
 

 
 

 

iHERITAGE 

في البحر  ألتحاد األوروبي ضمن برنامج التعاون عبر الحدودمشروع ممول من قبل ا

 األبيض المتوسط

طلب عروض تصوير بواسطة الطائرات الصغيرة من دون  ‘عالن إ)اعادة طرح( 

 (UAV) طيار

 

لصغيرة الطائرات اردنية للبحث العلمي والريادة واالبداع بالقيام بتصوير بواسطة ترغب الجمعية األ

(UAV Drones )المناطق االثرية ضمن مشروع للقيام بالترويج السياحي لهذه االثار، على  بعض

الراغبين بالتقدم لتنفيذ المهام المطلوبة تقديم عرض الكتروني يرسل على بريد الجمعية االردنية للبحث 

على ان يكون سعركم صالحا من المواصفات التالية: ( ضinfo@jssr.joالعلمي والريادة واالبداع )

ذلك  ادناه بما في. وتحتفظ الجمعية بحق تغيير المواصفات لمدة شهرين من تقديم العرض النهائي

دم ويتعهد بع ل على الموافقات األمنية الالزمةالمساحات الكلية. :ما يجب على المتعهد ضمان الحصو

 سيتم الصورخالل الخمسة اعوام القادمة يجب عدم اهداءبيع الصور ألي جهة كانت. اضافة الى ذلك 

و ا  )وسيتم احتساب سعر الصرف عند الدفع( بالدينارولذا يرجى تقديم األسعار عملة اليوروالدفع ب

  %5الصرف اكثر من حال تغير سعر  باليورو وسيتم التفاوض على السعر النهائي عند الدفع في

 0205 شباط 55في اخر موعد لتقديم العرض لمن لم يتقدم حتى االن هو الساعة الخامسة بتوقيت عمان 

 .ونحتفظ بحق الغاء العطاء في حال لم نحصل على موافقة الممول النهاءية.

 

على اساس السعر الكلي ثم يضاف لذلك بدل األقامة  بهذا الجزء العرض مقدي المناطق العامة:  -ا

 على ان يكون التصوير بالفيديو فقط ويعرض هذا البند لوحده ألمكانية الغائه ,لكامل مدة التصوير

 قا ء نظرا ألرتفاع السعر المطلوب سابلقد تم لغاء المناطق العامة من العطا

 منطقة البتراء .5

لفرصة وسيتم اعطائكم ابتصوير عام، وبعض المناطق بتصوير خاص،. تغطية المنطقة التالية .0

 لتقديم استفسارات لتوضيح كافة األمور

 احداثيات المنطقة الكلية:  .3

WGS   84    Zone 36N 

 

WGS   84    Zone 36N 

Point 1: Top left corner                             E 730022       N  3365422 

Point 2: Bottom right corner                     E 740022       N  3340700 
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Point 1       Long. 35.41480132  Lat. 30.39833305 

Point 2:     Long. 35.52452987  Lat. 30.25464568 

WGS   84    Zone 36N 

 

مان الضباب او الغبار لضيتم التصوير بطقس مشمس وعلى ان يكون الجو صافيا  وخاليا من  .4

في االودية السحيقة والمناقط الوعرة بحيث  روضوح الرؤيا،/ وعلى ان يضمن وضوح التصوي

ال تكون في الصور ما يفضل ان ك تخلو الصور من المناطق السوداء لعدم رؤية هذه البقع.

شديدة على ان تكون الصورة  Brightness مناطق شديدة التعرض للشمس لتخفيف البريق

 الوضوح.

اما بالنسبة لصور الفيديو فيجب ان يتم التصوير على ثالث زوايا  بالفيديو جري التصوير ي .5

درجة باتجاه الشمال وزاوية )او حسب ما يتفق عليه(  55واحدة عاموية واالخرى على زاوية 

 طقة المطلوبة.نلما لى ان تغطي الطائرة جيئة وذهاباثالثة باتجاه الجنوب ع

( على cm / pixel 12 -8) ياس المنطقة في الصورة يكون ارتفاع الطائرة بحيث يكون مق .6

ان يتم االتفاق مع الجمعية لمناقشة امكانية ذلك وبحث الصعوبات التي يجب التغلب عليها قبل 

 المباشرة في التصوير.

 

 

 



 

 
 

 

 

 المنطقة الكاملة المغطاة يالفيديو فقط 1الشكل



 

 
 

 

 جاء اعاله هنالك مناطق خاصة يجب التركيز عليها على النحو التالي:  اضافة الى ما

 

اوال يتم تصوير المنطقة األثرية المعرفة هنا من موقع مرتفع بالصور الثابتة والفيديو حسب ما هو 

 مبين في المنطقة العامة اعاله والتي الغيت )أي بنفس المواصفات اعاله(

 

لهذه المنطقة  Still Imagesفوتوغرافية ولكن يجب ايضا اخذ صور بالفيديو المنطقة اعالهتم تغطية 

كبفية  0ويوضح الشكل  كما في اعاله او افضل  بين الصورة والتي تليها وبنفس الدقة %52مع تطابق 

المنطقة المطلوب تغطيتها وهي المدينة األثرية ويجب الحرص على اخذ  3ذلك كمل يوضح الشكل 

نتين واحدة منحنية الى الشمال وواحدة الى الجنوب وزوابا األنحناء تضمن تغطية جميع ثالث زوايا واث

 المعالم

 

Top left corner                           E 733550            N 3359550 

Longtitude  35.42961723 E  Latitude 30.34529052 N 

 

Bottom right corner                   E 737600            N 3355000 

Longtitude 35.47068634    Latitude 30.30347939 

 

 بالنسبة للصور الثابتة

   الصورة األولى

 الثانية الصورة

 

 الثالثة الصورة

 

 التطابق من الجوانبب

40% 

 

 

   %40تليها على جميع الجوانبيكون التطابق لكل صورة والتي 



 

 
 

تطابق  و الألضرحة لوسط افقية مواجهة بزوايا تكون الصورو ثابتةواضافة يجب اخذ صور 

مرة الى األسفل ومرة  منحني تصوير الواجهات بشكل كما ويجب  .كما في الساٌبق %52 الثابتةالصور

  .الى األعلى

 

 

 

 المدينة األثرية 2الشكل 

 



 

 
 

 

 

يتم تصوير المنطقة األثرية المعرفة هنا من موقع مرتفع بالصور الثابتة  اوال منطقة البيضاء .5

والفيديو حسب ما هو مبين في المنطقة العامة اعاله والتي الغيت )أي بنفس المواصفات 

 اعاله

 

 وحسب االحداثيات التالية:  .0

Top left corner                          E 735080             N 3363250 

Longitude 35.44635223   Latitude 30.37835254 

 

Bottom right corner                  E 736500             N 3362 100 

Longitude.  35.46085815  Latitude 32.36..2.22 

 

لحصول ألثرية من اعلى ليتم التصويربصور ثابتة  من األعلى لمنطقة البيضاء)سيق البارد( ا .3

 تصوير الواجهات في سيق البارد بنفس المواصفاتبين الصور المتجاورة   %52على تطابق 

للمدينة األثرية ثم يجب تغطية الواجهات لألضرحة بشكل افقي وبزوايا منحنية الى اسفل والى 

 .%52األعلى وتطابق 

 



 

 
 

 

 : البيضاء3لشكل ا

 

 

 



 

 
 

  تغطية السيق بشكل جيد ومفصل حسب الشكل التالي

 

 

 

 قالسي 4ل الشك

 



 

 
 

 

- Point 1 E 735760;  N 3357160  

- Longitude 35.45205293  Latitude  30.32331348 

 

- Point 2  E 736630;   N 3356800 

- Long 35.46101330;         Latitude  30.31989789  

 

- Point 3 E 736434       N 3356800 

- Long. 35.45897643    Lat. 30.31993622 

 

- Point 4    E735760;      N3356950 

- Long. 35.45200574     Lat.30.32142015 

 

 

فيديو في السيق على النحو التالي: ليكون تصوير ا  

 

