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متى ينتهي عقد المشغل الحالي؟وثيقة الشروط المرجعية1
ستقوم السلطة بعمل الترتيبات الالزمة فيما يتعلق بالعقود الحالية والعقد الجديد حال اإلنتهاء من 

إجراءات العطاء حسب األصول

وفق ما جاء في وثيقة الشروط المرجعيةما هي تطلعات السلطة لالنتقال من النظام القديم إلى النظام الجديدوثيقة الشروط المرجعية2

23موضحة في  وثيقة الشروط المرجعية صفحة ما هي الفترة المتاحة لبناء النظام الجديد؟وثيقة الشروط المرجعية3

وثيقة الشروط المرجعية4

ما هي األنظمة بما فيها البرمجيات والمواد والمعدات واألجهزة التي ستبقى ملكيتها للسلطة عند 

انتهاء عقد المشغل الحالي وباألخص البنية التحتية وأنظمة الربط في داخل الموقع نفسه أو الربط 

بين المواقع؟

تعود ملكية النظام الحالي بجميع مكوناته  للمشغل الحالي ، وسيتم تسليم بيانات النظام الحالي 

للسلطة عند فترة إنتهاء اإلتفاقية الحالية

المشغل الحاليمن يمتلك قاعدة البيانات الحالية الخاصة بالمشروع؟ المشغل الحالي أم السلطة؟وثيقة الشروط المرجعية5

ال يمكن ذلكما هي إمكانية استخدام قاعدة البيانات الحالية واالطالع على بنيتها الهيكلية؟وثيقة الشروط المرجعية6

ساحة الراشدية تتبع لسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  وباقي الساحات  لشركة تطوير العقبةفي األراضي التي تستخدم حالياً كساحات لالصطفاف واالنتظار هل هذه األراضي ملك للسلطة؟وثيقة الشروط المرجعية7

يرجى اإللتزام بما جاء في وثيقة الشروط المرجعية.يرجى التأكيد أن مسؤولية المناقص تقع فقط على تنظيم الدخول والخروج من وإلى الساحاتوثيقة الشروط المرجعية8

وثيقة الشروط المرجعية9
 ملك للسلطة وال يترتب على 36يرجى التأكيد على أن األراضي المقام عليها المشروع وعددها 

.المشغل اي تكاليف خاصة باستعمال أو استئجار أو غيرها من الرسوم

أو استعمال المواقع المشار اليها وانما هي /ال يترتب على المشغل أي تكاليف خاصة باستئجار  و

مواقع مخصصه لغايات عمل مشروع الشاحنات بالتنسيق مع تلك المواقع إنفاذا  لتعليمات مشروع 

الشاحنات والنقل الخفيف والمتوسط

ال يوجد.(خدمات)قاعات االنتظار /هل يوجد أي طلبات محددة لمناطقوثيقة الشروط المرجعية10

-ال إجابة- السؤوال غير واضح .قاعات االنتظار/تحديد ملكية مناطقوثيقة الشروط المرجعية11

وثيقة الشروط المرجعية12
يرجى ذكر وبالتفصيل المواقع التي يجب على السلطة أن تقوم بدفع فواتير الكهرباء، والماء 

.واإلنترنت وغيرها
(10)يرجى اإللتزام بما جاء في وثيقة الشروط المرجعية وخاصة بما ذكر في القسم 

وثيقة الشروط المرجعية13
يرجى توضيح المواقع الموجود بها طاقة شمسية مع جودتها؟ ولمن تعود ملكيتها؟ وهل تغطي 

االحتياجات بالموقع؟
 وتعود ملكيتها الى شركة تطوير العقبة2 وساحة االنتظار رقم 1موجوده في ساحة االنتطاء رقم 

page 8وثيقة الشروط المرجعية14

كما تم ذكر قائمة بالمستخدمين في الجدول بالصفحة " مدفوعات المستخدم"  تم ذكر 8في صفحة 

للنظام وهل تختلف باختالف " مستخدم"، وعليه يرجى التوضيح ما هي األجور الخاصة لكل 34

االنواع المذكورة بالجدول

22موضحة في  وثيقة الشروط المرجعية صفحة 

22موضحة في  وثيقة الشروط المرجعية صفحة وهل يتم تجديدها سنويا؟وثيقة الشروط المرجعية15

تنظيم الشاحنات  في المواقف واتخاذ اإلجراءات الالزمه بحق المخالفما هو المطلوب من المناقص تأمينه في مواقف اصطفاف الشاحنات؟وثيقة الشروط المرجعية16

هل من الممكن استخدام األكشاك الموجودة حالياً أم سيتم إزالتها؟وثيقة الشروط المرجعية17
االكشاك الموجوده حاليا  ستبقى من ضمن موجودات المشروع وسيتم تسليمها الى المشغل المحال 

علية العطاء ،باستثناء البوابات االلكترونية ومكوناتها والتي تعود ملكيتها للمشغل الحالي

هي ضمن ملكية المشغل الحالي الموجودة حالياً أم أنها ضمن ملكية المشغل الحالي؟Gate barrierوهل يمكن استخدام المقصات وثيقة الشروط المرجعية18

:يرجى إرسال وصف كامل لما يليclause 31, page 21وثيقة الشروط المرجعية19

19Aوثيقة الشروط المرجعية·       Fuel waiting service

هي خدمة مقدمة لصهاريج الوقود الثقيل التي ترغب باالنتظار  مؤقتا في الساحة الجنوبية لحين 

 ساعة، حيث تم طرح هذه الخدمة لصعوبة تقديم 72التحاق دور النفط الخام وبما ال يتجاوز 

للعديد من الصهاريج لعدم تقارب دور النفط مع  (تحميل نفط خام- تفريغ فيول )تصريح مزدوج 

.موعد التفريغ
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19Bوثيقة الشروط المرجعية·       Ferry terminal TCS service
تم تقديم هذه الخدمة بناء على رغبة شركة الجسر العربي وذلك لتسهيل دخول الشاحنات األجنبية 

 ساعة24من مركز جمرك محطة الركاب دون تأخير على مدار 

19Cوثيقة الشروط المرجعية·       Domestic waiting 24  

هي خدمة مقدمة للشاحنات التي ترغب باالنتظار داخل الساحات التابعة لمشروع دخول وخروج 

 24الشاحنات بعد االنتهاء من الرحالت الداخلي او الغاء االحمال لسبب مبرر، وحدها األقصى 

ساعة

19Dوثيقة الشروط المرجعية·       Domestic waiting 48 
هي خدمة مقدمة للشاحنات التي ترغب باالنتظار داخل الساحات التابعة لمشروع دخول وخروج 

 ساعة48الشاحنات بعد االنتهاء من الرحالت الداخلي او الغاء االحمال لسبب مبرر وحدها األقصى 

19Eوثيقة الشروط المرجعية·       Potash TCS
تم تقديم هذه الخدمة بناء على رغبة شركة البوتاس وذلك لتسهيل دخول شاحنات البوتاس من 

. ساعة لتقديم التصاريح24مركز جمرك وادي عربة دون تأخير على مدار 

clause 315وثيقة الشروط المرجعية20

 تم ذكر أن السلطة ستتنازل عن الرسوم الثابتة السنوية في حال تم 31،5 الفقرة 22في صفحة 

على إيرادات المشروع، وعليه يرجى % 20تشغيل مشروع السكة الحديدة وحصل تأثير بنسبة 

.توضيح الحد االدنى لإليراد السنوي في هذه الحالة

 22ال يوجد حد أدنى لاليراد السنوي حيث تم توضيح البيانات المالية االسترشادية وفقا للصفحة 

من وثيقة الشروط المرجعية

. في الجدولonly one location served ما المقصود ب 31.7البند رقم 317وثيقة الشروط المرجعية21
المقصود بها أن هناك موقع واحد فقط يتوفر له خدمة تصاريح النقل الخفيف والمتوسط وهو موقع 

قرية العقبة اللوجستية

37وثيقة الشروط المرجعية22

 تم ذكر العناصر األساسية للتحكم بالنظام باختصار، وعليه يرجى تزويدنا بقائمة في 27في صفحة 

 والتي يتم تنفيذها من خالل النظام مع ذكر كافة المدخالت Work flowكافة العمليات واالجراءات 

المذكورين )وما هي االجراءات والصالحيات لكل مستخدم . والمخرجات لكل عملية أو إجراء

.(34بالجدول في صفحة 

من المفترض أن يقوم المناقص الفائز بالعطاء باعداد الدراسات التفصيلية لعمليات المشروع 

