اتفاقية خدمات فنية
لمعطاء الخاص بإدارة مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالوزارة
وبرنامج الحكومة االلكترونية

الدائرة  :و ازرة االتصاالت و تكنولوجيا المعمومات /برنامج الحكومو االلكترونيو
الفريق األول  :صاحب العمل  :و ازرة االتصاالت و تكنولوجيا المعمومات
الفريق الثاني( :الفريق الثاني)
العطاء رقم( :رقم العطاء)
تاريخ توقيع اإلتفاقية( :يوم  /شهر  /سنة)
مدة العمل )365( :يوماً من تاريخ أمر المباشرة
قيمة اإلتفاقية( :قيمة االتفاقية) دينا اًر شاممة جميع الرسوم والضرائب بما فييا الضريبة العامة عمى المبيعات
 قيمة غرامة التأخير :سيتم خصم غرامات التأخير وفقا لما هو محدد في اإلتفاقية تحت المادة
.

( -7ىـ)

اتفاقية خدمات فنية
لمعطاء الخاص بترويج الخدمات اإللكترونية
حررت ىذه اإلتفاقية في ىذا اليوم (اليوم) من شير (شير) سنة (سنة) بين الفريقين:
الفريق األول :صاحب العمل :و ازرة االتصاالت و تكنولوجيا المعمومات
ويمثمو :معالي وزير اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
الفريق الثاني:
ويمثمو :
لما كان الفريق األول راغباً في الحصول عمى الخدمات الفنية المذكورة في العرض المرفق المقدم من الفريق
الثاني والذي يشكل جزءا ال يتج أز من ىذه اإلتفاقية ويق أر معيا ،ولما كان قد قبل بعرض الفريق الثاني المقدم

إليو بتاريخ (يوم  /شير  /سنة) ،فقد تم اإلتفاق بين الفريقين عمى ما يمي:

أ -اعتماد الكممات والعبارات الواردة في ىذه اإلتفاقية وذلك باإلضافة إلى التعاريف الواردة في المادة (
 ) 1من شروط ىذه اإلتفاقية.

ب -اعتبار الوثائق المدرجة أدناه جزءاً ال يتج أز من ىذه اإلتفاقية وتعتبر في مجموعيا وحده متكاممة،
ويكون ترتيب أولوية الوثائق حسب التسمسل التالي:

 اتفاقية العقد في حال إعدادىا

 قرار الموافقة عمى اإلحالة وكتاب القبول الذي يبمغ بو الفريق الثاني بذلك
 الشروط الخاصة لإلتفاقية
 الشروط العامة لإلتفاقية

 وثيقة طمب تقديم عروض ) (RFPوالمالحق الصادرة بموجبيا
 العرض المقدم من الفريق الثاني

ت -قيمة اإلتفاقية  )( :دينار أردني شاممة جميع الرسوم والضرائب بما فييا الضريبة العامة عمى
المبيعات.

ث -مدة العمل  365( :يوما من تاريخ أمر المباشرة)

ج -يتعيد الفريق الثاني بتقديم الخدمات الفنية المطموبة منو في ىذه اإلتفاقية وانجازىا وفقا لمشروط
والمتطمبات الواردة فييا.

ح -يتعيد الفريق األول بأن يدفع لمفريق الثاني قيمة اإلتفاقية (بدل أتعابو) المذكورة باإلتفاقية وفقا
لمشروط والمواعيد وباألسموب المحدد لذلك في الممحق رقم ( )1من الشروط العامة لقـاء قيـام الفريق

الثاني بالخدمات الفنية المطموبة منو بموجب ىذه اإلتفاقية.

وبناء عمى ما ذكر أعاله ،جرى توقيع اإلتفاقية وابراميا في التاريخ المذكور أعاله.
الفريق األول

الفريق الثاني

التوقيع………………………………… :

التوقيع.…………………………… :

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

االسـم …..........................… :

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

الوظيفة............................... :

قد شيد عمى ذلك :
التوقيع..…………………………………:

التوقيع………………………………:

االسـم……………………………………:

االسم………………………..........:

الشروط الخاصة لل تفاقية
التزامات الفريق الثاني:
أ -يمتزم الفريق الثاني بأداء الخدمات المطموبة والقيام بواجباتو عمى درجة عالية من العناية واإلتقان،
وبفعالية وكفاءة واقتصادية كما ىو متبع ومتفق في أعمى مستويات األساليب والممارسات المينية.

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

ويتعيد الفريق الثاني بأن يتصرف بإخالص وأمانة في تقديمو المشورة لمفريق األول في أي حيثية

تتعمق باإلتفاقية أو بالخدمات المطموبة ،وأن يساند ويصون مصالح الفريق األول المشروعة في أي
تعامل مع المتعاقدين من الباطن أو أي طرف ثالث.

ب -إن أتعاب الفريق الثاني المتصمة بيذه اإلتفاقية أو الخدمات المطموبة ىي األتعاب الواردة في ىذه
اإلتفاقية فقط .وال يجوز لمفريق الثاني قبول أي عمولة أو خصم أو ما شابو من الدفعات أو

المكافآت المتصمة بيذه اإلتفاقية أو الخدمات المطموبة أو أثناء قيامو بواجباتو التعاقدية بموجب ىذه

اإلتفاقية  .كما يمتزم الفريق الثاني بأن يمزم جميع مستخدميو وموظفيو ووكالئو والمتعاقدين من
الباطن ووكالئيم بذلك.

