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 )نموذج عرض المناقصة(

 النقل البريالسٌد عطوفة مدٌر عام هٌئة تنظٌم 

( ووفقااً للتعلٌمااو والواروط العاماة   / لاوامم ااصاة2/2021   بناًء على دعوة العطااء رقام )
موارو  بنااء القاعادة المٌوميانٌاة علاى  والااصة والمواصفاو المرفقة بها فإننً أقدم عرضاً وأوافا  

 تنظٌم النقل البري باألسعار والوروط الااصة والعامة والمواصفاو المبٌنة فً هذا العرض.لهٌئة 

( ٌوماً اعتباراً من التارٌخ المحدد من قبليم  120 وإننً ألتمم بؤن ٌظل هذا العرض قائماً لمدة )
( بتمثٌااال                                                يااااار موعاااد اٌااادا  العاااروض وأفاااوض الساااٌد )

 مإسستنا / وريتنا فً يافة اإلمراءاو والتبلٌغاو المتعلقة بهذا العرض لدى دائرتيم.

 المفـــوض بالتوقٌـــع

 اســم المناقــص : .............................................................

 .................اسم صاحب الورية : .............................................

 الاـاتـــم

 العنوان: ..........................................................................................................
البرٌاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد اإلليتروناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااً : 

.................................................................................................. 
 (               ( فايـس )             ( هاتـف )                ( الرمم البرٌدي )               ص .ب )

 (     الرقم الضرٌبً )

 -المرفقاو:) أبٌن فٌما ٌلً ممٌع المرفقاو التً ٌتيون منها عرضً ( :

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 
 

    

 

 .ن ٌرف  بالعرض عند تقدٌمه ٌمب أن ٌعبؤ هذا النموذج باليامل وأ*  
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 ِمذِخ : 2

 

ترغاااب هٌئاااة تنظاااٌم النقااال الباااري بااادعوة الوااارياو المتاصصاااة والتاااً لااادٌها القااادرة الفنٌاااة علاااى 

تنفٌااااذ المواااارو خبمومب راصااااة مهاااان حدٌثااااة صااااادرة عاااان ومارة الصااااناعة والتمااااارة للموااااارية 

 .فً هذا العطاء 

  

 اٌٙذف اٌشئ١غٟ  ِٓ اٌّششٚع: 2.2
 

 

 
وتحدٌث وانواء نظام فعال ومتطور ٌحتوي على امراءاو اليترونٌة ٌوايب توفٌر وتطوٌر 

التينولومٌا الحدٌثة بحٌث ٌتم تحمٌل يافة انوا  المعلوماو ومنها : الصور خ الفٌدٌو خ المعلوماو البٌانٌة 

ونقل خ المعلوماو الميانٌة وسهولة الرمو  الٌها وقدرتها على التحدٌث والموارية بٌن مستادمً النظام 

واقع الحال للنقل العام وبيافة انماطها : التيسً خ السٌاحً خ التامٌر والحافالو خ ورياو الوحن ....الخ 

هٌئة تنظٌم المستقبلً والتاطٌط فً إطار السعً الدائم ل التنبإوتسهٌل اتااذ القرار المناسب والقدرة على 

خ و استادام تقنٌاو ذياء األعمال الحدٌثة لتطوٌر قطا  النقل البري الااص بنقل الرياب النقل البري

Business Intelligence) استاراج تقارٌر ومإوراو لها الوؤن فً الدراساو والتنبإاو )

 المستقبلٌة.

 ٔطبق اٌّششٚع : 2.0

مااارو( و -المرقااااء-تااام انماااام العمااال فاااً المرحلاااة ااولاااى و التاااً تتضااامن )ارباااد
 لثالثة حسب المدول ادناه :فً هذا العطاء سٌتضمن المرحلتٌن الثانٌة و ا

 

 المحافظاو المستهدفة اسم المرحلة

 المفر  -مادبا  –اليرك  –عمان  المرحلة الثانٌة

 العقبة -معان  –الطفٌلة  –عملون  –البلقاء  المرحلة الثالثة 

 و الثالثة.ثانٌة وفً هذا العطاء سٌتم استهداف المرحلة ال
 

 ِىٛٔبد اٌّششٚع : 2.1

 وهً: اربع مراحل  ٌتيون المورو  من
المرحلاااة ااساااتطالعٌه: مرحلاااة تقٌاااٌم النظاااام العامااال حالٌاااا و ااطاااال  علاااى يافاااة اانظماااة  .1

و ااطااااال  علااااى المتطلباااااو المسااااو المٌاااادانً المطلوبااااة للمرحلااااة الثانٌااااة خ المرتبطااااة بااااه
 بااضافة الى متطلباو المسو المٌدانً التً تمو فً المرحلة األولى.

: باساااااااتادام التقنٌاااااااو الحدٌثااااااة بحٌاااااااث توااااااتمل علااااااى أعماااااااال  المرحلااااااة التحضااااااٌرٌة .2
قواعااااد البٌاناااااو المغرافٌااااة وااسااااتمارة االيترونٌااااة  والتمربااااة  المسااااو باسااااتادام تحضٌر

القبلٌااااة لمرحلااااة المسااااو المٌاااادانً للمعلوماااااو المٌوميانٌااااة المطلوبااااة و وبرممااااة األنظمااااة 
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ا علاااى سااابٌل المثاااال ا الحصااار : والتطبٌقااااو والميونااااو الالمماااة إلدااااال المعلومااااو منهااا
مسااااراو وااابية اطاااوط النقااال العاااام الداالٌاااة والاارمٌاااة فاااً محافظااااو المرحلاااة ااولاااى 

 ومسو مواقع ورياو التامٌر ...الخ
مرحلااااة المسااااو المٌاااادانً وذياااااء ااعمااااال وادواو التحلٌاااال : المسااااو المٌاااادانً التااااً تواااامل  .3

ا الماتلفااااة ومعالمااااة وتاااادقٌ  وتنظٌااااف األطاااار اإلحصااااائٌة والمغرافٌااااة بتفاصااااٌلها وطبقاتهاااا
البٌاناااااو اإلحصااااائٌة والمغرافٌااااة ونواااارهاخ وضاااامان تراساااال البٌاناااااو ماااان المٌاااادان إلااااى 
قواعاااد البٌانااااو علاااى الااااوادم الرئٌساااة بطااار  ةمناااة تحاااافظ علاااى ساااالمة وسااارٌة البٌانااااو 
وتااااوفٌر التاااادرٌب والاااادعم الفنااااً المصاااااحب وذلااااك ضاااامن عاااادد ماااان المتطلباااااو الرئٌسااااٌة 

لااااى النحااااو المبااااٌن فااااً هااااذه الوثٌقااااة و حسااااب الماااادول الممنااااً لمراحاااال المواااارو  و وع
 تقارٌر انماماو ليل مرحلة .

 المرحلة النهائٌة :  .4
 .  سوحاو المٌدانٌة و تسلٌم تقارٌر انماماو ليل مرحلةمبعد اانتهاء من يافة ال

 

 

 اٌّششٚع :ٚطف  2.2

 

قة العطاء باإلضافة إلى أي أعمال أارى مومولة بتنفٌذ ممٌع ااعمال المطلوبة فً وثٌ المتعهدٌقوم 

 بهذه ااتفاقٌة خ ومن ضمن هذه ااعمال :

 واألمهمة اوٌالبرمم وربط فحص لخٌتوغ فخٌتعر لخٌتنم تطوٌرخ برممةخ تصمٌمخ تحلٌلخ -
 الااصة.

 مٌوتقد العطاء وثائ  بمومب الالممة ةٌالتحت ةٌوالبن المطلوبة والمعداو األمهمة بٌوتري دٌتور -
  .الادماو المعرفة فً وثٌقة العطاء

 توفٌر وتقدٌم طرٌقة عمل لتويٌد المودة على األنظمة وحسب مواصفاو وثائ  العطاء. -
 5تقدٌم ممٌع ادماو الدعم الفنً والصٌانة والصٌانة الوقائٌة لألنظمة والتطبٌقاو والبرامج ولمدة     -

 ,upgradesللنسخ المقدمة )سنواو بما فً ذلك اإلصداراو المدٌدة وإصالح اإلصدار 
updates, bug fixesللصٌانة  الالممة الغٌار قطع وتريٌب رٌتوف إلى باإلضافة ( والضمان

 حسب األعمال تيون أن مع مراعاة المذيورة األمهمة مع وربطها وفحصها وتوغٌلها وتطوٌرها
 .العطاء ووثائ  و مواصفا

 .ة حسب ما ورد فً وثٌقة العطاءٌالمعن طرافاأل لدى النظام لمستادمً والتدرٌب المعرفة نقل -
 فً ورد ما عٌمم إلى باإلضافة ووثائ  اوٌبرمم من رهٌتطو تم ما عٌومم المطلوبة الوثائ  تقدٌم -

 أو المناقص من المقدم الفنً العرض فً سواء ورد ما ٌعومم مٌالتسل متطلباو من العطاء قةٌوث
 ويما ببناء القاعدة المٌوميانٌة لهٌئة تنظٌم النقل البري والااصة المراسالو أو لها المالح  التابعة

 .العطاء فً وثائ  ورد
 حسب ما ورد فً وثٌقة العطاء. الصٌانةتقدٌم أعمال  -
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 ششٚط اٌّشبسوخ ٚأعظ اٌزم١١ُ اٌفٕٟ ٌٍؼطبء 0

علااى المناااقص المتقاادمٌن للعطاااء أن ٌيااون لاادٌهم الاباارة المطلوبااة فااً تنفٌااذ ممٌااع ميوناااو المواارو  

( باإلضاافة الاى (BIرئٌسٌة والمسوحاو المٌدانٌة وأنظمة المعلوماو المغرافٌة وأنظماة ذيااء األعماال ال

 .توفر فرٌ  عمل ٌحوي ممٌع التاصصاو المطلوبة لميوناو المورو 

 

 طش٠مخ رمذ٠ُ اٌؼشٚع  0.2

غخخ أط١ٍخ ٚصالس ٔغخ ٠طٍت ِٓ إٌّبلض اٌّزمذَ ٌٍؼطبء رمذ٠ُ ػشٚضٗ اٌف١ٕخ ٚاٌّب١ٌخ ثّظبس٠ف ِغٍمخ ِٕفظٍخ )ٔ  

ٔٛع  (CD)ثبإلضبفخ اٌٝ ٔغخخ ػٍٝ لشص ِذِظ  ثخبرُ إٌّبلض ِٚخزِٛخ ِٓ لجً اٌّفٛع ثبٌزٛل١غ ِٛلؼخِظٛسح( 

PDF  أحذّ٘ب ٠زضّٓ اٌؼشع رمذَ اٌؼشٚع فٟ صالس ِغٍفبد ،  )ٔغخخ أط١ٍخ ٚ ِٕغٛخخ(. 2ثظ١غخ لبثٍخ ٌٍجحذ ػذد

ضّٓ ِغٍذ ٚاحذ ثطش٠مخ الئمخ ٚػذَ رغضئخ ىْٛ ٠ٚغت اْ ٠ اٌؼشع اٌفٕٟ"اٌفٕٟ ِغ اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ ٠ٚىزت  ػ١ٍٗ "

 ٚصبئك اٌؼشع  ،ػٍّب أْ رٌه عٛف ٠زُ اخزٖ ثؼ١ٓ االػزجبس فٟ أعظ رم١١ُ اٌؼشٚع اٌف١ٕخ.

 

 اٌضبٌش ٠حزٛٞ ػٍٝ اٌىفبٌخ اٌّب١ٌخ ٠ٚزُاٌّغٍف ٚاٌّغٍف اٌضبٟٔ ٠حزٛٞ ػٍٝ اٌؼشع اٌّبٌٟ ٠ٚىزت ػ١ٍٗ "اٌؼشع اٌّبٌٟ" ٚ 

ِششٚع ثٕبء ( /ٌٛاصَ خبطخ2/2021سلُ )ٚضغ اٌّغٍفبد فٟ ِغٍف ساثغ ِخزَٛ ٠ٚىزت ػٍٝ ٘زا اٌّغٍف اٌؼطبء اٌخبص 

 اٌمبػذح اٌغ١ِٛىب١ٔخ ١ٌٙئخ رٕظ١ُ إٌمً اٌجشٞ اٌّشحٍخ اٌضب١ٔخ ٚ اٌضبٌضخ .

 

ػششْٚ د٠ٕبس(  ١20000ّخ )رأ١ِٓ دخٛي إٌّبلظخ ػٍٝ شىً وفـــبٌخ ثٕى١خ أٚ ش١ه ِظذق ثم اٌّغٍف اٌضبٌش ٠حزٛٞ ػٍٝ

د٠ٕبس ٚطبدسح / طبدس ػٓ أحذ اٌجٕٛن اٌّح١ٍخ أٚ اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ اٌّشخظخ ٚاٌؼبٍِخ فٟ اٌٍّّىخ ثبعُ ػطٛفخ ِذ٠ش  اٌف

( ٠ِٛبً ِٓ ربس٠خ فزح اٌؼشٚع ٠ٚىزت ف١ٙب اعُ ٚسلُ 120إٌمً اٌجشٞ ثبإلضبفخ ٌٛظ١فزٗ ، ٚرٌه ٌّذح ) رٕظ١ُ  ػبَ ١٘ئخ

 ٌّٕبلض وّب ٘ٛ ٚاسد فٟ شٙبدح اٌزغغ١ً ٚعٛف ٌٓ ٠ٕظش فٟ أٞ ػشع غ١ش ِؼضص ثبٌزب١ِٓ اٌّطٍٛة.اٌؼطبء ٚاعُ ا

 

 اٌؼشع اٌفٕٟ 0.0

ٌطلب من المناقص بٌان ابراته المتاصصة فاً مماال المساوحاو المٌدانٌاة وأنظماة المعلومااو المغرافٌاة وأنظماة ذيااء 

بالمطلوب وإبرامه بوايل مفهاوم وواضاوخ لياً تاتمين اللماان  وحسب ما هو محدد احقاًخ وعلٌه التقٌد التام (BI)األعمال

 الفنٌة من تقٌٌم الموارٌع المسماة من قبله والموابهة لنطا  العمل.

ٌطلب من المناقص أن ٌبٌن أسماء وابراو ومإهالو المهام الفنً الرئٌسً الذي سٌيلف بمتابعة عملٌة إعداد المسوحاو 

اتصاصاااو المالئمااة لطبٌعااة المواارو  وموضااو  العطاااء وبٌااان ابااراتهم يمهااام دعاام رئٌسااً للعطاااء ماان يافااة اا

( فاً BIالمتاصصة فً ممال إعداد وتنفٌذ المسوحاو وبنااء قواعاد البٌانااو المغرافٌاة وتوظٌاف أنظماة ذيااء األعماال )

 ذلك يما هو محدد احقاً.

العارض الفناً وياذلك تعبئاة يافاة الماداول  ٌتم وضع يافاة المعلومااو واألورا  والواهاداو الثبوتٌاة المطلوباة فاً مغلاف

 المرفقة مع وثائ  العطاء ووضع هذه المداول فً الميان المناسب فً مغلف العرض الفنً.

  اٌفٕٟاٌؼشع  ِحز٠ٛبد
 

 نبذه عن الورية المناقصة .1
 

 بٌان سرٌة المعلوماو .2
 

  الرد على العرض التقنً .3
 

 منهمٌة العمل المقترحة .4
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 التدرٌب .5
 

 بعة وضمان المودةااوراف والمتا .6
 

 المإوراو والتقارٌر والمارماو .7
 

  السٌر الذاتٌة لفرٌ  الورية المناقصة والهٌيل التنظٌمً لها .8
 

 المإهالو والابراو الموابهة .9
 

  عمالء الورية .10
 

  قطاعاو ااعمال .11
 

 التقنٌاو المستادمة .12
 

  المناقصةو/او ائتالف وثائ  تسمٌل الورية  .13
 

 معلوماو أارى .14
 

 اٌؼشع اٌّبٌٟ 0.1

 سٌتم فتو العروض الفنٌة لممٌع الورياو المتقدمة. .1

 %( فما فو  لٌتم فتو العروض المالٌة من قبل صاحب العمل.70تعتبر عالمة الحد األدنى للعرض الفنً ) .2

ٌتم فتو العروض المالٌة للذٌن ٌمتامون الحد األدناى للعالماة المحاددة علاى ضاوء التقٌاٌم الفناً وتعااد العاروض  .3

 مناقصٌن ااارٌن.المالٌة مغلقة لل

 ٌمب أن ٌوتمل العرض المالً على: .4

 (2تقدٌم العرض المالً على النموذج الماصص فً اتفاقٌة الادماو )ملح  رقم  .أ 

واملة ألٌة رسوم أو ضرائب نتٌمة العمل فً ااتفاقٌاة  و ثابتةً أن تيون األسعار الواردة فً العرض المال .ب 

 بما فٌها الضرٌبة العامة على المبٌعاو.

