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 ( 1) ع هندسيةعقد خدمات 
0226 

 

عادة تأهيل السد التحويلي في وادي الموجب: سات والتصاميم والوثائق لمشروعإلعداد الدرا  صيانة وا 
 

 سلطة وادي االردنوزارة المياه والري /  الدائرة:
 

 الفريق األول : صاحب العمل : األردن/مديرية المشاريعسلطة وادي 
  

 اري :ـالفريق الثاني : االستش .....................................................
 رقــــــم العـــطاء : .....................................................

  
 د : ـــــتاريخ توقيع العق .....................................................

  
 :العقــــــد دة ــم يوما تقويميا   سبعون( 07)
  

 :المقبولــــة قيمة العقد  .....................................................
 ـر :ـقيمة غرامة التأخيــ غير مبرر   دينارا/ يوم تأخير سبعون( 07)
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 (1عقد خدمات هندسية )ع
 الفهرس
 ــــــــــــــ

 
 

 رقم الصفحة الموضــوع
 0        الفهـــرس
 4         العقداتفاقية 

 6 الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية
 6       التعاريف -( 1المادة )
 7    وصف العمل في نطاق العقد -( 0المادة )
 8     اللغة والقانون المعتمدان -( 3المادة )
 8      الضرائب والرسوم -( 4المادة )
 8      األداءكفالة حسن  -( 5المادة )
 8       األداءى مستو  -( 6المادة )
 8   المباشرة ، مدة العمل ،سريان العقد -( 7المادة )
 9      واجبات االستشاري -( 8المادة )
 9     التنازل والعقود الفرعية -( 9المادة )
 12      استطالع الموقعتحريات  -( 12المادة )
 12     اإلضافية واألعمالالتغييرات  -( 11المادة )
 12    التقصير من جانب االستشاري -( 10المادة )
 10    إنهاء العقد من قبل صاحب العمل -( 13المادة )
 10    العقد من قبل االستشاري إنهاء -( 14المادة )
 10     مسؤوليات صاحب العمل -( 15المادة )
 13       مراحل ومدد العمل -( 16المادة )
 13        األتعاببدل  -( 17المادة )
 13      تدريب موظفي صاحب العمل -( 18المادة )
 13   تسوية الخالفات بين صاحب العمل واالستشاري -( 19المادة )
 14  تعديل التشريعات -( 02المادة )
 15       االخطارات العدلية -( 01المادة )
 15        عامة أحكام -( 00المادة )
 18       إقرار المخالصة -( 03المادة )
 18        اإلشعارات -( 04المادة )

 19   الجدول الزمني لمراحل الدراسات -أ (  - 1ملحق العقد رقم )
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 رقم الصفحة الموضــوع
 02     األتعاببدالت  -ب(  - 1ملحق العقد رقم )

 01        نموذج كفالــة السلفـــة
 00 الدراسات       مراحل أثناءواجبات االستشاري  -( 0ملحق العقد رقم )
 04     األداءنموذج كفالة حسن  -( 3ملحق العقد رقم )
 05 التصاميم  إعداداالستشاري في مرحلة  أتعابخالصة بدل -(  4ملحق العقد رقم )
 06         (   إقرار متعلق بالدفعات األخرى5ملحق العقد رقم )
 07         عة(  إقرار متعلق بالدفعات الممنو 6ملحق العقد رقم )

 08                العطاءات الحكومية المحالة(    1جدول رقم )
 09 الوضع المؤسسي(   0جدول رقم )
 32         رؤساء االختصاص و مساعديهم(   3جدول رقم )
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 ( 1) ع هندسيةعقد خدمات نموذج اتفاقية 
عداد وتصاميمدراسات   وثائق عطاء وا 

 

 

عادة تأهيل السد التحويلي في وادي الموجب صيانة  مشروع:  وا 
 
 

 عطاء رقم : ...............................................................................................
 
 بين                          سنة      من شهر            الموافق              في هذا اليوم  االتفاقية ههذ تحرر  -
 

 على اعتباره الفريق األول سلطة وادي االردن صاحب العمل :
 

 أمين عام سلطة وادي االردن -ويمثله :
 
 على اعتباره الفريق الثاني  االستشـــاري :و 
 

  -ويمثله :
 
عدادمن دراسات وتصاميم  فنيةلما كان الفريق األول راغبًا في الحصول على خدمات     للمشروع  يذعطاء التنف وثائق وا 

 -، فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي : إليه، ولما  كان قد قبل بعرض الفريق الثاني المقدم أعاله 
 
الموحـد للمشـاريع  المقاولـة هذا العقد نفس المعاني الواردة فـي دفتـر عقـدفي  الواردة يكون للكلمات و التعابير -1

فــي  الــواردةالتعــاريف  إلــى باإلضــافة واإلســكان العامــة ألشــغالاالصــادر عــن وزارة ( 1999اإلنشــائية فيــد  )
 ., و في حال وجود اختالف تعتمد التعاريف الواردة في هذا العقد العقد اهذالعامة لشروط ال( من  1)  المادة

ترتيـب ويكـون  متكاملـة، ةالعقد وتعتبر فـي مجموعهـا وحـد اأدناه جزءًا ال يتجزأ من هذ المدرجةاعتبار الوثائق  -0
 -التالي: أولوية الوثائق حسب التسلسل 

 اإلحالةقرار كتاب القبول متضمنًا  -أ 
  المناقصةعرض  -ب 
 ودعوة العطاء والمالحق التي تصدر قبل التوقيع على  العقد    المناقصةالتعليمات للمشتركين في  -ج 
 للعقد الخاصةالشروط  -د 
 ةالمرجعي األسس -هـ 
 امةالعالشروط  -و 
 
 )                           ( دينار  رقمًا:المقبولة قيمة العقد  -أ-3
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 دينار …(…………………………………………………………………………………) وكتابة:
 

 يوما  (72) العقد: مدة-ب    
 ( تقويميا يوماسبعون)
 األولوتشمل المدة الالزمة للمراجعة والتقييم من قبل الفريق  

 
نجازهاالعقد  االمطلوبة منه في هذ الهندسيةوتقديم الخدمات  بإعداد يتعهد الفريق الثاني -4 وتسليمها وفقا  وا 

 .للشروط والمتطلبات الواردة فيه
في المواعيد وباألسلوب المحدد لذل  في  أتعابه( )بدلبأن يدفع للفريق الثاني قيمة العقد  األوليتعهد الفريق  -5

 االخدمات الهندسية المطلوبة منه بموجب هذتقديم الثاني ب الفريق قيـام العقد لقـاءمن هذا  ب(/1)الملحق رقم 
 .العقد

برامه في التاريخ المذكور هذا جرى توقيع  أعاله،وبناء على ما ذكر    .أعالهالعقد وا 
 الفريق الثاني     الفريق األول  
            ياالستشار       صاحب العمل  
    

 .......................................................التوقيع:  .................................................................التوقيع:  
 

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

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

 
 قد شهد على ذل  :

 
 .......................................................: التوقيع  ..............................................................التوقيع:

 
  ...........................................................االسم: . ..............................................................االسـم:
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 لعقد الخدمات الهندسية العامةالشروط 
 

 :التعاريف  -1المـادة 
لية حيثما وردت في هذا العقد المعاني المخصصة لها أدناه , كما أن الكلمات التي و المصطلحات التاكون للكلمات ي

 -: تشير إلى األشخاص أو الفرقاء تشمل الشركات و الكيانات القانونية األخرى , ما لم يقتضي السياق غير ذلك
 . الهاشمية ةاالردني المملكةحكومة :  الحكومــة

 االستشققاريوالققذي يتعاقققد مقق   وكققذلك خلفققاءه القققانونيونالعقققد كفريققق أول  اي هققذالفريققق المشققار إليقق  فقق:  صــاحب العمــل
أخققرى يفوضققها صققاحل العمققل لممارسققة صقق حيات  اهققة يأو أشققملها العقققد   يالخققدمات الهندسققية التققي  ناققا إل
 بذلك خطيا" .  االستشاري إع م  على أن يتم  األولمسؤوليات الفريق و 

 العققققد ويتمتققققق  ابمواققل  هقققذ االستشقققاري أعمقققاللققذي يعينققق  صقققاحل العمققل لمتابعقققة ا الشقققخص:  ثـــل صـــاحب العمـــلمم
 . إب غ االستشاري خطيا  بهاالص حيقققات التي يتم تحديدها ل  من قبل صاحل العمل كما ياري ب

ليق  فقي ( أو التآلف المشقار إاستشاريةشركة  أو  مكتل  هندسية)مكتل مهندس   مكتل أو شرك   المكتل:  االستشاري
    العقد . االخدمات الهندسية وفقا" لهذ ألداءالعقد كفريق ثاني والذي تعاقد مع  صاحل العمل 

   الفنيقة  المواصفقققققات أنواعها  المخططات بكافة وثائق عطاء التنفيذالدراسات  التصاميم    إعداد : الهندسيةالخدمات 
 ابهققذ الخاصققةالعقققد وم حققق  والشققروط  امحققدد فققي هققذ هققو وفقققا" لمققا والخاصققة العامققةاققداول الكميققات  الشققروط 

 العقد.

يانققات األساسققية و المعلومققات التققي األهققداف و اليايققات و نطققاق المهققام المطلوبققة و الدراسققات و الب :األســس المرجعيــة 
  عطي فكرة واضحة عن طبيعة الخدمات الهندسية المطلوبة .ت
 .العقد  ابموال هذ الهندسيةالخدمات إلناا  صاحل العمل  إلى ياالستشار العرض المقدم من :   المناقصة عرض

اتفققق الفريقققان عليهققا قبققل  إضققافيةمقق  أي شققروط  المناقصققةالقبققول الرسققمي مققن صققاحل العمققل لعققرض  :كتــاب القبــول 
 .وذلك وفقا  لقرار اإلحالة  توقي  العقد

 . مقابل أداء الخدمات الهندسية المطلوبة وفقا  للعقد كتال القبولالمذكور في  اإلاماليالمبلغ  : المقبولة قيمة العقد
  يادة أو نقصان بسبل التعدي ت التي قد تطرأ على العقد . أيقيمة العقد المقبولة باإلضافة إلى  :قيمة العقد 
 التي يتلوها تأكيد خطي . الشفوية الموافقةأو  الخطية الموافقة  : الموافقــة

 / أ ( من هذا العقد . 1دة في ملحق رقم ) هي المدة المحد :مدة العقد 
مقن  و التقدقيقللمرااعقة  ال  مقةالعقد وتشمل المقدة  اموضوع هذ األعمال إلناا بالعقد  المحددةهي المدة  :مـدة العمـل 
 األيقققاموتققققاس بالتوقيقققت الشمسقققي وبعقققدد تمديقققدات مبقققررة علقققى مقققدة العققققد ,  أيباإلضقققافة إلقققى  األولالفريقققق قبقققل 
 وليس بأيام العمل. يةالتقويم

 7من   ا  العقد والتي تعتبر ا   افي هذ المدراة: هي الوثائق الوثائق 
   إلناققا  األعمققال موضققوع هققذا العقققديعينهققا  أوصققاحل العمققل  يحققددهاالتققي و المنققاطق  واألمققاكن األراضققي: الموقــع 

 7وق  نص عليها العقد تحديدا على اعتبارها ا ءا  من الميوكذلك أي أماكن أخرى 
 أوللصقرف علقى أي أعمقال والمخصصقة  األتعقالفقي خ صقة بقدل  المدراةالمبالغ  أوهي المبلغ  : االحتياطيةالمبالغ 

 األتعال .ويحدد بند منفصل ألي منها في خ ص  بدل  ,خدمات أخرى تحدد بالعقد 
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 .األشخاص من غير الموظفين :اآلخرين 
ممثل أو الوكيل لدى صاحل العمقل أو مقن يمثلق  صقاحل العمقل ويشقمل الموظف الرسمي أو المستخدم أو ال : الموظف

 .ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة
هقي اميقق  العمقوالت أو أتعققال االستشققارات أو أتعقال الققوك ء أو غيرهققا المباشقرة وغيققر المباشققرة وأي  : الــدفعات األخــرى

أو تققم االتفققاق علققى دفعهققا " ايخققرين" ويشققمل ذلققك التصققري  علققى سققبيل  االستشققاريا شققيء ذو قيمققة ماديققة دفعهقق
المثققال ال الحصققر وصققفا  مفصقق   لهققذه الققدفعات وسققببها   سققواء تققم دفعهققا أو كانققت سققتدف  بشققكل مباشققر أو غيققر 

ظفيهم أو وك ئهقم أو نيابقة  عنق    أو مقن قبقل استشقاريي  أو نيابقة  عقنهم أو أي مقن مقو  االستشاريمباشر من قبل 
أو ممثلقققيهم   وذلقققك فيمقققا يتعلقققق بالقققدعوة إلقققى تققققديم العقققروض الخاصقققة بتنفيقققذ هقققذا العققققد أو عمليقققة المناقصقققة / 

 أو المفاوضات التي تاري إلبرام العقد من أال تنفيذه فع  .  االستشاريالم اودة نفسها واإلحالة على 
عموالت أو أتعال استشارات أو أتعال وك ء أو غيرهقا دفعقت بشقكل هي امي  المبالغ سواء كانت  : الدفعات الممنوعة

مباشققر أو غيققر مباشققر أو أي شققيء ذو قيمققة ماديققة أو الوعققود أو التعهققدات لققدف  مثققل هققذه المبققالغ أو تقققديم هققذه 
ن األشقياء سقواء مباشققرة  أو بالواسقطة وبيققض النظقر عمققا إذا كقان ذلقك تققم مقن قبققل االستشقاري أو نيابققة  عنق  أو مقق

قبل استشاريي  من الباطن أو نيابة  عقنهم أو أي مقن مقوظفيهم ووك ئهقم أو ممثلقيهم والتقي تقدف  إلقى أي "موظقف"  
سققواء تصققرف بصققفة رسققمية أم ال   وذلققك فيمققا يتعلققق بالققدعوة إلققى تقققديم العققروض الخاصققة بتنفيققذ هققذا العقققد أو 

أو المفاوضققات التققي تاققري إلبققرام العقققد مققن أاققل  ياالستشققار عمليققة المناقصققة / المقق اودة نفسققها أو اإلحالققة علققى 
 تنفيذه فع   .

لانققة مكونقق  مققن مهندسققين ممثلقققين عققن المكاتققل االستشققارية المؤهلققة لققدى دائققرة العطققاءات الحكوميقققة  لجنــة التــدقيق :
الاهققة صققاحبة  نوباالشققتراك مقق  مهندسققين مختصققين فققي و ارة األشققيال العامققة و اإلسققكان ومنققدول أو اكثققر عقق

لع قة يتم تسميتهم وتكليفهم رسميا  بذلك بموال كتال رسمي من قبل معالي و ير األشيال العامقة و اإلسقكان   ا
ويكقون مكقان ااتماعهقا فقي مبنقى و تكون مهامها تدقيق الدراسات و التصاميم ووثائق العطاء في امي  مراحل  , 

 . و ارة األشيال العامة واإلسكان
يققتم تققدقيقها فقققي الققو ارات و المؤسسقققات األخققرى فيققتم اسقققتبدال و ارة األشققيال العامقققة و و بالنسققبة للمشققاري  التقققي 

اإلسكان بتلك الو ارة أو المؤسسة , وكقذلك و يقر األشقيال العامقة و اإلسقكان بقو ير تلقك القو ارة أو مقن يقرأس تلقك 
 المؤسسة .

 وصف العمل في نطاق العقد :  –(  0)  المادة
 ما يلي : يال أن يشمل وصف المشروع

تكققون  أنومفصقق   لكافققة عناصققر المشققروع و متطلباتقق  , علققى يشققمل وصققفا  دقيقققا   أن: ياققل  وصققف عققام للمشققروع
 . كافية لتمكين االستشاري من معرفة نطاق الخدمات الهندسية المطلوبة بموال هذا العقد

 والقانون المعتمدان  :  اللغة –(  3)  المادة
 أنبقق    إال انقق  ياققو   المتعلقققة  بمققا فققي ذلققك اميقق  المراسقق ت والشققروط  العربيققة بالليققةكققون العقققد ي

ذا اإلنالي يقققة بالليقققة الفنيقققةتكقققون المواصقققفات واقققداول الكميقققات والمخططقققات والتققققارير  حقققرر العققققد  وا 
  7هو المعتمد  بالعربيةووق  خ ف على التفسير يكون النص  واإلنالي ية العربيةبالليتين 

 -أ

العقققد عنققد التوقيقق  عليقق   االمفعققول علققى هققذ النافققذة األردنيققةوالتعليمققات  ةالقققوانين واالنظمقق أحكققامتسققري 
 7في تطبيق شروط   إليهاويرا  

 -ل
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 الضرائب والرسوم  :  –(  4)  المادة
فيما يخص  المملكةوالتعليمات المعمول بها في  ةلامي  القوانين واالنظم العقد أطرافيخض  

 7خ فا  لذلك بالعقد  ورد نص إذا إالالضرائل والرسوم 
1- 

 ةقبل توقي  العقد حسل القوانين واالنظم والاامعةدف  رسوم طواب  الواردات  االستشاريعلى 
 7بذلك والمعمول بها  الخاصةوالتعليمات 

2- 

 
 

 -: األداءكفالة حسن    -( 5) المادة
ضمانة  األداءيقدم لصاحل العمل كفالة حسن  أنوقبل توقي  العقد  ةبعد تبلي  قرار االحال االستشاريعلى 

وتكون  العقدمدة  على أشهرث ثة ولمدة ت يد  وقيام  بكامل الت امات  بموال العقد الهندسيةلتقديم  الخدمات 
معتمدة رسميا"وحسل نموذج  ماليةمؤسسة  أوصادره عن بنك المقبولة % من قيمة العقد 17بنسبة الكفالة
ذا(  3لحق العقد رقم )الوارد في م الكفالة فيحق لصاحل العمل تمديدها على  الكفالةتمديد  األمرتطلل  وا 

حسل متطلبات سير العمل  وعلى صاحل العمل  مماثلةلث ثة أشهر قابلة للتاديد لمدد  االستشاريحسال 
 . االستشاريمن قبل  النهائية المقدمة المخالصة موافقت  علىعن الكفالة بعد  اإلفراج

 
 : األداءمستوى      -(6) ةالماد

المهنية وان  الممارسةعلى أعلى مستويات  المطلوبةألداء واابقات   ومواظبةببذل كل عناية  االستشارييلت م  -أ 
فقي ماقال اختصقاص  وخبقققرت   وان يعققلم صاحققل العمل بأسماء وخبرات  يستخدم األشخاص المؤهلين ك   
 .   الهندسيةم الخدمات المهندسين الذين سيقومون بتقدي

ذا المطلوبة  ةال يتفق والدرا ل ستشاريالمهني للكادر الفني  األداءما تحقق لصاحل العمل بأن مستوى  وا 
إذا  اديده فنيةيستخدم كوادر  أن االستشارييال على و   فعلى صاحل العمل إب غ االستشاري بذلك خطيا  

أن يأخذ  االستشاريريق العامل بما يتفق وهذا المطلل . وعلى لتصحي  الوض  وان يعيد تنظيم الف ل م األمر
مقن يمثلقق  في كل ما ل  ع قة  أوصاحل العمقل أو يطلبها في االعتبار الم حظات التي يواه  بشأنهقا 

 العقد. اموضوع هذ الهندسيةبتقديم الخدمات 
ل فيعتبر ذلك تقصيرا"من اانب    ويحقق بالمستوى المطلو  الفنيةعن تقديم الخدمات  االستشاريتخلف  إذا -ل 

 إنذار  وذلك بعد  األخطاءالكفيلة بت في التقصير وتصحي   اإلاراءاتاتخاذ  الحالةلصاحقل العمقل فقي هققذه 
 العقد . ا( من هذ12)  للمادةوفقا  اإلاراءات  وتتم  االستشاري

 
 : المطلوبة ،  التأخـر في  تقديم الخدماتسريـان العقد ، المباشـرة ، تمديـد مدة العمل  -(7المادة )

 العقد بعد توقيع  من قبل الفريقين . ايسري مفعول هذ :سريان مفعول العقد  -أ 
   االستشاري إلىبموال كتال خطي يواه  صاحل العمل  المباشرةيحدد تاريخ  : المباشرةتاريخ   -ب 

من مباشرة العمل  ويتم تثبيت ذلك في  ستشارياالمن الموق  تمكن  أا اء أوويتم ذلك بعد تسليم الموق  
وادت   ويوق  المحضر من قبل كل من  إن أخرىعوائق  وأيمحضر رسمي مبين في  ااه ية الموق  

 .و االستشاري  من يفوض  خطيا" أوصاحل العمل 
 
 
 



8112/11/11 11 

                                    تمديد مدة العمل :                                          -ج
وكانت تلك الخدمات من النوع والقدر الذي  إضافية هندسيةققام صاحل العمل بطلل خدمات  إذا  - 1 

ادت ظروف طارئة تؤثر على سير  أو مرحلة من مراحل المشروع أيعمل مدة يبرر تمديد 
 أي مدة ديدنتياة لتم العقدمدد مدة تو  االستشارييدرس الحالة م   أنالعمل  فعلى صاحل العمل 

 . األمورمن مراحل العمل  بما يتناسل م  هذه  ةمرحل
في  إلي من المقررة في اداول المراحل المشار  أطولاستيرق صاحل العمل فترات مرااع   إذا  - 2

( الحقا  فان  يتم تمديد مدة العمل تبعا لذلك  فيمققا عقدا مقا هو  ناام عن تخلف 11المادة )
بشكل يعود  المرااعةام   وعلى صاحل العمقل مراعاة عدم  تمديد فترات مه أداءفي  االستشاري

بدراسة  االستشاريخ ف ذلك يقوم صاحل العمل بناءا" على طلل بو  االستشاريبالضرر على 
 ليايات التعويض . المرااعة وذلكاراء تمديد فترة  باالستشاريالضرر الذي لحق 

 
      التأخيـــر :  -د

العقد  افي هذ المطلوبةكامل الخدمات الهندسية  بإتمامبتنفيذ  الت امات   االستشاري لم يقم إذا  – 1
على  فانضمن مدة العمل المحددة بالعقد   وتأخر عن تسليم المخططات ووثائق العطاء   

