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 السقدمة: .1
شخرية اعتبارية ذات استقالل مالي واداري تأسدت عام ىي سمطة اقميػ البتخا التشسؽي الدياحي 

وتيجف الى تشسية االقميػ وتطؽيخه سياحيًا واقتراديًا واجتساعيًا وثقافيًا والسداىسة في  2009
الدمطة واالشخاف عمى شؤونيا مجمذ يدسى )مجمذ  السحمي. يتؽلى ادارةتشسية السجتسع 

 ونائبو.خئيذ مؼ خسدة أعزاء بسؼ فييػ ال يتألفالسفؽضيؼ( 

تكؽن مؤسدة "رقسية ال ورقية" وذلغ تخجسة واستجابة لمتؽجييات السمكية إلن دمطة التدعى 
وضسؼ السذخوع الؽطشي لمتحؽل اإللكتخوني والحي ييجف لتبديط اإلجخاءات والتدييل عمى 

  ية.الحكؽمالى التخكيد عمى ارضاء متمقي الخجمة  ليػ باإلضافةالسؽاطشيؼ وتقجيػ خجمة نؽعية 

ًا نياصجار خجمة مخطط مؽقع تشعيسي واطالقيا الكتخو  أتستوجاءت ىحه الؽثيقة لتشفيح مذخوع 
 البتخاقميػ  الخاصة بدمطةااًل لخطة التحؽل الخقسي فقط وذلغ استكس

 السذروع:اهداف  .2
والسذار إلييا في وثائق ىحه الجعؽة ب " صاحب العسل سمطة اقميػ البتخا الدياحي التشسؽي  خغبت

بجعؽة الذخكات الخائجة في مجال تكشؽلؽجيا السعمؽمات بسؽجب رخرة ميؼ حجيثة صادرة عؼ " 
اصجار خجمة مخطط مؽقع  أتستةلتجارة السذاركة في ىحا العطاء  لتشفيح مذخوع وزارة الرشاعة وا

 pdtra.gov.joالسؽقع االلكتخوني الخاص بالدمطة ) تشعيسي واطالقيا الكتخويشًا فقط مؼ خالل
( وبسا يتفق مع القؽانيؼ واألنعسة التذخيعية السعسؽل بيا في الدمطة بحث تكؽن ىحه الخجمة 

 : التاليةاالهداف  ، محققةً  متكاممة ومختبطة مع شخكاء الدمطة  الجاخمييؼ والخارجييؼ  

 عالية.تقجيػ خجمة الكتخونية راقية وبجؽدة   2.1
 تشعيسي.اصجار خجمة مخطط مؽقع  وإجخاءاتعسمية  أتستة  2.2
 االلكتخونيتقجيػ الخجمة مؼ خالل بؽابة الخجمات االلكتخونية السؽجؽدة عمى مؽقع الدمطة  2.3
 الخارجييؼ. الذخكاء مع الكتخوني بذكل والسعمؽمات البيانات تبادل مشافح تؽفيخ  2.4
 .) وغيخىا الخسائل الكتخوني، خجمات )دفع االلكتخونية الحكؽمة خجمات استخجام 2.5
 والذخكاء.رفع مدتؽى الخضا لجى السدتفيجيؼ   2.6
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 نطاق العسل: .3
لمسؽاصفات والذخوط  الكتخونيًا وفقاً وتذغيل خجمة اصجار مؽقع تشعيسي  وفحصبشاء وتشفيح 

مخطط سيخ اجخاءات الخجمة بحدب  أتستةبحيث تتػ  .الخاصة والعامة السخفقة في ىحه الؽثيقة
التخابط  تديل (web serviceباإلضافة الى تطؽيخ خجمات ويب ) الشيائي. (1مخفق العسميات )

 الخارجييؼ.مع الذخكاء  اإللكتخونيبيؼ التطبيقات واالنعسة وتجييد بيئة لمخبط البيشي 
 

 السذروع:الفئة السدتهدفة من  .4
 الخارجي.متمقي الخجمة 
 

 تعليسات لسقدمي العروض: 5
 االترال:معلهمات 

 
 عمى العشؽان التالي: االترالفي حالة وجؽد أي استفدارات يخجى 

 مدير الشعم السعلهماتية
 م. بالل الطؽيدي

 سلطة اقليم البترا التشسهي الدياحي
 0777769375: مؽبايل
 032157091فاكذ:

 
 

 السهاصفات والذروط الفشية: 6
اجخاءات خجمة اصجار مخطط مؽقع تشعيسي  أتستوتخغب سمطة اقميػ البتخا بتشفيح مذخوع  

  الفشية التالية: واطالقيا الكتخونيًا فقط وبحدب السؽاصفات
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 ادخال األحكام التشعيسية على الشعام الجغرافي وطباعة مخطط السهقع:  تطبيق 6.1
 

ويحتؽي شاشات إدخال تتشاسب ( GISالجغخافية )تؽفيخ تطبيق يعسل مؼ خالل أنعسة السعمؽمات 
مع مجسؽعة األحكام التشعيسية الخاصة بإقميػ البتخا، والحي يسكؼ السدتخجميؼ مؼ ادخال بيانات 
األحكام التشعيسية وربطيا بقطع األراضي في االقميػ، حيث يحتؽي التطبيق عمى مجسؽعة مؼ 

مسكؼ مع األخح بعيؼ األدوات التي مؼ شأنيا تدييل عسمية البحث واإلدخال بأقل مجيؽد 
االعتبار الحاالت الخاصة فزال عؼ الحاالت العامة لألحكام التشعيسية، وفيسا يمي تفريل 

 لمؽظائف واألدوات التي سيؽفخىا التطبيق:  

  

 وظيفة إدخال األحكام التشعيسية:  6.1.1
 

: ترسيػ قاعجة بيانات خاصة باألحكام التشعيسية، يشتج عؼ ىحه السهسة األولى  
مجسؽعة مؼ الججاول السختبطة مع الطبقات الجغخافية( السشاطق وقطع األراضي )والتي  السيسة

 . ةسيتػ استخجاميا لتخديؼ جسيع األحكام التشعيسية الخاصة بيحه القطع
: تطؽيخ تطبيق إلدخال بيانات األحكام التشعيسية مؼ خالل اتباع السهسة الثانية  

 الخطؽات التالية:  

  

 تهفير آليات البحث أدناه:  : البحث عن السهقع السطلهب 1الخطهة 
 البحث مؼ خالل تحجيج السشطقة عؼ طخيق االختيار مؼ قائسة السشاطق   
 (شارع وسط البمج) البحث عؼ طخيق اسػ الذارع وذلغ عؼ طخيق كتابة جدء مؼ االسػ 
 ػويت السطمب(تعميسي: مجرسة صفية بشت عبج ) البحث عؼ طخيق اسػ ونؽع السعمػ 

عخض مخطط السؽقع عمى الخارطة مع بيان أرقام قطع األراضي بحدب تخقيػ دائخة 
 األراضي والسداحة. 
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  : تحديد القطع السطلهبة:2الخطهة 
يقؽم السدتخجم بتحجيج القطع السطمؽبة( التي يشطبق عمييا نفذ الحكػ التشعيسي )بحدب 

 تقديسات األحكام التشعيسية في االقميػ، وذلغ باستخجام أدوات التحجيج التالية:  
 

أدوات التحجيج السكاني: والتي يسكؼ استخجاميا لتحجيج القطع عمى الخارطة مباشخة مؼ  •
لخسػ السختمفة عمى الخخيطة التفاعمية وحرخ القطع التي تقع خالل استخجام أدوات ا

 داخل حجود الخسػ 
أدوات التحجيج الؽصفي: ويتػ مؼ خال ليا تحجيج القطع التي يشطبق عمييا شخط معيؼ  •

: القطع التي ليا استعسال سكشي، القطع التي مداحتيا الؽصفية )مثالبحدب البيانات 
 (.150و 50متخ مخبع، أو القطع التي تحسل أرقام بيؼ 100أقل مؼ 

ويتػ بعج ذلغ يتػ تعييؼ القطع عمى الخارطة بمؽن مختمف، وتعيخ قائسة بأرقػ القطع السختارة  
 وعجدىا. 

 
  : فتح شاشة إدخال األحكام التشعيسية 3الخطهة 
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ادخال جسيع األحكام التشعيسية الخاصة بقطع السقتخحة يدتطيع السدتخجم مؼ خالل ىحا الذاشة 
األراضي التي تػ اختيارىا في الخطؽة الدابقة، كسا يدسح لو بإدخال   صفة استعسال األرض، 
حيث بعج الزغط عمى زر الحفظ تربح ىحه األحكام مختبطة بجسيع قطع األراضي السحجدة 

 مدبقا والتي سؽف تعيخ عمى مخطط السؽقع التشعيسي. 
  

 تطؽيخ إجخاءات سيخ العسل إلدخال واعتساد األحكام التشعيسية  سهسة الثالثة: ال 

تتػ عسمية ادخال األحكام التشعيسية مؼ خالل عجة خطؽات قبل اعتسادىا في مخطط 
 السؽقع التشعيسي الشيائي وتأتي ىحه الخطؽات مختبة عمى الشحؽ التالي: 

  
 

 
  

 تؽفيخ شاشات إلنذاء السدتخجميؼ وإعطائيػ الرالحية السطمؽبة بحدب ما يمي:  

  صالحية اإلدخال: تؽفيخ إمكانية فتح شاشة األحكام التشعيسية عمى مدتؽى القطعة
األحكام التشعيسية السجخمة وإدخال األحكام غيخ السجخمة مدبقا، وال تدسح بتعجيل 

 مدبقا والتي تػ تجقيقيا، مع حفظ اسػ السدتخجم الحي قام باإلدخال.
 

  صالحية السخاجعة والتجقيق: تدسح لمسدتخجم بسخاجعة األحكام التشعيسية التي تػ
إدخاليا، حيث يقؽم السدتخجم بتجقيق ىحه األحكام والتأكج مؼ خمؽىا مؼ أخطاء 

حفظ اسػ السدتخجم الحي قام بالتجقيق وعميو يتػ مشع مدتخجم  ليتػ اإلدخال حيث 
 اإلدخال مؼ تغييخ بيانات األحكام التشعيسية لمقطع التي تػ تجقيقيا. 

  صالحية االعتساد: تدسح لمسدتخجم باستعخاض جسيع بيانات االحكام التشعيسية لمقطع
ية رئيذ القدػ )وبعج التي تػ تجقيقيا بيجف االعتساد الشيائي( وتكؽن عادة مؼ صالح

االعتساد مؼ قبل ىحا السدتخجم يتػ تفعيل ميسة اصجار مخطط مؽقع تشعيسي عميو 
 السعتسجة.بيانات االحكام التشعيسية 

 اصدار   المخطط اعتماد   األحكام مراجعة   و   تدقيق إدخال   األحكام
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  صالحية اإلصجار: تدسح لمسدتخجم بإصجار مخطط مؽقع تشعيسي بعج اعتساد
 .لسطمؽبةاألحكام التشعيسية لمقطعة ا

  

 متطلبات إضافية:  6.1.2
  يسكؼ لمسدتخجم الحي لو صالحية االعتساد أن يقؽم بفتح صالحية التعجيل عمى

بيانات األحكام التشعيسية السعتسجة لسجخل بيانات محجد وذلغ يكؽن لقطع محجدة في 
تؽفيخ أداة خاصة إلدخال بيانات  ان يتػ رسسي )عمىمشطقة محجدة وفقا ألمخ تعجيل 

 . وتؽثيقو(أمخ التعجيل 
 

  عسميات التعجيل عمى بيانات األحكام التشعيسية لمقطع مؼ خالل حفظ تؽثيق جسيع
 اسػ السدتخجم والتاريخ والؽقت. 

 
  عمييا عخض قطع األراضي عمى الخارطة بألؽان متبايشة وفقا لحالة االحكام التشعيسية

 .معتسج(مجخل، بحاجة إلى تجقيق، بحاجة إلى اعتساد، أو  )غيخ
  

 سي من قبل السهاطن:  خدمة اصدار مخطط مهقع تشعي 6.2
 

تسكؼ ىحه الؽظيفة السؽاطؼ مؼ اصجار مخطط مؽقع تشعيسي جاىد لمطباعة عبخ السؽقع  
، وبجون الحاجة لسخاجعة مكاتب إقميػ البتخا، حيث تتيح ىحه الخجمة pdtra.gov.joاإللكتخوني 

لمسؽاطؼ الكيام بعسمية الجفع واالصجار بذكل مؤتست وبخطؽات سيمة وسخيعة وذلغ مؼ خالل 
 اتباع الخطؽات التالية: 

