تصميم الطوابع البريدية لعام 2019
عطاء الطوابع رقم (/10ع م ل)2018/
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المقدمة
تعتبر الطوابع البريدية أعمال فنية تعبر عن تااري الممكةاة وتظيار تطورىاا الي،ااري فيا رماو عاريرن تعبار عان أىا
األيداث واالنجا ات الوطنية ف مختكف المجاالت .تقو و ارن االتعاالت وتةنولوجيا المعكومات بإعدار خطة اعدارات
الطوابااع البريديااة وتعااميماتيا ساانويا بييااث تتعكااض بموا،اايع متنوعااة وبمااا يتناساال مااع السياسااة العامااة عاادار الطوابااع
البريدية.
وعكيااو تاادعو الااو ارن ااارةات التعاامي والمعااممين واللنااانين المااؤىكين لكماااارةة فا ىا ا العطاااا المتعكااض بتعاامي الطوابااع
البريدية لعا  2019وتقدي عرو،ي اللنية والمالية وفقا لميتوى وثائض العطاا أدناه.
التعميمات العامة لتصميم الطوابع البريدية
 يطك اال م اان المنايع ااين أن يةونا اوا خاي ااين ومب اادعين فا ا اختي ااار ا ااةل ويجا ا الط ااابع أو البطاي ااة البريدي ااة وتط ااويرالتعااامي

آخ ا ين بعااين االعتبااار األىااداف الت ا اختياارت ليااا والمو،ااوعات الت ا تعباار عنيااا وترة ا عكييااا .وييااث أن

التعمي المقترح ستت طباعتو عكى يج معارر يسال يجا الطاابع لا ا فمان ال،اروري االنتبااه إلاى تلاعايل التعامي
وةيف ستظير عكى الطابع بيجمو اليقيق .
 ييتوي الطابع البريدي عكى معكومات أساسية ميددن تت،من :اس الممكةة وسعر الطابع (اللئة). ياتمل ا عدار الوايد عكى عدد من الطوابع المنلردن (بلئات مختكلة) ي،اف إلييا أييانا بطاية بريدية.أ .النص المدرج عمى التصميم:
يجل أن ييتوي ةل طابع أو بطاية بريدية عكى النص التال :
 -1اس الممكةة بالكرتين العربية واالنجكي ية" :األردن" و" " Jordanانظر النقطة (ل) أدناه.
 -2سنة ا عدار." 2019 " :
 -3اللئة :وى ييمة  /سعر الطابع بالعمكة األردنية (تيادد فئاات الطواباع المدرجاة فا ىا ا العطااا ،امن
التعكيمات الخاعة أدناه) .تستخد الرمو التالية عكى الطابع لكتعبير عن العمكة األردنية:
-

"القرش" يختعر عكى النيو التال "ض."Pt/

-

"الدينار" يختعر عكى النيو التال "دأ."JD/
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 -4اس ا ا عاادار :يو،ااع اس ا ا عاادار بااالكرتين العربيااة واالنجكي يااة (تياادد أسااماا إعاادارات الطوابااع
المدرجة ف ى ا العطاا ،من التعكيمات الخاعة أدناه).
لكمعاام مطكااض اليريااة ف ا اختيااار نااوع الخااط ويجمااو ومويااع الاانص عكااى الطااابع باااةل مباادع وبمااا يتناساال مااع جمااال
التعمي إال فيما يتعكض باس الممكةة ييث يتوجل استخدا الخط المو،ح أدناه ف النقطة "ل".

ب .اسم المممكة:
يجاال اسااتخدا الخااط المو،ااح تاليااا لكتعبياار عاان اسا ا الممكةااة ويتاارج يجمااو ولونااو ومويعااو عكااى التعاامي الختي ااار
المعم :

مايظة :ساتقو و ارن االتعااالت وتةنولوجياا المعكوماات بتاوفير تعامي "اسا الممكةاة" لكميتماين بالتقاد بعرو،اي اللنياة
والمالية عكى يرص مدمج داخل مكف من نوع .AI

ج .حجم الطابع:
باالرم مان أن األيجاا المتعاارف عكيياا ىا (  4,00 x 3,50سا ) أو(  4,50 x 3,50سا ) لكطاابع البريادي
و(  9,00 x 7,00س ) لكبطاية البريدية إال أنو لكمنايعين ةامل اليرية ف اختيار اليج والااةل الكا ان يتناسابان
مع التعمي المقترح وال توجد أي ييود لالت ا باأليجا الم ةورن أعاه وى لكتو،يح فقط.
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د .الصور واألعمال الفنية:
فا ا يا اال تا ا ت ااوفير االعم ااال اللني ااة والع ااور التا ا ستس ااتخد فا ا التع اامي م اان يب اال و ارن االتع اااالت وتةنولوجي ااا
المعكومات وا ا يا المنايص باختيار أعمال فنية أو عور مقدمة من الو ارن فعكيو االلت ا بالاروط التالية:


لكمنايعااين الميتمااين بالعطاااا اليااض ف ا اسااتخدا االعمااال اللنيااة والعااور المقدمااة ماان الااو ارن فقااط
لرايات تطوير التعامي وفقا لكتعكيمات الواردن ف وثاائض العطااا واعاداد المااتقات مان ىا ه العاور
واالعمال.