ت -يمتزم الفريق الثاني بتقديم كافة الخدمات الفنية المذكورة في اإلتفاقية وفي العرض المقدم منو بنفسو
ويكون مسؤوال عن تسميم كافة األعمال الواردة في العرض المقدم منو ضمن المواعيد والمواصفات

المحددة في ىذه اإلتفاقية والمذكورة في عرضو والمتفق عمييا.

ث -يمتزم الفريق الثاني ،إن كان يجوز لو التعاقد من الباطن وفقا لشروط اإلتفاقية و/أو عرضو الموافق
عميو من قبل الفريق األول ،بأخذ موافقة الفريق األول عمى أي من المقاولين الفرعيين أو المقاولين
من الباطن يرغب بإبرام عقود معيم والمتعمقة بأية أعمال واردة ضمن العرض المقدم منو وأحكام ىذه

اإلتفاقية.

ج -يمتزم الفريق الثاني ،إذا تطمبت التزاماتو الواردة في العرض المقدم منو والموافق عمية من قبل الفريق

األول ،بالتعاقد مع شركات متخصصة في مجال اإلنتاج و الدعاية واإلعالم لغايات تقديم الخدمات
االستشارية الالزمة لممشروع أو أي أعمال أخرى وعمى أن يتم أخذ موافقة الفريق األول عمى تمك

الشركات المتخصصة.

يمتزم الفريق الثاني بتنفيذ كافة األعمال الواردة في عرضو ضمن مدة العمل المحددة في ىذه اإلتفاقية

وحسب جدول مراحل التنفيذ المتضمن في العرض المقدم منو أو تمك التي يتم االتفاق عمييا مع الفريق
األول.

حقوق الفريق الول:
أ -لمفريق األول إصدار التعميمات والتوجييات والمالحظات كمما كان ذلك ضروريا لمفريق الثاني التي
تتعمق بأعمال الفريق الثاني في ىذه اإلتفاقية ،وعمى الفريق الثاني االلتزام بمحتوى ىذه التعميمات
والتوجييات والمالحظات.

ب -لمفريق األول القيام بأعمال التدقيق عمى الخدمات الفنية المقدمة من الفريق الثاني ومقارنتيا مع
الجداول الزمنية ومؤشرات األداء في أي وقت.

ت -لمفريق األول حق اإلشراف المباشر عمى أعمال الفريق الثاني اليومية وغيرىا في أي وقت وألي
سبب كان.

ث -ال يكون لمفريق األول أي صمة وظيفية مع موظفي الفريق الثاني الذين يتم استخداميم حيث يعتبروا
عاممين لدى الفريق الثاني بعالقة مباشرة مع الفريق الثاني.

حقوق الممكية الفكرية:
أ -تكون كافة حقوق الممكية الفكرية المتعمقة باألعمال المنفذة من قبل الفريق الثاني وفق العرض المقدم

منو ممكاً حصريا لمفريق األول ومن ضمنيا أي إعالنات ترويجية مطبوعة أو مرئية أو مسموعة أو
تصاميم وجميع الوثائق والمواصفات والتقارير المسممة وال يجوز لمفريق الثاني استعماليا .يحق
لمفريق الثاني اإلشارة إلى نوعية الخدمات وليست تفاصيميا التي قدمت لمفريق األول وذلك

الستعماليا ضمن السيرة الذاتية أو الموقع االلكتروني.

ب -تؤول حقوق الممكية الفكرية إلى الفريق األول فيما يتعمق بما ينتج عن أعمال التصميم والتطوير التي
يقدميا الفريق الثاني .ويتعيد الفريق الثاني بأن ينقل إلى الفريق األول جميع ما يتعمق من مواد

ناتجة عن األعمال الفنية كالوثائق والتصاميم وأي أشياء أخرى تشكل جزءاً من حقوق الممكية

الفكرية لمفريق األول ،ومن شأنيا أن تتمم وتكمل ىذه الحقوق .وتشمل حقوق الممكية الفكرية حقوق
الطبع ،والعالمات التجارية ،والتصاميم ،وبراءات اإلختراع ،وحقوق الممكية الفكرية األخرى.

ت -يتعيد الفريق الثاني بالرد عمى أي ادعاءات أو دعاوى تصدر من الغير وتتعمق بحقوق الممكية
الفكرية ألي من األعمال الفكرية المقدمة من الفريق الثاني وفق ىذه اإلتفاقية أو حقوق الممكية
الفكرية المقررة لمفريق األول بموجب ىذه اإلتفاقية و حتى بعد انتياء مدتيا.

ث -يتعيد الفريق الثاني بأنو اتخذ أو سيتخذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة ليكون ترخيص أو نقل
ممكية حقوق الممكية الفكرية إلى الحكومة األردنية لألعمال الفكرية المقدمة أو تطوير وثائق أو
غيرىا قانونيا ومتفقا وأحكام القانون وأنو مخول قانونيا لمقيام بجميع األعمال الواردة في عرضو،

ويتحمل أية أضرار أو دعاوى قد تتحقق لمفريق األول نتيجة عدم الت ازمو بذلك.

سرية المعمومات:
أ -يمتزم الفريق الثاني بحفظ سرية المعمومات التي قد تعطى لو من قبل الفريق األول وذلك لتمكينو من
القيام بواجباتو التعاقدية في ىذه اإلتفاقية  ،أو التي قد تصل إليو بأي طريقة كانت سواء في المراحل

التحضيرية لمعمل أو أثناء العمل بعد االنتياء منو كما ويمتزم الفريق الثاني بعدم إفشاء ىذه

المعمومات إلى أي طرف ثالث.

ب -ويبقى التزام الفريق الثاني بحفظ سرية المعمومات وعدم إفشاءىا إلى أي طرف ثالث مستم ار حتى بعد
اإلنتياء من العمل عمى المشروع الوارد في اإلتفاقية .كما يمتزم الفريق الثاني بعدم إفشاء ىذه
المعمومات إلى اإلداريين والموظفين العاممين لديو إال من يعمل منيم بصورة مباشرة عمى األعمال

الواردة في العقد.

ت -المعمومات ذات الطابع السري ولغايات ىذا العقد تشمل عمى سبيل المثال ال الحصر جميع
المعمومات سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة ،التي قد تصل إلى الفريق الثاني شفاىا أو كتابة أو

بأي طريقة أخرى ،وتتعمق بالفريق األول (و ازرة االتصاالت و تكنولوجيا المعمومات) أو حكومة
المممكة األردنية الياشمية بجميع و ازراتيا ومؤسساتيا ورعاياىا ،كالمعمومات المتعمقة بالمواصفات

والمقاييس لمحواسب المستخدمة ،وأماكن وجودىا ،والتصاميم

والرسومات لشبكة الحواسب،

اإلحصائيات المتعمقة بالمواقع االلكترونية أو غيرىا ،وأي معمومات مخزنة في الحواسب ،أو وسائط
التخزين االلكترونية وغير االلكترونية األخرى ،والوثائق المتعمقة بالبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو

الشبكة الحاسوبية المستخدمة ،والوثائق المتعمقة باألعمال اإلدارية وشؤون الدولة ،وأي وثائق أخرى،
والممخصات والتقارير والدراسات والبيانات والسجالت االلكترونية وغير االلكترونية ميما كان

موضوعيا ،وأي خطط حالية أو مستقبمية ،وأي معمومة سواء تم التأشير عمييا بأنيا ذات طابع سري
أو خاص أو لم يتم التأشير.

ث -ال تعد المعمومات ذات طابع سري إذا أصبحت ىذه المعمومات جزء من المعمومات المتاحة لمعامة
عن غير طريق اإلخالل بالتزام الوارد في ىذه المادة.

ج -ال يعد إخالال ليذه المادة إذا كان ىناك واجب قانوني يفرض عمى الفريق الثاني اإلفصاح عن ىذه
المعمومات.

الخالفات والمنازعات:
أ -يحال أي خالف ينشأ عن ىذه اإلتفاقية أو يتعمق بيا أو أي إخالل بيا إلى المحاكم االردنية
المختصة

الشروط العامة إل تفاقية تقديم الخدمات الفنية
المـادة ( – )1التعاريف :
تكون لمكممات الواردة في ىذه اإلتفاقية المعاني المحددة ليا تاليا إال إذا دلت القرينة عمى غير

ذلك -:
-

الحكومــة :حكومة المممكة األردنية الياشمية.

صاحب العمل :الفريق المشار إليو في ىذه اإلتفاقية كفريق أول والذي يتعاقد مع الفريق

الثاني إلنجاز الخدمات الفنية التي تشمميا اإلتفاقية ،أو أي جية أخرى يفوضيا صاحب
العمل لممارسة صالحيات ومسؤوليات الفريق األول ،عمى أن يتم إعالم الفريق الثاني بذلك

خطياً.

 ممثل صاحب العمل :الشخص الذي يعينو صاحب العمل لمتابعة أعمال الفريق الثاني
بموجب ىذه اإلتفاقية ويتمتــع بالصالحي ــات التي يتم تحديدىا لو من قبل صاحب العمل

كما يجري اطالع الفريق الثاني عمييا.

 الفريق الثاني :المركز أو الشركة المشار إلييا في اإلتفاقية كفريق ثاني والتي تعاقدت مع
صاحب العمل ألداء الخدمات الفنية وفقاً ليذه اإلتفاقية.

 ممثل الفريق الثاني :الشخص الذي يسميو الفريق الثاني لتمثيمو في العقـد ،أو مـن يعينـو مـن
وقت الخر ليتصرف نيابة عنو.

 الخــدمات الفنيــة :تعنــي بتخطــيط وتنفيــذ حمــالت دعائيــة لمتــرويج لبوابــة الحكومــة االلكترونيــة
وفقاً لما ىو محدد في ىذه اإلتفاقية ووثائق العطاء ومالحقيا والشروط الخاصة بيا.

 عرض المناقصة ) :(Form of Bidالعرض المسعر المقدم من الفريق الثاني إلـى صـاحب
العمل إلنجاز الخدمات الفنية بموجب أحكام ىذه اإلتفاقية.

 ق ـرار اإلحالــة :القبــول الرســمي مــن صــاحب العمــل لعــرض المناقصــة مــع أي شــروط إضــافية
اتفق الفريقان عمييا قبل توقيع اإلتفاقية.

 كتاب القبول :ىو الكتاب الذي يبمغ بو المناقص بقرار اإلحالة.

قيمــة اإلتفاقيــة :المبمــغ اإلجمــالي المــذكور فــي ق ـرار اإلحالــو ويكــون خاضــعاً ألي زيــادة أو
نقصان قد ينجم عن تطبيق شروط اإلتفاقية.

 الموافقــة :الموافقة الخطية أو الموافقة الشفوية التي يتموىا تأكيد خطي.

 مـــدة العمـــل :ىــي المــدة المحــددة باإلتفاقيــة إلنجــاز األعمــال موضــوع ىــذه اإلتفاقيــة والبالغــة
( )365يوما وتقاس بالتوقيت الشمسي وبعدد األيام التقويمية وليس بأيام العمل.

 الوثائق :ىي الوثائق المدرجة في ىذه اإلتفاقية والتي تعتبر جزء منيا.

 عرض المناقص :يعني العرض الفني والعرض المالي المقدمان من الفريق الثاني إلى
صاحب العمل إلنجاز الخدمات الفنية بموجب أحكام ىذه اإلتفاقية.
المادة (  – ) 2وصف العمل في نطاق اإلتفاقية:
بـدون اإلخــالل بنطــاق العمـل المحــدد فــي وثـائق العطــاء ،عمــى الفريـق الثــاني أن يقــوم بإنجــاز

األعمال التالية إضافة إلى أي أعمال أخرى مشمولة بإطار عمل ىذه اإلتفاقية:

أ -ادارة مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالو ازرة وبرنامج الحكومة االلكترونية
ب -حمالت ترويجية عمى مواقع التواصل اإلجتماعي
ت -المؤثرين الرئيسيين )(Key Influencer
ث -برنامج مراقبة مواقع التواصل االجتماعي
ج -التدريب و نقل المعرفة

المادة (  – ) 3المغة والقانون المعتمدان:
أ -تكون اإلتفاقية بالمغة العربية ،بما في ذلك جميع المراسالت والشروط المتعمقة بيا ،إال

أنو يجوز أن تكون المواصفات والتقارير الفنية بالمغة االنجميزية واذا حررت اإلتفاقية
بالمغتين العربية واإلنجميزية ووقع خالف عمى التفسير يكون النص بالعربية ىو المعتمد.

ب -تسري جميع أحكام القوانين واألنظمو والتعميمات األردنية النافذة المفعول عمى ىذه
اإلتفاقية عند التوقيع عمييا ويرجع إلييا في تطبيق شروطيا بما فييا قوانين الممكية

الفكرية.

المادة (  – ) 4الضرائب والرسوم:

أ -يخضع الفريق الثاني لجميع القوانين واألنظمو والتعميمات المعمول بيا في المممكة فيما

يخص الرسوم والضرائب بما فييا الضريبة العامة عمى المبيعات إال إذا ورد نصاً خالفاً

لذلك باإلتفاقية.

ب -عمى الفريق الثاني دفع رسوم طوابع الواردات والجامعات قبل توقيع اإلتفاقية عن كامل
السعر المقدم شامالً جميع الرسوم والضرائب بما في ذلك الضريبة العامة عمى المبيعات
حسب القوانين واألنظمة والتعميمات الخاصة بذلك والمعمول بيا.

المادة (  – ) 5كفالة حسن الداء:
عمى الفريق الثاني بعد تبمغو قرار اإلحالة وقبل توقيع اإلتفاقية أن يقدم لصاحب العمل

خالل أربعة عشر يوما من تاريخ إبالغو بقرار اإلحالة كفالة حسن األداء ضمانة لتقديمو
الخدمات الفنية وقيامو بكامل التزاماتو بموجب اإلتفاقية ولمدة اإلتفاقية وتكون الكفالة

بنسبة  %11من قيمة اإلتفاقية صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية مرخصة لمعمل في

األردن وحسب نموذج الكفالة الوارد في ممحق اإلتفاقية رقم ( ،)3واذا تطمب األمر تمديد

الكفالة ألي سبب فيحق لصاحب العمل طمب تمديدىا عمى حساب الفريق الثاني لثالثة
أشير قابمة لمتجديد لمدد مماثمة حسب متطمبات سير العمل ،وعمى صاحب العمل

اإلفراج عن ىذه الكفالة بعد انتياء مدتيا واستالم األعمال استالما نيائياً.
المادة (  – ) 6مستوى الداء:
أ -يمتزم الفريق الثاني ببذل كل عناية ومواظبة ألداء واجبـاتو المطموبة عمى أعمى مستويات
الممارسة المينية وأن يستخدم األشخاص المؤىمين كل فـي مجـال اختصـاصو وخبـ ـرتو،
واذا ما تحقق لصاحب العمل بأن مستوى األداء الميني لمفريق الثاني ال يتفق والدرجة

المطموبة  ،فإنو يجب عمى الفريق الثاني أن يستخدم خبرات فنية جديدة لتصحيح الوضع
وعمى الفريق الثاني أن يأخذ في اإلعتبار المالحظات التي يوجيو بشأنيـا صاحب العمـل
أو مـن يمثمــو أو يطمبيا منو في كل ما لو عالقة بتقديم الخدمات الفنية موضوع ىذه

اإلتفاقية.

ب -إذا تخمف الفريق الثاني عن تقديم الخدمات الفنية بالمستوى المطموب فيعتبر ذلك
تقصي اًر من جانبو ،ويحـق لصاحـب العمـل فـي ىــذه الحالة اتخاذ اإلجراءات الكفيمة

بتالفي التقصير وتصحيح األخطاء ،وذلك بعد إنذار الفريق الثاني  ،وتتم اإلجراءات

وفقا لممادة ( )11من ىذه اإلتفاقية.
المادة ( – ) 7

(/7أ) :سريان مفعول اإلتفاقية:
أ -يسري مفعول ىذه اإلتفاقية لدى توقيعيا من قبل الفريقين.
(/7ب) :تاريخ المباشرة:
أ -يحدد تاريخ المباشرة بموجب كتاب خطي يوجيو صاحب العمل إلى الفريق الثاني.
(/7ج) :مدة العمل:
أ -ينبغي عمى الفريق الثاني إنجاز الخدمات المطموبة منو بموجب ىذه اإلتفاقية ضمن
المدة المحددة ليا والبالغة( )365يوما ،من تاريخ أمر المباشرة.
(/7د) :تمديد مدة العمل:
أ -إذا قـام صاحب العمل بطمب خدمات إضافية وكانت تمك الخدمات من النوع والقدر
الذي يبرر تمديد مدة العمل أو جدت ظروف طارئة تؤثر عمى سير العمل ،فعمى

صاحب العمل أن يدرس الحالة مع الفريق الثاني ويمدد مدة اإلتفاقية ألي مرحمة من
مراحل العمل بما يتناسب مع ىذه األمور.

ب -إذا تسبب صاحب العمل في تأخير تنفيذ أو استالم األعمال ألسباب ليس ليا عالقة
بالفريق الثاني ،فانو يتم تمديد مدة العمل تبعا لذلك فيمــا عـدا مـا ىو ناجم عن تخمف

الفريق الثاني في أداء ميامو.
(/7ه) :التأخيـــر:

 -1إذا لــم يق ــم الفري ــق الث ــاني بتنفي ــذ التزامات ــو بإتمــام كام ــل الخ ــدمات الفني ــة المطموب ــة ف ــي ى ــذه
االتفاقيــة ضــمن مــدة العمــل المحــددة باالتفاقيــة و البالغــة ( )365يومــا مــن تــاريخ أمــر المباش ـرة ،
وتأخر عن تنفيذ العطـاء  ،فـأن عمـى الفريـق الثـاني إن يقـوم بـدفع غ ارمـة مقـدارىا ( )16دينـا ار ،
عن كل يوم تأخير غير مبرر ،ويعتبر ىذا المبمغ مستحقا" لصاحب العمل سواء لحـق بـو ضـرر

مادي من جراء التأخير أو لم يمحق  .ويحـق لصاحب العمل أن يحسم ىذا المبمغ من استحقاقات
الفريق الثاني أو كفالتو أو محتجزاتو.
 .2يحدد سقف ليذه الغرامة حده األعمى ( %)11من قيمة االتفاقية.

المـادة ( – ) 8واجبات الفريق الثاني:
أ -يقوم الفريق الثاني بأداء الواجبات المنصوص عمييا في العرض المقدم منو والشروط
المحددة المرفقة بيذه اإلتفاقية.
المـادة (  – )9التنازل والعقود الفرعية:
أ -ال يحق لمفريق الثاني أن يتنازل عن أي جزء من ىذه اإلتفاقية لمغير أو أن يعيد إلى أي
جية فرعية القيام بأي جزء منيا ما لم تنص عمى ذلك شروط الدعوة أو عرض الفريق

الثاني ويحق لصاحب العمل إلغاء اإلتفاقية حيال أي تصرف من ىذا القبيل وفقاً الحكام

المادة ( )11من ىذه اإلتفاقية.
المادة ( – )10التغييرات والعمال اإلضافية:

أ -يحق لصاحب العمل إجراء أي تعديل يراه ضرورياً في الخدمات المشمولة في العطاء ،
وال تؤثر ىذه التغييرات أو اإلضافات عمى سريان ىذه اإلتفاقية وتحدد بدالت األتعاب

والوقت المطموب لألعمال اإلضافية الناتجة عن زيادة قيمة العمل ومدتو عما ورد في

اإلتفاقية باإلتفاق بين الفريقين بالتناسب مع طبيعة األعمال اإلضافية واألتعاب المحددة
والمدة المطموبة في اإلتفاقية لألعمال بغض النظر عن نسبة الزيادة أو النقص.

ب -وفي الحالة التي تكون طبيعة األعمال المشمولة في ىذه التغييرات واألعمال اإلضافية
من النوع الذي يتطمب تقديم خدمات تختمف عن تمك المشمولة في ىذه اإلتفاقية ،يتم

اإلتفاق بين صاحب العمل والفريق الثاني عمى بدل األتعاب المترتب عمى تمك التغييرات
واألعمال اإلضافية.

ت -يمتزم الفريق الثاني بإجراء التعديالت المطموبة ،وذلك بعد صدور األمر الخطي لو من
قبل صاحب العمل.

المـادة ( – )11التقصير من جانب الفريق الثاني:
(/11أ) :يعتبر الفريق الثاني مقص اًر في أداء عممو إذا حصل أثناء تنفيذ ىذه اإلتفاقية أي
من الحاالت التالية:

أ -أي تأخير غير مبرر في إنجاز العمل والواجبات وتقديم الخدمات المطموبة بسبب
تقصير من جانب الفريق الثاني.

ب -قدم الفريق الثاني عمالً بمستوى ال يتناسب وأصول وأعراف ممارسة المينة أو أىمل أو
قصر في أداء ميامو.

ت -تخمف الفريق الثاني عن تغيير أي من مستخدميو العاممين مخالفا بذلك التعميمات
المحددة بالمادة ( )6من ىذه اإلتفاقية.

ث -قام بالتمزيم من الباطن ألي جزء من الميام الموكولة إليو بدون موافقة صاحب العمل.
ج -لم يمتزم الفريق الثاني بتقديم عمل يمبي المتطمبات األساسية لمبرنامج.

ح -أعسر أو أصبح غير ذي مالءة مالية ،أو لجأ إلى مخالصة لصالح دائنيو.
(/11ب) :لصاحب العمل في أي من الحاالت المنصوص عمييا في الفقرة (/11أ) أعاله
إنياء اإلتفاقية بموجب اإلجراءات التالية:

أوال" :توجيو إنذار أول لمفريق الثاني مع منحو ميمة لمدة ( )11يوماً لتصويب المخالفة.

ثانيا" :في حالة عدم تصويب الفريق الثاني لممخالفة ،يتم توجيو إنذار ثاني لو لمدة ()11
يوماً من تاريخ إنتياء اإلنذار األول.

ثالثـا" :في حالة مرور فترة اإلنذار الثانية دون تصـويب لموضع أو اتخاذ إجراءات جادة
ومقنعة إلزالة األسباب المخالفة ،يحـق لصـاحـب العمل إنياء اإلتفاقية ومصادرة كفالة
حسن األداء أو جزء منيا ،ويقوم بإكمال الخدمات المطموبة بواسطة أجيزتو الخاصة

أو أن يعمد إلى مراكز أخرى القيام بمثل ىذه الخدمات ،وتتم محاسبة الفريق الثاني
عمى ما قــدمو من خــدمــات لتاريخــو محســوم ـاً منو أي فروق من بــدالت األتعاب

والكمفة التي يتكبدىا صاحب العمل إلنجاز الخدمات طبقاً لمتطمبات ىذه اإلتفاقية ويتم

احتساب ىذه الفروقات.

رابعاً :يحق لصاحب العمل في الحاالت الطارئة أو الخاصة إنياء اإلتفاقية فو اًر في أي من
الحاالت المنصوص عمييا أعاله.

المادة ( – )12إنهاء اإلتفاقية من قبل صاحب العمل:
أ -يحق لصاحب العمل في أي وقت أن ينيي العمل باإلتفاقية مع تعويض الفريق الثاني
تعويضاً مناسباً وبما ال يزيد عن  %11من قيمة األعمال المتبقية.
المادة ( – )13إنهاء اإلتفاقية من قبل الفريق الثاني:
أ -إذا لم يصدر صاحب العمل أمر المباشرة خالل ( )01يوما من تاريخ توقيع اإلتفاقية.
ب -أخل صاحب العمل بموافاة الفريق الثاني بالدفعة المستحقة لو بعد ( )61يوماً من تاريخ
استحقاقيا.

ت -أعسر صاحب العمل أو تعرض لضائقة اقتصادية تمنعو من االستمرار في تنفيذ
اإلتفاقية.

ث -فعندىا عمى الفريق الثاني أن يطالب صاحب العمل إصدار أمر المباشرة أو تسديد
الدفعة المستحقة لو خالل عشرة أيام من انتياء المدد المحددة بالفقرة (أ) والفقرة (ب)

أعاله واذا لم يقم صاحب العمل بإصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة لمفريق
الثاني خالل العشرة أيام ىذه ،فيحق لمفريق الثاني أن يطالب صاحب العمل بإنياء

اإلتفاقية وتعويضو التعويض المناسب الناجم عن اإلخالل وال يعاد العمل بيذه اإلتفاقية

إال بموافقة الفريقين.

المادة ( – )14مسؤوليات صاحب العمل:
أ -تقديم المتطمبات األولية والمعمومات المتوفرة لديو إلى الفريق الثاني.

ب -تسمية شخص بخبـرة منـاسبة يمث ــمو لمتـنسـيــق بـيــنو وبين الفريق الثاني وليساعد الفريق
الثاني في الحصول عمى المعمومات المذكورة أعاله.

ت -موافاة الفريق الثاني بالدفعات المستحقة لو في المواعيد المحددة بموجب ىذه اإلتفاقية.
المــادة ( – )15مراحل ومدد العمل:

أ -يمتزم الفريق الثاني وصاحب العمل وكل حسب مسؤولياتو بإتباع الجدول الزمني لتقديم
الخدمات الفنية لألعمال المشمولة في ىذه اإلتفاقية.

المادة ( – )16شهادة التسمم:

أ -ال يعتبر العقد منتييا إال بعد أن يصدر الفريق األول شيادة التسمم ويسمميا إلى الفريق
الثاني تتضمن التاريخ الذي أتم فيو الفريق الثاني جميع التزاماتو بخصوص تنفيذ

الخدمات الفنية لما فيو قناعة الفريق األول ويتعين عمى الفريق األول أن يصدر شيادة

التسمم خالل ( )22يوماً من تاريخ استالم كافة الخدمات الفنية من الفريق الثاني ،وبعد
انجاز جميع األعمال بموجب أحكام العقد ،بصورة مقبولة لدى الفريق األول يقوم الفريق

األول باإلفراج عن حسن األداء وردىا لممقاول بموجب أحكام العقد.
االلتزامات غير المنجزة:

ب -عمى الرغم من إصدار شيادة التسمم يبقى كل من الفريق األول والفريق الثاني مسؤولين
عن الوفاء بأي التزامات ناشئو عن أحكام ىذا العقد إن لم تكن قد نفذت بتاريخ صدور

ىذه الشيادة ،وبناء عميو يبقى العقد ساري المفعول بين الفريقين إلى أن يتم تحديد طبيعة

ومدى االلتزامات المتبقية.
المادة ( – )17بدل التعاب:
أ -يتقاضى الفريق الثاني بدل األتعاب لجميع األعمال التي ورد ذكرىا سابقا في ىذه
االتفاقية كل ثالثة أشير وذلك بموجب الشروط والنسب المبينة في الممحق رقم (ا) من

ىذه االتفاقية.

ب -عمى الفريق الثاني أن يضمن أسعاره جميع التكاليف الالزمة إلنجاز الخدمات المطموبة
بموجب العقد بما فييا األرباح والمصاريف.

المادة ( – )18تعديل التشريعات :
أ -يدفع لمفريق الثاني أي مبالغ إضافية يترتب عميو دفعيا لخزينة الدولة نتيجة لفرض أي
رسوم أو ضرائب جديدة بعد موعد إيداع عروض المناقصات.

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

الفريق الثاني.

المادة ( – )19اإلخطارات العدلية :
أ -إن صاحب العمل معفى من توجيو االخطارات العدلية لممارستة أي حق من حقوقة
العقدية أو القانونية وتعتبر أي رسالة مسجمة مرسمة لمفريق الثاني عمى عنوانو بمثابة

إخطار عدلي في جميع األحوال.

المادة ( – )20إقرار المخالصة :
أ -عمى الفريق الثاني حال تقديمو لكشف الدفعة النيائية أن يعطي صاحب العمل إقرار
مخالصة يثبت فيو أن كشف الدفعة النيائية يشكل التسوية الكاممة والنيائية لجميع

المبالغ المستحقة لو بموجب اإلتفاقية ،ويشترط أن ال يسري مفعول اقرار المخالصة إال
بعد قبض الفريق الثاني لممبالغ المستحقة لو بموجب ىذه الدفعة.
المـادة ( – )21اإلشعارات

:

أ -تبمغ اإلشعارات والمـراسالت التي يصدرىا صاحب العمل إلى الفريق الثاني وتمك التي
يقوم الفريق الثاني بإبالغيا إلى صاحب العمل وفقا ألحكام العقد إما بالبريد المسجل أو

بإيداعيا لدى المكتب الرئيسي لكل فريق منيما ،أو بإرساليا إلى أي عنوان آخر يعينو
كل فريق ليـذه الغاية ويتم تحديده تاليا:

عنوان صاحب العمــل.......................................................... :
عنوان الفريق الثاني............................................................. :

ممحــق اإلتفاقية رقم ()1
بـدالت التعاب



يدفع الفريق األول لمفريق الثاني  %00من قيمة االتفاقية عمى شكل اربعة دفعات متساوية تدفع

كل نياية ثالثة اشير ،وذلك لتنفيذ بند ادارة مواقع التواصل االجتماعي.

 يدفع الفريق األول لمفريق الثاني  %10من قيمة االتفاقية بعد تنفيذ الفريق الثاني الجزئية الخاصة
بـ المؤثرين الرئيسيين ).(Key Influencer

 يدفع الفريق األول لمفريق الثاني  %10من قيمة االتفاقية بعد تنفيذ بند الحمالت الترويجية.


يدفع الفريق األول لمفريق الثاني الدفعة األخيرة ونسبتيا  %20من قيمة االتفاقية بعد إستالم

المشروع استالماً نيائيا والوصول ألعداد المتابعين المطموب بالحمالت الترويجية وتنفيذ بند

التدريب و نقل المعرفة.

 تعتبر األسعار المدونة أمام البنود في جدول الكميات أدناه عمى أنيا القيمة الشاممة النجاز
الخدمات الفنية المشمولة بذلك البند لتكون قابمة لمتسميم  ،وأنيا تشمل كذلك األعمال التمييدية و

الرسوم و الضرائب من أي نوع و جميع المصاريف األخرى و أرباح الفريق الثاني و تعويضو عن

أي التزامات أخرى قد يتحمميا وفقا ليذا العقد .

 عمى المناقص تعبئة ىذا الجدول و توقيعو من المفوض بالتوقيع و ارفاقة ضمن العرض المالي

ممحــق اإلتفاقية رقم ()2
نموذج عرض المناقصة
FORM of BID
العطاء رقم (رقم) الخاص ب( )
السيد رئيس لجنة العطاءات الخاصة لبرنامج الحكومة االلكترونية :
أ -بعد ان قمنا بزيارة موقع العمل ودراسة دقيقة لمشروط والمواصفات وجميع الوثائق الخاصة بالعطاء
أعاله الخاصة بانجاز أعمال العطاء المذكورة أعاله وجميع ممحقاتيا ،وتفيمنا ماىيتيا وجميـع
الظروف المحيطة بيا وسائر العادات المحمية والرسوم والعمال وغيرىا من األمور التي ليا عالقـة
بيــا ،فإننا نحن الموقعين أدناه ).................( :نعرض بأن نقوم بإنجاز كامل ىذه األعمال
المطموبة واتماميا وفقاً لشروط ومواصفات العطاء وباألسعار المذكورة في ممحق اإلتفاقية رقم ()6
خالصة بدالت األتعاب المرفق بعرضنا المالي بمبمغ إجمالي قدره (المبمغ رقماً) دينا اًر أردنياً فقط
(المبمغ كتابياً) دينار أردني أو أي مبمغ آخر يصبح مستحقاً لنا بموجب شروط ىذا العقد.
ب -ونتعيد في حالة قبول عرضنا أن نباشر العمل خالل أسبوع من تاريخ أمر المباشرة ،وأن ننيي ونسمم
جميع األعمال المشمولة في العطاء خالل مدة العمل المحددة في العطاء.
ت -ونتعيد في حالة قبول عرضنا أن نقدم الكفالة المطموبة لحسن األداء وفقا لممادة ( )1من اإلتفاقية من
مصرف أو مؤسسة ماليــة مقبولة لديكم ،وذلك بمبمغ يعادل المبمغ المذكور في قرار االحالة ووفقاً
لنموذج الكفالة المرفق في وثائق العطاء.
ث -ونوافق عمى أن نمتزم بيذا العرض لمدة ( )01يوماً ابتداء من التاريخ المحدد لتقديم العرض ويبقى
ىذا العرض ممزماً لنا طيمة ىذه المدة.
ج -والى أن يتم إعداد اتفاقية العطاء الرسمية والتوقيع عمييا ،فإن عرضنا ىذا مع قرار اإلحالة يشكالن
عقداً ممزما" بيننا وبينكم.
مالحظة  :يشكل ىذا النموذج جزءاً من وثائق ىذا العطاء:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرر في ىذا اليوم (يوم) من شير(شير) عام (عام)
اسم المناقص ()...........