مؼ خالل  مخوراعبخ اسػ مدتخجم وكمسة اما يقؽم السؽاطؼ بتدجيل الجخؽل الى السؽقع  .1
يتػ  )الخقػ الؽطشي رقػ اليؽية رقػ التمفؽن...( بحيثادخال بياناتو لو مسدتخجم شاشة تتيح ل

 ارسال رسالة نرية لمسدتخجم عمى جؽالو لمتأكج مؼ ىؽية السدتخجم. 
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 يتػ التحقق مؼ الخقػ الؽطشي لمسدتخجم وذلغ مؼ خالل الخبط مع دائخة األحؽال السجنية .2
 لمتحقق مؼ الخقػ الؽطشي لمسدتخجم.  APIبؽاسطة  ودائخة االراضي

 

يتػ التحقق مؼ ممكية السدتخجم وذلغ مؼ خالل الخبط مع دائخة االراضي والسداحة  .3
 لمتحقق مؼ رقػ القطعة وممكية السدتخجم ليا.  APIبؽاسطة 

  

معمؽمات عشج طمب خجمة السؽقع التشعيسي، يقؽم الشعام بطمب مؼ السدتخجم بإدخال  .4
القطعة حدب البيانات معمؽمات ليتػ التحقق مؼ ...( رقػ قطعة الحؽض، القطعة )القخية،

السخدنة عمى خادم اإلقميػ، وثػ يقؽم الشعام بعجىا بعخض القطعة السطمؽبة عمى الخخيطة، 
 إضافة إلى جسيع األحكام التشعيسية الخاصة بيا  

 
  

دائخة األراضي يتػ التحقق مؼ ممكية السؽاطؼ لقطعة األرض عؼ طخيق الخبط مع  .5
 مجيد لمتحقق مؼ السمكية   APIوالسداحة بؽاسطة 

  

 فؽاتيخكػ لتشفيح عسمية الجفع اإللكتخوني. -الخبط مع خجمة إي .6
في حال العثؽر عمى األحكام التشعيسية واتسام عسمية الجفع لمقطعة يتػ عخضيا ليقؽم  

قائسة السدتخجم بسخاجعتيا ومؼ ثػ تحجيج مكياس الخسػ السطمؽب مؼ خالل االختيار مؼ 
ثػ بعج الزغط عمى زر الطباعة يقؽم  ( ومؼ10000، 5000، 2500، 1000، 500)
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بحدب الشسؽذج السعتسج في اإلقميػ مع ( A4)يسيالشعام بتجييد وعخض مخطط مؽقع تشع
 عمى نسؽذج السخطط. QR codeإضافة ال 

 
رسالة نرية لمسدتخجم بعج الجفع تحتؽي عمى رابط لمسخطط بحيث  بأرساليقؽم الشعام  .7

  .PDFيسكؼ استعخاض السخطط عمى شكل ممف 
ان يحتؽي الشعام عمى شاشة خاصة بإجخاءات التحكػ والتعجيل لمسذخف تتزسؼ إمكانية  .8

 الخسسي.لغايات العسل  )مدؽدة(اصجار مخطط تشعيسي 
 مؽقع تشعيسي لمسؽاطشيؼ ان يحتؽي الشعام عمى شاشة اصجار مخطط  .9

 

 (Dashboardشاشات الستابعة ) 6.3
تسكؼ ىحه الؽظيفة السذخف عمى الشعام مؼ متابعة البيانات التي تػ إدخاليا بخرؽص األحكام  

مجخل،  التشعيسية )غيخالتشعيسية الخاصة بقطع األراضي التابعة لمدمطة وفقا لحالة االحكام 
.  مع إمكانية تؽزيع القطع بحدب صفة معتسج(بحاجة إلى تجقيق، بحاجة إلى اعتساد، أو 

االستعسال.  كسا يسكؼ مؼ خالل شاشات الستابعة معخفة عجد حاالت اصجار مخطط السؽقع 
  محجدة.التشعيسي خالل فتخات زمشية 
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 الالزمة: التقارير 6.4
 

 التاريخ.ارسالية مالية تبيؼ السدتحقات السالية حدب  •
 تبيؼ حخكات السدتخجميؼ. تقاريخ •
 يؼ الرالحيات لمسدتخجميؼ.بت تقاريخ •
 .( مدؽدة، . )مجفؽع،إصجارىا تبيؼ حالة كافة السخططات التي تػ  تقاريخ •
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مثل احرائية لمسخططات التشعيسية حدب الستغيخات السختمفة بالسخطط  ختقاري •
 ( التاريخارقام القطع،  االحؽاض، ،)االحكام

 تطمب خالل فتخة التشفيح. تقاريخاو اي  •
 

 التكشهلهجيا السدتخدمة لبشاء التطبيق:  6.5
 

• ArcGIS مؼ خالل بخمجية والستاحة ArcGIS  
 ArcGISلبخمجية  Active-Passiveباسػ تفعيل وتطبيق الدياسة األمشية السعخوفة  •

Server لزسان فاعمية وعسل الشعام. حيث تذسل ىحه الخاصية إمكانية تفعيل  وذلغ
الشعام الجغخافي الحي تػ بشاؤه عمى بيئتي عسل متذابيتيؼ وكل بيئة بسكان مشفرل عؼ 

 .مشفرميؼ( اآلخخ )خادميؼ
 

6.6    Web Service خدمة الهيب تفعيل :  
 

اصجار السخططات تتزسؼ كافة  لبخمجية web serviceيقؽم الستقجم ببشاء خجمة  •
 APIمؼ خالل  وذلغ PDFبسا فييا ترجيخه عمى صيغة الحقؽل الخئيدة في السخطط 

 وغيخىا. مثل اصجار امخ مباشخة اخخى بالدمطةربط الخجمة ضسؼ خجمات  لغايات
 

 
   العامة:الذروط  6.7

 Graphical Userالسدتخجم(  )لؽاجيات (إنجميدي /عخبي) المغةدعػ ثشائي  •
Interfaces. 