ال ييااض لكمنااايص عماال نسا

أو تو يااع أو نااار أو تجميااع أو طباعااة أو إعااادن طباعااة أو بيااع

العور واالعمال اللنية الت توفرىا الو ارن بأي طريقة ةانت.


ال ييااض لكمن ااايص اس ااتخدا العااور واالعم ااال اللني ااة ليظااة انق ،اااا موع ااد تس ااكي الع ااروض اللني ااة
والمالية لكعطاا وعكى المنايص إعادن جميع النس األعكية والمعدلة لكعور واالعمال اللنياة لاو ارن
االتعاالت وتةنولوجيا المعكومات عند انتياا موعد تسكي العروض.



يمةاان لكمنايعااين اسااتخدا ةاال أو ج ا ا ماان العااور واألعمااال اللنيااة المقتريااة ف ا تطااوير خيااارات
التعامي المقدمة ف العرض اللن .



تاااجع الااو ارن المنايعااين عكااى البيااث واليعااول عكااى عااور وأعمااال فنيااة مسااموح اسااتخداميا ماان
معااادر أخاارى لرايااة اسااتخداميا ف ا تطااوير التعااامي مااا ل ا ياات ةاار مياار لااج ف ا التعكيمااات
الخاعة اريطة االلت ا بما يك :
 -1عكى المنايعين إتباع تعكيمات التعمي الم ةورن ف وثائض العطاا.
 -2عكى المنايعين تقدي خيار تعمي وايد عكى األيل باستخدا العور المقدمة من الو ارن.
 -3عكااى المنااايص اللااائ توييااع اتلاييااة تاارخيص اسااتعمال واسااترال يقااوض فةريااة ةمااا وردت ف ا
المكيض ( )3من ى ه الوثائض بعد التوييع عكى أمر الاراا (االتلايية).
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ىـ .النسق:
يمةن أن يعم إعدار الطوابع البريدية بطريقتين:1
النسق األول :أن ركىن انطىاثع ثفئبد مخزهفخ أو مزشبثهه وثزصبميم فنيخ مخزهفخ كم عهى حذح ثبإلضبفخ نهجطبقةخ
فً حبل وجىدهب مع اإلصذار (أي كم فئخ طىاثع ركىن عهى صفحخ منفردح نىحذهب ثبإلضبفخ نهجطبقخ).
النسـق الاـان ) : (Mini sheetأن ركةىن مموىعةخ انطىاثةع ثةذايم صةيذ صةتير وثزصةبميم مخزهفةخ كىحةذح
واحذح ورحوم نفس انقيوخ أو قيم مخزهفخ حست انوطهىة وثخهفيخ فنيخ منبسجخ مع انزصويم.

1

لكطوابع والبطاية تعامي مختكلة ف ةا اليالتين
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التعميمات الخاصة لتصميم الطوابع البريدية
يت،من ى ا العطاا إعدارات الطوابع البريدية التالية:
()1

االس الرسم لإلعدار

 20 :عاماً عمى تسمم جاللتو سمطاتو الدستورية Accession to the Throne: 20th Anniversary

مناسبة ا عدار

 :عارون عاماً عكى تسك جالة المكج عبداهلل الثان ابن اليسين (يلظو اهلل) سكطاتو الدستورية.

اللئات

 10 :فئات طوابع )5( :يروش ( )10ياروش ( )15يراااً ( )20يراااً ( )25يراااً ( )30يراااً ()35
يرااً ( )40يرااً ( )45يرااً ( )50يرااً.
 :بطاقة بريدية واحدة )50( :يرااَ.

طريقة تقدي التعمي

 :النسق األول

العور/األعمال اللنية

 :لن يت ت ويد المعم بأية عور او اعمال فنية.
***************************************

()2

االس الرسم لإلعدار

 :األدوار االنسانية لمجيش العرب

مناسبة ا عدار

 :تخكيد األدوار االنسانية لكجيش العرب سواا ف يلظ السا أو أ مات الكجاوا وأياة مااارةات إماثياة نلا ىا

The Humanitarian Roles of the Arab Army

الجيش العرب مع مؤسسات وطنية.
اللئات

 6 :فئات طوابع )30( :يرااً لةل فئة.

طريقة تقدي التعمي

 :النسق األول

العور/األعمال اللنية

 :لن يت ت ويد المعم بأية عور او اعمال فنية
***************************************

()3

االس الرسم لإلعدار

 25 :عاماً عمى الت ار مارااون البحر الميت

مناسبة ا عدار

 :مرور خمسة وعارون عاماً عكى ى ا النااط الوطن

اللئات

 4 :فئات طوابع )30( :يرااً ( )40يرااً ( )50يرااً ( )60يرااً.

طريقة تقدي التعمي

 :النسق األول

العور/األعمال اللنية

 :لن يت ت ويد المعم بأي عور أو اعمال فنية

25th Anniversary for Dead Sea Ultra Marathon

***************************************
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()4

االس الرسم لإلعدار

 :القدس عاصمة فمسطين

مناسبة ا عدار

ااا عكااى التنساايض مااع األمانااة العامااة لجامعااة الاادول العربيااة فقااد ت ا االتلاااض عكااى اعاادار الطااابع العرب ا
 :بنا ً

Jerusalem Capital of Palestine

المويد بعنوان " القدس عاعمة فكسطين"
اللئات

 :فئة طوابع واحدة )80( :يرااً.