توقيعو وخاتمو ()...........

باعتباره ()...........

ومفوضاً رسمياً لتوقيع ىذا العرض باسمو ونيابة عن المناقص.

العنوان()...........
الشاىد:

اسمو ( )...........توقيعو ()...........
مكان عممو ()...........
عنوانو ()...........

ممحق االتفاقية رقم ()3
نموذج كفالة حسن الداء
إلى السادة:
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا( )...........قد كفل بكفالة مالية الفريق الثاني( )...........بخصوص العطاء
رقم( )...........المتعمق( )...........بمبمغ ( )...........دينار أردني .

وذلك مقابل كفالة حسن األداء لضمان التزام الفريق الثاني بتقديم الخدمات الفنية ووفقا لشروط االتفاقية

الخاصة بالعطاء أعاله .

واننا نتعيد أن ندفع لكم المبمغ المذكور لدى أول طمب من قبمكم بال إنذار أو تحفظ أو أي شرط آخر،

وبغض النظر عن أي معارضة من جانب الفريق الثاني .

وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارىا ولمدة االتفاقية وتحدد مبدئياً:

بتاريخ ( )...........شير ( )...........من عام ( )...........وتجدد تمقائياً الى ان يتم االفراج عنيا من

قبمكم.

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

الت ـ ـ ــاريخ)...........( :

ممحــق اإلتفاقية رقم ()4

نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند التسمم النهائي

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في أدناه ()...........

نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ( )...........بأننا قبضنا من( )...........مبمغ

( )..............دينا اًر أردنيا فقط ( )...........دينا اًر أردنيا .وذلك قيمة دفعة اإلنجاز عند التسمم النيائي
عن مشروع ( )...........موضوع العطاء رقم ( )...........وبيذا فإننا نبرىء ذمة ( )...........وحكومة
المممكة األردنية الياشمية من المبمغ المذكور أعاله ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبضناىا عمى حساب

المشـروع المذكور أعاله مع تحفظنا وتعيدنا بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي بيا إلى( )...........خالل
فترة تسعين يوما" من تاريخ ىذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية (دون أن يشكل ىذا إق اررا"

من ..............بصحة ىذه المطالبات) وفي حالة عدم تقديم ىذه المطالبات خالل المدة المذكورة نكون قد
أسقطنا حقنا بأية مطالبة ميما كان نوعيا وقيمتيا بحيث تب أر ذمة ( )...........وحكومة المممكة األردنية

الياشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعاله السابقة لتاريخ التسمم النيائي لممشروع .
وعميو نوقع تحريـرا" في

اس ــم المناقص:

اسم المف ــوض بالتوقيع:

توقيع المفوض بالتوقيــع:

الخــات ـ ــم:

/

/

ممحــق اإلتفاقية رقم ()5
نموذج مخالصة نهائية

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه ()...........

نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ( )...........بأننا قبضنا من ()...........

مبمغ( )...........دينا اُر فقط ( )...........دينا اًر أردنيا وذلك قيمة الدفعة النيائية المستحقة عن مشروع

( )...........موضوع العطاء رقم ( )...........وبيذا فإننا نبرىء ذمة ( )...........وحكومة المممكة
األردنية الياشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعـاله إبراء عاما" شامال" مطمقا" ال رجعة فيو .
وعميو نوقع تحريرا" في /

اس ـ ــم المناقص:

اسم المفوض بالتوقيـع:

توقيع المفوض بالتوقيع:

الخـاتـ ـ ـ ــم:

/

ممحق اإلتفاقية رقم ()6
خالصة بدالت ال تعاب
شاممة الضريبة العامة عمى المبيعات
الرقم

الوصف

الكميت

الوحدة

السعر األفرادي
فلس

1

ادارة مواقع التواصل االجتماعي

عدد

1

2

الحمالت الترويجية

عدد

2

3

المؤثرين الرئيسيين )(Key Influencer

عدد

1

4

برنامج مراقبة مواقع التواصل االجتماعي

عدد

1

5

التدريب و نقل المعرفة

عدد

1

قيمة العطاء االجمالية شاممة جميع الرسوم
والضرائب بما فيها ضريبة المبيعات

المجموع رقما
المجموع كتابتا
اسم المفوض بالتوقيع
الوظيفة
تلفون
العنوان

فاكس
صندوق بريد

التوقيع وختم الشركة

مالحظة  :يدون المجموع بالدينار رقماً وكتابه

دينار

المبلغ
كتابت

فلس

دينار

ممحق اإلتفاقية رقم ()7
نموذج كفالة الدخول بالمناقصة
TENDER GUARANTEE
إلى السادة ()...........
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا يكفل المتعيد ( )...........بمبمغ ( )...........دينا اًر أردنياً فقط ()...........

دينا اًر أردنياً وذلك مقابل كفالة مناقصة العطاء رقم ( )...........الخاص بمشروع ( )...........لتأمين

قيامو بالتزاماتو كمناقص متقدم لمعطاء المذكور ،وفقاً لمشروط المتعمقة بذلك والتي دخل المناقصـة المذكورة
عمى أساسيا.

وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعول لمدة ( )01يوماً من تاريخ صدورىا أو لحين توقيع اإلتفاقية مـع أحد

المناقصين أييما أسبق .

واننا نتعيد بأن ندفع لكم المبمغ المذكور أعاله عند أول طمب منكم بصرف النظر عن أي اعتراض من قبل

المناقص.

توقيع الكفيل/مصرف:
المفوض بالتوقيـع:

التـاريـ ــخ:

