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 فنيةاتفاقية خدمات 
 الوطني  تاا االمركز  وتشغيل بإدارةللعطاء الخاص 

  
 
 
 

 وزارة االتااالت وتكنولوجيا المعلوماتالفريق األو  : صاحب العمل : 
 

  الفريق الثاني :  
 

 رقم العطاء
 

 ……………………………………………. تاريخ توقيع االتفاقية :
 

 لمباشرهاامر من تاريخ  ايوم (  730)   العمل مدة 
 

دينار ........................................  )...........(قيمةاالتفاقية:
ديناًرا شاملة جميع الرسوم و الضرائب بما فيها 

 % 16بنسبة   الضريبة العامة على المبيعات
 

 سيتم خصم غرامات التأخير وفقا لما هو محدد في االتفاقية :قيمة غرامة التأخير
 وثيقة العطاءمن  3.2.1.5 ( تحت البند رقم 3.2.3وجدول )  هـ -7تحت المادة 
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 فنيةاتفاقية خدمات 
 الوطني تاا االمركز وتشغيل بإدارة  للعطاء الخاص 

 

 

 بين الفريقين             حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم .......... من شهر ................ سنة 

 

 الفريق األو  : صاحب العمل : ا المعلوماتوزارة االتااالت وتكنولوجي

 

 ..........................................................................-ويمثله :

 

 الفريق الثاني :  ................................................................

 

 ........................................................................  -ويمثله :

 

ة في العرض المرفق المقدم من الفريق المذكور لما كان الفريق األو  راغباً في الحاو  على الخدمات الفنية   

، ولما كان قد قبل بعرض الفريق الثاني المقدم الثاني والذي يشكل جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية ويقرأ معها

 -.................، فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي : إليه بتاريخ

 

( 1لكلمات والعبارات الواردة في هذه االتفاقية وذلك باإلضافة إلى التعاريف الواردة في المادة)ااعتماد 

 من شروط هذه االتفاقية.

 

1- 

في مجموعها وحده متكاملة ،  اعتبار الوثائق المدرجة أدناه جزءاً ال يتجزأ من هذه االتفاقية وتعتبر

 -ويكون ترتيب أولوية الوثائق حسب التسلسل التالي :

2- 

   اتفاقية العقد  .أ

   .و كتاب القبول الذي يبلغ به الفريق الثاني بقرار اإلحالة قرار اإلحالة .ب

   (FORM of BID) عرض المناقصة .ت

   الشروط الخاصة لالتفاقية  .ث

 لالتفاقية. الشروط العامة .ج

 الحق الصادرة عن العطاءالم .ح

( والشروط المرجعية Request for proposal, RFPب تقديم العروض )لط .خ
 والتعليمات للمشتركين في المناقصة دعوة العطاء .

 

   

   

 
    

 

جميع الرسوم و الضرائب بما فيها الضريبة العامة  شاملة       .................... دينارا قيمة االتفاقية  -أ-3

 % 16بنسبة  المبيعاتعلى 

 
 (  امر المباشرةيوم من تاريخ  730: )      العملمدة  -ب    
  

 

ية المطلوبة منه في هذه االتفاقية وإنجازها وفقا فنتقديم الخدمات البيتعهد الفريق الثاني  -4

 للشروط والمتطلبات الواردة فيها.
 

فاقية ) بد  أتعابه ( المذكورة باالتفاقية يتعهد الفريق األو  بأن يدفع للفريق الثاني قيمة االت -5

( منها لقـاء قيـام  1المواعيد وباألسلوب المحدد لذلك في الملحق رقم )  وفقا للشروط و

 الفريق الثاني بالخدمات الفنية المطلوبة منه بموجب هذه االتفاقية.

 كور أعاله وبناء على ما ذكر أعاله، جرى توقيع االتفاقية وإبرامها في التاريخ المذ 



  

 3 

 

 

 الفريق الثاني     الفريق األو   
 

 ……………………………..التوقيع:      ……………………………………التوقيع:  

 

 …..........................…االسـم :       …………االسـم:...............................

 

 ........................الوظيفة: .......       …....................................الوظيفة: 

 

 قد شهد على ذلك :

 

 …………………………………..التوقيع:

 ……………………………….........التوقيع: 

 

……………………………………االسـم:

 ………………………………. االسم:.......... 
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 تفاقيةالخاصة لالالشروط 
 التزامات الفريق الثاني:, 1

م بواجباته على درجة عالية من العناية واإلتقان، وبفعالية يلتزم الفريق الثاني بأداء الخدمات المطلوبة والقيا

وكفاءة واقتاادية كما هو متبع ومتفق في أعلى مستويات األساليب والممارسات المهنية.  ويتقيد الفريق 

الثاني الفريق ويتعهد  الثاني بتطبيق ممارسات اإلدارة المالئمة، وتطبيق األساليب التقنية اآلمنة والمتقدمة ،

األو  في أي حيثية تتعلق باالتفاقية أو بالخدمات للفريق أن يتارف بإخالص وأمانة في تقديمه المشورة ب

 المطلوبة، 

الثاني المتالة بهذه االتفاقية أو الخدمات المطلوبة هي األتعاب الواردة في هذه االتفاقية فقط. الفريق إن أتعاب 

أو ما شابه من الدفعات أو المكافآت المتالة بهذه االتفاقية  الثاني قبو  أي عمولة أو خامللفريق وال يجوز 

الثاني بأن يلزم  الفريق أو الخدمات المطلوبة أو أثناء قيامه بواجباته التعاقدية بموجب هذه االتفاقية. كما يلتزم 

 جميع مستخدميه وموظفيه ووكالئه والمتعاقدين من الباطن ووكالئهم بذلك.

 

 

بتقديم كافة الخدمات الفنية المذكورة في االتفاقية وفي العرض المقدم منه بنفسه ويكون يلتزم الفريق الثاني 

مسؤوال عن تسليم كافة األعما  الواردة في العرض المقدم منه ضمن المواعيد والمواصفات المحددة في هذه 

 االتفاقية و المذكورة في عرضه والمتفق عليها.

 

ز له التعاقد من الباطن وفقا لشروط االتفاقية و/أو عرضه الموافق عليه من يلتزم الفريق الثاني ، إن كان يجو 

على أي من المقاولين الفرعيين أو المقاولين من الباطن الخطية قبل الفريق األو  ، بأخذ موافقة الفريق األو  

 .تفاقيةيرغب بإبرام عقود معهم والمتعلقة بأية أعما  واردة ضمن العرض المقدم منه وأحكام هذه اال

 

 من قبل الفريق األو  هيلتزم الفريق الثاني،  إذا تطلبت التزاماته الواردة  في العرض المقدم منه والموافق علي

، بالتعاقد مع شركات متخااة في مجا  االستشارات لغايات تقديم الخدمات االستشارية الالزمة خطيا 

  الفريق األو  على تلك الشركات المتخااة.  أعما  أخرى وعلى أن يتم   أخذ موافقة ةللمشروع أو أي

يلتزم الفريق الثاني بتنفيذ كافة األعما  الواردة في عرضه ضمن مدة العمل المحددة في هذه االتفاقية  وحسب 

 .او تلك التي يتم االتفاق عليها مع الفريق االو  جدو  مراحل التنفيذ المتضمن في العرض المقدم منه

  حقوق الفريق االو. 2

يحق للفريق االو  التدخل في اعما  الفريق الثاني المتعلقة بهذه االتفاقية في حا  وجود حالة طوارىء تتعلق  -أ

اتخاذ جميع االجراءات الكفيلة  الثانياو تؤثر على سالمة وسرية وأمن الشبكة او المعلومات، وعلى الفريق 

 رار والخسائر.لتسهيل تدخل وعمل الفريق االو  لتفادي االزمة وتخفيف االض

للفريق الثاني التي تتعلق  ضروريا ذلككان للفريق االو  اصدار التعليمات والتوجيهات والمالحظات كلما  -ب

محتوى هذه التعليمات والتوجيهات ب االلتزامباعما  الفريق الثاني في هذه االتفاقية، وعلى الفريق الثاني 

 والمالحظات.

ويقوم بمراجعة سير العمل وطلب االدلة  مركز اإلتاا  الوطنيالى  للفريق االو  وفي اي وقت شاء أن يدخل -ت

 على حالة العمل والخدمات الفنية المقدمة.

للفريق االو  القيام باعما  التدقيق على الخدمات الفنية المقدمة من الفريق الثاني ومقارنتها مع الجداو   -ث

 الزمنية ومؤشرات االداء  في اي وقت.

 راف المباشر على اعما  الفريق الثاني اليومية وغيرها في اي وقت والي سبب كانللفريق االو  حق االش -ج

ال يكون للفريق االو  اي صلة وظيفية مع موظفي الفريق الثاني الذين يتم استخدامهم حيث يعتبروا عاملين  -هـ

 لدى الفريق الثاني بعالقة مباشرة مع الفريق الثاني.

 حقوق الملكية الفكرية:
حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باألعما  المنفذة من قبل الفريق الثاني وفق العرض المقدم منه ملكا  تكون كافة

والمواصفات والتقارير وجميع الوثائق   حاريا للفريق األو  ومن ضمنها أي تطوير أو وثائق أو حلو 

 المسلمة و ال يجوز للفريق الثاني استعمالها. 

إلى نوعية الخدمات وليست تفاصيلها التي قدمت للفريق األو  وذلك الستعمالها يحق للفريق الثاني اإلشارة 

 ضمن السيرة الذاتية أو الموقع االلكتروني.

تؤو  حقوق الملكية الفكرية إلى الفريق األو  فيما يتعلق بما ينتج عن أعما  التطوير التي يقدمها الفريق 

فريق األو  جميع ما يتعلق من مواد ناتجة عن األعما  االستشارية الثاني. ويتعهد الفريق الثاني بأن ينقل إلى ال

وأي أشياء أخرى تشكل جزءاً من حقوق الملكية الفكرية للفريق األو ، ومن شأنها أن  كالوثائق والتااميم 
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حقوق الملكية الفكرية حقوق الطبع، والعالمات التجارية، والتااميم،  لوتشم الحقوق.تتمم وتكمل هذه 

 ات االختراع،  وحقوق الملكية الفكرية األخرى.وبراء

يتعهد الفريق الثاني بالرد على أي ادعاءات أو دعاوى تادر من الغير و تتعلق بحقوق الملكية الفكرية ألي من 

األعما  الفكرية المقدمة من الفريق الثاني وفق هذه االتفاقية أو حقوق الملكية الفكرية المقررة للفريق األو  

 ذه االتفاقية و حتى بعد انتهاء مدتها.بموجب ه

يتعهد الفريق الثاني بأنه اتخذ أو سيتخذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة ليكون ترخيص أو نقل ملكية  إلى 

أنه  والحكومة األردنية  لألعما  الفكرية المقدمة أو تطوير وثائق أو  غيرها قانونيا و متفقا و أحكام القانون 

للقيام بجميع األعما  الواردة في عرضه و يتحمل أية أضرار أو دعاوى قد تتحقق للفريق األو   مخو  قانونيا

   نتيجة عدم التزامه بذلك.

 سرية المعلومات:
يلتزم الفريق الثاني بحفظ سرية المعلومات التي قد تعطى له من قبل الفريق األو  وذلك لتمكينه من القيام 

تفاقية ، أو التي قد تال إليه بأي طريقة كانت سواء في المراحل التحضيرية بواجباته التعاقدية في هذه اال

 للعمل أو أثناء العمل بعد االنتهاء منه كما ويلتزم الفريق الثاني بعدم إفشاء هذه المعلومات إلى أي طرف ثالث.

 

مرا حتى بعد االنتهاء ويبقى التزام الفريق الثاني بحفظ سرية المعلومات وعدم إفشاءها إلى أي طرف ثالث مست

من العمل على المشروع الوارد في االتفاقية . كما يلتزم الفريق الثاني بعدم إفشاء هذه المعلومات إلى اإلداريين 

 والموظفين العاملين لديه إال من يعمل منهم باورة مباشرة على األعما  الواردة في العقد. 

 

د تشمل على سبيل المثا  ال الحار جميع المعلومات سواء المعلومات ذات الطابع السري ولغايات هذا العق

كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، التي قد تال إلى الفريق الثاني شفاها أو كتابة أو بأي طريقة أخرى، وتتعلق 

بالفريق األو  )وزارة االتااالت وتكنولوجيا المعلومات( أو حكومة المملكة األردنية الهاشمية بجميع وزاراتها 

سساتها ورعاياها، كالمعلومات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس للحواسب المستخدمة، وأماكن وجودها، ومؤ

والتااميم  والرسومات لشبكة الحواسب، اإلحاائيات المتعلقة بالمواقع االلكترونية أو غيرها، وأي معلومات 

ألخرى، والوثائق المتعلقة بالبرمجيات مخزنة في الحواسب، أو وسائط التخزين االلكترونية وغير االلكترونية ا

الحاسوبية المستخدمة أو الشبكة الحاسوبية المستخدمة، والوثائق المتعلقة باألعما  اإلدارية وشؤون الدولة، 

وأي وثائق أخرى، والملخاات والتقارير والدراسات والبيانات والسجالت االلكترونية وغير االلكترونية  مهما 

ط حالية أو مستقبلية، وأي معلومة سواء تم التأشير عليها بأنها ذات طابع سري أو كان موضوعها، وأي خط

 خاص أو لم يتم التأشير.

