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 المقدمة

تعتبر الطوابع البريدية أعمال فنية تعبر عن  تناخيا الممة نة هت تنر تطوخلنا ال، ناخ ر فتنص خرنوت بن عر  تعبنر عن  

ابنداخات خطة بإبداخ  االقتصاد الرقمص هالرياد هتاخ  ألم األحداث هاالنجاتات الوطنية فص رختةف المجاالت. تقوم 

سنويا ب،عث تتعةق بمواضيع رتنوعة هبمنا تتناسنم رنع السياسنة العارنة  بنداخ الطوابنع هتصميماتتا الطوابع البريدية 

 البريدية.

ق بتصنننميم هعةيننند تننندعو النننوتاخ  صنننروات التصنننميم هالمصنننممع  هالمننننانع  المنننعلةع  لةمعننناخوة فنننص لننن ا العطنننا  المتعةننن

 ر هتقديم عرهضتم المنية هالمالية هفقا لم،توى هثائق العطا  أدناه.2023الطوابع البريدية لعام 

 التعليمات العامة لتصميم الطوابع البريدية

يطةننم رنن  المناقصننع  أو يخونننوا خدقننع  هربنندعع  فننص اختينناخ صننخل هحجننم الطننابع أه ال طاقننة البريديننة هتطننوير  -

ع  االعت اخ األلندا  التنص اختعنرت لتنا هالموضنوعات التنص تعبنر عنتنا هترونو عةعتنا. هحعنث أو التصاريمر آخ ت  بع

التصننميم المقتننرت سننتتم ط اعتنند عةنن  حجننم رصنن ر حسننم حجننم الطننابعر لنن ا فمنن  ال ننرهخ  االنت نناه  لنن  تمابننعل 

 التصميم هويف ست تر عة  الطابع ب،جمد ال،قيقص.

 هسعر الطابع )المئة(. الممة ة: اسم تت م أساسية ر،دد  ي،تو  الطابع البريد  عة  رعةورات  -

 يعتمل ا بداخ الواحد عة  عدد ر  الطوابع المنمرد  )بمئات رختةمة(ر ي ا   لعتا أحيانا بطاقة بريدية. -

 النص المدرج على التصميم: .أ

 يجم أو ي،تو  ول طابع أه بطاقة بريدية عة  النص التالص:

 "ر ان ر النقطة )ب( أدناه. Jordanبية هاالنجةعوية: "األخدو" ه"بالة تع  العر  الممة ةاسم  -1

 ".  2023 سنة ا بداخ: " -2

سنعر الطنابع بالعمةنة األخدنينة )ت،ندد فئنات الطوابنع المدخذنة فنص لن ا العطنا   / المئنة: هلنص ميمنة -3

 دنية:ضم  التعةيمات الخابة أدناه(. تستخدم الرروت التالية عة  الطابع لةتعبعر ع  العمةة األخ 

 ".Pt"القرش" يختصر عة  الن،و التالص "ق/ -

 ". JD"الدتناخ" يختصر عة  الن،و التالص "دأ/ -



 - 4 - 

االنجةعوينة )ت،ندد أسنما   بنداخات الطوابنع ه اسم ا بداخ: توضع اسم ا بداخ بالة تع  العربينة  -4

 المدخذة فص ل ا العطا  ضم  التعةيمات الخابة أدناه(.

عةن  الطنابع بعنخل ربندع هبمنا تتناسنم رنع ذمنال  هروقنع الننصوع الخط هحجمد لةمصمم رطةق ال،رية فص اختياخ ن

 حعث تتوذم استخدام الخط الموضح أدناه فص النقطة "ب". الممة ةالتصميمر  ال فيما تتعةق باسم 

 

 :المملكةاسم  .ب

يم الختينناخ ر هيتننرح حجمنند هلوننند هروقعنند عةنن  التصننمالممة ننةيجننم اسننتخدام الخننط الموضننح تاليننا لةتعبعننر عنن  اسننم  

 المصمم:

 
 

" لةمتتمنننع  بالتقننندم بعرهضنننتم المنينننة الممة نننةبتنننوفعر تصنننميم "اسنننم  االقتصننناد الرقمنننص هالريننناد هتاخ  : سنننتقوم ردح نننة

 .Adobe Illustrator”  AI”هالمالية عة  قرص ردرج داخل رةف ر  نوع

 

 حجم الطابع: .ج

سنم( لةطنابع البريند    x 3,50 4,50( أه)سنم  x 3,50 4,00بنالرمم رن  أو األحجنام المتعناخ  عةعتنا لنص )

سنم( لة طاقنة البريدينةر  ال أنند لةمناقصنع  وارنل ال،رينة فنص اختيناخ ال،جنم هالعنخل الةن او   x 7,00 9,00ه)

 تتناس او رع التصميم المقترتر هال توذد أ  قعود لدلتوام باألحجام الم ووخ  أعده هلص لةتوضيح فقط.
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 الصور واألعمال الفنية: .د

ر  االقتصناد الرقمنص هالريناد هتاخ  فص حال تم توفعر االعمال المنية هالصوخ التص ستستخدم فص التصميم ر  قبنل 

 هإذا قام المناقص باختياخ أعمال فنية أه بوخ رقدرة ر  الوتاخ ر فعةيد االلتوام بالعرهط التالية:

 صوخ المقدرة ر  الوتاخ  فقط لةمناقصع  المتتمع  بالعطا  ال،ق فص استخدام االعمال المنية هال

ل ايننات تطننوير التصنناريم هفقننا لةتعةيمننات الننواخد  فننص هثننائق العطننا  هإعننداد المعننتقات رنن  لنن ه 

 الصوخ هاالعمال. 

