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 المقدمة

تعتبر الطوابع البريدية أعمال فنية تعبرر عرت ترا يل المم ورة رتتطرر تطو حرا ال فرا رم فطرغ  ةروع ررعنرأ تعبرر عرت أحر  

الطوابرع ارردا ات خطرة بإردا   االقتصاد الرقمغ رالريادأرعا أ ةخت ف المجاالت. تقوم األحداث راالنجاعات الوطنية فغ 

 سنويا ب نث تتع ق بمواضيع ةتنوعة ربما يتناسب ةع السياسة العاةة إلردا  الطوابع البريدية.رتصميماتطا البريدية 

فررغ حررلا العطرراع المتع ررق لتصررمي  الطوابررع  رع يررت ترردعو الرروعا أ ارررمات التصررمي  رالمصررممنت راللنرراننت المرر ح نت ل م ررا مة

 م رتقدي  عررضط  اللنية رالمالية رفقا لم توى رثائق العطاع أدناه.2021البريدية لعام 

 التعليمات العامة لتصميم الطوابع البريدية

ير يط ررررب ةررررت المناقصررررنت أي يوونرررروا خاقررررنت رةبرررردعنت فررررغ اختيررررا  ارررروط رحجرررر  الطررررابع أر ال طاقررررة البريديررررة رتطررررو  -

التصرراةي م ذخرررليت بعرررنت االعت رررا  األحررردال الترررغ اختنررررت لطررا رالموضررروعات الترررغ تعبرررر عنطرررا رترمررر  ع نطرررا. رحنرررث أي 

التصمي  المقترح ستت  ط اعتت ع ى حج  ةصرعر حسرب حجر  الطرابعم لرلا فمرت الفررر ر االنت راه يلرى تلاررنط التصرمي  

 رميف ستتطر ع ى الطابع ب جمت ال قيقغ.

 رسعر الطابع )اللئة(. المم وة: اس  تتفمتالبريدر ع ى ةع وةات أساسية ة ددأ  ي تور الطابع -

 ي تمط اإلردا  الواحد ع ى عدد ةت الطوابع المنلردأ )بلئات ةخت لة(م يفال يلنطا أحيانا بطاقة لريدية. -

 النص المدرج على التصميم: .أ

 يجب أي ي تور مط طابع أر بطاقة لريدية ع ى النص التالغ:

 "م انتر النقطة )ب( أدناه. Jordanبال عتنت العربية راالنج ن ية: "األ دي" ر" المم وةاس   -1

 ".  2021 سنة اإلردا : " -2

سعر الطابع بالعم ة األ دنية )ت ردد فئرات الطوابرع المد فرة فرغ حرلا العطراع ضرمت  / اللئة: رحغ قيمة -3

  تعبنر عت العم ة األ دنية:التع يمات الخارة أدناه(. تستخدم الرةوع التالية ع ى الطابع ل

 ".Pt"القرش" يختصر ع ى الن و التالغ "ق/ -

 ". JD"الدينا " يختصر ع ى الن و التالغ "دأ/ -
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االنج ن يرررة )ت ررردد أسرررماع يرررردا ات الطوابرررع ر اسررر  اإلرررردا : يوضرررع اسررر  اإلرررردا  برررال عتنت العربيرررة  -4

 المد فة فغ حلا العطاع ضمت التع يمات الخارة أدناه(.

ع ررى الطررابع ب رروط ةبرردم ربمررا يتناسررب ةررع فمررال  رةوقررع الررنص ررق ال ريررة فررغ اختيررا  نرروم الخرر  رحجمررت ل مصررم  ةط

 حنث يتوفب استخدام الخ  الموضح أدناه فغ النقطة "ب". المم وةالتصمي م يال فيما يتع ق باس  

 

 :المملكةاسم  .ب

لونرررت رةوقعرررت ع رررى التصرررمي  الختيرررا  م ريتررررج حجمرررت ر المم ورررةيجرررب اسرررتخدام الخررر  الموضرررح تاليرررا ل تعبنرررر عرررت اسررر   

 المصم :

 
 

" ل مطتمررنت بالتقرردم بعررضررط  اللنيررة رالماليررة المم وررةلترروفنر تصررمي  "اسرر   االقتصرراد الرقمررغ رالريررادأرعا أ : سررتقوم ةاحتررة

 .Adobe Illustrator”  AI”ع ى قرص ةدةج داخط ة ف ةت نوم

 

 حجم الطابع: .ج

سر ( ل طرابع البريردر   x 3,50 4,50سر ( أر)  x 3,50 4,00ا حرغ )برالرم  ةرت أي األحجرام المتعرا ل ع نطر

س ( ل  طاقة البريديةم يال أنت ل مناقصنت ماةط ال رية فغ اختيا  ال ج  رال روط ال رلاي يتناسر اي   x 7,00 9,00ر)

 ةع التصمي  المقترحم رال توفد أر قنود لالت ام باألحجام الملمو أ أعاه رحغ ل توضيح فق .
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 ور واألعمال الفنية:الص .د

م رإذا  االقتصراد الرقمرغ رالريرادأرعا أ فغ حال ت  توفنر االعمال اللنية رالصو  التغ ستستخدم فغ التصمي  ةت قبرط 

 قام المناقص باختيا  أعمال فنية أر رو  ةقدةة ةت الوعا أم فع يت االلت ام بال ررط التالية:

 م االعمررال اللنيررة رالصررو  المقدةررة ةررت الرروعا أ فقرر  ل مناقصررنت المطتمررنت بالعطرراع ال ررق فررغ اسررتخدا

لعايات تطوير التصاةي  رفقا ل تع يمات الوا دأ فرغ رثرائق العطراع رإعرداد الم رتقات ةرت حرله الصرو  

 راالعمال. 