طريقة تقدي التعمي

 :النسق األول

العور/األعمال اللنية

 :سيت ت ويد المعممين بالعور واألعمال اللنية الا مة يال وروِدىا من جامعة الدول العربية
***************************************

()5

االس الرسم لإلعدار

 :عجائب الدنيا الجديدة

مناسبة ا عدار

 :التاارويج لمدينااة البت ا ار األثريااة ،اامن سكسااكة عجائاال الاادنيا الجدياادن (مدينااة البت ا ار االثريااة ف ا األردن سااور

New World Wonders

العين العظي ىر تايتان إيت ا ف المةسيج تمثال المسيح اللادي ف الب ار يل ماتاو بيتاو مدينة تقاع
ف البيرو ف مدينة ةو ةو الةولوسيو ف مدينة روما ف ايطاليا تاج ميل ف اليند).
اللئات

 7 :فئات طوابع )40( :يرااً لةل فئة.

طريقة تقدي التعمي

 :النسق األول

العور/األعمال اللنية

 :لن يت ت ويد المعم بأية عور او اعمال فنية
***************************************

()6

االس الرسم لإلعدار

 :أزياء أورومتوسطية

مناسبة ا عدار

ااا عك ا ااى طك ا اال االتي ا اااد البري ا اادي األرومتوس ا ااط بإع ا اادار ط ا ااابع يعة ا ااس ثقاف ا ااة األ ي ا اااا فا ا ا المنطق ا ااة
 :بنا ا ً

اللئات

 4 :فئات طوابع )40( :يرااً لةل فئة

Costumes in the Mediterranean

األورومتوسطية لكبكدان العربية اآلتية (األردن فمسطين سوريا لبنان)

بطاقة بريدية واحدة )50( :يرااَ.
طريقة تقدي التعمي

 :النسق األول

العور/األعمال اللنية

 :لن يت ت ويد المعم بأية عور او اعمال فنية
***************************************
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()7

االس الرسم لإلعدار

 :معالم التراث األردن

مناسبة ا عدار

 :عاارض ألى ا معااال الت اراث األردن ا مثاال (بياات الاااعر الميباااش الربابااة دلااة القيااون الجارواااة النااول

Jordanian Heritage Landmarks

ِِ
المرو الةواره الخابية).
السعن َ

اللئات

 10 :فئات طوابع )20( :يرااً لةل فئة.

طريقة تقدي التعمي

 :النسق األول

العور/األعمال اللنية

 :لن يت ت ويد المعم بأية عور او اعمال فنية

***************************************
()8

االس الرسم لإلعدار

 :قمر صناع أردن ُمصغر

مناسبة ا عدار

 :ترةيال آخاار يطعااة فا القماار العااناع بيااد ولا العياد فا اااير اةتااوبر والا ي تا تعااميمو بأياادي طااال

Jordanian Miniature Satellite

اليندسة ف الجامعات األردنية بإاراف مؤسسة ول العيد.
اللئات

 6 :فئات طوابع )40( :يرااً لةل فئة.

طريقة تقدي التعمي

 :النسق الاان )(Mini sheet

العور/األعمال اللنية

 :لن يت ت ويد المعم بأية عور او اعمال فنية

***************************************
()9

االس الرسم لإلعدار

 :قطاف الزيتون ف األردن

مناسبة ا عدار

 :الترويج لكنااط الوطن السنوي والتاجيع عكى راعة ااجار ال يتون

اللئات

 4 :فئات طوابع )30( :يرااً ( )40يرااً ( )50يرااً ( )60يرااً.

طريقة تقدي التعمي

 :النسق األول

العور/األعمال اللنية

 :لن يت ت ويد المعم بأية عور او اعمال فنية.

Olive Picking in Jordan

***************************************
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ممخص اإلصدارات المطموبة
اسم اإلصدار

عدد البطاقات

عدد فئات الطوابع

النسق

المجموع

 10فئــــات طوابــــع )5( :ي ااروش ()10
 20عاما ا ا ااً عك ا ا ااى تس ا ا ااك جالت ا ا ااو ي ا ا ااروش ( )15يرا ا ا ا ااً ( )20يرا ا ا ا ااً
سكطاتو الدستورية

( )25يرا ااً ( )30يرا ااً ( )35يرا ااً

بطاية وايدن
( )50يرااً

النسض االول

( )40يرااً ( )45يرااً ( )50يرااً.
األدوار االنسانية لكجيش العرب

 6فئات طوابع )30( :يرااً لةل فئة.

 25عاماً عكى الت ار ماراثون البير  4فئــــــــــــات طوابــــــــــــع )30( :يرا ا ا ا ا ا ااً

ال يوجد

النسض االول

ال يوجد

النسض االول
النسض االول

 52فئ ااة )2( +

النسض االول

بطاية بريدية

الميت

( )40يرااً ( )50يرااً ( )60يرااً.

القدس عاعمة فكسطين

فئة طوابع واحدة )80( :يرااً.

ال يوجد

عجائل الدنيا الجديدن

 7فئات طوابع )40( :يرااً لةل فئة.