ومراجعتها وبرمجتها بنظام الكتروني وفقا لما ورد في وثيقة الشروط المرجعية

وثيقة الشروط المرجعية23

يرجى تزويدنا باإلجراءات المتبعة في المواقع من قبل الموظفين على اختالف أنواع المواقع بما 

وفي حال )الخ ...فيها الساحات الرئيسية ومواقع الخدمات اللوجستية والحدود البرية والبحرية 

(وجود بوابة الكترونية أو عدم وجودها

من المفترض أن يقوم المناقص الفائز بالعطاء باعداد الدراسات التفصيلية لعمليات المشروع 

ومراجعتها وبرمجتها بنظام الكتروني وفقا لما ورد في وثيقة الشروط المرجعية

section 10وثيقة الشروط المرجعية24

 تم ذكر متطلب الربط مع االنظمة االخرى، وعليه يرجى تزويدنا بكافة المعلومات 35في صفحة 

الخاصة بالربط الحالي من حيث طبيعة وطريقة الربط فنيا والمعلومات التي يتم تبادلها واتجاه الربط 

.وما هو معدل التحديث بين االنظمة

من المفترض أن يقوم المناقص الفائز بالعطاء باعداد الدراسات التفصيلية لعمليات المشروع 

ومراجعتها وبرمجتها بنظام الكتروني  بما في ذلك متطلبات الربط االلكتروني مع الجهات األخرى 

ووفقا لما ورد في وثيقة الشروط المرجعية

وثيقة الشروط المرجعية25
المراد إبقاء عقودهم، قيمة الراتب والموقع  ( موظف205)يرجى تزويدنا بقائمة لكافة الموظفين 

.الذي يعمل فيه كل موظف وطبيعة عقودهم وامتيازاتهم مع ذكر تاريخ الميالد لكل موظف
سيتم تزويد المشغل المحال عليه العطاء بجميع تفاصيل موظفي المشروع الحالييين

ما هي آلية الهيكلة التنظيمية السنوية للموظفين؟وثيقة الشروط المرجعية26
الهيكل التنظيمي للمشروع  أحد مكونات العرض الفني للمناقص من المفترلض أن يقترحها 

المناقص بحيث يبين مدى فهمه للمشروع وبما يعكس كفاءة األداء

ما هي آلية التوظيف في حال الحاجة إلى تعيين موظفين؟وثيقة الشروط المرجعية27
الية التوظيف تعود الى المشغل مع االلتزام بما جاء في وثيقة الشروط المرجعية وان يكون المرشح 

للتوظيف في المشروع  حاصل على شهادة الثانوية ناجح كحد ادنى

موظفين لدى المشغلين الحاليينهل الموظفين المذكورين في العطاء موظفين لدى السلطة ام المشغلين؟وثيقة الشروط المرجعية28

هل سيتم ترسيم عقود جديدة ام تمديدها؟وثيقة الشروط المرجعية29
المشغل المحال عليه العطاء سيلتزم بابرام عقود جديده مع الموظفين المنقولين اليه بنفس المزايا 

الحالية ووفق قانون العمل الساري المفعول

وثيقة الشروط المرجعية30

ما هي الخدمات التي يقدمها الموظفين المذكورين أعاله؟ مع شرح تفصيلي للمهام والواجبات 

المراد تقديمها من كل موظف وعالقته تنظيميا مع الموظفين اآلخرين بما في ذلك موظفي سلطة 

.منطقة العقبة االقتصادية

يرجى االلتزام بما ورد في وثيقة الشروط المرجعية

على مشغل المشروع توفير خدمة توصيل الموظفين الى مواقع العملما هي االلتزامات المطلوبة من المشغل للموظف على سبيل المثال المواصالت الى موقع العمل؟وثيقة الشروط المرجعية31

وثيقة الشروط المرجعية32
هل يتطلب تركيب بوابات جديدة في حال عدم وجودها بالموقع مع المشغل الحالي مثل ساحة النقل 

الداخلي وساحة النقل الخفيف والمتوسط؟
يرجى االلتزام بما ورد في وثيقة الشروط المرجعية

page 43وثيقة الشروط المرجعية33

، يرجى ” network equipment“ تم ذكر المتطلبات العامة ومن ضمنها 43في صفحة 

 (...fiber, wireless, internet/cloud)توضيح وتفصيل في طبيعة الربط الحالي بين المواقع 

مع ارسال المخططات إن وجدت، وهل تعود ملكيتها للسلطة؟ كما يرجى ذكر قائمة باألجهزة 

 وهل تعود ملكيتها للسلطة؟switches, firewalls and routersالشبكية المستخدمة حاليا مثل 

يرجى االلتزام بما ورد في وثيقة الشروط المرجعية

وثيقة الشروط المرجعية34

أثناء الزيارة الميدانية تم زيارة مجموعة من المكاتب التي يقيم بها الموظفين القائمين على الدعم 

الفني وإدارة العمليات في الساحات، يرجى توضيح ملكية جميع محتويات هذه المكاتب وعلى سبيل 

.المثال األثاث، واجهزة الحاسوب، واجهزة التكييف، وغيرها

تعود ملكيتها لسلطة بعد انتهاء االتفاقية

داخل محافظة  العقبةهل تفضل السلطة إنشاء غرفة التحكم الرئيسية في موقع معين؟وثيقة الشروط المرجعية35
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وثيقة الشروط المرجعية36
يرجى إرسال كشف شامل لكافة ايرادات السلطة المالية المتأتية من الرسوم على الخدمات 

.2018 و2019 و2020 و2021الشاحنات بكافة أنواعها بالتفصيل عن األعوام 
يرجى االلتزام بما ورد في وثيقة الشروط المرجعية

وثيقة الشروط المرجعية37
يرجى إرسال قيم فواتير الخدمات الخاصة على سبيل المثال بالكهرباء والماء واإلنترنت وغيرها 

2022 و2021التي تقوم السلطة بدفعها للعام 
يرجى االلتزام بما ورد في وثيقة الشروط المرجعية

وثيقة الشروط المرجعية38
يرجى إرسال قيم فواتير الخدمات الخاصة على سبيل المثال بالكهرباء والماء واإلنترنت وغيرها 

2022 و2021التي يقوم الغير بدفعها عن السلطة للعام 
يرجى االلتزام بما ورد في وثيقة الشروط المرجعية

وثيقة الشروط المرجعية39
ما هي الطريقة المتبعة إلدارة النقل الخفيف وهل من اإلجباري ان تصطف مركبات النقل الخفيف 

يومياً في ساحات االصطفاف؟

 والمنشورة على موقع السلطة 2014 لسنة 155يرجى الرجوع الى  تعليمات المشروع رقم 

الرسمي

ال يوجدهل يوجد تعرفة خاصة للمبيت في الساحة؟وثيقة الشروط المرجعية40

وثيقة الشروط المرجعية41
 دنانير؟ بمعنى ما هي األلية التي يتم من 5كيف يتم اقتطاع رسوم خدمة النقل الخفيف وقيمتها 

.خاللها تحديد انتهاء عملية النقل لمركبة النقل والحاجة إلى إصدار تصريح جديد
حال تسجيل  دور المركبة لدى المشغل للمشروع يتم استيفاء بدل الخدمات المقرره

ال يوجد تصاريح نقل مزدوج لمركبات النقل الخفيف والمتوسطهل يتم إصدار تصريح نقل مزدوج لمركبات النقل الخفيف والمتوسطوثيقة الشروط المرجعية42

 سنوات3آلخر  % 24 الى 20بمعدل .ما هو عدد التصاريح اليومية المزدوجة اليومية لشاحنات النقل الثقيلوثيقة الشروط المرجعية43

ال يوجد-إن وجد – ما هو عدد التصاريح اليومية المزدوجة اليومية لمركبات النقل الخفيف والمتوسط وثيقة الشروط المرجعية44

.ما هو عدد التسجيل الجديد سنوياً لمركبات النقل الخفيف والمتوسط آلخر خمس سنواتوثيقة الشروط المرجعية45
 مركبة نقل 20 ومتوقع معدل الزيادة السنوية 600مسجل حاليا على منصة الخفيف والمتوسط 

ً خفيف ومتوسط سنويا

31وثيقة الشروط المرجعية46
 تم ذكر ايرادات المشروع ومن ضمنها بدل التسجيل السنوي والتجديد لمركبات النقل 21في صفحة 

الخفيف والمتوسط، هل يوجد تسجيل سنوي للمركبات الثقيلة؟
ال يوجد

ال يوجد.وكم قيمة بدل التسجيل السنوي للشاحنات الثقيلة؟ إن وجدوثيقة الشروط المرجعية47

