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 المقدمة:  .1
شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي واداري تأسست عام  هي  سلطة اقليم البترا التنموي السياحي  

في    2009 والمساهمة  وثقافيًا  واجتماعيًا  واقتصاديًا  سياحيًا  وتطويره  االقليم  تنمية  الى  وتهدف 
المجتمع   ادارةتنمية  يتولى  )مجلس   المحلي.  يسمى  مجلس  شؤونها  على  واالشراف  السلطة 

 ونائبه. رئيس  من خمسة أعضاء بمن فيهم ال يتألفالمفوضين(  

الملكية  إلن  سلطة  التسعى   للتوجيهات  واستجابة  ترجمة  وذلك  ورقية"  ال  "رقمية  مؤسسة  تكون 
على   والتسهيل  اإلجراءات  لتبسيط  يهدف  والذي  اإللكتروني  للتحول  الوطني  المشروع  وضمن 

   ية.الحكومالى التركيز على ارضاء متلقي الخدمة  لهم باإلضافةالمواطنين وتقديم خدمة نوعية 

لتنفيذ مشروع   الوثيقة  هذه  الكترو   أتمتهجاءت  تنظيمي واطالقها  ًا  نياصدار خدمة مخطط موقع 
 البتر اقليم  الخاصة بسلطةااًل لخطة التحول الرقمي فقط وذلك استكم

 المشروع: اهداف  .2
والمشار إليها في وثائق هذه الدعوة ب " صاحب العمل سلطة اقليم البترا السياحي التنموي    رغب ت

بدعوة الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات بموجب رخصة مهن حديثة صادرة عن  "  
اصدار خدمة مخطط موقع   أتمتةلتجارة المشاركة في هذا العطاء  لتنفيذ مشروع  وزارة الصناعة وا

 pdtra.gov.joالموقع االلكتروني الخاص بالسلطة )  تنظيمي واطالقها الكتروينًا فقط من خالل
الخدمة  هذه  تكون  بحث  السلطة  بها في  المعمول  التشريعية  واألنظمة  القوانين  يتفق مع  وبما   )

 :  التاليةاالهداف  ، محققةً  متكاملة ومرتبطة مع شركاء السلطة  الداخليين والخارجيين  

 عالية.تقديم خدمة الكترونية راقية وبجودة   2.1
 تنظيمي.اصدار خدمة مخطط موقع  وإجراءات عملية   أتمتة  2.2
 االلكتروني تقديم الخدمة من خالل بوابة الخدمات االلكترونية الموجودة على موقع السلطة  2.3
 الخارجيين. الشركاء مع الكتروني بشكل والمعلومات  البيانات  تبادل منافذ  توفير  2.4
 . ) وغيرها الرسائل الكتروني، خدمات  )دفع االلكترونية الحكومة خدمات  استخدام 2.5
 والشركاء.رفع مستوى الرضا لدى المستفيدين   2.6
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 نطاق العمل:  .3
وتنفيذ   تنظيمي    وفحص بناء  موقع  اصدار  خدمة  وفقاً وتشغيل  والشروط    الكترونيًا  للمواصفات 

مخطط سير  اجراءات الخدمة بحسب    أتمتةبحيث تتم    .الخاصة والعامة المرفقة في هذه الوثيقة
الترابط    تسهل  (web serviceباإلضافة الى تطوير خدمات ويب )  النهائي.   (1مرفق  العمليات )

 الخارجيين.مع الشركاء  اإللكترونيبين التطبيقات واالنظمة وتجهيز بيئة للربط البيني 
 

 المشروع:الفئة المستهدفة من  .4
 الخارجي. متلقي الخدمة 
 

 تعليمات لمقدمي العروض:  5
 االتصال:معلومات 

 
 على العنوان التالي:  االتصالفي حالة وجود أي استفسارات يرجى 

 المعلوماتية مدير النظم 
 م. بالل الطويسي 

 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي 
 0777769375: موبايل
 032157091فاكس:

 
 

 المواصفات والشروط الفنية:  6
مشروع    بتنفيذ  البترا  اقليم  سلطة  تنظيمي    أتمتهترغب  موقع  مخطط  اصدار  خدمة  اجراءات 

  الفنية التالية: واطالقها الكترونيًا فقط وبحسب المواصفات 
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 ادخال األحكام التنظيمية على النظام الجغرافي وطباعة مخطط الموقع:   تطبيق 6.1
 

ويحتوي شاشات إدخال تتناسب ( GISالجغرافية )توفير تطبيق يعمل من خالل أنظمة المعلومات 
مع مجموعة األحكام التنظيمية الخاصة بإقليم البترا، والذي يمكن المستخدمين من ادخال بيانات  
التطبيق على مجموعة من   يحتوي  االقليم، حيث  بقطع األراضي في  التنظيمية وربطها  األحكام 

مجهود   بأقل  واإلدخال  البحث  عملية  تسهيل  شأنها  من  التي  بعين  األدوات  األخذ  مع  ممكن 
تفصيل   يلي  وفيما  التنظيمية،  لألحكام  العامة  الحاالت  عن  فضال  الخاصة  الحاالت  االعتبار 

 للوظائف واألدوات التي سيوفرها التطبيق:   

  

 وظيفة إدخال األحكام التنظيمية:   6.1.1
 

األولى    هذه المهمة  عن  ينتج  التنظيمية،  باألحكام  خاصة  بيانات  قاعدة  تصميم   :
المهمة مجموعة من الجداول المرتبطة مع الطبقات الجغرافية( المناطق وقطع األراضي )والتي 

 .  ةسيتم استخدامها لتخزين جميع األحكام التنظيمية الخاصة بهذه القطع
الثانية    اتباع  المهمة  خالل  من  التنظيمية  األحكام  بيانات  إلدخال  تطبيق  تطوير   :

 الخطوات التالية:  

  

 توفير آليات البحث أدناه:  : البحث عن الموقع المطلوب 1الخطوة 
 البحث من خالل تحديد المنطقة عن طريق االختيار من قائمة المناطق    
 ( شارع وسط البلد ) البحث عن طريق اسم الشارع وذلك عن طريق كتابة جزء من االسم 
المعلم  ونوع  اسم  طريق  عن  عبد  )  البحث  بنت  صفية  مدرسة    م ويت   المطلب(تعليمي: 

دائرة   ترقيم  بحسب  األراضي  قطع  أرقام  بيان  مع  الخارطة  على  الموقع  عرض مخطط 
 األراضي والمساحة.  
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  : تحديد القطع المطلوبة:2الخطوة 
يقوم المستخدم بتحديد القطع المطلوبة( التي ينطبق عليها نفس الحكم التنظيمي )بحسب  

 تقسيمات األحكام التنظيمية في االقليم، وذلك باستخدام أدوات التحديد التالية:  
 

أدوات التحديد المكاني: والتي يمكن استخدامها لتحديد القطع على الخارطة مباشرة من   •
تقع   التي  القطع  وحصر  التفاعلية  الخريطة  على  المختلفة  الرسم  أدوات  استخدام  خالل 

 داخل حدود الرسم 
ينطبق عليها شرط معين   • التي  القطع  لها تحديد  التحديد الوصفي: ويتم من خال  أدوات 

البيانات   : القطع التي لها استعمال سكني، القطع التي مساحتها  الوصفية )مثالبحسب 
 (.150و  50متر مربع، أو القطع التي تحمل أرقام بين  100أقل من 

ون مختلف، وتظهر قائمة بأرقم القطع المختارة  ويتم بعد ذلك يتم تعيين القطع على الخارطة بل 
 وعددها. 

