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   المملكة االردنيـة الهاشميـة
 وزارة األشغال العامة واالسكان

 
 
 51/8112 العطاء المركزي رقم 

بين مدينتي عمان  السريع  مشروع تنفيذ حافالت التردد على الخاص باالشراف
 (ثالثهال )الحزمهوالزرقاء 

 (8عقد خدمـات هندسيـة )ع
 

  هامة مالحظة
على المناقصين االلتزام بسحب وثيقة العطاء من موقع دائرة العطاءات الحكومية و طباعة النموذج        

كما هو بدون اجراء اي تعديل عليه او اعادة انتاجه او طباعة نسخة بديلة حيث ان هذه النسخة هي 
( و تحتوي توقيع حي وختم الوزارة وختم دائرة العطاءات ، و يتم تعبئة  PDFنسخة ملف الكتـــروني ) 

 النماذج بقلم حبر ازرق و يمنع الكشط و الشطب و استخدام الطامس.
و لن يقبل استخدام غير هذا النموذج و سوف يستبعد من المناقصة اي مناقص مخالف قام       

المشار اليه اعاله )المختوم بختم دائرة العطاءات (  باستخدام او انتاج نموذج عرض معدل غير النموذج
 مهما كانت األسباب.
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 51/8112  العطاء المركزي رقم
 
 

 وزارة االشغال العامة واالسكان :الفريق األول صاحب العمل
 

 :......................................... الفريق الثاني االستشـاري
 
  (  8112  / 51 )     :  ـــاءـــــــــــــــــــــــالعطــ مـــــــــــــــــــــرقـــ
 

 :......................................... دـــــــــــــــع العقـــــــــــــتاريخ توقي
 
 ( شهر.  82 )        :  دـــــــــــــــــــــــــــــــــدة العقــــــــــــــــــــــــم
 

 ..ة:.......................................ـــــــــد المقبولـــــــــــــقيمـــة العق
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



روع تنفيذ حافالت مشالخاص باالشراف على  2018/ 15العطاء المركزي رقم 

 التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء )الحزمه الثالثه(

 
 

Page 3 of 65 

 

 (: الفهرس8عقد خدمات هندسية )ع
 

 رقم الصفحة الموضوع
 3          الفهرس
 5   العقد ةاتفاقي

 7 الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية
 7        التعاريف -( 1المادة )
 9      نطاق العمل بالعقد -( 8المادة )
 9      اللغة والقانون المعتمدان -( 3المادة )
 9       الضرائب والرسوم -( 2المادة )
 11       كفالة حسن األداء -( 5المادة )
 11       مستوى األداء -( 6المادة )
 11     العقد، المباشرة سريان –( 7المادة )
 11      واجبات االستشاري -( 2المادة )
 11      التنازل والعقود الفرعية -( 9المادة )
 18      تحريات استطالع الموقع -( 11المادة )
 18     التغييرات واألعمال اإلضافية –( 11المادة )
 18     التقصير من جانب االستشاري -( 18المادة )
 15 العملإنهاء العقد من قبل صاحب  -( 13المادة )
 15     إنهاء العقد من قبل االستشاري -( 12المادة )
 15      مسؤوليات صاحب العمل -( 15المادة )
 16       العمل ةمد -( 16المادة )
 16       بدل األتعاب -( 17المادة )
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 17     تدريب موظفي صاحب العمل -( 12المادة )
 17   العمل واالستشاري فات بين صاحبتسوية الخال -( 19المادة )
 12      تعديل التشريعات -( 81المادة )
 19      اإلخطارات العدلية -( 81المادة )
 19       أحكام عامة -( 88المادة )
 83       إقرار المخالصة -( 83المادة )
 82       اإلشعارات -( 82المادة )

 85   مرحلة اإلشرافواجبات االستشاري في  -( 1ملحق العقد رقم )
 82 نموذج كفالة حسن االداء  –( 8ملحق العقد رقم )
 89  عاب االستشاري في مرحلة اإلشرافبدل أت -( 3ملحق العقد رقم )
 31  /أ( بدل أتعاب االستشاري في مرحلة اإلشراف 3ملحق العقد رقم )
 37 عاب االستشاري في مرحلة اإلشراف / ب( خالصة بدل أت 3ملحق العقد رقم )
 32    ( إقرار متعلق بالدفعات األخرى2ملحق العقد رقم )
 39    ( إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة5ملحق العقد رقم )

 21     ( العطاءات الحكومية المحالة1جدول رقم )
 21       ( الوضع المؤسسي8جدول رقم )
 28     االختصاص ومساعديهم( رؤساء 3جدول رقم )
 23 ( تحليل بدل أتعاب الكادر الشهري2جدول رقم )
 22     ( تحليل بدل أتعاب الدعم المكتبي5جدول رقم )

 25 والخاصهشروط المشاركه 
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الخاص  2018/   15 رقمالعطاء المركزي  نموذج اتفاقيــة عقــــد خـدمــات هنـدسـيــــة

 ثالثهلا شروع الباص السريع الحزمهتنفيذ باالشراف على 

 
  

 (   15/2811) عطاء رقـم:
 

شهر ............. سنة ............  حررت هذه االتفاقيــة فــي هــذا اليوم .............. املوافق ...... من
 : بني
 

ـــــــــــــــــــــق ا     وزارة األشـــــــــــــــــــــغال العامـــــــــــــــــــــة واإلســـــــــــــــــــــكان صـــــــــــــــــــــاح  ال  ـــــــــــــــــــــ : ـــــــــــــــــــــاره الفر  علـــــــــــــــــــــ  اع  

 ..............................................................................................ا ميثلـــــــه

 
الثــــــا  علـــــ  اع  ــــــاره الفر ـــــق ..............................................................  االس شــــــــار :

 ..............................................................................................ا ميثلــــــه

 
 ملــا نــاف قــف ق ــ  ب ــر   ملــا نــاف الفر ــق ا    را  ــال ع ا خــو  علــ  شــفمات فنيةفيشــرارو علــ  تنفيــذ املشــر   

 ا  لي:الفر ق الثا  املقفم يليه  فقف مت االتفاق بني الفر قني عل  م
 

 كوف للكل ات  ال  ابري الواردة ع هذا ال قف نفـ  امل ـا  الـواردة ع دفـد عقـف املقا لـة املوحـف لل شـار    -1
 ع حــا   دـــود  و مـــن الشــر ا ال امــة قـــذا ال قــف 1اإلنشــاةية باإلفــافة يت ال  ـــار د الــواردة ع املــادة ف

 اش الر ت   ف ال  ار د الواردة ع هذا ال قف.
 

الوثــاةق املفردــة هدنــاه دــتءال ال   ذــته مــن هــذا ال قــف  ت  ــك ع ة وعهــا  حــفة م كاملــة    كــوف  اع  ــار -2
  ة الوثاةق حس  ال سلس  ال ايل: ترتي  ه لو 

 ن اب الق و  م ض نال قرار اإلحالة. -ه 
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 عر  املناقخة. -ب 
 .ل  ال قفال  لي ات لل شدنني ع املناقخة  دعوة ال طاء  املالحق اليت تخفر ق   ال وقي  ع -ج 
 الشر ا اخلاصة لل قف. -د 
 ا س  املرد ية. -ه 
 الشر ا ال امة. -  

 
 د نار هرد . ).............................................(ال قف املق ولة رق ال: قي ة-ه -3

 د نار هرد . )..................................................................( ن ابةل:
 

 . شهر و24    فال قف:  مفة-ب
 

   هف الفر ق الثا  ب قف ـــم اخلفمـات اقنفسية املطلوبة منه ع هذا ال قف  يجنازها  فقال للشر ا  -4
  امل طل ات الواردة فيه.

 
   هف الفر ق ا    باف  فف  للفر ق الثا  قي ة ال قف فبف  هت ابهو ع املواعيف  با سلوب احملفد لذلك  -5

 لقاء قيام الفر ق الثا  ب قفمي اخلفمات اقنفسية املطلوبة منه مبود  هذا ال قف. منهو 3امللحق رقم فع 
 

  بناءل عل  ما ذنر هعاله  درى توقي  هذا ال قف  يبرامه ع ال ار خ املذنور هعاله:
 الفريق الثاني                                                    الفريق األول 
 (الستــشـاري)ا                               ل(                 صـاحب العمــ)

 ..:.............................االســــم      :..........................                       االســــم
 ..............................: الوظيفة     : ..........................                      الوظيفة
 :...............................ال وقيــ       :...........................                     ال وقيــ 

 

  قف شهف عل  ذلك:                                            قف شهف عل  ذلك:
 ..:.............................االســــم                     :..........................      االســــم
 : ..............................الوظيفة    : ..........................                      الوظيفة
 :...............................ال وقيــ      :...........................                     ال وقيــ 
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 الشـروط العامة لعقد الخدمات الهندسية 
 

 (: التعاريف:1المـادة )
 

 كــوف للكل ــات  املخــطلحات ال اليــة حيث ــا  ردت ع هــذا ال قــف امل ــا  املمخخــة قــا هدنــاه  ن ــا هف الكل ــات 
 ا شرى  ما مل  ق ض السياق  ري ذلك: القانونيةاليت تشري يت ا شماص ه  الفرقاء تش   الشرنات  الكيانات 

 
 حكومة امل لكة ا ردنية اقامشية. الحكومـــة:

الفر ــــق املشــــار يليــــه ع هــــذا ال قــــف نفر ــــق ه    نــــذلك شلفــــا ه القــــانونيوف  الــــذ     اقــــف مــــ   صــــاحب العمــــل:
االس شــار  إلجنــاز اخلــفمات اقنفســية الــيت  شــ لها ال قــف  ه  ه  دهــة هشــرى  فوفــها صــاح  ال  ــ  مل ارســة 

 صالحيات  مسؤ ليات الفر ق ا     عل  هف   م يعالم االس شار  بذلك شطيال.
: الشمص الذ    ينه صاح  ال    مل اب ة هع ا  االس شـار  مبودـ  هـذا ال قـف      ـــ  ب العملممثل صاح

 بالخالحيـــات اليت   م حتف فها له من ق   صاح  ال    ن ا جير  يبالغ االس شار  شطيال هبا.
لد املشــار املك ــ  فمك ــ  مهنــفب  مك ــ  ه  شــرنه هنفســية  مك ــ  ه  شــرنة اس شــار ةو ه  ال ــ  :االستشــاري

 يليه ع ال قف نفر ق ثا  الذ  ت اقف م ه صاح  ال     داء اخلفمات اقنفسية  فقال قذا ال قف.
تقـــفمي اخلـــفمات الفنيـــة الالزمـــة لششـــرار علـــ  املشـــر    فقـــال ملـــا هـــو  ـــفد ع هـــذا ال قـــف  الخـــدمات الهندســـية:

  مالحقه  الشر ا اخلاصة هبذا ال قف.
 امل لومـــات الـــيت  ار  الغا ـــات  نطـــاق املهـــام املطلوبـــة  الفراســـات  ال يانـــات ا ساســـيةا هـــف األســـس المرجعيـــة:

 ت طي فكرة  افحة عن ط ي ة اخلفمات اقنفسية املطلوبة.
 ال ر  املقفم من االس شار  يت صاح  ال    الجناز اخلفمات اقنفسية مبود  هذا ال قف. عرض المناقصة:
صـاح  ال  ـ  ل ـر  املناقخـة مـ  ه  شـر ا يفـافية اتفـق الفر قـاف عليهـا ق ـ   الق و  الرمسي من كتاب القبول:

 توقي  ال قف  ذلك  فقال لقرار اإلحالة.
 امل لغ اإلمجايل املذنور ع ن اب الق و  مقاب  هداء اخلفمات اقنفسية املطلوبة  فقال لل قف. قيمة العقد المقبولة:

 يت ه  ز ادة ه  نقخاف قف تطره عل  ال قف. قي ة ال قف املق ولة باإلفافة قيمة العقد:
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 املوافقة اخلطية ه  املوافقة الشفو ة اليت   لوها تأنيف شطي. الموافقــة:
/هو مـن هـذا ال قـف 3هـي املـفة احملـفدة ع اتفاقيـة ال قـف  حتـفد لكـ  اش خـاص  ـفدال ع امللحـــق رقـم ف مدة العقـد:

 من ق   صاح  ال   .
 هي الوثاةق املفردة ع هذا ال قف  اليت ت  ك دتء منه. الوثـائـق:
ا رافي  ا مانن  املناطق اليت  قـفمها صـاح  ال  ـ  ه    ينهـا ل نفيـذ ا شـغا  الفاة ـة فيهـا   نـذلك  الموقــع:

 ه  همانن هشرى  نص عليها ال قف حتف فال عل  اع  ارها دتءاُ من املوق .
ه  امل الغ املفردة ع شالصة بف  ا ت اب  املمخخة للخـرر علـ  ه  هع ـا  ه  : هي امل لغ المبالغ االحتياطية

 شفمات هشرى حتفد بال قف  حيفد بنف منفخ  لك  منها ع شالصة بف  ا ت اب.
: املوظـــد الرمســـي ه  املســـ مفم ه  امل ثـــ  ه  الونيـــ  لـــفى صـــاح  ال  ـــ  ه  مـــن ميثلـــه صـــاح  ال  ـــ  الموظـــف

 املؤسسات ا كومية  الشرنات اليت تساهم هبا ا كومة.  ش   ذلك ال املني لفى 
 ا شماص من  ري املوظفني. اآلخرين:

: هـي مجيـ  ال  ـوالت ه  هت ـاب االس شـارات ه  هت ـاب الـونالء ه   ريهـا امل اشـرة   ـري امل اشـرة الدفعات األخرى
شـر نا   شـ   ذلـك ال خـر   علـ   ه  شيء ذ  قي ة ماد ة دف ها االس شار  ه  مت االتفاق عل  دف هـا يت ااآ

س ي  املثا  ال ا خر  صفال مفخالل قذه الـفف ات  سـ  ها سـواء مت دف هـا ه  نانـف سـ فف  بشـك  م اشـر ه   ـري 
م اشــر مــن ق ــ  االس شــار  ه  نيابــةل عنــه   ه  مــن ق ــ  اس شــار يه ه  نيابــةل عــنهم ه  ه  مــن مــوظفيهم ه   نالةهــم 

 لــق بالــفعوة يت تقــفمي ال ــر   اخلاصــة ب نفيــذ هــذا ال قــف ه  ع ليــة املناقخــة / املــتا دة ه  ممثلــيهم    ذلــك في ــا   
 نفسها  اإلحالة عل  االس شار  ه  املفا فات اليت جتر  إلبرام ال قف من هد  تنفيذه ف الل. 

 ريهـــا : هـــي مجيـــ  امل ـــالغ ســـواء نانـــف ع ـــوالت ه  هت ـــاب اس شـــارات ه  هت ـــاب  نـــالء ه  الـــدفعات الممنوعـــة
دف ف بشك  م اشر ه   ري م اشر ه  ه  شـيء ذ  قي ـة ماد ـة ه  الوعـود ه  ال  هـفات لـفف  مثـ  هـذه امل ـالغ ه  
تقفمي هذه ا شياء سواء م اشرةل ه  بالواسطة  بغض النظر ع ا يذا نـاف ذلـك مت مـن ق ـ  االس شـار  ه  نيابـةل عنـه 

ه  مـــن مـــوظفيهم   نالةهـــم ه  ممثلـــيهم  الـــيت تـــفف  يت ه   ه  مـــن ق ـــ  اس شـــار يه مـــن ال ـــاطن ه  نيابـــةل عـــنهم ه 
اموظــدا  ســواء تخــرر بخــفة رمسيــة هم ال    ذلــك في ــا    لــق بالــفعوة يت تقــفمي ال ــر   اخلاصــة ب نفيــذ هــذا 
ال قــف ه  ع ليــة املناقخــة / املــتا دة نفســها ه  اإلحالــة علــ  االس شــار  ه  املفا فــات الــيت جتــر  إلبــرام ال قــف مــن 

 .نفيذه ف الل   تهد
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 (: نطاق العمل بالعقد:8المـادة )
 

حســ  مــا  ــرد حتف ــفه االشــرار املقــيم  دعــم املك ــ  الرةيســي اإلشــرار علــ  تنفيــذ املشــر    ذلــك مــن شــال  
 الحقال ع هذا ال قف.

 
 (: اللغة والقانون المعتمدان:3المـادة )
 

املراســــالت  الشــــر ا امل  لقــــة بــــه  يال انــــه جيــــوز هف تكــــوف  كــــوف ال قــــف باللغـــــة ال ربيـــــة مبــــا ع ذلــــك مجيــــ   -ه 
املواصفات  املمططات  دفا   الك يات  ال قار ر الفنية باللغة اإلجنليت ـة.  يذا حـرر ال قـف بـاللغ ني ال ربيـة 

  اإلجنليت ة   ق  شالر عل  ال فسري  كوف النص بال ربية هو امل   ف.
 ـــات ا ردنيـــة النافـــذة املف ـــو  علـــ  هـــذا ال قـــف عنـــف ال وقيـــ  عليـــه تســـر  هحكـــام القـــوانني  ا نظ ـــة  ال  لي -ب 

   رد  يليها ع تط يق شر طه.
 

