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شراء خطوط ربط للمباني التابعة لوزارة العدل ومراكز اإلصالح والتأهيل مع مشروع 
 SD-WANأجهزة 

    
 وزارة العدل:  العمل صاحب:  األول

  
    : الثاني الفريق

  
 2022/ح ك/31 :العطاء رقم

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

  
  من تاريخ أمر المباشرة تقويميا   ( يوما 1,275) :االتفاقية مدة

  
 بما الضرائب و الرسوم جميع شاملة(......................دينار ا كتابة( (دينارا                 : )االتفاقية قيمة
  المبيعات على العامة الضريبة فيها
 ه/7تطبق غرامات التأخير وفقا للماده غرامة التأخير:  قيمة
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والتأهيل مع  اإلصالحخطوط ربط للمباني التابعة لوزارة العدل ومراكز مشروع شراء 

 SD-WAN أجهزة

 ___________________________________________________ 

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

 الفريق األول : صاحب العمل : وزارة العدل

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

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

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

 (                   ) :العطاء رقم   
 (..……/…/...تاريخ توقيع االتفاقية : )

 
 

نجاز الخدمات الفنية المذكورة في هذه االتفاقية للمشروع يقوم الفريق الثاني بإ أنلما كان الفريق األول راغبا  في    
نجاز هذه الخدمات وتسليمها وفقا لشروط العقد، فقد رض الذي تقدم به الفريق الثاني إل أعاله  ولما كان قد قبل بالع

 -تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي :
 -1 لغايات هذه االتفاقية  لهذه االتفاقية العامة شروطال( من 1المادة ) ة فيالتعاريف الوارد اعتماد

اعتبار الوثائق المدرجة أدناه جزءا  ال يتجزأ من هذه االتفاقية وتعتبر في مجموعها وحده متكاملة، ويكون 
 -ترتيب أولوية الوثائق حسب التسلسل التالي :

2- 

  -أ اتفاقية العقد )في حال إعدادها(

  -ب .وكتاب القبول الذي يبلغ به الفريق الثاني بقرار اإلحالة اإلحالة قرار

  -ج (Form of Bid) عرض المناقصة 

  -د الشروط الخاصة لالتفاقية 

  -هـ لالتفاقية. الشروط العامة

  -و  المالحق التي تصدر قبل التوقيع على االتفاقية

والتعليمات للمشتركين  (Request for Proposal)وثيقة العطاءالشروط المرجعية و
 في المناقصة

  -ز
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  -ح دعوة العطاء

 العرض المقدم من المناقص
 

  -ط

 ............................ أردنيا   اقيمة االتفاقية:)  ..................  ( دينار  -أ-3
  كافة الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة العامة على المبيعات تشملو  ........................................

 المباشرة    تاريخ أمرمن تقويمي  يوم( 1,275مدة العمل ) -ب  

 
يتعهد الفريق الثاني بتقديم الخدمات الفنية المطلوبة منه في هذه االتفاقية وإنجازها وفقا للشروط والمتطلبات  -4

 الواردة فيها.
األول بأن يدفع للفريق الثاني قيمة االتفاقية ) بدل أتعابه ( المذكورة باالتفاقية في المواعيد  يتعهد الفريق -5

( منها لقـاء قيـام الفريق الثاني بالخدمات الفنية المطلوبة منه بموجب  1وباألسلوب المحدد لذلك في الملحق رقم ) 
 هذه االتفاقية. 

 في التاريخ المذكور أعاله  إبرامهاقية و وبناء على ما ذكر أعاله، جرى توقيع االتفا

  
 الفريق الثاني     الفريق األول 

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

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

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

 قد شهد على ذلك :
 

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

 ………………………………. االسم:.......... ……………………………………االسـم:
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 لالتفاقيةالشروط الخاصة 

 ق الثاني:التزامات الفري
يلتزم الفريق الثاني بأن يقوم بنفسه بتقديم الخدمات المحددة بالعقد وضمن مواصفات العطاء الذي تمت  -

إحالته عليه وضمن العرض المقدم من ِقبله والذي قبل به الفريق األول ويكون من ضمن مسؤولياته أن 
 عقد وفي العرض.يسّلم كافة هذه الخدمات ضمن المواصفات والتواريخ المذكورة في ال

إضافيين  وذلك للتعاقد مع استشاريينالخطية يتوجب على الفريق الثاني الحصول على موافقة الفريق األول  -
تقديم الخدمات الخاصة بهذه االتفاقية أو الخدمات المتعلقة بالعرض المقدم من ِقبل الفريق لألغراض العمل 

 .الثاني

المحددة في وثائق االتفاقية،  المدديلتزم الفريق الثاني بتنفيذ كافة األعمال المذكورة في االتفاقية ضمن  -
كما يلتزم الفريق الثاني بالتقيد بمراحل التنفيذ المذكورة ضمن العرض المقدم من ِقبله أو تلك التي يتم 

  عليها مع الفريق األول. االتفاق

تصلة بهذه االتفاقية أو الخدمات المطلوبة هي األتعاب الواردة في هذه االتفاقية الثاني المالفريق إن أتعاب  -
الثاني قبول أي عمولة أو خصم أو ما شابه من الدفعات أو المكافآت المتصلة بهذه للفريق فقط. وال يجوز 

 االتفاقية أو الخدمات المطلوبة أو أثناء قيامه بواجباته التعاقدية بموجب هذه االتفاقية.

يلتزم الفريق الثاني بتقديم كافة الخدمات الفنية المذكورة في االتفاقية وفي العرض المقدم منه بنفسه  -
ويكون مسئوال عن تسليم كافة األعمال المحددة باالتفاقية والواردة في العرض المقدم منه ضمن المواعيد 

 والمواصفات المذكورة في عرضه والمتفق عليها في هذه االتفاقية.
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 :ق الفريق األولحقو
  و أعمال الفريق الثاني المتعلقة بهذه اإلتفاقية في حالة وجود حالة طوارىء تتعلق أيحق للفريق األول التدخل في

المعلومات، وعلى الفريق الثاني اتخاذ جميع االجراءات الكفيلة لتسهيل  وأتؤثر على سالمة وسرية وأمن الشبكة 
 ضرار والخسائر.زمة وتخفيف األتدخل وعمل الفريق األول لتفادي األ 

  عمال أصدار التعليمات والتوجيهات والمالحظات كلما كان ذلك ضروريا للفريق الثاني التي تتعلق بإللفريق األول
 الفريق الثاني في هذه اإلتفاقية، وعلى الفريق الثاني االلتزام بمحتوى هذه التعليمات والتوجيهات والمالحظات.