N/Aيرجى تزويدنا بأعداد المركبات التي تخضع لمتطلب الوزن وتعرفته ومحطاته،وثيقة الشروط المرجعية48

ال تعودوهل تعود ايراداته لمشروع إدارة المركبات؟وثيقة الشروط المرجعية49

31وثيقة الشروط المرجعية50
يرجى تحديد اإليراد واألعداد السنوية للتعرفة التالية لمدة خمس سنوات سابقة لكل من الخدمات 

:التالية

50Aوثيقة الشروط المرجعية• Fuel waiting service

50Bوثيقة الشروط المرجعية• Ferry terminal TCS service

50Cوثيقة الشروط المرجعية• Domestic waiting 24  

50Dوثيقة الشروط المرجعية• Domestic waiting 48 

50Eوثيقة الشروط المرجعية• Potash TCS

 الف دينار سنوي30بالنسبة لإليراد السنوي للسلطة من بدل الخدمات اإلختيارية  بلغ بمعدل  
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Suggest Text for 

Amendment
اإلجابة

N/A.يرجى تحديد قيمة اإليراد واألعداد السنوية لتجديد الترخيص السنوي لمدة خمس سنوات سابقةوثيقة الشروط المرجعية51

وثيقة الشروط المرجعية52
يرجى توضيح لماذا تم ذكر سعر لخدمة خاصة لشركة البوتاس وهل يوجد اية خدمات تقدم ألية 

.شركات أخرى وكم عدد هذه الشركات وما هي قيمة الخدمة وإجمالي اإليراد السنوي لها

تم تقديم هذه الخدمة بناء على طلب من شركة البوتاس وذلك لتسهيل دخول شاحنات البوتاس من 

مركز جمرك وادي عربة دون تأخير، لوجود بعض الصعوبات لدى شركة البوتاس للتواجد على 

 ساعة لتقديم خدمة التصاريح24مدار 

هذا الرقم استرشادي لكافة التصاريح يشمل تصاريح شركات البوتاس والبروميين وغيرها1,284,000يرجى توضيح ما اذا كان الرقم وثيقة الشروط المرجعية53

هل يمكن تعديل اسعار جميع الرسوم الخاصة بالخدمات المساندة؟وثيقة الشروط المرجعية54
وبموافقة  (طالب الخدمة ،المشغل )بدل خدمات الخدمات المساندة يخضع لالتفاق بين الطرفين 

السلطة

منذ متى تم العمل بأسعار التعرفة الحالية؟ وما هو أخر تاريخ تم فيه تعديل أسعار التعرفة الحالية؟وثيقة الشروط المرجعية55
 أما النقل الخفيف والمتوسط فمنذ إنشاءه 2011آخر تعديل على بدل خدمات النقل الثقيل كانت عام 

 لم يتم تعديل بدل خدماته2014عام 

N/Aما هو معدل تزايد المركبات المسجلة حديثاً سنوياً لكافة أنواع المركبات الخفيفة والثقيلة؟وثيقة الشروط المرجعية56

N/Aما هو العدد السنوي للحركات التي يقوم بها مستخدمو النظام؟وثيقة الشروط المرجعية57

وثيقة الشروط المرجعية58
التأكيد على أن شركات التخليص ال تخضع ألية رسوم أو يستوفى منها بدل خدمات ضمن مشروع 

.التحكم بالشاحنات
يستوفى منها في حال تقديم تصاريح للسيارات األجنبية وخاصة على المعابر الحدودية الدولية

بكافة وسائل الدفع اإللكتروني واإليداع البنكيما هي ألية الدفع لكل خدمة أو تصريح ضمن نظام التحكم بالشاحنات؟وثيقة الشروط المرجعية59

وثيقة الشروط المرجعية60
يرجى تحديد كافة إيرادات المشروع سواء تم ذكرها في العطاء أم ال مع إرفاق وصف كامل لكل 

.إيراد وقيمته السنوية وكميته
يرجى االلتزام بما ورد في وثيقة الشروط المرجعية

وثيقة الشروط المرجعية61
التأكيد على أن شركات النقل الثقيل ال تخضع ألية رسوم أو يستوفى منها بدل خدمات ضمن 

.مشروع التحكم بالشاحنات

شركات النقل البري هي  من تقوم بتسريب الشاحنات على النظام وبالتالي من تقوم بدفع بدل 

خدمات التصريح

ما هي سعات كل ساحة انتظار؟ وما إمكانية توسعة الساحات؟وثيقة الشروط المرجعية62

 مركبة 200-180ساحة النقل الخفيف والمتوسط تتسع الى 

 مركبة 120ساحة النقل الداخلي تتسع الى 

 مركبة 450تتسع ل  (1)ساحة اإلنتظار الرئيسية رقم 

 مركبة350تتسع الى  ( 2 )ساحة اإلنتظار الجنوبية رقم 

ال يوجد حالياهل يوجد خطة للسلطة إنشاء ساحات جديدة؟ وما هي سعة الطرق؟وثيقة الشروط المرجعية63

الهل ستقع مسؤولية توسعة الساحات على عاتق المشغل الجديد؟وثيقة الشروط المرجعية64

 ما هي الضمانات في حال إنشاء ساحات جديدة أال يتم إدخال مشغل جديد للساحات الجديدة؟وثيقة الشروط المرجعية65
جميع ساحات  انتظار مشروع التحكم  بالشاحنات والنقل الخفيف والمتوسط الحالية أو المستقبلية 

تخضع لتعليمات ناظمة لعملهما

وثيقة الشروط المرجعية66
هل من الممكن استثمار المساحات المتاحة حالياً وعلى سبيل المثال ساحة النقل البري العراقي 

وتوفير خدمات برسوم محددة؟
السؤال خارج نطاق العطاء

وثيقة الشروط المرجعية67
هل تشمل خدمات عطاء التحكم بالشاحنات تقديم خدمات لكل من شركات التخليص وشركات 

الشاحنات أم شركات التخليص فقط؟
لكالهما

.يرجى تزويدنا بقائمة تشمل أسماء والمواقع الجغرافية لكافة المواقع المشمولة ضمن العطاءوثيقة الشروط المرجعية68
جميع مواقع التحميل والتفريغ داخل منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة بما فيها منظومة الموانئ 

والمواقع اللوجستية والحدود البرية والبحرية يشملها العطاء

N/A.يرجى تزويدنا بعدد المسارب المتوقع استخدامها للدخول والخروج في جميع المواقعوثيقة الشروط المرجعية69

تم اطالعكم عليها اثناء الزيارة الميدانية. التي سيتم تركيبهاE-gateيرجى ارسال قائمة تشمل جميع مواقع ال وثيقة الشروط المرجعية70



No.Document nameClause No.Existing ProvisionClarification Requested
Suggest Text for 

Amendment
اإلجابة

وثيقة الشروط المرجعية71
او مجسات تابع لنا في مداخل ومخارج الساحات باإلضافة الى /التأكيد على إمكانية تركيب اجهزة و

. المذكورة أيضا36المعابر الخمسة المذكورة والمناطق ال 
يمكن ذلك وبالتنسيق مع المواقع ذات العالقة

يتم ذلك بالتسيق مع كل موقع ويعتمد ذلك على الخدمه المتوفره وإمكانية استخدامها.التأكيد على صالحية استخدام الكهرباء وأجهزة االتصال المتوفرة في المناطق المذكورةوثيقة الشروط المرجعية72

وثيقة الشروط المرجعية73
يرجى تزويدنا بقائمة تشمل توقعات السلطة للمواد التي سيتم تركيبها على بوابات الدخول 

.والخروج ومواقعها
يرجى االلتزام بما ورد في وثيقة الشروط المرجعية

وثيقة الشروط المرجعية74
 يعمالن على توفير خدمات 2حسب ما تم ذكره خالل الزيارة الميدانية، يوجد حالياً مشغل عدد 

التحكم بالشاحنات، هل تنتهي عقود كال المشغلين بنفس الوقت؟

ستقوم السلطة بعمل الترتيبات الالزمة فيما يتعلق بالعقود الحالية والعقد الجديد حال اإلنتهاء من 

إجراءات العطاء حسب األصول

كل منهم ملتزم بالتعليمات  وبدل الخدمات الخاصه بقطاعه.هل يقوم كال المشغلين بتقديم نفس الخدمات ونفس األسعار لإلصدار التصاريح وغيرهاوثيقة الشروط المرجعية75

وثيقة الشروط المرجعية76
تم ذكر بند التوزين كبند اختياري ويجب تحديد إلزامية أو حذف البند كون المشروع عبارة عن 

Lumpsum.
البند إخيتاري حسب وثيقة الشروط المرجعية

يرجى االلتزام بما ورد في وثيقة الشروط المرجعية.ما هي الوثائق المتوقع تقديمها من في حال وجود ائتالفوثيقة الشروط المرجعية77

وثيقة الشروط المرجعية78

ترغب شركتنا أن تقوم ائتالف مع مستثمر استراتيجي وليس هيئة مالية مستقلة مع وجود كافة 

هل سيتم استبعاد اإلتالف على ان أساس عدم وجود هيئة مالية تدعم . الكفاالت المحلية والضمانات

المشروع؟

إن إنشاء اإلئتالف ال يرتبط بوجود جهة مالية فيه ، وفي حال تطلب وجود جهة تمويل لغايات تنفيذ 

المشروع حسب العرض الفني والمالي المقدم من قبل المناقص سواء كان منفردا أو إئتالفا فإنه 

يتطلب اإللتزام بتقديم الوثائق واإلثباتات الواردة في وثيقة الشروط المرجعية

األسئلة المذكورة أدناه باللغة اإلنجليزية نظراً لوجود بعض المصطلحات الفنيةوثيقة الشروط المرجعية79

وثيقة الشروط المرجعية80

It was understood from one operator they have written 11 API 

integrating with different stake holders, can you please provide the 

names of the 11 stake holders?

all details will be provided after awarding stage

وثيقة الشروط المرجعية81

Can you please provide the documentation for each of the 11 API’s 

mentioned (Output format, output parameters, error messages, input 

parameters. Complete documentation of inputs and outputs)?

all details will be provided after awarding stage

82Aوثيقة الشروط المرجعيةDoes the same apply for both operators in terms of API’s?

82Bوثيقة الشروط المرجعية
If no documentation, then please arrange to answer below questions (83-

94)

?Are all the API’s connected through internet or local networkوثيقة الشروط المرجعية83

وثيقة الشروط المرجعية84
Has there been any stress testing requests per second and / or for 

number of concurrent users?

?How much traffic is there on each of these API’sوثيقة الشروط المرجعية85

?Is the deployment of the API being on single node or clusterوثيقة الشروط المرجعية86

?Are the API’s deployment structures scalable in architectureوثيقة الشروط المرجعية87

وثيقة الشروط المرجعية88
Are there any video streaming requests, what type of frame rates is 

expected, what is the resolution of the video?

?Is there a limit to the speed or delays on API responseوثيقة الشروط المرجعية89

وثيقة الشروط المرجعية90
What are the delays expected from the API responses to the video 

streams?

?Is there any authentication and what type of authenticationوثيقة الشروط المرجعية91

?Please advise what each of the web modules is expected to provideوثيقة الشروط المرجعية92

?For the migration plan, in what format are we to expect the informationوثيقة الشروط المرجعية93

وثيقة الشروط المرجعية94
Please clarify what are the steps for validating the information entered 

by the dispatchers?

12وثيقة الشروط المرجعية95

أقر ووافق على عدم كفاية ... بمجرد تقديم العطاء يكون المناقص قد " تم ذكر أنه 12في صفحة 

وبعد الزيارة الميدانية ليوم ..." أو عدم اكتمال أو عدم صحة المعلومات المقدمة في وثائق العطاء

واحد فقط لم يتسن لنا طرح كافة االستفسارات وظهور استفسارات جديدة مما يتطلب زيارة أخرى 

كما تجدر اإلشارة أننا قمنا بطلب اجتماع بعد . للمواقع وللتأكد ألقصى درجة ممكنة من المتطلبات

الزيارة الميدانية ولم يتم الموافقة على االجتماع وهو ما يثير االستغراب حيث ان كمية المعلومات 

.المطلوب دراستها قبل تقديم العطاء كبيرة وال يكفي زيارة لمرة واحدة

وثيقة الشروط المرجعية96
بعد الرد على االستفسارات مشكورين أعاله، يرجى التكرم بالموافقة على تنظيم زيارة ميدانية أو 

.اجتماع لمناقشة االستيضاح أو مناقشة أية أمور مستجدة بناء على الردود

the Operator shall performe a detailed plan to implement the TCS 

requirments and shall make the nessacary arrangement with all 

stakeholders , ASEZA will facilitate communication among all parties .

لقت قامت السلطة بتوفير كافة المعلومات الالزمة في وثيقة الشروط المرجعية و توفير فترة كافية 

لتنفيذ الزيارة الميدانية والتي تم خاللها عرض شرح تفصيلي عن المشروع  وجميع مكوناته 

كما تم إتاحة فترة كافية للتقدم باألسئلة واإلستفسارات والتي .وتفاصيله واإلطالع على واقع الحال 

تم اإلجابة عليها بموجب هذا الملحق وإتاحتها لكافة المناقصين المتقدمين للعطاء تحقيقا لمبدأ 

الشفافية وإنفاذا للتشريعات ذات العالقة



NoDocument NameClause NoExisting ProvisionClarification Requsted اإلجابة

1RFP-2022-56يرجى اإللتزام بما جاء في وثيقة الشروط المرجعية للعطاءاالرجاء تزويدنانظام كامل من  االجهز والبرامج المقبيته9ص-نميد- المقدمة

2RFP-2022-56Section 4, 30,1 P20 ومعاييره%   70تقدير تقييم العرض الفني

هل من الممكن من مراجعه نسب التقييم بحيث تفتح مجال للتنافسية للشركات االردنية، مع العلم ان 

توطين تقنية الموانئ في االردن محصورة  وضعيفة جدا 

ان تغيير النسب سيساهم في توطين هذه التقنية وتطويرها وفتح  باب المنافسه العادلة للجميع

ال يمكن لطبيعة المشروع التقنية والفنية

المعايير تحد من المنافسه الفنية ، فقد تم ذكر الحل التقني بالتحديد ولم يترك المجال للمتقدم بطرح 

حلول مبتكرة

يرجى اإللتزام بما جاء في وثيقة الشروط المرجعية للعطاء حيث تم شرح آلية عمل المشروع 

 Minmum)الحالي والمتطلبات الالزمة لعمل المشروع وبما ان المناقص مستوفي الحد األدنى 

Requirments ) المتطلبات الفنية  فسيتم قبول العرض

يرجى اإللتزام بما جاء في وثيقة الشروط المرجعية للعطاء هل من الممكن شرح كل معيار بالتفصيل لنتمكن من اخذها في عين االعتبار

3RFP-2022-56Section 8, 37 P26,27,28

نبذه عن ادارة وتشغيل نظام التحكم 

بالشاحنات والنقل الخفيف والمتوسط الحالى 

2005المصمم في 

نحتاج الى تفاصيل تقنية عن النظام الحالي

نحتاج للنظر في تصميم النظام الحالي

:مشاركة اي وثائق متوفرة للتالي

تفاصيل المنصة التكنولوجية الحالية

العمليات وسلسة االجراءات واجراءات التحكم

البنية التحتية

هل  سيتم التطوير على النظام الحالي ؟ واذا ال ؟ هل هناك دراسة واقع حال للنظام ونقاط الضعف 

الحالية اسباب محدوديته؟

:من المالحظ ان اثر االنظام الحالي ايجابي حسب ما ذكر 

%20 نسبة خفض للتكاليف التششغيلية 

مصدر غني للمعلومات

 وظيفة200فوائد تنمويه بخلق اكثرمن 

 ساعة14خفض وقت وصول الشاحنات واوقات التسليم الى 

4RFP-2022-56Section 9, Intro P29Scope of Work 
Whats the "current TCS  solution" we need more details and 

elaborations 

TCS is a project that controls the movement of trucks within the region 

( the entry and exist of trucks  to and from the Aqaba Special Economic 

Zone ) in addition to the loading and unloading locations linked to 

parking areas electronically connected with the aim to streamline the 

process avoiding any congestions with the flaw of trucks and for any 

more details please refere to the RFP.

5RFP-2022-56Section 9, Intro P29Scope of Work 

The RFP has high level needs which means that the prototype will also 

have high-level design and will require an inception phase to discuss the 

scope of work, system design and subsequent deployment.? Please 

elaborate more 

the inception phase will be after awarding stages , kindly refere to page 

29 point 9 (High Level SOW ).