 ميون من ميوناو العمل يل على حدا. تحلٌل مالً للعرض المقدم منه وليلى المناقص تقدٌم عل .ج 

 على المناقص تقدٌم نساة الوثائ  األصلٌة ياملة وبحٌث تيون موقعة منه وماتومة باتم الورية. .د 

ماا ٌتومب على المناقص أن ٌؤاذ بااعتبار أنه ا ٌماوم باؤي حاال مان األحاوال أن ٌتضامن عرضاه الفناً  .ه 

 .ٌوٌر بويل مباور أو غٌر مباور لسعره المقدم بالعرض المالً

 

 ِزطٍجبد ٚأعظ اٌزم١١ُ اٌفٕٟ   0.2

%( 100سٌتم إمراء تقٌٌم فنً للمناقصاٌن المتقادمٌن بحٌاث ٌياون الحاد األعلاى لعالماة التقٌاٌم الفناً لمرحلاة الدراسااو )

 مومعة على النحو اآلتً:
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 انًؼٛبس انؼاليخ انششٔزبد 

 

رقذٚى ثشَبيح ػًم صيُٙ نزُفٛز يشازم انًششٔع ٔيخشخبرّ ثبإلضبفخ نزٕصٚغ انًٓبو انًطهٕثخ يٍ .  1

انًُبقض ػهٗ االخزظبطبد انًطهٕثخ ٔرسذٚذ يذح ػًم كم يُٓب ٔيذٖ َٕٔػٛخ يغبًْخ كم اخزظبص فٙ 

 ػاليبد( 5انًششٔع ٔطٕالً نزسقٛق انٓذف انًطهٕة يٍ انذساعخ. )
يهخ ندًٛغ يكَٕبد انسم انًطهٕة ٔانفزشاد انضيُٛخ انالصيخ يغ يشاػبح يب ٔسد فٙ . رقذٚى خطخ رُفٛزٚخ شب2

 ػاليبد(5ثُذ "يذح رُفٛز انؼًم". ٔرؼزجش انخطخ خضءاً ضشٔسٚبً. )

. رقذٚى خطخ ٔاضسخ نؼًهٛخ انذػى انفُٙ يٛذاَٛب ٔرقذٚى رظٕس نؼًهٛخ خًغ انجٛبَبد يٛذاَٛب ٔانزسذٚبد انزٙ 3

 ػاليبد(  5ظٕساد انسهٕل نٓزِ انزسذٚبد. )قذ رٕاخّ انؼًهٛخ ٔر

 ػاليبد( 5. رقذٚى خطخ اداسح يخبطش. )4

 ػاليبد(  5. رقذٚى خطخ انزذسٚت. )5

 

  
25 
 ػاليخ

: انًُٓدٛخ ٔ االٔلانقغى 

 خطخ انؼًم

 ٚطهت يٍ انًُبقض أٌ ٕٚضر فٙ ػشضّ يب ٚهٙ:

 .  اعى انًششٔع.1

 .  اعى طبزت انؼًم.2

 برّ..  ٔطف نهًششٔع ٔيك3َٕ

 .  يذح انًششٔع زغت انؼقذ.4

.  أٌ ٚزضًٍ انؼشع انفُٙ ٔطف يقبسٌ ثٍٛ يكَٕبد انًششٔع انًشبثّ انًغًٗ يٍ قجم انًُبقض ٔثٍٛ 5

 يكَٕبد يششٔع يٕضٕع ْزا انؼطبء ٔثشكم ٔاضر ٔدقٛق.

 .  أٌ ٚشفق ضًٍ انؼشع انفُٙ شٓبداد ثٓزِ انًشبسٚغ طبدسح ػٍ طبزت انؼًم يٕثقخ زغت األطٕل  6

( أػالِ، ػهًبً ثأٌ انؼشٔع انزٙ ال رزضًٍ يثم ْزِ انشٓبداد 1-5رزضًٍ انًؼهٕيبد انًجُٛخ فٙ انجُٕد )

عزكٌٕ يؼشضّ نالعزجؼبد ٔإرا نى ٚزًكٍ انًُبقض يٍ رقذٚى شٓبداد يٍ طبزت انؼًم نّ أٌ ٚشفق طٕسح 

 ػٍ انؼقٕد ٔانششٔط انًشخؼٛخ انخبطخ ثٓزِ انًشبسٚغ.

 شٖ انًُبقض أَٓب ضشٔسٚخ..  أ٘ يؼهٕيبد أخشٖ 7ٚ

فٙ يدبل انًششٔع ٔٔثبئق انؼطبء ثٕاقغ  ثالثخ.  عٛزى رٕصٚغ ػاليخ انخجشاد انًزخظظخ ػهٗ انًشبسٚغ ان8

 ( ػاليبد نكم يششٔع زغت يالءيزٓب ٔيطبثقزٓب نًكَٕبد انًششٔع ٔيٕضٕع انؼطبء.9)

 .  ٚزى رٕصٚغ ػاليخ انًششٔع ػهٗ انُسٕ اٜرٙ:9

ػهٗ  اليزٍٛ، ػSurvey، ػاليزٍٛ GISػاليبد )ػاليزٍٛ  6ًشبثّ يٍ زٛث انُٕػٛخ ) أ.  انًششٔع ان   

 ركبء األػًبل((

 ( ػاليخ 10((  )1-5ة.  رٕثٛق انًشبسٚغ )ٔفقب نهجُٕد )   

  
25 
 ػاليخ

انقغى انثبَٙ: انخجشاد 

انغبثقخ انًشبثٓخ نثالثخ 

 يشبسٚغ
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ْالد ٔانخجشاد انًزخظظخ نهدٓبص انفُٙ ٚطهت يٍ انًُبقض أٌ ٚجٍٛ فٙ ػشضّ انفُٙ أعًبء ٔيؤ .1

 انًقزشذ يٍ كبفخ االخزظبطبد انًالئًخ نطجٛؼخ انًششٔع يٕضٕع انؼطبء. 
ٌّ رغًٛخ أ٘ فشد يٍ أفشاد اندٓبص انفُٙ انذائى انؼبيم نذّٚ فٙ  .2 ػهٗ انًُبقض أٌ ٚأخز ثؼٍٛ االػزجبس أ

رقٛـٛى ػشضّ انفُٙ ثبالعزُبد إنٗ  انًكزت انذاػى نهًششٔع يٕضٕع انؼطبء فٙ ػشضّ انفُٙ ٔانز٘ عٛزى

خجشارٓى انًزخظظخ، ْٕ ثًثبثخ إقشاس يُّ ثبالنزضاو انكبيم ثبعزًشاسٚخ ْؤالء األفشاد ثبنؼًم نذّٚ طٕال 

يذح انؼطبء ٔنٍ ٚقجم يُّ اعزجذال أ٘ يُٓى إالّ فٙ زبالد انضشٔسح انقظٕٖ ٔٔفقبً نقُبػخ طبزت انؼًم 

 ٚم يطبثقبً رًبيبً نألطٛم انًغزجذل.ٔيٕافقزّ انخطٛخ ػهٗ أٌ ٚكٌٕ انجذ

 االخزظبطبد انًطهٕثخ نفشٚق انؼًم كًب ٚهٙ: -3

 ػاليبد(  ٔ ثبنششٔط انزبنٛخ:3) (Project Manager) يذٚشيششٔع (1
 (ػاليخ  ..1. شٓبدح ثكبنٕسٕٚط فٙ انُٓذعخ أ االػًبل أ االقزظبد.)1

انشفغ انًغبزٙ ٔ األسشفخ ٔ ركبء عُٕاد خجشح ػهٗ األقم فٙ زقٕل يزشبثٓخ فٙ يدبالد  11. 2

 (ػاليخ  1.5يشبسٚغ ػهٗ األقم(.) 3جٛقبد اندغشافٛخ )طاألػًبل ٔ انز

 (Database Architectػاليبد()5يظًى ًَبرج قٕاػذ انجٛبَبد ) (2

 ا. ركبيم ٔ سثظ قبػذح انجٛبَبد انًؤسشفخ يغ قبػذح ثٛبَبد َظى انًؼهٕيبد اندغشافٛخ.

 بَبد انًؤسشفخ يغ انُظبو انفؼبل زبنٛب.ة. ركبيم ٔ سثظ قبػذح انجٛ

 

 (Mobile applications architectػاليبد( )3يظًى رطجٛقبد يٕثبٚم ) (3
 (Web applications architectػاليبد(()3يظًى رطجٛقبد ٔٚت )) (4
 3يغ خجشح   (Mobile developersػاليبد(  )3ػذد اثٍُٛ فأكثش)-يطٕس٘ أَظًخ يٕثبٚم  (5

 عُٕاد ػهٗ األقم.
 (Web applications developersػاليبد( )3ػذد اثٍُٛ فأكثش )-٘ أَظًخ ٔٚت يطٕس (6
 (BI architects /Developersػاليبد( )3ػذد اثٍُٛ فأكثش)-يطٕس٘ أَظًخ ركبء أػًبل  (7
 (:GIS developersػاليبد(  )6ػذد اثٍُٛ  فقظ )-يطٕس٘ َظى يؼهٕيبد خغشافٛخ  (8

 IT(.2ال ٕيبركظ أٔ ُْذعخ انسبعٕة أ شٓبدح ثكبنٕسٕٚط فٙ ُْذعخ انًغبزخ ٔ اندٛ .1

 (ػاليّ 

 (ػاليخ  1ثبنًشبسٚغ انًشبثّٓ) عُٕاد فٙ انزطجٛقبد اندغشافٛخ 5خجشح ال رقم ػٍ  .2

 (ػاليبد 3رظًٛى قٕاػذ انجٛبَبد ٔ انقذسح ػهٗ:) .3

 .GISانجشيدخ يٍ خالل ثشَبيح ال  . أ

 انزسهٛم انًكبَٙ يٍ خالل قٕاػذ انجٛبَبد. . ة

 إداسح قٕاػذ انجٛبَبد. . د

عُٕاد ػهٗ األقم فٙ يسبل  3يغ خجشح  (Statistical Advisor)ػاليبد( 3: )ازظبئٙ   (9

 االزظبء.
 (Systems and network adminػاليبد ( )2يششف ثُٛخ رسزٛخ ٔشجكبد : )  (11
)زغت يزطهجبد انذػى انفُٙ انًشبس انٛٓب  (Technical Support)ػاليبد( : 3فشٚق دػى فُٙ )  (11

  .فٙ فقشح انذػى انفُٙ(
 ػاليبد (QA team( )3)  3  ػذد –فشٚق فسض ٔاخزجبس   (12
 ػاليبد (Documentation teams( )2ػذد اثٍُٛ فأكثش )-فشٚق رٕثٛق   (13
خجشح الرقم ػٍ عُزٍٛ.  -(M.E. Transportation Engineeringيبخغزٛش فٙ ُْذعخ انُقم )  (14

 ػاليبد ( 5)
 

  
47 
 ػاليخ

خجشاد  انثبنث:انقغى 

 اندٓبص انفُٙ
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ٛغ انكبدس انًقزشذ نهًششٔع يزضًُخ خًٛغ ٚطهت يٍ انًُبقض رقذٚى انغٛش انزارٛخ انًفظهخ ندً. 4

 انذساعبد ٔانًشبسٚغ انزٙ قبيٕا ثبنًشبسكخ فٛٓب ٔإػذادْب ٔعٛزى رٕصٚغ انؼاليبد نكم شخض كًب ٚهٙ:

 

 % يٍ انؼاليخ نهخجشح انؼبيخ        21

 % يٍ انؼاليخ نهخجشح انًزخظظخ 81

 خ انزشرٛت ٔ انؼشع طشٚق -

 انُظشح انؼبيخ نهًششٔع  -

 
بدػالي 3    

انُظشح : انشاثغانقغى 

 انؼبيخ نهؼشع

  
  

100% 
 انًدًٕع

 

 

 تقٌٌم العرض المالً 2.4.1

سٌتم إمراء تقٌٌم للعرض المالً المقدم من المناقصٌن الذٌن ساٌمتامون الحاد األدناى للعالماة المطلوباة فاً تقٌاٌم العارض 

 .تم اإلوارة إلٌها سابقاً يما   (%70) الفنً

 

 تقٌٌم النتائج واإلحالة 2.4.2

 سٌتم ااعالن عن نتائج التقٌٌم الفنً للعروض المقدمة. .1

 ا تعتبر نتائج التقٌـٌم الفنً للمناقص فً هذا العطاء تقٌـٌماً عاماً له بل تعتمد ألغراض هذا العطاء فقط. .2

  . % من العالمة للتقٌـٌم المال20ًاقص وٌعطى % من العالمة النهائٌة للتقٌـٌم الفنً للمن80ٌتم إعطاء  .3

 ٌتم احتساب العالمة النهائٌة للتقٌٌم الفنً والمالً معا وف  المعادلة التالٌة: .4

 

 20×   أقـل األسعــار المتقدمـة+        00× %العالمة النيائية لممناقص =عالمة لممناقص الفنية 
 سعر المقدم من لممناقصال                                         

. سيتم إحالة العطاء عمى المناقص الذي يحصل عمى أعمى عالمة  ) فنية + مالية ( بموجب المعادلة المذكورة 5
 أعاله. 
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 ششٚط اخشٜ  0.2.1

ستتم اإلحالة على ورية واحدة ليافة بنود العطاء وستيون المسإولة عن يافة محتوٌاو النظاام ويافاة المتعلقااو  .1

 تٌة وامهمة.به من بنٌة تح

 سٌتم تنفٌذ العطاء على مراحل , تحددها الهٌئة او حسب الاطة المقترحه من الورياو المتقدمة للعطاء . .2

 ٌح  للهٌئة  تممئة او الغاء او استبدال ميوناو المورو  حسب ما تقتضٌه الظروف. .3

 الهٌئة الاطٌه.ا ٌح  للورياو المنفذه للمورو  توغٌل ورياو اارى فً الباطن دون علم وموافقة  .4

  مدة المورو  2.5

 

 هٌئة تنظٌم النقل البريٌقدم المناقص اطة عمل تنفٌذٌة ممنٌة متياملة ومنسممة مع الفتراو الممنٌة الواردة فً اطة 
 : فً المدول أدناهاعٌد لتنفٌذ المسوخ بحٌث تتضمن المعالم والمو

 
 

 الجدول الزمنً لمراحل المشروع والمدد المحددة إلنجازه
 
 

 البٌان خطوةال
ٌوم 
 تقوٌمً

 االستطالعٌه 

 15 تقٌٌم النظام العامل حالٌا و االنظمة  

االطالع على كافة اعمال المرحلة االولى  و تقدٌم مقترحات و توصٌات و تقدٌم تقرٌر 
ٌحتوي على كافة اعمال المرحله االستطالعٌه و تحضٌر المنهجٌات و االعمال للمرحلة 

 التحضٌرٌه 
22 

 5 ة المرحلة االستطالعٌةمراجع

 التحضٌرٌة

 25 تحضٌر قاعدة البٌانات واالستمارة الكترونٌة بشكل نهائً           -

 25 اعتماد قاعدة البٌانات الجغرافٌة وتحضٌر الخرائط الالزمة للمسح           -

 22 تسلٌم تقرٌر المرحلة التحضٌرٌه            -

 22 أعمال المرحلة من قبل صاحب العمل .مراجعة وتقٌٌم           -

المسح 
 المٌدانً

 األعمال
مدة انجاز 

 األعمال
مدة مراجعة وتقٌٌم أعمال المرحلة من  

 قبل صاحب العمل.

222 
 أوال: محافظة عجلون

جمع بٌانات           -
 االستمارة.

ادارة العمل           - 25 25
 المٌدانً ومراقبته.

 معالجة البٌانات.          -



11 

 

النشر واستخراج           -
النتائج و احتساب 

 المؤشرات

تقرٌر شامل عن           -
 انجازات المحافظه 

استالم مرحلة           -
 محافظة عجلون 

 ثانٌا: محافظة مادبا

جمع بٌانات           -
 االستمارة.

25 25 

لعمل ادارة ا          -
 المٌدانً ومراقبته.

 معالجة البٌانات.          -

النشر واستخراج           -
النتائج و احتساب 

 المؤشرات

تقرٌر شامل عن           -
 انجازات المحافظه 

استالم مرحلة           -
 محافظة مادبا

 ثالثا: محافظة عمان

جمع بٌانات           -
 ستمارة.اال

25 25 

ادارة العمل           -
 المٌدانً ومراقبته.

 معالجة البٌانات.          -

النشر واستخراج           -
النتائج و احتساب 

 المؤشرات

تقرٌر شامل عن           -
 انجازات المحافظه 

استالم مرحلة           -
 محافظة عمان

 المفرق رابعا: محافظة

جمع بٌانات           -
 االستمارة.

25 25 

ادارة العمل           -
 المٌدانً ومراقبته.

 معالجة البٌانات.          -

النشر واستخراج           -
النتائج و احتساب 

 المؤشرات
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تقرٌر شامل عن           -

 انجازات المحافظه 

  
م مرحلة استال          -

 محافظة المفرق

 خامسا: محافظة الكرك  

  
جمع بٌانات           -

 االستمارة.

32 25 

  
ادارة العمل           -

 المٌدانً ومراقبته.

 معالجة البٌانات.          -  

  
النشر واستخراج           -

النتائج و احتساب 
 المؤشرات

  
عن  تقرٌر شامل          -

 انجازات المحافظه 

  
استالم مرحلة           -

 محافظة الكرك 

 سادسا: محافظة الطفٌله  

  
جمع بٌانات           -

 االستمارة.

25 25 

  
ادارة العمل           -

 المٌدانً ومراقبته.

