
 

 

 

 

 

 

 

 

 سلطة إقلٌم البترا التنموي السٌاحً

 (RFPطلب تقدٌم عروض )

 تخطٌط وتصمٌم منطقة سكنٌة شروعم

 

 تخطٌط وتصمٌم منطقة سكنٌة شروع م اسم المشروع

 محلٌة متخصصة شركات طبٌعة العمل

ٌوماً تقوٌمٌاً  180 مدة العمل المتوقعة  

 السٌاحًإقلٌم البترا التنموي األردن،  منطقة العمل

2020/    / تارٌخ البدء المتوقع  

 2021/    / تارٌخ االنتهاء المتوقع

  



 جدول المحتوٌات

 2 ........................................................................................................................................................ مقدمة .1

 2 ..................................................................................................................... عن إقلٌم البترا 1.1

 2 ...................................................................................... لٌم البترا التنموي السٌاحًعن سلطة إق 2.1

 3 ......................................................................................................................................... مبررات المشروع .2

 3 ........................................................................................................................................... أهداف المشروع .3

 3 ................................................................................................................................................. نطاق العمل .4

 4 ............................................................................................................................................... منهجٌة العمل .5

 4 ......................................................................................................................................... المهام والنشاطات .6

 4 ....................... (.Site Contextual Analysisالمرحلة األولى )التحضٌرٌة(: استطالع وتحلٌل الموقع ) 1.6

 4 ....................................... (.EIA( وتقٌٌم األثر البٌئً )Site Surveyة: الرفع المساحً )المرحلة الثانٌ 2.6

 5 ..................................................................... المرحلة الثالثة: تصمٌم بنٌة تحتٌة وخدماتٌة للموقع. 3.6

 5 ..................................................................................... المرحلة الرابعة: تصمٌم حضري للموقع 4.6

 5 ....................................................................... المرحلة الخامسة )النهائٌة(: تسلٌم الوثائق النهائٌة 5.6

 6 ...................................................................................................................................... اإلطار الزمنً للمهام .7

 7 ................................................................................................................................................. مركز العمل .8

 7 ................................................................................................................. شروط ومؤهالت الشركة االستشارٌة .9

 7 ............................................................................................................................................... معاٌٌر التقٌٌم .10

 8 ............................................................................................................ العروض الفنٌة:تقٌٌم  1.10

 8 .............................................................................................................تقٌٌم العروض المالٌة 2.10

 01 .................................................................................................................................................. المرفقات .11

 01 .............. (Urban Design: الخبرات العامة للشركة فً مجاالت تصمٌم الفضاءات الحضرٌة )1المرفق  1.11

 01 .................................................................................... : نموذج الخبرات المتخصصة2المرفق  2.11

 01 .................................................................... ً للشركة: خبرات وتخصصات الجهاز الفن3المرفق  3.11

 00 ........................................................ : نموذج المؤهالت والخبرات المطلوبة للجهاز الفن4ًالمرفق  4.11

 00 ................................................ المعٌار األول-: تقٌٌم الملف الشخصً والخبرات والقدرات 5المرفق  5.11

 00 ............................................................................ المعٌار الثانً-: تقٌٌم منهجٌة العمل 6المرفق  6.11

 01 .......................................................... المعٌار الثالث-: تقٌٌم مؤهالت وكفاءات الموظفٌن 7المرفق  7.11

 

 

 

  



 همدهت .1

 البتراإللٍن عي  1.1

ٌقع إقلٌم البترا فً الجزء الجنوبً من األردن 

كم  011كم عن العاصمة عمان و 134على بعد 

 330شمال مدٌنة العقبة. ٌغطً اإلقلٌم مساحة 

كٌلومتر مربع  150كٌلو متر مربع منها 

 ٌضم اإلقلٌم. كما ةالبترا األثرٌلمحمٌة مخصصة 

هً وادي موسى، الطٌبة،  ست مجتمعات حضرٌة

ٌبلغ عدد  غة، أم صٌحون والبٌضا.الراجف، دال

البترا  . تم تصنٌفمواطنألف  31سكانها حوالً 

كموقع للتراث العالمً للٌونسكو  )المدٌنة الوردٌة(

، باإلضافة الى اختٌارها كثانً 0874عام 

عام أعجوبة من عجائب العالم السبعة الجدٌدة 

، والتً تعتبر من أكثر مناطق الجذب 1116

 ن.السٌاحً فً األرد

 

 سلطت إللٍن البترا التٌوىي السٍبحًعي  1.1

وتهدف الى تنمٌة  1118تأسست عام  وإداريالبترا التنموي السٌاحً شخصٌة اعتبارٌة ذات استقالل مالً  إقلٌمسلطة 

 واإلشرافالسلطة  إدارةوتطوٌره سٌاحٌاً واقتصادٌاً واجتماعٌاً وثقافٌاً والمساهمة فً تنمٌة المجتمع المحلً وٌتولى  اإلقلٌم

على شؤونها مجلس ٌسمى )مجلس المفوضٌن( ٌتألف من خمسة أعضاء بمن فٌهم الرئٌس ونائبه على أن ٌكون أحدهم 

وتهدف السلطة  الملكٌة السامٌة. اإلرادةالمحمٌة وٌعٌنون بقرار من مجلس الوزراء وٌقترن تعٌٌنهم بصدور  إلدارةمفوضاً 

  الى:

 .لتنسٌق مع الهٌئات الوطنٌة والدولٌة ذات العالقة بالقطاع االقتصاديوتطوٌر السٌاحة بالتعاون وا إدارة 0.1.0

 .االقتصادٌة المختلفة األنشطةمارسة متوفٌر البٌئة االستثمارٌة الالزمة ل 1.1.0

وأعمال صٌانتها وترمٌمها بالمشاركة مع  األثرٌةالمساهمة فً وضع استراتٌجٌة شاملة لحماٌة المواقع  2.1.0

 .العامة اآلثاردائرة 

علٌها وتعٌٌن المناطق التً  والمحافظةالمناطق والمبانً ذات القٌمة التراثٌة وتوثٌقها وتطوٌرها تحدٌد  3.1.0

 .السٌاحٌة لألغراضٌمكن أن تتمتع بممٌزات ٌمكن استغاللها 

مشارٌع لهم  إنشاءوالمؤسسات الخاصة العاملة بما فً ذلك دعم  اإلقلٌمتطوٌر الوضع االجتماعً لسكان  4.1.0

 .فً مجال الحرف والصناعات التقلٌدٌة والشعبٌة والخدمات المساندة للسٌاحة

 األسسالمساهمة فً حماٌة البٌئة ومصادر المٌاه والموارد الطبٌعٌة والتنوع البٌولوجً وفً وضع  5.1.0

 .والمعاٌٌر الالزمة لذلك

 ٌلبً احتٌاجاته لخلق تنمٌة مستدامة. وبما  باإلقلٌموضع الخطط الالزمة لتنمٌة قدرات الموارد البشرٌة  6.1.0



 الوشروع هبرراث .1

والتً اصبحت من اكثر مناطق اللواء اكتظاظا قرٌة أم صٌحون؛ التً ٌسكنها ما ٌقارب على أربعة آالف نسمة،  0.1

وخصوصا لجٌل الشباب، وخصوصا سكنٌا، وٌعانً سكانها من عدم توفر اماكن جدٌدة الستٌعاب التوسع العمرانً 

. وقد أثرت هذه الجغرافٌا على طبٌعة المعٌشة لسكان أم صٌحون جغرافٌا بالقرب من الموقع االثريلوجودها 

بحٌث توجهوا للعمل فً السٌاحة واعتمدوا علٌها اعتماداً كبٌراً وهذا األمر انعكس سلبٌاً على تحصٌل المجتمع 

الستٌعاب االعداد الجدٌدة من جٌل الشباب جدٌد  إنشاء تجمع سكنًالعلمً واالجتماعً. ومن هنا جاءت فكرة 

وتقدٌم خدمات مناسبة لهذه المجتمع بحٌث تعمل على تعزٌز الحٌاة االجتماعٌة لدٌهم وتوفٌر فرص جدٌدة مناسبة 

 لحٌاة كرٌمة. 

( لتقدٌم خدمات استشارٌة RFPتعلق بطلب تقدٌم )السلطة والتً ت( من قبل TORs) ٌةشروط المرجعالٌتم إصدار  1.1

 مناسبة. لسكان أم صٌحون وإٌجاد حلول جذرٌة للتوسع الطبٌعً بإٌجاد مدٌنة حضرٌة متكاملة ق تتعل

لبترا والمناطق المحٌطة بها، وتضمن الخطط الرئٌسٌة إلقلٌم ابتطوٌر خطط رئٌسٌة شاملة  السلطةقامت وقد  2.1

البٌئً المرتبطة بها. تم تطوٌر  المطورة استدامة األصول الطبٌعٌة والثقافٌة للموقع والحفاظ على خدمات النظام

تتضمن جمٌع األطر التنظٌمٌة والسٌاسات واللوائح والمبادئ  والتً الخطة بمشاركة قوٌة من أصحاب المصلحة

وٌتم حالٌا اجراء  .التغٌٌرات السٌاحٌة األخٌرة التً حدثت على المستوٌٌن الوطنً واإلقلٌمًبما ٌخدم التوجٌهٌة 

مولً لنتمكن من تحدٌث جمٌع المعلومات والدراسات التً وردت فً الخطة والتً تم مراجعة شاملة للمخطط الش

 . 1101اصدارها بعام 

 أهداف الوشروع .3

بدبدا  -لسكان أم صٌحون فً منطقة بٌضا للتوسع العمرانً الطبٌعً تخطٌط وتصمٌم مدٌنة متكاملة الهدف الرئٌسً للمشروع 

، مدارس للذكور واإلناث، مجمع تجاري، مسجد، شبكة طرق شاملوحدة، مركز صحً  341تتضمن وحدات سكنٌة عدد 

 :وتقسٌم العمل المطلوب إلىمرتبطة بالطرق الرئٌسٌة الخارجٌة 

 .تصمٌم هندسً حضري مفصل للموقع العام 0.2

 .قع العامتصمٌم بنٌة تحتٌة متكاملة للمو 1.2

 .تقدٌم تقدٌر لتكلفة المشروع اإلجمالٌة 2.2

 ًطبق العول .4

ٌجب مراعاة الجوانب كما و أعاله لهذه االختصاصات. مذكورةبناًء على األهداف الرئٌسٌة والمحددة ال عملتم تحدٌد نطاق هذه ال

 :عملالتالٌة وأخذها فً االعتبار أثناء ال

اإلنارة  )خدمات البنٌة التحتٌة( مثل هندسٌة للوحدات السكنٌة شاملةإٌجاد تصامٌم ومخططات إلى السلطة  تسعى 0.3

والمٌاه والصرف الصحً وخدمات االتصاالت واإلنترنت، باإلضافة تصامٌم للشوارع الداخلٌة والشارع الرئٌسً 

الوحدات السكنٌة  المؤدي للمدٌنة السكنٌة، على أن تكون هذه التصامٌم قابلة للتوسع والزٌادة مستقبالً بما فٌها زٌادة

والخدمات العامة مثل المدارس والمركز الصحً والمسجد والمجمع التجاري والصرف الصحً وقنوات تصرٌف 

سنة، وآلٌة ربط هذه الخدمات مع الخدمات  21مٌاه األمطار بما ٌخدم الزٌادات المتوقعة للسكان ولمدة ال تقل عن 

 .هالً أم صٌحونلظروف االجتماعٌة ألامن أجل تحسٌن  ةالرئٌسٌة فً المناطق المجاور



 .السلطة إشراف هذه التصامٌم تحتٌتم وضع  1.3

 لهٌهجٍت العو .5

ٌطلب من الشركات المتقدمة بٌان منهجٌة العمل التً سٌتم اتباعها أثناء العمل فً المشروع وحسب المراحل المبٌنة فً بند المهام 

 والنشاطات بحٌث تبٌن ما ٌلً:

 .واضح لحالة وتحدٌات ومتطلبات سلطة إقلٌم البترا بشكل للعطاء المتقدم فهم 0.4

 لعوامل نجاح المشروع. واضحفهم  1.4

 توضٌح شامل للمنهجٌة التً سٌتم نشرها فً تنفٌذ العمل. 2.4

 بٌان وإرفاق جدول األنشطة والجدول الزمنً الشامل الستكمال الخدمات. 3.4

 النظر فً أي مكمالت.كذلك التزام واضح بجمٌع النتائج، و 4.4

 النهائٌة التً ٌمكن إدراجها فً مقترحات مقدمً العروض.النتائج  5.4

 .وغٌرهم موظفً السلطة إلى المشروع خالل المعرفة لنقل خطة 6.4

 والٌشبطبثهبم وال .6

 .(Site Contextual Analysis) : استطالع وتحلٍل الوىلع)التحضٍرٌت( الورحلت األولى 1.6

اإلشكالٌات والتحدٌات التً تواجهها منطقة الدراسة والقٌام بتحدٌد ٌتم فً هذه المرحلة تحلٌل الموقع بما ٌقود الى تحدٌد 

 توصٌات محددة وواضحة بخصوص العناصر المدروسة وتتضمن الدراسة تحلٌل للعناصر التالٌة:

 .مراجعة األنظمة العاملة فً السلطة مثل استعماالت األراضً وأحكام البناء...الخ 0.0.5

  .والمتوقعة للمنطقة واستخدام هذا التحلٌل عند التخطٌط للبنى التحتٌةة ٌكثافة السكانٌة المستقبلتحلٌل ال 1.0.5

تحلٌل المنطقة وتوظٌف النتائج لعمل كروكٌات لمواقع مكاتب اإلشراف، الشوارع المقترحة، مواقع  2.0.5

 الوحدات السكنٌة، مواقع الخدمات مثل المدارس، المسجد، المركز الصحً...الخ(.

بما ٌشمل دراسة وتقٌٌم العناصر  والممرات والمواقف بمختلف أنواعهاتحلٌل لمواقع الطرق واألرصفة  3.0.5

 اإلنشائٌة كالجدران االستنادٌة...الخ.

 دراسة الربط الحركً والبصري والوظٌفً مع المناطق المحٌطة. 4.0.5

 تقدٌم تقرٌر المرحلة األولٌة )التحضٌرٌة( وٌشمل أعمال التوثٌق والتوصٌات مدعماً بالرسوم التوضٌحٌة. 5.0.5

 .(EIA) وتمٍٍن األثر البٍئً( Site Survey)حلت الثبًٍت: الرفع الوسبحً الور 1.6

تقل  ال فٌة هذه المناطق بفترة كنتورٌةاحدود المناطق المستهدفة وما تشمله من عناصر وبٌان طبوغر تتثبٌ 0.1.5

 ٌتم (JTMاألردنً )وبنظام التربٌع  (X Y Z)إحداثٌات الى عمل شبكة نقاط مرجعٌة باإلضافة م(1)عن

 .تسلٌمها لصاحب العمل

 .توثٌق الوضع الطبوغرافً والمٌول والمستوٌات 1.1.5

 سٌحدد)دراسة الوضع الجٌولوجً للمناطق المستهدفة من خالل المعلومات المتوفرة وفحوصات التربة  2.1.5

 (.الالزم بشأنها اإلجراءاالستشاري الفحوصات المطلوبة بشكل مبكر وبحٌث تتمكن السلطة من اتخاذ 

وتوثٌقها بالتنسٌق مع كوادر  أثرٌةمعالم  أٌةلمناطق الدراسة وبحٌث ٌتم بٌان وجود  أثرىمسح  إجراء 3.1.5

 .العامة اآلثارودائرة  السلطة



( Environmental Impact Assessment) البٌئً األثردراسة تقٌٌم  بإجراءعلى االستشاري القٌام  4.1.5

لخصوصٌتها  لمناطق الدراسة نظراً ( Archaeological Impact Assessment) األثرٌةالتقٌٌم  ودراسة

فً تقٌٌم بدائل التصمٌم  األساسٌةوبحٌث تكون مخرجات هذه الدراسات هً العوامل  وأهمٌتها وحساسٌتها

المواد ، الحفر أعماق، مسارات الطرقب لقالمصممٌن وخصوصا فٌما ٌتع والتطوٌر المقترحة من قبل

 .واألودٌةالمسارات الطبٌعٌة لمجاري المٌاه ، المستخدمة

آثار  أٌةلمعالجة ( Mitigation Measures) الالزمة واإلجراءاتوعلى االستشاري القٌام بتقدٌم الحلول  5.1.5

 .األثرٌةالمواقع  أووعناصرها على البٌئة  أنشطتهاعن هذه المشارٌع بمختلف  سلبٌة ناجمة

 الورحلت الثبلثت: تصوٍن بٌٍت تحتٍت وخدهبتٍت للوىلع. 3.6

 مخطط تصمٌم تفصٌلً لشبكة الطرق  0.2.5

 مخطط تنسٌق الموقع العام  1.2.5

 مخطط خدمات شبكة كهرباء ونظم االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة  2.2.5

 مخطط أعمال مدنٌة )بنٌة تحتٌة( 3.2.5

 تقدٌرات التكلفة. 4.2.5

 الورحلت الرابعت: تصوٍن حضري للوىلع  4.6

 األراضً. تمخطط استخداماوتصمٌم  إعداد 0.3.5

 صمٌم الحضريدلٌل استرشادي لت إعداد 1.3.5

 مقترح تصمٌمً لتنسٌق الموقع العام إعداد  2.3.5

 مقترح تصمٌمً للبنٌة التحتٌة.إعداد  3.3.5

 .تقدٌرات التكلفةعمل  4.3.5

 تسلٍن الىثبئك الٌهبئٍتالورحلت الخبهست )الٌهبئٍت(:  5.6

 األراضً. تمخطط استخداما 0.4.5

 دلٌل استرشادي لتصمٌم الحضري 1.4.5

 مقترح تصمٌمً لتنسٌق الموقع العام  2.4.5

 تصمٌمً للبنٌة التحتٌة.مقترح  3.4.5

 .تقدٌرات التكلفة 4.4.5

 

 

 

 

 



 اإلطبر السهًٌ للوهبم .7

 المهام إلنجاز النهائٌة المواعٌد وُتقترح. 1110 آذاروحتى نهاٌة  1111 0تشرٌن/ األول بٌن المهمة هذه تمتد أن المتوقع من

 :التالً النحو على أعاله المذكورة

الفترة الزمنٌة  المنجزات

 للتنفٌذ

 عدد النسخ  المخططات: المواصفات الفنٌة لغة العقد

 ورقٌة

A0 

اإللكترونٌة 

AutoCAD 
+ PDF 

الورحلة األولً 

)الححضُرَة(: 

اسحطالع وجحلُل 

 هىقع 

أسبىعبى هي 

 جىقُع العقد

اللغة العربٌة، 

 اللغة اإلنجلٌزٌة

كروكٌات )مواقع مكاتب اإلشراف، 

الشوارع المقترحة، مواقع الوحدات 

مواقع الخدمات مثل المدارس، السكنٌة، 

 المسجد، المركز الصحً...الخ(

5 1 

الورحلة الثبًُة: الرفع 

الوسبحٍ وجقُُن األثر 

 البُئٍ 

ًهبَة الشهر 

 الثبًٍ

اللغة العربٌة، 

 اللغة اإلنجلٌزٌة

المبانً  إحداثٌاتشبكات الرفع المساحً، 

)الوحدات السكنٌة والمبانً الخدماتٌة 

تقٌٌم ، دراسة وخدمات البنٌة التحتٌة(

 األثر البٌئً

4 0 

الورحلة الثبلثة: 

جصوُن حضرٌ 

 للوىقع 

ًهبَة الشهر 

 الرابع

اللغة العربٌة، 

 اللغة اإلنجلٌزٌة

، ةالمخططات المعمارٌة )مساقط أفقٌ

ومخططات الواجهات المعمارٌة، 

التفاصٌل المعمارٌة )شبابٌك،  المقاطع(،

 أبواب...الخ(

)قواعد، جسور،  اإلنشائٌةالمخططات 

 أعمدة، تعلٌات، عقدات، ...الخ(

 مخططات المٌكانٌك والكهرباء

 . جداول كمٌات ومواصفات خاصة3

4 0 

الورحلة الرابعة: 

جصوُن بٌُة جححُة 

 وخدهبجُة للوىقع

ًهبَة الشهر 

 الخبهس

اللغة العربٌة، 

 اإلنجلٌزٌةاللغة 

بروفاٌالت )مقاطع طولٌة وعرضٌة، 

 .لجمٌع خدمات البنٌة التحتٌة

 مخططات تفاصٌل التركٌبات والقطع

 مواصفات المناهل، أعمدة الكهرباء

. تفاصٌل جمٌع وحدات خدمات البنٌة 3

التحتٌة )عبارات تصرٌف مٌاه األمطار، 

شوارع، شبكات مٌاه، كوابل الكهرباء 

 والمحطة(

4 0 

المرحلة الخامسة 

)النهائٌة(: تسلٌم 

جمٌع المخططات 

 النهائٌة

نهاٌة شهر 

 السادس

اللغة العربٌة، 

 اللغة اإلنجلٌزٌة

جمٌع المخططات النهائٌة وجداول 

 الكمٌات والمواصفات

4 0 



 هركس العول .8

 مة لموقع السلطة.البترا مع زٌارات منتظإقلٌم ً فسٌكون مركز العمل الرئٌسً 

 الشركت االستشبرٌتشروط وهؤهالث  .9

( والساحات والطرق Urban Designالخبرات العامة للشركة فً مجاالت تصمٌم الفضاءات الحضرٌة ) 0.8

 (.1المرفق ) (Urban Landscapingوالممرات )

الخبرات المتخصصة للشركة بحٌث ٌتم تقدٌم مشروعٌن كحد أدنى مشابهٌن من حٌث طبٌعة العمل والحجم  1.8

العمل خالل السبع سنوات األخٌرة. وٌطلب تقدٌم التوثٌق الالزم على شكل شهادات للدراسات موضوع نطاق 

 (.2المرفق مصدقة من الجهات التً تم إنجاز هذه المشارٌع والدراسات لصالحها )

 .(3المرفق ) الجهاز الفنً للشركة بحٌث ٌبٌن العرض كافة التخصصات المتوفرة وخبرات هذا الجهاز 2.8

فرٌق العمل الذي سٌقوم على إنجاز الدراسات موضوع نطاق العمل وبحٌث تبقى الشركة ملتزمة بتوفٌر أعضاء  3.8

هذا الفرٌق بعد اإلحالة. كما وٌطلب السٌر الذاتٌة لألعضاء فرٌق الدراسة مبٌنة مؤهالتهم وخبراتهم فً مجال 

والمفوض عن  شخصٌاً ب السٌرة الذاتٌة الدراسات المطلوبة وبحٌث تكون السٌر الذاتٌة موقعة من قبل صاح

 .(4المرفق ) الذاتٌة للسٌرة المعتمد النموذج وحسبالعطاء الشركة ألغراض هذا 

 :التالٌة الفنٌة بالكفاءات التمتع إلى االستشاري ٌحتاج ما سبق، إلى باإلضافة

 مع العربٌة باللغة التقارٌر جمٌع إعداد وٌتعٌن. والعربٌة اإلنجلٌزٌة باللغتٌن ممتازة تقنٌةالكتابة الفنٌة وال مهارات 

 . لٌزٌةجاإلن باللغة كافٌة ملخصات تقدٌم

 عال مستوى على االتصال مهارات ذلك وٌشمل. الفرٌق تنسٌق ومهارات ممتازة عملٌة تخطٌط . 

 وأحكام وتشرٌعات السلطة. والدٌموغرافٌا الجغرافٌا حٌث من البتراإقلٌم ب جداً  قوٌة معرفة 

 التمٍٍنهعبٌٍر  .11

ٌستند تقٌٌم العروض إلى أعلى مستوى من ٌتم تقدٌم عرض فنً منفصل عن العرض المالً فً مغلفٌن منفصلٌن، و

 مطابقته لمعاٌٌر ومتطلبات السلطة وال ٌقتصر على أقل تكلفة مقترحة.

من الدرجة  ٌرفض أي عرض غٌر مناسب إذا لم ٌستجب لجوانب هامة من االختصاصات أو إذا لم ٌحقق الحد األدنى

 التقنٌة المشار إلٌه أدناه.

سٌستند تقٌٌم العروض الواردة إلى تقٌٌم العرض الفنً والعرض المالً.  وستشمل معاٌٌر التقٌٌم هذه العناصر الرئٌسٌة 

فً  %64نقطة، وهً مقسمة إلى عدة أجزاء للتقٌٌم.  أما العروض التً تحصل على أقل من  011التً ٌبلغ مجموعها 

ٌُحرم من أهلٌته، وبالتالً لن ٌتم تقٌٌمه مالٌاً العرض ال وحسب المعادلة  والذي سٌتم بعد االنتهاء من التقٌٌم الفنً فنً، ف

 التالٌة:

 

 

 

 



 نقطة( 70): تقٌٌم العروض الفنٌة 1.10

   
عالمة عرض الشركة الفنً

أعلى عرض فنً
 

 سٌتم تقٌٌم العروض الفنً وفًقا للمعاٌٌر التالٌة:

 (5المرفق ): ٪(15والخبرات والقدرات )الملف الشخصً  0.0.01

 :(6المرفق ) :%( 25العمل )منهجٌة  1.0.01

 (7المرفق ) :%(30مؤهالت وكفاءات الموظفٌن ) 2.0.01

 نقطة( 30) :تقٌٌم العروض المالٌة 2.10

    
أقل عرض مالً

عالمة عرض الشركة المالً
 

 االعتبار وفًقا لهذه المبادئ التوجٌهٌة:(، ٌؤخذ التقٌٌم المالً فً 64/011الفنً الحد األدنى ) عرضإذا حقق ال

 .عالمة 21اإلجمالً للنقاط لعنصر التكلفة هو  جموعالم 0.1.01

 .ٌُخصَّص الحد األقصى لعدد النقاط على أقل العروض التً ٌقترحها مقدمو العروض المؤهلون 1.1.01

 .ُتحسب النقاط المتعلقة باالقتراحات األخرى بقسمة أدنى اقتراح على كل اقتراح الحق 2.1.01

  النتٌجة فً مجموع النقاط المخصصة. تضرب 3.1.01



 ورفمبثال .11

 ( Urban Designالخبراث العبهت للشركت فً هجبالث تصوٍن الفضبءاث الحضرٌت ) :1ورفك ال 1.11

 أسماء مشارٌع منفذة عدد سنوات الخبرة نوع الخبرة

الخبرات العامة للشركة فً مجاالت تصمٌم 
 Urbanالفضاءات الحضرٌة )

Design  ) 

  

العامة للشركة فً مجاالت الخبرات 
 Urbanالساحات والطرق والممرات )

Landscaping) 

  

 الوتخصصت الخبراث ًوىذج: 1ورفك ال 1.11

 الخبرات المتخصصة لالستشاري

 الدولة: اسم المشروع:

 أسماء أعضاء الفرٌق الذي أنجز المشروع: الموقع:

 عدد أعضاء الفرٌق: اسم صاحب العمل:

 البشري الذي تم بذله إلنجاز المشروع:الجهد  العنوان:

 قٌمة المشروع )دٌنار أردنً(: تارٌخ اإلنجاز )شهر/سنة(: تارٌخ البدء )شهر/سنة(:

الجهد البشري الذي تم بذله من قبل الشركة المؤتلفة )إن  أسماء أعضاء االئتالف )إن كان هناك ائتالف(:

 كان هناك ائتالف( إلنجاز المشروع:

 الفرٌق واألخصائٌٌن الرئٌسٌٌن فً الفرٌق:أسماء رئٌس 

 وصف المشروع وأهم عناصره:

 بٌان الخدمات االستشارٌة التً قدمها الفرٌق المعنً بالعطاء الحالً:

 الجهبز الفًٌ للشركت: خبراث وتخصصبث 3الورفك  3.11

 الخبـــــــــــــــرة سٌىاث الخبـــرة الدور الىظٍفً التخصص االسن

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 للجهبز الفًٌالوطلىبت  اثوالخبر الوؤهالث ًوىذج: 4ورفك ال 4.11

 الكوادر الفنٌة
الخبرة العامة 

 )سنة(

الخبرة المتخصصة 

 )سنة(

الحد األدنى 

للجهد المطلوب 

 )ٌوم عمل(

 مالحظات

مهندس تصمٌم حضري 

(Urban Design) 
11 10  

 تصمٌم مشروعٌن مشابهٌن
 ىكحد أدن

  10 11 مهندس معماري
 تصمٌم مشروعٌن مشابهٌن

 ىكحد أدن

  10 11 مهندس مدنً
 تصمٌم مشروعٌن مشابهٌن

 ىكحد أدن

 تصمٌم مشارٌع مشابهة  10 11 خبٌر طرق وتنقل

 تصمٌم مشارٌع مشابهة  10 11 مهندس كهرباء

 تصمٌم مشارٌع مشابهة  10 11 مهندس مٌكانٌك

األثر مهندس بٌئً )تقٌٌم 

 البٌئً(
 تقٌٌم مشارٌع مشابهة  10 11

   10 الفرٌق المساحً

 األول رٍبالوع-الولف الشخصً والخبراث والمدراث  نتمٍٍ: 5الورفك  5.11

 (٪15) والقدرات والخبرات الشخصً الملف

 التمٍٍن  الىزى  الوعٍبر

 واإلٌرادات الموظفٌن وعدد التأسٌس سنة ذلك فً بما الشركة عن عامة معلومات

 والسمعة القدرات ونطاق والهٌكل
3%  

  %3 .خارجه أو/و األردن داخل المكاتب وموقع رقم

 وهع هوبثلة، بُئبت وفٍ الوٌطقة، فٍ وقدرجه العطبء هقدم سجل جثبث هشبرَع

 السُبحُة للوشبرَع الرئُسٍ الحخطُظ: هثل الححدَبت هي هوبثلة هجوىعة

 الحسبسة البُئُة الوٌبطق فٍ للوشبرَع الرئُسٍ والحخطُظ الكبري، واألثرَة

 . الخبصة اإلًوبئُة للوٌبطق الرئُسٍ والحخطُظ للغبَة،

5%  

 االعتبار ٌولى متعددة، شركات تضم اتحادات العطاءات مقدمو ٌقترح عندما .4

 .مماثلة مشارٌع فً معا تعمل التً الشركات سجل ذلك فً بما شركة كل لسجل
4%  

 الثبًً رٍبالوع- هٌهجٍت العول تمٍٍن: 6ورفك ال 6.11

 (% 25العمل )منهجٌة 

 التمٍٍن  الىزى  الوعٍبر

  %3 سلطة إقلٌم البترابشكل واضح لحالة وتحدٌات ومتطلبات  لعطاءل قدمتمال فهم

  %3 المشروع نجاح لعوامل واضح فهم

  %5 العمل تنفٌذ فً نشرها سٌتم التً لمنهجٌةتوضٌح شامل ل

  %4 الخدمات الستكمال الشامل الزمنً والجدول األنشطة رفاق جدولبٌان وإ

  %3 مكمالت أي فً النظر وكذلك ،النتائج بجمٌع واضح التزام

  %4 العروض مقدمً مقترحات فً إدراجها ٌمكن التً النتائج النهائٌة

  %3 وغٌرهم موظفً السلطة إلى المشروع خالل المعرفة لنقل خطة



 الثبلث رٍبالوع- هؤهالث وكفبءاث الوىظفٍي تمٍٍن: 7ورفك ال 7.11

 %(30) الموظفٌن وكفاءات مؤهالت

 التمٍٍن  الىزى  الوعٍبر

  %01 .وقٌادته الفرٌق قائد وخبرة قوة

  %5 .الرئٌسٌٌن للموظفٌن الفنٌة المؤهالت

 ومع مماثلة بٌئات فً مماثلة مشارٌع مع الرئٌسٌٌن للموظفٌن الشخصٌة الخبرة

 مماثلة تحدٌات
5%  

 الذي الوقت وخاصة المشروع، فً الرئٌسٌون الموظفون سٌقضٌه الذي الوقت نسبة

 مع التواصل بتحسٌن للسماح وذلك واألردن، البتراء منطقة فً الموقع فً سٌقضونه

 ةعمل السلط فرٌق

5%  

مهندس  ((Urban designمهندس تصمٌم حضري  تشمل، التً الفنٌة الخبرة

والنقل، مهندس كهرباء، مهندس  الطرق وخبراء مدنٌون مهندسون معماري،

 مكانٌك، مهندس بٌئً )تقٌٌم األثر البٌئً(، فرٌق مساحً متكامل

5%  

 


