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 اقية العقدفات

 .كاميرات املراقبة في مراكز االنطالق والوصول :  تجهيز مركز مراقبة و توريد وتركيب  املشروع

  :رقم العطاء

 بين الفريقين 2017حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم .......... من شهر ................ سنة 

 

  : هيئة تنظيم النقل البري (صاحب العمل) الفريق األول 

 :...............................................................ويمثلها

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

 ويمثلها:...............................................................

 

 في أن يقوم الفريق الثاني بإنجاز الخدمات الفنية املذكورة في هذه االتفاقية للمشروع أعاله  
ً
ملا كان الفريق األول راغبا

هذه الخدمات وتسليمها وفقا لشروط العقد، فقد تم االتفاق بين  إلنجاز وملا كان قد قبل بالعرض الذي تقدم به الفريق الثاني 

 -الفريقين على ما يلي :

 -1 ( من شروط هذه االتفاقية .1تماد التعاريف الواردة في املادة )اع

 ال يتجزأ من هذه االتفاقية وتعتبر في مجموعها وحده متكاملة، 
ً
يكون و اعتبار الوثائق املدرجة أدناه جزءا

 -ترتيب أولوية الوثائق حسب التسلسل التالي :

2- 

  -أ .اتفاقية العقد )في حال إعدادها(

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

  -ج (Form of Bid) عرض املناقصة 

  -د الشروط الخاصة لالتفاقية.

  -هـ  لالتفاقية. الشروط العامة

  -و املالحق التي تصدر قبل التوقيع على االتفاقية.

والتعليمات  (Request for Proposal, RFP)الشروط املرجعية وطلب تقديم العروض 

 للمشتركين في املناقصة.

  -ز
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  -ح و جدول الكميات واالسعار دعوة العطاء

  -ط العرض املقدم من املناقص.

 قيمة االتفاقية:

 قيمة املرحلة االولى :   -
ً
 ديناكتابة(......................( (  )               دينارا

ً
شاملة جميع الرسوم را

  والضرائب بما فيها الضريبة العامة على املبيعات

 بيعاتشاملة جميع الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة العامة على امل  قيمة املرحلة الثانية : -

 -حسب الجدول التالي:

 بالدينار مركز االنطالق واالوصول  #
ً
  القيمة رقما

ً
 القيمة كتابتا

   " مركز انطالق والوصول " الشمال 1

   " مركز انطالق والوصول " الجنوب 2

   )مركز السفريات املوحد )ام صوينيه 3

   " مركز انطالق والوصول " األمير راشد 4

   "مركز انطالق والوصول  " امللك عبد هللا 5

   " مركز انطالق والوصول "الجامعة الهاشمية 6

   " مركز انطالق والوصول "  الشمالي 7

   "  والوصول " الجنوبيمركز انطالق  8

   "  مركز انطالق والوصول " جرش الجديد 9

   "  مركز انطالق والوصول " عجلون الجديد 10

   " مركز انطالق والوصول " الكرك الجديد 11

   " مركز انطالق والوصول " الخارجي 12

   لراشديةا -ساحة مبيت الشاحنات  13
 

 -3 -أ

 : مدة العمل

خ من تاريتقويمي و تشمل تجهيز مركز املراقبة الرئيس ي  يوم ( 60ولى   :  )األ املرحلة  .1

 .أمر املباشرة 

تقويمي وتشمل تركيب كاميرات  يوم ( لكل مركز انطالق ووصول 30املرحلة الثانية : ) .2

ن ماملراقبة في مراكز االنطالق والوصول  وربطها مع مركز املراقبة الرئيس ي في الهيئة 

 . للعمل على تركيب ملباشرةتاريخ أمر ا

 -ب
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 للشروط
ً
 يتعهد الفريق الثاني بتقديم الخدمات الفنية املطلوبة منه في هذه االتفاقية وإنجازها وفقا

 واملتطلبات الواردة فيها.

4- 

ن يلتزم الفريق الثاني بتنفيذ املشروع  على اية مرحلة جديدة تراها الهيئة خالل مدة االتفاقية على ا

 بدل االتعاب على املرحلة املتفق عليها  باالتفاق ما بين الفريقين.تحسب 

5- 

د ملواعيايتعهد الفريق األول بأن يدفع للفريق الثاني قيمة االتفاقية )بدل أتعابه( املذكورة باالتفاقية في 

ة منه املطلوب ( منها لقـاء قيـام الفريق الثاني بالخدمات الفنية1وباألسلوب املحدد لذلك في امللحق رقم )

 بموجب هذه االتفاقية.

6- 

 تفاقية وإبرامها في التاريخ املذكور أعاله. على ما ذكر أعاله، جرى توقيع اإل وبناء

 الفريق األول  

 هيئة تنظيم النقل البري 

 الفريق الثاني

   االسم

   الوظيفة

   التوقيع

   الختم
 
 

   



 Page 5 of 17 

 تفاقيةلإلالشروط الخاصة 
 الفريق الثاني:التزامات 

صفات العطاء الذي تمت أات املحددة بالعقد وضمن شروط ومو يلتزم الفريق الثاني بأن يقوم بنفسه بتقديم الخدم -

م كافة 
ّ
إحالته عليه وضمن العرض املقدم من ِقبله والذي قبل به الفريق األول ويكون من ضمن مسؤولياته أن يسل

 واملدد الزمنية املذكورة في العقد.هذه الخدمات وفقا للشروط  واملواصفات 

ل إضافيين ألغراض العم املناقصون يتوجب على الفريق الثاني الحصول على موافقة الفريق األول وذلك للتعاقد مع  -

تفاقية أو الخدمات املتعلقة بالعرض املقدم من ِقبل الفريق الثاني. وبذلك يلتزم لتقديم الخدمات الخاصة بهذه األ

متخصصة في نفس املجال  اإلضافيون هي شركات املناقصون بالتحقق من أن الشركات التي يتبع لها الفريق الثاني 

 الفني املحدد في هذه االتفاقية.

