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  اواًل : مقدمة
 سير إدارة حمول تبنيوبناء قاعدة بيانات الى تطوير  )صاحب العمل( تسعى ىيئة تنظيم النقل البري

 وأتمتتيا ىندستيا إعادة ثم ومن  حاليا، بيا المعمول الخدمات تقديم إجراءات جميع وتحميل لدراسة  العمل
 الحمول ىذه تنفيذ ويتضمن آلي، أسموب إلى يدوية بصورة الخدمات تقديم في الحالي األسموب لتحويل وذلك

 وتشغيميا وستتضمن وتركيبيا ،(Business Rules) العمل لوائح وتعريف اإلجراءات، وتصميم تعريف
 األنظمة بين والتنسيق اإللكترونية، النماذج تجييز عمى  العمل سير نظام خالل من اإلجراءات تنفيذ منيجية

 ولوائح ،(Workflow) اإلجراءات سير وحركة ،(Process orchestration) اإلجراءات خالل المستخدمة
 بين البيني الترابط تسيل( Web Services) بوي خدمات وتطوير(KPI) األداء ومؤشرات العمل،

 إلى ذلك خالل من الييئة وترغب واألنظمو وتجييز بيئة لمربط االلكتروني مع الشركاء الخارجيين التطبيقات
 :التالية األىداف تحقيق

 تقديم خدمات راقية وبجودة عالية. .1

 أتمتة عمميات واجراءات الييئة . .2

 .يتم من خالليا تقديم خدمات الييئة البوابة اإللكترونية توفير .3

 منافذ تبادل البيانات والمعمومات بشكل الكتروني مع الشركاء الخارجيين .توفير  .4

 خدمات الحكومة االلكترونية)دفع الكتروني،خدمات الرسائل وغيرىا( استخدام .5

 توفير خدمات األعمال عمى نطاق واسع. .6

 رفع مستوى الرضا لدى المستفيدين والشركاء . .7

 تحسين الصورة العامة لـمييئة . .8

 



3 | P a g e  

 

 العطاءدعوة *
ترغــــــب ىيئــــــة تنظــــــيم النقــــــل البــــــري والمشــــــار إلييــــــا فــــــي وثــــــائق ىــــــذه الــــــدعوة ب  صــــــاحب العمــــــل  بــــــدعوة 

ــــــدة فــــــي مجــــــال تكنولوجيــــــا المعمومــــــات  بموجــــــب ا ــــــة صــــــادرة عــــــن وزارة  رخصــــــة ميــــــنلشــــــركات الرائ حديث
شــــــركة او اكثــــــر مــــــن الشــــــركات مــــــع مؤتمفــــــة  اومنفــــــردة  ىــــــذا العطــــــاءالصــــــناعة والتجــــــارة لممشــــــاركة فــــــي 

 .المتخصصة 
ـــــاق الســـــجل التجـــــاري وشـــــيادة التســـــجيل ورخصـــــة ميـــــن ســـــارية   ـــــتم ارف ـــــتالف ي فـــــي حـــــال كـــــان المتقـــــدم ائ

المفعــــــول لكافــــــة اطــــــراف االئــــــتالف واتفاقيــــــة ائـــــــتالف مبدأيــــــة حســــــب االصــــــول  ضــــــمن وثــــــائق العـــــــر  
  مع تسمية رئيس االئتالف . الفني

 

 المناقص: في توفرىا الواجب الشروط  ثانيا : 

لدى وزارة الصناعة والتجارة لمدة ال تقل  والمسجمةلشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعمومات  ا .1
 .سنوات (8)عن

 من حيث التصميم والتطوير. مشابية مشاريع (3)ان يكون المناقص قام بتنفيذ  .2
 مع مؤسسات حكومية. مشاريع (3)ان يكون المناقص قام بتنفيذ  .3
 .ان يكون كادر الشركة مؤىل وقد سبق لو العمل عمى مشاريع مشابية  .4
 .سنوات  (8)لممشروع عن  مدير المشروع والمدير الفنيان ال تقل خبرة  .5

 : طريقة تقديم العرو    :لثاثا
، أحدىما يتضمن العر  الفني مع الوثائق المطموبة ويكتب  عميو  ثالث مغمفاتتقدم العرو  في      

والثالث يحتوي يحتوي عمى العر  المالي ويكتب عميو  العر  المالي   الثاني العر  الفني  والمغمف 
العطاء المحمي رقم  مختوم ويكتب عمى ىذا المغمف رابع في مغمف المغمفاتويتم وضع عمى الكفالة المالية 

 (  وأتمتة خدمات النقل)تصميم و تطوير وتشغيل منظومة الكترونية الدارة  (4/7107)
  :الفني العر  (3-1)

 . المتقدمينلجميع  الفنيةفتح العرو   سيتم  -1
كترونية ونشرىا عمى لتطوير االنظمة االبيان خبراتو المتخصصة في مجال  المناقصيطمب من  -2

برازه بالشكل المفيوم وعميو ( Web Applicationالشبكة العنكبوتية ) التقيد التام بالمطموب وا 
والواضح الذي يمكن المجان الفنية والمتخصصة من تقييم المشاريع المتخصصة المسماة من قبمو 

 .والمشابية لنطاق العمل
بالتصميم أن يبين أسماء وخبرات ومؤىالت الكادر الفني الرئيسي الذي سيكمف  المناقصيطمب من  -3

المالئمة لطبيعة المشروع موضوع العطاء وبيان خبراتيم المتخصصة  االلكترونيةلالنظمة  والتطوير
 .لمشاريع مشابية لنطاق العمل

ان يرفق خطة التدريب ونقل المعرفة تشمل منيجية وادوات نقل المعرفة  المناقصيطمب من  -4
 المطموبة.الدورات المقترحة لمتدريب محددة بمدة وعدد حضور حسب نطاق العمل والخدمات و 
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 ان يبين منيجية وخطة العمل حسب نطاق العمل والخدمات المطموبة المناقصيطمب من  -5
يتم وضع كافة المعمومات واألوراق والشيادات الثبوتية المطموبة في مغمف العر  الفني وكذلك  -6

 تعبئة كافة الجداول المرفقة مع وثائق العطاء ووضع ىذه الجداول في المكان المناسب في مغمف
 .وارفاق نسخة الكترونية من العر  الفني في نفس المغمف  العر  الفني

تكون موقعة منو ومختومة بخاتم أن وبحيث  من العر  الفني نسختين ارفاقالمناقص  يطمب من -7
  الشركة.

عن أي تغيير يطرأ عمى كوادرىا الفنية الرئيسية  ىيئة تنظيم النقل البريتبميغ  المناقصيطمب من  -8
  .من المشاركة بالعطاءالمناقص وبخالف ذلك سيتم حرمان  العطاءبعد شراء وثائق 

عرضو  يتضمن أنانو ال يجوز بأي حال من األحوال  باالعتبارأن يأخذ  المناقصعمى  يتوجب  -9
 المالي . عر بالالفني ما يشير بشكل مباشر أو غير مباشر لسعره المقدم 

عند موعد فتح العرو  ان عدد المناقصين يقل عن ثالثة فميا ان  العطاءاتاذا وجدت لجنة  -11
 اعادة طرح العطاء او  تقرر تمديد موعد تقديم العرو 

 تعاد العرو  مغمقة الى مقدمييا مقابل توقيع المناقص او من يمثمو. حالة اعادة طرح العطاءفي  -11
 المقدمةاذا اقتنعت بعدم جدوى التمديد ان تقوم بفتح العر  او العرو   العطاءاتحق لمجنة ي -12

 مناسبة. والعرو  واجراء الدراسة واالحالة اذا وجدت االسعار
يجب عمى المناقص ارفاق استجابة لوثيقة العطاء عمى جميع الشروط وااللتزامات الواردة بيا  -13

 الواردة بيا ضمن العر  الفني.باإلضافة الى التزامو بالمواصفات الفنية والتقنية 
 

 : المالي لعرضا ( 3-2)
 

 فما فوق ، في التقييم الفني %(71) يحصل عمى عالمة الذي لممناقص الماليةفتح العرو   يتم .1
عدم فتحيا ألصحابيا مغمقة والتي لم تجتاز التقييم  توتعاد العرو  المالية التي تقرر لجنة العطاءا

 الفني.
 -عمى : الماليأن يشتمل العر   يجب .2
( BOQالكميات ) الجدولحسب االتفاقية و النموذج المخصص في  عمىالعر  المالي  تقديم .3

  .المرفق
شاممة ألية رسوم أو ضرائب نتيجة بالدينار االردنـــي و في العر  المالي  الواردةتكون األسعار  أن .4

 1الضريبة العامة عمى المبيعات فيياالعمل في االتفاقية بما 
 مناقص تقديم تحميل مالي لمعر  المقدم منو ولكل مكون من مكونات العمل كل عمى حدا.عمى ال .5
ولمدة خمس  تحديد قيمة كمفة الدعم الفني السنوي بعد انتياء الصيانة المجانية لمعطاء .6

 سنوات .
 في حال زيادة الكميات. لالجيزة والمعداتاإلفرادي يعتمد السعر  .7
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 -رابعا :مدة التنفيذ : .8
 ممحقالمحددة في وثيقة العطاء  المراحليجب عمى المناقص ان يقوم بتحديد وتوزيع مدة العمل حسب  -

عمى ان ال تتجاوز المدة  مرحمةمع مراعاة تكاممية االنظمة المالية مع كل   مراحل المشروع (0رقم )
 .يوم عمل( 311عن )

المقدم من قبل المناقص سواء زيادة فترة يحق لمييئة االخذ في المدة الزمنية المحددة في العر  الفني  -
 المدة او نقصانيا .

 

 -خامسا: غرامات التأخير:
 

( دينار  61او ) عطاءلم االجماليةتحسب غرامة التاخير عمى كل مرحمة من مراحل المشروع من القيمة    
 .من القيمة االجمالية لمعطاء %15يوميا بحد اقصى 

 سادسا: االحالة:
مراحل  )0رقم  ) ممحقحسب تجزئة احالة العطاء بناءا عمى المراحل التي تحددىا  يحق لمييئة .1

 .  المشروع
ــــــــى اإلحالــــــــة ســــــــتتم .2 العطــــــــاء وســــــــتكون المســــــــؤولة عــــــــن كافــــــــة  بنــــــــود لكافــــــــة واحــــــــدة شــــــــركة عم

 محتويات النظام وكافة المتعمقات بو من بنية تحتية واجيزة.
او حســـــــــب الخطـــــــــة المقترحـــــــــو مـــــــــن ســـــــــيتم تنفيـــــــــذ العطـــــــــاء عمـــــــــى مراحـــــــــل ، تحـــــــــددىا الييئـــــــــة  .3

 الشركات المتقدمة لمعطاء .
مراحل  )0رقم ) ممحقفي يحق لمييئة الغاء او استبدال مكونات النظام والفئات المستيدفة  .4

  المشروع
ال يحــــــــــق لمشــــــــــركات المنفــــــــــذه لممشــــــــــروع تشــــــــــغيل شــــــــــركات اخــــــــــرى فــــــــــي البــــــــــاطن دون عمــــــــــم  .5

 الخطيو. وموافقة الييئة 
 
 

 -: طريقة الدفع:سابعا

مقابــــــــــل كفالــــــــــة ضــــــــــمان دفعــــــــــو  االحالــــــــــة(  عنــــــــــد مــــــــــن القيمــــــــــة االجماليــــــــــة لمعطــــــــــاء 31%)  .1
تـــــــــدفع بعـــــــــد توقيـــــــــع االتفاقيـــــــــة وتقـــــــــديم كفالـــــــــة حســـــــــن التنفيـــــــــذ ودفـــــــــع الرســـــــــوم  بـــــــــنفس القيمـــــــــة
ـــــــــة ضـــــــــمان الدفعـــــــــة .وتعـــــــــاد  ىالمترتبـــــــــة عمـــــــــ ـــــــــة وتقـــــــــديم كفال ـــــــــة ضـــــــــمان الدفعـــــــــة االتفاقي كفال

بعـــــــــــد االنتيـــــــــــاء مـــــــــــن مرحمـــــــــــة تصـــــــــــميم وبنـــــــــــاء االنظمـــــــــــة واســـــــــــتالميا مـــــــــــن قبـــــــــــل  المقدمـــــــــــة
 . /المرحمة الثانيةالييئة
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تـــــــــوزع بالتســـــــــاوي عنـــــــــد اســـــــــتالم كـــــــــل فئـــــــــة مـــــــــن  (مـــــــــن القيمـــــــــة االجماليـــــــــة لمعطـــــــــاء 41%)  .2
 . /المرحمة الثانية(1)رقم ممحق مراحل المشروع حسب  الفئات المستيدفو

لالجيـــــــــــزة  التركيـــــــــــب والتشـــــــــــغيلالتوريـــــــــــد و ( بعـــــــــــد مـــــــــــن القيمـــــــــــة االجماليـــــــــــة لمعطـــــــــــاء 31%)  .3
 ./المرحمة الثالثةوالتدريب واالستالم النيائي  والمعدات

 ثامنا: كفالة االجيزة والمعدات:
%( مـــــــــن القيمـــــــــة 5بنســـــــــبة ) ســـــــــنوات خمســـــــــةلمـــــــــدة بنكيـــــــــة تقـــــــــديم كفالـــــــــة بيمتـــــــــزم المنـــــــــاقص  .1

 لجميع االجيزة والمعدات. االجمالية لمعطاء
ـــــــــــات المشـــــــــــروع لمـــــــــــدة  .2 ـــــــــــع مكون ـــــــــــي لجمي ـــــــــــدعم الفن ـــــــــــوفير الصـــــــــــيانة وال ـــــــــــاقص يت ـــــــــــزم المن يمت

 من تاريخ استالم اعمال العطاء . سنوات خمسة

 تاسعا: التدريب
عمـــــــــــى المنـــــــــــاقص ارفـــــــــــاق خطـــــــــــة تـــــــــــدريب فـــــــــــي العـــــــــــر  الفنـــــــــــي ويـــــــــــتم االتفـــــــــــاق عمييـــــــــــا مـــــــــــع 

 المناقص بعد االحالو عميو .

 :متطمبات وأسس التقييم الفني  عاشرا :
(%  موزعة 111)  بحيث يكون الحد االعمى لعالمة التقييم الفني المتقدمين لممناقصينسيتم اجراء تقييم فني  

 عمى النحو االتي :
 

           عالمة( 27)  الخبرات المتخصصة (11-1)
ان يبين في  المناقصيطمب من  : مشاريع مماثمة من حيث طبيعة ومتطمبات العمل  (11-1/1)

عمى االقل مشابية من حيث الخدمات  مشاريع ثالثةوتطوير  بعمل تصميمقـام انو عرضو الفني 
 -:عالمو( 74)يمي كما المطموبة  والمشابية لممشروع موضح بيا

 اسم المشروع .
 اسم صاحب العمل 

 وصف مفصل لممشروع ومكوناتو 
 .مدة المشروع 

 . وتاريخ إنجازهتاريخ البدء بالمشروع 
 لتنفيذ المشروع .الكمفة التقديرية 

 أنيا ضرورية . المناقصأي معمومات أخرى يرى 
 المناقصأن يتضمن العر  الفني وصف مقارن بين مكونات المشروع المماثل المسمى من قبل   

 وبشكل واضح ودقيق . ءىذا العطاوبين مكونات مشروع 
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ثقة حسب أن يرفق ضمن العر  الفني شيادات بيذه المشاريع صادرة عن صاحب العمل مو 
األصول عممًا بأن العرو  التي ال تتضمن مثل ىذه الشيادات  ستكون معرضو لالستبعاد واذا لم 

 من تقديم شيادات من صاحب العمل لو ان يرفق صورة عن العقود. المناقصيتمكن 
 . لممناقصان تكون ىذه الوثائق مختومة بالخاتم الرسمي 

قـام انو ان يبين في عرضو الفني  المناقصيطمب من : مشاريع مع جيات حكوميو( 11-1/2)
 -:عالمو( 8مشاريع عمى االقل كما يمي)ثالثة بعمل تصميم وتطوير 

 اسم المشروع .
 اسم صاحب العمل 

 وصف مفصل لممشروع ومكوناتو 
 .مدة المشروع 

 تاريخ البدء بالمشروع وتاريخ إنجازه .
 الكمفة التقديرية لتنفيذ المشروع .

 أنيا ضرورية . المناقصمات أخرى يرى أي معمو 
 

 عالمو( 74):المؤىالت والخبرات  (01-7)  
 عالمو 07 :مدير المشروع (01-7/0)

 شيادة في ادارة المشاريع .
 المؤىل العممي .

 في ادارة المشاريع وات( سن8ال تقل عن ) المعمومات يافي مجال تكنولوجبخبرة  موظفتسمية 
( سنوات في مجال تصميم مشاريع مشابية  لمتطمبات العطاء موضوع البحث وان يتم 4منيا )
نبذة عن كل مشروع  عمى األقل قام بتصميميا مع ذكر قام بالعمل عمييا ثالث مشاريعتسمية 

 . الزمنية مدةالتتضمن اسم المشروع ووصف لممشروع و 
 عالمات 6:  خبرات الموظفين في تصميم وتطوير االنظمة االلكترونية

االنظمة  في تصميم وتطوير  ( سنوات 3خبرة ال تقل عن ) لدييم (3عدد ) موظف تسمية
وان يتم تسمية مشروعين مشابيين عمى وتطبيقات الويب وتطبيقات اليواتف الذكية  ةاإللكتروني
 مدةالمع ذكره نبذة عن كل مشروع تتضمن اسم المشروع ووصف لممشروع و  بالعمل بيمااألقل قام 

 . لزمنيةا
 عالمات  6:  تقديم خدمات الصيانة والدعم الفنيخبرات الموظفين في 

  .في الصيانة والدعم الفني لالنظمة ( سنوات 3خبرة ال تقل عن ) لدييم (3عدد ) ينموظف تسمية
 وفقـــًا لما يمي : اعاله  تقديم أسماء ومؤىالت الجياز الفني المبين المناقصيطمب من * 

 المماثل .اسم المشروع  -
 وصف مفصل لممشروع ومكوناتو . -
اوجو التشابو من حيث النوع والحجم بين مكونات المشروع المسمى ومكونات المشروع موضوع  -

 العطاء 
 الدور الذي قام بو في المشروع المسمى . -
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 .التي تدعم المعمومات المقدمة من أي فرد من أفراد الجياز الفني الثبوتيةأن يتم إرفاق الوثائق  -
والشخص المسمى مسؤولية دقة وصحة المعمومات المقدمة في ىذا الخصوص عممًا  المناقصيتحمل  -

ليذه المعمومات  األصميةتقديم الوثائق  المناقصمجنة العطاءات الحق في الطمب من لبأن 
 وذلك قبل صدور قرار اإلحالة . عمييا والتأكد من صحتيا  لالطالع

أسبابًا مقنعة وحقيقية يقنع بيا  المناقصأفراد الجياز الفني إال إذا قدم  ال يجوز استبدال أي فرد من -
صاحب العمل مع تقديم البديل المناسب والذي يجب أن يوافق عميو صاحب العمل قبل أن يترك 

 األصيل .
 (اتعالم 8)عالمة التقييم :التدريب ونقل المعرفة(01-2)        

ان يرفق خطة التدريب ونقل المعرفة تشمل منيجية وادوات نقل المعرفة و الدورات  المناقصعمى 
 المقترحة لمتدريب محددة بمدة وعدد حضور حسب نطاق العمل والخدمات المطموبة.

 :(07الصيانة والدعم الفني )(01-4)
 منيجية وخطة عمل الدعم الفني . يرفق ان  عمى المناقص

 
 (اتعالم 74)عالمة التقييم : العملالمنيجية وخطة (01-5)

 -المعمومات التالية : يرفق  ان  عمى المناقص
 عالمو( 07) .وتطبيق االنظمةمنيجية وخطة عمل  .1
 عالمو(07) .منيجية ادارة المخاطر لممشروع وعوامل النجاح الرئيسية .2

 
 بادناه :  جدول معايير التقييم الفني  

 

عالمت 

 الخقييم

 ممعايز الخقيي

 . خبراث املناقص املخخصصت  1 23

مشاريع مماثلت من خيث طبيعت ومخطلباث العمل الىاردة في وصف                 32

 (2املشزوع عدد )

 مشاريع مع جهاث خكىميه                8

 املؤهالث والخبراث. 3 32

 (1عدد ) مديز املشزوع 13

 (2الالكتروهيت )عدد خبراث املىظفين في جصميم وجطىيز الاهظمت  6

 (2خبراث املىظفين في جقديم خدماث الصياهت والدعم الفني عدد ) 6

 . الخدريب وهقل املعزفت2 8

 منهجيت وادواث هقل املعزفت 2

الدوراث املقترخت للخدريب و مدتها وعدد الحضىر والجدول الزمني لها ملىظفين  2

 هيئت جنظيم النقل البري.

  . الصياهت :2 13
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 منهجيت وخطت عمل الدعم الفني   13

 . املنهجيت وخطت العمل5 32

 خطت العمل والبرهامج الزمني لخنفيذ مزاخل املشزوع.  13

 ادارة املخاطز للمشزوع وعىامل النجاح الزئيسيت  13

 

 : حادي عشر التقييم المالي
 بتطبيق األسس والشروط التالية : ينالمؤىم لممناقصينسيتم التعامل مع العرو  المالية 

 سيتم االعالن عن نتائج التقييم الفني لمعرو  المقدمة. .1
 في ىذا العطاء تقيـيمًا عامًا لو بل تعتمد ألغرا  ىذا العطاء فقط  لممناقصال تعتبر نتائج التقيـيم الفني  .2
 .مالي (  –العالمة النيائية ) فني  سابتإحيتم  .3
 لمعرضين المالي والفني وفقًا لممعادلة التالية:يتم منح العالمة النيائية  .4

71 %x  + 31عالمة العر  الفني x    (المقدمو راقل االسعا) 
 (السعر المقدم من المناقص)                                         

مالية ( بموجب المعادلة  +الذي يحصل عمى أعمى عالمة  ) فنية  المناقصسيتم إحالة العطاء عمى  .5
  .المذكورة أعاله

 كفالة الدخول بالعطاء :  ثـــاني عشر
 دينـــار فاال خمســـة دينـــار ( 5111) بقيمـــة العطـــاء لـــدخول بنكيـــة كفالـــة بـــالعر  يرفـــق -

ألمـــــر عطوفـــــة مـــــدير عـــــام ىيئــــة تنظـــــيم النقـــــل البـــــري باإلضـــــافة   محمــــي بنـــــك عـــــن وصــــادرة
ــــــة  يــــــوم( 91)بمغمــــــف منفصــــــل ســــــارية المفعــــــول لمــــــدة  لوظيفتــــــو مــــــن تــــــاريخ فــــــتح العــــــرو  الفني

ويكتـــــــب فييــــــــا اســــــــم ورقــــــــم العطــــــــاء  ولـــــــن ينظــــــــر ألي عــــــــر  مقــــــــدم بـــــــدون كفالــــــــة دخــــــــول بالعطــــــــاء.
وســــــــوف لــــــــن ينظــــــــر فــــــــي أي عــــــــر  غيــــــــر  واســــــــم المنــــــــاقص كمــــــــا ىــــــــو وارد فــــــــي شــــــــيادة التســــــــجيل

 معزز بالتامين المطموب.
 ائتالف تكون الكفالة باسم رئيس االئتالف.في حال كان المتقدم  -

 رابع عشر :

 او قانونية.  أية مطالبة مالية االلغاءيحق لمييئة الغاء العطاء دون بيان االسباب ودون ان يترتب عن ىذا  
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االنظوح وفحص وتشغيل  يجة ػلى الوناقص اى يقىم تتحليل وتصوين وتناء وتنفيذ       

   ( مراحل المشروع1رقم ) ملحقحسة  )الوزاحل( : هغ ادارج االنظوح وصالحياتها التاليح

 لمركاب خدمات النقل العام .1
 الخطوط الداخمية . .1.1
 الخطوط الرئيسية .  .1.2

 خدمات النقل الدولي .2
 سيارات السفريات الخارجية  .2.1
 شركات النقل الدولي. .2.2

 خدمات النقل بالصفة الخصوصية . .3
 مدارس وريا  اطفال .3.1
 جامعات وكميات .3.2
 شركات خاصة .3.3

 : خدمات التكسي .4
 التكسي االصفر .4.1
 التكسي المميز . .4.2
 التكسي الفندقي .4.3
 تكسي المطار .4.4
 تكسي المعبر .4.5
 تكسي السيارات الفخمة )الميموزين( .4.6
 التكسي الذكي . .4.7

 التاجير والنقل السياحي : خدمات .5
 مكاتب التأجير السياحية . .5.1
 شركات النقل السياحي المتخصص . .5.2
 .شركات التأجير .5.3

 : والتي تشمل واالدارية  الماليةاالنظمة  .6

 االموال االميرية . نظامنظام االستثمار وشاشات   6.1

a. . نظام الكفاالت 
b. . نظام المحاسبة 
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 نظام الموازم والمستودعات . .6
 (Workflow) اإلجراءات سير اتمتة نظام  .7

  مخطط سير العمميات (5ممحق رقم ) ىندسة واتمتة جميع االجراءات حسب إعادة يجب عمى المناقص
من  الخدمات تقديم في الحالي األسموب لتحويل وذلك وتحديثو ان وجد بعد تحميمو مع المعنيين. 

 وتعريف اإلجراءات، وتصميم تعريفو  حمول تنفيذ ويتضمن لي،اآل سموباال إلى التقميدية يدويةال صورةال
 خالل من اإلجراءات تنفيذ منيجية وتشغيميا وستتضمن وتركيبيا ،(Business Rules) العمل لوائح
 اإلجراءات خالل المستخدمة األنظمة بين والتنسيق اإللكترونية، النماذج تجييز عمى  العمل سير نظام

(Process orchestration)، اإلجراءات سير وحركة (Workflow)، األداء ومؤشرات العمل، ولوائح 
(KPI)ويب خدمات ،وتطوير (Web Services )واألنظمو  التطبيقات بين البيني الترابط تسيل

 .وتجييز بيئة لمربط االلكتروني مع الشركاء الخارجيين

7-Upgrade Our Currant Mobile Application with following features: 

 

LTRC is looking to provide public by smart mobile application that allows them to 

search and track the bus routes with following features: 

 iOS and Android support. 

 Show bus route on the maps beside all bus stops. 

 Track the buses and its timing 

 Smart search for specific destination to get the nearest route to the desired 

destination with all information like, Bus route, Bus stop, tariff, track on 

the map, size, origin and destination.  

 Connected to LTRC maps 

 Push notification support 

 User can send complain or suggestion 

 Rate the service, bus driver and the bus 

 Run the application for all mobile screen sizes 

 Run with high performance on all device types from different 

manufacturers 

 Native applications with best user experience and development trends 

 Provide an Admin tool to communicate with all users using the push 

notifications and reporting tool 

 To use the application, users must register in the service using mobile 

number and email address. 

 

  نظام المعموماتلالمميزات والخدمات المطموبة في خدمة تطبيقات اليواتف 
 وقاعدة البيانات: الجغرافية

تسعى الييئة بعد انجاز تطبيق الموبايل الى الحصول عمى نظام فعال في التحميل والحصول 
 عمى المعمومات عمى سبيل المثال ال الحصر : 

 حصر جميع خطوط النقل القريبة من موقع طالب الخدمة. -
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لرحمة المحددة وتحديد حصر خطوط النقل العام القريبة من بداية الرحمة الى نياية ا -
 مسار الرحمة من قبل طالب الخدمة وتكمفة الرحمة والزمن ان امكن.

 حصر تردات وحركة الباصات القريبة. -
الربط مع نظام تتبع المركبات لمحافالت لتحديد مواقع الحافالت ووزمن وصوليا الى  -

 موقع طالب الخدمة ان وجدت.
حسب نمط التشغيل عمى سبيل المثال عند استعالم عن الحافالت والسيارات المتوفرة  -

االستفسار عن خدمة مكاتب السيارات السياحية اظيار البيانات والمعمومات التالية : 
موقع المكتب ، معمومات االتصال لممكتب ، عدد السيارات المتوفرة وانواعيا 

 واسعارىا.
 

 

8- General Expectations 

LTRC, in its efforts to improve its efficiency and operations, has decided to identify 

and implement Core Information systems that will not only support its current 

requirements, but also meet its future expectations. LTRC has a very clear goal of 

making its operations well organized to continue providing the maximum level of 

service. 

In this regard, LTRC’s expectations from the new system include: 

General Technical Features 

 

 The solution should be Build Using Latest Web Development 
Technologies. 

 The solution should support single window service architecture.  

 System Interface Design is simple, appealing & consistent. 

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

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

 Ability to supports user management on the user groups  & 
Individual levels 

 Support Dynamic Permissions & Authorization on different user 
management types 

 The solution should provide a complete audit trail for all 
operations; and identify the roles and responsibilities.  

 The system should provide alerts & Notification functionalities for 
the needed operations such as approvals, follow-ups and 
exceptions. Further, the system shall provide capabilities to send 
notifications by SMS and E mail. 



14 | P a g e  

 

 contain a shared “business profile” for all Operators; 

 Be deployed and managed in a central location; 

 The solution should allow field office users to access the systems 
functionalities and perform operations in an online modes  

 The solution should comply with the accounting legislations and 
practices applicable as per regulations within Jordan. 

 The system should help in reducing the time taken in processing 
any transactions through workflows. 

 The migration of data is important as some historical data must be 
uploaded to the new system.  

 The system should minimize paper documentation. 

 The system should be flexible to support changes in operating 
structure in the future. 

 The system should provide a simple and Arabic user interface and 
easy to use menus for the users.  

 The bidder should do the data immigration from the current 
system to the new system. 

 The bidder should do the integration between the current systems 
to the New System. 

 The bidder should provide the source code of the new system to 
LTRC. 

 The bidder should provide Full Documentation (Source Code , 
Database Schema) of the new system to LTRC. 

 The bidder should provide Full User-Guide of the new system to 
LTRC. 
 

9- Integration OR Upgrade: 

--Upgrade our Document Management system (OmniDocs) 
 The bidder should upgrade our DMS (Omnidocs) to the newest 

version to ease the integration by using high standard technology. 
- Integration with our DMS : 

 The System  should support uploading different types of files to all 
sections & services of the system, Information about the uploaded 
document such as name, type, and notes will be included 

 
-  Integration with our Backup Solution (VERITAS Net Backup) 

 

To be Comply with Net Backup Licence Version 8 
 

- Integration with our Website: 
The bidder should provide the integration of the new system with our E-Services. 
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- Integration with Our GIS System: 

 
ستقوم الييئة بتطوير نظام المعمومات الجغرافية الخاص بيا من خالل عطاء منفصل 
ويتوجب عمى المناقص ضمان تكاممية الترابط بين النظامين وتبادل البيانات وسيولة 

 المعمومات .استرجاع 
 

LTRC has an initiative to leverage the GIS system and database and implement 
applications on top the GIS database, LTRC will implement a survey for the 
transportation lines in another project, so the bidder shall accommodate to 
integrate the system and database with the GIS database and application, here 
are the main requirements for the integration. 
Collaborate with the GIS vendor and/or GIS team from LTRC to implement the 
required integration between the systems. 
Document the integration requirements, propose a solution and get approvals 
on the design from LTRC. 
Design and implement the necessary API, web services or database stored 
procedures that provides the integration using the best practices for each 
integration function. 
Document the application interface and integration solution adequately and 
appropriately Document and handover the necessary database schema design 
highlighting all database objects (tables, views, SPs…). 
In order to allow for the integration, the current database need to be tested 
and cleansing for duplication any other anomalies that may affect the 
integration. 
Work with the GIS implementation team to test the systems 

integration and guarantee the consistency of data. 

 

- Integration with third parties: 

 Facilitate exchange of information amongst Different 
Departments; 

 Provide common interfaces for data exchange; 

 The solution should provide internal Integration capabilities 
between subsystems mainly the Financial Management System. 

 The solution should provide Integration capabilities through web 
services with the following external stakeholders: 
- Drivers & Vehicles Licensing Department 
- Civil Services Bureau. 
- Social Security Corporation 
 -The Ministry of Industry, Trade and Supply  

-  Jordan Customs 
- GAM and Municipalities 
- The Ministry of transport 
- Traffic department. 
-Ministry of Higher Education & Scientific Research 
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                      -Ministry of Information & Communications Technology 

-Ministry of Public Sector Development. 
-any other authorities. 
 
 

10-Administration, Security & Lookups 

 The system will provide advanced security module, system 
administrators will be able to manage user information, groups, 
and passwords, also privileges for system screens as well as 
functions should be easily controlled by the system administrators 

 The system will provide users with robust way for managing their 
passwords such as providing enforcing certain standards on 
passwords. 

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

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

 

11-Reporting 

 The system will provide reports for all entered data into the 
system. 

 The system will provide reports on all transactions done on the 
system 

 The system will provide full statistical reports(kpi) on all 
transactions done on the system 

 The system should be able to export data to other applications like 
Microsoft Excel, PDF, and Microsoft Word. 

 The solution should provide advanced Dynamic reporting 
capabilities with Flexible reporting and data analytics tools that 
Supports ad hoc user definable reports and queries. 

 

12- Hardware & Software 

 The Proposal shall include all needed HW & Vendor Software 
needed to Operate the solution in a high performance mode 

 The Bidder must include the detailed specifications, Quantities, 
and Price of the needed HW & SW licenses. 
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 الفئات المستيدفة :
 خدمات التاجير والنقل السياحي :

 مقدمة
جميع بيانات مشغمي قطاع التاجير بفئاتو مكاتب التاجير السياحية يقوم ىذا النظام بمتابعة 
وشركات  مركبة صغيرة ( 11611مكتب ( و اسطول ) 241فييا )والتي يقدر عدد المشغمين 

حافمة  711( باسطول اجمالي )8النقل السياحي المتخصص والذي يبمغ عدد المشغمين فييا )
وخدمات تاجير الحافالت والذي يبمغ عدد المشغمين فييا  متوسطة سياحية وحافمة سياحية(

 وحافمة تأجير(حافمة متوسطة تأجير  811( باسطول اجمالي )22)
 وظائف النظام 

 تعريف جميع بيانات المشغمين . -

 . تعريف جميع بيانات المركبات حسب الفئات -

 تعريف جميع الفروع ان وجدت وبياناتيا . -

 ربط جميع االنظمة المالية سواء استثمار او محاسبة او كفاالت وتعريف ما يتعمق بيا . -

الكترونيا حسب مخطط سير العمميات المعتمد تعريف وحوسبة جميع االجراءات الداخمية  -
ممحق . من قبل الييئة وبعد مراجعتو من قبل الشركة واعتماد اي تعديالت من قبل الييئة

 . ( مخطط سير العمميات 5رقم )

منح اسم مستخدم وكممة مرور عمى النظام لجميع المشغمين اعاله ليتم من خاللو ما  -
 يمي :

سيارة وتخزينو من خالل النظام والنموذج الذي سيتم اعتماده توثيق عقود االستئجار لكل  -
 من قبل الييئة والتقرير الخاص بيا .

بعد تقديم طمب الكتروني ليتم اضافة وحذف لممركبات السياحية مباشرة من خالل النظام  -
 اجراء المطموب من قبل الييئة .

والمركبات وانواعيا  منح المشغل نشر بياناتو الخاصة بمعمومات المكتب واالتصال -
 والموديالت المتوفرة والمركبات المتوفرة لغايات استئجارىا .

منح صالحيات لمجيات االمنية لمربط االلكتروني عمى النظام حسب مذكرات التفاىم  -
 واالنظمة المعمول بيا .

نشر اي تعاميم او منشورات خاصة بالييئة تخص المشغمين عمى شريط خاص يبن اخر  -
 عمى القطاع . المستجدات

ممحق رقم  تجييز الربط االلكتروني مع الشركاء الخارجيين حسب مخطط سير العمميات  -
 ( مخطط سير العمميات  5)
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 خدمات النقل العام لمركاب :

 مقدمة
جميع بيانات مشغمي قطاع النقل العام لمركاب العاممة عمى الخطوط يقوم ىذا النظام بمتابعة 

 النحو التالي : عمىالداخمية والرئيسية والتي يقدر اسطول المركبات فييا 
 عدد المركبات الفئة تسمسل

 0117 سيارات الركوب الصغيرة )سرفيس( 0
 2271 حافالت الركوب المتوسطة 7
 251 الحافالت العمومية 2
 

 وظائف النظام 
 تعريف جميع بيانات المشغمين . -

 .اعاله تعريف جميع بيانات المركبات حسب الفئات  -

 تعريف جميع بيانات الخطوط والمسارات والتعرفة . -

 تعريف مراكز االنطالق والوصول ومواقف التحميل والتنزيل. -

 تعريف المخالفات التشغيمية الصادرة من الييئة . -

المالية سواء استثمار او محاسبة او كفاالت او غيرىا وتعريف ما يتعمق ربط جميع االنظمة  -
 بيا .

دة من قبل الييئة وىي عمى سبيل المثال ال لمحصر متعريف جميع انواع التصاريح المعت -
 )تصاريح يومية ، تصاريح مؤقتة ، تصاريح سفر ، تصاريح عمره ، تصاريح الحج وغيرىا(

الداخمية الكترونيا حسب مخطط سير العمميات المعتمد تعريف وحوسبة جميع االجراءات  -
ممحق رقم  من قبل الييئة وبعد مراجعتو من قبل الشركة واعتماد اي تعديالت من قبل الييئة

 . ( مخطط سير العمميات 5)

اتمتة مخطط سير عممية اصدار التصاريح اليومية والمؤقتة حسب الييكل التنظيمي لحين  -
 التصاريح. اصدار الموافقة واصدار

( 5ممحق رقم )تجييز الربط االلكتروني مع الشركاء الخارجيين حسب مخطط سير العمميات  -
  مخطط سير العمميات 
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 خدمات النقل الدولي وخدمات النقل بالصفة الخصوصية :

 

 مقدمة
جميع بيانات مشغمي قطاع خدمات النقل الدولي وخدمات النقل بالصفة يقوم ىذا النظام بمتابعة 

 الخصوصية والتي يقدر اسطول المركبات فييا عمى النحو التالي :
 عدد المركبات الفئة تسمسل

 77 مشغمي النقل الدولي 0
 811 اسطول النقل الدولي 7
 41 مشغمي السفريات الخارجية 2
 0171 اسطول السفريات الخارجية 4
 00611 اسطول النقل الخصوصي 6
 

 وظائف النظام 
 بيانات المشغمين .تعريف جميع  -

 تعريف جميع بيانات المركبات حسب الفئات  اعاله. -

 . لمنقل الدولي والسفريات تعريف جميع بيانات الخطوط والمسارات والتعرفة -

 تعريف مراكز االنطالق والوصول ومواقف التحميل والتنزيل. -

 تعريف المخالفات التشغيمية . -

رونيا حسب مخطط سير العمميات المعتمد تعريف وحوسبة جميع االجراءات الداخمية الكت -
ممحق رقم اعتماد اي تعديالت من قبل الييئة من قبل الييئة وبعد مراجعتو من قبل الشركة و 

  ( مخطط سير العمميات 5)

 ربط جميع االنظمة المالية سواء استثمار او محاسبة او كفاالت وتعريف ما يتعمق بيا . -

 تعريف جميع التراخيص والتصاريح . -

( 5ممحق رقم )لخارجيين حسب مخطط سير العمميات جييز الربط االلكتروني مع الشركاء ات -
  مخطط سير العمميات 
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 خدمات التكسي :

 مقدمة
جميع بيانات مشغمي قطاع التكسي بجيمع انماطو والتي يقدر اسطول يقوم ىذا النظام بمتابعة 

 المركبات فييا عمى النحو التالي :
 عدد المركبات المشغمين )مكاتب(عدد  نمط التكسي

 5211 051 وتكسي استثمار تكسي اصفر
 078 0 تكسي مطار
 75 0 تكسي معبر
 85 00 تكسي فندقي

 97 5 مكاتب السيارات الفخمة )الميموزين(
 

 وظائف النظام 
 تعريف جميع بيانات المشغمين . -

وتطبيقات التكسي الذكي التي سيتم  تعريف جميع بيانات المركبات حسب الفئات  اعاله -
 .ترخيصيا خالل مراحل العطاء

 تعريف المخالفات التشغيمية . -

تعريف وحوسبة جميع االجراءات الداخمية الكترونيا حسب مخطط سير العمميات المعتمد  -
ممحق رقم اعتماد اي تعديالت من قبل الييئة من قبل الييئة وبعد مراجعتو من قبل الشركة و 

  ( مخطط سير العمميات 5)

 ربط جميع االنظمة المالية سواء استثمار او محاسبة او كفاالت وتعريف ما يتعمق بيا . -

 تعريف جميع التراخيص والتصاريح . -

( 5ممحق رقم )حسب مخطط سير العمميات  تجييز الربط االلكتروني مع الشركاء الخارجيين -
  مخطط سير العمميات 

 ظام االموال االميريةوشاشات ن نظام اإلستثمار
 مقدمة

يقوم ىذا النظام بمتابعة أنواع اإلستثمار المختمفة وتذميم اإلستحقاق والبدالت ومتابعة 
 القبوضات وأرصدة الذمم ألنواع اإلستثمار المختمفة .

 وظائف النظام 
  وحسب   نظام التراخيص والتصاريحوربطيا مع تعريف أنواع اإلستثمار الموجودة حاليا /

 .االدخال االولي
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 / مع امكانيو اختيار إمكانية استحداث أنواع استثمار جديدة مع إمكانية الربط مع المركبات
 معطيات جديده / تتوفر عند الطمب . ايةانواع الشاشات حسب 

  / تم قراءة معمومات المشغمين  من عناوين وىواتف  تعمى ان متابعة معمومات المستثمرين
 .التراخيص والتصاريح من واقع نظام 

 متابعة معمومات عقود المستثمرين مع تحديد طرق الدفع واإلستحقاق والغرامات ، ... إلخ //
 وربط  قيمة البدل المالي حسب انتياء تاريخ الفعاليو المحدد .

  وتحديد رقم التعميمات المعدلو /  حسب كل خط خطوط المركبات /قيمة إمكانية تعريف
 الميموزين. كما ىو في تعميمات

  / وخالل  السنو  وحسابات التذميم آليا لعقود اإلستثمار لممستحقات وترخيص بداية السنة
 البمديات حسب مراكز االنطالق والوصول .

  // واعداد تقارير خاصو لكل ذمو إمكانية متابعة الذمة لممستثمر حسب نوع اإلستثمار. 
 وربطيا مع قاعدة البيانات مار والمركبة / إمكانية متابعة الذمة لممستثمر حسب نوع اإلستث

 ) عند االضافة / الغاء / تعديل / شطب / او نقل ممكيو / بحيث يقرا النظام  بشكل فوري اي تعديل 
  ولكل مشغل عمى حدى / ولكل نوع استثمار عمى حدى / ولمجميع احتساب الغرامات آليا

 عند استيفاء الشروط .
  / سب المعطيات المدخمو عمى نظام االستثمار .حإمكانية الحجز عمى مستثمر 
  .بشكل يومي / شيري / سنوي /.إمكانية الحجز عمى مركبة / 
  اضافات شاشات  النقل الدولي / الخاصة بالوكيل االجنبي وربطيا مع الذمم عمى نظام

 االستثمار.
 قتة وحسب التسمسل// وعكس كممة تصريح مؤقت عمى ؤ اضافة شاشو لمتصاريح الم

 االستعالم وشاشة كرت االتجاه .  شاشات
  بما ال يؤثر عمى  قيود نظام المحاسبة وعكسيا إمكانية التعديل عمى احتساب الغرامات /

 عمى قيود االستثمار فقط .
  مع االحتفاظ بقيمة البدل القديم في خانو منفصمو إمكانية التعديل عمى البدالت المستحقة /

 عمى النظام.
  فتح شاشات مرقمو لمتسويات التي تتم واعاده إمكانية عمل تسويات مع المستثمر //

 االحتساب حسب القيمة عمى الفترة المتبقية  / سواء شيكات  او اوراق دفع / كمبياالت ..
   مع امكانيو توسيع الخانات تعريف أنواع البدالت واألمانات المستخدمة في سند القب /

 واالضافة والتعديل. 
  / تعديل الشاشة حسب  ما يتم ادخالو عمى القب  .متابعة القبوضات المختمفة 
  نظام القب   الدخال المعمومات  كاممو مع ربط رقم التشغيل  عمىاضافة مفاتيح اجبارية

 مع المركبات الخاصة بكل نمط من انماط االستثمار .
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  غالق الصندوق عمى شاشة الترحيل  قبل وطباعة القيد  –متابعة اإليداعات اليومية وا 
 الطباعو .

  كفالة  بان تعديل، اقتطاع من سند صرف، تحصيل )قيد ( إمكانية تسديد المستحقات بسند
 يتم فتح خانات حسب الجدول  ادناه  وعكسيا مباشرة عمى نظام االستثمار 

 رقم المشغل القيمة تاريخ الترخيص رقم الحافمة
التراخيص قراءتو من  

 والتصاريح
  

  / مع بيان عدد الحركات اليوميو التي تمت عمى متابعة أرصدة المستثمرين لتاريخو
 الحسابات / قيد/قب / صرف.....الخ .

  / مع اضافة مفاتيح اجباريو لقراءه القيد من متابعة المبالغ المطموبة من كل مستثمر لتاريخو
 .عتو واقع  كشف الحساب التفصيمي  دون الخروج من الشاشة وامكانيو طبا

  متابعة الكفاالت المقدمة من شركات اإلستثمار بكامل تفاصيميا من تاريخ اإلنتياء والجية
واضافة شاشو  كفاالت االستثمار عمى نظام االستثمار  وتوحيد رقم المصدرة وقيمتيا./ 

 المشغل لمحساب نفسو .
 وعددىا  فتح شاشات عمى نظام القب  بما يخص ادخال / الشيكات وبيان حالو الشيكات

ونوعيا وقيمتيا  واعداد تقارير تخص الشيكات / برسم التحصيل / المؤجمو / مرتجعة / 
وحسب كل سنو /  واضافة قيد بعد اسبوع من تاريخ الشيك يفيد بان الشيك تم تحصيمو 

 ويعكس مباشرة عمى حساب الشيكات .
 .  تحويل جميع التقارير // دون استثناء / الى اكسل 
  ات الترحيل عمى مرحمتين  / تجريبي / حقيقي.ان تكون  شاش 
 :متابعة حاالت الكفاالت المختمفة 

  تضمين تقرير  يتم طباعتو مباشرة من النظام  وحسب نص معين  .إفراج عن كفالة / 
 . تمديد كفالة./ حسب معادلة معينو / تفيد بالتمديد لمدة سنو / او اكثر 

    .إمكانية إرفاق مستندات 
 : التقارير
  . ان تكون جميع انواع التقارير  متاحو وحسب الطمب / وبشكل مرن 
  //.من حساب الى حساب   وحسب  فتره معينو ذمم ورصيد اإلستثمار. 
  / قاعده  عم وحسب فتره معينو وقراءه التقرير وربطذمم ورصيد اإلستثمار حسب المركبة

 البيانات  حسب ما يتم تعديمو اول باول .
  حركات القب  والتذميم // حسب تفاصيل االدخال لنظام  القب   وترصيد الحركات النيائية 
  تفاصيل الدفعات والتذميم لمسيارات السياحية / حسب رقم حساب االيراد المحدد

(3111111118) 
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  بشكل يومي  لكل صندوق عمى حدى مع بيان قيد االيداع عمى نفس خالصة المقبوضات
 الشاشو .

 المحاسبةلكل صندوق عمى حدى / واظيار نفس التقرير عمى نظام ات الممغية /  المقبوض. 
  / حسب شاشات االدخال االوليو .كشف حساب المستثمرين حسب الطمب 
  تقرير  مفصل .كشف بالبدالت المستحقة والمبالغ المطموبة والمدفوعة / 
   //  االستثمار تربط مع شاشات االدخال عمى نظام كشف كفاالت المستثمرين. 

 
 :الربط مع األنظمة اإلخرى

  مع االنظمة العاممة في الييئة.الربط 
 . الربط مع خدمات الحكومة االلكترونية 
 ( شاشات نظام االموال االميرية .5االموال االميرية ممحق رقم ) شاشاتبناء  -

 نظام المحاسبة العامة والذمم
 مقدمـــة  

لكافة األنظمة المالية األخرى التي تغذيو بالبيانات المحاسبية يعد نظام المحاسبة العامة ممتقى 
إلنتاج التقارير المحاسبية الالزمة ، حيث يشكل معيا نظاما متكامال لمسيطرة المالية في المؤسسة.  
حيث يوفر النظام  إمكانية المتابعة المالية لكافة حسابات المؤسسة من الذمم المدينة والدائنة ، 

جودات والمطموبات وكذلك المصاريف واإليرادات وحسابات المتاجرة وكذلك يتابع وحسابات المو 
النظام كافة الحركات المحاسبية المختمفة لحسابات المؤسسة، وىناك مجموعة من الكشوفات التي 
تغطي األعمال اليومية وكشوفات التدفقات النقدية وكذلك كشوفات الدارة المؤسسة مثل الكشوفات 

 شوفات التحميل والمقارنات المالية والموازنات التقديرية .الختامية وك
 وظائف النظام 

 .متعدد المستخدمين مع صالحيات خاصة بكل مستخدم 
  إدخال دليل الحسابات الخاصة بالمؤسسة ومستويات الحسابات لغاية عشرة مستويات

 وتحديد نوع العممة لمحساب.  
 .إدخال معمومات العمالء غير المقترضين 
 ال أنواع السندات وتسمسميا مع ترقيم آلي لممستندات.إدخ 
  يتابع النظام التقسيمات اإلدارية والمالية ضمن المؤسسـة الواحدة بمفيوم الدوائر/ مراكـز

دائرة باإلضافة إلى إصدار ميزانيـة موحدة  99التكمفة أو الربح مشاريع أو ما شابـو ولغاية 
 عمى مستوى المؤسسة.

 سبي مرن يمكن التعديل عميو من قبل المستخدم.اعتماد منياج محا 
 .متابعة إدارة النقد والصناديق والسمف 
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 .متابعة حسابات العمالء سواء المدينون والدائنون المتعاممين مع المؤسسة 
 . متابعة حسابات البنوك سواء بالعممة المحمية أو العمالت األجنبية 
  مصاريف.متابعة حسابات األرباح والخسائر من إيرادات و 
  إمكانية التعامل مع العمالت األجنبية حيث يتم حفظ أرصدة الحسابات بالعممتين المحمية

 واألجنبية.
  ،إمكانية إدخال أنواع مختمفة من المستندات المحاسبية )صرف، قب ، قيد، صرف، شيك

قب  شيك ..الخ( والتدقيق الفوري عمى صحة المعمومات المدخمة مع امكانية طباعة 
 ت والشيكات مباشرة.السندا

 . تحويل جميع  التقارير الى اكسل 
  الى  رقم ..( –امكانيو  طباعة جميع انواع السندات المستخدمو  من ) رقم 
  . اضافة شاشة االستعالم لجميع انواع السندات المستخدمو  عن سنوات سابقة 
  متطابقة من خاصية التدقيق الفوري عمى الحركات بحيث ال يسمح بإدخال أي حركة غير

 الجانب المدين وكذلك الجانب الدائن باإلضافة إلى القيمة اإلجمالية لمحركة.
   .التأثير الفوري عمى أرصدة الحسابات التي تأثرت في العمميات المحاسبية 
  إدخال الموازنة لكل حساب من حسابات المؤسسة مع مقارنة الموازنة مع الفعمي لكل

 حساب. 
  التقارير دون الحاجة إلى إجراء عممية الترحيل.إمكانية استخراج كافة 
 ،المرونة في عممية ترحيل الحركات لتثبيتيا وحسب ما تراه المؤسسة )يومي، اسبوعي 

 شيري، .....الخ(. 
 .إمكانية متابعة فترات محاسبية مختمفة ضمن السنة المالية 
 غالقيا فيما بعدإمكانية إبقاء السنة المالية مفتوحة بعد انتيائيا لحين تثبيت األ مع  رصدة وا 

 إمكانية االستمرار في استعمال النظام لمسنة المالية التالية. 
  توفير عممية ترحيل لمحركات المحاسبية بحيث ال يسمح بالتعديل عمى الفترة

 المرحمة.
  توفير عممية إغالق آليـة ) أي كتابة قيـود إقفال وافتتاح ( آلية من النظام وتحديـد

 .  امية واالفتتاحية لمسنة التالية لمحاسبات آلياً األرصدة الخت
  // وترصيد لمحركات بشكل يومي/ شيري إمكانية االستعالم الفوري عن رصيد حساب.  
 .إمكانية االستعالم الفوري عن أرصدة حسابات ضمن مجموعة واحدة 
 .إمكانية االستعالم عن رصيد و حركة حساب معين ضمن فترة معينة 
 ج الكشوفات عمى الشاشة أو الطابعة حسب الحاجة.إمكانية استخرا 
 .إدخال الموازنات التقديرية الشيرية أو السنوية 
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  ربط األنظمـة ذات العالقة مثل برامج التمويل واالدخار والموجودات الثابتة والرواتب مع
نظام المحاسبة حيث يوفـر خاصية الترحيل اآللى لمحركات ذات االثر المالي في ىذه 

 ة.األنظم
     اضافة  شاشة مستند االلتزام / لممشاريع الراسماليو  / مستند االلتزام   / مرفق 
  اعداد نماذج جاىزه لممناقالت  حسب الشاشو  ادناه / مع الترقيم  وعكسيا عمى الموقف

 المالي عند الموافقة من رئيس مجمس  اداره الييئة .
  لرصيد في أعمى اإظيار  لممحاسبة  ضمن كشف الحساب التفصيمي

 . والرصيد الباقي المصروف  حسب  الصفحو 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

5 
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 ىيئو تنظيم  النقل البري
 طمب تنزيل ونقل مخصصات      

       

 معالي وزير النقل / رئيس مجمس اداره ىيئو تنظيم  النقل البري           
من   1/أ  /15عمى التنزيالت والمناقالت المطموبو المبينو تفاصيميا ادناه استنادا لنص الماده أرجو معاليكم التكرم  بالموافقو      

 2112( لسنو 65النظام المالي لمييئو  رقم )
 2117لعدم كفايو المخصصات المرصوده في موازنو  

 الـــــــى مـــــــــــن  

      8131الفصل: 
البرنامج : 
8482 

  

تاريخ 
المناقمة 

2117/5/
31 

الفصل: 
1818      

البرنامج : 
1818 

  

 7182/5/18تاريخ المناقلة 

 المخصصات الماده
اجمالي 
 المبلغ المطلوب اجمالي المصروف المخصصات الماده المبلغ المطلوب  المصروف

 المرصوده عنوانها رقمها 
7182/15/
 نقله 7182/15/18 المرصوده عنوانها رقمها نقله 18

 85111 الكهرباء 718
811

21 
88111 712 

صيانة السيارات واالليات 
 88811 87111 واوازمها 

8111
1 

 1111 76861 71111 المحروقات 715 7111 517 5111 الماء 711

716 
صيانه االالت 

 5111 واالثاث ولوازمها
771

8 
8511 788 

مصروفات سلع 
 وخدمات اخرى

75111 11718 1111 

711 
صيانه واصالحات 
 81111 االبنيه ولوازمها 

878
6 

1111           

711 
قرطاسيه مختلفة 

ومطبوعات ولوازم 
 مكتبيه

11111 
812

21 
7111           

781 
مواد وخامات ) 
 8111 البسه ، افالم ( 

158
751 

511           

 المجموع  
815111 

751
11 

76111   
 المجموع

61111 62687 76111 

  

  رئٌس
قسم 

 المحاسبه
  

 المدٌـــر المالـــــً 
 

 المسؤول عن االنفاق
  

      

  

مدٌر وحدة 
الرقابه 
 الداخلٌه

       

  
  

        

  
  

        

  

     أوافق على اجراء المناقالت المطلوبه اعاله كما هً مبٌنه 
  

  
  

   

 وزٌر النقل / رئٌس مجلس االداره
 

  
  

        

  
  

                   يوجد مرفق



27 | P a g e  

 

 النظام : تقارير
 . ان تكون جميع انواع التقارير  متاحو وحسب الطمب  وبشكل مرن 
  واضافة مفاتيح االستفسار . كشف جدول الحسابات عمى مختمف المستويات 
 .كشف الحسابات حسب الدائرة 
 .كشف الحركات اليومية حسب رقم المستند 
  رقم الحساب.كشف الحركات اليومية حسب 
 .كشف الحركات التاريخية ) المرحمة ( حسب رقم المستند 
 .كشف الحركات التاريخية ) المرحمة ( حسب رقم الحساب 
  / تجميع نيائي لمكشف التفصيمي  كشف حساب تفصيمي / لحساب / عدة حسابات

تره  مع لمحركات المدينو والدائنة وبيان اعداد القيود وانواع الحركات التي تتم خالل الف
 امكانيو الطباعو .

  كشف حساب إجمالي 
 .كشف ميزان المراجعة الشيري لعدة مستويات إجمالي/ تفصيمي حسب الطمب 
  كشف قائمة الدخل /  مفصمو 
 .كشف مقارنة نتائج الفترة الحالية بنفس الفترة من السنوات السابقة 
   تفعيل  االحتساب // كشف اعمار الديون 
 اضافة بنود الميزانيو العموميو عمى النظام  حسب شكميا يةكشف الميزانية العموم /

 النيائي .
 .كشف حساب عميل 
 .كشف تدقيق الموازنة التقديرية المدخمة 
 .كشف مقارنة الموازنة التقديرية مع الحقيقية و احتساب معدالت التغير 
  المستخدمة .كشف  لجميع انواع السندات الغير 
 ان ىذا الشيك تم طباعتو سابقا وسندات الصرف   طباعة الشيكات  واضافة مالحظو

 عمى نماذج. من رقم الى رقم .
 . طباعة سندات القيد من رقم الى رقم 
  من فترة  الى فترة // لاليرادات وحسب كل نوع كشف التدفقات النقدية  / 
   تعديل شاشة الموقف )  بحيث تحدد من شير الى شير ( ولكل شير عمى حدى وان

وربط المشاريع الراسماليو حسب  المحاسبةنظام  عمىمن الحسابات المدخمة  يتم القراءة
المصروف واظيارىا عمى الموقف المالي. واضافة خانو  توضح  المبالغ المرصودة 

 اول سنو وما تم عمييا من مناقالت خالل الفتره .
 الرصيد غذيةو ( واضافة مفتاح لتعدم السماح لطباعو مستند الصرف  ) بالقيمة السالب. 
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  عمى إدخال كافو  النظام  مع إلزام مستخدم  عكس حركات القب  عمى خانو البيان
مع  عمى مشروحات القب  في المحاسبو   كما ىي  وعكسيا  البيانات 
  حركو كل  عند  المفاتيح   تفعيل  إمكانية 

 شاشات االستعالم :
  مرن .ان تكون جميع انواع الشاشات  متاحو وحسب الطمب / وبشكل 

 .االستعالم عن معمومات حساب 
 .االستعالم الفوري عن رصيد حساب 
 .االستعالم عن حركات حساب ضمن فترة 
 .االستعالم عن أرصدة مجموعة حسابات 

 برامج التحديث :
 .ترحيل الحركات اليومية إلى الممف التاريخي 
 .برنامج االغالق الشيري 
 .برامج اإلغالق السنوي و تدوير األرصدة 

 
 

 اتــام المستودعــنظ
 مقدمــة :

إن مفيوم نظام المستودعات ال يقتصر عمى معرفة الكميات الموجودة في المستودع فحسب،  بـل 
إذ انو من اجل إدارة المستودعات ومتابعتيا بشكـل صحيح، يتوجب  ،ىو مفيـوم اشمل أوسع من ذلك

التقميل من النفقات عن طريق إعطاء معمومات تحميمية وعممية لإلدارة، من اجل المساعدة في 
ومن اجل تحقيق التوازن بين المستودع ،السيطرة عمى المستودعات وطمبات الشراء بطريقة افضل 

وما يحويو، فان نظام المستودعات قد طور خصيصا ليوفر كافة االحتياجات والميزات من اجل إدارة 
  -المستودعات بشكل افضل ، وذلك من ناحية:

 ضبط المواد المخزنة .متابعة و إدارة و  -
 السيطرة عمى حركات البيع و اإلدخال لممستودعات ومتابعة عمميات الجرد . -
عادة الطمب . -  المحافظة عمى مستويات التخزين من خالل عمميات وا 

 مواصفات النظام :
 : السيطرة عمى المستودعات 

 متابعة المعمومات الكاممة عن المواد في المستودعات . -
 .أولى وثانية وثالثةتصنيف المواد إلى فئة ورقم مادة وفئة فرعية  -
 إدخال وصف المواد بالمغتين العربية واإلنجميزية . -
 مستودع ضمن الموقع الواحد . 99متابعة ربط المادة بالمستودعات ولغاية  -
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 ( . Bin Locationمتابعة تخزين المادة في المستودع الواحد )  -
واد ومقارنتيا مع الحد األدنى والحد األعمى وحد الطمب لممادة و متابعة تحرك أرصدة الم -

 إصدار الكشوفات الخاصة .
 متابعة حركات المواد خالل فترة و ألعوام سابقة .  إمكانية -
 متابعة سرعة تحرك المادة ) سريع ، بطئ ، غير متحرك ..... ( . إمكانية -
 تاريخ معين .متابعة المواد التي لم يتحرك رصيدىا بعد  إمكانية -
 خالل فترة معينة . الجردمتابعة حجز المواد ألغرا   إمكانية -
المواد وربطيا بصالحيات عمى مستوى مستخدمين معينين  حركاتالتحكم في  إمكانية -

 ضمن القسم الواحد.
 تعريف رموز النظام )الحركات، ، وحدات اإلدخال واإلخراج لممستودعات، ... الخ(. -
 لمحركات.اإلغالق اليومي  -
 اإلغالق الشيري لمحركات. -
 إدخال جيات الصرف. -
 تعريف حسابات النظام. -

 
 : متابعة حركات المستودعات 

 متابعة الكميات الداخمة والخارجة من والى المستودعات والسيطرة عمييا. -
 سندات إدخال المواد لممستودعات )مشتريات(. -
 سندات مردود المشتريات. -
 متابعة فواتير المبيعات. -
 ابعة مردودات المبيعات.مت -
 (.، عيدةسندات الصرف لممواد حسب نوع الصرف مثال )صرف مباشر، ىدايا ،عينات -
 سندات مرتجعات صرف المواد. -
 خر.سندات التحويل من مستودع آل -
 تالف المواد.إسندات  -
 سندات تعديل كميات بالزيادة نتيجة الجرد.   -
 سندات تعديل كميات بالنقصان نتيجة الجرد. -

 : متابعة الجرد 
 حجز مواد مستودع لمجرد في أي فترة في السنة. إمكانية -
إدخال حركات عمى المواد المراد جردىا مع األخذ بعين االعتبار الحفاظ عمى  إمكانية -

 الكميات أثناء فترة الجرد .
 إدخال العد اليدوي لممواد عمى الجياز . -



30 | P a g e  

 

 والكمية المجرودة .إصدار كشوفات فروقات الجرد بين كمية الجياز  -
 تعديل فروقات الكميات من خالل حركات تعديل الكميات بالزيادة والنقصان . -

 : متابعة تكمفة المواد 
دل ـــية، معــة الفعمـــالتكمف :يةـــرق التالـــــواد بإحدى الطـييم المــــــقـة وتـــــاب كمفـــــاحتس يةـــإمكان -

 (.LIFOو/ أو   Weighted Average  ،FIFO) ةـــالتكمف
-Reإعادة احتساب كمفة المواد لمسندات التي لم يتم إدخال الكمفة ليا ) إمكانية -

costing). 
 االحتفاظ بآخر سعر كمفة لممادة . إمكانية -
 اعداد تقارير الموردين  من النظام مباشرة  / بشكل مفصل . -
وتسمم عند اضافة شاشو العيدة لكل موظف ) حسب سندات االدخال واالخراج (  -

 االنفكاك من الوظيفو .
 اعتماد نموذج  جاىز لتقرير لجنو االستالم المعد سابقا / يوجد مرفق  . -
 تنفيذ معادلو الحد االدنى لممخزون / يوجد معادلو . -
  بالسالب وعدم قبوليا    عمى نظام المستودع لكل ماده  رصيد إظيار  -
 
 الرئيسية : التقارير

 :تقارير التدقيق اليومية 
 .كشف بالحركات اليومية حسب رقم السند ونوع السند والتاريخ 
 .كشف بالحركات اليومية حسب الفئة 
 .كشف بالحركات اليومية حسب رقم المستودع 
  وعدم قبوليا بالسالب  عمى نظام المستودع لكل ماده  رصيد الحساب  إظيار 
 

 التقارير العامة :
 .كشف معمومات المستودع 
  المستودع.كشف أنواع حركات 
 .)كشف معمومات المادة )كشف بطاقة مادة 
 .كشف بالمواد حسب الفئة 
 .كشف بالمواد حسب رقم المادة 
 .كشف بالمواد حسب وصف المادة 
 .كشف بالمواد حسب الفئة الفرعية 
 .)كشف بأرصدة البداية لممواد )كمية + كمفة 
 .كشف موقع المادة في المستودع وكميتيا 
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 كشف بالمواد حسب رقم ا( لمواد لدى المصنعReference No..) 
 .كشف ممف الرموز حسب الرمز الرئيسي 

 
 التقارير التحميمية :

 .كشف بكميات المواد في المستودعات حسب المستودع 
 .كشف بكميات المواد في الموقع 
 .كشف بالمواد التي تجاوزت الحد األدنى 
 .كشف بالمواد التي تجاوزت الحد األعمى 
  تجاوزت حد الطمب.كشف بالمواد التي 
 .كشف حركة مادة تفصيمي خالل فترة 
 .كشف حركة مادة أجمالي خالل فترة 
 .كشف بالمواد المباعة )كمية + كمفة( خالل فترة 
 .كشف بالمواد المشتراة )كمية + كمفة( خالل فترة 
 .كشف بالمواد المحولة من مستودع إلى آخر 

 تقارير الجرد :
 .كشف بالمواد حسب المستودع 
  بالمواد حسب موقع المادة في المستودع.كشف 
 .كشف بكميات المواد حسب الفئة 
 .كشف بفروقات المواد بين كمية الجياز والكمية الفعمية  

 : اإلستعالمشاشات 
 عن معمومات المادة األساسية. اإلستعالم 
 عن كميات المواد في المستودعات. اإلستعالم 
 عن حركات المستودعات. اإلستعالم 

 المشتريات.سندات  -
 سندات مردود المشتريات. -
 صرف مباشر، ىدايا، عينات(.(سندات الصرف لممواد حسب نوع الصرف مثال  -
 ندات مرتجعات صرف المواد.س -
 .خرسندات التحويل من مستودع آل -
 تالف المواد.إسندات  -
 سندات تعديل كميات بالزيادة نتيجة الجرد. -
 سندات تعديل كميات بالنقصان نتيجة الجرد. -

 .اإلستعالم عن بطاقة حركات مادة خالل فترة 
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 .ستيالكيا  اإلستعالم عن رصيد المادة وا 
 .اإلستعالم عن الطمبات حسب المادة 
 .اإلستعالم عن معمومات المواد 

 نظام الكفاالت 
 مقدمـة:

 ( User Defined)يقـوم النظام بمتابعة كل ما يتعمق بالكفاالت بما يشمل أنواعيا و الوثائق 
 -المرفقة معيا و كل ما يتبعيا من نفقات من خالل: 

 وظائف النظام: 
  ،و قيمتيا و  مقدم الكفالةإدخال كل ما يتعمق بالكفاالت من معمومات مثل نوعيا، رقميا

 البنك... الخ.
 .متابعة أية تمديدات عمى الكفالة، مع أية أسباب لمتمديد 
 .متابعة تحصيل كفالة 
 .اإلفراج عن كفالة 
 .إمكانية إرفاق مستندات عمى معمومات الكفاالت وحركاتيا 

 الكشوفات: 
 .كشوفات كفاالت االستثمار لمشركات 

كشف بأسم الشركة و رقم السجل التجاري و الكفاالت المقدمة و قيمتيا و رقميا و  -
 تمديداتيا و تاريخ انتيائيا و أسم البنك المصدر لمكفالة.

االت المقدمة بأرقاميا و تاريخ انتيائيا، و قيمتيا و كشف بأسماء جميع الشركات و الكف -
 أسم البنك المصدر لمكفالة.

 بيان الكفاالت التي قاربت عمى االنتياء قبل مدة زمنية من تاريخ انتيائيا. -
  .كشوفات كفاالت العطاءات 

 بيان رقم العطاء و اسم العطاء و اسم الشركة و قيمة كفالة العطاء و تاريخ انتيائيا. -
 ن الكفاالت التي قاربت عمى االنتياء قبل مدة زمنية من انتيائيا.بيا -
 كشف بجميع الكفاالت و قيمتيا و تاريخ انتيائيا. -

 .كشوفات مكاتب التكسي و سيارات التأجير السياحية 
إدخال أسماء المكاتب و أسماء المشغمين )أصحاب المكاتب( و بيان الكفاالت وأرقاميا  -

 .وقيمتيا وتاريخ انتيائيا
 كشف بالكفاالت التي قاربت عمى االنتياء قبل مدة زمنية من تاريخ انتيائيا. -
 كشف بجميع الكفاالت و قيميا و تاريخ انتيائيا. -
 كشف بأسماء المكاتب والمعمومات األساسية عن كل مكتب. -
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 )الصالحيات( نظام السرية واألمن
 مقـدمـة

ذلك لتحديد الصالحيات الخاصة بالمستخدمين من قبل اإلدارات الفنية لألنظمة ولممحافظة عمى و 
سرية البيانات المتوفرة في قواعد البيانات وسيولة استخدامو في إعطاء / سحب الصالحيات 
الستخدام األنظمة و بحيث يكون التحكم في ىذه الصالحيات لمسؤولي األنظمة فقط من خالل 

 معينة.  كممات سر
 وظائف النظام

  إضافة مستخدم لمنظام / األنظمة من خالل كممة سرية تمكن الدخول لكل نظام من
 األنظمة.

 .تعديل كممة السر لممستخدم 
    .إلغاء مستخدم 
  إعطاء صالحية استخدام مجموعة من البرامج في النظام لمستخدم معين و بحيث تظير

 المتوفر صالحية عمييا فقط. عمى القائمة الرئيسية لمستخدم البرامج
 .سحب صالحية استخدام مجموعة من البرامج لمستخدم معين 
  إمكانية استخدام الصالحيات الممنوحة لممستخدم وىـي إدخال/ تعديل/ إلغاء/ استعالم عمى

/ سحب ىذه الصالحيات عمى كل برنامج من برامج  بحيث يمكن منعبرامج و مستوى ال
 النظام.

 سخ االحتياطي لبيانات األنظمة إجراء عمميات الن( Export )  من خالل نظام السرية و
 األمن.

 .بناء قوائم خاصة بكل مستخدم حسب الصالحيات الممنوحة لممستخدم 
  إصدار التقارير الخاصة بالحركات حسب اسم المستخدم لغايات المراقبة عمى حركات

 األنظمة.
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3.1.1 Detailed System Requirements 

System 

requirements 
Description 

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

and implement the system user authentication mechanism along with 

information security measures in order to guarantee information 

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

proposed solution shall support secure authentication method based on 

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

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

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

Reporting and 
monitoring 

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

Language The system should support Arabic Language 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Interoperability The system should comply with interoperability and data exchange 
Standards  

User manual Prepare a user manual in Arabic. 

System features The system should support the following features: availability, scalability, 
continuity of operations, usability, maintainability, Backup Solution , 
reliability 

Supported web 
browser 

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

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

Table ( 1 ) Detailed System Requirements    

 

 

3.2 Knowledge Transfer and Training 

3.2.1 TARGET AUDIENCE 

The Target Audience of the Proposed Training and Knowledge Transfer 

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

transport companies, covering both Technical & Operational aspects of 

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

1. Senior Management and Business Users 

2. System User 

3. System Administrator 

4. Train the Trainer 

 

3.2.2 TRAINING SCOPE 

Training and Knowledge Transfer Scope which are necessary for proper 

Operation of the System.  The Proposed Training and Knowledge 
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Transfer Scope will address initially the following Training Types, 

Target Audiences and the Delivery Methods. 

1. Introduction / Coaching Training & System Orientation – A 

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

its individual components. The Orientation is intended for all the 

Senior Management and Business Users. 

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

designed to introduce the System Users to the application and 

instruct them in the manner and details of its use. 

3. System Administrator Training – A classroom based, training 

course designed to impart details of the inner working of the 

solution to Technically Proficient System Admins. This course 

will allow Admins to Manage, Monitor, the system in addition to 

Conducting Various Administrative Tasks and engage in 

Frontline Troubleshooting. 

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

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

training but also contributes significantly to the development of 

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

future. 
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 ( 1ملحق رقم )    
 

 جدول مزاخل املشزوع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 | P a g e  

 

 جدول مزاخل املشزوع
 

 المدة الزمنيت * البيان المرحلت

  مرحمة تحميل االنظمة الحالية ومخطط سير العمميات  1

  مرحة تصميم وبناء االنظمة التالية : 2

 خدمات التاجير والنقل السياحي .1 
 

 

و خدمات النقل بالصفة  خدمات النقل الدولي  .2
 الخصوصية

 

  خدمات التكسي .3

  خدمات النقل العام لمركاب .4

 : واالدارية والتي تشمل االنظمة المالية .5
 . نظام االستثمار وشاشات نظام االموال االميرية 
 . نظام الكفاالت 
 . نظام المحاسبة 
 . نظام الموازم والمستودعات 
 ( نظام ادارة الوثائقDocument 

Management Systemسير ( لحركة 
 (Workflow) اإلجراءات

Integration & Migration 6.  

Administration, Security & Lookups 

Reporting 

 (Mobile Application. تطثيقاخ الهىاتف الذكيح )7

 

 

 

 

يتن انجاسها هغ الخذهاخ في 

 (4-1الثنىد رقن )

تورٌد وتركٌب وتشغٌل االنظمة على االجهزة والمعدات  3
 والتدرٌب ونقل المعرفة

 

 

مع مراعاة تكاممية  اعالهيجب عمى المناقص ان يقوم بتحديد وتوزيع مدة العمل حسب المراحل المحددة  *
 يوم عمل(. 211)االنظمة المالية مع كل مرحمة عمى ان ال تتجاوز المدة عن 
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 ( 3ملحق رقم )    
 

 املعداث والبرمجياث املطلىبت الدارة املنظىمت
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 املعداث والبرمجياث املطلىبت الدارة املنظىمت
 
 
 
 

1.0 Option 1: Hyper converged technology  

 

First stage pricing Table Details 

Description  QTY Unit price  

 

Hardware and equipment for E-transport 

 

Hyper-converged solutions (Requirements) : 

 

- Total number of VCPUs: 192 vcpus 

- Total Required memory: 650 GB 

DDR4 

- Total required usable hybrid (SSD & 

HDD) storage before any 

compression or deduplication: 20TB 

and the SSD percentage Min 10 % 

from total capacity. 

- Support hot swappable hybrid 

storage (SAS/SATA/SSD) / node.  

- Min 2x1GE RJ45/SFP ports (fully 

populated) / Node.  

- Min 2x10GE RJ45/SFP ports (fully 

populated) / Node.  

- Preferable to support HDD RAID 

protection 1/10.  

- Min dual redundant hot swappable 

AC power supplies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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- Rack Mount with small form factor.  

- Specify the required cables for the 

solution.  

- Three years warranty for hardware 

components.  

- Management Interfaces. 

 

Unified network switch 10 X 1 GB/s Rj-45 

switches. 

   

 

2 

 

 

Network and server cabinet 42 U   
1  

UPS (Smart On-Line 10KVA Rack mount 

UPS, Double Conversion with AVR & Auto 

Shutdown Software. LCD Monitor for 

Power Status) 

-SNMP Ethernet Card For UPS. 

1  

Software and license for E-transport 

VMware VSphere 6.5 enterprise plus for 1 

processor with three years basic support or 

equivalent hypervisor.  

Based 

on 

solution 

provided  

 

Veeam availability suit enterprise   Based 

on 

solution 

provided  

 

 

2.0 Training  
 

The vendor must provide professional local training offer from certified engineer 

for minimum 2 persons. Training should include all aspects of hardware, software 

(hypervisor “VMware or its equivalent”, Hyper-converged) and configuration. 

Offer should cover all required courses costs    
 
 

3.0 Option 2: physical servers and storage   

First Stage Pricing Table Details   

 Description Qty Unit 

Price 

JOD 

Total 

Price 

JOD 

1. Software and Licenses for E-Transport 

1     
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2. Hardware and Equipment  

1 

Virtual Cluster Servers: 
Rackmount with rack rails (2U maximum) 
Processors:  
Min 2 x Intel Gold Processor; 16-cores or more 

depending on the software requirement 
Chipset: 

Intel® C621 or better 
Memory: 
Min 256GB DDR4 Up to 1.5TB (24 DIMM slots) 
Storage: 

2 x 600GB 10K RPM SAS 12GBPS 2.5in Hot-plug 

Hard Drive 

Raid Controller: 

Raid controller with 2GB with battery protection 

Communication: 

2 x 10Gb/s NIC unified network adapter 

Redundant & Hot plug Power & Cooling 

(1 server will be used for LTRC internal 
applications) 

3 
 

  

2 

Backup Server: 
Rackmount with rack rails 
Processors:  
Intel 2 x Silver Processor; 8-Cores 
Chipset: 

Intel® C621 or better 
Memory: 
64GB 

 
Storage: 

2 x 1.8TB 10K RPM SAS 12GBPS 2.5in Hot-plug 

Hard Drive 

SAS HBA to connect to tape library 

Raid Controller: 

Raid controller 

Communication: 

2 x 10Gb/s NIC unified network adapter 

Redundant & Hot plug Power & Cooling 

1 

  

3 

Disk Storage: 
Storage must be Midrange or high-end storage 
Storage must be unified storage system 
(Supports SAN, NAS) 
Dual redundant active/active controllers, each 
equipped with 32GB Cache 
Total of 4 x 16Gb/s Fiber channel & 4 x 10Gb/s 
iSCSI interface & 2 x 1Gb/s for file share 
Storage must be licensed with the following 
feature: 

- Snapshots & snap clones 
- Tiering with QoS controls 

 
1 
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- Integration with Hypervisor for snap 
shots backup 

Storage should support sync & Async replication 
for all data types 
Storage should be licensed to the maximum 
capacity 
OS Support 
Microsoft Windows Server 2012 & 2016 
Linux (Oracle & Redhat) 
Virtual environment (Hyper-V, VMware & Oracle 
VM) 
 

Total required usable hybrid (SSD & SAS) storage 

before any compression or deduplication: 30TB 

SAS and SSD disk and the SSD percentage Min 30 

% from total capacity. 

 

Storage should support RAID 0,1,5 & 6 

Redundant Power & Cooling 

5 

Virtualization 
Hypervisor License sufficient for virtual cluster 
based on one of the following: 
VMware vShpere 
Microsoft Hyper-V 
Oracle Virtual Machine 

 
 

For 6 CPUs 
  

6 

Virtualization management 
Centralized utility to manage the virtual 
environment and allow for high availability and 
failover 

 
1 

  

7 Veeam availability suit enterprise per processor. For 6 CPUs   

8 

UPS (Smart On-Line 10KVA Rack mount UPS, 
Double Conversion with AVR & Auto Shutdown 
Software. LCD Monitor for Power Status) 
-SNMP Ethernet Card For UPS. 

 
 

1 
  

9 
Server Room connectivity including all the 
needed power & network cables to connect new 
environment to the existing infrastructure 

Set 
  

10 

Unified Network Switch 
20 Port 1000/10000 Mb/s SFPs 
4 x 1Gb/s RJ-45 switches 
Switch should support  iSCSI, Fiber Channel & 
Ethernet protocols 
Switch should be provided with all needed 
license & cable to allow for stacking 
Sufficient cables & SFP to operate the system 
Switch should be rack mounted 

 
 

2 
 
 
 

  

11 Network and Server Cabinets same as Servers & 
SAN storage brand 
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Vented Front Door & Rear doors 
Cooling Fans 
2 x PDU Universal Socket 12 ports 
42U 600*1000 
17’’ Console  
1 x 8 Port KVM switch (USB Ports) 

1 

 

 

Table(1) Pricing Table Details   
 

Phase Pricing Table    

 Description Qty Total Price 

JOD 

Phase I   

وتناء االنظوح  تصوينهزحلح    

  set خذهاخ التاجيز والنقل السياحي

خذهاخ النقل تالصفح الخصىصيح وخذهاخ النقل   

 الذولي 
set  

  set خذهاخ التكسي

  set خذهاخ النقل الؼام للزكاب

  set االنظوح الواليح واالداريح

Integration & Migration ,Administration, 
Security & Lookups, Reporting 

set  

  set تطثيقاخ الهىاتف الذكيح

   الوجوىع 

Phase II 

التذريةهزحلح التزكية  والتشغيل و   

االجهشج وتشغيل   النظام ػلى  تىريذ وتزكية 

 والوؼذاخ الوطلىتح 
set  

  set التذرية

   الوجوىع 

رقوا(الكلفح االجواليح)    

 الكلفح االجواليح)كتاتح(

 
 
 
 
 

 

 *عمى المناقص تقديم تحميل مالي لمعرض المقدم منو ولكل مكون من مكونات العمل كل عمى حدا.
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 (2ملحق رقم )

 الدفعاث
 

بناء قاعدة بيانات وتصميم أتعاب يدفع الفريق األول لمفريق الثاني بدالت   

وفقا لمراحل العمل  إلدارة وأتمتة خدمات نقل الركاب وتطوير وتشغيل منظومة الكترونية

 -كما ٌلً:( من االتفاقية 1الموضحة في الممحق رقم )

مقابل كفالة ضمان دفعة  % من القٌمة االجمالٌة للعطاء عند االحالة33 .1

 . بنفس القٌمة

عند استالم مراحل  االجمالٌة  للعطاء توزع بالتساوي قٌمةال% من 43 .2

 مراحل المشروع .( 1رقم ) ملحقالعمل حسب 

االجهزة والمعدات  االجمالٌة للعطاء بعد تورٌد وتركٌب قٌمةال% من 33 .3

االستالم النهائً العمال العطاء موزعه عند ول المعرفة قالتدرٌب ونو

 -النحو التالً : على

 االجهزة والمعدات .وتشغٌل البرامج على  % عند تورٌد وتركٌب 13 -

 . عند انتهاء التدرٌب% 13 -

 ستالم النهائً العمال العطاء .عند اال% 13 -
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 (2ملحق رقم )

عطاء بناء قاعدة بياهاث وجصميم وجطىيز اجفاقيت 

وحشغيل منظىمت الكتروهيت إلدارة وأجمخت خدماث هقل 

  الزكاب
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 (5ملحق رقم )

 مخطط سير العملياث
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 اتفاقية العقد

 

عطاء بناء قاعدة بيانات وتصميم وتطوير وتشغيل منظومة الكترونية اتفاقية  المشروع: 

  إلدارة وأتمتة خدمات نقل الركاب

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

 ____________________________________________ 

 بين الفريقين 7107.......... من شير ................ سنة حررت ىذه االتفاقية في ىذا اليوم 
 الفريق األول : صاحب العمل : ىيئة تنظيم النقل البري

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

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

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

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

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

 -أولوية الوثائق حسب التسمسل التالي :

2

- 

  -أ اتفاقية العقد )في حال إعدادىا(.

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

  -ج (Form of Bid) عر  المناقصة 

  -د الشروط الخاصة لالتفاقية.

  -ىـ  الشروط العامة لالتفاقية.
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  -و المالحق التي تصدر قبل التوقيع عمى االتفاقية.

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

  -ز

  -ح الكميات واالسعاردعوة العطاء و جدول 

  -ط العر  المقدم من المناقص.

 .........................................................................قيمة االتفاقية : – 3
 : )                     ( يوما  االتفاقيةمدة -4

 يوماً ( ……………………………………………..)
 استالم اعمال العطاء .( سنوات من تاريخ 5مدة الصيانة ) -5

يتعيــــــــــــد الفريــــــــــــق الثــــــــــــاني بتقــــــــــــديم الخــــــــــــدمات الفنيــــــــــــة المطموبــــــــــــة منــــــــــــو فــــــــــــي ىــــــــــــذه االتفاقيــــــــــــة -6
نجازىا وفقًا لمشروط والمتطمبات الواردة فييا.  وا 

دينار عن كل يوم تأخير غير مبرر عن مدة إنجاز  ستوندينار(  61غرامة التأخير في تنفيذ المشروع ) -7
% من قيمة أعمال تنفيذ 15وبحد أعمى  ( من وثيقة العطاء1رقم  ) ممحق مراحل المشروع المشروع حسب 

 المشروع.
يمتزم الفريق الثاني بتنفيذ المشروع  عمى اية مرحمة جديدة تراىا الييئة خالل مدة االتفاقية عمى ان  -8

 تحسب بدل االتعاب عمى المرحمة المتفق عمييا  باالتفاق ما بين الفريقين.
 

يتعيد الفريق األول بأن يدفع لمفريق الثاني قيمة االتفاقية )بدل أتعابو( المذكورة باالتفاقية في المواعيد  -9
( منيا لقـاء قيـام الفريق الثاني بالخدمات الفنية المطموبة منو 1وباألسموب المحدد لذلك في الممحق رقم )

 بموجب ىذه االتفاقية. 

براميا في التاريخ المذكور أعاله. وبناء عمى ما ذكر أعاله، جرى ت  وقيع االتفاقية وا 
 
 
 
 

 الفريق الثاني               الفريق األول  
التوقيع:       …………………………… التوقيع:  

….........................… 
االسـم :                االسـم:  ..............................

….........................… 
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الوظيفة: …..........................                     الوظيفة:  
….........................… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشروط الخاصة لالتفاقية
 التزامات الفريق الثاني:

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

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

 يتوجب عمى الفريق الثاني الحصول عمى موافقة الفريق األول وذلك لمتعاقد مع استشاريين -

فيين ألغرا  العمل لتقديم الخدمات الخاصة بيذه االتفاقية أو الخدمات المتعمقة بالعر  إضا
المقدم من ِقبل الفريق الثاني. وبذلك يمتزم الفريق الثاني بالتحقق من أن الشركات التي يتبع 

متخصصة في نفس المجال الفني المحدد في ىذه  ليا االستشاريون اإلضافيون ىي شركات
 االتفاقية.

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

 أو تمك التي يتم االتفاق عمييا مع الفريق األول.
تصمة بيذه االتفاقية أو الخدمات المطموبة ىي األتعاب الواردة في إن أتعاب الفريق الثاني الم -

ىذه االتفاقية فقط وال يجوز لمفريق الثاني قبول أي عمولة أو خصم أو ما شابو من الدفعات 
أو المكافآت المتصمة بيذه االتفاقية أو الخدمات المطموبة أو أثناء قيامو بواجباتو التعاقدية 

 بموجب ىذه االتفاقية.

يمتزم الفريق الثاني بتقديم كافة الخدمات الفنية المذكورة في االتفاقية وفي العر  المقدم منو  -
بنفسو ويكون مسؤواًل عن تسميم كافة األعمال المحددة باالتفاقية والواردة في العر  المقدم 

 منو ضمن المواعيد والمواصفات المذكورة في عرضو والمتفق عمييا في ىذه االتفاقية.
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 ية المعموماتسر 

يمتزم الفريق الثاني بحفظ سرية المعمومات التي قد تعطى لو من قبل الفريق األول وذلك  -
لتمكينو من القيام بواجباتو التعاقدية في ىذه االتفاقية، أو التي قد تصل إليو بأي طريقة كانت 

يمتزم الفريق سواء في المراحل التحضيرية لمعمل أو أثناء العمل أو بعد االنتياء منو كما و 
 الثاني بعدم إفشاء ىذه المعمومات إلى أي طرف ثالث.

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

ين العاممين لديو إال من يعمل منيم بصورة مباشرة عمى األعمال الواردة إلى اإلداريين والموظف
 في العقد. 

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

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

ة بالمواقع االلكترونية أو غيرىا، وأي معمومات مخزنة في الحواسب، أو واإلحصائيات المتعمق
وسائط التخزين االلكترونية وغير االلكترونية األخرى، والوثائق المتعمقة بالبرمجيات الحاسوبية 
المستخدمة أو الشبكة الحاسوبية المستخدمة، والوثائق المتعمقة باألعمال اإلدارية وشؤون 

أخرى، والممخصات والتقارير والدراسات والبيانات والسجالت االلكترونية  الدولة، وأي وثائق
وغير االلكترونية ميما كان موضوعيا، وأي خطط حالية أو مستقبمية، وأي معمومة سواء تم 

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

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

 ىذه المعمومات.
 حقوق الممكية الفكرية

و دعاوى تصدر من الغير وتتعمق بحقوق يتعيد الفريق الثاني بالرد عمى أي ادعاءات أ -أ 
الممكية الفكرية ألي من البرمجيات أو األعمال الفكرية المقدمة من الفريق الثاني وفق ىذه 
االتفاقية أو حقوق الممكية الفكرية المقررة لمفريق األول بموجب ىذه االتفاقية وحتى بعد انتياء 

 مدتيا.



52 | P a g e  

 

ذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة ليكون ترخيص أو يتعيد الفريق الثاني بأنو اتخذ أو سيتخ  -ب 
نقل ممكية أي من البرمجيات المقدمة أو المرخصة إلى الحكومة األردنية أو األعمال الفكرية 

عمى ىذه البرمجيات أو عمى غيرىا  upgradeالمقدمة ليالئم غايات الفريق األول أو التحديث 
مخول قانونيًا لمقيام بجميع األعمال الواردة في عرضو  وأنو قانونيًا ومتفقًا وأحكام القانون،

  ويتحمل أية أضرار أو دعاوى قد تتحقق لمفريق األول نتيجة عدم التزامو بذلك.
من المنتج األصمي إلى الفريق األول أو من  licensesيمتزم الفريق الثاني بتقديم رخص   -ج 

د المبرم، بالعدد والكيفية والشروط يحدده الفريق األول بخصوص البرمجيات الواردة في العق
المحددة في ىذه االتفاقية أو الوثائق المكونة ليا، عمى أن تمنح ىذه الرخص من قبل  الجية 
األصيمة صاحبة الحقوق المقررة عمى البرمجيات أو تكون بموافقتيا وتكون الرخص دائمة 

 ة عمى:ومطمقة وغير قابمة لمنق  ونافذة عالميًا. و يجب أن تنص الرخص
o  تخويل الفريق األول بموجب الرخصة استعمال وتشغيل ونسخ البرمجيات الموردة حسب عدد

 األجيزة.

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

 حق الفريق األول.من 

تكون كافة حقوق الملكٌة الفكرٌة المتعلقة باألعمال المنفذة من قبل الفرٌق الثانً وفق العرض  -د 

والتطوٌر على البرمجٌات  upgradeالمقدم منه ملكاً للفرٌق األول ومن ضمنها التحدٌث 

 المقدمة وجمٌع الوثائق المسلمة.
 

  ( ftware and System WarrantySoكفالة البرمجيات الموردة و/أو المطورة )

يضمن ويكفل الفريق الثاني أن جميع البرمجيات الموردة وممحقاتيا والخدمات الفنية المتعمقة بيا خالية  
من العيوب ويضمن بأنيا تعمل بشكل صحيح من الناحية التقنية وضمن النظام الكمي واألنظمة 

الطريقة المبينة في الوثائق المقدمة من الفريق الثاني ووفق   الحاسوبية المستعممة من قبل الفريق األول
 والعر  والمواصفات المتعمقة بيا والتعديالت التي تطرأ عمى عر  الفريق الثاني. 

سنوات من تاريخ توقيع العقد والموافقة عمييا من قبل الفريق األول  5وعميو يتعيد الفريق الثاني ولمدة 
د ترد عمى البرمجة بجميع أنواعيا عمى جميع البرمجيات الموردة بإصالح العيوب أو األخطاء التي ق

أو تعار  أو عدم تناسق عمل البرمجيات  (bugs)وممحقاتيا والخدمات الفنية المتعمقة بيا ، ومثاليا 
مع البرمجيات المستعممة لدى الفريق األول أو المستفيد من الخدمة، أو عدم تناسقيا مع النظام الكمي 

، أو بعدم تناسق األعمال الفنية مع (corrective patches)واإلصالحات  ل،لمفريق األو 
أو عدم عمميا عمى بيئات نظام  (hardware)( أو بعدم عمميا عمى األجيزة  (integrationبعضيا

التشغيل المستعممة لدى الفريق األول ودون أن يتحمل الفريق األول أي التزامات أو رسوم أو مبالغ 
لتزام من قبل الفريق الثاني أو أي عمل من األعمال التي تصاحب ىذا االلتزام أو تكون مقابل ىذا اال
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ناتجة عنو. يكون لمفريق الثاني حق االختيار بين إصالح ىذه العيوب أو استبدال البرمجيات دون 
 مقابل نقدي أو غيره وبشروط تعاقدية ال تقل عن الشروط التعاقدية في ىذه االتفاقية.

 

 التحكيم:
يجوز إحالة أي خالف ينشأ عن ىذه االتفاقية أو يتعمق بيا أو أي إخالل بيا إلى التحكيم بموجب قانون 
التحكيم األردني ساري المفعول ويكون مكان التحكيم مدينة عمان والمغة المستخدمة ىي المغة العربية 

 ف أو اإلخالل.ويكون القانون األردني ىو الواجب التطبيق فيما يتعمق بذلك الخال
 الشروط العامة التفاقية تقديم الخدمات الفنية

 

 التعاريف –( 0المادة )

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

 ذلك:

 .الحكومــة: حكومة المممكة األردنية الياشمية -

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

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

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

 عمييا.

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

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

 الخدمات الفنية: تعني تطوير وتنفيذ وتشغيل المنظومة االلكترونية لوثيقة النقل. -

: العر  المسعر المقدم من الفريق الثاني إلى صاحب العمل إلنجاز (Form of Bid)لمناقصة عر  ا -
 الخدمات الفنية بموجب أحكام ىذه االتفاقية.

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

 الكتاب الذي يبمغ بو المناقص بقرار اإلحالة.كتاب القبول: ىو  -
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قيمة االتفاقية: المبمغ اإلجمالي المذكور في قرار اإلحالة ويكون خاضعًا ألي زيادة أو نقصان قد ينجم  -
 عن تطبيق شروط االتفاقية.

 لموافقــة:  الموافقة الخطية أو الموافقة الشفوية التي يتموىا تأكيد خطي. ا -

المدة المحددة باالتفاقية إلنجاز األعمال موضوع ىذه االتفاقية واجتيازىا ألي فحوصات مـدة العمـل: ىي  -
عند االنجاز وفقا لشروط االتفاقية أو النجاز أي جزء منيا كما ىو محدد باالتفاقية وتشمل فترات 

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

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

 وصف العمل في نطاق االتفاقية –( 7المادة )

يقوم الفريق الثاني بتنفيذ جميع االعمال المطموبة في وثيقة العطاء باإلضافة إلى أي أعمال أخرى مشمولة 
 بيذه االتفاقية ، ومن ضمن ىذه االعمال :

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

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

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

سنوات بما  5تقديم جميع خدمات الدعم الفني والصيانة والصيانة الوقائية لألنظمة والتطبيقات والبرامج ولمدة  -
صالح اإلصدار لمنسخ المقدمة )  ( والضمانupgrades, updates, bug fixesفي ذلك اإلصدارات الجديدة وا 

 المذكورة األجيزة مع وربطيا وفحصيا وتشغيميا لمصيانة وتطويرىا الالزمة الغيار قطع وتركيب توفير إلى باإلضافة

 .العطاء ووثائق مواصفات حسب األعمال تكون أن مع مراعاة

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

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

 أو ليا المالحق التابعة أو الثاني الفريق من المقدم الفني العر  في سواء ورد ما وجميع التسميم متطمبات من

 في وثائق ورد تطوير وتنفيذ وتشغيل المنظومة اإللكترونية لوثيقة النقل وكما بخدمات والخاصة المراسالت

 .العطاء

 حسب ما ورد في وثيقة العطاء. الصيانةتقديم أعمال  -

 

 المغة والقانون المعتمدان –( 2المادة )
تكون االتفاقية بالمغة العربية ، بما في ذلك جميع المراسالت والشروط المتعمقة بيا، إال أنو يجوز أن تكون 
ذا حررت االتفاقية بالمغتين العربية واالنجميزية ووقع خالف عمى  المواصفات والتقارير الفنية بالمغة االنجميزية وا 

- 
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 التفسير يكون النص بالعربية ىو المعتمد. 

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

-  

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

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

1- 

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

 الخاصة بذلك والمعمول بيا. 

2- 

 

 كفالة حسن األداء –( 5المادة )
يقـــــــــدم  أنوقبــــــــل توقيـــــــــع العقــــــــد  ةبعـــــــــد تبمــــــــغ قـــــــــرار االحالــــــــ الشــــــــركة المحـــــــــال عمييــــــــا العطــــــــاءعمــــــــى        

ــــــــــة حســــــــــن  ضــــــــــمانة لتقديمــــــــــو الخــــــــــدمات وقيامــــــــــو بكامــــــــــل التزاماتــــــــــو  األداءلصــــــــــاحب العمــــــــــل كفال
% مــــــــن 11بنســــــــبة الكفالــــــــةوتكــــــــون  العقــــــــدمــــــــدة  عمــــــــى ثالثــــــــة أشــــــــيربموجــــــــب العقــــــــد ولمــــــــدة تزيــــــــد 

وحســـــــــب نمـــــــــوذج  معتمـــــــــدة رســــــــميا  ماليـــــــــةمؤسســــــــة  أوصــــــــادره عـــــــــن بنـــــــــك المقبولـــــــــة قيمــــــــة العقـــــــــد 
ــــــــــة ــــــــــي  الكفال ــــــــــوارد ف ــــــــــم )ال ذا، (1جــــــــــدول رق ــــــــــب  وا  ــــــــــد  األمــــــــــرتطم ــــــــــةتمدي يحــــــــــق لصــــــــــاحب ف الكفال

حســـــــــب متطمبـــــــــات ســـــــــير العمـــــــــل،  مماثمـــــــــةالعمـــــــــل تمديـــــــــدىا لثالثـــــــــة أشـــــــــير قابمـــــــــة لمتجديـــــــــد لمـــــــــدد 
ــــــــــــىبعــــــــــــد  عــــــــــــن الكفالــــــــــــة  اإلفــــــــــــراجوعمــــــــــــى صــــــــــــاحب العمــــــــــــل  االســــــــــــتالم النيــــــــــــائي  موافقتــــــــــــو عم

 لممشروع.
 
 
 
 
 
 

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

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

ق الثاني ال يتفق والدرجة المطموبة، فإنو يجب عمى الفريق الثاني أن يستخدم الميني لمكادر الفني لمفري
كوادر فنية جديدة لتصحيح الوضع وأن يعيد تنظيم الفريق العامل بما يتفق وىذا المطمب.  وعمى الفريق 

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

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

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

 ن قبل الفريقين.سريان مفعول االتفاقية: يسري مفعول ىذه االتفاقية لدى توقيعيا م  -أ 
 تاريخ المباشرة:  يحدد تاريخ المباشرة بموجب كتاب خطي يوجيو صاحب العمل إلى الفريق الثاني. -ب 
 مدة العمل: -ج 

 من تاريخ أمر المباشرة.  المتفق عمييا (1رقم  ) ممحق مراحل المشروع حسب مدة اإلنجاز  .1
 .استالم العطاء( سنوات من تاريخ 5):   الصيانومدة  .2

 تمديد مدة العمل:                                                                            -د
بطمب خدمات إضافية وكانت تمك الخدمات من النوع والقدر الذي يبرر تمديد إذا قـام صاحب العمل   - 1

يدرس الحالة مع الفريق مدة العمل أو جدت ظروف طارئة تؤثر عمى سير العمل، فعمى صاحب العمل أن 
 . الثاني ويمدد مدة االتفاقية ألي مرحمة من مراحل العمل بما يتناسب مع ىذه األمور

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

                التأخيـــر: -ىـ 
دينارا عن كل يوم تأخير غير مبرر عن مدة إنجاز المشروع حسب  61غرامة التأخير في تنفيذ المشروع 

 % من قيمة أعمال تنفيذ المشروع.15وبحد أعمى  من وثيقة العطاء( 1رقم  ) ممحق مراحل المشروع 
  واجبات الفريق الثاني –( 8) المـادة

 يقوم الفريق الثاني بأداء الواجبات المنصوص عمييا في العر  المقدم منو والشروط المحددة المرفقة بيذه االتفاقية. 
 

 التنازل والعقود الفرعية –( 9المـادة )
أن يتنازل عن أي جزء من ىذه االتفاقية لمغير أو أن يعيد إلى أي جية فرعية  لمفريق الثانيال يحق 

القيام بأي جزء منيا ما لم تنص عمى ذلك شروط الدعوة أو عر  الفريق الثاني ويحق لصاحب العمل إلغاء 
 ( من ىذه االتفاقية.11االتفاقية حيال أي تصرف من ىذا القبيل وفقًا ألحكام المادة )

 

 التغييرات واألعمال اإلضافية –( 10المادة )
إجراء أي تعديل يراه ضروريًا عمى الخدمات الفنية أو تقديم خدمات فنية إضافية،  لصاحب العمليحق  -أ 

وال تؤثر ىذه التغييرات أو اإلضافات عمى سريان ىذه االتفاقية وتحدد بدالت األتعاب والوقت المطموب 
قيمة العمل ومدتو عما ورد في االتفاقية باالتفاق بين الفريقين لألعمال اإلضافية الناتجة عن زيادة 

بالتناسب مع طبيعة األعمال اإلضافية واألتعاب المحددة والمدة المطموبة في االتفاقية لألعمال بغ  
 .النظر عن نسبة الزيادة أو النقص

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

 صاحب العمل والفريق الثاني عمى بدل األتعاب المترتب عمى تمك التغييرات واألعمال اإلضافية.
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 ك بعد صدور األمر الخطي لو من قبل صاحب يمتزم الفريق الثاني بإجراء التعديالت المطموبة، وذل –ب 
 ساعو (.  48العمل خالل )

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

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

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

( من 6لمحددة بالمادة )تخمف الفريق الثاني عن تغيير أي من مستخدميو العاممين مخالفًا بذلك التعميمات ا - 3
 ىذه االتفاقية.

 قام بالتمزيم من الباطن ألي جزء من الميام الموكمة إليو بدون موافقة صاحب العمل. - 4
 لم يمتزم الفريق الثاني بتقديم عمل يمبي المتطمبات األساسية لمبرنامج . - 5
 نيو.أعسر أو أصبح غير ذي مالءة مالية، أو لجأ إلى مخالصة لصالح دائ - 6
/أ( أعاله  إنياء االتفاقية 11/ب(:  لصاحب العمل في أي من الحاالت المنصوص عمييا في  الفقرة )11)

 بموجب اإلجراءات التالية:
  ( يومًا لتصويب المخالفة.14أواًل:  توجيو إنذار أول لمفريق الثاني مع منحو ميمة لمدة ) 

( يومًا من تاريخ 14لممخالفة، يتم توجيو إنذار ثاني لو لمدة )ثانيًا: في حالة عدم تصويب الفريق الثاني 
 انتياء اإلنذار األول.

ثالثـًا:في حالة مرور فترة اإلنذار الثانية دون تصـويب لموضع أو اتخاذ إجراءات جادة ومقنعة إلزالة 
جزء منيا، ويقوم  األسباب المخالفة، يحـق لصـاحـب العمل إنياء االتفاقية ومصادرة كفالة حسن األداء أو

بإكمال الخدمات المطموبة بواسطة أجيزتو الخاصة أو أن يعمد إلى مراكز أخرى القيام بمثل ىذه الخدمات، 
وتتم محاسبة الفريق الثاني عمى ما قــدمو من خــدمــات لتاريخــو محســومــًا منو أي فروق من بــدالت 

ز الخدمات طبقًا لمتطمبات ىذه االتفاقية ويتم احتساب األتعاب والكمفة التي يتكبدىا صاحب العمل إلنجا
 ىذه الفروقات.

رابعًا: يحق لصاحب العمل في الحاالت الطارئة أو الخاصة إنياء االتفاقية فورًا في أي من الحاالت 
 المنصوص عمييا أعاله.

 إنياء االتفاقية من قبل صاحب العمل –( 07المادة )
يحق لصاحب العمل في أي وقت أن ينيي العمل باالتفاقية مع تعوي  الفريق الثاني تعويضًا مناسبًا وبما ال  

 والتي  تم االحالة عمييا . % من قيمة األعمال المتبقية11يزيد عن 
 

 إنياء االتفاقية من قبل الفريق الثاني –( 02المادة )
 ( يومًا من تاريخ توقيع االتفاقية.91إذا لم يصدر صاحب العمل أمر المباشرة خالل ) -أ 
( يومًا من تاريخ 61إذا أخل صاحب العمل بموافاة الفريق الثاني بالدفعة المستحقة لو بعد ) -ب 

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

بإصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة لمفريق الثاني خالل العشرة أيام ىذه، فيحق لمفريق الثاني  
أن يطالب صاحب العمل بإنياء االتفاقية وتعويضو التعوي  المناسب الناجم عن اإلخالل وال يعاد 

 بيذه االتفاقية إال بموافقة الفريقين .العمل 
 

 مسؤوليات صاحب العمل –( 04المادة )
 تقديم المتطمبات األولية والمعمومات المتوفرة لديو إلى الفريق الثاني. -1
بخبـرة منـاسبة يمثـــمو لمتـنسـيــق بـيــنو وبين الفريق الثاني وليساعد الفريق الثاني في  فريقتسمية  -2

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

 مراحل ومدد العمل –( 05المــادة )
يمتزم الفريق الثاني وصاحب العمل وكل حسب مسؤولياتو بإتباع الجدول الزمني لتقديم الخدمات الفنية 

سيقوم صاحب العمل بمراجعة أعمال المراحل المختمفة واصدار االتفاقية.لألعمال المشمولة في ىذه 
عممًا أنو تقرير بذلك وتوجيو الفريق الثاني باالنتقال الى المرحمة التالية في حال عدم وجود مالحظات.  

إذا قدم الفريق الثاني أعمال أي مرحمة من المراحل بمستوى غير مناسب ووردت عمييا تعديالت 
جوىرية  فتعتبر الفترة الالزمة لتعديل ىذه المالحظات من المدة المقررة لو حسب الجدول  ومالحظات

الزمني وعميو تعويضيا في المراحل الالحقة ويجوز لصاحب العمل إذا ارتأى أن تمك المالحظات ال 
م إنجاز ىذه تسمح بالسير إلى المرحمة التالية أن يمنع االستشاري من السير  بالمرحمة التالية   حتى يت

 .المالحظات وتحتسب عمى االستشاري  غرامة تأخير إذا لم يتم تعويضيا في المراحل الالحقة 
 

 بدل األتعاب –( 06المادة )
عمى الفريق الثاني أن يضمن أسعار ثمن توريد و تركيب قطع الغيار الالزمة وكمفة العمالة الالزمة  -أ 

 النجاز األعمال الفنية المطموبة. 
حسب يتقاضى الفريق الثاني بدل األتعاب لجميع األعمال التي ورد ذكرىا سابقًا في ىذه االتفاقية  -ب 

 ماتم االتفاق عميو في قرار االحالة .

 تعديل التشريعات –( 07المادة )
يدفع لمفريق الثاني أي مبالغ إضافية يترتب عميو دفعيا لخزينة الدولة نتيجة لفر  أي رسوم أو  -أ 

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

 استحقاقات الفريق الثاني.إيداع عرو  المناقصات، فعندىا تحسم تمك التخفيضات من 

 اإلخطارات العدلية –( 08المادة )
توجيو اإلخطارات العدلية لممارستو أي حق من حقوقو العقدية إن صاحب العمل معفى من 

أو القانونية وتعتبر أي رسالة مسجمة مرسمة لمفريق الثاني عمى عنوانو بمثابة إخطار عدلي 
 في جميع األحوال.
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 إقرار المخالصة –( 09المادة )
إقرار مخالصة يثبت فيو أن عمى الفريق الثاني حال تقديمو لكشف الدفعة النيائية أن يعطي صاحب العمل 

كشف الدفعة النيائية يشكل التسوية الكاممة والنيائية لجميع المبالغ المستحقة لو بموجب 
االتفاقية، ويشترط أن ال يسري مفعول إقرار المخالصة إال بعد قب  الفريق الثاني لممبالغ 

 المستحقة لو بموجب ىذه الدفعة.
 
 
 
 
 
 
 

 

 اإلشعارات –( 71المـادة )
بمغ اإلشعارات والمـراسالت التي يصدرىا صاحب العمل إلى الفريق الثاني وتمك التي يقوم الفريق الثاني ت

بإبالغيا إلى صاحب العمل وفقا ألحكام العقد أما بالبريد المسجل أو بإيداعيا لدى المكتب 
اية ويتم الرئيسي لكل فريق منيما، أو بإرساليا إلى أي عنوان آخر يعينو كل فريق ليـذه الغ

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

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

...................................................................................... 
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 (0رقم ) نموذج 
  االداءنموذج كفالة حسن 

 

 
 

 كفالة بنكٌة 
 

 السٌد عطوفة مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل البري , باإلضافة لوظٌفته . 

 
بناًء عمى طمب العميل ............................................. يكفل بنك 

فرع )          ( العميل المذكور أعاله بمبمغ  ............................................................
تطوير وتشغيل ( الخاص بتصميم و 2117................ كفالة لضمان حسن تنفيذ العطاء رقم )   /

 ولغاية تاريخ  إبتداًء من تاريخ  ........./....../.......  نقل الركابمنظومة الكترونية الدارة واتمتة خدمات 
وتجدد ىذه الكفالة غير المشروطة وغير القابمة لمنق  تمقائيًا ودون الحصول عمى  ........./....../....... 

الكفالة سارية المفعول ما بقيت لدى ىيئة تنظيم النقل البري او لحين موافقة العميل عمى التجديد وتبقى ىذه 
 ورود كتاب بالغائيا من المدير العام لمييئة او اعادتيا. 

ونتعيد بدفع قيمة الكفالة اليكم عند اول مطالبة خطية منكم ، وبالرغم مـن حصـول ايـة معارضـة أو 
 لكفالة.ممانعة من العميل ) المكفول ( لعدم دفع قيمة ىذه ا
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 (2نموذج رقم )

 

 كفالة صيانة
 

 كفالة بنكٌة 
 

 السٌد عطوفة مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل البري , باإلضافة لوظٌفته . 
 
 

ــــــــــــــك  ـــــــــــــل بن ــــــــــــــل ............................................ يكف ـــــــــــــب العمي ـــــــــــــى طم ــــــــــــــاءًا عم بنـ
ـــــــــــغ )              ـــــــــــل المـــــــــــذكور أعـــــــــــاله بمبم ــــــــــــرع )             ( العمي .......................................... فــ

ـــارًا ، كفالـــة صـــيانة  العطـــاء  تطـــوير وتشـــغيل منظومـــة ( الخـــاص بتصـــميم و 2117رقـــم )   /المحمـــي  ( دين
إعتبــارًا مــن تــاريخ   /   /       ولغايــة تــاريخ     ســنوات 5ولمــدة  نقــل الركــابالكترونيــة الدارة واتمتــة خــدمات 

ــًا لحــين ورود كتــاب إلغــاء مــن الييئــة ، وبطمــب مــن  /   /       ، وتجــدد ىــذه الكفالــة غيــر المشــروطة تمقائي
ودون الحصـول عمـى موافقـة العميـل عمـى التجديـد وتبقـى ىـذه الكفالـة  مدير عام ىيئة تنظيم النقل النقـل البـري

 سارية المفعول ما بقيت لدى ىيئة تنظيم النقل البري . 
 

ونتعيد بدفع قيمة الكفالة اليكم عند اول مطالبة خطية منكم ، وبالرغم مـن حصـول ايـة معارضـة أو 
 الكفالة.ممانعة من العميل ) المكفول ( لعدم دفع قيمة ىذه 
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 اتفاقية ائتالف
 
 

 فٌما بٌن : 2017/    تم االتفاق فً هذا الٌوم             الموافق    /  
 

 ............................ وٌمثلها السٌد ............................
 

 ........................................................ وٌمثلها السٌد 
 

 ............................ وٌمثلها السٌد ............................
 
 
 
(    7112/      4رقم    )      العطاء المحلًعلى تشكٌل ائتالف فٌما بٌنهم لتنفٌذ  -1

ٌبرم مع صاحب المتعلق بـ....................................... المبرم أو الذي سوف 
 العمل.

 
ٌلتزم جمٌع أطراف االئتالف بإنجاز جمٌع االشغال المتفق علٌها مع صاحب العمل  -7

والمنصوص علٌها فً عقد العطاء وٌكونون     متضامنٌن ومتكافلٌن فً مسئولٌاتهم نحو 
 صاحب العمل فٌما ٌخص كافة األشغال المتعلقة بالعطاء رقم )       /    ( والعقد الخاص
به. وفً حالة تخلف أو تأخر أحد أطراف االئتالف عن إنجاز المسئولٌات المناط به 
تنفٌذها جزئٌاً أو كلٌاً ٌلتزم بقٌة األطراف مجتمعٌن و / أو منفردٌن دون تحفظ بإنجاز 

 جمٌع االلتزامات المحددة بالعقد الموقع مع صاحب العمل بالشكل المتفق علٌه فً العقد.
 
رئٌساً  ......................................................... ئتالفٌعٌن أطراف اال -3

لالئتالف إلدارة العطاء رقم )      /    ( , وأي مراسالت تتم بٌن صاحب العمل 
 .واالئتالف توجه إلٌه 

 
 ٌسممثالً لرئ ................................................ٌسمً أطراف االئتالف السٌد -4

االئتالف وهو مفوضا" بالتوقٌع نٌابة عن االئتالف على كافة األوراق والعقود الخاصة 
بالعطاء رقم )      /    ( وبتمثٌل االئتالف أمام المحاكم المختصة والدوائر الرسمٌة 
وغٌر الرسمٌة فً كافة األمور العقدٌة واإلدارٌة والمالٌة والقضائٌة المتعلقة بالعطاء رقم 

 /    ( والعقد الخاص به .)      
 
ال ٌحق ألطراف االئتالف أو أي طرف فٌه فسخ االئتالف فٌما بٌنهم أو تبدٌل ممثل  -5

رئٌس االئتالف إال بعد إنتهاء االشغال المحالة علٌهم بموجب العقد الخاص بهذا العطاء 
هائٌا حسب وتكون مسئولٌاتهم تجاه صاحب العمل قائمه إلى حٌن تسلٌم االشغال استالماً ن

 شروط االستالم المحددة فً وثائق العقد / العطاء .
 
حررت هذه االتفاقٌة باللغتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة . فً حالة نشوء أي اختالف فً  -6

 تفسٌر أي من بنودها تعتبر لغة العقد المعتمدة هً اللغة العربٌة وملزمة للطرفٌن .
 

 الطرف الثانً                             الطرف الثالث                  الطرف األول                     
Third Party                                   Second Party                                              First Party  

                       ................            .................                    ................. 
 
 
 
 
 
 
 

Seal ًالخاتم الرسم 
 

 .................                                  ..................                      ................. 
 
 
 
 

 Notary Public Certificatio   تصدٌق كاتب العدل
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