  عمال التدقيق على الخدمات الفنية المقدمة من الفريق الثاني ومقارنتها مع الجداول الزمنية أبللفريق األول القيام
 داء  في أي وقت.ألومؤشرات ا

 عمال الفريق الثاني اليومية وغيرها في أي وقت وألي سبب كان.أشراف المباشر على للفريق األول حق اإل 
  الفريق الثاني الذين يتم استخدامهم حيث يعتبروا عاملين لدى ال يكون للفريق األول أي صلة وظيفية مع موظفي

 الثاني بعالقة مباشرة مع الفريق الثاني. الفريق

  استعمال خطوط االتصال لنقل خدمة االنترنتللفريق األول يحق 

  بريد الكتروني اوكتاب خطي  بموجب وذلكالغاء اي من خطوط االتصال التي تربط المواقع للفريق األول يحق 
 االشتراكعكس ذلك على قيمة  ويتمابداء االسباب  دون  االقللحساب يتم تحديده من قبل المناقص قبل شهر على 

 الشهري 
  إضافة اي خطللفريق األول يحق   MPLS  في اي موقع وبنفس اسعار العطاء مع جميع المواد المطلوبة وتمديدها

 .وتشغيلها

 تطرأ التي والتغييرات بالموقع العمل وطبيعة حجم مع يتناسب بما خط أي سرعة تخفيض او زيادةللفريق األول  يحق 
 .الشهرية االشتراكات أسعار على ذلك عكس وبيتم المواقع على

 مقابل الفروع أحد سرعة بخفض الحقا الفرع احتياجات مع يتوافق بما الفروع بين السرعات تعديلللفريق األول  يحق 
 .الشهرية االجمالية الفاتورة على ذلك يؤثر ان دون  الخفض مقدار بنفس اخر فرع سرعة رفع

 
 سرية المعلومات: 

يلتزم الفريق الثاني بحفظ سرية المعلومات التي قد تعطى له من قبل الفريق األول وذلك لتمكينه من القيام بواجباته 
أو التي قد تصل إليه بأي طريقة كانت سواء في المراحل التحضيرية للعمل أو أثناء  التعاقدية في هذه االتفاقية ،

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



 
 

 6 

بعد االنتهاء من  ويبقى التزام الفريق الثاني بحفظ سرية المعلومات وعدم إفشاءها إلى أي طرف ثالث مستمرا حتى
ات إلى اإلداريين والموظفين ـالعمل على المشروع الوارد في االتفاقية. كما يلتزم الفريق الثاني بعدم إفشاء هذه المعلوم

 العاملين لديه إال من يعمل منهم بصورة مباشرة على األعمال الواردة في العقد. 
لى سبيل المثال ال الحصر جميع المعلومات سواء كانت المعلومات ذات الطابع السري ولغايات هذا العقد تشمل ع

مكتوبة أو غير مكتوبة، والتي قد تصل إلى الفريق الثاني شفاها أو كتابة أو بأي طريقة أخرى، وتتعلق بالفريق 
علقة ( أو حكومة المملكة األردنية الهاشمية بجميع وزاراتها ومؤسساتها ورعاياها، كالمعلومات المتالعدلوزارة األول )

بالمواصفات والمقاييس للحواسب المستخدمة، وأماكن وجودها، والتصاميم  والرسومات لشبكة الحواسب، 
واإلحصائيات المتعلقة بالمواقع االلكترونية أو غيرها، وأي معلومات مخزنة في الحواسب، أو وسائط التخزين 

جيات الحاسوبية المستخدمة أو الشبكة الحاسوبية االلكترونية وغير االلكترونية األخرى، والوثائق المتعلقة بالبرم
المستخدمة، والوثائق المتعلقة باألعمال اإلدارية وشؤون الدولة، وأي وثائق أخرى، والملخصات والتقارير والدراسات 
والبيانات والسجالت االلكترونية وغير االلكترونية مهما كان موضوعها، وأي خطط حالية أو مستقبلية، وأي معلومة 

 سواء تم التأشير عليها بأنها ذات طابع سري أو خاص أو لم يتم التأشير.
ال تعد المعلومات ذات طابع سري إذا أصبحت هذه المعلومات جزء من المعلومات المتاحة للعامة عن غير طريق 

 .الوارد في هذه المادة بااللتزاماإلخالل 

 يفرض على الفريق الثاني اإلفصاح عن هذه المعلومات.ال يعد إخالال لهذه المادة إذا كان هناك واجب قانوني 

 

 

 حقوق الملكية الفكرية:

تكون كافة حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باألعمال المنفذة من قبل الفريق أدناه (  دمع مراعاة ما ورد بالبند )   -أ
أي تطوير أو  ضمنهاوفق العرض المقدم منه ملكا حصريا للفريق األول ومن  االتفاقيةالثاني للمشروع موضوع 

المتعلقة بالمشروع وإدارته  والمتعلقة  الوثائق والمخطوطات والرسومات والمواصفات والتصاميم والتقارير كافةو  حلول
 بنقل المعرفة و التدريب. 

صدر من الغير و تتعلق بحقوق الملكية الفكرية ألي الفريق الثاني بالرد على أي ادعاءات أو دعاوى ت ديتعه  -ب
من األعمال الفكرية المقدمة من الفريق الثاني وفق هذه االتفاقية أو حقوق الملكية الفكرية المقررة للفريق األول 

 بموجب هذه االتفاقية و حتى بعد انتهاء مدتها.
لقانونية الالزمة ليكون ترخيص أو نقل ملكية أي من يتعهد الفريق الثاني بأنه اتخذ أو سيتخذ كافة اإلجراءات ا -ج

قانونيا و متفقا و أحكام ليالئم غايات الفريق األول  customizationاألعمال الفكرية المقدمة أو التطوير أو 
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 وأنه مخول قانونيا للقيام بجميع األعمال الواردة في عرضه و يتحمل أية أضرار أو دعاوى قد تتحقق للفريق ,القانون 
  األول نتيجة عدم التزامه بذلك.