تفاقية، كما يلتزم ة ضمن املدد املحددة في وثائق اإلتفاقيفيذ كافة األعمال املذكورة في اإليلتزم الفريق الثاني بتن -

التنفيذ املذكورة ضمن العرض املقدم من ِقبله أو تلك التي يتم االتفاق عليها مع الفريق الفريق الثاني بالتقيد بمراحل 

 األول.

تفاقية فقط وال بة هي األتعاب الواردة في هذه اإلإن أتعاب الفريق الثاني املتصلة بهذه االتفاقية أو الخدمات املطلو  -

دفعات أو املكافآت املتصلة بهذه االتفاقية أو الخدمات يجوز للفريق الثاني قبول أي عمولة أو خصم أو ما شابه من ال

 تفاقية.بواجباته التعاقدية بموجب هذه اإلاملطلوبة أو أثناء قيامه 

-  
ً
يلتزم الفريق الثاني بتقديم كافة الخدمات الفنية املذكورة في االتفاقية وفي العرض املقدم منه بنفسه ويكون مسؤوال

في تفاقية والواردة في العرض املقدم منه ضمن املواعيد واملواصفات املذكورة باإلال املحددة عن تسليم كافة األعم

 تفاقية.عرضه واملتفق عليها في هذه اإل

 سرية املعلومات

يلتزم الفريق الثاني بحفظ سرية املعلومات التي قد تعطى له من قبل الفريق األول وذلك لتمكينه من القيام بواجباته  -

االتفاقية، أو التي قد تصل إليه بأي طريقة كانت سواء في املراحل التحضيرية للعمل أو أثناء العمل التعاقدية في هذه 

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

 حتى بعد انتهاء مدة العقد ويبقى التزام الفريق الثاني بحفظ سرية املعلومات وعدم إفشائها إلى أي طرف ثالث  -
ً
مستمرا

في االتفاقية. كما يلتزم الفريق الثاني بعدم إفشاء هذه املعلومـات إلى اإلداريين واملوظفين العاملين لديه إال من يعمل 

 منهم بصورة مباشرة على األعمال الواردة في العقد. 

ملثال ال الحصر جميع املعلومات سواء كانت ت الطابع السري ولغايات هذا العقد تشمل على سبيل اأاملعلومات ذ -

 أو كتابة أو بأي طريقة أخرى، وتتعلق بالفريق األول 
ً
مكتوبة أو غير مكتوبة، والتي قد تصل إلى الفريق الثاني شفويا

)هيئة تنظيم النقل البري( أو حكومة اململكة األردنية الهاشمية بجميع وزاراتها ومؤسساتها ورعاياها، كاملعلومات 

ملتعلقة باملواصفات واملقاييس للحواسب املستخدمة، وأماكن وجودها، والتصاميم  والرسومات لشبكة الحواسب، ا
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واإلحصائيات املتعلقة باملواقع االلكترونية أو غيرها، وأي معلومات مخزنة في الحواسب، أو وسائط التخزين 

برمجيات الحاسوبية املستخدمة أو الشبكة الحاسوبية االلكترونية وغير االلكترونية األخرى، والوثائق املتعلقة بال

املستخدمة، والوثائق املتعلقة باألعمال اإلدارية وشؤون الدولة، وأي وثائق أخرى، وامللخصات والتقارير والدراسات 

مة والبيانات والسجالت االلكترونية وغير االلكترونية مهما كان موضوعها، وأي خطط حالية أو مستقبلية، وأي معلو 

 سواء تم التأشير عليها بأنها ذات طابع سري أو خاص أو لم يتم التأشير.

 من املعلومات املتاحة للعامة عن غير طريق  -
ً
ال تعد املعلومات ذات طابع سري إذا أصبحت هذه املعلومات جزءا

 اإلخالل بااللتزام الوارد في هذه املادة.

 لهذه املادة إذا كان هناك واجب ق -
ً
 انوني يفرض على الفريق الثاني اإلفصاح عن هذه املعلومات.ال يعد إخالال

 حقوق امللكية الفكرية

يتعهد الفريق الثاني بالرد على أي ادعاءات أو دعاوى تصدر من الغير وتتعلق بحقوق امللكية الفكرية ألي من  -

امللكية الفكرية املقررة للفريق البرمجيات أو األعمال الفكرية املقدمة من الفريق الثاني وفق هذه االتفاقية أو حقوق 

 األول بموجب هذه االتفاقية وحتى بعد انتهاء مدتها.

يتعهد الفريق الثاني بأنه اتخذ أو سيتخذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة ليكون ترخيص أو نقل ملكية أي من   -

البرمجيات املقدمة أو املرخصة إلى الحكومة األردنية أو األعمال الفكرية املقدمة ليالئم غايات الفريق األول أو 

 وأحكام القانون،على هذه البرمجيات أو على غيرها  upgradeالتحديث 
ً
 ومتفقا

ً
 للقيام  قانونيا

ً
وأنه مخول قانونيا

  بجميع األعمال الواردة في عرضه ويتحمل أية أضرار أو دعاوى قد تتحقق للفريق األول نتيجة عدم التزامه بذلك.
األول بخصوص من املنتج األصلي إلى الفريق األول أو من يحدده الفريق  licensesيلتزم الفريق الثاني بتقديم رخص   -

البرمجيات الواردة في العقد املبرم، بالعدد والكيفية والشروط املحددة في هذه االتفاقية أو الوثائق املكونة لها، على أن 

تمنح هذه الرخص من قبل  الجهة األصيلة صاحبة الحقوق املقررة على البرمجيات أو تكون بموافقتها وتكون الرخص 

. و يجب أن تنص الرخصة على:دائمة ومطلقة وغير قابلة للن
ً
 قض ونافذة عامليا

o .تخويل الفريق األول بموجب الرخصة استعمال وتشغيل ونسخ البرمجيات املوردة حسب عدد األجهزة 

o  تخويل الفريق األول حق تطوير البرمجيات لحاجاته الخاصة إما بنفسه أو بالتعاقد مع أشخاص أو جهات

 ن حقوق امللكية املتعلقة بالتطوير من حق الفريق األول.للقيام بالتطوير لصالحه على أن تكو 

 للفريق  -
ً
تكون كافة حقوق امللكية الفكرية املتعلقة باألعمال املنفذة من قبل الفريق الثاني وفق العرض املقدم منه ملكا

 والتطوير على البرمجيات املقدمة وجميع الوثائق املسلمة. upgradeاألول ومن ضمنها التحديث 

 

  ( Software and System Warranty)ة البرمجيات املوردة و/أو املطورة كفال

يضمن ويكفل الفريق الثاني أن جميع البرمجيات املوردة وملحقاتها والخدمات الفنية املتعلقة بها خالية من العيوب ويضمن  

ووفق   بأنها تعمل بشكل صحيح من الناحية التقنية وضمن النظام الكلي واألنظمة الحاسوبية املستعملة من قبل الفريق األول 
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قدمة من الفريق الثاني والعرض واملواصفات املتعلقة بها والتعديالت التي تطرأ على عرض الفريق الطريقة املبينة في الوثائق امل

 الثاني. 

سنوات من تاريخ توقيع العقد واملوافقة عليها من قبل الفريق األول بإصالح العيوب أو  3وعليه يتعهد الفريق الثاني وملدة 

األخطاء التي قد ترد على البرمجة بجميع أنواعها على جميع البرمجيات املوردة وملحقاتها والخدمات الفنية املتعلقة بها ، ومثالها 

(bugs) ات املستعملة لدى الفريق األول أو املستفيد من الخدمة، أو عدم أو تعارض أو عدم تناسق عمل البرمجيات مع البرمجي

، أو بعدم تناسق األعمال الفنية مع (corrective patches)واإلصالحات  تناسقها مع النظام الكلي للفريق األول،

املستعملة لدى الفريق أو عدم عملها على بيئات نظام التشغيل  (hardware)( أو بعدم عملها على األجهزة  (integrationبعضها

األول ودون أن يتحمل الفريق األول أي التزامات أو رسوم أو مبالغ مقابل هذا االلتزام من قبل الفريق الثاني أو أي عمل من 

األعمال التي تصاحب هذا االلتزام أو تكون ناتجة عنه. يكون للفريق الثاني حق االختيار بين إصالح هذه العيوب أو استبدال 

 يات دون مقابل نقدي أو غيره وبشروط تعاقدية ال تقل عن الشروط التعاقدية في هذه االتفاقية.البرمج

 التحكيم:

يجوز إحالة أي خالف ينشأ عن هذه االتفاقية أو يتعلق بها أو أي إخالل بها إلى التحكيم بموجب قانون التحكيم األردني ساري 

املستخدمة هي اللغة العربية ويكون القانون األردني هو الواجب التطبيق املفعول ويكون مكان التحكيم مدينة عمان واللغة 

 فيما يتعلق بذلك الخالف أو اإلخالل.
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 الشروط العامة التفاقية تقديم الخدمات الفنية

 التعاريف -(1املـادة )

 إال إذا دلت القرينة عل
ً
 ى غير ذلك:تكون للكلمات الواردة في هذه االتفاقية املعاني املحددة لها تاليا

 الحكومــة: حكومة اململكة األردنية الهاشمية. -

صاحب العمل: الفريق املشار إليه في هذه االتفاقية كفريق أول  والذي يتعاقد مع الفريق الثاني إلنجاز الخدمات  -

ألول، الفنية التي تشملها االتفاقية، أو أي جهة أخرى يفوضها صاحب العمل ملمارسة صالحيات ومسؤوليات الفريق ا

 .
ً
 على أن يتم إعالم الفريق الثاني بذلك خطيا

ممثل صاحب العمل: الشخص الذي يعينه صاحب العمل ملتابعة أعمال الفريق الثاني بموجب  هذه االتفاقية ويتمتــع  -

 بالصالحيـــات التي يتم تحديدها له من قبل صاحب العمل كما يجري اطالع الفريق الثاني عليها.

الشركة املشار إليها في االتفاقية كفريق ثاني والذي تعاقد معه صاحب العمل ألداء الخدمات الفنية الفريق الثاني:  -

 لهذه االتفاقية. 
ً
 وفقا

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

 عنه.   

 .مراقبة و توريد وتركيب كاميرات املراقبة في مراكز االنطالق والوصول  تجهيز مركزالخدمات الفنية:  -

: العرض املسعر املقدم من الفريق الثاني إلى صاحب العمل إلنجاز الخدمات الفنية (Form of Bid)عرض املناقصة  -

 بموجب أحكام هذه االتفاقية.

أي شروط إضافية اتفق الفريقان عليها قبل قرار اإلحالة: القبول الرسمي من صاحب العمل لعرض املناقصة مع   -

 توقيع االتفاقية.

 كتاب القبول: هو الكتاب الذي يبلغ به املناقص بقرار اإلحالة. -

 ألي زيادة أو نقصان قد ينجم عن تطبيق شروط  -
ً
قيمة االتفاقية: املبلغ اإلجمالي املذكور في قرار اإلحالة ويكون خاضعا

 االتفاقية.

 ة الخطية أو املوافقة الشفوية التي يتلوها تأكيد خطي. املوافقــة:  املوافق -

مـدة العمـل: هي املدة املحددة باالتفاقية إلنجاز األعمال موضوع هذه االتفاقية واجتيازها ألي فحوصات عند االنجاز  -

بالفريق األول وفقا لشروط االتفاقية أو النجاز أي جزء منها كما هو محدد باالتفاقية وتشمل فترات املراجعة الخاصة 

 وتقاس بالتوقيت الشمس ي وبعدد األيام التقويمية وليس بأيام العمل.

 منها.  -
ً
 الوثائق: هي الوثائق املدرجة في هذه االتفاقية والتي تعتبر جزءا

 وصف العمل في نطاق االتفاقية –( 2املادة )

ضافة إلى أي أعمال أخرى مشمولة بهذه يقوم الفريق الثاني بتنفيذ جميع االعمال املطلوبة في وثيقة العطاء باإل 

 :، ومن ضمن هذه االعمال  االتفاقية
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 تنفيذ االعمال االنشائية )ارضيات،جدران،دهان،توصيالت شبكة وكهرباء، ابواب.....( الخاصة بمركز المراقبة. -

الخدمات المعرفة في وثيقة  وتقديم العطاء وثائق بموجب الالزمة التحتية والبنية المطلوبة والمعدات زةهاألج وتركيب تورید -
 . العطاء

 الخاصة. زةهواألج البرمجيات وربط فحص تشغيل، تعریف، تنزیل، ،تطویر برمجة، ،تصميم ،تحليل -

تورید وتركيب وتشغيل كاميرات المراقبة وملحقاتها في مراكز االنطالق والوصول وتنفيذ االعمال االنشائية وتمديد  -
 التوصيالت الخاصة بها.

بما في ذلك  سنةلألنظمة والتطبيقات والبرامج ولمدة  والصيانة الوقائية تقديم جميع خدمات الدعم الفني والصيانة -
صالح اإلصدار للنسخ المقدمة )  توفير إلى باإلضافة ( والضمانupgrades, updates, bug fixesاإلصدارات الجديدة وا 

 األعمال تكون  أن مع مراعاة المذكورة زةهاألج مع اهوربط اهوفحص اهليغوتش اهر یانة وتطو يللص الالزمة اريالغ قطع وتركيب

 .العطاء ووثائق مواصفات حسب

 حسب ما ورد في وثيقة العطاء المعنية األطراف لدى النظام لمستخدمي بیوالتدر  المعرفة نقل -

 إلى باإلضافة واجهزة ومعدات, برمجيات من تطویره وریدة او تصميمة او تركيبة اوت ما وجميع المطلوبة الوثائق تقديم -

 أو الثاني الفریق من المقدم الفني العرض في سواء ورد ما وجميع التسليم متطلبات من العطاء وثيقة في ورد ما جميع

جهيز مركز مراقبة و تورید وتركيب كاميرات المراقبة في مراكز االنطالق بت والخاصة المراسالت أو لها المالحق التابعة
 .العطاء في وثائق ورد وكما والوصول

 

 اللغة والقانون املعتمدان –( 3املادة )

تكون االتفاقية باللغة العربية ، بما في ذلك جميع املراسالت والشروط املتعلقة بها، إال أنه يجوز أن تكون املواصفات  .1

والتقارير الفنية باللغة االنجليزية وإذا حررت االتفاقية باللغتين العربية واالنجليزية ووقع خالف على التفسير يكون 

 النص بالعربية هو املعتمد. 

يع أحكام القوانين واألنظمة والتعليمات األردنية نافذة املفعول على هذه االتفاقية عند التوقيع عليها ويرجع تسري جم .2

 إليها في تطبيق شروطها بما فيها قانون التحكيم األردني وقانون امللكية الفكرية.

 

 الضرائب والرسوم  –( 4املادة )

لتعليمات املعمول بها في اململكة فيما يخص الرسوم والضرائب بما يخضع الفريق الثاني لجميع القوانين واألنظمة وا .1

 فيها الضريبة العامة على املبيعات إال إذا ورد نص خالف لذلك باالتفاقية.