 
   : فتح شاشة إدخال األحكام التنظيمية 3الخطوة 
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ادخال جميع األحكام التنظيمية الخاصة بقطع  المقترحة  يستطيع المستخدم من خالل هذا الشاشة  
األراضي التي تم اختيارها في الخطوة السابقة، كما يسمح له بإدخال   صفة استعمال األرض، 
المحددة  األراضي  قطع  بجميع  مرتبطة  األحكام  هذه  تصبح  الحفظ  الضغط على زر  بعد  حيث 

 مسبقا والتي سوف تظهر على مخطط الموقع التنظيمي. 
  

 تطوير إجراءات سير العمل إلدخال واعتماد األحكام التنظيمية   المهمة الثالثة:   

مخطط  في  اعتمادها  قبل  خطوات  عدة  خالل  من  التنظيمية  األحكام  ادخال  عملية  تتم 
 الموقع التنظيمي النهائي وتأتي هذه الخطوات مرتبة على النحو التالي: 

  
 

 
  

 توفير شاشات إلنشاء المستخدمين وإعطائهم الصالحية المطلوبة بحسب ما يلي:  

القطعة  ▪ التنظيمية على مستوى  إمكانية فتح شاشة األحكام  توفير  صالحية اإلدخال: 
تسمح   وال  مسبقا،  المدخلة  غير  األحكام  المدخلة وإدخال  التنظيمية  األحكام  بتعديل 

 مسبقا والتي تم تدقيقها، مع حفظ اسم المستخدم الذي قام باإلدخال. 
 

تم   ▪ التي  التنظيمية  األحكام  بمراجعة  للمستخدم  تسمح  والتدقيق:  المراجعة  صالحية 
أخطاء  من  خلوها  من  والتأكد  األحكام  هذه  بتدقيق  المستخدم  يقوم  حيث  إدخالها، 

منع مستخدم    يتم  ل اإلدخال حيث   يتم  وعليه  بالتدقيق  قام  الذي  المستخدم  اسم  حفظ 
 اإلدخال من تغيير بيانات األحكام التنظيمية للقطع التي تم تدقيقها.  

صالحية االعتماد: تسمح للمستخدم باستعراض جميع بيانات االحكام التنظيمية للقطع  ▪
صالحية رئيس القسم )وبعد التي تم تدقيقها بهدف االعتماد النهائي( وتكون عادة من  

االعتماد من قبل هذا المستخدم يتم تفعيل مهمة اصدار مخطط موقع تنظيمي عليه  
 المعتمدة.بيانات االحكام التنظيمية 

 اصدار   المخطط اعتماد   األحكام مراجعة   و   تدقيق إدخال   األحكام
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اعتماد  ▪ بعد  تنظيمي  موقع  مخطط  بإصدار  للمستخدم  تسمح  اإلصدار:  صالحية 
 .لمطلوبةاألحكام التنظيمية للقطعة ا

  

 متطلبات إضافية:   6.1.2
على  ▪ التعديل  صالحية  بفتح  يقوم  أن  االعتماد  صالحية  له  الذي  للمستخدم  يمكن 

بيانات األحكام التنظيمية المعتمدة لمدخل بيانات محدد وذلك يكون لقطع محددة في 
توفير أداة خاصة إلدخال بيانات   ان يتم  رسمي )علىمنطقة محددة وفقا ألمر تعديل  

 . وتوثيقه(أمر التعديل 
 

للقطع من خالل حفظ توثيق جميع   ▪ التنظيمية  بيانات األحكام  التعديل على  عمليات 
 اسم المستخدم والتاريخ والوقت. 

 
عليها عرض قطع األراضي على الخارطة بألوان متباينة وفقا لحالة االحكام التنظيمية  ▪

 .معتمد(مدخل، بحاجة إلى تدقيق، بحاجة إلى اعتماد، أو   )غير
  

 تنظيمي من قبل المواطن:  خدمة اصدار مخطط موقع   6.2
 

الموقع   عبر  للطباعة  جاهز  تنظيمي  موقع  مخطط  اصدار  من  المواطن  الوظيفة  هذه  تمكن 
، وبدون الحاجة لمراجعة مكاتب إقليم البترا، حيث تتيح هذه الخدمة  pdtra.gov.joاإللكتروني  

الدفع واالصدار بشكل مؤتمت وبخطوات سهلة وسريعة وذلك من خالل  القيام بعملية  للمواطن 
 اتباع الخطوات التالية:  

الموقع   .1 الى  الدخول  بتسجيل  المواطن  من خالل   مروراعبر اسم مستخدم وكلمة  اما  يقوم 
يتم    )الرقم الوطني رقم الهوية رقم التلفون...( بحيث ادخال بياناته  له  لمستخدم  شاشة تتيح ل

 ارسال رسالة نصية للمستخدم على جواله للتأكد من هوية المستخدم.  
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المدنية  .2 األحوال  دائرة  الربط مع  للمستخدم وذلك من خالل  الوطني  الرقم  التحقق من    يتم 
 للتحقق من الرقم الوطني للمستخدم.   APIبواسطة  ودائرة االراضي

 

والمساحة   .3 االراضي  دائرة  مع  الربط  خالل  من  وذلك  المستخدم  ملكية  من  التحقق  يتم 
 للتحقق من رقم القطعة وملكية المستخدم لها.  APIبواسطة 

  

بإدخال   .4 المستخدم  من  بطلب  النظام  يقوم  التنظيمي،  الموقع  خدمة  طلب  معلومات عند 
القطعة حسب البيانات  معلومات  ليتم التحقق من  ...(  رقم قطعة  الحوض،  القطعة )القرية،

المخزنة على خادم اإلقليم، وثم يقوم النظام بعدها بعرض القطعة المطلوبة على الخريطة، 
 إضافة إلى جميع األحكام التنظيمية الخاصة بها   

 
  

األراضي  .5 دائرة  مع  الربط  طريق  عن  األرض  لقطعة  المواطن  ملكية  من  التحقق  يتم 
 مجهز للتحقق من الملكية    APIوالمساحة بواسطة 

  

 فواتيركم لتنفيذ عملية الدفع اإللكتروني. -الربط مع خدمة إي .6
ليقوم    عرضها  يتم  للقطعة  الدفع  عملية  واتمام  التنظيمية  األحكام  على  العثور  حال  في 

قائمة  المستخدم بمراجعتها ومن ثم تحديد مقياس الرسم المطلوب من خالل االختيار من  
ثم بعد الضغط على زر الطباعة يقوم    ( ومن10000،  5000،  2500،  1000،  500)
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بحسب النموذج المعتمد في اإلقليم مع  (  A4)يميالنظام بتجهيز وعرض مخطط موقع تنظ 
 على نموذج المخطط. QR codeإضافة ال 

