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 فنيةاتفاقية خدمات 
 الوطني  تصالال مركز  وتشغيل بإدارةللعطاء الخاص 

  
 
 
 

 ة االقتصاد الرقمي والريادةوزار صاحب العمل :  األول:الفريق 
 
 

  الثاني:الفريق 
 
 

 2023/ح ك/7: رقم العطاء
 
 

 ……………………………………………. :فاقيهتاالتاريخ توقيع 
 
 

 المباشرهمن تاريخ امر  ( يوما730): العملمدة 
 
 

 :ةقيمة االتفاقي
 

تحت قيمة غرامة التأخير: سيتم خصم غرامات التأخير وفقا لما هو محدد في االتفاقية 
 وثيقة العطاءمن  3.2.1.4رقم تحت البند  (3.2.2و ) (3.2.1) وجدول هـ -7المادة 
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 فنيةاتفاقية خدمات 
 الوطني تصالال مركز  بإدارة وتشغيلللعطاء الخاص 

 

 

 بين الفريقين ...............تفاقية في هذا اليوم .......... من شهر ................ سنة حررت هذه ال 
 

 الفريق األول : صاحب العمل : وزارة القتصاد الرقمي والريادة

 
 الفريق الثاني :  

 
في هذه التفاقية  نجاز الخدمات الفنية المذكورةيقوم الفريق الثاني بإ لما كان الفريق األول راغبًا في أن   

نجاز هذه الخدمات وتسليمها وفقا رض الذي تقدم به الفريق الثاني ل كان قد قبل بالع أعاله ولماللمشروع 
 -يلي:لشروط العقد، فقد تم التفاق بين الفريقين على ما 

 
( 1)المادة ي لكلمات والعبارات الواردة في هذه التفاقية وذلك بالضافة إلى التعاريف الواردة فااعتماد 

 من شروط هذه التفاقية.

 

1- 

اعتبار الوثائق المدرجة أدناه جزءًا ل يتجزأ من هذه التفاقية وتعتبر في مجموعها وحده متكاملة ، 
 -ويكون ترتيب أولوية الوثائق حسب التسلسل التالي :

2- 

 -أ اتفاقية العقد )في حال إعدادها(
 -ب لغ به الفريق الثاني بقرار الحالة.وكتاب القبول الذي يب قرار الحالة

 -ج (Form of Bid) عرض المناقصة 

 -د الشروط الخاصة لالتفاقية 
 -هـ لالتفاقية. الشروط العامة

 -و  المالحق التي تصدر قبل التوقيع على التفاقية

 -ز لمناقصةوالتعليمات للمشتركين في ا (Request for Proposal)الشروط المرجعية ووثيقة العطاء
 -ح دعوة العطاء

 العرض المقدم من المناقص
 

 -ط

 التفاقية:قيمة  -أ-3
 

 (  امر المباشرةيوم من تاريخ  730)      :العملمدة  -ب    
 
ية المطلوبة منه في هذه التفاقية وإنجازها وفقا فنتقديم الخدمات البيتعهد الفريق الثاني  -4

 للشروط والمتطلبات الواردة فيها.
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المذكورة بالتفاقية  أتعابه( )بدليتعهد الفريق األول بأن يدفع للفريق الثاني قيمة التفاقية  -5
منها لقـاء قيـام الفريق  (1)المحدد لذلك في الملحق رقم  المواعيد وباألسلوبو وفقا للشروط 

 الثاني بالخدمات الفنية المطلوبة منه بموجب هذه التفاقية.
 ، جرى توقيع التفاقية وإبرامها في التاريخ المذكور أعاله وبناء على ما ذكر أعاله 

 
 

 الفريق الثاني     الفريق األول  
 
 ……………………………..التوقيع:      ……………………………………التوقيع:  
 

 …..........................… السـم:      السـم: أحمد الهناندة                                   
 
 الوظيفة: ...............................       وزير القتصاد الرقمي والريادة الوظيفة:  
 

 تفاقيةالخاصة لال الشروط 
 التزامات الفريق الثاني:, 1

يلتزم الفريق الثاني بأداء الخدمات المطلوبة والقيام بواجباته على درجة عالية من العناية والتقان، وبفعالية 
هو متبع ومتفق في أعلى مستويات األساليب والممارسات المهنية.  ويتقيد الفريق وكفاءة واقتصادية كما 

الثاني الفريق ويتعهد  والمتقدمة،الثاني بتطبيق ممارسات الدارة المالئمة، وتطبيق األساليب التقنية اآلمنة 
اقية أو بالخدمات األول في أي حيثية تتعلق بالتفللفريق بأن يتصرف بإخالص وأمانة في تقديمه المشورة 

 المطلوبة، 
الثاني المتصلة بهذه التفاقية أو الخدمات المطلوبة هي األتعاب الواردة في هذه التفاقية الفريق إن أتعاب 

الثاني قبول أي عمولة أو خصم أو ما شابه من الدفعات أو المكافآت المتصلة بهذه للفريق فقط. ول يجوز 
الفريق أو أثناء قيامه بواجباته التعاقدية بموجب هذه التفاقية. كما يلتزم التفاقية أو الخدمات المطلوبة 

 مستخدميه وموظفيه ووكالئه والمتعاقدين من الباطن ووكالئهم بذلك. يلزم جميعالثاني بأن 
 

 

ون يلتزم الفريق الثاني بتقديم كافة الخدمات الفنية المذكورة في التفاقية وفي العرض المقدم منه بنفسه ويك
مسؤول عن تسليم كافة األعمال الواردة في العرض المقدم منه ضمن المواعيد والمواصفات المحددة في هذه 

 عرضه والمتفق عليها. والمذكورة فيالتفاقية 
 
إن كان يجوز له التعاقد من الباطن وفقا لشروط التفاقية و/أو عرضه الموافق عليه  الثاني،يلتزم الفريق  

على أي من المقاولين الفرعيين أو المقاولين من الخطية بأخذ موافقة الفريق األول  األول،من قبل الفريق 
 .الباطن يرغب بإبرام عقود معهم والمتعلقة بأية أعمال واردة ضمن العرض المقدم منه وأحكام هذه التفاقية
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 من قبل الفريق األول هموافق عليالعرض المقدم منه وال الواردة فيتطلبت التزاماته  الثاني، إذايلتزم الفريق 
بالتعاقد مع شركات متخصصة في مجال الستشارات لغايات تقديم الخدمات الستشارية الالزمة  خطيا،

  األول على تلك الشركات المتخصصة. موافقة الفريقأعمال أخرى وعلى أن يتم   أخذ  ةللمشروع أو أي
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 التفاقية وحسبردة في عرضه ضمن مدة العمل المحددة في هذه يلتزم الفريق الثاني بتنفيذ كافة األعمال الوا
 .او تلك التي يتم التفاق عليها مع الفريق الول جدول مراحل التنفيذ المتضمن في العرض المقدم منه

 حقوق الفريق الول. 2
لة طوارىء تتعلق يحق للفريق الول التدخل في اعمال الفريق الثاني المتعلقة بهذه التفاقية في حال وجود حا -أ

اتخاذ جميع الجراءات الكفيلة  الثانياو تؤثر على سالمة وسرية وأمن الشبكة او المعلومات، وعلى الفريق 
 لتسهيل تدخل وعمل الفريق الول لتفادي الزمة وتخفيف الضرار والخسائر.

