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 (د / 2102 /2ت/) العطاء رقمشروط دعوة 

مجال في   )أ, ب(األولى   بالفئة حكوميةالعطاءات ال دائرةعى المكاتب الهندسية والشركات االستشارية المؤهلة لدى تدأوال:
 الدراسات والتصميم.

 لـوصف العم ثانيًا:
ــارة ميــاه صــندوقيةعلــى اعــداد الدراســات والتصــاميم الكاملــة يشــتمل العمــل  مــك كافــة  وتجهيــز وثــائق عطــاء التنفيــذ إلنشــاء عب

عــداد التصــاميم الميكانيكيــة,  ,متطلبــات كمــا هــو وارد فــي جــدول الكميــات وأب أعمــال يتطل هــا التصــميمال واعتمــاد المخططــات و وا 
 والدراســات الهيدرولوجيــة, اســتط م موقــك وفحــ  تربــة باإل ــافة الــى الدراســات المســاحية وعمــلالتصــاميم مــب ال لديــة المعنيــة 

 .اصفات الفنية العامة والكودات المعمول  ها لمثل هذه األعمالبحيث تكوب التصاميم متوافقة مك المو 
( حـوض 20و 22الصناعية المـراد انشـاؤها علـى القطعتـيب ذوات األرقـام )في منطقة الزرقاء على أرض المدرسة يقك المشروم 

 ( المرج مب أرا ي قرية خو في محافظة الزرقاء بحيث يتم األخذ بعيب اإلعتبار ما يلي : 6)
 .مشروم مدرسة صناعية مقترح تنفيذه في الموقكوجود  -0

ــة الزرقــاء  -2 ــة واالرصــاد الجويــة دراســة كميــات األمطــار وذلــا اعتمــادًا علــى المعطيــات الموجــودة لــدى  لدي والجهــات المعني
 والخ رات الذاتية.

لسـور المدرسـة القائمـة  أب تكوب العبارة الصندوقية لربط المدخل الموجود والمحاذب للشارم العام  نقطة الخـروج والمحـاذب -3
 ( م.ط.311وبطول تقري ي )

ــارة الصــندوقية يجــب مراعــاة  -4 ــة  المناســيب المقترحــة للمدرســة المــراد انشــاؤهاعنــد اعــداد المخططــات الهندســية للعب واال ني
 المقترحة فيها.

 عمل فحوصات التربة واستط م الموقك. -2

 جميك االعمال المساحية ال زمة. -6
 -م حظات:

 التالية مب التزامات المستشار التعاقدية ومشمولة باسعار العطاء وتشمل قيام المستشـار  ـدفك كافـة الرسـوم  تكوب االعمال
حيث يقوم صـاحب العمـل باصـدار المخاطبـات ال زمـة للجهـات صـاحبة  ,وال رائب ..الخ المترتبة على ذلاوالمصاريف والتكاليف 

 -الع قة:

ل جميــك االعمــال التمهيديــة للوصــول الــى الموقــك مــب تمهيــد وشــق ممــر تشــموفحــ  التربــة أعمــال اســتط م الموقــك  -0
 لوصول اليات فح  التربة.

 .وتجهيز وثائق العطاء)جداول الكميات( أعمال التصاميم كاملة والدراسات وتشمل كافة األعمال التي يتطل ها التصميم -2

 اومعلومات عند الطلب مب صاحب العمل. االجابة على اب استفسارات في مرحلة الدراسة او ما  بعدها عب اب امور -3
 الكشف الحسي على الموقك بعد االنتهاء مب أعمال الحفر. -4
على االستشارب القيام  جمك ال يانات ال زمة والمتعلقة بالدراسات الهيدرولوجية للموقك ويتم ذلا مب خ ل دراسة  -2

 يم دراسة تقييمية  ذلا.الموقك وبيانات األرصاد الجوية وال لدية وأب جهة رسمية أخرى وتقد

عند تصميم مسار العبارة يتم األخذ بعيب اإلعتبار  رورة مرور الجزء األك ر منها خارج أسوار المدرسة )  مب  -6
 الشارم العام ( مك عمل فتحات تصريف في سقف العبارة لمياه األمطار الجارية.

 .التنسيق مك  لدية الزرقاء للحصول على  روفايل الشارم العام -7
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مــب ق ــل نقابــة المهندســيب  العقــدمو ــوم  مالخاصــة بالمشــرو يقــوم  تصــديق جميــك المخططــات  أبلــى االستشــارب ع  -8
 النقا ية المترتبة على هذا المشروم.  واب يقدم لصاحب العمل ما يث ت قيامه  دفك الرسوم األردنييب

 
ستشارب أثناء مراحل الدراسات والتصميم ( واجبات اال2حسب ملحق االتفاقية رقم ) : وصف الخدمات الهندسية  ثالثا":

 لمشاريك األ نية والمتطلبات المرفقة معها للعطاء .
 طريقة تقديم العروض  رابعًا":

 تقدم العروض المالية والوثائق المطلوبة فقط في مغلف مغلق ويكتب عليه العرض المالي والوثائق المطلوبة للعطاء 
 .سات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ إلنشاء عبارة مياه صندوقيةإعداد الدرا الخا   (د/2102/ 2 /رقم)ت

 
 
 -العرض المالي :    (4-0)

 -يجب أب يشتمل العرض المالي على :
 ( .0تقديم العرض المالي على النموذج المخص  في اتفاقية الخدمات الهندسية )م     -
بمـا فيهـا ال ــريبة  وم أو  ـرائب نتيجــة العمـل فـي االتفاقيــةأب تكـوب األسـعار الـواردة فــي العـرض المـالي شــاملة أليـة رسـ -

  العامة على الم يعات
  .على المناق  تقديم نسخة الوثائق األصلية كاملة وبحيث تكوب موقعة منه ومختومة  خاتم المكتب    (4-2)
والتوقيك عليه وختمه  ئق يطلب مب االستشارب تع ئة نموذج شهادة مطابقة رؤوساء االختصا  المرفق مك الوثا(    4-3)

 .المالي خاتم المكتب وارفاقه مك العرض 
عب أب تغيير يطرأ على كوادرهـا الفنيـة  وزارة التربية والتعليميطلب مب المكاتب الهندسية والشركات االستشارية ت ليغ  (4-4)

كتـب الهندسـي أو الشـركة الرئيسية بعد شـراء وثـائق أب عطـاء مـب عطـاءات الخـدمات الهندسـية وبخـ ت ذلـا سـيتم حرمـاب الم
 االستشارية مب المشاركة بالعطاء .

الشركات االستشارية وستعاد العروض المالية التـي تقـرر  أويتم فتح العروض المالية المقدمة مب المكاتب الهندسية  (4-2)
 مغلقة  ألصحا هاعدم فتحها المختصة  لجنة العطاءات 

زمـة العمـال السـ مة العامـة واألمـب وحمايـة ال يئـة وتحديـدها يطلب مب االستشارب ت ميب وثائق العطـاء ال نـود ال   (4-6)
والتأكيـد مـب خـ ل وثـائق العطـاء علـى أب يقـوم المقـاول  جميـك أعمـال السـ مة العامـة واألمـب وحمايـة ال يئـة وو ـك االســيجة 

 نشائية مب عقد المقاولة للمشاريك اإل  0-64و  0-02واإلشارات التحذيرية للمشاريك عمً  بأحكام المواد 

تعتمـد الشـروط التاليـة  (0الشروط الخاصة التفاقية الخدمات الهندسية العداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء )م (4-7)
كشــروط خاصــة باالتفاقيــة وأب مــا يــرد فــي هــذه الشــروط مــب ا ــافات أو تعــديل علــى مــواد الشــروط العامــة التفاقيــة الخــدمات 

در الذب يفسـر أو ي ـيف أو يعـدل علـى تلـا المـواد وقـد اعتمـدت نفـو أرقـام مـواد الشـروط الهندسية يعت ر سائدًا ويؤخذ به بالق
 العامة التفاقية الخدمات الهندسية . 
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 العرض المالي: : خامسا
 لجميك العروض المقدمة.سيتم فتح العروض المالية  2-0
قيقًا حســا يًا حســب االســو المتبعــة مــك االخــذ بعــيب ســيتم تــدقيق العــروض الماليــة تــد -اســلوب تــدقيق العــروض الماليــة: 2-2

 االعتبار ما يلي:
اذا اورد المنـاق  خصـما جزئيــا علـى اســعار بعـض  نـود االعمــال او كليـا علــى اجمـالي السـعر المقــدم منـه او كليهمــا  2-2-0

  -سيتم التعامل مك هذا الخصم على النحو االتي :
ثائق العطاء غير خا عة للخصم الذب يقدمه المناق  على عر ه وفي حال قيام اب تكوب المبالغ االحتياطية الواردة في و  -أ

 المناق  باجراء الخصم على المبالغ االحتياطية يتم تصحيح ذلا اصوليًا.
اذا اورد المناق  خصما على عر ه المـالي كم لـغ مقطـوم دوب تـدويب نسـبة هـذا الخصـم مـب اجمـالي قيمـة العـرض يـتم   -ب

 كنسبة مئوية مب اجمالي قيمة العرض المالي. حساب نسبة هذا الخصم

اذا اورد المناق  الخصم المقدم منه على عر ه المالي كنسبة مئوية مب قيمة العرض دوب تـدويب قيمـة هـذا الخصـم يـتم  -ت
 حساب قيمة هذا الخصم مب اجمالي عر ة المالي.

 لخصم الواردة في عر ه .يجب اب تتطا ق النسبة المئوية للخصم المقدم مب المناق  مك قيمة هذا ا -ث

اذا ورد تنـاقض  ــيب النسـبة المئويــة للخصـم المقــدم مــب المنـاق  وبــيب قيمـة هــذا الخصــم يـتم االخــذ بالقيمـة االعلــى لهــذا  -ج
 الخصم.

اذا اورد المنــاق  زيــادة جزئيــة علــى اســعار بعــض  نــود االعمــال او كليــا علــى اجمــالي الســعر المقــدم مــب او كليهمــا  2-2-2
 -ل مك هذه الزيادة على النحو االتي :فسيتم التعام

اب تكوب المبالغ االحتياطية الواردة في وثـائق العطـاء غيـر خا ـعة للزيـادة التـي يـدونها المنـاق  علـى عر ـه وفـي حـال  -أ
 قيام المناق  باجراء الزيادة على المبالغ االحتياطية يتم تصحيح ذلا أصوليا.

م لـغ مقطـوم دوب تـدويب نسـبة هـذه الزيـادة مـب اجمـالي قيمـة العـرض يـتم اذا أورد المناق  زيادة على عر ـه المـالي ك  -ب
 حساب نسبة هذه الزيادة كنسبة مئوية مب اجمالي قيمة العرض المالي.

اذا اورد المناق  الزيادة المدونة منه على عر ه المالي  كنسبة مئويـة مـب قيمـة العـرض دوب تـدويب قيمـة هـذه الزيـادة  -ت
 دة مب اجمالي عر ه المالي.يتم حساب قيمة هذه الزيا

 يجب اب تتطا ق النسبة المئوية للزيادة المدونة مب المناق  مك قيمة هذه الزيادة الواردة في عر ه. -ث

اذا ورد تناقض  يب النسبة المئوية للزيـادة المدونـة مـب المنـاق  وبـيب قيمـة هـذه الزيـادة يـتم االخـذ بالقيمـة األدنـى لهـذه  -ج
 الزيادة.