عن كل يوم تأخير غير مبرر  دينار اردني(  07 يقوم بدف  غرامة مقدارها  ) أن االستشاري
لم  أولغ مستحقا"  لصاحل العمل سواء لحق ب  ضرر مادي من اراء التأخير ويعتبر هذا المب

 أوكفالت   أو االستشارييحسم هذا المبلغ من استحقاقات  أنويحقق لصاحل العمل  ,يلحق 
كامل العقد والتأخير الحاصل ليعتبر ماموع مدة العمل  اليرامةقيمة محتا ات  . وألغراض تحديد 

 .لى حده علي  وليس لكل مرحل  ع
 .المقبولة  %( من قيمة العقد11) األعلىسقف حده  لليرامةيحدد     -2

 
 : االستشاريواجبات  - (8) المادة

( 2) المحددة في الملحق رقم المراعية األسسالواابات المنصوص عليها في  بأداء االستشارييقوم 
 . و المعد من قبل صاحل العمل العقد االمرفق بهذ

 
 : الفرعيةزل والعقود التنا -(9) المادة

أي   استشاري فرعي القيام  إلىيعهد  أن أوالعقد لليير  ايتنا ل عن أي ا ء من هذ أن ل ستشاريال يحق   –أ   
العقد حيال أي تصرف من  إلياءويحق لصاحل العمل  وثائق العقدبأي ا ء من  ما لم تنص على ذلك 

 قد .الع ا( من هذ12المادة) ألحكامهذا القبيل وفقا" 
من صاحل العمل على قيام أي  مسبقة موافقةالحصول على  االستشاريوفي امي  الحاالت على    -ل

استشاري فرعي  أييقدم لصاحل العمل المعلومات المطلوبة عن  أنعلي  و استشاري فرعي بأي عمل 
لتكليف الفرعي   وان يقققدم كذلك عقد اإلناا  مثل هذا العمل مقترح من حيث مؤه ت  وخبرات  وكفاءت 

عن امي  الخدمات  كاملة مسؤوليةمسؤوال"  االستشاريالفرعي ويكون  االستشاريبين  وبين  يبرمالذي 
 مستخدمي   . أوالفرعي  االستشاريتقصير ينام عن عمقل  أوخطأ  أيالهندسية   وعن 
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   -: تحريات استطالع الموقع   -(12) المادة
بعقد مستقل بين الستط ع الموق  ف ذلك يتم التعاقد م  استشاري ما لم تنص الشروط الخاصة على خ  -أ

 :  حسل الشروط التالية استط ع الموق صاحل العمل واستشاري 
 يكون استشاري التربة مسؤوال" عن أداء مهام  مسؤولية  كاملة .  - 1   
المطلول للتحريات تكون مهمة االستشاري )الفريق الثاني في هذا العقد( وض  وصف  العمل   - 2   

واالستط ع)م  مراعاة أحكام كود استط ع الموق   المعتمد(  كما يقوم االستشاري أيضا بمراقبة 
 لصاحل العمل . استط ع الموق عمليات التحري أثناء إاراءاها وتقييم  تقرير استشاري 

التربة عندها علقى  أما إذا نصقت الشروط الخاصة على مسؤولية االستشاري عن دراسات وتحريات -ل 
 .استط ع الموق  االستشاري اخذ موافقة الفريق األول المسبقة قبل التعاقد م  استشاري 

 
  : اإلضافية واألعمالالتغييرات   -(11) المادة

مقدارها  أونوعها  أو الهندسيةتعديل يراه ضروريا" في برنامج الخدمات  أي طلل إاراءيحق لصاحل العمل  -أ 
وتحدد  ,  العقد اعلى سريان هذ اإلضافات أو  وال تؤثر هذه التيييرات  إضافية هندسيةدمات تقديم خ أو

عما ورد في  وكذلك المدة ال منية ال  مة عن  يادة قيمة العمل الناتاة ةاالضافي لألعمال األتعالبدالت 
في العقد  المحددة ألتعالوا اإلضافية األعمالالتناسل م  طبيعة النسبة و بين الفريقين ب باالتفاقالعقد 

 األعمالوفي الحالة التي تكون طبيعة    اننسبة ال يادة أو النقص مهما بليت  المختلفةوالمراحل  لألعمال
من النوع الذي يتطلل تقديم خدمات تختلف عن تلك المشمولة  ةاالضافي واألعمالفي هذه التيييرات  المشمولة
المترتل  األتعالعلى بدل  واالستشارياالتفاق بين صاحل العمل  العقد  ففي مثل هذه الحالة يتم افي هذ

 والمدة ال منية ال  مة. ةاالضافي واألعمالعلى تلك التيييرات 
و  لقبل صاحل العم ن  ملذلك بعد صدور األمر الخطي و  المطلوبة  ت دي علتابإاراء  شاريتم االست  ليو  -ل

االتفاق على بدالت األتعال بالشكل النهائي . ولحينتعدي ت تثبيت بدل أتعال مؤقت ل ستشاري عن هذه ال
  

 

 : االستشاري التقصير من جانب -( 10) المادة
             -العقد أي من الحاالت التالية: اتنفيذ هذ أثناءحصل  إذاعمل   أداءمقصرا" في االستشاري يعتبر    -/أ( 12)

 
 . المطلوبةاابات وتقديم الخدمات العمل والو  إناا تأخير غير مبرر في  أي - 1
 مهام  . أداءفي  أهمل أو الهندسية المهنةممارسة  وأعراف أصولو قدم عم  بمستوى ال يتناسل  - 2
 ا(  من هذ1بالمادة ) المحددةمن مستخدمي  العاملين مخالفا بذلك التعليمات  أيتخلف عن تييير  - 3

 العقد .
 بدون موافقة صاحل العمل. إلي  الموكولةمن المهام  ا ء أليقام بالتل يم من الباطن  - 4
 للمشروع . ةلم يلت م بتقديم عمل يلبي المتطلبات االساسي - 1
 مخالصة لصال  دائني . إلىأعسر أو أصب  غير ذي م ءة مالية  أو لاأ  - 1
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 اإلاراءاتقد بموال الع إنهاء  أع هأ( / 12من الحاالت المنصوص عليها في  الفقرة ) أيولصاحل العمل في 
  -التالية :
  ( يوما" لتصويل المخالفة .21م  منح  مهلة لمدة )ل ستشاري أول  إنذار": تواي  أوال  
 ( يومققا"14) مقق  منحقق  مققدةثققاني لقق   إنققذار  يققتم توايقق   االستشققاري للمخالفققةفققي حالققة عققدم تصققويل  ":ثانيــا 

 7 تصويل المخالفةل
 إل الة اادة ومقنعة إاراءاتاتخاذ  أوالثانية دون تصقويل للوض   إلنذارافي حالة مرور فترة  : ثالثـا"

أو ا ء منها  ويقوم  األداءالعقد ومصادرة كفالة حسن  إنهاء  يحقق لصقاحقل العمل المخالفةاألسبال 
القيام بمثل هذه  آخريناستشاريين  إلىد هيع أن أوالخاصة  أاه ت الخدمات المطلوبة بواسطة  بإكمال

 .دمات الخ
فروق من  أيلتاريخقق  محسققومققا" من   مراحل موافق عليهاعلى ما قققدم  من االستشاري وتتم محاسبة  

ويتم احتسال هذه ,  إلناا  المراحل المتبقية والكلفة التي يتكبدها صاحل العمل األتعالبققدالت 
 . ةالماد( من هذه /ل12بالفقرة ) هاالفروقات من قبل اللانة المنصوص علي

 / ج ( إنهاء 12المنصوص عليها في الفقرة ) الخاصة  أويحق لصاحل العمل في الحاالت الطارئة  : رابعاً 
 . و بدون تواي  إنذارات, وتتم محاسبة االستشاري حسل ما ورد في الفقرة ثالثا أع هالعقد فورا  

 
 أوها أن هناك نقص ئالعقد أو بعد انتها اة في هذالمشمول األعمالإذا تبققين لصاحل العمققل أثنققاء تنفقيذ  : /ب(10) 

قد ينام عن  خطورة على المنشأ أو  يادة كبيرة في التكاليف عن قيمة عطاء التنفيذ وذلك  الدراسةخطأ في 
مبينا   واإلسكانالعامة  األشيالفعندها يقوم صاحل العمل بمخاطبة و ير  أاه ت أو االستشاري بسبل تقصير 

من ذوي الخبرة واالختصاص على النحو  مسئوليت ويطلل تشكيل لانة فنية لتحديد  االستشاريتقصير 
  -التالي:
 رئيسا  للانة . - أو من يفوض  خطيا   مدير عام دائرة العطاءات الحكومية . 1
 . واإلسكانالعامة  األشيالمهندسا  مندوبا  عن و ارة  . 2
 ين .مهندسا  مندوبا  عن نقابة المهندسين األردني  .3
 مهندسا  مندوبا  عن هيئة المكاتل الهندسية في نقابة المهندسين األردنيين . . 4
 مهندسا  من ديوان المحاسبة . . 1

 إلىتققوم هقذه اللانقة بقدراسقة كقافقة أبعقاد المشكلة واالتصال والتنسيق م  الاهات المعنية وترف  توصياتها 
  فققإذا كان قرارها باألكثرية أو باإلاماع بالنسبة االستشاري ولية محددة مسؤ  واإلسكانالعامة  األشيالو ير 

مل ما  االستشاري بمعالاة التقصير و والعيول يصدر الو ير قراره  األخطاءعن  االستشاري ومسئوليت لتقصير 
 . محم   إياه امي  التبعات المالية اراء ذلك

 
 / أ / رابعا  ( بما يلي : 12ص عليها في الفقرة ) تحدد الحاالت الخاصة و الطارئة المنصو  –/ج ( 10) 

1- 
2- 
3-                                                                             

                                                   مت ترك هذه البنود لتتم تعبئتها من قبل صاحب العمل حبسب خصوصية املشروع يف حالة لزم ذلك                                       
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 : العقد من قبل صاحب العمل إنهاء -(13)المادة 
 دف  أتعالم   (/أ12)غير األسبال الواردة في المادة  سبالأل العقد إنهاءيحق لصاحل العمل في أي وقت  

, و اعتبار أعمال المرحلة التي تم  لةوافق عليها للمراحل السابقة كاماالستشاري عن األعمال المنا ة و الم
المراحل % من قيمة أعمال 17 , إضافة إلى نسبة أنها منا ه و تدف  أتعابها كاملةإنهاء العمل خ لها 

والتي لم يبدأ االستشاري العمل بها , إال ان  ال يحق لصاحل العمل أن ينهي العقد بموال هذه المادة  المتبقية
 .من قبل استشاري آخر  ليقوم بتنفيذها بنفس  أو

 

 : االستشاريالعقد من قبل  إنهاء -(14)المادة 
 .العقد اتفاقية ( يوما من تاريخ توقي 07خ ل ) المباشرة أمرلم يصدر صاحل العمل  إذا . أ

 ( يوما"من تاريخ استحقاقها .17ل  بعد ) المستحقة بالدفعة االستشاري بإيفاءصاحل العمل  أخل . ب
 تعرض لضائقة اقتصادية تمنع  من االستمرار في تنفيذ العقد. وأأعسر صاحل العمل  اق.