 جميع الرسوم  .2
ً
على الفريق الثاني دفع رسوم طوابع الواردات قبل توقيع االتفاقية عن كامل السعر املقدم شامال

 ريبة العامة على املبيعات حسب القوانين واألنظمة والتعليمات الخاصة بذلك واملعمول بها. والضرائب بما في ذلك الض
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 كفالة حسن األداء –( 5ملادة )ا

من تاريخ  ايام(  10)على الفريق الثاني بعد تبلغه قرار اإلحالة وقبل توقيع االتفاقية أن يقدم لصاحب العمل خالل 

إبالغه بقرار اإلحالة كفالة حسن األداء ضمانة لتقديمه الخدمات الفنية وقيامه بكامل التزاماته بموجب االتفاقية وملدة العمل 

التشغيل والصيانة حسب ما هو التنفيذ و املحددة بها، حيث أن كفالة حسن األداء تكون ملدة العقد كاملة وتغطي أعمال 

  %10. وتكون الكفالة بنسبة مطلوب في وثيقة العطاء
ً
من قيمة االتفاقية صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية معتمدة رسميا

، وإذا تطلب األمر تمديد الكفالة ألي سبب فيحق لصاحب العمل  (2وحسب نموذج الكفالة الوارد في ملحق االتفاقية رقم )

ملدد مماثلة حسب متطلبات سير العمل، وعلى صاحب طلب تمديدها على حساب الفريق الثاني لثالثة أشهر قابلة للتجديد 

العمل اإلفراج عن هذه الكفالة بعد استالم أعمال العقد كاملة وبعد تقديم املخالصة النهائية من قبل الفريق الثاني واملوافقة 

 -تقدم الكفاالت كما يلي: عليها من قبل صاحب العمل.

 

 مستوى األداء –( 6املادة )

يلتزم الفريق الثاني ببذل كل عناية ومواظبة ألداء واجبـاته املطلوبة على أعلى مستويات املمارسة املهنية وان يستخدم  .1
ن يعــلم صاحــب العمل بأسماء وخبرات املعنيين الذين سيقومون أفـي مجـال اختصـاصه وخبـــرته، و األشخاص املؤهلين كل 

قق لصاحب العمل بأن مستوى األداء املنهي للكادر الفني للفريق الثاني ال يتفق بتقديم الخدمات الفنية.  وإذا ما تح

والدرجة املطلوبة، فإنه يجب على الفريق الثاني أن يستخدم كوادر فنية جديدة لتصحيح الوضع وأن يعيد تنظيم الفريق 
ظات التي يوجهه بشأنهـا صاحب العمـل أو مـن العامل بما يتفق وهذا املطلب.  وعلى الفريق الثاني أن يأخذ في االعتبار املالح

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

 من جانبه، ويحـق لصاحـب  .2
ً
إذا تخلف الفريق الثاني عن تقديم الخدمات الفنية باملستوى املطلوب فيعتبر ذلك تقصيرا

تخاذ اإلجراءات الكفيلة بتالفي التقصير وتصحيح األخطاء، وذلك بعد إنذار الفريق الثاني، وتتم العمـل فـي هــذه الحالة ا

 ( من هذه االتفاقية.11اإلجراءات وفقا للمادة )

 

 سريان االتفاقية، واملباشـرة، ومـدة العمـل، وتمديـد مدة العمل، والتأخر في تقديم الخدمات املطلوبة –( 7املادة )

 يسري مفعول هذه االتفاقية لدى توقيعها من قبل الفريقين. : االتفاقيةسريان مفعول  .1

 يحدد تاريخ املباشرة بموجب كتاب خطي يوجهه صاحب العمل إلى الفريق الثاني. تاريخ املباشرة:  .2

  مدة العمل:  .3

 .من تاريخ أمر املباشرة تقويمي و تشمل تجهيز مركز املراقبة الرئيس ي  يوم ( 60املرحلة االولى   :  ) -

تقويمي وتشمل تركيب كاميرات املراقبة في مراكز  يوم ( لكل مركز انطالق ووصول 30املرحلة الثانية : ) -

 للعمل على تركيب من تاريخ أمر املباشرةاالنطالق والوصول  وربطها مع مركز املراقبة الرئيس ي في الهيئة 

 تمديد مدة العمل:                                                                            .4



 Page 11 of 17 

إذا قـام صاحب العمل بطلب خدمات إضافية وكانت تلك الخدمات من النوع والقدر الذي يبرر تمديد مدة  -

لة مع الفريق الثاني العمل أو جدت ظروف طارئة تؤثر على سير العمل، فعلى صاحب العمل أن يدرس الحا

 ويمدد مدة االتفاقية ألي مرحلة من مراحل العمل بما يتناسب مع هذه األمور .

ذا تسبب صاحب العمل في تأخير تركيب أو استالم األعمال ألسباب ليس لها عالقة بالفريق الثاني، فإنه يتم ا -

 ق الثاني في أداء مهامه.تمديد مدة العمل تبعا لذلك  فيمــا عـدا مـا هو  ناجم عن تخلف الفري

                التأخيـــر:   .5

  100)  -املرحلة االولى : -
ً
قيمة أعمال تنفيذ  من  %15وبحد اعلى عن كل يوم تأخير غير مبرر (  دينار يوميا

 .املرحلة االولى

  50)  -املرحلة الثانية :  -
ً
التنفيذ قيمة أعمال  من  %15وبحد اعلى عن كل يوم تأخير غير مبرر (  دينار يوميا

 .ملركز االنطالق والوصول الواحد

  واجبات الفريق الثاني –( 8املـادة )

 يقوم الفريق الثاني بأداء الواجبات املنصوص عليها في العرض املقدم منه والشروط املحددة املرفقة بهذه االتفاقية. 

 
 التنازل والعقود الفرعية –( 9املـادة )

أن يتنازل عن أي جزء من هذه االتفاقية للغير أو أن يعهد إلى أي جهة فرعية القيام بأي جزء ال يحق للفريق الثاني 

منها ما لم تنص على ذلك شروط الدعوة أو عرض الفريق الثاني ويحق لصاحب العمل إلغاء االتفاقية حيال أي تصرف من هذا 

 ألحكام املادة )
ً
 ( من هذه االتفاقية.11القبيل وفقا

 

 التغييرات واألعمال اإلضافية –( 10املادة )

 على الخدمات الفنية أو تقديم خدمات فنية إضافية، وال تؤثر هذه  .1
ً
يحق لصاحب العمل إجراء أي تعديل يراه ضروريا

التغييرات أو اإلضافات على سريان هذه االتفاقية وتحدد بدالت األتعاب والوقت املطلوب لألعمال اإلضافية الناتجة عن 

العمل ومدته عما ورد في االتفاقية باالتفاق بين الفريقين بالتناسب مع طبيعة األعمال اإلضافية واألتعاب زيادة قيمة 

 املحددة واملدة املطلوبة في االتفاقية لألعمال بغض النظر عن نسبة الزيادة أو النقص.

ية من النوع الذي يتطلب تقديم خدمات وفي الحالة التي تكون طبيعة األعمال املشمولة في هذه التغييرات واألعمال اإلضاف .2

تختلف عن تلك املشمولة في هذه االتفاقية، ففي مثل هذه الحالة يتم االتفاق بين صاحب العمل والفريق الثاني على بدل 
 األتعاب املترتب على تلك التغييرات واألعمال اإلضافية.

 ر األمر الخطي له من قبل صاحب العمل.  يلتزم الفريق الثاني بإجراء التعديالت املطلوبة، وذلك بعد صدو  .3

 

 التقصير من جانب الفريق الثاني –( 11املـادة )

 في أداء عمله إذا حصل أثناء تنفيذ هذه االتفاقية أي من الحاالت التالية:             .1
ً
 يعتبر الفريق الثاني مقصرا
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أي تأخر غير مبرر في إنجاز العمل والواجبات وتقديم الخدمات املطلوبة بسبب تقصير من جانب الفريق   -

 الثاني.

 بمستوى ال يتناسب وأصول وأعراف ممارسة املهنة أو أهمل أو قصر في أداء مهامه.  -
ً
 قدم الفريق الثاني عمال

 بذلك التعليمات املحددة باملادة )تخلف الفريق الثاني عن تغيير أي من مستخدميه العاملين مخا  -
ً
( من 6لفا

 هذه االتفاقية.

 إليه بدون موافقة صاحب العمل. املوكلةقام بالتلزيم من الباطن ألي جزء من املهام   -

 لم يلتزم الفريق الثاني بتقديم عمل يلبي املتطلبات األساسية للبرنامج .  -

 أعسر أو أصبح غير ذي مالءة مالية، أو لجأ إلى مخالصة لصالح دائنيه.  -

 ( أعاله  إنهاء االتفاقية بموجب اإلجراءات التالية:11/1لصاحب العمل في أي من الحاالت املنصوص عليها في  الفقرة )  .2

: توجيه إنذار أول للفريق الثاني مع منحه مهلة ملدة )  -
ً
 لتصويب املخال14أوال

ً
  فة.( يوما

- :
ً
 من تاريخ انتهاء 14في حالة عدم تصويب الفريق الثاني للمخالفة، يتم توجيه إنذار ثاني له ملدة ) ثانيا

ً
( يوما

 اإلنذار األول.

- :
ً
في حالة مرور فترة اإلنذار الثانية دون تصـويب للوضع أو اتخاذ إجراءات جادة ومقنعة إلزالة األسباب  ثالثـا

مل إنهاء االتفاقية ومصادرة كفالة حسن األداء أو جزء منها، ويقوم بإكمال املخالفة، يحـق لصـاحـب الع

الخدمات املطلوبة بواسطة أجهزته الخاصة أو أن يعمد إلى مراكز أخرى القيام بمثل هذه الخدمات، وتتم 

 منه أي فروق من بــدالت
ً
األتعاب  محاسبة الفريق الثاني على ما قــدمه من خــدمــات لتاريخــه محســومــا

 ملتطلبات هذه االتفاقية ويتم احتساب هذه 
ً
والكلفة التي يتكبدها صاحب العمل إلنجاز الخدمات طبقا

 الفروقات.

- :
ً
 في أي من الحاالت املنصوص  رابعا

ً
يحق لصاحب العمل في الحاالت الطارئة أو الخاصة إنهاء االتفاقية فورا

 عليها أعاله.

 قبل صاحب العمل إنهاء االتفاقية من –( 12املادة )

 وبما ال يزيد عن  
ً
 مناسبا

ً
يحق لصاحب العمل في أي وقت أن ينهي العمل باالتفاقية مع تعويض الفريق الثاني تعويضا

 من قيمة األعمال املتبقية. 10%
 

 إنهاء االتفاقية من قبل الفريق الثاني –( 13املادة )

 90إذا لم يصدر صاحب العمل أمر املباشرة خالل ) -أ
ً
 من تاريخ توقيع االتفاقية. ( يوما

 من تاريخ استحقاقها. 60إذا أخل صاحب العمل بموافاة الفريق الثاني بالدفعة املستحقة له بعد ) -ب
ً
 ( يوما
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فعندها على الفريق الثاني أن يطالب صاحب العمل إصدار أمر املباشرة أو تسديد الدفعة املستحقة له خالل عشرة 

بالفقرة )أ( والفقرة )ب( أعاله وإذا لم يقم صاحب العمل بإصدار أمر املباشرة أو تسديد الدفعة أيام من انتهاء املدد املحددة 

املستحقة للفريق الثاني خالل العشرة أيام هذه، فيحق للفريق الثاني  أن يطالب صاحب العمل بإنهاء االتفاقية وتعويضه 

 تفاقية إال بموافقة الفريقين .التعويض املناسب الناجم عن اإلخالل وال يعاد العمل بهذه اال
 

 مسؤوليات صاحب العمل –( 14املادة )

 تقديم املتطلبات األولية واملعلومات املتوفرة لديه إلى الفريق الثاني. .1

تسمية شخص بخبـرة منـاسبة يمثـــله للتـنسـيــق بـيــنه وبين الفريق الثاني وليساعد الفريق الثاني في الحصول  .2

 املذكورة أعاله.على املعلومات 

 موافاة الفريق الثاني بالدفعات املستحقة له في املواعيد املحددة بموجب هذه االتفاقية.  .3

 مراحل ومدد العمل –( 15املــادة )

يلتزم الفريق الثاني وصاحب العمل وكل حسب مسؤولياته بإتباع الجدول الزمني لتقديم الخدمات الفنية لألعمال 

 قية.املشمولة في هذه االتفا

 بدل األتعاب –( 16املادة )

على الفريق الثاني أن يضمن أسعار ثمن توريد و تركيب قطع الغيار الالزمة وكلفة العمالة الالزمة النجاز  -أ

 األعمال الفنية املطلوبة. 

 في هذه االتفاقية وذلك بموجب  -ب
ً
يتقاض ى الفريق الثاني بدل األتعاب لجميع األعمال التي ورد ذكرها سابقا

 رقم )ا( من هذه الشروط. ملحق االتفاقيةب املبينة في النس

 تعديل التشريعات –( 17املادة )

يدفع للفريق الثاني أي مبالغ إضافية يترتب عليه دفعها لخزينة الدولة نتيجة لفرض أي رسوم أو ضرائب  -أ

        جديدة بعد موعد إيداع عروض املناقصات.

الرسوم والضرائب املذكورة بالفقرة )أ( أعاله بعد موعد إيداع أما إذا جرى تخفيض رسمي على أي من  -ب

 عروض املناقصات، فعندها تحسم تلك التخفيضات من استحقاقات الفريق الثاني.

 

 اإلخطارات العدلية –( 18املادة )

بر أي إن صاحب العمل معفى من توجيه اإلخطارات العدلية ملمارسته أي حق من حقوقه العقدية أو القانونية وتعت

 رسالة مسجلة مرسلة للفريق الثاني على عنوانه بمثابة إخطار عدلي في جميع األحوال.
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 إقرار املخالصة –( 19املادة )

على الفريق الثاني حال تقديمه لكشف الدفعة النهائية أن يعطي صاحب العمل إقرار مخالصة يثبت فيه أن كشف 

تفاقية، ويشترط أن ال يسري مفعول يع املبالغ املستحقة له بموجب اإلوالنهائية لجمالدفعة النهائية يشكل التسوية الكاملة 

 إقرار املخالصة إال بعد قبض الفريق الثاني للمبالغ املستحقة له بموجب هذه الدفعة.

 اإلشعارات –( 20املـادة )

تي يقوم الفريق الثاني بإبالغها إلى تبلغ اإلشعارات واملـراسالت التي يصدرها صاحب العمل إلى الفريق الثاني وتلك ال

صاحب العمل وفقا ألحكام العقد أما بالبريد املسجل أو بإيداعها لدى املكتب الرئيس ي لكل فريق منهما، أو بإرسالها إلى أي 

 عنوان آخر يعينه كل فريق لهـذه الغاية ويتم تحديده تاليا:

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

 ..............................................عنوان الفريق الثاني : .......................................................................................................
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 (1ملحق االتفاقية رقم )

 الدفعــــات
 

 بدالت األتعاب:

 ستالم النهائي للمرحلة.(  عند اإل %100)  -املرحلة األولى: -

 -حسب الجدول التالي :  -املرحلة الثانية :  -

 

  مركز االنطالق واالوصول  #  

 (  عند االستالم النهائي%100) " مركز انطالق والوصول " الشمال 1

 (  عند االستالم النهائي%100) " مركز انطالق والوصول " الجنوب 2

 (  عند االستالم النهائي%100) )مركز السفريات املوحد )ام صوينيه 3

 (  عند االستالم النهائي%100) " مركز انطالق والوصول " األمير راشد 4

 (  عند االستالم النهائي%100) "عبد هللا مركز انطالق والوصول  " امللك 5

 (  عند االستالم النهائي%100) " مركز انطالق والوصول "الجامعة الهاشمية 6

 (  عند االستالم النهائي%100) " مركز انطالق والوصول "  الشمالي 7

 (  عند االستالم النهائي%100) "  مركز انطالق والوصول " الجنوبي 8

 (  عند االستالم النهائي%100) "  والوصول " جرش الجديد مركز انطالق 9

 (  عند االستالم النهائي%100) "  مركز انطالق والوصول " عجلون الجديد 10

 (  عند االستالم النهائي%100) " مركز انطالق والوصول " الكرك الجديد 11

 النهائي(  عند االستالم %100) " مركز انطالق والوصول " الخارجي 12

 (  عند االستالم النهائي%100) لراشديةا -ساحة مبيت الشاحنات  13
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 (2ملحق االتفاقية رقم )

 مراحل العمل
 

 

 : مدة العمل

 .من تاريخ أمر املباشرة تقويمي و تشمل تجهيز مركز املراقبة الرئيس ي  يوم ( 60ولى   :  )املرحلة األ  -

وتشمل تركيب كاميرات املراقبة في مراكز االنطالق  وصول تقويمي لكل مركز انطالق و  يوم( 30املرحلة الثانية : ) -

 . للعمل على تركيب من تاريخ أمر املباشرةوالوصول  وربطها مع مركز املراقبة الرئيس ي في الهيئة 

 

 

صول مركز االنطالق واأل  #     

 املباشرهمر يوم من تاريخ أ 30 " مركز انطالق والوصول " الشمال 1

 املباشره مرأيوم من تاريخ  30 " مركز انطالق والوصول " الجنوب 2

 املباشره مرأيوم من تاريخ  30 )م صوينيهأمركز السفريات املوحد ) 3

 املباشره مرأيوم من تاريخ  30 " مركز انطالق والوصول " األمير راشد 4

 املباشره مرأيوم من تاريخ  30 "مركز انطالق والوصول  " امللك عبد هللا 5

 املباشره مرأيوم من تاريخ  30 " مركز انطالق والوصول "الجامعة الهاشمية 6

 املباشره مرأيوم من تاريخ  30 " مركز انطالق والوصول "  الشمالي 7

 املباشره مرأيوم من تاريخ  30 "  مركز انطالق والوصول " الجنوبي 8

 املباشره مرأيوم من تاريخ  30 "  جرش الجديدمركز انطالق والوصول "  9

 املباشرهمر أيوم من تاريخ  30 "  مركز انطالق والوصول " عجلون الجديد 10

 املباشرهمر أيوم من تاريخ  30 " مركز انطالق والوصول " الكرك الجديد 11

 املباشرهمر أيوم من تاريخ  30 " مركز انطالق والوصول " الخارجي 12

 املباشرهمر أيوم من تاريخ  30 لراشديةا -ساحة مبيت الشاحنات  13
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 (3ملحق االتفاقية رقم )

 كفالة حسن التنفيذ نموذج 

 

  كفالة بنكية

 

  ، باإلضافة لوظيفته . بري السيد مدير عام هيئة تنظيم النقل ال

 

 تحية طيبة و بعد ،، 

 

 علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى طلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب العميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءا ............................................ يكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بنـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرع )             ( العميــــــــــــــــــــــــــــــــــل املــــــــــــــــــــــــــــــــــذكور أعــــــــــــــــــــــــــــــــــاله بمبلــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )  ،    .......................................... فــ
ً
( دينــــــــــــــــــــــــــــــــــارا

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــم   )           ( ملـــــــــــــــدة  ال ـــــــــــــــة أشـــــــــــــــهر مـــــــــــــــن تاريــــــــــــــــخ    /   /    ولغايـــــــــــــــة تـ ريخ   /   كفالـــــــــــــــة حســـــــــــــــن تنفيـــــــــــــــذ عطـــــــــــــــاء رقـ

 لحــــــــــــــــــــين ورود كتــــــــــــــــــــاب إلغــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــن الهيئـــــــــــــــــــــة ،         /
ً
وتجــــــــــــــــــــدد هــــــــــــــــــــذه الكفالــــــــــــــــــــة غيــــــــــــــــــــر املشــــــــــــــــــــروطة تلقائيــــــــــــــــــــا

ودون الحصـــــــــــــــول علـــــــــــــــى موافقـــــــــــــــة العميـــــــــــــــل علـــــــــــــــى  النقـــــــــــــــل البـــــــــــــــري وبطلـــــــــــــــب مـــــــــــــــن مـــــــــــــــدير عـــــــــــــــام هيئـــــــــــــــة تنظـــــــــــــــيم 

 .  النقل البري التجديد وتبقى هذه الكفالة سارية املفعول ما بقيت لدى هيئة تنظيم 

 

ول مطالبـــــــــــــــــــة خطيـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــنكم ، وبـــــــــــــــــــالرغم مـــــــــــــــــــن أع قيمـــــــــــــــــــة الكفالـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــيكم عنـــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــدفونتع

 ية معارضة أو ممانعة من العميل ) املكفول ( لعدم دفع قيمة هذه الكفالة.أحصول 

 

 
 