 -: مك العروض المالية للمكاتب المؤهلة  تط يق األسو والشروط التالية  سيتم التعامل 2-3
  .سترتب األسعار االمقدمة مب اإلستشارييب ترتيبًا تنازليًا مب األكثر الى األقل (0
سيؤخذ السعر الوسطي لألسعار المقدمة  فإب كاب عدد اإلستشارييب المتقـدميب فرديـًا فسـيؤخذ صـاحب التقـديم الوسـط هـو  (2

الوسطي أما اذا كاب عدد المتقدميب زوجيًا فيؤخذ المتقدماب الوسط حسـب الترتيـب ويكـوب صـاحب التقـديم الوسـط الثـاني  السعر
  1)األقل( هو سعر الوسطي 

 مب السعر الوسطي %31سيخرج مب التنافو كل مب يزيد أو يقل سعره عب 
 وتقسيمها على العدد الباقي .يستخرج السعر المعدل مب األسعار الباقية وذلا  جمك هذه األسعار  (3
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( أعـ ه , 4( األقـل مـب معـدل السـعر الم ـيب فـي ال نـد )%01سيحال العطاء على أقل األسعار الذب يقك  مب حـدود الــ ) (4
( األقـل حتـى لـو كـاب صـاحب هـذا %01وفي حالة عدم وجود مثل هذا السعر تتم االحالة على السعر األدنى مباشرة بعد حـدود )

 ( أع ه .3تم استبعادهم بموجب ال ند ) السعر مب الذيب
( أعـ ه تعنـي أب السـعر المسـاوب لمعـدل السـعر غيـر 2األقل مب معدل السعر ( الوارد فـي ) %01اب عبارة ) مب حدود  (2

 مشمولة  مب هذه الحدود .
 اذا تعذر تط يق المعادلة وفقًا لهذه األسو تتم اإلحالة على أقل األسعار المتقدمة للعطاء . (6

 ا : سادس
  ( ث ثة أشهر3وتكوب صالحة لمدة ) مب اجمالي  دالت األتعاب شامً   ريبة الم يعات %01داء  نسبة تقدم كفالة حسب األ

 اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ إلنشاء عبارة مياه صندوقية –( 01المادة )
 -ب-( 01يضاف إلى المادة )

مؤهً  لدى  يةعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ إلنشاء عبارة مياه صندوقإل المتقدم ويجب أب يكوب االستشارب 
)أ , ب( ولىدائرة العطاءات الحكومية بالفئة األ   

 
ــة الخــدمات الهندســية   (4-01) ــائق  إلعــدادمرفــق الشــروط الخاصــة التفاقي ( والمتعلقــة 0عطــاء )مالالدراســات والتصــاميم ووث

 ( .6( وملحق رقم )2( وعلى االستشارب التقيد بما جاء فيها وبخاصة ملحق رقم )22( ورقم )0)  تعديل المواد رقم
 
الدراسـات والتصـاميم ووثـائق العطـاء  إلعداديطلب مب االستشارب التقيد بالشروط الخاصة التفاقية الخدمات الهندسية  (4-00)

 -( والمت منة )المرفقة مك وثائق العطاء( :0)م
 التعاريف -( 0مادة  )تعديل ال -أ 

 أحكام عامة  -( 22تعديل المادة )  -ب 
 ( اقرار متعلق بالدفعات األخرى  2ملحق رقـــم )  -ج
 ( اقرار متعلق بالدفعات الممنوعة 6ملحق رقـــم )  -د
 .  رائب أخرى  و/أو  على المناق  أب يكوب سعره شامً  لكافة الرسوم وال رائب وال ماب االجتماعي وأية رسوم (4-02)

رسال نسخة مـب هـذا التكليـف  (4-03) على المناق  القيام  تكليف األجهزة الفنية بالواجبات والمسؤوليات المناطة  ها خطيًا وا 
 . صاحب العملالى 

لب يتم احالة العطاء على االستشارب الذب يفقـد تأهيلـه الصـادر بموجـب تعليمـات تأهيـل المكاتـب الهندسـية والشـركات  (4-04)
أو يصدر بحقه قرار بالحرمـاب مـب المشـاركة بالعطـاء خـ ل الفتـرة مـا  ـيب تاريــخ اعـ ب طـرح العطـاء  0226االستشارية لسنة 

ــه ســوت يســتبعد العــرض ــاًء علي ــة ,  وبن ــرار اإلحال ــاريخ ق المقــدم مــب االستشــارب مــب المشــاركة بالعطــاء ,  دوب أب يكــوب  وت
 . ل ستشارب الحق باالعتراض

مب حيث اإلثبات أو نوم هذه الخ رة ال  المختصةر الموثقة و/ أو التي ال تقتنك  ها لجنة العطاءات المشاريك غي (4-02)
 تحتسب مب  مب الخ رات المتخصصة سواء كانت للمكتب أو لألفراد .

قانونية  يحق لصاحب العمل الغاء العطاء دوب ا داء األسباب وبدوب أب يترتب عب هذا اإللغاء أية مطالبات مالية أو( 4-06)
 ألب مب المشاركيب بالعطاء .

 -يجب على االستشارب تع ئة الجداول التالية :( 4-07)
 1العطاءات المحالة ( 0مرفق جدول رقم ) أ.  
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 1الو ك المؤسسي (  2مرفق جدول رقم )  ب.
 . رؤساء االختصا  ومساعديهم (  3مرفق جدول رقم ) ج. 
بار أب تسمية أب فرد مب أفراد الجهاز الفني الدائم العامل لديه فـي المكتـب الـداعم (على االستشارب أب يأخذ بعيب االعت4-08)

للمشروم مو وم العطاء في عر ه الفني والذب سيتم تقيـيم عر ه الفني باالستناد الى خ راتهم المتخصصة , هو بمثابـة اقـرار 
ة العطــاء ولــب يق ــل منــه اســت دال أب مــنهم اال  فــي حــاالت منــه بــااللتزام الكامــل باســتمرارية هــؤالء األفــراد بالعمــل لديــه طــوال مــد

 .ال رورة القصوى ووفقًا لقناعة صاحب العمل وموافقته الخطية على أب يكوب ال ديل مطابقًا تمامًا لألصيل المست دل

ه العمل وعلى  وء ما تم تقديم المستشار أو مدير المشروم إلنجاز  كفاءةيحق لصاحب العمل اذا ت يب له عدم  (4-02)
للمرحلة األولى أب يطلب تغير مدير المشروم المسمى ق ل االنتقال للمرحلة الثانية أو انهاء االتفاقية مك المستشار اذا استمر 

 في تقديم عمل بمستوى غير مناسب وحسب شروط االتفاقية خ ل المرحلة الثانية 
ض بالتوقيك نيابة عب االستشارب واب يتوجب أب يتم التوقيك على كافة الوثائق المقدمة مب ق ل الشخ  المفو  (4-21)

 تكوب هذه الوثائق مختومة بالخاتم الرسمي ل ستشارب .
 -كما يطلب مب االستشارب أب يو ح في عر ه ما يلي :                    

 اسم المشروم .  -
 اسم صاحب العمل  -
 مشاركته  ذلا( وصف مفصل للمشروم ومكوناته )نوم الخدمات التي قدمها االستشارب ونسبة  -
 مدة الدراسة حسب العقد وأب تمديدات رسمية للمدة وأسباب هذه التمديدات . -
 تاريخ ال دء بالدراسة وتاريخ انجازها . -
  دالت األتعاب التي تقا اها االستشارب . -
 الكلفة التقديرية لتنفيذ المشروم . -
 القيمة النهائية لتنفيذ المشروم ) اب أمكب ( . -
 الجهة التي قامت باإلشرات على تنفيذ المشروم .اسم  -
 اسم المقاول المنفذ للمشروم  . -
 أب معلومات أخرى يرى االستشارب أنها  رورية . -
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 (د /2102/ 2 ت/) العطاء رقمالمو وم: 
 صندوقية إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ إلنشاء عبارة مياه الخا  

============================================== 
بالفئـة  االستشارات الهندسيةالمؤهلة في مجال ………………………….  نحـن مكتب / شركة 

نرغب بالمشاركة بالعطاء موضوع البحث ،  وسنقوم بسحب وثائق العطاء علمـا  بـ ن ………….. 
 ونتحمل كامل المسؤولية تجاه ذلك . ال زال ساريا   دائرة العطاءات الحكوميةت هيلنا لدى 

 
 العنـــوان :

 رقم الهاتف  :
 رقم الفاكس :

 البريد االلكتروني:
 
 

 مديـــر الشـركــة
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 ( 0) م هندسيةعقد خدمات 
 (د/ 2102/  2  ت/) العطاء رقمالمو وم: 

 ة إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ إلنشاء عبارة مياه صندوقيالخا  
 

 الدائرة : وزارة التربية والتعليم ادارة األ نية والمشاريك الدوليةوزارة الدائرة : 

 
 الفريق األول : صاحب العمل : وزارة التربية والتعليم

  
 ارب :ـالفريق الثاني : االستش .....................................................

 طاء :رقــــــم العـــ (د/2102/ 2  /ت)
  

 د : ـــــتاريخ توقيك العق .....................................................
  

 :العقــــــد دة ــم تقويميا شام  مراجعات صاحب العمل يوماً  (31)
  

 :المق ولــــة قيمة العقد  .....................................................

 دينارا  لكل يوم ت خير عشرون (  21) 
 /مشرومـرـقيمة غرامة التأخيــ

 : مب العطاء
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 (0عقد خدمات هندسية )م

 الفهرو
 

 رقم الصفحة المو ــوم
 2        الفهـــرو
 01         العقداتفاقية 

 02 الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية
 02       التعاريف -( 0المادة )
 03    وصف العمل في نطاق العقد -( 2المادة )
 04     اللغة والقانوب المعتمداب -( 3المادة )
 04      ال رائب والرسوم -( 4المادة )
 04      األداءكفالة حسب  -( 2المادة )
 04       األداءمستوى  -( 6المادة )
 02   المباشرة , مدة العمل ,سرياب العقد -( 7المادة )
 02      واجبات االستشارب  -( 8المادة )
 02     التنازل والعقود الفرعية -( 2المادة )
 06     اعمال الدراسات –( 01المادة )
 06     اإل افية واألعمالالتغييرات  -( 00المادة )
 06    التقصير مب جانب االستشارب  -( 02المادة )
 07    انهاء العقد مب ق ل صاحب العمل -( 03المادة )
 07    العقد مب ق ل االستشارب  انهاء -( 04المادة )
 08     مسؤوليات صاحب العمل -( 02المادة )
 08       مراحل ومدد العمل -( 06المادة )
 08        األتعاب دل  -( 07المادة )
 08      تدريب موظفي صاحب العمل -( 08المادة )
 02   حب العمل واالستشارب تسوية الخ فات  يب صا -( 02المادة )
 02  تعديل التشريعات -( 21المادة )
 21       االخطارات العدلية -( 20المادة )
 21        عامة أحكام -( 22المادة )
 22       اقرار المخالصة -( 23المادة )
 22        اإلشعارات -( 24المادة )

 23   احل الدراساتالجدول الزمني لمر  -أ (  - 0ملحق العقد رقم )
 23     األتعاب دالت  -ب(  - 0ملحق العقد رقم )

 24        نموذج كفالــة السلفـــة
 22     األداءنموذج كفالة حسب  -( 2ملحق العقد رقم )
 26 التصاميم  اعداداالستشارب في مرحلة  أتعابخ صة  دل -(  3ملحق العقد رقم )
 27         متعلق بالدفعات األخرى (   اقرار 4ملحق العقد رقم )
 28         (  اقرار متعلق بالدفعات الممنوعة2ملحق العقد رقم )

 22                العطاءات الحكومية المحالة(    0جدول رقم )
 31 الو ك المؤسسي(   2جدول رقم )
 30         رؤساء االختصا  و مساعديهم(   3جدول رقم )
 32         الكوادر الفنية المسماة على المشروم  ( 4جدول رقم )
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 ( 0) م هندسيةعقد خدمات نموذج اتفاقية 
  إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ إلنشاء عبارة مياه صندوقيةالخا   عطـاءلل

 
 (د/2102/ 2  )ت/رقم : 

 
 1109لسنة  ___    ___________من شهر             ____________________حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم          

  يب
 على اعتباره الفريق األول وزارة التربية والتعليم صاحب العمل :

 
 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -ويمثله :

 
 على اعتباره الفريق الثاني  االستشـــارب :و 
 

 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -ويمثله :
 

 إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ إلنشاء خاصة  فنيةلما كاب الفريق األول راغبًا في الحصول على خدمات    
 -ما يلي : , فقد تم االتفاق  يب الفريقيب على اليه, ولما  كاب قد ق ل بعرض الفريق الثاني المقدم  عبارة مياة صندوقية