 
النظام   .7 بحيث   بأرساليقوم  للمخطط  رابط  على  تحتوي  الدفع  بعد  للمستخدم  نصية  رسالة 

  .PDFيمكن استعراض المخطط على شكل ملف 
تضمن إمكانية  ان يحتوي النظام على شاشة خاصة بإجراءات التحكم والتعديل للمشرف ت .8

 الرسمي. لغايات العمل  )مسودة(اصدار مخطط تنظيمي 
 موقع تنظيمي للمواطنين  ان يحتوي النظام على شاشة اصدار مخطط  .9

 

 (Dashboardشاشات المتابعة ) 6.3
تمكن هذه الوظيفة المشرف على النظام من متابعة البيانات التي تم إدخالها بخصوص األحكام   

االحكام   لحالة  وفقا  للسلطة  التابعة  األراضي  بقطع  الخاصة  )غيرالتنظيمية  مدخل،   التنظيمية 
أو   اعتماد،  إلى  بحاجة  تدقيق،  إلى  صفة  معتمد(بحاجة  بحسب  القطع  توزيع  إمكانية  مع    .

الموقع  اصدار مخطط  عدد حاالت  المتابعة معرفة  يمكن من خالل شاشات  كما  االستعمال.  
   محددة.التنظيمي خالل فترات زمنية 
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 الالزمة:  التقارير 6.4
 

 التاريخ. ارسالية مالية تبين المستحقات المالية حسب  •
 تبين حركات المستخدمين.   تقارير •
 ين الصالحيات للمستخدمين.ب ت  تقارير •
 .(  مسودة، . )مدفوع،إصدارها تبين حالة كافة المخططات التي تم   تقارير •
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بالمخطط    رتقاري • المختلفة  المتغيرات  حسب  التنظيمية  للمخططات  مثل احصائية 
 (  التاريخارقام القطع،  االحواض، ،)االحكام

 تطلب خالل فترة التنفيذ.   تقاريراو اي  •
 

 التكنولوجيا المستخدمة لبناء التطبيق:   6.5
 

• ArcGIS من خالل برمجية والمتاحة ArcGIS  
 ArcGISلبرمجية    Active-Passiveباسم  تفعيل وتطبيق السياسة األمنية المعروفة   •

Server  لضمان فاعلية وعمل النظام. حيث تشمل هذه الخاصية إمكانية تفعيل   وذلك
النظام الجغرافي الذي تم بناؤه على بيئتي عمل متشابهتين وكل بيئة بمكان منفصل عن  

 .منفصلين( اآلخر )خادمين
 

6.6    Web Service خدمة الويب  تفعيل :   
 

خدمة   • ببناء  المتقدم  كافة   لبرمجية web serviceيقوم  تتضمن  المخططات  اصدار 
 APIمن خالل  وذلك  PDFبما فيها تصديره على صيغة الحقول الرئيسة في المخطط 

 وغيرها. مثل اصدار امر مباشرة اخرى بالسلطةربط الخدمة ضمن خدمات  لغايات 
 

 
   العامة:الشروط  6.7

ثنائي   •  Graphical Userالمستخدم(    )لواجهات   (إنجليزي / عربي)  اللغةدعم 
Interfaces. 

تقنية   • على  مبنية  وتطبيقات  )نظام   Web based system andالويب 
applicationsالجغرافية.    المعلومات  ( ونظم (Web-GIS based application) 

االنترنت    جميع  دعم •  Chrome, Firefox, Safari and)  الرئيسيةمتصفحات 
Microsoft Edge  ) 
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طلب  • حاالت  في  النظام  مع  التعامل  في  المستخدمين  حركات  جميع  ورصد  متابعة 
بحيث الخدمة وتسجيل رقم المستخدم ووقت التعامل وحالة الطلب وغيرها من الحركات  

 أعداد المعامالت وغيرها. يمكن بناء التقارير اإلحصائية الالزمة عن 
والمعتم • السيبراني  األمن  ومعايير  العالمية  المعايير  مع  متوافقة  الخدمات  في جميع  دة 

 .المملكة األردنية الهاشمية
ال   • خالل   Source Codeتسليم  والتطبيقات  اإلجراءات  جميع  في  تطويره  تم  الذي 

   البترا.العمل في المشروع لسلطة إقليم 
شاشات   • )الشرحتوفير  والتيالمبسط    المساعدة  من    لالستخدام(  إليها  الوصول  يمكن 

   االلكترونية.خالل شاشة الخدمة 
نشر الموقع على االنترنت ل  SSLستقوم السلطة بتوفير اسم دومين خاص مع شهادة   •

   HTTPS  من خالل

1. The winning bidder is required to deliver the source code of any 
in-house developed solution, customizations, scripts or batch 
files that have been developed or provided for the PDTRA 
project. Additionally, the source code shall contain internal 
documentation and apply well-defined standards to write the 
source code. 

2. The solution should be Build Using Latest Web Development 
Technologies. 

3. The solution should support single window service architecture. 
4. System Interface Design is simple, appealing & consistent. 
5. The solution supports cross-browser capabilities and work using 

common browsers. 
6. be a secure, integrated system that provides all best practice 

capabilities; 
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7. Ability to supports user management on the user groups & 
Individual levels 

8. Support Dynamic Permissions & Authorization on different user 
management types 

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

10. 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. 

11. contain a shared “business profile” for all Operators; 
12. Be deployed and managed in a central location; 
13. The solution should allow field office users to access the 

functionalities of the system and perform operations in an online 
mode 

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

15. 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. 

16. The system should minimize paper documentation. 
17. The system should be flexible to support changes in operating 

structure in the future. 
18. The system should provide a simple and Arabic user interface and 

easy-to-use menus for the users. 
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19. The bidder should do the data immigration from the current 
system to the new system. 

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

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

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

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

24. Provide a detailed Quality Assurance Plan (“QAP”), and final 
acceptance procedures of project. 

  :البرمجياتصيانة   6.8
 لمدة عام:   وصيانتها السلطةويشمل تحديث رخص البرمجيات التالية المسجلة باسم 

1 ArcGIS Desktop Advanced single ( 2عدد  ). 
2 ArcGIS Desktop Standard concurrent  1عدد ) ). 
3 ArcGIS Enterprise Standard ( 1عدد  ). 

 
 العامة: المواصفات 6.9
 تطبيق ادخال األحكام التنظيمية    •
 اصدار مخطط موقع تنظيمي من قبل المواطن    •
الخارجية   • األنظمة  مع  ) التكامل  الوطني    نظامالتالية  الرقم  من  للتحقق  المدنية  األحوال 

    والمساحة(ونظام أي فواتيرك م وخدمات التحقق من الملكية في دائرة األراضي 
 تفعيل النظام على و  بناء لوحات المتابعة ومراقبة األداء

 Dashboard Active Passive – High Availability   
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7 Government Service Bus (GSB) 

 
7.1. Security: 

 
1. The winning bidder should take into consideration that government 

entities must depend on the local user directories (provided by the 
CPU) to store the users attributes and authorization roles. In case 
the CPU is not alive by the time of implementation, the winning 
bidder is required to implement a local user's directory (LDAP v3.0 
compliant user’s directory). 