6RFP-2022-56
Section 9, P29  High Level 

SOW
No 7Do you mean you are  looking for the on-premise  infrastructure

it means that all systems must have high availability and redundancy in 

compliance to the table of minumum requirments as stated in section X 

page 44 where Bidder must host all servers inside HKJ.

7RFP-2022-56
Section 9, P29  High Level 

SOW

No 6 "Electronically register 

data" 
Please explain piont 6 is well defiend 

8RFP-2022-56

Section 9, P29 High Level 

SOW

                  Project Deliverables

No 8 Project Management 

No 3
Do you need a Project Management Module included in the TSC OR 

Do you need us to submit a detailed project management plan  OR

Just Project management Automation?

For the whole project or just for the solution?

9RFP-2022-56
Section 9, P30 Project 

Deliverables
No 1 What type of super-strucure you are looking for?

ASEZA is looking for a state of the art superstructure that meets TCS 

core business processes and activities as well stated in the RFP

10RFP-2022-56
Section 9, P30 Project 

Deliverables
No 2

What are the types of current documentation of the current system 

Database?

Current system database doucmentation is not available and its owned 

by the current operator and the raw data will be shared with the 

winning bidder by ASEZA.

يرجى العلم أنه تم إتاحة كافة المعلومات الالزمة للمناقص إلعداد عرضه ضمن وثيقة الشروط 

المرجعية للعطاء والزيارة الميدانية

please refere to page number 30 ( Project deliverables ) and it should 

cover the whole project 



NoDocument NameClause NoExisting ProvisionClarification Requsted اإلجابة

12RFP-2022-56
Section 9, P30 Project 

Deliverables
No 8 Updates "AS-IS"Will you share an AS-IS diagram? When was it created?

ASEZA will share the  AS-IS business proccess diagram with the 

winning bidder where as the winning bidder should submited an 

updated AS-IS as mentioned in the proejct deliverables page 30.

13RFP-2022-56
Section 9, P31 Project Goals 

and Objectives

ASEZA law NO89/2005 and 

subsequent modifications 

We searched the law but we could find it 

Can you please share the its updates?
Available on ASEZA's website ( Laws & Regulations )

14RFP-2022-56
Section 9 P31 Project 

Description 

Set of integrated systems abd 

services that are similar .......

Please share the list of integrated systems and services for current 

AQABA TCS
Please refere to page 35 for the minimum requirements 

15RFP-2022-56
Section 9  P33  High -Level 

Process Description
High -Level Process Description

High - Level Process Description is the functionality for the proposed 

solution?

high level process disrciption stands for the functions of the project 

which expected to be automated by the proposed solution as a minimum 

requirements 

16RFP-2022-56
Section 10  P34 Solution 

Elements 
Entities to be Registered Do you have a form available for each entity? ORN/A

Do you have entities screens OR DFD for current AQABA TCS ?N/A

17RFP-2022-56
Section 10  P34 Solution 

Elements 
TCS platform Module

some mentioned modules are wide in scope in reporting management 

systems, please elaborate on the required functions for 

"customers portal and ticketing Module"

"Notifications and Communicartions Module"

"Integration Module"

"Command-and-Control Room Moduel"

18RFP-2022-56
Section 9  P35 Solution 

Elements 
Electronic Gates

Can you please elaborate  about "TCS electronic gates 2019", do you 

have any documentation

If there is a system assessment document  OR the reasons for the 

replacement decision?

the documention cant be shared because the E-gates are owned by the 

current operator for the TCS project while the requirments for the E-

gates are mentioned in the RFP

We might be able to propose an upgrade solution for NO Human Gates 

Atomation.

no restriction on any areas of improvement unless project minimum 

requirements are maintained 

19RFP-2022-56
Section 9  P37 Solution 

Elements 

Lite and Medium 

Transportation

The requested modules for this solution are :

Fully Automated gates

Integration Module

Capacity Management Module 

Route Management Module

Dashboard and Reporting Module 

20RFP-2022-56
Section 9  P39 Solution 

Elements 

Redundancy and High 

Availability 

Networking and 

Communications 

Do you have any documentation OR reports?N/A

21RFP-2022-56

Section 12  P40 Functional 

Requirements 

Compliance Sheet

Section I :TCS Platform -

Presents user interfaces in 

Arabic and English 

You ask to make a full analysis before designing the system, but you are 

expecting ready interfaces that cover your needs! Would you kindly 

elaborate more?

the bidder shall develop a platform that uses a bilingual user interfaces 

22RFP-2022-56Section 12  and all sections Using "Supply" wording 

Based on the RFP, the scope covers specific, customizable requirements, 

modules, roles, and features based on ASEZA, and transport laws. 

Supply in context means that it's already a ready-made solution, or do 

you mean Automation Development for "Supply"?

supply wording means both the ready made solution and the automation 

development  

23RFP-2022-56

Section 12  P40 Functional 

Requirements 

Compliance Sheet

Section II : The Gates solution 

must primarily based on RFID 

and AI technology

In the RFP, the scope mentions that vendors can propose any kind of 

technology, but this is not reflected in the compliance sheet. Please 

elaborate.

what is mention is the compliance sheet is minumun requirement and 

the bidder can provide any advanced technologies that can provide a 

better quality services 

24RFP-2022-56general
provide access to the current 

system 
with complete user roles and types of accessN/A

25RFP-2022-56general 
summary grid of current 

hardware and software system 
N/A

the bidder shall have the needed experience to provide all required 

modules and functionalities mentioned in the RFP

the bidder shall maintaine the minimum requirements as stated in page 

number 37 for the light and meduim transportation 



اإلجابةالسؤال/ استيضاحالنص الحاليالبندالصفحةاسم الوثيقة 

13ال يوجد ملحق 13تعيين جميع الموظفين الحاليين وفق الملحق 3/1/2البند 9الشروط المرجعية1

تعيين جميع "  ليصبح البند كما يلي 3،1،2من البند  ( 13وفقا  للملحق رقم  )تلغى عبارة 

يجب على المشغل االبقاء على  جميع موظفي المشروع  الحاليين  من أجل : الموظفين الحاليين،

"الحفاظ على جودة الخدمة واستقرار المشروع 

7.3البند 10الشروط المرجعية2

 وإن هذه المرفقات ال تتضمن كافة المعلومات المطلوب تقديمها من قبل المناقص بموجب وثائق ... 

 العطاء، حيث يجب على المناقصين التأكد من أن جميع المعلومات الوجب تقديما بموجب وثائق

....العطاء مدرجة في عطائهم سواء كانت بنموذج معين كما هو محدد هنا أو لم تكن مدرجة

هل توجد وثائق أو نماذج مطلوبة 

وغير مدرجة في وثائق العطاء؟
يرجى اإللتزام بما جاء في وثيقة الشروط المرجعية للعطاء

5 الفقرة 19/2البند 15وثيقة الشروط المرجعية3
الوكالة لغايات توقيع العروض وفقاً للنموذج المنصوص عليه .....الوكالة لغايات توقيع العروض 

4 الملحق رقم 14في القسم 

من المعلوم أن المناقص سوف 

يقوم بتوقيع العطاء نيابة عنه 

المفوض بالتوقيع حسب سجل 

الشركة أو من ينيبه بتفويض 

مصادق على توقيع المفوض عن 

فهل يشترط . الشركة من البنك

وكالة قانونية مصدقة من كاتب 

حيث أن كاتب )العدل لهذه الغاية  

العدل له نموذج خاص لهذه 

حسب نص البند ام  (الغاية

التفويض المصادق عليه من 

البنك يفي بالغرض؟

يشترط وجود وكالة قانونية من المناقص في حال كان الشخص الموقع على وثائق العطاء غير 

.مفوضاً بموجب السجل التجاري

32.1 ، 30.3البند  23 ، 20الشروط المرجعية4
...من إجمالي العطاء% 70يجب تقييم العرض الفني أوال والمقدر له نسبة 

...0.3*عالمة العرض المالي  + 0.7* عالمة العرض الفني ...