فريق الثاني التي تتعلق لل ضروريا ذلككان للفريق الول اصدار التعليمات والتوجيهات والمالحظات كلما  -ب
محتوى هذه التعليمات والتوجيهات ب اللتزامباعمال الفريق الثاني في هذه التفاقية، وعلى الفريق الثاني 

 والمالحظات.

ويقوم بمراجعة سير العمل وطلب الدلة  مركز التصال الوطنيللفريق الول وفي اي وقت شاء أن يدخل الى  -ت
 فنية المقدمة.على حالة العمل والخدمات ال

للفريق الول القيام باعمال التدقيق على الخدمات الفنية المقدمة من الفريق الثاني ومقارنتها مع الجداول  -ث
 اي وقت. الداء فيالزمنية ومؤشرات 

 للفريق الول حق الشراف المباشر على اعمال الفريق الثاني اليومية وغيرها في اي وقت ولي سبب كان -ج

فريق الول اي صلة وظيفية مع موظفي الفريق الثاني الذين يتم استخدامهم حيث يعتبروا ل يكون لل -هـ
 عاملين لدى الفريق الثاني بعالقة مباشرة مع الفريق الثاني.

 حقوق الملكية الفكرية:
ه تكون كافة حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باألعمال المنفذة من قبل الفريق الثاني وفق العرض المقدم من

والمواصفات والتقارير الوثائق  وجميع حلولملكا حصريا للفريق األول ومن ضمنها أي تطوير أو وثائق أو 
 للفريق الثاني استعمالها.  ول يجوزالمسلمة 

يحق للفريق الثاني الشارة إلى نوعية الخدمات وليست تفاصيلها التي قدمت للفريق األول وذلك لستعمالها 
 أو الموقع اللكتروني. ضمن السيرة الذاتية

تؤول حقوق الملكية الفكرية إلى الفريق األول فيما يتعلق بما ينتج عن أعمال التطوير التي يقدمها الفريق 
الثاني. ويتعهد الفريق الثاني بأن ينقل إلى الفريق األول جميع ما يتعلق من مواد ناتجة عن األعمال 

أخرى تشكل جزءًا من حقوق الملكية الفكرية للفريق األول، ومن أشياء  وأيوالتصاميم الستشارية كالوثائق 
حقوق الملكية الفكرية حقوق الطبع، والعالمات التجارية،  لوتشم الحقوق.شأنها أن تتمم وتكمل هذه 

 الملكية الفكرية األخرى. الختراع، وحقوق والتصاميم، وبراءات 
الملكية الفكرية ألي  وتتعلق بحقوق ى تصدر من الغير يتعهد الفريق الثاني بالرد على أي ادعاءات أو دعاو 

من األعمال الفكرية المقدمة من الفريق الثاني وفق هذه التفاقية أو حقوق الملكية الفكرية المقررة للفريق 
 انتهاء مدتها. وحتى بعداألول بموجب هذه التفاقية 

 ملكية إلىانونية الالزمة ليكون ترخيص أو نقل يتعهد الفريق الثاني بأنه اتخذ أو سيتخذ كافة الجراءات الق
 وأنه مخول ومتفقا وأحكام القانون قانونيا  أو غيرهاالفكرية المقدمة أو تطوير وثائق  األردنية لألعمالالحكومة 

أضرار أو دعاوى قد تتحقق للفريق األول نتيجة  ويتحمل أيةقانونيا للقيام بجميع األعمال الواردة في عرضه 
   امه بذلك.عدم التز 
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 سرية المعلومات:
يلتزم الفريق الثاني بحفظ سرية المعلومات التي قد تعطى له من قبل الفريق األول وذلك لتمكينه من القيام 

أو التي قد تصل إليه بأي طريقة كانت سواء في المراحل التحضيرية  التفاقية،بواجباته التعاقدية في هذه 
اء منه كما ويلتزم الفريق الثاني بعدم إفشاء هذه المعلومات إلى أي طرف للعمل أو أثناء العمل بعد النته

 ثالث.
 

ويبقى التزام الفريق الثاني بحفظ سرية المعلومات وعدم إفشاءها إلى أي طرف ثالث مستمرا حتى بعد النتهاء 
المعلومات إلى الداريين كما يلتزم الفريق الثاني بعدم إفشاء هذه  التفاقية.من العمل على المشروع الوارد في 

 والموظفين العاملين لديه إل من يعمل منهم بصورة مباشرة على األعمال الواردة في العقد. 
 

المعلومات ذات الطابع السري ولغايات هذا العقد تشمل على سبيل المثال ل الحصر جميع المعلومات سواء 
لثاني شفاها أو كتابة أو بأي طريقة أخرى، وتتعلق كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، التي قد تصل إلى الفريق ا

( أو حكومة المملكة األردنية الهاشمية بجميع وزاراتها القتصاد الرقمي والريادة  بالفريق األول )وزارة 
ومؤسساتها ورعاياها، كالمعلومات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس للحواسب المستخدمة، وأماكن وجودها، 

سومات لشبكة الحواسب، الحصائيات المتعلقة بالمواقع اللكترونية أو غيرها، وأي معلومات والتصاميم  والر 
مخزنة في الحواسب، أو وسائط التخزين اللكترونية وغير اللكترونية األخرى، والوثائق المتعلقة بالبرمجيات 

ألعمال الدارية وشؤون الدولة، الحاسوبية المستخدمة أو الشبكة الحاسوبية المستخدمة، والوثائق المتعلقة با
وأي وثائق أخرى، والملخصات والتقارير والدراسات والبيانات والسجالت اللكترونية وغير اللكترونية  مهما 
كان موضوعها، وأي خطط حالية أو مستقبلية، وأي معلومة سواء تم التأشير عليها بأنها ذات طابع سري أو 

 خاص أو لم يتم التأشير.
 