 

ال تعد المعلومات ذات طابع سري إذا أصبحت هذه المعلومات جزء من المعلومات المتاحة للعامة عن غير 

 .ق اإلخال  بالتزام الوارد في هذه المادةطري

 

  الخالفات   –
 المحاكم االردنية المختاة ينشأ عن هذه االتفاقية أو يتعلق بها أو أي إخال  بها إلى أي خالف  حالة يتم ا
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 نيةلفالخدمات اتقديم الشروط العامة التفاقية 
 

 التعاريف : -(1المـادة )
تكون للكلمات الواردة في هذه االتفاقية المعاني المحددة لها تاليا إال إذا دلت  

 -غير ذلك : القرينة على

 حكومة المملكة األردنية الهاشمية .الحكومــة :  -
 

الفريق المشار إليه في هذه االتفاقية كفريق أو   العمل :  صاحب -

نية التي تشملها فإلنجاز الخدمات ال فريق الثانيوالذي يتعاقد مع ال

االتفاقية ، أو أي جهة أخرى يفوضها صاحب العمل لممارسة 

 فريق الثانيت الفريق األو  ، على أن يتم إعالم الصالحيات ومسؤوليا

 بذلك خطيا" . 
 

الذي يعينه صاحب العمل لمتابعة أعما   شخصالممثل صاحب العمل:   -

بموجب  هذه االتفاقية ويتمتــع بالاالحيـــات التي يتم تحديدها له  فريق الثانيال

 .عليها  فريق الثانيمن قبل صاحب العمل كما يجري اطالع ال
 

شركة  المشار إليها في االتفاقية كفريق ثاني الاو  ركز الم:  لفريق الثانيا -

 نية وفقا" لهذه االتفاقية. فوالتي تعاقدت معه صاحب العمل الداء الخدمات ال

الشخص الذي يسميه الفريق الثاني لتمثيلهه فهي العقهد،  ممثل الفريق الثاني:

    نه.او من يعينه من وقت الخر ليتارف نيابة ع

   
 

مركز الموقع و تشغيل و ادامة توفير و لوازم و ادارية تقديم خدمات تشغيلية و تعني ية:  فنالخدمات ال -

 .بهاوفقا" لما هو محدد في هذه االتفاقية ومالحقها والشروط الخاصة الوطني تاا  اال
 

لفريق العرض المسعر المقدم من ا:  (Form of Bid)عرض المناقاة  -

 نية بموجب أحكام هذه االتفاقية .فإلى صاحب العمل إلنجاز الخدمات ال الثاني
   

القبو  الرسمي من صاحب العمل لعرض المناقاة مع أي قرار اإلحالة :  -

 شروط إضافية اتفق الفريقان عليها قبل توقيع االتفاقية.

 كتاب القبو : -
 هو الكتاب الذي يبلغ به المناقص بقرار االحالة.

 
 

المبلغ اإلجمالي المذكور في قرار االحاله ويكون خاضعا" االتفاقية : قيمة  -

 ألي زيادة أو نقاان قد ينجم عن تطبيق شروط االتفاقية .
 

 الموافقة الخطية أو الموافقة الشفوية التي يتلوها تأكيد خطي. الموافقــة:    -

  ( 730و البالغة ) ضوع هذه االتفاقيةالمدة المحددة باالتفاقية إلنجاز األعما  موهي مـدة العمـل :  -
 وتقاس بالتوقيت الشمسي وبعدد األيام التقويمية وليس بأيام العمل. يوما

 هي الوثائق المدرجة في هذه االتفاقية والتي تعتبر جزء منها. الوثائق :  -

 

 وصف العمل في نطاق االتفاقية : –(  2المادة ) 

 
 والحكومية و  للمؤسسات  (RFP) عطاءوثائق الالخدمات الموصوفة في تقديم  .1

 ( مؤسسة43عددها )

من  (3) المادة رقم في كما هو موضح  وخدمات جديدة حكومية  اضافة مؤسسات .2

   (RFP)  طلب تقديم العروض

الوطني تاا  االإلدارة عمليات مركز و اللوازم الالزمة تقديم خدمات تشغيلية  .3

،  وأي مستلزمات أخرى ضرورية  إلدارة  مركز اوجيتكنولال)األشخاص، الموقع، اإلدارة، 
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من طلب تقديم  3.3و  3.2كما هو موضح في المادة عامال باورة فعالة  إدامتهاالتاا  و 

 (. RFPالعروض )

توفير البنية التحتية لتشغيل مركز االتاا  الوطني كما هو موصوف في طلب  .4

  3.3.1في البند RFP) تقديم العرض 

   (RFPموصوف في طلب تقديم العرض)اخرى  توفير أي خدمات .5
   

  

 اللغة والقانون المعتمدان: –(  3المادة ) 
تكون االتفاقية باللغة العربية ، بما في ذلك جميع المراسالت والشروط المتعلقة بها ، إال انه يجوز أن 

تين العربية واالنجليزية تكون المواصفات والتقارير الفنية باللغة االنجليزية وإذا حررت االتفاقية باللغ

 ووقع خالف على التفسير يكون النص بالعربية هو المعتمد. 

 -أ

تسري جميع أحكام القوانين واالنظمه والتعليمات األردنية النافذة المفعو  على هذه االتفاقية عند 

 قانون الملكية الفكرية. التوقيع عليها ويرجع إليها في تطبيق شروطها بما فيها 

 -ب

 

 الضرائب والرسوم:  –(  4مادة ) ال
لجميع القوانين واالنظمه والتعليمات المعمو  بها في المملكة فيما يخص الرسوم  لفريق الثانييخضع ا

 والضرائب بما فيها الضريبة العامة على المبيعات إال إذا ورد نااً خالفاً لذلك باالتفاقية.

1- 

والجامعات قبل توقيع االتفاقية عن كامل السعر المقدم  دفع رسوم طوابع الواردات لفريق الثانيعلى ا

حسب القوانين واالنظمه  شامالً جميع الرسوم والضرائب بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات

 والتعليمات الخاصة بذلك والمعمو  بها. 

2- 

 

 

 

 

 -كفالة حسن األداء :   -( 5المادة )
 

اإلحالهة وقبهل توقيهع االتفاقيهة أن يقهدم لاهاحب العمهل خهال  على الفريهق الثهاني بعهد تبلغهه قهرار 

كفالهة حسهن األداء ضهمانة لتقديمهه الخهدمات  أربعة عشر يومها مهن تهاريخ إبالغهه بقهرار اإلحالهة

من  %10و لمدة االتفاقية وتكون الكفالة بنسبة   الفنية وقيامه بكامل التزاماته بموجب االتفاقية

أو مؤسسههة ماليههه مرخاههة للعمههل فههي األردن" وحسههب نمههوذج  قيمههة االتفاقيههة صههادره عههن بنههك

(، وإذا تطلههب األمههر تمديههد الكفالههة ألي سههبب فيحههق 4)الكفالههة الههوارد فههي ملحههق االتفاقيههة رقههم 

لااحب العمل طلب تمديدها على حسهاب الفريهق الثهاني لثالثهة أشههر قابلهة للتجديهد لمهدد مماثلهة 

مهل اإلفهراج عهن ههذه الكفالهة بعهد انتههاء مهدتها و حسب متطلبات سهير العمهل، وعلهى صهاحب الع

 .نهائياستالم األعما  استالما 

 

 

 مستوى األداء :     -(6المادة )
يلتههزم الفريههق الثههاني ببههذ  كههل عنايههة ومواظبههة ألداء واجبههـاته المطلوبههة علههى أعلههى  -أ 

مسهههتويات الممارسهههة المهنيهههة وان يسهههتخدم األشهههخاص المهههؤهلين كهههل فهههـي مجهههـا  
اههـاصه وخبــههـرته،  وإذا مهها تحقههق لاههاحب العمههل بههأن مسههتوى األداء المهنههي اخت

للفريق الثاني ال يتفق والدرجة المطلوبة ، فإنه يجب علهى الفريهق الثهاني أن يسهتخدم 
خبههرات فنيههة جديههدة لتاههحيح الوضههع وعلههى الفريههق الثههاني  أن يأخههذ فههي االعتبههار 

أو مـن يمثلـهـه أو يطلبهها منهه فهي كهل المالحظات التي يوجهه بشأنهـا صاحب العمـل 
 ما له عالقة بتقديم الخدمات الفنية موضوع هذه االتفاقية.

 

إذا تخلههف الفريههق الثههاني عههن تقههديم الخههدمات الفنيههة بالمسههتوى المطلههوب فيعتبههر ذلههك  -ب 
جانبه ، ويحـق لااحـب العمـل فـي هـهـذه الحالهة اتخهاذ اإلجهراءات الكفيلهة  نم“تقايرا 
التقاههير وتاهحيح األخطههاء ، وذلههك بعهد إنههذار الفريههق الثهاني ، وتههتم اإلجههراءات  بتالفهي

 ( من هذه االتفاقية .11وفقا للمادة  )
 

سريههـان االتفاقيههة ، المباشههـرة ، مههـدة العمههـل ، تمديههـد مههدة العمههل ،   -(7المههادة )

 التأخر في  تقديم الخدمات المطلوبة :

 سريان مفعو  االتفاقية :  -أ 
 مفعو  هذه االتفاقية لدى توقيعها من قبل الفريقين . يسري
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 تاريخ المباشرة : -ب  
 يحدد تاريخ المباشرة بموجب كتاب خطي يوجهه صاحب العمل إلى الفريق الثاني.

 

 

 مدة العمل :  -ج 
 ضمن المدة المحددة لها هذه االتفاقية إنجاز الخدمات المطلوبة منه بموجبلفريق الثاني ينبغي على ا

 ( يوما، 730)والبالغة
 

                                    :                                         العمل مدة تمديد  -د
 والقهدر النهوع مهن الخهدمات تلهك وكانهت اضهافيه خهدمات بطلهب العمهل صاحب قـام إذا  - 1 

 فعلههى لعمههل،ا سههير علههى تههؤثر طارئههة ظههروف جههدت أو لمههدة العمهه تمديههد يبههرر الههذي
 مهن مرحلهه ألي االتفاقيهة مدة ويمدد الثاني الفريق مع الحالة يدرس ان العمل صاحب
 . األمور هذه مع يتناسب بما  العمل مراحل

في تأخير تركيب أو استالم األعمها  ألسهباب لهيس لهها عالقهة  العمل صاحب تسبب اذا  - 2
 عهن نهاجم  ههو مهـا عهـدا فيمـهـا  لهذلك تبعها العمهل مهدة تمديهد يهتم فانهه ،بالفريق الثاني

 .مهامه أداء في الفريق الثاني تخلف

 

       التأخيـــر :  -هـ 
   تطبق غرامات التأخير في أي من الحاالتين أدناه:                  

إذا لم يقم الفريق الثاني بتنفيذ  التزاماته بإتمام كامل الخدمات الفنية المطلوبة في هذه  -1

مدة العمل المحددة باالتفاقية ، وتأخر عن تنفيذ العطاء ، فأن على االتفاقية ضمن 

( عن كل يوم تأخير غير دينارا  165الفريق الثاني  إن يقوم بدفع غرامة مقدارها ) 

مبرر ، ويعتبر هذا المبلغ مستحقا"  لااحب العمل سواء لحق به ضرر مادي من 

يحسم هذا المبلغ من استحقاقات  جراء التأخير أو لم يلحق . ويحـق لااحب العمل أن

 .الفريق الثاني أو كفالته أو محتجزاته

 ( من قيمة االتفاقية%15حدد للغرامة سقف حده األعلى )ي  

الخدمات التشغيلية إلدارة عمليات مركز االتاا  في تنفيذ إذا تأخر الفريق الثاني  -2

ا  الدعم وأعم ( RFP) ض( من طلب تقديم العرو3.2الوطني المعرفة في بند )

من  3.2.1.4بند  تحت الالمحددة  األداءحسب مؤشرات والخدمة لمستخدمي الخدمات و

األو  خام المبالغ التي يتم احتسابها  للفريقفيحق  ، (RFP)طلب تقديم العروض

وحسب الشروط  (RFPمن طلب تقديم العروض )  3.2.1.5وفقا لما ورد تحت البند 

ن يحسم هذا المبلغ من استحقاقات الفريق الثاني أو ويحـق لااحب العمل أ الواردة فيه

 .كفالته أو محتجزاته

  
 

  
 
 

 

 :لفريق الثانيواجبات ا -( 8المـادة )
بأداء الواجبات المناوص عليها في العرض المقدم منه والشروط  فريق الثانييقوم ال

 بهذه االتفاقية.  ةالمحددة المرفق
 

 عية :التناز  والعقود الفر -(9المـادة ) 
ان يتناز  عن أي جزء من هذه االتفاقية للغير او ان يعهد الى أي    لفريق الثانيال يحق ل  –أ   

الفريق القيام بأي جزء منها ما لم تنص على ذلك شروط الدعوة او عرض  ةفرعيجهة 

ويحق لااحب العمل الغاء االتفاقية حيا  أي تارف من هذا القبيل وفقا" الحكام  الثاني 

 ( من هذه االتفاقية .11دة)الما

 

 التغييرات واألعما  اإلضافية :  -(10المادة )
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نية  أو فيحق لااحب العمل إجراء أي تعديل يراه ضروريا" في برنامج الخدمات ال -أ 

ة إضافية ، وال تؤثر هذه التغييرات او اإلضافات على سريان هذه فنيتقديم خدمات 

وقت المطلوب لألعما  اإلضافية الناتجة عن زيادة االتفاقية وتحدد بدالت األتعاب وال

قيمة العمل ومدته عما ورد في االتفاقية باالتفاق بين الفريقين بالتناسب مع طبيعة 

األعما  اإلضافية واألتعاب المحددة والمدة المطلوبة في االتفاقية لألعما  بغض 

  النظر عن نسبة الزيادة أو النقص

ة األعما  المشمولة في هذه التغييرات واألعما  اإلضافية وفي الحالة التي تكون طبيع

من النوع الذي يتطلب تقديم خدمات تختلف عن تلك المشمولة في هذه االتفاقية، ففي 

على بد  األتعاب  لفريق الثاني مثل هذه الحالة يتم االتفاق بين صاحب العمل وا

 المترتب على تلك التغييرات واألعما  اإلضافية .
 

بإجراء التعديالت المطلوبة، وذلك بعد صدور األمر الخطي له من  لفريق الثانيلتزم اي –ب 

 قبل صاحب العمل.  
 

 :لفريق الثانيالتقاير من جانب ا -(11المـادة )
مقارا" في أداء عمله اذا حال أثناء تنفيذ هذه االتفاقية أي من  فريق الثانييعتبر ال  /أ(:  11)

             -الحاالت التالية :

أي تأخير غير مبرر في إنجاز العمل والواجبات وتقديم الخدمات المطلوبة   - 1

 .فريق الثانيبسبب تقاير من جانب ال

عمال بمستوى ال يتناسب وأصو  وأعراف ممارسة  فريق الثانيقدم ال - 2

 المهنة أو أهمل أو قار في أداء مهامه.

خدميه العاملين مخالفا بذلك عن تغيير أي من مست فريق الثانيتخلف ال - 3

 ( من هذه االتفاقية.6التعليمات المحددة بالمادة )

قام بالتلزيم من الباطن ألي جزء من المهام الموكولة إليه بدون موافقة  - 4

 صاحب العمل.

 . برنامجبتقديم عمل يلبي المتطلبات األساسية لل لفريق الثانيلم يلتزم ا - 5

 .دائنيهمالءة مالية، أو لجأ إلى مخالاة لاالح أعسر أو أصبح غير ذي   - 6

 
أ( أعاله  إنهاء -11لااحب العمل في أي من الحاالت المناوص عليها في  الفقرة )/ب(   11)

  -االتفاقية بموجب اإلجراءات التالية :

 

  ( يوما" لتاويب المخالفة.14مع منحه مهلة لمدة ) فريق الثانيأوال": توجيه إنذار أو  لل  

 

( يوما" 14للمخالفة، يتم توجيه إنذار ثاني له لمدة ) فريق الثانيفي حالة عدم تاويب ال ثانيا": 

 من تاريخ انتهاء اإلنذار األو .

 

 في حالة مرور فترة اإلنذار الثانية دون تاـويب للوضع أو اتخاذ إجراءات جادة ومقنعة ثالثـا":

نهاء االتفاقية وماادرة كفالة حسن األداء إلزالة األسباب المخالفة، يحـق لاـاحـب العمل إ

أو جزء منها، ويقوم بإكما  الخدمات المطلوبة بواسطة أجهزته الخاصة أو أن يعمد إلى 

على ما قــدمه من  فريق الثاني القيام بمثل هذه الخدمات ، وتتم محاسبة المراكز أخرى 

األتعاب والكلفة التي يتكبدها  من بــدالت خــدمــات لتاريخــه محســومــا" منه أي فروق

 . صاحب العمل إلنجاز الخدمات طبقا" لمتطلبات هذه االتفاقية ويتم احتساب هذه الفروقات
 

يحق لااحب العمل في الحاالت الطارئة او الخاصة إنهاء االتفاقية فوراً في أي من الحاالت  رابعاً:

 المناوص عليها أعاله .
 

 

 من قبل صاحب العمل : إنهاء االتفاقية -(12المادة )
وبما ال  لفريق الثانييحق لااحب العمل في أي وقت أن ينهي العمل باالتفاقية مع تعويض ا 

 من قيمة األعما  المتبقية. %10يزيد عن 
 

 

 : فريق الثانيإنهاء االتفاقية من قبل ال -(13المادة )
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( يوما من تاريخ 90إذا لم يادر صاحب العمل أمر المباشرة خال  ) .أ

 توقيع االتفاقية

( يوما"من 60بالدفعة المستحقة له بعد ) فريق الثانيأخل صاحب العمل بموافاة ال .ب

 تاريخ استحقاقها.

جـ. أعسر صاحب العمل أو تعرض لضائقة اقتاادية تمنعه من االستمرار في تنفيذ 

 االتفاقية.
 

و تسديد أن يطالب صاحب العمل إصدار أمر المباشرة ا فريق الثانيفعندها على ال

والفقرة )ب(   الدفعة المستحقة له خال  عشرة أيام من انتهاء المدد المحددة بالفقرة )أ(

أعاله وإذا لم يقم صاحب العمل بإصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة 

أن يطالب صاحب العمل  لفريق الثاني خال  العشرة أيام هذه ، فيحق ل لفريق الثانيل

ية وتعويضه التعويض المناسب الناجم عن اإلخال  وال يعاد العمل بهذه بإنهاء االتفاق

 االتفاقية اال بموافقة الفريقين .
 

 مسؤوليات صاحب العمل : -(14المادة )
 .فريق الثانيالإلى تقديم المتطلبات األولية والمعلومات المتوفرة لديه  -1

 فريق الثانييــنه وبين البخبـرة منـاسبة يمثـــله للتـنسـيــق بـ شخصتسمية  -2

 في الحاو  على المعلومات المذكورة أعاله. فريق الثانيوليساعد ال

بالدفعات المستحقة له في المواعيد المحددة  لفريق الثانيموافاة ا -3

 .  بموجب هذه االتفاقية
 

 مراحل ومدد العمل :  -(15المــادة )
لتقديم لياته  باتباع الجدو  الزمني وصاحب العمل وكل حسب مسؤو فريق الثانييلتزم ال 

 .لألعما  المشمولة في هذه االتفاقية الفنية الخدمات 

 

 :التسلم  شهادة  -(16المادة )
الفريق الثاني  لىويسلمها ا شهادة التسلم  لعقد منتهيا اال بعد ان يادر الفريق االو  ا بر يعتال

خاوص تنفيذ الخدمات الفنية لما فيه بتزاماته تتضمن التاريخ الذي اتم فيه الفريق الثاني جميع ال

 قناعة الفريق االو  .

استالم كافة الخدمات ( يوما من تاريخ 28خال  ) التسلم ر شهادة ديا نى الفريق االو  اعليتعين و

م العقد، باورة مقبولة لدى الفريق از جميع  االعما  بموجب أحكجابعد انو، الفنية من الفريق الثاني

 بموجب أحكام العقد. الثاني قللفري ردهام الفريق االو  باإلفراج عن حسن االداء و  االو  يقو

 

 

   : ةزجنملات غير امااللتزا

ين ولسهؤميبقى كل من الفريهق االو  و الفريهق الثهاني  التسلممن اصدار شهادة  ملى الرغع

اريخ صهدور ههذه العقد ان لم تكن قد نفذت بتا أي التزامات ناشئه عن احكام هذبالوفاء  عن

حديهد طبيعهة ت متيه ن، وبنهاء عليهه يبقهى العقهد سهاري المفعهو  بهين الفهريقين الهى ا ةالشهاد

 قية تزامات المتبلومدى اال

 
 

 

 بد  األتعاب : -(17المادة )

و كما هو شهرية العقد على بدالت اتعاب بالمقطوع و بدالت اتعاب التعاب الخاصة بهذا ت االتشتمل بد .أ

البدالت  هخالصة بد  االتعاب من هذه االتفاقية و سيتم تحديد هذ –( 3االتفاقية رقم )محدد في ملحق 

 . للشروط المحددة بالعقد وفقا

 
بموجب المطلوبة جميع التكاليف الالزمة النجاز الخدمات الفنية  على الفريق الثاني أن يضمن أسعاره  .ب

 .العقد بما فيها االرباح و المااريف
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تعاب لجميع األعما  التي ورد ذكرها سابقا في هذه االتفاقية وذلك األبد  ني فريق الثايتقاضى ال .ت

 . االتفاقيةالمبينة في الملحق رقم )ا( من هذه الشروط و المواعيد بموجب 

 

 -تعديل التشريعات :  -(18المادة )
اي مبالغ إضافية يترتب عليه دفعها لخزينة الدولة نتيجة لفرض لفريق الثاني يدفع ل  -أ

        اي  رسوم او ضرائب  جديدة بعد موعد إيداع عروض المناقاات .

اما اذا جرى تخفيض رسمي على اي من الرسوم والضرائب المذكورة بالفقرة )أ(    -ب 

أعاله بعد موعد ايداع عروض المناقاات ، فعندها تحسم تلك التخفيضات من 

 . لفريق الثانياستحقاقات ا
 

 

 ت العدلية :اإلخطارا -(19المادة )
 

إن صاحب العمل معفى من توجيه االخطارات العدليه لممارستة أي حق من حقوقة العقدية او 

القانونية وتعتبر أي رسالة مسجلة مرسلة للفريق الثاني على عنوانه بمثابة اخطار عدلي في 

 جميع األحوا  .

 

 إقرار المخالاة :  -(20المادة )
شف الدفعة النهائية ان يعطي صاحب العمل إقرار مخالاة حا  تقديمه لك فريق الثانيعلى ال

يثبت فيه ان كشف الدفعة النهائية يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة له 

 فريق الثانيبموجب االتفاقية ، ويشترط ان ال يسري مفعو  اقرار المخالاة اال بعد قبض ال

 فعة .للمبالغ المستحقة له بموجب هذه الد
 

 : اإلشعارات  -(21المـادة )
وتلك التي يقوم  لفريق الثانيتبلغ اإلشعارات والمـراسالت التي يادرها صاحب العمل الى ا

بإبالغها الى صاحب العمل وفقا الحكام العقد أما بالبريد المسجل او بإيداعها لدى  فريق الثانيال

أي عنوان آخر يعينه كل فريق لهـذه الغاية المكتب الرئيسي لكل فريق منهما ، او بإرسالها الى 

 ويتم تحديده تاليا

 عنوان صاحب العمــل : ...................................................... 

 

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

         

 .......:......................................................... الثانيفريق عنوان ال          

 

............................................................................................................. 
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 (1) االتفاقية رقم ملحــق

  بـدالت األتعاب
 -وفقا" لما يلي : نيفريق الثاتعاب للاألتدفع بدالت 

 

 كلفة اضافة مؤسسات جديدة .1
  

اضافة مؤسسات جديدة األعما  المتعلقة ببد  اتعاب  يدفع الفريق األو  للفريق الثاني 

وفقا  3.1 تحت البنداألعما  الواردة  ويشمل هذا البند بد لخدمات مركز االتاا  

اتمام عملية  االضافة لكل بعد  ( من هذة االتفاقية 3المحددة بالملحق رقم ) لألسعار

 مؤسسة واستالمها من قبل الفريق االو  وحسب االصو  

 

 

     كلفة المكالمات و االتااالت .2

 نهاية (Cost per Contact) بد  المكالمات الواردة و الاادرة فريق الثانيلل يدفع الفريق االو  .أ

الرسمية  الفواتيربناءا على  ( من هذه االتفاقية3بالملحق رقم ) المحددة لألسعاروفقا شهر  كل

 .من الفريق الثاني و بعد موافقة الفريق االو  عليها المقدمة

 Cost per Contact and per) واالتااالتبد  المكالمات  فريق الثانيلل يدفع الفريق االو  .ب

Campaign call)  ينة التي يتم تنفيذها فعال في نهاية كل شهر وفقا لالسعار المحددة بالجدو  المب

من هذه االتفاقية  (Cost per Contact and Cost per Campaign call( )3بالملحق رقم )

  بناءا على الفواتير الرسمية المقدمة من الفريق الثاني وبعد موافقة الفريق االو  عليها .

 

  (Connectivity)  بد  توصيل خطوط الربط .3

الخاصة باألعما   (Connectivity) لربطبد  توصيل خطوط ا فريق الثانيلل يدفع الفريق االو  .أ

من وثيقة العطاء والخاصة بالربط الفني باإلضافة الى اتفاقية جودة الخدمة  3.3المشمولة تحت البند 

(SLA الموقعة مع مزود الخدمة بناءا على )الرسمية المقدمة من الفريق الثاني ومزود  رالفواتي

( 3وفقا لالسعار المحدده بالملحق رقم ) كل شهر نهاية في عليها االو الخدمة وبعد موافقة الفريق 

و بعد موافقة الفريق االو   من الفريق الثاني بناءا على الفواتير الرسمية المقدمة من هذه االتفاقية

 .عليها

يدفع                                            ( Migration) الترحيل بأعما بدالت االتعاب الخاصة   .4

ً  للفريق الثاني بعد تنفيذها فعالً  بالترحيلاالو  بدالت االتعاب الخاصة  الفريق لالسعار المحدده  وفقا

تير الرسمية المقدمة من الفريق الثاني وبعد موافقة ا( من هذة االتفاقية بناء على الفو3بالملحق رقم )

  الفريق االو  عليها

 

  ( INTEGRATION COSTالتكامل ) بأعما بدالت االتعاب الخاصة  .5

 

الموجود حاليا مع  الخدمات التفاعلية ادامة ب بدالت االتعاب الخاصةللفريق الثاني يدفع الفريق االو   .أ

طلب تقديم العروض  في  2.3.1 المؤسسات المشمولة بخدمات مركز االتاا  )المدرجة بالقائمة رقم

(RFP)   تير رسمية اوبناء على فو اشهر 3في نهاية كل ( 3المحددة بالملحق رقم ) لألسعاروفقا

 الفريق االو  عليها. ةوبعد موافق

يدفع الفريق االو  للفريق الثاني بدالت االتعاب الخاصة بإضافة  خدمات تفاعلية جديدة مع مركز  .ب

الربط من الفريق الثاني والموفقة اعما   انجاز حا  تم  في (IVRمثا  )ربط خدمة مع  االتاا 

تير رسمية وبعد موافقة افو ( بناء على3المحددة بالملحق رقم ) لألسعارا وفق عليها من الفريق االو  

 . الفريق االو  عليها
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يدفع الفريق                                                    INFRASTRUCTURE))بد  استخدام البنية التحتية  .6

لثاني وفقا لالسعار المحددة بالملحق البنية التحتية  للفريق ا باستخدام  االو  بدالت االتعاب الخاصة

 الفريق االو  عليها . ةتير رسمية وبعد موافقاعلى فو ءاشهر وبنا 6( في نهاية كل 3رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2االتفاقية رقم )

 نموذج عرض المناقاة
FORM of BID 

 ........................................................... العطاء رقم ........................ الخاص ب:

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

  

  ئيس لجنة العطاءات الخاصة:رالسيد 

لخاصهة والمواصفات وجميع الوثهائق ا طبعد ان قمنا بزيارة موقع العمل ودراسة دقيقة للمخططات والشرو( 1)

وتعليمهات المناقاهة   Request for Proposal (RFP) طلب تقديم العروض بالعطاء اعاله بما فيها 

و المالحهق الاهادرة و عهددها .................  التعليمات للمشهتركين فهي المناقاهةو الشروط المرجعية و 

منها ماهيتهها وجميهـع الظهروف الخاصة بانجاز اعما  العطاء المذكورة أعهاله ، وتفه ودعوة العطاء ملحقا

 المحيطة بها وسائر العادات المحلية والرسوم والعمها  وغيرهها مهن األمهور التهي لهها عالقهـة بهـهـا، فإننها

 نحن الموقعين ادناه: ...................................................................................................... 

نقوم بانجاز كامل هذه األعما  المطلوبة واتمامها وصيانتها و ضمان عيوب التاهنيع عرض بأن ن 

خالصههة   -(3ملحههق االتفاقيهة رقهم )المهذكورة فهي  فيهها وفقها" لشههروط ومواصهفات العطهاء وباالسههعار

 ردنيهاً فقهطا ينهاراً )                       (       د هالمالي بمبلغ إجمالي قهدرا بعرضنالمرفق  بدالت األتعاب

بنسهبة شامل الضريبة العامة علهى المبيعهات  ينار أردنيد....................................................... 

 أو أي مبلغ آخر يابح مستحقا" لنا بموجب شروط هذا العطاء . 16%

 

أن ننههي ، ولمباشهرةأن نباشر العمل خال  أسبوع من تاريخ امهر ا نتعهد في حالة قبو  عرضنا هذاو (  2) 

 ونسلم جميع األعما  المشمولة في العقد خال  مدة العمل المحددة في العقد.

 

مههن االتفاقيههة مههن 5ونتعهههد فههي حالههة قبههو  عرضههنا أن نقههدم الكفالههة المطلوبههة لحسههن االداء وفقهها للمههادة (  3) 

ووفقها"  ي وثهائق العطهاءلمبلهغ المهذكور فهاك بمبلغ يعهاد  لمارف أو مؤسسة ماليــة مقبولة لديكم، وذ

 لنموذج الكفالة المرفق في وثائق العطاء .

 

ويبقهى       تقهديم العهرضل( يوما" ابتداء من التاريخ المحهدد 90ونوافق على أن نلتزم بهذا العرض لمدة )(  4)

 هذا العرض ملزما" لنا طيلة هذه المدة . 
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عقدا"  شكالنيفإن عرضنا هذا مع قرار اإلحالة  ليها،عيع عداد اتفاقية العقد الرسمية والتوقاوالى أن يتم (  5) 

 ملزما" بيننا وبينكم . 

 

 . ( ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بإحالة العطاء على أقل األسعار، وأنكم غير ملزمين البداء أسباب ذلك 6) 

 لعطاء : اهذا  قئالحظة : يشكل هذا النموذج جزءا" من وثام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رر في هذا اليوم ......................... من شهر ....................... عام .........................ح

 ...........توقيعه وخاتمه ......................... اسم المناقص ..........................................

 اعتباره ...................................................................................................ب

 ومفوضا" رسميا" لتوقيع هذا العرض باسمه ونيابة عن المناقص . 

 ...............................العنوان ....................................................................

 الشاهد : اسمه ........................................................ توقيعه ............................

 مكان عمله ...............................................................................................

 ...............................................................................................عنوانه ....
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3ملحق االتفاقية رقم )

 تعاباألخالصة بدالت 
 % 16بنسبة  شاملة الضريبة العامة على المبيعات

الرق

 م
 السعر األفرادي الكمية الوحدة الوصف

 
 المبلغ

   دينار فلس كتابة دينار فلس
يدفع الفريق األو  للفريق الثاني بد   -1

اتعاب  األعما  المتعلقة باضافة 

مؤسسات جديدة لخدمات مركز 

االتاا  ويشمل هذا البند بد  اتعاب 

خدمات ادارة المشاريع الخاصة 

باضافة أي مؤسسة(  والمشمولة 

طوع بالمق

لكل مؤسسة 

جديدة يتم 

 إضافتها

 

5 
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   العطاءمن وثيقة  3.1تحت البند

كلفة المكالمات و  .أ -2

ويتم احتساب  االتااالت

هذا البد  وفقا لما هو 

مبين في الجدو  

 Cost per)أدناه

contact table)  في

 )3.2.3البند )

  (*) دبالعد

4000

000 

cont

act 

     

المكالمات و  كلفة .ب 

 Campaignاالتااالت )

Calls)  اب ويتم احتس

هذا البد  وفقا لما هو 

مبين في الجدو  

 Campaign)أدناه

Calls table)  في و

من وثيقة  (3.2.3 البند )

 العطاء

 (**)بالعدد 

(***) 
5,000 

 مكالمة
     

 توصيل خطوط الربطكلفة  -3

(Connectivity)   الخاصة باألعما

من وثيقة  3.3المشمولة تحت البند 

 والخاصة بالربط الفني العطاء

باإلضافة الى اتفاقية جودة الخدمة 

(SLA)  الموقعة مع مزود الخدمة

تير الرسمية المقدمة ابناءا على الفو

من الفريق الثاني ومزود الخدمة وبعد 

 عليها  االو موافقة الفريق 

 24 بالشهر 

 شهر
     

بدالت االتعاب الخاصة بأعما   -4

الستخدام   (Migration) الترحيل

الخاصة بالحكومة  البنية التحتية

االلكترونية و المشمولة تحت البند 

 ( من وثيقة العطاء3.2.3)

ترحيل كل البيانات  .أ

والمعلومات والربط مع 

أنظمة المؤسسات 

الحكومية من مركز 

االتاا  الحالي للجديد مع 

 ضمان استمرارية الخدمة

ترحيل كل البيانات  .ب

والمعلومات والربط مع 

أنظمة المؤسسات 

ن مركز الحكومية م

االتاا  الجديد للبنية 

التحتية لمركز االتاا  

الوطني التي تعتزم وزارة 

االتااالت انشائها حا  

جاهزيتها مع ضمان 

 استمرارية الخدمة

ترحيل الربط المباشر بين  .ت

أنظمة المؤسسات 

الحكومية ومركز االتاا  

الوطني الحالي إلى نظام 

الربط البيني الحكومي كما 

ق هو موصوف بالملح

 من وثيقة العطاء 5.9

بالمقطوع 

)***( 

----      

يدفع الفريق االو  للفريق  .أ -5

الثاني بدالت االتعاب 

الخاصة بادامة  الخدمات 

التفاعلية الموجود حاليا 

مع المؤسسات المشمولة 

 بالمقطوع

 لمدة العقد

()**** 
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بخدمات مركز االتاا  

 )المدرجة بالقائمة رقم 

(  من وثيقة العطاء  2.3.1

 اشهر 3في نهاية كل 

ء على فواتير رسمية وبنا

وبعد موافقة الفريق االو  

تحت  والمشمولة عليها

من وثيقة ( 3.3.3البند )

 العطاء

يدفع الفريق االو  للفريق  .ب 

الثاني بدالت االتعاب 

الخاصة بإضافة  خدمات 

تفاعلية جديدة مع مركز 

مثا  )ربط خدمة  االتاا 

تم ( في حا  IVRمع 

انجاز  اعما  الربط من 

الفريق الثاني والموفقة 

عليها من الفريق االو   

بناء على فواتير رسمية 

وبعد موافقة الفريق االو  

والمشمولة تحت  . عليها

( من وثيقة 3.3.3البند )

 . العطاء

       بالمقطوع

بد  استخدام البنية التحتية  -6

(INFRASTRUCTURE

و المشمولة تحت البند  (

 العطاءمن وثيقة  (3.3.3)

 بالشهر

()**** 

24 

 شهر 
     

قيمة العطاء االجمالية شاملة جميع  

الضريبة الرسوم والضرائب بما فيها 

 % 16بنسبة المبيعات العامه على 

 

  المجموع رقما  

  كتابة المجموع  

  اسم المفوض بالتوقيع  

  الوظيفة  

 تلفون  العنوان 
 

 فاكس 

 

 د صندوق بري

  وختم الشركة    التوقيع 
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 مالحظة : يدون المجموع بالدينار رقماً وكتابه
سيتم محاسبة الفريق الثاني عن كلفة هذه المكالمات واالتااالت حسب الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها وفقا لألسعار (*)

 .(RFPمن طلب تقديم العروض ) 3.2.3لبند ( و وفقا للمعادلة الواردة تحت اCost Per Contactالمحددة للجدو  أدناه )

سيتم محاسبة الفريق الثاني عن كلفة هذه المكالمات و االتااالت حسب الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها و و فقا لألسعار (** )

م العروض طلب تقديمن 3.2.3وفقا للمعادلة الواردة تحت البند  ,) (Cost Per Campaign Contactالمحددة للجدو  أدناه )

(RFP). 

 بنود اختيارية يتم تنفيذها بناء على طلب الفريق االو  .(*** )

( خال  مدة العقد ستتم محاسبة infrastructureبناء البنية التحتية والتحو  اليها ) بإنجازاذا قام صاحب العمل (****)

من ملحق  (6)لبدالت االتعاب المحددة تحت البند وفقا  بهالبنية التحتية الخاصة  مالستخداالفريق الثاني عن المدة الفعلية 

من نفس الملحق وال يحق للفريق الثاني مطالبة الفريق  (3خالصة بد  االتعاب ويطبق ذلك على البند رقم ) (3االتفاقية رقم )

  .االو  باي تكليف اضافية على ذلك 
 

 
 

Cost Per Contact table 

 

 Contact Bands Agent minute cost IVR minute cost 

<  6000   

6000 - 30,000    

30,000 - 100,000   

100,000 - 200,000   

200,000 - 500,000   

500, 000 - 1000,000   

> 1000,000   

 Contact Bands e-Mail SMS 

<200   

200 - 1000   

1000 - 2000   

2000 - 4000   

>  4 000   

 

Cost Per Campaign Call table 

 Contact Bands Agent minute cost 

1000  

1000 - 3000   

3000– 5000  

5000 - 10,000  

10,000 - 20,000  

>20,000  

 

  

 

 

  ِ Agent 

minute 

cost 

IVR 

minute 

cost 

 

 

 

 

 (4ملحق رقم )

  نموذج كفالة حسن األداء
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 إلى السادة :
 

 .................................…………………......يسرنا إعالمكم بأن مارفنا..................

 

 ...............................................……………….......لفريق الثانياقد كفل بكفالة مالية 

 

 .........................................................…………………….بخاوص العطاء رقم 

 

 ...................................................………………........المتعلق ....................

 

 دينار أردني ......……………..(  …………………………………………………..بمبلغ : ) 

 

نية ووفقا لشروط االتفاقية فبتقديم الخدمات ال لفريق الثانيوذلك مقابل كفالة حسن األداء لضمان التزام ا

 الخاصة بالعطاء أعاله .

 

نتعهد أن ندفع لكم المبلغ المذكور لدى أو  طلب من قبلكم بال إنذار أو تحفظ أو أي شرط آخر، وبغض  وإننا

 . فريق الثانيالنظر عن أي معارضة من جانب ال

 

من مدة االتفاقية او بعد  %25وتبقى هذه الكفالة سارية المفعو  من تاريخ إصدارها ولمدة تزيد نسبتها ب 

  -نتهاء مدة االتفاقية أيهما اكثر وتحدد  مبدئيا" :انقضاء ثالثة اشهر من ا

 

 ...............……………………من عام ...………........  شهر ...............…….. بتاريخ 

 

 ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل .

 توقيع الكفيل/مارف : ...........................

 ........................المفوض بالتوقيــع : ...

 بحضــور وشهادة : ...........................

 التـــــــاريخ : ...........................
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 (5ملحق رقم )

 نموذج مخالاة نهائية
 

 

 .......................................................................قر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه أ

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

 ..............................................................قر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ن

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

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

 فقط دينارا  ...................( ....بلغ)....................................................مأننا قبضنا من ب

 يناراً أردنيا د................................................................................................

 ......................................................ذلك قيمة الدفعة النهائية المستحقة عن مشروع ......و

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

 ......................................................................................وضوع العطاء رقم م

أي حق أو  نحكومة المملكة األردنية الهاشمية م..................و...........................بهذا فإننا نبرىء ذمة و

 عاما" شامال" مطلقا" ال رجعة فيه . إبراءعالقة بالمشروع المبين أعـاله 

 

 

 عليه نوقع تحريرا" في و

 

 

 

 

 ســـــم المناقص : ا

 :  ـعاسم المفوض بالتوقي

 توقيع المفوض بالتوقيع : 

 الخـاتــــــــم : 
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 (6حق رقم )مل 

 نموذج كفالة الدخول بالمناقصة      

           TENDER GUARANTEE 

 

 

 إلى السادة :................................................................................................

 .................................سرنا إعالمكم بأن مصرفنا يكفل المتعهد .................................ي

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

 ..........................................................لغ )             ( دينارا" أردنيا" فقط .........بمب

 ....................................................................................ديناراً أردنياً....

 وذلك مقابل كفالة مناقصة العطاء رقم :.......................

 .........بمشروع : ............................................................................... الخاص 

تأمين قيامه بالتزاماته كمناقص متقدم للعطاء المذكور ، وفقا" للشروط المتعلقة بذلك والتي دخل المناقصـة ل

 ورة على أساسها.كالمذ

( يوما" من تاريخ صدورها أو لحين توقيع االتفاقية مـع أحد 90تبقى هذه الكفالة سارية المفعول لمدة )و

 . أيهما أسبقالمناقصين 

نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله عند أول طلب منكم بصرف النظر عن أي اعتراض من قبل  وإننا

          المناقص.                       

 

                         

 توقيع الكفيل / مصرف ..........................................................................

بصفته ...................................... ......................لمفوض بالتوقيع ........اسم ا  

.................................التاريخ ................  
 

 