  ال ي ررق ل منرراقص عمررط نسررلم أر توعيررعم أر ن رررم أر تجميررعم أر ط اعررة أر يعررادأ ط اعررةم أر ليررع

 .مانتتغ توفرحا الوعا أ بأر طريقة الصو  راالعمال اللنية ال

  ةوعرررد تسررر ي  العررررر  اللنيرررة  ل ترررة انقفررراعال ي رررق ل منررراقص اسرررتخدام الصرررو  راالعمرررال اللنيرررة

رعا أ رالمالية ل عطاعم رع ى المناقص يعادأ فميرع النسرل األرر ية رالمعدلرة ل صرو  راالعمرال اللنيرة 

 لعرر . عند انتطاع ةوعد تس ي  ا االقتصاد الرقمغ رالريادأ

  يموررت ل مناقصررنت اسررتخدام مررط أر فرر ع ةررت الصررو  راألعمررال اللنيررة المقترحررة فررغ تطرروير خيررا ات

 التصاةي  المقدةة فغ العر  اللنغ.

  ةررت ةسررموح اسررتخداةطا ت ررجع الرروعا أ المناقصررنت ع ررى ال  ررث رال صررول ع ررى رررو  رأعمررال فنيررة

يرررت  ذمرررر منرررر ذلرررا فرررغ التع يمرررات ةرررا لررر  م ةصررراد  أخررررى لعايرررة اسرررتخداةطا فرررغ تطررروير التصررراةي 

 م اريطة االلت ام بما ي غ:الخارة

 ع ى المناقصنت يت ام تع يمات التصمي  الملمو أ فغ رثائق العطاع. -1

 . ع ى المناقصنت تقدي  خيا  تصمي  راحد ع ى األقط باستخدام الصو  المقدةة ةت الوعا أ -2

تعال حقرروق فوريررة ممررا ر دت فررغ توقيررع اتلاقيررة ترررخيص اسررتعمال راسرراللررائ  ع ررى المنرراقص  -3

 ( ةت حله الوثائق بعد التوقيع ع ى أةر ال راع )االتلاقية(.3الم  ق )
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 .النسق:هـ 

 :1يموت أي يصم  يردا  الطوابع البريدية بطريقتنت 

قةة أن تكون الطوابع بفئات مختلفة أو متشابهه وبتصاميم فنية مختلفة كل على حدة باإلضافة للبطا :النسق األول

 (.في حال وجودها مع اإلصدار )أي كل فئة طوابع تكون على صفحة منفردة لوحدها باإلضافة للبطاقة
أن تكةون ممووعةة الطوابةع بةدايل صةير صةتير وبتصةاميم مختلفةة كوحةدة  : )sheet Mini( النسـق الاـان 

 .ويمواحدة وتحول نفس القيوة أو قيم مختلفة حسب الوطلوب وبخلفية فنية مناسبة مع التص
 

                                                 
 ل طوابع رال طاقة تصاةي  ةخت لة فغ ما ال التنت 1
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 التعليمات الخاصة لتصميم الطوابع البريدية

 ا ات الطوابع البريدية التالية: يتفمت حلا العطاع يرد
  Jordan is united to confront Corona Pandemic لمواجهة جائحة كورونا ُمتّحداألردن  : االس  الرسمغ لإلردا   (1)

 لرررررررة فرررررررغ ةوافطرررررررة فائ رررررررة مو رنرررررررا )القطرررررررام الصررررررر غمالقطام يلرررررررراع در  القطاعرررررررات رالجطرررررررات المخت : ةناس ة اإلردا 

التع يمغماألفطررر أ األةنيرررةم القررروات المسررر  ة األ دنيررررةم المرمررر  الررروطنغ لبةرررت رإدا أ األعةررراتم الم رررراد ات 

 التطوعيةمالتبرعات(.

 ( قراًا لوط فئة.30) :فئات طوابع 7 : اللئات

 كال النسقين  : طريقة تقدي  التصمي 

 لت يت  ت ريد المصم  بأية رو  ار اعمال فنية. : ألعمال اللنيةالصو /ا

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

 The centennial of the Jordanian state مئوية الدولة األردنية : االس  الرسمغ لإلردا   (2)

عام ةت عمرر الدرلرة )ارعا  المئويرةم أرل حووةرة يردا  يبرع فوانب ةت اإلنجاعات الوطنية خال المائة  : ةناس ة اإلردا 
أ دنيررة/ حووةررة ارررق األ ديم تأسررين الررديواي الم وررغم ةئويررة عمرراي عارررمة يةررا أ ارررق األ دي )ال رررق 
العربغ(م القوأ السيا أ نواأ الجيش العربغم تأسين نيابة الع ائرم تأسين دائرأ قاضرغ القفراأم أرل ة ومرة 

 ل ر يلة أ دنية"ال ق يع و"(.يستئنالم أرل ةوتب لريدم أر 
 قراًا لوط فئة.( 25: )فئات طوابع 10 : اللئات

 .( قرااً 50) :واحدةبطاقة بريدية  : 

 كال النسقين : طريقة تقدي  التصمي 

 لت يت  ت ريد المصم  بأية رو  ار اعمال فنية : الصو /األعمال اللنية

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

 Arar House, poet of Jordan بيت عرار شاعر األردن : االس  الرسمغ لإلردا   (3)

التعريف رالترريج لبنت رضريح ااعر األ دي الوبنرم رإلراع التراث المعما ر الممن  بمرا فرغ ذلرا ةقتنيرات  : ةناس ة اإلردا 

 ال اعرم ربياي اللعاليات الثقافية التغ تقام فيت ع ى ةدا  العام.
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 ( قراًا لوط فئة.40: )فئات طوابع 4 : للئاتا

 كال النسقين : طريقة تقدي  التصمي 

 لت يت  ت ريد المصم  بأر رو  أر اعمال فنية : الصو /األعمال اللنية

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

 Martyr الشهيد : االس  الرسمغ لإلردا   (4)

رى اطداع الوطت رتوريمًا لط  لما فادرا برت ةرت أ راحطر  دفاعرًا عرت الروطت رإعراع لرايرة المم ورة تخ ندًا للم : ةناس ة اإلردا 

 األ دنية الطاامية.