بما أن الشروط الفنية نصت في 

 على حصول المناقص 30.1البند 

على عالمة التأهيل الفني 

، وبالتالي فإن (60%)

المناقصين المتأهلين فنياً يكونون 

بذلك قد حققوا الحد األدنى 

للمتطلبات الفنية للمشروع، لذا 

من العالمة % 70فإن تخصيص 

فيما بعد للعرض الفني يضعف 

قيمة العرض المالي الذي يحقق 

إيراد أعلى للسلطة على الرغم 

من تأهل المناقص في العرض 

%.60الفني بعالمة تتجاوز 

يرجى اإللتزام بما جاء في وثيقة الشروط المرجعية للعطاء

جدول تقييم العروض الفنية مكتوب باللغة اإلنجليزية2030.3الشروط المرجعية5
الرجاء ترجمة الجدول للغة 

العربية
يرجى اإللتزام بما جاء في وثيقة الشروط المرجعية للعطاء

1الفقرة  2030.3الشروط المرجعية6
Net worth (shareholder equity of bidder / consortium) documented in 

audited financials 2021

حسب فهمنا فإن هذا البند يعبر 

عن رأسمال الشركة المسجل 

حسب الميزانية المدققة، نرجو 

.التأكيد

31/12/2021يرجى اإللتزام بتقديم البيانات المالية المدققة للعام المنتهي ب 

2الفقرة  2030.3الشروط المرجعية7

Proof of good standing from Social Security,

Company Controller Directorate, and ISTD, or 

the equivalent for international companies

المعيار يحتوي على ثالثة عناصر 

وغير واضح وزن كل واحد من 

.العناصر من عالمة المعيار

يرجى اإللتزام بتقديم ما يثبت بتحقق كافة العناصر المطلوبة للحصول على عالمة المعيار

3الفقرة  2030.3الشروط المرجعية8

Proof of Access to finance and Solvency

evidenced by Letters or Term Sheets for debt financing from reputable 

financing

institutions

لماذا يوجد اشتراط التمويل من 

جهة مصرفية؟

المطلوب تقديم ما يثبت  المالءة المالية للمناقص  سواء من خالل توفر تسهيالت مصرفية أو 

أرصدة بنكية كافية

9، 8، 7 ، 4الفقرة  2030.3الشروط المرجعية9

Proof of Operational Systems relevant to the TCS, including a number 

of unique managed trucks trips, successfully implemented EGates, and a 

system managing the entire TCS (Software and Hardware)

.....

هل هذا المتطلب سيتم تقييمه 

حسب

" Section 12 

"Functional 

Requirements

 المطلوب تعبئتها من قبل 8 وفقا للمعلومات الواردة في الملحق رقم 4سيتم تقييم المعيار رقم 

المناقص وإرفاقها ضمن العرض الفني

11In Country Value out of the total input of all components into the projectالفقرة  2030.3الشروط المرجعية10

ما هي العناصر التي سيتم 

تقييمها وما هي المعايير لتقييم 

وأوزانها؟

يتعلق هذا المعيار بنسبة مكونات النظام واألجهزة والمعداا التي تحمل المنشأ األردني من أصل 

إجمالي مكونات المشروع

12الفقرة  2030.3الشروط المرجعية11
Bidder suggested improvement, Development, upgrading and re-

engineering the plan for current process
ما أسس تقييم هذا المعيار؟

يتعلق هذا المعيار بمقترحات المناقص وخططه لتحسين وتطوير وإعادة هندسة اإلجراءات الحالية 

في المشروع ومدى نجاعتها في تحقيق فعالية أكبر لتحسين األداء

22الشروط المرجعية12
+ البند نسبة  المشاركة في اإليرادات البند  أ

ث
...يجب أن ال تقل نسبة المشاركة

هل الخفيف والمتوسط يخضع 

لنسبة المشاركة في التصاريح أم 

إلى نسبة المشاركة في الخدمات 

اإلضافية؟

يخضع لنسبة المشاركة في التصاريح



اإلجابةالسؤال/ استيضاحالنص الحاليالبندالصفحةاسم الوثيقة 

32Infrastructureالشروط المرجعية13

Manage and operate the areas for early arriving trucks to be verified

and staged before they are serviced by the stevedores,

Manage and upkeep the marshalling yards and locations

ما هي  تفاصيل الصيانة المطلوبة 

من المناقص في ساحة الراشدية 

؟ وما تفاصيل مسؤوليات الصيانة 

واالدامة في باقي الساحات بما 

فيها ساحة النقل الداخلي وساحة 

النقل الخفيف والمتوسط؟

يتكفل المشغل بعمل الصيانة المطلوبة لساحة الراشدية بكافة مرافقها متضمنة صيانة وإدامة 

المباني والساحات وأكشاك الدخول والخروج وتحمل كافة نفقات الساحة من مياه وكهرباء 

وإتصاالت وخدمات النظافة ، أما فيما يخص باقي الساحات يتكفل المشغل بتحمل نفقات المياه 

والكهرباء واإلتصاالت للمرافق التي يشغلها في هذه الساحات لغايات عمليات المشروع وديمومتها

38Staffالشروط المرجعية14

The Bidder is responsible to provide sufficient number of well 

experienced employees at all roles and levels, The Bidder is must to hire 

all current project employees with their benefits according to Jordanian 

labor law).

 إذا كان من المناقص ملزم .1

 بتوظيف كافة الكوادر الحالية

 للمشروع، فما هدف الطلب من

 المناقص توظيف كوادر

متخصصة من كافة المستويات؟

 يطلب من المناقص توظيف .2

 كافة الكوادر الحاليين في كافة

 مستوياتهم، فهل يجوز للمناقص

 إدراج أسماء الموظفين الحاليين

ضمن العرض الفني؟

 المقصود من الفقرة المحافظة على كوادر المشروع المتخصصة بكافة المستويات طيلة فترة

 إتفاقية تشغيل المشروع سواء من الكوادر الحاليين او اللذين سيتم تعيينهم من قبل المشغل لغايات

 عمل المشروع ككوادر متخصصة إلدارة المشروع كما يرجى اإللتزام ببنود وثيقة الشروط

المرجعية بما يخص اإلستفسار الثاني حيث ال يجوز ادراج اسماء الموظفين الحاليين ضمن العرض  

الفني ألي مناقص

38الشروط المرجعية15
Staff, Minimum Requirements, 

point 3

The bidder is responsible to keep a minimum of 205 employees for the 

duration of the contract for both TCS and Lite and Medium project.

 يرجى تزويدنا بكشف .1

 اشتراكات الضمان االجتماعي

 للموظفين المذكورين بعدد

 موظف شامل المسمى (205)

.والمستوى الوظيفي

 يرجى تزويدنا بكشف الميزات .2

(Benefits) التي يحصل عليها 

.كادر المشروع

ستعمل السلطة على تزويد المشغل المحال عليه العطاء بأسماء جمسع موظفين المشروع الحاليين  

.ومسمياتهم الوظيفية ومستوياتهم ومزاياهم بعد اإلحالة على المناقص الفائز

كفالة دخول العطاء51Schedule 3(Bid Security)الشروط المرجعية16

غير موضح  وصف المشروع 

وموقع المشروع ومكتوبة على 

صيغة مسودة، كما انه يوجد 

نموذج بالعربي ونموذج 

باالنجليزي وتوجد اختالفات بين 

النموذجين، مع العلم بأن صيغة 

الكفالة الزامية حسب  البند 

وفي حال . 16 صفحة 19.6ا

اعتمد النموذج اإلنجليزي، يرجى 

تزويدنا باسم المشروع في اللغة 

.اإلنجليزية

48 صفحة 1يعتمد الملحق رقم 



اإلجابةالسؤال/ استيضاحالنص الحاليالبندالصفحةاسم الوثيقة 

2ترك البند فارغاً كما هو منصوص عليه في الفهرس صفحة رقم لماذا البند فارغفارغ13البند 2الشروط المرجعية1

الوثيقة/ الفهرس 2,3,4الشروط المرجعية2
Section 11 غير موجود في 

الوثيقة
 في وثائق العطاء11ال يوجد قسم 

5,6,7,8الشروط المرجعية3

من  (6-5)محتويات الصفحات 

وثيقة الشروط المرجعية، لم ترد 

ضمن محتويات الفهرس في 

.مقدمة وثيقة الشروط المرجعية

 جزءاً ال يتجزأ من وثيقة الشروط المرجعية5/6تعتبر الصفحة 

7.1البند 10الشروط المرجعية4

 يجب على المناقص تقديم عرض واحد فقط لمشروع نظام التحكم بالشاحنات والنقل الخفيف 

والمتوسط إما بشكل فردي أو كعضو في اإلتالف، وال يحق للمناقص تقديم عرض آخر سواء بشكل 