2. The service authorization logic must be stored in the user's 
directory and not be hard-coded within the e-service code. 

3. The winning bidder should take into consideration when publishing 
the e-Service solution through the e-government GSB the WS-
Security standards. 

4. The winning bidder should consider the implementation of this 
cross-governmental service in terms of understanding the non-
repudiation shared service model. 

5. The winning bidder must implement sufficient security auditing at 
their infrastructure. 

6. The winning bidder is required to execute virus  -  scanning, web 
filtering, securing the connection, and cleaning for their Web service 
messages prior to sending any Web service message. 

7. The winning bidder is required to secure their SGN side from 
executing malicious attacks against other SGN participants.  
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8. Collaboration services Government entities willing to utilize the 
email notification Web service must understand and comply with 
the email Web service interface (WSDL).  

 
 الخارجيين:  كافة الشركاءمع  والتكامل الربط 7.2

 
Connectivity Integration 

types 
Integration points Related 

service 
SGN Web-Service 

(GSB) 
 األحوال المدنية  -
األراضي  -   دائرة 

 والمساحة
االقتصاد   وزارة -

 الرقمي والريادة

مخطط  اصدار 
 موقع تنظيمي 

 
 الخارجيين:الشركاء      7.2.1
 من الرقم الوطني.  خدمة التحقق المدنية:األحوال  7.2.2
 الملكية.خدمات التحقق من  والمساحة:األراضي  دائرة 7.2.3
 االلكتروني. خدمة الدفع  مدفوعاتكم:  شركة 7.2.4
 ألرسال Arabia Cell company :-القصيرة   للرسائل اإللكترونية الحكومة بوابة 7.2.5

 الطلب.  حالة عن الطلب نصية لمقدم رسائل
 Email SMTP للخدمة.استضافة البوابة االلكترونية  والريادة:االقتصاد الرقمي  وزارة 7.2.6
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7.3 E-services Portal 
The new sub portal should be 

1. Simple, appealing, consistent and intuitive navigation. 
2. User-friendly and easy to use by citizens. 
3. Responsive across browsers and devices. The portal must be 

mobile-friendly for different smartphones and pads. 
4. Correct in all new versions of browsers. The solution supports 

cross-browser capabilities and work using common browsers. 
5. Fast-loading with a balance of text and graphics. 
6. The sub portal should provide a simple Arabic user interface and 

easy to use menus for the users. 
7. The transfer of data is important, as some data must be uploaded 

to the CMS. 
8. Dashboards and Reports. 
9. Alerts & Notification functionalities for the needed operations such 

as approvals and follow-ups. The sub portal shall provide 
capabilities to send notifications by SMS and E-mail. 

10. Secure, Integrated System that provides all best practice 
capabilities. 

11. The sub portal should be built using latest Microsoft web design & 
development technologies. 

12. Flexible Contact Management. 
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7.4 Administration, Security, and lookups  
 

The Project is required to go under a complete testing procedure. The 
vendor should perform extensive testing and quality assurance before 
requesting PDTRA team review: 

1. Injection 
2. Broken Authentication and Session Management 
3. Cross-Site Scripting (XSS) 
4. Insecure Direct Object References 
5. Security Misconfiguration 
6. Sensitive Data Exposure 
7. Missing Function Level Access Control 
8. Cross-Site Request Forgery (CSRF) 
9. Using Components with Known Vulnerabilities 
10. Invalidated Redirects and Forwards 
11. Passwords must NOT be transmitted across the network in clear 

text or using the un-encrypted format. 
12. Provide customizable password rules in order to allow conforming 

to PDTRA policy. 
13. Sensitive information such as passwords and sensitive account 

data should NOT be stored in the logs. 
14. The system will provide an advanced security module; system 

administrators will be able to manage user information, groups, and 
passwords, and privileges for system screens as well as the system 
administrators should easily control functions 
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15. The system will provide users with a robust way for managing 
their passwords such as providing enforcing certain standards on 
passwords. 

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

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

 
 

 : SRSعمل وتقديم وثيقة  7.5
والحقول   والخارجيين  الداخليين  الشركاء  مع  والربط  االجراءات  كافة  فيها  تبين  وثيقة  تقديم 

  إطالق   ما يلزم المستخدمة والنماذج والتقارير الالزمة وكافة البيانات المتعلقة بالمستخدمين وكل  
 االتمتة. ينا ويتم المصادقة عليها من قبل السلطة قبل البدء في عملية نالخدمة الكترو 

 
 المعرفة:  التدريب ونقل 7.6

الفني ويتم   .1 العرض  المناقص ارفاق خطة تدريب في  بعد   االتفاقعلى  المناقص  عليها مع 
 عليه. اإلحالة 

 البترا(.سلطة اقليم )العمل التدريب في موقع ان يكون  .2
القاعة والترتيبات الالزمة    تتحمل السلطة األمور .3 اللوجستية الخاصة بالتدريب من تجهيزات 

   بالمتدربين.
 

 الصيانة: 7.7
سنوات بما في ذلك    3يم جميع خدمات الدعم الفني والصيانة الوقائية الالزمة للنظام ولمدة  د تق 

  .upgrades، updates, bug fixesاالصدارات للنسخ القديمة    الجديدة واصالحاإلصدارات  
 . للبرمجية اصدار المخططات التنظيمية وذلك
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 التنفيذ: مدة  7.8
يجب على المناقص ان يقوم بتحديد وتوزيع مدة العمل حسب مراحل المشروع مع مراعاة   -

 .( تقويميا  ايوم 90)مع االنظمة االخرى على ان ال تتجاوز المدة عن  والتكامليةالربط 
من قبل المناقص   الفني المقدم يحق للسلطة األخذ في المدة الزمنية المحددة في العرض   -

 نقصانها. سواء زيادة فترة او 
 

 اإلفصاح: السرية وعدم   7.9
حساسة وهي ضرورية لتقديم الخدمة وذات    ذات طبيعةان المعلومات التي تتعامل معها الشركة  

لذلك فأن جميع المعلومات المتاحة للشركة    العامة.اهمية باللغة لغايات المحافظة على المصلحة  
لغايات اتمتة الخدمة المتفق عليها تعد سرية ويجب التعامل عليها على هذا االساس دون حاجة  

 بذلك.السلطة إلشعار الشركة 
 

 (: ToRجعية )مصفوفة الشروط المر  8
للعطاء   المتقدمين  المقاولين  بالصيغة   أدراجعلى  وااللتزام  عروضهم  في  المتطلبات  مصفوفة 

 المبينة في الجدول التالي:
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Bidder Comment (s) Reference
(s)\ 

page(s) 

Bidder 
Respons

e 
Comply: 
Yes \No) ) 

Requirement NO. 