 Web based system andالؽيب )نعام وتطبيقات مبشية عمى تقشية  •
applicationsالجغخافية.    السعمؽمات  ( ونعػ (Web-GIS based application) 

 Chrome, Firefox, Safari and) الخئيديةمترفحات االنتخنت  جسيع دعػ •
Microsoft Edge ) 
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متابعة ورصج جسيع حخكات السدتخجميؼ في التعامل مع الشعام في حاالت طمب  •
بحيث الخجمة وتدجيل رقػ السدتخجم ووقت التعامل وحالة الطمب وغيخىا مؼ الحخكات 

 يسكؼ بشاء التقاريخ اإلحرائية الالزمة عؼ أعجاد السعامالت وغيخىا. 
جة في خ األمؼ الديبخاني والسعتسجسيع الخجمات متؽافقة مع السعاييخ العالسية ومعايي •

 .السسمكة األردنية الياشسية
الحي تػ تطؽيخه في جسيع اإلجخاءات والتطبيقات خالل  Source Codeتدميػ ال  •

  البتخا.العسل في السذخوع لدمطة إقميػ 
يسكؼ الؽصؽل إلييا مؼ  لالستخجام( والتيالسبدط  السداعجة )الذخحتؽفيخ شاشات  •

  االلكتخونية.خالل شاشة الخجمة 
شذخ السؽقع عمى االنتخنت ل SSLستقؽم الدمطة بتؽفيخ اسػ دوميؼ خاص مع شيادة  •

   HTTPS  مؼ 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; 



14 
 

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
 لسجة عام:   وصيانتيا الدمطةويذسل تحجيث رخص البخمجيات التالية السدجمة باسػ 

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

 
 العامة: السهاصفات 6.9
 تطبيق ادخال األحكام التشعيسية   •
 اصجار مخطط مؽقع تشعيسي مؼ قبل السؽاطؼ   •
األحؽال السجنية لمتحقق مؼ الخقػ الؽطشي  نعامالتالية )التكامل مع األنعسة الخارجية  •

   والسداحة(ونعام أي فؽاتيخك م وخجمات التحقق مؼ السمكية في دائخة األراضي 
 تفعيل الشعام عمىو  الستابعة ومخاقبة األداءبشاء لؽحات 

 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 الذركاءمع  والتكامل الربط 7.2

 
Connectivity Integration 

types 
Integration points Related 

service 
SGN Web-Service 

(GSB) 
 األحؽال السجنية -
 دائخة األراضي -

 والسداحة
االقتراد  وزارة -

 الخقسي والخيادة

اصجار مخطط 
 مؽقع تشعيسي

 
 الخارجيين:الذركاء      7.2.1
 من الرقم الهطشي. خدمة التحقق السدنية:األحهال  7.2.2
 السلكية.خدمات التحقق من  والسداحة:األراضي  دائرة 7.2.3
 االلكتروني.خدمة الدفع  مدفهعاتكم: شركة 7.2.4
 ألرسال Arabia Cell company :-القريرة  للرسائل اإللكترونية الحكهمة بهابة 7.2.5

 الطلب. حالة عن الطلب نرية لسقدم رسائل
 Email SMTP للخدمة.استزافة البهابة االلكترونية  والريادة:االقتراد الرقسي  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. 

 
 

 :SRSعسل وتقديم وثيقة  7.5
تقجيػ وثيقة تبيؼ فييا كافة االجخاءات والخبط مع الذخكاء الجاخمييؼ والخارجييؼ والحقؽل  

 إطالق ما يمدمالسدتخجمة والشساذج والتقاريخ الالزمة وكافة البيانات الستعمقة بالسدتخجميؼ وكل 
 االتستة.يشا ويتػ السرادقة عمييا مؼ قبل الدمطة قبل البجء في عسمية نالخجمة الكتخو 

 
 السعرفة: التدريب ونقل 7.6
عمييا مع السشاقص بعج  االتفاقعمى السشاقص ارفاق خطة تجريب في العخض الفشي ويتػ  .1

 عميو.اإلحالة 
 البتخا(.سمطة اقميػ )العسل التجريب في مؽقع ان يكؽن  .2
المؽجدتية الخاصة بالتجريب مؼ تجييدات القاعة والتختيبات الالزمة  تتحسل الدمطة األمؽر .3

  بالستجربيؼ.
 

 الريانة: 7.7
سشؽات بسا في ذلغ  3يػ جسيع خجمات الجعػ الفشي والريانة الؽقائية الالزمة لمشعام ولسجة جتق 

 .upgrades، updates, bug fixesاالصجارات لمشدخ القجيسة  الججيجة واصالحاإلصجارات 
 .لمبخمجية اصجار السخططات التشعيسية وذلغ
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 التشفيذ:مدة  7.8
يجب عمى السشاقص ان يقؽم بتحجيج وتؽزيع مجة العسل حدب مخاحل السذخوع مع مخاعاة  -

 .(تقؽيسيا ايؽم 90)مع االنعسة االخخى عمى ان ال تتجاوز السجة عؼ  والتكامميةالخبط 
مؼ قبل السشاقص  الفشي السقجميحق لمدمطة األخح في السجة الدمشية السحجدة في العخض  -

 نقرانيا.سؽاء زيادة فتخة او 
 

 اإلفراح:الدرية وعدم  7.9
حداسة وىي ضخورية لتقجيػ الخجمة وذات  ذات طبيعةان السعمؽمات التي تتعامل معيا الذخكة 

لحلغ فأن جسيع السعمؽمات الستاحة لمذخكة  العامة.اىسية بالمغة لغايات السحافعة عمى السرمحة 
عمييا عمى ىحا االساس دون حاجة  لغايات اتستة الخجمة الستفق عمييا تعج سخية ويجب التعامل

 بحلغ.الدمطة إلشعار الذخكة 
 

 (:ToRمرفهفة الذروط السرجعية ) 8
مرفؽفة الستطمبات في عخوضيػ وااللتدام بالريغة  أدراجعمى السقاوليؼ الستقجميؼ لمعطاء 

 السبيشة في الججول التالي:
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Bidder Comment (s) Reference
(s)\ 

page(s) 

Bidder 
Respons

e 
Comply: 
Yes \No)) 

Requirement NO. 

 بخمجية اصجار السخططات التشعيسية
 

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 أمــــــــؼ السعمؽمات  
    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 
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   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
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that provides all best practice 
capabilities. 
 

5 

ستقؽم الدمطة بتؽفيخ اسػ دوميؼ  •   
لشذخ  SSLخاص مع شيادة 

 السؽقع عمى االنتخنت مؼ خالل 
HTTPS 

2.2
6 

web serviceانذاء  خاصة بالبخمجية   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  

تديل  (web serviceتطؽيخ خجمات ويب )   
التخابط البيشي بيؼ التطبيقات واالنعسة 
وتجييد بيئة لمخبط اإللكتخوني مع الذخكاء 

 الخارجييؼ.
 

3.3 

لبخمجية اصجار  web serviceبشاء خجمة    
السخططات تتزسؼ كافة الحقؽل الخئيدة في 

 PDFالسخطط بسا فييا ترجيخه عمى صيغة 
لغايات ربط الخجمة  APIوذلغ مؼ خالل 

3.4 



36 
 

ضسؼ خجمات اخخى بالدمطة مثل اصجار 
 وغيخىا. امخ مباشخة

 
تطؽيخ نعام وتطبيقات مبشية عمى تقشية    

 الؽيب  
(Web based system and 

applications.ونعػ السعمؽمات الجغخافية ) 
(Web-GIS based application) 

3.5 

 مع كافة الذخكاء الخارجييؼ  والتكامل الخبط
 

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  

    
 الذركاء الخارجيين:

: خجمة التحقق مؼ الخقػ األحهال السدنية-
 الؽطشي.

: خجمات التحقق دائرة األراضي والسداحة-
 مؼ السمكية.

 خجمة الجفع االلكتخوني.: شركة مدفهعاتكم-
 للرسائل اإللكترونية الحكهمة بهابة-  

 Arabia Cell company :- القريرة
 حالة عؼ الطمب نرية لسقجم رسائل ألرسال
 الطمب.

: استزافة وزارة االقتراد الرقسي والريادة-
 Email SMTPالبؽابة االلكتخونية لمخجمة. 

 

4.4  
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  والســـــــــــــالي: يــــــــــــالفشالتقييم  9
 

 (.عالمة 75)%متطلبات وأسس التقييم الفشي  9.1
سيتػ اجخاء التقييػ الفشي لمسشاقريؼ الستقجميؼ بحيث يكؽن الحج االعمى لعالمة التقييػ الفشي 

 %( مؽزعة عمى الشحؽ التالي:75)
 

  عالمة( 15الستخررة )الخبرات  9.2
 

حيث يطمب مؼ السشاقص ان يبيؼ في  ومتطمباتو،تتزسؼ مذاريع مساثمة مؼ حيث طبيعة العسل 
مذابية -عمى االقل–حكؽمية العخض الفشي السقجم مؼ خاللو انو قام بعسل تشفيح ثالثة مذاريع 

 يمي: مؼ حيث الخجمة السطمؽبة مؽضحة كسا
 السذخوع.اسػ  -1
 العسل.اسػ صاحب  -2
 تو.ومكؽناوصف مفرل لمسذخوع  -3
 السذخوع.مجة  -4
 انجازه. بالسذخوع وتاريختاريخ البجء  -5
 لمسذخوع. التقجيخيةالكمفة  -6
 ميسة.اي معمؽمة اخخى يخى السشاقص بأنيا  -7
مؼ قبل السشاقص وبيؼ مكؽنات  السساثل السدسى مكؽنات السذخوعوصف مقارن بيؼ  -8

 العطاء.مذخوع ىحا 
 ؽل.االصان يتػ ارفاق شيادات مؽثقة مؼ صاحب العسل حدب   -9
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 عالمات(: 10)حجم وامكانات الذركة  9.3
 

-اقميسياً –انتذار الذخكة /السؤسدة محميًا  السؽظفيؼ،عجد  الذخكة،سشؽات انذاء  )عجدتتزسؼ 
 الذخكة(. عسل مجاالت عالسيا،

 
 عالمات(: 10)السؤهالت والخبرات  9.4

السؽظفيؼ وترسيػ وتطؽيخ الخجمات  )خبخات السذخوع وفخيقو ومؤىالت مجيختتزسؼ خبخة 
 الفشي(.خبخات السؽظفيؼ في تقجيػ خجمات الريانة والجعػ – اإللكتخونية

 
 :عالمات( 5)االقلومدة التهريد  الدسعة السهشية 9.5

 
مع الجيات التي عسمت معيا الذخكة سابقًا ألعسال مذابية  نتائج االترالسيتػ التقييػ بشاء عمى 

الفعمية عمى تشفيح  والقجرة السطمؽبة.االلتدام بتقجيػ السطمؽب بالدخعة والجؽدة  )مجىولكياس 
  وفعالية(.السطمؽب بكفاءة 

 
 .عالمات( 5)ونقل السعرفة  التدريب 9.6

 العسل.تقجيػ خطة تجريب ونقل معخفة وبحدب نطاق 
 

 . عالمات( 5)الريانة والدعم الفشي  9.7
 الفشي.تقجيػ خطة عسل لمجعػ  
 

 .عالمات( 5)خطة العسل والبرنامج الزمشي لتشفيذ مراحل السذروع  9.8
 

 عالمة(. 20)االستجابة للسهاصفات الفشية وشروط العطاء  9.9
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 تفريمي.ان يذسل العخض السالي تكمفة جسيع البشؽد السطمؽبة في العطاء وبذكل  -1
عالمة %مؼ 70سيتػ اعتساد العخض السالي مؼ اي متقجم في حال تحكيقو عمى االقل  -2

 العخض الفشي.
 
 عالمة(. 25العرض السالي السقدم )% 9.10
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 (1مرفق )
 مخطط سير العملية:
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 اجراءات اصدار مخطط موقع وترسيم

 اسم الخدمة )طلب اصدار مخطط مهقع وترسيم( 

الفئة/ الفئات السدتفيجة مؼ 
 الخجمة 

جسيع االفخاد والؽزارات والسؤسدات الحكؽمية والذخكات والسؤسدات 
الخاصة التي تسمغ قطع ارضي ضسؼ حجود سمطة اقميػ البتخا التشسؽي 

 الدياحي 

 السؽقع االلكتخوني لمدمطة  مكان/ أماكؼ تقجيػ الخجمة

شخوط الحرؽل عمى الخجمة 
 )إن وججت(

 اقميػ البتخا التشسؽي الدياحيلجسيع االراضي الؽاقعة ضسؼ حجود سمطة 

الؽثائق السطمؽبة وأماكؼ 
 الحرؽل عمييا

 الخقػ الؽطشي -1

 رقػ اليؽية الذخرية -2

 القخية -3

 الحؽض -4

 الحي -5

 رقػ القطعة -6

 رقػ الياتف -7

إجخاءات/ خطؽات تقجيػ 
 الخجمة

تقؽم الدمطة مؼ خالل قدػ التشعيػ والتخطيط بسجيخية التشعيػ  -1
واإلدارية لطمب مخطط مؽقع وتخسيػ بتحجيج الستطمبات القانؽنية 

واإلعالن عؼ ذلغ في جسيع الؽسائل الستاحة لستمقي الخجمة والستسثمة 
   :في

 .السؽقع اإللكتخوني 

 .المؽحات اإلعالنية 
وثػ  الخجمات االلكتخونية الى بؽابة يقؽم متمقي الخجمة بالجخؽل  -2

البيانات  وتعبئة الزغط عمى رابط مخطط مؽقع وتخسيػ
 السطمؽبة.والسعمؽمات 

الخبط مع دائخة األراضي لمتحقق مؼ صحة البيانات والسعمؽمات  -3
السجخمة لمشسؽذج وفي حال كانت البيانات غيخ صحيحة يعيخ 

رسالة تححيخية، اما اذا كانت البيانات صحيحة يتػ التحقق 



43 
 

 

 

 

 

 

 

إلكسال اصجار مخطط  SMSبؽاسطة ارسال رمد التحقق 
   .مؽقع وتخسيػ

ألخح السعمؽمات  طمب خجمة مخطط مؽقع وتخسيػ الى الدمطة يخسل -4
 مؼ قاعجة بيانات الدمطة.

في حال وجؽد قيج عمى قطعة األرض يتػ ارسال رسالة لمسؽاطؼ  -5
. وفي حال عجم وجؽد قيؽد عمى قطعة SMSبسخاجعة اإلقميػ بؽاسطة 

األرض يتػ إظيار السخطط برؽرة تجخيبية لالطالع فقط قبل إكسال 
 مية طباعة األصل.عس

مؼ قبل  األصلمخطط مؽقع وتخسيػ طباعة اختيار  في حال -6
 متمقي الخجمة يقؽم الشعام بإصجار رقػ دفع الكتخوني لغايات دفع الخسؽم

 .اإلصجارالستختبة عمى 

بعج الجفع االلكتخوني يقؽم الشعام بأرسال رسالة قريخة لستمقي الخجمة  -7
سخطط مؽقع عسل ل يؽما 14مجتو  تزسؼ رابط تحسيلت ةعمى ىاتف

لغايات التحقق االلكتخوني ويعتبخ  QR Codeيحسل  وتخسيػ
يتػ السرادقة عمى سشة مؼ تاريخ اإلصجار. و صالح لغاية السخطط 

السؽجؽد عمى  QR Code مخطط مؽقع وتخسيػ مؼ خالل فحص 
 السخطط مؼ خالل رابط خاص ليحه الغاية.

السؤسدات الذخيكة في تقجيػ 
 الخجمة وأدوارىا )إن وججت(

 .دائخة االراضي والسداحة -1
 دائخة األحؽال السجنية. -2

 حدب صفة االستعسال السرادق عمييا عمى السخططات التشعيسية رسؽم الخجمة

الشساذج السدتخجمة ومكان 
 الحرؽل عمييا

مؽقع سمطة إقميػ البتخا التشسؽي الدياحي، بؽابة الخجمات االلكتخونية ثػ 
 مخطط مؽقع وتخسيػ رابطباختيار 

 دقائق 11 وقت انجاز الخجمة
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 السسمكة االردنيو الياشسية

 سمطة إقميػ البتخا التشسؽي الدياحي
 

 
    
 
 
 
 
 

2022/ 10. ع م   
الخاص  بسذروع   

 (مخطط مهقع تشعيسي)السخططات صدار أتستة أ
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 الولحق 2 –ج 
Appendix 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(مخطط مهقع تشعيسي)صدار السخططات أتستة أ 2022/ 10. ع م 

 ْزا انًهؾك عضءا" يٍ ارفبلٍخ انؼمذ  ٌؼزجش  ■
 

ٌّ انًمبٔل يهضو  يالؽظخ: ثبعزضُبء انجُٕد انزً رًذ رؼجئزٓب ٔفمبً نًزطهجبد طبؽت انؼًم ، فإ

 ثبعزكًبل انجٍبَبد انزبنٍخ لجم رمذٌى ػشػّ .

 انجٍبٌ انًٕػٕع انًبدح

 انًٕاطفبد انفٍُخ انؼبيخ ٔانخبطخ انًزؼهمخ  انًٕاطفبد 1/1/2

. 4 .  انًٍبِ ٔانًغبسي3. انطشق 2األثٍُخ   . 1

 االعزشبسٌخانخذيبد 

  انًخططبد 1/1/3

 يٍ لًٍخ انؼشع ( %3)  كفبنخ انذخٕل فً انًُبلظخ 

ً  (90) يذح اإلَغبص  1/1/9  يش انًجبششِأيٍ ربسٌخ  ٌٕيبً رمًٌٍٕب

 االرفبلٍخ -1 أٔنٌٕخ ٔصبئك انؼمذ 1/3

 انششٔؽ انخبطخ -2  

 انششٔؽ انؼبيخ -3  

 انًٕاطفبد -4  

 انًخططبد -5  

 رظًٍى انًمبٔل ) إٌ ٔعذ( -6  

 عذأل انكًٍبد -7  

 انمبٌَٕ األسدًَ انمبٌَٕ انزي ٌؾكى انؼمذ 1/4

 انهغخ انؼشثٍخ نغخ انؼمذ 1/5

 ثزبسٌخ انًجبششح رٕفٍش انًٕلغ 2/1

  يًضم طبؽت انؼًم 3/1

  انًُٓذط 3/2

 ػًبٌ األداء ) كفبنخ انزُفٍز(  4/4

 انمًٍخ -        

 انؼمذ% ( يٍ لًٍخ 10)

 % ( لًٍخ األشغبل انًُغضح5) كفبنخ إطالػ انؼٍٕة )كفبنخ انظٍبَخ ( 

 يزطهجبد رظًٍى انًمبٔل 5/1

 ) إٌ ٔعذ انزظًٍى( 

 

  -ػهى انًمبٔل رمذًٌّ –ثشَبيظ انؼًم  7/2

 انًُٕرط

( أٌبو يٍ ربسٌخ انًجبششح ثشَبيظ 7خالل )

 خطً
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 رؼٌٕؼبد انزأخٍش  7/4

 انمًٍخ -     

 انؾذ األلظى -     

 ( دٌُبس ػٍ كم ٌٕو رأخٍش 50)

 

 %( يٍ لًٍخ انؼمذ15)

 

   
 فزشح اإلشؼبس ثإطالػ انؼٍٕة  9/1

 ) فزشح انظٍبَخ (

يٍ ربسٌخ إَغبص األشغبل رمًٌٍٕب ( ٌٕيبً 1095)

 (8/2ثًٕعت انًبدح )