ال يوجد

 4فئات طوابع )40( :يرااً لةل فئة

بطاية وايدن

أ ياا أورومتوسطية
معال التراث األردن
يمر عناع أردن ُ معرر
يطاف ال يتون ف األردن

 10فئات طوابع )20( :يرااً لةل فئة
 6فئات طوابع )40( :يرااً لةل فئة
 4فئــــــــــــات طوابــــــــــــع )30( :يرا ا ا ا ا ا ااً
( )40يرااً ( )50يرااً ( )60يرااً.
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( )50يرااً
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

النسض االول
النسض االول
النسض الثان
()Mini sheet
النسض االول

الشروط الخاصة لمعطاء
 -1يتوجل عكى المنايعين المتقدمين بعرو،ي االلت ا بما يك :
أ .تقدي ثاثة خيارات مختكلة لكتعمي لةل إعدار بييث ييتوي ةل خيار/تعمي عكاى ةافاة فئاات الطواباع
والبطاية إن وجدت ليا ا ا عادار وفقاا لمعطياات وثاائض العطااا وسايت اساتثناا أي عارض ال يرطا ةافاة
اللئات المطكوبة لإلعدار الوايد.
ل .اخ التعكيمات العامة والخاعة الواردن ف وثائض العطاا بعين االعتبار عند اعداد خيارات التعمي .
ج .تقدي ةافة فئات الطوابع والبطاية ان وجدت عكى علية وايدن وبيجميا اليقيق لةل اعدار.
د .تقاادي ةاال فئااة طوابااع وبطايااة لةاال اعاادار بيجا مةباار الظيااار تلاعاايل التعاامي وتتاارج لكمنااايص يريااة
اختيار درجة التةبير عكى أن ال ت يد عن يج علية .A4
ه .تسمية أو تريي ةل خيار/تعمي لةل اعدار ف العرض اللن لتميي ه عن الخيارات/التعامي األخرى.
و .عكى المنايص ةتابة اسمو بو،وح عكى ةل خيار لكتعامي المقترية.
 -2عكااى المنايعااين تقاادي سااعر ةاال خيار/تعاامي لةاال اعاادار عكااى ياادن و ا ا رماال المنااايص فا اسااتخدا عااور أو
اعمال فنية من معادر اخرى ف تطوير التعامي فعكيو ان يامل رسو تارخيص و ااراا ياض اساتخدا العاور و
االعمال اللنية من معادر اخرى و ةكلة يقوض المكةية و ميرىا ،من ى ا السعر وعكى أن يةون العارض الماال
لةل مني مختو بظرف منلعل مبين عكيو اس ا عدار واس الخيار/التعمي ةما ىو م ةور ف العرض اللن .
 -3تقد االسعار بالدينار االردن اامكة جميع الرسو وال،رائل إ،افة إلى ال،ريبة العامة عكى المبيعات لكمنايعين
المسجكين ف دائرن ال،اريبة العاماة عكاى المبيعاات عكاى ان يات تيديادىا بااةل وا،اح ومنلعال واال فإنياا ساتعتبر
ةج ا من القيمة ا جمالية لكعرض المال .
 -4لكو ارن اليض بايالة العطاا ةةل عكى منايص وايد أو ةل ج ا عكى يدن لعدن منايعين.
 -5لكو ارن اليض بايتراح تعديات عكى أي تعمي أو يبولو ةما ورد ف العرض اللن .
 -6لكو ارن اليض برفض أي عرض دون تقدي أي مبررات ل لج.
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 -7سيت اختيار التعامي اللائ ن وا يالة عكى أساس األف،ل فنياً و لج بعد إجراا الملا،كة اللنياة باين العاروض وفقاا
لكبنود المبينة أدناه من يبل الكجنة المختعة:
أ .عكة التعمي با عدار المطكول
ل .أعالة التعمي
ج .تناسل وتناسض درجات األلوان
د .و،وح التلاعيل