 معالجة البٌانات.          -  

  
النشر واستخراج           -

و احتساب  النتائج
 المؤشرات

  
تقرٌر شامل عن           -

 انجازات المحافظه 

  
استالم مرحلة           -

 محافظة الطفٌلة

 سابعا: محافظة معان  

  
جمع بٌانات           -

 االستمارة.

25 25 

  
ادارة العمل           -

 المٌدانً ومراقبته.

 نات.معالجة البٌا          -  

  
النشر واستخراج           -

النتائج و احتساب 
 المؤشرات

  
تقرٌر شامل عن           -

 انجازات المحافظه 
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استالم مرحلة           -

 محافظة معان 

 ثامنا: محافظة العقبه  

  
جمع بٌانات           -

 االستمارة.

22 25 

  
ادارة العمل           -

 دانً ومراقبته.المٌ

 معالجة البٌانات.          -  

  
النشر واستخراج           -

النتائج و احتساب 
 المؤشرات

  
تقرٌر شامل عن           -

 انجازات المحافظه 

  
استالم مرحلة           -

 محافظة العقبة  

 التدرٌب

 5 التدرٌب          -

 15 المرحلة من قبل صاحب العمل واالستالم النهائً مراجعة وتقٌٌم أعمال

 االستطالعٌه  + التحضٌرٌة + المسح المٌدانً + التدرٌب مدة انجاز األعمال -
312 
 ٌوما

مدة مراجعة وتقٌٌم أعمال  -
المرحلة من قبل صاحب 

 العمل.
 االستطالعٌه  + التحضٌرٌة + المسح المٌدانً + التدرٌب

242 
 ٌوما

العقد شاملة مراجعات مدة  -
 صاحب العمل.

)مدة انجاز األعمال + مدة مراجعة وتقٌٌم أعمال المرحلة من قبل صاحب 
)األٌام المشتركة ما بٌن أٌام واالنجاز و أٌام المراجعة( =  -العمل( 

(312+242 )- 175  
 

 ٌوما 175*** األٌام المشتركة ما بٌن أٌام واالنجاز و أٌام المراجعة = 

375 
 اٌوم

 
 مالحظاو:

 المتعيد.المباشرة بموجب كتاب خطي يوجيو صاحب العمل إلى  ٌحدد تارٌخ .1

وصاحب العمل ويل حسب مسإولٌاته بإتبا  المدول الممنً لتقدٌم الادماو الفنٌة لألعمال  المتعهدٌلتمم  .2

ر تقرٌر بذلك وتومٌه سٌقوم صاحب العمل بمرامعة أعمال المراحل الماتلفة واصداالمومولة فً هذه ااتفاقٌة.

أعمال أي مرحلة  المتعهدعلماً أنه إذا قدم   باانتقال الى المرحلة التالٌة فً حال عدم ومود مالحظاو. المتعهد

غٌر مناسب ووردو علٌها تعدٌالو ومالحظاو موهرٌة  فتعتبر الفترة الالممة لتعدٌل  من المراحل بمستوى

المدول الممنً وعلٌه تعوٌضها فً المراحل الالحقة وٌموم  هذه المالحظاو من المدة المقررة له حسب

من السٌر   المتعهدلصاحب العمل إذا ارتؤى أن تلك المالحظاو ا تسمو بالسٌر إلى المرحلة التالٌة أن ٌمنع 
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غرامة تؤاٌر إذا لم ٌتم تعوٌضها فً   المتعهدحتى ٌتم إنمام هذه المالحظاو وتحتسب على بالمرحلة التالٌة 

 راحل الالحقة .الم

تياون مواترية ماع مادة اإلنماام للمحافظاة التاً فاً مرحلاة المساو المٌادانً مدة مرامعة األعمال ليال محافظاة  .3
 تلٌها.

 
 
 

 اٌششٚط اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ 1
 

  اٌششٚط اٌؼبِخ 1.2

 

 

 2019لسنة (28نظام الموترٌاو الحيومٌة رقم )منه بؤنه مطلع ومتفهم لممٌع مواد  يٌداً ؤٌعتبر تقدٌم عرض المناقص ت
 .ووثائ  دعوة العطاء 2019وتعلٌماو تنظٌم إمراءاو الموترٌاو الحيومٌة لسنة 

( من 35خ اضافة الى الحااو الواردة فً المادة رقم ) تستبعد لمنة الوراء العروض فً أي من الحااو التالٌة .1
 -:2019وتعلٌماو تنظٌم امراءاو الموترٌاو الحيومٌة لسنة 

 تمال أو موقعا حسب األصولاذا لم ٌين العرض مي. 

 ًاذا لم ٌين معمما بتؤمٌن داول العطاء بالصٌغة او القٌمة المنصوص علٌها ف 

 وثائ  الوراء. 
ٌقدم ااعتراض اطٌا على وثائ  الوراء أو وروط اإلعالن أو القراراو أو اإلمراءاو التً تتاذها المهة  .2

ى المهة الموترٌة االل امسة أٌام عمل من تارٌخ نورها الموترٌة أو أي امتنا  عن اتااذ إمراء متعل  فٌها ال
. 

 ٌقدم ااعتراض اطٌا على قراراو لمان الوراء المتعلقة باإلحالة المبدئٌة أو أي قرار ٌتعل  بالعطاء أو .3
 .إمراءاو الوراء االل المدة المحددة بقرار لمنة الوراء أو وثائ  الوراء

ر المناقص به ملمما" له إذا يان عرض المناقص ساري المفعول علاى ٌعتبر صدور قرار اإلحالة المبدئً وإوعا .4
 أن ٌصدر قرار اإلحالة النهائً االل فترة سرٌان العرض واليفالة .

 اذا وقع تناقض او تعارض بٌن الوروط العامة والوروط الااصة فٌإاذ بما ورد بالوروط الااصة. .5
إذا لم تين هذه العروض مطابقة بويل موهري للمنة الوراء أن ترفض العروض المقدمة قبل اإلحالة  .6

للمتطلباو المنصوص علٌها فً وثائ  الوراءخ أو إذا يانو أسعار العروض ممٌعها مرتفعة أو تمٌد على 
 .الماصصاو المرصودة

للمنة الوراء إلغاء أي عملٌة وراء أو أي من إمراءاو الوراء قبل توقٌع المناقص عقد الوراء دون أن ٌيون  .7
المناقصٌن الح  فً الرمو  على لمنة الوراء بؤي اسارة أو ضرر ناوئ عن تقدٌم عرضه وا ألي من 

 .ٌترتب على لمنة الوراء أي التماماو مادٌة أو غٌر مادٌة مقابل ذلك
ٌح  للمهة الموترٌة وفقا احيام نظام الموترٌاو الحيومٌة والتعلٌماو الصادرة بمومبه الغاء عملٌة الوراء  .8

 المهة الموترٌةدون أن ٌيون ألي من المناقصٌن الح  فً الرمو  على النهائً لتقدٌم العروض قبل الموعد 
بؤي اسارة أو ضرر ناوئ عن تقدٌم عرضه وا ٌترتب على لمنة الوراء أي التماماو مادٌة أو غٌر مادٌة 

 .مقابل ذلك
 2019( لسااااااانة28ٌحااااااا  للمناااااااة الواااااااراء بموماااااااب أحياااااااام نظاااااااام المواااااااترٌاو الحيومٌاااااااة رقااااااام ) .9

اعاااااااادة طااااااارح العطااااااااء حساااااااب  2019وتعلٌمااااااااو تنظاااااااٌم إماااااااراءاو المواااااااترٌاو الحيومٌاااااااة لسااااااانة 
 ( من التعلٌماو.48الحااو المبٌنة فً المادة )

وتقدٌم حسن التنفٌذ االل المدة  على المناقص الذي احٌل علٌه العطاء وقبل توقٌع العقد دفع الرسوم المقررة  .10
 حالة.المحددة فً يتاب التبلٌغ بقرار اا

للمنة الوراء أن تنقض أو تمٌد اليمٌاو المطلوبة فً دعوة العطاء قبل اإلحالة دون الرمو  إلى المناقص أو  .11
بالمائة ( من اليمٌة  25بعد اإلحالة بموافقة المتعهد الاطٌة خ على أن ا ٌتماوم مممو  المٌادة أو النقصان ) 

 المحالة . المطلوبة سواء قبل اإلحالة أو بعدها بنفس األسعار
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 ٌوم( 120)ٌلتمم المناقص بان ٌبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول وغٌر مائم الرمو  عنه لمدة ا تقل عن  .12
 .والتً تحسب اعتباراً من التارٌخ المحدد يآار موعد لتقدٌم العروض

قبل انتهاء المدة  فً حال تعذر اتمام عملٌة التقٌٌم واإلحالة االل مدة سرٌان العروضخ تقوم المهة الموترٌة .13
بعورة أٌام عمل على األقل بمااطبة المناقصٌن ممٌعهم اطٌاً لطلب تمدٌد صالحٌة عروضهمخ  اعالهالمحددة 

يما ٌمب على المناقص الذي ٌواف  على تمدٌد فترة سرٌان عرضه ان ٌقوم يذلك بتمدٌد تؤمٌن داول العطاءخ 
 تؤمٌن داول العطاء والمناقص الذي ٌرفض تمدٌد فترة الصالحٌة ٌعاد له

 
 
 

 

 ِغؤ١ٌٚخ إٌّبلض ػٓ أػّبٌٗ 1.2.2

 

ٌمب على المناقص الفائم توفٌر يافة التطبٌقاو والادماو المطلوبة والواردة فً هذه الوثٌقة وفقاً لضوابط المودة والدقة 

 التً ٌمب توفرها فً مثل هذه الموارٌعخ وٌومل ذلك:

 وبحٌث تيون موقعة منه وماتومة باتم الورية.المناقص تقدٌم نساة الوثائ  األصلٌة ياملة على  .1
الرئٌسٌٌن المرف  مع الوثائ  والتوقٌع علٌه  (3ٌطلب من المناقص تعبئة نموذج التمام الابراء ملح  رقم ) .2

 واتمه باتم الورية وإرفاقه مع العرض الفنً.
الفنٌة الرئٌسٌة بعد ٌطلب من المناقص تبلٌغ هٌئة تنظٌم النقل البري عن أي تغٌٌر ٌطرأ على يوادرها  .3

 وراء وثائ  العطاء وباالف ذلك سٌتم حرمان المناقص من الموارية بالعطاء.
على المناقص أن ٌيون سعره وامالً ليافة الرسوم والضرائب والضمان اامتماعً وأٌة رسوم و/أو  .4

 ضرائب أارى.
طة بها اطٌاً وإرسال نساة من على المناقص القٌام بتيلٌف األمهمة الفنٌة بالوامباو والمسإولٌاو المنا .5

 هذا التيلٌف إلى صاحب العمل.
ٌها و على المناقص االلتزام ببرمجة األجهزة اللوحٌة الالزمة لتنفٌذ المشروع و انزال التطبٌقات عل .6

 .تدرٌب موظفً الهٌئة علٌها
 . لممٌع المراحلتنفٌذ يافة األعمال التقنٌة الواردة فً الوثٌقة  .7
 مل ٌومل يافة التاصصاو المطلوبة اعاله .توفٌر فرٌ  عمل متيا .8
هٌئة تنظٌم توفٌر ادماو الدعم الفنً الميتبً والمٌدانً وسرعة ااستمابة بناًء على المحدداو التً تضعها  .9

 وبما ٌضمن عدم تعطٌل أعمال المسو. النقل البري

رحاو تومل تطوٌر وتهٌئة المستقبلٌة ووضع مقت هٌئة تنظٌم النقل البريضمان التيامل التام مع بٌئة عمل  .10

 لتقبل الحل المقترح. هٌئة تنظٌم النقل البريمريم معلوماو 

على المناقص االتمام التام بالمواصفاو الفنٌة للحل بحٌث ا ٌإدي الى اي الل اثناء تنفٌذ العمل المطلوب  .11

 طاء.وفً حال حدوث الل يلً او ممئً ستطب  على المناقص الوروط الممائٌة المرفقة مع الع

فاً ممٌاع مراحال عمال الواريةخ لالساتفادة مان اباراو الوارية ومان  هٌئة تنظٌم النقل البريإوراك يادر  .12
 األمهمة المتوفرة فً بناء القدراو البرممٌة لدى المبرممٌن.
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  ١٘ئخ رٕظ١ُ إٌمً اٌجشِٞغؤ١ٌٚخ  1.2.0

 

ص على القٌام بوامبة ومهامه بالويل المطلوب بتوفٌر التسهٌالو التً تساعد المناق هٌئة تنظٌم النقل البريستقوم 

مع المناقص بوضع الضوابط والقواعد والمعاٌٌر الالممة للتؤيد من حسن سٌر العمل  هٌئة تنظٌم النقل البريوستتعاون 

 على الويل المطلوب. ومن أهم هذه الوامباو:

هٌئة تنظٌم النقل فرة من قاعدة بٌاناو تطبٌ  يافة مراحل العطاء خ من االل توفٌر البٌاناو المتوالمساعدة فً  .1
خ على أنه فً حال لم تحق  المرحلة ااستطالعٌة والتحضٌرٌة األهداف المتوقعة منها وٌثبو للهٌئة فول البري

اٌقاف المورو  وعدم  هٌئة تنظٌم النقل البريالحل المقدم االلها فً تنفٌذ األعمال المطلوبةخ فإنه ٌح  عندها ل
 تيالٌف مرحلة المسو. هٌئة تنظٌم النقل البريلمتبقٌة منه دون أن تتحمل تنفٌذ المراحل ا

 والمناقص. هٌئة تنظٌم النقل البريللتنسٌ  بٌن  هٌئة تنظٌم النقل البريتاصٌص ضابط ارتباط وفرٌ  عمل من  .2
 تاصٌص العدد الالمم من المدققٌن للتدقٌ  الميتبً والمٌدانً. .3
 وأنظمتها والمنهمٌاو المتبعة فً مراحل العمل.  نظٌم النقل البريهٌئة تتعرٌف المناقص بطبٌعة عمل  .4
سٌتم تموٌد يافة أعمال المرحلة األولى و من ضمنها قاعدة البٌاناو و المنهمٌاو التً تم تقدٌمها سابقا من قبل  .5

 ااستواري فً المرحلة األولى بعد احالة العطاء على الورية .
 
 

 وفبٌخ حغٓ اٌزٕف١ز 1.2.1

 

ممالٌة %( من القٌمة اإل10بنسبة )على ويل يفالة بنيٌة أو وٌك مصد  حسن تنفٌذ تؤمٌن تقدٌم  المتعهدعلى 
تبدأ  باسم عطوفة مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل البري ولمدة تنفٌذ العطاءلإلحالة حسب النموذج المعتمد لدى الهٌئة 

بذلك ويلما اقتضو  المتعهدة لى موافقإودون الحامة  صاحب العملحالة وتمدد بطلب من من تارٌخ اإل
 الضرورة ذلك.

 

 

 غشاِخ اٌزأخ١ش 1.2.2

بتنفٌذ  التماماته بإتمام يامل الادماو المطلوبة فً هذا العقد ضمن مدة العمل المحددة  المتعهدإذا لم ٌقم  -1
(  دٌنار أردنً  150أن ٌقوم بدفع غرامة مقدارها  ) المتعهدبالعقد خ وتؤار فً تسلٌم مراحل العمل خ فان على 

ضرر مادي من مراء التؤاٌر أو  اسواء لح  به للهٌئةعن يل ٌوم تؤاٌر غٌر مبرر وٌعتبر هذا المبلغ مستحقاً  
أو يفالته أو محتمماته . وألغراض تحدٌد قٌمة  المتعهدهذا المبلغ من استحقاقاو  لها حسملم ٌلح  , وٌحـ  

 اصل علٌه ولٌس ليل مرحله على حده .الغرامة ٌعتبر مممو  مدة العمل ليامل العقد والتؤاٌر الح

 . ااتفاقٌة%( من قٌمة 15ٌحدد للغرامة سقف حده األعلى )    -2
 

 

 طش٠مخ اٌذفغ 1.2.3

 

 اوال: تدفع بدالت األتعاب وفقًا لما يمي :

 % من قيمة العطاء تدفع بعد قبول أعمال المرحمة االستطالعية و التحضيرية  .02 -1
 ث دفعات متساوية بعد كل قبول ألعمال ثالث محافظات.عمى شكل ثال% من قيمة العطاء تدفع 02 -2
 % من قيمة العطاء تدفع بعد قبول أعمال التدريب.02 -3

 صدور تقرير االستالم لكافة  أعمال المشروع. %  من قيمة العطاء تدفع بعد02 -4
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 -ت التالية :% من قيمة العطاء شريطة قيامو باإلجراءا02تعادل  متعيدلمصاحب العمل بدفع سمفة ثانيا: يقوم 

 دفع رسوم الطوابع . -1
 تقديم كفالة حسن األداء .  -2
 (أعاله .0، 0توقيع العقد الخاص بالمشروع بعد استكمال اإلجراءات المنصوص عمييا في البنود )  -3
 تقديم طمب السمفة .  -4
 تقديم كفالة السمفة حسب نموذج الكفالة المرفق .  -5
   -الي :عمى النحو الت المتعيديتم استرداد السمفة من  -6

حال عدم التمكن من استرداد قيمة السمفة ألي سبب كان قبل  ,  وفي المتعيدتسدد السمفة عمى أقساط متساوية من دفعات المراحل التي يقدميا 
 انتياء مدة العطاء ،  فيتم استردادىا من كفالة السمفة.