تكون كافة حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باألعمال المنفذة من قبل الفريق الثاني و فق العرض المقدم منه  - د
  .جميع الوثائق المسلمةملكا للفريق األول و من ضمنها 

 
 المحاكم االردنية المختصة.أو يتعلق بها أو أي إخالل بها إلى  أي خالف ينشأ عن هذه اإلتفاقيةيحال  - الخالفات 
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 تفاقيةالل العامة الشروط 
 :التعاريف  -(1)المـادة 

تكون للكلمات الواردة في هذه االتفاقية المعاني المحددة لها تاليا إال إذا دلت القرينة على غير  
 -ذلك:

 حكومة المملكة األردنية الهاشمية.الحكومــة:  -

الفريق المشار إليه في هذه االتفاقية كفريق أول  والذي يتعاقد مع الفريق الثاني العمل:  صاحب -
إلنجاز الخدمات الفنية التي تشملها االتفاقية ، أو أي جهة أخرى يفوضها صاحب العمل لممارسة 

 صالحيات ومسؤوليات الفريق األول ، على أن يتم إعالم الفريق الثاني بذلك خطيا". 

الشخص الذي يعينه صاحب العمل لمتابعة أعمال الفريق الثاني بموجب  ل صاحب العمل:  ممث -
هذه االتفاقية ويتمتــع بالصالحيـــات التي يتم تحديدها له من قبل صاحب العمل كما يجري اطالع 

 الفريق الثاني عليها.

تعاقد معه صاحب  والذيي المركز أو الشركة المشار إليها في االتفاقية كفريق ثانالفريق الثاني:  -
 العمل ألداء الخدمات الفنية وفقا" لهذه االتفاقية. 

الشخص الذي يسميه الفريق الثاني لتمثيله في العقد، أو من يعينه من وقت  ممثل الفريق الثاني: -
 آلخر ليتصرف نيابة عنه.

 ةالخاص SD-WANأجهزة ال  و ربط  فحص، ، تنزيل، تعريف،توريدشراء  الفنية: الخدمات -
وفقا  للمتطلبات شراء خطوط ربط للمباني التابعة لوزارة العدل ومراكز اإلصالح والتأهيل مشروع ب

وتقديم الدعم والصيانة ، توفير خطوط االتصال والموضحة في وثيقة العطاء العطاءالموضحة في وثيقة 
باإلضافة إلى و إعطاء التدريب الالزم على األنظمة الجديدة  من تاريخ االستالم االولي شهر 36لمدة 

 وثيقة العطاء.في مشمولة بنطاق العمل كما هو موضح ضافية إعمال أاي 

العرض المسعر المقدم من الفريق الثاني إلى صاحب :  (Form of Bid) عرض المناقصة -
 العمل إلنجاز الخدمات الفنية بموجب أحكام هذه االتفاقية.

القبول الرسمي من صاحب العمل لعرض المناقصة مع أي شروط إضافية اتفق قرار اإلحالة:   -
 الفريقان عليها قبل توقيع االتفاقية.
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 هو الكتاب الذي يبلغ به المناقص بقرار اإلحالة.كتاب القبول:  -

نقصان قد  المبلغ اإلجمالي المذكور في قرار اإلحالة ويكون خاضعا" ألي زيادة أوقيمة االتفاقية:  -
 ينجم عن تطبيق شروط االتفاقية.

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

المدة المحددة باالتفاقية إلنجاز األعمال موضوع هذه االتفاقية واجتيازها ألي هي : االتفاقيةمـدة  -
و تشمل ي جزء منها كما هو محدد باالتفاقية فحوصات عند االنجاز وفقا لشروط االتفاقية أو النجاز أ

وتقاس بالتوقيت الشمسي وبعدد األيام التقويمية وليس بأيام  األول  فترات المراجعة الخاصة بالفريق 
 العمل.

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

 :وصف العمل في نطاق االتفاقية  –(  2) المادة 

األعمال التالية إضافة  بإنجاز، على الفريق الثاني أن يقوم في وثائق العطاء المحدد خالل بنطاق العملاإلبدون 
 أعمال أخرى مشمولة بهذه االتفاقية:إلى أي 

  اجهزةشراء ،توريد، تنزيل، تعريف ،فحص  و ربط SD-WAN  المطلوبة والموضحة في الجزء الثاني من وثيقة
 العطاء)مواصفات النظام( في مباني وزارة العدل والفروع الخاصة بها والموضحة في وثيقة العطاء ملحق رقم 

  مواصفات النظام()توفير خطوط االتصال بالسرعات المطلوبة والموضحة في الجزء الثاني من وثيقة العطاء 

 بينها فيما المعلومات تبادل من والتأكد بها الخاصة الفروع مع العدل وزارة لربط الزمة اعمال باي القيام 
 شهرا من تاريخ االستالم االولي 36لمدة  والرخص  تقديم الدعم والصيانة 
  على أنظمة ال تقديم التدريبSD-WAN 
  بوثيقة العطاءاي اعمال اضافية مشمولة بنطاق العمل كما هو موضح. 

 :اللغة والقانون المعتمدان –(  3) المادة 

تكون االتفاقية باللغة العربية ، بما في ذلك جميع المراسالت والشروط المتعلقة بها ، إال انه يجوز أن 
تكون المواصفات والتقارير الفنية باللغة االنجليزية وإذا حررت االتفاقية باللغتين العربية واالنجليزية 

 نص بالعربية هو المعتمد. ووقع خالف على التفسير يكون ال

 -أ

والتعليمات األردنية النافذة المفعول على هذه االتفاقية عند التوقيع  ةتسري جميع أحكام القوانين واألنظم
 عليها ويرجع إليها في تطبيق شروطها بما فيها قانون الملكية الفكرية.

 -ب
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 : الضرائب والرسوم –(  4) المادة 

القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة فيما يخص الرسوم  يخضع الفريق الثاني لجميع
 والضرائب بما فيها الضريبة العامة على المبيعات إال إذا ورد نصا  خالفا  لذلك باالتفاقية.