ه .االبتةار واليداثة ف التعمي
و .جمالية التعمي باةل ةامل
 .تناسل الخطوط والةكمات وأية أريا أو رمو أخرى عكى التعمي مع الاةل الةامل لكتعمي
 -8لك ااو ارن الي ااض بإلر اااا العط اااا دون تق اادي اي مب ااررات ودون تيم اال اي مس ااؤولية يانوني ااة أو مالي ااة تج اااه المنايع ااين
المتقدمين لكعطاا.
 -9عكى المنايعين تيمل ةافة تةاليف تي،ير وتقدي عرو،ي اللنية والمالية وال تتيمل الو ارن مسؤولية اي مان ىا ه
التةاليف ف أي يال برض النظر عن نتيجة العطاا.
 -10عكى المنايص الماارج بي ا العطاا تقدي ةلالة المنايعاة و ةلالاة يسان التنليا ،امن ةلالاة وايادن عكاى أن يا ةر
لااج ع اراية ف ا الةلالااة و لااج لتااأمين ييامااة بالت اماتااو ةمنااايص متقااد لكعطاااا الم ا ةور وفقااا" لكاااروط المتعكقااة
ب لج والت دخل المنايعاة الم ةورن عكى أساسيا و ،مانا لتقديمو االعمال المطكوبة و ةا لج يياماة بةامال الت اماتاو
بموجاال االتلاييااة و تةااون ييمااة ىا ه الةلالااة  %10ماان ييمااة العاارض المااال ا جمااال المقااد منااو و يساال النمااو ج
المو،ااح ف ا المكيااض ري ا ( )1و إرفايااو ،اامن عر،ااو عكااى ان تةااون سااارية الملعااول لماادن ( )90تسااعون يااو ماان
تاري إيداع العروض و تيتلظ الو ارن بيض تمديد الةلالة يسال الياجاة وفا ياال تعا ر الجماع باين الةلاالتين يياض
لكمناايص اللعاال باين الةلااالتين بيياث تقااد ةلالاة دخااول العطااا بقيمااة ( )%3مان القيمااة ا جمالياة لكعاارض المااال
عند تقدي العروض وتقدي ةلالة يسن التنلي بقيمة ( )%10يبل توييع أمر الاراا.
 -11عكاى المناايص اللاائ تعاديل التعاامي وفقاا لتوعايات لجناة الطواباع البريديااة واعاداد التعامي النياائ بيياث يةااون
جاااى ا لكطباعااة يساال المطكااول با ،ااافة الااى تسااكي التعااامي النيائيااة لإلعاادارات عكااى ثاثااة أي اراص مدمجااة
وبثاثاة أناواع مكلاات ( )PSD, JEPG, AIبا ،اافة الاى العاور االعاكية المساتخدمة بالتعاامي عكاى ان تةااون
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بجودن عالية وتسكي ثاثة نس مطبوعاة باألوان التعاامي اليقيقياة خاال فتارن ال ت ياد عان  10أياا مان تااري تبكيراو
بالتعديات المطكوبة  .تعتبر تةاليف التعديل والتسكي النيائ مامولة ،من سعر المنايص ف عر،و المال .
 -12المنايص اللائ مير مك با اراف عكى عمكية الطباعة وانماا يتوجال عكياو تو،ايح أي اماور فنياة ياد تاؤثر عكاى
نوعية التعمي ويجل أن تؤخ بعين االعتبار ف عمكية الطباعة.
 -13سيت دفع ةامل ييمة التعمي عند تسكي التعامي النيائية ويبوليا رسمياً وبعد االستا النيائ من يبل الو ارن.
 -14تنتقاال جميااع يقااوض المكةيااة اللةريااة ألعمااال التعااامي المقدمااة ماان المنااايص اللااائ لكااو ارن عنااد عاادور يارار ايالااة
العطاا باةل تكقائ

وتعتبر أية تعديات متعكقة بالتعامي اللاائ بعاد لاج مكةااً لكاو ارن ويقاوض اساتخداميا ميلوظاة

وفقا لقوانين المكةية اللةرية.
 -15عكى المنايص اللائ توييع أمر الاراا (مكيض  )4بعد اعدار ي ارر االيالة والتبكيغ يسل االعول.
تسميم العروض
 .1عكااى الميتمااين ماان ااارةات التعاامي بالتقااد لكعطاااا تقاادي نسااخة معاادية عاان رخعااة مياان سااارية الملع اول تخااول
المن ااايص تع اامي أو ع ااناعة أو بيااع أو توري ااد الكا اوا المطكوبااة أو االتج ااار بي ااا أو ااايادن التس ااجيل فا ا الع ااناعة
والتجاارن ونساخة مان اايادن التساجيل فا دائارن ،اريبة المبيعاات والميتماين مان المعاممين واللناانين الماؤىكين تقادي
وثيقااة اعتماااد مثاال ع،ااوية نقابااة اللنااانين ..ال ا  .وعكااى المنااايص المعلااى ماان رخااص المياان أو التسااجيل بموجاال
القانون تقدي ايادن من المرجع المختص تثبت إعلاؤه.
 .2عكى ةافة الميتمين بالتقد لكعطاا توييع نماو ج "إباداا اىتماا " المرفاض فا المكياض ( )2لوثاائض العطااا وتساكيمو الاى
ااا عكاى لاج ييعال الميتماون عكاى يارص مادمج ييتاوي عكاى نسا
سةرتير لجناة المااتريات عناد ااراا الوثاائض وبن ً
ماان األعمااال اللنيااة والعااور الت ا سيسااتخدمونيا ف ا اعااداد التعااامي با ،ااافة الااى تعاامي ةكمااة "االردن" المعتمااد
عكى اةل مكف .AI
 .3تقبل االستلسارات يول ى ا العطاا ف موعد أقصاه يوم  22/10/2018عكى العناوان المباين أدنااه وترسال نساخة
ماان ةافااة االستلسااارات الااى البريااد االلةترون ا

 .stamps@moict.gov.joعكم ااً بااأن آخ ار موعااد لكاارد عكااى ى ا ه

االستفسارات ىو نياية يوم عمل .25/10/2018
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 .4تقااد ةلالااة دخااول المنايعااة وةلالااة يساان التنلي ا ،اامن ةلالااة واياادن عكااى أن ي ا ةر لااج ع اراية ف ا الةلالااة وفقااا
لكنمو ج المو،ح ف المكيض ( )1أو عكى اةل ايج معدض مان بناج ميكا عامال فا األردن بنسابة ( )%10مان
ييم ااة الع اارض الم ااال الا ا ي يتق ااد ب ااو المن ااايص بمرك ااف مرك ااض منلع اال باسا ا مع ااال و ي اار االتع اااالت وتةنولوجي ااا
المعكومات با ،اافة لوظيلتاو عكاى أن تةاون ساارية الملعاول لمادن ( )90يومااً مان تااري إياداع العاروض وفا ياال
تعا ر الجماع باين الةلااالتين يياض لكمناايص اللعاال باين الةلاالتين بييااث تقاد ةلالاة دخااول العطااا بقيماة ( )%3ماان
القيمة ا جمالية لكعرض المال عند تقدي العروض وتقدي ةلالة يسن التنلي بقيمة ( )%10يبل توييع أمر الاراا.
 .5يجل أن تةون العروض اللنية والمالية سارية الملعول لمدن  90يوما من تاري الموعد النيائ لتسكي العروض.