 اٌششٚط اٌخبطخ 1.0

 

  وا ٌمين تممئته.تعتبر ممٌع ميوناو النظام المطلوب تنفٌذه وحدة واحدة 
  تقدٌم العرض المالً و الفنً باللغة العربٌة وٌمين أن ترسل التفاصٌل الفنٌة باللغة اإلنملٌمٌة على أن تتم ترممة

النصوص الى العربٌةخ وٌتم اعتماد الترممة العربٌة عند اااتالف. وٌمب أن تيون النصوص منسقة ومتسلسلة 
 الوثٌقة.ويذلك مممل العرض حسب ما ورد فً هذه 

 .تقدٌم أسعار أٌة عناصر إضافٌة غٌر مذيورة فً هذه الوثٌقة ٌعتبرها المناقص أساسٌة للحل المقدم 
  على المناقص أن ٌوفر ما ٌلمم من القوى البورٌة لتنفٌذ يافة مراحل المورو  ضمن المدد الممنٌة المقرة

 .هٌئة تنظٌم النقل البريوباليفاءة والمودة المقررة من قبل 
 ٌم اطة تنفٌذٌة واملة لممٌع ميوناو المورو  والفتراو الممنٌة الالممة مع مراعاة ما ورد فً بند "المدول تقد

 الممنً لمراحل المورو ". وتعتبر الاطة ممءاً ضرورٌاً.
  تقدٌم اطة واضحة لعملٌة الدعم الفنً مٌدانٌا وتقدٌم تصور لعملٌة ممع البٌاناو مٌدانٌا والتحدٌاو التً قد

 ه العملٌة وتصوراو الحلول لهذه التحدٌاو.توام
 .تقدٌم اطة ادارة مااطر 
 .تقدٌم اطة التدرٌب 
 وبااتفا  مع المناقص الفائم التعدٌل على الوروط المرمعٌة او المواصفاو الفنٌة  هٌئة تنظٌم النقل البريٌح  ل

باعتبارها تمربة لمرحلة  ةااستطالعٌة و التحضٌرٌلمرحلة المسو فً ضوء الدروس المستفادة من المرحلة 
 المسو.

  .المناقص مسإول مسإولٌة ياملة فً حال تبٌن ومود نقص فً ميوناو الحل المتيامل اثناء التنفٌذ 
 وعدم ااحتفاظ بؤي من بٌاناو المسو وتوقٌع تعهد  هٌئة تنظٌم النقل البريعلى المناقص تسلٌم يافة البٌاناو ل

 ٌلمم لمنع تسرٌب البٌاناو ألي طرف ثالث. حول سرٌتها ٌتضمن مسإولٌته وعمل ما
  ا ٌماوم اساتبدال أي فارد مان أفاراد المهاام الفناً إا إذا قادم المنااقص المهام الفنً وإن المناقص مسإول عن

أسباباً مقنعة وحقٌقٌة ٌقنع بها صاحب العمل مع تقدٌم البدٌل المناسب والذي ٌمب أن ٌواف  علٌه صااحب العمال 

 ٌل و ٌحمل نفس المإهالو للفرد المناسب. قبل أن ٌترك األص

 
 

  

 :وفبٌخ االعٙضح ٚاٌّؼذاد 1.1

 يمتــــــــزم المنــــــــاقص بتقــــــــديم كفالــــــــة لمــــــــدة خمســــــــة ســــــــنوات لجميــــــــع االجيــــــــزة والمعــــــــدات المــــــــوردة فــــــــي ىــــــــذا العطــــــــاء .1
 ومعدات. توريد اجيزة اذا لزم االمر

( 5)لمـدة شكل كفالـة بنكيـة أو شـيك مصـدق  عمى%( من قيمة العطاء 5بنسبة )تأمين كفالة صيانة تقديم يمتزم المتعيد ب .2
 من قبل الييئة. استالم االعمالتبدأ من تاريخ  سنوات
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  خطخ اٌؼًّ ِٕٙغ١خ  1.2

 

ٌمب على المناقص تقدٌم وصف مفصل لمنهمٌة تطبٌ  المورو  فً يافاة مراحلاهخ وٌماب ان تحتاوي هاذه المنهمٌاة 
ٌقااهخ ٌواامل منهمٌااة تطبٌاا  المسااو بالوسااائل االيترونٌااة علااى تفصااٌل لمراحاال العماال وميوناتااه ومارماتااه وةلٌااة تطب

الحدٌثةخ لذا ستيون مسإولٌة المناقص تقدٌم منهمٌة متياملة ليافة مراحل التطبٌ  تنسمم مع األسس والمعاٌٌر الدولٌاة 
 للمسوحاو فً إدارة العمل المٌدانً وفً وضع مفاهٌم وتعرٌفاو المسوحاوخ وٌومل ذلك:

 
 و .منهمٌة إدارة المور 
 .منهمٌة إدارة العمل المٌدانً والدعم الفنً والتدرٌب 
 .منهمٌة تنفٌذ تطبٌقاو المسو المتياملة بحٌث تضمن اانسمام مع ااسس والمعاٌٌر الدولٌة فً تنفٌذ المسوحاو 
 .منهمٌة إدارة المااطر 

  
وارياو التاً ا تقادم هاذه المنهمٌااو ستيون هذه المنهمٌاو عامال رئٌسا فً عملٌة التقٌٌم واااتٌارخ وسٌتم اعتباار ال

 مطابقة للوروط الفنٌة لماالفتها لورط أساسً من الوروط المرمعٌة. غٌر
 

 اٌٛضغ اٌشا٘ٓ : 2.2

 

قامو الهٌئة بطرح العطاء للمرحلة ااولى حٌث تم توفٌر انظمة ومنهمٌاو واحتساب مإوراو اداء الوبية وذلك 

 ها من الورية المحال علٌها المرحلة ااولى.من االل استادام برممٌاو ومنهمٌاو تم تورٌد

 

 و ٌمين تلاٌص الوضع الراهن بالمحاور الثالث التالٌة:

 

 :المحور األول: النظام الساب  و ٌحتوي على 

 GIS Portal - LTRC GIS Application - Web admin application- Tabletالبرممٌاو:  . أ

Application - ArcGIS Collector  (.4.2صٌل فً القسم )أنظر التفا 

 

 (.البرممٌاو واألنظمـة المتوفرة والتً تم استادامها فً المرحلة األولى 4.3األنظمة: أنظر القسم ) . ب

 

الواواو: تحتوي األنظمة و البرممٌاو السابقة على واواو ماتلفة تإدي أغراض معٌنة لادمة المورو خ و  . و

ولى هذه الواواوخ و تستطٌع الورية المحال علٌها قد أعدو الورية المحال علٌها العطاء فً المرحلة األ

 العطاء ااطال  علٌها و معرفة اصائصها. و هذه الواواو يما ٌلً:

 واوة تومٌع ااسناداو. .1
 واوة الداول لنظام المهام اللوحً. .2
 واوة المهام. .3
 واوة مسو المسار. .4
 واوة تسمٌل المواقف. .5
 واوة تصوٌر المريباو. .6
 واوة المقابالو. .7
 ٌيل األدوار الوظٌفٌة.واوة ه .8
 واوة إدارة المستادمٌن. .9
 واوة تعرٌف المممعاو.  .10
 واوة اإلسناداو. .11
 واوة مرامعة البٌاناو. .12
 واوة سمل تناقل البٌاناو. .13



19 

 

 واوة تتبع الباحثٌن. .14
 واوة المإوراو العامة. .15
 واوة مإوراو اإلنمام للباحثٌن. .16
 واوة تقرٌر اايتمال للمقابالو.  .17
 حافالو.واوة تقرٌر اايتمال لل .18
 واوة التومٌع النسبً للمقابالو حسب المنس والفئاو العمرٌة والمستوى المعٌوً. .19
 تقرٌر اايتمال للمياتب.واوة  .20

 
 استمارة المسو المٌدانً: . ث

 
 لمسوحاو التً تمو فً المرحلة األولى من العطاء:ا
 
 

لتحدٌدد مسددارات قص باساتادام االٌااو المقترحااة للمساو المٌادانً مان المناا :مسدارات الخطدوطتحدٌدد  - أ

 العاملددة فددً محافظددات ان كانددت داخلٌددة او خارجٌددة  )جددرر , اربددد   الزرقددا ( خطددوط النقددل العددام

مغرافٌا ووصف المسار بحٌث ٌتم استادام اساماء الواوار  حساب تسامٌاو ومارة البلادٌاو باإلضاافة 

بالوااار  مغرافٌااا  الااى اسااتادام اسااماء المعااالم المومااودة علااى الوااوار  التااً ٌااتم مسااحها وربطهااا

)المستوفٌاو والمإسساو الحيومٌة والمدراس وغٌرها(. )مسو يل اط مرة واحدة على األقال )و بماا 

ٌضمن مستوى عالً من الدقة( بااتماهٌن لغاٌة تحدٌد المسار ذهابا واٌاباخ سواء يانو حافلة يبٌرة او 

 .طحافلة متوسطة او سٌارة صغٌرة سرفٌس( وتصوٌر فٌدٌو لمسار الا

  توفٌر نظام لعرض إنمام العمل ومتابعة المسو فً المحافظة التً ٌتم ااتٌارها من قبال و ٌتومب على المناقص

مسااراو اطاوط النقال اعماال المساو والتاً مان ضامنها :الهٌئة وٌومل توضٌو طرٌقة العمال والتنفٌاذ والتادقٌ  

ملة ليافااة اطااوط النقاال العااام بمساااراتها باإلضااافة الااى اعااداد اطااوط النقاال العااام للاااروج بقاعاادة بٌاناااو وااا

( ليافة األعمال والبٌاناو الوصافٌة لهاا GISومعلوماو عنها من اعداد ونو  المريباو العاملةخ وتقدٌم عرض )

 حسب متطلباو صاحب العمل.

 :ٌتم مسح الخط بالتعاون مع مدٌر مكتب الهٌئة فً المحافظة فً حال 

 عدم وجود واسطة عاملة على الخط. -1

سائط التً تعمل على خطوط غٌر خطوطها االصلٌة )التصدارٌح الو -2

 المؤقتة( اي خدمة دون وسائط نقل عام عاملة هذه الخطوط.

 
وتوامل المواقاف التاً ٌاتم تحمٌال وتنمٌال الريااب علاى طاول مساار الااط   اماكن التحمٌل والتنزٌدل: - ب

ستواري رباط مواقاف التحمٌال و خ و ٌتومب على ااٌد نقاط البداٌة والنهاٌة للاطوطباإلضافة الى تحد

 الاط. (code)باستادام يود  (Attribute table)التنمٌل مع يل اط من االل البٌاناو الوصفٌة 

ماع ااااذ بعاٌن ااعتباار تصانٌف نقااط البداٌاة والنهاٌاة بحٌاث إذا ياناو  نقطة البداٌة ونقطة النهاٌدة: - ت

 \  والوصاااول)محطاو الحاااافالومريااام انطاااال  ووصاااولخ ٌاااتم وااامولها بطبقاااة مرايااام اانطاااال

المممعاو(خ أما إذا يانو نقاط البداٌة والنهاٌة هً مواقف فً الوار  ٌتم إضافتها على اماين التحمٌال 

 والتنمٌل على أن ٌتم ربطها مغرافٌا.

وهاااً مياتاااب التؤمٌرالساااٌاحً,تؤمٌر الحافالو,النقااال الساااٌاحً  موقدددع شدددركات التددداجٌر بانماطددده: - ث

  .المتاصص 

وهاً مياتاب التيساً ااصافر وااساتثمارخ مياتاب التيساً  ركات ومكاتدب التكسدً بانماطده:مواقع ش - ج

 الفندقًخمياتب تيسً السٌاراو الفامه )اللٌمومٌن(خ ميتب تيسً المعبرخ ميتب تيسً المطار.

 السٌاراو الصغٌره )السفرٌاو الدولٌة ( والحافالو الدولٌة.وهً  موقع قطاع النقل الدولً بانماطه: - ح
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 سوحاو التالٌة بااضافة للمسوحاوسوف ٌطلب من الورية التً ٌحال علٌها العطاء القٌام بالميما  
 خ و المسوحاو المدٌدة تومل ما ٌلً:ألولى من العطاءتمو فً المرحلة ا التً 

 
عدد الحافالو: إمراء عملٌاو إحصاء ٌدوٌة مصنفة على طول اطوط الحافالو. ٌمب أن ٌيون العد 

 ساعة لتغطٌة فتراو الصباح وبعد الظهر والمساء. 14عادة لمدة 
أو  ٌمب تصنٌف العدد للتؤيد من أن ممٌع مريباو النقل العام سواء يانو يبٌرة أو صغٌرة أو عامة 

 أو قانونٌة أو غٌر قانونٌة سٌتم احتسابها وتصنٌفها. ااصة
 

مقعًدا خ ممٌعها  12-8الً نو  الحافالو: المسو أعاله سٌسمل نو  الحافالو. حافالو صغٌرة )حو
مقعًدا خ غالبٌة حافالو الادمة ولين أًٌضا العدٌد من  24-18ااصة( ؛ حافالو من نو  يوستر )

مقعًدا خ وسٌاراو سٌاحٌة خ ومريباو  40المريباو الااصة( ؛ حافالو يبٌرة وحافالو )أيثر من 
 مسافاو طوٌلة ممدولة خ ومريباو طالبٌة(.

 
نمول فً الحافالو: سٌتطلب ذلك إمراء استطالعاو على متن المريبة ولين فً محطاو الصعود وال

ٌلمم تحدٌد عدد المساراو التً سٌتم مسحها. سٌصعد اثنان من المساحٌن إلى حافلة فً المحطة. سٌتم 
 تسمٌل عدد رياب الحافلة فً المحطة فً البداٌة.

 
ة للحافالو. عندما تتوقف الحافلة فً أثناء تحرك الحافلة على طول الطرٌ  خ ستتوقف عند يل محط

محطة للحافالو أو عند نقطة االتقاء والتوصٌل خ سٌتم تسمٌل الموقع وسٌتم تسمٌل عدد الرياب الذٌن 
 ٌغادرون وٌنملون من قبل المساحٌن.

 سٌوفر هذا: 
 مسار الحافالو - 
 نمول الرياب - 
 صعود الرياب - 
 طلب الرياب - 
 موقع - 
 الومحطاو الحاف - 

 
المدول الممنً: سٌتم تسمٌل المدول الممنً للحافالو فً يل محطة للحافالو. سٌتم تسمٌل مغادرة 

ساعة فً الٌوم. سٌوفر هذا توقٌو  14الحافالو والوصول إلٌها حسب المنوؤ والومهة والمسار االل 
عدد رياب  الحافالو وأنوا  الحافالو المغادرة والوصول إلى محطة الحافالو. يما ٌمب تسمٌل

 الحافلة المغادرة. ٌمين بعد ذلك وضع المدول الممنً ليل محطة.
 

  (O-D)   استطالعاو الومهة -األصل 
 

  :ًالمحور الثانBusiness intelligent. 
 

اْ ل١بط اداء ٚعبئظ إٌمً اٌؼبَ ُِٙ ٌؼ١ٍّبد اٌزخط١ظ ٚاالداسح اٌفؼبٌخ. ٚ٘ٛ ٠شًّ ِغّٛػخ ِٓ اٌّٙبَ   

ثٙب ٌزحم١ك األ٘ذاف اٌّشعٛح، ف١غت رط٠ٛش ِغّٛػخ ِٓ االحظبءاد ٚاٌّؤششاد اٌزٟ اٌٛاعت اٌم١بَ   

 ٠زُ عّؼٙب ٚحغبثٙب ثشىً ِغزّش ثح١ش رىْٛ ِٕبعجخ العزخذاِٙب ٌٍزخط١ظ ٌٛعبئظ إٌمً اٌؼبَ ٚرم١١ّٙب.   

ٟ رغّح ثزحذ٠ذ إْ ِمب١٠ظ أداء ٚعبئظ إٌمً اٌؼبَ ثئِىبٔٙب دػُ اٌزخط١ظ ٌٍٕمً اٌؼبَ ثأشىبي ِخزٍفخ، فٙ  

ِذٜ فؼب١ٌخ األٔظّخ ٚػذاٌزٙب ٌّخزٍف فئبد اٌّغزّغ، ٚثبإلِىبْ اعزخذاِٙب ٌزحذ٠ذ اٌّشبوً اٌّحزٍّخ فٟ   

 إٌظبَ ٌٍٚزأوذ ِٓ ِذٜ ِالئّخ اإلعزشار١غ١بد اٌّطجمخ ٌأل٘ذاف اٌّشعِٛخ.  