الموحـد للمشـاريك  المقاولـة هذا العقد نفو المعاني الواردة فـي دفتـر عقـدفي  الواردة يكوب للكلمات و التعا ير -0
 المادةفي  الواردةالتعاريف  الى باإل افة واإلسكاب العامة األشغالالصادر عب وزارة ( 0222اإلنشائية فيدا )

 1 في حال وجود اخت ت تعتمد التعاريف الواردة في هذا العقد, و  العقد اهذالعامة لشروط ال( مب  0) 
, ويكـوب ترتيـب  متكاملة ةالعقد وتعت ر في مجموعها وحد اأدناه جزءًا ال يتجزأ مب هذ المدرجةاعتبار الوثائق  -2

 -أولوية الوثائق حسب التسلسل التالي :
 اإلحالةقرار كتاب الق ول مت منًا  -أ 
  المناقصةعرض  -ب 
    1ودعوة العطاء والم حق التي تصدر ق ل التوقيك على  العقد  المناقصةالتعليمات للمشتركيب في  -ج 
 للعقد الخاصةالشروط  -د 
 ةالمرجعي األسو -هـ 
 العامةالشروط  -و 
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  .ردينامة العقد المق ولة رقمًا : )..................................( يق -أ-3
 كما ورد في ملحق عرض:  العقدمدة   -ب    

 األولوتشمل المدة ال زمة للمراجعة والتقييم مب ق ل الفريق  
 
نجازهاالعقد  االمطلوبة منه في هذ الهندسيةوتقديم الخدمات   إعداديتعهد الفريق الثاني  -4  1وتسليمها وفقا للشروط والمتطلبات الواردة فيه  وا 
مب هذا /ب ( 0( في المواعيد وباألسلوب المحدد لذلا في الملحق رقم )  أتعابهلفريق الثاني قيمة العقد )  دل بأب يدفك ل األوليتعهد الفريق  -5

 1العقد  االخدمات الهندسية المطلوبة منه بموجب هذتقديم لقـاء قيـام  الفريق الثاني    العقد
 1 أع هالمذكور العقد وا  رامه في التاريخ هذا , جرى توقيك  أع هوبناء على ما ذكر  
   

  صاحب العمل الفريق األول               ب الفريق الثاني االستشار           
                       

 .......................................................التوقيك:                 .............................................................التوقيك:  
 

 ......................................................االسـم :                  ................................................................االسـم: 
 

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

 قد شهد على ذلا :      قد شهد على ذلا :               
 

 .....................................................: التوقيك                 ..............................................................التوقيك:
 

 ...........................................................االسم:               .............................................................. .االسـم:
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 لخدمات الهندسيةالشروط العامة لعقد ا

 :التعاريف  -1المـادة 
ثما وردت في هذا العقد المعاني المخصصة لها أدناه , كما أب الكلمات التي تشير الى و المصطلحات التالية حيكوب للكلمات ي

 -: األشخا  أو الفرقاء تشمل الشركات و الكيانات القانونية األخرى , ما لم يقت ي السياق غير ذلا
 . الهاشمية ةاالردني المملكةالحكومــة : حكومة 

 االستشـارب إلنجـازوالـذب يتعاقـد مـك  وكـذلا خلفـاءه القـانونيوب العقـد كفريـق أول  اصاحب العمـل : الفريـق المشـار اليـه فـي هـذ
 األولمسـؤوليات الفريـق و أخرى يفو ها صاحب العمل لممارسة صـ حيات  جهة بأو أشملها العقد , يالخدمات الهندسية التي 

  ذلا خطيا"  االستشارب  اع م, على أب يتم 
الص حيــــات ب العقـد ويتمتـــك ابموجـب  هـذ االستشـارب  أعمـاله صـاحب العمـل لمتابعـة الذب يعين الشخ :  ثل صاحب العملمم

 . اب غ االستشارب خطيًا  هاالتي يتم تحديدها له مب ق ل صاحب العمل كما يجرب 
لعقـد ( أو التـللف المشـار اليـه فـي ااستشـاريةشـركة  أو, مكتـب  هندسية)مكتب مهندو , مكتب أو شركه  : المكتباالستشارب 

 العقد .    االخدمات الهندسية وفقا" لهذ ألداءكفريق ثاني والذب تعاقد معه صاحب العمل 
, جـداول  الفنيـة, المواصفـــــات أنواعهـا, المخططات بكافة وثائق عطاء التنفيذالدراسات ,التصاميم ,  اعداد :الهندسية الخدمات 

 العقد. ا هذ الخاصةالعقد وم حقه والشروط  افي هذمحدد  هو وفقا" لما والخاصة العامةالكميات, الشروط 

األسو المرجعية : األهدات و الغايات و نطاق المهام المطلوبة و الدراسات و ال يانات األساسية و المعلومات التي تعطـي فكـرة 
 وا حة عب ط يعة الخدمات الهندسية المطلوبة . 

 العقد  ابموجب هذ الهندسيةالخدمات إلنجاز حب العمل صا الى االستشارب المناقصة :  العرض المقدم مب  عرض
 اتفـق الفريقـاب عليهـا ق ـل توقيـك العقـد ا ـافيةمك أب شروط  المناقصة: الق ول الرسمي مب صاحب العمل لعرض كتاب الق ول 

 .وذلا وفقًا لقرار اإلحالة 

 .اء الخدمات الهندسية المطلوبة وفقًا للعقد كتاب الق ول مقا ل أدالمذكور في  اإلجمالي: الم لغ  المق ولة قيمة العقد
 زيادة أو نقصاب بس ب التعدي ت التي قد تطرأ على العقد . أبقيمة العقد : قيمة العقد المق ولة باإل افة الى 

 التي يتلوها تأكيد خطي . الشفوية الموافقةأو  الخطية الموافقة:   الموافقــة
 / أ ( مب هذا العقد . 0ق رقم ) مدة العقد : هي المدة المحددة في ملح

مـب ق ـل  و التـدقيقللمراجعـة  ال زمـةالعقـد وتشـمل المـدة  امو ـوم هـذ األعمـال إلنجـازبالعقـد  المحـددةمـدة العمـل : هي المـدة 
أيـام ولـيو ب التقويميـة األيـاموتقـاو بالتوقيـت الشمسـي وبعـدد تمديدات م ررة على مـدة العقـد ,  أبباإل افة الى  الفريق األول

 العمل.
 1منه  اً العقد والتي تعت ر جز  افي هذ المدرجةالوثائق : هي الوثائق 

, وكــذلا أب  إلنجـاز األعمـال مو ـوم هـذا العقـديعينهـا  أوصـاحب العمــل  يحـددهاالتـي و المنـاطق  واألمـاكب األرا ـيالموقـك : 
 1ن  عليها العقد تحديدا على اعتبارها جزءًا مب الموقك يأماكب أخرى 

خـدمات  أوللصـرت علـى أب أعمـال والمخصصـة  األتعـابفـي خ صـة  ـدل  المدرجـةالمبـالغ  أو: هـي الم لـغ  االحتياطيةبالغ الم
 األتعاب .ويحدد  ند منفصل ألب منها في خ صه  دل  ,أخرى تحدد بالعقد 

 األشخا  مب غير الموظفيب. اآلخريب :
لوكيــل لــدى صــاحب العمــل أو مــب يمثلــه صــاحب العمــل ويشــمل ذلــا الموظــف الرســمي أو المســتخدم أو الممثــل أو ا : الموظــف

 العامليب لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم  ها الحكومة.
هي جميك العموالت أو أتعاب االستشـارات أو أتعـاب الـوك ء أو غيرهـا المباشـرة وغيـر المباشـرة وأب شـيء ذو  : الدفعات األخرى 



                                                                                                                         

 اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ إلنشاء عبارة مياه صندوقية 
 
 

 

13 

أو تـم االتفـاق علـى دفعهـا " اآلخـريب" ويشـمل ذلـا التصـريح علـى سـ يل المثـال ال الحصـر وصـفًا  رب االستشـاقيمة مادية دفعها 
أو نيابـًة عنـه ,  االستشارب مفصً  لهذه الدفعات وس  ها   سواء تم دفعها أو كانت ستدفك بشكل مباشر أو غير مباشر مب ق ل 

ــًة عــنهم أو أب مــب مــوظفيهم أو  ــل استشــارييه أو نياب ــديم أو مــب ق  ــى تق ــدعوة ال ــق بال ــا فيمــا يتعل ــيهم , وذل وك ئهــم أو ممثل
أو المفاو ـات التـي تجـرب  االستشـارب العروض الخاصة  تنفيذ هـذا العقـد أو عمليـة المناقصـة / المـزاودة نفسـها واإلحالـة علـى 

 إل رام العقد مب أجل تنفيذه فعً . 
أتعاب استشارات أو أتعاب وك ء أو غيرها دفعت بشكل مباشر أو  هي جميك المبالغ سواء كانت عموالت أو : الدفعات الممنوعة

غير مباشر أو أب شيء ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لـدفك مثـل هـذه المبـالغ أو تقـديم هـذه األشـياء سـواء مباشـرًة أو 
شارييه مـب البـاطب أو نيابـًة عـنهم بالواسطة وبغض النظر عما اذا كاب ذلا تم مب ق ل االستشارب أو نيابًة عنه أو مب ق ل است

أو أب مب موظفيهم ووك ئهم أو ممثليهم والتـي تـدفك الـى أب "موظـف"  سـواء تصـرت بصـفة رسـمية أم ال , وذلـا فيمـا يتعلـق 
أو  االستشــارب بالــدعوة الــى تقــديم العــروض الخاصــة  تنفيــذ هــذا العقــد أو عمليــة المناقصــة / المــزاودة نفســها أو اإلحالــة علــى 

 او ات التي تجرب إل رام العقد مب أجل تنفيذه فعً  .المف
وباالشـتراا  دائـرة العطـاءات الحكوميـةلجنة التدقيق : لجنة مكونه مب مهندسيب ممثليب عب المكاتـب االستشـارية المؤهلـة لـدى 

م وتكلـيفهم رسـميًا  ـذلا الجهة صاحبة الع قة يتم تسميته بومندوب أو اكثر ع التربيه والتعليممك مهندسيب مختصيب في وزارة 
بموجب كتاب رسمي , و تكوب مهامها تدقيق الدراسات و التصاميم ووثائق العطاء في جميك مراحلـه , ويكـوب مكـاب اجتماعهـا 

 . التربيه والتعليمفي م نى وزارة 
شـغال العامـة و اإلسـكاب  تلـا و بالنسبة للمشاريك التي يتم تدقيقها في الوزارات و المؤسسـات األخـرى فيـتم اسـت دال وزارة األ   

 الوزارة أو المؤسسة , وكذلا وزير األشغال العامة و اإلسكاب  وزير تلا الوزارة أو مب يرأو تلا المؤسسة .
 

  وصف العمل في نطاق العقد : –(  2)  المادة
مـك  ة ميـاه صـندوقيةوتجهيـز وثـائق عطـاء التنفيـذ إلنشـاء عبـار يشتمل العمل على اعداد الدراسـات والتصـاميم الكاملـة  .0

عـداد التصـاميم الميكانيكيـة, واعتمـاد كافة المتطلبات كما هو وارد في جـدول الكميـات وأب أعمـال يتطل هـا التصـميم,  وا 
المخططــات و التصــاميم مــب ال لديــة المعنيــة وعمــل اســتط م موقــك وفحــ  تربــة باإل ــافة الــى الدراســات المســاحية 

التصاميم متوافقة مك المواصفات الفنية العامة والكودات المعمول  هـا لمثـل هـذه  بحيث تكوب والدراسات الهيدرولوجية, 
 .األعمال

( 20و22يقك المشروم في منطقة الزرقاء على أرض المدرسة الصناعية المراد انشـاؤها علـى القطعتـيب ذوات األرقـام ) .2
 .( المرج مب أرا ي قرية خو في محافظة الزرقاء6حوض )

ب العمل واالستشارب على مواقك واعماق االبار الس رية مك االسترشاد بكودة استط م الموقك يتم االتفاق  يب صاح .3
ل نشاءات واالسترشاد  ها لدى دراسة موقك انشاء  األرضبشكل م دئي لمعرفة مدى ص حية وا  التربة  خلتحديد 

 واب توصيات  رورية العبارة الصندوقية,

 

في مركز الوزارة و/او مديرية التربية  ءسوا مب ممثلي صاحب العمل والتصاميم وتدقيق أعمال الدراساتتتم متابعة  .4
 والتعليم المعنية

استط م المخططات وجداول الكميات ونسخة مب تقرير  ( مب01يقوم االستشارب  تسليم  صاحب العمل نسخ عدد) .2
واالحتياطات الواجب اتخاذها في  .للمشروم كام    cdونسخة  عمال االنشاءال االرضيت مب مدى م ءمة الموقك 
 .وموافقة نقابة المهندسيب األردنييب عليها التصميم والتنفيذ مرحلتي
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 الدراسات والتصاميم:اعمال -ثانيًا:
 وتجهيز وثائق عطاء التنفيذ إلنشاء عبارة مياه صندوقيةاعداد الدراسات والتصاميم الكاملة 

 ج مب أرا ي قرية خو في محافظة الزرقاء( المر 6( حوض )20و22لقطعتيب ذوات األرقام )ل
 

 :   والقانوب المعتمداب اللغة –(  3)  المادة
تكـوب  أببـه , اال انـه يجـوز  المتعلقـة, بما فـي ذلـا جميـك المراسـ ت والشـروط  العربية باللغةكوب العقد ي

ذا اإلنجليزيـة باللغة الفنيةالمواصفات وجداول الكميات والمخططات والتقارير   العربيـةر العقـد بـاللغتيب حـر  وا 
  1هو المعتمد  بالعربيةووقك خ ت على التفسير يكوب الن   واإلنجليزية

 -أ

العقد عند التوقيك عليـه ويرجـك  االمفعول على هذ النافذة األردنيةوالتعليمات  ةالقوانيب واالنظم أحكامتسرب 
 .في تط يق شروطه اليها
 

 -ب

 
 :   ال رائب والرسوم –(  4)  المادة

فيما يخ   المملكةوالتعليمات المعمول  ها في  ةلجميك القوانيب واالنظم أطرات العقديخ ك 
 1ورد ن  خ فًا لذلا بالعقد  اذا االال رائب والرسوم 

1- 

 ةق ل توقيك العقد حسب القوانيب واالنظم والجامعةدفك رسوم طوابك الواردات  االستشارب على 
 1معمول  ها  ذلا وال الخاصةوالتعليمات 

2- 

 : األداءكفالة حسب    -( 2) المادة
 مانة لتقديمه الخدمات  األداءيقدم لصاحب العمل كفالة حسب  أبوق ل توقيك العقد  ةبعد ت لغه قرار االحال االستشارب على 

مب قيمة العقد  %01 نسبة الكفالةوتكوب  العقدمدة  على ث ثة أشهروقيامه بكامل التزاماته بموجب العقد ولمدة تزيد  الهندسية
ذا(, 3الوارد في ملحق العقد رقم ) الكفالةمعتمدة رسميا"وحسب نموذج  ماليةمؤسسة  أوصادره عب  نا المق ولة   األمرتطلب  وا 
حسب متطلبات سير  مماثلةلث ثة أشهر قا لة للتجديد لمدد  االستشارب فيحق لصاحب العمل تمديدها على حساب  الكفالةتمديد 
 . االستشارب مب ق ل  النهائية المقدمة المخالصة موافقته علىعب الكفالة بعد  اإلفراج, وعلى صاحب العمل العمل

 
 

 : األداءمستوى      -(6) المادة
المهنية واب يستخدم  الممارسةعلى أعلى مستويات  المطلوبةألداء واج ـاته  ومواظبة  ذل كل عناية  االستشارب يلتزم  -أ 

فـي مجـال اختصـاصه وخ ـــرته, واب يعــلم صاحــب العمل بأسماء وخ رات المهندسيب الذيب سيقوموب  يب ك ً األشخا  المؤهل
 .   الهندسية تقديم الخدمات 

ذا المطلوبة فعلى صاحب العمل  ةال يتفق والدرج ل ستشارب المهني للكادر الفني  األداءما تحقق لصاحب العمل بأب مستوى  وا 
لتصحيح الو ك واب يعيد  اذا لزم األمر جديده فنيةيستخدم كوادر  أب االستشارب يجب على و ,  ذلا خطيًا  اب غ االستشارب 

أو يطل ها أب يأخذ في االعتبار الم حظات التي يوجهه بشأنهـا  االستشارب تنظيم الفريق العامل بما يتفق وهذا المطلب . وعلى 
 العقد. امو وم هذ الهندسيةة  تقديم الخدمات مـب يمثلــه في كل ما له ع ق أوصاحب العمـل 

بالمستوى المطلوب فيعت ر ذلا تقصيرا"مب جانبه , ويحـق لصاحـب العمـل  الفنيةعب تقديم الخدمات  االستشارب تخلف  اذا –ب 
وفقا  اإلجراءاتوتتم ,  االستشارب  انذار, وذلا بعد  األخطاءالكفيلة  ت في التقصير وتصحيح  اإلجراءاتاتخاذ  الحالةفـي هــذه 

 العقد . ا( مب هذ02)  للمادة
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 : المطلوبة سريـاب العقد , المباشـرة , تمديـد مدة العمل,  التأخـر في  تقديم الخدمات  -(7المادة )
 العقد بعد توقيعه مب ق ل الفريقيب . اسرياب مفعول العقد : يسرب مفعول هذ -أ 
, ويتم ذلا بعد تسليم  االستشارب  الىبموجب كتاب خطي يوجهه صاحب العمل  اشرةالمبيحدد تاريخ  : المباشرةتاريخ   -ب 

مب مباشرة العمل, ويتم تث يت ذلا في مح ر رسمي م يب فيه جاهزية الموقك  االستشارب مب الموقك تمكب  أجزاء أوالموقك 
 .و االستشارب  طيا"مب يفو ه خ أووجدت , ويوقك المح ر مب ق ل كل مب صاحب العمل  اب أخرى عوائق  وأب
 تمديد مدة العمل :                                                                            -ج
مدة وكانت تلا الخدمات مب النوم والقدر الذب ي رر تمديد  ا افية هندسيةقـام صاحب العمل بطلب خدمات  اذا  - 0 

يدرو الحالة مك  أبظروت طارئة تؤثر على سير العمل, فعلى صاحب العمل  جدت أو مرحلة مب مراحل المشروم أبعمل 
 . األمورمب مراحل العمل  بما يتناسب مك هذه  ةمرحل نتيجة لتمديد مدة أب العقدمدد مدة تو  االستشارب 

( الحقا, فانه 06)في المادة  اليهمب المقررة في جداول المراحل المشار  أطولاستغرق صاحب العمل فترات مراجعه  اذا  - 2
مهامه, وعلى صاحب العمـل مراعاة عدم   أداءفي  االستشارب يتم تمديد مدة العمل تبعا لذلا  فيمــا عـدا مـا هو  ناجم عب تخلف 

 دراسة  االستشارب خ ت ذلا يقوم صاحب العمل  ناءا" على طلب بو  االستشارب بشكل يعود بال رر على  المراجعةتمديد فترات 
 . لغايات التعويض المراجعة وذلاجراء تمديد فترة  باالستشارب لحق  ال رر الذب

 
      التأخيـــر :  -د
العقد  مب مدة العمل المحددة  افي هذ المطلوبةكامل الخدمات الهندسية   إتمام تنفيذ  التزاماته  االستشارب لم يقم  اذا  – 0

 ( اً دينار  عشروب )  مقدارهايقوم  دفك غرامة  أب االستشارب على  فاببالعقد , وتأخر عب تسليم المخططات ووثائق العطاء , 
لم  أوعب كل يوم تأخير غير م رر ويعت ر هذا الم لغ مستحقا"  لصاحب العمل سواء لحق به  رر مادب مب جراء التأخير 

سقف حده  للغرامةيحدد  .محتجزاته  أوكفالته  أو االستشارب يحسم هذا الم لغ مب استحقاقات  أبويحـق لصاحب العمل  ,يلحق 
 .المق ولة  ( مب قيمة العقد%02) األعلى

 
 

 : االستشارب واجبات  - (8) المادة
و المعد  العقد ا( المرفق  هذ2) المحددة في الملحق رقم المرجعية األسوالواجبات المنصو  عليها في  بأداء االستشارب يقوم 

 . مب ق ل صاحب العمل
 

 : الفرعية التنازل والعقود -(2) المادة
أب استشارب فرعي القيام بأب جزء  الىيعهد  أب أوالعقد للغير  ايتنازل عب أب جزء مب هذ أب ل ستشارب ال يحق   –أ   

 ألحكامالعقد حيال أب تصرت مب هذا الق يل وفقا"  الغاءويحق لصاحب العمل  وثائق العقدمنه ما لم تن  على ذلا 
 العقد . ا( مب هذ02المادة)

مب صاحب العمل على قيام أب استشارب فرعي بأب  مسبقة موافقةالحصول على  االستشارب ي جميك الحاالت على وف   -ب
 استشارب فرعي مقترح مب حيث مؤه ته وخ راته وكفاءته أبيقدم لصاحب العمل المعلومات المطلوبة عب  أبعليه و عمل 

مسؤوال"  االستشارب الفرعي ويكوب  االستشارب  ينه وبيب  ي رمي الذب , واب يقــدم كذلا عقد التكليف الفرعإلنجاز مثل هذا العمل
 مستخدميه   أوالفرعي  االستشارب تقصير ينجم عب عمـل  أوخطأ  أبعب جميك الخدمات الهندسية , وعب  كاملة مسؤولية
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   -: أعمال الدراسات   -(01) المادة
 
 (ةالمعتمد ات ال ناء)مك مراعاة أحكام كودية  كاملة ستشارب مسؤوال" عب أداء مهامه مسؤولااليكوب   - أ   
 

  : اإل افية واألعمالالتغييرات   -(00) المادة
تقديم  أومقدارها  أونوعها  أو الهندسيةتعديل يراه  روريا" في  رنامج الخدمات  أب طلب اجراءيحق لصاحب العمل  -أ 

 ةاال افي لألعمال األتعابوتحدد  دالت  ,  العقد اعلى سرياب هذ افاتاإل  أو, وال تؤثر هذه التغييرات  ا افية هندسيةخدمات 
التناسب مك ط يعة النسبة و  يب الفريقيب ب باالتفاقعما ورد في العقد  وكذلا المدة الزمنية ال زمة عب زيادة قيمة العمل الناتجة
وفي الحالة  , ابنسبة الزيادة أو النقص مهما  لغت  المختلفةوالمراحل  لألعمالفي العقد  المحددة واألتعاب اإل افية األعمال

مب النوم الذب يتطلب تقديم خدمات تختلف عب تلا  ةاال افي واألعمالفي هذه التغييرات  المشمولة األعمالالتي تكوب ط يعة 
المترتب على تلا  األتعابعلى  دل  واالستشارب العقد, ففي مثل هذه الحالة يتم االتفاق  يب صاحب العمل  االمشمولة في هذ

 والمدة الزمنية ال زمة. ةاال افي واألعمالالتغييرات 
و تث يت  دل  لق ل صاحب العم به ملذلا بعد صدور األمر الخطي و  المطلوبة ,ت دي علتا إجراء  شارب تم االستز ليو  -ب 

  هائي .أتعاب مؤقت ل ستشارب عب هذه التعدي ت ولحيب االتفاق على  دالت األتعاب بالشكل الن