المعلومات ذات طابع سري إذا أصبحت هذه المعلومات جزء من المعلومات المتاحة للعامة عن غير ل تعد 
 .ق الخالل بالتزام الوارد في هذه المادةطري

 

  الخالفات   –
 المحاكم الردنية المختصة ينشأ عن هذه التفاقية أو يتعلق بها أو أي إخالل بها إلى خالف  أياحالة يتم 
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 نيةلفالخدمات اتقديم عامة لتفاقية الشروط ال
 

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

 -ذلك: القرينة على غير 
 الهاشمية.حكومة المملكة األردنية  الحكومــة: -

 

أول كفريق  الفريق المشار إليه في هذه التفاقية العمل: صاحب -
نية التي تشملها فلنجاز الخدمات ال فريق الثانييتعاقد مع ال والذي

أو أي جهة أخرى يفوضها صاحب العمل لممارسة  التفاقية،
 فريق الثانيعلى أن يتم إعالم ال األول،صالحيات ومسؤوليات الفريق 

  ".بذلك خطيا
 

عة أعمال الذي يعينه صاحب العمل لمتاب العمل: الشخصممثل صاحب  -
التفاقية ويتمتــع بالصالحيـــات التي يتم تحديدها له  بموجب هذه فريق الثانيال

 عليها. فريق الثانيمن قبل صاحب العمل كما يجري اطالع ال
 

إليها في التفاقية كفريق ثاني  شركة المشارال اوركز الم :الثانيلفريق ا -
 نية وفقا" لهذه التفاقية. فالخدمات ال ألداءوالتي تعاقدت معه صاحب العمل 

ــاني: ــق الث ــل الفري ــي  ممث ــه ف ــاني لتمثيل ــق الث ــذي يســميه الفري الشــخص ال
    العقد، او من يعينه من وقت لخر ليتصرف نيابة عنه.

   
 

 وتشغيل وادامة مركز ولوازم وتوفير الموقعوادارية تقديم خدمات تشغيلية  يه: تعنيفنالالخدمات  -
 .بها" لما هو محدد في هذه التفاقية ومالحقها والشروط الخاصة وفقاالوطني تصال ال 

 

لفريق المسعر المقدم من ا : العرض(Form of Bid)عرض المناقصة  -
 التفاقية.نية بموجب أحكام هذه فإلى صاحب العمل لنجاز الخدمات ال الثاني
   

أي القبول الرسمي من صاحب العمل لعرض المناقصة مع  الحالة:قرار  -
 شروط إضافية اتفق الفريقان عليها قبل توقيع التفاقية.

 كتاب القبول: -
 هو الكتاب الذي يبلغ به المناقص بقرار الحالة.
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المبلغ الجمالي المذكور في قرار الحاله ويكون خاضعا"  التفاقية:قيمة  -
 التفاقية.ألي زيادة أو نقصان قد ينجم عن تطبيق شروط 

 

 الخطية أو الموافقة الشفوية التي يتلوها تأكيد خطي.  : الموافقةالموافقــة  -
  ( 730والبالغة ) المدة المحددة بالتفاقية لنجاز األعمال موضوع هذه التفاقيةهي  العمـل:مـدة  -

 وتقاس بالتوقيت الشمسي وبعدد األيام التقويمية وليس بأيام العمل. يوما
 في هذه التفاقية والتي تعتبر جزء منها.هي الوثائق المدرجة  الوثائق:  -

 
 التفاقية:وصف العمل في نطاق  – (2)المادة 

 
 الحكومية و  للمؤسسات (RFP) وثائق العطاءالخدمات الموصوفة في تقديم  .1

 .( مؤسسة45عددها )
من  (3رقم )المادة في كما هو موضح  جديدة وخدماتحكومية  اضافة مؤسسات .2

 . (RFP) العروضطلب تقديم 
الوطني تصال ال لدارة عمليات مركز  واللوازم الالزمةتقديم خدمات تشغيلية  .3

 ضرورية لدارة مركزمستلزمات أخرى  التكنولوجيا، وأي)األشخاص، الموقع، الدارة، 
طلب تقديم  من 3.3و 3.2كما هو موضح في المادة بصورة فعالة  وإدامته عامالالتصال 

 (. RFPالعروض )
بنية التحتية لتشغيل مركز التصال الوطني كما هو موصوف في طلب توفير ال .4

  3.3.1في البند RFP)العرض تقديم 
   (RFPموصوف في طلب تقديم العرض)توفير أي خدمات اخرى  .5

   

  
 اللغة والقانون المعتمدان: – (3)المادة 

إل انه يجوز أن  بها،تعلقة بما في ذلك جميع المراسالت والشروط الم العربية،تكون التفاقية باللغة 
تكون المواصفات والتقارير الفنية باللغة النجليزية وإذا حررت التفاقية باللغتين العربية والنجليزية 

 ووقع خالف على التفسير يكون النص بالعربية هو المعتمد. 

 -أ

ى هذه التفاقية عند تسري جميع أحكام القوانين والنظمه والتعليمات األردنية النافذة المفعول عل
 قانون الملكية الفكرية. التوقيع عليها ويرجع إليها في تطبيق شروطها بما فيها 

 -ب

 

 الضرائب والرسوم:  – (4)المادة 
لجميع القوانين والنظمه والتعليمات المعمول بها في المملكة فيما يخص الرسوم  لفريق الثانييخضع ا

 على المبيعات إل إذا ورد نصًا خالفًا لذلك بالتفاقية. والضرائب بما فيها الضريبة العامة

1- 

دفع رسوم طوابع الواردات والجامعات قبل توقيع التفاقية عن كامل السعر المقدم  لفريق الثانيعلى ا
حسب القوانين والنظمه  شاماًل جميع الرسوم والضرائب بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات

2- 
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 صة بذلك والمعمول بها. والتعليمات الخا
 
 
 
 

 -األداء: كفالة حسن    -( 5المادة )
 

على الفريق الثاني بعد تبلغه قـرار الحالـة وقبـل توقيـع التفاقيـة أن يقـدم لصـاحب العمـل خـالل 
كفالـة حسـن األداء ضـمانة لتقديمـه الخـدمات  أربعة عشر يوما مـن تـاريخ إبالغـه بقـرار الحالـة

% 10و لمـدة التفاقيـة وتكـون الكفالـة بنسـبة   ل التزاماته بموجـب التفاقيـةالفنية وقيامه بكام
من قيمة التفاقية صادره عن بنك أو مؤسسة ماليه مرخصة للعمل فـي األردن" وحسـب نمـوذج 