 مإوراو أداء الوبية المطلوب احتسابها من ذياء األعمال( 5.2)أنظر القسم 

 ور الثالث: إنتاج ارائط المحSchematic Maps. 
للمحافظاو )مروخ اربد و  Schematic Mapsفً المرحلة األولى تم عمل ثالث ارائط  
 المرقاء(خ و ٌمب على المناقص انمام ممٌع الارائط لممٌع المحافظاو األارى على ويل: 
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 .ArcGIS(: بحٌث نستطٌع فتحها على برنامج Digitalارائط رقمٌة ) .1
 Schematic)(:على المقاول تموٌد الهٌئة بلوحـــاو ورقٌـــة Hard Copyائط ورقٌة )ار .2

Maps)  لوحة )لوحتٌن ليل مممع( لوضعها فً المممعاو و فً مياتب المدراءخ  18مطبوعة عدد
 3و ذلك حسب المواصفة ااتٌة: " تورٌد و تريٌب لوحة إعالنٌة مغطاة بلوح من اايرلٌك سماية 

ة األمامٌة و بلوح بالستٌك من المهة الالفٌة و محاطة بإطار من األلمنٌوم على أن تثبو مم من المه
على مدار ثابو بالطرٌقة المٌيانٌيٌة المناسبة حسب نو  المدار لٌتم عرض الارٌطة التوضٌحٌة 

 ".(A0) المطلوبة على أن تيون مطبوعة من مادة الور  الالص  و بحمم مماثل لقٌاس 
 

 المرحلة األولى: –فً محافظة مرو  Schematic Mapsمثال على و فٌما ٌلً 
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 رظ١ُّ لبػذح اٌج١بٔبد اٌغ١ِٛىب١ٔخ 2.2

تم بناء وتصمٌم قاعدة البٌاناو المٌوميانٌةخ وتحدٌد العالقاو بٌن الطبقاو المطلوبةخ والتفاصٌل المطلوب استٌفاإها ليل 

 (Entity Relationship diagram_ ERDعلى ويل ماطط يٌاناو )طبقةخ وفً النهاٌة تم تمثٌل تلك العالقاو 

 

 التصمٌم النهائً لقاعدة البٌاناو المغرافٌة الحالٌة وتحتوي محافظاو : المرقاء خ اربد خ مرو.

ٌمب على المناقص تقدٌم التصمٌم النهائً لماطط اليٌاناو بناء على متطلباو هذا العطاء و المسوحاو المطلوبة 

 المومودة فً البند )ث. استمارة المسو المٌدانً(.
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 اٌغغشاف١خاٌطجمبد   2.0

 

ر أنه ٌمب على المناقص ممع الطبقاو المغرافٌة المتوفرة فً الهٌئه يما هو مبٌن أدناه خ  )مع األاذ بعٌن ااعتبا 

 : (WGS84البٌاناو بنظام إحداثٌاو 

 .2016محافظة وهً محدثة لعام  12طبقة المحافظاو وهً توتمل على حدود  -1

 .2016طبقة األلوٌة: وهً توتمل على االوٌة فً المملية وهً محدثة لعام  -2

 .2016طبقة األقضٌة : وهً توتمل على ااقضٌة فً المملية وهً محدثة لعام  -3

 وهً طبقة فارغة من المعلوماو. طبقة األحٌاء -4

 طبقة المناط  وهً طبقة فارغة من المعلوماو. -5

 التممعاو السيانٌة وهً طبقة فارغة من المعلوماو.طبقة  -6

 .2016طبقة المعالم : وهً توتمل اسماء المعالم فً المملية وتصنٌفها وهً محدثة لعام  -7

 .2016وهً محدثة لعام  طبقة الووار  : وتوتمل اسماء الووار  -8

المساراو لاطوط النقل العام:  وتمثل طبقة مساراو اطوط النقل العام الداالٌة والاارمٌة  وتحتوي نقطة طبقة  -9

قد تم اعتماد منهمٌة للترقٌم لٌتم ترقٌم الاطوط بناء علٌها فً خ و 2002بداٌة ونهاٌة المسارخ وهً محدثة لعام 

 Oracle Databaseعمل تصنٌف ألرقام الخطوط فً ٌطلب من المناقص  المرحلة األولى من العطاءخ لذا

وذلك بالتعاون مع مدراء المياتب فً المحافظاو وقسم تينولومٌا المعلوماو فً الهٌئة والمناقص )التوحٌد فقط 

ضمان ل ةبإوراف الهٌئة وموافقتها( وذلك بتقدٌم مقترح الٌة ترقٌم الاطوط من قبل المناقص وتواف  علٌه الهٌئ

 .  التطاب  مع نظام قاعدة البٌاناو المدٌد الذي تم طرحه من قبل الهٌئةٌقتح

 

طبقة المممعاو : و تحتوي على مواقع المممعاو و رفع مساحً لحدود المممع و تسمٌل لتفاصٌلهخ و تسمٌل  -10

اصة بمواقف عدد المداال و الماارج و تصوٌرها اضافة التقاط صور عامة للمممعخ و تحدٌد المسارب الا

مريباو النقل العام و أٌضا تمثٌل المظالو المومودة فً المممع بااضافة الى اابنٌة الااصة بهٌئة تنظٌم النقل 

و اسناد  (Annotation layer)البريخ و اضافة الى اارصفة بداال المممع و تحدٌد اسماء المواقف بالنص 

النقل يما هو فً واقع الحالخ مع رفع الووار  المحٌطة هذه الطبقة مغرافٌا لميان الموقف الااص بوسٌلة 

 بالمممع.

طبقة ورياو ااستثمار : وتحتوي على مواقع ورياو ااستثمار المراصة من الهٌئة مع البٌاناو الوصفٌة  -11

(Attributes.) 

مع طبقة ورياو التؤمٌر والسٌاحً: وتحتوي على مواقع ورياو التؤمٌر و السٌاحً المراصة من الهٌئة  -12

 (.Attributesالبٌاناو الوصفٌة )

طبقة ورياو الوحن: وتحتوي على مواقع ورياو الوحن المراصة من الهٌئة مع البٌاناو الوصفٌة   -13

(Attributes).خ و سٌتم تموٌد المناقص بها بعد اإلحالة 
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الوصفٌة  التيسً المراصة من الهٌئة مع البٌاناو طبقة مواقع ورياو التيسً: وتحتوي على مواقع ورياو -14

(Attributes.) 

( هً فقط لمحافظات المرحلة االولى : اربد   الزرقا    جرر وتم 14-9مالحظة: المعلومات المحدثة للطبقات من )

 .2219تحدٌثها فً العام 

 

 اٌجشِغ١بد ٚاألٔظّـخ اٌّزٛفشح ٚاٌزٟ رُ اعزخذاِٙب فٟ اٌّشحٍخ األٌٚٝ  :   2.1

 

 م١ٕبد اٌّزجؼخاٌجشِغ١بد ٚاٌز إٌظبَ اٌّغزخذَ 

إٌظبَ ا٢ٌٟ ٌغّغ اٌج١بٔبد ثبعزخذاَ االعٙضح   1

 Tabletاٌّحٌّٛخ 

رُ رط٠ٛش ِغّٛػخ االٔظّخ ٚاٌزٟ رؼًّ ػٍٝ األعٙضح 

 ثبعزخذاَ احذس اٌزم١ٕبد ِٓ خالي  Tabletاٌّحٌّٛخ 

 Net and Nodejs.ثشِغ١بد ِج١ٕخ ػٍٝ رم١ٕبد 

  

 ُ االػزّبد ػٍٝ رم١ٕبدر ٔظبَ اداسح اٌؼًّ ا١ٌّذأٟ ِٚشالجزٗ  2

 .Net and Nodejs 

رُ رٛف١ش ػذح ثشِغ١بد ِؼ١ٕخ ثّشاعؼخ ٚرذل١ك اٌج١بٔبد ،  أٔظّخ ِؼبٌغخ اٌج١بٔبد  3

عٛاء وبٔذ ٘زٖ اٌج١بٔبد رخض اٌغبٔت االحظبئٟ ٌغّغ 

اٌج١بٔبد ِٓ ٍِفبد ِمبثالد ٚغ١ش٘ب، اٚ رذل١ك اٌج١بٔبد 

...اٌخ ، ح١ش اٌغغشاف١خ ِٓ ِغبساد ، ِٚٛالف ، ِٚغّؼبد

 رُ االػزّبد ػٍٝ اٌزم١ٕبد اٌزب١ٌخ 

MS .Net Technology  

NodJS 

ArcGIS Desktop  

GIS Leaflet 

Garmin VIRB Edit   

 Power BI اٌزمبس٠ش ٚاعزخشاط إٌزبئظ  4

Tabular model and Analysis services  

 

ضإِٗ( ٌّؼبٌغخ ػ١ٍّخ رُ اعزخذاَ ٔظبَ رٕبلً اٌج١بٔبد )اٌّ ٔظبَ رٕبلً اٌج١بٔبد  5
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ٚلبػذح  Tabletِضإِخ اٌج١بٔبد ِب ث١ٓ اٌغٙبص اٌّحّٛي 

  Application Serverاٌج١بٔبد ثبعزخذاَ اي 

 ٌشعُ اٌخشائظ  Esriرُ اعزخذاَ رم١ٕبد ٚرشاخ١ض  Schematic Mapsاٌخشائظ اٌزٛض١ح١خ  6

 اٌزٛض١ح١خ ثبالضبفخ اٌٝ ادٚاد اٌزظ١ُّ اٌّؼزّذح ػٍٝ

ArcGIS Schematic Extension 

Adobe Illustrator  

ArcGIS Network Analyst Extension  

 Geodatabase ArcGIS serverلبػذح اٌج١بٔبد اٌغغشاف١خ  7

 GIS Portal Esri ArcGIS Desktop Advanceإٌظبَ اٌغغشاف١خ ٌؼشع اٌج١بٔبد ٚاي  8

Esri ArcGIS Portal 

ArcGIS Network Analyst Extension  

Esri ArcGIS Server 

Esri ArcGIS Catalog for data model design  

  AutoCadأدٚاد اٌّغبحخ ٚرطج١مبد اٌـ  Terminal Surveyِغح اٌّغّؼبد  9

 

 اٌّشحٍخ االعزطالػ١ٗ    4.4

 

ٌتم على الورية المحال علٌها العطاء ااطال  على األنظمة و الوثائ  المنممة فً المرحلة األولى حٌث أنه لن  

 و لين قد تحتاج التعدٌل على األنظمة بما ٌتناسب مع المسوحاو المدٌدة المطلوبة واضافة أٌة أنظمة مدٌدة 

 ملب المعلوماو الااصة بالمحافظاو المطلوبة فً هذه المرحلة.

( و الذي ٌحتوي على يافة أعمال المرحلة 1و فً نهاٌة هذه المرحلة ٌمب على المقاول تقدٌم تقرٌر رقم )

 استطالعٌة و تحضٌر المنهمٌاو و األعمال للمرحلة التحضٌرٌة.ا

 

  اٌّشحٍخ اٌزحض١ش٠خ 4.5

 

 تحضٌر الارائط 

 .تصمٌم وبناء طبقاو مغرافٌة مدٌدة لمناط  العمل بحٌث تتيامل مع قواعد البٌاناو المغرافٌة الحالٌة 
 اعتماد المعاٌٌر والمواصفاو الفنٌة إلدارة قواعد البٌاناو المغرافٌة. 
 .توثٌ  قواعد البٌاناو وتصامٌمها ووصف ميوناتها 
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 ا١ٌّذأٟ ِشحٍخ اٌّغح  2.4

 

   ممع بٌاناو ااستمارة 

 

 النظام اآللً لممع البٌاناو باستادام األمهمة اللوحٌة  .1

 
  من االل المرحلة األولىخ تم اعداد نظام ةلً لممع البٌاناو عن طرٌا  األمهامة اللوحٌاةخ و ٌميان للمنااقص ااطاال

 على النظام عند اإلحالةخ علما بؤن النظام ٌحتوي على الوظائف و المٌماو التالٌة:
 

 .ممٌع وامهاو النظام باللغة العربٌة 
  قاعاادة بٌاناااو مصااغرة متوافقااة مااع التصااامٌم القٌاسااٌة لقواعااد بٌاناااو األمهاامة اللوحٌااة وقااادرة علااى حفااظ

 Primary keys andبنااء المفااتٌو التعرٌفٌاة ) ومعالمة واستعادة بٌاناو المسو بويل سالسخ ومراعااة
Foreign keys( والفهارس )Indexes.) 

  تحمٌاال الااارائط االيترونٌااة التااً سااٌوفرها المناااقص اليترونٌاااً علااى األمهاامة اللوحٌااة وتضاامٌنها بواايل
 ٌتيامل مع العملٌة التحضٌرٌة بحٌث ٌمين استعراض إنتامٌة الباحثٌن من االل الارائط.

 ٌاو متعددة وباٌاراو متنوعة لضمان أمن المعلوماو وسرٌتها والحفاظ علٌها مان الفقاد أو التغٌٌارخ توفر ةل
 وذلك من االل تقنٌاو التوفٌر وفك التوفٌر وتقنٌاو النسخ ااحتٌاطً متعدد المراحل.

 فظهاا فاً التقاط اإلحداثٌاو الميانٌاة لوحاداو المساو الماتلفاة )الواار خ المبناىخ مواقاف( بوايل تلقاائً وح
قواعد بٌاناو األمهمة اللوحٌة وضمان الوصول إلى أعلاى درمااو الدقاة التاً تقادمها األمهامة المساتادمة 

 وةلٌاو التطبٌ  المٌدانٌة المتبعة.
  ٌضمن النظام عدم إمكانٌة استخدامه إال بعد وصول الباحث الى منطقة العمل المخصصة له وتنبٌهده حدال

 خروجه من منطقة العمل.
 نظام تقارٌر ةلٌة من االل واواو النظام اللوحً تعرض للباحث إنمامه بويل ٌومً وتممٌعاً وماا ٌوفر ال

 تبقى وغٌر الميتمل.
  ٌوفر النظام ةلٌة ميتبٌة إلدارة األمهمة اللوحٌة بحٌث تتٌو إلدارة العمل المٌدانً تنفٌذ وظاائف ماتلفاة عان

ةخ إغاال  المهاامخ ااساتعالم عان موقاع المهاامخ ُبعد وتومل: طلب تناقل بٌاناوخ إرسال مالحظاو إرواادٌ
 التحيم بالمهامخ رصد عطل فً المهام.

  ٌراعً النظام القدرة على ااستمابة بيفاءة وفعالٌة لعملٌاو اإلداال والمرامعاة وٌراعاً عادم تاؤثر سارعة
 بل النمول للمٌدان.استمابة النظام بمٌادة حمم البٌاناو فٌهخ حٌث سٌتم إمراء ااتباراو يفاءة على النظام ق

  ٌوفر النظام ةلٌة مضبوطة ومحيمة إلغال  يافة وظائف المهام اللوحً ما عدا تلك المتعلقة بنظام المساوخ
ومنع المستادم غٌر الماول من الاداول إلاى ميونااو وبارامج وملفااو المهاام األاارى ساواء أثنااء عمال 

 المهام أو بعد إعادة توغٌله.
 يم بإعااداداو المهاام المطلاوب اساتادامها فاً النظااام مان ااالل واوااو النظااامخ ٌاوفر النظاام إميانٌاة الاتح

 وٌومل ذلك: اضاءة واوة المهامخ التحيم بعملٌة ااتصال باإلنترنوخ إعادة توغٌل المهام.
  ٌااوفر النظااام ةلٌااة لتراساال وتاادف  البٌاناااو بواايل واضااو ودقٌاا  مااع ومااود ساامل متياماال لحرياااو تناقاال

ام اللوحً وقواعد البٌاناو المريمٌة فً الهٌئةخ بحٌث ٌوضو هذا السامل الوقاو والتاارٌخ البٌاناو بٌن النظ
 والموقع وأٌة أعطال تراف  تناقل البٌاناو.

  ٌوفر النظام اٌاراو متعددة لتناقل البٌاناو بٌن األمهمة اللوحٌاة وقواعاد البٌانااو المريمٌاة توامل: التناقال
 حثخ التناقل عند الطلب من غرفة العملٌاو.الٌومًخ التناقل عند الطلب من البا

  استادام يافة الاٌاراو التً تتحها تقنٌاو ااتصال المتوفرة فً المهام لتناقل البٌاناوخ وٌومل ذلاك: وابية
(خ ااتصاال Wi-Fi, وغٌرهاا مان التقنٌااو(خ الوابية الالساليٌة الداالٌاة )3G ,GPRSانترنو الموباٌل )

 (.USBٌل )المباور عن طرٌ  أسالك توص
  ٌوفر النظام حماٌة يل مستادم من االل اسم مستادم ويلمة مارورخ وضامان عادم تاداال بٌانااو البااحثٌن

واتسا  بٌاناتهم ماع يلماة المارور الماصصاة لهام وتاوفٌر ةلٌاة لحفاظ وصاٌانة واساتعادة يلماة المارور ماع 
 مراعاة اميانٌة استادام المهام أليثر من باحث.
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 المٌدانً ومراقبتهنظام إدارة العمل  .2

 

ٌطلب من الورية استادام نظام إدارة العمل المٌدانً ومراقبته والذي تم تطوٌره فاً المرحلاة األولاى مان الموارو  خ 
 علماً بؤن النظام ٌحتوي على الوظائف والمٌماو التالٌة:

 .القدرة على إدارة العمل المٌدانً ومراقبة اإلنتامٌة وضبط المودة 
 لتومٌاع العمال علاى أمهامة العااملٌن مان بااحثٌن وماراقبٌن وموارفٌن مان ااالل تاصاٌص  ٌوفر النظام ةلٌة

 المناط  المغرافٌة لهم.
 .القدرة على إداال بٌاناو العاملٌن وتعدٌلها وحذفها حسب الحامة 
 .القدرة على إدارة مناط  العمل وتومٌعها وإعادة تومٌعها يلما لمم األمر 
 بٌاناو المغرافٌة لعرض مناط  العمل وتقطٌعها وتومٌعهاا باٌن البااحثٌن وفا  ٌتيامل هذا النظام مع قواعد ال

 المهام المويلة إلٌهم.
  ٌوفر النظام تقاارٌر إنماام ُتوضاو ساٌر العمال علاى المساتوٌاو المغرافٌاة أو اادارٌاة أو العااملٌنخ بؤوايال

ٌعٌااة واإلفرادٌااة التااً توفرهااا متعااددة تواامل التقااارٌر وواواااو المتابعااة والااارائط وبيافااة المسااتوٌاو التمم
 البٌاناو.