كانت  اال اذا%(  16على الفريق الثاني ان يشمل سعره الضريبة العامة على المبيعات بنسبة)  -
(% )بموجب كتاب رسمي من هيئة 0ضريبة العامة على المبيعات بنسبة )الشركة خاضعة لل

 يتم عكس هذه النسبة على السعر المقدم من قبلها . و االستثمار يرفق مع العرض المالي( 

يعتبر  في حال عدم توضيح الضريبة العامة عل المبيعات على السعر المقدم من قبل الشركة  -
  .% 16على المبيعات بنسبة سعر الشركة شامل للضريبة العامة 

 

1- 

على الفريق الثاني دفع رسوم طوابع الواردات والجامعات قبل توقيع االتفاقية عن كامل السعر المقدم 
 واألنظمةحسب القوانين   شامال  جميع الرسوم والضرائب بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات

 والتعليمات الخاصة بذلك والمعمول بها. 

2- 

 

 :الكفاالت –( 5)المادة 

 -كفالة حسن األداء : -أ
على الفريق الثاني بعد تبلغه قرار اإلحالة وقبل توقيع االتفاقية أن يقدم لصاحب العمل خالل أربعة عشر يوما من 

 االتفاقيةتاريخ إبالغه بقرار اإلحالة كفالة حسن األداء ضمانة لتقديمه الخدمات الفنية وقيامه بكامل التزاماته بموجب 
% من قيمة االتفاقية صادره عن بنك أو مؤسسة 10 وتكون الكفالة بنسبة)يوما تقويميا 180)ولمدة العمل المحددة 

(، وإذا تطلب األمر تمديد الكفالة ألي 5ماليه معتمدة رسميا"وحسب نموذج الكفالة الوارد في ملحق االتفاقية رقم )
ساب الفريق الثاني لثالثة أشهر قابلة للتجديد لمدد مماثلة حسب سبب فيحق لصاحب العمل طلب تمديدها على ح

وبعد تقديم  اوليا   متطلبات سير العمل، وعلى صاحب العمل اإلفراج عن هذه الكفالة بعد استالم األعمال استالما 
 من قبل الفريق الثاني والموافقة عليها من قبل صاحب العمل النهائيمخالصة اإلستالم 

 
 -: إصالح العيوب )الصيانة(كفالة  -ب

الفريق الثاني توفير الصيانة و الدعم للبرمجيات المطورة و لألجهزة الموردة و بحيث يوفر الكادر المناسب  يتعهد
المؤهل فنيا  و أن يؤدي الصيانة وفق المواصفات و الطريقة المشار إليها في العقد و في العرض المقدم منه الذي 

 ، المنجزة لألعمال األولي التسلم شهادة تسلمه عند العمل لصاحب يقدم أن الثاني الفريق لىوع. األول الفريق قبله
 في للعمل مرخصة مالية مؤسسة أو بنك عن صادره المنجزة األعمال قيمة من% 5 بقيمة  العيوب إصالح كفالة

( لضمان قيامه بتنفيذ إصالح العيوب وأعمال الصيانة 7) رقم االتفاقية ملحق في الوارد الكفالة نموذج وحسب  األردن
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تاريخ التسلم األولي للخدمات الفنية . وبتسليم هذه الكفالة لصاحب العمل  من  شهر 36و الدعم المطلوبة لمدة 
أ ( ( بند )5تعاد للفريق الثاني كفالة حسن األداء المنوه عنها أعاله و بعد استكمال المتطلبات المحددة في المادة )

 أعاله. 
 كفالة عيوب التصنيع: -ج

من  خالية واألجهزة وملحقاتها الموردة جديدة و غير مستعملة و البرمجيات جميع أن الثاني الفريق يكفل و يضمن
العيوب الناجمة عن التصميم أو المواد أو المصنعية أو من أي إجراء ينجم عن الفريق الثاني و يضمن بأنها تعمل 
بشكل صحيح من الناحية التقنية و ضمن النظام الكلي و األنظمة الحاسوبية المستعملة من قبل الفريق األول ووفق 

ائق المقدمة من الفريق الثاني و والتعديالت التي تطرأ على عرض المواصفات المحددة باالتفاقية و في العرض و الوث
الفريق الثاني و على الفريق الثاني أن يقدم لصاحب العمل عند تسلم األعمال المنجزة  تسلما أوليا ، كفالة عدلية  

 البرمجيات و عمالاأل قيمة بكامل و الفنية للخدمات األولي االستالم تاريخ من شهرا   36 لمدةإلصالح عيوب التصنيع 
(  موقعا  حسب األصول و بحيث 6) رقم االتفاقية ملحق في الوارد النموذج حسب و باالتفاقية المشمولة المعدات و

تشمل هذه الكفالة مسؤولية الفريق الثاني المالية وخالفها الستبدال أي من األجهزة وملحقاتها التي تظهر بها عيوب 
التصنيع خالل هذه المدة، وتوفير القطع التبديلية محليا وأجنبيا  و على الفريق الثاني توقيع نموذج الضمان المرفق 

توقيعه حسب األصول و تسليمه للفريق األول عند التسلم األولي و اذا تم استبدال أي قطع بسبب باالتفاقية و 
 استالمها بعد شهرا 36عيوب في تصنيعها، فعلى الفريق الثاني تقديم كفالة مشابهة بقيمة هذه القطع و لمدة 

  .االصول حسب

 :مستوى األداء      -(6)المادة 

ذل كل عناية ومواظبة ألداء واجبـاته المطلوبة على أعلى مستويات يلتزم الفريق الثاني بب -أ 
الممارسة المهنية وان يستخدم األشخاص المؤهلين كل فـي مجـال اختصـاصه وخبـــرته، 
وان يعــلم صاحــب العمل بأسماء وخبرات المعنيين الذين سيقومون بتقديم الخدمات الفنية 

توى األداء المهني للكادر الفني للفريق الثاني ال .  وإذا ما تحقق لصاحب العمل بأن مس
يتفق والدرجة المطلوبة، فإنه يجب على الفريق الثاني أن يستخدم كوادر فنية جديدة 
لتصحيح الوضع وان يعيد تنظيم الفريق العامل بما يتفق وهذا المطلب.  وعلى الفريق 

ا صاحب العمـل أو مـن يمثلــه الثاني أن يأخذ في االعتبار المالحظات التي يوجهه بشأنهـ
 أو يطلبها منه في كل ما له عالقة بتقديم الخدمات الفنية موضوع هذه االتفاقية.

 
إذا تخلف الفريق الثاني عن تقديم الخدمات الفنية بالمستوى المطلوب فيعتبر ذلك تقصيرا"من  -ب 

ويحـق لصاحـب العمـل فـي هــذه الحالة اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتالفي التقصير  جانبه ،
( من هذه 11وتصحيح األخطاء، وذلك بعد إنذار الفريق الثاني، وتتم اإلجراءات وفقا للمادة  )

 االتفاقية.
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 :المطلوبةالخدمات  في تقديم االتفاقية، والمباشـرة، ومـدة العمـل، وتمديـد مدة العمل، والتأخر سريـان -(7)المادة 

 سريان مفعول االتفاقية:  -أ 
 يسري مفعول هذه االتفاقية لدى توقيعها من قبل الفريقين.

 تاريخ المباشرة: -ب 
 يحدد تاريخ المباشرة بموجب كتاب خطي يوجهه صاحب العمل إلى الفريق الثاني.

 مدة العمل: -ج 
فنية المطلوبة منه بموجب االتفاقية ضمن المدة المحددة ينبغي على الفريق الثاني إنجاز الخدمات ال

 .المباشرة من تاريخ أمر تقويميا   يوما  ( 180) والبالغةفي وثائق العطاء  لها
                                    :                                        العمل مدة تمديد -د

 الذي والقدر النوع من الخدمات تلك وكانت إضافية خدمات بطلب العمل صاحب قـام إذا  - 1 
 العمل صاحب فعلى العمل، سير على تؤثر طارئة ظروف جدت أو لمدة العم تمديد يبرر

 بما  العمل مراحل من مرحله ألي االتفاقية مدة ويمدد الثاني الفريق مع الحالة يدرس أن
 . األمور هذه مع يتناسب

تأخير تركيب أو استالم األعمال ألسباب ليس لها عالقة في  العمل صاحب تسبب إذا  - 2
 تخلف عن ناجم  هو مـا عـدا فيمــا  لذلك تبعا العمل مدة تمديد يتم فانه ،بالفريق الثاني
 .مهامه أداء في الفريق الثاني

 التأخيـــر: -هـ 
األول سواء لحق به ضرر ويعتبر هذا المبلغ مستحقا  للفريق  أدناه يطبق على هذا العقد غرامة التأخير
 مادي من جراء التأخير أو لم يلحق:

ضمن مدة العمل المحددة  االتفاقية هذه في المطلوبة األعمال بإتمام التزاماته  بتنفيذ الثاني الفريق يقم لم إذا -
فإن على الفريق الثاني أن يقوم بدفع غرامة تأخير  ،، وتأخر عن تنفيذ العطاء )يوما تقويميا 180) باالتفاقية

 .( دينار أردني عن كل يوم تأخير غير مبرر75مقدارها )
 

التزاماته بإتمام الخدمات الفنية خالل فترة الصيانة المطلوبة في هذه االتفاقية   إذا لم يقم الفريق الثاني بتنفيذ -
، (RFP)ضمن طلب تقديم العروض  Response and Resolution Matrixضمن المدد المحددة في 

في  حتجزاته المبالغ المحددةفيحق للفريق األول أن يخصم من استحقاقات الفريق الثاني أو كفاالته أو م
 .% من قيمة االتفاقية15وبحد اقصى  ضمن وثائق العطاء 6.6.3ملحق  2 الجدول
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 :واجبات الفريق الثاني -( 8)المـادة 

يقوم الفريق الثاني بأداء الواجبات المنصوص عليها في العرض المقدم منه والشروط المحددة 
 المرفقة بهذه االتفاقية. 

 :التنازل والعقود الفرعية -(9) المـادة 

ال يحق للفريق الثاني أن يتنازل عن أي جزء من هذه االتفاقية للغير أو أن يعهد إلى أي جهة  
منها ما لم تنص على ذلك شروط الدعوة أو عرض الفريق الثاني  ويحق فرعية القيام بأي جزء 

( من هذه 12ام المادة )لصاحب العمل إلغاء االتفاقية حيال أي تصرف من هذا القبيل وفقا" ألحك
 .االتفاقية

 :اإلضافيةالتغييرات واألعمال  -(10)المادة 

يحق لصاحب العمل إجراء أي تعديل يراه ضروريا" في برنامج الخدمات الفنية  أو تقديم  -أ 
خدمات فنية إضافية ، وال تؤثر هذه التغييرات أو اإلضافات على سريان هذه االتفاقية 
وتحدد بدالت األتعاب والوقت المطلوب لألعمال اإلضافية الناتجة عن زيادة قيمة العمل 

التفاقية باالتفاق بين الفريقين بالتناسب مع طبيعة األعمال اإلضافية ومدته عما ورد في ا
واألتعاب المحددة والمدة المطلوبة في االتفاقية لألعمال بغض النظر عن نسبة الزيادة أو 

 .النقص
وفي الحالة التي تكون طبيعة األعمال المشمولة في هذه التغييرات واألعمال اإلضافية من 
النوع الذي يتطلب تقديم خدمات تختلف عن تلك المشمولة في هذه االتفاقية، ففي مثل 
هذه الحالة يتم االتفاق بين صاحب العمل والفريق الثاني  على بدل األتعاب المترتب على 

 األعمال اإلضافية .تلك التغييرات و 
يلتزم الفريق الثاني بإجراء التعديالت المطلوبة، وذلك بعد صدور األمر الخطي له من قبل  –ب 

 صاحب العمل.  

 :التقصير من جانب الفريق الثاني -(11)المـادة 

يعتبر الفريق الثاني مقصرا" في أداء عمله إذا حصل أثناء تنفيذ هذه االتفاقية أي من   أ(:  /11)
             -التالية:الحاالت 

أي تأخر غير مبرر في إنجاز العمل والواجبات وتقديم الخدمات المطلوبة بسبب  - 1
 تقصير من جانب الفريق الثاني.