(، وإذا تطلــب األمــر تمديــد الكفالــة ألي ســبب فيحــق 4)الكفالــة الــوارد فــي ملحــق التفاقيــة رقــم 
ها على حساب الفريق الثاني لثالثة أشهر قابلة للتجديـد لمـدد مماثلـة لصاحب العمل طلب تمديد

حسب متطلبات سير العمل، وعلى صاحب العمـل الفـراج عـن هـذه الكفالـة بعـد انتهـاء مـدتها و 
 .نهائياستالم األعمال استالما 

 
 

 األداء:مستوى      -( 6المادة )
داء واجبـــاته المطلوبــة علــى أعلــى يلتــزم الفريــق الثــاني ببــذل كــل عنايــة ومواظبــة أل -أ 

ــــي مجــــال  ـــل ف ـــؤهلين ك ـــة وان يســـتخدم األشـــخاص الم مســـتويات الممارســـة المهني
ما تحقق لصاحب العمل بأن مستوى األداء المهني للفريق  وخبـــرته، وإذااختصـاصه 

فإنه يجـب علـى الفريـق الثـاني أن يسـتخدم خبـرات  المطلوبة،الثاني ل يتفق والدرجة 
يأخـذ فـي العتبـار المالحظـات  الثـاني أنيدة لتصحيح الوضع وعلـى الفريـق فنية جد

ـــه أو يطلبهــا منــه فــي كــل مــا لــه  التــي يوجهــه بشأنهـــا صــاحب العمـــل أو مـــن يمثلـ
 عالقة بتقديم الخدمات الفنية موضوع هذه التفاقية.

 
فيعتبــر ذلــك إذا تخلــف الفريــق الثــاني عــن تقــديم الخــدمات الفنيــة بالمســتوى المطلــوب  -ب 

ويحــق لصاحــب العمـــل فــي هـــذه الحالــة اتخـاذ الجـراءات الكفيلــة  جانبــه، نمـ“تقصـيرا 
وتتم الجـراءات وفقـا  الثاني،وذلك بعد إنذار الفريق  األخطاء،بتالفي التقصير وتصحيح 

 التفاقية.( من هذه 11للمادة )
 

ـــان   -( 7المــادة ) ــة،سري ـــدة  المباشـــرة، التفاقي ـــلم ـــد مــدة  ،العم  العمــل،تمدي
 المطلوبة:الخدمات  في تقديمالتأخر 

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

 

 المباشرة:تاريخ  -ب  
 يحدد تاريخ المباشرة بموجب كتاب خطي يوجهه صاحب العمل إلى الفريق الثاني.
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 العمل:مدة   -ج 
 والبالغة ضمن المدة المحددة لها هذه التفاقية إنجاز الخدمات المطلوبة منه بموجبلفريق الثاني ا ينبغي على

 ( يوما، 730)
 

                                                                            العمل: مدة تمديد  -د
 والقـدر النـوع مـن الخـدمات تلـك وكانـت اضـافيه خـدمات بطلـب العمل صاحب قـام إذا  - 1 

 فعلــى العمــل، ســير علــى تــؤثر طارئــة ظــروف جــدت أو لمــدة العمــ تمديــد يبــرر الــذي
 مرحلـه ألي التفاقيـة مـدة ويمـدد الثـاني الفريـق مـع الحالـة يـدرس ان العمـل صـاحب

 األمور. هذه مع يتناسب العمل بما مراحل من
م األعمال ألسباب ليس لها عالقة في تأخير تركيب أو استال العمل صاحب تسبب إذا  - 2

 عــن هــو نـاجم مــا عـــدا لــذلك فيمـــا تبعـا العمــل مـدة تمديــد يـتم فانــه ،بـالفريق الثـاني
 .مهامه أداء في الفريق الثاني تخلف

 
       التأخيـــر:  -هـ 

   تطبق غرامات التأخير في أي من الحاالتين أدناه:                  
بإتمام كامل الخدمات الفنية المطلوبة في هذه  بتنفيذ التزاماتهني إذا لم يقم الفريق الثا -1

فأن على  العطاء،وتأخر عن تنفيذ  بالتفاقية،التفاقية ضمن مدة العمل المحددة 
عن كل يوم تأخير غير  دينارا( 219)يقوم بدفع غرامة مقدارها  الثاني إنالفريق 
سواء لحق به ضرر مادي من جراء العمل  " لصاحبويعتبر هذا المبلغ مستحقا مبرر،

ويحـق لصاحب العمل أن يحسم هذا المبلغ من استحقاقات  يلحق.التأخير أو لم 
 .الفريق الثاني أو كفالته أو محتجزاته

الخدمات التشغيلية لدارة عمليات مركز التصال في تنفيذ إذا تأخر الفريق الثاني  -2
الدعم  ( وأعمالRFP) ضعرو ( من طلب تقديم ال3.2الوطني المعرفة في بند )

 3.2.1.4البند تحت المحددة  األداءحسب مؤشرات والخدمة لمستخدمي الخدمات و 
األول خصم المبالغ التي يتم  للفريقفيحق  ، (RFP)من طلب تقديم العروض

 (RFPمن طلب تقديم العروض )  3.2.1.4وفقا لما ورد تحت البند احتسابها 
لصاحب العمل أن يحسم هذا المبلغ من استحقاقات  ويحـق وحسب الشروط الواردة فيه

 .أو كفالته أو محتجزاته الشهرية  الفريق الثاني
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 :لفريق الثانيواجبات ا -( 8المـادة )
بأداء الواجبات المنصوص عليها في العرض المقدم منه والشروط  فريق الثانييقوم ال

 بهذه التفاقية.  ةالمحددة المرفق
 

 الفرعية:التنازل والعقود  - (9)المـادة 
ان يتنازل عن أي جزء من هذه التفاقية للغير او ان يعهد الى  لفريق الثانيل يحق ل  –أ   

القيام بأي جزء منها ما لم تنص على ذلك شروط الدعوة او عرض  ةفرعيجهة أي   
بيل لصاحب العمل الغاء التفاقية حيال أي تصرف من هذا الق ويحقالثاني الفريق 

 التفاقية.( من هذه 11)المادة  ألحكاموفقا" 
 

 الضافية:التغييرات واألعمال   -( 10المادة )
 نية أوفاليحق لصاحب العمل إجراء أي تعديل يراه ضروريا" في برنامج الخدمات  -أ 

ول تؤثر هذه التغييرات او الضافات على سريان هذه  إضافية،ة فنيتقديم خدمات 
د بدلت األتعاب والوقت المطلوب لألعمال الضافية الناتجة عن زيادة التفاقية وتحد

قيمة العمل ومدته عما ورد في التفاقية بالتفاق بين الفريقين بالتناسب مع طبيعة 
األعمال الضافية واألتعاب المحددة والمدة المطلوبة في التفاقية لألعمال بغض 

  النظر عن نسبة الزيادة أو النقص
حالة التي تكون طبيعة األعمال المشمولة في هذه التغييرات واألعمال وفي ال

الضافية من النوع الذي يتطلب تقديم خدمات تختلف عن تلك المشمولة في هذه 
 علىالثاني  الفريقو التفاقية، ففي مثل هذه الحالة يتم التفاق بين صاحب العمل 

 الضافية. بدل األتعاب المترتب على تلك التغييرات واألعمال
 

بإجراء التعديالت المطلوبة، وذلك بعد صدور األمر الخطي له من  لفريق الثانييلتزم ا –ب 
 قبل صاحب العمل.  

 

 :لفريق الثانيالتقصير من جانب ا -( 11المـادة )
حصل أثناء تنفيذ هذه التفاقية أي من  إذامقصرا" في أداء عمله  فريق الثانيال (: يعتبرأ/11)

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

 .فريق الثانيبسبب تقصير من جانب ال
عمال بمستوى ل يتناسب وأصول وأعراف ممارسة  فريق الثانيقدم ال - 2

 المهنة أو أهمل أو قصر في أداء مهامه.
تغيير أي من مستخدميه العاملين مخالفا بذلك عن  فريق الثانيتخلف ال - 3

 ( من هذه التفاقية.6التعليمات المحددة بالمادة )
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قام بالتلزيم من الباطن ألي جزء من المهام الموكولة إليه بدون موافقة  - 4
 صاحب العمل.

 .برنامجللبتقديم عمل يلبي المتطلبات األساسية  لفريق الثانيلم يلتزم ا - 5
 .دائنيهو أصبح غير ذي مالءة مالية، أو لجأ إلى مخالصة لصالح أعسر أ  - 6
طلب تقديم لم يلتزم الفريق الثاني بمؤشرات األداء المنصوص عليها في  -7

متتالية فيحق  أشهر-3لمدة  وذلك 3.2.1.4بند تحت   RFPالعروض 
 ب(./11للفريق األول انهاء التفاقية حسب تعليمات المادة )

 
أ( أعاله  إنهاء -11) في الفقرةالعمل في أي من الحالت المنصوص عليها  ب( لصاحب/11)

  -التفاقية بموجب الجراءات التالية :
 
  ( يوما" لتصويب المخالفة.14مع منحه مهلة لمدة ) فريق الثانيأول": توجيه إنذار أول لل  

 
( يوما" 14م توجيه إنذار ثاني له لمدة )للمخالفة، يت فريق الثانيفي حالة عدم تصويب ال ثانيا": 

 من تاريخ انتهاء النذار األول.
 

 في حالة مرور فترة النذار الثانية دون تصـويب للوضع أو اتخاذ إجراءات جادة ومقنعة ثالثـا":
لزالة األسباب المخالفة، يحـق لصـاحـب العمل إنهاء التفاقية ومصادرة كفالة حسن األداء 

ويقوم بإكمال الخدمات المطلوبة بواسطة أجهزته الخاصة أو أن يعمد إلى  أو جزء منها،
على ما قــدمه من  فريق الثاني القيام بمثل هذه الخدمات ، وتتم محاسبة المراكز أخرى 

الكلفة التي يتكبدها األتعاب و  من بــدلت خــدمــات لتاريخــه محســومــا" منه أي فروق 
 . صاحب العمل لنجاز الخدمات طبقا" لمتطلبات هذه التفاقية ويتم احتساب هذه الفروقات

 

يحق لصاحب العمل في الحالت الطارئة او الخاصة إنهاء التفاقية فورًا في أي من  رابعًا:
 أعاله.الحالت المنصوص عليها 

 
 

 العمل:احب إنهاء التفاقية من قبل ص -( 12المادة )
وبما  لفريق الثانييحق لصاحب العمل في أي وقت أن ينهي العمل بالتفاقية مع تعويض ا 

 % من قيمة األعمال المتبقية.10ل يزيد عن 
 
 

 :الثانيفريق إنهاء التفاقية من قبل ال -( 13المادة )
( يوما من تاريخ 90إذا لم يصدر صاحب العمل أمر المباشرة خالل ) .أ

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

 تاريخ استحقاقها.
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جـ. أعسر صاحب العمل أو تعرض لضائقة اقتصادية تمنعه من الستمرار في تنفيذ 
 التفاقية.

 

أن يطالب صاحب العمل إصدار أمر المباشرة او تسديد  فريق الثانيفعندها على ال
ب( والفقرة ) دفعة المستحقة له خالل عشرة أيام من انتهاء المدد المحددة بالفقرة )أ(ال

وإذا لم يقم صاحب العمل بإصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة  أعاله
يطالب صاحب العمل  أنالثاني لفريق فيحق ل هذه،خالل العشرة أيام  لفريق الثانيل

تعويض المناسب الناجم عن الخالل ول يعاد العمل بهذه بإنهاء التفاقية وتعويضه ال
 الفريقين.التفاقية ال بموافقة 

 

 العمل:مسؤوليات صاحب  -( 14المادة )
 .فريق الثانيالإلى تقديم المتطلبات األولية والمعلومات المتوفرة لديه  -1
وليساعد  ريق الثانيفبخبـرة منـاسبة يمثـــله للتـنسـيــق بـيــنه وبين ال شخصتسمية  -2

 في الحصول على المعلومات المذكورة أعاله. فريق الثانيال
بالدفعات المستحقة له في المواعيد المحددة  لفريق الثانيموافاة ا -3

  .التفاقيةبموجب هذه 
 

 العمل:مراحل ومدد   -( 15المــادة )
لتقديم جدول الزمني ال مسؤولياته باتباعوصاحب العمل وكل حسب  فريق الثانييلتزم ال 

 التفاقية.لألعمال المشمولة في هذه الفنية الخدمات 
 

 التسلم:شهادة  -( 16المادة )

الفريق الثاني  لىويسلمها ا شهادة التسلم  لعقد منتهيا ال بعد ان يصدر الفريق الول ا بر يعتل
ذ الخدمات الفنية لما فيه خصوص تنفيبتتضمن التاريخ الذي اتم فيه الفريق الثاني جميع التزاماته 

 الول.قناعة الفريق 
استالم كافة الخدمات ( يوما من تاريخ 28) خاللالتسلم ر شهادة ديص نى الفريق الول اعليتعين و 

م العقد، بصورة مقبولة لدى الفريق ابموجب أحك جميع العمالز جابعد انو ، الفنية من الفريق الثاني
 بموجب أحكام العقد. الثاني للفريقوردها اج عن حسن الداء الول يقوم الفريق الول بالفر 

 

 

   :المنجزةات غير ماللتزا
ين ولسـؤ م والفريـق الثـانييبقى كل من الفريـق الول  التسلممن اصدار شهادة  ملى الرغع

العقـد ان لـم تكـن قـد نفـذت بتـاريخ صـدور ا أي التزامات ناشئه عـن احكـام هـذبالوفاء  عن
حديــد ت متيــ ننــاء عليــه يبقــى العقــد ســاري المفعــول بــين الفــريقين الــى اوب الشــهادة،هــذه 

 قية تزامات المتبلطبيعة ومدى ال 
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 األتعاب:بدل  -( 17المادة )
 وكما هوشهرية  وبدلت اتعابالعقد على بدلت اتعاب بالمقطوع لتعاب الخاصة بهذا ت التشتمل بد .أ

 ههذ وسيتم تحديدل التعاب من هذه التفاقية خالصة بد –( 3محدد في ملحق التفاقية رقم )
 . للشروط المحددة بالعقد البدلت وفقا

 
ــى الفريــق الثــاني أن يضــمن أســعاره  .ب ــاليف الالزمــة لنجــاز الخــدمات عل  الفنيــة المطلوبــةجميــع التك

 .والمصاريفبموجب العقد بما فيها الرباح 
تي ورد ذكرها سابقا في هذه التفاقية وذلك تعاب لجميع األعمال الاأل بدل فريق الثاني يتقاضى ال .ت

 التفاقية.في الملحق رقم )ا( من هذه  والمواعيد المبينةالشروط بموجب 
 

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

        المناقصات.إيداع عروض بعد موعد  ضرائب جديدةاو  اي رسوملفرض 
جرى تخفيض رسمي على اي من الرسوم والضرائب المذكورة بالفقرة )أ(  إذااما    -ب 

فعندها تحسم تلك التخفيضات من  المناقصات،أعاله بعد موعد ايداع عروض 
 .الثانيلفريق استحقاقات ا

 
 

 العدلية:الخطارات  -( 19المادة )
 

جيه الخطارات العدليه لممارستة أي حق من حقوقة العقدية إن صاحب العمل معفى من تو 
او القانونية وتعتبر أي رسالة مسجلة مرسلة للفريق الثاني على عنوانه بمثابة اخطار عدلي 

 األحوال.في جميع 
 

  المخالصة:إقرار  -( 20المادة )
إقرار مخالصة حال تقديمه لكشف الدفعة النهائية ان يعطي صاحب العمل  فريق الثانيعلى ال

يثبت فيه ان كشف الدفعة النهائية يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة 
 فريق الثانيويشترط ان ل يسري مفعول اقرار المخالصة ال بعد قبض ال التفاقية،له بموجب 

 الدفعة.للمبالغ المستحقة له بموجب هذه 
 

 :الشعارات  -( 21المـادة )
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وتلك التي يقوم  لفريق الثانيلشعارات والمـراسالت التي يصدرها صاحب العمل الى اتبلغ ا
بإبالغها الى صاحب العمل وفقا لحكام العقد أما بالبريد المسجل او بإيداعها  فريق الثانيال

او بإرسالها الى أي عنوان آخر يعينه كل فريق لهـذه  منهما،لدى المكتب الرئيسي لكل فريق 
 يتم تحديده تالياالغاية و 

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

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

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

............................................................................................................. 
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 (1) التفاقية رقم ملحــق
  بـدلت األتعاب

 -يلي: وفقا" لما  فريق الثانيتعاب للاأل تدفع بدلت 
 

     لتوالتصاكلفة المكالمات  .1
 كل نهاية (Cost per Contact)والصادرة بدل المكالمات الواردة  فريق الثانيلل يدفع الفريق الول .أ

 الرسمية المقدمة الفواتيربناءا على ( من هذه التفاقية 3بالملحق رقم ) المحددة لألسعاروفقا شهر 
 .الفريق الول عليها وبعد موافقةمن الفريق الثاني 

 Cost per Contact and per) والتصالتبدل المكالمات  فريق الثانيلل وليدفع الفريق ال  .ب

Outbound call)   التي يتم تنفيذها فعال في نهاية كل شهر وفقا لالسعار المحددة بالجدول
من هذه  (Cost per Contact and Cost per Outbound call( )3المبينة بالملحق رقم )

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

 

  (Connectivity)  بدل توصيل خطوط الربط .2

الخاصة باألعمال  (Connectivity)بدل توصيل خطوط الربط  فريق الثانييدفع الفريق الول لل .أ
افة الى اتفاقية جودة من وثيقة العطاء والخاصة بالربط الفني بالض 3.3المشمولة تحت البند 

الرسمية المقدمة من الفريق الثاني  رالفواتي( الموقعة مع مزود الخدمة بناءا على SLAالخدمة )
كل شهر وفقا لالسعار المحدده بالملحق  في نهاية عليهاالول ومزود الخدمة وبعد موافقة الفريق 

ة من الفريق الثاني و بعد موافقة ( من هذه التفاقية بناءا على الفواتير الرسمية المقدم3رقم )
 الفريق الول عليها.

                                           ( Migration) الترحيل بأعمالبدلت التعاب الخاصة   .3
لالسعار  وفقاً  للفريق الثاني بعد تنفيذها فعالً  بالترحيليدفع الفريق الول بدلت التعاب الخاصة 

تير الرسمية المقدمة من الفريق الثاني ا( من هذة التفاقية بناء على الفو 3م )المحدده بالملحق رق
  وبعد موافقة الفريق الول عليها

 

  ( INTEGRATION COSTالتكامل ) بأعمالبدلت التعاب الخاصة  .4

 
مع  الموجود حاليا التفاعلية بإدامة الخدمات بدلت التعاب الخاصةللفريق الثاني يدفع الفريق الول  .أ

طلب تقديم العروض  في 2.3.1 المؤسسات المشمولة بخدمات مركز التصال )المدرجة بالقائمة رقم
(RFP)   تير رسمية اوبناء على فو  اشهر 3في نهاية كل ( 3المحددة بالملحق رقم ) لألسعاروفقا

 الفريق الول عليها. ةوبعد موافق
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تفاعلية جديدة مع مركز  بإضافة خدماتخاصة يدفع الفريق الول للفريق الثاني بدلت التعاب ال .ب
 وفقاالول الربط من الفريق الثاني والموفقة عليها من الفريق  اعمالانجاز حال تم  في التصال
 .عليهاتير رسمية وبعد موافقة الفريق الول افو  ( بناء على3المحددة بالملحق رقم ) لألسعار

                                                   INFRASTRUCTURE))بدل استخدام البنية التحتية  .5
الثاني وفقا لالسعار  التحتية للفريق باستخدام البنية يدفع الفريق الول بدلت التعاب الخاصة

الفريق الول  ةتير رسمية وبعد موافقاعلى فو  ءوبنا أشهر 6( في نهاية كل 3المحددة بالملحق رقم )
 عليها.
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  (2التفاقية رقم )

 نموذج عرض المناقصة
FORM of BID 

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

  
  ئيس لجنة العطاءات الخاصة:ر السيد 

والمواصـفات وجميـع الوثـائق الخاصـة  طبعد ان قمنا بزيارة موقع العمل ودراسة دقيقة للمخططـات والشـرو ( 1)
وتعليمــات   Request for Proposal (RFP) طلــب تقــديم العــروض بالعطــاء اعــاله بمــا فيهــا 

ــة الشــروط الالمناقصــة و  ــي المناقصــةو مرجعي و المالحــق الصــادرة و عــددها  التعليمــات للمشــتركين ف
الخاصة بانجاز اعمال العطاء المذكورة أعاله ، وتفهمنا ماهيتهـا  ودعوة العطاء ................. ملحقا

وجميـــع الظــروف المحيطــة بهــا وســائر العــادات المحليــة والرســوم والعمــال وغيرهــا مــن األمــور التــي لهــا 
نحـــــــــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــــــــوقعين ادنـــــــــــــــــــــــــــــــاه:  قــــــــــــــــــــــــــــــــة بهـــــــــــــــــــــــــــــــــا، فإننـــــــــــــــــــــــــــــــاعال

.....................................................................................................
 . 
عــرض بــأن نقـــوم بانجــاز كامـــل هــذه األعمــال المطلوبـــة واتمامهــا وصـــيانتها و ضــمان عيـــوب ن 

  -( 3ملحـق التفاقيـة رقــم )المــذكورة فـي  عطـاء وبالسـعارالتصـنيع فيهـا وفقـا" لشــروط ومواصـفات ال
)                       (        هالمــــالي بمبلــــغ إجمــــالي قــــدر ا بعرضــــنالمرفــــق  خالصــــة بــــدلت األتعــــاب

شامل الضريبة  ينار أردنيد.......................................................  ردنيًا فقطا يناراً د
 العطاء.أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقا" لنا بموجب شروط هذا  %16بنسبة المبيعات العامة على 

 
أن ننهـي ، و أن نباشر العمل خالل أسبوع من تاريخ امر المباشرة نتعهد في حالة قبول عرضنا هذاو  (  2) 

 ونسلم جميع األعمال المشمولة في العقد خالل مدة العمل المحددة في العقد.
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مـن التفاقيـة مـن 5حالـة قبـول عرضـنا أن نقـدم الكفالـة المطلوبـة لحسـن الداء وفقـا للمـادة  ونتعهد في(  3) 
ووفقـا"  لمبلـغ المـذكور فـي وثـائق العطـاءاك بمبلـغ يعـادل لـمصرف أو مؤسسة ماليــة مقبولة لديكم، وذ
 لنموذج الكفالة المرفق في وثائق العطاء .

 
ويبقـى       تقديم العـرضل( يوما" ابتداء من التاريخ المحدد 90)ونوافق على أن نلتزم بهذا العرض لمدة (  4)

 هذا العرض ملزما" لنا طيلة هذه المدة . 
 
 شــكالنيفــإن عرضــنا هــذا مــع قــرار الحالــة  ليهــا،ععــداد اتفاقيــة العقــد الرســمية والتوقيــع اوالــى أن يــتم (  5) 

 عقدا" ملزما" بيننا وبينكم . 
 
 . ملزمين بإحالة العطاء على أقل األسعار، وأنكم غير ملزمين لبداء أسباب ذلك( ونعلم كذلك بأنكم غير  6) 
 لعطاء : اهذا  قئالحظة : يشكل هذا النموذج جزءا" من وثام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شهر ....................... عام .........................رر في هذا اليوم ......................... من ح
ــــــــــــــــــــــاقص .......................................... توقيعــــــــــــــــــــــه وخاتمــــــــــــــــــــــه ....... اســــــــــــــــــــــم المن

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

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

 وقيعه ............................الشاهد : اسمه ........................................................ ت
 مكان عمله ...............................................................................................
 عنوانه ...................................................................................................

 

 
 

 
 
 

 (3حق التفاقية رقم )مل

 تعاباأل خالصة بدلت 
 % 33 بنسبة  شاملة الضريبة العامة على المبيعات

 

 السعر األفرادي المبلغ
 الرقم الوصف الوحدة الكمية

 فلس دينار كتابة فلس دينار

كلفة المكالمات و           -أ )*( بالعدد 6000000      1- 
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Contact لبدل االتصاالت ويتم احتساب هذا ا

وفقا لما هو مبين في الجدول ادناه 

(Cost per contact table)  في

 (3.2.3)البند 

     
2,000 

 مكالمة

 بالعدد

)**( 

)***( 

كلفة المكالمات واالتصاالت                -ب

(Outbound Calls)  ويتم احتساب

هذا    البدل وفقا لما هو مبين في 

 Outbound  Calls)الجدول ادناه 
table)   من  (3.2.3)وفي البند

 وثيقة العطاء

 شهربال شهر 24     

الربط  خطوط توصيل كلفة

(Connectivity)  لخاصةا 
 3.3 البند تحت باألعمال المشمولة

 بالربط والخاصة وثيقة العطاء من
 جودة اتفاقية الى الفني باإلضافة

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

2- 

      
  بالمقطوع
)***( 

 بأعمال الخاصة االتعاب بدالت
 الستخدام  (Migration) ليحرالت

 بالحكومة الخاصة التحتية البنية
 البند تحت االلكترونية والمشمولة

 العطاء وثيقة من (3.2.2.1)

