
ق المسبعلیمات  التأهیل ت
2001ة نشاریـین لستاالسو للمقاولین 

) من نظام األشغال الحكومیة16) والمادة (4ى المادة ( إلادرة استنادًا ص
)17ه  والى المادة (توتعدیال 1986) لسنة 71قم ( ر 

ةلعطاءات الحكومیامن تعلیمات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنة لنیـیر اشتسالاو ق للمقاولین سبلمالهیتأالاتمیلتعت ( ماعلیلتسمى هذه ات):1ادة (لما
) ویعمل بها من تاریخ نشرها في الجریدة الرسمیة .2001

لفقرة ( ب ) من هذه المادة یكون للكلمات والعبارات التالیة اع مراعاة  أحكامم-أ:)2لمادة (ا
ة ینر لقمخصصة لها أدناه ما لم تدل االنيعالملیمات احیثما وردت في هذه التع

یر ذلك .غىعل

وأي تعدیالت تطرأ 1986) لسنة 71ومیة رقم ( كظام األشغال الحنلنظام:ا
علیه أو أي نظام آخر یحل محله .

.لدولةللموازنة العامة ا:لموازنةا

وة دعل شممسبق وتعلقة بالتأهیل التمیع الوثائق المج:سبقمثائق التأهیل الو 
ما فیها النماذج المعتمدة .بیل أهتالسوأستابلطالمشاركة بالتأهیل ومت

أو الدعوات الموجهه للمقاولین أو اإلعالن في الصحف: عوة التأهیلد
االستشاریـین وشروط التأهیل ومرفقاتها .



بق ساري الذي حصل على وثیقة التأهیل المشلمقاول  أو االستا:لمشاركا
دد في دعوة التأهیل .المحعدو الما في وقدمه

شروط الموضوعة في دعوة التأهیل المسبق  لدى اللتحقق من توفر ا:لتقیـیما
المشارك في ضوء دراسة  عرض التأهیل المقدم منه  .

توفر األسس المطلوبة لدى المشاركین لتحقق المسبق منا:لتأهیل المسبقا
بما فیهامسبق الهیلالتأفي وثائقوفقًا للمتطلبات الواردة

یة واإلداریة وحجم التزاماتهم الالمم تهناكاوٕامةیلفنادراتهم ق
وقدرتهم على األداء ، لتتم دعوتهم للمشاركة  في مناقصة 

المشروع موضوع التأهیل المسبق . 

ختصة المشكلة وفقًا ألحكام النظام .مجنة العطاءات الل:للجنةا

م  احكألاً على قرارات اللجنة وفقصدیق لتابة مختصلة االجه:الجھة المختصة
م .ظاالن

واردة في النظام وفي الشروط العامة للعقد لغایات تطبیق لعتمد التعاریف ات-ب
هذه التعلیمات. 

، قبل طلب دعوة التأهیل ألي مناقصة ، أن تعد وتنظم ةتوجب على الدائر ی-أ:)3لمادة (ا
ق أحكام النظام ، والتعلیمات صول الفنیة ، ووفوثائق التأهیل المطلوبة حسب األ

الصادرة بمقتضاه ، وبنسخ كافیة للتوزیع على المشاركین ،  باإلضافة إلى عدد 
كاٍف من النسخ اإللكترونیة.  

ى رئیس لجنة العطاءات المختصة كتابًا تطلب فیه لترسل الدائرة إ- ب
ن مشروع معیفيكةار المباشرة بإجراءات التأهیل المسبق للراغبین بالمش

- ة ما یلي:نمضتمقبسماللهیلتأائق اذا الكتاب وثأن یرفق بهعلى
وع .ر معلومات عن المش-1
شروع المتوقع .مبرنامج تنفیذ ال-2



المشروع وقیمة التمویل .ویل ر تممصد-3
توجب على المشارك تقدیمها ضمن عرضه للتأهیل یالمعلومات التي -4

- یلي كحد أدنى :مان ضمعلى أن تتالمسبق

شارك .مي لللوضع المؤسسا-أ
دیه بشكل دائم .للةاملعایةفنواللكوادر اإلداریةا- ب
المطلوب منه توفیرها للمشروع موضوع التأهیل ةالكوادر الفنی-ـج

المسبق.
واألجهزة المتوفرة لدیه والضروریة إلنجاز لمعدات واآللیاتا-د

العمل   المطلوب .
ي مجال العمل المطلوب .ة فقابخبراته الس- ـه
.شاركمع المالي للالوض- و
محاكمات أو التحكیم للمشاریع التي نفذها  و/ لجل اللجوء إلى اس-ز

أو التي تحت التنفیذ .