.فردي أو كعضو في أي إئتالف

 7/1)هل مفهومنا لمضمون البند 

من وثيقة الشروط  (11صفحة 

المرجعية تحت الشروط العامة 

لتقديم العطاء صحيحا على النحو 

يجب على المناقص " التالي 

تقديم عرض واحد فقط لمشروع 

نظام التحكم بالشاحنات والنقل 

الخفيف والمتوسط إما بشكل 

منفرد أو كعضو في إئتالف، وال 

يحق للمناقص ذاته تقديم عرض 

آخر سواء بشكل فردي أو كعضو 

.في أي إئتالف آخر

يرجى اإللتزام بما جاء في وثيقة الشروط المرجعية للعطاء

7.2البند 10الشروط المرجعية5
يتوقع من المناقصين إجراء دراساتهم الالزمة بغرض تقديم عروضهم، علماً أن الشروط التي سيتم 

.االتفاق عليها في اتفاقية المشروع ستضاف إلى الشروط الواردة في وثيقة الشروط المرجعية

فهل مفهومنا صحيح بأن الشروط 

المرجعية تعد جزء ال يتجزأ من 

اتفاقية المشروع الحقا ال العكس؟ 

وهل يمكن أن تتضمن اتفاقية 

المشروع شروطا جديدة تحمل 

/ التزاما او أثرا ماليا قد يشكل أو

أو يؤثر على تقديرات ودراسات 

المناقص فرصته في الفوز في 

أو في نتائج دراسته / و. العطاء

وتقديراته لحجم العائد 

االستثماري وحجم االلتزامات؟

تعتبر وثيقة الشروط المرجعية ومالحقها والعرض الفني والمالي للمناقص المحال عليه العطاء 

جزءاُ ال يتجزأ من إتفاقية المشروع التي سيتم إبرامها بين الطرفين

15 ، 12 ، 10 البند 3القسم 14 ،12 ،11الشروط المرجعية6

ورد في مطلع النص الوارد في 

من وثيقة  (14)الصفحة المرقمة 

 / 3الشروط المرجعية القسم 

محتويات . 15الوثائق ويليه البند 

وثيقة الشروط المرجعية ويليه 

.... تتضمن " .... (15.1البند )

في نسخة  (15.2)وال يوجد بند 

. وثائق العطاء المشتراة من قبلنا

 في 15/2هل يوجد بند ومرقم 

وثائق العطاء ساقط من النسخة 

المشتراة من قبلنا؟

 في وثيقة الشروط المرجعية التي تم نشرها على الموقع اإللكتروني أو النسخة 15.2ال يوجد بند 

الي تم شراءها من خاللكم

. من دعوة إعالن العطاء 7اإللتزام بالموعد المعلن فضمن البند خطأ صياغة......(إعالن دعوة العطاء )يجب تقديم العروض في أو قبل " ورد النص 20.1البند 16الشروط المرجعية7

56Schedule 6Consortium Agreementالشروط المرجعية8

 1حسب ما ورد في الملحق رقم 

الذي يتضمن تطبيق نظام اللوازم 

 على إجراءات 8واألشغال رقم 

هذا العطاء، هل يعتمد رسائل 

النوايا من أطراف االئتالف 

 12وبحسب أحكام المادة رقم 

ب من نظام المشتريات +فقرة أ

 2022 لسنة 8الحكومية رقم 

كبديل للنموذج الوارد في وثائق 

العطاء في اللغة اإلنجليزية والذي 

يتطلب ترجمة قانونية؟

يرجى اإللتزام بما جاء في وثيقة الشروط المرجعية للعطاء



اإلجابةاإلستفسار المطلوبالتوضيحالبند حسب وثائق العطاءرقم الصفحة/ رقم البند صفحة/ الوثيقة التسلسل

" 4بند إعالن دعوة العطاء1 كفالة دخول العطاء: 4مغلف رقم  "

بحسب إعالن دعوة العطاء  يتم وضع كفالة دخول العطاء في مغلف منفصل ويكون المغلف رقمه 

 تم ذكر كفالة دخولة العطاء كأحد الوثائق القانونية التي يجب 29.1 البند 19، لكن في صفحة (4)

(1)أن توضع في مغلف رقم 

يرجى بيان طريقة تقديم كفالة 

دخول العطاء المعتمدة؟

وتشطب من الوثائق التي يحتويها المغلف رقم  (4رقم)توضع كفالة دخول العطاء في مغلف منفصل

(1)

ما هو آخر موعد لشراء العطاء ؟إعالن دعوة العطاء2
ال يوجد موعد محدد لشراء نسخة العطاء ولكن يجب شراء نسخة العطاء وتقديم ما يثبت دفع ثمن 

قبل الموعد المحدد إليداع العروض وحسب إعالن دعوة العطاء (1)نسخة العطاء في المغلف رقم 

"1صفحة وثائق دعوة العطاء3 14ًتتكون الشروط المرجعية من   غير موجود11القسم رقم -  بحسب الفهرس ووثائق دعوة العطاء التي تم استالمها " قسما
 في دعوة 11هل هناك قسم 

العطاء؟
 في وثائق العطاء11ال يوجد قسم 

3.1.4البند  / 9صفحة وثائق دعوة العطاء4
" 10وفق القسم ...تقديم خدمات مساندة  - - 

48البند  "
48 ال يحتوي على بند 10القسم 

يرجى توضيح رقم المرجع 

المقصود؟
optional services البند الخاص ب 10 من وثائق العطاء القسم 37يرجى الرجوع الى الصفحة 

الموظفين الحاليين"تعيين جميع الموظفين الحاليين "3.1.2البند  / 9صفحة وثائق دعوة العطاء5

هل  مبرمجي األنظمة واألجهزة 

جزء من الموظفين المنتقلين إلى 

 ؟205المشغل الجديد وعددهم 

فقط موظفي الدعم الفني وال يوجد من ضمنهم مبرمجي األنظمة واألجهزة (205)يتضمن العدد 

الموظفين الحاليين"تعيين جميع الموظفين الحاليين "3.1.2البند  / 9صفحة وثائق دعوة العطاء6

هل الخبرات المطلوبة في 

المشروع ضمن القائمة مشمولة 

 205في الموظفين الذين عددهم 

؟

غير مشمولين بالعدد باعتبارهم موظفين ذو خبرات متخصصه  لغايات عمل المشروع

7،8البند  / 10صفحة وثائق دعوة العطاء7
 يجب أن تكون المراسالت والعرض باللغة"

أو مصدقة حسب األصول...العربية 
 باللغة اإلنجليزية14وبعض النماذج في القسم 12و 10الجداول في األقسام رقم 

هل يمكن إستخدام الجداول 

والنماذج المرفقة باللغة 

اإلنجليزية كما هي دون ترجمتها 

وبحسب دعوة العطاء؟

يمكن إستخدام الجداول والنماذج التي تم إرفاقها في وثيقة الشروط المرجعية للعطاء

7،8البند  / 10صفحة وثائق دعوة العطاء8
يجب أن تكون المراسالت والعرض باللغة "

أو مصدقة حسب األصول...العربية 
الوثائق الفنية والتقنية

حيث أن المشروع ذو طبيعة 

تقنية وهندسية وأن كثير من 

المرفقات يصعب فهمها عند 

الترجمة، هل من الممكن السماح 

بإرفاقها باللغة االنجليزية؟

يجب االلتزام بنص البند ، حيث انه يجوز ارفاقها باللغة اإلنجليزية شريطة ان تكون مصحوبة 

.بترجمة باللغة العربية ومصدقه حسب األصول ، وبهذا تكون واضحة ومفهومه باي لغة  

ملكية المشغلتشكيل اإلئتالف11صفحة وثائق دعوة العطاء9

هل يمكن اعتبار الشركة األم 

المالكة للشركة المتقدمة للعطاء 

مؤتلفة معها  (%100بنسبة )

ضمنياً وال تحتاج إلى توقيع 

اتفاقية ائتالف بينهم؟

ال تعتبر هذه الحالة إئتالفا وفي حال وجود إئتالف بين شركتين يجب أن يتم توقيع إتقافية إئتالف 

.بينهم أو أن  يتقدم أي منهم بشكل منفرد

ملكية المشغلتشكيل اإلئتالف11صفحة وثائق دعوة العطاء10

هل يمكن اعتبار الشركات 

األخرى المملوكة للشركة األم 

والتي   - (%100بنسبة )المالكة 

تعمل ضمن نفس مجال المشروع 

مؤتلفة ضمنياً معها بدون توقيع - 

اتفاقية ائتالف بينهم؟

ال تعتبر هذه الحالة إئتالفا وفي حال وجود إئتالف بين شركتين يجب أن يتم توقيع إتقافية إئتالف 

.بينهم أو أن يتم يتقدم أي منهم بشكل منفرد

موعد تحديد اإلئتالفاتتشكيل اإلئتالف11صفحة وثائق دعوة العطاء11
ما هو آخر موعد لتحديد 