قدم الفريق الثاني عمال بمستوى ال يتناسب وأصول وأعراف ممارسة المهنة أو  - 2
 أهمل أو قصر في أداء مهامه.
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ي عن تغيير أي من مستخدميه العاملين مخالفا بذلك التعليمات تخلف الفريق الثان - 3
 ( من هذه االتفاقية.6المحددة بالمادة )

قام بالتلزيم من الباطن ألي جزء من المهام الموكولة إليه بدون موافقة صاحب  - 4
 .الخطية المسبقة العمل

 لبرنامج .لم يلتزم الفريق الثاني بتقديم عمل يلبي المتطلبات األساسية ل - 5
 أعسر أو أصبح غير ذي مالءة مالية، أو لجأ إلى مخالصة لصالح دائنيه.   - 6

 
أ( أعاله  إنهاء االتفاقية -11ب(   لصاحب العمل في أي من الحاالت المنصوص عليها في  الفقرة )/11)

  -بموجب اإلجراءات التالية :
  ( يوما" لتصويب المخالفة.14لمدة )أوال": توجيه إنذار أول للفريق الثاني مع منحه مهلة   
( يوما" من 14في حالة عدم تصويب الفريق الثاني للمخالفة، يتم توجيه إنذار ثاني له لمدة ) ثانيا": 

 تاريخ انتهاء اإلنذار األول.
إلزالة  في حالة مرور فترة اإلنذار الثانية دون تصـويب للوضع أو اتخاذ إجراءات جادة ومقنعة ثالثـا":

األسباب المخالفة، يحـق لصـاحـب العمل إنهاء االتفاقية ومصادرة كفالة حسن األداء أو جزء 
د إلى مراكز أخرى القيام همنها، ويقوم بإكمال الخدمات المطلوبة بواسطة أجهزته الخاصة أو أن يع

ه محســومــا" بمثل هذه الخدمات ، وتتم محاسبة الفريق الثاني  على ما قــدمه من خــدمــات لتاريخــ
األتعاب والكلفة التي يتكبدها صاحب العمل إلنجاز الخدمات طبقا"  من بــدالت منه أي فروق 

 .اقية ويتم احتساب هذه الفروقاتلمتطلبات هذه االتف
يحق لصاحب العمل في الحاالت الطارئة أو الخاصة إنهاء االتفاقية فورا  في أي من الحاالت  رابعا :

 ه.المنصوص عليها أعال
 

 

 :إنهاء االتفاقية من قبل صاحب العمل  -(12)المادة 

يحق لصاحب العمل في أي وقت أن ينهي العمل باالتفاقية مع تعويض الفريق الثاني  
 % من قيمة األعمال المتبقية.10تعويضا"مناسبا" وبما ال يزيد عن 

 

 :إنهاء االتفاقية من قبل الفريق الثاني  -(13)المادة 

 ( يوما من تاريخ توقيع االتفاقية90صاحب العمل أمر المباشرة خالل )إذا لم يصدر  .أ
( يوما"من تاريخ 60أخل صاحب العمل بموافاة الفريق الثاني بالدفعة المستحقة له بعد ) .ب

 استحقاقها. 
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فعندها على الفريق الثاني أن يطالب صاحب العمل إصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة 
والفقرة )ب(  أعاله وإذا لم يقم صاحب  ة أيام من انتهاء المدد المحددة بالفقرة )أ(له خالل عشر 

العمل بإصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة للفريق الثاني خالل العشرة أيام هذه ، 
فيحق للفريق الثاني  أن يطالب صاحب العمل بإنهاء االتفاقية وتعويضه التعويض المناسب الناجم 

 ن اإلخالل وال يعاد العمل بهذه االتفاقية إال بموافقة الفريقين .ع
 

 :مسؤوليات صاحب العمل  -(14)المادة 

 تقديم المتطلبات األولية والمعلومات المتوفرة لديه إلى الفريق الثاني. -1
الفريق تسمية شخص بخبـرة منـاسبة يمثـــله للتـنسـيــق بـيــنه وبين الفريق الثاني وليساعد  -2

 الثاني في الحصول على المعلومات المذكورة أعاله.
 موافاة الفريق الثاني بالدفعات المستحقة له في المواعيد المحددة بموجب هذه االتفاقية.  -3

 :مراحل ومدد العمل   -(15)المــادة 

لخدمات الجدول الزمني لتقديم ا بإتباعيلتزم الفريق الثاني وصاحب العمل وكل حسب مسؤولياته  
 الفنية لألعمال المشمولة في هذه االتفاقية.

 :شهادة التسلم –( 16)المادة 

لى الفريق إن يصدر الفريق األول شهادة التسلم ويسلمها أال بعد إ ال يعتبر العقد منتهيا   -أ
م فيه الفريق الثاني جميع التزاماته بخصوص تنفيذ الخدمات أتالثاني تتضمن التاريخ الذي 

ن يصدر شهادة التسلم  خالل أالفنية لما فيه قناعة الفريق األول ويتعين على الفريق األول 
 جميع انجاز وبعدمن تاريخ استالم كافة الخدمات الفنية من الفريق الثاني،  ( يوما  28)

 باإلفراج األول الفريق يقوم األول الفريق لدى بولةمق بصورة العقد، أحكام بموجب األعمال
 .العقد أحكام بموجب للمقاول وردها األداء حسن عن

 
 االلتزامات غير المنجزة: 

صدار شهادة التسلم يبقى كل من الفريق األول والفريق الثاني مسؤولين إعلى الرغم من  -ب
ن لم تكن قد نفذت بتاريخ صدور هذه إحكام هذا العقد أعن  ةعن الوفاء بأي التزامات ناشئ

ن يتم تحديد طبيعة ومدى ألى إالشهادة، وبناء عليه يبقى العقد ساري المفعول بين الفريقين 
 االلتزامات المتبقية. 
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 :بدل األتعاب  -(17)المادة 

 .كلفة اي اعمال اخرى مشمولة باالتفاقيةو على الفريق الثاني أن يضمن أسعاره  -أ
الفريق الثاني بدل األتعاب لجميع األعمال التي ورد ذكرها سابقا في هذه االتفاقية يتقاضى  -ب

 ( من هذه الشروط.1وذلك بموجب النسب المبينة في الملحق رقم )

 -:تعديل التشريعات   -(18)المادة 

 للفريق الثاني أي مبالغ إضافية يترتب عليه دفعها لخزينة الدولة نتيجة الفريق األول يدفع -أ
        لفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة بعد موعد إيداع عروض المناقصات.

أما إذا جرى تخفيض رسمي على أي من الرسوم والضرائب المذكورة بالفقرة )أ( أعاله    -ب 
بعد موعد إيداع عروض المناقصات، فعندها تحسم تلك التخفيضات من استحقاقات 

 الفريق الثاني.

 :العدلية  اإلخطارات -(19)المادة 

إن صاحب العمل معفى من توجيه اإلخطارات العدلية لممارسته أي حق من حقوقه العقدية أو 
القانونية وتعتبر أي رسالة مسجلة مرسلة للفريق الثاني على عنوانه بمثابة أخطار عدلي في جميع 

 األحوال .

 : إقرار المخالصة  -(20)المادة 

الدفعة النهائية أن يعطي صاحب العمل إقرار مخالصة يثبت على الفريق الثاني حال تقديمه لكشف 
فيه أن كشف الدفعة النهائية يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة له بموجب 
االتفاقية ، ويشترط أن ال يسري مفعول إقرار المخالصة إال بعد قبض الفريق الثاني للمبالغ المستحقة 

 . له بموجب هذه الدفعة
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 : اإلشعارات  -(21)المـادة 
تبلغ اإلشعارات والمـراسالت التي يصدرها صاحب العمل إلى الفريق الثاني وتلك التي يقوم الفريق 
الثاني بإبالغها إلى صاحب العمل وفقا ألحكام العقد أما بالبريد المسجل أو بإيداعها لدى المكتب 

أو بإرسالها إلى أي عنوان آخر يعينه كل فريق لهـذه الغاية ويتم تحديده  الرئيسي لكل فريق منهما ،
 تاليا

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

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

............................................................................................................. 
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 (1)ملحق االتفاقية رقم 

            الدفعــــات

 
 -بدالت األتعاب:

 
 لما يلي:قا  يدفع الفريق األول للفريق الثاني بدالت األتعاب وف

سنوات تدفع نهاية كل شهر وذلك بعد  3يدفع الفريق األول للفريق الثاني قيمة االتفاقية بشكل شهري ولمدة  .1
 تشغيل والصيانةوبدء فترة ال استالما اوليا هااستالماالنتهاء من اعمال التركيب والتشغيل والتدريب و 
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 (2)ملحق االتفاقية رقم 

 خالصة بدالت األتعاب

 تشاملة جميع الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة العامة على المبيعا
 المبلغ   

 كتابه دينار فلس الوحدة الوصف الرقم

شاملة جميع الضرائب و بالمقطوع قيمة العطاء اإلجمالية  -1
 بما فيها الضريبة العامة على المبيعات الرسوم

 

   ___ بالمقطوع

  
 ( دينار أردني                                )    المجموع رقما  

 

 دينار أردني  ---------------------------------------------------------   المجموع كتابه:

 

  
 ................................................................................................  االسم
 

 المفوض بالتوقيع ............................................ الوظيفة...................................................

 

 ................ فاكس.................................. ص.ب.تلفون................................

 

 

 خاتم وتوقيع الفريق الثاني

 

 

 

 

 
 مالحظة: يدون المجموع بالدينار رقما  وكتابة

 اال اذا %(  16على الفريق الثاني ان يشمل سعره الضريبة العامة على المبيعات بنسبة)  -

(% )بموجب كتاب رسمي 0كانت الشركة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة )

يتم عكس هذه النسبة على السعر المقدم من ومن هيئة االستثمار يرفق مع العرض المالي( 

 قبلها . 

يعتبر سعر  في حال عدم توضيح الضريبة العامة عل المبيعات على السعر المقدم من قبل الشركة 

% 16شامل للضريبة العامة على المبيعات بنسبة  الشركة . 
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 (3)ملحق االتفاقية رقم    

 نموذج عرض المناقصة

FORM of BID 

 ..........................................................................................العطاء الخاص ب 

           ................................................................................................. 
 .................................................................  ئيس لجنة العطاءات الخاصة:ر 

والمواصفات وجميع الوثائق الخاصة بالعطاء  طات والشرو بعد أن قمنا بزيارة موقع العمل ودراسة دقيقة للمخطط( 1)
التعليمات للمشتركين و الشروط المرجعية وتعليمات المناقصة و  (RFP) طلب تقديم العروض أعاله بما فيها 

الخاصة بانجاز أعمال العطاء المذكورة أعاله والمالحق الصادرة وعددها  في المناقصة ودعوة العطاء
وتفهمنا ماهيتها وجميـع الظروف المحيطة بها وسائر العادات المحلية والرسوم واألعمال ............ملحقا، 

نحن الموقعين أدناه:  وغيرها من األمور التي لها عالقـة بهــا، فإننا
 ...................................................................................................... 

أن نقوم بانجاز كامل هذه األعمال المطلوبة وإتمامها وصيانتها وفقا" لشروط ومواصفات العطاء  وعرضن
 خالصة بدالت األتعاب  -(2ملحق االتفاقية رقم )المذكورة في  وباألسعار

 أردنيا فقط ينارا  )                       ( د هبمبلغ إجمالي قدر 
أو لضريبة العامة على المبيعات  شامل  اينار أردني د....................................................... 

 أي مبلغ آخر يصبح مستحقا" لنا بموجب شروط هذا العطاء .
سلم أن ننهي ون، و أن نباشر العمل خالل أسبوع من تاريخ أمر المباشرة ( ونتعهد في حالة قبول عرضنا هذا 2) 

 جميع األعمال المشمولة في العقد خالل المدة المحددة في العقد.
أ من االتفاقية من مصرف \5ونتعهد في حالة قبول عرضنا أن نقدم الكفالة المطلوبة لحسن األداء وفقا للمادة (  3) 

لنموذج الكفالة ووفقا"  لمبلغ المذكور في وثائق العطاءاك بمبلغ يعادل لأو مؤسسة ماليــة مقبولة لديكم، وذ
 المرفق في وثائق العطاء.

ويبقى هذا       تقديم العرضل( يوما" ابتداء من التاريخ المحدد 90ونوافق على أن نلتزم بهذا العرض لمدة )(  4)
 العرض ملزما" لنا طيلة هذه المدة. 

عقدا"  شكالنيقرار اإلحالة  فإن عرضنا هذا مع ليها،عوالى أن يتم إعداد اتفاقية العقد الرسمية والتوقيع (  5) 
 ملزما" بيننا وبينكم. 

 . ( ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بإحالة العطاء على أقل األسعار، وأنكم غير ملزمين إلبداء أسباب ذلك 6) 
 العطاء: هذا  قئالحظة: يشكل هذا النموذج جزءا" من وثام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رر في هذا اليوم ......................... من شهر ....................... عام .........................ح
 توقيعه وخاتمه .................................... اسم المناقص ..........................................