 برمجية اصدار المخططات التنظيمية 
 

1 

   The bidder should provide a 
proposed solution including the 
required licenses. 
 

1.1 

   If the bidder proposed a third 
party –party tools then it must be 
lifetime licensed and must be 
included in the financial proposal. 
 

1.2 

   Any lifetime license should be 
licensed for PDTRA 
 

1.3 

   The proposed solution should be 
compatible with windows servers 
12 & 16 OS. 
 

1.4 

   The proposed solution should be 
built in (GeoDatabase). 
 

1.5 

   The proposed solution should be 
dynamic platform based (i. e: 

1.6   
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dynamic forms rendered based 
on meta-architecture), which 
means that MIT shall be able to 
add more services or update the 
existing ones easily after the end 
of the project. In addition, MIT 
should have the control of 
showing \hiding forms fields or 
even services. 
 

   The proposed solution should 
have unlimited users. 
 

1.7 

   The proposed solution should 
support the following features:  
Availability, scalability, usability, 
maintainability, reliability and 
flexibility for future improvements. 

1.8 

    
The proposed solution should 
support English and Arabic 
languages.  

1.9 

   The proposed solution should be 
accessed through windows 
desktop, responsive web 
(supports all browsers). 

1.1
0 
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The proposed solution should 
implement the system user 
authentication mechanism along 
with information security 
measures to guarantee service 
delivery. 
 

1.1
1 

   The proposed solution should 
support identity different users 
identify store type  
(Database, LDAP, etc.)  
 

1.1
2 

   The proposed solution should 
support applying permission at 
the following granularity:  
1.Page level  
Form field (button, input, list.) 
 

1.1
3 

   All changes over the proposed 
solution should be tracked by 
knowing: 

1- Who created the new 

1.1
4 
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record? 
2- Who changed the data? 

The old and new data. 
before and after changing 
(versioning) 

3- Changing time, from which 
IP and machine name. 

4- Print papers logs  
5- Statistical information such 

as printing counter  
 
 
 
 

   Ability to search dynamically in 
specific screen by using all 
available fields in the screen such 
as (type, name, dates, …etc.) 
 
Search should not relay on 
special characters like “%" to 
retrieve data. 
 
Ability to search globally overall 
system from one screen – i.e., 
user can enter a name such as 

1.1
5 
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“Arabic Name " and the system 
should show all matched results. 
 

   The proposed solution should 
support calling another screen or 
report to get more details linked 
to the specific data. 
 

1.1
6 

   The proposed solution should 
have rich document management 
functionalities by supporting multi 
types of file attachments and 
have the ability to integrate with 
other DMS products. 
 

1.1
7 

   The proposed solution should 
support automatic daily sending 
of emails and SMS to specific 
users or external customers along 
with predefined reports with 
predefined queries and filtration. 
 
Technical users should be able to 
do here configurations. 

1.1
8 

   The proposed solution should 
provide all requested reports for 

1.1
9 
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all units.  
 

   The proposed solution should 
support a dynamic configuration 
for policies and procedures. 
 
 
 
 

1.2
0 

   Supervisors' users should be able 
to configure polices easily. 
 

1.2
1 

   The proposed solution should 
provide a performance-monitoring 
dashboard for each manager 
where he can monitor the daily 
performance of his team and the 
number of completed transactions 
along with average time per 
transactions. 
 

1.2
2 

   The proposed solution should 
support the capability to import 
data from excel sheets, CSV, and 
XML files. 
 In addition, to match data for 

1.2
3 
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specific entity from those files to 
facilitate the imports feature. 
 

   Historical data should be migrated 
to the new database. 
  

1.2
4 

   The proposed solution should 
support printing. 
 

1.2
5 

   The proposed solution should 
provide all tutorials and help 
materials for users and IT 
technical in Arabic and English 
languages. 
 

1.2
6 

   The proposed solution should 
utilize the platform used, so the 
IT technical can change the 
business processes without any 
coding skills needed  
(Like adding or changing fields, 
create and modify systems, 
screens and reports). 
 
 
 

1.2
7 
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In some cases, the platforms 
don’t meet specific requirements,  
Then, the system should provide 
development toolkit where 
technical users can add modify all 
screens, reports and dashboards. 
 

1.2
8 

   The proposed solution should 
migrate the current database to 
the new database.  
 

1.2
9 

   The proposed solution code and 
dynamic platforms mush be 
delivered to PDTRA. 
 

1.3
0 

   The bidder should provide 
detailed SLA  
Service level agreement.  

1.3
1 

 2 أمــــــــن المعلومات   
    2.1   
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The proposed solution should 
support secure authentication 
method based on business and 
functional requirements, best 
practices, and international 
standards such as WS-security 
standards.  
 

    
The proposed solution should 
support identity federation 
standards such as SAMLE 2.0, 
WS -federation, and support the 
X .509  
Standards.    
 

2.2   

   The proposed solution should 
support role-based 
authentication, 
Authentication and access control 
list. 
  
 
 

2.3   

   Injection testing and quality 
assurance. 

2.4   
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   Broken Authentication and 

Session Management testing and 
quality assurance. 
 

2.5   

   Cross-Site Scripting (XSS) 
testing and quality assurance. 
 

2.6   

   Insecure Direct Object 
References testing and quality 
assurance. 
 

2.7   

   Security Misconfiguration testing 
and quality assurance. 
 

2.8   

   Sensitive Data Exposure testing 
and quality assurance. 
 

2.9 

   Missing Function Level Access 
Control testing and quality 
assurance.  
 

2.1
0 

   Cross-Site Request Forgery 
(CSRF) testing and quality 
assurance. 

2.1
1 



32 
 

 
   Using Components with Known 

Vulnerabilities testing and quality 
assurance. 
 

2.1
2 

   Invalidated Redirects, Forwards 
testing, and quality assurance. 
 

2.1
3 

   Passwords must NOT be 
transmitted across the network in 
clear text or using the un-
encrypted format testing and 
quality assurance. 
 
 
 
 

2.1
4 

   Provide customizable password 
rules in order to allow conforming 
to PDTRA policy testing and 
quality assurance. 
 

2.1
5 

   Sensitive information such as 
passwords and sensitive account 
data should NOT be stored in the 
logs testing and quality assurance 

2.1
6 
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   The system will provide an 

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. 
 

2.1
7 

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

2.1
8 

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

2.1
9 

   The system will provide the full 
history of transactions done on 

the system. 
 

2.2
0 
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   The system will provide an 
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 
 
 

2.2
1 

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

2.2
2 

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

2.2
3 

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

2.2
4 

   Be a secure, Integrated system 2.2



35 
 

that provides all best practice 
capabilities. 
 

5 

دومين  •    اسم  بتوفير  السلطة  ستقوم 
شهادة   مع  لنشر   SSLخاص 

 الموقع على االنترنت من خالل 
HTTPS 

2.2
6 

web serviceانشاء  خاصة بالبرمجية    3 
   The solution should be Build 

Using Latest Web Development 
Technologies. 
 

3.1 

   The sub portal should be built 
using latest Microsoft web design 
& development technologies. 
 