 .6تقد العروض عكى العناوان المباين أدنااه فا موعاد أقصـاه السـاعة  13:00ظيـ ار مـن يـوم االحـد الموافـق
2018/11/11عكااى نسااختين متطااابقتين منلعااكتين ف ا ثاثااة مركلااات مركقااة ومنلعااكة ومعنونااة بو،ااوح وعكااى
النيو التال :
أ .المركف األول ييتوي عكى العرض المال .
ل .المركااف الثااان ييتااوي عكااى العاارض اللنا إ،ااافة الااى التعااامي المقتريااة ماان يباال المنااايص (بييااث
تةون التعامي مكونة وتظير بألوانيا اليقيقية).
 .7المركف الثالث ييتوي عكى ةلالة دخول المنايعة أو ةلالة دخول العطاا وتنلي ه
عنوان و ارن االتعاالت وتةنولوجيا المعكومات:
و ارن االتعاالت وتةنولوجيا المعكومات – الدوار الثامن
يس العطااات والماتريات– الطابض الثالث
ص.ل  9903عمان  11191األردن
تكلون 962 6 5805741
فاةس 962 6 5861059
 .8عكااى المنايعااين تقاادي عرو،ااي لوايااد أو أةثاار ماان ا عاادارات المدرجااة ف ا وثااائض العطاااا و لاان ياات رفااض أي
عرض ال يرط ةافة ا عدارات.

- 14 -

 .9رسو االعان ف العيف الرسمية عكى من يرسو عكيو العطاا .
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ممحق ()1
سند كفالة دخول عطاء و تنفيذه
سند كفالة دخول عطاء و تنفيذه
البنـــــك ...............................................................
السادة  :معال وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات باالضافة لوظيفتو
الفـــــرع :
التـاريـــخ :

/

2018 /م
تاريخ االستحقاق :
رقـم الكفالـة :

تحيـة وبعـد،
يكفل البنك  .................................................فرع ....................................
السادة  /المناقص...............................................................................
بمبمغ (

) دينار فقط ................................................

سارية المفعول لغاية ................................
وذلك لدخول وتنفيذ العطاء رقم ( )2018/...../....وفقا لشروط االتفاقية الت ستوقع معو و الخاصو بشراء
.............................................................................................................
ويتعيد البنك بتمديد سريان الكفالة لتغط مدة سريان العرض و مدة االتفاقية وبدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جـزء منيـا عنـد أول مطالبـة خطيـة
منكم ،وذلك خالل فترة سريانيا ،عمماً بأن أي مطالبة ترد إلى البنك يجب أن تكون ف أو قبل موعد إستحقاقيا ،وتصبح الكفالة ممغاة بعـد إنتيـاء

مدتيا.

توييع الةليل  /معرف .................................
الملوض بالتوييع .......................................
التاري .................................................
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ممحق( )2نموذج إبداء االىتمام
معال و ير االتعاالت وتةنولوجيا المعكومات
و ارن االتعاالت وتةنولوجيا المعكومات
عندوض بريد  9903عمان  11191األردن

معال الو ير
ني ا ا اان  ...............................................................................ن ا ا ااود أن نعكمةا ا ا ا باىتمامن ا ا ااا
بتقدي عرو،نا اللنية والمالية لكعطاا ري  )2018/...../....( :المتعكض بتطوير تعامي الطوابع البريدية التالية:2
 20 .1عاماً عكى تسك جالتو سكطاتو الدستورية
 .2األدوار االنسانية لكجيش العرب
 25 .3عاماً عكى الت ار ماراثون البير الميت
 .4القدس عاعمة فكسطين
 .5عجائل الدنيا الجديدن
 .6أ ياا أورومتوسطية
 .7األبراج اللكةية
 .8معال التراث األردن
 .9يمر عناع أردن ُ معرر
 .10يطاف ال يتون ف األردن
وعكيااو يرجااى التةاار بت وياادنا بنس ا عاان العااور والرسااومات وأيااة م اواد أخاارى ترمبااون باسااتخداميا لتطااوير تعااامي
إعدارات الطواباع البريدياة المبيناة أعااه يياث نؤةاد لةا تليمناا واي اررناا باأن جمياع العاور والرساومات والماواد التا

 2عكى المنايص اختيار ا عدارات الت يرمل بالماارةة ف تطويرىا
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ت ودوننااا بيااا ليااا يقااوض طبااع ومكةيااة فةريااة وبأنيااا ميميااة بموجاال الق اوانين سااارية الملعااول وأن يقااوض االسااتخدا
ميلوظة ما ل تةن ممنوية لكمنايعين عراية ف وثائض العطاا.
ونتعياد فا ىا ا الخطاال باااللت ا باااليقوض الممنوياة لناا فا وثاائض العطاااا باساتخدا العاور والرساومات والماواد المتعكقااة
با عدارات فقط لرايات تطوير التعامي وفقا لكاروط الواردن ف وثائض العطااا والمياددن بالتعاديل واعاداد المااتقات مان
ى ه العور والرسومات والمواد األخرى .إ،افة إلى لج فإننا نتعيد بعد عمل نس

أو تو ياع أو ناار أو تجمياع أو

طباعة أو إعادن طباعة أو بيع العور بأي طريقة ممةنة سواا تمت إيالة العطاا عكينا أ ال.

ةمااا نؤةااد عكااى أن يقااوض اسااتخدا العااور والرسااومات والماواد األخاارى المتعكقااة با عاادارات الممنويااة لنااا تنتيا بانتياااا
موع ا د تسااكي العااروض اللنيااة والماليااة لكعطاااا ونكت ا بإعااادن جميااع النس ا األعااكية والمعدلااة لكعااور والرسااومات والم اواد
األخرى لو ارن االتعاالت وتةنولوجيا المعكومات بانتياا ى ه اليقوض.

نين مكت مون بما ورد أعاه ونتعيد بالميافظة عكى يقوض المكةية اللةرية لي ه المواد من أي اعتداا يقع عكييا من الرير
أثناا ييا تنا ليا.

الملوض بالتوييع:

االس :

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

التوييع................................. :

التاري ......................................... :
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ممحق (( :)3اتفاقية ترخيص استعمال واستغالل حقوق فكرية)
الفريق األول:

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ويشار إلييا فيما بعد بـ " المرخص لو"

ويمامو  -:أمين عام وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
الفريق الاان :

 ................................................................ويشار إليو فيما بعـد بــ
"الفريق الاان " أو "المرخص"

ويمامو ........................................................................ -:
لما كان الفريـق األول راغبـاً فـ الحصـول عمـى حـق اسـتعمال واسـتغالل األعمـال الفكريـة أو المصـنفات المرفـق نسـخا
عنيا باالتفاقية والت تعتبر جزءا ال يتج أز من ىذه االتفاقية ،ولما كان الفريق الاان قد قبل بطمب المرخص لو فقد تـم
االتفاق بين الفريقين عمى ما يم :
المادة ( :)1التعريفات:
المصنف المرخص :المصنف الممموك لمفريق الاان او لو حق التصرف الكامل بو بما ف ذلك حق التنازل عنو ومنح
حقـوق االسـتعمال واالسـتغال ل وىـو عبـارة عـن صـور فوتوغرافيـة أو الكترونيـة  digitalأو رسـومات فنيـة  -المرفــق
باالتفاقية نسخا عنيا.
المادة (:)2
يقر الفريق الاان بأنو مالك المصنف موضوع ىذه االتفاقية أو مبتكره ولو حق التصرف الكامل بو.
المادة (:)3
يســمح الفريــق الاــان لممــرخص لــو اســتعمال واســتغالل حقــوق الفريــق الاــان ف ـ المصــنف المــرخص اســتعماال غيــر
حصري وقابل لمنقل ولمدة غير محدودة ،بحيث يحق لممـرخص لـو اسـتعمال المصـنف المـرخص عمـى الطوابـع البريديـة
الت يتم إصدارىا ف المممكة األردنية الياشمية ،ومما يحق لممرخص لو:
أ .استنساخ المصنف المرخص بأي طريقـة أو شـكل سـواء كـان بصـورة مةقتـة أو دائمـة بمـا فـ ذلـك التصـوير
الفوتوغراف أو السينمائ أو التسجيل الرقم االلكترون ولعدد غير محدود.
ب .نشر وتوزيع وتخزين المصنف المرخص عمى أية وسائل سواء الكترونية أو غيرىا.
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ج .إصدار وطباعة عدد غير محدود من الطوابع البريدية الت تحتوي المصنف المرخص بـأي شـكل كـان وبيعيـا
دون أن يكــون لمفريــق الاــان أي حقــوق ف ـ عوائــد البيــع أو أيــة عوائــد تتحقــق لمفريــق األول نتيجــة حــق
االستعمال واالستغالل.
د .إجراء أي تعديل عمى المصنف المرخص تقتضييا متطمبات التصميم.
ه .ترويج الطوابع البريدية الت تحتـوي المصـنف المـرخص بـأي وسـيمة مـن وسـائل اإلعـالم والدعايـة واسـتعمال
المصــنف المــرخص ف ـ أيــة م ـواد دعائيــة متعمقــة بطوابــع البريديــة أو نشــرىا ف ـ كتيبــات أو عمــى المواقــع
االلكترونية.
و .وضــع مــا يشــاء مــن عبــارات عمــى الطوابــع البريديــة وال يشــترط وضــع اســم الفريــق الاــان عمــى المصــنف
المرخص أو نسبة الصور إليو.
ز .اختيار واعتماد تصميم الطابع البريدي وفق متطمبات المرخص لو دون الحاجة لموافقة الفريق الاان .
المادة (:)4
تبقى حقوق الممكية ف المصنف المرخص لمفريق الاـان ويـتم إرجـاع الصـور األصـمية إليـو فـور االنتيـاء مـن أعمـال
النسخ الالزمة لتحقيق المـرخص لـو لحقـو فـ االسـتعمال .تـأول حقـوق الممكيـة الفكريـة لمطوابـع البريديـة او أي نـاتج
أخر تم استخدام المصنف المرخص فيو لممرخص لو ،باإلضافة الى ما يتعمق بما ينـتج عـن أعمـال التطـوير والتصـميم
عمى المصنف المرخص الت يقوم بيا المرخص لو وكذلك ما يتعمق بتصميم الطوابع البريدية ككل.
المادة (:)5
ف حالة أن المصنف المرخص يمال أشخاص ليسوا من الرجال الرسـميين أو ليسـوا أشـخاص يتمتعـون بشـيرة عامـة،
فعمى الفريق الاان إحضار موافقة خطية من الشخص موضوع الصورة.
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المادة (:)6
يتعيد الفريق الاان بالرد عمى نفقتـو عمـى أي ادعـاءات أو دعـاوى تصـدر مـن الغيـر وتتعمـق بحقـوق الممكيـة الفكريـة
لممصــنف المــرخص وفــق ىــذه االتفاقيــة أو حقــوق االســتعمال المقــررة لمفريــق األول بموجــب ىــذه االتفاقيــة وحتــى بعــد
انتياء االتفاقية.
المادة (:)7
يقر الفريق الاان بأنو اتخذ أو سيتخذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة ليكون ترخيص استعمال واستغالل الصور إلى
المرخص لو قانونيا ومتفقا وأحكام القانون ،ويقر أنو مخول قانونيا لمقيام بإعطـاء حـق االسـتعمال واالسـتغالل ويتحمـل
أية أضرار أو دعاوى قد تتحقق لمفريق األول نتيجة عدم التزامو بذلك.
المادة (:)8
يستوف المرخص المبمغ المحدد ف عرضة المال المرفق والذي يعتبر ج أز ال يتج أز مـن ىـذه االتفاقيـة مقابـل الحقـوق
الممنوحة ضمن ىذه االتفاقية وال يحق لممرخص المطالبة بأي مبالغ أخرى.
المادة (:)9
ال يحق لممرخص مـنح أي تـرخيص باسـتعمال أو اسـتغالل المصـنف المـرخص ألغـراض طبعيـا عمـى طوابـع بريديـة او
مواد متعمقة الطوابع البريدية.
المادة (:)10
يحق لممرخص لو أن ينقل كل أو بعض حقوقو المقررة فـ ىـذه االتفاقيـة الـى أي جيـة يراىـا مناسـبة وبالطريقـة التـ
يراىا مناسبة.
الملوض بالتوييع:

االس :

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

التوييع................................. :

التاري ......................................... :
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ممحق رقم ()4
االتفاقية  /أمــر شــراء
)

ريا (

السادن  .........................................:الميترمين
ص.ل (

)

ىاتف (

)

اس المدينة (
فاةس (

ااا عكااى ي ارار لجنااة العطااااات المختعااة ري ا (
بنا ً

)
)

المنطقة (

الرم البريدي (

/

) الميالة عكية والمبينة تلعياتيا

وأثمانيااا عكااى جاادول الم اواد المرفااض بق ارار ا يالااة والبالرااة ييمتيااا ا جماليااة (
العطااات والماتريات ف و ارن االتعاالت وتةنولوجيا المعكومات
واقبمـوا االحترام ،،،
التاريخ:

)

 )200 /المرفااض طياااً عااورن عنااو والخاااص باادعون العطاااا ري ا (

 )200أرجو توريد وتسكي أو تقدي الخدمات المطكوبة (

/ /

)

م
أمين عام وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

اسم المفوض بالتوقيع :
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) فقااط (

) إلااى يس ا

السادة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات :
أتعيااد بتوريااد الكاوا الميالااة عكينااا وفقااً لمواعاالات واااروط ي ارار ا يالااة الماااار إليااو أعاااه والوثااائض المعتماادن المتعكقااة بااو وى ا
(دعون العطاا وثاائض العطااا الماياض عارض المنايعاة عارض المتعياد الةتالوجاات الم ارساات والتعكيماات لكمااترةين فا
المنايعة) وااللت ا بأيةا نظا الكوا ري ( )32لسنة  1993وتعدياتو والتعكيمات العادرن بموجبو.
تعتبر ى ه االتل ايية (أمر الاراا) ويرار ا يالة وةتال القبول والوثائض المعتمادن المتعكقاة بيا وىا (دعاون العطااا وثاائض العطااا
الماي ااض ع اارض المنايع ااة ع اارض المتعي ااد الةتالوج ااات الم ارس ااات المواف ااض عكيي ااا والتعكيم ااات لكما ااترةين فا ا المنايع ااة)
الم ةورن عقدا مك ما لكطرفين.
إسـم المتعيـــد:
إسم المفوض بالتوقيع:
التوقيع والخاتــم:
التــاريـــخ:

نسخة  /قسم العطاءات والمشتريات /ضابط الشراء أو سكرتير المجنة المعنية
نسخة  /الدائرة ذات الشأن (الجية الطالبة لمشراء)
)

نسخة  /الضريبة العامة عمى المبيعات  /الرقم الضريب (
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 --------نياية واائق العطاء --------
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