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

 العنوان .................................................................................................
 هد : اسمه ........................................................ توقيعه ............................الشا

 مكان عمله .............................................................................................
 .................................................................................................عنوانه 
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 (4)ملحق اإلتفاقية رقم 

 نموذج كفالة الدخول بالمناقصة 

TENDER GUARANTEE 
 

 (...........)إلى السادة 
دينارًا أردنيًا فقط ( ...........)بمبلغ ( ...........)يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا يكفل المتعهد 

بمشروع  الخاص ( ...........) وذلك مقابل كفالة مناقصة العطاء رقم دينارًا أردنياً ( ...........)
للشروط المتعلقة بذلك والتي  لتأمين قيامه بالتزاماته كمناقص متقدم للعطاء المذكور، وفقاً ( ...........)

 اسها.دخل المناقصـة المذكورة على أس
( يومًا من تاريخ صدورها أو لحين توقيع اإلتفاقية مـع أحد 90وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول لمدة )

 المناقصين أيهما أسبق .
وإننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله عند أول طلب منكم بصرف النظر عن أي اعتراض 

    من قبل المناقص.                             
 

 توقيع الكفيل/مصرف:
 المفوض بالتوقيـع: 

 التـاريــــخ: 
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 (5)ملحق االتفاقية رقم 

 نموذج كفالة حسن األداء

 إلى السادة :

بخصوص ( ...........)قد كفل بكفالة مالية الفريق الثاني( ...........)ابأن مصرفن إعالمكم يسرنا
 دينار أردني . (...........) بمبلغ (...........)المتعلق( ...........)رقم العطاء

 االتفاقيةوذلك مقابل كفالة حسن األداء لضمان التزام الفريق الثاني بتقديم الخدمات الفنية ووفقا لشروط 
 الخاصة بالعطاء أعاله .

ذار أو تحفظ أو أي شرط آخر، وإننا نتعهد أن ندفع لكم المبلغ المذكور لدى أول طلب من قبلكم بال إن
 وبغض النظر عن أي معارضة من جانب الفريق الثاني .

 :وتحدد مبدئياً  االتفاقيةوتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولمدة 
وتجدد تلقائيًا الى ان يتم االفراج ( ...........)من عام   (...........)شهر  (...........)بتاريخ 

 من قبل صاحب العمل.عنها 
 

 (...........): توقيع الكفيل/مصرف
 (...........): المفوض بالتوقيــع
 (...........): بحضــور وشهادة

 (...........): التـــــــاريخ
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 (6)ملحق االتفاقية رقم 

 التصنيع عيوب ضمان نموذج

Manufacturing Defects Warranty  

 

 .............................................................................الخاص ب ) / / ( العطاء رقم 

السادة  إلى....................................................................................................................

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

نحن الموقعون أدناه، نضمن ونتعهد بموجب هذه الكفالة العدلية إصالح أي عيوب قد تظهر على كافة البرمجيات ، 

تكون ناجمة عن أي عيوب في تصنيعها وبقيمة  إليه أعاله الخدمات والتجهيزات المقدمة من قبلنا للعطاء المشار

للخدمات الفنية وحسب األسس المحددة بوثائق العطاء وتشمل هذه  من تاريخ االستالم األولي سنوات 3العطاء ولمدة 

ب المالية وخالفها الستبدال أي من هذه البرمجيات والمعدات والتجهيزات التي يظهر بها عيو االكفالة مسؤوليتن

تصنيع خالل هذه المدة وتوفير القطع التبديلية أو التجهيزات محليا وعالميا ونتعهد بإصالح أي عيوب تصنيع قد 

اذا تم استبدال أي قطع كما ونلتزم  مدة شهرين من تاريخ إبالغنا من قبل صاحب العمل وعلية نوقع، لتظهر خال

من تاريخ  شهرا 36رى بقيمتها بعد استبدالها ولمدة بسبب عيوب في التصنيع تظهر بها، بتقديم كفالة عدلية اخ

 وعلية نوقع،  استالمها حسب االصول من قبل الفريق االول

 .......................................... اسم المفوض بالتوقيع عن المتعهد  

 

 ...............................توقيعه ............................... وظيفته

 

 ...............................توقيعه ...........................اسم الشاهد 

 

 ...............................توقيعه ..........................اسم الشاهد 

 تصديق كاتب العدل 
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 (7)ملحــق اإلتفاقية رقم 

 )الصيانة(  العيوب إصالح كفالة

DEFECTS LIABILITY GUARANTEE 

 

 

 

 ولاقد كفل بكفالة مالية، المق( ...........) يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا( ...........)إلى السادة 
( ...........)بمبلغ ( ...........)المتعلق  بمشروع ( ...........)بخصوص العطاء ( ...........)

 دينارا أردنيا.( ...........)دينارًا أردنيًا فقط 
المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال الصيانة واإلصالحات بموجب وذلك ضمانًا اللتزام 
 أحكام عقد المقاولة.

بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه  –وإننا نتعهد بأن ندفع لكم 
في تنفيذ أي مع ذكر الداعي لهذا الطلب بأن المناقص قد رفض أو أخفق  –بدون أي تحفظ أو شرط 

وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المناقص  –من التزاماته بموجب العطاء 
 على إجراء الدفع.

بموجب  نهائيا وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األعمال المنجزة تسلماً 
 هر ........... من عام ..................العطاء المحدد مبدئيًا بتاريخ ................ ش

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

 توقيع الكفيل/مصرف:
 المفوض بالتوقيـع: 

 التـاريــــخ: 
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 (8)ملحق االتفاقية رقم 

 نموذج مخالصة نهائية  

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

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

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

 فقط دينارا  .....................( بلغ)...............................................م....من.أننا قبضنا ب
بعد ينارًا أردنيا د.............................................................................................

عن مشروع  ذلك قيمة الدفعة النهائية المستحقةو للمشروع النهائي التسلم 
.......................................................... 

......................................................................................................... 
 ....................................................................................وضوع العطاء رقم م
أي حق أو  نحكومة المملكة األردنية الهاشمية م.............................................و ذمة  نبرئ بهذا فإننا و 

 عة فيه .عاما" شامال" مطلقا" ال رج إبراءعالقة بالمشروع المبين أعـاله 
 
 عليه نوقع تحريرا" في و 
 ســـــم المناقص : ا

 :  ـعاسم المفوض بالتوقي
 توقيع المفوض بالتوقيع : 

  الخـاتــــــــم:


