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 يـةـسداقيــة عقد خـدمــات هنـفتانموذج 
 كل من :شراف على تنفيذ إلل

 شروع انشاء مركز صحي الدجنية /محافظة المفرقم
  مشروع انشاء مركز صحي الحرش/محافظة المفرق

  
                    

 .....................................................................................(1028/  69  )ء رقـم :..اطع
 بين: . ……………ةنس  …………رهش نم  …لموافق...ا……… مفي هذا اليو  االتفاقيةررت هذه ح-
 

 على اعتباره الفريق األول ......................................................... صاحب العمل :
 ............................................................ثلـــــــه  .........................ميو 
 
 على اعتباره الفريق الثاني .................................................... االستشـــاري :و 
 
 :.....................................................................................  هــيمثلــــو  
 
فريق لا بعرض لبق دق ناك املو شروع ، ملا)إشراف( على تنفيذ  صول على خدمات فنيةحلال راغبًا في واأل  ا كان الفريقمل

 ي :لي ما قين علىيفر فقد تم االتفاق بين ال، الثاني المقدم إليه
الموحد  المقاولة هذا العقد نفس المعاني الواردة في دفتر عقدفي  الواردة يكون للكلمات و التعابير -2

, و  العقد اهذالعامة لشروط ال( من  2)  المادةفي  الواردةالتعاريف  إلى للمشاريع اإلنشائية باإلضافة
 0 في حال وجود اختالف تعتمد التعاريف الواردة في هذا العقد

، ويكون  متكاملة ةالعقد وتعتبر في مجموعها وحد اأدناه جزءًا ال يتجزأ من هذ المدرجةاعتبار الوثائق  -1
 -ترتيب أولوية الوثائق حسب التسلسل التالي :

 اإلحالةقرار نًا كتاب القبول متضم -أ 
  المناقصةعرض  -ب 
ودعوة العطاء والمالحق التي تصدر قبل التوقيع على   المناقصةالتعليمات للمشتركين في  -ج 

    0العقد 
 للعقد الخاصةالشروط  -د 
 المرجعية األسس -هـ 
 العامةالشروط  -و 

 
 ر دينا..............( مة العقد المقبولة رقمًا : )....................يق -أ  -3

 ينارد.( …………………………………………………………………………………)…كتابًة :  
 " .امو ي(   ………………:)  ة العقددم -ب    
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 وماً ي. …………………………………………………………………………………… 
نجازها وفقًا للشروط و  في هذا منه بةو طللماة يدسنلهـات امخدلا مــقديـتالثاني ب قير فلاعهد تي  -4 ت باطلالمتالعقد وا 

 الواردة فيه .
 
ي ف كلدد لذلمواعيد وباألسلوب المحاأتعابه( في  لدب) العقد ةميق يناثلا فريقعهد الفريق األول بان يدفع للتي  -5

 جب هذا العقد .بمو  همن وبةلمطلاندسية مات الهخدلبتقديم ا نيالثيق ار الف اماء قيلق همن( 3قم )ملحق ر لا
 
 

برامه وقه ، جرى تأعال رعلى ما ذك ءبناو            :هعالأ ورذكلما يخار لتي افيع هذا العقد وا 
 

 ثانيالق فريلا                                                     ريق األولفلا       

    ستــشـاريالا                                                عمــلالحب اـص      

 

 : ........................... لتوقيعا.............                   توقيع :............لا
 :...........................    مس............                  االمس   :..............الا
 :............................وظيفةلاظيفة: ........................                   لو ا
 
 على ذلك : د شهدقو 
 
 ...........................:  توقيعلا                ........................  توقيع: لا
 .........................م    : السا                 ........................ سم  : الا
 ………………………وظيفة   : لا           .……………………ة: وظيفلا
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 ـروط  العامةشلا
  سيةندلها تامدلخلعقد ا 

 

 عاريف تلا  (: 2مـادة )لا
و المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا العقد المعاني المخصصة لها أدناه , كما أن الكلمات التي كون للكلمات ي

 -: تشير إلى األشخاص أو الفرقاء تشمل الشركات و الكيانات القانونية األخرى , ما لم يقتض السياق غير ذلك

 .األردنية الهاشمية لمملكةا مةوكح الحكومـــة:
 

 االستشاريوالذي يتعاقد مع  وكذلك خلفاؤه القانونيونالعقد كفريق أول  االفريق المشار إليه في هذ: صاحب العمل 

أخرى يفوضها صاحب العمل لممارسة صالحيات  جهةأي  شملها العقد ، أويالخدمات الهندسية التي  إلنجاز

 بذلك خطيا" .  االستشاري إعالم، على أن يتم  األولفريق ومسؤوليات ال

 

 

العقد ويتمتــع  ابموجب  هذ االستشاري أعمالالذي يعينه صاحب العمل لمتابعة  الشخص : ثل صاحب العملمم

 . إبالغ االستشاري خطياً بهابالصالحيـــات التي يتم تحديدها له من قبل صاحب العمل كما يجري 

 

 

( أو التآلف المشار إليه في استشاريهشركة  أو، مكتب  هندسيةلمكتب)مكتب مهندس ، مكتب أو شركه ا:  االستشاري

 العقد .  االعقد كفريق ثاني الذي تعاقد معه صاحب العمل الداء الخدمات الهندسية وفقا" لهذ

   

 

 هحقمالمحدد في هذا العقد وو ه " لماقاروع وفشالم ىعللإلشراف  زمةالال الفنية تامالخد مديقت :دمات الهندسية خلا

 والشروط الخاصة بهذا العقد .

 

 

األهداف و الغايات و نطاق المهام المطلوبة و الدراسات و البيانات األساسية و المعلومات التي  :األسس المرجعية 

  تعطي فكرة واضحة عن طبيعة الخدمات الهندسية المطلوبة .

 

 

 العقد. ابموجب هذ الهندسيةالخدمات  صاحب العمل النجاز إلى ستشارياالالعرض المقدم من : المناقصة  عرض

 

 

اتفق الفريقان عليها قبل  إضافيةمع أي شروط  المناقصةالقبول الرسمي من صاحب العمل لعرض : كتاب القبول 

 .وذلك وفقاً لقرار اإلحالة  توقيع العقد

 
 

 .ب القبول مقابل أداء الخدمات الهندسية المطلوبة وفقاً للعقدكتاالمذكور في  اإلجماليالمبلغ :  المقبولة قيمة العقد

 

 زيادة أو نقصان قد تطرأ على العقد . أي: قيمة العقد المقبولة باإلضافة إلى قيمة العقد 

 

 التي يتلوها تأكيد خطي . الشفوية الموافقةأو  الخطية الموافقة:  الموافقــة

 

/أ ( من هذا العقد من 3م ) قر قــحالملفي  صاص محدداً تخا لكل ددحتية العقد وهي المدة المحددة في اتفاق :ة العقد دم

 ب العمل .احقبل ص

 

 . منه جزء تعتبر يتلاو عقدذا الهالوثائق المدرجة في  يه : قـئاـوثلا 
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كذلك أي و ا ،ال الدائمة فيهغشالعمل أو يعينها لتنفيذ األ باحص هاماألراضي واألماكن و المناطق التي يقد موقــع :لا

 من الموقع .زءا"العقد تحديدا" على اعتبارها جا هيلع صأخرى ين أماكن

 

صرف على أي أعمال أو لة لخصصموالاألتعاب ل بد صةالخ يف ةمدرجلا غلمبالاالمبلغ أو  يه:  طيةايتاالح غلالمبا

 خالصة بدل األتعاب . يف اهنمكل ل لصفمن دنب ددحيو دقتحدد بالعأخرى مات خد
 

الموظف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاحب العمل أو من يمثله صاحب العمل ويشمل  : وظفالم

 ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة.

 .األشخاص من غير الموظفين اآلخرين :
 

أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي  هي جميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو : الدفعات األخرى

" اآلخرين" ويشمل ذلك التصريح إلى أو تم االتفاق على دفعها  االستشاريشيء ذو قيمة مادية دفعها 

على سبيل المثال ال الحصر وصفاً مفصالً لهذه الدفعات وسببها   سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل 

أو نيابًة عنهم أو أي من  هأو نيابًة عنه ، أو من قبل استشاريي االستشاريقبل  مباشر أو غير مباشر من

موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو 

رام العقد من أو المفاوضات التي تجري إلب االستشاريعملية المناقصة / المزاودة نفسها واإلحالة على 

 أجل تنفيذه فعالً. 

 

هي جميع المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء أو غيرها دفعت بشكل  : الدفعات الممنوعة

مباشر أو غير مباشر أو أي شيء ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم 

أو بالواسطة وبغض النظر عما إذا كان ذلك تم من قبل االستشاري أو نيابًة عنه  هذه األشياء سواء مباشرةً 

أو من قبل استشارييه من الباطن أو نيابًة عنهم أو أي من موظفيهم ووكالئهم أو ممثليهم والتي تدفع إلى 

صة أي "موظف"  سواء تصرف بصفة رسمية أم ال ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخا

أو المفاوضات التي  االستشاريبتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على 

 تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعالً .

 

 العمل بالعقد  قاطن (: 2ـادة )ملا

 حسذب مذا يذرد يمئيسذي و/أو إشذراف مقذرال بمكتذلم اعذل دالخذ نمذ كلذذووع رشذملانفيذذ تاإلشراف على 

 ذا العقد .هي ف تحديده الحقاً 

 

 ان مدن المعتللغة والقانوا  (:3مـادة )لا
 نه يجوز أناإال  ،ه والشروط المتعلقة ب سالتبما في ذلك جميع المرا يـةبرعلا ةـغللابالعقد  نويك - أ

لغة اإلنجليزية .وإذا حرر الفنية بلر ايروالتقاات ميالك لاوجدوطات خطلماو اتفالمواصن كوت

 .دمتعملا وه ةيبرعلاكون النص بيقع خالف على التفسير وو للغتين العربية واإلنجليزيةاد بالعق

 عقيتولا ندع عقدال عول على هذافلما ةذنافليمات األردنية العتالو ري أحكام القوانين واألنظمةست  -ب

 وطه .رق شيتطب يرجع إليها فيوه يعل
 

 (:   الضرائب والرسوم4المادة )
 صخي اميف ةكلمملا يف معمول بهاالألنظمة والتعليمات او ف العقد لجميع القوانينضع أطراخي -1

 لذلك في العقد .فاً لرسوم إالّ إذا ورد نص خالاو بئارلضا

 ننيالقوا وحسب عقدلا عل توقيبة قمعجاالوات دارولوابع اط ومرستشاري دفع سالاعلى  -2

 لمعمول بها .او مة والتعليمات الخاصة بذلكنظواأل

 
 
  داء(:    كفالة حسن األ5ـادة )ملا

ضمانة  األداءيقدم لصاحب العمل كفالة حسن  أنوقبل توقيع العقد  اإلحالةبعد تبلغه قرار  االستشاريعلى 
 العقدمدة  على ثالثة أشهرولمدة تزيد  وقيامه بكامل التزاماته بموجب العقد الهندسيةلتقديمه الخدمات 

معتمدة رسميا"وحسب  ماليةمؤسسة  أوصادره عن بنك المقبولة ة العقد % من قيم01بنسبة الكفالةوتكون 
فيحق لصاحب العمل تمديدها  الكفالةتمديد  األمرتطلب  وإذا(، 2الوارد في ملحق العقد رقم ) الكفالةنموذج 
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حسب متطلبات سير العمل، وعلى صاحب  مماثلةلثالثة أشهر قابلة للتجديد لمدد  االستشاريعلى حساب 
 .  االستشاريمن قبل المقدمة  النهائية موافقته على المخالصةعن الكفالة بعد  اإلفراجل العم

 

  األداء ستوى(:  م6ة )دـامال
ة المهني الممارسة تاياجباته المطلوبة على أعلى مستووري ببذل كل عناية ومواظبة ألداء شااالست زمتلي  -أ 

ات ربخو احب العمل بأسماءلم صصاصه وخبرته ، وان يعختا لاجم في الً ك نيلؤهملا األشخاص موان يستخد

 .  الهندسية تماخدلا يمدمون بتققوسي ينذلا ندسينهملا

ني لالستشاري ال يتفق والدرجة المطلوبة لفاألداء المهني للكادر ا ىتوسبأن م ملوإذا ما تحقق لصاحب الع 

دة إذا جديفنية ر داوك مدختسي أن تشارياالسجب على فعلى صاحب العمل إبالغ االستشاري بذلك خطياً ، و ي

خذ يأ شاري أنستاالى لعوا المطلب . ذهو قفتريق العامل بما يالف ح الوضع وان يعيد تنظيميحصتللزم األمر 

ديم قبت ةما له عالق كلي فأو من يمثله ل ب العماحنها أو يطلبها صأشه بهجلتي يوا لمالحظاتا بارتعي االف

 . العقد اهذ الخدمات الهندسية موضوع

ق حوي ، هباً من جانريصقت كلمطلوب فيعتبر ذلوى ات الفنية بالمستامدتقديم الخ نإذا تخلف االستشاري ع  -ب 

تصحيح األخطاء وذلك بعد إنذار و لتقصيرا تالفيب يلةفكاإلجراءات ال اتخاذ لةالحافي هذه ل ماحب العلص

 .  ا العقدذه نم (02مادة )لل تم اإلجراءات وفقاً تاالستشاري ، و
 

 :ريان العقد ، المباشرة س  (:7ة )دـاالم
 عقد :لا لان مفعويرس  -أ 

 ين .قيفرل القب من هعيد توقعري مفعول هذا العقد بسي 

 :                مباشرةالريخ تا -ب

 خيرات هيف اً ددحم ياالستشار صاحب العمل إلى  هردكتاب خطي يص  بجوفي أعمال اإلشراف بمه المباشر متت

طيا" خ ضهويف نمب العمل أو حاص نيبف باالتفاق فيما لمشرريخ دوام عناصر الجهاز ااتو ةراشمبلا

اري , وعلى صاحب العمل أن يراعي إصدار أمر المباشرة ضمن مدة ال تقل عن أسبوع قبل البدء شستالوا

 بأعمال التنفيذ لغايات دراسة المخططات ووثائق العطاء و إبداء الرأي حولها .

 

 اجبات االستشاري: و(: 8مـادة )لا

 ( المرفق بهذا العقد.0رقم ) قحلعليها في الم وصصمنوم االستشاري بأداء الواجبات القي 

 

 ة :يعرفلا دوقعلتنازل واال(:  9ـادة )مال
استشاري فرعي  أي إلىيعهد  أن أوالعقد للغير  ايتنازل عن أي جزء من هذ أن لالستشاريال يحق   –أ   

ويحق لصاحب العمل  االستشاريعرض  أوأي جزء منه ما لم تنص على ذلك شروط الدعوة القيام ب

 العقد . ا( من هذ02المادة) ألحكاممن هذا القبيل وفقا"  يثبت العقد حيال أي تصرف إلغاء

من صاحب العمل على قيام أي  مسبقة موافقةالحصول على  االستشاريوفي جميع الحاالت على    -ب

استشاري فرعي  أييقدم لصاحب العمل المعلومات المطلوبة عن  أنعليه وبأي عمل  استشاري فرعي

، وان يقــدم كذلك عقد التكليف إلنجاز مثل هذا العمل مقترح من حيث مؤهالته وخبراته وكفاءته

عن  كاملة مسؤوليةمسؤوال"  االستشاريالفرعي ويكون  االستشاريبينه وبين  ابرمالفرعي الذي 

 مستخدميه   أوالفرعي  االستشاريتقصير ينجم عن عمـل  أوخطأ  أيت الهندسية ، وعن جميع الخدما

 

 استطالع الموقع :  تايحرت  (:01مـادة )لا
عة اجمر يارشالستاعلى فم تصاميلوااسات ردلا اددإع لةرحم لالخقع ع الموالتطاستم إجراء تحريات  اذإ

 رريي التقالما جاء ف عقاقع والتأكد من مطابقة الواالو عمومقارنتها  قعموالتقارير تحريات استطالع 

واستدعاء  امهنيبف التخا يأ عن لمعلا بحاص وإعالم,  بالتنسيق مع استشاري استطالع الموقع

ما يلزم من  جراءاالستشاري الذي قام بتحريات استطالع الموقع لبيان الرأي إذا لزم األمر ومتابعة إ

 اول .قملاو ممصمل والملعا حباص عم تالى المخططع تاليدتع

 

 : اإلضافية تغييرات واألعماللا (:00مـادة )لا
من حيث نوعها أو مقدارها  ةعلى الخدمات الهندسي اً يره ضرواريعديل ت أي ق لصاحب العمل إجراءحي -أ

