارة عبيلين  ,اشارة اشتفينا  ,مجمع عجلون  باالتجاهين  

راكب 23حافالت متوسطة التقل سعتها المقعدية عن 3  عدد الحافالت المتوسطة  

عدد مواقف التحميل 
والتنزيل المزودة بمظلة 

 ومقاعد
2  

ميل عدد مواقف التح
 والتنزيل بدون مظلة ومقاعد

4  
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 .عسكريجرش وعجلون ال/ مستشفى  جرشمجمع  اسم الخط

 المسار
 مجمع جرش/ دير البيات / سوف  / المستشفى ال سرري

 التعرفة
 فلس033  (كريــ/ المستشفى العس جرشمجمع )

 

 اماكن التحميل والتنزيل

,مسجد الزهراء ,مركز صحي سوف  مصنع السلطان لاللبان , جرشمجمع التحميل : 
المستشفى العسكري. , قصر الكايد ,مكتب السنديانة  

.التنزيل : مقبرة سوف , بلدية سوف , المركز االمني , مسجد فاطمة الزهراء  

راكب 23حافالت متوسطة التقل سعتها المقعدية عن 3  عدد الحافالت المتوسطة  

عدد مواقف التحميل 
لة والتنزيل المزودة بمظ

 ومقاعد
4 

عدد مواقف التحميل 
 والتنزيل بدون مظلة ومقاعد

7  
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 (2)مرفق رقم
 نموذج مستند التزام 

نحا المفوضيا بالتوايع عا........................................ وحس  سجبها التجاري    

...........(  والمسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة، وب د إطالعنا عبى دعوة التشغيل رام  .

وبما جاء بها ما الت بيمات والشروط ، نقدم عرضنا المال  والفن  المرفق  ونبتزم بالقيام 

بتنفيذ رافة الشروط الواردة ف  دعوة التشغيل رما وردت ، ورذلك نبتزم بأا يبقى هذا ال رض 

  ( يوماً اعتبارا  ما ........./....../.......90المال  والفن  اائماً لمدة  

 -المرفقات / نبيا فيما يب  جميع المرفقات الت  يتروا منها عرضنا : 

0. ........................................................................ 

0.  ........................................................................ 

9. ........................................................................ 

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

رما نفوض السيد ................................................... بتمثيل .......... ف  رافة 

 اإلجراءات والتببيغات المت بقة بهذا ال رض لدى الهيئة.

 يا بالتوايع حس  السجل التجاري: المفوض

 الختم     التوقيع      االســــــــــــم    

0............................................. . 

0............................................  . 

9............................................. . 

 ...............................................ال نواا/:.......................

 ص.                    ( الهاتف                    ( الفارس                      (
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 (3مرفق رقم )

 

 نموذج مالءة مالية

 
 التاريخ:___________

 الـراـم :___________

 

 

 السادة هيئة تنظيم النقل البري المحترمين.

 ردنعمان/ اال

 

 

 تحية واحتراما,,,,

يشهد بنك ............................... بأا عميبنا السادة/ السيد/ السيدة................................ الذي 

يقيم ف  ..................................... اد ت امل مع البنك منذ ....................... ولم يسبق له خالل 

ولغاية تاريخه اا تخبّف او نقض أي ما إلتزاماته تجاه البنك بموج  أي عقد و/أو اتفااية و/أو  فترة ت امبه

 تفاهم و/أو ترتي  مع البنك.

 

واد أعطيت هذه الشهادة بناء عبى طببه ودوا أي مسؤولية أو التزام عبى البنك أو أي ما موظفيه تجاه أي 

 جهة.

 وتفضلوا بقبول االحترام والتقدير,,,

 

 

 سم البنك: .........................ا

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

 دعوة تشغيلنموذج كفالة دخول 

 
 

 رقم الكفالة : 
 

 كفالة بنكية 

 
 باإلضافة لوظيفته .   عطوفة مدير عام هيئة تنظيم النقل البريالسيد 

 
 

.................................. يرفيييييل بنيييييـك بنـيييييـاءاً عبيييييى طبييييي  ال مييييييـل ..........
.......................................... فــييـرع               ( ال ميييل المييذرور أعيياله بمببيييغ        

/   /        خمسة وعشروا الف دينار لمدة ثالثة أشهر تبيدأ ميا تياريخ ميا(     دينار   00222
 . 0204  /   /    تاريخ ولغاية0204

الخاصيية بتشييغيل خييط النقييل  (    0204/راـييـم            دعييوة تشييغيلرفاليية دخييول وذلييك     
  . ال ام  الزرااء/الجام ة االردنية(

 
 

وبيالرغم  خالل فترة سريانهاونت هد بدفع ايمة الرفالة اليرم عند اول مطالبة خطية منرم 
 .ول ( ما حصول اية م ارضة أو ممان ة ما ال ميل   المرف
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 (5مرفق رقم )
 

 

 

 نموذج العرض المالي 
 
 

البدل المالي السنوي عن كافة وسائط النقل = 
 رقما:).............(

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



14 

 

 
 

 (6مرفق رقم )
 
 

المواصفات والشروط الالزمة لحافالت النقل العام 

الهيئة والمنشورة في الصادرة عن مجلس ادارة 

 .1651صفحة رقم  5525الجريدة الرسمية عدد 
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 (7مرفق رقم )

 
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 عطوفة مدير عام هيئة تنظيم النقل البري

 

بتطبيق متطلبات مشروع أنظمة النقل الذكية في الحافالت المملوكة لي  تعهد أنا الموقع أدناه  أ

جرش / مستشفى  جرشمجمع ( )عسكريجرش وعجلون الون / مستشفى مجمع عجلعلى خطي )

(.عسكريوعجلون ال  

 

 

 للتلطف بإعتماد هذه المعلومات لديكم.

                                                                                             

 

وعليه أوقع         

 

االسم :                                                                             

    

التوقيع :                                                                    

 

   :التاريخ                                                                   
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 (8مرفق رقم )

ب توافرهاااا تعليماااات الشاااروط والماااجهالت الواجااا

 2514فاااي ساااائقي وساااائط النقااال الباااري لسااانة 

الصااااادرة عاااان مجلااااس ادارة الهيئااااة والمنشااااورة 

صاااااافحة   5211فااااااي الجرياااااادة الرساااااامية عاااااادد 

 (.3771 – 3778رقم  )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

 (1مرفق رقم )
  نموذج المطابقة الفنية

 غير مطابق مطابق البند الرقم

   وزارة الصناعة والتجارةصورة حديثة مصدقة عن شهادة التسجيل لدى  1

   براءة ذمة صادرة عن الهيئة وسارية المفعول لتاريخ تقديم العروض 2

   دراسة جدوى اقتصادية للدعوة 3

   كفالة دخول الدعوة )وفق الصيغة المرفقه بالدعوه( أو شيك مصدق بالقيمة . 4

   نموذج مستند اإللتزام موقع حسب المفوض بالتوقيع وفق األصول 5

6 
كتااام مااالءة ماان أحااد البنااوي المرخصااة يشااير  لااى حساان الساايرة للعمياال ووفا ااه 

 بالتزاماته تجاه البنك حسب النموذج المرفق.
  

0 
كتاب رسمي من أحد البنووك المرخصوة مختووم وموقوع حسوب ا صوول  أو أحود 

 الجهات الممولة يفيد بإلتزام البنك لتقديم التسهيالت لتمويل المشروع.
  

8 

حيييافالت 6 تفااييية توريييد ميييع شييررة مصييين ة أو مسييتوردة لبحيييافالت بتوريييدإ

راريي  خييالل أرب يية أشييهرما تيياريخ  09التقييل سيي تها المق دييية عييا  متوسييطة

 التببيغ باإلحالة. 

  

9 
ت هييد ميييا الميييرخص لييه  بتطبييييق متطببيييات مشيييروع أنظميية النقيييل الذريييية فييي  

 (.02الحافالت حس  المرفق رام  
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 (15مرفق رقم )

 
 أسس تقييم ال روض الفنية المؤهبة المقدمة لدعوة التشغيل

 

 عناصر التقييم

التوزيع النسبي لمكونات 

 عناصر التقييم

الحد األعلى لنسبة العنصر من 

 (155اإلجمالي )

 
 سنة صنع المركبات -1

 
 

02 
0200 
0204 

                                  

02 
00 
 

 

 

2- 
 لحافالتالخطة التشغيلية ل -أ

 خطة الصيانة -ب

 استخدام تكنولوجيا المعلومات: -ج

نظام اإلتصال ما بين الحافالت والميدان وإدارة  -1ج/

 العمليات 

 نظام مراقبة وتتبع الحافالت  - 2ج/           

 
02 
0 

00 
0 

0 

 
 00  مواصفات الحافالت  -3

 
 المقترح المقدم لتحصيل األجور -4

 02 

 جدوى االقتصادية الحقيقيةدراسة ال -5
 

 02 0 الربفة لبريبومتر -
 م دل ال ائد الداخب  المتواع -

0 

 

  اإلنطباع العام -6
 02 

 الخبرة السابقة للشركة في مجال النقل العام -7

 (1-5سنوات خبرة ) 

  سنوات 5اكثر من 

 
 
0 
02 

 0 -  المخالفات السابقة  إن وجدت -8
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 (11مرفق رقم )

 
 التنفيذنموذج كفالـــة حسن 

 كفالـــة بنكيــة
 
 
 

 السيد عطوفة مدير عام هيئة تنظيم النقل البري, باإلضافة لوظيفته.            
 
 
 

 تحية طيبة وبعد,,
 

بناًء عبى طب  ال ميل ............................................. يرفل بنك 

....فرع            ( ال ميل المذرور أعاله ........................................................

ال قد والمبرم بينه وبيا هيئة تنظيم النقل البري  كفالة لضمان حسن تنفيذبمببغ ................ 

بتاريخ ...............لمدة سنة رامبة إبتداًء ما تاريخ  ........./....../....... وتجدد هذه الرفالة 

ً ودوا الحصول عبى موافقة ال ميل عبى التجديد غير المشروطة وغير القابب ة لبنقض تبقائيا

هيئة تنظيم النقل البري او لحيا ورود رتا   وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول ما بقيت لدى

 بالغائها ما المدير ال ام لبهيئة او اعادتها. 

 

ميا حصيول ايية ونت هد بدفع ايمة الرفالة اليرم عند اول مطالبة خطيية مينرم ، وبيالرغم 

 م ارضة أو ممان ة ما ال ميل   المرفول ( ل دم دفع ايمة هذه الرفالة.
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 (12مرفق رقم )
 

أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتشغيل 
 2551خطوط نقل الركاب وتعديالتها لسنة 
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 (13مرفق رقم) 
 التصاميم المقترحة لمواقف التحميل والتنزيل

 
 

 تحميل وتنزيل بدون مظلة ومقاعدمواقف  - أ

 
 
 
 
 
 

 موااف تحميل وتنزيل بمظبة ومقاعد -  
  سيتم تزويدرم بالتصاميم والمخططات التفصيبية ب د اإلحالة(