  انزغٍـٍشاد: انؼًم ثبنًٍبٔيخ 10/2

 ثبنكٍم يغ عذٔل انكًٍبد  ■ رمذٌش لًٍخ األشغبل 11/1
 

 ثبنًمطٕع  ■  
 

 %( نهًٕاد ٔانزغٍٓضاد اَنٍخ انًٕسدح 80) انُغجخ انًئٌٕخ يمبثم انزؾؼٍشاد 11/2
 

 %( يٍ لًٍخ انجُذ أًٌٓب ألم80أٔ )  

 ( دٌُبس 0) انؾذ األدَى نمًٍخ انذفؼخ انًشؽهٍخ 11/3

 دفؼخ%( يٍ لًٍخ كم 0) َغجخ انًجبنغ انًؾزغضح 11/4

 انذٌُبس األسدًَ ػًهخ انذفغ 11/7

  انفبئذح انمبٍََٕخ ػهى انذفؼبد انًزأخشح 11/8

انزأيٍُبد انًطهٕة يٍ انًمبٔل  14/1

 اعزظذاسْب

 

 %( يٍ لًٍخ انؼمذ115) األشغبل ثًب فٍٓب انًٕاد ٔانزغٍٓضاد -أ 

 انمًٍخ االعزجذانٍخ يؼذاد انًمبٔل -ة   

 ــــــــــ   ( دٌُبس ػٍ كم ؽبدس يُفشد  )  ػذ انطشف انضبنش -ط   
 يًٓب ثهغ ػذد انؾٕادس

  انًغزخذيٍٍ ٔانؼًبل -د   
 عهطخ رؼٍـٍٍ يغهظ فغ انخالفبد 15/1

 )إرا نى ٌزى اإلرفبق ػهى رؼٍـٍُٓب(

 عًؼٍخ انًؾكًٍٍ األسدٍَـٍٍ

  انزؾكٍى : 15/3

 األسدٍَخ انٓبشًٍخثًٕعت لبٌَٕ انًًهكخ  انمبٌَٕ انٕاعت انزطجٍك        

 األسدٌ  يكبٌ انزؾكٍى      

 انهغخ انؼشثٍخ نغخ انزؾكٍى     

 ػذد انًؾكًٍٍ     

 

 

 

 ٔاؽذ
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 ًوورج اتفاقية العقذ 4 –ج 
 

agreement 
 

 صاحة العول :

 
   

  الوقـــاول :
___________________________________________________________ 

صذاس أتوتة أ 2022/ 10 ع تالعطاء سقن م . ٌشغت طبؽت انؼًم فً رُفٍز األشغبل انًزؼهمخ ثـ : 

 ٔانًكٌٕ يٍ: ؽغت عذٔل انكًٍبد  انًشفك  (هخطط هوقغ تٌظيوي)الوخططات 
 

 

 (   OFFERالعشض   )  أوالً:

 نمذ لبو انًمبٔل ثزفؾض انٕصبئك انًذسعخ فً انًهؾك ، ٔانزي ٌؼزجش عضءاً ال ٌزغضأ يٍ ْزِ

االرفبلٍخ ، ٌٔؼشع انًمبٔل اٌ ٌمٕو ثزُفٍز األشغبل ٔإطالػ أٌخ ػٍٕة فٍٓب ٔفمبً نًزطهجبد انؼمذ ، 

(  أٔ أي يجهغ آخش ٌظجؼ يغزؾمبً نّ ثًٕعت أؽكبو انؼمذ .             يمبثم يجهغ إعًبنً لذسِ )  

ؽت انؼًم لجٕنّ إٌ ْزا انؼشع ، انزي رمذو انًمبٔل ثُغخزٍٍ أطهٍزٍٍ يٕلؼزٍٍ يُّ ، ًٌكٍ نظب

       . 2022ثزٕلٍؼّ ٔإػبدح َغخخ أطهٍخ ٔاؽذح يُّ إنى انًمبٔل ٔرنك لجم ربسٌخ    /    /

                                        

إٌ انًمبٔل يزفٓى نؾك طبؽت انؼًم ثأَّ غٍش يهضو ثمجٕل الم األعؼبس أٔ لجٕل أي ػشع رى 

 رغهًّ نزُفٍز األشغبل .

 رٕلٍغ انًمبٔل : .............................

 انزبسٌـــخ :   ..............................

 

 ( : ACCEPTANCEقثول )  ثاًياً:
 

ٌّ طبؽت انؼًم ، ثًغشد رٕلٍؼّ أدَبِ ، لذ لجم ثؼشع انًمبٔل ٌٕٔافك اَّ إصاء لٍبو انًمبٔل  إ

 ثًٕافبرّ ثبنذفؼبد ؽغت أؽكبو انؼمذ.ثزُفٍز األشغبل ٔإطالػ أٌخ ػٍٕة فٍٓب ، عٍمٕو 

 (          )لًٍخ انؼمذ: 

 هش الوثاششٍ.أهي تاسيخ يوها تقويويا  تسعوى (90)يذح اإلَغبص:..

 
 رؼزجش ْزِ االرفبلٍخ َبفزح ثزبسٌخ رغهى انًمبٔل نهُغخخ األطهٍخ انًٕلؼخ يٍ لجم طبؽت انؼًم.

 
 

 رٕلٍغ طبؽت انؼًم: ...................................

 ثبنزٕلٍغ ػُّ : .............................انًفٕع 

 ٔظٍفزّ : .........................

  انزبسٌخ: .........................
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 ًوورج ضواى األداء ) كفالة التٌفيز ( 6 –ج 
Performance Guarantee 

 
 

 

 ...................................................................................: إنى انغبدح
 .. 

 : .................................................................. ٌغشَب إػاليكى ثأٌ يظشفُب

 
 .......................لذ كفم ثكفبنخ يبنٍخ ، انًمبٔل:...........................................

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

 

 ثخظٕص انؼطبء سلى )      /    (

 انًزؼهك ثًششٔع :..............................................................................

 ) ........................................( دٌُبس أسدًَ................................. ثًجهغ :

.................................................................ٔرنك نؼًبٌ رُفٍز انؼطبء انًؾبل ػهٍّ 

نكى . ثًغشد ٔسٔد أٔل ؽغت انششٔؽ انٕاسدح فً ٔصبئك ػمذ انًمبٔنخ ، ٔأَُب َزؼٓذ ثأٌ َذفغ 

ؽهت خطً يُكى انًجهغ انًزكٕس أٔ أي عضء رطهجَّٕ يُّ ثذٌٔ أي رؾفع أٔ ششؽ. يغ ركش 

ٌّ انًمبٔل لذ سفغ أٔ أخفك فً رُفٍز أي يٍ انزضايبرّ ثًٕعت  األعجبة انذاػٍخ نٓزا انطهت ثأ

 ء انذفغ .انؼمذ . ٔرنك ثظشف انُظش ػٍ أي اػزشاع أٔ يمبػبح يٍ عبَت انًمبٔل ػهى إعشا

 

ٔرجمى ْزِ انكفبنخ عبسٌخ انًفؼٕل يٍ ربسٌخ إطذاسْب ٔنؾٍٍ رغهى األشغبل انًُغضح ثًٕعت انؼمذ 

انًؾذد يجذئٍبً ثزبسٌخ..................... شٓش.....................يٍ ػبو...................... يب نى ٌزى 

 رًذٌذْب أٔ رغذٌذْب ثُبء" ػهى ؽهت طبؽت انؼًم .

 

 

 رٕلٍغ انكفٍم/ يظشف:....................
 

 انًفٕع ثبنزٕلٍغ : .......................      
 

 انزبسٌــــخ  : .......................                                                       

 

 

 

 

 



49 
 

 ًوورج ضواى إصالح العيوب ) كفالة الصياًة ( 7 –ج 
Defects Liability Guarantee 

 
 إنى انغبدح :.....................................................................................

ٌّ يظشفُب: ....................................................................  ٌغشَب إػاليكى ثأ

 ..................................................................لذ كفم ثكفبنخ يبنٍخ ، انًمبٔل: 

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

 ثخظٕص انؼطبء سلى )      /     (

 ...................................انًزؼهك ثًششٔع : ..........................................

 ثًجهغ : ) ........................................( دٌُبس أسدًَ.................................

.................................................................................................ٔرنك ػًبَبً 

ل نزُفٍز عًٍغ انزضايبرّ فًٍب ٌخض أػًبل اإلطالؽبد ٔانظٍبَخ ثًٕعت أؽكبو ػمذ النزضاو انًمبٔ

انًجهغ انًزكٕس  -ثًغشد ٔسٔد أٔل ؽهت خطً يُكى  -انًمبٔنخ انًٕعض.  ٔإَُب َزؼٓذ ثأٌ َذفغ نكى 

أٔ أي عضء رطهجَّٕ يُّ ثذٌٔ أي رؾفع أٔ ششؽ / يغ ركش األعجبة انذاػٍخ نٓزا انطهت ثأٌ 

سفغ أٔ أخفك فً رُفٍز انزضايبرّ فًٍب ٌخض أػًبل اإلطالؽبد ٔانظٍبَخ ثًٕعت  انًمبٔل لذ

 انؼمذ ، ٔكزنك ثظشف انُظش ػٍ أي اػزشاع أٔ يمبػبح يٍ عبَت انًمبٔل ػهى إعشاء انذفغ .

 

ٔرجمى ْزِ انكفبنخ عبسٌخ انًفؼٕل يٍ ربسٌخ إطذاسْب ٔنؾٍٍ انزغهى انُٓبئً نألشغبل  ثًٕعت 

بٔل ثإكًبل انُٕالض ٔاإلطالؽبد انًطهٕثخ يب نى ٌزى رًذٌذْب أٔ رغذٌذْب ثُبء" انؼمذ ٔلٍبو انًم

 ػهى ؽهت طبؽت انؼًم .

 رٕلٍغ انكفٍم/ يظشف:....................
 

 انًفٕع ثبنزٕلٍغ : .......................      
 

 ......................انزبسٌــــخ  : .                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 8 -ج

 نموذج  مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال 
 
 
 

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

 

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

 

 نقرنحنالموقعٌن فً أدناه ....................................................................

 

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

 

 بأنناقبضنامن صاحب العمل ............       مبلغ ) ...................... ( دٌناراً أردنٌاً.

 وذلك قٌمةدفعةاإلنجازعندتسلم االنشاء عن مشروع...........................................

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

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

ضناها األردنٌة الهاشمٌة من المبلغ المذكور أعاله ومن كافة المبالغ التً سبق وأن قب المملكة

على حساب مشروع المذكور أعاله مع تحفظنا وتعهدنا بتقدٌم تفاصٌل أٌة مطالبات ندعً بها 

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

ً من تارٌخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتٌة )دون أن  خالل فترة اثنان واربعون ٌوما

.............. بصحة هذه المطالبات ( وفً حالة عدم ٌشكل هذا إقراراً من صاحب العمل ......

تقدٌم هذه المطالبات خالل المدة المذكورة نكون قد أسقطنا حقنا بأٌة مطالبة مهما كان نوعها 

وقٌمتها بحٌث تبرأ ذمة صاحب العمل ......................... وحكومة المملكة األردنٌة 

 لمبٌن أعاله السابقة لتارٌخ تسلم المشروعالهاشمٌة من أي حق أو عالقة بالمشروع ا

 وعلٌه نوقع تحرٌراً فً .....................................

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

 اسم المفوض بالتوقٌع: ....................................

 ..................................توقٌع المفوض بالتوقٌع: 

 الخاتم:
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Discharge Statement 

 

 

 ألش أَب انًٕلغ إيؼبئً ٔخبرًً أدَبِ :

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

 

 َمش َؾٍ انًٕلؼٍٍ إيؼبءارُب ٔخبرًُب فً أدَبِ :

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

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

 

 ثأَُب لجؼُب يٍ ................................ يجهغ ) .....................( دٌُبساً أسدٍَبً .

 ٔرنك لًٍخ انذفؼخ انخزبيٍخ ػٍ يششٔع إَشبء :

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

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

 

 يٕػٕع انؼطبء سلى :

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

َظشػ ثًٕعت ْزا اإللشاس أَُب لذ لًُب ثزمذٌى كبفخ يطبنجبرُب انًزؼهمخ ثبنؼمذ ٔثٓزا فإَُب َجشئ 

ريخ......................................................... ٔؽكٕيخ انًًهكخ األسدٍَخ انٓبشًٍخ يٍ أي 

 ؽك أٔ ػاللخ ثبنًششٔع انًجٍٍ أػالِ إثشاء يطهمبً .

 

 َٕلغ رؾشٌشاً فً ...................................ٔػهٍّ 

 اعى انًزؼٓذ : ............................................

 اعى انًفٕع ثبنزٕلٍغ: ...................................

 رٕلٍغ انًفٕع ثبنزٕلٍغ: ................................

 

 انخبرى:

 

 

 