 
 :االستشارب  التقصير مب جانب -( 02) المادة

             -العقد أب مب الحاالت التالية: اتنفيذ هذ أثناءحصل  اذاعمله  أداءمقصرا" في االستشارب يعت ر    -/أ( 02)
 . المطلوبةالعمل والواجبات وتقديم الخدمات  انجازتأخير غير م رر في  أب – 0
 مهامه . أداءفي  أهمل أو الهندسية المهنةممارسة  وأعرات وأصولال يتناسب  قدم عم  بمستوى  - 2
 العقد . ا(  مب هذ6بالمادة ) المحددةمب مستخدميه العامليب مخالفا  ذلا التعليمات  أبتخلف عب تغيير  - 3
  دوب موافقة صاحب العمل. اليه الموكولةجزء مب المهام  ألبقام بالتلزيم مب الباطب  - 4
 للمشروم . ةلم يلتزم  تقديم عمل يل ي المتطلبات االساسي - 2
 مخالصة لصالح دائنيه. الىأعسر أو أصبح غير ذب م ءة مالية, أو لجأ  – 6

  -التالية : اإلجراءاتالعقد بموجب  انهاء  أع هأ( / 02مب الحاالت المنصو  عليها في  الفقرة ) أبولصاحب العمل في 
  ( يوما" لتصويب المخالفة .20مك منحه مهلة لمدة )ل ستشارب ول أ انذار": توجيه أوال 
 1 لتصويب المخالفة ( يوما"04) مك منحه مدةثاني له  انذار, يتم توجيه  االستشارب للمخالفةفي حالة عدم تصويب  ثانيا": 
 

, يحـق المخالفةاألسباب  إلزالةجادة ومقنعة  اجراءاتاتخاذ  أوالثانية دوب تصـويب للو ك  اإلنذارفي حالة مرور فترة  : ثالثـا"
الخاصة  أجهزتهالخدمات المطلوبة  واسطة   إكمالأو جزء منها, ويقوم  األداءالعقد ومصادرة كفالة حسب  انهاءلصـاحـب العمل 

 .القيام بمثل هذه الخدمات  آخريباستشارييب  الىد هيع أب أو
والكلفة  األتعابفروق مب  ــدالت  أبلتاريخــه محســومــا" منه  راحل موافق عليهامعلى ما قــدمه مب االستشارب وتتم محاسبة  

بالفقرة  هاويتم احتساب هذه الفروقات مب ق ل اللجنة المنصو  علي,  إلنجاز المراحل المتبقية التي يتك دها صاحب العمل
 . المادة( مب هذه /ب02)

و العقد فورًا  / ج ( انهاء 02المنصو  عليها في الفقرة ) الخاصة  أويحق لصاحب العمل في الحاالت الطارئة  : رابعاً 
 .  دوب توجيه انذارات, وتتم محاسبة االستشارب حسب ما ورد في الفقرة ثالثا أع ه
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في  خطأ أوها أب هناا نق  ئالعقد أو بعد انتها االمشمولة في هذ األعمالاذا ت ــيب لصاحب العمــل أثنــاء تنفـيذ  : /ب(02) 
أو االستشارب قد ينجم عنه خطورة على المنشأ أو زيادة ك يرة في التكاليف عب قيمة عطاء التنفيذ وذلا بس ب تقصير  الدراسة
ويطلب تشكيل لجنة فنية االستشارب م ينًا تقصير  واإلسكابالعامة  األشغالفعندها يقوم صاحب العمل بمخاطبة وزير  أجهزته
  - رة واالختصا  على النحو التالي:مب ذوب الخ مسئوليتهلتحديد 

 رئيسًا للجنة . – أو مب يفو ه خطياً  دائرة العطاءات الحكوميةمدير عام  . 0
 . واإلسكابالعامة  األشغالمهندسًا مندوبًا عب وزارة  . 2
 مهندسًا مندوبًا عب نقابة المهندسيب األردنييب .  .3
 في نقابة المهندسيب األردنييب . مهندسًا مندوبًا عب هيئة المكاتب الهندسية . 4
 مهندسًا مب ديواب المحاسبة . . 2

 األشغالوزير  الىتقـوم هـذه اللجنـة  ـدراسـة كـافـة أبعـاد المشكلة واالتصال والتنسيق مك الجهات المعنية وترفك توصياتها 
 االستشارب ومسئوليتهاإلجمام بالنسبة لتقصير , فــإذا كاب قرارها باألكثرية أو باالستشارب محددة مسؤولية  واإلسكابالعامة 
  ملزمًا االستشارب بمعالجة التقصير و محمً  اياه جميك التبعات المالية جراء ذلاوالعيوب يصدر الوزير قراره  األخطاءعب 
 
 / أ / رابعًا ( بما يلي : 02تحدد الحاالت الخاصة و الطارئة المنصو  عليها في الفقرة )  –/ج ( 02) 

 
0- 
2- 
3-    

 

                                                                          
 مت ترك هذه البنود لتتم تعبئتها من قبل صاحب العمل حبسب خصوصية املشروع يف حالة لزم ذلك     

 

 : العقد مب ق ل صاحب العمل انهاء -(03)المادة 
االستشارب عب  دفك أتعابمك  /أ(02ألسباب غير األسباب الواردة في المادة ) لعقدا انهاءيحق لصاحب العمل في أب وقت  

األعمال المنجزة و الموافق عليها للمراحل السابقة كاملة , و اعتبار أعمال المرحلة التي تم انهاء العمل خ لها أنها منجزه و 
والتي لم ي دأ االستشارب العمل  ها , اال انه ال  المتبقيةالمراحل مب قيمة أعمال  %01 تدفك أتعا ها كاملة , ا افة الى نسبة

 .يحق لصاحب العمل أب ينهي العقد بموجب هذه المادة ليقوم  تنفيذها  نفسه أو مب ق ل استشارب آخر 
 

 : االستشارب العقد مب ق ل  انهاء -(04)المادة 
 .العقد اتفاقية يع( يوما من تاريخ توق91خالل ) المباشرة أمرلم يصدر صاحب العمل  إذا .أ

 ( يوما"مب تاريخ استحقاقها .61له بعد ) المستحقة بالدفعة االستشارب   إيفاءصاحب العمل  أخل .ب

 تعرض ل ائقة اقتصادية تمنعه مب االستمرار في تنفيذ العقد. أوأعسر صاحب العمل  .ت
مب انتهاء  أيامله خ ل عشرة  المستحقةتسديد الدفعة  أو المباشرة أمر اصداريطالب صاحب العمل  أب االستشارب فعندها على 

ذا أع ه)ب(   ةالفقر أو  )أ( بالفقرة المحددةالمدد   المستحقة الدفعة دأو تسدي المباشرة أمر  إصدارلم يقم صاحب العمل  وا 
وطلب العقد  انهاء ل ستشارب فيحق  أو اذا اعسر صاحب العمل حسب الفقرة )ج( أع ه هذه , أيامخ ل العشرة  ل ستشارب 

 بموافقة الفريقيب االالعقد  اوال يعاد العمل  هذمب ق ل صاحب العمل  اإلخ ل بالعقدتعوي ه التعويض المناسب الناجم عب 
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 : مسؤوليات صاحب العمل -(02)المادة 

م أب مخططــات أو أنه غير ملـزم  تقديــ اال,  االستشارب  الىتقديم المتطلبات األولية والمعلومات والوثائق المتوفرة لديه  -0
, على أب تت مب دعوة العطاء  ياب المعلومات و الوثائق المتوفرة الحصول عليها بموجب العقد  االستشارب  الىوثائــق يوكــل 

 .لدى صاحب العمل 
 أوالدراسات و/ إلعدادمب مباشرة مهامه  االستشارب يمكب  لأو بشكالمشروم  ـكامل حدوده  موقك االستشارب تسليـم  -2
 لتصاميم .ا
في الحصول على المعلومات  االستشارب و ليساعد االستشارب  تسمية مهـنـدو  خ ـرة منـاسبة يمثـــله للتـنسـيــق  ـيــنه وبيب -3

 المذكورة أع ه .
الذيب  هألب مب موظفي واإلقامةالعمل  حأو تصاريلتسهيل مهامه في الحصول على تـصاريح الدخول  االستشارب مساعدة  -4

 لب عقد استخدامهم ذلا .يتط
 .العقد  ابالدفعات المستحقة له في المواعيد المحددة بموجب هذ االستشارب موافاة  -2
 

 : مراحل ومدد العمل  -(06) المادة
/أ( لهـذه الشروط 0الجدول الزمني الم يب في الملحق رقم )  إتباموصاحب العمل كل حسب مسؤولياته   االستشارب يلتزم  

علمًا أنه اذا قدم   العقد االمشمولة في هذ لألعمال الهندسيةمراحل المنصو  عليها  هذا الجدول  لتقديم الخدمات ووفـقــا" لل
االستشارب أعمال أب مرحلة مب المراحل بمستوى غير مناسب ووردت عليها تعدي ت وم حظات جوهرية  فتعت ر الفترة ال زمة 

ل ستشارب حسب الجدول الزمني وعليه تعوي ها في المراحل ال حقة ويجوز لصاحب لتعديل هذه الم حظات مب المدة المقررة 
العمل اذا ارتأى أب تلا الم حظات ال تسمح بالسير الى المرحلة التالية أب يمنك االستشارب مب السير  بالمرحلة التالية   حتى 

يتم تعوي ها في المراحل ال حقة وحسب ما ورد في  يتم انجاز هذه الم حظات وتحتسب على االستشارب  غرامة تأخير اذا لم
كما يجب على صاحب العمل تحديد المدة التي سيقوم خ لها بمراجعة أعمال المراحل المختلفة والتي يعت ر بعد  /د( ,7المادة )

 . انق ائها أب أعمال هذه المراحل موافق عليها اذا لم ي لغ االستشارب بم حظات صاحب العمل خ لها
 

 : األتعاب دل  -(07) المادة
العقد وذلا بموجب  افي هذ الواردة األعمالالتصاميم وتح ير وثائق العطاء لجميك  أتعاب دل  االستشارب يتقا ى   -أ 

 في الملحق رقم )ا/ب( مب هذه الشروط . الم ينةالنسب 
يومًا مب تاريخ تسليم شهادة الدفك وفي  (31)خ ل المرحلية  االستشارب يدفك استحقاقات  أبيتعيب على صاحب العمل  -ب 

ذا االستشارب يومًا مب تاريخ تسليمها بموجب شهادة دفك  يقدمها  (61)خ ل فترة  النهائيةحال الدفعة   الى صاحب العمل وا 
 الىيدفك  أبتأخر صاحب العمل عب صرت الدفعات المستحقة خ ل الفترات المنوه عنها في هذه الفقرة , يترتب عليه 

 عنها وذلا عب جميك المبالغ غير المدفوعة اعتبارًا مب انتهاء المهلة المحددة لدفعها . القانونيةالفائدة  ستشارب اال
 :تدريب موظفي صاحب العمل – (08)  المادة

وفق برنامج  الدراسات أعمالللتدريب على  االستشاريبجهاز  وإلحاقهميحق لصاحب العمل انتداب عدد مناسب من مستخدميه 

 فق عليه بين الطرفين ويقوم صاحب العمل بدفع رواتبهم ومستحقاتهم.يت
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 : و االستشارب تسوية الخ فات  يب صاحب العمل  –( 02) المادة
 -:التاليةالعقد يتم ال ت به بأحد الطرق  اخ ت ينشأ عب هذ أوأب نزام 

 -: الودية التسوية  -( 0 /02)
فعلى الفريق اآلخر خ ل مدة   الوديةرغ ته في تسوية الخ ت عب طريق التسوية مب أب مب الفريقيب   اشعارصدر  اذا   -أ
 رف ها . أو الودية التسوية الىبق ول الدعوة  اإلشعارموجه  الىيرسل رده خطيا"  أب اإلشعار( يوما" مب تاريخ تسلمه 04)

 .الودية التسوية الىة الدعو ق ول عندما يوافق الفريق اآلخر على  الودية التسوية اجراءاتت دأ  -ب 
( يوما" 04خ ل مدة الـ ) اإلشعارالفريق الذب وجه  الىلم  يرسل أب رد  اذا أو,  الوديةالتسوية  اآلخررفض الفريق  اذا -جـ

ي كأب لم يكب , وألب مب الفريقيب في هذه الحالة المباشرة ف الودية التسويةمب هذه الفقرة , يعت ر طلب  ) أ ( الم ينة في ال ند
 التحكيم . اجراءات

وفقا" لما يتفق عليه الفريقاب ,  مب ذوب الخ رة في نفو مجال أعمال هذا العقد موفق واحد أو اكثر الوديةيتولى التسوية  -د
ذا  الموفقيب يجوز لهما أب يتفقا على أب يقوم شخ  أو مؤسسة  تعييب الموفق أو الموفقيب . أولم يتفقا على اسم الموفق  وا 
 وأسبابمعلومات ووقائك  يلزمه مبأب يطلب مب أب مب الفريقيب تقديم ما  الوديةفق في جميك مراحل التسوية للمو  -هـ

تسوية الخ ت وديا" بأسلوب يتسم  الى, وعلى الموفق أب يساعد الفريقيب في التوصل  أخرى  أدلةومستندات ووثائق وأب 
 لنزاهة والعدالة .وا المو وعية بمبادئباالستق ل والحياد , واب يسترشد 

حيثما يكوب  االبما في ذلا اتفاق التسوية ,  الوديةالتسوية   إجراءاتعلى الفريقيب والموفق االحتفاظ بسرية ما يتعلق  -و
 التنفيذ والتط يق . ألغراضنشره  روريا" 

بعد  الوديةصبح اتفاق التسوية االتفاق وتوقيعه وي  إعداداتفاق لتسوية الخ ت وديا" , فيقوما  الىتوصل الفريقاب  اذا -ز
 1 توقيعه مب الفريقيب ملزما" لهما

( يومًا على ق ول الطرفيب للسـير  ـإجراءات 31أو بمرور )  توقيك الفريقيب على االتفاق , الودية التسوية اجراءاتتنتهي   -ح 
اق علـى الموفــق أو تـاريخ تعيينــه دوب ( يومـا" مــب تـاريخ االتفــ61بمـرور)  أو للتسـوية الوديـة ولــم يـتم االتفــاق علـى الموفــق ,

 التسـويةخطـي يصـدر عـب الموفـق ي ـيب فيـه انـه ال يوجـد مـا يسـوغ االسـتمرار فـي جهـود   إشـعاراتفاق تسـويه أو  الىالتوصل 
 الوديـة التسـوية اجـراءات  إنهـاءالفريـق اآلخـر والـى الموفـق  الـى أحـدهماعـب  أوخطي يصدر عب الفريقيب   إشعار, أو  الودية
قيامـه بعمـل  أثنـاءمب وقائك وبينات فـي مو ـوم الخـ ت  اليهيقدم تقريرا"  جميك ما توصل  أبجميك الحاالت على الموفق  وفي

 الفريقيب مك محا ر جلسات التوفيق . الىالموفق وتسليمه 
 . ق ائية أو ةتحكيمي اجراءات أبيباشر في اتخاذ  أب,  الودية التسوية اجراءات أثناءمب الفريقيب  ألبال يجوز  -ط
 
 تحكيــــــمال –( 2/ 02)

تسوية الخ ت بأسلوب  الىاللجوء  يتمفعندئذ  أع ه (0-02المادة ) ألحكامتسوية ودية وفقا"  الىفي حالة عدم التوصل 
 السارب المفعول. األردنيالتحكيم بموجب قانوب التحكيم 

 
 -: تعديل التشريعات -(21)المادة 

 رائب  أورسوم  أب ضنتيجة لتعديل التشريعات أو لفر يترتب عليه دفعها لخزينة الدولة  ا افيةلغ مبا أب ل ستشارب يدفك  -أ
        عروض المناقصات . ايدامجديدة بعد موعد 

 أع هبالفقرة )أ(  المذكورةمب الرسوم وال رائب  أبجرى تخفيض رسمي على  اذا أما -أ
حسم تلا التخفي ات مب استحقاقات  األولريق عروض المناقصات , فعندها يحق للف ايدامبعد موعد 
 .االستشارب 
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 : ةالعدلي اإلخطارات -(20) المادة
القانونية وتعت ر أب رسالة  أوالعقدية  هماحق مب حقوق  أب يب الفريقيب لممارستهما  ةاالخطارات العدليال حاجة لتبادل 

 . األحوالاخطار عدلي في جميك  بمثابةالعقد المث ت  هذا على عنوانه  اآلخرللفريق فريق  أبمرسلة مب مسجلة 
 

 : عامه أحكام -(22) المادة
 المباشرةالمفعول عند  الساريةااللتزام بمتطلبات الكودات   االستشارب أب يراعي أحكام التنظيم لمنطقة المشروم وعلى   -أ  

  .خي  ال زمة للمشروم, و الحصول على موافقة الجهات المعنية والترا بالعمل
 تصاميم المشروم. اعداديتقيـد   رنامـج المتطل ـات والكلفة المقدرة عند  أب االستشارب على   -ب
 ل ستشارب  جميـك المخططات ووثائـق العطاء والمعلومات المتـعلقة  هذا المشروم هي ملا  لصاحب العمل وال يحق اب -جـ

 العمل الخطية على ذلا  بعد  موافقة صاحب اال األشكالالتصرت  هــا  ــأب شكــل مب 
المخططات والوثائق أو في  اعدادفي وثائق العطاء  سواء في مرحلة  أونـق  في المخططات  أواكتشـف أب خطـأ  اذا  -د 

 تصحيح الخطأ أو استكمال النق   بصورة عاجلة وبدوب مقا ل . االستشارب مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروم ,  فعلى 
 . الثانيةو/ أو    األولى المرحلةيـقوم بعـرض عام للدراسات في  أب االستشارب يلتـزم   -هـ
وثائـق  اعدادعنـد  المحلية ما أمكب الصناعيةالتقـيد بالنـ  علـى استـعمال المواد والمنتجات  االستشارب يجـب علـى   -و  

, و في المشاريك التي تحتاج  لمواصفاتالمنتجات بشكل مطا ق ل أوالعطـاء في جمـيك الحاالت الـتي تتوفر فيها تلا المواد 
 . الستعمال مواد مستوردة فعلى صاحب العمل اخذ الموافقات المسبقة على استخدام هذه المواد و الن  عليها في وثائق العقد

 م مونها . العقد جزءا" منه وال تؤخذ في االعتبار لدى تفسير شروط العقد أو افي هذ الواردةال تشكل العناويب  -العناويب : -ز
 . القرينةالجمك والعكو بالعكو وفقا" لمقت ى  الىتنصرت صيغة المفرد  -المفرد والجمك: -ح 
 النحو التالي :  ىالمختلفة عليصدر صاحب العمل موافقته أو عدم موافقته على مراحل العمل  -ط
 الموافقة دوب أية شروط . -0
 المرحلةشريطة تنفيذ هذه الم حظات في  التالية للمرحلةباالنتقال  ب ل ستشار بم حظات تسمح  مقرونةموافقة مشروطة  -2

نسـ تها  تزيدال  المطلوبةلحيب تنـفيذ الم حظات  المرحلةيتم احتجاز نسبه مب مستحـقـات الـدفـعة لهذه  الحالةوفي هذه  التالية
 أعماللمحتجزات عند استكمال الم حظات  مب على أب يـتـم دفك هذه ا المرحلةلهـذه  المستحقة الدفعةمـب قيـمـة  %01عـب

 المرحلة التي تليها .
 . ضت رر الرفالتي  الكافية األسبابمك  ياب  المرحلةعلى  الموافقةعدم  -3
  ريبة الم يعات :  يجب أب يشمل السعر المقدم على ال ريبة العامة على الم يعات ولب يتم افراد  ند خا  بال ريبة.  -ب
( المتعلقة بالو ك المؤسسي ورؤساء االختصا   3, 2,  0المحلي تع ئة الجداول المرفقة ) الستشارب ايطلب مب   -ا

 ومساعديـهم وحجـم االلتزام وكل مب ال يقوم  تع ئة هذه الجداول يكوب العرض المقدم منه معر ا" للرفض .
 طل ت(. اب) صةالخاتحدد شروط التأهيل والتقييم الفني الخاصة  هذا المشروم بالشروط   -ل
 .االستشارب يحق لصاحب العمل التأكد بالطريقة التي يراها مناسبة مب صحة ودقة  المعلومات والوثائق المقدمة مب   -م
بما يتعلق األردنييب نقابة المهندسيب  وزارة األشغال العامة و اإلسكاب و االلتزام بالتعليمات الصادرة عب االستشارب على  -ب 

 والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وخ فها  يةاإلنشائ باألعمال
المشرت وفقا" لما ورد في  المواد   أوتكوب المسؤولية المدنية والقانونية للمهندو المصمم و/  - 
 هذا العقد   ابغض النظر عب ما يرد في هذ 0276( لسنة 43رقم) األردني( مب القانوب المدني 721(,)782(,)788)

 الخصو  .
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 األردنييبمب ق ل نقابة المهندسيب  العقدمو وم  مالخاصة بالمشرو يقوم  تصديق جميك المخططات  أباالستشارب على  -م
 النقا ية المترتبة على هذا المشروم.  واب يقدم لصاحب العمل ما يث ت قيامه  دفك الرسوم

 : لممنوعةالدفعات ا -ت
( بأنه لم يقم  دفك أو يعد  دفك أب مب " الدفعات الممنوعة " 6قم )وتعهد للفريق األول في الملحق ر  االستشارب لقد صرح  -0

أو نيابًة عنه أو مب ق ل استشارييه مب  االستشارب سواء مباشرًة أو بالواسطة , وبغض النظر عما اذا كاب ذلا قد تم مب ق ل 
ويشمل ذلا على س يل المثال ال الحصر  الباطب أو نيابًة عنهم أو أب مب موظفيهم أو وك ئهم أو ممثليهم الى الفريق األول ,

أب "موظف" بغض النظر عما اذا كاب يتصرت بصفة رسمية أم ال , وذلا فيما يتعلق بالدعوة الى تقديم العروض الخاصة 
مب  أو المفاو ات التي تجرب إل رام العقد أو االستشارب  تنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على 

 أجل تنفيذه فعً .
بأب ال يقوم  تقديم أب دفعات ممنوعة أو أب يعد  تقديم مثل هذه الدفعات سواًء مباشرًة أو بالواسطة  االستشارب كما ويتعهد 

نفسه أو استشارييه مب الباطب أو أب مب موظفيهم أو وك ئهم أو ممثليهم الى أب  االستشارب وسواًء أكاب ذلا مب ق ل 
 يتعلق  تعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه. "موظف" فيما 

( أب يتخذ أيًا مب اإلجراءات التالية أو جميعها 0ت/يحق للفريق األول في حال حدوث أب مخالفة أو اخ ل بأحكام الفقرة ) - 2
 وذلا بمحض حريته واختياره:

 ./أ( مب العقد02أب ينهي هذا العقد مك مراعاة نصو  المادة )  -أ
 بموجب هذا العقد م لغًا يساوب   ) عفي( م لغ الدفعات الممنوعة. ل ستشارب أب يخصم مب المبالغ المستحقة  -ب     

بأب يدفك الى الفريق األول وعلى الفور م لغــًا يساوب ) عفي( م لغ الدفعات الممنوعة ويقر  االستشارب أب يطالب  -ج
( 4ت/مك مراعاة الفقرة ) القا لة للنقض على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبةبموجب هذا ال ند بموافقته غير  االستشارب 

( لب يتجاوز ) عفي( 2ت/أدناه , يصرح الفريقاب بأب مجموم المبالغ التي يحق للفريق األول تقا يها بموجب هذه الفقرة )
 مجموم مبالغ الدفعات الممنوعة.