األتعاب  بدالت على واالستشاري لمعلا حباص نياالتفاق ب متيإضافية و  هندسية تامدخ مأو طلب تقدي

 . ال اإلضافيةعمألاات ورييغتلى تلك العقد تترتب  التي
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 لقبل صاحب العمذ نه ملذلك بعد صدور األمر الخطي و المطلوبة ،ت ديالعلتابإجراء  شاريتم االستزليو  -ب

و تثبيت بدل أتعاب مؤقت لالستشاري عن هذه التعديالت وحتى يتم االتفذاق علذى بذدالت االتعذاب بالشذكل 

  النهائي .

 

 : ي(:  التقصير من جانب االستشار02)ـادة ملا

 : ليةتالالت احاال نم أي العقد اهذ ذيفنأثناء ت حصل إذا هعملأداء  فيا" صرمقي ارتشساالر بعتي  -(/أ02)

 الخدمات المطلوبة . ديموتق تجباوالوا لمعالي إنجاز فمبرر غير  تأخير أي -0

ي أداء ف ة أو أهمليسدنهال ةنهملممارسة ا وأعراف وأصول بسعمال بمستوى ال يتنا مدق -2

 ه .مهام

ذا من ه( 6ة ) بالمادالمحددة  اتتعليمال لكبذا لفالين مخمالعا يهمخدتأي من مس عن تغييرف لخت -3

 لعقد .ا

 ل .لعما صاحبالموكولة إليه بدون موافقة  ملمهاا نن ألي جزء ماطبالتلزيم من الب ماق -4

 روع . للمش ت األساسيةابلطتمليلبي ا لمع ميدقتم يلتزم بل  -5

 .يهدائن الحلصة لصامخإلى  جأل ة، أويلما ةعسر أو أصبح غير ذي مالءا  -6

وجب مب عقدلا( أعاله إنهاء أ/02) ةرقفلصوص عليها في انملصاحب العمل في أي من الحاالت الو

 -ية :لاتلااإلجراءات 

 . ةفالالمخ ويبصتا" ل( يوم 20ة ) لمد ةلهمنحه ع مم ريشاتسالل أول إنذارجيه وت   -: الً وأ

 

( 04)يتم توجيه إنذار ثاني له مع منحه مدة  ، المخالفةستشاري الا يبحالة عدم تصو يف  -: ياً ناث

 . لتصويب المخالفة يوماً 
 

 ةمقنعو دةجا ع أو اتخاذ إجراءاتوضويب للصت نة دواإلنذار الثاني مرور فترة ةلحا يف  -: ثاً لاث

األداء أو  رة كفالـة حسنادمصو ب العمل إنهاء العقدحصالق ح، ي المخالفةاب سبألا إلزالة

 ةطساوالخدمات المطلوبة ب بإكمال موجزء منها بما يتناسب مع األعمال المتبقية ، ويق

 لخدمات .ا هذه للقيام بمثاشاريين آخرين است عهد إلىيأن  أو ةصاخلا أجهزته

حسوما" منه أي م اء العقدلتاريخ إنه تامدخ ه منقدم املى ع يارتشسة االبم محاستتو 

للفترة المتبقية ضمن المدة ل يتكبدها صاحب العم ياألتعاب والكلفة الت تفروق من بدال

المحددة في بدالت األتعاب و أي تمديدات صدرت حتى تاريخ إنهاء العقد بموافقة الفريقين , 

هذه  نم( ب/02) لفقرةليـها باع صصونلجنة الملقبل ا نم تهذه الفروقا بساتحا مـتيو

 المادة .

  

 العقد ءنهاإ/ج( 02والخاصة الواردة في الفقرة ) ةئق لصاحب العمل في الحاالت الطارحي  -: اً بعار

و بدون توجيه إنذارات , و تتم محاسبة االستشاري حسب ما ورد في الفقرة ثالثاً  اً ورف

 أعاله.

 

االستشاري  أنتهائها نا دعب العقد أو افي هذ مولةالمشاألعمال  ذيتنف ءانثأ لمعلا بحاصل نيإذا تب -ب(/02)

:-  

عيوباً وأخطاء جوهرية و التي يمكن اكتشافها بدون إجراء حسابات تصميميه في  شفيكت  مل -0

 و .أ/ واميم بأخطائها تصاله ذ األعمال كما  وردت في هذفيتن على قافوم األصلية ويتصاملا

أو أي من  تايمكلا لوادجأو  تاصفايم أو مومتصاى عل تالو أجراء تعديأ تعليماتبإصدار  ماق -2

 لىعة ورطعنها خ جميند فيها ق ةيساسأ ى تغييراتلإ يدؤتأو قد  أدت  اء األخرىطعلا قئاثو

ر بفان ذلك يعت فيذنلتا اءطمة عيق نف علتكاليا فيغير مبررة يرة كبزيادة  أو ألمنشا

األشغال طبة  وزير اخمل بعمالم صاحب هزته  فعندها يقوجأوقبل االستشاري ن "مراصيقت

ي وذ نممسؤوليته  ديدحتلة فنية لجني ويطلب تشكيل راشتسالا ريصقت" انيبم ناكسإلاو العامة

 الي :لتحو االن لىع صختصاالاالخبرة و

 اً للجنةيسئر -أو من يفوضه خطياً  ةميكوير عام دائرة العطاءات الحدم  -0

 واإلسكان عن وزارة األشغال العامة وباً دندساً منهم -2

 األردنيين نيسندساً مندوباً عن نقابة المهندهم -3

 األردنيين نيسدنقابة المهن يف ةيندسهكاتب المهندساً مندوباً عن هيئة الم  -4

 بةساالمح ناومن دي هندساً م  -5
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 عفات المعنية وترجهالع مشكلة واالتصال والتنسيق مال داأبعة وم هذه اللجنة بدراسة كافقت 

فإذا كان قرارها  ،ستشارياال إلى وزير األشغال العامة واإلسكان محددة مسؤولية توصياتها

 رصدي يوبلعوان األخطاء ع ؤوليتهمسوي راشتسالاقصير تل ةبسنباألكثرية أو باإلجماع بال

التبعات المالية بمعالجة التقصير و محمالً إياه جميع  يرشاتساال ملزماً  ر قرارهزيولا
 .جراء ذلك 

 

 /أ /رابعا( بما يلي :02تحدد الحاالت الخاصة و الطارئة المنصوص عليها في الفقرة ) –( /ج 02) 

0- 

2- 

3- 
                                             تم ترك هذه البنود لتتم تعبئتها من قبل صاحب العمل بحسب خصوصية المشروع في حالة لزم ذلك (                                       )                           

 العمل: بحاقبل ص ن(:  إنهاء العقد م03ـادة )ملا
 يفو  ، /أ(02ألسباب غير األسباب الواردة في المادة )نهاء العقد إأي وقت  لصاحب العمل في قحي

م تيوقف لتا دعنبالعقد ول عمالف يقوتل ( يوماً 31مهلة ) هيطعيوستشاري ر االقوم بأشعاي ةلاحلا هذه

تي علية والخسائر الفلاري عن التكاليف شاستالوتعويض ا بةحاسمال ريقةطعلى ن لفريقيا اق بيناالتف

 . العقد اهذ إنهاء ةجنتي قد يتكبدها
 

 : االستشاريالعقد من قبل  إنهاء -04المادة 
 .العقد اتفاقية ( يوما من تاريخ توقيع91خالل ) المباشرة أمرلم يصدر صاحب العمل  إذا . أ

 ( يوما"من تاريخ استحقاقها.61له بعد ) المستحقة بالدفعة االستشاري بإيفاءصاحب العمل  لأخ . ب

 تعرض لضائقة اقتصادية تمنعه من االستمرار في تنفيذ العقد. أوأعسر صاحب العمل  جـ.

