اتفاقية عطاء شراء خدمات تطبيق نظام إدارة أمن المعلومات والحصول على اعتمادية ISO
 27001في مركز بيانات الحكومة االلكترونية.
الوزارة :و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
الفريق األول :صاحب العمل :و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

الفريق الثاني:

عطاء رقم/13 :ح ك2018/

تاريخ توقيع اإلتفاقية( :

/

/

).

مدة العمل )240( :يوماً تقويمياً من تاريخ أمر المباشرة.

قيمة االتفاقية( :

) دينارا ً أردنيا ً شاملة الضريبة العامة على المبيعات بنسبة % 16

قيمة غرامة التأخير :سيتم خصم غرامات التأخير وفقا لما هو محدد في االتفاقية تحت المادة (-7ج)

اتفاقية عطاء شراء خدمات تطبيق نظام إدارة أمن المعلومات والحصول على اعتمادية
 ISO 27001في مركز بيانات الحكومة االلكترونية.
حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم ( ) من شهر ( ) سنة ( ) بين الفريقين:
الفريق األول :صاحب العمل :و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ويمثلها وزير االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات.

الفريق الثاني:
العطاء رقم) (:
تاريخ توقيع االتفاقية) / / ( :
لما كان الفريق األول راغباً في الحصول على الخدمات الفنية المذكورة في العرض المرفق المقدم من الفريق
الثاني والذي يشكل جزءا ال يتج أز من هذه االتفاقية ويق أر معها ،ولما كان قد قبل بعرض الفريق الثاني المقدم

إليه بتاريخ ( /

 ،) /فقد تم اإلتفاق بين الفريقين على ما يلي:

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

ب -اعتبار الوثائق المدرجة أدناه جزءاً ال يتج أز من هذه اإلتفاقية وتعتبر في مجموعها وحده متكاملة،
ويكون ترتيب أولوية الوثائق حسب التسلسل التالي:

 اتفاقية العقد في حال إعدادها.

 قرار الموافقة على اإلحالة وكتاب القبول الذي يبلغ به الفريق الثاني بذلك.
 الشروط الخاصة لإلتفاقية.
 الشروط العامة لإلتفاقية.

 العرض المقدم من الفريق الثاني.
ت -قيمة االتفاقية )( :دينارا ً أردنيا ً فقط ال غير ،شاملة الضريبة العامة على المبيعات
ث -مدة العمل )240( :يوم تقويمي من تاريخ أمر المباشرة.

ج -يتعهد الفريق الثاني بتقديم الخدمات الفنية المطلوبة منه في هذه اإلتفاقية وانجازها وفقا للشروط
والمتطلبات الواردة فيها.

ح -يتعهد الفريق األول بأن يدفع للفريق الثاني قيمة االتفاقية () دينارا ً أردنيا ً فقط ال غير ،شاملة

الضريبة العامة على المبيعات بنسبة  ،% 16المذكورة باالتفاقية وفقا للشروط والمواعيد وباألسلوب

المحدد لذلك في الملحق رقم ( )1من الشروط العامة لقـاء قيـام الفريق الثاني بالخدمات الفنية

المطلوبة منه بموجب هذه االتفاقية.

وبناء على ما ذكر أعاله ،جرى توقيع اإلتفاقية وابرامها في التاريخ المذكور أعاله.
الفريق األول

الفريق الثاني

التوقيع ……………………………………… :التوقيع……………………………………… :
االسـم……………………………………… :

االسـم……………………………………… :

الوظيفة…………………………………… :

الوظيفة…………………………………… :

قد شهد على ذلك :
التوقيع ……………………………………… :التوقيع……………………………………… :
االسـم……………………………………… :

االسـم……………………………………… :

التزامات الفريق الثاني:

الشروط الخاصة لل تفاقية

أ -يلتزم الفريق الثاني بأداء الخدمات المطلوبة والقيام بواجباته على درجة عالية من العناية واإلتقان،

وبفعالية وكفاءة واقتصادية كما هو متبع ومتفق في أعلى مستويات األساليب والممارسات المهنية.

ويتقيد الفريق الثاني بتطبيق ممارسات اإلدارة المالئمة ،وتطبيق األساليب التقنية اآلمنة والمتقدمة،
ويتعهد الفريق الثاني بأن يتصرف بإخالص وأمانة في تقديمه المشورة للفريق األول في أي حيثية
تتعلق باإلتفاقية أو بالخدمات المطلوبة ،وأن يساند ويصون مصالح الفريق األول المشروعة في

أي تعامل مع المتعاقدين من الباطن أو أي طرف ثالث.

ب -إن أتعاب الفريق الثاني المتصلة بهذه اإلتفاقية أو الخدمات المطلوبة هي األتعاب الواردة في هذه
اإلتفاقية فقط .وال يجوز للفريق الثاني قبول أي عمولة أو خصم أو ما شابه من الدفعات أو
المكافآت المتصلة بهذه اإلتفاقية أو الخدمات المطلوبة أو أثناء قيامه بواجباته التعاقدية بموجب هذه

اإلتفاقية  .كما يلتزم الفريق الثاني بأن يلزم جميع مستخدميه وموظفيه ووكالئه والمتعاقدين من
الباطن ووكالئهم بذلك.

ت -يلتزم الفريق الثاني بتقديم كافة الخدمات الفنية المذكورة في اإلتفاقية وفي العرض المقدم منه بنفسه
ويكون مسؤوال عن تسليم كافة األعمال الواردة في العرض المقدم منه ضمن المواعيد والمواصفات

المحددة في هذه اإلتفاقية والمذكورة في عرضه والمتفق عليها.

ث -يلتزم الفريق الثاني ،إن كان يجوز له التعاقد من الباطن وفقا لشروط اإلتفاقية و/أو عرضه الموافق
عليه من قبل الفريق األول ،بأخذ موافقة الفريق األول الخطية على أي من المقاولين الفرعيين أو

المقاولين من الباطن يرغب بإبرام عقود معهم والمتعلقة بأية أعمال واردة ضمن العرض المقدم منه

وأحكام هذه اإلتفاقية.

ج -يلتزم الفريق الثاني ،إذا تطلبت التزاماته الواردة في العرض المقدم منه والموافق عليه من قبل الفريق

األول ،بالتعاقد مع شركات متخصصة في مجال االستشارات لغايات تقديم الخدمات االستشارية
الالزمة للمشروع أو أي أعمال أخرى وعلى أن يتم أخذ موافقة الفريق األول على تلك الشركات

المتخصصة.

ح -يلتزم الفريق الثاني بفحص أداء البرمجيات والخدمات الالزمة للمشروع والتي تم االتفاق عيها بين
الفريقين و اإلشراف على ذلك والتأكد من فاعليتها و عملها بشكل سليم.

حقوق الفريق األول:
أ -يحق للفريق األول التدخل في أعمال الفريق الثاني المتعلقة بهذه اإلتفاقية في حالة وجود حالة
طوارىء تتعلق أو تؤثر على سالمة وسرية وأمن الشبكة أو المعلومات ،وعلى الفريق الثاني اتخاذ
جميع االجراءات الكفيلة لتسهيل تدخل وعمل الفريق األول لتفادي األزمة وتخفيف األضرار

والخسائر.

ب -للفريق األول إصدار التعليمات والتوجيهات والمالحظات كلما كان ذلك ضروريا للفريق الثاني التي
تتعلق بأعمال الفريق الثاني في هذه اإلتفاقية ،وعلى الفريق الثاني االلتزام بمحتوى هذه التعليمات
والتوجيهات والمالحظات.

ت -للفريق األول القيام بأعمال التدقيق على الخدمات الفنية المقدمة من الفريق الثاني ومقارنتها مع
الجداول الزمنية ومؤشرات األداء في أي وقت.

ث -للفريق األول حق اإلشراف المباشر على أعمال الفريق الثاني أو مقاوليه من الباطن اليومية وغيرها
في أي وقت وألي سبب كان.

ج -ال يكون للفريق األول أي صلة وظيفية مع موظفي الفريق الثاني أو موظفي مقاولي من الباطن
الذين يتم استخدامهم حيث يعتبروا عاملين لدى الفريق الثاني بعالقة مباشرة مع الفريق الثاني.
حقوق الملكية الفكرية:
أ .تكون كافة حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باألعمال المنفذة من قبل الفريق الثاني أو مقاوليه من
الباطن وفقا لالتفاقية و وفقا للعرض المقدم منه ملكا حصريا للفريق األول ومن ضمنها تطوير أي
برمجيات  software developmentوحلول  solutionsو  customizationوالتطوير على
البرمجيات المقدمة وجميع الوثائق والمخطوطات والرسومات والمواصفات والتصاميم والتقارير

المسلمة سواء المتعلقة بإدارة المشروع أو التدريب أو غيرها وال يجوز للفريق الثاني أو مقاوليه من

الباطن استعمالها .وتشمل حقوق الملكية الفكرية حقوق الطبع ،والعالمات التجارية ،والتصاميم،
وبراءات االختراع ،وحقوق الملكية الفكرية األخرى.

ب .يتعهد الفريق الثاني بالرد على أي ادعاءات أو دعاوى تصدر من الغير وتتعلق بحقوق الملكية
الفكرية ألي من البرمجيات أو األعمال الفكرية المقدمة من الفريق الثاني أو مقاوليه من الباطن وفق
هذه االتفاقية أو حقوق الملكية الفكرية المقررة للفريق األول بموجب هذه االتفاقية وحتى بعد انتهاء

مدتها.

ت .يتعهد الفريق الثاني بأنه اتخذ أو سيتخذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة ليكون ترخيص أو نقل
ملكية أي من البرمجيات المقدمة أو المرخصة إلى الحكومة األردنية أو األعمال الفكرية المقدمة أو

التطوير أو غيرها قانونيا ومتفقا وأحكام القانون ،وأنه مخول قانونيا للقيام بجميع األعمال الواردة في
عرضه و يتحمل أية أضرار أو دعاوى قد تتحقق للفريق األول نتيجة عدم التزامه بذلك.

سرية المعلومات:
أ -يلتزم الفريق الثاني بحفظ سرية المعلومات التي قد تعطى له مـن قبـل الفريـق األول وذلـك لتمكينـه مـن
القيام بواجباته التعاقدية في هذه اإلتفاقية ،أو التي قد تصل إليـه بـأي طريقـة كانـت سـواء فـي الم ارحـل

التحض ــيرية للعم ــل أو أثن ــاء العم ــل بع ــد االنته ــاء من ــه كم ــا ويلت ــزم الفري ــق الث ــاني بع ــدم إفش ــاء ه ــذه
المعلومات إلى أي طرف ثالث.

ب -يبقى التزام الفريق الثاني بحفظ سرية المعلومات وعدم إفشاءها إلى أي طـرف ثالـث مسـتم ار حتـى بعـد
اإلنته ــاء م ــن العم ــل عل ــى المش ــروع الـ ـوارد ف ــي اإلتفاقي ــة .كم ــا يلت ــزم الفري ــق الث ــاني بع ــدم إفش ــاء ه ــذه
المعلومــات إلــى اإلداريــين والمــوظفين العــاملين لديــه إال مــن يعمــل مــنهم بصــورة مباشـرة علــى األعمــال

الواردة في العقد.

ت -المعلومـ ــات ذات الطـ ــابع السـ ــري ولغاي ـ ـات هـ ــذا العقـ ــد تشـ ــمل علـ ــى سـ ــبيل المثـ ــال ال الحصـ ــر جميـ ــع
المعلومات سواء كانـت مكتوبـة أو غيـر مكتوبـة ،التـي قـد تصـل إلـى الفريـق الثـاني شـفاها أو كتابـة أو

بأي طريقة أخـرى ،وتتعلـق بـالفريق األول و ازرة االتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات أو حكومـة المملكـة

األردنية الهاشـمية بجميـع و ازراتهـا ومؤسسـاتها ورعاياهـا ،كالمعلومـات المتعلقـة بالمواصـفات والمقـاييس
للحواسـ ــب المسـ ــتخدمة ،وأمـ ــاكن وجودهـ ــا ،والتصـ ــاميم والرسـ ــومات لشـ ــبكة الحواسـ ــب ،اإلحصـ ــائيات

المتعلق ــة ب ــالمواقع االلكتروني ــة أو غيره ــا ،وأي معلوم ــات مخزن ــة ف ــي الحواس ــب ،أو وس ــائط التخـ ـزين
االلكترونية وغير االلكترونية األخرى ،والوثائق المتعلقة بالبرمجيـات الحاسـوبية المسـتخدمة أو الشـبكة

الحاسـ ــوبية المسـ ــتخدمة ،والوثـ ــائق المتعلقـ ــة باألعمـ ــال اإلداريـ ــة وشـ ــؤون الدولـ ــة ،وأي وثـ ــائق أخـ ــرى،

والملخصـ ــات والتقـ ــارير والد ارسـ ــات والبيانـ ــات والسـ ــجالت االلكترونيـ ــة وغيـ ــر االلكترونيـ ــة مهمـ ــا كـ ــان

موضوعها ،وأي خطط حالية أو مستقبلية ،وأي معلومة سواء تم التأشير عليها بأنها ذات طـابع سـري
أو خاص أو لم يتم التأشير.

ث -ال تعـد المعلومــات ذات طـابع ســري إذا أصـبحت هــذه المعلومـات جــزء مـن المعلومــات المتاحـة للعامــة
عن غير طريق اإلخالل بااللتزام الوارد في هذه المادة.

ج -ال يعد إخالال لهذه المادة إذا كان هنـاك واجـب قـانوني يفـرض علـى الفريـق الثـاني اإلفصـاح عـن هـذه
المعلومات.

الشروط العامة إل تفاقية تقديم الخدمات الفنية
المـادة ( – )1التعاريف:
تكون للكلمات الواردة في هذه اإلتفاقية المعاني المحددة لها تاليا إال إذا دلت القرينة على غير ذلك:
-

الحكومــة :حكومة المملكة األردنية الهاشمية.

صاحب العمل :الفريق المشار إليه في هذه اإلتفاقية كفريق أول والذي يتعاقد مع الفريق

الثاني إلنجاز الخدمات الفنية التي تشملها اإلتفاقية ،أو أي جهة أخرى يفوضها صاحب
العمل لممارسة صالحيات ومسؤوليات الفريق األول ،على أن يتم إعالم الفريق الثاني بذلك

-

خطياً.

ممثل صاحب العمل :الشخص الذي يعينه صاحب العمل لمتابعة أعمال الفريق الثاني

بموجب هذه اإلتفاقية ويتمتــع بالصالحي ــات التي يتم تحديدها له من قبل صاحب العمل كما
-

يجري اطالع الفريق الثاني عليها.

الفريق الثاني :المركز أو الشركة المشار إليها في اإلتفاقية كفريق ثاني والتي تعاقدت

مع صاحب العمل ألداء الخدمات الفنية وفقاً لهذه اإلتفاقية.

ممثل الفريق الثاني :الشخص الذي يسميه الفريق الثاني لتمثيله في العقد ،أو من يعينه

من وقت الخر ليتصرف نيابة عنه.

خ -الخدمات الفنية :تعني تطبيق نظام إدارة أمن المعلومات والحصول على اعتمادية الـ ISO 27001
في مركز الحكومة االلكترونية شامال كافة العمليات الالزمة لتحصيلها والتي يتم االتفاق عيها بين

الفريقين ضمن أنشطة العمل المحددة في البند ( )2من وثيقة العطاء و اإلشراف على ذلك والتأكد
من فاعليتها و عملها بشكل سليم خالل مدة تنفيذ المشروع.
-

عرض المناقصة ) :(Form of Bidالعرض المسعر المقدم من الفريق الثاني إلى
صاحب العمل إلنجاز الخدمات الفنية بموجب أحكام هذه اإلتفاقية.

قرار اإلحالة :القبول الرسمي من صاحب العمل لعرض المناقصة مع أي شروط

إضافية اتفق الفريقان عليها قبل توقيع اإلتفاقية.

كتاب القبول :هو الكتاب الذي يبلغ به المناقص بقرار اإلحالة.

-

قيمة اإلتفاقية :المبلغ اإلجمالي المذكور في قرار اإلحاله ويكون خاضعاً ألي زيادة أو

-

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

-

نقصان قد ينجم عن تطبيق شروط اإلتفاقية.

مـدة العمـل :هي المدة المحددة باالتفاقية إلنجاز األعمال موضوع هذه االتفاقية والبالغة

( )240يوماً تقويمياً وتقاس بالتوقيت الشمسي وبعدد األيام التقويمية وليس بأيام العمل.
الوثائق :هي الوثائق المدرجة في هذه اإلتفاقية والتي تعتبر جزءاً منها.

عرض المناقص :يعني العرض الفني والعرض المالي المقدمان من الفريق الثاني إلى

صاحب العمل إلنجاز الخدمات الفنية بموجب أحكام هذه اإلتفاقية.
المادة ( – )2وصف العمل في نطاق اإلتفاقية:
على الفريق الثاني أن يقوم بتنفيذ جميع النشاطات وتسليم جميـع المتطلبـات التـي يـتم االتفـاق

عيها بين الفريقين ضمن أنشطة العمل والمحددة فـي البنـد ( )2مـن وثيقـة العطـاء و اإلشـراف
على ذلك والتأكد من فاعليتها وعملها بشكل سليم.إضافة إلـى أي أعمـال أخـرى مشـمولة بهـذه

االتفاقية وذلك كما يلي:

 عمل دراسة لواقع الحال من حيث إدارة أمن المعلومات وتسليم وثيقة مجال
عمل االعتمادية

 إنشاء نظام إدارة أمن المعلومات وتسليم جميع السياسات والوثائق الالزمة
 تحديد األدوار والمسؤوليات وكل الوثائق الالزمة للحصول على االعتمادية.

 القيام بورشات نقل المعرفة والتدريب كما هو موضح في البند  2من وثيقة
العطاء.

 القيام بالتدقيق الداخلي قبل حضور شركة االعتماد وتحضير خطة العمل
 التعاقد مع شركة االعتماد للقيام بعملية االعتماد

المادة ( – )3اللغة والقانون المعتمدان والنزاعات:
أ -تكون اإلتفاقية باللغة العربية ،بما في ذلك جميع المراسالت والشروط المتعلقة بها ،إال

أنه يجوز أن تكون المواصفات والتقارير الفنية باللغة االنجليزية واذا حررت اإلتفاقية
باللغتين العربية واإلنجليزية ووقع خالف على التفسير يكون النص بالعربية هو المعتمد.

ب -تسري جميع أحكام القوانين واألنظمه والتعليمات األردنية النافذة المفعول على هذه
اإلتفاقية عند التوقيع عليها ويرجع إليها في تطبيق شروطها بما فيها قوانين الملكية

الفكرية.

ت -يحال أي خالف ينشأ عن هذه اإلتفاقية أو بما يتعلق بها أو أي إخالل بها إلى المحاكم
االردنية المختصة.
المادة ( – )4الضرائب والرسوم:
أ -يخضع الفريق الثاني لجميع القوانين واألنظمه والتعليمات المعمول بها في المملكة فيما
يخص الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة العامة على المبيعات بنسبة  % 16إال إذا

ورد نصاً خالفاً لذلك باإلتفاقية.

ب -على الفريق الثاني دفع رسوم طوابع الواردات والجامعات قبل توقيع اإلتفاقية عن كامل
السعر المقدم شامالً جميع الرسوم والضرائب بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات
بنسبة  % 16حسب القوانين واألنظمة والتعليمات الخاصة بذلك والمعمول بها.

المادة ( – )5الكفاالت:

أ -كفالة حسن األداء :على الفريق الثاني بعد تبلغه قرار اإلحالة وقبل توقيع اإلتفاقية أن

يقدم لصاحب العمل خالل أربعة عشر يوما من تاريخ إبالغه بقرار اإلحالة كفالة حسن

األداء ضمانة لتقديمه الخدمات الفنية وقيامه بكامل التزاماته بموجب اإلتفاقية ولمدة

اإلتفاقية وتكون الكفالة بنسبة  %10من قيمة اإلتفاقية صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية
مرخصة للعمل في األردن وحسب نموذج الكفالة الوارد في ملحق اإلتفاقية رقم ( ،)3واذا
تطلب األمر تمديد الكفالة ألي سبب فيحق لصاحب العمل طلب تمديدها على حساب
الفريق الثاني لثالثة أشهر قابلة للتجديد لمدد مماثلة حسب متطلبات سير العمل ،وعلى

صاحب العمل اإلفراج عن هذه الكفالة بعد انتهاء مدتها واستالم األعمال استالما نهائياً.

المادة ( – )6مستوى األداء:
أ -يلتزم الفريق الثاني ببذل كل عناية ومواظبة ألداء واجبـاته المطلوبة على أعلى مستويات
الممارسة المهنية وأن يستخدم األشخاص المؤهلين كل فـي مجـال اختصـاصه وخبـ ـرته،
واذا ما تحقق لصاحب العمل بأن مستوى األداء المهني للفريق الثاني ال يتفق والدرجة

المطلوبة  ،فإنه يجب على الفريق الثاني أن يستخدم خبرات فنية جديدة لتصحيح الوضع
وعلى الفريق الثاني أن يأخذ في اإلعتبار المالحظات التي يوجهه بشأنهـا صاحب العمـل

أو مـن يمثلــه أو يطلبها منه في كل ما له عالقة بتقديم الخدمات الفنية موضوع هذه
اإلتفاقية.

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

تقصي اًر من جانبه ،ويحـق لصاحـب العمـل فـي هــذه الحالة اتخاذ اإلجراءات الكفيلة
بتالفي التقصير وتصحيح األخطاء ،وذلك بعد إنذار الفريق الثاني ،وتتم اإلجراءات وفقا

للمادة ( )11من هذه اإلتفاقية.

المادة ( – )7سريـان االتفاقية ،المباشـرة ،مـدة العمـل ،تمديـد مدة العمل ،التأخر في تقديم الخدمات المطلوبة:
أ-

سريان مفعول االتفاقية:

يسري مفعول هذه االتفاقية لدى توقيعها من قبل الفريقين.

ب -تاريخ المباشرة:

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

ت -مدة العمل:

ينبغي على الفريق الثاني إنجاز الخدمات الفنية المطلوبـة منـه بموجـب االتفاقيـة ضـمن
المدة المحددة لها والبالغة ( )240يوماً تقويمياً من تاريخ أمر المباشرة.

ث -تمديد مدة العمل:

 .1إذا قــام صــاحب العمــل بطلــب خــدمات إضــافية وكانــت تلــك الخــدمات مــن النــوع والقــدر
الــذي يبــرر تمديــد مــدة العم ـل أو جــدت ظــروف طارئــة تــؤثر علــى ســير العمــل ،فعلــى
صاحب العمل أن يدرس الحالـة مـع الفريـق الثـاني ويمـدد مـدة االتفاقيـة ألي مرحلـه مـن
مراحل العمل بما يتناسب مع هذه األمور.

ج-

 .2إذا تسبب صاحب العمل في تأخير تركيب أو استالم األعمال ألسباب ليس لها عالقـة
بالفريق الثاني ،فانه يتم تمديد مدة العمل تبعا لـذلك فيم ــا عــدا مــا هـو نـاجم عـن تخلـف
الفريق الثاني في أداء مهامه.

التأخي ــر:

 -1إذا تأخر الفريق الثاني في تنفيذ الخدمات الفنية ألوامر العمل المذكورة في بند ( )2من
طلب تقديم العروض ( )RFPوحسب مدة العمل المتفق عليها بين الطرفين لكل أمر

عمل  ،فأن على الفريق الثاني إن يقوم بدفع غرامة عن كل يوم تأخير غير مبرر بقيمة
 70دينا اًر ،ويعتبر هذا المبلغ مستحقا" لصاحب العمل سواء لحق به ضرر مادي من
جراء التأخير أو لم يلحق .ويحـق لصاحب العمل أن يحسم هذا المبلغ من استحقاقات

الفريق الثاني أو كفالته أو محتجزاته.

 -2يحدد لهذه للغرامة أعاله سقف حده األعلى ( )%15من قيمة االتفاقية.
المـادة ( – )8واجبات الفريق الثاني:
يقوم الفريق الثاني بأداء الواجبات المنصوص عليها في العرض المقدم منه والشروط
المحددة المرفقة بهذه اإلتفاقية.
المـادة ( – )9التنازل والعقود الفرعية:
ال يحق للفريق الثاني أن يتنازل عن أي جزء من هذه اإلتفاقية للغير أو أن يعهد إلى أي
جهة فرعية القيام بأي جزء منها ما لم تنص على ذلك شروط الدعوة أو عرض الفريق

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

المادة ( )11من هذه اإلتفاقية.
المادة ( – )10التغييرات واألعمال اإلضافية:

أ -يحق لصاحب العمل إجراء أي تعديل يراه ضرورياً في برنامج الخدمات الفنية أو تقديم

خدمات فنية إضافية ،وال تؤثر هذه التغييرات أو اإلضافات على سريان هذه اإلتفاقية
وتحدد بدالت األتعاب والوقت المطلوب لألعمال اإلضافية الناتجة عن زيادة قيمة العمل

ومدته عما ورد في اإلتفاقية باإلتفاق بين الفريقين بالتناسب مع طبيعة األعمال اإلضافية
واألتعاب المحددة والمدة المطلوبة في اإلتفاقية لألعمال بغض النظر عن نسبة الزيادة

أو النقص.

ب -وفي الحالة التي تكون طبيعة األعمال المشمولة في هذه التغييرات واألعمال اإلضافية
من النوع الذي يتطلب تقديم خدمات تختلف عن تلك المشمولة في هذه اإلتفاقية ،يتم

اإلتفاق بين صاحب العمل والفريق الثاني على بدل األتعاب المترتب على تلك التغييرات
واألعمال اإلضافية.

ت -يلتزم الفريق الثاني بإجراء التعديالت المطلوبة ،وذلك بعد صدور األمر الخطي له من
قبل صاحب العمل.

المـادة ( – )11التقصير من جانب الفريق الثاني:
(/11أ):

يعتبر الفريق الثاني مقص اًر في أداء عمله إذا حصل أثناء تنفيذ هذه اإلتفاقية أي من

الحاالت التالية:

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

ب -قدم الفريق الثاني عمالً بمستوى ال يتناسب وأصول وأعراف ممارسة المهنة أو أهمل أو
قصر في أداء مهامه.

ت -تخلف الفريق الثاني عن تغيير أي من مستخدميه العاملين مخالفا بذلك التعليمات
المحددة بالمادة ( )6من هذه اإلتفاقية.

ث -قام بالتلزيم من الباطن ألي جزء من المهام الموكولة إليه بدون موافقة صاحب العمل.
ج -لم يلتزم الفريق الثاني بتقديم عمل يلبي المتطلبات األساسية للبرنامج.

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

أوال" :توجيه إنذار أول للفريق الثاني مع منحه مهلة لمدة ( )14يوماً لتصويب المخالفة.

ثانيا" :في حالة عدم تصويب الفريق الثاني للمخالفة ،يتم توجيه إنذار ثاني له لمدة ()14
يوماً من تاريخ إنتهاء اإلنذار األول.

ثالثـا" :في حالة مرور فترة اإلنذار الثانية دون تصـويب للوضع أو اتخاذ إجراءات جادة
ومقنعة إلزالة األسباب المخالفة ،يحـق لصـاحـب العمل إنهاء اإلتفاقية ومصادرة كفالة
حسن األداء أو جزء منها ،ويقوم بإكمال الخدمات المطلوبة بواسطة أجهزته الخاصة

أو أن يعمد إلى مراكز أخرى القيام بمثل هذه الخدمات ،وتتم محاسبة الفريق الثاني
على ما قــدمه من خــدمــات لتاريخــه محســوم ـاً منه أي فروق من بــدالت األتعاب

والكلفة التي يتكبدها صاحب العمل إلنجاز الخدمات طبقاً لمتطلبات هذه اإلتفاقية ويتم

احتساب هذه الفروقات.

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

المادة ( – )12إنهاء اإلتفاقية من قبل صاحب العمل:
يحق لصاحب العمل في أي وقت أن ينهي العمل باإلتفاقية مع تعويض الفريق الثاني
تعويضاً مناسباً وبما ال يزيد عن  %10من قيمة األعمال المتبقية.
المادة ( – )13إنهاء اإلتفاقية من قبل الفريق الثاني:
أ -إذا لم يصدر صاحب العمل أمر المباشرة خالل ( )90يوما من تاريخ توقيع اإلتفاقية.
ب -أخل صاحب العمل بموافاة الفريق الثاني بالدفعة المستحقة له بعد ( )60يوماً من تاريخ
استحقاقها.

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

فعندها على الفريق الثاني أن يطالب صاحب العمل إصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة
المستحقة له خالل عشرة أيام من انتهاء المدد المحددة بالفقرة (أ) أو الفقرة (ب) أعاله واذا لم
يقم صاحب العمل بإصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة للفريق الثاني خالل

العشرة أيام هذه  ،أو إذا اعسر صاحب العمل حسب الفقرة (ت) أعاله فيحق للفريق الثاني
أن يطالب صاحب العمل بإنهاء اإلتفاقية وطلب تعويضه التعويض المناسب الناجم عن

اإلخالل باإلتفاقية من قبل صاحب العمل وال يعاد العمل بهذه اإلتفاقية إال بموافقة الفريقين.
المادة ( – )14مسؤوليات صاحب العمل:
أ -تقديم المتطلبات األولية والمعلومات المتوفرة لديه إلى الفريق الثاني.

ب -تسمية شخص بخبـرة منـاسبة يمث ــله للتـنسـيــق بـيــنه وبين الفريق الثاني وليساعد الفريق
الثاني في الحصول على المعلومات المذكورة أعاله.

ت -موافاة الفريق الثاني بالدفعات المستحقة له في المواعيد المحددة بموجب هذه اإلتفاقية.

المــادة ( – )15مراحل ومدد العمل:
يلتزم الفريق الثاني وصاحب العمل وكل حسب مسؤولياته بإتباع الجدول الزمني لتقديم

الخدمات الفنية لألعمال المشمولة في هذه اإلتفاقية وبحسب آلية العمل المعتمدة بوثائق
العطاء في بند 2
المادة ( – )16شهادة التسلم:
أ -ال يعتبر العقد منتهيا إال بعد أن يصدر الفريق األول شهادة التسلم ويسلمها إلى الفريق
الثاني تتضمن التاريخ الذي أتم فيه الفريق الثاني جميع التزاماته بخصوص تنفيذ

الخدمات الفنية لما فيه قناعة الفريق األول ويتعين على الفريق األول أن يصدر شهادة

التسلم خالل ( )28يوماً 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 وردها للمقاول بموجب أحكام العقد.
االلتزامات غير المنجزة:

ب -على الرغم من إصدار شهادة التسلم يبقى كل من الفريق األول والفريق الثاني مسؤولين
عن الوفاء بأي التزامات ناشئه عن أحكام هذا العقد إن لم تكن قد نفذت بتاريخ صدور

هذه الشهادة ،وبناء عليه يبقى العقد ساري المفعول بين الفريقين إلى أن يتم تحديد طبيعة

ومدى االلتزامات المتبقية.
المادة ( – )17بدل األتعاب:
أ -تشتمل بدالت األتعاب الخاصة بهذا العقد على بدالت أتعاب بالمقطوع وكما هو محدد
في ملحق االتفاقية رقم ( – )5خالصة بدل األتعاب من هذه اإلتفاقية وسيتم تحديد هذة

البدالت وفقا للشروط المحددة بالعقد.

ب -على الفريق الثاني أن يضمن أسعاره جميع التكاليف الالزمة إلنجاز الخدمات الفنية
المطلوبة بموجب العقد بما فيها األرباح والمصاريف.

ت -يتقاضى الفريق الثاني بدل األتعاب لجميع األعمال التي ورد ذكرها سابقا في هذه
اإلتفاقية وذلك بموجب الشروط والمواعيد المبينة في الملحق رقم ( )1من هذه اإلتفاقية.

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

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

الفريق الثاني.
المادة ( – )19اإلخطارات العدلية:
إن صاحب العمل معفى من توجيه االخطارات العدلية لممارستة أي حق من حقوقة العقدية

أو القانونية وتعتبر أي رسالة مسجلة مرسلة للفريق الثاني على عنوانه بمثابة إخطار عدلي
في جميع األحوال.
المادة ( – )20إقرار المخالصة:
على الفريق الثاني حال تقديمه لكشف الدفعة النهائية أن يعطي صاحب العمل إقرار
مخالصة يثبت فيه أن كشف الدفعة النهائية يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ

المستحقة له بموجب اإلتفاقية ،ويشترط أن ال يسري مفعول اقرار المخالصة إال بعد قبض
الفريق الثاني للمبالغ المستحقة له بموجب هذه الدفعة.

المـادة ( – )21اإلشعارات:
تبلغ اإلشعارات والمـراسالت التي يصدرها صاحب العمل إلى الفريق الثاني وتلك التي يقوم

الفريق الثاني بإبالغها إلى صاحب العمل وفقا ألحكام العقد إما بالبريد المسجل أو بإيداعها

لدى المكتب الرئيسي لكل فريق منهما ،أو بإرسالها إلى أي عنوان آخر يعينه كل فريق لهـذه
الغاية ويتم تحديده تاليا:
عنوان صاحب العمــل..............................................................:
عنوان الفريق الثاني................................................................:

بـدالت األتعاب:

ملحــق اإلتفاقية رقم ()1

يدفع الفريق األول للفريق الثاني بدالت األتعاب وفقاً لما يلي:

أ.

الدفعة األولى %15 :بعد استالم وثائق إدارة المشروع باإلضافة الى مخرجات المرحلة األولى من
المشروع ()Phase I

ب.

الدفعة الثانية  %55 :بعد تسليم مخرجات المرحلة الثانية ()Phase II

ت.

الدفعة الثالثة %25 :بعد تسليم مخرجات المرحلة الثالثة ()Phase III

ث.

الدفعة الرابعة %5 :بعد استالم أعمال المشروع استالماً نهائياً

ملحــق االتفاقية رقم ()2
نموذج عرض المناقصة
FORM of BID

التلـزبم رقـم () الخــاص ب(والخـاص بشـراء خـدمات تطبيــق نظــام إدارة أمـن المعلومــات والحصــول
علــــى اعتماديــــة 27001

 ISOفــــي مركــــز بيانــــات الشــــبكة الحكوميــــة ا منةالحكومــــة

االلكترونية.بتقديم خدمات فحص جودة وجاهزية الخدمات االلكترونية للمؤسسات الحكومية)

السيد رئيس لجنة العطاءات الخاصة:

أ -بعد ان قمنا بزيارة موقع العمل ودراسة دقيقة للمخططات والشروط والمواصفات وجميع الوثائق
الخاصة بالتلزيم أعاله الخاصة بإنجاز أعمال التلزيم

المذكورة أعاله وجميع ملحقاتها ،وتفهمنا

ماهيتها وجميـع الظروف المحيطة بها وسائر العادات المحلية والرسوم والعمال وغيرها من األمور
التي لها عالقـة بهــا ،فإننا نحن الموقعين أدناه).................................................( :
نعرض بأن نقوم بإنجاز كامل هذه األعمال المطلوبة واتمامها وفقاً لشروط ومواصفات التلزيم
وباألسعار المذكورة في ملحق اإلتفاقية رقم ( )7خالصة بدالت األتعاب المرفق بعرضنا المالي بمبلغ
إجمالي قدره () دينا اًر أردنياً فقط () فقط ال غير ،شاملة كافة الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة
العامة على المبيعات بنسبة ( ،)%أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً لنا بموجب شروط هذا العقد.
ب -ونتعهد في حالة قبول عرضنا أن نباشر العمل خالل أسبوع من تاريخ أمر المباشرة ،وأن ننهي ونسلم
جميع األعمال المشمولة في التلزيم خالل مدة العمل المحددة في العطاء.
ت -ونتعهد في حالة قبول عرضنا أن نقدم الكفالة المطلوبة لحسن األداء وفقا للمادة (\5أ) من اإلتفاقية
من مصرف أو مؤسسة ماليــة مقبولة لديكم ،وذلك بمبلغ يعادل المبلغ المذكور في وثائق العطاء
ووفقاً لنموذج الكفالة المرفق في وثائق العطاء.
ث -والى أن يتم إعداد اتفاقية التلزيم الرسمية والتوقيع عليها ،فإن عرضنا هذا مع قرار اإلحالة يشكالن
عقداً ملزما" بيننا وبينكم.
مالحظة :يشكل هذا النموذج جزءاً من وثائق هذا التلزيم:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرر في هذا اليوم ( ) من شهر( ) عام ( )
اسم المناقص ()...........

توقيعه وخاتمه ()...........

باعتباره ()...........

ومفوضاً رسمياً لتوقيع هذا العرض باسمه ونيابة عن المناقص.

العنوان()...........
الشاهد:

اسمه ( )...........توقيعه ()...........
مكان عمله ()...........
عنوانه ()...........

ملحــق اإلتفاقية رقم ()3
نموذج كفالة حسن األداء

إلى السادة:
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا( )...........قد كفل بكفالة مالية الفريق الثاني( )...........بخصوص العطاء

رقم( )...........المتعلق( )...........بمبلغ ( )...........دينار أردني .

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

الخاصة بالعطاء أعاله .

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

وبغض النظر عن أي معارضة من جانب الفريق الثاني .

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولمدة االتفاقية وتحدد مبدئياً:

بتاريخ ( )...........شهر ( )...........من عام ( )...........وتجدد تلقائياً الى ان يتم االفراج عنها من

قبل صاحب العمل.

توقيع الكفيل/مصرف)...........( :

المفوض بالتوقيــع)...........( :
بحضــور وشهادة)...........( :

الت ـ ـ ــاريخ)...........( :

ملحــق االتفاقية رقم ()4
نموذج مخالصة نهائية

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه ()...........
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ( )...........بأننا قبضنا من ()...........
مبلغ( )...........دينا اُر فقط ( )...........دينا اًر أردنيا وذلك قيمة الدفعة النهائية المستحقة عن مشروع

( )...........موضوع التلزيم رقم ( )...........وبهذا فإننا نبرىء ذمة ( )...........وحكومة المملكة
األردنية الهاشمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أعـاله إبراء عاما" شامال" مطلقا" ال رجعة فيه.

وعليه نوقع تحريرا" في /
اس ـ ــم المناقص:
اسم المفوض بالتوقيـع:
توقيع المفوض بالتوقيع:
الخـاتـ ـ ـ ــم:

/

ملحق االتفاقية رقم ()5

خالصة بدالت األتعاب شاملة جميع الضرائب و الرسوم بما فيها الضريبة العامة على المبيعات
بنسبة % 16

الرقم
-1

الوصف
بالمقطوع قيمة االتفاقية اإلجمالية شاملة جميع

الضرائب و الرسوم بما فيها الضريبة العامة على

المبيعات بنسبة % 16
المجموع رقماً

(

الوحدة
بالمقطوع

المبلغ
فلس

دينار

كتابه

___

) دينار أردني

المجموع كتابه-----------------------------------------:

االسم ................................................ ................................................
المفوض بالتوقيع  ............................................الوظيفة...................................................
تلفون ................................................فاكس ..................................ص.ب.

خاتم وتوقيع الفريق الثاني

مالحظة  :يدون المجموع بالدينار رقماً وكتابة