تفاقيات التي ي رمها مك االستشارييب مب الباطب أو المجهزيب , فيما يخ  على أب ي مب جميك اال  االستشارب يوافق  - 3
( أع ه ) على أب ال تقل هذه المواد في شدتها عب نصو  2ت/( و)0ت/هذا العقد موادًا مماثلة لتلا الواردة في الفقرات )

 تنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق  الفقرتيب المشار اليهما ( , شريطة أب تن  هذه المواد صراحة على حق الفريق األول
أب يزود الفريق األول على الفور  نسخ كاملة  االستشارب أب مب هؤالء االستشارييب مب الباطب أو المجهزيب. كما يتعهد 

 ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمجرد التوقيك عليها وبما يث ت أنها مشتملة على هذه المواد.
ذرم بأب ن  المادة أع ه ي في صفة المشروعية على أب مب الدفعات الممنوعة اذا كانت ال يجوز ألب شخ  أب يت  -4

القوانيب واألنظمة النافذة تمنعها , وأب حقوق الفريق األول المنصو  عليها في المادة  أع ه  هي باإل افة الى أب حقوق 
 قوانيب واألنظمة النافذة في المملكة.أو أب طرت آخر بموجب ال االستشارب أخرى قد تترتب للفريق األول تجاه 

 يبقى ن  المادة أع ه  جميك فقراتها ساريًا ويتم العمل به حتى بعد انهاء هذا العقد.  -2
 -:األخرى الدفعات  - و
هـا ( المرفق  هذا العقد  جميك " الدفعات األخرى" والتي دفعها أو تم االتفاق علـى دفع2في الملحق رقم) االستشارب لقد صرح  -0

تقــديم وصـفًا مفصــً  لهـذه الــدفعات األخـرى وســ  ها سـواء تــم دفعهـا أو كانــت سـتدفك بشــكل  االستشـارب الـى " اآلخـريب ", وعلــى 
مباشــر أو غيــر مباشــر مــب ق لــه أو نيابــة عنــه , أو مــب ق ــل استشــارييه مــب البــاطب أو نيابــة عــنهم أو أب مــب مــوظفيهم أو 

بالـدعوة الـى تقـديم العـروض الخاصـة  تنفيـذ هـذا العقـد أو عمليـة المناقصـة / المـزاودة  وك ئهم أو ممثليهم , وذلـا فيمـا يتعلـق
 أو المفاو ات التي تجرب إل رام العقد أو مب أجل تنفيذه فعً . االستشارب نفسها أو اإلحالة على 

أخـرى بمـا فـي ذلـا علـى سـ يل  بأب يقدم تصريحًا خطيًا الى الفريق األول على الفور عب وجود أب دفعـات االستشارب كما يتعهد 
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 1 المثال وصفًا مفصً  لس ب هذه الدفعات األخرى وذلا  تاريخ قيامه بالدفك أو تاريخ الزامه بالدفك أيهما يحدث
( مـب هـذه المـادة أب 0و/يحق للفريق األول في حال حدوث أب مخالفة أو اخـ ل بأحكـام الفقـرة ) -2

 عها وذلا بمحض حريته واختياره:يتخذ أيًا مب اإلجراءات التالية أو جمي
 /أ( مب العقد.02أب ينهي هذا العقد مك مراعاة نصو  المادة ) -أ 
 بموجب هذا العقد م لغًا يساوب ) عفي( م لغ الدفعات الممنوعة. ل ستشارب أب يخصم مب المبالغ المستحقة  -ب
)  ـــعفي( م لـــغ الـــدفعات األخـــرى ويقـــر  يســـاوب  بـــأب يـــدفك الـــى الفريـــق األول وعلـــى الفـــور م لغـــاً  االستشـــارب أب يطالـــب  -ج

( 4و/االستشارب بموجب هذا ال ند بموافقته غير القا لة للنقض على االستجابة الفورية لمثـل هـذه المطالبـة.مك مراعـاة الفقـرة )
وز )  ـعفي( ( لـب يتجـا2و/أدناه , يصرح الفريقاب بأب مجموم المبالغ التي يحق للفريـق األول تقا ـيها بموجـب هـذه الفقـرة )

 مجموم مبالغ الدفعات األخرى.
على أب ي مب جميك االتفاقيات التي ي رمها مك االستشارييب مب الباطب أو المجهزيب , فيما يخ  هـذا  االستشارب يوافق  -3

 ( أعــ ه  )علــى أب ال تقــل هــذه المــواد فــي شــدتها عــب نصــو 2و/( و)0و/العقــد مــوادًا مماثلــة لتلــا الــواردة فــي الفقــرات )
الفقرتيب المشار اليهما ( , شريطة أب تن  هذه المواد صراحة على حق الفريق األول  تنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحـق أب 

أب يزود الفريق األول على الفور  نسخ كاملة ومطابقة  االستشارب مب هؤالء االستشارييب مب الباطب أو المجهزيب . كما يتعهد 
 د التوقيك عليها وبما يث ت أنها مشتملة على هذه المواد.ألصل هذه االتفاقيات بمجـر 

ال يجــوز ألب شــخ  أب يتــذرم بــأب نــ  المــادة أعــ ه ي ــفي صــفة المشــروعية علــى أب مــب الــدفعات األخــرى اذا كانــت  -4
ى أب حقـوق القوانيب واألنظمـة النافـذة تمنعهـا , وأب حقـوق الفريـق األول المنصـو  عليهـا فـي المـادة أعـ ه هـي باإل ـافة الـ

 أو أب طرت آخر بموجب القوانيب واألنظمة النافذة في المملكة. االستشارب أخرى قد تترتب للفريق األول تجاه 
 يبقى ن  المادة أع ه  جميك فقراتها ساريًا ويتم العمل به حتى بعد انهاء هذا العقد. -2

 :  المخالصة اقرار –( 23) المادة
كشف الدفعة النهائية  أبيث ت فيه  مخالصة اقراريعطي صاحب العمل  أبالدفعة النهائية حال تقديمه لكشف  االستشارب على 

بعد  اال المخالصة اقرارال يسرب مفعول  أبيشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميك المبالغ المستحقة له بموجب العقد , ويشترط 
 للمبالغ المستحقة له بموجب هذه الدفعة . االستشارب قبض 
 : اإلشعارات –( 24) ةالماد
صاحب العمل  الى  إب غها االستشارب وتلا التي يقوم  االستشارب  الىوالمـراس ت التي يصدرها صاحب العمل  اإلشعاراتت لغ 
لدى المكتب الرئيسي لكل فريق منهما ,   إيداعها أوالمسجل  اإللكتروني بال ريد بالهاتف أو بالفاكو أو اماالعقد  ألحكاموفقا 
 أب عنواب آخر يعينه كل فريق لهـذه الغاية ويتم تحديده تاليا الى إرسالها  أو

 عنواب صاحب العمــل : ......................................................................           
 ..............: ....................................................... االستشارب عنواب           
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 /أ (1ملحق رقم ) 
 الجدول الزمني لمراحل الدراسات والمدد المحدده النجازها

 
 االنتهاء منها مباشرة بعد ( يوما  تقويميا وتسلم لصاحب العمل 30يكون العمل على مرحلة واحدة فقط ومدتها )

 / ب ( 1ملحق رقم ) 

 
 دفعة واحدة  للعطاء االتعابتدفك  دالت 

 
 
 
 
 



                                                                                                                         

 اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ إلنشاء عبارة مياه صندوقية 
 
 

 

24 

 نموذج كفالة السلفة 
 

 ………………………………………………………………………………………السادة :  الى
 

 : ……………………………………………………….االستشارب بأب مصرفنا يكفل  أع مكميسرنا 
 

…………………………………….……………………………………………………………… 
 …………………………………………فقط  أردنيابم ــلغ:  )                              ( دينارًا 

 . أردنيا....………………………………………………………………………………………. .
 

 (/د2/2102 )ت/وذلا مقا ل كفالة سلفة  خصو  العطاء رقم : 
 …………………………………………………………………………………الخا  بمشروم : 

 بسداد السلفة حسب شروط العطاء . االستشارب لتأميب قيام 
 

طلب خطي منكم , وذلا بصرت النظر عب  أولرصيد المستحق منه عند ال أو أع هوأننا نتعهد بأب ندفك لكم الم لغ المذكور 
 .االستشارب تحفظ ي ديه  أوأب اعتراض 

 
دفعات السلفة , ويتم تمديدها تلقائيًا  ألقساط االستشارب وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول مب تاريخ صدورها ولحيب سداد 

 لحيب سداد السلفة بالكامل .
 
 

 …………..………............…فيل/ مصرت: توقيـك الك         
 ………………………………المفوض :                                                  

 ………………..................التاريخ :                                                  
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 ( 2قم )رلعقد ا ملحق

 حسن األداء ةوذج كفالمن
 
 

 ..............…………...............................................إلى السادة :.......
 

 ................................…............................يسرنا إعالمكم ب ن مصرفنا 
 

 قد كفل بكفالة مالية ، االستشاري ..........................................................
 

 (د/2102/ 2  )ت/طاء رقم: بخصوص الع
 

 المتعلق )باإلشراف على /بإعداد الدراسات والتصامييم ووثائق عطاء التنفيذ لمشروع(: ............................
 

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

الهندسية لإلشراف وفقا  لشروط العقد الخاصة بالعطاء  وذلك مقابل كفالة حسن األداء لضمان التزام االستشاري بتقديم الخدمات
 أعاله .

وأننا 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 االستشاري .

تسلم / ى المشروععل اإلشراف نتهاء مب)اإل وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول مب تاريخ اصدارها ولحيب 
مب …………… بموجب العقد المحدد م دئيًا  تاريخ (المنجزةالدراسات والتصامييم ووثائق عطاء التنفيذ 

منكم يفيد كتاب رسمي موجب اال ب لغىوتمدد تلقائيا لفترات متعاقبة والت 2102مب عام……………شهر
 .أس قبالغاء الكفالة أو تنفيذ تعهدنا بالدفك أيهما 

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

 المـفـوض بالتوقيــــــع: ................................
 

 بحضـــور وشهـــــــادة: .............................
 

 الـتـاريــخ: ...............................................
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 ( 3رقم )  عقدال ملحق
 (د/2102/  2 /ت) رقمللعطاء 

  إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ إلنشاء عبارة مياه صندوقيةالخا  
 الدراسات والتصميماعمال  خ صة  دالت أتعاب -أ

 اإلجمالي الم لغ سعر الوحدة الكمية الوحدة الوصف الرقم
 دينار فلو دينار فلو

 : ربكالمبالمتر  -0
انشـاء لمشـروم وجـداول الكميـات تقـديم وعمـل التصـاميم كاملـة والدراسـات  دالت 

 قطعتـي علـىالزرقـاء فـي منطقـة ( م.ط 311عبارة مياه صندوقية بطول تقري ي )
مـب أرا ــي  ( المـرج مـب أرا ـي قريـة خـو6( مـب حـوض )22و20)األرض رقـم 

 :ويشمل العمل ما يلي الصناعيةمدرسة الزرقاء على أرض ال
اعــداد التصــاميم االنشــائية والمعماريــة ال زمــة ويشــمل العمــل تقــديم كافــة  -أ

 .وجميك ما يلزم العملبالعبارة التفاصيل المتعلقة 
 .ال زمة  ميكانيكيةاعداد التصاميم ال -ب

 والحسابات المتعلقة بكل ال نود. Shopdrawingsتقديم جميك مخططات  -ت

الذاتيــة فــي مديريــة الــدفام  تصــديق المخططــات مــب ادارة الوقايــة والحمايــة -ث
 المدني وجميك الجهات ال زمة للحصول على التراخي .

جــراء فحــ  التربــة للحصــول علــى الدراســات المتعلقــة  -ج اســتط م الموقــك وا 
 بأعمال القواعد وال نية التحتية.

 والهيدرولوجيةالدراسات المساحية  -ح

 كافة وثائق العطاء وجداول المواصفات والكميات. -خ

 .لى التراخي  ال زمةالحصول ع-د

 يتطل ها التصميم.وأب أعمال  -ذ

 م حظة :
مــــك المواصــــفات الفنيــــة العامــــة والكــــودات يجـــب أب تكــــوب التصــــاميم متوافقــــة 

 المعمول  ها لمثل هذه األعمال.

 م.ط.
311 
 ث ثمائة

    

 بالمقطوم: -2
 ــدالت جميــك االعمـــال التمهيديــة للوصــول الـــى الموقــك مــب تمهيـــد وشــق ممـــر 

 .ل اليات فح  التربة مك ما يلزم لوصو

     مقطوم مقطوم

 211   م لغ ا افي لتغطية أب اعمال ا افية تقت يها ط يعة العمل -3
    .شامً   ريبة الم يعات اإلجماليةقيمة العطاء  -4
 المجموم رقمًا )                                  ( دينار 

 ........................................................................ دينارالمجموم كتابة ...................
 اسم االستشارب : .............................................................................................. 

 ...............................................المفوض بالتوقيك : ..............................................
 الوظيفة : ......................................................................................................

 ...........تلفوب : ................................................ فاكو : ...............................
   . ب : .................................    ال ريد االلكتروني :  .....................................

 ختم و توقيك المكتب الهندسي
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 (4ق العقد رقم)ملح

 خرى ألاقرار متعلق بالدفعات ا 
 
 ………………………………………………………………ناهدأ ر أنا الموقك ام ائي وخاتمي فيقأ

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 ….…………………………………………………… اهأدنفي ا نتموخا تناا اءام بر نحب الموقعيقن

…………………………………………………………………………………………………… 
ذه م هأحكا( وعمً  ب0ة  )مــيلهندسا تلخدماعقد ال  روط العامةشلا بم( و-22) مقر ة داما قد اطلعنا على ما ورد تحت الننأ
أو غيرها ء  كلو ا باتعأو أ تراشاستالاب أتعا أو تالو لعمميك ا ج فيهر ل نقوصاأل حسب موقكلنا مب ق  اً عوقم فق اقراراً نر ة مادلا

 اً فًا وصيط فق" ونر بخريآلالى " ا دفعها على قافتال ا أو اهعفد وأب شيء ذو قيمة مادية والتي تم ةالمباشرة وغير المباشر 
 بةً يان أوا لن ب قمر شابر مأو غير شمبال شكبفك دست كانتأو  فعهاتم د ءً او س هادفعت وس   مبولرى خاأل عاتالدفمفصً  لهذه 

دعوة لعلق باتا يميف الهم, وذيلثممأو أب مب موظفيهم أو وك ئهم أو  ارييب مب الباطب أو نيابًة عنهمتشاس ل ق بم عنا أو
ات و االمف أو ارب شستحالة على االأو اإل اهسنف/ المزاودة  صةاقلمنا ليةعم د أو تنفيذ هذا العق ةصاض الخو ر عيم الدقتى لا
 .فع ً ه ذفيأجل تنب م أود عقالم ا ر إلب ر جتتي ال

ثال وصفًا ملا لي على سي ذلا ما فب تاعفد أب دو جو  بلى الفريق األول على الفور عيًا اونتعهد بأب نقدم تصريحًا خط كما
 يقالفر  اميق ىلق عونوافا مك الً ث أو دحيما أيه لدفكا باالزامن خيار ت بالدفك أو ناامقي خيتار ا  وذل مفصً  لس ب هذه الدفعات

دة ) املبأحكام ا انلل مب ق   خا وأ ه حال حدوث أب مخالفة عمشار اليها ألا  ةداملا تحت ةني ملاجراءات اإل ذخاتبال واأل 
 تنفيذ كل ما ورد في هذه المادة.  زملتنو  ها( من 0/و/22
 
 ًا فــــي            /        /ير حر ت يه نوقكلعو 
 
 ............................……………………………………………شـــارب:الستا مـــــسا
 
 ………………………….................……………………………المفوض بالتوقيــــك:  مسا
 
 ......…………………………………………………………………توقيـــك: لاب ضو فيك المقو ت
 
 ………...................................................................ـــم: ــــاتــــــخلا
 

 ه  ـدفك أب عمـوالت أو أتعـاب أو مـفعات األخـرى وفـي حـال عـدم قيالدبالق تعلما ارقر إلام قديت ب ر اشتسالاى لع
ذا هـ دميقـمـب ال ل وكـرار المقـدم منـه , قـإلفي ا الذيذكر  أب هيلعو( -22دة )امالب ةددحملاور مألمب ا أب

 ض.ر لععب ا صلفمن قمغلظرت  في رارقك اإل و  رب اشتى االسوعل ه ,ر ع فضير س راإلقرا
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 (2)العقد رقم ق حمل

 دفعات الممنوعةلبا قرار متعلقا
 

 
 ………………………………………………………………ناهدأك ام ائي وخاتمي في قر أنا المو قأ
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………ه نادفي أ انمتخاو  ناب الموقعيب ام اءاتر نحقن
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 ةداملا ههذ أحكامب  ً معو  ,(0/ت( مب الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية )م22ة )دامت الحد تر و ا على م ناا قد اطلعننأ

أو ت رااشتاس ابعأت وأموالت نت عكا ءً او س لغبام دفك أب  قمن لمبأننا فيه قر قرار موقعًا مب ق لنا حسب األصول , نانرفق 
مادية  ولم نقم  إعطاء وعود أو  لم نقم  تقديم أب شيء ذو قيمة  و  شرمبا ريأو غر شمبال شكب ءً اسو ها ير ء أو غاب وك أتع
تم قد ا لذب كاا ذنظر عما االض بغ, أو  اسطةالو سواًء مباشرًة أو ب ءااألشي ذههثل مم يدتق أولغ ابماله ذثل هم كفدل اتدتعه
لى الفريق ظفيهم أو وك ئهم أو ممثليهم امو ب أب م وأ مهنع ةً ابنيو أ طبباالب منا يير اشتاس ب ق لم وا أعن ةً يابنو أ اب ق لنم

ا يمف , وذلاال  أم تصرت بصفة  رسمية  ي بذا كاا النظر عمابغض موظف" " بصر أح الال لاثملا لياألول, ويشمل ذلا على س 
ستشارب أو الا على ةلاحإلا وأ هافسن دةاو مز الة/صناقملا ةيعملد أو عقلا اهذذ يتنف ة صاخروض الالع ديمتق ىالة عو ديتعلق بال

 . ً عالمفاو ات التي تجرب إل رام العقد أو مب أجل تنفيذه ف
 
 الأكاب ذاًء وسو ة طسواالب ومباشرًة أ اءً سو دفعات ه الهذ عات ممنوعة أو نعد  تقديم مثلفد يم أببأب ال نقوم  تقدونتعهد  امك

يتعلق  تعديل هذا  أو ممثليهم الى أب "موظف" فيمام ئهوك   وهم أفيظمو  مب ياً أ وأ اطبالبمب  انييشار ل استق  مب أو ق لنا مب
 .  فيذهنأو ت هديدمتو أالعقد أو تجديده 

 
 /  /       يرًا فــــي           ر تح كنوق يهوعل
 ............................……………………………………………ـــارب:تشساالـــــم سا
 ……………...................……………………………………: …ـكــيـبالتوقض م المفو سا
 ......…………………………………………………………………قيـــك: و قيك المفوض بالتو ت
 .............................: ……….....................................مـــــــــخاتــــلا
 
تعاب أو أب مب أ أوالت و مأب عك ف د مهياق دمعل حا وفيعة و نمملت الدفعابا قلتعلماقرار إلا مالستشارب تقديا ىلع * 

يرفض س رإلقراا ادم هذقي وكل مب ال , نهم ملمقدا رار اإلق يف/ت( عليه أب يذكر ذلا 22المادة )باألمور المحددة 
 ض.العر عب ل صفمنق غلمر في ظرت راقاإلب و ك تشار السعر ه , وعلى ا
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 العطاءات الحكومية المحالة   -(    0جدول رقم ) 

 عليه كما هو م يب أدناه :  هذا العطاء تع ئة حجم التزام المكتب عب العطاءات الحكومية المحالة يبالمشارك االستشارييبيطلب مب جميك 
 

تاريخ انجاز 
العمل 
 المتوقك

 
عطاء مدة ال

 األصلية

 
تاريخ 
 المباشرة

 
 أسم صاحب العمل

 
 نسبة حجم االلتزام الحالي بالدينار

 
 رقم وأسم العطاء

 
 الرقم

نسبة اإلنجاز     
 لتاريخه

   تصميم اشرات كليهما

          

          

          

          

          

 م حظات:
 بالكامل مسئوليتهاأشهد أب المعلومات الم ينة أع ه صحيحة ودقيقة وأتحمل                           المقدم منه معر ًا للرفض     كل مب ال يع ئ هذا النموذج سيكوب العرض  -
  .فحات أخرى اذا كاب النموذج ال يكفي , يمكب ارفاق ص  -

                                
 لمفوض بالتوقيك :ا سما                                                 

 التوقيــــك والخاتم :                                                                                
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 الو ك المؤسسي   -(    2جدول رقم ) 
 ؤسسي مك  ياب أسماء الشركاء الذيب التحقوا أو تركوا المكتب هذا العطاء تع ئة  النموذج الم يب أدناه والمتعلق بالو ك الم يبالمشارك االستشارييبيطلب مب جميك 

أسماء الشركاء الذيب التحقوا  تاريخ االلتحاق
 بالشركة أو بالمكتب

أسماء الشركاء الذيب تركوا الشركة أو  تاريخ الترا أسباب الترا
 المكتب

 الرقم أسماء الشركاء بتاريخ آخر تعديل

       

       

       

       

       

       

       

       

 -م حظات :
  بالكامل . مسئوليتهااشهد أب المعلومات الم ينة أع ه صحيحة ودقيقة وأتحمل                            ترفق شهادات السيرة الذاتية وشهادات الخ رة للشركاء الجدد . -1
 أسم المفوض بالتوقيك :        أسماء الشركاء عند التأهيلترفق شهادة مب نقابة المهندسيب ووزارة الصناعة والتجارة ب  -2

 التوقيـــك والخاتم :                                                 وبأسماء الشركاء حاليًا . 
 كل مب ال يع ئ هذا النموذج سيكوب العرض المقدم منه معر ًا للرفض .  -3
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 عديهمرؤساء االختصا  ومسا   -(    3جدول رقم ) 
جرت   هذا العطاء تع ئة  النموذج الم يب أدناه والمتعلق   رؤساء االختصا  ومساعديهم الحاليـيب والذيب تركوا العمل وبياب التعدي ت التي يبالمشارك االستشارييبيطلب مب جميك 

 عليهم منذ آخر تأهيل خا  بكل منهم
 

تاريخ الترا اذا  أسباب الترا
 تغير أب منهما

 االختصا  والمساعدأسم رئيو 
  تاريخ آخر تعديل

أسم رئيو االختصا  والمساعد  تاريخ االلتحاق
 الحالي

 الرقم االختصا 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 -م حظات :
 بالكامل  مسئوليتهاأشهد أب المعلومات الم ينة أع ه صحيحة ودقيقة وأتحمل                               يدة بعد آخر تأهيل.ترفق شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخ رة للكوادر الجد  -0
  ترفق شهادة مب نقابة المهندسيب باالختصاصات وأسماء المهندسيب . -1

 المفوض بالتوقيك : 
   التوقيـك والخاتــم  :                                      ًا للرفض .كل مب ال يع ئ هذا النموذج سيكوب العرض المقدم منه معر   -3
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 الكوادر الفنية المسماة على المشروم   -(    4جدول رقم )  
ليتم اعتمادها مب ق ل وزارة االشغال خ راتهم وااللتزام  توثيق الكوادر الفنية المسماة على العطاء   هذا العطاء تع ئة  النموذج الم يب أدناه يبالمشارك االستشارييبيطلب مب جميك 

  العامة واالسكاب ل لتزام  ها خ ل اعمال العطاء
 

سنوات الخ رة  سنوات الخ رة العملية م حظات
 الكلية

 الرقم االختصا  الكادر الفنيأسم 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 -ات :م حظ
 بالكامل  مسئوليتهاأشهد أب المعلومات الم ينة أع ه صحيحة ودقيقة وأتحمل                               ترفق شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخ رة للكوادر الجديدة بعد آخر تأهيل.  -0
  ترفق شهادة مب نقابة المهندسيب باالختصاصات وأسماء المهندسيب . -3

 وقيك :المفوض بالت 
    التوقيـك والخاتــم  :                                     كل مب ال يع ئ هذا النموذج سيكوب العرض المقدم منه معر ًا للرفض .  -3
 