  شمال ويمين السيق، ثم بزاوية اوية تشير الى بز  امتار تصوير افقي 4على ارتفاع

الى و يمينا. ثم التصوير الى االمام افقياودرجة الى اعلى على الجهتين شماال  55

، ويجب عمل هذا التصوير نزوال من مدخل السيق من الخزنة ومن اسفل عموديا

  ثم الصورة بنفس الطريقة

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ثم  اسفل ىالثم  المتقابلين نحو حائطي السيق افقيامتجهةنية بالم يابالزواتكون الكاميرا  5الشكل 

التطابق بين الصور ضعيفا  تسير الطائرة من  كان ;اذا مختلفة ستعمال زاويةاو يتم الى اعلى 

تصور في احد األتجاهات المبينة في الشكل ثم تعود بنفس الزاوية مدخل السيق وحتى نهايته و

بالتصوير الى اخر السيق والعودة وهكذا حتى ة وتقوم الكاميرا للكاميرا وبعد ذلك يتم تغيير الزاوي

مع مالحظة ان اي اسلوب اخر يناسب  هات المبينةتنهي الكاميرا من التصوير في السبع اتجا

 المصور مقبول على ان يضمن تغطية اكبر قدر من معالم السيق

 

  مترا و يتم التوقف عندما تصل  62ثم  مترا 42مترا ثم  02يتم رفع الطائرة الى

 السيق فال منة ج الطائرخربالطبع عندما ت :نقطة من حائطي السيق اعلى الطائرة

 دث هذا حسب ارتفاع الطائرة حداعي للزوايا التي تشير الى االعلى وقد ي

 يرا بحسب خيار المصور وحسب مواصفات الكامبالنسبة للصور الثابتة فيتم التصوير

( واستعمال %52بحيث يكون هنالك تطابق جيد في الصور ) والعدسة المستعملة.

   .يجب ان يؤدي الى تغطية حائطي السيق وهذا . نفس الزوايا المذكورة اعاله

سوية بسعر اجمالي شامل كافة مصاريف األقامة وغيرها  والسيق يتم تقديم عرض للبتراء والبيضاء

 ض للسيق لوحده بسعر اجمالي وشامل.رديم عكما ويتم تق

 

 الوادييمكن للمصور اللجوء الى اسلوب اخر يناسبه بالنسبة للسيق حيث ان المطلوب تغطية 

ع م والجوانب من اسفل السيق الى اعاله مرة بالفيديو ومرة بالصور الثابتة والمتطابقة بشكل جيد

العلم ان بعض اجزاء السيق ال تصل اليها اشارة ألقمار الصناعية وعليه يكتفى بالمناطق التي يمكن 

امتر من اعلى نقطة  4تغطيتها مع االتاكد من تغطية كامل المنطقة المطلوبة بتصوير على ارتفاع 

 .من الجبال المحيطة بالسيق



 

 
 

 

  مالحظات:

مرحلة من المراحل قبل  العطاء دون بيان األسباب، أو في أييحق للجمعية االعتذار عن  -

ويحق لها زيادة او تخفيض المنطغة المغطاة باألتفاق ع الطرف الذي سيفوز توقيع العقد.

 بالمنافسة

 تقدم عروض األسعار بعملة اليورو.  -

يرجى تقديم سعر لفيديو المنطقة األولى لوحدها ثم الصور الثابتة للبتراء والبيضاء لوحدها  -

 وللسيق لوحده

للدفع تتضمن دفعة اولى بعد توقيع العقد واخرى بعد تسليم  يرجى اقتراح طريقة مناسبة -

 كامل المشروع

 تكون صالحية العرض لمدة شهرين. -

قبل تقديم العرض بيومين لتوضيح كافة أألمور   9803333900يرجى األتصال بهاتف  -

 خاصة قي ما يتعلق بمالئمة الطقس المتعلقة بالتنفيذ

على  2921\1\39السبت الساعة الخامسة تاريخ يوم الموعد النهائي إلرسال العروض هو  -

 .info@jssr.jo يميل الجمعية:إ
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