 
ل   المستحقةتسديد الدفعة  أو المباشرة أمر إصداريطالل صاحل العمل  أن االستشاريفعندها على 
ذا أع ه)ل(   ةالفقر أو  )أ( بالفقرة المحددةمن انتهاء المدد  أيامخ ل عشرة  لم يقم صاحل العمل  وا 

أو إذا اعسر  هذه   أيامخ ل العشرة  ل ستشاري المستحقة الدفعة دأو تسدي باشرةالم أمر بإصدار
تعويض  التعويض المناسل  طللو العقد  إنهاء ل ستشاريفيحق  صاحل العمل حسل الفقرة )ج( أع ه

 .بموافقة الفريقين إالالعقد  اوال يعاد العمل بهذصاحل العمل  قبل من بالعقد اإلخ لالناام عن 
 

 : مسؤوليات صاحب العمل -(15)لمادة ا
بما فيها مخططات األراضي  االستشاري إلىتقديم المتطلبات األولية والمعلومات والوثائق المتوفرة لدي   -1

 االستشاري إلىأن  غير ملق م بتقديققم أي مخططققات أو وثائققق يوكققل  إال   حديثةو المخطط التنظيمي 
تتضمن دعوة العطاء بيان المعلومات و الوثائق المتوفرة لدى  أنعلى  ,الحصول عليها بموال العقد 

 .صاحل العمل 
 إلعدادمن مباشرة مهام   االستشارييمكن  لأو بشكالمشروع بقكامل حدوده  موق  االستشاريتسليقم  -2

 التصاميم . أوالدراسات و/
في الحصول  االستشاري و ليساعد االستشاري بينتسمية مهقنقدس بخبقرة منقاسبة يمثقققل  للتقنسقيققق بقيققن  و  -3

 على المعلومات المذكورة أع ه .
ألي  قامةواإلالعمل   أو تصاريلتسهيل مهام  في الحصول على تقصاري  الدخول  االستشاريمساعدة  -4

 الذين يتطلل عقد استخدامهم ذلك .  من موظفي
 .العقد  اعيد المحددة بموال هذبالدفعات المستحقة ل  في الموا االستشاريموافاة  -1
 العقد (.  ااتفق على غير ذلك بموال هذ إذا" استط ع الموق  ) إال استشاريدف  بدل أتعال "   -1
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 : مراحل ومدد العمل  -(16) المادة
الادول ال مني المبين في الملحق رقم  بإتباعوصاحل العمل كل حسل مسؤوليات    االستشارييلت م  
 لألعمال الهندسيةه الشروط ووفققققا" للمراحل المنصوص عليها بهذا الادول  لتقديم الخدمات /أ( لهقذ1)

علما  أن  إذا قدم االستشاري أعمال أي مرحلة من المراحل بمستوى غير مناسل   العقد االمشمولة في هذ
ظات من المدة المقررة تعتبر الفترة ال  مة لتعديل هذه الم حف  ووردت عليها تعدي ت وم حظات اوهرية

وياو  لصاحل العمل إذا ارتأى أن  ل ستشاري حسل الادول ال مني وعلي  تعويضها في المراحل ال حقة
المرحلة التالية   حتى ب  المرحلة التالية أن يمن  االستشاري من السير إلىتلك الم حظات ال تسم  بالسير 

غرامة تأخير إذا لم يتم تعويضها في المراحل ال حقة   يعلى االستشار يتم إناا  هذه الم حظات وتحتسل 
كما يال على صاحل العمل تحديد المدة التي سيقوم خ لها بمرااعة  /د( ,0وحسل ما ورد في المادة )

أعمال المراحل المختلفة والتي يعتبر بعد انقضائها أن أعمال هذه المراحل موافق عليها إذا لم يبلغ 
 صاحل العمل خ لها .االستشاري بم حظات 

 : األتعاببدل  -(17) المادة
العقد  افي هذ الواردة األعمالالتصاميم وتحضير وثائق العطاء لامي   أتعالبدل  االستشارييتقاضى   -أ 

 في الملحق رقم )ا/ل( من هذه الشروط . المبينةوذلك بموال النسل 
يوما  من تاريخ تسليم شهادة  (37)خ ل  المرحلية االستشارييدف  استحقاقات  أنيتعين على صاحل العمل  -ل

بموال شهادة دف   يقدمها  يوما  من تاريخ تسليمها (17)خ ل فترة  النهائيةالدف  وفي حال الدفعة 
ذاصاحل العمل  إلى االستشاري تأخر صاحل العمل عن صرف الدفعات المستحقة خ ل الفترات المنوه  وا 

عنها وذلك عن امي  المبالغ غير  القانونيةالفائدة  االستشاري إلىيدف   أنلي  عنها في هذه الفقرة   يترتل ع
 المدفوعة اعتبارا  من انتهاء المهلة المحددة لدفعها .

 

 :تدريب موظفي صاحب العمل - (18)  المادة
 أعمالللتدريل على  االستشاريباها   لحاقهما  و يحق لصاحل العمل انتدال عدد مناسل من مستخدمي  

 وفق برنامج يتفق علي  بين الطرفين ويقوم صاحل العمل بدف  رواتبهم ومستحقاتهم. دراساتال
 

 : و االستشاريتسوية الخالفات بين صاحب العمل  -( 19) المادة
 -:التاليةالعقد يتم البت ب  بأحد الطرق  اخ ف ينشأ عن هذ أوأي ن اع 

 -: الودية التسوية  -( 1 /19)
فعلى   الوديةأي من الفريقين برغبت  في تسوية الخ ف عن طريق التسوية  من إشعارصدر  إذا -أ

موا   إلىيرسل رده خطيا"  أن اإلشعار( يوما" من تاريخ تسلم  14الفريق ايخر خ ل مدة )
 رفضها . أو الودية التسوية إلىبقبول الدعوة  اإلشعار

 .الودية التسوية إلىالدعوة قبول خر على عندما يوافق الفريق اي الودية التسوية إاراءاتتبدأ  -ل 
 

 اإلشعارالفريق الذي وا   إلىلم  يرسل أي رد  إذا أو   الوديةالتسوية  ايخررفض الفريق  إذا -اق
كأن لم  الودية التسويةمن هذه الفقرة   يعتبر طلل  ) أ ( ( يوما" المبينة في البند14خ ل مدة الق )

 التحكيم . إاراءاتالحالة المباشرة في  يكن   وألي من الفريقين في هذه
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وفقا" لما  من ذوي الخبرة في نفس ماال أعمال هذا العقد موفق واحد أو اكثر الوديةيتولى التسوية  -د
ذايتفق علي  الفريقان    الموفقين ياو  لهما أن يتفقا على أن يقوم  أولم يتفقا على اسم الموفق  وا 

 الموفقين .شخص أو مؤسسة بتعيين الموفق أو 
 
معلومات  يل م  منأن يطلل من أي من الفريقين تقديم ما  الوديةللموفق في امي  مراحل التسوية  -هق

  وعلى الموفق أن يساعد الفريقين في التوصل  أخرى أدلةومستندات ووثائق وأي  وأسبالووقائ  
 الموضوعية بمبادئ تسوية الخ ف وديا" بأسلول يتسم باالستق ل والحياد   وان يسترشد إلى

 والن اهة والعدالة .
 
بما في ذلك اتفاق التسوية  الوديةالتسوية  بإاراءاتعلى الفريقين والموفق االحتفاظ بسرية ما يتعلق  -و

 التنفيذ والتطبيق . ألغراضحيثما يكون نشره ضروريا"  إال  
 
االتفاق وتوقيع  ويصب  اتفاق  دادبإعاتفاق لتسوية الخ ف وديا"   فيقوما  إلىتوصل الفريقان  إذا - 

 7 بعد توقيع  من الفريقين مل ما" لهما الوديةالتسوية 
 
( يوما  على قبول الطقرفين 37أو بمرور ) بتوقي  الفريقين على االتفاق   الودية التسوية إاراءاتتنتهي  .ح

ما" مقن تقاريخ االتفقاق ( يو 17بمرور)  أو للسير بإاراءات للتسوية الودية ولم يتم االتفاق على الموفق ,
خطي يصقدر عقن الموفقق يبقين  بإشعاراتفاق تسوي  أو  إلىعلى الموفق أو تاريخ تعيين  دون التوصل 

خطقي يصقدر عقن الفقريقين  بإشقعار  أو  الوديقة التسقويةفي  ان  ال يواد ما يسقوغ االسقتمرار فقي اهقود 
وفي امي  الحاالت على  الودية التسوية إاراءات بإنهاءالفريق ايخر والى الموفق  إلى أحدهماعن  أو

قيامق  بعمقل  أثنقاءمقن وققائ  وبينقات فقي موضقوع الخق ف  إلي يقدم تقريرا" بامي  ما توصل  أنالموفق 
 الفريقين م  محاضر السات التوفيق . إلىالموفق وتسليم  

 ةتحكيمي إاراءات أييباشر في اتخاذ  أن   الودية التسوية إاراءات أثناءمن الفريقين  أليال ياو   -ط
 . قضائية أو

 
 تحكيــــــمال -( 0/ 19)

تسوية  إلىاللاوء  يتمفعندئذ  أع ه (1-10المادة ) ألحكامتسوية ودية وفقا"  إلىفي حالة عدم التوصل  
 الساري المفعول. األردنيالخ ف بأسلول التحكيم بموال قانون التحكيم 

 
 -: تعديل التشريعات -(02)المادة 

  أي ضنتياة لتعديل التشريعات أو لفر يترتل علي  دفعها لخ ينة الدولة  إضافيةمبالغ  أي ل ستشاريدف  ي  -أ
        عروض المناقصات . إيداعضرائل اديدة بعد موعد  أورسوم 

 إيداعبعد موعد  أع هبالفقرة )أ(  المذكورةمن الرسوم والضرائل  أيارى تخفيض رسمي على  إذا أما -ل 
 .االستشاريحسم تلك التخفيضات من استحقاقات  األوللمناقصات   فعندها يحق للفريق عروض ا
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 : ةالعدلي اإلخطارات -(01) المادة
القانونية وتعتبر  أوالعقدية  هماحق من حقوق  أيبين الفريقين لممارستهما  ةاالخطارات العدليال حااة لتبادل 

اخطار عدلي في  بمثابةالمثبت بهذا العقد على عنوان   يخراللفريق فريق  أيمرسلة من أي رسالة مسالة 
 . األحوالامي  

 
 : عامه أحكام -(00) المادة

المفعول عند  الساريةااللت ام بمتطلبات الكودات   االستشاري أن يراعي أحكام التنظيم لمنطقة المشروع وعلى   -أ  
  .والتراخيص ال  مة للمشروع  , و الحصول على موافقة الاهات المعنية بالعمل المباشرة

 تصاميم المشروع. إعداديتقيقد ببرنامقج المتطلبقات والكلفة المقدرة عند  أن االستشاريعلى   -ل
 اميق  المخططات ووثائقق العطاء والمعلومات المتقعلقة بهذا المشروع هي ملك  لصاحل العمل وال يحق إن -اق

 بعد  موافقة صاحل العمل الخطية على ذلك . إال األشكال التصرف بهققا بققأي شكققل من ل ستشاري
المخططات  إعدادفي وثائق العطاء  سواء في مرحلة  أونققص في المخططات  أواكتشقف أي خطقأ  إذا  -د 

تصحي  الخطأ أو استكمال النقص   االستشاريوالوثائق أو في مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع    فعلى 
 مقابل .بصورة عاالة وبدون 

 . الثانيةو/ أو    األولى المرحلةيققوم بعقرض عام للدراسات في  أن االستشارييلتق م   -هق
عنقد  المحلية ما أمكن الصناعيةالتققيد بالنقص علقى استقعمال المواد والمنتاات  االستشاريياقل علقى   -و  

 المنتاات بشكل مطابق للمواصفات أولمواد وثائقق العطقاء في امقي  الحاالت القتي تتوفر فيها تلك ا إعداد
, و في المشاري  التي تحتاج الستعمال مواد مستوردة فعلى صاحل العمل اخذ الموافقات المسبقة على 

 . استخدام هذه المواد و النص عليها في وثائق العقد
عتبار لدى تفسير شروط العقد العقد ا ءا" من  وال تؤخذ في اال افي هذ الواردةال تشكل العناوين  -العناوين : - 

 أو مضمونها .
 . القرينةالام  والعكس بالعكس وفقا" لمقتضى  إلىتنصرف صيية المفرد  -المفرد والام : -ح
 النحو التالي :  ىالمختلفة عليصدر صاحل العمل موافقت  أو عدم موافقت  على مراحل العمل  -ط

 الموافقة دون أية شروط . -1
شريطة تنفيذ هذه  التالية للمرحلةباالنتقال  ل ستشاريبم حظات تسم   مقرونةموافقة مشروطة  -2

 المرحلةيتم احتاا  نسب  من مستحقققات القدفقعة لهذه  الحالةوفي هذه  التالية المرحلةالم حظات في 
 المرحلةلهقذه  المستحقة الدفعةمقن قيقمقة  %17نسقبتها عقن ت يدال  المطلوبةلحين تنقفيذ الم حظات 

 المرحلة التي تليها . أعمالعلى أن يقتقم دف  هذه المحتا ات عند استكمال الم حظات ضمن 
 . ضتبرر الرفالتي  الكافية األسبالم  بيان  المرحلةعلى  الموافقةعدم  -3

د خاص يال أن يشمل السعر المقدم على الضريبة العامة على المبيعات ولن يتم إفراد بن  ضريبة المبيعات : -ي
 بالضريبة. 

( المتعلقة بالوض  المؤسسي ورؤساء  3  2   1المحلي تعبئة الاداول المرفقة ) االستشارييطلل من   -ك
االختصاص ومساعديقهم وحاقم االلت ام وكل من ال يقوم بتعبئة هذه الاداول يكون العرض المقدم من  

 معرضا" للرفض .
 طلبت(. إن) الخاصةخاصة بهذا المشروع بالشروط تحدد شروط التأهيل والتقييم الفني ال  -ل
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يحق لصاحل العمل التأكد بالطريقة التي يراها مناسبة من صحة ودقة  المعلومات والوثائق المقدمة من   -م
 .االستشاري

يين األردننقابة المهندسين  و ارة األشيال العامة و اإلسكان و االلت ام بالتعليمات الصادرة عن االستشاريعلى  -ن 
 والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وخ فها . اإلنشائية باألعمالبما يتعلق 

المشرف وفقا" لما ورد في  المواد   أوتكون المسؤولية المدنية والقانونية للمهندس المصمم و/  -ص
 اذبيض النظر عن ما يرد في ه 1001( لسنة 43رقم) األردني( من القانون المدني 007( )070( )077)

 الخصوص .بهذا العقد  
من قبل نقابة المهندسين  العقدموضوع  عالخاصة بالمشرو يقوم بتصديق امي  المخططات  أنعلى االستشاري  -ع

 النقابية المترتبة على هذا المشروع.  وان يقدم لصاحل العمل ما يثبت قيام  بدف  الرسوم األردنيين
 : لممنوعةالدفعات ا -ف

( بأن  لم يقم بدف  أو يعد بدف  أي من " 1وتعهد للفريق األول في الملحق رقم ) االستشاريلقد صرح  -1
 االستشاريالدفعات الممنوعة " سواء مباشرة  أو بالواسطة   وبيض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل 
م أو ممثليهم أو نيابة  عن  أو من قبل استشاريي  من الباطن أو نيابة  عنهم أو أي من موظفيهم أو وك ئه

إلى الفريق األول   ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي "موظف" بيض النظر عما إذا كان 
يتصرف بصفة رسمية أم ال   وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو 

اوضات التي تاري إلبرام العقد أو أو المف االستشاريعملية المناقصة / الم اودة نفسها أو اإلحالة على 
 من أال تنفيذه فع  .

بأن ال يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء   االستشاريكما ويتعهد 
نفس  أو استشاريي  من الباطن أو أي من  االستشاريمباشرة  أو بالواسطة وسواء  أكان ذلك من قبل 

أو ممثليهم إلى أي "موظف" فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تاديده أو تمديده أو  موظفيهم أو وك ئهم
 تنفيذه. 

( أن يتخذ أيا  من 1ف/يحق للفريق األول في حال حدوث أي مخالفة أو إخ ل بأحكام الفقرة ) - 2
 اإلاراءات التالية أو اميعها وذلك بمحض حريت  واختياره:

 /أ( من العقد.12اة نصوص المادة )أن ينهي هذا العقد م  مراع -أ
بموال هذا العقد مبليا  يساوي   )ضعفي( مبلغ الدفعات  ل ستشاريأن يخصم من المبالغ المستحقة  -ل

 الممنوعة.
بأن يدف  إلى الفريق األول وعلى الفور مبليققا  يساوي )ضعفي( مبلغ الدفعات  االستشاريأن يطالل  -ج

ل هذا البند بموافقت  غير القابلة للنقض على االستاابة الفورية لمثل بموا االستشاريالممنوعة ويقر 
( أدناه   يصرح الفريقان بأن ماموع المبالغ التي يحق للفريق 4ف/م  مراعاة الفقرة ) هذه المطالبة

 ( لن يتااو  )ضعفي( ماموع مبالغ الدفعات الممنوعة.2ف/األول تقاضيها بموال هذه الفقرة )
على أن يضمن امي  االتفاقيات التي يبرمها م  االستشاريين من الباطن أو  تشارياالسيوافق  - 3

( أع ه ) 2ف/( و)1ف/الماه ين   فيما يخص هذا العقد موادا  مماثلة لتلك الواردة في الفقرات )
على أن ال تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما (   شريطة أن تنص هذه 

صراحة على حق الفريق األول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤالء االستشاريين المواد 
أن ي ود الفريق األول على الفور بنسخ كاملة  االستشاريمن الباطن أو الماه ين. كما يتعهد 

 ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمارد التوقي  عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد.
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ال ياو  ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أع ه يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات  -4
الممنوعة إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها   وأن حقوق الفريق األول المنصوص عليها في 

أو أي  ياالستشار المادة  أع ه  هي باإلضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتل للفريق األول تااه 
 طرف آخر بموال القوانين واألنظمة النافذة في المملكة.

 يبقى نص المادة أع ه بامي  فقراتها ساريا  ويتم العمل ب  حتى بعد إنهاء هذا العقد. -1
 -:األخرى الدفعات  -س 

ا أو تقم ( المرفق بهقذا العققد باميق  " القدفعات األخقرى" والتقي دفعهق1في الملحق رقم) االستشاريلقد صرح  -1
تققديم وصقفا  مفصق   لهقذه القدفعات األخقرى وسقببها  االستشارياالتفاق على دفعها إلى " ايخرين "  وعلى 

سقققواء تقققم دفعهقققا أو كانقققت سقققتدف  بشقققكل مباشقققر أو غيقققر مباشقققر مقققن قبلققق  أو نيابقققة عنققق    أو مقققن قبقققل 
ثلقققيهم   وذلقققك فيمقققا يتعلقققق استشقققاريي  مقققن البقققاطن أو نيابقققة عقققنهم أو أي مقققن مقققوظفيهم أو وك ئهقققم أو مم

بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / الم اودة نفسها أو اإلحالة على 
 أو المفاوضات التي تاري إلبرام العقد أو من أال تنفيذه فع  . االستشاري
الفقور عقن واقود أي دفعقات أخقرى  بأن يققدم تصقريحا  خطيقا  إلقى الفريقق األول علقى االستشاريكما يتعهد 

بمققا فققي ذلققك علققى سققبيل المثققال وصققفا  مفصقق   لسققبل هققذه الققدفعات األخققرى وذلققك بتققاريخ قيامقق  بالققدف  أو 
 7 تاريخ إل ام  بالدف  أيهما يحدث

( من هذه المادة أن يتخذ أيقا  1س/يحق للفريق األول في حال حدوث أي مخالفة أو إخ ل بأحكام الفقرة ) -2
 إلاراءات التالية أو اميعها وذلك بمحض حريت  واختياره:من ا

 /أ( من العقد.12أن ينهي هذا العقد م  مراعاة نصوص المادة )  -أ
بمواقل هقذا العققد مبليقا  يسقاوي )ضقعفي( مبلقغ القدفعات  ل ستشقاريأن يخصم من المبالغ المسقتحقة  -ل

 الممنوعة.
) ضقعفي( مبلقغ القدفعات  اوياألول وعلقى الفقور مبليقا  يسقفريق بأن يدف  إلى ال االستشاريأن يطالل  -ج

األخرى ويقر االستشاري بموال هذا البند بموافقتق  غيقر القابلقة للقنقض علقى االسقتاابة الفوريقة لمثقل 
( أدنقاه   يصقرح الفريققان بقأن مامقوع المبقالغ التقي يحقق للفريقق 4س/هذه المطالبة.م  مراعاة الفققرة )

 ( لن يتااو  ) ضعفي( ماموع مبالغ الدفعات األخرى.2س/ذه الفقرة )األول تقاضيها بموال ه
على أن يضمن امي  االتفاقيات التي يبرمهقا مق  االستشقاريين مقن البقاطن أو الماهق ين  االستشارييوافق   -3

( أعق ه  )علقى أن ال تققل 2س/( و)1س/  فيما يخص هقذا العققد مقوادا  مماثلقة لتلقك القواردة فقي الفققرات )
المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشقار إليهمقا (   شقريطة أن تقنص هقذه المقواد صقراحة علقى  هذه

حققققق الفريققققق األول بتنفيققققذ أحكققققام هققققذه المققققواد مباشققققرة بحققققق أي مققققن هققققؤالء االستشققققاريين مققققن البققققاطن أو 
صققل هققذه أن يقق ود الفريققق األول علققى الفققور بنسققخ كاملققة ومطابقققة أل االستشققاريالماهقق ين . كمققا يتعهققد 

 االتفاقيات بماقرد التوقي  عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد.
ال ياققو  ألي شققخص أن يتققذرع بققأن نققص المققادة أعقق ه يضققفي صققفة المشققروعية علققى أي مققن الققدفعات  -4

ادة األخرى إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها   وأن حققوق الفريقق األول المنصقوص عليهقا فقي المق
أو أي طققرف آخققر  االستشققاريأعقق ه هققي باإلضققافة إلققى أي حقققوق أخققرى قققد تترتققل للفريققق األول تاققاه 

 بموال القوانين واألنظمة النافذة في المملكة.
 يبقى نص المادة أع ه بامي  فقراتها ساريا  ويتم العمل ب  حتى بعد إنهاء هذا العقد. -1
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 :  المخالصة إقرار -( 03) المادة
كشف  أنيثبت في   مخالصة إقراريعطي صاحل العمل  أنحال تقديم  لكشف الدفعة النهائية  ستشارياالعلى 

ال يسري  أنالدفعة النهائية يشكل التسوية الكاملة والنهائية لامي  المبالغ المستحقة ل  بموال العقد   ويشترط 
 بموال هذه الدفعة .للمبالغ المستحقة ل   االستشاريبعد قبض  إال المخالصة إقرارمفعول 

 

 : اإلشعارات -( 04) المادة
 إلى بإب غها االستشاريوتلك التي يقوم  االستشاري إلىوالمقراس ت التي يصدرها صاحل العمل  اإلشعاراتتبلغ 

 أولدى المكتل الرئيسي لكل فريق منهما    بإيداعها أوبالبريد المسال  إماالعقد  ألحكامصاحل العمل وفقا 
 أي عنوان آخر يعين  كل فريق لهقذه الياية ويتم تحديده تاليا إلى بإرسالها

 عنوان صاحل العمققل : ......................................................................           
 

.................................................................................................. 
  

 : ..................................................................... االستشاريعنوان           
 

.................................................................................................. 
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 /أ (1ملحق رقم ) 
 إلنجازها المحددةت والمدد الجدول الزمني لمراحل الدراسا
 

 المرحلة البيــــــــــــــــــــــان يوم تقويمي
 المرحلةالمطلوب في  إنجازبالعمل ولغاية  المباشرةتبدأ من تاريخ أمر  - ( يوماً  10 )

جراء التعديالت التي يطلبها صاحب العمل على المرحلة األولىو  األولى  .ا 
 األولى

 األولى من قبل صاحب العمل. المرحلة أعماليم مراجعة وتقي - ايام(  5 )
 األولى المرحلة أعمالعلى  الخطيةتبدأ من تاريخ موافقة صاحب العمل  - ( يوماً  05  )

جراء التعديالت التي يطلبها صاحب و  الثانية المرحلة أعمال إنجازوتشمل  ا 
 العمل على المرحلة الثانية

 الثانية

 2الثانية من قبل صاحب العمل  المرحلة عمالأمراجعة وتقييم  - ايام(  7) 
 ( يوماً  12) 
 
 

ثانية ال المرحلة أعمالعلى  الخطيةتبدأ من تاريخ موافقة صاحب العمل 
جراء  (Draft-Final)تقديم نسختين من مسودة الوثائق النهائية  وتشمل وا 

 .يهاالتعديالت التي يطلبها صاحب العمل عل

 ثالثةال
 

 مسودة الوثائق النهائية من قبل صاحب العمل. عةمراج- ( يوماً  5 )
 رابعةال تقديم كافة وثائق العطاء وبالنسخ المطلوبة ايام(  6 )
 الخالصة الستشاري. امدة عمل  - ( يوماً  53 )
  مدة المراجعة لصاحب العمل. - ( يوماً  17 )
  مراجعات صاحب العمل. شاملةمدة العقد  - ( يوماً  72) 

 
يجب على صاحب العمل تحديد المدة التي سيقوم خاللها بمراجعة أعمال المراحل المختلفة والتي يعتبر بعد  -: مالحظة 

 خاللها . صاحب العمل بلغ االستشاري بمالحظاتانقضائها أن أعمال هذه المراحل موافق عليها إذا لم ي  
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 / ب ( 1ملحق رقم ) 
 
 بدالت األتعاب  -أ

يلي:العطاء وفقًا لما  وتحضير وثائقلتصاميم تدفع بدالت أتعاب ا  
 

 العمل.من قيمة العطاء بعد قبول أعمال المرحلة األولى من قبل صاحب  %( 32) .1

 العمل.من قبل صاحب  الثانيةالمرحلة  أعمالمن قيمة العطاء تدفع بعد قبول  %( 02) .0
 العمل.صاحب  المرحلة الثالثة من قبل أعمالمن قيمة العطاء تدفع بعد قبول  %( 02) .3

يقدم االستشاري  أن شريطةمرحلة الرابعة من قبل صاحب العمل من قيمة العطاء تدفع بعد قبول أعمال ال %( 08) .4
 العطاء.شهادة من نقابة المهندسين تثبت تسديده للرسوم النقابية المترتبة على هذا 

 اسبـــق. أيهمايع وثائق العطاء على تقديم جم أشهربعد مرور ثالثة  أو التنفيذ طـرح عطــاء %( بعـد0) .5
 

% من قيمة العطاء وذل  للعطاءات التي تزيد قيمتها 12تعادل لالستشاري يقوم صاحب العمل بدفع سلفة  -ب 
 -التالية : باإلجراءات االستشاريشريطة قيام  دينار ، ألفعن خمسين 

 . والجامعةدفع رسوم الطوابع  -1
 . األداءتقديم كفالة حسن   -2
 . أعاله (0، 1المنصوص عليها في البنود ) اإلجراءاتقد الخاص بالمشروع بعد استكمال توقيع الع  -3
 تقديم طلب السلفة .  -4
 تقديم كفالة السلفة حسب نموذج الكفالة المرفق .  -5

 

   -على النحو التالي : االستشارييتم استرداد السلفة من  -ج
وفـي حـال عـدم الـتمكن مـن  االستشـاري , ي يقـدمها التـعلـى أقسـاط متسـاوية مـن دفعـات المراحـل تسدد السـلفة   

 السلفة ألي سبب كان قبل انتهاء مدة العطاء ،  فيتم استردادها من كفالة السلفة. قيمةاسترداد 
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 نموذج كفالة السلفة 
 
 ………………………………………………………………………………………السادة :  إلى
 

 ……………………………………….: ………………االستشاريبأن مصرفنا يكفل  أعالمكميسرنا 
 

…………………………………….……………………………………………………………… 
 …………………………………………فقط  أردنيابمبــلغ:  )                              ( دينارًا 

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

 ………………………………………………………وذل  مقابل كفالة سلفة بخصوص العطاء رقم : 
 

 …………………………………………………………………………………بمشروع :  الخاص
 بسداد السلفة حسب شروط العطاء . االستشاريلتأمين قيام 

 

طلب خطي منكم ، وذل  بصرف النظر  أولالرصيد المستحق منه عند  أو أعالهوأننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور 
 .االستشاريتحفظ يبديه  أوعن أي اعتراض 

 

دفعات السلفة ، ويتم تمديدها  ألقساط االستشاريالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد وتبقى هذه الكف
 تلقائيًا لحين سداد السلفة بالكامل .

 
 

 …..………............…………توقيـع الكفيل/ مصرف:                                                      
 ………………………………المفوض :                                                  

 .......................………………التاريخ :                                                 
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 (0رقم ) العقدملحق 
 مراحل الدراسات والتصميم  أثناء االستشاريواجبات  أ.

 

امي   فيبها  المتعلقة الهندسيةاميم وتقديم الخدمات يقوم بإعداد الدراسات والتص أن االستشارييتعين على  أوال: -1
 :التاليالمراحل على النحو 

كافة المشاكل وبيان وض  الحالي للتقييم للموق  وااراء  الميدانية اتعلى االستشاري القيام بال يار  المرحلة االولى:
من   خاص بذلكوتقديم تقرير فني ل إلعادة التأهيالمناسبة طرق المعالاة و لحلول المقترحات لو  لمواودةا والعيول

 كل من:   على سبيل المثال ال الحصر  بحيث يشمل العملث ثة نسخ  
عادة صيانةل أوليةدراسة  -  ملحقاتهما.امي  بالسد التحويلي المأخذ و  تأهيل وا 

 حاليا   المواودةالتشييلية  األنظمةة اتمتو  بالفيضانات مبكر نظام اشعارلتصميم  أوليةدراسة  -
 .نظام )السكادا(حكم بها من خ ل والت

 .والبرك الترسيبيةيصل ما بين السد التحويلي  إضافيخط ناقل  لتصميم أوليةدراسة  -

 حمايات لمحطة ضخ الموال من الفيضانات ومعالاة آثارها. لتصميم أوليةدراسة  -

 .يةبالانو  إليصال االحتيااات المائية الى المناطقلتصميم محطة ضخ مستقلة  أوليةدراسة  -

 

 تلك المرحلة.ااراء التعدي ت /التيييرات التي يطلبها صاحل العمل على اعمال يتعين على االستشاري و 
 

إلعادة  المخططاتو  التصميم وتقديم تقريرالمساحية ال  مة  األعمالالقيام بعلى االستشاري  الثانية:المرحلة 
 تلك المرحلة.يطلبها صاحل العمل على اعمال  ااراء التعدي ت /التيييرات التيو التأهيل من ث ثة نسخ 

 
مسودة من وثائق العطاء والمخططات لمرااعتها من قبل  نسخث ثة تقديم على االستشاري  المرحلة الثالثة:

 تلك المرحلة.على اعمال ااراء التعدي ت /التيييرات و  العملصاحل 
 

ق العطاء النهائية والااه ة لطرح عطاء التنفيذ ( نسخة من وثائ27على االستشاري تقديم ) :رابعةالمرحلة ال
 من( soft copy) ( نسخة27)الى  باإلضافة)مخططات  شروط عامة وخاصة  مواصفات فنية وادول كميات( 

 الكميات.هذه الوثائق وتقديم نسختين من تقرير التصميم ونسخة مسعرة من ادول 
 

 مالحظة:
 ين عند طرح العطاء .على االستشاري الرد على استفسارات المقاول -1
 على االستشاري الحصول على كل المعلومات الالزمة النجاز الدراسات من كافة الجهات المعنية. -0

 على االستشاري المشاركة في زيارة الموقع عند طرح العطاء . -3
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 مسؤوليات لجنة التدقيق:  -ثانياً 
شقتراك مق  منقدول المالقك تنحصقر مهقام اللانقة في حال تعيين لانة لتدقيق كافقة مراحقل الدراسقات والتصقاميم باال 

 بما يلي:
 مناقشة المتطلبات األساسية للمشروع م  الاهة المعنية صاحبة الع قة وتحديد المعطيات الرئيسية . -1
 االتفاق م  المستشار المصمم على التواهات العامة المحددة ألسس التصميم وحسل طبيعة المشروع. -2
 .التصميم و الدراسات المختلفة حل المصمم خ ل مر متابعة المستشار ا -3
 .المرحلة التي تليها  إلىالمراحل المختلفة ل نتقال التنسيل باعتماد  -4
 مناقشة تقرير الكلفة التقديرية األولية. -1

 
 : ةمالحظ

عنقد نقة التقدقيق األتعال المترتبة على اشتراك مهندسين ممثلين عقن المكاتقل االستشقارية ضقمن لا تحديد بدالتيتم 
 . تشكيلها و تصرف من مخصصات المشروع
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 (3رقم ) العقدملحق 
  األداءنموذج كفالة حسن 

 السادة : إلى
 

 ……………………......يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا...................................................
 

 ...........................…………………........................... االستشاريقد كفل بكفالة مالية ، 
 

 .........................................................…………………….بخصوص العطاء رقم 
 ........................................................................…………………........المتعلق 
 . أردنيدينار ……………………………..……………………  (.....……………..) بمبلغ : 

 
بتقديم الخدمات الهندسية للتصميم ووفقا لشروط العقد الخاصة  االستشاريلضمان التزام  األداءوذل  مقابل كفالة حسن 

 . أعالهبالعطاء 
 

ننا عن  أي شرط آخر، وبغض النظر أوتحفظ  أو إنذارطلب من قبلكم بال  أولندفع لكم المبلغ المذكور لدى  أننتعهد  وا 
 . االستشاريأي معارضة من جانب 

 
  -وتحدد  مبدئيا" :)                        ( ولمدة  إصدارهاوتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ 

 ...............……………………من عام ...………........  شهر ...............…….. بتاريخ 
 

 صاحب العمل . ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب
 

 توقيع الكفيل/مصرف : ...........................
 المفوض بالتوقيــع : ...........................
 بحضــور وشهادة : ...........................

 التـــــــاريخ : ...........................
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 ( 4رقم )  العقد ملحق
 الخاص األخرىتصاميم والمخططات وجميع وثائق العطاء خالصة بدالت أتعاب إعداد ال

عادة تأهيل السد التحويلي في وادي الموجببإ  عداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء لمشروع صيانة وا 
 (0218/ 122 )العطاء المركزي رقم      

 اإلامالي المبلغ سعر الوحدة الكمية الوحدة الوصف الرقم
 اردين فلس دينار فلس

 : بالمقطوع -1
عداد توالمخططاالتصاميم  إعداد أتعالبدالت  وثائق  وا 
 العامة على لضريبةلشام    المطلوبة لألعمالالعطاء 
 المبيعات

     مقطوع مقطوع

    شام   ضريبة المبيعات اإلاماليةقيمة العطاء  
 المجموع رقمًا )                                  ( دينار 

 وع كتابة ........................................................................................... دينارالمجم
 .............................................................................................. :اسم االستشاري  

 
 .............................................................................................:  المفوض بالتوقيع

 ......................................................................................................: الوظيفة 
 ..........................................: فاكس  ................................................: تلفون 

 البريد االلكتروني :  .....................................    ص . ب : .................................
 ختم و توقيع المكتب الهندسي
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 (5ق العقد رقم)ملح

خرىألاقرار متعلق بالدفعات إ   
 

 
 ………………………………………………………………ناهدأ ي وخاتمي فير أنا الموقع إمضائقأ

………………………………………………………………………………………….………… 
 
 ….…………………………………………………… اهأدنفي ا نتموخا تنااضاءإم نر نحن الموقعيقن

…………………………………………………………………………………………….……… 
م أحكا( وعماًل ب1ة  )عــيلهندسا تلخدماعقد ال  روط العامةشلا نم( س-00) مقر ة داما قد اطلعنا على ما ورد تحت الننأ

 باتعأو أ تراشاستالاب أتعا أو تالو لعمميع ابج فيهر ل نقوصاأل حسب موقعلنا من قب اً عوقم فق إقراراً نر ة مادلاهذه 
" نخريآلالى " إ دفعها على قافتال ا أو اهعفد وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم ةأو غيرها المباشرة وغير المباشر ء الكلو ا

ر أو غير شمبال شكبفع دست كانتأو  فعهاتم د ءً او س هادفعت وسبب منولرى خعات األالدفمفصاًل لهذه  اً فًا وصيط فقونر 
أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو  اريين من الباطن أو نيابًة عنهمتشاسبل ق نم عنا أو بةً يان أوا لنبن قمر شابم
أو  اهسنف/ المزاودة  صةاقلمنا عملية د أوبتنفيذ هذا العق ةصاض الخو ر عيم الدقتى لإدعوة لعلق باتا يميف  لهم، وذيلثمم
 .فعالً ه ذفيأجل تنن م أود عقالم ابر إلي ر جتتي ات الوضاالمف أو اريشستحالة على االاإل
ثال ملا ليبعلى سي ذل  ما فب تاعفد أي دو جو  نلى الفريق األول على الفور عيًا إونتعهد بأن نقدم تصريحًا خط كما

 اميق ىلق عونوافا مك الً ث أو دحيما أيه لدفعا باإلزامن خيار ت بالدفع أو ناامقي خي  بتار وذل وصفًا مفصاًل لسبب هذه الدفعات
بأحكام  انلل من قبال خإ وأاله حال حدوث أي مخالفة عمشار إليها ألا  ةداملا تحت ةنيبملاجراءات اإل ذخاتبال واأل  يقالفر 
 تنفيذ كل ما ورد في هذه المادة.ب زملتنو  هامن ( 1/س/00دة ) املا

 
 ًا فــــي            /        /ير حر ت يه نوقعلعو 
 
 ............................……………………………………………شـــاري:الستا مـــــسا
 
 ………………………….................……………………………المفوض بالتوقيــــع:  مسا
 
 ......…………………………………………………………………توقيـــع: لاب ضو فيع المقو ت
 
 ………...................................................................ـــم: ــــاتــــــخلا
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 ه بدفع أي عموالت أو أتعاب مفعات األخرى وفي حال عدم قيالدبالق تعلما ارقر إلام قديت ير اشتسالاى لع
مـن ال وكـل رار المقـدم منـه ، قـإلفـي ا  لـذيذكر  أن هيلع( س-00دة )امالب ةددحملاور مألمن ا أو أي

 ض.ر لععن ا صلفمن قمغلظرف  في رارقع اإلضو  رياشتى االسوعل ه ،رضع فضير س رذا اإلقراه دميق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8112/11/11 29 

 
 ( 6)العقد رقم ق حمل

دفعات الممنوعةلبا قرار متعلقإ  
 

 
 ………………………………………………………………ناهدأ ع إمضائي وخاتمي فيقر أنا المو قأ
 
…………………………………………………………………………………………….……… 
 ………………………………………………………ه نادفي أ انمتخاو  نار نحن الموقعين إمضاءاتقن
 
…………………………………………………………………………………………….……… 

 
 ههذ أحكامب الً معو  ،(1هندسية )عف( من الشروط العامة لعقد الخدمات ال/00ة )دامت الحد تر و ا على م ناا قد اطلعننأ
 ابعأت وأموالت نت عكا ءً او س لغبامبدفع أي  قمن لمبأننا فيه قرار موقعًا من قبلنا حسب األصول ، نقر إنرفق  ةداملا

مادية  ولم نقم  لم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمة  و  شرمبا ريأو غر شمبال شكب ءً اسو ها ير ء أو غاب وكالأتعأو ت رااشتاس
نظر الض بغ، أو  اسطةسواًء مباشرًة أو بالو  ءااألشي ذههثل مم يدتق أولغ ابماله ذثل هم عفدل اتدوعود أو تعهبإعطاء 
ظفيهم أو مو ن أي م وأ مهنع ةً ابنيو أ طنباالن منا يير اشتاس ن قبلم وا أعن ةً يابنو أ ان قبلنتم مقد   لذن كاا ذعما إ

 نذا كاإ النظر عمابغض موظف" " يصر أح الال لاثملا ليذل  على سبلى الفريق األول، ويشمل وكالئهم أو ممثليهم إ
 ةيعملد أو عقلا اهذذ يتنفبة صاخروض الالع ديمتق ىإلة عو ديتعلق بالا يمف ، وذل ال  تصرف بصفة  رسمية  أمي
 .الً عتنفيذه ف ستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجلالا على ةلاحإلا وأ هافسن دةاو مز الة/صناقملا

 
أكان اًء وسو ة طسواالب ومباشرًة أ اءً سو دفعات ه العات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذفد يم أيبأن ال نقوم بتقدونتعهد  امك
يتعلق  أو ممثليهم إلى أي "موظف" فيمام ئهوكال  وهم أفيظمو  من ياً أ وأ اطنالبمن  انييشار ل استقب من أو قبلنا من  لذ

 .  فيذهنأو ت هديدمتو أأو تجديده  بتعديل هذا العقد
 

 /        / يرًا فــــي           ر تح عنوق يهوعل
 ............................……………………………………………ـــاري:تشساالـــــم سا
 ……………...................……………………………………: …ـعــيـبالتوقض م المفو سا
 ......…………………………………………………………………قيـــع: و قيع المفوض بالتو ت
 : ………..................................................................مـــــــــخاتــــلا

 
تعاب أو أي أ أوالت و مأي عع فبد مهياق دمعل حا وفيعة و نمملت الدفعابا قلتعلماقرار إلا مالستشاري تقديا ىلع * 

 رإلقراا ادم هذقي وكل من ال ، نهم ملمقدا رار اإلق يفيذكر ذل  ف( عليه أن /00المادة )بمن األمور المحددة 
 ض.العر عن ل صفمنق غلمر في ظرف راقاإلي وضع تشار يرفض عرضه ، وعلى االسس
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 الشروط الخاصة االضافية 

 
يحق لسلطة وادي االردن قبل التاريخ المحدد لفت  العروض اصدار اية م حق تراها ضرورية لوثائق العطاء  -1

هذه الم حق ا ء ال يتا أ من وثائق العطاء وفي حال واود تعارض او التباس تتقدم هذه الم حق على  وتعتبر
 بقية هذه الوثائق.

 من تاريخ امر المباشرة. أيام( 1تقديم برنامج العمل خ ل مدة ) -2
وافقة السلطة الخطية على المكتل االستشاري تقديم االوراق الثبوتية الخاصة بخبرات وكفاءات الاها  الفني ألخذ م -3

 .واية تفاصيل يراها ضرورية إلكمال االعمال بعد تبليي  باإلحالة وتوقي  االتفاقية
لسلطة وادي االردن الحق في ابعاد اي من الاها  الفني إذا تبين عدم كفاءت  او أخل باي من الشروط دون ذكر  -4

 ل طبيعة العمل.االسبال وعلى المكتل االستشاري استبدال  بالسرعة الممكنة وحس

المراس ت واالتفاقيات بين السلطة والمكتل االستشاري وعقد المقاولة باللية العربية واما التقارير الفنية والمواصفات  -1
 والمخططات فيمكن ان تكون باللية االنالي ية.

 (: ل-12ل( من الشروط العامة التفاقية الخدمات الهندسية يتم اضافة الى البند )-12المادة رقم ) -1

 مهندس مندول عن صاحل العمل.

 يتحمل االستشاري امي  مصاريف التنق ت والسكن )إذا ل م األمر( لاها ه. -0

يتحمل مكتل االستشاري امي  نفقات اعمال تحريات تربة الموق  حسل الفحوصات واالعماق التي يحددها الكود  -7
 على المبيعات.كما ورد في كود استط ع الموق  شام   للضريبة العامة  األردني
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( الخاص8102/  011شروط المشاركة و أسس التقييم الفني للعطاء المركزي رقم )      

عادة تأهيل السد التحويلي في وادي الموجببإعداد الدراسات والتصاميم والوثائق لمشروع  صيانة وا    

 
ة لدى دائرة العطاءات الحكومية  / و ارة االشيال العامة و تدعى المكاتل الهندسية و الشركات االستشارية المؤهلأوال : 

المصنفة لدى نقابة المهندسين األردنيين بموال  )أ( أو )ل(االسكان في ماال المياه  و الصرف الصحي  بالفئة االولى 
كة بالعطاء أع ه شهادة حديثة صادرة عن هذه النقابة  ) يال أن ال يكون قد مضى عليها أكثر من ث ثين يوما ( للمشار 

-وفقا لما يلي  :   
 

 ثانيا : وصف منطقة المشروع :
عادة تأهيل السد التحويلي في وادي الموالإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء لمشروع  حيث   صيانة وا 

ول وطرق المعالاة ااراء تقييم للوض  الحالي وبيان كافة المشاكل والعيول المواودة والمقترحات للحل يهدف المشروع إلى
  :المناسبة إلعادة التأهيل بحيث يشمل العمل  على سبيل المثال ال الحصر  كل من

 
عادة تأهيل المأخذ والسد التحويلي بامي  ملحقاتهما. -  صيانة وا 
تصميم نظام اشعار مبكر بالفيضانات واتمتة األنظمة التشييلية المواودة حاليا  والتحكم بها من خ ل نظام  -

 دا(.)السكا
 تصميم خط ناقل إضافي يصل ما بين السد التحويلي والبرك الترسيبية. -
 تصميم حمايات لمحطة ضخ الموال من الفيضانات ومعالاة آثارها. -
 تصميم محطة ضخ مستقلة إليصال االحتيااات المائية الى المناطق الانوبية. -

 
 ثالثا  : وصف الخدمات الهندسية :

  المساحية ال  مة لتقييم الوض  الحالي للسد التحويلي  االعمالال يارات الميدانية و 

 .تقديم تصاميم متكاملة م  تقارير تصميمية لألعمال المطلوبة 
 .تقديم مخططات ومواصفات فنية خاصة وعامة واداول الكميات 

 وعلى ضوء ما ذكر على االستشاري القيام بما يلي:

عادة تأهيل السد التحويلي في وادي الموالصيانة و اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء ل .1  .ا 

 على االستشاري الرد على استفسارات المقاولين عند طرح العطاء. .2

 على االستشاري الحصول على كل المعلومات ال  مة إلناا  الدراسات من كافة الاهات المعنية. .3
 على االستشاري المشاركة في  يارة الموق  عند طرح العطاء. .4

 تسليم الموق  الى المقاول الذي سيحال علي  العطاء.على االستشاري  .1

 
 رابعا": طريقة تقديم العروض

تقدم العروض في ميلف ميلق يتضمن العرض المالي ويكتل علي  "العرض المالي" وكتال الت ام بتعيين الكادر الفني 
عادة تأهيل السد المطلول ويتم وضعهما في ميلف مختوم ويكتل علي  مشروع ) التحويلي في وادي صيانة وا 

   (.الموجب
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( العرض المالي4-1  
 يال أن يشتمل العرض المالي على:

  الهندسية.تقديم العرض المالي على النموذج المخصص في اتفاقية الخدمات 
   الفني.تقديم تحليل مالي مفصل لرواتل الاها 
  المتطلبات.م  لكافة الدعم المكتبي شا وبحيث يكونتقديم تحليل مالي مفصل لدعم المكتل الرئيسي 

  أن تكون االسعار الواردة في العرض المالي شاملة ألية رسوم أو ضرائل نتياة العمل في االتفاقية بما
 المبيعات.فيها الضريبة العامة على 

 
االستشاري خبرات( 4-2  

  الفني الذي سيقوم يطلل من االستشاري بعد احالة العطاء علي  أن يبين أسماء ومؤه ت والخبرات المتخصصة للاها
( من كافة االختصاصات الم ئمة لطبيعة المشروع موضحا  ما يلي:1-4بأعمال الدراسة والوارد في البند )  

 المسمى الوظيفي لكل شخص 
  تحديد مهمة كل شخص من أفراد اها  االستشاري 

  الخبرة العامة للشخص 
 .الخبرة المتخصصة للشخص وخبرات  في المشاري  المماثلة 
 د سنوات العمل ضمن كادر المكتل عد 

 

 المكتل. ومختوم بخاتم( على المناقص تقديم نسخة من الوثائق األصلية كاملة بحيث تكون موقعة من  3 – 4
            

 وختم  بخاتم والتوقي  علي المرفق م  الوثائق  االختصاصتعبئة نموذج مطابقة رؤساء  االستشاريمن  ( يطلل4- 4 
رفاق  العروض.  م  المكتل وا 

 
 الدراسة: بأعمالالجهاز الفني المطلوب للقيام ( 4-1

ان يقدم لصاحل العمل اسماء ومؤه ت الكوادر الفنية  االتفاقية باإلحالة وتوقي تبليي   يطلل من االستشاري بعد
 (:2-4ادناه ليتم دراستها من قبل  بموال البند ) المبينة

 .( سنوات0مشاري  مشابهة ) التصاميم فيخبرة متخصصة في أعمال الدراسات أو ( سنة و 11عامة )مدير مشروع بخبرة  - 
  .مشابهة التصاميم لمشاري ( سنوات في أعمال الدراسات أو 1) سنوات منها( 17) مدني بخبرةمهندس  -
 .شابهةم أو لمشاري ( سنوات في أعمال الدراسات أو التصاميم 1) سنوات منها( 17مهندس كهروميكانيك بخبرة ) -
 ( سنوات في أعمال الدراسات أو االشراف أو التنفيذ لمشاري  مشابهة.1( سنوات منها )0مساح بخبرة ) -
 .( سنوات1رسام بخبرة ) -

 
 

  %(منإجماليبدالتاألتعابشامالًضريبةالمبيعات11تقدمكفالةحسناألداءبنسبة)خامسا": 

 
ض  المالي كتال الت ام بتقديم بوليصة تأمين مهني على المشروع يطلل من االستشاري أن يرفق م  عر  ":سادسا

(Professional Indemnity Insurance)  وفق القيمة والشروط والمتطلبات التي يحددها صاحل العمل  أو تقديم
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السكان رقم بوليصة تأمين مهني سنوية وفق القيمة والشروط والمتطلبات الواردة في تعميم معالي و ير األشيال العامة وا
 إذا تم االحالة علي . 11/3/2777تاريخ  4/30/400ع/

 

 سابعا": سيتم التعامل مع العروض المالية للمكاتب المؤهلة بتطبيق األسس والشروط التالية: -
 المناقصين.دراسة العروض المالية لكافة  سيتم-1
 
 -تالي: من تنطبق علي  المعادلة الوسطية وعلى النحو الاالحالة على  ستتم-2
 

 سترتل األسعار المتقدمة من االستشاريين ترتيبا  تنا ليا   . أ
سيؤخذ السعر الوسطي لألرقام المقدمة فإن كان عدد االستشاريين المتقدمين فرديأ  فسيؤخذ سعر صاحل التقديم  . ل

كون الوسط هو السعر الوسطي  أما إذا كان عدد المتقدمين  وايا  فيؤخذ المتقدمان الوسط حسل الترتيل وي
 صاحل التقديم الوسط الثاني )األقل( هو السعر الوسطي.

 %( من السعر الوسطي.37سيخرج  من التنافس كل من ي يد أو يقل سعره عن ) . ت
 يستخرج  السعر المعدل من األسعار الباقية وذلك بام  هذه األسعار وتقسيمها على العدد الباقي. . ث
(  4%( األقل من معدل السعر المبين في البند )17د )سيحال العطاء على أقل األسعار الذي يق  ضمن حدو  . ج

%( األقل حتى 17أع ه وفي حالة عدم واود مثل هذا السعر تتم اإلحالة على السعر األدنى مباشرة بعد حدود )
 ( أع ه.3لو كان صاحل هذا السعر من الذين تم استبعادهم بموال البند )

( أع ه تعني أن السعر المساوي لمعدل السعر 1ر( الوارد في )% األقل من معدل السع17إن عبارة )ضمن حدود  . ح
 غير مشمولة ضمن هذه الحدود

 إذا تعذر تطبيق المعادلة وفقا  لهذه األسس   تتم اإلحالة على أقل األسعار المتقدمة للعطاء. . خ
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 العطاءات الحكومية المحالة   -(    1جدول رقم ) 
 عليه كما هو مبين أدناه : هذا العطاء تعبئة حجم التزام المكتب عن العطاءات الحكومية المحالةب ينالمشارك االستشاريينيطلب من جميع 

 
تاريخ إنجاز 

العمل 
 المتوقع

 
مدة العطاء 
 األصلية

 
تاريخ 
 المباشرة

 
 أسم صاحب العمل

 
 نسبة حجم االلتزام الحالي بالدينار

 
 رقم وأسم العطاء

 
 الرقم

نسبة اإلنجاز     
 لتاريخه

   تصميم إشراف هماكلي

          

          

          

          

          

          

          

          

 مالحظات:
 بالكامل مسئوليتهاأتحمل أشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة و                           كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضًا للرفض      -
  .أخرىفحات إذا كان النموذج ال يكفي ، يمكن إرفاق ص  -

 المفوض بالتوقيع : أسم                                
 التوقيــــع والخاتم :                                                      
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 الوضع المؤسسي   -(    0جدول رقم ) 
بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناه والمتعلق بالوض  المؤسسي م  بيان أسماء الشركاء الذين التحقوا أو تركوا  ينالمشارك الستشاريينايطلل من امي  

 المكتل
أسماء الشركاء الذين التحقوا  تاريخ االلتحاق

 بالشركة أو بالمكتب
أو أسماء الشركاء الذين تركوا الشركة  تاريخ التر  أسباب التر 

 المكتب
 الرقم أسماء الشركاء بتاريخ آخر تعديل

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 -مالحظات :
  بالكامل . مسئوليتها اشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل                 ترفق شهادات السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للشركاء الجدد . -1
 أسم المفوض بالتوقيع :      ترفق شهادة من نقابة المهندسين ووزارة الصناعة والتجارة بأسماء الشركاء عند التأهيل  -2

 التوقيـــع والخاتم :                وبأسماء الشركاء حاليًا . 
 .كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضًا للرفض   -3
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 رؤساء االختصاص ومساعديهم   -(    3جدول رقم ) 
 بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناه والمتعلق  برؤساء االختصاص ومساعديهم الحاليـين والذين تركوا العمل وبيان التعديالت التي ينالمشارك االستشاريينيطلب من جميع 

 جرت عليهم منذ آخر تأهيل خاص بكل منهم
 

تاريخ التر  إذا  تر أسباب ال
 تغير أي منهما

 أسم رئيس االختصاص والمساعد
 بتاريخ آخر تعديل

أسم رئيس االختصاص والمساعد  تاريخ االلتحاق
 الحالي

 الرقم االختصاص

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 -مالحظات :
 بالكامل  مسئوليتهاأشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل                               للكوادر الجديدة بعد آخر تأهيل.ترفق شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخبرة   -1
  ترفق شهادة من نقابة المهندسين باالختصاصات وأسماء المهندسين . -8

 قيع :أسم المفوض بالتو 
  كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضًا للرفض .  -3

    التوقيـع والخاتــم  :