  ال ي،ننق لةمننناقص عمننل نسننار أه توتيننعر أه نعننرر أه تجميننعر أه ط اعننة أه  عنناد  ط اعننةر أه

 .وانت  طريقة بيع الصوخ هاالعمال المنية التص توفرلا الوتاخ  بأ

  روعند تسنةيم العنرهل المنينة  ل، نة انق نا ال ي،ق لةمناقص اسنتخدام الصنوخ هاالعمنال المنينة

هالمالية لةعطا ر هعةن  المنناقص  عناد  ذمينع النسنا األبنةية هالمعدلنة لةصنوخ هاالعمنال المنينة 

 عند انتتا  روعد تسةيم العرهل.  االقتصاد الرقمص هالرياد هتاخ  

 ع  استخدام ول أه ذو  ر  الصوخ هاألعمال المنية المقترحنة فنص تطنوير خيناخات يمخ  لةمناقص

 التصاريم المقدرة فص العرل المنص.

  رن  رسموت استخدارتا تعجع الوتاخ  المناقصع  عة  ال ،ث هال،صول عة  بوخ هأعمال فنية

لتعةيمنات رنا لنم تنتم ذونر معنر ذلن  فنص ار رصادخ أخنرى ل اينة اسنتخدارتا فنص تطنوير التصناريم

 ر صريطة االلتوام بما تةص:الخابة

 عة  المناقصع   ت اع تعةيمات التصميم الم ووخ  فص هثائق العطا . -1

 عة  المناقصع  تقديم خياخ تصميم هاحد عة  األقل باستخدام الصوخ المقدرة ر  الوتاخ . -2

خدت فنص توميع اتمامية ترخيص استعمال هاست دل حقوق ف رية وما ه المائو عة  المناقص  -3

 ( ر  ل ه الوثائق بعد التوميع عة  أرر العرا  )االتمامية(.3المة،ق )
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 .النسق:هـ 

 :1يمخ  أو يصمم  بداخ الطوابع البريدية بطريقتع  

أن تكون الطوابع بفئات مختلفة  أ  متاةاب و  بتمةامفن ة فة  مختلفة  ىةح ةلةا ضةفة با  ةاة   :النسق األول

 صةفا  أأ  ىةح ةئةة  عوابةع تكةون ةلةا صةفة  م فةا ة لوضةفما با  ةةاة  للبطاقة  ةةح ضةاج  هو مةا مةع ا

 (.للبطاق 
أن تكون مجموة  الطوابع بفاخح شفت صغفا  بتمامفن مختلفة  ىوضةفة  : )sheet Mini( النسق الثـان 

 . اضفة  تةمح نفس القفم  أ  قفن مختلف  ضسب المطلوب  بخلفف  ة ف  م اسب  مع التممفن
 

                                                 
 لةطوابع هال طاقة تصاريم رختةمة فص ود ال،التع  1
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 صة لتصميم الطوابع البريديةالتعليمات الخا

 اخات الطوابع البريدية التالية: تت م  ل ا العطا   بد
 Nabataean Inscriptions in Jordan النقوش النبطية ف  األردن : االسم الرسمص لإلبداخ  (1)

 عرل لةنقوش الن طية التص توثق تاخيا ح اخ  االن اط فص االخدو : رناس ة ا بداخ

 ( قرصًا ل ل فئة.50) :طوابع فئات 4 : المئات

 كال النسقين  : طريقة تقديم التصميم

 ل  تتم توهيد المصمم بأية بوخ اه اعمال فنية. : الصوخ/األعمال المنية

*************************************** 

 National Flag Day اليوم الوطن  للعلم األردن  : االسم الرسمص لإلبداخ  (2)

نيساو وعنوم هطننص لةعةنم االخدننص البنرات خروينة العةنم بابعناده المعنوينة هالتاخيخينة هخفعند فنص  16اعتماد توم  :  بداخرناس ة ا
 رختةف المناس ات هاالحتماالت االخدنية

 قرصًا ل ل فئة.( 40: )فئات طوابع 6 : المئات

 كال النسقين : طريقة تقديم التصميم

 تم توهيد المصمم بأية بوخ اه اعمال فنيةل  ت : الصوخ/األعمال المنية

*************************************** 

 Roads, bridges and tunnels in Jordan الطرق والجسور واألنفاق ف  األردن : االسم الرسمص لإلبداخ  (3)

 التطوخ ال   صتدتد الطرق هالجسوخ هاألنماق فص األخدو : رناس ة ا بداخ

 ( قرصًا ل ل فئة.40: )فئات طوابع 6 : المئات

 كال النسقين : طريقة تقديم التصميم

 ل  تتم توهيد المصمم بأ  بوخ أه اعمال فنية : الصوخ/األعمال المنية

 

 

 Old City of Amman عّمان القديمة : االسم الرسمص لإلبداخ  (4)

 واقتا هرناتلتا هدهخ الع اد  الموذود  فعتا ظتاخ عماو القديمة ر  خدل أدخاذتا هأس : رناس ة ا بداخ
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 ( قرصًا ل ل فئة.30: )طوابع اتفئ 6 : المئات

 ( قرشًا.50بطاقة بريدية واحدة: ) : 

 كال النسقين : طريقة تقديم التصميم

 ل  تتم توهيد المصمم بأ  بوخ أه اعمال فنية : الصوخ/األعمال المنية

*************************************** 

 Mediterranean festivals مهرجانات اورومتوسطية : االسم الرسمص لإلبداخ  (5)

اسننننتجابًة لتوبننننيات االت،نننناد البرينننند  األهخهرتوسننننطص بإبننننداخ طننننابع يعخنننن  المترذانننننات فننننص المنطقنننننة  : رناس ة ا بداخ
سننمية التننص ت،تمننص با بنننداع االهخهرتوسننطية هالرة ننة فننص نعننر الرقافنننة االخدنيننة رنن  خنندل المترذاننننات المو 

الم،ةننص هالعربننص هاالنسننانص هالتأىعنند عةنن  الميننة التنننوع الرقننافص التننص ت مننل دهام ا سننتمراخية هتعويولننا بننألواو 
 ذدتد  ر  بنو  الرقافة هالم  هالم ر التص تمنح المتةقص االخدنص  حساسًا بالمعرفة هالجمال.