 
 

 نظام معالمة البٌاناو  .3

 ٌُطلب من الورية استادام نظام معالمة البٌاناو والذي ٌوفر الوظاٌف والمٌماو التالٌة:
 

  مرامعااة وتصااحٌو وتاادقٌ  وتنظٌااف بٌاناااو اسااتماراو تحصااٌل معلوماااو المواااريٌن وتصااحٌو البٌاناااو
 المغرافٌة.

  صااائٌة ماان نتااائج مرحلااة تحصااٌل معلوماااو المواااريٌن بحٌااث تيااون مالئمااة للمراحاال قاعاادة بٌاناااو إح
 المستقبلٌة وتحمٌل بٌاناو مرحلة تحصٌل معلوماو المواريٌن علٌها.

 

 نظام النور واستاراج النتائج  .4

ظاائف ٌطلب من الورية اظهار نتاائج أعماال المرحلاة الثانٌاة مان الموارو  علاى هاذا النظاام والاذي ٌحتاوي علاى الو
 والممٌماو التالٌة: 

 ( قاعدة بٌاناو تحلٌلٌة متعددة األبعادMulti-dimensional تتاٌو إميانٌاة اساتاراج النتاائج والمإواراو )
 والتقارٌر بويل سلس.

 ( تقااارٌر ةلٌااة بتقنٌاااو ذياااء األعمااالBusiness Intelligence تااوفر إميانٌااة نواار البٌاناااو  لهااذه )
( تعارض التقاارٌر مان ااالل أوايال تفاعلٌاة Dashboardsاو مراقباة )المرحلةخ وتطوٌر تقاارٌر ولوحا

 تومل مداول ورسوم بٌانٌة وارائط اليترونٌة.
  استادام الاارائط االيترونٌاة ياؤداة رئٌساٌة فاً نوار البٌانااو وتاوفٌر إميانٌاة اساقاط واساتعراض البٌانااو

 علٌها وفقاً للمستوٌاو المغرافٌة المطلوبة.
 ماال مااع التقااارٌر اآللٌااة ٌضاامن اتاحااة المعلومااة المناساابة للواااص المناسااب وٌااوفر نظااام صااالحٌاو متيا

 وامهاو ماتلفة وقابلة للتاصٌص بحسب يل مستادم.

 اٌّخشعبد  .3
 

ً دعوة العطاء وبناء على المادول ٌطلب من المناقص تموٌد الهٌئة بعد اانتهاء من يافة ااعمال المطلوبة والمبٌنة ف

 : مدة المورو ( 2.5البند )و المومود فً  لعملمراحل االممنً المعد ل

باااللغتٌن العربٌااة و اانملٌمٌااة و متضاامنا تقرٌاارا للمإوااراو باااللغتٌن  يافااة اعمااال العطاااءل تقرٌاار نهااائً وااامل .1

 بامسة نسخ ورقٌة ونساة اليترونٌة على قرص مدمج.العربٌة و اانملٌمٌة 

وااملة ودقٌقاة وموحادة ليال مان المعلومااو المغرافٌااة ( محدثاة وGeodatabaseقاعادة بٌانااو مٌوميانٌاة  ) .2

بارقم ااط موحادخ بنااًء قاعدة البٌاناو المدٌدة الااصة بنقال الريااب  GIS & والوصفٌة بحٌث ٌتم ربط قاعدتً 
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على نظام ترقٌم ٌتم استادام الرموم واارقام فٌه وٌتم اعتماده من قبل صاحب العمل وبناء على مدول الطبقااو 

 الموضحة ادناه وٌتم تقدٌم المعلوماو على ثالث نسخ اليترونٌة.المغرافٌة 

 وغٌرها من ادواو التحلٌل.

 SCHEMATICادواو انتااج وتمثٌال لمسااراو اطاوط النقال العاام مان ااالل اعاداد الاارائط التوضاٌحٌة ) .3

MAPSب ( وااارائط ورقٌااة لمساااراو اطااوط النقاال العااام لياال محافظااة مااع مراعاااة تاادااالو المساااراو وٌماا

 قبولها واعتمادها من قبل صاحب العمل.

تقدٌم تقرٌر موموداو الهٌئة والذي ٌتضمن ورح مفصال احتٌامااو هٌئاة النقال الباري بيافاة مادٌرٌاتها لتاتمين  .4

 من ربطها ممٌعها بالمعلوماو المٌوميانٌة.

    

 الوصف نو  الطبقة اسم الطبقة الرقم

اطاااااوط النقااااال  1

 العام 

Line  

 

راو اطااوط النقاال العااام وتوااتمل نقطااة تمثٌاال واابية مسااا

البداٌااة ونقطااة النهاٌااة ومسااار الاااط ذهابااا" واٌابااا" علااى 

واايل واابية ٌمثاال المسااار مااان نقطااة البداٌااة الااى نقطاااة 

 النهاٌة.

تمثٌاال مااداال وماااارج المممعاااو وربطهااا باااط الباااص   Point المممعاو  2

   وصور المممع.ومسارب وحدود مرايم اانطال
Polygon 

Image 

نقااااااط التحمٌااااال  3

 والتنمٌل  

Point .تمثٌل ممٌع النقاط التً ٌتوقف المريبة للتحمٌل والتنمٌل 

موقااااع واااارياو  4

 التامٌر 

Point تمثٌل لموقع الورياو بيافة انماطه 

مواقاااع وااارياو  5

ومياتاب التيساً 

 بانماطه

Point  انماطهتمثٌل لموقع الورياو بيافة 

موقاااااااع قطاااااااا   6

النقاااااال الاااااادولً 

 بانماطه  

Point تمثٌل لموقع الورياو بيافة انماطه 

واااااااااااااااااااااارياو  7

 ااستثمار

Point تمثٌل لموقع الورياو بيافة انماطه 
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 اٌج١بٔبد اٌٛطف١خ اٌخبطخ ثىً طجمخ: 3.5

 

 (.Bus Routsاعُ اٌطجمخ: خطٛط إٌمً اٌؼبَ ) 3.5.2

 مالحظاو    الوصف اسم الحقل

اللغااااااة اساااااام الاااااااط ب

 العربٌة 

   اسم الاط يما هو معرف من الهٌئة 

اساااااام الاااااااط باللغااااااة 

 اانملٌمٌة 

  اسم الاط يما هو معرف من الهٌئة

مان قاعادة بٌانااو الهٌئااة بعاد تعدٌلاه وتوحٌااده  رقم الاط 

 من قبل المناقص بالتعاون مع مدٌر الميتب.

 

اسااااااااااام المحافظاااااااااااة 

المنطلااا  منهاااا باللغاااة 

 العربٌة 

  ا هو معتمد ااسم يم 

اسااااااااااام المحافظاااااااااااة 

المنطلااا  منهاااا باللغاااة 

 اانملٌمٌة 

  ااسم يما هو معتمد

اساام المنطقااة المنطلاا  

 منها باللغة العربٌة 

  ااسم يما هو معتمد

اساام المنطقااة المنطلاا  

 منها باللغة العربٌة

  ااسم يما هو معتمد

اسااام اللاااواء المنطلااا  

 باللغة العربٌة 

  ااسم يما هو معتمد

اسااام اللاااواء المنطلااا  

 باللغة اانملٌمٌة 

  ااسم يما هو معتمد

اسااااام القرٌاااااة باللغاااااة 

 العربٌة 

  ااسم يما هو معتمد

اسااام القرٌاااة المنطلااا  

 منها باللغة اانملٌمٌة 

  ااسم يما هو معتمد

  اسم المممع او الموقف   نقطة البداٌة 

نقطاااااة النهاٌاااااة ااااااار 

 نقطة تحمٌل وتنمٌل  

  قف او اي اسم متعارف علٌه اسم مو
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اساام الوااوار  التااً ٌماار بهااا الاااط بالترتٌااب  المسار الوصفً

 المغرافً 

المراعااااة فاااً حاااال تعاااذر 

الوصااف بؤسااماء الوااوار  

 استادام اسماء المعالم

اسم المحافظة المنتهً 

 فٌها باللغة العربٌة 

  ااسم يما هو معتمد  

اسم المحافظة المنتهً 

 نملٌمٌة فٌها باللغة اا

  ااسم يما هو معتمد

اساام المنطقااة المنطلاا  

 منها باللغة العربٌة 

  ااسم يما هو معتمد

اساام المنطقااة المنتهااً 

 فٌها باللغة العربٌة

  ااسم يما هو معتمد

اساااام اللااااواء المنتهااااً 

 فٌها باللغة العربٌة 

  ااسم يما هو معتمد

اساااام اللااااواء المنتهااااً 

 .فٌها باللغة اانملٌمٌة

  

  ااسم يما هو معتمد

اسااام القرٌاااة المنتهاااً 

 فٌها باللغة العربٌة 

  ااسم يما هو معتمد

اسااام القرٌاااة المنطلااا  

 منها باللغة اانملٌمٌة 

  ااسم يما هو معتمد

  التعرفة المعتمدة من الهٌئة  التعرفة 

مااع بٌااان حااال المريبااة ان  من قاعدة بٌاناو الهٌئة  رقم الحافلة  

املاااااة او منتهاااااً ياناااااو ع

 تراٌصها.

مااان المساااو المٌااادانً )حافلاااة يبٌااارةخ حافلاااة  نو  الحافلة 

 متوسطةخ سٌاراو ريوب صغٌرة سرفٌس(

 

  من المسو المٌدانً  صور للحافلة 

  طول الاط يم طول الاط

  اسم ورقم وعدد نقاط التحمٌل نقاط التحمٌل والتنمٌل

   ػذد اٌشوبة ا١ٌِٟٛ

   ػذد اٌشوبة اٌغٕٛٞ
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   ف١ذ٠ٛ ٌّغبس خظ إٌمً

 

 (Terminalsاعُ اٌطجمخ: اٌّغّؼبد ) 3.5.0

 الوصف اسم الحقل
 

 مالحظاو

اساام المممااع باللغااة 

 العربٌة 

  ااسم يما هو معتمد 

اساام المممااع باللغااة 

 اانملٌمٌة 

  ااسم يما هو معتمد

اسم المحافظة باللغة 

 العربٌة 

  ااسم يما هو معتمد

ة اسم المحافظة باللغ

 اانملٌمٌة 

  ااسم يما هو معتمد

اساام المنطقااة باللغااة 

 العربٌة 

  ااسم يما هو معتمد

اساااام اللااااواء باللغااااة 

 العربٌة 

  ااسم يما هو معتمد

اساااام اللااااواء باللغااااة 

 اانملٌمٌة 

  ااسم يما هو معتمد

اسااام القرٌاااة باللغاااة 

 العربٌة 

  ااسم يما هو معتمد

اسااام القرٌاااة باللغاااة 

 مٌة اانملٌ

  ااسم يما هو معتمد

اساام المنطقااة باللغااة 

 اانملٌمٌة

  ااسم يما هو معتمد

   صور من المممع

   ال المممعامد

   ماارج المممع

علاااااااااااى وااااااااااايل   حدود المممع

POLYGON 
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   عدد المواقف

   عدد المسارب

اساااااااماء الاطاااااااوط 

 المنطلقة 

  

عااااااااادد الاطاااااااااوط 

 المنطلقة
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 ض٠ً :ٔمبط اٌزح١ًّ ٚاٌزٕ 3.5.1

 الوصف اسم الحقل
 

 مالحظاو

اساام الموقااف باللغااة 

 العربٌة 

  ااسم يما هو معتمد 

اساام الموقااف باللغااة 

 اانملٌمٌة 

  ااسم يما هو معتمد

اسم المحافظة باللغة 

 العربٌة 

  ااسم يما هو معتمد

اسم المحافظة باللغة 

 اانملٌمٌة 

  ااسم يما هو معتمد

اساام المنطقااة باللغااة 

 عربٌة ال

  ااسم يما هو معتمد

اساااام اللااااواء باللغااااة 

 العربٌة 

  ااسم يما هو معتمد

اساااام اللااااواء باللغااااة 

 اانملٌمٌة 

  ااسم يما هو معتمد

اسااام القرٌاااة باللغاااة 

 العربٌة 

  ااسم يما هو معتمد

اسااام القرٌاااة باللغاااة 

 اانملٌمٌة 

  ااسم يما هو معتمد

اساام المنطقااة باللغااة 

 اانملٌمٌة

  ااسم يما هو معتمد

   صور من الموقف

   عدد المواقف

   عدد المسارب

الاطاااااااوط اساااااااماء 

 المارة بالموقف

  

   عدد الاطوط المارة
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   ارقام الاطوط

X Coordinate    

Y Coordinate   

  
 

 

 

 

 

 

حبفالد,إٌمً ٟٚ٘ ِىبرت اٌزأع١شاٌغ١بحٟ,رأع١ش اٌاعى انطجقخ:  يٕقغ ششكبد انزبخٛش ثكبفخ اًَبطّ:  3.5.2

 اٌغ١بحٟ اٌّزخظض . 

 مالحظاو الوصف  اسم الحقل 

   اسم الميتب / الورية باللغة العربٌة

اساااااام الميتااااااب / الواااااارية باللغااااااة 

 اانملٌمٌة

  

  ااسم يما هو معتمد اسم المحافظة باللغة العربٌة 

  ااسم يما هو معتمد اسم المحافظة باللغة اانملٌمٌة 

  ااسم يما هو معتمد لغة العربٌة اسم المنطقة بال

  ااسم يما هو معتمد اسم المنطقة باللغة اانملٌمٌة

  ااسم يما هو معتمد اسم اللواء باللغة العربٌة 

  ااسم يما هو معتمد اسم اللواء باللغة اانملٌمٌة 

  ااسم يما هو معتمد اسم القرٌة باللغة العربٌة 

  ااسم يما هو معتمد ٌمٌة اسم القرٌة باللغة اانمل

اسااااااام الواااااااار  / المعلااااااام باللغاااااااة 

 اانملٌمٌة

  ااسم يما هو معتمد

  ااسم يما هو معتمد اسم الوار  / المعلم باللغة العربٌة

   نو  النمط 

X Coordinate    

Y Coordinate   



35 

 

 

ّبس، ِىبرت اٌزىغٟ ٟٚ٘ ِىبرت اٌزىغٟ االطفش ٚاالعزضيٕاقغ ششكبد ٔيكبرت انزكغٙ ثبًَبطّ : 3.5.3

، اٌزىغٟ  ت رىغٟ اٌّؼجش، ِىزت رىغٟ اٌّطبساٌفٕذلٟ،ِىبرت رىغٟ اٌغ١بساد اٌفخّٗ )ا١ٌٍّٛص٠ٓ(، ِىز

 اٌزوٟ

 مالحظاو الوصف  اسم الحقل 

   اسم الميتب / الورية باللغة العربٌة

اساااااام الميتااااااب / الواااااارية باللغااااااة 

 اانملٌمٌة

  

  يما هو معتمد ااسم اسم المحافظة باللغة العربٌة 

  ااسم يما هو معتمد اسم المحافظة باللغة اانملٌمٌة 

  ااسم يما هو معتمد اسم المنطقة باللغة العربٌة 

  ااسم يما هو معتمد اسم المنطقة باللغة اانملٌمٌة

  ااسم يما هو معتمد اسم اللواء باللغة العربٌة 

  هو معتمد ااسم يما اسم اللواء باللغة اانملٌمٌة 

  ااسم يما هو معتمد اسم القرٌة باللغة العربٌة 

  ااسم يما هو معتمد اسم القرٌة باللغة اانملٌمٌة 

اسااااااام الواااااااار  / المعلااااااام باللغاااااااة 

 اانملٌمٌة

  ااسم يما هو معتمد

  ااسم يما هو معتمد اسم الوار  / المعلم باللغة العربٌة

   نو  النمط 

X Coordinate    

Y Coordinate   

 

 اٌغ١بساد اٌظغ١شٖ )اٌغفش٠بد اٌذ١ٌٚخ ( ٚاٌحبفالد اٌذ١ٌٚخ.يٕقغ قطبع انُقم انذٔنٙ ثبًَبطّ  :   3.5.4

 مالحظاو الوصف  اسم الحقل 

   اسم الميتب / الورية باللغة العربٌة

اساااااام الميتااااااب / الواااااارية باللغااااااة 

 اانملٌمٌة

  

  معتمد ااسم يما هو اسم المحافظة باللغة العربٌة 
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  ااسم يما هو معتمد اسم المحافظة باللغة اانملٌمٌة 

  ااسم يما هو معتمد اسم المنطقة باللغة العربٌة 

  ااسم يما هو معتمد اسم المنطقة باللغة اانملٌمٌة

  ااسم يما هو معتمد اسم اللواء باللغة العربٌة 

  مدااسم يما هو معت اسم اللواء باللغة اانملٌمٌة 

  ااسم يما هو معتمد اسم القرٌة باللغة العربٌة 

  ااسم يما هو معتمد اسم القرٌة باللغة اانملٌمٌة 

اسااااااام الواااااااار  / المعلااااااام باللغاااااااة 

 اانملٌمٌة

  ااسم يما هو معتمد

  ااسم يما هو معتمد اسم الوار  / المعلم باللغة العربٌة

   نو  النمط 

X Coordinate    

Y Coordinate   

 

 .ممٌع اسماء الحقول ٌمب ان تيون ممٌعها باللغة العربٌة واللغة اانملٌمٌة 

  ٌطلب من المناقص ممع البٌاناو بنظام ااحداثٌاوWGS84 . 

 

 

 ِؤششاد اداء اٌشجىخ اٌّطٍٛة احزغبثٙب ِٓ روبء االػّبي  3.6

 

وقو والمهد فً انتاج التقارٌر ٌطلب من المناقص تموٌد صاحب العمل باستادام ذياء ااعمال لتوفٌر ال

المدول ادناه ٌبٌن المعلوماو والمعاداو ااحصائٌة وتسهٌل اامراءاو فً استادامها ويما فً 

وفً حال كان هنالك معلومات غٌر متوفرة ٌتم تجهٌز االدوات المطلوب احتسابها من ضمن النظام 

ومقارنتها بالمعاٌٌر الحالٌة  ٌتم احتسابها الحقاالالزمة لتقوم الهٌئة الحقا بادخال البٌانات والمعطٌات و

 وغٌرها التقارٌر المطلوبة فً تسهٌل االجرا ات.
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 العالمً المإور اعُ اٌّؤشش سلُ اٌّؤشش

1 

 كثبفخ انشجكخ :

يفٕٓيٓاااب :يدًااإع اطااإال 

خطاااإط انُقاااام انؼاااابو )دٌٔ 

ركاااااشاس()كى( اناااااٗ يغااااابزخ 

 (.2انًذُٚخ )كى

 

وً إٌّبطك اٌٌِّٛذح ٚاٌغبرثخ ٌٍشحالد رُخذَ ثبٌٕمً ْ أػ١ٍّبً %  رؼٕٟ 100 – 00

 ."A"يغزٕٖ انخذيخ ٚاٌزٞ ٠ؼبدي  اٌؼبَ

 ِؼظُ إٌّبطك اٌٌِّٛذح ٚاٌغبرثخ ٌٍشحالد رُخذَ ثبٌٕمً اٌؼبَرؼٕٟ  00-00.0

 (Bيغزٕٖ انخذيخ )

ِآ إٌّابطك راد اٌىضبفابد اٌغاىب١ٔخ اٌّشرفؼاخ ¾ ِاب ٔغاجزٗ :  07.7  - 00

 (Cيغزٕٖ انخذيخ ) .ٌٕمً اٌؼبَرُخذَ ثب

ِٓ إٌّبطك راد اٌىضبفبد اٌغىب١ٔخ اٌّشرفؼخ  ِب ٔغجزٗ   60.0 - 60

  ((Dيغزٕٖ انخذيخ  رُخذَ ثبٌٕمً اٌؼبَ

ِٓ إٌّبطك راد اٌىضبفبد اٌغىب١ٔخ ½  ػٍٝ االلً ِب ٔغجزٗ     50.0 - 50

 ((E يغزٕٖ انخذيخ اٌّشرفؼخ رُخذَ ثبٌٕمً اٌؼبَ

ِٓ إٌّبطك راد اٌىضبفبد اٌغىب١ٔخ اٌّشرفؼخ ½  الً ِٓ ِب ٔغجزٗ  50 >

 ((Fيغزٕٖ انخذيخ  رُخذَ ثبٌٕمً اٌؼبَ

2 

 ايزذاد انشجكخ :

انطااإل ياااٍ شاااجكخ انطاااش  

انًغطااٗ ثشااجكخ انُقاام انؼاابو 

ٔٚاااااازى اززغااااااابثّ ثقغاااااااًخ 

طاااإل شااااجكخ انُقاااام انؼاااابو 

ػهااااٗ طاااإل شااااجكخ انطااااش  

 )كى/كى(

نًٙ ًٚكٍ انًقبسَخ ثّ، ٔنكٍ ػهٗ شجكخ ال ٕٚخذ يؤشش ػب

 1انُقم انؼبو أٌ رغطٙ يب ٔسد يٍ انًُبطق فٙ يؤشش سقى 

3 

 يؼبيم انًجبششح :

َغاااجخ ػاااذد اناااشزالد انزاااٙ 

رسزاااابج أكثااااش يااااٍ ٔعااااٛطخ 

َقاااام ٔازااااذح إلرًبيٓااااب يااااٍ 

يدًاااإع انااااشزالد، ثشااااكم 

ػاااااابو ال ٚداااااات أٌ ٚكاااااإٌ 

ُْاااابث أكثااااش يااااٍ ٔعااااٛطخ 

زاااااااااااااااذح يغااااااااااااااازخذيخ ٔا

نهٕطاااااااإل يااااااااٍ ٔعاااااااااظ 

انًذُٚاااااااخ اناااااااٗ انًُااااااابطق 

 انغكُٛخ انًسٛطخ ثٓب.
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 العالمً المإور اعُ اٌّؤشش سلُ اٌّؤشش

4 

ٔغجخ صِٓ اٌشحٍخ  

(Transit-Auto Travel 

Time Ratio) 

ِغزٜٛ 

 اٌخذِخ

اٌفشق ث١ٓ صِٕٟ اٌشحٍخ 

 )دل١مخ(
 يالزظبد

A ≤0 ِ اٌخبصإٌمً اٌؼبَ أعشع ٓ 

B 1-15 
رمش٠جبً إٌمً اٌؼبَ ثٕفظ عشػخ 

 إٌمً اٌخبص

C 16-30 
ِٚٓ اٌشحٍخ ثبٌٕمً اٌؼبَ ِمجٛي 

 ٔغج١بً 

D 31-45 
اٌشحٍخ ثبرغب١٘ٓ ػٍٝ األلً أطٛي 

 ثّؼذي عبػخ ثبعزخذاَ إٌمً اٌؼبَ

E 46-60 

صِٓ اٌشحٍخ ِضغشثبٌٕغجخ ٌّؼظُ 

ِغزخذِٟ إٌمً اٌؼبَ؛ ال ٠فضً اال 

 ٟ اٌّذْ اٌظغ١شحف

F >60 

صِٓ اٌشحٍخ ثبعزخذاَ إٌمً اٌؼبَ 

 غ١ش ِمجٛي

 

 

5 

On-Time 

performance/ 

Waiting time  َأزظب

 اٌخذِخ/ فزشح االٔزظبس

 أ: يقٛبط اَزظبو انخذيخ:

ِم١بط أزظبَ اٌخذِخ ٌُ ٠زُ ل١بعخ ثغجت ػذَ رٛافشاٌّؼٍِٛبد اٌزب١ٌخ ٌذٜ 

 .١٘ئخ إٌمً اٌجشٞ

 اٌجبطبد ٚٚطٛي أطالق ألٚلبد ِحذدح خص١ِٕ عذاٚي -1

 ٚطٛي أٚلبد ثزغغ١ً رمَٛ اٌجبطبد ٌّغبساد رزجغ أعٙضح .2

 ٚٚطٌٛٙب. أطاللٙب ِشاوض ٚاٌٝ ِٓ اٌجبطبد ِٚغبدسح

 َزظبس:ة: يقٛبط ٔقذ اال 

٘زا اٌّؤشش ٠حزغت ثٕبء ػٍٝ رمذ٠ش اٌّغزخذَ ٌٛعبئظ إٌمً اٌؼبَ ثح١ش رُ 

 15إٌمً اٌؼبَ ِّٓ ال رمً أػّبسُ٘ ػٓ  رٛص٠غ اعزج١بٔبد ػٍٝ ِغزخذِٟ

ػبَ داخً ٚع١طخ إٌمً ٚعؤاٌُٙ ػٓ اٌٛلذ اٌزٞ اعزغشلٖٛ فٟ أزظبس 

 ٚع١طخ إٌمً ٌح١ٓ سوٛثٙب.
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 متطلباو عامة .6
 

 إدارة المورو  6.7

 

 مهاام تنفٌاذ ضمن وثٌقة العرض تقوم الورية بتقدٌم اطاة عمال متياملاة ليافاة مراحال الموارو  توامل مراحال و
هٌئاة تنظاٌم المورو خ تومٌع اليوادر البورٌة المقترحة من الورية المنفذةخ تومٌع اليوادر البورٌة المطلوبة من 

(خ مارماااااااو المواااااارو  Project Milestonesخ المحطاااااااو الرئٌسااااااٌة للمواااااارو  )النقاااااال البااااااري
(Deliverables.) 
  ينقطاة اتصاال موحادة ) باريهٌئاة تنظاٌم النقال الالتنساٌ  ماع مادٌر الموارو  مان طارفSingle Point of 

Contact.) 
  ضمن وثٌقة العرض تقاوم الوارية بإرفاا  نمااذج قٌاساٌة لعملٌااو إدارة المواارٌعخ توامل: محاضار اامتماعااو

(Minutes of Meetings( خ نموذج تسمٌل القضاٌا واإلويااو)Issues log.) 
 ضاامن وثٌقااة العاارض تقااوم الواارية بتقاادٌم اطااة اليااوا( در البواارٌةResources plan تواامل يافااة المهااام )

 والمسإولٌاو المرتبطة بالمورو  وتومٌعها وفقاً للمدول الممنً للمورو .
 ( ضمن وثٌقة العرض تقوم الورية بتقدٌم اطة مااطرRisk plan ٌومل رصد يافة الماااطر التاً ٌميان أن )

 مورو .توامه المورو  وطر  موامهتها وتؤثٌرها على سٌر عمل ال
 ( ضاامن وثٌقااة العاارض تقااوم الواارية بتقاادٌم اطااة تواصاالCommunication plan تواامل تعرٌااف ةلٌااة )

والواارية المنفااذة وطاار  التصااعٌد لإلواايااو والمااااطر التااً توامااه  هٌئااة تنظااٌم النقاال البااريالتواصاال بااٌن 
 المورو .

 

  حماٌة البٌاناو وسرٌتها 6.8

 

 وعلاى يافاة األنظماةخ ماع إميانٌاة صاٌانة وتعادٌل واساتعادة يلماة  توفٌر اسم مستادم ويلمة مرور ليال مساتادم
 المرور عندما ٌلمم ذلك.

  تااوفٌر ةلٌاااو النسااخ ااحتٌاااطً وااسااتعادة للبٌاناااو فااً يافااة مراحاال العماال وأتمتااة هااذه العملٌاااو ماان اااالل
 إمراءاو تقنٌة موثقة ومإتمتة.

 وفك توفٌرها فً موقع ااستقبال. توفٌر البٌاناو االل يل مرحلة من مراحل نقل البٌاناو 
  حماٌة قواعد البٌاناو على األمهمة اللوحٌة باستادام تقنٌاو توفٌر توفرها أنظماة إدارة قواعاد البٌانااو وبوضاع

 يلمة سر ليل قاعدة بٌاناو.
  تطبٌ  نظام متيامل للصالحٌاو على يافة المستوٌاو تعطً صاالحٌاو ااساتعالم والتعادٌل علاى يال نظاام مان

ألنظمااة وعلااى ياال واوااة وعلااى ياال ممموعااة بٌاناااوخ بحٌااث ٌضاامن هااذا النظااام إعطاااء الصااالحٌة لصاااحب ا
الصالحٌة فقطخ مع إعطاء اإلميانٌة لمدٌر النظام إلمراء أي تغٌٌر ٌلمم فً نظام الصالحٌاو من االل واوااو 

 معدة لذلك.
 
 

  ترحٌل وتراسل وتامٌن البٌاناو على األمهمة اللوحٌة 6.9

 

 ٌاو نقل وتراسل البٌاناو من اامهمة اللوحٌة فً المٌدان من االل أحد ممودي الادمة فً المملية.توفٌر ةل 
 :ًوضع سٌنارٌوهاو واضحة لعملٌاو نقل وتامٌن البٌاناو بحٌث تتضمن ما ٌل 

o :فً ممال نقل البٌاناو 

 ( ياٌار اول فً عملٌة نقل البٌاناو.Onlineاعتماد النقل الفوري للبٌاناو ) -

( ياٌار ثانً فً حال Semi-onlineسٌنارٌو ثانً ٌوفر ةلٌة النقل النصف فوري للبٌاناو )وضع  -

 تعذر الاٌار األول.

 ( فً حال تعذر تنفٌذ الاٌارٌن ااول والثانً.Offlineوضع سٌنارٌو ثالث ٌوفر ةلٌة النقل الميتبً ) -
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عطل للعمل أو تؤثٌر على توضٌو ةلٌاو اانتقال من سٌنارٌو الى ةار بويل ٌضمن عدم حدوث أي ت -
 مودة البٌاناو.

 
o :فً ممال تامٌن البٌاناو 

مع تامٌن نساة أارى من  Data Centerتامٌن البٌاناو بويل فوري على الاوادم المتوامدة فً  -
 (.SD Cardالبٌاناو على المهام اللوحً ونساة اارى احتٌاطٌة على ذايرة اارمٌة )

ن البٌاناو الى الاوادم فً حال حدوث أي الل فً ااتصال التؤيٌد على عدم نقل أي ممء منقوص م -
 او األنظمة البرممٌة أثناء عملٌة النقل.

 
  ضمان سرٌة ومودة البٌاناو االل ممٌع مراحل التنفٌذ وضمن ممٌع اطط نقل البٌاناو سواء الفوري

(online( منها او النصف فوري )Semi-online( ًأو النقل الميتب )Offline.) 

 لمناقص توفٌر تقنٌاو تراسل البٌاناو على درمة عالٌة من الموثوقٌة وااداء والمودة.على ا 

  فٌما ٌتعل  بتنفٌذ وتطبٌ   هٌئة تنظٌم النقل البريٌلتمم المناقص بالتنسٌ  مع يافة المهاو الاارمٌة ومن االل

 الحل.

 

 

 االعٙضح ٚاٌّؼذاد اٌّطٍٛثخ .5
 

ان ٌقوم بتوغٌل اانظمة المٌوميانٌة الااصة بالهٌئة على الاوادم المتوفرة فً  ٌمب على المناقص الذي تتم علٌه ااحالة
 الحيومٌة.  وفً حال تعذرو ااستضافة على اوادم الهٌئة ٌتم استضافة األنظمـة على منصة الحوسبة السحابٌة الهٌئة. 

 

 

 اٌزىب١ٍِخ ِغ األٔظّخ اٌؼبٍِخ فٟ ا١ٌٙئخ .6
 

مارماو المرحلة الثانٌة يما تم فً المرحلة األولى مع المنظومة االيترونٌة إلدارة  ٌمب على المناقص استيمال تياملٌة

 و أتمتة ادماو نقل الرياب و باقً األنظمة العاملة فً الهٌئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

(1ملحق رقم )  

اعداد الخطوط المطلوب مسحها ومراكز االنطالق 

 والوصول .

 

 د اختالف بٌن الواقع ٌتم اضافته:دد الخطوط  فً هذه المرحلة وفً حال وجوع 

 

ػذد  ػذد انخطٕط انخبسخٛخ

انخطٕط 

 داخهٙ

 انًسبفظّ 

394 

 ػدهٌٕ 35

 انًفش  123

 انؼبطًخ 58

 انجهقبء 195

 يبدثب 63

 انكشث 131

 انطفٛهخ 59

 يؼبٌ 56

 انؼقجخ 15
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 : المجمعات 

 يشكض اإلَطال  ٔانٕطٕل انًسبفظخ اإلقهٛى

 اقهٛى

 انٕعظ

 ػًبٌ

 يدًغ اندُٕة اندذٚذ

 يدًغ انًسطخ

 يدًغ انشًبل

 يدًغ طٕٚهر

 يدًغ عسبة

 يدًغ انًٓبخشٍٚ

 يبدثب
 يدًغ انشًبل

 يدًغ اندُٕة

 انجهقبء

 يدًغ انغهظ انخبسخٙ

 يدًغ انغهظ انذاخهٙ

 يدًغ انجقؼخ

 يدًغ دٚش ػال

اقهٛى 

 اندُٕة
  انكشث 

 انخبسخٙ ) ٔاد اطٕٖ(يدًغ انكشث 

 )انجشكخ( يدًغ انكشث انذاخهٙ

 ًغ غٕس انظبفٙيد

 يدًغ غٕس انًضسػخ

 يدًغ انطفٛهخ انذاخهٙ   انطفٛهخ 

 يدًغ انطفٛهخ انخبسخٙ   

 يدًغ ٔاد٘ يٕعٗ يؼبٌ    

 يدًغ يؼبٌ  

 يدًغ عفشٚبد انؼقجخ انؼقجخ   

قهٛى   ا

 انشًبل

 انًفش   
 ذٚذدانيدًغ انًفش  

 يدًغ خبيؼخ ال انجٛذ انجٕاثخ انشئٛغٛخ

 يدًغ ػدهٌٕ ػدهٌٕ 

 

 مالحظة: الجدول أعاله قابل للتعدٌل فً حالة تشغٌل مجمعات جدٌدة أو الغائها.
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 ( 2رقم )  محقم

االتعابخالصة بدالت   

 

    السعر  

 الرقم الوصف الوحدة فلس دينار 

 بالمقطوع بالمقطوع __  

بناء القاعدة الجيومكانية لهيئة تنظيم تعاب بدالت أ

شامالً الضريبة على المبيعات  النقل البري  

0-  

 المجموع رقماً )                  ( دينار

 
 دينار                                        المجموع كتابه 

 

(         )                                                   -:الشركةاسم 

 

 

 -:الوظيفه                        :  المفوض بالتوقيع 

 

 

 

 ختم الشركة

 

 

 

 *عمى المناقص تقديم تحميل مالي لمعرض المقدم منو ولكل مكون من مكونات العمل كل عمى حدا.
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 ( 3رقم )  ممحق

 نموذج التزام الخبراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………قد تعاقدت مع شركة / مكتب:  ننيأ...............................   أنا أشيد

 

 .…………………………………………………بوظيفةالعمل لدييم  عمى   …………………………

 

األعمدال المطموبدة فدي حدال إدرل  حالدة العطداء عمدى  لتنفيدذ...................................... ولكامل المددة المحدددة أو المزمدة  مشروع في

 المكتب .

 

  المهندس    توقٌعالتوقٌع من الشركه                                             ب المفوض توقٌع
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 نموذج كفالة السمفة 
 ………………………………………………………………………………………السادة :   لى

 

 ……………………………………………………….بأن مصرفنا يكفل:  أعممكميسرنا 

 

…………………………………….……………………………………………………………… 

 …………………………………………فقط  أردنياددمغ:  )                              ( دينارًا بمب

 . أردنيا.....………………………………………………………………………………………. 

 

 ………………………………………………………وذلك مقابل كفالة سمفة بخصوص العطاء رقم : 

 

 …………………………………………………………………………………الخاص بمشروع : 

 بسداد السمفة حسب شروط العطاء . ............لتأمين قيام

 

طمب خطي منكم ، وذلك بصرف النظر عن أي  أولالرصيد المستحق منو عند  أو أعمهوأننا نتعيد بأن ندفع لكم المبمغ المذكور 
 .................تحفظ يبديو  أواعتراض 

 

دفعات السمفة ، ويتم تمديدىا تمقائياً  ألقساط .............وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورىا ولحين سداد 
 لحين سداد السمفة بالكامل .
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  األداءنموذج كفالة حسن 

 الكفالة : 

 

 كفالة بنكية 

 

 السيد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري , باإلضافة لوظيفته . 

 

 و بعد ,, تحية طيبة 

 

ـــــاءً  ـــــ   بنـ ــــل بن ـــــل ............................................ يكف ــــب العمي ــــى طل عل

ــ                  ــعكور أعــال  بمبل ــل الم ـــرع )             ( العمي .......................................... فــ

                                                 )             ( دينـــــــــــــــــــــــاراً , كفالـــــــــــــــــــــــة حســـــــــــــــــــــــ  تنفيـــــــــــــــــــــــع عطـــــــــــــــــــــــاء            

                  لمـدة  بناء القاعدة الجيومكانية لهيئة تنظيم النقـل البـريرقــم )           ( الخاص بإعداد 

م  تاريـخ    /   /     ولغاية تــاريخ   /   /        وتجدد هع  الكفالة غير المشروطة تلقائياً 

كتاب إلغـاء مـ  الهيئـة , وبطلـب مـ  مـدير عـام هيئـة تنظـيم النقـل البـري ودو   لحي  ورود

الحصول على موافقة العميل على التجديد وتبقى هـع  الكفالـة سـارية المفعـول مـا بقيـت لـد  

 هيئة تنظيم النقل البري. 

 

ونتعهد بدفع قيمة الكفالـة الـيكم عنـد اول مطالبـة خطيـة مـنكم , وبـالرغم مـ  حصـول 

 عارضة أو ممانعة م  العميل ) المكفول ( لعدم دفع قيمة هع  الكفالة.اية م
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  الصيانةنموذج كفالة 

 الكفالة : 

 

 كفالة بنكية 

 

 السيد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري , باإلضافة لوظيفته . 

 

 تحية طيبة و بعد ,, 

 

ـــــاءً  ـــــل .............................. بنـ ــــب العمي ــــى طل ـــــ  عل ــــل بن .............. يكف

ــ                  ــعكور أعــال  بمبل ــل الم ـــرع )             ( العمي .......................................... فــ

)             ( دينـــــــــــــــــــــــــــــــاراً , كفالـــــــــــــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــــــــيانة عطـــــــــــــــــــــــــــــــاء                                                             

                  لمـدة  بناء القاعدة الجيومكانية لهيئة تنظيم النقـل البـريالخاص بإعداد رقــم )           ( 

م  تاريـخ    /   /     ولغاية تــاريخ   /   /        وتجدد هع  الكفالة غير المشروطة تلقائياً 

 لحي  ورود كتاب إلغـاء مـ  الهيئـة , وبطلـب مـ  مـدير عـام هيئـة تنظـيم النقـل البـري ودو 

الحصول على موافقة العميل على التجديد وتبقى هـع  الكفالـة سـارية المفعـول مـا بقيـت لـد  

 هيئة تنظيم النقل البري. 

 

ونتعهد بدفع قيمة الكفالـة الـيكم عنـد اول مطالبـة خطيـة مـنكم , وبـالرغم مـ  حصـول 

 اية معارضة أو ممانعة م  العميل ) المكفول ( لعدم دفع قيمة هع  الكفالة.
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 االرفبقٛخ / أيــش شــشاء

 

سادة :......................................... المحترمينال  
 
 
 

(               المنطقة )        (          اسم المدينة )               (               ص.ب )  
(                        ريدي )الرمز الب       (                فاكس )       (                 ىاتف )  

(    /     ( المرفق طياً صورة عنو والخاص بدعوة العطاء رقم ) /      رقم ) الخاصةبناًء عمى قرار لجنة العطاءات 
الجدول ( المحالة عميكم والمبينة تفصيالتيا وأثمانيا عمى                                أرجو تقديم الخدمات المطموبة )

....( إلى لمرفق بقرار اإلحالة والبالغة قيمتيا اإلجمالية )...( فقط )ا  
 واقبمـوا االحترام ،،،

م20  /   /             التاريخ:  

 )صاحب العمل(عطوفة مدير عام ىيئة تنظيم النقل البري

 اسم المفوض بالتوقيع :
 

لة المشار إليـو أعـاله والوثـائق المعتمـدة المتعمقـة بـو وىـي وفقًا لمواصفات وشروط قرار اإلحا بتقديم الخدمات المطموبةأتعيد 
عرض المتعيد، الكتالوجات، المراسالت، والتعميمـات لممشـتركين المالحق، عرض المناقصة، )دعوة العطاء، وثائق العطاء، 

ات المشــتريات وتعميمــات تنظــيم إجــراء 2012( لســنة20نظــام المشــتريات الحكوميــة رقــم )فــي المناقصــة(، وااللتــزام بأحكــام 
 .2012الحكومية لسنة 

تعتبــر ىــذه االتفاقيــة )أمــر الشــراء( وقــرار اإلحالــة وكتــاب القبــول والوثــائق المعتمــدة المتعمقــة بيــم وىــي )دعــوة العطــاء، وثــائق 
عــرض المتعيــد، الكتالوجــات، المراســالت الموافــق عمييــا، والتعميمــات لممشــتركين فــي المالحــق، عــرض المناقصــة، العطــاء، 

 .ناقصة( المذكورة عقدا ممزما لمطرفينالم

 

سـم المتعيـــد :ا  
سم المفوض بالتوقيع :ا  

 التوقيع والخاتــم :
                        التــاريـــخ
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 الشروط الخاصة لمتفاقية
 :المتعيدالتزامات 

لعطاء الذي تمت إحالتو عميو بأن يقوم بنفسو بتقديم الخدمات المحددة بالعقد وضمن شروط ومواصفات ا المتعيديمتزم  -
ويكون من ضمن مسؤولياتو أن يسّمم كافة ىذه الخدمات  صاحب العملوضمن العرض المقدم من ِقبمو والذي قبل بو 

 وفقا لمشروط  والمواصفات والمدد الزمنية المذكورة في العقد.
إضافيين ألغراض العمل لتقديم  نوذلك لمتعاقد مع استشاريي صاحب العملالحصول عمى موافقة  المتعيديتوجب عمى  -

بالتحقق  المتعيد. وبذلك يمتزم المتعيدالخدمات الخاصة بيذه االتفاقية أو الخدمات المتعمقة بالعرض المقدم من ِقبل 
متخصصة في نفس المجال الفني المحدد في ىذه  من أن الشركات التي يتبع ليا االستشاريون اإلضافيون ىي شركات

 االتفاقية.
 المتعيدبتنفيذ كافة األعمال المذكورة في االتفاقية ضمن المدد المحددة في وثائق االتفاقية، كما يمتزم  المتعيديمتزم  -

 .صاحب العملبالتقيد بمراحل التنفيذ المذكورة ضمن العرض المقدم من ِقبمو أو تمك التي يتم االتفاق عمييا مع 
مات المطموبة ىي األتعاب الواردة في ىذه االتفاقية فقط وال يجوز المتصمة بيذه االتفاقية أو الخد المتعيدإن أتعاب  -

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 ويكون مسؤواًل عن تسميم بتقديم كافة ا المتعيديمتزم  -
كافة األعمال المحددة باالتفاقية والواردة في العرض المقدم منو ضمن المواعيد والمواصفات المذكورة في عرضو 

 والمتفق عمييا في ىذه االتفاقية.

 

 سرية المعمومات

وذلك لتمكينو من القيام بواجباتو  صاحب العملرية المعمومات التي قد تعطى لو من قبل بحفظ س المتعيديمتزم  -
التعاقدية في ىذه االتفاقية، أو التي قد تصل إليو بأي طريقة كانت سواء في المراحل التحضيرية لمعمل أو أثناء العمل 

 ى أي طرف ثالث.بعدم إفشاء ىذه المعمومات إل المتعيدأو بعد االنتياء منو كما ويمتزم 

بحفظ سرية المعمومات وعدم إفشائيا إلى أي طرف ثالث مستمرًا حتى بعد انتياء مدة العقد في  المتعيدويبقى التزام  -
بعدم إفشاء ىذه المعمومـات إلى اإلداريين والموظفين العاممين لديو إال من يعمل منيم  المتعيداالتفاقية. كما يمتزم 

 الواردة في العقد. بصورة مباشرة عمى األعمال 
المعمومات ذات الطابع السري ولغايات ىذا العقد تشمل عمى سبيل المثال ال الحصر جميع المعمومات سواء كانت  -

 صاحب العملشفويًا أو كتابة أو بأي طريقة أخرى، وتتعمق ب المتعيدمكتوبة أو غير مكتوبة، والتي قد تصل إلى 
مممكة األردنية الياشمية بجميع وزاراتيا ومؤسساتيا ورعاياىا، كالمعمومات )ىيئة تنظيم النقل البري( أو حكومة ال

المتعمقة بالمواصفات والمقاييس لمحواسب المستخدمة، وأماكن وجودىا، والتصاميم  والرسومات لشبكة الحواسب، 
سائط التخزين واإلحصائيات المتعمقة بالمواقع االلكترونية أو غيرىا، وأي معمومات مخزنة في الحواسب، أو و 

االلكترونية وغير االلكترونية األخرى، والوثائق المتعمقة بالبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو الشبكة الحاسوبية 



50 

 

المستخدمة، والوثائق المتعمقة باألعمال اإلدارية وشؤون الدولة، وأي وثائق أخرى، والممخصات والتقارير والدراسات 
وغير االلكترونية ميما كان موضوعيا، وأي خطط حالية أو مستقبمية، وأي معمومة  والبيانات والسجالت االلكترونية

 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 لمعامة عن غير طريق  -

 ام الوارد في ىذه المادة.اإلخالل بااللتز 
 اإلفصاح عن ىذه المعمومات. المتعيدال يعد إخالاًل ليذه المادة إذا كان ىناك واجب قانوني يفرض عمى  -

 حقوق الممكية الفكرية

بالرد عمى أي ادعاءات أو دعاوى تصدر من الغير وتتعمق بحقوق الممكية الفكرية ألي من البرمجيات  المتعيديتعيد  -أ 
وفق ىذه االتفاقية أو حقوق الممكية الفكرية المقررة لمفريق األول بموجب ىذه  المتعيدالفكرية المقدمة من أو األعمال 

 االتفاقية وحتى بعد انتياء مدتيا.
بأنو اتخذ أو سيتخذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة ليكون ترخيص أو نقل ممكية أي من البرمجيات  المتعيديتعيد   -ب 

أو التحديث  صاحب العملخصة إلى الحكومة األردنية أو األعمال الفكرية المقدمة ليالئم غايات المقدمة أو المر 
upgrade ،وأنو مخول قانونيًا لمقيام بجميع األعمال  عمى ىذه البرمجيات أو عمى غيرىا قانونيًا ومتفقًا وأحكام القانون

  األول نتيجة عدم التزامو بذلك. الواردة في عرضو ويتحمل أية أضرار أو دعاوى قد تتحقق لمفريق

بخصوص  صاحب العملأو من يحدده  صاحب العملمن المنتج األصمي إلى  licensesبتقديم رخص  المتعيديمتزم   -ج 
البرمجيات الواردة في العقد المبرم، بالعدد والكيفية والشروط المحددة في ىذه االتفاقية أو الوثائق المكونة ليا، عمى أن 

ص من قبل  الجية األصيمة صاحبة الحقوق المقررة عمى البرمجيات أو تكون بموافقتيا وتكون الرخص تمنح ىذه الرخ
 دائمة ومطمقة وغير قابمة لمنقض ونافذة عالميًا. و يجب أن تنص الرخصة عمى:

o  بموجب الرخصة استعمال وتشغيل ونسخ البرمجيات الموردة حسب عدد األجيزة. صاحب العملتخويل 
o  حق تطوير البرمجيات لحاجاتو الخاصة إما بنفسو أو بالتعاقد مع أشخاص أو جيات لمقيام  العملصاحب تخويل

 .صاحب العملبالتطوير لصالحو عمى أن تكون حقوق الممكية المتعمقة بالتطوير من حق 

ملياً للفرٌ  األول وف  العرض المقدم منه  المتعهدتيون يافة حقو  المليٌة الفيرٌة المتعلقة باألعمال المنفذة من قبل  -د 

 والتطوٌر على البرممٌاو المقدمة وممٌع الوثائ  المسلمة. upgradeومن ضمنها التحدٌث 
 

  ( Software and System Warrantyكفالة البرمإيات الموردة و/أو المطورة )

الية من العيوب ويضمن بأنيا أن جميع البرمجيات الموردة وممحقاتيا والخدمات الفنية المتعمقة بيا خ المتعيديضمن ويكفل  
ووفق   صاحب العملتعمل بشكل صحيح من الناحية التقنية وضمن النظام الكمي واألنظمة الحاسوبية المستعممة من قبل 

 . المتعيدوالعرض والمواصفات المتعمقة بيا والتعديالت التي تطرأ عمى عرض  المتعيدالطريقة المبينة في الوثائق المقدمة من 

بإصالح العيوب أو األخطاء  صاحب العملسنوات من تاريخ توقيع العقد والموافقة عمييا من قبل  5ولمدة  المتعيدعيد وعميو يت
 (bugs)التي قد ترد عمى البرمجة بجميع أنواعيا عمى جميع البرمجيات الموردة وممحقاتيا والخدمات الفنية المتعمقة بيا ، ومثاليا 

أو المستفيد من الخدمة، أو عدم  صاحب العملرمجيات مع البرمجيات المستعممة لدى أو تعارض أو عدم تناسق عمل الب
، أو بعدم تناسق األعمال الفنية مع (corrective patches)واإلصالحات  تناسقيا مع النظام الكمي لمفريق األول،
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ت نظام التشغيل المستعممة لدى أو عدم عمميا عمى بيئا (hardware)( أو بعدم عمميا عمى األجيزة  (integrationبعضيا
أو أي عمل  المتعيدأي التزامات أو رسوم أو مبالغ مقابل ىذا االلتزام من قبل  صاحب العملودون أن يتحمل  صاحب العمل

من األعمال التي تصاحب ىذا االلتزام أو تكون ناتجة عنو. يكون لمفريق الثاني حق االختيار بين إصالح ىذه العيوب أو 
 لبرمجيات دون مقابل نقدي أو غيره وبشروط تعاقدية ال تقل عن الشروط التعاقدية في ىذه االتفاقية.استبدال ا

 

 التحكيم:

يجوز إحالة أي خالف ينشأ عن ىذه االتفاقية أو يتعمق بيا أو أي إخالل بيا إلى التحكيم بموجب قانون التحكيم األردني ساري 
المغة المستخدمة ىي المغة العربية ويكون القانون األردني ىو الواجب التطبيق فيما المفعول ويكون مكان التحكيم مدينة عمان و 

 يتعمق بذلك الخالف أو اإلخالل.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