 

 له خالل المستحقةتسديد الدفعة  أو المباشرة أمر إصداريطالب صاحب العمل  أن االستشاريفعندها على 

 بإصدارلم يقم صاحب العمل  وإذا أعاله)ب(   ةالفقرأو  )أ( بالفقرة المحددةمن انتهاء المدد  أيامعشرة 

أو إذا اعسر صاحب العمل  هذه ، أيامخالل العشرة  لالستشاري المستحقة الدفعة وتسديد المباشرة أمر

ويض المناسب الناجم عن تعويضه التعوطلب العقد  إنهاء لالستشاريفيحق  حسب الفقرة )ج( أعاله ,

 .بموافقة الفريقين إالالعقد  اوال يعاد العمل بهذمن قبل صاحب العمل ,  اإلخالل
 

 : مللعات صاحب ياولسؤ(:  م05مـادة )لا
 المحددة بموجب هذا العقد . يدواعمال ه فيل ةحقستملت اافعدلاالستشاري باة فااوم -0

ري مع ثالث نسخ من وثائق عقد التنفيذ ، إال اشتالسلديه إلى اة لوثائق المتوفراو يم المعلوماتدقت -2

 العقد . يها بموجبلع لوصحي التشارإلى االس لكوي قئاثو  وأ تاططخم يأ ميدقتب ملزمر انه غي

ري في الحصول على استشااليساعد ولتشاري ن االسوبيينه ب قيللتنس ية مهندس يمثلهمست -3

 ه .الات المذكورة أعمعلومال

 نيذلا هيفل ألي من موظعماريح الصت يح الدخول أوراصعلى تل ي الحصوف يعدة االستشاراسم -4

 ستخدامهم .ا دقعلا بلطتي

 (.عقدال اذه بجبمو لكذ رغيى لاتفق ع ذاإال إ)  عقومع الالطتساي استشار باعتأ لبد عفد -5

لعمل اوقع م يفالمشرف المقيم  ازجهللقديم مكاتب تب ريق المقاولط عمل عنالوم صاحب قي -6

هزة جه و مزودة بجهاز حاسوب و طابعة و ماكينة تصوير وثائق ومثثؤمهذه المكاتب وتكون 

 اهلتشغيها والالزمة ل ةمدخلا ميدقتووالتدفئة والتكييف اذا لزم  يحصلا فرصلاو ءابربالماء والكه

 .ما لم تنص وثائق العطاء على غير ذلك  العمل  ةدم ةلتها طينصياو

 . من مباشرة مهامه االستشارييمكن  لأو بشكبـكامل حدوده  المشروع موقع االستشاريتسليـم  -7

 

 مدة العمل : (:  06) ةداالمـ

لتمديدات ااألشغال بما فيها  لمسلمشروع وتإلنجاز اذ ل التنفيواقالمدة الفعلية التي يستغرقها م يه

ا حسب ا" إليها المدة الالزمة إلنجاز النواقص و استالمهافضما صاحب العمل عليهالتي يوافق 

/أ ( من 3تقرير لجنة تسلم األشغال , وتمدد لكل عمل أو اختصاص محدد في الملحق العقد رقم ) 

 هذا العقد بمعرفة و موافقة صاحب العمل حسب مقتضيات العمل في المشروع.
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 عاب :تاأل بدل(:  07ـادة )ملا

العقد  االمرفق بهذ (3رقم ) العقد قلحالم بجواألشراف بم ةلي في مرحرتشاسدد بدل أتعاب االحي - أ

 .بهذا الخصوص  22مع مراعاة ما ورد في البنود )ح , ط ( من المادة 

إذا حصلت ظروف أثناء سريان هذا العقد أدت إلى تعديل على أجور و/أو كلفة استخدام الكوادر  - ب

ان الفنية المماثلة للكوادر المطلوبة حسب هذا العقد , فعندها يقوم وزير األشغال العامة و اإلسك

بتشكيل لجنة فنية لتحديد نسبة التعديل على األجور , و يتم تعديل بدالت أتعاب الجهاز الفني 

 / أ ( بقرار من وزير األشغال العامة و اإلسكان . 3المحددة بالملحق رقم ) 

 

 لعمل :ا حبصادريب موظفي ت  (:08ـادة )ملا

 الاز اإلشراف للتدرب على أعمجهبدميه وإلحاقهم خمست نمب دد مناسعب ادتان صاحب العمللحق ي

 . مهتاهم ومستحقتبروا عفيقين ويقوم صاحب العمل بدفرال نيباإلشراف، وفق برنامج يتفق عليه 
 

 ي :ارشستالوال معلا بحاص نيب ت(:  تسوية الخالفا09ـادة )ملا

 -:عقد تتم تسويته باتباع اإلجراءات التالية الا ذنزاع أو خالف قد ينشأ عن ه أي
 

 التسوية الودية :  (:09-0)