 ة.( قرصًا ل ل فئ50: )فئات طوابع 6 : المئات

 كال النسقين : طريقة تقديم التصميم

 ل  تتم توهيد المصمم بأية بوخ اه اعمال فنية : الصوخ/األعمال المنية

*************************************** 

 Recent Archaeological Discoveries اكتشافات أثرية حديثة : االسم الرسمص لإلبداخ  (6)

 ىتعافات األثرية ال،دترة التص ُت تر الرقافات هال، اخات المختةمة التص قارت فص األخدوابرات اال : رناس ة ا بداخ

 ( قرصًا ل ل فئة40: )فئات طوابع 6 : المئات

 ( قرشًا.60بطاقة بريدية واحدة: )    : 
 

 كال النسقين : طريقة تقديم التصميم

 بوخ اه اعمال فنيةل  تتم توهيد المصمم بأية  : الصوخ/األعمال المنية

*************************************** 

 Ancient Schools in Jordan المدارس القديمة ف  األردن : االسم الرسمص لإلبداخ  (7)

 ابداخ تبرت أقدم المداخس ال،خورية فص األخدو هألمية التعةيم فص بنا  الدهلة االخدنية هت،دتث المجتمع : رناس ة ا بداخ

 ( قرصًا ل ل فئة.50: )فئات طوابع 4 : لمئاتا

 كال النسقين : طريقة تقديم التصميم
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 ل  تتم توهيد المصمم بأية بوخ اه اعمال فنية : الصوخ/األعمال المنية

 

*************************************** 

 Jordan’s Valleys and Mountains األودية والجبال ف  األردن : االسم الرسمص لإلبداخ  (8)

 ابداخ تبرت ذماليات قمم الج ال هاألهدية المنتعر  فص الممة ة األخدنية التاصمية : رناس ة ا بداخ

 ( قرصًا ل ل فئة.40: )فئات طوابع 6 : المئات

 كال النسقين : طريقة تقديم التصميم

 نيةل  تتم توهيد المصمم بأية بوخ اه اعمال ف : الصوخ/األعمال المنية

 

*************************************** 

 Mehras Historical Olive Trees شجر زيتون المهراس البلدي المعّمر  : االسم الرسمص لإلبداخ   (9)

ابننرات القيمننة الوطنيننة الم ننافة هتمعننو لنن ا النننوع رنن  الويتننوو  لمننا لنند رنن  دهخ فننص توثعننق السننياحة البعئيننة  : رناس ة ا بداخ

خاعينننةر حعنننث أثبتنننت الت،العنننل الجعنينننة لننند أنننند أبنننل لويتنننوو ونننل رننن   سننن انيا هإيطالينننا هقبنننرصر عقنننم الو 

االىتعا  التام ال   توبل  ليد فريق بناحرع  رن  المرونو النوطنص لة ،نوث الوخاعينة هعندد رن  المعسسنات 

رصدخ لت ه السندالت  الدهلية هالجارعات الوطنيةر رما حقق س قًا عةميًا فص ل ه األطر ههّثق األخدو وأهل

 ر،ةيًا هإقةيميًا.

 ( قرصًا ل ل فئة.50: )فئات طوابع 3 : المئات

 ( قرشًا.60بطاقة بريدية واحدة: )  : : 
  

 )يجب تقديم النسق الثان  كحد أدنى( كال النسقين : طريقة تقديم التصميم

 .مال فنيةل  تتم توهيد المصمم بأية بوخ اه اع : الصوخ/األعمال المنية

 

*************************************** 
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 ملخص اإلصدارات المطلوبة

 المجموع النسق عدد البطاقات عدد فئات الطوابع اسم اإلصدار

 كال النسقين ال توذد ( قرصًا ل ل فئة.50) :فئات طوابع 4 النقوش النبطية ف  األردن

فئنننة طوابننننع  47
( بطاقنننننننننننة 3+ )

  بريدية

 كال النسقين ال توذد ( قرصًا ل ل فئة.40: )فئات طوابع 6 الوطن  للعلم األردن اليوم 

الطرق والجسور واألنفاق ف  
 األردن

 ( قرصًا ل ل فئة.40: )فئات طوابع 6
 ال توذد

 كال النسقين

 عّمان القديمة
بطاقة بريدية  ( قرصًا ل ل فئة.30: )طوابعفئة  6

( 50)واحدة: 
 اً قرص

 كال النسقين

 كال النسقين ال توذد ( قرصًا ل ل فئة.05: )فئات طوابع 6 مهرجانات اورومتوسطية

 اكتشافات أثرية حديثة
بطاقة بريدية  ( قرصًا ل ل فئة04: )فئات طوابع 6

( 60أ واحدة:

 قاشا  

 كال النسقين

 نكال النسقي ال توذد ( قرصًا ل ل فئة.50: )فئات طوابع 4 المدارس القديمة ف  األردن
 كال النسقين ال توذد ( قرصًا ل ل فئة.40: )فئات طوابع 6 األودية والجبال ف  األردن

شجر زيتون المهراس البلدي 
 المعّمر

 ( قرصًا ل ل فئة.50: )فئات طوابع 3
بطاقة بريدية 

( 60أ واحدة:

 قاشا  

 كال النسقين
)يجب تقديم 
النسق الثان  
 كحد أدنى(

 

 لشروط الخاصة للعطاءا

 وذم عة  المناقصع  المتقدرع  بعرهضتم االلتوام بما تةص:تت -1

تقننديم ثدثننة خينناخات رختةمننة لةتصننميم ل ننل  بننداخر ب،عننث ي،تننو  وننل خياخ/تصننميم عةنن  وافننة فئننات  .أ

ر هسنعتم اسنترنا  أ  عنرل ال الطوابع هال طاقة  و هذدت لت ا ا بنداخ هفقنا لمعطينات هثنائق العطنا 

 .بداخ الواحدلإلالمطةوبة ي طص وافة المئات 

ب،عننث تننتم ت،ويننل  USBه  عةنن  أقننراص ردرجننة تسننةيم التصنناريمأو تننتم يجننم تقننديم التصنناريم عننند  .ب

           هبدقننة عاليننة (JPEGه PDF) أنواع بنن رةمننات النن  Adobe Illustrator (AI)المةننف رنن  التصننميم 

(High Resolution). 
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 ا  بعع  االعت اخ عند اعداد خياخات التصميم.اخ  التعةيمات العارة هالخابة الواخد  فص هثائق العط .ج

 عة  بم،ة هاحد  هب،جمتا ال،قيقص ل ل ابداخ. او هذدت تقديم وافة فئات الطوابع هال طاقة .د

تقديم ول فئة طوابع هبطاقة ل ل ابداخ ب،جم رخبر الظتاخ تمابعل التصميمر هتترح لةمناقص حرية  .ه

 .A4بم،ة الت بعر عة  أو ال تويد ع  حجم اختياخ دخذة 

تسنننمية أه تنننرميم ونننل خياخ/تصنننميم ل نننل ابنننداخ فنننص العنننرل المننننص لتمععنننوه عننن  الخياخات/التصننناريم  .ه

 األخرى.

 .ةالمقترح ول خياخ لةتصاريمعة  المناقص وتابة اسمد بوضوت عة   .ت

خمم المناقص فص استخدام بوخ أه   ذاه  عة  المناقصع  تقديم سعر ول خياخ/تصميم ل ل ابداخ عة  حد  -2

ل فنينننة رننن  رصنننادخ اخنننرى فنننص تطنننوير التصنناريمر فعةيننند او يعنننمل خسنننوم تنننرخيص ه صنننرا  حنننق اسنننتخدام اعمننا

ر هعةن  أو يخنوو ق المة ينة ه معرلنا ضنم  لن ا السنعرالصوخ ه االعمال المنية ر  رصادخ اخرى ه وةمنة حقنو 

ومنا لنو رن ووخ  العرل المالص ل ل رنتم رختوم ب ر  رنمصل ربع  عةيد اسم ا بداخ هاسم الخياخ/التصنميم

 فص العرل المنص.

  لنن  ال ننري ة العارننة عةنن  المبيعنناتصننارةة ذميننع الرسننوم هال ننرائم  ضننافة  االسننعاخ بالنندتناخ االخدنننصتقنندم  -3

ر عة  او تتم ت،دتدلا بعخل هاضح هرنمصنل هإال لةمناقصع  المسجةع  فص دائر  ال ري ة العارة عة  المبيعات

 الية لةعرل المالص.فإنتا ستعتبر وجو  ر  القيمة ا ذم

 لةوتاخ  ال،ق باحالة العطا  وخل عة  رناقص هاحد أه ول ذو  عة  حد  لعد  رناقصع . -4

 تصميم أه قبولد وما هخد فص العرل المنص.أ  لةوتاخ  ال،ق باقترات تعدتدت عة   -5

 لةوتاخ  ال،ق برفض أ  عرل دهو تقديم أ  ربرخات ل ل . -6

ر هذل  بعد  ذنرا  المماضنةة المنينة بنع  العنرهل فنياً  األف لعة  أساس  حالةها سعتم اختياخ التصاريم المائو   -7

 هفقا لةبنود المبعنة أدناه ر  قبل الةجنة المختصة:

 بةة التصميم با بداخ المطةوب .أ
 أبالة التصميم .ب
 تناسم هتناسق دخذات األلواو .ج
 هضوت التمابعل .د

 هال،داثة فص التصميم االبت اخ .ه
 ذمالية التصميم بعخل وارل .ه
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 أية أخقام أه خروت أخرى عة  التصميم رع العخل ال ارل لةتصميمه  ال ةماته  وطتناسم الخط .ت
 

لةننوتاخ  ال،ننق بإل ننا  العطننا  دهو تقننديم ا  ربننرخات هدهو ت،مننل ا  رسننعهلية قانونيننة أه راليننة تجنناه المناقصننع   -8

 المتقدرع  لةعطا .

نية هالماليةر هال تت،مل الوتاخ  رسعهلية ا  رن  عة  المناقصع  ت،مل وافة ت اليف ت، عر هتقديم عرهضتم الم -9

 .الن ر ع  نتيجة العطا ل ه الت اليف فص أ  حال ب ض 

عةن  المنناقص المعناخح بتن ا العطننا  تقنديم ومالنة المناقصنة ه ومالنة حسنن  التنمعن  ضنم  ومالنة هاحند  عةنن  أو  -10

رتقندم لةعطنا  المن ووخ ر هفقنا" لةعنرهط ه ذلن  لتنأرع  ميارنة بالتواراتند ومنناقص  رت ور ذل  بنراحة فنص ال مالنة

المتعةقنة بنن ل  هالتننص دخننل المناقصننة المنن ووخ  عةنن  أساسننتا ه ضننمانا لتقديمند االعمننال المطةوبننة ه ونن ل  ميارننة 

% ر  ميمنة العنرل المنالص ا ذمنالص المقندم رنند 10بخارل التواراتد بموذم االتمامية ه ت وو ميمة ل ه ال مالة 

( ه  خفاقنند ضننم  عرضنند عةنن  او ت ننوو سنناخية الممعننول لمنند  1ح فننص المة،ننق خقننم )ه حسننم النمننوذج الموضنن

ر هفننص ه ت،ننتما الننوتاخ  ب،ننق تمدتنند ال مالننة حسننم ال،اذننة تننوم رنن  تنناخيا  تننداع العننرهل رائنة هععننرهو ( 120)

مننة حننال تعنن خ الجمننع بننع  ال مننالتع  ي،ننق لةمننناقص المصننل بننع  ال مننالتع ر ب،عننث تقنندم ومالننة دخننول العطننا  بقي

قبننل  رنن  القيمننة االذماليننة لةعننرل المننالص  %(10ر هتقننديم ومالننة حسنن  التنمعنن  بقيمننة )ثدثمائننة دتننناخ ( 300)

 .توميع أرر العرا 

ر هاعننداد التصننميم النتننائص ب،عننث عةنن  المننناقص المننائو تعنندتل التصننميم هفقننا لتوبننيات لجنننة الطوابننع البريديننة -11

بننداخات عةنن  ثدثننة أقننراص تسننةيم التصنناريم النتائيننة لإلالنن   ضننافةبا ر حسننم المطةننوب يخننوو ذننالوا لةط اعننة

عةن  الن  الصنوخ االبنةية المسنتخدرة بالتصناريم  با ضنافة( PSD, JPEG, AIردرجة هبردثنة أننواع رةمنات )

أينام رن   10خدل فتنر  ال تويند عن   هتسةيم ثدثة نسا رطبوعة بألواو التصاريم ال،قيقيةعالية   او ت وو بجود

. تعتبننر ت نناليف التعنندتل هالتسننةيم النتننائص رعننمولة ضننم  سننعر المننناقص فننص بةي نند بالتعنندتدت المطةوبننةتنناخيا ت

 عرضد المالص.  

المناقص المائو معر رةنوم با صنرا  عةن  عمةينة الط اعنةر هإنمنا تتوذنم عةيند توضنيح أ  ارنوخ فنينة قند تنعثر  -12

 الط اعة.عة  نوعية التصميم هيجم أو تعخ  بعع  االعت اخ فص عمةية 

سننعتم دفننع وارننل ميمننة التصننميم عننند تسننةيم التصنناريم النتائيننة هقبولتننا خسننميًا هبعنند االسننتدم النتننائص رنن  قبننل  -13

 الوتاخ .
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تنتقل ذميع حقوق المة ية الم رية ألعمال التصاريم المقدرة ر  المناقص المائو لةوتاخ  عند بدهخ قراخ احالنة  -14
ت رتعةقننة بالتصننميم المننائو بعنند ذلنن  رة ننًا لةننوتاخ  هحقننوق اسننتخدارتا العطننا  بعننخل تةقننائصر هتعتبننر أيننة تعنندتد

 ر،موظة هفقا لقوانع  المة ية الم رية.

  ( بعد ابداخ قراخ االحالة هالتبةيغ حسم االبول.4عة  المناقص المائو توميع أرر العرا  )رة،ق  -15

 تسليم العروض

ول تخنول عنخة رصدقة عن  خخصنة رتن  سناخية الممبالتقدم لةعطا  تقديم نس عة  المتتمع  ر  صروات التصميم .1

المنناقص تصنميم أه بنناعة أه بينع أه توخيند الةنواتم المطةوبنة أه االتجناخ بتنا أه صنتاد  التسنجعل فنص الصنناعة 

ر هالمتتمننع  رنن  المصننممع  هالمنننانع  المننعلةع  هالتجنناخ  هنسننخة رنن  صننتاد  التسننجعل فننص دائننر  ضننري ة المبيعننات

ل عررننل ع ننوية نقابننة المنننانع  ..الننا. هعةنن  المننناقص المعمنن  رنن  خخننص المتنن  أه التسننجتقننديم هثيقننة اعتمنناد 

 بموذم القانوو تقديم صتاد  ر  المرذع المختص تربت  عماؤه. 

( لوثنائق العطنا  هتسنةيمد 2المتتمع  بالتقدم لةعطا  تومينع نمنوذج " بندا  التمنام" المرفنق فنص المة،نق ) وافة عة  .2

عند صرا  الوثائق هبناً  عة  ذل  ي،صل المتتموو عة  قرص ردرج ي،تو   را  الم،ةيةأرع  سر لجنة العال  

عةنن  نسنننا رنن  األعمنننال المنينننة هالصننوخ التنننص سيسننتخدرونتا فنننص اعنننداد التصنناريم با ضنننافة النن  تصنننميم وةمنننة 

 .AI"االخدو" المعتمد عة  صخل رةف 

عةن  العننواو المبنع  أدنناهر هترسنل نسنخة  -------روعد أقصاه تنوم تقبل االستمساخات حول ل ا العطا  فص  .3

عةمًا بأو آخر روعد لةنرد عةن  لن ه االستمسناخات لنو   ------- ر  وافة االستمساخات ال  البريد االل ترهنص

 .---------------نتاية توم عمل 

ر هفقنا ل مالنةتقدم ومالة دخول المناقصة هومالة حس  التنمع  ضم  ومالة هاحد  عة  أو ت ور ذلن  بنراحة فنص ا .4

%( 10( أه عة  صخل صي  رصدق ر  بنن  ر،ةنص عارنل فنص األخدو بنسن ة )1لةنموذج الموضح فص المة،ق )

هتيننر االقتصنناد الرقمننص رنن  ميمننة العننرل المننالص النن   تتقنندم بنند المننناقص بم ةننف ر ةننق رنمصننل باسننم رعننالص 

هفنص حنال ر تورًا رن  تناخيا  تنداع العنرهل( 90با ضافة لوظيمتد عة  أو ت وو ساخية الممعول لمد  ) هالرياد  

( 300ر ب،عنث تقندم ومالنة دخنول العطنا  بقيمنة )تع خ الجمع بع  ال مالتع  ي،ق لةمناقص المصنل بنع  ال منالتع 

 .%( قبل توميع أرر العرا 10عند تقديم العرهلر هتقديم ومالة حس  التنمع  بقيمة ) ثدثمائة دتناخ
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تورنننا رننن  تننناخيا الموعننند النتنننائص لتسنننةيم  120مالينننة سننناخية الممعنننول لمننند  يجنننم أو ت نننوو العنننرهل المنينننة هال .5

 العرهل.

-------------رن  تنوم ظتنرا  12:00تقدم العرهل عة  العنواو المبع  أدناه فص روعد أقصاه السناعة  .6

 عة  نسختع  رتطابقتع  رنمصةتع  فص ثدثة ر ةمات ر ةقة هرنمصةة هرعنونة بوضوت هعة  الن،و التالص:-

 الم ةف األهل ي،تو  عة  العرل المالص.  .أ

الم ةنننف الرنننانص ي،تنننو  عةننن  العنننرل المننننص  ضنننافة الننن  التصننناريم المقترحنننة رننن  قبنننل المنننناقص  .ب

 )ب،عث ت وو التصاريم رةونة هت تر بألوانتا ال،قيقية(.

  هتنمع دخول العطا  ه ومالة أه الم ةف الرالث ي،تو  عة   .7

 :اد االقتصاد الرقمص هالريهتاخ  عنواو 

 هاخ الرار الد – االقتصاد الرقمص هالرياد هتاخ      

 الطابق الرالث –قسم العطا ات هالمعتريات    

 األخدو  11191عماو  9903ص.ب     

 962 6 5805641تةموو     

 962 6 5861059فاى      

ه لن  تنتم خفنض أ   عة  المناقصع  تقديم عرهضتم لواحد أه أىرر ر  ا بداخات المدخذة فص هثنائق العطنا ر .8

 عرل ال ي طص وافة ا بداخات.

 .2022ف  صندوق العطاءات ف  موعد أقصاه ../../ هم الفنية والمالية ضو ايداع عر  ينعلى المناقص .9
وتعديالتــو والتعليمــات  2022( لســنة 8ينطبــق علــى هــذا العطــاء أح ــام نيــام المشــتريات الح وميــة رقــم ) .10

 الصادرة بموجبو.
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 (1ملحق )

 عطاء و تنفيذه كفالة دخول سند

 عطاء و تنفيذه سند كفالة دخول

 البنـــــك ...............................................................

                                                      باالضافة لوظيفتو اإلقتصاد الرقم  والريادة وزير معال السادة : 

                                                                        :الفـــــرع 

 /      /      : التـاريـــخ   

 تاريخ االستحقاق :                                                                        

 رقـم الكفالـة :                                                                        

 تحيـة وبعـد،

 ي فل البنك ................................................. فرع ....................................

 السادة / المناقص...............................................................................

 ( دينار فقط ................................................                      بمبلغ )

 سارية المفعول لغاية ................................

 وفقا لشروط االتفاقية الت  ستوقع معو و الخاصو بشراء  (     /  /    )العطاء رقم وتنفيذ وذلك لدخول 

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

ة خطيـة ويتعهد البنك بتمديد سريان الكفالة لتغط  مدة سريان العرض و مدة االتفاقية وبدفع قيمة الكفالة إلي م أو أي جـءء منهـا عنـد أول مطالبـ
ترد إلى البنك يجب أن تكون ف  أو قبل موعد إستحقاقها، وتصبح الكفالة ملغاة بعـد إنتهـاء  منكم، وذلك خالل فترة سريانها، علمًا بأن أي مطالبة

 مدتها.

 توميع ال معل / رصر  .................................                                                   
لتوميع .......................................الممول با                                                     

 التاخيا .................................................                                                           

 ( نموذج إبداء االهتمام2ملحق)

 االقتصاد الرقمص هالرياد  هتيررعالص 
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  ياد االقتصاد الرقمص هالر هتاخ  

 األخدو 11191عماو  9903بندهق بريد 

 

 رعالص الوتيرر

ن،نن ر ...............................................................................ر نننود أو نعةمخننم بالتمارنننا 

 :2دية التالية( المتعةق بتطوير تصاريم الطوابع البري     /  /  )بتقديم عرهضنا المنية هالمالية لةعطا  خقم: 

 النقوش الن طية فص األخدو  .1

 العوم الوطنص لةعةم األخدنص .2

 الطرق هالجسوخ هاألنماق فص األخدو .3

 عّماو القديمة .4

 رترذانات اهخهرتوسطية .5

 اىتعافات أثرية حدترة .6

 المداخس القديمة فص األخدو .7

 األهدية هالج ال فص األخدو .8

 صجر تيتوو المتراس البةد  المعّمر .9

 ننرم بتوهينندنا بنسننا عنن  الصننوخ هالرسننورات هأيننة رننواد أخننرى ترمبننوو باسننتخدارتا لتطننوير تصنناريم هعةينند ترذنن  الت

 بننداخات الطوابننع البريديننة المبعنننة أعنندهر حعننث نعونند ل ننم تمتمنننا هإقراخنننا بننأو ذميننع الصننوخ هالرسننورات هالمننواد التننص 

ع  سنناخية الممعننولر هأو حقننوق االسننتخدام توهدهننننا بتننا لتننا حقننوق ط ننع هرة يننة ف ريننةر هبأنتننا ر،ميننة بموذننم القننوان

 ر،موظة را لم ت   رمنوحة لةمناقصع  براحة فص هثائق العطا .

هنتعتننند فنننص لننن ا الخطننناب بنننااللتوام بنننال،قوق الممنوحنننة لننننا فنننص هثنننائق العطنننا  باسنننتخدام الصنننوخ هالرسنننورات هالمنننواد 

اخد  فنص هثنائق العطنا  هالم،ندد  بالتعندتل هإعنداد المتعةقة با بداخات فقنط ل اينات تطنوير التصناريم هفقنا لةعنرهط النو 

المعتقات ر  ل ه الصوخ هالرسنورات هالمنواد األخنرى.  ضنافة  لن  ذلن ر فإنننا نتعتند بعندم عمنل نسنار أه توتينعر أه 

                                                 
 طويرلاعة  المناقص اختياخ ا بداخات التص ترمم بالمعاخوة  فص ت 2
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نعنرر أه تجمينعر أه ط اعنة أه  عنناد  ط اعنةر أه بينع الصنوخ بننأ  طريقنة رمخننةر سنوا  تمننت  حالنة العطنا  عةعنننا أم 

 ال.

 

المتعةقنننة با بنننداخات الممنوحنننة لننننا تنتتنننص  ا نعوننند عةننن  أو حقنننوق اسنننتخدام الصنننوخ هالرسنننورات هالمنننواد األخنننرى ىمننن

بانتتا  روعد تسةيم العرهل المنية هالمالية لةعطا ر هنةتوم بإعاد  ذميع النسا األبةية هالمعدلنة لةصنوخ هالرسنورات 

 تا  ل ه ال،قوق.بانت االقتصاد الرقمص هالرياد وتاخ  لاألخرى هالمواد 

 

ن،  رةتوروو بما هخد أعده هنتعتد بالم،اف ة عة  حقوق المة ينة الم رينة لتن ه المنواد رن  أ  اعتندا  يقنع عةعتنا رن  

 ال عر أثنا  حياتتنا لتا.

 

 الممول بالتوميع:

 

 ................................. التوميع: ......................................... االسم:

 

 ......................................... التاخيا:
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 (: )اتفاقية ترخيص استعمال واستغالل حقوق فكرية(3ملحق )

 الفريق األول:  ويشار إليها فيما بعد بـ " المرخص لو"  االقتصاد الرقم  والريادةوزارة 

 دارية والماليةللشؤون اال والريادةاالقتصاد الرقم  وزارة أمين عام   -ويمثلو :

................................................................ ويشار إليو فيما بعـد بــ 

 "الفريق الثان " أو "المرخص"

 الفريق الثان : 

 ........................................................................  -ويمثلو :

المرفــق  أو المصــنفات غبــًا فــ  الحصــول علــى حــق اســتعمال واســتغالل األعمــال الفكريــةرا الفريــق األوللمــا كــان 

ــان  قــد قبــل   بطلــبنســخا عنهــا باالتفاقيــة والتــ  تعتبــر جــءءا ال يتجــءأ مــن هــذه االتفاقيــة، ولمــا كــان الفريــق الث

 المرخص لو فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يل :

 (: التعريفات:1المادة )

مرخص: المصنف المملوك للفريق الثان  او لو حق التصرف الكامل بو بما فـ  ذلـك حـق التنـازل عنـو المصنف ال

 - أو رسـومات فنيـة  digitalصـور فوتوررافيـة أو الكترونيـة ومنح حقوق االستعمال واالستغالل وهو عبارة عن 

 . المرفق باالتفاقية نسخا عنها

 (:2المادة )

 لمصنف موضوع هذه االتفاقية أو مبتكره ولو حق التصرف الكامل بو.يقر الفريق الثان  بأنو مالك ا

 (:3المادة )

يسمح الفريق الثان  للمرخص لو استعمال واستغالل حقـوق الفريـق الثـان  فـ  المصـنف المـرخص اسـتعماال ريـر 

حصــري وقابــل للنقــل ولمــدة ريــر محــدودة، بحيــه يحــق للمــرخص لــو اســتعمال المصــنف المــرخص علــى الطوابــع 

 البريدية الت  يتم إصدارها ف  المملكة األردنية الهاشمية، ومما يحق للمرخص لو: 

ــك  .أ ــ  ذل ــة أو دائمــة بمــا ف ــان بصــورة مؤقت ــة أو شــ ل ســواء ك ــأي طريق استنســاا المصــنف المــرخص ب

 التصوير الفوتورراف  أو السينمائ  أو التسجيل الرقم  االلكترون  ولعدد رير محدود.

 مصنف المرخص على أية وسائل سواء الكترونية أو ريرها.ال نشر وتوزيع وتخءين .ب
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إصدار وطباعة عدد ريـر محـدود مـن الطوابـع البريديـة التـ  تحتـوي المصـنف المـرخص بـأي شـ ل كـان  .ج

وبيعها دون أن ي ون للفريق الثان  أي حقوق ف  عوائد البيع أو أية عوائد تتحقـق للفريـق األول نتيجـة 

 حق االستعمال واالستغالل. 

 قتضيها متطلبات التصميم.  تجراء أي تعديل على المصنف المرخص إ .د

بـــأي وســـيلة مـــن وســـائل اإلعـــالم والدعايـــة البريديـــة التـــ  تحتـــوي المصـــنف المـــرخص ابـــع و تـــرويل الط .ه

أو نشـرها فـ  كتيبـات أو علـى  يـةواستعمال المصنف المرخص ف  أية مواد دعائية متعلقة بطوابع البريد

 المواقع االلكترونية.

المصـنف علـى وال يشـترط وضـع اسـم الفريـق الثـان  البريديـة ابـع و ضع مـا يشـاء مـن عبـارات علـى الطو  .و

 المرخص أو نسبة الصور إليو.

 موافقة الفريق الثان .دون الحاجة ل وفق متطلبات المرخص لو البريديلطابع ااعتماد تصميم اختيار و  .ز

 (:4المادة )

ق الثــان  ويــتم إرجــاع الصــور األصــلية إليــو فــور االنتهــاء مــن تبقــى حقــوق الملكيــة فــ  المصــنف المــرخص للفريــ

للطوابـع البريديـة او أعمال النسخ الالزمة لتحقيق المرخص لو لحقو ف  االستعمال. تـأول حقـوق الملكيـة الفكريـة 

مــا يتعلــق بمــا ينــتل عــن أعمــال أي نــاتل أخــر تــم اســتخدام المصــنف المــرخص فيــو للمــرخص لــو، باإلضــافة الــى 

البريديـة ابـع و وكـذلك مـا يتعلـق بتصـميم الطالمرخص لـو والتصميم على المصنف المرخص الت  يقوم بها  التطوير

 ك ل.

 (:5المادة )

فـ  حالـة أن المصـنف المـرخص يمثـل أشـخاا ليســوا مـن الرجـال الرسـميين أو ليسـوا أشـخاا يتمتعـون بشــهرة 

 الصورة.  من الشخص موضوعخطية عامة،  فعلى الفريق الثان  إحضار موافقة 
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 (:6المادة )

يتعهــد الفريــق الثــان  بــالرد علــى نفقتــو علــى أي ادعــاءات أو دعــاوت تصــدر مــن الغيــر وتتعلــق بحقــوق الملكيــة 

المقـررة للفريـق األول بموجـب هـذه االتفاقيـة سـتعمال الفكرية للمصنف المرخص وفـق هـذه االتفاقيـة أو حقـوق اال

 وحتى بعد انتهاء االتفاقية.

 (:7المادة )

ــان  بأنــو اتخــذ أو ســيتخذ كافــة اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة لي ــون تــرخيص اســتعمال واســتغالل  يقــر الفريــق الث

ويقـر أنـو مخـول قانونيـا لل يـام ب عطـاء حـق االسـتعمال  الصور إلى المـرخص لـو قانونيـا ومتفقـا وأح ـام القـانون،

   ل نتيجة عدم التءامو بذلك.واالستغالل ويتحمل أية أضرار أو دعاوت قد تتحقق للفريق األو

 (:8المادة )

مقابــل أ ال يتجــءأ مــن هــذه االتفاقيــة ء رضــة المــال  المرفــق والـذي يعتبــر جــالمحــدد فــ  عمبلــغ اللمــرخص ا يسـتوف 

 الحقوق الممنوحة ضمن هذه االتفاقية وال يحق للمرخص المطالبة بأي مبالغ أخرت.

 (:9المادة )

 مال أو اسـتغالل المصـنف المـرخص ألرـراض طبعهـا علـى طوابـع بريديـةال يحق للمرخص منح أي ترخيص باستع

 .او مواد متعلقة الطوابع البريدية

 (:10المادة )

وبالطريقـة يحق للمرخص لو أن ينقل كل أو بعـ  حقوقـو المقـررة فـ  هـذه االتفاقيـة الـى أي جهـة يراهـا مناسـبة 

 الت  يراها مناسبة.

 الممول بالتوميع:

 

 ................................. التوميع: ......................................... االسم:

 

 ......................................... التاخيا:
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 (4ملحق رقم )

 االتفاقية / أمــر شــراء

 (                           خقنم )

 رع الساد  :......................................... الم،تر 

 (               المنطقة )        (            اسم المدتنة )               (               ص.ب )

 (                        الررو البريد  )       (                فاى  )       (                 لاتف )

  /     ( المرفننق طينناً بننوخ  عننند هالخنناص بنندعو  العطننا  خقننم )200  /      بننناً  عةنن  قننراخ لجنننة العطننا ات المختصننة خقننم )

( الم،الة عةيخم هالمبعنة تمصعدتتا                                      ( أخذو توخيد هتسةيم أه تقديم الخدرات المطةوبة )200

(  لننن  قسنننم                 ( فقنننط )        هأثمانتنننا عةننن  ذننندهل المنننواد المرفنننق بقنننراخ ا حالنننة هال ال نننة ميمتتنننا ا ذمالينننة )     

 االقتصاد الرقمص هالرياد هتاخ  العطا ات هالمعتريات فص 

 واقبلـوا االحترام ،،،

 م      /   /    التاريخ:

 للشؤون االدارية والمالية االقتصاد الرقم  والريادةأمين عام وزارة              

 

 اسم المفوض بالتوقيع :

 

 

 : االقتصاد الرقم  والريادةة وزار السادة 
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أتعتنند بتوخينند الةننواتم الم،الننة عةعنننا هفقننًا لموابننمات هصننرهط قننراخ ا حالننة المعنناخ  لينند أعننده هالوثننائق المعتمنند  المتعةقننة بنند هلننص 

  فنص عنرل المتعتندر ال تالوذناتر المراسندتر هالتعةيمنات لةمعنتروعالمدحنقر عنرل المناقصنةر )دعو  العطا ر هثنائق العطنا ر 

 .2022( لسنة 8المعتريات ال،خورية خقم )المناقصة(ر هااللتوام بأحخام ن ام 

تعتبر ل ه االتمامية )أرر العرا ( هقراخ ا حالة هوتاب القبول هالوثائق المعتمند  المتعةقنة بتنم هلنص )دعنو  العطنا ر هثنائق العطنا ر 

الموافنننق عةعتنننار هالتعةيمنننات لةمعنننتروع  فنننص المناقصنننة(  عنننرل المتعتننندر ال تالوذننناتر المراسننندتالمدحنننقر عنننرل المناقصنننةر 

 الم ووخ  عقدا رةورا لةطرفع .

 إسـم المتعهـــد:

 إسم المفوض بالتوقيع:

 التوقيع والخاتــم:

 التــاريـــخ:

 

 نسخة / قسم العطاءات والمشتريات/  ضابط الشراء أو س رتير اللجنة المعنية

 طالبة للشراء(نسخة /  الدائرة ذات الشأن )الجهة ال

 (                         نسخة / الضريبة العامة على المبيعات / الرقم الضريب  )
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