 (: الضرائب والرسوم:2المادة )
 
خيض  هطرار ال قف جل ي  القـوانني  ا نظ ـة  ال  لي ـات امل  ـو  هبـا ع امل لكـة في ـا خيـص الضـراة   الرسـوم  .1

 ياّل يذا  رد نص شالفال لذلك ع ال قف.
علـ  االس شـار  دفـ  رسـوم طوابــ  الـواردات  اجلام ـة ق ـ  توقيـ  ال قــف  حسـ  القـوانني  ا نظ ـة  ال  لي ــات  .2

 اخلاصة بذلك  امل  و  هبا.
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 (: كفالة حسن األداء:5المـادة )
 

 علــ  االس شــار  ب ــف ت لغــه قــرار اإلحالــة  ق ــ  توقيــ  ال قــف هف  قــفم لخــاح  ال  ــ  نفالــة حســن ا داء فــ انة
ل قفميــه اخلــفمات اقنفســية  قيامــه بكامــ  ال تاماتــه مبودــ  ال قــف  ملــفة تت ــف ثالثــة هشــهر علــ  مــفة ال قــف  تكــوف 

 حســ  ذــوذج  مــن قي ــة ال قــف املق ولــة صــادره عــن بنــك ه  مؤسســة ماليــة م   ــفة رمسيــال  و%11فالكفالــة بنســ ة
ف الكفالــة فيحــق لخــاح  ال  ــ   ف ــفها علــ  و   يذا تطلــ  ا مــر  ف ــ2الكفالــة الــوارد ع ملحــق ال قــف رقــم ف

حســاب االس شــار  لثالثــة هشــهر قابلــة لل ذف ــف ملــفد مماثلــة حســ  م طل ــات ســري ال  ــ    علــ  صــاح  ال  ــ  
 اإلفراج عن الكفالة ب ف موافق ه عل  املمالخة النهاةية املقفمة من ق   االس شار   .

 
 (: مستوى األداء:6المـادة )

 
ب ــذ  نــ  عنا ــة  مواظ ــة  داء  اد اتــه املطلوبــة علــ  هعلــ  مســ و ات امل ارســة املهنيــة  اف   ل ــتم االس شــار  -ه 

 ســـ مفم ا شـــماص املـــؤهلني نـــالل ع ةـــا  اش خاصـــه  شكتـــه   اف   لـــم صـــاح  ال  ـــ  بأمســـاء  شـــكات 
 داء املهنفســـني الـــذ ن ســـيقوموف ب قـــفمي اخلـــفمات اقنفســـية.  يذا مـــا حتقـــق لخـــاح  ال  ـــ  بـــأف مســـ وى ا

املهــل للكــادر الفــل لالس شــار  ال   فــق  الفردــة املطلوبــة ف لــ  صــاح  ال  ــ  يبــالغ االس شــار  بــذلك 
 جيـــ  علـــ  االس شـــار  هف  ســـ مفم نـــوادر فنيـــة دف ـــفة يذا لـــتم ا مـــر ل خـــحي  الوفـــ   اف   يـــف  شطيـــال 

الع  ـار املالحظـات الـيت  ودهـه تنظيم الفر ق ال ام  مبـا   فـق  هـذا املطلـ .  علـ  االس شـار  هف  أشـذ ع ا
بشــأ ا ه   طل هــا صــاح  ال  ــ  ه  مــن ميثلــه ع نــ  مــا لــه عالقــة ب قــفمي اخلــفمات اقنفســية موفــو  هــذا 

 ال قف.
يذا ختلــد االس شــار  عــن تقــفمي اخلــفمات الفنيــة باملســ وى املطلــوب في  ــك ذلــك تقخــريال مــن دان ــه   حيــق  -ب 

دـراءات الكفيلـة بـ الع ال قخـري  تخـحي  ا شطـاء  ذلـك ب ـف ينـذار لخاح  ال    ع هذه ا الة اختـاذ اإل
 و من هذا ال قف.12االس شار    ت م اإلدراءات  فقال لل ادة ف
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 المباشرة: (: سريان العقد،7المـادة )
 
 سر اف مف و  ال قف: - ه

  سر  مف و  هذا ال قف ب ف توقي ه من ق   الفر قني.
 امل اشرة: تار خ - ب

ع هع ــا  اإلشــرار مبودــ  ن ــاب شطــي  خــفره صــاح  ال  ــ  يت االس شــار   ــفدال فيــه تــ م امل اشــرة 
 تـار خ امل اشــرة  تـار خ د ام عناصــر اجلهـاز املشــرر باالتفــاق في ـا بــني صـاح  ال  ــ  ه  مـن  فوفــه شطيــال 
ء  االس شار    عل  صاح  ال    هف  راعي يصفار همر امل اشـرة فـ ن مـفة ال تقـ  عـن هسـ و  ق ـ  ال ـف

 حوقا. بأع ا  ال نفيذ لغا ات دراسة املمططات   ثاةق ال طاء  يبفاء الره 
 

 (: واجبات االستشاري:2المـادة )
 

 و املرفق هبذا ال قف.1 قوم االس شار  بأداء الواد ات املنخوص عليها ع امللحق رقم ف
 

 (: التنازل والعقود الفرعية:9المـادة )
 

ه  دـــتء مـــن هـــذا ال قـــف للغـــري ه  هف   هـــف يت ه  اس شـــار  فرعـــي  ال حيـــق لالس شـــار  هف   نـــاز  عـــن .أ
القيــام بــأ  دــتء منــه مــا مل تــنص علــ  ذلــك شــر ا الــفعوة ه  عــر  االس شــار   حيــق لخــاح  ال  ــ  

 و من هذا ال قف.12ف يلغاء ال قف حيا  ه  تخرر  ث ف من هذا الق ي   فقال  حكام املادة
ـــ  ا ـــاالت علـــ  االس شـــار  ا .ب  خـــو  علـــ  موافقـــة مســـ قة مـــن صـــاح  ال  ـــ  علـــ  قيـــام ه   ع مجي

اس شــار  فرعــي بــأ  ع ــ   عليــه هف  قــفم لخــاح  ال  ــ  امل لومــات املطلوبــة عــن ه  اس شــار  فرعــي 
ــــفم نـــذلك عقـــف ال كليـــد  مقـــدن مـــن حيـــو مؤهالتـــه  شكاتـــه  نفاءتـــه إلجنـــاز مثـــ  هـــذا ال  ـــ    اف  قـ

  الفرعــي   كــوف االس شــار  مســؤ الل مســؤ لية ناملــة عــن مجيــ  الفرعــي الــذ  ابــرم بينــه  بــني االس شــار 
 ـ  االس شار  الفرعي ه  مس مفميهاخلفمات اقنفسية   عن ه  شطأ ه  تقخري  نذم عن ع 
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 (: تحريات استطالع الموقع:11المـادة )
 

االس شــار  مراد ــة تقــار ر يذا مت يدــراء حتر ــات اســ طال  املوقــ  شــال  مرحلــة يعــفاد الفراســات  ال خــاميم ف لــ  
حتر ات اس طال  املوق   مقارن ها م  الواق   ال أنف مـن مطابقـة الواقـ  ملـا دـاء ع ال قـار ر بال نسـيق مـ  اس شـار  
اســـ طال  املوقـــ    يعـــالم صـــاح  ال  ـــ  عـــن ه  اشـــ الر بينه ـــا  اســـ فعاء االس شـــار  الـــذ  قـــام ب حر ـــات 

ا مر  م اب ة يدراء ما  لتم مـن ت ـف الت علـ  املمططـات مـ  صـاح  ال  ـ  اس طال  املوق  ل ياف الره  يذا لتم 
  املخ م  املقا  .

 (: التغييرات واألعمال اإلضافية:11المـادة )
 
حيــق لخــاح  ال  ــ  يدــراء ه  ت ــف    ــراه فــر ر ال علــ  اخلــفمات اقنفســية مــن حيــو نوعهــا ه  مقــفارها ه   .أ

ا ت ــاب  التفـاق بــني صـاح  ال  ــ   االس شـار  علــ  بـفالتطلـ  تقــفمي شـفمات هنفســية يفـافية   ــ م ا
 اليت قف تدت  عل  تلك ال غيريات  ا ع ا  اإلفافية.

  ل ــتم االس شــار  بــادراء ال  ــف الت املطلوبــة   ذلــك ب ــف صــف ر ا مــر اخلطــي لــه مــن ق ــ  صــاح  ال  ــ   .ب
االتفـــاق علـــ  بـــفالت االت ــــاب  تث يـــف بـــف  هت ـــاب مؤقـــف لالس شـــار  عـــن هـــذه ال  ـــف الت  حـــ   ـــ م 

  بالشك  النهاةي.
 

 (: التقصير من جانب االستشاري:18المـادة )
 

 التالية:  يعتبر االستشاري مقصراً في أداء عمله إذا حصل أثناء تنفيذ هذا العقد أي من الحاالت -/أ(18)
 
 ه  تأشري  ري مكر ع يجناز ال     الواد ات  تقفمي اخلفمات املطلوبة. -1
 ع ال مبس وى ال   ناس   هصو   هعرار ممارسة املهنة اقنفسية ه  همه  ع هداء مهامه. قفم -2
 و من هذا ال قف.6ختلد عن تغيري ه  من مس مفميه ال املني خمالفا بذلك ال  لي ات احملفدة باملادة ف -3
 قام بال لتمي من ال اطن    دتء من املهام املونولة يليه بف ف موافقة صاح  ال   . -4
 مل  ل تم ب قفمي ع    ليب امل طل ات ا ساسية لل شر  . -5
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 اعسر ه  هص    ري ذ  مالءة مالية  ه  جلأ يت خمالخة لخاحل داةنيه. -6
   2112فقف تأهيله الخادر مبود  ت لي ات تأهي  املكات  اقنفسية  الشرنات االس شار ة لسنة  -7

 
/هو هعــاله ي ــاء ال قــف مبودــ  اإلدــراءات 12رة ف لخــاح  ال  ــ  ع ه  مــن ا ــاالت املنخــوص عليهــا ع الفقــ

 ال الية:
 و  ومال ل خو   املمالفة.21ينذار ه   لالس شار  م  منحه مهلة ملفة ف أواًل: توجيه
و  ومـال ل خـو   14حالة عفم تخو   االس شار  املمالفة    م توديه ينـذار ثـا  لـه مـ  منحـه مـفة ف ثانياً: في

 املمالفة.
ــاً:  حالــة مــر ر فــدة اإلنــذار الثانيــة د ف تخــو   للوفــ  ه  اختــاذ يدــراءات دــادة  مقن ــة إلزالــة ا ســ اب ع ثالث

املمالفــة  حيــق لخــاح  ال  ــ  ي ــاء ال قــف  مخــادرة نفالـــة حســن ا داء ه  دــتء منهــا مبــا   ناســ  مــ  
  هــف يت اس شــار ني ا ع ــا  امل  قيــة    قــوم بان ــا  اخلــفمات املطلوبــة بواســطة هدهتتــه اخلاصــة ه  هف 

 آشر ن القيام مبث  هذه اخلفمات.
 

 تـــ م  اســـ ة االس شـــار  علـــ  مـــا قفمـــه مـــن شـــفمات ل ـــار خ ي ـــاء ال قـــف  ســـومال منـــه ه  فـــر ق مـــن بـــفالت 
ا ت ــــاب  الكلفــــة الــــيت   ك ــــفها صــــاح  ال  ــــ  للفــــدة امل  قيــــة فــــ ن املــــفة احملــــفدة ع بــــفالت ا ت ــــاب  ه  

ر خ ي ــــاء ال قــــف مبوافقــــة الفـــر قني     ـــــم اح ســــاب هــــذه الفر قـــات مــــن ق ــــ  اللذنــــة  ف ـــفات صــــفرت حــــ  تـــا
 /بو من هذه املادة.12املنخوص عليـها بالفقرة ف

 /جو ي اء ال قف فـورال  بـف ف توديـه12حيق لخاح  ال    ع ا االت الطارةة  اخلاصة الواردة ع الفقرة ف رابعاً:
 حس  ما  رد ع الفقرة ثالثال هعاله. ت م  اس ة االس شار   ينذارات 
 
 

أو بعد انتهائها أن  إذا تبين لصاحب العمل أثناء تنفيذ األعمال المشمولة في هذا العقد -/ب(18)
 االستشاري: 

 



روع تنفيذ حافالت مشالخاص باالشراف على  2018/ 15العطاء المركزي رقم 

 التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء )الحزمه الثالثه(

 
 

Page 04 of 65 

 

مل  ك شـــد عيوبـــال  هشطـــاء دوهر ـــة  الـــيت ميكـــن ان شـــافها بـــف ف يدـــراء حســـابات تخـــ ي يه ع ال خـــاميم  -ه 
  ا  ن ا  ردت ع هذه ال خاميم بأشطاةها  / ه .ا صلية   افق عل  تنفيذ ا ع

دـــراء ت ـــف الت علـــ  تخـــاميم ه  مواصـــفات ه  دـــفا   الك يـــات ه  ه  مـــن اقـــام باصـــفار ت لي ـــات ه   -ب 
 ثاةق ال طاء ا شرى هدت ه  قف تـؤد  يت تغيـريات هساسـية فيهـا قـف  ـنذم عنهـا شطـورة علـ  املنشـأ ه  ز ـادة  

عــن قي ــة عطـــاء ال نفيــذ فــاف ذلـــك    ــك تقخــريال مـــن ق ــ  االس شــار   هدهتتـــه ن ــرية  ــري مــكرة ع ال كـــاليد 
ف نفها  قوم صاح  ال    مبماط ة  ز ر ا شغا  ال امة  اإلسـكاف م ينـال تقخـري االس شـار    طلـ  تشـكي  

 جلنة فنية ل حف ف مسؤ لي ه من ذ   اخلكة  االش خاص عل  النحو ال ايل:
 

 رةيسال للذنة -مف ر عام داةرة ال طاءات ا كومية ه  من  فوفه شطيال  .1
 مهنفسال منف بال عن  زارة ا شغا  ال امة  اإلسكاف .2
 مهنفسال منف بال عن نقابة املهنفسني ا ردنيني .3
 مهنفسال منف بال عن هيئة املكات  اقنفسية ع نقابة املهنفسني ا ردنيني .4
 مهنفسال من د واف احملاس ة .5

 
تقـوم هــذه اللذنــة بفراســة نافــة هب ــاد املشــكلة  االتخـا   ال نســيق مــ  اجلهــات امل نيــة  ترفــ  توصــيا ا يت  ز ــر  

ا شغا  ال امـة  اإلسـكاف  ـفدة مسـؤ لية االس شـار   فـاذا نـاف قرارهـا با نثر ـة ه  باإلمجـا  بالنسـ ة ل قخـري 
قـراره ملتمـال االس شـار  مب اجلـة ال قخـري    ـالل ي ـاه  االس شار   مسؤ لي ه عن ا شطاء  ال يوب  خـفر الـوز ر

 التبعات المالية جراء ذلك.مجي  
 

 /أ /رابعا( بما يلي:18تحدد الحاالت الخاصة والطارئة المنصوص عليها في الفقرة ) –/جو 12ف
1- 
2- 
3- 

 لزم ذلك( ترك هذه البنود لتتم تعبئتها من قبل صاحب العمل بحسب خصوصية المشروع في حالة فمت
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 (: إنهاء العقد من قبل صاحب العمل:13المـادة )
 

/هو   ع هــذه ا الــة 12حيــق لخــاح  ال  ــ  ع ه   قــف ي ــاء ال قــف  ســ اب  ــري ا ســ اب الــواردة ع املــادة ف
و  ومــال ل وقيــد ال  ـ  بال قــف  عنــف ال وقــد  ــ م االتفــاق بــني الفــر قني 31 قـوم بأشــ ار االس شــار     طيــه مهلــة ف

  اخلساةر اليت قف   ك فها ن يذة ي اء هذا ال قف. عل  طر قة احملاس ة  ت و ض االس شار  عن ال كاليد الف لية 
 

 (: إنهاء العقد من قبل االستشاري:12المادة )
 

 و  وما من تار خ توقي  اتفاقية ال قف.01يذا مل  خفر صاح  ال    همر امل اشرة شال  فه.
 اس حقاقها.و  ومال من تار خ 61هش  صاح  ال    با فاء االس شار  بالفف ة املس حقة له ب ف فب. 
 هعسر صاح  ال    ه  ت ر  لضاةقة اق خاد ة  ن ه من االس  رار ع تنفيذ ال قف.ج. 

ف نفها عل  االس شار  هف  طال  صاح  ال    يصفار همر امل اشرة ه  تسف ف الفف ة املس حقة له شال  
 قم صاح  ال    باصفار همر عشرة ه ام من ان هاء املفد احملفدة بالفقرة فهو ه  الفقرة فبو هعاله  يذا مل 

امل اشرة  تسف ف الفف ة املس حقة لالس شار  شال  ال شرة ه ام هذه  ه  يذا اعسر صاح  ال    حس  الفقرة 
فجو هعاله  فيحق لالس شار  ي اء ال قف  طل  ت و ضه ال  و ض املناس  النادم عن اإلشال  من ق   

 مبوافقة الفر قني. صاح  ال      ال   اد ال    هبذا ال قف يال
 

 (: مسؤوليات صاحب العمل:15المـادة )
 
 موافاة االس شار  بالفف ات املس حقة له ع املواعيف احملفدة مبود  هذا ال قف. -1
تقـفمي امل لومــات  الوثــاةق امل ــوفرة لف ــه يت االس شــار  مــ  ثــالع نسـخ مــن  ثــاةق عقــف ال نفيــذ  يال انــه  ــري ملــتم  -2

  ثاةق  ون  يت االس شار  ا خو  عليها مبود  ال قف.ب قفمي ه  خمططات ه  
تســ ية مهنــفب ميثلــه لل نســيق بينــه  بــني االس شــار   ليســاعف االس شــار  ع ا خــو  علــ  امل لومــات املــذنورة  -3

 هعاله.
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مساعفة االس شار  ع ا خو  عل  تخار   الفشو  ه  تخـار   ال  ـ     مـن موظفيـه الـذ ن   طلـ  ال قـف  -4
 اس مفامهم.

 علــ  املس شــار  قــوم صــاح  ال  ــ  عــن طر ــق املقــا   ب قــفمي مكاتــ  للذهــاز املشــرر املقــيم ع موقــ  ال  ــ   -5
الــذ  حيــا  عليــه ال طــاء تــأمني االثــاع الــالزم طيلــة مــفة ال  ــ  مــ  ال  ف ــفات املوافــق عليهــا مــن ق ــ  صــاح  

 .له بشك  منفخ  ال     تكوف نلفة االثاع   لة عل  بنود ال طاء  ال  فف  
 تسليـم االس شار  موق  املشر   بـكام  حف ده ه  بشك  ميكن االس شار  من م اشرة مهامه. -6

 
 العمل: (: مدة16المـادة )

 
هي املفة الف لية اليت  س غرقها مقا   ال نفيذ إلجناز املشر    تسلم ا شـغا  مبـا فيهـا ال  ف ـفات الـيت  وافـق عليهـا 

يليها املفة الالزمة إلجناز النواقص  اس المها حس  تقر ر جلنـة تسـلم ا شـغا     ـفد لكـ  صاح  ال    مضافال 
/هو مــــن هـــذا ال قــــف مب رفــــة  موافقــــة صــــاح  ال  ــــ  حســــ  3ع ـــ  ه  اش خــــاص  ــــفد ع امللحــــق ال قــــف رقــــم ف

 مق ضيات ال    ع املشر  .
 األتعاب: (: بدل17المـادة )

 
و املرفـق هبـذا ال قـف مـ  مراعـاة 3مرحلة ا شرار مبود  امللحق ال قـف رقـم فحيفد بف  هت اب االس شار  ع  - ه

 هبذا اخلخوص. 22ما  رد ع ال نود فن او من املادة 
يذا حخـــلف ظـــر ر هثنـــاء ســـر اف هـــذا ال قـــف هدت يت ت ـــف   علـــ  هدـــور  /ه  نلفـــة اســـ مفام الكـــوادر  - ب

ا  قوم  ز ر ا شغا  ال امـة  اإلسـكاف ب شـكي  جلنـة الفنية امل اثلة للكوادر املطلوبة حس  هذا ال قف  ف نفه
هو / 3الفل احملـفدة بـامللحق رقـم ف    م ت ف   بفالت هت اب اجلهاز فنية ل حف ف نس ة ال  ف   عل  ا دور 
 بقرار من  ز ر ا شغا  ال امة  اإلسكاف.
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 (: تدريب موظفي صاحب العمل:12المـادة )
 

مناســــ  مــــن مســــ مفميه  ي ــــاقهم رهــــاز اإلشــــرار لل ــــفرب علــــ  هع ــــا  حيــــق لخــــاح  ال  ــــ  ان ــــفاب عــــفد 
 اإلشرار   فق برنامج   فق عليه بني الفر قني   قوم صاح  ال    بفف  ر ات هم  مس حقا م.

 
 (: تسوية الخالفات بين صاحب العمل واالستشاري:19المـادة )

 
 اإلدراءات ال الية:نتا  ه  شالر قف  نشأ عن هذا ال قف ت م تسو  ه بات ا   أي
 
 (: التسوية الودية:19-1) 
 

يذا صــفر يشــ ار مـــن ه  مــن الفـــر قني بر   ــه ع تســـو ة اخلــالر عــن طر ـــق ال ســو ة الود ـــة ف لــ  الفر ـــق  .أ
و  ومــال مــن تــار خ تســل ه اإلشــ ار هف  رســ  رده شطيــال يت مودــه اإلشــ ار بق ــو  14اآشــر شــال  مــفة ف

 فضها.الفعوة يت ال سو ة الود ة ه  ر 
 ت فه يدراءات ال سو ة الود ة عنفما  وافق الفر ق اآشر عل  ق و  الفعوة يت ال سو ة الود ة. .ب
يذا رفض الفر ـق اآشـر ال سـو ة الود ـة  ه  يذا مل  رسـ  ه  رد يت الفر ـق الـذ   دـه اإلشـ ار شـال  مـفة  .ج

ال ســو ة الود ــة نــأف مل  كــن      مــن و  ومــال امل ينــة ع ال نــف فهو مــن هــذه الفقــرة     ــك طلــ  14ه  ف
 الفر قني ع هذه ا الة امل اشرة ع يدراءات ال حكيم.

  ـوت ال سـو ة الود ـة موفــق  احـف ه  هنثـر مـن ذ   اخلــكة ع نفـ  ةـا  هع ـا  هــذا ال قـف  فقـال ملـا   فــق  .د
ا علــ  هف  قــوم شــمص ه  عليــه الفر قــاف   يذا مل   فقــا علــ  اســم املوفــق ه  املــوفقني جيــوز ق ــا هف   فقــ

 مؤسسة ب  يني املوفق ه  املوفقني.
لل وفـــق ع مجيـــ  مراحـــ  ال ســـو ة الود ـــة هف  طلـــ  مـــن ه  مـــن الفـــر قني تقـــفمي مـــا  لتمـــه مـــن م لومـــات  .ه

  قـــاة   هســـ اب  مســـ نفات   ثـــاةق  ه  هدلـــة هشـــرى   علـــ  املوفـــق هف  ســـاعف الفـــر قني ع ال وصـــ  يت 
   سم باالس قال   ا ياد   اف  سدشف مب ادئ املوفوعية  النتاهة  ال فالة. تسو ة اخلالر  د ال بأسلوب
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عل  الفر قني  املوفق االح فاظ بسـر ة مـا    لـق بـادراءات ال سـو ة الود ـة مبـا ع ذلـك اتفـاق ال سـو ة  يال  .و
 حيث ا  كوف نشره فر ر ال   را  ال نفيذ  ال ط يق.

اخلالر  د ال  فيقوما باعفاد االتفاق  توقي ـه   خـ   اتفـاق ال سـو ة يذا توص  الفر قاف يت اتفاق ل سو ة  .ز
 ق ا. الود ة ب ف توقي ه من الفر قني ملتمال 

و  ومــال علــ  ق ــو  الطــرفني 31تن هــي يدــراءات ال ســو ة الود ــة ب وقيــ  الفــر قني علــ  االتفــاق   ه  مبــر ر ف .ح
و  ومــال مــن تــار خ االتفــاق 61ه  مبــر رف وفــق   ــة   مل  ــ م االتفــاق علــ  املللســري بــادراءات ال ســو ة الود

عل  املوفق ه  تار خ ت ينه د ف ال وص  يت اتفاق تسو ه ه  باش ار شطـي  خـفر عـن املوفـق   ـني فيـه انـه 
ال  ودــف مــا  ســوغ االســ  رار ع دهــود ال ســو ة الود ــة   ه  باشــ ار شطــي  خــفر عــن الفــر قني ه  عــن 

ملوفـــق با ــاء يدـــراءات ال ســو ة الود ـــة  ع مجيــ  ا ـــاالت علــ  املوفـــق هف هحــفمها يت الفر ـــق اآشــر  ات ا
 قفم تقر رال ر ي  ما توص  يليـه مـن  قـاة   بينـات ع موفـو  اخلـالر هثنـاء قيامـه ب  ـ  املوفـق  تسـلي ه 

 يت الفر قني م   افر دلسات ال وفيق.
  اشـــر ع اختـــاذ ه  يدـــراءات حتكي يـــة ه   ال جيـــوز    مـــن الفـــر قني هثنـــاء يدـــراءات ال ســـو ة الود ـــة  هف .ط

 قضاةية.
 

 (: التحكيـم:19-8)
 

و هعــاله ف نفةــذ  ــ م اللذــوء يت تســو ة 1-10ع حالــة عــفم ال وصــ  يت تســو ة  د ــة  فقــال  حكــام املــادة ف
 اخلالر بأسلوب ال حكيم مبود  قانوف ال حكيم ا رد  السار  املف و .

 
 ت:(: تعديل التشريعا81المـادة )

 
 ـفف  لالس شــار  ه  م ــالغ يفــافية  دتــ  عليــه دف هــا خلت نــة الف لــة ن يذــة ل  ــف   ال شــر  ات ه  لفــر   - ه

 ه  رسوم ه  فراة  دف فة ب ف موعف ي فا  عر   املناقخات.
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همــا يذا دــرى ختفــيض رمســي علــ  ه  مــن الرســوم  الضــراة  املــذنورة بــالفقرة فهو هعــاله ب ــف موعــف ي ــفا   - ب
 املناقخات  ف نفها حيق للفر ق ا    حسم تلك ال مفيضات من اس حقاقات االس شار .عر   

 
 العدلية: (: اإلخطارات81المادة )

 
ال حادة ل  اد  االشطارات ال فلية بني الفر قني مل ارس ه ا ه  حق من حقوقه ا ال قف ـة ه  القانونيـة  ت  ـك ه  

اآشـــر علـــ  عنوانـــه املث ـــف هبـــذا ال قـــف مبثابـــة هشطـــار عـــفيل ع مجيـــ  رســـالة مســـذلة مرســـلة مـــن ه  فر ـــق للفر ـــق 
 ا حوا .
 (: أحكام عامة:88المـادة )

 
 عل  االس شار  االل تام مب طل ات الكودات السار ة املف و  عنف امل اشرة بال   .  .أ
   ال حيــق يف مجيــ  املمططــات   ثــاةق ال طــاء  امل لومــات امل  لقــة هبــذا املشــر   هــي ملــك لخــاح  ال  ــ .ب

 لالس شار  ال خرر هبا بأ  شك  من ا شكا  يال ب ف موافقة صاح  ال    اخلطية عل  ذلك.
يذا ان شــد ه  شطــأ ه  نقـــص ع املمططــات ه  ع  ثـــاةق ال طــاء ع مرحلــة ال نفيـــذ الف لــي لل شـــر     .ج

مـــن شـــال   ف لـــ  االس شـــار  هف  قـــوم بـــابالغ صـــاح  ال  ـــ  عنهـــا فـــورال   هف   لـــم املهنـــفب املخـــ م
 صاح  ال    عن ط ي ة تلك ا شطاء    اب  املخ م خبخوصها.

 جي  عل  االس شار  ال قيف باع  اد املواد  املن ذات الخناعية املنخوص عليها ع  ثاةق عطاء ال نفيذ. .د
ال نــا  ن: ال تشــك  ال نــا  ن الــواردة ع هــذا ال قــف دــتءال منهــا  ال تؤشــذ ع االع  ــار لــفى تفســري شــر ا  .ه

 ل قف ه  مض ونه.ا
 تنخرر صيغة املفرد يت اجل    ال ك  بال ك   فقال ملق ض  القر نة. اجل  : املفرد  .و
امل ي ــات: جيــ  هف  شــ   الســ ر املقــفم الضــر  ة ال امــة علــ  امل ي ــات  لــن  ــ م يفــراد بنــف شــاص  فــر  ة .ز

 بالضر  ة. 
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هنفســني ال ــاملني هبــذا ال قــف عنــف تقــفمي علــ  االس شــار  ال قيــف ال ــام با ــف ا دا للر اتــ  الشــهر ة لل  .ح
عرفــه  الــذ  حتــفده نقابــة املهنفســني ا ردنيــني مضــافة يليــه املخــار د  ا ربــان  نــ  اسـ شـــار  ال   قـــيف 

 بذلك ه   قــوم باح ـساب ر اتـ  قؤالء املهنفسني اق  من ذلك سي م اس   اد عرفه.
و امل  لقـــــة الذـــــم االل ـــــتام 5,  4,  3,  2,  1ة ف طلـــــ  مـــــن االس شـــــار  احمللـــــي ت  ئـــــة اجلـــــفا   املرفقـــــ .ط

  بالوف  املؤسسي  ر ساء االش خاص  حتلي  بف  هت اب الكادر الفل الشهر   الفعم املك يب.
 حتفد شر ا ال أهي   ال قييم الفل اخلاصة هبذا املشر   بالشر ا اخلاصة فيف طل فو. .ي
 ة مــن صــحة  دقــة امل لومــات  الوثــاةق املقفمــة مــن حيــق لخــاح  ال  ــ  ال أنــف بالطر قــة الــيت  راهــا مناســ .ك

 االس شار .
عل  االس شار  االل تام بال  لي ات الخادرة عن نقابة املهنفسني مبـا    لـق با ع ـا  اإلنشـاةية  امل  ار ـة  .ل

  الكهرباةية  امليكانيكية  شالفها.
و  770و  ف777 فقال ملا  رد ع املـواد فتكوف املسؤ لية املفنية  القانونية لل هنفب املخ م  /ه  املشرر  .م

بغـــض النظـــر ع ـــا  ـــرد ع هـــذا ال قـــف هبـــذا  1076و لســـنة 43و مـــن القـــانوف املـــف  ا رد  رقـــم ف701ف
 اخلخوص.

اش خاصات اقنفسـة املم لفـة راق ني مبهنفسني حف ثي ال مرج ع جيوز لخاح  ال    االس  افة عن امل .ن
 ع ةا  االش خاصات املطلوبة.

االس شار  هف  فرب يعفاد اجلهاز املقيم الالزمـة  هف  قـفم لخـاح  ال  ـ  نشـفال با عـفاد الالزمـة  عل  .س
م تامنــة مــ  برنــامج تنفيــذ ا شــغا  مــن ق ــ  املقــا     ــ م ت يــني هفــراد هــذا اجلهــاز حســ  حادــة ال  ــ  

ا ادـــة  ذلـــك ا قيقيـــة مبوافقـــة مســـ قة مـــن صـــاح  ال  ـــ      ـــاد النظـــر ع هعـــفاد اجلهـــاز نل ـــا دعـــف 
بت ادتــه ه  بانقاصــه مبوافقــة الفــر قني   ع حالــة حادــة املشــر    عــفاد يفــافية مــن دهــاز اإلشــرار املقــيم 
 اق نا  صاح  ال    بذلك  موافق ه    م ال  يـني  تفف  بف  ا ت اب حس  ما هو م ـني بـامللحق رقـم 

 هو من هذا ال قف.-3ف
 الفف ات ا شرى: .ع

و املرفـق هبـذا ال قـف ر يـ  االـفف ات ا شـرىا  الـيت دف هـا ه  مت 4ع امللحـق رقـم ف لقف صرن االس شار  -1
االتفــــاق علــــ  دف هــــا يت ااآشــــر نا   علــــ  االس شــــار  تقــــفمي  صــــفال مفخــــالل قــــذه الــــفف ات ا شــــرى 
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  س  ها سواء مت دف ها ه  نانف سـ فف  بشـك  م اشـر ه   ـري م اشـر مـن ق لـه ه  نيابـة عنـه   ه  مـن ق ـ 
اس شــار ني مـــن ال ــاطن ه  نيابـــة عــنهم ه  ه  مـــن مــوظفيهم ه   نالةهـــم ه  ممثلــيهم    ذلـــك في ــا    لـــق 
بالفعوة يت تقفمي ال ر   اخلاصـة ب نفيـذ هـذا ال قـف ه  ع ليـة املناقخـة / املـتا دة نفسـها ه  اإلحالـة علـ  

الل ,ن ـا    هـف االس شـار  بـأف االس شار  ه  املفا فات الـيت جتـر  إلبـرام ال قـف ه  مـن هدـ  تنفيـذه ف ـ
 قــفم تخــرحيال شطيـــال يت الفر ــق ا    علـــ  الفــور عـــن  دــود ه  دف ــات هشـــرى مبــا ع ذلـــك علــ  ســـ ي  
املثـــا   صـــفال مفخـــالل لســـ   هـــذه الـــفف ات ا شـــرى  ذلـــك ب ـــار خ قيامـــه بالـــفف  ه  تـــار خ يلتامـــه بالـــفف  

 ه ه ا حيفع ه الل.
و مـن هـذه املـادة هف   مـذ 1ه  خمالفـة ه  يشـال  بأحكـام الفقـرة ف /حيق للفر ق ا    ع حـا  حـف ع -2

 ه ال من اإلدراءات ال الية ه  مجي ها  ذلك مبحض حر  ه  اش ياره:
 /هو من ال قف.12هف  نهي هذا ال قف م  مراعاة نخوص املادة ف -ه 
لــــغ هف خيخــــم مــــن امل ــــالغ املســــ حقة لالس شــــار  مبودــــ  هــــذا ال قــــف م لغــــال  ســــا   ففــــ فيو م  -ب 

 الفف ات امل نوعة.
هف  طالــــ  االس شــــار  بــــأف  ــــفف  يت الفر ــــق ا     علــــ  الفــــور م لغــــال  ســــا   ففــــ فيو م لــــغ  -ج 

الفف ات ا شرى   قـر االس شـار  مبودـ  هـذا ال نـف مبوافق ـه  ـري القابلـة للـنقض علـ  االسـ ذابة 
 الفور ة ملث  هذه املطال ة.

قاف بأف ة ـو  امل ـالغ الـيت حيـق للفر ـق ا    تقافـيها مبودـ  و هدناه   خرن الفر 4م  مراعاة الفقرة ف /
 و لن   ذا ز فف فيو ة و  م الغ الفف ات ا شرى.2هذه الفقرة ف /

 
ــــاطن ه   -3 ــــات الــــيت  كمهــــا مــــ  االس شــــار ني مــــن ال   وافــــق االس شــــار  علــــ  هف  ضــــّ ن مجيــــ  االتفاقي

هال  و هعــاله علــ 2و  ف /1الــواردة ع الفقــرات ف /اجملهــت ن  في ــا خيــص هــذا ال قــف مــوادال مماثلــة ل لــك 
تقــ  هــذه املــواد ع شــف ا عــن نخــوص فالفقــرتني املشــار يليه ــاو  شــر طة هف تــنص هــذه املــواد صــراحة 
عل  حق الفر ق ا    ب نفيـذ هحكـام هـذه املـواد م اشـرة الـق ه  مـن هـؤالء االس شـار ني مـن ال ـاطن ه  

هف  ــت د الفر ــق ا    علــ  الفــور بنســخ ناملــة  مطابقــة  صــ  هــذه اجملهــت ن. ن ــا    هــف االس شــار  
 االتفاقيات مبذـرد ال وقي  عليها  مبا  ث ف ه ا مش  لة عل  هذه املواد.
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ال جيــوز    شــمص هف   ــذر  بــأف نــص املــادة هعــاله  ضــفي صــفة املشــر عية علــ  ه  مــن الــفف ات  -4

ن هــا   هف حقــوق الفر ـق ا    املنخــوص عليهــا ع املــادة ا شـرى يذا نانــف القــوانني  ا نظ ـة النافــذة  
هعــاله هــي باإلفــافة يت ه  حقــوق هشــرى قــف تدتــ  للفر ــق ا    جتــاه االس شــار  ه  ه  طــرر آشــر 

 مبود  القوانني  ا نظ ة النافذة ع امل لكة.
 

 ال قف.   ق  نص املادة هعاله ر ي  فقرا ا سار ال    م ال    به ح  ب ف ي اء هذا -5
 

 امل نوعة: الفف ات   .ف
و بأنـه مل  قـم بـفف  ه    ـف بـفف  ه  مـن 5لقف صـرن االس شـار   ت هـف للفر ـق ا    ع امللحـق رقـم ف -1

االــــفف ات امل نوعــــةا ســــواء م اشــــرةل ه  بالواســــطة    بغــــض النظــــر ع ــــا يذا نــــاف ذلــــك قــــف مت مــــن ق ــــ  
ن ه  نيابـــةل عـــنهم ه  ه  مـــن مـــوظفيهم ه  االس شـــار  ه  نيابـــةل عنـــه ه  مـــن ق ـــ  اس شـــار ني مـــن ال ـــاط

 نالةهم ه  ممثليهم يت الفر ق ا         ش   ذلك علـ  سـ ي  املثـا  ال ا خـر ه  اموظـدا  بغـض 
النظـر ع ــا يذا نــاف   خــرر بخــفة رمسيــة هم ال    ذلـك في ــا    لــق بالــفعوة يت تقــفمي ال ــر   اخلاصــة 

تا دة نفســها ه  اإلحالــة علــ  االس شــار  ه  املفا فــات الــيت ب نفيــذ هــذا ال قــف ه  ع ليــة املناقخــة / املــ
جتــر  إلبــرام ال قــف ه  مــن هدــ  تنفيــذه ف ــالل , ن ــا  ت هــف االس شــار  بــأف ال  قــوم ب قــفمي ه  دف ــات 
ممنوعـــة ه  هف   ـــف ب قـــفمي مثـــ  هـــذه الـــفف ات ســـواءل م اشـــرةل ه  بالواســـطة  ســـواءل هنـــاف ذلـــك مـــن ق ـــ  

 شـــــار ني مـــــن ال ـــــاطن ه  ه  مـــــن مـــــوظفيهم ه   نالةهـــــم ه  ممثلـــــيهم يت ه  االس شـــــار  نفســـــه ه  اس
 اموظدا في ا    لق ب  ف   هذا ال قف ه  جتف فه ه   ف فه ه  تنفيذه. 

 
و مـــن هـــذه املـــادة هف 1حيـــق للفر ـــق ا    ع حـــا  حـــف ع ه  خمالفـــة ه  يشـــال  بأحكـــام الفقـــرة فر/ -2

 مجي ها  ذلك مبحض حر  ه  اش ياره:اإلدراءات ال الية ه     مذ ه ال من

 /هو من ال قف.12هف  نهي هذا ال قف م  مراعاة نخوص املادة ف .أ
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هف خيخــم مــن امل ــالغ املســ حقة لالس شــار  مبودــ  هــذا ال قــف م لغــال  ســا   ففــ فيو م لــغ  .ب
 الفف ات امل نوعة.

ففــ فيو م لــغ  هف  طالــ  االس شــار  بــأف  ــفف  يت الفر ــق ا     علــ  الفــور م لغــال  ســـا   .ج
الــــفف ات امل نوعــــة   قـــــر االس شــــار  مبودــــ  هـــــذا ال نــــف مبوافق ــــه  ـــــري القابلــــة للــــنقض علـــــ  

 االس ذابة الفور ة ملث  هذه املطال ة.
 

و هدنــاه   خــرن الفر قــاف بــأف ة ــو  امل ــالغ الــيت حيــق للفر ــق ا    تقافــيها 4مــ  مراعــاة الفقــرة فر/
 ف فيو ة و  م الغ الفف ات امل نوعة.و لن   ذا ز ف2مبود  هذه الفقرة فر/

 وافــــق االس شــــار  علــــ  هف  ضــــ ن مجيــــ  االتفاقيــــات الــــيت  كمهــــا مــــ  االس شــــار ني مــــن ال ــــاطن ه   -3
 و هعـاله فعلـ 2و  فر/1اجملهت ن  في ا خيص هذا ال قف موادال مماثلـة ل لـك الـواردة ع الفقـرات فر/

املشار يليه او  شر طة هف تنص هذه املـواد صـراحة هال تق  هذه املواد ع شف ا عن نخوص الفقرتني 
عل  حـق الفر ـق ا    ب نفيـذ هحكـام هـذه املـواد م اشـرة الـق ه  مـن هـؤالء االس شـار ني مـن ال ـاطن 
ه  اجملهــت ن. ن ــا    هــف االس شــار  هف  ــت د الفر ــق ا    علــ  الفــور بنســخ ناملــة  مطابقــة  صــ  

 ا  مبا  ث ف ه ا مش  لة عل  هذه املواد.هذه االتفاقيات مبذرد ال وقي  عليه
 جيــوز    شــمص هف   ــذر  بــأف نــص املــادة هعــاله  ضــفي صــفة املشــر عية علــ  ه  مــن الــفف ات ال -4

امل نوعـــة يذا نانـــف القـــوانني  ا نظ ـــة النافـــذة  ن هـــا   هف حقـــوق الفر ـــق ا    املنخـــوص عليهـــا ع 
قـــف تدتـــ  للفر ـــق ا    جتـــاه االس شـــار  ه  ه  املـــادة هعـــاله هـــي باإلفـــافة يت ه  حقـــوق هشـــرى 

 طرر آشر مبود  القوانني  ا نظ ة النافذة ع امل لكة.
   ق  نص املادة هعاله ر ي  فقرا ا سار ال    م ال    به ح  ب ف ي اء هذا ال قف. -5

 (: إقرار المخالصة:83المـادة )
 

علــ  االس شــار  حــا  تقفميــه لكشــد الفف ــة النهاةيــة هف   طــي صــاح  ال  ــ  يقــرار خمالخــة  ث ــف 
فيــه هف نشــد الفف ـــة النهاةيــة  شـــك  ال ســو ة الكاملـــة  النهاةيــة جل يـــ  امل ــالغ املســـ حقة لــه مبودـــ  
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لـــه ال قـــف    شـــدا هال  ســـر  مف ـــو  يقـــرار املمالخـــة يال ب ـــف قـــ ض االس شـــار  لل  ـــالغ املســـ حقة 
 مبود  هذه الفف ة.

 (: اإلشعارات:82المـادة )
 

ت لــــــغ اإلشــــــ ارات  املراســــــالت الــــــيت  خــــــفرها صــــــاح  ال  ــــــ  يت االس شــــــار   تلــــــك الــــــيت  قــــــوم 
االس شــار  بابال هــا يت صــاح  ال  ــ   فقــال  حكــام ال قــف يمــا بالك ــف املســذ  ه  با ــفاعها لــفى 

يت ه  عنــواف آشــر   ينــه نــ  فر ــق قــذه الغا ــة   ــ م املك ــ  الرةيســي لكــ  فر ــق منه ــا  ه  بارســاقا 
 حتف فه تاليال:

 
 

 ............................................................... العمل: صاحب عنوان
 
 
 اري: ..................................................................تشوان االسعن



روع تنفيذ حافالت مشالخاص باالشراف على  2018/ 15العطاء المركزي رقم 

 التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء )الحزمه الثالثه(

 
 

Page 26 of 65 

 

 واجبات االستشاري في مرحلة اإلشراف (1ملحق العقد رقم )
 جهاز اإلشراف: -1

عل  االس شار  توفري اجلهاز الفل لألشرار عل  هشغا  املشر   حس  املؤهالت  الشر ا امل ينة بامللحق رقـم 
/هو  حيــفد ع هــذا امللحــق الكــوادر  ا عــفاد  ســنوات اخلــكة لألدهــتة املقي ــة بشــك  داةــم  لألدهــتة املســانفة 3ف

 املقي ة يفافة يت دعم املك   الرةيسي.  ري 
 /هو.3  م توفري ال نقالت من شال  ال نود اخلاصة بذلك ف ن امللحق رقم ف التنقـــالت: -2
 دعم المكتب الرئيسي: -3

 كوف املكـ   الرةيسـي مسـؤ الل عـن يدارة دهـاز اإلشـرار   قـوم مبهـام فاملهنـفبو املنخـوص عليهـا ع دفـد عقـف 
ف لل شــار   اإلنشــاةية  هــذا ال قــف  ن ــا  قــوم با فــاد ال ــفد الــالزم مــن مهنفســي املك ــ  الرةيســـي املقا لــة املوحــ

املم ــخني با ع ا  اجلار  تنفيذها لت ــارة املشــر   شـال  فـدة ال نفيـذ نل ـا دعـف ا ادـة ه  نـ  هسـ وعني علـ  
هعلـ  مسـ وى مـن مسـ و ات ممارسـة ا قـ  لل ـفقيق علـ  تقـفم سـري ال  ـ   مطابق ـه للشـر ا  بأنـه  نفـذ حسـ  

 .على أن يقــدم االستشاري تقريـراً عـن هـذه الزيـارات ضمـن التقارير الشهريةاملهنة 
مراد ــة املمططــات   ثــاةق ال طــاء املقفمــة مــن ق ــ  املخــ م  يبــفاء الــره  حوقــا يت صــاح  ال  ــ  في ــا خيــص  -4

يذ   يذا ان شد فيهـا ه  عيـوب ه  نـواقص ف ليـه ت ليـغ صـاح  مشولي ها  قابلية تنفيذها ق   امل اشرة  هثناء ال نف
 ال    عنها شطيال ل الع هذه ال يوب  النواقص.

اإلشــرار علــ  ال نفيــذ حســ  م طل ــات املشــر   هنفســيال  فنيــال  ط قــال ل قــف املقا لــة املوحــف لل شــار   اإلنشــاةية  -5
   ق   يدـراء ه  ت ـف الت رةيسـيه علـ   توديهات صاح  ال     ال نسيق م  املخ م من شال  صاح  ال 

  رفض ه  هع ا  خمالفة لوثاةق عطاء ال نفيذ. ال خاميم 
مراد ــة املمططــات ال نفيذ ــة الــيت  قــفمها املقــا    املوافقــة عليهــا  الطلــ  مــن املقــا   اســ ك ا  ه  خمططــات  -6

 تفخيلية الزمه ل نفيذ ا ع ا .
 ن ق   املقا  .ال فقيق ع صحة تث يف ا ب اد عل  املوق  م -7
اإلشـــرار علـــ  الفحوصـــات املمك ـــة الالزمـــة علـــ  ا خـــ ة  اإلســـفلف  اخلرســـانة  ه  مـــواد هشـــرى  ال أنـــف مـــن  -7

مطابق هـا لل واصـفات اخلاصـة هبـا لل حافظـة علـ  مسـ وى ا شـغا   ت ليـغ املقـا   عـن ه  عيـوب قـف حت ــاج يت 
 و من هذا ال قف.11 فقال ملا  رد ع املادة فم اجلة  نذلك ال أنف من سالمة فحوصات اس طال  املوق  
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عل  االس شار  ال شا ر م  صاح  ال    هثناء سري ال  ـ  ع ا مـور امل  لقـة بأع ـا  ال نفيـذ  هف حييطـه عل ـال  -0
 ب قفم سري ال   .

اســ ة في ــا دراســة املقدحــات الفنيــة املقفمــة مــن ق ــ  املقــا    تقــفمي املشــورة الفنيــة لخــاح  ال  ــ   ال وصــيات املن -11
    لق باملواد  ال ينات املذنورة ع املواصفات  دفا   الك يات.

اإلشرار  ال ـفقيق علـ  يدـراء الكيـ  لألشـغا  املنذـتة بال نسـيق مـ  املقـا     ال وصـية مـن حيـو ق ـو  ه  رفـض  -11
 ه  هدتاء من ا شغا  املنذتة.

ب ــف ال أنــف مــن مطابق هــا لل واصــفات الفنيــة  تــفقيق نشــور الــفف  الف ر ــة  النهاةيــة لل قــا     تخــف قها للــفف  -12
 .باالفافة ات تفقيق ت ف الت االس ار بس   تغري تكاليد املواد املرفقه بالفف ات املرحليه   الشر ا ال  اقف ة

مناقشــة  مفا فــة املقــا   ع هســـ ار ا شــغا  اجلف ــفة الـــيت قــف تســ ذف هثنـــاء ال نفيــذ  مل تكــن  اردة ع ال طـــاء   -13
  حتليلها  يدراء ما  لتم  فقا للفخ  الثالو عشر من دفد عقف املقا لة املوحف لل شار   اإلنشاةية. دراس ها 

دراســة  يعــفاد ا  امــر ال غيري ــة  يدــراء ال  ــف الت الالزمــة علــ  املمططــات  الوثــاةق ا صــلية ل  ناســ   ط ي ــة  -14
ملوحـــف لل شـــار   اإلنشاةية  بال نســـيق مـــ  ا شـــغا  اجلف ـــفة  فقـــال للفخـــ  الثالـــو عشـــر مـــن دفـــد عقـــف املقا لـــة ا

 صاح  ال   .
تقــفمي الــره  الفــل ع ه  شــالر قــف  قــ  بــني صــاح  ال  ــ   املقــا    يبــفاء النخــ   املشــورة لخــاح  ال  ــ    -15

ل يــاف املوقــد الخــحي    كــني صــاح  ال  ــ  مــن م اب ــة املوفــو    يذا  ــف هــذه اخلــفمات ب ــف ان هــاء مــفة 
بــني الفــر قني علــ  بــف  ا ت ــاب الــيت قــف تدتــ  علــ  ذلك مبــا فيهــا بــفالت ات ــاب الت ــارات ال  ــ   ــ م االتفــاق 

 و من هذا امللحق.17التاةفة ع ا هو  ارد ع الفقرة ف
 ع   نشد بنواقص ا شغا  املنذتة  ال وصية من حيو ق و  ه  رفض ه  هدتاء من ا شغا  املنذتة. -16
و  امل ـفة مـن (As Built Drawings  ن ا دـرى تنفيـذه ف ـالل املمططات النهاةية لل شر   تخف ق تفقيق  -17

 ق   املقا    تقفميها لخاح  ال   .
د ف حاده ل  ف ـف نفالـة ل طاء ال نفيذ القيـام بالكشد علـ  ا شغا  ق ـ  ان هـاء فدة اإلش ار باصالن ال يوب  -17

يت اإلصــــالن ه  ال  ــــف     القيــــام    يبــــالغ املقــــا   عــــن ه  هشــــغا  قــــف حت ــــاج ل طــــاء االشــــرار حســــن ا داء
   نـذلك القيـام باإلشـرار علـ  ه   ابالغ صـاح  ال  ـ  بـذلك ب حضري شهادة ا داء ب ف يجناز اإلصالحات

 .   هثناء فدة اإلش ار باصالن ال يوب مه ا ناف نوعها  ط ي  ها بف ف مقاب    ادها املشر حيهشغا  
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 اليوميــة م ينــال فيهــا حالــة الطقــ   عـفد دهـاز املقـا    امل ـفات  ن يــات االح فــاظ بسذــالت ال قار ــر الف ر ــة  -10
املــــواد ال ــــي تــــورد يت املوقـــ   الفحوصـــات املمك ـــة  ه  هشـــغا  هشـــرى  تقـــفمي  ـــ  نســـخ مـــن ال قـــار ر الف ر ـــة 

  تقار ر االد  اعات يت صاح  ال   .
 ش   ما  لي:و نسخ من ال قار ر الشهر ة عل  هف ت3يعفاد  تقفمي ف -21

 .الخور الفوتو رافية اليت  كلد املقا   بال قاطها 
 .  تقر ر مودت عن ا حوا  اجلو ة مبا خيفم ه را  املشر 
 .ا شغا  املنذتة ل ارخيه بال فخي  من حيو النس   القيم 
 .ال  ليق عل  سري ال     مقارنه ما هو حاص  حقيقة  بني برنامج ال    امل   ف 
  ة الخادرة ل ارخيه.ا  امر ال غيري  
 .بياف املشان   النواقص  امل وقات   ساة  امل اجلة 
 .نشد بامل فات املس   لة  املواد احملضرة 
 .هعفاد ال  ا  املهرة  ال  ا  ال اد ني  د امهم 
 .الفف ات املس ل ة من ق   املقا   ل ارخيه 
 ــــق عليهــــا  اإلدــــراءات امل مــــذة خبخــــ ــــة  ال  لي وص املــــواد املمالفــــة نشــــد بالفحوصــــات املمك 

 لل واصفات.
 .هعفاد املهنفسني  الفنيني ال املني فاملقي نيو 

 االشداك بأ  جلاف ت  لق باإلشرار عل  املشر  . -21
 

 :مالحظة
يذا تطل ف ظر ر ال    م طل ات شاصة  مل ترد ف ن الواد ات ف ل  صاح  ال    حتف ف هذه امل طل ات 

   اد ات االس شار .
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 نموذج كفالة حسن األداء :(8رقم )ملحق العقد 
 
 

 ....................................................................…………..... إلى السادة:
 ................................................…......................يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا

 ....................................................................قد كفل بكفالة مالية، االستشاري
 ......................................................................….....بخصوص العطاء رقم:
 ..............................................................................المتعلق باإلشراف على:

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

روط وذلك مقابل كفالة حسـن األداء لضـمان التـزام االستشـاري بتقـديم الخـدمات الهندسـية لفشـراف وفقـاً لشـ
 العقد الخاصة بالعطاء أعاله.

 
وأننــا نتعهــد أن نــدفع لكــم المبلــغ المــذكور لــدى أول طلــب مــن قــبلكم بــال إنــذار أو تحفــ  أو أي شــرط  خــر، 

 عن أي معارضة من جانب االستشاري.وبغض النظر 
 

 وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولمدة ثالثة أشهر من انتهاء مدة العقد وتحدد مبدئياً: 
....... شــهر................ مــن عــام .............. مــا لــم يــتم تمديــدها أو ت ديــدها بنــاء بتــاريخ ......... 

 على طلب صاحب العمل.
 
 

 .............................توقيع الكفيل / مصرف: ...................................................
 ....................................................................................المـفـوض بالتوقيــــــع: 

 ...................بحضـــور وشهـــــــادة: ..................................................................
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 بدل أتعاب االستشاري في مرحلة اإلشراف :(3ملحق العقد رقم )
 بدل أتعاب جهاز اإلشراف المقيم:

بفالت شهر ة شاملة  للر ات  ا ساسية  ما     ها من يدازات  ت و ضات  ف اف اد  اعي  فر  ة  بفالت 
  مخار د  ري منظورة.تنقالت  بف  يدارة  هربان 

و ه ام  ع حا  عفم 3  ل تم االس شار  ب وفري بف      من هفراد اجلهاز املشرر ت م يدازته لفدة تت ف عل  ف
 / هو. 3قيامه بذلك حتسم نلفة بف  هت اب هفراد اجلهاز املشرر اجملاز ن ن ا حفدت ع امللحق رقم ف

و  ومال من تار خ تقفمي الكشور اخلاصة 45شال  ف  م تسف ف مجي  الفف ات من ق   صاح  ال     -1
 هبا.

  م ختفيض هعفاد اجلهاز املشرر  بفالت هت ابه ع ن  من املواق  ه  املك   الرةيسي ب ف االتفاق بني  -2
 املم لفة  املشار   لي  تقفم سري ال    عصاح  ال     االس شار  عل  ذلك ع فوء اإلجناز الف 

 ني الفر قني  حي فظ االس شار  باجلهاز الفل ن ا  رد ع ال قف  ني ح  اخلالر. يذا مل   م االتفاق ب
 طر قة الفف : -3
 فف  بف  هت اب املك   الرةيسي ن  لغ شهر  مقطو  لكام  مفة ال      كوف هذا ال ف  ثابف  - ه

دعم املك    /هو   ب ف انقضاء مفة3القي ة طيلة املفة احملفدة لفعم املك    الواردة ع امللحق رقم ف
احملفدة ع نف  امللحق   م ختفيض قي ة الفعم املك يب الشهر  بس   ختفيض هعفاد اجلهاز  فقا ملا 

  لي:
 %111×                امجايل قي ة الفعمفشال  فدة ال نفيذو لل ك             نس ة الفعم لل ك     =

   االح ياطية  فر  ة امل ي اتقي ة ال طاء اإلمجالية د ف امل الغ            
س غناء ر ات  الكادر الشهر  الذ    م اال× ال مفيض عل  قي ة الفعم املك يب الشهر = نس ة الفعم املك يب 

 عنه.
 عل  االس شار  القيام بأ  هع ا  ت  لق بال طاء الذ   قوم با شرار عليه ب ف تار خ تسلم ا شغا    ني 

ن ال يوب عل  هال تت ف عن ثالع ز ارات   د ف هف حيق له املطال ة بأ ة تكاليد ان هاء فدة ا ش ار باصال
 مقاب  ذلك   ت  ك نلفة مث  هذه ا ع ا    لة عل  هس ار عطاء اخلفمات اقنفسية لششرار.

 
هو  – 3 فف  بف  هت اب اجلهاز املقيم امل فق عل  يبقاةه حس  اجلف   الوارد ع امللحــق رقـم ف - ب

 ف هذه ال فالت ثاب ة القي ة طيلة مفة تنفيذ املشر  . تكو 
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 بدل أتعاب االستشاري في مرحلة اإلشراف شامال ضريبة المبيعات  :/أ( 3ملحق العقد رقم )
 

 الم موع بالدينار
 رقماً وكتابة

البدل الشهري 
 بالدينار 

)شامال لضريبة 
 المبيعات(
 رقماً وكتابة

 المدة
 بالشهر

 العدد

الحد األدنى 
للرواتب لكل 

 شهر
 )دينار(

 الرقم الوصف والخبرة والكوادر

112111 
 فاالوثمانية مائه 

  1 شهر 86 مبلغ احتياطي

 مدير مشروع:
دام ي ع اقنفسة املفنية مبؤه  
 15 سنة منها 25ال تق  عن  عامه  خبكة

 .سنة ع مشار   الطرق املشاهبة

1 
 

 1400 1 شهر 82  

رئيس فريق اإلدارة البيئية 
واإلجتماعية والسالمة العامة 

 للمشروع: 
خبكه  بيئة مف  ختخص مهنفب

ش ري بيئي حي   شهادة ا   سنوات 15
اإلدارة ال يئية ه  علوم ال يئة  املادس ري ع

ع ةا  االدارة  هسن 21خبكة ال تق  عن
 .ال يئية   االد  اعية

8 

 1711 1 شهر  82  

 :/ جسور وانفاقمهندس موقع 
سنة  15مهنفب مف  خبكة ال تق  عن  

ينشاةية  سنوات ع مشار   11منها 
 .مشاريع جسور وأنفاق شاصة ع 

 

3 
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 الم موع بالدينار
 رقماً وكتابة

البدل الشهري 
 بالدينار 

)شامال لضريبة 
 المبيعات(
 رقماً وكتابة

 المدة
 بالشهر

 العدد

الحد األدنى 
لكل للرواتب 
 شهر
 )دينار(

 الرقم الوصف والخبرة والكوادر

  82 1 1411 

 :/ جسور وانفاقمهندس موقع 
سنة  12مهنفب مف  خبكة ال تق  عن  

ينشاةية  سنوات ع مشار   7منها 
 .مشاريع جسور وأنفاق  شاصة ع

2 

  82 1 1611 

 مهندس موقع طرق: 
 15مهنفب مف  خبكة ال تق  عن 

 ع مشار   طرق هسن 15منها  هنس
 مشاهبة.

5 

  82 1 1411 

 مهندس موقع طرق: 
 11 مهنفب مف  خبكة ال تق  عن

سنوات ع مشار    7نوات منها س
 مشاهبة. طرق

6 

  82 1 1411 
مهنفب مف  خبكة ال مهندس مواد: 

ع مشار   بنية حت ية  سنه 21تق  عن 
 . طرق مشاهبة

7 

  82 1 1111 
مهنفب خبكة ال :مهندس تخطيط 

ع ةا  برةة  هسن 15تق  عن 
 . ختطيط املشار  

2 

  82 8 1111 

 مساح:
بشهادة دام ية م وسطة  شكة ال  

ع مشار   طرق  هنس 15تق  عن 
 ه. بنية حت ي

9 
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 751 8 شهر 82  

بشهادة دام ية :طرق  قبمرا
 هسن 15م وسطة  شكة ال تق  عن 

  مشاهبه.ع مشار   
 

11 

 011 1 شهر 82  

بشهادة دام ية :انشائي  قبمرا
 هسن 15م وسطة  شكة ال تق  عن 

  مشاهبه.ع مشار   
 

11 
 

 1111 1 شهر 82  

: بشهادة / رئيسيحاسب كميات
دام ية م وسطة  شكة ال تق  عن 

عل  االق   هسن 15 منها  هسن 21
 .مشاهبهمشار    ع 

18 

 711 1 شهر 82  

: بشهادة مساعد حاسب كميات
دام ية م وسطة  شكة ال تق  عن 

سنوات عل  7  منها سنوات11
 .  مشاهبهمشار    ع االق  

13 

 011 3 شهر 82  
بشهادة دام ية : فني مختبر

 هسن 21م وسطة  شكة ال تق  عن 
 ع مشار   طرق  بنية حت ية 

12 

  (:1) كهربائي مهندس 1411 1 شهر12  

 هسن 11عن تقل ال بخبرة مهندس
15 
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شهور  11
عند أو 

البدء 
بإنشاء 
جسور 
 مشاه

1 1411 

موقع انشائي /هياكل  مهندس

  : معدنيه

 عن تقل ال بخبرة مدني  مهندس

هياكل  في مشاريع هسن 11

  معدنية.

16 

 711 1 شهر 82  

 ضابط بيئة وسالمة عامة:

 يحمل شهادة جامعية بكالوريوسأ. أ.  

( 7هندسة مدنية خبرة ال تقل عن)

 سنوات في مجال السالمة العامة والبيئة.

  تخصص الهندسة في كلية جامعية ب.

خبرة التقل عن  العلوم الطبية أو مدنيةال

في مجال السالمة العامة  ه( سن11)

 . والبيئة

أو بالسالمة العامة  تخصص ذوعالقةج. 

تدريبية معتمدة في مجال  شهادات يحمل

ال عملية السالمة العامة ويمتلك خبرة 

في متابعة  ( سنوات11)تقل عن 

وتحويالت الطرق في  السالمة العامة

 مشابهمشاريع 

 

 

17 

 011 1 شهر 82  

ضابط إرتباط مجتمعات محلية 

 يحمل شهادة جامعية بكالوريوسأ.

( 7هندسة مدنية خبرة التقل عن )

سنوات في مجال االتصال والتواصل 

 في المجتمعات المحلية.

العلوم  تخصص في كلية جامعية ب.

 ه( سن11خبرة التقل عن )اإلجتماعية، 

ة بالتواصل مع تخصص ذو عالقج. 

ويمتلك خبرة في  المجتمعات المحلية

 وبرامجمجال اإلتصال والتواصل 

 ه( سن11ال تقل عن ) التوعية

12 

 
 
 
 

 

 511 1 شهر 82 

 موظف اداري:
ـــــــة  مبؤهـــــــ  دـــــــام ي ه  نليـــــــة دام ي

و 15م وســـطة  خبـــكة ال تقـــ  عـــن ف
ع هع ـــــــا  الط اعـــــــة  حفـــــــظ  هســـــــن

 امللفات.

19 
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 - 5 شهر 82  

توفير سيارات بـك اب دبـل كبـين 
و سـعة  8113موديل اليقل عن 

 8511ccمـــــــاتور التزيـــــــد عـــــــن 
التشـــــــــــــــــغيل   شـــــــــــــــــاماًل  كلفـــــــــــــــــة

)المحروقـــــــــــــــــــات ( والصـــــــــــــــــــيانه 
 والترخيص والتأمين.

81 

 - 1 شهر 82  

تــوفير ســياره جيــب موديــل اليقــل 
وســــعه مــــاتور التزيــــد 8113عــــن 
 شـــــــاماًل  كلفـــــــة cc2500عـــــــن 

التشــــــــــــــــــغيل  )المحروقــــــــــــــــــات ( 
 والصيانه والترخيص والتأمين.

81 

 - 1 شهر 82 مبلغ احتياطي 82111
مبلغ احتياطي للعمل االضافي 
ل هاز االشراف )حسب الحاجة 

 الفعلية لذلك (

88 

 - مقطوع شهر 82  

دعم المكتب الرئيسي شامل 
والتخصصات جميع الخدمات 

من رؤساء ) زمةالال الهندسية
 .التنفيذ( خالل فترة ختصاصاال

83 
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 المجموع بالدينار

 رقماً وكتابة

البدل الشهري 

 بالدينار 

لضريبة  )شامال

 المبيعات(

 وكتابة رقماً 

 المدة

 العدد بالشهر

الحد 

األدنى 

للرواتب 

 لكل شهر

 الرقم الوصف والخبرة والكوادر

اإلعمار ردنية من أبناء المحافظة في مشاريع االعمالة النظام إلزامية تشغيل  8116 لسنة 131نظام رقم الالكادر المطلوب حسب ** 
 فيها. ةالمنفذ

  
82 
 شهر

 82 حديث التخرجمهندس معماري  511 1

  
82 
 شهر

 85 حديث التخرجمهندس مدني  511 8

  
82 
 شهر

 86 حديث التخرج ساحةممهندس  511 8

  
82 
 شهر

 87 حديث التخرج كهرباءمهندس   511 1

  
82 
 شهر

 82 حديث التخرج ميكانيكمهندس  511 1

  
82 
 شهر

 89 يحمل رخصة سوق عمومي. سائق 351 5

  
82 
 شهر

 31 مراسل. 311 3

  
82 
 شهر

 31 عامل بوفيه. 311 8

 

 

 

 

 

 

82 
 شهر

8 311 
 ./مراسل عامل نظافة

 
 

38 
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اتعاب االستشاري الشهرية( شامالً الضريبة العامة على المجموع )بدل 

 المبيعات مع المبالغ االحتياطية.
33 

  (37المجموع الكلي المنقول إلى صفحة ) 

والمبةةةةةةةالغ االحتياطيةةةةةةةة                                         قيمةةةةةةةة العطةةةةةةةار ا جماليةةةةةةةة للشةةةةةةةراف شةةةةةةةامالً الضةةةةةةةريبة العامةةةةةةةة علةةةةةةةى المبيعةةةةةةةات 

 ................................................................................................................... كتابة:المجموع 

 مالحظات:
 ميكن لخاح  ال    يفافة الكوادر الفنية  اإلدار ة  ري املذنورة هعاله. -1
  ابة.تف ف ال فالت الشهر ة  اجمل و  بالف نار رق ال  ن -1
 ل تم االس شار  ب سليم  يرفـاق شـهادات اسـ الم الر اتـ  ا ساسـية جلهـاز االشـرار  الـيت ت ضـ ن ا ـف ا دا املشـار  -3

يليــه هعــاله بشــك  شــهر  مــ  الــفف ات الشــهر ة  تكــوف مخــفقة مــن ق لــه هصــوليال  لــن  ــ م صــرر ا  دف ــة لل س شــار 
 بف ف تقفمي الشهادات.

/هو اعـاله  االع  ـاد 3مـن افـراد نـادر االشـرار املشـار يلـيهم ع امللحـق فاالل تام من املس شار ب  يني ه  ع حا  عفم  -1
 .املف ف عن ن  شهر  هف ار الرات ثالثة من صاح  ال    حس  االصو  سي م حسم 

 .عل  االس شار  تسذي  الكادر اقنفسي الذ    م اع  اده عل  نادر املك   ع نقابة املهنفسني -1
 قوم االس شار  ب   ئة اخلانة امل  لقة فبال ف  الشهر و الواردة ع اجلف   هعاله م ضـ نة االل ـتام با ـف ا دا للر اتـ   -6

 الواردة بالكشد مضافال يليه هامش رب  املك  .
مخــار د  ال جيـوز هف تقــوم املكاتــ  االس شـار ة بال ســ ري حســ  ا ـف ا دا لكــوف املك ــ   دتـ  عليــه باإلفــافة يت -7

املك   اإلدار ة  ا ربان م الغ تفف  حس  القوانني الناظ ة ع امل لكة ا ردنية اقامشية مث  قانوف الض اف االد  اعي 
 عليه فانه لن   م ق و  ه  عر  من املس شار ن الا  يبقـاء السـ ر اإلفـراد  ل سـ ري الكـوادر  ال أمني الخحي   ريها 

 اء لكوف ذلك خمالد لألنظ ة  القوانني امل  و  هبا.حس  ا ف ا دا الوارد بال ط

 
 ..................................................................................اسم االستشـــاري            
 .................................................................. الوظيفة........المفوض بالتوقيع            

 ..........العنوان ..................................................................................
 ........................... ص.ب ...س .......................... فاكفون .....................تل 

 
 

 خاتم وتوقيع االستشاري
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العطاء المركزي  خالصة بدل أتعاب االستشاري في مرحلة اإلشراف :(/ ب 3ملحق العقد رقم )

 الثالثهتنفيذ شروع الباص السريع الحزمه الخاص باالشراف على  2018/ 15رقم 

 منقول من الوصف الرقم
 صفحه

 القيمة اإلجمالية
 كتابة دينار فلس

 
1- 

 
 كلفة اإلشراف شاماًل ضريبة المبيعات

 
35 

   

 
2- 

 
 قيمة العطاء اإلجمالية شامالً المبالغ االحتياطية وضريبة المبيعات.

   

  
 ( دينار أردني      الم موع رقماً: )    

  
 دينار أردني ………… …………………………………………………الم موع كتابة

  
 ……..…………………………………………………اسم االستشاري: 
 ………….………الوظيفة: ………………………………المفوض بالتوقيع: 

 .………………………………………………………………العنوان: 
 …………………ص. ب:……………… اكس: ف… ……………… تلفون:

 
 خاتم وتوقيع االستشاري

       يدون الم موع بالدينار رقماً وكتابة مالحظة:
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 إقرار متعلق بالدفعات األخرى :(2) ملحق العقد رقم
 

 ……………………………………………أدناهأقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في 
 ………………………………………نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه... نقر
 

ـــة  )ع88أننــا قــد اطلعنــا علــى مــا ورد تحــت المــادة رقــم ) ( وعمــاًل 8/ع( مــن الشــروط العامــة  لعقــد الخــدمات الهندسيـ
ب االستشـارات أو بأحكام هذه المادة نرفق إقرارًا موقعًا من قبلنا موقع حسب األصول نقر فيه ب ميـع العمـوالت أو أتعـا

أتعــاب الــوكالء أو غيرهــا المباشــرة وغيــر المباشــرة وأي شــيء ذو قيمــة ماديــة والتــي تــم دفعهــا أو االتفــاق علــى دفعهــا إلــى 
"اآلخرين" ونرفق طيًا وصفًا مفصاًل لهذه الدفعات األخـرى ولمـن دفعـت وسـببها سـواًء تـم دفعهـا أو كانـت سـتدفع بشـكل 

أو نيابًة عنا أو من قبل استشاريين من الباطن أو نيابًة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم  مباشر أو غير مباشر من قبلنا
أو ممثليهم، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها 

 لعقد أو من أجل تنفيذه فعاًل.أو اإلحالة على االستشاري أو المفاوضات التي ت ري إلبرام ا
كما ونتعهد بأن نقدم تصريحًا خطياً إلـى الفريـق األول علـى الفـور عـن وجـود أي دفعـات بمـا فـي ذلـك علـى سـبيل المثـال 
وصفًا مفصاًل لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحـد  أواًل كمـا ونوافـق علـى 

ق األول باتخاذ اإلجراءات المبينة تحت المادة المشار إليها أعاله حال حدو  أي مخالفة أو إخـالل مـن قبلنـا قيام الفري
 بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة.( منها ونلتزم 1بأحكام المادة )

 /وعليه نوقع تحريراً فــــي            /        
 …………………………………………………………اســــــــم االستشــــــاري:

 ………………………………………………………اسـم المفــوض بالتوقيـع: 
 ……………………………………………………… توقيع المفوض بالتوقيع:

 ……………………………………………………………الخاتــــــــــــــــــــــــــــم: 
  على االستشاري تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حـال عـدم قيامـه بـدفع أي عمـوالت أو

/ع( عليـه أن يـذكر ذلـك فـي اإلقـرار المقـدم منـه، وكـل 88أي من األمور المحددة بالمادة )أتعاب أو 
من ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض عرضه، وعلـى االستشـاري وضـع اإلقـرار فـي ظـرف مغلـق منفصـل عـن 

 العرض.



روع تنفيذ حافالت مشالخاص باالشراف على  2018/ 15العطاء المركزي رقم 

 التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء )الحزمه الثالثه(
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 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة  :(5ملحق العقد رقم )
 

 ……………………………………………أدناهي أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي ف
 …………………………………………في أدناه نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا

 
(، وعمـاًل بأحكـام 8ف( مـن الشـروط العامـة لعقـد الخـدمات الهندسـية )ع-88أننا قد اطلعنا على ما ورد تحـت المـادة )

قــم بــدفع أي مبــالغ ســواًء كانــت عمــوالت أو هـذه المــادة نرفــق إقــرار موقعــاً مــن قبلنــا حســب األصــول ، نقــر فيــه بأننــا لــم ن
أتعاب استشارات أو أتعاب وكـالء أو غيرهـا سـواًء بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر ولـم نقـم بتقـديم أي شـيء ذو قيمـة  ماديـة  
ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه األشياء سواًء مباشرًة أو بالواسـطة ، أو بغـض 
النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابًة عنا أو من قبل استشـاريينا مـن البـاطن أو نيابـًة عـنهم أو أي مـن مـوظفيهم 
أو وكالئهم أو ممثليهم إلى الفريـق األول، ويشـمل ذلـك علـى سـبيل المثـال ال الحصـر أي "موظـف" بغـض النظـر عمـا إذا  

ا يتعلــق بالــدعوة إلــى تقــديم العــروض الخاصــة بتنفيــذ هــذا العقــد أو عمليــة كــان يتصــرف بصــفة  رســمية  أم ال ، وذلــك فيمــ
 المناقصة/المزاودة نفسها أو اإلحالة على االستشاري أو المفاوضات التي ت ري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعاًل.

 

مباشـرًة أو بالواسـطة وسـواًء  كما ونتعهـد بـأن ال نقـوم بتقـديم أي دفعـات ممنوعـة أو نعـد بتقـديم مثـل هـذه الـدفعات سـواءً 
أكان ذلك من قبلنا أو من قبل استشاريينا من الباطن أو أيـاً مـن مـوظفيهم أو وكالئهـم أو ممثلـيهم إلـى أي "موظـف" فيمـا 

   يتعلق بتعديل هذا العقد أو ت ديده أو تمديده أو تنفيذه.
 /وعليه نوقع تحريراً فــــي            /        

 …………………………………………………………االستشــــــاري:اســــــــم 
 ………………………………………………………يـع: اسـم المفــوض بالتوق

 ……………………………………………………… توقيع المفوض بالتوقيع:
 ……………………………………………………………الخاتــــــــــــــــــــــــــــم: 

 
  عدم قيامه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو على االستشاري تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات الممنوعة وفي حال

/ف( عليه أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه، وكل من ال يقدم هذا 88أي من األمور المحددة بالمادة )
 اإلقرار سيرفض عرضه، وعلى االستشاري وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض.



روع تنفيذ حافالت التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء مشالخاص باالشراف على  2018/ 15العطاء المركزي رقم 

 )الحزمه الثالثه(
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 العطاءات الحكومية المحالة - (1جدول رقم )
 

 المشاركة بهذا العطاء تعبئة ح م االلتزام عن العطاءات الحكومية المحالة عليها كما هو مبين أدناه:يطلب من جميع االستشاريين 
تاريخ  أسم صاحب العمل نسبة ح م االلتزام الحالي بالدينار رقم وأسم العطاء متسلسل

 المباشرة
مدة العطاء 
 األصلية

تاريخ إن از 
 العمل المتوقع

 اإلن ازنسبة  كليهما إشراف  تصميم  
 لتاريخه

    

          
          
          
          
          
          
          
          
          
أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل مسئوليتها بالكاملأشهد أن المعلومات المبينة                                                         إذا كان النموذج ال يكفي، يمكن إرفاق صورة عنه. : مالحظة
 سم المفوض بالتوقيع:ا                                                                    

 والخاتــــــم: التوقيــــع                                                                                                                                       
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 الوضع المؤسسي - (8جدول رقم )
 

 حقوا أو تركوا الشركة أو المكتب.التيطلب من جميع االستشاريين المشاركة بهذا العطاء تعبئة النموذج المبين أدناه والمتعلق بالوضع المؤسسي مع بيان أسماء الشركاء الذين 
أسماء الشركاء الذين تركوا الشركة أو   خر تعديلأسماء الشركاء بتاريخ  متسلسل

 المكتب
أسماء الشركاء الذين التحقوا  أسباب الترك تاريخ الترك

 بالشركة أو بالمكتب
تاريخ 
 االلتحاق

       
       
       
       
       
       
       
       

 -مالحظات: 
 اشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل مسئوليتها بالكامل.         للشركاء ال دد. ةترفق شهادات السيرة الذاتية وشهادات الخبر  -1
 اسم المفوض بالتوقيع:                  ترفق شهادة من نقابة المهندسين ووزارة الصناعة والت ارة بأسماء الشركاء عند التأهيل -8

 التوقيـــع والخاتم:                                                                                         وبأسماء الشركاء حاليًا.                   
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 )الحزمه الثالثه(
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 / مساعدو رؤساء االختصاص رؤساء االختصاص - (3جدول رقم )
 

ليهم منذ والذين تركوا العمل وبيان التعديالت التي جرت ع برؤساء االختصاص ومساعديهم الحاليـينيطلب من جميع االستشاريين المشاركين بهذا العطاء تعبئة النموذج المبين أدناه والمتعلق 
  خر تأهيل خاص بكل منهم

تاريخ الترك إذا  أسباب الترك
 تغير أي منهما

 أسم رئيس االختصاص 
 بتاريخ  خر تعديل

 مسلسل االختصاص أسم رئيس االختصاص الحالي تاريخ االلتحاق

       
       
       
       
       
       
       
       
       

 -مالحظات: 
 أشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل مسئوليتها بالكامل   ترفق شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للكوادر ال ديدة بعد  خر تأهيل. -0
 سم المفوض بالتوقيع:ا                      باالختصاصات وأسماء المهندسين.ترفق شهادة من نقابة المهندسين  -2

 التوقيـــع والخاتم:                                                                                                         
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 )الحزمه الثالثه(
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 تحليل أتعاب الكادر الشهري - (2جدول رقم )
الوظيفي الوصف  الرقم

 للكادر
الراتب 
 األساسي

ضمان  العالوات
 اجتماعي

بدل إجازة  الضرائب
 عادية ومرضية

* بدل 
 تنقالت

** بدل 
 سكن

خدمات 
 ومصاريف

 *** 
 أخرى

 الم موع أرباح %

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                             (.1( من ملحق العقد رقم )8) البند فيورد  يراعى ما *
                                            تبين كلفة بدل السكن إذا طلب من االستشاري تأمين سكن من قبله في وثائق العطـاء. **
                              يطلب من االستشاري تحديد البنود التي تدخل ضمن هذا البند. ***
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 )الحزمه الثالثه(
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 تحليل بدل أتعاب الدعم المكتبي - (5جدول رقم )

 
 الكلفة لكامل المدد المحددة بالعقد الوصف الوظيفي للكادر الرقم
  اإلشرافإدارة جهاز  1
  كلفة إيفاد المهندسين الرئيسيـين لزيارة الموقع مع كلفة تنقالتهم 8
  كلفة إعداد التقارير أو الملفات 3
( من ملحق العقد رقم 81 – 3كلفة إن از األعمال الموصوفة في البنود ) 2

(1) 
 

  المصاريف واألرباح  5
  * أخرى 6
  الم موع  7
نسبة الدعم المكتبي من كامل قيمة العطاء بدون ضريبة المبيعات والمبلغ  2

 االحتياطي 
% 

 * يطلب من االستشاري تحديد البنود التي تدخل ضمن هذا البند.
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 السريع بين مدينتي عمان والزرقاء )الحزمه الثالثه(
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 مشروع الخاص باالشراف على 2018/ 15المركزي رقم عطاء لل شروط المشاركة

 (ثالثهلاالسريع بين مدينتي عمان والزرقاء )الحزمه   تنفيذ حافالت التردد

 

  هامة مالحظة
على المناقصين االلتزام بسحب وثيقة العطاء من موقع دائرة العطاءات الحكومية و طباعة النموذج كما هو        

بدون اجراء اي تعديل عليه او اعادة انتاجه او طباعة نسخة بديلة حيث ان هذه النسخة هي نسخة ملف الكتـــروني 
 (PDF و تحتوي توقيع حي وختم الوزارة وختم دائرة العطاءا ) ت ، و يتم تعبئة النماذج بقلم حبر ازرق و يمنع

 الكشط و الشطب و استخدام الطامس.
و لن يقبل استخدام غير هذا النموذج و سوف يستبعد من المناقصة اي مناقص مخالف قام باستخدام او        

 مهما كانت األسباب.انتاج نموذج عرض معدل غير النموذج المشار اليه اعاله )المختوم بختم دائرة العطاءات ( 
 

 أواًل:
 

 من شال  داةرة ال طاءات ا كومية با خو  عل  شفمات اس شار ة لششرار  تر    زارة االشغا  ال امة  االسكاف
السر   بني مف نيت ع اف   حافالت الدددمشر    نفيذ اخلاص ب  22/2018رقم  ال طاء املرنت   هع ا تنفيذ عل  

 ذلك من شال  دعوة املكات  اقنفسية  الشرنات االس شار ة املؤهلة لفى داةرة ال طاءات ا كومية  والثالثه الترقاء فا تمه 
 ا ردنيني مبود  شهادة حف ثة صادرة عن هذه النقابة اع  ارال من سح  فى نقابة املهنفسنيلو  /ها  تفبالفئة  قع الطر 

  فق اآيت:   نسخ املناقخة
 

 :المشروعوصف  ثانياً:
تبدأ هذه المرحلة بعد جسر ماركا مباشره وتنتهي عند تقاطع الجامعه الهدف من المشروع هو بناء مسار لحافالت التردد السريع، 

 .( كم 8الهاشمية بطول )
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 السريع بين مدينتي عمان والزرقاء )الحزمه الثالثه(
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  طريقة تقديم العروض ثالثًا : 

تنفيذ شروع على لالشراف )خدمات استشارية الي ويكتب عليه يحتوي على العرض الممغلق تقدم العروض في مغلف 

الموعد المحدد وايداعه في صندوق العطاءات الحكوميه تسليمه في ويتم  (الثانيهالباص السريع الحزمه 
  ويكتب على المغلف اسم االستشاري واسم ورقم العطاء .

 
 -:العرض المالي  :رابعا
 
  -يجب ان يشتمل العرض المالي على:  (:1-4)  

 (2تقديم العرض المالي على النموذج المخصص في اتفاقية الخدمات الهندسية لالشراف على مشروع )ع -
 ./أ3ملحق

 تقديم تحليل مالي مفصل لرواتب جهاز االشراف المقيم. -
 تقديم تحليل مالي مفصل لدعم المكتب الرئيسي وبحيث يكون الدعم المكتبي شامال لكافة المتطلبات. -
 .االسعار الواردة في العرض المالي شاملة ألية رسوم أو ضرائب نتيجة العمل في هذه االتفاقيةان تكون  -

 على المناقص تقديم نسخة الوثائق األصلية كاملة وبحيث تكون موقعة منه ومختومة بختم المكتب.:(2-4)   

   : يطلب من االستشاري تعبئة نموذج شهادة مطابقة رؤساء االختصاص المرفق مع الوثائق والتوقيع عليه وختمه بختم (3-4)    
 المكتب .                 

: يطلب من المكاتب الهندسية والشركات االستشارية تبليغ دائرة العطاءات الحكومية عن أي تغيـير يطـرأ علـى كوادرهـا الفنيـة (4-4)   
رئيسية بعد شراء وثائق أي عطاء من عطاءات الخدمات الهندسية وبخالف ذلك سيتم حرمان المكتب الهندسي أو الشـركة االستشـارية ال

 من المشاركة بالعطاء.
 

 

  :في المشروع المقيمجهاز االشراف وصف  :خامسا
 

أ( شريطة أن -3يطلب من االستشاري أن يقوم بتعيين جهاز اإلشراف المقيم للمشروع وحسب الملحق رقم )      

متتن قبتتح  تاحب العمتتح قبتتح المباشتتر   واعتمتا مم هوأختتا المواةقتتة المستبقة علتت  تعيينتتا نتا  يتتم مقابلتتة الرتتا ر 

 بالعمح.

 

 :مدير مشروع  -1

/  مةديرا لمشةروع( ستنوا  15منهتا علت  القتح )( ستنة 25) ال تقتح عتنعامته بخبتر  تعيين مهن س م ني مت يرا  

بحيث يرون متفرغا للعمتح تفرغتا رتامب )بت وام رامتح( طيلتة مت   تنفيتا المشتروع )مت   طرق وبنيه تحتيه مشاريع 

وال يجوز للمستشار بأي حاح استب اح م ير المشروع ختبح ةتتر  االشتراف إال إاا قت م المستشتار أستباب اإلنجاز( 
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وحقيقية يقتنع بها  احب العمح مع تق يم الب يح المناسب الاي يجب أن يواةتق عليته  تاحب العمتح قبتح أن  مقنعة

 .يترك م ير المشروع ال يح

 

 رئيس فريق ا دارة البيئية وا جتماعية والسالمة العامة للمشروع:  -2

 او خبيربيئي سنوا  ةي مجاح اال ار  البيئية و االجتماعية 15 بخبر  ال تقح عنمهن س م ني تخ ص بيئه 

سنة ةي مجاح اال ار  البيئية و  24خبر  ال تقح عن باإل ار  البيئية أو علوم البيئة ، ةي يحمح شها   الماجستير 

 يرون متفرغا للعمح تفرغا رامب )ب وام رامح( طيلة م   تنفيا المشروع )م   اإلنجاز(.و .االجتماعية

 

 :/ جسور وانفاق مهندس موقع  -3

. إنشائية وخا ة ةي مشاريع جسور وأنفاق سنوا  ةي مشاريع 14سنة منها  15مهن س م ني بخبر  ال تقح عن  

 يرون متفرغا للعمح تفرغا رامب )ب وام رامح( طيلة م   تنفيا المشروع )م   اإلنجاز(.و

 

 :  جسور وانفاق/مهندس موقع  -4

الجسور إنشائية وخا ة ةي مشاريع  سنوا  ةي مشاريع 7منها  ةسن 12مهن س م ني بخبر  ال تقح عن  

 يرون متفرغا للعمح تفرغا رامب )ب وام رامح( طيلة م   تنفيا المشروع )م   اإلنجاز(.و. واالنفاق

 

 
 

 :طرق موقع مهندس   -5

يرون متفرغا للعمح تفرغا رامب وةي مشاريع طرق  ة سن 15و ( سنة 15خبر  ال تقح عن )تعيين مهن س م ني ب 

 )ب وام رامح( طيلة م   تنفيا المشروع )م   اإلنجاز(.

 

 :طرق موقع مهندس  -6

يرون متفرغا للعمح تفرغا وسنوا  ةي مشاريع طرق  7و  وا ( سن14خبر  ال تقح عن )تعيين مهن س م ني ب 

 اإلنجاز(.رامب )ب وام رامح( طيلة م   تنفيا المشروع )م   
 

 

 :مهندس مواد    -7

يرون متفرغا و بأعماح المختبرا  الهن سية وخواص الموا  ة( سن24خبر  ال تقح عن )تعيين مهن س م ني ب

 .للعمح تفرغا رامب )ب وام رامح( طيلة م   تنفيا المشروع )م   اإلنجاز(
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  : PLANNING ENGINEERمهندس تخطيط  -8

رون متفرغا للعمح ومعرةة ببرامج إ ار  المشاريع وي ة( سن15ال تقح عن )مناسبة خبر  تعيين مهن س م ني ب

 .تفرغا رامب )ب وام رامح( طيلة م   تنفيا المشروع )م   اإلنجاز(

 

  مساح: -9
 ( سنوا  ةي أعماح 14ة منها )( سن15ال تقح عن )مناسبة  خبر برلية جامعية متوسطة تعيين مساح خريج  

 يرون متفرغا للعمح تفرغا رامب )ب وام رامح( طيلة م   تنفيا المشروع )م   اإلنجاز(.لمشاريع مشابهة والمساحة 

 
 :طرقمراقب فني  -11

 ةي مشاريع مشابهه ة( سن15ال تقح عن ) خبر برلية جامعية متوسطة  خريج  مراقب طرق تعين 

 تنفيا المشروع )م   اإلنجاز(.يرون متفرغا للعمح تفرغا رامب )ب وام رامح( طيلة م   و

 
 :انشائي مراقب فني -11

 ةي مشاريع مشابهه ة( سن15ال تقح عن ) خبر برلية جامعية متوسطة  خريج  انشائيمراقب  تعين 

 (.يرون متفرغا للعمح تفرغا رامب )ب وام رامح( طيلة م   تنفيا المشروع )م   اإلنجازو
 

 :  رئيسي حاسب كميات -21

ةي مجاح  ة( سن15ة منها )( سن24ال تقح عن ) خبر برلية جامعية متوسطة  رميا  خريجتعين حاسب  -

يرون متفرغا للعمح تفرغا رامب )ب وام رامح( طيلة م   تنفيا المشروع و مشابههحساب الرميا  لمشاريع 

 )م   اإلنجاز(.

 

 : مساعد  حاسب كميات -13

( سنوا  ةي 7منها ) وا ( سن14ال تقح عن ) خبر برلية جامعية متوسطة  تعين حاسب رميا  خريج -

يرون متفرغا للعمح تفرغا رامب )ب وام رامح( طيلة م   تنفيا و مشابههمجاح حساب الرميا  لمشاريع 

 المشروع )م   اإلنجاز(.

 

 :فني مختبر -41

سنوا  ةي أعماح  (14ة منها )( سن24ال تقح عن )مناسبة  خبر برلية جامعية متوسطة  تعيين ةني مختبر خريج

بحيث يرون متفرغا للعمح تفرغا رامب )ب وام رامح( طيلة المختبرا  الهن سية وخواص الموا  لمشاريع مشابهة و

 م   تنفيا المشروع )م   اإلنجاز(.
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 :كهربائي مهندس  -51

يرون متفرغا للعمح تفرغا رامب )ب وام رامح( طيلة م   و ةسن( 15خبر  ال تقح عن )تعيين مهن س رهربائي  ب

 .تنفيا المشروع )م   اإلنجاز(

 

 

 :مدني انشائي / هياكل معدنيهمهندس  -16

( شهور او حين الب ء بتنفيا 14و يرون عمله لم   )هياكل معدنية  في مشاريع نةس 11 عن تقل ال بخبرة مهندس مدني 

 جسور مشا  .

 

  :ضابط بيئة وسالمة عامة -17

أو  ( سنوا 7من سة م نية خبر  التقح عن ) برالوريوس يحمح شها   جامعية  ضابط بيئة وسبمة عامة  تعيين

بالسبمة  الم نية، العلوم الطبية، السبمة العامة أو أي تخ ص اوعبقة ) ةي تخ ص الهن سة رلية جامعية

ت ريبية معتم   ةي مجاح السبمة العامة ويمتلك خبر  ال تقح عن  شها ا  أو ة( سن14بخبر  التقح عن )العامة 

 مشابه. وتحويب  الطرق ةي مشاريع ةي متابعة السبمة العامة سنوا   (14)
 

 : ضابط إرتباط مجتمعات محلية -11

 (7ةي الهن سة الم نية بخبر  التقح عن ) ضابط إرتباط مجتمعا  محلية يحمح شها   جامعية برالوريوستعيين 

، أو ة ( سن12وبخبر  التقح عن ) العلوم اإلجتماعية، العلوم البيئية تخ صأو رلية جامعية ةي  سنوا 

ةي مجاح اإلت اح  ةسن (15)ال تقح عن  تخ ص او عبقة بالتوا ح مع المجتمعا  المحلية ويمتلك خبر 

 وبرامج التوعيه.والتوا ح 

 
 

 :يموظف ادار-19

ةي أعماح الطباعة واعماح ال يوان وحفظ  خبر برلية جامعية متوسطة جامعي أو بمؤمح تعيين موظف ا اري 

يرون متفرغا للعمح تفرغا رامب )ب وام رامح( طيلة م   تنفيا المشروع )م   وة ( سن15ال تقح عن )الملفا  

 .اإلنجاز(

 

 

ردنية م  ببنار المحافظة االعمالة النظام إلزامية تشغيل  2116لسنة  131الكادر المطلوب حسب نظام رقم  **

 :في مشاريع ا عمار المنفذة فيها
 

( )بدوام كامل( طيلة مدة تنفيذ المشروع )مدة ا نجاز( حسب التوزيع 11عدد ) حديث التخرجمهندس مقيم  >=

 التالي:
 

  (2ع   )مهن س م ني. 

  (2ع   ) معماريمهن س. 
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  (.2ع   ) مساحةمهن س 

 (.2ع   ) ميرانيك  مهن س 

  (.2ع   ) رهرباءمهن س 

 )بدوام كامل( طيلة مدة تنفيذ المشروع )مدة ا نجاز( حسب التوزيع التالي:مقيم عامل 
 

 (.5ع   ) يحمح رخ ة سوق عمومي سائق 

 (   3مراسح ع.) 

 (   2عامح نظاةه ع.) 

 (  2عامح بوةيه ع.) 

 وواجبات المستشار خالل مرحلة االشرافوصف الخدمات الهندسية  :سادسا 
اضافة لما ورد في اتفاقية الخدمات الهندسية،  االشراف على تنفيذ االعمال الموصوفة في دعوة العطاء اعاله وكلل ملا يلل م  

 الكمال تنفيذ اعمال المشروع:
 
 دعم المكتب الرئيسي ويشتمل على :4-1
ء اقسام االختصاص والمهندسين الرئيسيين وحسب االختصاصلات اللواردة فلي  يارات دورية لمهندسي المكتب الرئيسي رؤسا .1

هللذه الشللروط لموقللع مشللروع التنفيللذ كلمللا دعللت الحاجللة لللذلي بمعللدل ال يقللل عللن  يللارتين شللهريا ويضللمن المكتللب االستشللار  هللذه 
 ال يارات في التقارير الشهرية.

 
ية واالداريلة واعملال السلكرتارية والطباعلة فلي المكتلب والموقلع والال ملة تأمين االعمال الفنيلة الهندسلية والمكتبيلة والقرطاسل .2

 التمام العمل على اكمل وجه.
 
دراسلة وتلدقيو وتقللديم التوصليات الال مللة للعلروض الفنيلة المقدمللة ملن المقللاول فيملا يتعللو بللالمواد والمخططلات التفصلليلية  .3
(Shop drawingوأخذ موافقة المالي المسبقة قبل الم )( وافقة للمقاول على الموادSubmitals.) 
 
اجراء التعديالت الضرورية للتصاميم اثناء التنفيذ وت ويد المقاول بالمخططات والتفاصيل للتنفيذ شلريطة ان يقلوم المستشلار  .4

 بأخذ الموافقة عليها من المالي قبل اصدار التعليمات للمقاول.
 

 :شروط خاصة ا:سابع
كشللروط خاصللة باالتفاقيللة وأن مللا يللرد فللي هللذه الشللروط مللن ىضللافات أو تعللديل علللى مللواد الشللروط العامللة تعتمللد الشللروط التاليللة 

  التفاقية الخدمات الهندسية يعتبر سائدًا ويؤخذ به بالقدر الذ  يفسر أو يضيف أو يعدل على تلي المواد ووفو التالي :



روع تنفيذ حافالت التردد مشالخاص باالشراف على  2018/ 15العطاء المركزي رقم 

 السريع بين مدينتي عمان والزرقاء )الحزمه الثالثه(

 
 

11 

 
 

لمشروع تطبيو كافله التعلاميم الصلادره علن معلالي و يراالشل ال (:يكون من مسؤوليات االستشار  في مرحلة اإلشراف على ا7-1) 
( ملن دفتلر عقلد المقاولله الموحلد للمشلاريع االنشلائيه )التعلديالت بسلبب ت يلر التكلاليف( 13/8العامه واالسكان والخاصله بالملاده )

 سواء بالتعويض او الحسم على المقاول المنفذ ويتحمل االستشار  كامل المسوؤليه على ذلي.
 على المناقص تقديم نسخة الوثائو االصلية كاملة وبحيث تكون موقعة منه ومختومة بختم المكتب. (:7-2)
يطلب ملن االستشلار  تعبئلة نملوذا شلهادة مطابقلة رؤسلاء االختصلاص المرفلو ملع الوثلائو والتوقيلع عليله وختمله بخلتم  (:7-3)

 المكتب 
االستشارية تبليغ دائرة العطاءات الحكومية عن أ  ت يير يطرأ عللى كوادرهلا الفنيلة يطلب من المكاتب الهندسية والشركات  (:7-4)

الرئيسللية بعللد شللراء وثللائو أ  عطللاء مللن عطللاءات الخللدمات الهندسللية وبخللالف ذلللي سلليتم حرمللان المكتللب الهندسللي أو الشللركة 
 االستشارية من المشاركة بالعطاء.

 
افة الرسوم والضرائب والضمان االجتماعي وأية رسوم و/أو ضرائب اخرى )بما فيهلا على المناقص ان يكون سعره شامال لك (:7-5)

 الضريبة العامة على المبيعات(.
 
على المناقص تقديم كشف بالرواتب التي سيتم دفعها للجها  الفني المشرف مفصال فيه قيمة الراتب االساسلي، الضلرائب،  (:7-6)

 بتقديم وصوالت الدفع التي يتم بموجبها دفع الرواتب للجها  العامل شهريا. مع االلت ام تالالعالوات، الضمان االجتماعي، المواص
 
على المناقص تقديم كشف بلاالجه ة المسلاندة التلي سلتقوم ب يلارة المشلروع حسلب شلروط العقلد، شلريطة ان تتلوفر للديهم  (:7-7)

 خبرة في مشاريع مماثلة.
 
االجه ة الفنية بالواجبات والمسؤوليات المناطة بها خطيا وارسال نسخة من هلذا التكليلف اللى على المناقص القيام بتكليف  (:7-8)

 الو ارة.
 
عدم م ادرة الموقع من قبل اجه ة االشلراف اال بعلد التوقيلع عللى نملوذا الم لادرة المعتملد وتوثيلو ذللي ضلمن سلجل لهلذه  (:7-9)

 ال اية.
 
 تماما للمشروع وبدوام كامل ثمان ساعات يوميا. يكون جها  االشراف المقيم متفرغا (:7-11)
 
تدوين اسماء ال ائرين في سجل خاص لهذه ال اية مبينا فيه ساعة الحضور وساعة الم ادرة والجهة التابعلة لهلا  (:7-11)

 واالمور التي تم بحثها.
 
( 48يجب ان ال يقل عدد ساعات الدوام الرسمي لجها  االشراف المقيم في الموقع بدوام كاملل وبتفلرت تلام علن ) (:7-12)

خلارا اوقلات اللدوام وحسب طبيعله العملل وعلن االعملال التلي تلتم  اضافي بدل اجر العمل  دفعسيتم ساعة عمل اسبوعيا علما بانه 
 .ولالجه ة الال مة لالشراف على االعمال وحسب االختصاص فقط  خالل االعياد والعطل الرسمية أو  الرسمي
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عللدم السللماس بتسللمية أ  مهنللد) رئيسللي )رئللي) اختصللاص( يعمللل فللي مكتللب هندسللي مؤهللل ضللمن الكللادر  (:7-13)

الهندسي المسمى على عطاء لمكتب آخر ويسمح بتسمية اشخاص ملن مكاتلب غيلر مؤهللة للدى دائلرة العطلاءات الحكوميلة أو ملن 
 كاتب مؤهلة في مجال الهندسة المتخصصة )يقصد بذلي جها  االشراف المقيم للمشروع(.م
 
ان المكتب الهندسي مسؤول عن توفير الجها  المسمى للعطاء وعلى صلاحب العملل ابلالت دائلرة العطلاءات علن  (:7-14)

 المشروع. أ  تقصير من جانب المكتب في توفير أ  من افراد الجها  الرئيسي المسؤول عن تنفيذ
 
ان يقلدم المكتللب الهندسلي والمهنللد) المسللمى تعهلد موقللع ملن كليهمللا لاللتلل ام بالعملل علللى المشلروع فللي حالللة  (:7-15)

احالة العطاء على المكتب وحسب النموذا المرفو وذلي بعلد احاللة العطلاء وعنلد تسلمية المهندسلين المقيملين عللى المشلروع  خلذ 
 موافقة صاحب العمل.

 
ن يللتم احالللة العطللاء علللى االستشللار  الللذ  يفقللد تأهيللله الصللادر بموجللب تعليمللات تأهيللل المكاتللب الهندسللية للل (:7-16)

أو يصلدر بحقله قلرار بالحرملان ملن المشلاركة بالعطلاء خلالل الفتلرة ملا بلين تلاري  اعلالن طلرس  2112والشركات االستشارية لسنة 
العرض المالي المقدم من االستشلار  ملن المشلاركة بالعطلاء، دون أن يكلون العطاء وتاري  قرار االحالة، وبناء عليه سوف يستبعد 

 لالستشار  الحو باالعتراض أو بالرجوع على صاحب العمل أو دائرة العطاءات الحكومية بأ  مطالبة مالية أو قانونية.
 -(: بدل االتعاب:17المادة )

 تضاف الى هذه المادة الفقرات التالية: .1
( مبينلا فيهلا بلدالت اتعلاب الكلوادر 6( ورقلم )5شار  ارفاو تحليلل ملع عرضله حسلب الجلداول المرفقلة رقلم )يطلب من االست أ.

(  بشكل تفصيلي وبيان نسبة بدل دعم المكتب الرئيسي من قيمة (أ-3ودعم المكتب الرئي) وأ  بنود اخرى واردة في الملحو رقم )
واقعيلة أو غيلر منطقيلة أو غيلر واضلحة أو مبلالغ فلي كلفلة بعلض بنودهلا فعنلدها العطاء االجمالية واذا تبين ان هذه التحاليلل غيلر 

سلليتم اسللتبعاد العللرض المقللدم مللن االستشللار  دون ان يحللو للله االعتللراض أو المطالبللة بللأ  تكللاليف مهمللا كللان نوعهللا بسللبب هللذا 
 االجراء.

 -مرحلة االشراف ويستعاض عنه بما يلي:( بدل اتعاب االستشار  في 3أ( من ملحو االتفاقية رقم )-4يل ى البند ) ب.
يللدفع بللدل اتعللاب المكتللب الرئيسللي كمبلللغ شللهر  مقطللوع للمللدة التللي يسللت رقها مقللاول تنفيللذ المشللروع لحللين انجللا  االعمللال  

بعللد ، و أ( -3وتسلليمها تسللليما أوليللا ويكللون هللذا البللدل ثابللت القيمللة طيلللة الملدة المحللددة لللدعم المكتللب والللواردة فللي الملحللو رقللم )
انقضاء مدة دعم المكتب المحددة في نف) الملحو فعندها يتم تخفيض قيمة الدعم المكتبي الشلهر  بسلبب تخفليض اعلداد الجهلا  

 وفقا لما يلي:
 %111×    اجمالي قيمة الدعم للمكتبنسبة الدعم للمكتب =   
 قيمة العطاء اإلجمالية دون المبالغ االحتياطية         

رواتللب الكللادر الشللهر  الللذ  يللتم االسللت ناء عنلله وعلللى × الللدعم المكتبللي الشللهر = نسللبة الللدعم المكتبللي التخفلليض علللى قيمللة 
االستشار  القيام بأ  اعملال تتعللو بالعطلاء اللذ  يقلوم باالشلراف عليله بعلد تلاري  التسلليم االوللي لالشل ال لحلين التسلليم النهلائي 
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تعتبلر كلفللة مثلل هلذه االعمللال محمللة علللى اسلعار عطللاء الخلدمات الهندسللية دون ان يحلو لله المطالبللة بأيلة تكللاليف مقابلل ذلللي و 
 لالشراف.

 مدة تسديد الدفعات: ا.
( يوملا 45يتعين على صاحب العمل ان يدفع استحقاقات االستشار  الشهرية بموجب شهادة دفع يقدمها االستشلار  خلالل ) 

( يوملا ملن تلاري  تسلليمها واذا تلأخر صلاحب العملل علن 61ل فتلرة )من تاري  تسلليم شلهادة اللدفع وفلي حلال الدفعلة النهائيلة خلال 
صرف الدفعات المستحقة خالل الفترات المنوه عنها في هذه الفقرة يترتب عليه ان يدفع الى االستشار  الفائدة القانونية عنهلا وذللي 

 عن جميع المبالغ غير المدفوعة اعتبارا من انتهاء المهلة المحددة لدفعها.
 
يتحملل االستشللار  والشللخص المسلمى مسللؤولية دقللة وصللحة المعلوملات المقدمللة فللي هللذا الخصلوص علمللا بللان لللدائرة  (:7-18) 

العطاءات الحكومية/لجنة العطاءات المرك ية الحو في الطلب من االستشار  تقديم الوثائو االصلية لهذه المعلومات لالطالع عليهلا 
 حالة.والتأكد من صحتها وذلي قبل صدور قرار اال

 
 
يحو لصاحب العمل ال اء العطاء دون ابداء االسلباب وبلدون ان يترتلب علن هلذا االل لاء أيلة مطالبلات ماليلة أو قانونيلة  (:7-19)

    من المشاركين بالعطاء.
 
يجب ان يكون جها  االشراف على المشروع متفرغا للعملل بلدوام رسلمي كاملل وحسلب برنلامل العملل المقلدم ملن المقلاول (:7-21)

والموافللو عليلله مللن االستشللار  وصللاحب العمللل وتكللون اعللداد هللذا الجهللا  حسللب مللا هللو مبللين فللي نمللوذا العللرض المللالي المرفللو 
 .أ( -3)الملحو 

 
 -( ما يلي:2ن اتفاقية الخدمات الهندسية )عأ( م-12يضاف على المادة ) (:7-21)

 .2112فقد تأهيله الصادر بموجب تعليمات تأهيل المكاتب الهندسية والشركات    االستشارية لسنة 
 يطلب من االستشار  التقيد بالشروط الخاصة التفاقية الخدمات الهندسية لالشراف على تنفيذ مشروع (:7-22)
ر  التنسيو مع مهندسي االتصال في جميع مراحل التنفيذ وان يقوم مدير المشروع من قبل االستشاعلى االستشار  (: 7-23)

 بت ويدة بايجا  العمل يوميا .
تنقالت جها  ا شراف المقيم : يطلب من االستشار  تأمين وسائل النقل الال مة والمناسبة لطبيعة المشروع لتنقالت ) : 7-25) 

حسب ما ورد في جها ه الدائم المكلف بمتابعة المشروع من مكتبه الرئيسي ىلى المشروع ومن المشروع ىلى مكتبه الرئيسي وذلي 
 . /أ(3لبنود الخاصة بذلي في الملحو رقم )( من واجبات االستشار  وا2البند رقم )

على االستشار  التاكد من اطالعة وفهمة لكافة البنود في هذه الوثيقة وموافقته عليها وان عليه طلب االستفسار : )7-26)
 الخطي من صاحب العمل اثناء فترة تقديم االستفسارات عن ا  بند يحتاا اجابة استفسار عليه من قبل صاحب العمل .

لصاحب العمل التاكد من دوام كادر االستشار  في الموقع وال يارات التي يقوم بها الكادر الرئيسي في المكتب ( : 7-27) 
 االسشتار  بالطريقة التي يراها صاحب العمل مناسبة ويتحمل االستشار  تبعات ذلي.
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ر العمل خالل اسبوعين من صدور امر المباشرة على االستشار  المتابعة  والتنسيو مع المقاول لتقديم برنامل سي : (7-28)
 المقاول وتحديثها بشكل شهر .

ال يحو لالستشار  اجا ة ا  من كوادره الفنية  في الموقع اال بعد اشعار صاحب العمل خطيا واخذ موافقته على ذلي : (  7-29)
مهامه ويتحمل االستشار  تبعات ذلي بما فيها  وبخالف ذلي يعتبر كادر االستشار  مت يب ويعتبر تقصير من االستشار  في اداء

 تمديد عطاء االشراف بنف) المدة التي يت يب فيها ا  من كادر الموقع دون تحميل صاحب العمل ايه تكاليف اخرى.
ه على االستشار  التقدم باعتماد الكادر الفني على ان يكون على االقل مطابو لشروط العطاء  خالل اسبوع من تسلم: ( 7-31)

قرار االحاله العتمادة من صاحب العمل  وبخالف ذلي يتم تمديد مدة عطاء االشراف عن كامل المدة التي ال يلت م فيها االسشار  
 عن تسمية الكادر الفني المطابو لصاحب العمل لالعتماد دون تحميل صاحب العمل ايه تبعات مالية نتيجة ذلي .

السباب الطلب من االستشار  ت يير ا  من كوادرة الفنية للمشروع  وعلى االستشار  يحو لصاحب العمل دون ابداء ا  :( 7-31)
 خالل اسبوع تسمية البديل المطابو لشروط العطاء.

 
 سيتم تامين هاتف ارضي وخدمات مكاتب االشراف من قبل المقاول المنفذ. :( 7-32)
تكون االعمال التالية من الت امات االستشار  المشرف التعاقدية ومشمولة باسعار العطاء وتشمل قيام المستشار بدفع   :( 7-33)

كافة الرسوم والمصاريف والتكاليف والضرائب ..ال  المترتبة على ذلي ، حيث يقوم صاحب العمل باصدار المخاطبات الال مة 
 للجهات صاحبة العالقة .

على االستشار   يارة الموقع والتاكد من فهمه للمشروع قبل تقديم عرضه وتضمينه وبشكل واضح ال  تكاليف سيتكلفها  (:7-34)
 صاحب العمل كاتعاب اضافية على المشروع .

قدمها التاكد من الفحصوصات والمخططات ومطابقتها للتصاميم واقتراس واجراء ما يل م من تعديالت ومتابعة الحلول التي ي (7-35)
 ىن تطلب العمل ذلي وتعتبر محمله على اسعار العطاء .

على االستشار  التاكد بان ا  اعمال يقوم بها المقاول المنفذ للمشروع لها اسعار في العطاء وتتوافو مع العقد مع  (:7-36)
قاول بتنفيذ لهذه االعمال واشعار المقاول وال يترتب على تنفيذها ايه تكاليف او تبعات اضافية على صاحب العمل قبل مباشرة الم

صاحب العمل خطيا بذلي مع تحديد التبعات التي سيتكلفها صاحب العمل بشكل واضح ودقيو . وفي حال عدم قيام االستشار  
بذلي فان صاحب العمل لن يتحمل ايه  تكاليف او / و تبعات نتيجة تنفيذ هذه االعمال وانجا ها حسب االصول قد تستحو 

وتعتبر هذه االعمال من مسؤوليات االستشار  ومهامه ومحمله على العطاء وال تعتبر من مبررات التمديد لالستشار   لالستشار 
 وان استحو المقاول بسببها تمديد.

على االستشار  التنسيو مع الجهات المعنية لتثبيت حدود االراضي من خالل )دائرة االراضي،البلدية المعنية، و ارة (: 7-37)
 ا  جهات ذات عالقة ( والتنسيو مع من يل م بخصوص حدود االراضي المخصصة للمشروع موضوع البحث. اش ال

مراجعة الجهات المختصة للحصول على سندات التسجيل ومخططات ا راضي والمخططات التنظيمية والبيانات الت ييرية (: 7-38)
 ت ييرات تنظيمية على القطع.واالحداثيات للقطع والتأكد من حدوث أية افرا ات حديثة أو 

تثبيت حدود قطعة ا رض على الواقع )االحداثيات، النقاط المرجعية ، الحدود واية امور اخرى ال مة ( للمقاول عند (: 7-39)
 للمباشرة بأعمال التنفيذ.

  امر المباشرة لالستشار  التكاليف التي تتحملها الو ارة نتيجة اعمال المشروع هى المدة الال مة لالشراف من تاري(: 7-41)
يوما تقويميا الستكمال  15ول اية تاري  انجا  المشروع للمقاول المحدد في تقرير ضبط االستالم االولي مضافا لهذا التاري  مدة 
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الفتره اجراءات االستالم ومتابعة تنفيذ النواقص وبخالف ذلي على االستشار  اخذ ما يل مه من ترتيبات وتحميل التكاليف بعد هذه 
 على اعمال المشروع بالرغم مما قد يرد خالفا لذلي في العقد .

% وبشكل تلقائي منه الكشف الدقيو على االعمال وتحديد 81على االستشار  عند وصول نسبة االنجا  الفعلية نسبة (: 7-41)
واالج اء االخرى التي قد تمنع االستالم  االعمال واالج اء الجاه ة  لالستالم الجوهر  وعمل كشف بالنواقص والعيوب لهذه االج اء

االولي للمشروع جوهريا وتحديد مدة انجا  تلي االعمال والية معالجة العيوب التي يقبلها ومخاطبة المقاول بها واشعار صاحب 
 العمل بذلي.

ستعمال واالرتدادات مراجعة الجهات التنظيمية فيما يخص أ  ىجراءات تتعلو بقطعة ا رض من حيث تعديل صفة اإل(: 7-42)
و/أو توحيد قطع ا راضي و/أو أية اقتطاعات ال مة والحصول على اخر التعديالت على القطع ان وجدت سواء )تخصيص 

مشاريع, طريو(أو احداث شارع , طريو أو تعديل مسار) شارع , أو طريو( ،شامال تقديم كافة الخدمات الهندسية والمساحية 
 والمخططات الال مة .

من مسؤولية االستشار  المشرف التنسيو مع المصمم اثناء التنفيذ واية جهات فنية اخرى تل م  أثناء مرحلة التنفيذ (: 7-43) 
 واشعار صاحب العمل بذلي.

 المشاركة في اللجان المعدة لتسليم الموقع واستالم المشروع واية لجان يشكلها صاحب العمل للمشروع .(: 7-44)
د من الرفع المساحي لكامل مساحة المشروع مع تثبيت كافة المنشآت وا بنية والخدمات القائمة من أعمدة اعادة التاك(: 7-45)

كهرباء وكوابل أرضية أو هوائية وخطوط تصريف الصرف الصحي وحفر التفتيش وعبارات قنوات تصريف مياه ا مطار ومجار  
 ل توثيو لما يل م قبل التنفيذ .السيول وا شجار بكافة أنواعها وتحديد نوعها وعمرها وعم

على االستشار  توثيو الواقع للمشروع بشكل اسبوعي الكترونيا وورقيا وت ويد صاحب العمل بذلي وتضمينه في التقرير (: 7-46)
 الشهر  

االتفاو مع على االستشار  ابالت مندوب صاحب العمل ببرنامل ال يارات الميدانية الدورية  لكادر المكتب الرئيسي و (: 7-47)
صاحب العمل علية والتاكد من القيام بال يارات الدورية الال مة  وعمل محضر  يارة موقع من االطراف المعنية وتضمينة بمطالبات 

دينار عن كل  يارة لم تتم بدون عذر  511االسشار  المالية وفي حال عدم القيام بال يارات المتفو عليها حسب العقد يتم حسم 
 احب العمل وتعويض ال يارة خالل نف) الشهر .يوافو عليه ص

يحو لصاحب العمل تكليف االستشار  با  اعمال اشراف ل ايات هذا المشروع وتبعاته وخدماته ضمن المده الال مة (: 7-48)
 العمال المشروع وتعتبر كلفتها محملة على اسعار العطاء.

 ع شرط اجبار  لصرف المطالبات المالية .تسجيل المهندسين على كادر المكتب كمهندسي موق (: 7-49)
 التنسيو مع الجهات المعنية اليصال الخدمات ) مياه, صرف صحي, كهرباء وغيره للموقع( .(: 7-51)
 يجب تعبئة جدول العطاءات الحكومية المحالة على االستشار .(: 7-51)
 -ل ايات صرف المطالبة النهائية لالستشار  يجب ارفاو التالي:(: 7-52)
o   .ارفاو براءة ذمة ومخالصة عن هذا المشروع من الكادر الفني المعتمد في المشروع موقعة من طرفي العقد 
o .براءة ذمة ضريبة الدخل 
o . ما يفيد بانه تم دفع  ضريبة المبيعات 
o .التقرير النهائي للمشروع 
 من االستشار . يحو لصاحب العمل نقل صالحياته الى ا  جهة يريد دون اعتراض (: 7-53)
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يمنع تمديد مدة المشروع لالستشار  في حال التاخير غير المبرر من قبل المقاول في تنفيذ االعمال اذا تبين عدم (: 7-54) 
اتخاذ االستشار  لالجراءات التعاقدية بحو المقاول ) حسب شروط العقد( في الوقت المناسب وتعتبر هذه المدة محملة على قيمة 

االستشار  واليدفع له ا  بدل , ويستثنى من ذلي تمديدات المدة التي تصدر من و ارة االش ال العامة واالسكان حيث يتم اتعاب 
 التمديد لالستشاريين تلقائيا .

يحو للو ارة استبعاد ا  عرض اذا تبين للجنة العطاءات قيام المناقص با الة او اضافة اية صفحات غير التي تم (: 7-55)
 تسليمها للمناقص في مرحلة البيع.

 %( من اجمالي قيمة بدالت االتعاب شاملة لضريبة المبيعات 11تقديم كفالة حسن االداء بنسبة )(: 7-56)
 
 

 االحاله:  :ثامنا
 

توفيقيلة وللن يلتم احاللة اكثلر ملن عطلاء وتقييم العروض المقدمة حسلب المعادللة الستتم االحاله بعد تطبيو اليه 
، ولصاحب العمل الحو بلرفض العلروض فلي حلال كانلت االسلعار غيلر منطقيله او مبلالغ  االستشار  الواحدعلى 

 .فيها دون ان يكون ال  من المناقصين حو ا العتراض على ذلي
  
 
 
 

 