 ( قراًا لوط فئة.100: )طوابعفئة  2 : اللئات

 كال النسقين : طريقة تقدي  التصمي 

 لت يت  ت ريد المصم  بأر رو  أر اعمال فنية : الصو /األعمال اللنية

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

 Mediterranean Jewelry مجوهرات أورومتوسطية : االس  الرسمغ لإلردا   (5)

لنرررررراًع ع ررررررى ط ررررررب اإلت رررررراد األر رةتوسررررررطغ بإررررررردا  طررررررابع يعوررررررن المجرررررروحرات الندريررررررة فررررررغ المنطقررررررة  : ةناس ة اإلردا 
  سطنتم سو يام لبناي(األر رةتوسطية ل ب داي العربية اآلتية )األ ديم ف

 ( قراًا لوط فئة.50: )فئات طوابع 4 : اللئات

 كال النسقين : طريقة تقدي  التصمي 

 لت يت  ت ريد المصم  بأية رو  ار اعمال فنية : الصو /األعمال اللنية

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

 Purebred Arabian Horses يلةالعربية األص الخيول : االس  الرسمغ لإلردا   (6)

سراالت )حمدانيرت  7عر  ألح  ساالت الخنول العربية األرن ة الموفودأ فرغ اإلسرطبات الم ويرة رحرغ  : ةناس ة اإلردا 
 ك ن ت عجوعم م ن ة مررشم ام عرقوبم عبيت( ساةررم ةعنقيتم مبي ةم

 ( قراًا لوط فئة30: )فئات طوابع 7 : اللئات

 ( قراَا.50) :واحدةريدية بطاقة ب : 
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 كال النسقين : طريقة تقدي  التصمي 

 لت يت  ت ريد المصم  بأية رو  ار اعمال فنية : الصو /األعمال اللنية

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

 Inclusion of people with disabilities in society ادماج ذوي اإلعاقة ف  المجتمع : االس  الرسمغ لإلردا   (7)

يظطا  يلت ام األ دي بفماي حماية حقوق األارخاص ذرر اإلعاقرة رسرعغ األ دي رفطروده المسرتمرأ لتع ير   : ةناس ة اإلردا 
 حقوقط  ةت خال العمط ع ى دةجط  فغ مافة ةجاالت ال ياأ السياسية راإلقتصادية رالثقافية راإلفتماعية

 راًا لوط فئة.( ق50: )فئات طوابع 4 : اللئات

 كال النسقين : طريقة تقدي  التصمي 

 لت يت  ت ريد المصم  بأية رو  ار اعمال فنية : الصو /األعمال اللنية

 

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

 Jordan from the Sky األردن من الجو  : االس  الرسمغ لإلردا   (8)

 عمررايم العق ررةماليررة المعررال  السررياحية األ دنيررة رذلررا ةررت خررال تصررويرحا فويررًا لمنرراطق )يلررراع رترررريج فم : ةناس ة اإلردا 
 أم قين( ال وبام عج ويم الس  م

 ( قراًا لوط فئة.40: )فئات طوابع 6 : اللئات

 كال النسقين : طريقة تقدي  التصمي 

 يةلت يت  ت ريد المصم  بأية رو  ار اعمال فن : الصو /األعمال اللنية

 

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

 Al Baqoura and Al Ghamr الباقورة والغمر : االس  الرسمغ لإلردا    (9)

 قرغ العمرر رال راقو أ رإسرتعادتطا ةرت يسررائنط بعرد عبرد   الثرانغ بإنطراع العمرط بم إللرراع قررا  فالرة الم را  : ةناس ة اإلردا 

ادأ األ دنية الواة رة رةرا ينطرور ع يرت ةرت أبعراد رةلراالي  ردالالت رطنيرة اسرتقالية عاةًا رعودتطما ل سي 25

 رسيادية افتماعية
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 ( قراًا لوط فئة.50: )فئات طوابع 4 : اللئات

 كال النسقين : طريقة تقدي  التصمي 

 .لت يت  ت ريد المصم  بأية رو  ار اعمال فنية : الصو /األعمال اللنية

 

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

 

 ملخص اإلصدارات المطلوبة

 المجموع النسق عدد البطاقات عدد فئات الطوابع اسم اإلصدار

لمواجهة جائحة  ُمتّحداألردن 
 كورونا

 ( قراًا لوط فئة.30) :فئات طوابع 7
 ال يوفد

 كال النسقين

فئرررة طوابررررع  48
( بطاقرررررررررررة 2+ )

 لريدية 

 يةمئوية الدولة األردن
بطاقة بريدية  ( قراًا لوط فئة.25: )فئات طوابع 10

( 50: )واحدة
 قرش.

 كال النسقين

 كال النسقين ال يوفد ( قراًا لوط فئة.40: )فئات طوابع 4 بيت عرار شاعر األردن

 كال النسقين ال يوفد ( قراًا لوط فئة.100: )طوابعفئة  2 الشهيد

 كال النسقين ال يوفد ( قراًا لوط فئة.50): فئات طوابع 4 مجوهرات أورومتوسطية

 الخيول العربية األصيلة
بطاقة بريدية  ( قراًا لوط فئة30: )فئات طوابع 7

( 50: )واحدة
 قرش.

 كال النسقين

 كال النسقين ال يوفد ( قراًا لوط فئة.50: )فئات طوابع 4 ادماج ذوي اإلعاقة ف  المجتمع

 كال النسقين ال يوفد ( قراًا لوط فئة.40): فئات طوابع 6 األردن من الجو

 كال النسقين ال يوفد ( قراًا لوط فئة.50: )فئات طوابع 4 الباقورة والغمر
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 لشروط الخاصة للعطاءا

 يتوفب ع ى المناقصنت المتقدةنت بعررضط  االلت ام بما ي غ: -1

تصمي  ع رى مافرة فئرات الطوابرع /تقدي  ثاثة خيا ات ةخت لة ل تصمي  لوط يردا م ب نث ي تور مط خيا  .أ

م رسرنت  اسرتثناع أر عرر  ال يعطرغ مافرة رال طاقة يي رفدت لطرلا اإلرردا  رفقرا لمعطيرات رثرائق العطراع

 .لإلردا  الواحدالمط وبة اللئات 

 اخل التع يمات العاةة رالخارة الوا دأ فغ رثائق العطاع بعنت االعت ا  عند اعداد خيا ات التصمي . .ب

 ع ى رل ة راحدأ رب جمطا ال قيقغ لوط اردا . اي رفدت فئات الطوابع رال طاقةتقدي  مافة  .ج

تقرردي  مررط فئررة طوابررع ربطاقررة لوررط اررردا  ب جرر  ةوبررر الظطررا  تلارررنط التصررمي م رتترررج ل منرراقص حريررة  .د

 .A4التوبنر ع ى أي ال ت يد عت حج  رل ة اختيا  د فة 

 ر  اللنغ لتمنن ه عت الخيا ات/التصاةي  األخرى.تسمية أر ترقي  مط خيا /تصمي  لوط اردا  فغ الع .ه

 .ةالمقترح مط خيا  ل تصاةي ع ى المناقص متابة اسمت لوضوح ع ى  .ر

 مررب المنرراقص فررغ اسررتخدام رررو  أر  يذار  ع ررى المناقصررنت تقرردي  سررعر مررط خيا /تصررمي  لوررط اررردا  ع ررى حرردأ -2

 سروم تررخيص ر ارراع حرق اسرتخدام الصرو  ر اعمال فنية ةت ةصاد  اخرى فغ تطوير التصاةي م فع يت اي ي مط 

م رع رى أي يوروي العرر  المرالغ ق الم وية ر منرحا ضرمت حرلا السرعراالعمال اللنية ةت ةصاد  اخرى ر م لة حقو 

 لوط ةنط  ةختوم بترل ةنلصط ةبنت ع يت اس  اإلردا  راس  الخيا /التصمي  مما حو ةلمو  فغ العر  اللنغ.

ل مناقصرنت  يلى الفرري ة العاةرة ع رى المبيعراتااة ة فميع الرسوم رالفرائب يضافة   دنغاالسعا  بالدينا  االتقدم  -3

م ع رى اي يرت  ت ديردحا ب روط راضرح رةنلصرط رإال فإنطرا سرتعتبر المسج نت فغ دائرأ الفرري ة العاةرة ع رى المبيعرات

 كج ع ةت القيمة اإلفمالية ل عر  المالغ.

 ةناقص راحد أر مط ف ع ع ى حدأ لعدأ ةناقصنت.ل وعا أ ال ق باحالة العطاع موط ع ى  -4

 تصمي  أر قبولت مما ر د فغ العر  اللنغ.أر ل وعا أ ال ق باقتراح تعديات ع ى  -5

 ل وعا أ ال ق لرفض أر عر  دري تقدي  أر ةبر ات لللا. -6
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لنيرة لرنت العررر  رفقرا م رذلا بعد يفراع الملاض ة الفنياً  األففطع ى أساس  راإلحالةسنت  اختيا  التصاةي  اللائ أ  -7

 ل بنود المبننة أدناه ةت قبط ال جنة المختصة:

 ر ة التصمي  باإلردا  المط وب .أ
 أرالة التصمي  .ب
 تناسب رتناسق د فات األلواي .ج
 رضوح التلارنط .د

 رال داثة فغ التصمي  االلتوا  .ه
 فمالية التصمي  ب وط ماةط .ر
 صمي  ةع ال وط الواةط ل تصمي أية أ قام أر  ةوع أخرى ع ى التر  الو ماتر  وطتناسب الخط .ع

 

ل ررروعا أ ال ررررق بإلعرررراع العطررراع دري تقرررردي  ار ةبررررر ات ردري ت مرررط ار ةسرررر رلية قانونيررررة أر ةاليرررة تجرررراه المناقصررررنت  -8

 المتقدةنت ل عطاع.

ع ى المناقصنت ت مط مافة تواليف ت فنر رتقدي  عررضط  اللنية رالماليةم رال تت مط الوعا أ ةس رلية ار ةت حرله  -9

 .النتر عت نتيجة العطاعاليف فغ أر حال بعض التو

ع ى المناقص الم ا ج لطلا العطاع تقدي  ملالة المناقصرة ر ملالرة حسرت التنلنرل ضرمت ملالرة راحردأ ع رى أي يرلمر  -10

ر ذلررا لتررأةنت قياةررة بالت اةاتررت ممنرراقص ةتقرردم ل عطرراع المررلمو  م رفقررا" ل  ررررط المتع قررة  مذلررا رررراحة فررغ الولالررة

غ دخط المناقصرة الملمو أ ع ى أساسطا ر ضمانا لتقديمت االعمال المط وبة ر مرللا قياةرة بواةرط الت اةاترت لللا رالت

% ةررت قيمرة العررر  المررالغ اإلفمررالغ المقردم ةنررت ر حسررب النمرروذج 10بموفرب االتلاقيررة ر تورروي قيمرة حررله الولالررة 

( تسررعوي يرروم ةررت 90ة الملعررول لمرردأ )( ر ي فاقررت ضررمت عرضررت ع ررى اي تورروي سررا ي1الموضررح فررغ الم  ررق  قرر  )

م رفرغ حرال تعرل  الجمرع لرنت الولرالتنت ي رق ر ت تلظ الوعا أ ب ق تمديرد الولالرة حسرب ال افرة تا يل ييدام العرر 

م رتقردي  ملالرة حسرت ثاثمائرة دينرا  ( 300ل مناقص اللصط لنت الولرالتنتم ب نرث تقردم ملالرة دخرول العطراع بقيمرة )

 .قبط توقيع أةر ال راع ةت القيمة االفمالية ل عر  المالغ  %(10التنلنل بقيمة )

م راعرداد التصررمي  النطررائغ ب نررث يورروي ع رى المنرراقص اللررائ  تعررديط التصررمي  رفقرا لتوررريات لجنررة الطوابررع البريديررة -11

رررردا ات ع رررى ثاثرررة أقرررراص ةدةجرررة تسررر ي  التصررراةي  النطائيرررة لإلالرررى ضرررافة باإلم حسرررب المط ررروب فررراح ا ل ط اعرررة

ع ررى اي تورروي الرى الصررو  االررر ية المسررتخدةة بالتصرراةي   باإلضررافة( PSD, JEPG, AIربثاثرة أنرروام ة لررات )
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 أيرام ةرت ترا يل تب يعرت 10خرال فتررأ ال ت يرد عرت  رتس ي  ثاثة نسل ةطبوعة برألواي التصراةي  ال قيقيرةعالية  أبجود

 . تعتبر تواليف التعديط رالتس ي  النطائغ ة مولة ضمت سعر المناقص فغ عرضت المالغ.  بالتعديات المط وبة

المناقص اللائ  منر ة  م باإلارال ع ى عم ية الط اعةم رإنمرا يتوفرب ع يرت توضريح أر اةرو  فنيرة قرد تر ثر ع رى  -12

 عة.نوعية التصمي  ريجب أي ت خل بعنت االعت ا  فغ عم ية الط ا

 سنت  دفع ماةط قيمة التصمي  عند تس ي  التصاةي  النطائية رقبولطا  سميًا ربعد االستام النطائغ ةت قبط الوعا أ. -13

تنتقررط فميررع حقرروق الم ويررة اللوريررة ألعمررال التصرراةي  المقدةررة ةررت المنرراقص اللررائ  ل رروعا أ عنررد ررردر  قرررا  احالررة  -14
 قة بالتصرمي  اللرائ  بعرد ذلرا ة ورًا ل روعا أ رحقروق اسرتخداةطا ة لوظرة العطاع ب وط ت قائغم رتعتبر أية تعديات ةتع

 رفقا لقواننت الم وية اللورية.

  ( بعد اردا  قرا  االحالة رالتب يغ حسب االرول.4ع ى المناقص اللائ  توقيع أةر ال راع )ة  ق  -15

 تسليم العروض

ول تخررول عرردقة عررت  خصررة ةطررت سررا ية الملبالتقرردم ل عطرراع تقرردي  نسررخة ةصرر ع ررى المطتمررنت ةررت ارررمات التصررمي  .1

المنررراقص تصرررمي  أر ررررناعة أر ليرررع أر تو يرررد ال رررواعم المط وبرررة أر االتجرررا  لطرررا أر ارررطادأ التسرررجنط فرررغ الصرررناعة 

م رالمطتمرنت ةرت المصرممنت راللنراننت المر ح نت تقردي  رالتجرا أ رنسرخة ةرت ارطادأ التسرجنط فرغ دائررأ ضرري ة المبيعرات

ط بموفرررب نفررروية نقابرررة اللنررراننت ..الرررل. رع رررى المنررراقص المعلرررى ةرررت  خرررص المطرررت أر التسرررجرثيقرررة اعتمررراد ةثرررط ع

 القانوي تقدي  اطادأ ةت المرفع المختص تثبت يعلاؤه. 

( لوثرائق العطراع رتسر يمت الرى 2المطتمنت بالتقدم ل عطاع توقيرع نمروذج "يلرداع احتمرام" المرفرق فرغ الم  رق ) مافة ع ى .2

ي ترور ع رى  عنرد ارراع الوثرائق ربنراًع ع رى ذلرا ي صرط المطتمروي ع رى قررص ةردةج أةنت سر لجنة ال راع الم  يرة

ترررغ سيسرررتخدةونطا فرررغ اعرررداد التصررراةي  باإلضرررافة الرررى تصرررمي  م مرررة "اال دي" االنسرررل ةرررت األعمرررال اللنيرررة رالصرررو  

 .AIالمعتمد ع ى اوط ة ف 

ع رى العنرواي المبرنت أدنراهم رترسرط نسرخة  05/10/2020ةوعرد أقصراه يروم تقبط االستلسا ات حول حلا العطاع فرغ  .3

ع مًا بأي ذخر ةوعرد ل ررد ع رى حرله  modee.gov.jo21stamps@ةت مافة االستلسا ات الى البريد االلوتررنغ  

 .08/10/2020االستلسا ات حو نطاية يوم عمط 

mailto:stamps21@modee.gov.jo
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م رفقررا الررة دخررول المناقصررة رملالررة حسررت التنلنررل ضررمت ملالررة راحرردأ ع ررى أي يررلمر ذلررا رررراحة فررغ الولالررةتقرردم مل .4

%( ةرت 10ع ى اوط ايا ةصدق ةرت لنرا ة  رغ عاةرط فرغ األ دي لنسر ة )( أر 1ل نموذج الموضح فغ الم  ق )

 رعيررر االقتصرراد الرقمررغ رالريررادأ قيمررة العررر  المررالغ الررلر يتقرردم بررت المنرراقص بمع ررف ةع ررق ةنلصررط باسرر  ةعررالغ 

رفرغ حرال تعرل  الجمرع م ( يوةرًا ةرت ترا يل ييردام العررر 90باإلضافة لوظيلتت ع ى أي تووي سا ية الملعول لمدأ )

عند  ثاثمائة دينا ( 300م ب نث تقدم ملالة دخول العطاع بقيمة )لنت الولالتنت ي ق ل مناقص اللصط لنت الولالتنت

 .%( قبط توقيع أةر ال راع10تقدي  العرر م رتقدي  ملالة حست التنلنل بقيمة )

 يوةا ةت تا يل الموعد النطائغ لتس ي  العرر . 90يجب أي تووي العرر  اللنية رالمالية سا ية الملعول لمدأ  .5

ع رررى 25/10/2020ظطررررا ةرررت يررروم  13:00اه فرررغ ةوعرررد أقصررراه السررراعة تقررردم العررررر  ع رررى العنرررواي المبرررنت أدنررر .6

 نسختنت ةتطابقتنت ةنلص تنت فغ ثاثة ةع لات ةع قة رةنلص ة رةعنونة لوضوح رع ى الن و التالغ:

 المع ف األرل ي تور ع ى العر  المالغ.  .أ

بررط المنرراقص )ب نررث المع ررف الثررانغ ي تررور ع ررى العررر  اللنررغ يضررافة الررى التصرراةي  المقترحررة ةررت ق .ب

 تووي التصاةي  ة ونة رتتطر بألوانطا ال قيقية(.

  هتنلنلدخول العطاع ر ملالة أر المع ف الثالث ي تور ع ى  .7

 :االقتصاد الرقمغ رالريادأرعا أ عنواي 

 را  الثاةتالد – االقتصاد الرقمغ رالريادأرعا أ     

 لطالق الثالثا –قس  العطاعات رالم تريات    

 األ دي  11191عماي  9903ص.ب     

 962 6 5805641ت لوي     

 962 6 5861059فاكن     

ع ررى المناقصررنت تقرردي  عررضررط  لواحررد أر أكثررر ةررت اإلررردا ات المد فررة فررغ رثررائق العطرراعم ر لررت يررت   فررض أر  .8

 عر  ال يعطغ مافة اإلردا ات.
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 (1ملحق )

 تنفيذه عطاء و سند كفالة دخول

 عطاء و تنفيذه سند كفالة دخول

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

                                                      باالضافة لوظيفته اإلقتصاد الرقم  والريادة وزير معال السادة : 

                                                                        الفـــــرع :

 م2020/      /      : التـاريـــخ   

 تاريخ االستحقاق :                                                                        

 م الكفالـة :رقـ                                                                        

 تحيـة وبعـد،

 يكفل البنك ................................................. فرع ....................................

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

 ينار فقط ................................................( د                      بمبلغ )

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

 وفقا لشروط االتفاقية الت  ستوقع معه و الخاصه بشراء  (     /  /    )العطاء رقم وتنفيذ وذلك لدخول 

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

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

 مدتها.

 توقيع الولنط / ةصرل .................................                                                   
.................................الملو  بالتوقيع ......                                                     

 التا يل .................................................                                                           
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 ( نموذج إبداء االهتمام2ملحق)

 االقتصاد الرقمغ رالريادأ رعيرةعالغ 

  االقتصاد الرقمغ رالريادأرعا أ 

 األ دي 11191عماي  9903ريد رندرق ل

 

 ةعالغ الوعيرم

ن رررررررتم ...............................................................................م نرررررررود أي نع موررررررر  باحتماةنرررررررا 

 :2( المتع ق لتطوير تصاةي  الطوابع البريدية التالية     /  /  )لتقدي  عررضنا اللنية رالمالية ل عطاع  ق : 

 األ دي ةت د لموافطة فائ ة مو رنا .1

 ةئوية الدرلة األ دنية .2

 لنت عرا  ااعر األ دي .3

 ال طند .4

 ةجوحرات أر رةتوسطية .5

 الخنول العربية األرن ة .6

 ادةاج ذرر اإلعاقة فغ المجتمع .7

 األ دي ةت الجو .8

 ال اقو أ رالعمر .9

مبوي باسرتخداةطا لتطروير تصراةي  يرردا ات رع يت يرفى التورم لت ريدنا لنسل عت الصو  رالرسوةات رأية ةواد أخرى تر 

الطوابع البريدية المبننة أعاهم حنث ن مد لو  تلطمنا رإقرا نرا برأي فميرع الصرو  رالرسروةات رالمرواد الترغ ت ردرننرا لطرا لطرا 

حقرروق ط ررع رة ويررة فوريررةم ربأنطررا ة ميررة بموفررب القررواننت سررا ية الملعررولم رأي حقرروق االسررتخدام ة لوظررة ةررا لرر  توررت 

 ةمنوحة ل مناقصنت رراحة فغ رثائق العطاع.

                                                 
 ع ى المناقص اختيا  اإلردا ات التغ يرمب بالم ا مة  فغ تطويرحا 2
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رنتعطرد فرغ حرلا الخطراب برااللت ام بررال قوق الممنوحرة لنرا فرغ رثرائق العطرراع باسرتخدام الصرو  رالرسروةات رالمرواد المتع قررة 

ةرت  باإلردا ات فق  لعايات تطوير التصاةي  رفقا ل  ررط الوا دأ فرغ رثرائق العطراع رالم رددأ بالتعرديط رإعرداد الم رتقات

حله الصو  رالرسوةات رالمواد األخرى. يضافة يلى ذلام فإننا نتعطد بعدم عمط نسلم أر توعيرعم أر ن ررم أر تجميرعم أر 

 ط اعة أر يعادأ ط اعةم أر ليع الصو  بأر طريقة ةمونةم سواع تمت يحالة العطاع ع ننا أم ال.

 

المتع قررة باإلررردا ات الممنوحررة لنررا تنتطررغ بانتطرراع  خرررى كمررا ن مررد ع ررى أي حقرروق اسررتخدام الصررو  رالرسرروةات رالمررواد األ

ةوعررد تسرر ي  العرررر  اللنيررة رالماليررة ل عطرراعم رن ترر م بإعررادأ فميررع النسررل األررر ية رالمعدلررة ل صررو  رالرسرروةات رالمررواد 

 بانتطاع حله ال قوق. االقتصاد الرقمغ رالريادأوعا أ لاألخرى 

 

 افتة ع ى حقوق الم وية اللورية لطله المواد ةت أر اعتداع يقع ع نطا ةرت العنرر ن ت ة ت ةوي بما ر د أعاه رنتعطد بالم

 أثناع حياعتنا لطا.

 

 الملو  بالتوقيع:

 

 ................................. التوقيع: ......................................... االس :

 

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

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

 االقتصاد الرقم  والريادةوزارة أمين عام   -ويماله :

. ويشار إليه فيما بعـد بــ ...............................................................

 "الفريق الاان " أو "المرخص"

 الفريق الاان : 

 ........................................................................  -ويماله :

المرفـق نسـخا  أو المصـنفات راغبـًا فـ  الحصـول علـى حـق اسـتعمال واسـتغالل األعمـال الفكريـة الفريق األوللما كان 

المرخص له فقد تـم  بطلبعنها باالتفاقية والت  تعتبر جءءا ال يتجءأ من هذه االتفاقية، ولما كان الفريق الاان  قد قبل 

 االتفاق بين الفريقين على ما يل :

 (: التعريفات:1المادة )

ازل عنه ومنح المصنف المرخص: المصنف المملوك للفريق الاان  او له حق التصرف الكامل به بما ف  ذلك حق التن

المرفـق  - أو رسـومات فنيـة  digitalصـور فوتوررافيـة أو الكترونيـة حقـوق االسـتعمال واالسـتغالل وهـو ةبـارة عـن 

 . باالتفاقية نسخا عنها

 (:2المادة )

 يقر الفريق الاان  بأنه مالك المصنف موضوع هذه االتفاقية أو مبتكره وله حق التصرف الكامل به.

 (:3المادة )

لفريــق الاــان  للمــرخص لــه اســتعمال واســتغالل حقــوق الفريــق الاــان  فــ  المصــنف المــرخص اســتعماال ريــر يســمح ا

حصري وقابل للنقل ولمدة رير محدودة، بحيث يحق للمـرخص لـه اسـتعمال المصـنف المـرخص علـى الطوابـع البريديـة 

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

تنساخ المصنف المرخص بأي طريقـة أو شـكل سـواء كـان بصـورة مأقتـة أو دائمـة بمـا فـ  ذلـك التصـوير اس .أ

 الفوتورراف  أو السينمائ  أو التسجيل الرقم  االلكترون  ولعدد رير محدود.

 المصنف المرخص على أية وسائل سواء الكترونية أو ريرها. نشر وتوزيع وتخءين .ب
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ن الطوابع البريدية الت  تحتوي المصنف المرخص بـأي شـكل كـان وبيعهـا إصدار وطباعة عدد رير محدود م .ج

ــق األول نتيجــة حــق  ــق للفري ــد تتحق ــة عوائ ــع أو أي ــد البي ــوق فــ  عوائ ــان  أي حق ــق الا دون أن يكــون للفري

 االستعمال واالستغالل. 

 قتضيها متطلبات التصميم.  تإجراء أي تعديل على المصنف المرخص  .د

بـأي وسـيلة مـن وسـائل اإلعـالم والدعايـة واسـتعمال ية التـ  تحتـوي المصـنف المـرخص البريدابع و ترويج الط .ه

ــع البريد ــة متعلقــة بطواب ــة مــواد دعائي ــ  أي ــةالمصــنف المــرخص ف ــع  ي ــى المواق ــات أو عل أو نشــرها فــ  كتيب

 االلكترونية.

ــى الط .و ــارات عل ــا يشــاء مــن ةب ــع و وضــع م ــة اب ــان  البريدي ــق الا ــى وال يشــترط وضــع اســم الفري لمصــنف اعل

 المرخص أو نسبة الصور إليه.

 موافقة الفريق الاان .دون الحاجة ل وفق متطلبات المرخص له البريديلطابع ااعتماد تصميم اختيار و  .ز

 (:4المادة )

تبقى حقوق الملكية ف  المصنف المرخص للفريـق الاـان  ويـتم إرجـاع الصـور األصـلية إليـه فـور االنتهـاء مـن أعمـال 

للطوابـع البريديـة او أي نـاتج يـق المـرخص لـه لحقـه فـ  االسـتعمال. تـأول حقـوق الملكيـة الفكريـة النسخ الالزمة لتحق

ما يتعلق بما ينـتج عـن أعمـال التطـوير والتصـميم أخر تم استخدام المصنف المرخص فيه للمرخص له، باإلضافة الى 

 ككل.البريدية بع او وكذلك ما يتعلق بتصميم الطالمرخص له على المصنف المرخص الت  يقوم بها 

 (:5المادة )

ف  حالة أن المصنف المرخص يمال أشخاص ليسوا من الرجال الرسـميين أو ليسـوا أشـخاص يتمتعـون بشـهرة عامـة،  

 من الشخص موضوع الصورة. خطية فعلى الفريق الاان  إحضار موافقة 
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 (:6المادة )

اوى تصـدر مـن الغيـر وتتعلـق بحقـوق الملكيـة الفكريـة يتعهد الفريق الاان  بالرد علـى نفقتـه علـى أي ادعـاءات أو دعـ

المقــررة للفريــق األول بموجــب هــذه االتفاقيــة وحتــى بعــد ســتعمال للمصــنف المــرخص وفــق هــذه االتفاقيــة أو حقــوق اال

 انتهاء االتفاقية.

 (:7المادة )

يص استعمال واستغالل الصور إلى يقر الفريق الاان  بأنه اتخذ أو سيتخذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة ليكون ترخ

ويقر أنه مخول قانونيا للقيام بإعطـاء حـق االسـتعمال واالسـتغالل ويتحمـل  المرخص له قانونيا ومتفقا وأحكام القانون،

   أية أضرار أو دعاوى قد تتحقق للفريق األول نتيجة عدم التءامه بذلك.

 (:8المادة )

الحقـوق مقابـل أ ال يتجءأ مـن هـذه االتفاقيـة ء ال  المرفق والذي يعتبر جرضة المالمحدد ف  عمبلغ اللمرخص ا يستوف 

 الممنوحة ضمن هذه االتفاقية وال يحق للمرخص المطالبة بأي مبالغ أخرى.

 (:9المادة )

او  ال يحق للمرخص مـنح أي تـرخيص باسـتعمال أو اسـتغالل المصـنف المـرخص ألرـراض طبعهـا علـى طوابـع بريديـة

 .بع البريديةمواد متعلقة الطوا

 (:10المادة )

وبالطريقـة التـ  يحق للمرخص له أن ينقل كل أو بعض حقوقه المقررة فـ  هـذه االتفاقيـة الـى أي جهـة يراهـا مناسـبة 

 يراها مناسبة.

 الملو  بالتوقيع:

 

 ................................. التوقيع: ......................................... االس :

 

 ......................................... ا يل:الت
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 (4ملحق رقم )

 االتفاقية / أمــر شــراء

 (                            قر  )

 السادأ :......................................... الم ترةنت

 (               قة )المنط        (            اس  المدينة )               (               ص.ب )

 (                        الرة  البريدر )       (                فاكن )       (                 حاتف )

  /     ( المرفررق طيرراً رررو أ عنررت رالخرراص لرردعوأ العطرراع  قرر  )200  /      لنرراًع ع ررى قرررا  لجنررة العطرراعات المختصررة  قرر  )

( الم الة ع يو  رالمبننة تلصناتطا                                      أر تقدي  الخدةات المط وبة )( أ فو تو يد رتس ي  200

( يلرررى قسررر                  رأثمانطرررا ع رررى فررردرل المرررواد المرفرررق بقررررا  اإلحالرررة رال العرررة قيمتطرررا اإلفماليرررة )             ( فقررر  )

 الرقمغ رالريادأاالقتصاد رعا أ العطاعات رالم تريات فغ 

 واقبلـوا االحترام ،،،

 م      /   /    التاريخ:

  االقتصاد الرقم  والريادةوزارة  أمين عام            

 

 اسم المفوض بالتوقيع :
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 : االقتصاد الرقم  والريادةوزارة السادة 

يليررت أعرراه رالوثررائق المعتمرردأ المتع قررة بررت رحررغ  أتعطررد لتو يررد ال ررواعم الم الررة ع ننررا رفقررًا لموارررلات راررررط قرررا  اإلحالررة الم ررا 

عرر  المتعطردم الوتالوفراتم المراسراتم رالتع يمرات ل م رترمنت فرغ الماحرقم عرر  المناقصرةم )دعوأ العطاعم رثرائق العطراعم 

 .2019( لسنة 28 تريات ال ووةية  ق  )المالمناقصة(م رااللت ام بأحوام نتام 

تعتبر حله االتلاقية )أةر ال راع( رقرا  اإلحالة رمتاب القبول رالوثائق المعتمردأ المتع قرة لطر  رحرغ )دعروأ العطراعم رثرائق العطراعم 

المناقصرررة( عرررر  المتعطررردم الوتالوفررراتم المراسرررات الموافرررق ع نطرررام رالتع يمرررات ل م رررترمنت فرررغ الماحرررقم عرررر  المناقصرررةم 

 الملمو أ عقدا ة  ةا ل طرفنت.

 إسـم المتعهـــد:

 إسم المفوض بالتوقيع:

 التوقيع والخاتــم:

 التــاريـــخ:

 

 نسخة / قسم العطاءات والمشتريات/  ضابط الشراء أو سكرتير اللجنة المعنية

 نسخة /  الدائرة ذات الشأن )الجهة الطالبة للشراء(

 (                         المبيعات / الرقم الضريب  )نسخة / الضريبة العامة على 
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