المشاركة في االئتالفات ؟
اخر موعد لتحديد شكل االئتالفات هو اخر يوم لتقديم العطاء

12البند  / 12صفحة وثائق دعوة العطاء12
" المشار إليها في....قبول إحتمالة النقص   

11.1البند  - 2القسم  "
11،1 ال يحتوي على بند 2القسم 

يرجى توضيح رقم المرجع 

المقصود؟
( زيارة الموقع 11ضمن البند ) 2 موجود في القسم 11.1البند 

المصاريف اإلدارية والتشغيلية الحالية للمشروعالبيانات المالية اإلرشادية22صفحة وثائق دعوة العطاء13

ما هي القيم اإلسترشادية 

التقديرية  للمصاريف اإلدارية 

والتشغيلية الحالية للمشروع بما 

فيها تنظيم النقل الخفيف 

والمتوسط؟

يرجى اإللتزام بما جاء في وثيقة الشروط المرجعية للعطاء



اإلجابةاإلستفسار المطلوبالتوضيحالبند حسب وثائق العطاءرقم الصفحة/ رقم البند صفحة/ الوثيقة التسلسل

المصاريف اإلدارية والتشغيلية الحالية للمشروعالبيانات المالية اإلرشادية22صفحة وثائق دعوة العطاء14

إذا لم يمكن تزويدنا بقمية 

المصاريف اإلرشادية، هل يمكن 

افتراض بأن مصاريف الرواتب 

تشكل ما نسبته  ( مليون2قيمة )

 من المصاريف 65% - 60%

الكاملة للمشروع  كما هو معمول 

به في الشركات الخدمية 

والمشاريع المشابهة؟

يرجى اإللتزام بما جاء في وثيقة الشروط المرجعية للعطاء

المصاريف اإلدارية والتشغيلية الحالية للمشروعنسبة المشاركة في اإليرادات31.7البند  / 22صفحة وثائق دعوة العطاء15

بعد احتساب التكاليف التشغيلية 

واإلدارية والرواتب للمشروع 

وحساب االندثار لالستثمار في 

البرامج واألجهزة واألنظمة 

والمكاتب وخصم نسبة الحد 

األدنى من المشاركة في 

اإليرادات فيتبين بأن المشروع 

-خاسر في األمد القصير والطويل 

 كيف ترى السلطة بأن يستطيع 

المشغل الوصول إلى الربحية 

ضمن المعطيات المالية المحدودة 

للعطاء؟

يرجى اإللتزام بما جاء في وثيقة الشروط المرجعية للعطاء

نسبة التضخمإيرادات المشروع22صفحة وثائق دعوة العطاء16

عطفا على السؤال السابق ، 

وخاصة أن مدة تشغيل العطاء 

 عام ، كيف ترى السلطة 15هي 

معالجة موضوع عدم زيادة 

اإليرادات بنفس زيادة المصاريف 

وخاصة في السنوات التي يكون 

فيها التضخم عالي ؟

يرجى اإللتزام بما جاء في وثيقة الشروط المرجعية للعطاء

31.6البند  / 22صفحة وثائق دعوة العطاء17
على المشغل تطوير وصيانة وتشغيل " 

"أثناء فترة التعاقد... النظام ومكوناته 
صيانة األجهزة خالل فترة التعاقد

هل تتوقع السلطة من المشغل أن 

يتم استبدال وتحديث األجهزة 

 عام ؟15واألنظمة خالل فترة الـ 

على المشغل المحال عليه العطاء ان يلتزم بالمحافظة على ديمومة  عمل األنظمة واألجهزة طيلة 

.فترة المشروع بكفاءة عالية لتحقق الخدمة المطلوبة 

البند ث / 22صفحة وثائق دعوة العطاء18

على المناقص تقديم قائمة الخدمات "

وتستوفي ... المساندة اإلضافية اإلختيارية 

%"25السلطة ما نسبته 

الخدمات المساندة اإلضافية اإلختيارية

ما هي اآللية التي تتم بموجبها 

الموافقة على الخدمات اإلضافية 

وتحديد أسعارها ؟

من وثيقة  (37) في الصفحة رقم 10والقسم  ( 21)  في الصفحة رقم 5 يرجى مراجعة القسم 

الشروط المرجعية  وتحديدا البند المرتبط بالخدمات المساندة

31.5البند  / 22صفحة وثائق دعوة العطاء19

في ...  سنة 15تكون فترة المتعاقد عليها "

حال تشغيل مشروع شبكة السكة الحديدية 

ستقوم السلطة بالتنازل عن .... الوطنية 

"الرسوم الثابتة السنوية

(العقبة-البصرة)مشروع خط النفط العراقي 

إضافة الى مشروع شبكة السكك 

الحديدية الوطنية وتأثيراته على 

المشروع، فأن مشروع خط النفط 

وتزويد  (العقبة-البصرة)العراقي 

مصفاة البترول االردنية بالنفط 

الخام بواسطة إنبوب فرعي ، 

سيكون له تأثير مباشر على 

تخفيض إيرادات المشروع كون 

من % 20ما يقارب من 

التصاريح مصروفة لصهاريج 

نقل النفط الخام ، هل يمكن 

إضافة هذه الفرضية وتضمينها 

وثائق العطاء ؟

يرجى اإللتزام بما جاء في وثيقة الشروط المرجعية للعطاء

النموذج المالي إلدارة وتشغيل المشروعالبيانات المالية اإلرشادية31.7البند  / 22صفحة وثائق دعوة العطاء20

هل المطلوب من المناقصين تقديم 

 Financialنموذج مالي 

Model لتوضيح جميع 

الفرضيات وتبيان فهمه 

إلقتصاديات المشروع؟

 وله أن 9 والملحق رقم 31البند  (5)على المناقص التقدم بعرضه المالي وفقا لما جاء في القسم 

يرفق المعززات التي يراها مناسبة دون أن تتضمن أية تحفظات او معلومات مغايرة لما جاء في 

وثيقة الشروط المرجعية

نموذج كفالة دخول العطاءالمالحق / 46 صفحة وثائق دعوة العطاء21

و  (48)هناك نموذجين لكفالة دخول العطاء مرفقين في وثائق دعوة العطاء في صفحة  رقم 

، أحدهما باللغة العربية واألخرى باإلنجليزية لكنهما غير متطابقتين من حيث (51)صفحة رقم 

المحتوى

يرجى توضيح أي النماذج هو 

المعتمد لكفالة دخول العطاء؟
48 صفحة 1يعتمد الملحق رقم 

7الملحق رقم  / 63صفحة وثائق دعوة العطاء22
Schedule 7 - Anti-bribery 

memorandum
يرجى بيان المطلوب من الملحق؟ ، موجود ضمن المالحق لكن لم يتم ذكره في وثائق دعوة العطاء7الملحق رقم  - 14االقسم 

يجب اإللتزام بتعبيئة الملحق  الوارد ضمن وثيقة الشروط المرجعية وتوقيعه وختمه أصولياً من 

قبل المناقص



NOAnswer 

1
refer to RFP section ( 10 ) table Entities to be registered ( Indictive 

entities )

2N/A

3Salah 

4providing such is only limited to the awarded tenderer 

5
the command center shall be selected by the awarded tenderer with pre 

approval by ASEZA and subject to be in ASEZ

6
no restriction on the origin of equipments and shall be compliance to the 

requirments as per the RFP

7

the operator shall be registered after the awarding at ASEZA either as 

individual company or as a consortium company , kindly refere to 

clause (7) in the RFP 

8
No restriction on the number of shareholders in the company nor the 

consortium 

9N/A

10No Guaratnees 

   Please share the type of trucks (model, brand year)?

Would you please re-confirm the number of companies & trucks that will be managed?

 What number of companies can make the Joint venture for tender 56/2022? 

 Is there a feasible study for tender 56/2022 to provide it to the financer? 

 What are the guarantees from ASEZA for the company that wins the tender (Such as: Sign Purchasing Power agreement (PPA), letter from Jordan Government?  

Question 

 We need your ASEZA full bank address for our international partner to buy the tender document. 

 Please provide us with the number of crossings in the Aqaba Special Economic Zone, and the types of equipment required at these crossings. And its coordination points? 

 What is the location of the command and control center for tender 56/2022, and what is its coordination point? 

Is there any restriction on the origin of goods for tender 56/2022? 

  Is it mandatory to open a company in ASEZA for tender 56/2022? And what is the minimum capital for that? Can the local agent, the operator be part of this company, and the financer? 