مشارك تقدیم كافة المعلومات الواردة أعاله للى أن یطلب من اع
عمل مدعمة بالوثائق الالزمة ، وبشهادات أداء موثقة من أصحاب ال

تي لاتلكأواتي نفذهالمشاریع الفيسابقةیخص خبراته الایمف
.ذیفنتلاتحت

م والمعاییر التي سیتم بموجبها تقیـیم عروض ـیاصیل أسس التقیتف-5
التأهیل المسبق .

بالتآلف فیما بینهم ، أو مع أطراف أخرى، ینیسمح للمشاركال-1-ـج
ةدعو لاصت شروطنإذاإالّ ویستبعد العرض المقدم من االئتالفات ، 

بالسماح باالئتالف ، على أن ال یسمح بالتآلف بین أكثر من طرفین 
أثنین .

من النوع الذي تحتاج متطلباته إلى خبرات إذا كان المشروع-2
متخصصة متعددة  االختصاص وال تتحقق إّال باالئتالف بین ثالثة 

ًا بقة مسصتخملاجهة أطراف أو أكثر  فإنه یتوجب أخذ موافقة ال



یسرئمن بیسنعلى تبناءً هیل المسبق  إعالن دعوة التأقبل
ة. جنللا

بق لالئتالف لكامل المشاركین فیه ، وٕاذا انسحب سیتم التأهیل الم-3
أحد أطراف االئتالف فیعتبر تأهیل االئتالف الغیًا ، ویستبعد من 

المشاركة بالمناقصة .

غیر المسبقهیلة بالتأكمشار لاة عو ى لدأخر غةال یسمح بأي صی-4
خالفه إّال أوع جملتاأوكة ر اشملاغة یصةصاخف و ة االئتالصیغ

بعد  أخذ الموافقة المسبقة من الجهة المختصة بناء" على تنسیب 
من رئیس اللجنة .

المختصة الراغبین بالمشاركة بالتأهیل المسبق من ة دعو رئیس اللجنی):4ة (دلماا
( أو الخدمات الفنیة المطلوبة            الشغألنوع ااختصاصات تتناسب مع

هیل المسبق متضمنة عروضهم الفنیة،  تأالباتطلیمل ) لتقدقع الحااو بسح
وذلك باإلعالن باللغة العربیة أو باللغة اإلنجلیزیة أو بكلتیهما مرة واحدة أو 

ق طریأكثر في صحیفتین یومیتین على األقل ، كما یمكن نشر اإلعالن عن
ممولة لجهات الطلبات اتمراعاة  ممع ت ، نر نتاإل شبكةعلىرةئادلاقعمو 
. وعر مشلل

دعوة التأهیل المسبق األمور األساسیة التالیة :ن تضمن اإلعالن عی):5(دةمالا
ه مع بیان موجز لوصف  عناصر المشروع .قعمشروع ومو لامأس-أ

ع .و مشر للق سبمین بتقدیم طلبات التأهیل البصات الراغاصتخا-ب

یان ثمن النسخة المسبق مع بالتأهیل  خ وثائق نسل علىصوریقة الحط-ج
.ناً جامهایعوز تي حال عدمف



ع  وقیمة التمویل .و صدر تمویل المشر م-د

یسمح فیه باستالم وثائق التأهیل المسبق وبیان طریقة دتاریخ آخر موع- ـه
.ومكان وآخر موعد إلیداع العروض ووقت فتحها 

ب) من النظام ، أن -15دًا إلى المادة (ستنا، اختصةماللجان العطاءات ل):6لمادة (ا
ضروریًا،  ككان ذلم ، كلما هنیة منجنة فلیلشكبتـیننیبراء والفخعین بالتست

لدراسة عروض التأهیل المقدمة، وتقیـیمها ، وٕاعداد تقریر فني بذلك ، ورفعه 
إلى رئیس اللجنة  .

ة بها ، وتراجعه وتدققه االستعانلفي حا،الفنیة ة قریر اللجنتةنجللاسدر ت):7(دةاملا
لشامل متضمنًا  تنسیباتها وترفعه إلى اهایر قر تدعت، و ك ذللب وتعدله ، إذا تط

الجهة المختصة بالتصدیق على قراراتها وفقًا ألحكام النظام على أن یكون مرفقًا 
بند ( ب ) الي فعن المؤهلین وخاصة ما یردرةفمات المتو معلو بالتقریر كافة ال

) الحقًا كحد أدنى  . 8من المادة رقم ( 

بًا سمناراه ما تة ، بعد تسلمها تقریر اللجنة ، قرارها وفقًا لتصتخذ الجهة المخت-):أ8لمادة(ا
أو أنها تعّدل قائمة ،  ت در ا و مة كنلجلت اإما أنها تصادق على تنسیبا، ف

و/ أو الحذف أو إعادة التأهیل مع ذكر األسباب ة افإلضبالیأهالمرشحین للت
ر إلیها ، أما إذا لم تقریفع الخ ر اریتقصى من أوذلك خالل ثالثین یومًا  كحد

تصدر تلك الجهة المختصة قرارًا بالخصوص خالل هذه المدة ، فتعتبر تنسیبات 
اللجنة مصدقة .

ا ا مذیلهم إهتأشاركین الذین تمملاتستبعد أي مشارك من ن لجهة المختصة أل- ب
ه تر دم قدعد بیفتتوفرت لدیها معلومات من خالل اللجنة أو من أي مصدر آخر 

فیذ المشروع ، أو أنه سبق وأخّلّ◌ بالتزاماته  التعاقدیة ألي مشروع داخل على تن
اعه دیم معلومات غیر صحیحة عن أوضى تقد إله عمالمملكة أو خارجها ، أو أن

ألردن قد الخادتعاقدیةحجم التزاماته الأو أن ، ة و اإلداریأة ینفلو الیة أالما
أي سبب جوهري أوداریة إلأصبح مرتفعًا أو یفوق قدراته المالیة أو الفنیة أو ا



نفیذ المشروع موضوع التأهیل ، وتبلغ الجهة المختصة كس على تآخر مما قد ینع
ستكمال اإلجراءات .الة نللجس ایقرارها  مشفوعًا باألسباب الموجبة إلى رئ

تقاریر اللجان واإلجراءات والقرارات المتخذة مكتومة وتحت طائلة ونتك-ـج
المسؤولیة لحین التوصل إلى قائمة المؤهلین النهائیة .

قرار الجهة المختصة،ورصدد عن بیؤهلملة ائماقنةجللاسیئر علن ی- أ):  9لمادة (ا
ا الطریقة التي یحددهت الدائرة ، أو بانعال إعلى لوحةهاضعك بو ذلو 

ا ، وعلى المعترضین من المشاركین تقدیم طلبات ، لإلطالع علیه
االعتراض خطیًا لرئیس اللجنة خالل مدة سبعة أیام من تاریخ إعالن 

القائمة.
اهیلإةمدقت الماضاعتر الظر اللجنة في اتن-ب

تصة خك إلى الجهة الملبذیراً ر تقفع ر تو ،
ة مداء هام من تاریخ إنتیعة أبسة مدل ال خ

اض .تر االع
ة قرارها ، وفقًا لما تراه مناسبًا ، خالل مدة ال تصتخذ الجهة المخت-جـ

تتجاوز عشرة أیام من تاریخ رفع تقریر اللجنة إلیها .

الموافقة النهائیة من الجهة المختصة  على قائمة ر توجب ، قبل صدو ی):10ادة (لما
لین و اة المقكلى مشار عبالمناقصة ، أخذ الموافقةةركشاالمؤهلین للم

ادة  قًا  لما جاء بالمـین  بالعطاءات الحكومیة وفردنیاأل غیرستشاریینواال
ان المشروع مموًال بقرض تنموي أو ذا كإ ، و قاً ح))  ال2–13(،) 1–13((

بمنحة فتؤخذ موافقة الجهة الممولة ، 

، صة لتقدیم عروضهماقمنالخ نسى علول لحصلین لمؤهلاةنلجالدعو رئیس ی):11لمادة (ا
أقل من أربعة فیتم اختیار میصبح معها عددهمنكاف عدد منهستالةحاي وف

البدیلین عن المستنكفین بنفس األسلوب الوارد في هذه التعلیمات .



ةتصخلماطاءاتعالةالمسبق هذا ال یلغي صالحیات لجنل ن أسلوب التأهیأ:)12لمادة (ا
نة طریقة عملها بفتح حدد اللجت، بحیثلعطاءاتلیة ومالیةنفضو ر عبلطل

أو بفتح العرضین مرة واحدة ، وطریقة تقیـیم العروض. الفنیة أوًال ،ضالعرو 

) 13ون مقاولي اإلنشاءات  األردنیـین رقم (انام قحكلتقید بأاتوجبی-1):13ة(ادالم
ردنیة .األ رغیتوالاركات المقشةو دع، عند هتتعدیال و 1987ةلسن

) لسنة 15ام قانون نقابة المهندسین األردنیین رقم (حكالتقید بأبجو یت-2
31( ام نظام المكاتب والشركات الهندسیة رقم وتعدیالته وبأحك1972

د ، عنسیة لنظام المكاتب والشركات الهند/ نظام معّدل1989) لسنة 
ین .ـیدنر ر األ یین غیـالستشار دعوة ا

ممولة للمشروع .الهة لجااتبلطتمىعار تت االحالع جمیيف-3

ولسنة 1989مات التأهیل المسبق للمقاولین والمستشارین لسنة لیلغى تعت:)14لمادة (ا
2000.

امة واإلسكانوزیر األشغال الع

أبو غیداالمهندس حسنـي 