رحيل كل البيانات والمعلومات . تأ

والربط مع أنظمة المؤسسات 

الحكومية من مركز االتصال الحالي 

للجديد مع ضمان استمرارية 

 الخدمة.
ب. ترحيل كل البيانات والمعلومات 

والربط مع أنظمة المؤسسات 

الحكومية من مركز االتصال الجديد 

للبنية التحتية لمركز االتصال 

ارة الوطني التي تعتزم وز

االتصاالت انشائها حال جاهزيتها 

 مع ضمان استمرارية الخدمة.
ت. ترحيل الربط المباشر بين أنظمة 

المؤسسسات الحكومية ومركز 

االتصال الوطني الحالي الى نظام 

الربط البيني الحكومي كما هو 

من وثيقة  5.9موصوف بالملحق 

 العطاء

3- 

      
بالمقطوع 

لمدة العقد 

)****( 

 الثاني للفريق االول الفريق يدفع. أ
 بادامة الخاصة االتعاب بدالت

 مع حاليا الموجود التفاعلية الخدمات
مركز  بخدمات المشمولة المؤسسات

  رقم بالقائمة المدرجة (االتصال
 نهاية في )العطاء وثيقة من 2.3.1

4- 
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 فواتير على اشهر وبناء 3 كل
االول  الفريق موافقة رسمية وبعد

 (3.3.3) تحت البند ةوالمشمول عليها

 وثيقة العطاء من

 بالمقطوع      

 للفريق الثاني االول الفريق يدفع . ب
 بإضافة االتعاب الخاصة بدالت

مركز  مع جديدة خدمات تفاعلية

(  IVR خدمة مع ربط( مثال االتصال

من  الربط اعمال تم انجاز حال في

 من والموافقة عليها الثاني الفريق
 فواتير على بناءاالول  الفريق

االول  الفريق موافقة رسمية وبعد

 تحت البند والمشمولة . عليها
 . وثيقة العطاء من  (3.3.3)

 

 شهر 24     
 شهربال

)****( 

 التحتية  البنية استخدام بدل

(INFRASTRUCTURE) 

 من (3.3)البند  تحت والمشمولة
 العطاء وثيقة

5- 

 
قيمة العطاء االجمالية شاملة جميع 

ضريبة اللرسوم والضرائب بما فيها ا

 %16بنسبة  المبيعاتالعامة على 

 

  المجموع رقما 

  ةالمجموع كتاب 

 

 وفقا تنفيذها يتم التي الفعلية الكميات حسب واالتصاالت المكالمات هذه كلفة عن الثاني الفريق محاسبة مسيت (*) 
 تقديم طلب من 3.2.2.6 البند تحت الواردة للمعادلة قاوف و (Cost per Contact) أدناه للجدول لألسعار المحددة

 .(RFP)العروض 

 و و تنفيذها يتم التي الفعلية الكميات حسب االتصاالت و المكالمات هذه كلفة عن الثاني الفريق محاسبة سيتم (**)
 3.2.2.6 البند حتت الواردة للمعادلة وفقا) (Cost per Campaign Contact) أدناه للجدول لألسعار المحددة فقا
 .(RFP)العروض  تقديم طلب من

 .االول الفريق طلب على بناء تنفيذها يتم اختيارية بنود (***)
 ستتم العقد مدة خالل (Infrastructure) اليها والتحول التحتية البنية بناء بإنجاز العمل صاحب قام اذا (****)

 البند تحت المحددة االتعاب لبدالت وفقا به الخاصة التحتية بنيةال الستخدام الفعلية المدة عن الثاني محاسبة الفريق
 يحق وال الملحق نفس من (3) رقم البند على ذلك ويطبق االتعاب بدل خالصة (3) رقم االتفاقية ملحق من (6)

  .ذلك على اضافية ليفاتك باي االول الفريق مطالبة الثاني للفريق
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*Cost per Contact Table 

 

Contact Bands Agent Minute Cost IVR Minute Cost 

< 6,000   

6,000 - 30,000   

30,000 - 80,000   

80,000 - 150,000   

150,000 - 200,000   

> 200,000   

Contact Bands e-Mail SMS 

< 200   

200 – 1,000    

1,000 – 2,000    

2,000 – 4,000   

> 4,000   

 

**Cost per  outbound (Campaign) Call Table 

 

Contact Bands (Inbound & Outbound 
Bracket) 

Agent Minute Cost (Outbound) 

< 6,000  

6,000 - 30,000  

30,000 - 100,000  

100,000 - 200,000  

200,000 - 500,000  

500, 000 – 1,000,000  

> 1,000,000  
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 (4ملحق رقم )
  ة حسن األداءنموذج كفال

 إلى السادة :
 

 …………………......يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا...................................................
 

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

 ...............................……………………...........................بخصوص العطاء رقم 
 

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

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

نية ووفقا لشروط التفاقية فديم الخدمات البتق لفريق الثانيوذلك مقابل كفالة حسن األداء لضمان التزام ا
 الخاصة بالعطاء أعاله .

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

 . فريق الثانيالنظر عن أي معارضة من جانب ال
 

% من مدة التفاقية او بعد 25ولمدة تزيد نسبتها ب وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها 
  -انقضاء ثالثة اشهر من انتهاء مدة التفاقية أيهما اكثر وتحدد  مبدئيا" :

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

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

 وقيع الكفيل/مصرف : ...........................ت
 المفوض بالتوقيــع : ...........................
 بحضــور وشهادة : ...........................

 التـــــــاريخ : ...........................
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 (5ملحق رقم )
 نموذج مخالصة نهائية

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

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

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

............................................................................................................ 
 فقط دينارا  .......................( بلغ)....................................................مقبضنا من أننا ب

 ينارًا أردنيا د................................................................................................
 ......................................................وع ......ذلك قيمة الدفعة النهائية المستحقة عن مشر و 

............................................................................................................ 
 ......................................................................................وضوع العطاء رقم م
أي  نحكومة المملكة األردنية الهاشمية م.............................................و بهذا فإننا نبرىء ذمة و 

 عاما" شامال" مطلقا" ال رجعة فيه . إبراءحق أو عالقة بالمشروع المبين أعـاله 
 
 
 عليه نوقع تحريرا" في و 

 
 
 
 
 ســـــم المناقص : ا

 :  ـعلمفوض بالتوقياسم ا
 توقيع المفوض بالتوقيع : 

 الخـاتــــــــم : 
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 (6ملحق رقم ) 
 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

يخ صدورها أو لحين توقيع االتفاقية مـع أحد ( يوما" من تار90تبقى هذه الكفالة سارية المفعول لمدة )و

 . أيهما أسبقالمناقصين 

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

          المناقص.                       

 

                         

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

بصفته ...................................... ......................اسم المفوض بالتوقيع ........  

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

 
 


