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 (د / 1019 /1ت/) العطاء رقمشروط دعوة 
مجال في   )أ, ب(األولى   بالفئة حكوميةالعطاءات ال دائرةب الهندسية والشركات االستشارية المؤهلة لدى تدعى المكاتأوال:

 الدراسات والتصميم.
 لـوصف العم ثانيًا:

مـ  كافـة  ( منفصـلي 1نجـر معـدني عـدد )نشـاء هإل  وتجهيز وثائق العطاء ملة والدراساتالتصاميم الكا اعماليشتمل العمل على 
عــداد التصــاميم الكهروميكانيكيــة ال زمــة, كمــا هــو وارد فــي جــدول الكميــات وأط أعمــال يتطل هــا التصــميم المتطلبــات صــديق وت, وا 
 م  إدارة الوقاية والحماية الذاتية في مديريـة الـدفاا المـدني وجميـ  الجهـات ال زمـة للحصـول علـى التـراخي  وعمـل المخططات

بحيــت تكــو  التصــاميم متوافاــة مــ  المواصــفات الفنيــة العامــة  راســات المســاحية,اســتط ا موقــ  وفحــ  تربــة باإل ــافة إلــى الد
 .والكودات المعمول  ها لمثل هذه األعمال

عيو  الذيب قرية  درا / منطاة شفا  ـدرا  )4 (حوضمدرسة أم أنس األساسية المختلطة  )151 (يا  المشروا على أرض رقم
 .لعاصمةالتاب  لمديرية أرا ي شمال عما / محافظة ا

 -م حظات:
 

  تكو  االعمال التالية م  التزامات المستشار التعاقدية ومشمولة باسعار العطاء وتشمل قيام المستشـار  ـدف  كافـة الرسـوم
حيت ياوم صـاحب العمـل باصـدار المخاطبـات ال زمـة للجهـات صـاحبة  ,وال رائب ..الخ المترتبة على ذلكوالمصاريف والتكاليف 

 -الع قة:

 
تشمل جمي  االعمال التمهيدية للوصول الى الموقـ  مـ  تمهيـد وشـق ممـر لوصـول وفح  التربة ل استط ا الموق  أعما -1

 اليات فح  التربة م  ما يلزم م  عمل فتحات باال سوار .... الخ ,واعادة الو   الى ما كا  عليه.
  وتجهيز وثائق العطاء)جداول الكميات( ميمأعمال التصاميم كاملة والدراسات وتشمل كافة األعمال التي يتطل ها التص -1
 االجابة على اط استفسارات في مرحلة الدراسة او ما  بعدها ع  اط امور اومعلومات عند الطلب م  صاحب العمل.-3
 األردنيي م  ق ل ناابة المهندسي   العادمو وا  االخاصة بالمشرو ياوم  تصديق جمي  المخططات  أ على االستشارط  -4

 الناا ية المترتبة على هذا المشروا.  دم لصاحب العمل ما يث ت قيامه  دف  الرسوموا  يا
 الكشف الحسي على الموق  بعد االنتهاء م  أعمال الحفر. -3
( م  المخططات وجداول الكميات ونسخة م  تارير استط ا 10ياوم االستشارط  تسليم  صاحب العمل نسخ عدد) -4

عمال االنشاء.واالحتياطات الواجب اتخاذها في مرحلتي التصميم والتنفيذ وموافاة الموق  يت م  مدى م ءمة االرض ال
 ناابة المهندسي  األردنيي  عليها

 
( واجبات االستشارط أثناء مراحل الدراسات والتصميم 1حسب ملحق االتفاقية رقم ) : وصف الخدمات الهندسية  ثالثا":

 لعطاء .لمشاري  األ نية والمتطلبات المرفاة معها ل
 طرياة تاديم العروض  رابعًا":

 تادم العروض المالية والوثائق المطلوبة فاط في مغلف مغلق ويكتب عليه العرض المالي والوثائق المطلوبة للعطاء 
 .اعمال الدراسات والتصميم إلنشاء مستودعات الكتب المدرسية واللوازمبالخا   (د/1019/ 1 /رقم)ت
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 -العرض المالي :    (4-1)
 -يجب أ  يشتمل العرض المالي على :

 ( .1تاديم العرض المالي على النموذج المخص  في اتفاقية الخدمات الهندسية )ا     -
بمـا فيهـا ال ــريبة  أ  تكـو  األسـعار الـواردة فــي العـرض المـالي شــاملة أليـة رسـوم أو  ـرائب نتيجــة العمـل فـي االتفاقيــة -

  العامة على الم يعات
  .ى المناق  تاديم نسخة الوثائق األصلية كاملة وبحيت تكو  موقعة منه ومختومة  خاتم المكتبعل    (4-1)
والتوقي  عليه وختمه  يطلب م  االستشارط تع ئة نموذج شهادة مطاباة رؤوساء االختصا  المرفق م  الوثائق (    4-3)

 .المالي خاتم المكتب وارفاقه م  العرض 
ع  أط تغيير يطرأ على كوادرهـا الفنيـة  وزارة التربية والتعليموالشركات االستشارية ت ليغ  يطلب م  المكاتب الهندسية (4-4)

الرئيسية بعد شـراء وثـائق أط عطـاء مـ  عطـاءات الخـدمات الهندسـية وبخـ ت ذلـك سـيتم حرمـا  المكتـب الهندسـي أو الشـركة 
 االستشارية م  المشاركة بالعطاء .

الشركات االستشارية وستعاد العروض المالية التـي تاـرر  أوم  المكاتب الهندسية يتم فتح العروض المالية المادمة  (4-5)
 مغلاة  ألصحا هاعدم فتحها المختصة  لجنة العطاءات 

يطلب م  االستشارط ت مي  وثائق العطـاء ال نـود ال زمـة العمـال السـ مة العامـة واألمـ  وحمايـة ال يئـة وتحديـدها  (4-6)
علـى أ  ياـوم الماـاول  جميـ  أعمـال السـ مة العامـة واألمـ  وحمايـة ال يئـة وو ـ  االســيجة  والتأكيـد مـ  خـ ل وثـائق العطـاء

 م  عاد المااولة للمشاري  اإلنشائية  1-64و  1-19واإلشارات التحذيرية للمشاري  عمً  بأحكام المواد 

تعتمـد الشـروط التاليـة  (1اء )االشروط الخاصة التفاقية الخدمات الهندسية العداد الدراسات والتصاميم ووثائق العط (4-7)
كشــروط خاصــة باالتفاقيــة وأ  مــا يــرد فــي هــذه الشــروط مــ  إ ــافات أو تعــديل علــى مــواد الشــروط العامــة التفاقيــة الخــدمات 
الهندسية يعت ر سائدًا ويؤخذ به بالادر الذط يفسـر أو ي ـيف أو يعـدل علـى تلـك المـواد وقـد اعتمـدت نفـس أرقـام مـواد الشـروط 

 تفاقية الخدمات الهندسية . العامة ال 
 

 العرض المالي: : خامسا
 لجمي  العروض المادمة.سيتم فتح العروض المالية  5-1
ســيتم تــدقيق العــروض الماليــة تــدقياًا حســا يًا حســب االســس المتبعــة مــ  االخــذ بعــي   -اســلوب تــدقيق العــروض الماليــة: 5-1

 االعتبار ما يلي:
يــا علـى اســعار بعـض  نـود االعمــال او كليـا علــى اجمـالي السـعر الماــدم منـه او كليهمــا اذا اورد المنـاق  خصـما جزئ 5-1-1

  -سيتم التعامل م  هذا الخصم على النحو االتي :
ا  تكو  المبالغ االحتياطية الواردة في وثائق العطاء غير خا عة للخصم الذط يادمه المناق  على عر ه وفي حال قيام  -أ

 لمبالغ االحتياطية يتم تصحيح ذلك اصوليًا.المناق  باجراء الخصم على ا
اذا اورد المناق  خصما على عر ه المـالي كم لـغ ماطـوا دو  تـدوي  نسـبة هـذا الخصـم مـ  اجمـالي قيمـة العـرض يـتم   -ب

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

بة مئوية م  قيمة العرض دو  تـدوي  قيمـة هـذا الخصـم يـتم اذا اورد المناق  الخصم المادم منه على عر ه المالي كنس -ت
 حساب قيمة هذا الخصم م  اجمالي عر ة المالي.

 يجب ا  تتطا ق النسبة المئوية للخصم المادم م  المناق  م  قيمة هذا الخصم الواردة في عر ه . -ت

لخصــم يـتم االخــذ بالايمـة االعلــى لهــذا اذا ورد تنـاقض  ــي  النسـبة المئويــة للخصـم الماــدم مــ  المنـاق  وبــي  قيمـة هــذا ا -ج
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 الخصم.
اذا اورد المنــاق  زيــادة جزئيــة علــى اســعار بعــض  نــود االعمــال او كليــا علــى اجمــالي الســعر الماــدم مــ  او كليهمــا  5-1-1

 -فسيتم التعامل م  هذه الزيادة على النحو االتي :
ة للزيـادة التـي يـدونها المنـاق  علـى عر ـه وفـي حـال ا  تكو  المبالغ االحتياطية الواردة في وثـائق العطـاء غيـر خا ـع -أ

 قيام المناق  باجراء الزيادة على المبالغ االحتياطية يتم تصحيح ذلك أصوليا.
إذا أورد المناق  زيادة على عر ـه المـالي كم لـغ ماطـوا دو  تـدوي  نسـبة هـذه الزيـادة مـ  إجمـالي قيمـة العـرض يـتم   -ب

 ة م  إجمالي قيمة العرض المالي.حساب نسبة هذه الزيادة كنسبة مئوي

اذا اورد المناق  الزيادة المدونة منه على عر ه المالي  كنسبة مئويـة مـ  قيمـة العـرض دو  تـدوي  قيمـة هـذه الزيـادة  -ت
 يتم حساب قيمة هذه الزيادة م  اجمالي عر ه المالي.

 لزيادة الواردة في عر ه.يجب ا  تتطا ق النسبة المئوية للزيادة المدونة م  المناق  م  قيمة هذه ا -ت

اذا ورد تناقض  ي  النسبة المئوية للزيـادة المدونـة مـ  المنـاق  وبـي  قيمـة هـذه الزيـادة يـتم االخـذ بالايمـة األدنـى لهـذه  -ج
 الزيادة.

 -: سيتم التعامل م  العروض المالية للمكاتب المؤهلة  تط يق األسس والشروط التالية  5-3
  .إلستشاريي  ترتيبًا تنازليًا م  األكثر الى األقلسترتب األسعار االمادمة م  ا (1
سيؤخذ السعر الوسطي لألسعار المادمة  فإ  كا  عدد اإلستشاريي  المتاـدمي  فرديـًا فسـيؤخذ صـاحب التاـديم الوسـط هـو  (1

لوسـط الثـاني السعر الوسطي أما اذا كا  عدد المتادمي  زوجيًا فيؤخذ المتادما  الوسط حسـب الترتيـب ويكـو  صـاحب التاـديم ا
  0)األقل( هو سعر الوسطي 

 م  السعر الوسطي %30سيخرج م  التنافس كل م  يزيد أو يال سعره ع  
 يستخرج السعر المعدل م  األسعار الباقية وذلك  جم  هذه األسعار وتاسيمها على العدد الباقي . (3
( أعـ ه , 4عـدل السـعر الم ـي  فـي ال نـد )( األقـل مـ  م%10سيحال العطاء على أقل األسعار الذط يا   م  حـدود الــ ) (4

( األقـل حتـى لـو كـا  صـاحب هـذا %10وفي حالة عدم وجود مثل هذا السعر تتم االحالة على السعر األدنى مباشرة بعد حـدود )
 ( أع ه .3السعر م  الذي  تم استبعادهم بموجب ال ند )

( أعـ ه تعنـي أ  السـعر المسـاوط لمعـدل السـعر غيـر 5األقل م  معدل السعر ( الوارد فـي ) %10إ  عبارة ) م  حدود  (5
 مشمولة  م  هذه الحدود .

 إذا تعذر تط يق المعادلة وفاًا لهذه األسس تتم اإلحالة على أقل األسعار المتادمة للعطاء . (6
 سادسا : 

  ( ث ثة أشهر3لمدة )وتكو  صالحة  م  إجمالي  دالت األتعاب شامً   ريبة الم يعات %10داء  نسبة تادم كفالة حس  األ
 اعمال الدراسات والتصميم إلنشاء مستودعات الكتب المدرسية واللوازم تحريات –( 10المادة )

 -ب-( 01يضاف إلى المادة )

ة العطاءات مؤهً  لدى دائر  عمال الدراسات والتصميم إلنشاء مستودعات الكتب المدرسية واللوازمالويجب أ  يكو  االستشارط 
)أ , ب( ولىلفئة األ الحكومية با  

 
ــة الخــدمات الهندســية   (4-10) ــائق  إلعــدادمرفــق الشــروط الخاصــة التفاقي ( والمتعلاــة 1عطــاء )االالدراســات والتصــاميم ووث

 ( .6( وملحق رقم )5( وعلى االستشارط التايد بما جاء فيها وبخاصة ملحق رقم )11( ورقم )1 تعديل المواد رقم )
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الدراسـات والتصـاميم ووثـائق العطـاء  إلعدادط التايد بالشروط الخاصة التفاقية الخدمات الهندسية يطلب م  االستشار  (4-11)
 -( والمت منة )المرفاة م  وثائق العطاء( :1)ا

 التعاريف -( 1تعديل المادة  ) -أ 
 أحكام عامة  -( 11تعديل المادة )  -ب 

 ( إقرار متعلق بالدفعات األخرى  5ملحق رقـــم )  -ج
 ( إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة 6ملحق رقـــم )  -د
 .  رائب أخرى  و/أو  على المناق  أ  يكو  سعره شامً  لكافة الرسوم وال رائب وال ما  االجتماعي وأية رسوم (4-11)

رسال نس (4-13) خة مـ  هـذا التكليـف على المناق  الايام  تكليف األجهزة الفنية بالواجبات والمسؤوليات المناطة  ها خطيًا وا 
 . صاحب العملإلى 

ل  يتم إحالة العطاء على االستشارط الذط يفاـد تأهيلـه الصـادر بموجـب تعليمـات تأهيـل المكاتـب الهندسـية والشـركات  (4-14)
 أو يصدر بحاه قرار بالحرمـا  مـ  المشـاركة بالعطـاء خـ ل الفتـرة مـا  ـي  تاريــخ إعـ   طـر  العطـاء 1996االستشارية لسنة 

ــه ســوت يســتبعد العــرض ــاًء علي ــة ,  وبن ــرار اإلحال ــاريخ ق الماــدم مــ  االستشــارط مــ  المشــاركة بالعطــاء ,  دو  أ  يكــو   وت
 . ل ستشارط الحق باالعتراض

م  حيت اإلثبات أو نوا هذه الخ رة ال  المختصةالمشاري  غير الموثاة و/ أو التي ال تاتن   ها لجنة العطاءات  (4-15)
 ات المتخصصة سواء كانت للمكتب أو لألفراد .تحتسب م   م  الخ ر 

يحق لصاحب العمل إلغاء العطاء دو  إ داء األسباب وبدو  أ  يترتب ع  هذا اإللغاء أية مطالبات مالية أو قانونية ( 4-16)
 ألط م  المشاركي  بالعطاء .

 -يجب على االستشارط تع ئة الجداول التالية :( 4-17)
 0لعطاءات المحالة ا( 1مرفق جدول رقم ) أ.  
 0الو   المؤسسي (  1مرفق جدول رقم )  ب.
 . رؤساء االختصا  ومساعديهم (  3مرفق جدول رقم ) ج. 
(على االستشارط أ  يأخذ بعي  االعتبار أ  تسمية أط فرد م  أفراد الجهاز الفني الدائم العامل لديه فـي المكتـب الـداعم 4-11)

ني والذط سيتم تايـيم عر ه الفني باالستناد إلى خ راتهم المتخصصة , هو بمثابـة إقـرار للمشروا مو وا العطاء في عر ه الف
منــه بــااللتزام الكامــل باســتمرارية هــؤالء األفــراد بالعمــل لديــه طــوال مــدة العطــاء ولــ  يا ــل منــه اســت دال أط مــنهم إال  فــي حــاالت 

 .ى أ  يكو  ال ديل مطاباًا تمامًا لألصيل المست دلال رورة الاصوى ووفاًا لاناعة صاحب العمل وموافاته الخطية عل

العمل وعلى  وء ما تم تاديمه  المستشار أو مدير المشروا إلنجاز  كفاءةيحق لصاحب العمل اذا ت ي  له عدم  (4-19)
اذا استمر للمرحلة األولى أ  يطلب تغير مدير المشروا المسمى ق ل االنتاال للمرحلة الثانية أو إنهاء االتفاقية م  المستشار 

 في تاديم عمل بمستوى غير مناسب وحسب شروط االتفاقية خ ل المرحلة الثانية 
يتوجب أ  يتم التوقي  على كافة الوثائق المادمة م  ق ل الشخ  المفوض بالتوقي  نيابة ع  االستشارط وا   (4-10)

 تكو  هذه الوثائق مختومة بالخاتم الرسمي ل ستشارط .
 -طلب م  االستشارط أ  يو ح في عر ه ما يلي :كما ي                    

 اسم المشروا .  -
 اسم صاحب العمل  -
 وصف مفصل للمشروا ومكوناته )نوا الخدمات التي قدمها االستشارط ونسبة مشاركته  ذلك(  -
 مدة الدراسة حسب العاد وأط تمديدات رسمية للمدة وأسباب هذه التمديدات . -
 تاريخ إنجازها .تاريخ ال دء بالدراسة و  -
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  دالت األتعاب التي تاا اها االستشارط . -
 الكلفة التاديرية لتنفيذ المشروا . -
 الايمة النهائية لتنفيذ المشروا ) إ  أمك  ( . -
 اسم الجهة التي قامت باإلشرات على تنفيذ المشروا . -
 اسم المااول المنفذ للمشروا  . -
 نها  رورية .أط معلومات أخرى يرى االستشارط أ -
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 (د /1019/ 1 ت/) العطاء رقمالمو وا: 
 مستودعاتالدراسات والتصميم إلنشاء الخا  بأعمال 

الكتب المدرسية واللوازم 
============================================== 

بالفئـة  االستشارات الهندسيةمجال  المؤهلة في………………………….  نحـن مكتب / شركة 
نرغب بالمشاركة بالعطاء موضوع البحث ،  وسنقوم بسحب وثائق العطاء علمـا  بـ ن ………….. 

 ال زال ساريا  ونتحمل كامل المسؤولية تجاه ذلك . دائرة العطاءات الحكوميةت هيلنا لدى 
 

 العنـــوان :
 رقم الهاتف  :
 رقم الفاكس :

 البريد االلكتروني:
 
 

 مديـــر الشـركــة
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 ( 1) ا هندسيةعاد خدمات 
 (د/ 1/1019 ت/) العطاء رقمالمو وا: 

 الخا  بأعمال الدراسات والتصميم إلنشاء مستودعات
 الكتب المدرسية واللوازم

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

 
 الفريق األول : صاحب العمل : يموزارة التربية والتعل

  
 ارط :ـالفريق الثاني : االستش .....................................................

 رقــــــم العـــطاء : (د/1019/ 1  /ت)
  

 د : ـــــتاريخ توقي  العا .....................................................
  

 :العاــــــد دة ــم تاويميا شام  مراجعات صاحب العمل يوماً  (40)
  

 :الما ولــــة قيمة العاد  .....................................................

 دينارا  لكل يوم ت خير مائة وواحد وثالثون ( 131)
 /مشرواـرـقيمة غرامة التأخيــ

 : م  العطاء
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 (1)ا عاد خدمات هندسية

 الفهرس
 

 رقم الصفحة المو ــوا
 9        الفهـــرس
 10         العاداتفاقية 

 11 الشروط العامة لعاد الخدمات الهندسية
 11       التعاريف -( 1المادة )
 13    وصف العمل في نطاق العاد -( 1المادة )
 14     اللغة والاانو  المعتمدا  -( 3المادة )
 14      ال رائب والرسوم -( 4المادة )
 14      األداءكفالة حس   -( 5المادة )
 14       األداءمستوى  -( 6المادة )
 15   المباشرة , مدة العمل ,سريا  العاد -( 7المادة )
 15      واجبات االستشارط  -( 1المادة )
 15     التنازل والعاود الفرعية -( 9المادة )
 16      استط ا الموق ات تحري -( 10المادة )
 16     اإل افية واألعمالالتغييرات  -( 11المادة )
 16    التاصير م  جانب االستشارط  -( 11المادة )
 17    إنهاء العاد م  ق ل صاحب العمل -( 13المادة )
 17    العاد م  ق ل االستشارط  إنهاء -( 14المادة )
 11     ملمسؤوليات صاحب الع -( 15المادة )
 11       مراحل ومدد العمل -( 16المادة )
 11        األتعاب دل  -( 17المادة )
 19      تدريب موظفي صاحب العمل -( 11المادة )
 19   تسوية الخ فات  ي  صاحب العمل واالستشارط  -( 19المادة )
 10  تعديل التشريعات -( 10المادة )
 10       لعدليةاالخطارات ا -( 11المادة )
 10        عامة أحكام -( 11المادة )
 11       إقرار المخالصة -( 13المادة )
 11        اإلشعارات -( 14المادة )

 13   الجدول الزمني لمراحل الدراسات -أ (  - 1ملحق العاد رقم )
 13     األتعاب دالت  -ب(  - 1ملحق العاد رقم )

 14        ــةنموذج كفالــة السلفـ
 15     األداءنموذج كفالة حس   -( 1ملحق العاد رقم )
 16 التصاميم  إعداداالستشارط في مرحلة  أتعابخ صة  دل -(  3ملحق العاد رقم )
 11         (   إقرار متعلق بالدفعات األخرى 4ملحق العاد رقم )
 19         (  إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة5ملحق العاد رقم )

 30                العطاءات الحكومية المحالة(    1جدول رقم )
 31 الو   المؤسسي(   1جدول رقم )
 31         رؤساء االختصا  و مساعديهم(   3جدول رقم )
 33         الكوادر الفنية المسماه على المشروا(  4جدول رقم )
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 ( 1) ا هندسيةعاد خدمات نموذج اتفاقية 
 مستودعاتاسات والتصميم إلنشاء الخا  بأعمال الدر  عطـاءلل

 الكتب المدرسية واللوازم
 (د/1019/ 1  )ت/رقم : 

 
 1109لسنة  ___    ___________من شهر             ____________________حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم          

  ي 
 اعتباره الفريق األولعلى  وزارة التربية والتعليم صاحب العمل :

 
 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -ويمثله :

 
 على اعتباره الفريق الثاني  االستشـــارط :و 
 

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -ويمثله :
 

 خاصة بأعمال الدراسات والتصميم الخا  بمستودعات فنيةلما كا  الفريق األول راغبًا في الحصول على خدمات    
 -, فاد تم االتفاق  ي  الفرياي  على ما يلي : إليه, ولما  كا  قد ق ل بعرض الفريق الثاني المادم الكتب المدرسية واللوازم 

موحـد للمشـاري  ال المااولـة هذا العاد نفس المعاني الواردة فـي دفتـر عاـدفي  الواردة يكو  للكلمات و التعا ير -1
 المادةفي  الواردةالتعاريف  إلى باإل افة واإلسكا  العامة األشغالالصادر ع  وزارة ( 1999اإلنشائية فيدك )

 0 , و في حال وجود اخت ت تعتمد التعاريف الواردة في هذا العاد العاد اهذالعامة لشروط ال( م   1) 
, ويكـو  ترتيـب  متكاملة ةالعاد وتعت ر في مجموعها وحد ازأ م  هذأدناه جزءًا ال يتج المدرجةاعتبار الوثائق  -1

 -أولوية الوثائق حسب التسلسل التالي :
 اإلحالةقرار كتاب الا ول مت منًا  -أ 
  المناقصةعرض  -ب 
    0ودعوة العطاء والم حق التي تصدر ق ل التوقي  على  العاد  المناقصةالتعليمات للمشتركي  في  -ج 
 للعاد الخاصةالشروط  -د 
 ةالمرجعي األسس -هـ 
 العامةالشروط  -و 
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  .ردينامة العاد الما ولة رقمًا : )..................................( يق -أ-3
 كما ورد في ملحق عرض:  العادمدة   -ب    

 األولوتشمل المدة ال زمة للمراجعة والتاييم م  ق ل الفريق  
 
نجازهاالعاد  االمطلوبة منه في هذ الهندسيةوتاديم الخدمات   إعدادلفريق الثاني يتعهد ا -4  0وتسليمها وفاا للشروط والمتطلبات الواردة فيه  وا 
م  هذا /ب ( 1( في المواعيد وباألسلوب المحدد لذلك في الملحق رقم )  أتعابهبأ  يدف  للفريق الثاني قيمة العاد )  دل  األوليتعهد الفريق  -5

 0العاد  االخدمات الهندسية المطلوبة منه بموجب هذتاديم لاـاء قيـام  الفريق الثاني    العاد
 0 أع هالعاد وا  رامه في التاريخ المذكور هذا , جرى توقي   أع هوبناء على ما ذكر  
   

  صاحب العمل الفريق األول               ط الفريق الثاني االستشار           
                       

 .......................................................التوقي :                 .............................................................التوقي :  
 

 ......................................................السـم : ا                 ................................................................االسـم: 
 

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

 على ذلك : قد شهد      قد شهد على ذلك :               
 

 .....................................................: التوقي                  ..............................................................التوقي :
 

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

 :التعاريف  -1المـادة 
و المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا العاد المعاني المخصصة لها أدناه , كما أ  الكلمات التي تشير إلى كو  للكلمات ي

 -: الشركات و الكيانات الاانونية األخرى , ما لم يات ي السياق غير ذلك األشخا  أو الفرقاء تشمل
 . الهاشمية ةاالردني المملكةالحكومــة : حكومة 

 االستشـارط إلنجـازوالـذط يتعاقـد مـ   وكـذلك خلفـاءه الاـانونيو  العاـد كفريـق أول  اصاحب العمـل : الفريـق المشـار إليـه فـي هـذ
 األولمسـؤوليات الفريـق و أخرى يفو ها صاحب العمل لممارسة صـ حيات  جهة طأو أالعاد , شملها يالخدمات الهندسية التي 

  ذلك خطيا"  االستشارط  إع م, على أ  يتم 
الص حيــــات ب العاـد ويتمتـــ  ابموجـب  هـذ االستشـارط  أعمـالالذط يعينه صـاحب العمـل لمتابعـة  الشخ :  ثل صاحب العملمم

 . إب غ االستشارط خطيًا  هال صاحب العمل كما يجرط التي يتم تحديدها له م  ق 
( أو التـللف المشـار إليـه فـي العاـد استشـاريةشـركة  أو, مكتـب  هندسية)مكتب مهندس , مكتب أو شركه  : المكتباالستشارط 

 العاد .    االخدمات الهندسية وفاا" لهذ ألداءكفريق ثاني والذط تعاقد معه صاحب العمل 
, جـداول  الفنيـة, المواصفـــــات أنواعهـا, المخططات بكافة وثائق عطاء التنفيذالدراسات ,التصاميم ,  إعداد :ية الهندسالخدمات 

 العاد. ا هذ الخاصةالعاد وم حاه والشروط  امحدد في هذ هو وفاا" لما والخاصة العامةالكميات, الشروط 

وبة و الدراسات و ال يانات األساسية و المعلومات التي تعطـي فكـرة األسس المرجعية : األهدات و الغايات و نطاق المهام المطل
 وا حة ع  ط يعة الخدمات الهندسية المطلوبة . 

 العاد  ابموجب هذ الهندسيةالخدمات إلنجاز صاحب العمل  إلى االستشارط المناقصة :  العرض المادم م   عرض
 اتفـق الفرياـا  عليهـا ق ـل توقيـ  العاـد إ ـافيةم  أط شروط  قصةالمنا: الا ول الرسمي م  صاحب العمل لعرض كتاب الا ول 

 .وذلك وفاًا لارار اإلحالة 

 .كتاب الا ول ماا ل أداء الخدمات الهندسية المطلوبة وفاًا للعاد المذكور في  اإلجمالي: الم لغ  الما ولة قيمة العاد
 اصا  بس ب التعدي ت التي قد تطرأ على العاد .زيادة أو ن أطقيمة العاد : قيمة العاد الما ولة باإل افة إلى 

 التي يتلوها تأكيد خطي . الشفوية الموافاةأو  الخطية الموافاة:   الموافاــة
 / أ ( م  هذا العاد . 1مدة العاد : هي المدة المحددة في ملحق رقم ) 

مـ  ق ـل  و التـدقيقللمراجعـة  ال زمـةشـمل المـدة العاـد وت امو ـوا هـذ األعمـال إلنجـازبالعاـد  المحـددةمـدة العمـل : هي المـدة 
ولـيس بأيـام  التاويميـة األيـاموتاـاس بالتوقيـت الشمسـي وبعـدد تمديدات م ررة على مـدة العاـد ,  أطباإل افة إلى  الفريق األول

 العمل.
 0منه  اً العاد والتي تعت ر جز  افي هذ المدرجةالوثائق : هي الوثائق 

, وكــذلك أط  إلنجـاز األعمـال مو ـوا هـذا العاـديعينهـا  أوصـاحب العمــل  يحـددهاالتـي و المنـاطق  واألمـاك  األرا ـيالموقـ  : 
 0ن  عليها العاد تحديدا على اعتبارها جزءًا م  الموق  يأماك  أخرى 

ات خـدم أوللصـرت علـى أط أعمـال والمخصصـة  األتعـابفـي خ صـة  ـدل  المدرجـةالمبـالغ  أو: هـي الم لـغ  االحتياطيةالمبالغ 
 األتعاب .ويحدد  ند منفصل ألط منها في خ صه  دل  ,أخرى تحدد بالعاد 

 األشخا  م  غير الموظفي . اآلخري  :
الموظــف الرســمي أو المســتخدم أو الممثــل أو الوكيــل لــدى صــاحب العمــل أو مــ  يمثلــه صــاحب العمــل ويشــمل ذلــك  : الموظــف

 هم  ها الحكومة.العاملي  لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تسا
هي جمي  العموالت أو أتعاب االستشـارات أو أتعـاب الـوك ء أو غيرهـا المباشـرة وغيـر المباشـرة وأط شـيء ذو  : الدفعات األخرى 
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أو تـم االتفـاق علـى دفعهـا " اآلخـري " ويشـمل ذلـك التصـريح علـى سـ يل المثـال ال الحصـر وصـفًا  االستشـارط قيمة مادية دفعها 
أو نيابـًة عنـه ,  االستشارط فعات وس  ها   سواء تم دفعها أو كانت ستدف  بشكل مباشر أو غير مباشر م  ق ل مفصً  لهذه الد

ــديم  ــى تا ــدعوة إل ــق بال ــك فيمــا يتعل ــيهم , وذل ــًة عــنهم أو أط مــ  مــوظفيهم أو وك ئهــم أو ممثل ــل استشــارييه أو نياب أو مــ  ق 
أو المفاو ـات التـي تجـرط  االستشـارط ة / المـزاودة نفسـها واإلحالـة علـى العروض الخاصة  تنفيذ هـذا العاـد أو عمليـة المناقصـ

 إل رام العاد م  أجل تنفيذه فعً . 
هي جمي  المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وك ء أو غيرها دفعت بشكل مباشر أو  : الدفعات الممنوعة

أو التعهدات لـدف  مثـل هـذه المبـالغ أو تاـديم هـذه األشـياء سـواء مباشـرًة أو  غير مباشر أو أط شيء ذو قيمة مادية أو الوعود
بالواسطة وبغض النظر عما إذا كا  ذلك تم م  ق ل االستشارط أو نيابًة عنه أو م  ق ل استشارييه مـ  البـاط  أو نيابـًة عـنهم 

رت بصـفة رسـمية أم ال , وذلـك فيمـا يتعلـق أو أط م  موظفيهم ووك ئهم أو ممثليهم والتـي تـدف  إلـى أط "موظـف"  سـواء تصـ
أو  االستشــارط بالــدعوة إلــى تاــديم العــروض الخاصــة  تنفيــذ هــذا العاــد أو عمليــة المناقصــة / المــزاودة نفســها أو اإلحالــة علــى 

 المفاو ات التي تجرط إل رام العاد م  أجل تنفيذه فعً  .
وباالشـتراك  دائـرة العطـاءات الحكوميـةاتـب االستشـارية المؤهلـة لـدى لجنة التدقيق : لجنة مكونه م  مهندسي  ممثلي  ع  المك

الجهة صاحبة الع قة يتم تسميتهم وتكلـيفهم رسـميًا  ـذلك   ومندوب أو اكثر ع التربيه والتعليمم  مهندسي  مختصي  في وزارة 
مراحلـه , ويكـو  مكـا  اجتماعهـا  بموجب كتاب رسمي , و تكو  مهامها تدقيق الدراسات و التصاميم ووثائق العطاء في جمي 

 . التربيه والتعليمفي م نى وزارة 
و بالنسبة للمشاري  التي يتم تدقياها في الوزارات و المؤسسـات األخـرى فيـتم اسـت دال وزارة األشـغال العامـة و اإلسـكا   تلـك    

 أو م  يرأس تلك المؤسسة .الوزارة أو المؤسسة , وكذلك وزير األشغال العامة و اإلسكا   وزير تلك الوزارة 
 

  وصف العمل في نطاق العاد : –(  1)  المادة
( منفصـلي  مـ  1نجـر معـدني عـدد )الكميـات إلنشـاء ه وجـداول يشتمل العمل على اعمال التصاميم الكاملة والدراسات .1

عــداد التصــاميم اكافــة المتطلبــات كمــا هــو وارد فــي جــد الكهروميكانيكيــة ول الكميــات وأط أعمــال يتطل هــا التصــميم, وا 
وتصــديق المخططــات مــ  إدارة الوقايــة والحمايــة الذاتيــة فــي مديريــة الــدفاا المــدني وجميــ  الجهــات ال زمــة ال زمــة, 

بحيـت تكـو  التصـاميم للحصول على التراخي  وعمل استط ا موق  وفح  تربة باإل افة إلى الدراسات المسـاحية, 
 لكودات المعمول  ها لمثل هذه األعمال.متوافاة م  المواصفات الفنية العامة وا

عيو  الذيب قرية  ـدرا / منطاـة شـفا 4حوض مدرسة أم أنس األساسية المختلطة  151يا  المشروا على أرض رقم  .1
  درا  التاب  لمديرية أرا ي شمال عما / محافظة العاصمة.

ة م  االسترشاد بكودة استط ا الموق  يتم االتفاق  ي  صاحب العمل واالستشارط على مواق  واعماق االبار الس ري .3
ل نشاءات واالسترشاد  ها لدى دراسة موق  انشاء  األرضبشكل م دئي لمعرفة مدى ص حية وا  التربة  خلتحديد 

  م  حدود قطعة االرض, واط توصيات  رورية ستودعاتالم

 

في مركز الوزارة و/او مديرية التربية  ءسوا م  ممثلي صاحب العمل وتدقيق أعمال الدراسات والتصاميمتتم متابعة  .4
 والتعليم المعنية

استط ا المخططات وجداول الكميات ونسخة م  تارير  ( م 10ياوم االستشارط  تسليم  صاحب العمل نسخ عدد) .5
 التصميم والتنفيذ عمال االنشاء.واالحتياطات الواجب اتخاذها في مرحلتيال االرضيت م  مدى م ءمة الموق  
 .ناابة المهندسي  األردنيي  عليهاوموافاة 
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 الدراسات والتصاميم:اعمال -ثانيًا:
 عيو  الذيب قرية  درا / منطاة شفا  درا 4حوض  151أرض رقم 

 
 :   والاانو  المعتمدا  اللغة –(  3)  المادة

تكـو   أ  بـه , إال انـه يجـوز المتعلاـة, بما فـي ذلـك جميـ  المراسـ ت والشـروط  العربية باللغةكو  العاد ي
ذا اإلنجليزيـة باللغة الفنيةالمواصفات وجداول الكميات والمخططات والتاارير   العربيـةحـرر العاـد بـاللغتي   وا 

  0هو المعتمد  بالعربيةووق  خ ت على التفسير يكو  الن   واإلنجليزية
 -أ

لعاد عند التوقي  عليـه ويرجـ  ا االمفعول على هذ النافذة األردنيةوالتعليمات  ةالاواني  واالنظم أحكامتسرط 
 .في تط يق شروطه إليها
 

 -ب

 
 ال رائب والرسوم  :  –(  4)  المادة

فيما يخ   المملكةوالتعليمات المعمول  ها في  ةلجمي  الاواني  واالنظم أطرات العاديخ   
 0ورد ن  خ فًا لذلك بالعاد  إذا إالال رائب والرسوم 

1- 

 ةق ل توقي  العاد حسب الاواني  واالنظم والجامعةاب  الواردات دف  رسوم طو  االستشارط على 
 0 ذلك والمعمول  ها  الخاصةوالتعليمات 

2- 

 : األداءكفالة حس     -( 5) المادة
 مانة لتاديمه الخدمات  األداءيادم لصاحب العمل كفالة حس   أ وق ل توقي  العاد  ةبعد ت لغه قرار االحال االستشارط على 

م  قيمة العاد  %10 نسبة الكفالةوتكو   العادمدة  على ث ثة أشهروقيامه بكامل التزاماته بموجب العاد ولمدة تزيد  ةالهندسي
ذا(, 3الوارد في ملحق العاد رقم ) الكفالةمعتمدة رسميا"وحسب نموذج  ماليةمؤسسة  أوصادره ع   نك الما ولة   األمرتطلب  وا 
حسب متطلبات سير  مماثلةلث ثة أشهر قا لة للتجديد لمدد  االستشارط تمديدها على حساب فيحق لصاحب العمل  الكفالةتمديد 

 . االستشارط م  ق ل  النهائية المادمة المخالصة موافاته علىع  الكفالة بعد  اإلفراجالعمل, وعلى صاحب العمل 
 

 : األداءمستوى      -(6) المادة
المهنية وا  يستخدم  الممارسةعلى أعلى مستويات  المطلوبةألداء واج ـاته  ةومواظب  ذل كل عناية  االستشارط يلتزم  -أ 

فـي مجـال اختصـاصه وخ ـــرته, وا  يعــلم صاحــب العمل بأسماء وخ رات المهندسي  الذي  سياومو   األشخا  المؤهلي  ك ً 
 .   الهندسية تاديم الخدمات 

ذا المطلوبة فعلى صاحب العمل  ةال يتفق والدرج ل ستشارط لمهني للكادر الفني ا األداءما تحاق لصاحب العمل بأ  مستوى  وا 
لتصحيح الو   وا  يعيد  إذا لزم األمر جديده فنيةيستخدم كوادر  أ  االستشارط يجب على و , إب غ االستشارط  ذلك خطيًا 

أو يطل ها ار الم حظات التي يوجهه بشأنهـا أ  يأخذ في االعتب االستشارط تنظيم الفريق العامل بما يتفق وهذا المطلب . وعلى 
 العاد. امو وا هذ الهندسيةمـ  يمثلــه في كل ما له ع قة  تاديم الخدمات  أوصاحب العمـل 

بالمستوى المطلوب فيعت ر ذلك تاصيرا"م  جانبه , ويحـق لصاحـب العمـل  الفنيةع  تاديم الخدمات  االستشارط تخلف  إذا –ب 
وفاا  اإلجراءات, وتتم  االستشارط  إنذار, وذلك بعد  األخطاءالكفيلة  ت في التاصير وتصحيح  اإلجراءاتاتخاذ  ةالحالفـي هــذه 

 العاد . ا( م  هذ11)  للمادة
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 : المطلوبة سريـا  العاد , المباشـرة , تمديـد مدة العمل,  التأخـر في  تاديم الخدمات  -(7المادة )
 العاد بعد توقيعه م  ق ل الفرياي  . اسرط مفعول هذسريا  مفعول العاد : ي -أ 
, ويتم ذلك بعد تسليم  االستشارط  إلىبموجب كتاب خطي يوجهه صاحب العمل  المباشرةيحدد تاريخ  : المباشرةتاريخ   -ب 

زية الموق  م  مباشرة العمل, ويتم تث يت ذلك في مح ر رسمي م ي  فيه جاه االستشارط م  الموق  تمك   أجزاء أوالموق  
 .و االستشارط  م  يفو ه خطيا" أووجدت , ويوق  المح ر م  ق ل كل م  صاحب العمل  إ  أخرى عوائق  وأط
 تمديد مدة العمل :                                                                            -ج
مدة ت تلك الخدمات م  النوا والادر الذط ي رر تمديد وكان إ افية هندسيةقـام صاحب العمل بطلب خدمات  إذا  - 1 

يدرس الحالة م   أ جدت ظروت طارئة تؤثر على سير العمل, فعلى صاحب العمل  أو مرحلة م  مراحل المشروا أطعمل 
 . األمورم  مراحل العمل  بما يتناسب م  هذه  ةمرحل نتيجة لتمديد مدة أط العادمدد مدة تو  االستشارط 

( الحاا, فانه 16في المادة ) إليهم  الماررة في جداول المراحل المشار  أطولاستغرق صاحب العمل فترات مراجعه  إذا  - 1
مهامه, وعلى صاحب العمـل مراعاة عدم   أداءفي  االستشارط يتم تمديد مدة العمل تبعا لذلك  فيمــا عـدا مـا هو  ناجم ع  تخلف 

 دراسة  االستشارط خ ت ذلك ياوم صاحب العمل  ناءا" على طلب بو  االستشارط رر على بشكل يعود بال  المراجعةتمديد فترات 
 . لغايات التعويض المراجعة وذلكجراء تمديد فترة  باالستشارط ال رر الذط لحق 

 
      التأخيـــر :  -د
العاد  م  مدة العمل المحددة  اهذ في المطلوبةكامل الخدمات الهندسية   إتمام تنفيذ  التزاماته  االستشارط لم يام  إذا  – 1

 مائة وواحد وث ثو  )  مادارهاياوم  دف  غرامة  أ  االستشارط على  فا بالعاد , وتأخر ع  تسليم المخططات ووثائق العطاء , 
ير ع  كل يوم تأخير غير م رر ويعت ر هذا الم لغ مستحاا"  لصاحب العمل سواء لحق به  رر مادط م  جراء التأخ ( اً دينار 
 للغرامةيحدد  .محتجزاته  أوكفالته  أو االستشارط يحسم هذا الم لغ م  استحااقات  أ ويحـق لصاحب العمل  ,لم يلحق  أو

 .الما ولة  ( م  قيمة العاد%15) األعلىساف حده 

 
 : االستشارط واجبات  - (1) المادة
و المعد  العاد ا( المرفق  هذ1) محددة في الملحق رقمال المرجعية األسسالواجبات المنصو  عليها في  بأداء االستشارط ياوم 

 . م  ق ل صاحب العمل
 

 : الفرعيةالتنازل والعاود  -(9) المادة
أط استشارط فرعي الايام بأط جزء  إلىيعهد  أ  أوالعاد للغير  ايتنازل ع  أط جزء م  هذ أ  ل ستشارط ال يحق   –أ   

 ألحكامالعاد حيال أط تصرت م  هذا الا يل وفاا"  إلغاءلصاحب العمل  ويحق وثائق العادمنه ما لم تن  على ذلك 
 العاد . ا( م  هذ11المادة)

م  صاحب العمل على قيام أط استشارط فرعي بأط  مسباة موافاةالحصول على  االستشارط وفي جمي  الحاالت على    -ب
 فرعي ماتر  م  حيت مؤه ته وخ راته وكفاءته استشارط  أطيادم لصاحب العمل المعلومات المطلوبة ع   أ عليه و عمل 

مسؤوال"  االستشارط الفرعي ويكو   االستشارط  ينه وبي   ي رم, وا  ياــدم كذلك عاد التكليف الفرعي الذط إلنجاز مثل هذا العمل
 ستخدميه  م أوالفرعي  االستشارط تاصير ينجم ع  عمـل  أوخطأ  أطع  جمي  الخدمات الهندسية , وع   كاملة مسؤولية

 
 
 



                                                                                                                         

 دعات الكتب المدرسية واللوازممستو الدراسات والتصميم إلنشاء اعمال 
 
 

 

16 

   -: أعمال الدراسات   -(10) المادة
 
 (ةالمعتمد ات ال ناء)م  مراعاة أحكام كودستشارط مسؤوال" ع  أداء مهامه مسؤولية  كاملة االيكو    - أ   
 

  : اإل افية واألعمالالتغييرات   -(11) المادة
تاديم  أومادارها  أونوعها  أو الهندسيةالخدمات  تعديل يراه  روريا" في  رنامج أط طلب إجراءيحق لصاحب العمل  -أ 

 ةاال افي لألعمال األتعابوتحدد  دالت  ,  العاد اعلى سريا  هذ اإل افات أو, وال تؤثر هذه التغييرات  إ افية هندسيةخدمات 
التناسب م  ط يعة النسبة و ي  ب ي  الفريا باالتفاقعما ورد في العاد  وكذلك المدة الزمنية ال زمة ع  زيادة قيمة العمل الناتجة
وفي الحالة  , ا نسبة الزيادة أو الناص مهما  لغت  المختلفةوالمراحل  لألعمالفي العاد  المحددة واألتعاب اإل افية األعمال

لك م  النوا الذط يتطلب تاديم خدمات تختلف ع  ت ةاال افي واألعمالفي هذه التغييرات  المشمولة األعمالالتي تكو  ط يعة 
المترتب على تلك  األتعابعلى  دل  واالستشارط العاد, ففي مثل هذه الحالة يتم االتفاق  ي  صاحب العمل  االمشمولة في هذ

 والمدة الزمنية ال زمة. ةاال افي واألعمالالتغييرات 
و تث يت  دل  لالعم ق ل صاحب  ه ملذلك بعد صدور األمر الخطي و  المطلوبة ,ت دي علتا إجراء  شارط تم االستز ليو  -ب 

  أتعاب مؤقت ل ستشارط ع  هذه التعدي ت ولحي  االتفاق على  دالت األتعاب بالشكل النهائي .

 
 :االستشارط  التاصير م  جانب -( 11) المادة

             -العاد أط م  الحاالت التالية: اتنفيذ هذ أثناءحصل  إذاعمله  أداءماصرا" في االستشارط يعت ر    -/أ( 11)
 . المطلوبةالعمل والواجبات وتاديم الخدمات  إنجازتأخير غير م رر في  أط – 1
 مهامه . أداءفي  أهمل أو الهندسية المهنةممارسة  وأعرات وأصولقدم عم  بمستوى ال يتناسب  - 1
 العاد . ا  هذ(  م6بالمادة ) المحددةم  مستخدميه العاملي  مخالفا  ذلك التعليمات  أطتخلف ع  تغيير  - 3
  دو  موافاة صاحب العمل. إليه الموكولةجزء م  المهام  ألطقام بالتلزيم م  الباط   - 4
 للمشروا . ةلم يلتزم  تاديم عمل يل ي المتطلبات االساسي - 5
 مخالصة لصالح دائنيه. إلىأعسر أو أصبح غير ذط م ءة مالية, أو لجأ  – 6

  -التالية : اإلجراءاتالعاد بموجب  إنهاء  أع هأ( / 11منصو  عليها في  الفارة )م  الحاالت ال أطولصاحب العمل في 
  ( يوما" لتصويب المخالفة .11م  منحه مهلة لمدة )ل ستشارط أول  إنذار": توجيه أوال 
 0 تصويب المخالفةل ( يوما"14) م  منحه مدةثاني له  إنذار, يتم توجيه  االستشارط للمخالفةفي حالة عدم تصويب  ثانيا": 
 

, يحـق المخالفةاألسباب  إلزالةجادة ومانعة  إجراءاتاتخاذ  أوالثانية دو  تصـويب للو    اإلنذارفي حالة مرور فترة  : ثالثـا"
الخاصة  أجهزتهالخدمات المطلوبة  واسطة   إكمالأو جزء منها, وياوم  األداءالعاد ومصادرة كفالة حس   إنهاءلصـاحـب العمل 

 .الايام بمثل هذه الخدمات  آخري استشاريي   إلىد هيع أ  أو
والكلفة  األتعابفروق م   ــدالت  أطلتاريخــه محســومــا" منه  مراحل موافق عليهاعلى ما قــدمه م  االستشارط وتتم محاسبة  

بالفارة  هاللجنة المنصو  عليويتم احتساب هذه الفروقات م  ق ل ا,  إلنجاز المراحل المتباية التي يتك دها صاحب العمل
 . المادة( م  هذه /ب11)

و العاد فورًا  / ج ( إنهاء 11المنصو  عليها في الفارة ) الخاصة  أويحق لصاحب العمل في الحاالت الطارئة  : رابعاً 
 .  دو  توجيه إنذارات, وتتم محاسبة االستشارط حسب ما ورد في الفارة ثالثا أع ه
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خطأ في  أوها أ  هناك نا  ئالعاد أو بعد انتها االمشمولة في هذ األعمالإذا ت ــي  لصاحب العمــل أثنــاء تنفـيذ  : /ب(11) 
أو االستشارط قد ينجم عنه خطورة على المنشأ أو زيادة ك يرة في التكاليف ع  قيمة عطاء التنفيذ وذلك بس ب تاصير  الدراسة
ويطلب تشكيل لجنة فنية االستشارط م ينًا تاصير  واإلسكا العامة  األشغالطبة وزير فعندها ياوم صاحب العمل بمخا أجهزته
  -م  ذوط الخ رة واالختصا  على النحو التالي: مسئوليتهلتحديد 

 رئيسًا للجنة . – أو م  يفو ه خطياً  دائرة العطاءات الحكوميةمدير عام  . 1
 . إلسكا واالعامة  األشغالمهندسًا مندوبًا ع  وزارة  . 1
 مهندسًا مندوبًا ع  ناابة المهندسي  األردنيي  .  .3
 مهندسًا مندوبًا ع  هيئة المكاتب الهندسية في ناابة المهندسي  األردنيي  . . 4
 مهندسًا م  ديوا  المحاسبة . . 5

 األشغالوزير  إلىرف  توصياتها تاـوم هـذه اللجنـة  ـدراسـة كـافـة أبعـاد المشكلة واالتصال والتنسيق م  الجهات المعنية وت
 االستشارط ومسئوليته, فــإذا كا  قرارها باألكثرية أو باإلجماا بالنسبة لتاصير االستشارط محددة مسؤولية  واإلسكا العامة 
  ذلك ملزمًا االستشارط بمعالجة التاصير و محمً  إياه جمي  التبعات المالية جراءوالعيوب يصدر الوزير قراره  األخطاءع  
 
 
 
 / أ / رابعًا ( بما يلي : 11تحدد الحاالت الخاصة و الطارئة المنصو  عليها في الفارة )  –/ج ( 11) 

 
1- 
1- 
3-    

 

                                                                          
 ة املشروع يف حالة لزم ذلكمت ترك هذه البنود لتتم تعبئتها من قبل صاحب العمل حبسب خصوصي     

 

 

 : العاد م  ق ل صاحب العمل إنهاء -(13)المادة 
االستشارط ع   دف  أتعابم   /أ(11ألسباب غير األسباب الواردة في المادة ) العاد إنهاءيحق لصاحب العمل في أط وقت  

رحلة التي تم إنهاء العمل خ لها أنها منجزه و األعمال المنجزة و الموافق عليها للمراحل الساباة كاملة , و اعتبار أعمال الم
والتي لم ي دأ االستشارط العمل  ها , إال انه ال  المتبايةالمراحل م  قيمة أعمال  %10 تدف  أتعا ها كاملة , إ افة إلى نسبة

 .يحق لصاحب العمل أ  ينهي العاد بموجب هذه المادة لياوم  تنفيذها  نفسه أو م  ق ل استشارط آخر 
 

 : االستشارط العاد م  ق ل  إنهاء -(14)المادة 
 .العقد اتفاقية ( يوما من تاريخ توقيع91خالل ) المباشرة أمرلم يصدر صاحب العمل  إذا .أ

 ( يوما"م  تاريخ استحااقها .60له بعد ) المستحاة بالدفعة االستشارط   إيفاءصاحب العمل  أخل .ب

 ه م  االستمرار في تنفيذ العاد.تعرض ل ائاة اقتصادية تمنع أوأعسر صاحب العمل  .ت
م  انتهاء  أيامله خ ل عشرة  المستحاةتسديد الدفعة  أو المباشرة أمر إصداريطالب صاحب العمل  أ  االستشارط فعندها على 
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ذا أع ه)ب(   ةالفار أو  )أ( بالفارة المحددةالمدد   اةالمستح الدفعة دأو تسدي المباشرة أمر  إصدارلم يام صاحب العمل  وا 
وطلب العاد  إنهاء ل ستشارط فيحق  أو إذا اعسر صاحب العمل حسب الفارة )ج( أع ه هذه , أيامخ ل العشرة  ل ستشارط 

 بموافاة الفرياي  إالالعاد  اوال يعاد العمل  هذم  ق ل صاحب العمل  اإلخ ل بالعادتعوي ه التعويض المناسب الناجم ع  
 

 : ملمسؤوليات صاحب الع -(15)المادة 
أنه غير ملـزم  تاديــم أط مخططــات أو  إال,  االستشارط  إلىتاديم المتطلبات األولية والمعلومات والوثائق المتوفرة لديه  -1

, على أ  تت م  دعوة العطاء  يا  المعلومات و الوثائق المتوفرة الحصول عليها بموجب العاد  االستشارط  إلىوثائــق يوكــل 
 .لدى صاحب العمل 

 أوالدراسات و/ إلعدادم  مباشرة مهامه  االستشارط يمك   لأو بشكالمشروا  ـكامل حدوده  موق  االستشارط تسليـم  -1
 التصاميم .

في الحصول على المعلومات  االستشارط و ليساعد االستشارط  تسمية مهـنـدس  خ ـرة منـاسبة يمثـــله للتـنسـيــق  ـيــنه وبي  -3
 المذكورة أع ه .

الذي   هألط م  موظفي واإلقامةالعمل  حأو تصاريلتسهيل مهامه في الحصول على تـصاريح الدخول  االستشارط مساعدة  -4
 يتطلب عاد استخدامهم ذلك .

 .العاد  ابالدفعات المستحاة له في المواعيد المحددة بموجب هذ االستشارط موافاة  -5
 

 : مراحل ومدد العمل  -(16) المادة
/أ( لهـذه الشروط 1الجدول الزمني الم ي  في الملحق رقم )  إتبااوصاحب العمل كل حسب مسؤولياته   ارط االستشيلتزم  

علمًا أنه إذا قدم   العاد االمشمولة في هذ لألعمال الهندسيةووفـاــا" للمراحل المنصو  عليها  هذا الجدول  لتاديم الخدمات 
غير مناسب ووردت عليها تعدي ت وم حظات جوهرية  فتعت ر الفترة ال زمة االستشارط أعمال أط مرحلة م  المراحل بمستوى 

لتعديل هذه الم حظات م  المدة الماررة ل ستشارط حسب الجدول الزمني وعليه تعوي ها في المراحل ال حاة ويجوز لصاحب 
االستشارط م  السير  بالمرحلة التالية   حتى العمل إذا ارتأى أ  تلك الم حظات ال تسمح بالسير إلى المرحلة التالية أ  يمن  

يتم إنجاز هذه الم حظات وتحتسب على االستشارط  غرامة تأخير إذا لم يتم تعوي ها في المراحل ال حاة وحسب ما ورد في 
تي يعت ر بعد كما يجب على صاحب العمل تحديد المدة التي سياوم خ لها بمراجعة أعمال المراحل المختلفة وال /د( ,7المادة )

 . انا ائها أ  أعمال هذه المراحل موافق عليها إذا لم ي لغ االستشارط بم حظات صاحب العمل خ لها
 

 : األتعاب دل  -(17) المادة
العاد وذلك بموجب  افي هذ الواردة األعمالالتصاميم وتح ير وثائق العطاء لجمي   أتعاب دل  االستشارط يتاا ى   -أ 

 ي الملحق رقم )ا/ب( م  هذه الشروط .ف الم ينةالنسب 
يومًا م  تاريخ تسليم شهادة الدف  وفي  (30)خ ل المرحلية  االستشارط يدف  استحااقات  أ يتعي  على صاحب العمل  -ب 

ذا االستشارط يومًا م  تاريخ تسليمها بموجب شهادة دف   يادمها  (60)خ ل فترة  النهائيةحال الدفعة   إلى صاحب العمل وا 
 إلىيدف   أ تأخر صاحب العمل ع  صرت الدفعات المستحاة خ ل الفترات المنوه عنها في هذه الفارة , يترتب عليه 

 عنها وذلك ع  جمي  المبالغ غير المدفوعة اعتبارًا م  انتهاء المهلة المحددة لدفعها . الاانونيةالفائدة  االستشارط 
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 :تدريب موظفي صاحب العمل – (11)  المادة
وفق برنامج  الدراسات أعمالللتدريب على  االستشاريبجهاز  وإلحاقهمق لصاحب العمل انتداب عدد مناسب من مستخدميه يح

 يتفق عليه بين الطرفين ويقوم صاحب العمل بدفع رواتبهم ومستحقاتهم.

 

 

 : و االستشارط تسوية الخ فات  ي  صاحب العمل  –( 19) المادة
 -:التاليةالعاد يتم ال ت به بأحد الطرق  اخ ت ينشأ ع  هذ أوأط نزاا 

 -: الودية التسوية  -( 1 /19)
فعلى الفريق اآلخر خ ل مدة   الوديةم  أط م  الفرياي   رغ ته في تسوية الخ ت ع  طريق التسوية  إشعارصدر  إذا   -أ
 رف ها . أو الودية التسوية إلىالدعوة با ول  اإلشعارموجه  إلىيرسل رده خطيا"  أ  اإلشعار( يوما" م  تاريخ تسلمه 14)

 .الودية التسوية إلىالدعوة ق ول عندما يوافق الفريق اآلخر على  الودية التسوية إجراءاتت دأ  -ب 
( يوما" 14خ ل مدة الـ ) اإلشعارالفريق الذط وجه  إلىلم  يرسل أط رد  إذا أو,  الوديةالتسوية  اآلخررفض الفريق  إذا -جـ

كأ  لم يك  , وألط م  الفرياي  في هذه الحالة المباشرة في  الودية التسويةم  هذه الفارة , يعت ر طلب  ) أ ( ال ند الم ينة في
 التحكيم . إجراءات

وفاا" لما يتفق عليه الفرياا  ,  م  ذوط الخ رة في نفس مجال أعمال هذا العاد موفق واحد أو اكثر الوديةيتولى التسوية  -د
ذا  الموفاي  يجوز لهما أ  يتفاا على أ  ياوم شخ  أو مؤسسة  تعيي  الموفق أو الموفاي  . أوعلى اسم الموفق  لم يتفاا وا 
 وأسبابمعلومات ووقائ   يلزمه م أ  يطلب م  أط م  الفرياي  تاديم ما  الوديةللموفق في جمي  مراحل التسوية  -هـ

تسوية الخ ت وديا" بأسلوب يتسم  إلىعد الفرياي  في التوصل , وعلى الموفق أ  يسا أخرى  أدلةومستندات ووثائق وأط 
 والنزاهة والعدالة . المو وعية بمبادئباالستا ل والحياد , وا  يسترشد 

حيثما يكو   إالبما في ذلك اتفاق التسوية ,  الوديةالتسوية   إجراءاتعلى الفرياي  والموفق االحتفاظ بسرية ما يتعلق  -و
 التنفيذ والتط يق . راضألغنشره  روريا" 

بعد  الوديةاالتفاق وتوقيعه ويصبح اتفاق التسوية   إعداداتفاق لتسوية الخ ت وديا" , فياوما  إلىتوصل الفرياا   إذا -ز
 0 توقيعه م  الفرياي  ملزما" لهما

ى ق ول الطرفي  للسـير  ـإجراءات ( يومًا عل30أو بمرور )  توقي  الفرياي  على االتفاق , الودية التسوية إجراءاتتنتهي   -  
( يومـا" مــ  تـاريخ االتفــاق علـى الموفــق أو تـاريخ تعيينــه دو  60بمـرور)  أو للتسـوية الوديـة ولــم يـتم االتفــاق علـى الموفــق ,

 التسـويةخطـي يصـدر عـ  الموفـق ي ـي  فيـه انـه ال يوجـد مـا يسـوغ االسـتمرار فـي جهـود   إشـعاراتفاق تسـويه أو  إلىالتوصل 
 الوديـة التسـوية إجـراءات  إنهـاءالفريـق اآلخـر والـى الموفـق  إلـى أحـدهماعـ   أوخطي يصدر ع  الفرياي    إشعار, أو  الودية

قيامـه بعمـل  أثنـاءم  وقائ  وبينات فـي مو ـوا الخـ ت  إليهيادم تاريرا"  جمي  ما توصل  أ وفي جمي  الحاالت على الموفق 
 سات التوفيق .الفرياي  م  محا ر جل إلىالموفق وتسليمه 

 . ق ائية أو ةتحكيمي إجراءات أطيباشر في اتخاذ  أ ,  الودية التسوية إجراءات أثناءم  الفرياي   ألطال يجوز  -ط
 
 تحكيــــــمال –( 1/ 19)

تسوية الخ ت بأسلوب  إلىاللجوء  يتمفعندئذ  أع ه (1-19المادة ) ألحكامتسوية ودية وفاا"  إلىفي حالة عدم التوصل 
 السارط المفعول. األردنيلتحكيم بموجب قانو  التحكيم ا
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 -: تعديل التشريعات -(10)المادة 
 رائب  أورسوم  أط ضنتيجة لتعديل التشريعات أو لفر يترتب عليه دفعها لخزينة الدولة  إ افيةمبالغ  أط ل ستشارط يدف   -أ

        عروض المناقصات . إيدااجديدة بعد موعد 
 أع هبالفارة )أ(  المذكورةم  الرسوم وال رائب  أطتخفيض رسمي على جرى  إذا أما -أ

حسم تلك التخفي ات م  استحااقات  األولعروض المناقصات , فعندها يحق للفريق  إيداابعد موعد 
 .االستشارط 

 
 : ةالعدلي اإلخطارات -(11) المادة

الاانونية وتعت ر أط رسالة  أوالعادية  هماحق م  حاوق  أط ي  الفرياي  لممارستهما  ةاالخطارات العدليال حاجة لتبادل 
 . األحوالاخطار عدلي في جمي   بمثابةالمث ت  هذا العاد على عنوانه  اآلخرللفريق فريق  أطمرسلة م  مسجلة 

 
 : عامه أحكام -(11) المادة

 المباشرةالمفعول عند  الساريةت الكودات  االلتزام بمتطلبا االستشارط أ  يراعي أحكام التنظيم لمنطاة المشروا وعلى   -أ  
  .خي  ال زمة للمشروا, و الحصول على موافاة الجهات المعنية والترا بالعمل

 تصاميم المشروا. إعداديتايـد   رنامـج المتطل ـات والكلفة المادرة عند  أ  االستشارط على   -ب
 ل ستشارط  لاة  هذا المشروا هي ملك  لصاحب العمل وال يحقجميـ  المخططات ووثائـق العطاء والمعلومات المتـع إ  -جـ

 بعد  موافاة صاحب العمل الخطية على ذلك  إال األشكالالتصرت  هــا  ــأط شكــل م  
المخططات والوثائق أو في  إعدادفي وثائق العطاء  سواء في مرحلة  أونـا  في المخططات  أواكتشـف أط خطـأ  إذا  -د 

 تصحيح الخطأ أو استكمال النا   بصورة عاجلة وبدو  ماا ل . االستشارط الفعلي للمشروا ,  فعلى مرحلة التنفيذ 
 . الثانيةو/ أو    األولى المرحلةيـاوم بعـرض عام للدراسات في  أ  االستشارط يلتـزم   -هـ
وثائـق  إعدادعنـد  المحلية ما أمك  الصناعيةالتاـيد بالنـ  علـى استـعمال المواد والمنتجات  االستشارط يجـب علـى   -و  

, و في المشاري  التي تحتاج  المنتجات بشكل مطا ق للمواصفات أوالعطـاء في جمـي  الحاالت الـتي تتوفر فيها تلك المواد 
 . دالستعمال مواد مستوردة فعلى صاحب العمل اخذ الموافاات المسباة على استخدام هذه المواد و الن  عليها في وثائق العا

 العاد جزءا" منه وال تؤخذ في االعتبار لدى تفسير شروط العاد أو م مونها . افي هذ الواردةال تشكل العناوي   -العناوي  : -ز
 . الارينةالجم  والعكس بالعكس وفاا" لمات ى  إلىتنصرت صيغة المفرد  -المفرد والجم : -  
 النحو التالي :  ىالمختلفة علحل العمل يصدر صاحب العمل موافاته أو عدم موافاته على مرا -ط
 الموافاة دو  أية شروط . -1
 المرحلةشريطة تنفيذ هذه الم حظات في  التالية للمرحلةباالنتاال  ل ستشارط بم حظات تسمح  مارونةموافاة مشروطة  -1

نسـ تها  تزيدال  المطلوبةنـفيذ الم حظات لحي  ت المرحلةيتم احتجاز نسبه م  مستحـاـات الـدفـعة لهذه  الحالةوفي هذه  التالية
 أعمالعلى أ  يـتـم دف  هذه المحتجزات عند استكمال الم حظات  م   المرحلةلهـذه  المستحاة الدفعةمـ  قيـمـة  %10عـ 

 المرحلة التي تليها .
 . ضت رر الرفالتي  الكافية األسبابم   يا   المرحلةعلى  الموافاةعدم  -3
 يعات :  يجب أ  يشمل السعر المادم على ال ريبة العامة على الم يعات ول  يتم إفراد  ند خا  بال ريبة.  ريبة الم  -ط
( المتعلاة بالو   المؤسسي ورؤساء االختصا   3, 1,  1المحلي تع ئة الجداول المرفاة ) االستشارط يطلب م    -ك

 داول يكو  العرض المادم منه معر ا" للرفض .ومساعديـهم وحجـم االلتزام وكل م  ال ياوم  تع ئة هذه الج
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 طل ت(. إ ) الخاصةتحدد شروط التأهيل والتاييم الفني الخاصة  هذا المشروا بالشروط   -ل
 .االستشارط يحق لصاحب العمل التأكد بالطرياة التي يراها مناسبة م  صحة ودقة  المعلومات والوثائق المادمة م    -م
بما يتعلق األردنيي  ناابة المهندسي   وزارة األشغال العامة و اإلسكا  و زام بالتعليمات الصادرة ع االلت االستشارط على  -  

 والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وخ فها  اإلنشائية باألعمال
المشرت وفاا" لما ورد في  المواد   أوتكو  المسؤولية المدنية والاانونية للمهندس المصمم و/  - 
 هذا العاد   ابغض النظر ع  ما يرد في هذ 1976( لسنة 43رقم) األردني( م  الاانو  المدني 790(,)719)(,711)

 الخصو  .
 األردنيي م  ق ل ناابة المهندسي   العادمو وا  االخاصة بالمشرو ياوم  تصديق جمي  المخططات  أ على االستشارط  -ا

 الناا ية المترتبة على هذا المشروا.  موا  يادم لصاحب العمل ما يث ت قيامه  دف  الرسو 
 : لممنوعةالدفعات ا -ت
( بأنه لم يام  دف  أو يعد  دف  أط م  " الدفعات الممنوعة " 6وتعهد للفريق األول في الملحق رقم ) االستشارط لاد صر   -1

ابًة عنه أو م  ق ل استشارييه م  أو ني االستشارط سواء مباشرًة أو بالواسطة , وبغض النظر عما إذا كا  ذلك قد تم م  ق ل 
الباط  أو نيابًة عنهم أو أط م  موظفيهم أو وك ئهم أو ممثليهم إلى الفريق األول , ويشمل ذلك على س يل المثال ال الحصر 
أط "موظف" بغض النظر عما إذا كا  يتصرت بصفة رسمية أم ال , وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تاديم العروض الخاصة 

أو المفاو ات التي تجرط إل رام العاد أو م   االستشارط يذ هذا العاد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على  تنف
 أجل تنفيذه فعً .

بأ  ال ياوم  تاديم أط دفعات ممنوعة أو أ  يعد  تاديم مثل هذه الدفعات سواًء مباشرًة أو بالواسطة  االستشارط كما ويتعهد 
نفسه أو استشارييه م  الباط  أو أط م  موظفيهم أو وك ئهم أو ممثليهم إلى أط  االستشارط كا  ذلك م  ق ل وسواًء أ

 "موظف" فيما يتعلق  تعديل هذا العاد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه. 
جراءات التالية أو جميعها ( أ  يتخذ أيًا م  اإل1ت/يحق للفريق األول في حال حدوت أط مخالفة أو إخ ل بأحكام الفارة ) - 1

 وذلك بمحض حريته واختياره:
 /أ( م  العاد.11أ  ينهي هذا العاد م  مراعاة نصو  المادة )  -أ

 بموجب هذا العاد م لغًا يساوط   ) عفي( م لغ الدفعات الممنوعة. ل ستشارط أ  يخصم م  المبالغ المستحاة  -ب     
لفريق األول وعلى الفور م لغــًا يساوط ) عفي( م لغ الدفعات الممنوعة ويار بأ  يدف  إلى ا االستشارط أ  يطالب  -ج

( 4ت/م  مراعاة الفارة ) بموجب هذا ال ند بموافاته غير الاا لة للناض على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة االستشارط 
( ل  يتجاوز ) عفي( 1ت/ا بموجب هذه الفارة )أدناه , يصر  الفرياا  بأ  مجموا المبالغ التي يحق للفريق األول تاا يه

 مجموا مبالغ الدفعات الممنوعة.
على أ  ي م  جمي  االتفاقيات التي ي رمها م  االستشاريي  م  الباط  أو المجهزي  , فيما يخ   االستشارط يوافق  - 3

ال تال هذه المواد في شدتها ع  نصو  ( أع ه ) على أ  1ت/( و)1ت/هذا العاد موادًا مماثلة لتلك الواردة في الفارات )
الفارتي  المشار إليهما ( , شريطة أ  تن  هذه المواد صراحة على حق الفريق األول  تنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق 

أ  يزود الفريق األول على الفور  نسخ كاملة  االستشارط أط م  هؤالء االستشاريي  م  الباط  أو المجهزي . كما يتعهد 
 ومطاباة ألصل هذه االتفاقيات بمجرد التوقي  عليها وبما يث ت أنها مشتملة على هذه المواد.

ال يجوز ألط شخ  أ  يتذرا بأ  ن  المادة أع ه ي في صفة المشروعية على أط م  الدفعات الممنوعة إذا كانت   -4
ليها في المادة  أع ه  هي باإل افة إلى أط حاوق الاواني  واألنظمة النافذة تمنعها , وأ  حاوق الفريق األول المنصو  ع

 أو أط طرت آخر بموجب الاواني  واألنظمة النافذة في المملكة. االستشارط أخرى قد تترتب للفريق األول تجاه 
 يباى ن  المادة أع ه  جمي  فاراتها ساريًا ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العاد.  -5
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 -:األخرى الدفعات  - س
( المرفق  هذا العاد  جمي  " الدفعات األخرى" والتي دفعها أو تم االتفاق علـى دفعهـا 5في الملحق رقم) االستشارط لاد صر   -1

تاــديم وصـفًا مفصــً  لهـذه الــدفعات األخـرى وســ  ها سـواء تــم دفعهـا أو كانــت سـتدف  بشــكل  االستشـارط إلـى " اآلخـري  ", وعلــى 
يابــة عنــه , أو مــ  ق ــل استشــارييه مــ  البــاط  أو نيابــة عــنهم أو أط مــ  مــوظفيهم أو مباشــر أو غيــر مباشــر مــ  ق لــه أو ن

وك ئهم أو ممثليهم , وذلـك فيمـا يتعلـق بالـدعوة إلـى تاـديم العـروض الخاصـة  تنفيـذ هـذا العاـد أو عمليـة المناقصـة / المـزاودة 
 أو م  أجل تنفيذه فعً . أو المفاو ات التي تجرط إل رام العاد االستشارط نفسها أو اإلحالة على 

بأ  يادم تصريحًا خطيًا إلى الفريق األول على الفور ع  وجود أط دفعـات أخـرى بمـا فـي ذلـك علـى سـ يل  االستشارط كما يتعهد 
 0 المثال وصفًا مفصً  لس ب هذه الدفعات األخرى وذلك  تاريخ قيامه بالدف  أو تاريخ إلزامه بالدف  أيهما يحدت

( مـ  هـذه المـادة أ  1س/األول في حال حدوت أط مخالفة أو إخـ ل بأحكـام الفاـرة )يحق للفريق  -1
 يتخذ أيًا م  اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره:

 /أ( م  العاد.11أ  ينهي هذا العاد م  مراعاة نصو  المادة ) -أ 
 اد م لغًا يساوط ) عفي( م لغ الدفعات الممنوعة.بموجب هذا الع ل ستشارط أ  يخصم م  المبالغ المستحاة  -ب
)  ـــعفي( م لـــغ الـــدفعات األخـــرى وياـــر  بـــأ  يـــدف  إلـــى الفريـــق األول وعلـــى الفـــور م لغـــًا يســـاوط  االستشـــارط أ  يطالـــب  -ج

( 4س/فاـرة )االستشارط بموجب هذا ال ند بموافاته غير الاا لة للناض على االستجابة الفورية لمثـل هـذه المطالبـة.م  مراعـاة ال
( لـ  يتجـاوز )  ـعفي( 1س/أدناه , يصر  الفرياا  بأ  مجموا المبالغ التي يحق للفريـق األول تاا ـيها بموجـب هـذه الفاـرة )

 مجموا مبالغ الدفعات األخرى.
هـذا  على أ  ي م  جمي  االتفاقيات التي ي رمها م  االستشاريي  م  الباط  أو المجهزي  , فيما يخ  االستشارط يوافق  -3

( أعــ ه  )علــى أ  ال تاــل هــذه المــواد فــي شــدتها عــ  نصــو  1س/( و)1س/العاــد مــوادًا مماثلــة لتلــك الــواردة فــي الفاــرات )
الفارتي  المشار إليهما ( , شريطة أ  تن  هذه المواد صراحة على حق الفريق األول  تنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحـق أط 

أ  يزود الفريق األول على الفور  نسخ كاملة ومطاباة  االستشارط   أو المجهزي  . كما يتعهد م  هؤالء االستشاريي  م  الباط
 ألصل هذه االتفاقيات بمجـرد التوقي  عليها وبما يث ت أنها مشتملة على هذه المواد.

إذا كانــت  ال يجــوز ألط شــخ  أ  يتــذرا بــأ  نــ  المــادة أعــ ه ي ــفي صــفة المشــروعية علــى أط مــ  الــدفعات األخــرى  -4
الاواني  واألنظمـة النافـذة تمنعهـا , وأ  حاـوق الفريـق األول المنصـو  عليهـا فـي المـادة أعـ ه هـي باإل ـافة إلـى أط حاـوق 

 أو أط طرت آخر بموجب الاواني  واألنظمة النافذة في المملكة. االستشارط أخرى قد تترتب للفريق األول تجاه 
 ها ساريًا ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العاد.يباى ن  المادة أع ه  جمي  فارات -5

 :  المخالصة إقرار –( 13) المادة
كشف الدفعة النهائية  أ يث ت فيه  مخالصة إقراريعطي صاحب العمل  أ حال تاديمه لكشف الدفعة النهائية  االستشارط على 

بعد  إال المخالصة إقرارال يسرط مفعول  أ عاد , ويشترط يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجمي  المبالغ المستحاة له بموجب ال
 للمبالغ المستحاة له بموجب هذه الدفعة . االستشارط قبض 
 : اإلشعارات –( 14) المادة
صاحب العمل  إلى  إب غها االستشارط وتلك التي ياوم  االستشارط  إلىوالمـراس ت التي يصدرها صاحب العمل  اإلشعاراتت لغ 
لدى المكتب الرئيسي لكل فريق منهما ,   إيداعها أوالمسجل  اإللكتروني بال ريد بالهاتف أو بالفاكس أو إماالعاد  ألحكاموفاا 
 أط عنوا  آخر يعينه كل فريق لهـذه الغاية ويتم تحديده تاليا إلى  إرسالها أو

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

 
 االنتهاء منها مباشرة بعد تسلم لصاحب العمل ( يوما  تقويميا و 04يكون العمل على مرحلة واحدة فقط ومدتها )

 / ب ( 1ملحق رقم ) 

 
 دفعة واحدة  للعطاء االتعابتدف   دالت 
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 نموذج كفالة السلفة 
 

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

 : ……………………………………………………….االستشارط بأ  مصرفنا يكفل  أع مكميسرنا 
 

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

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

 (/د1019/ 1  )ت/وذلك ماا ل كفالة سلفة  خصو  العطاء رقم : 
 …………………………………………………………………………………الخا  بمشروا : 

 بسداد السلفة حسب شروط العطاء . االستشارط لتأمي  قيام 
 

طلب خطي منكم , وذلك بصرت النظر ع   أولالرصيد المستحق منه عند  أو أع هوأننا نتعهد بأ  ندف  لكم الم لغ المذكور 
 .االستشارط تحفظ ي ديه  أوأط اعتراض 

 
دفعات السلفة , ويتم تمديدها تلاائيًا  ألقساط االستشارط سداد وتباى هذه الكفالة سارية المفعول م  تاريخ صدورها ولحي  

 لحي  سداد السلفة بالكامل .
 
 

 …………..………............…توقيـ  الكفيل/ مصرت:          
 ………………………………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/1019/ 1  )ت/بخصوص العطاء رقم: 
 

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

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

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

ر ، وبغض النظر عن أي وأننا نتعهد أن ندفع لكم المبلغ المذكور لدى أول طلب من قبلكم بال إنذار أو تحفظ أو أي شرط آخ
 معارضة من جانب االستشاري .

تسلم / ى المشروععل اإلشراف )اإلنتهاء م وتباى هذه الكفالة سارية المفعول م  تاريخ إصدارها ولحي  
م  …………… بموجب العاد المحدد م دئيًا  تاريخ (المنجزةالدراسات والتصامييم ووثائق عطاء التنفيذ 

منكم يفيد كتاب رسمي موجب اال ب لغىد تلاائيا لفترات متعاقبة والتوتمد 1019م  عام……………شهر
 .بالغاء الكفالة أو تنفيذ تعهدنا بالدف  أيهما أس ق

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

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

 دة: .............................بحضـــور وشهـــــــا
 

 الـتـاريــخ: ...............................................
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 ( 3رقم )  العاد ملحق
 (د/1019/  1 /ت) رقمللعطاء 

 الخا  بأعمال الدراسات والتصميم إلنشاء مستودعات
 الكتب المدرسية واللوازم

 لتصميمالدراسات وااعمال  خ صة  دالت أتعاب -أ
الو  الوصف الرقم

حد
 ة

 اإلجمالي الم لغ سعر الوحدة الكمية
 دينار فلس دينار فلس

 : المرب بالمتر  -1
لمشـروا انشـاء وجـداول الكميـات تاديم وعمـل التصـاميم كاملـة والدراسـات  دالت 

(م فــي منطاــة شــفا  ــدرا  6( منفصــلي  بارتفــاا الســاف )1هنجــر معــدني عــدد )
عيـو  الـذيب مـ  أرا ـي شـفا  ـدرا / 4حوض رقم  151قم على قطعة األرض ر 

 مدرسة أم أنس األساسية المختلطة ويشمل العمل ما يلي:
اعــداد التصــاميم االنشــائية والمعماريــة ال زمــة ويشــمل العمــل تاــديم كافــة  -أ

التفاصـــيل المتعلاـــة بالجســـور واألعمـــدة ولـــوازم  راغـــي التث يـــت والتوصـــيل 
وتفاصــيل تث يتهــا مــ  األعمـــدة  anchor boltsواللحــام والوصــ ت و 

والتفاصــــيل المتعلاــــة  non-shrink groutوالتفاصــــيل المتعلاــــة ب 
وجميــــ  مــــا يلــــزم العمــــل,  stififfenersوال pracingبالمناســــيب وال 

 صدأ والحريق.ا  تكو  جمي  األجزاء المعدنية مدهونة ومااومة للعلى 
م  إيصـال الخـدمات للهنـاجر إعداد التصاميم الكهروميكانيكية ال زمة وتت  -ب

مــ  خــ ل شــبكها مــ  الخــدمات الموجــودة داخــل مدرســة أم أنــس األساســية 
 المختلطة.

 والحسابات المتعلاة بكل ال نود. Shopdrawingsتاديم جمي  مخططات  -ت

ــدفاا  -ت ــة ال تصــديق المخططــات مــ  إدارة الوقايــة والحمايــة الذاتيــة فــي مديري
 ول على التراخي .المدني وجمي  الجهات ال زمة للحص

ــة للحصــول علــى الدراســات المتعلاــة  -ج جــراء فحــ  الترب اســتط ا الموقــ  وا 
 بأعمال الاواعد وال نية التحتية.

 الدراسات المساحية  - 

 كافة وثائق العطاء وجداول المواصفات والكميات. -خ

 أعمال األسوار الخارجية. -د

 جي.الخار  Landscapeأعمال الساحات اإلسفلتية ومواقف السيارات و  -ذ

 المرافق الصحية الداخلية ومكاتب مهيأه للموظفي . -ر

 غرفة حارس م  خدماتها. -ز

صــدار  -س الحصــول علــى التــراخي  ال زمــة ومــ  جميــ  الجهــات المعنيــة وا 
 رخصة  ناء إذ  إشغال.

ـــق وكـــاميرات المراقبـــة وأنظمـــة  -ش تصـــميم األنظمـــة المتعلاـــة  إطفـــاء الحري
 تصريف المياه والمجارط.

 التصميم.يتطل ها وأط أعمال  - 

 م حظة :
مــ  المواصــفات الفنيــة العامــة والكــودات يجــب أ  تكــو  التصــاميم متوافاــة 

 المعمول  ها لمثل هذه األعمال.

 1400 1م
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 بالماطوا: -1
 ــدالت جميــ  االعمــال التمهيديــة للوصــول الــى الموقــ  مــ  تمهيــد 
ــزم مــ  عمــل  ــة مــ  مــا يل وشــق ممــر لوصــول اليــات فحــ  الترب

 , وار .... الخ ,واعادة الو   الى ما كا  عليهفتحات باال س

طوا
ما

 

     ماطوا

 1000   م لغ إ افي لتغطية أط اعمال إ افية تات يها ط يعة العمل -3
    .شامً   ريبة الم يعات اإلجماليةقيمة العطاء  -4
 المجموا رقمًا )                                  ( دينار 

 ...................................................................................... دينارالمجموا كتابة .....
 اسم االستشارط : .............................................................................................. 

 .............................................................المفوض بالتوقي  : ................................
 الوظيفة : ......................................................................................................

 .........................تلفو  : ................................................ فاكس : .................
   . ب : .................................    ال ريد االلكتروني :  .....................................

 ختم و توقي  المكتب الهندسي
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 (4ق العاد رقم)ملح

 خرى ألاقرار متعلق بالدفعات إ 
 
 ………………………………………………………………ناهدأ ر أنا الموق  إم ائي وخاتمي فيقأ

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 ….…………………………………………………… اهأدنفي ا نتموخا تناا اءإم  ر نح  الموقعيان

…………………………………………………………………………………………………… 
م هذه أحكاعمً  ب( و 1ة  )اــيلهندسا تلخدماعاد ال  روط العامةشلا  م( س-11) مقر ة داما قد اطلعنا على ما ورد تحت الننأ
أو غيرها ء  كلو ا باتعأو أ تراشاستالاب أتعا أو تالو لعممي  ا ج فيهر ل ناوصاأل حسب موق لنا م  ق  اً عوقم فق إقراراً نر ة مادلا

 اً فًا وصيط فق" ونر  خريآلالى " إ دفعها على قافتال ا أو اهعفد وأط شيء ذو قيمة مادية والتي تم ةالمباشرة وغير المباشر 
 بةً يان أوا لن   قمر شابر مأو غير شمبال شكبف  دست كانتأو  فعهاتم د ءً او س هادفعت وس   م ولرى خعات األالدفلهذه  مفص ً 
دعوة لعلق باتا يميف كلهم, وذيلثممأو أط م  موظفيهم أو وك ئهم أو  اريي  م  الباط  أو نيابًة عنهمتشاس ل ق  م عنا أو

ات و االمف أو ارط شستحالة على االأو اإل اهسنف/ المزاودة  صةاقلمنا عملية د أوذا العا تنفيذ ه ةصاض الخو ر عيم الداتى لإ
 .فع ً ه ذفيأجل تن  م أود عاالم ا ر إلط ر جتتي ال

ثال وصفًا ملا لي على سي ذلك ما فب تاعفد أط دو جو   لى الفريق األول على الفور عيًا إونتعهد بأ  نادم تصريحًا خط كما
 يقالفر  اميق ىلق عونوافا مك الً ت أو دحيما أيه لدف ا باإلزامن خيار ت بالدف  أو ناامقي خيك  تار وذل الدفعاتمفصً  لس ب هذه 

دة ) املبأحكام ا انلل م  ق   خإ وأ ه حال حدوت أط مخالفة عمشار إليها ألا  ةداملا تحت ةني ملاجراءات اإل ذخاتبال واأل 
 ي هذه المادة.تنفيذ كل ما ورد ف  زملتنو  ها( من 1/س/11
 
 ًا فــــي            /        /ير حر ت يه نوق لعو 
 
 ............................……………………………………………شـــارط:الستا مـــــسا
 
 ………………………….................……………………………المفوض بالتوقيــــ :  مسا
 
 ......…………………………………………………………………توقيـــ : لاب ضو في  المقو ت
 
 ………...................................................................ـــم: ــــاتــــــخلا
 

 ه  ـدف  أط عمـوالت أو أتعـاب أو مـفعات األخـرى وفـي حـال عـدم قيالدبالق تعلما ارقر إلام اديت ط ر اشتسالاى لع
ذا هـ دمياـمـ  ال وكـل لماـدم منـه , رار اقـإلفي ا كلذيذكر  أ  هيلعس( -11دة )امالب ةددحملاور مألم  ا أط

 ض.ر لعع  ا صلفمن قمغلظرت  في رارق  اإل و  رط اشتى االسوعل ه ,ر ع فضير س راإلقرا
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 (5)العاد رقم ق حمل

 دفعات الممنوعةلبا قرار متعلقإ
 

 
 ………………………………………………………………ناهدأ  إم ائي وخاتمي في قر أنا المو قأ
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………ه نادفي أ انمتخاو  نار نح  الموقعي  إم اءاتان
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 ةداملا ههذ أحكامب  ً معو  ,(1/ت( م  الشروط العامة لعاد الخدمات الهندسية )ا11ة )دامت الحد تر و ا على م ناا قد اطلعننأ

أو ت رااشتاس ابعأت وأموالت نت عكا ءً او س لغبام دف  أط  امن لمبأننا فيه حسب األصول , نار قرار موقعًا م  ق لنا إنرفق 
مادية  ولم نام  إعطاء وعود أو  لم نام  تاديم أط شيء ذو قيمة  و  شرمبا ريأو غر شمبال شكب ءً اسو ها ير ء أو غاب وك أتع
تم قد ك لذ  كاا ذنظر عما إالض بغ, أو  اسطةمباشرًة أو بالو  سواءً  ءااألشي ذههثل مم يدتا أولغ ابماله ذثل هم  فدل اتدتعه
لى الفريق ظفيهم أو وك ئهم أو ممثليهم إمو   أط م وأ مهنع ةً ابنيو أ ط باال  منا يير اشتاس   ق لم وا أعن ةً يابنو أ ا  ق لنم

ا يمف , وذلكال  ت بصفة  رسمية  أمتصر ي  ذا كاإ النظر عمابغض موظف" " طصر أح الال لاثملا لياألول, ويشمل ذلك على س 
ستشارط أو الا على ةلاحإلا وأ هافسن دةاو مز الة/صناقملا ةيعملد أو عالا اهذذ يتنف ة صاخروض الالع ديمتا ىإلة عو ديتعلق بال

 . ً عالمفاو ات التي تجرط إل رام العاد أو م  أجل تنفيذه ف
 
 كلأكا  ذاًء وسو ة طسواالب ومباشرًة أ اءً سو دفعات ه النعد  تاديم مثل هذعات ممنوعة أو فد يم أطبأ  ال ناوم  تادونتعهد  امك

يتعلق  تعديل هذا  أو ممثليهم إلى أط "موظف" فيمام ئهوك   وهم أفيظمو  م  ياً أ وأ اط البم   انييشار ل استق  م  أو ق لنا م 
 .  فيذهنأو ت هديدمتو أالعاد أو تجديده 

 
 /        /       يرًا فــــي     ر تح  نوق يهوعل
 ............................……………………………………………ـــارط:تشساالـــــم سا
 ……………...................……………………………………: …ـ ــيـبالتوقض م المفو سا
 ......…………………………………………………………………قيـــ : و قي  المفوض بالتو ت
 ...........................................: ……….......................مـــــــــخاتــــلا
 
تعاب أو أط م  أ أوالت و مأط ع  ف د مهياق دمعل حا وفيعة و نمملت الدفعابا قلتعلماقرار إلا مالستشارط تاديا ىلع * 

 يرفضس رإلقراا ادم هذاي وكل م  ال , نهم ملمادا رار اإلق يف/ت( عليه أ  يذكر ذلك 11المادة )باألمور المحددة 
 ض.العر ع  ل صفمنق غلمر في ظرت راقاإلط و   تشار عر ه , وعلى االس
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 العطاءات الحكومية المحالة   -(    1جدول رقم ) 

 عليه كما هو م ي  أدناه :  هذا العطاء تع ئة حجم التزام المكتب ع  العطاءات الحكومية المحالة ي المشارك االستشاريي يطلب م  جمي  
 

تاريخ إنجاز 
العمل 

 لمتوق ا

 
مدة العطاء 
 األصلية

 
تاريخ 
 المباشرة

 
 أسم صاحب العمل

 
 نسبة حجم االلتزام الحالي بالدينار

 
 رقم وأسم العطاء

 
 الرقم

نسبة اإلنجاز     
 لتاريخه

   تصميم إشرات كليهما

          

          

          

          

          

 م حظات:
 بالكامل مسئوليتهاأشهد أ  المعلومات الم ينة أع ه صحيحة ودقياة وأتحمل                           ذج سيكو  العرض المادم منه معر ًا للرفض    كل م  ال يع ئ هذا النمو   -
  .فحات أخرى إذا كا  النموذج ال يكفي , يمك  إرفاق ص  -

                                
 لمفوض بالتوقي  :ا سما                                                 

 التوقيــــ  والخاتم :                                                                                
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 الو   المؤسسي   -(    1جدول رقم ) 
 علق بالو   المؤسسي م   يا  أسماء الشركاء الذي  التحاوا أو تركوا المكتب هذا العطاء تع ئة  النموذج الم ي  أدناه والمت ي المشارك االستشاريي يطلب م  جمي  

أسماء الشركاء الذي  التحاوا  تاريخ االلتحاق
 بالشركة أو بالمكتب

أسماء الشركاء الذي  تركوا الشركة أو  تاريخ الترك أسباب الترك
 المكتب

 الرقم أسماء الشركاء بتاريخ آخر تعديل

       

       

       

       

       

       

       

       

 -م حظات :
  بالكامل . مسئوليتهااشهد أ  المعلومات الم ينة أع ه صحيحة ودقياة وأتحمل                            ترفق شهادات السيرة الذاتية وشهادات الخ رة للشركاء الجدد . -1
 أسم المفوض بالتوقي  :        اعة والتجارة بأسماء الشركاء عند التأهيلترفق شهادة م  ناابة المهندسي  ووزارة الصن  -2

 التوقيـــ  والخاتم :                                                 وبأسماء الشركاء حاليًا . 
 كل م  ال يع ئ هذا النموذج سيكو  العرض المادم منه معر ًا للرفض .  -3
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 االختصا  ومساعديهم رؤساء   -(    3جدول رقم ) 
جرت   هذا العطاء تع ئة  النموذج الم ي  أدناه والمتعلق   رؤساء االختصا  ومساعديهم الحاليـي  والذي  تركوا العمل وبيا  التعدي ت التي ي المشارك االستشاريي يطلب م  جمي  

 عليهم منذ آخر تأهيل خا  بكل منهم
 

تاريخ الترك إذا  أسباب الترك
 نهماتغير أط م

 أسم رئيس االختصا  والمساعد
  تاريخ آخر تعديل

أسم رئيس االختصا  والمساعد  تاريخ االلتحاق
 الحالي

 الرقم االختصا 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 -م حظات :
 بالكامل  مسئوليتهاأشهد أ  المعلومات الم ينة أع ه صحيحة ودقياة وأتحمل                               ة للكوادر الجديدة بعد آخر تأهيل.ترفق شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخ ر   -1
  ترفق شهادة م  ناابة المهندسي  باالختصاصات وأسماء المهندسي  . -1

 المفوض بالتوقي  : 
   التوقيـ  والخاتــم  :                                     المادم منه معر ًا للرفض .كل م  ال يع ئ هذا النموذج سيكو  العرض   -3
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 الكوادر الفنية المسماة على المشروا   -(    4جدول رقم )  
ليتم اعتمادها م  ق ل وزارة االشغال لتزام  توثيق خ راتهم واال الكوادر الفنية المسماة على العطاء   هذا العطاء تع ئة  النموذج الم ي  أدناه ي المشارك االستشاريي يطلب م  جمي  

  العامة واالسكا  ل لتزام  ها خ ل اعمال العطاء
 

سنوات الخ رة  سنوات الخ رة العملية م حظات
 الكلية

 الرقم االختصا  الكادر الفنيأسم 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 -م حظات :
 بالكامل  مسئوليتهاأشهد أ  المعلومات الم ينة أع ه صحيحة ودقياة وأتحمل                               ترفق شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخ رة للكوادر الجديدة بعد آخر تأهيل.  -1
  ترفق شهادة م  ناابة المهندسي  باالختصاصات وأسماء المهندسي  . -3

 المفوض بالتوقي  : 
    التوقيـ  والخاتــم  :                                     كل م  ال يع ئ هذا النموذج سيكو  العرض المادم منه معر ًا للرفض .  -3
 