3.2   

تسهل   (web serviceتطوير خدمات ويب )   
واالنظمة   التطبيقات  بين  البيني  الترابط 
الشركاء  مع  اإللكتروني  للربط  بيئة  وتجهيز 

 الخارجيين. 
 

3.3 

خدمة      اصدار   web serviceبناء  لبرمجية 
المخططات تتضمن كافة الحقول الرئيسة في  

  PDFالمخطط بما فيها تصديره على صيغة  
خالل   من  الخدمة   APIوذلك  ربط  لغايات 

3.4 
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اصدار   مثل  بالسلطة  اخرى  خدمات  ضمن 
 وغيرها.  امر مباشرة

 
تقنية      على  مبنية  وتطبيقات  نظام  تطوير 

 الويب  
(Web based system and 

applications.ونظم المعلومات الجغرافية ) 
(Web-GIS based application) 

3.5 

 مع كافة الشركاء الخارجيين   والتكامل الربط
 

4 

    
Integration with E-governments 

and electronic services, i.e.  The 
proposed solution should support 

paperless process. 
 

4.1   

    
The proposed solution should be 
able to integrate with other 

systems by providing (read & 
write) through APIs to be used for 
several purposes like payments 
gateways, communicate with 
other systems and provide access 
to other governmental systems to 

4.2 
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integrate to the system. 
 

   The proposed solution should 
support integration with 

Government Service Bus (GSB) 

4.3   

    
 الشركاء الخارجيين:

المدنية- الرقم  األحوال  من  التحقق  خدمة   :
 الوطني.

والمساحة- األراضي  التحقق  دائرة  خدمات   :
 من الملكية. 

 : خدمة الدفع االلكتروني. شركة مدفوعاتكم-
 للرسائل اإللكترونية الحكومة بوابة-  

 Arabia Cell company :-  القصيرة
 حالة  عن  الطلب  نصية لمقدم رسائل  ألرسال
 الطلب. 

والريادة- الرقمي  االقتصاد  استضافة وزارة   :
 Email SMTPالبوابة االلكترونية للخدمة.  

 

4.4   
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   والمـــــــــــــالي: يــــــــــــالفنالتقييم  9
 

 (.عالمة 75)% متطلبات وأسس التقييم الفني  9.1
الفني   التقييم  لعالمة  االعلى  الحد  يكون  بحيث  المتقدمين  للمناقصين  الفني  التقييم  اجراء  سيتم 

 ( موزعة على النحو التالي: 75%)
 

   عالمة(  15المتخصصة )الخبرات  9.2
 

حيث يطلب من المناقص ان يبين في    ومتطلباته،تتضمن مشاريع مماثلة من حيث طبيعة العمل  
مشابهة  -على االقل–حكومية  العرض الفني المقدم من خالله انه قام بعمل تنفيذ ثالثة مشاريع  

 يلي:  من حيث الخدمة المطلوبة موضحة كما
 المشروع.اسم  -1
 العمل.اسم صاحب  -2
 ته. ومكوناوصف مفصل للمشروع  -3
 المشروع.مدة  -4
 انجازه.  بالمشروع وتاريخ تاريخ البدء  -5
 للمشروع.  التقديريةالكلفة  -6
 مهمة.اي معلومة اخرى يرى المناقص بأنها  -7
بين   -8 مقارن  المشروعوصف  المسمى  مكونات  مكونات   المماثل  وبين  المناقص  قبل  من 

 العطاء.مشروع هذا 
 ول.االصان يتم ارفاق شهادات موثقة من صاحب العمل حسب   -9
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 عالمات(: 10)حجم وامكانات الشركة  9.3
 

-اقليمياً –انتشار الشركة /المؤسسة محليًا  الموظفين،عدد  الشركة،سنوات انشاء   )عدد تتضمن 
 الشركة(. عمل مجاالت  عالميا،

 
 عالمات(: 10)المؤهالت والخبرات  9.4

خبرة   مديرتتضمن  وفريقه  ومؤهالت  الخدمات   )خبرات   المشروع  وتطوير  وتصميم  الموظفين 
 الفني(. خبرات الموظفين في تقديم خدمات الصيانة والدعم – اإللكترونية

 
 : عالمات( 5)االقلومدة التوريد   السمعة المهنية 9.5

 
مع الجهات التي عملت معها الشركة سابقًا ألعمال مشابهة    نتائج االتصال سيتم التقييم بناء على 

والجودة    )مدىولقياس   بالسرعة  المطلوب  بتقديم  تنفيذ   والقدرة  المطلوبة.االلتزام  على  الفعلية 
  وفعالية(.المطلوب بكفاءة 

 
 .عالمات( 5)ونقل المعرفة  التدريب 9.6

 العمل. تقديم خطة تدريب ونقل معرفة وبحسب نطاق 
 

 . عالمات( 5)الصيانة والدعم الفني  9.7
 الفني.تقديم خطة عمل للدعم  
 

 .عالمات( 5)خطة العمل والبرنامج الزمني لتنفيذ مراحل المشروع  9.8
 

 عالمة(.  20)االستجابة للمواصفات الفنية وشروط العطاء  9.9
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 تفصيلي. ان يشمل العرض المالي تكلفة جميع البنود المطلوبة في العطاء وبشكل  -1
من عالمة %70سيتم اعتماد العرض المالي من اي متقدم في حال تحقيقه على االقل   -2

 العرض الفني.
 
 عالمة(.  25العرض المالي المقدم )% 9.10
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 ( 1مرفق )
 مخطط سير العملية: 
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 اصدار مخطط موقع وترسيم اجراءات 

 اسم الخدمة )طلب اصدار مخطط موقع وترسيم(  

من   المستفيدة  الفئات  الفئة/ 
 الخدمة 

والمؤسسات   والشركات  الحكومية  والمؤسسات  والوزارات  االفراد  جميع 
التنموي   البترا  اقليم  سلطة  حدود  ضمن  ارضي  قطع  تملك  التي  الخاصة 

 السياحي  

 الموقع االلكتروني للسلطة   مكان/ أماكن تقديم الخدمة 

شروط الحصول على الخدمة 
 )إن وجدت( 

 اقليم البترا التنموي السياحي لجميع االراضي الواقعة ضمن حدود سلطة 

وأماكن   المطلوبة  الوثائق 
 الحصول عليها 

 الرقم الوطني -1

 رقم الهوية الشخصية  -2

 القرية -3

 الحوض  -4

 الحي -5

 رقم القطعة -6

 رقم الهاتف -7

تقديم   خطوات  إجراءات/ 
 الخدمة

تقوم السلطة من خالل قسم التنظيم والتخطيط بمديرية التنظيم   -1
القانونية واإلدارية لطلب مخطط موقع وترسيم  بتحديد المتطلبات 

واإلعالن عن ذلك في جميع الوسائل المتاحة لمتلقي الخدمة والمتمثلة 
    :في

 الموقع اإللكتروني.  •

 اللوحات اإلعالنية.  •
وثم   الخدمات االلكترونية الى بوابة يقوم متلقي الخدمة بالدخول  -2

البيانات   وتعبئة الضغط على رابط مخطط موقع وترسيم
 المطلوبة. والمعلومات 

الربط مع دائرة األراضي للتحقق من صحة البيانات والمعلومات  -3
المدخلة للنموذج وفي حال كانت البيانات غير صحيحة يظهر  

رسالة تحذيرية، اما اذا كانت البيانات صحيحة يتم التحقق 
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 اصدار مخطط موقع وترسيم اجراءات 

 اسم الخدمة )طلب اصدار مخطط موقع وترسيم(  

إلكمال اصدار مخطط   SMSبواسطة ارسال رمز التحقق  
    .موقع وترسيم

ألخذ المعلومات    طلب خدمة مخطط موقع وترسيم الى السلطة يرسل -4
 من قاعدة بيانات السلطة.

في حال وجود قيد على قطعة األرض يتم ارسال رسالة للمواطن  -5
. وفي حال عدم وجود قيود على قطعة  SMSبمراجعة اإلقليم بواسطة 

األرض يتم إظهار المخطط بصورة تجريبية لالطالع فقط قبل إكمال 
 لية طباعة األصل.عم

من قبل   األصلمخطط موقع وترسيم طباعة اختيار  في حال -6
 متلقي الخدمة يقوم النظام بإصدار رقم دفع الكتروني لغايات دفع الرسوم

 .اإلصدارالمترتبة على 

بعد الدفع االلكتروني يقوم النظام بأرسال رسالة قصيرة لمتلقي الخدمة   -7
مخطط موقع  عمل ل يوما  14مدته  تضمن رابط تحميلت  ةعلى هاتف 

لغايات التحقق االلكتروني ويعتبر   QR Codeيحمل   وترسيم
يتم المصادقة على  سنة من تاريخ اإلصدار. و صالح لغاية المخطط 

الموجود على  QR Code مخطط موقع وترسيم من خالل فحص 
 المخطط من خالل رابط خاص لهذه الغاية.

تقديم   في  الشريكة  المؤسسات 
 الخدمة وأدوارها )إن وجدت(

 .دائرة االراضي والمساحة  -1
 دائرة األحوال المدنية.  -2

 حسب صفة االستعمال المصادق عليها على المخططات التنظيمية  رسوم الخدمة

ومكان   المستخدمة  النماذج 
 الحصول عليها 

ثم   االلكترونية  الخدمات  بوابة  السياحي،  التنموي  البترا  إقليم  سلطة  موقع 
 مخطط موقع وترسيم  رابطباختيار  

 دقائق  10 وقت انجاز الخدمة



44 
 

 

 

 

 
 المملكة االردنيه الهاشمية 

 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 
 

 
    
 
 
 
 
 

2022/ 10م . ع    
الخاص  بمشروع     

 أتمتة أصدار المخططات )مخطط موقع تنظيمي( 
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 الملحق  2 –ج 
Appendix 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أتمتة أصدار المخططات )مخطط موقع تنظيمي( 2022/ 10م . ع 

 هذا الملحق جزءا" من اتفاقية العقد   يعتبر  ■
 

مالحظة: باستثناء البنود التي تمت تعبئتها وفقاً لمتطلبات صاحب العمل ، فإّن المقاول ملزم  

 باستكمال البيانات التالية قبل تقديم عرضه . 

 البيان  الموضوع  المادة

 المواصفات الفنية العامة والخاصة المتعلقة   المواصفات  2/ 1/ 1

.  4 .  المياه والمجاري3. الطرق 2. األبنية    1

 الخدمات االستشارية 

  المخططات  3/ 1/ 1

 من قيمة العرض  ( %3)  كفالة الدخول في المناقصة  

ً  (90) مدة اإلنجاز   9/ 1/ 1  من تاريخ أمر المباشره يوماً تقويميا

 االتفاقية  -1 العقد أولوية وثائق  3/ 1

 الشروط الخاصة  -2  

 الشروط العامة  -3  

 المواصفات  -4  

 المخططات  -5  

 تصميم المقاول ) إن وجد( -6  

 جداول الكميات  -7  

 القانون األردني  القانون الذي يحكم العقد  4/ 1

 اللغة العربية  لغة العقد  5/ 1

 بتاريخ المباشرة  توفير الموقع  1/ 2

  ممثل صاحب العمل 1/ 3

  المهندس 2/ 3

 ضمان األداء ) كفالة التنفيذ(  4/ 4

 القيمة  -        

 ( من قيمة العقد  10%)

 ( قيمة األشغال المنجزة  %5) كفالة إصالح العيوب )كفالة الصيانة (  

 متطلبات تصميم المقاول  1/ 5

 ) إن وجد التصميم(  
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   -على المقاول تقديمه –برنامج العمل  2/ 7

 النموذج 

( أيام من تاريخ المباشرة برنامج 7خالل )

 خطي 

 تعويضات التأخير   4/ 7

 القيمة -     

 الحد األقصى -     

 ( دينار عن كل يوم تأخير 50)

 

 ( من قيمة العقد 15%)

 

   
 فترة اإلشعار بإصالح العيوب  1/ 9

 ) فترة الصيانة ( 

من تاريخ إنجاز األشغال  تقويميا ( يوماً 1095)

 ( 8/2بموجب المادة )

  التغيـيرات: العمل بالمياومة  2/ 10

 بالكيل مع جدول الكميات   ■ تقدير قيمة األشغال  1/ 11
 

 بالمقطوع   ■  
 

 ( للمواد والتجهيزات اآللية الموردة  %80) النسبة المئوية مقابل التحضيرات  2/ 11
 

 ( من قيمة البند أيهما أقل%80أو )  

 ( دينار 0) الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية  3/ 11

 %( من قيمة كل دفعة0) نسبة المبالغ المحتجزة  4/ 11

 الدينار األردني  عملة الدفع 7/ 11

  المتأخرة الفائدة القانونية على الدفعات  8/ 11

التأمينات المطلوب من المقاول  1/ 14

 استصدارها 

 

 ( من قيمة العقد %115) األشغال بما فيها المواد والتجهيزات  -أ 

 القيمة االستبدالية  معدات المقاول -ب    

 )   ــــــــــ   ( دينار عن كل حادث منفرد  ضد الطرف الثالث -ج   
 مهما بلغ عدد الحوادث 

  المستخدمين والعمال  -د    

 سلطة تعيـين مجلس فض الخالفات  1/ 15

 )إذا لم يتم اإلتفاق على تعيـينها(

 جمعية المحكمين األردنيـين 

  التحكيم :  3/ 15

 بموجب قانون المملكة األردنية الهاشمية  القانون الواجب التطبيق        

 األردن  مكان التحكيم       

 اللغة العربية  لغة التحكيم      

 عدد المحكمين     

 

 واحد 
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 نموذج اتفاقية العقد  4 –ج 
 

agreement 
 

 صاحب العمل :

 
   

  المقـــاول :
 ___________________________________________________________ 

أتمتة أصدار  2022/ 10بالعطاء رقم م . ع  يرغب صاحب العمل في تنفيذ األشغال المتعلقة بـ : 

 والمكون من: حسب جدول الكميات  المرفق   المخططات )مخطط موقع تنظيمي(
 

 

 (    OFFERالعرض   )  أوالً:

ال   جزءاً  يعتبر  والذي   ، الملحق  في  المدرجة  الوثائق  بتفحص  المقاول  قام  هذه لقد  من  يتجزأ 

االتفاقية ، ويعرض المقاول ان يقوم بتنفيذ األشغال وإصالح أية عيوب فيها وفقاً لمتطلبات العقد ،  

(  أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً له بموجب أحكام العقد .             مقابل مبلغ إجمالي قدره )  

ه ، يمكن لصاحب العمل قبوله إن هذا العرض ، الذي تقدم المقاول بنسختين أصليتين موقعتين من

/     / تاريخ     قبل  وذلك  المقاول  إلى  منه  واحدة  نسخة أصلية  وإعادة         .   2022بتوقيعه 

                                          

إن المقاول متفهم لحق صاحب العمل بأنه غير ملزم بقبول اقل األسعار أو قبول أي عرض تم  

 تسلمه لتنفيذ األشغال . 

 توقيع المقاول : ............................. 

 التاريـــخ :   .............................. 

 

 ( : ACCEPTANCEقبول )   ثانياً:
 

إّن صاحب العمل ، بمجرد توقيعه أدناه ، قد قبل بعرض المقاول ويوافق انه إزاء قيام المقاول 

 سيقوم بموافاته بالدفعات حسب أحكام العقد.بتنفيذ األشغال وإصالح أية عيوب فيها ، 

 (          )قيمة العقد: 

 يوما تقويميا من تاريخ أمر المباشره. ( تسعون 90) مدة اإلنجاز:..

 
 تعتبر هذه االتفاقية نافذة بتاريخ تسلم المقاول للنسخة األصلية الموقعة من قبل صاحب العمل. 

 
 

 ............... توقيع صاحب العمل: ....................

 المفوض بالتوقيع عنه : ............................. 

 وظيفته : .........................
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  التاريخ: .........................
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 نموذج ضمان األداء ) كفالة التنفيذ ( 6 –ج 
Performance Guarantee 

 
 

 

 ................................................................................... : إلى السادة
  .. 

 : ..................................................................   يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا

 
 ....................... قد كفل بكفالة مالية ، المقاول:...........................................

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

 

 بخصوص العطاء رقم )      /    (

 المتعلق بمشروع :.............................................................................. 

 بمبلغ : ) ........................................( دينار أردني................................. 

.................................................................وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه  

ندفع لكم . بمجرد ورود أول  حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة ، وأننا نتعهد بأن

طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط. مع ذكر 

األسباب الداعية لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب  

 ى إجراء الدفع . العقد . وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول عل

 

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد 

المحدد مبدئياً بتاريخ..................... شهر.....................من عام...................... ما لم يتم  

 العمل . تمديدها أو تجديدها بناء" على طلب صاحب 

 

 

 توقيع الكفيل/ مصرف:.................... 
 

 المفوض بالتوقيع : .......................       
 

 التاريــــخ  : .......................                                                         
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 نموذج ضمان إصالح العيوب ) كفالة الصيانة (  7 –ج 
Defects Liability Guarantee 

 
 إلى السادة :..................................................................................... 

 .................................................................... يسرنا إعالمكم بأّن مصرفنا: 

 قد كفل بكفالة مالية ، المقاول: .................................................................. 

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

 بخصوص العطاء رقم )      /     (

 المتعلق بمشروع : ............................................................................. 

 بمبلغ : ) ........................................( دينار أردني................................. 

..........................................................................وذلك ضماناً  .......................

اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب أحكام عقد  

المذكور المبلغ  -بمجرد ورود أول طلب خطي منكم   -المقاولة الموجز.  وإننا نتعهد بأن ندفع لكم 

أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط / مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن  

المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب  

 العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .

 

تبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسلم النهائي لألشغال  بموجب  و

العقد وقيام المقاول بإكمال النواقص واإلصالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء"  

 على طلب صاحب العمل .

 توقيع الكفيل/ مصرف:.................... 
 

 ع : ....................... المفوض بالتوقي       
 

 التاريــــخ  : .......................                                                         
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 8  -ج

 نموذج  مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال 
 
 
 

 ......................................................................... أقرأناالموقع أدناه :  

 

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

 

 ...... نقرنحنالموقعين في أدناه .............................................................. 

 

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

 

 بأنناقبضنامن صاحب العمل ............       مبلغ ) ...................... ( ديناراً أردنياً. 

 مشروع........................................... وذلك قيمةدفعةاإلنجازعندتسلم االنشاء عن 

 موضوعالعطاءرقم ........................................................................... 

وحكومة    ..................................................................... ذمة  نبرئ  فإننا  وبهذا 

ا  المملكة قبضناها  األردنية  التي سبق وأن  المبالغ  كافة  ومن  أعاله  المذكور  المبلغ  من  لهاشمية 

بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي بها   على حساب مشروع المذكور أعاله مع تحفظنا وتعهدنا 

 إلى صاحب العمل ............................... 

معززة المخالصة  هذه  تاريخ  من  يوماً  واربعون  اثنان  فترة  أن    خالل  )دون  الثبوتية  بالوثائق 

يشكل هذا إقراراً من صاحب العمل .................... بصحة هذه المطالبات ( وفي حالة عدم  

نوعها   كان  مهما  بأية مطالبة  حقنا  أسقطنا  قد  نكون  المذكورة  المدة  المطالبات خالل  تقديم هذه 

 ....................... العمل  صاحب  ذمة  تبرأ  بحيث  األردنية  وقيمتها  المملكة  وحكومة   ..

 الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعاله السابقة لتاريخ تسلم المشروع 

 وعليه نوقع تحريراً في ..................................... 

 ............................................. اسم المقاول : 

 اسم المفوض بالتوقيع: .................................... 

 توقيع المفوض بالتوقيع: .................................. 

 الخاتم: 
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 نموذج إقرار بالمخالصة     9 –ج 
Discharge Statement 

 

 

 إمضائي وخاتمي أدناه : أقر أنا الموقع 

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

 

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه : 

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

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

 

 بأننا قبضنا من ................................ مبلغ ) .....................( ديناراً أردنياً .

 وع إنشاء : وذلك قيمة الدفعة الختامية عن مشر

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

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

 

 موضوع العطاء رقم : 

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

نصرح بموجب هذا اإلقرار أننا قد قمنا بتقديم كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقد وبهذا فإننا نبرئ 

ذمة......................................................... وحكومة المملكة األردنية الهاشمية من أي  

 إبراء مطلقاً .حق أو عالقة بالمشروع المبين أعاله 

 

 وعليه نوقع تحريراً في ................................... 

 اسم المتعهد : ............................................ 

 اسم المفوض بالتوقيع: ................................... 

 توقيع المفوض بالتوقيع: ................................ 

 

 الخاتم: 

 

 

 