 
على فالودية   الخالف عن طريق التسوية ةتسوي يف غبتهرب إشعار من أي من الفريقين رإذا صد -أ

 موجه إلىا" يطخ هدرل سراإلشعار أن ي هميخ تسلرات ( يوما" من04ة )دم لالخ رخآلا قيرالف
 ا .هفضرأو  الودية وة إلى التسويةدعل البقبو اإلشعار

 الودية . ق اآلخر على قبول الدعوة إلى التسويةريلفا يوافق امالتسوية الودية عند اءاتإجر دأبت -ب
خالل  ه اإلشعارجو ذيلاق إلى الفري در يأ لسري ملأو إذا  ، إذا رفض الفريق اآلخر التسوية الودية -ج

يكن ، لم  كأن التسوية الودية لبط تبريع ، ةقرالف همن هذ)أ(  لبندنة في ابيلما( يوما" 04دة أل )م
 .  كيمحتلالحالة المباشرة في إجراءات ا ذهه وألي من الفريقين في

وفقا"  من ذوي الخبرة في نفس مجال أعمال هذا العقد موفق واحد أو اكثر الوديةيتولى التسوية  -د

ن الموفقين يجوز لهما أن يتفقا على أ أولم يتفقا على اسم الموفق  وإذالما يتفق عليه الفريقان ، 

 يقوم شخص أو مؤسسة بتعيين الموفق أو الموفقين .
 
معلومات  يلزمه منأن يطلب من أي من الفريقين تقديم ما  الوديةللموفق في جميع مراحل التسوية  -هـ

، وعلى الموفق أن يساعد الفريقين في التوصل  أخرى أدلةومستندات ووثائق وأي  وأسبابووقائع 
 الموضوعية بمبادئيتسم باالستقالل والحياد ، وان يسترشد  تسوية الخالف وديا" بأسلوب إلى

 والنزاهة والعدالة .
 قفاتا ك لذ يف املودية با ةيوستلابإجراءات  قلعتي ام سريةى الفريقين والموفق االحتفاظ بلع - و

 ق .يطبتلاوذ يفتنالألغراض روريا" ض هشرحيثما يكون ن إال،  سويةتال
ق فاات حبصيبإعداد االتفاق وتوقيعه و ماقوالخالف وديا" ، في ةيولتس قاتفاإذا توصل الفريقان إلى  - ز

 . امهل" املفريقين ملزا من هعيقبعد تو الوديةالتسوية 
على قبول  ( يوماً 31أو بمرور ) بتوقيع الفريقين على االتفاق ، الودية التسوية إجراءاتتنتهي  - ح

( يوما" من 61بمرور) االتفاق على الموفق , أو الطرفين للسير بإجراءات التسوية الودية و لم يتم
خطي يصدر  بإشعاراتفاق تسويه أو  إلىتاريخ االتفاق على الموفق أو تاريخ تعينه دون التوصل 

خطي  بإشعار، أو  الودية التسويةعن الموفق يبين فيه انه ال يوجد ما يسوغ االستمرار في جهود 
 الودية التسوية إجراءات بإنهاءيق اآلخر والى الموفق الفر إلى أحدهماعن  أويصدر عن الفريقين 

من وقائع وبينات في  إليهيقدم تقريرا" بجميع ما توصل  أنوفي جميع الحاالت على الموفق 
 الفريقين مع محاضر جلسات التوفيق. إلىقيامه بعمل الموفق وتسليمه  أثناءموضوع الخالف 

 إجراءات اتخاذ أيي ف شريبا التسوية الودية ، أن أثناء إجراءات يقينيجوز ألي من الفر ال -ط 

 .ة أو قضائيةمييتحك

 : مكيـحلت(: ا09-2)

 إلىاللجوء  يتمفعندئذ  أعاله (0-09المادة ) ألحكامتسوية ودية وفقا"  إلىفي حالة عدم التوصل  

 الساري المفعول. األردنيتسوية الخالف بأسلوب التحكيم بموجب قانون التحكيم 
 



 
 

 كل من مشروع: اإلشراف على تنفيذ
 المفرق/محافظة الدجنيةمشروع انشاء مركز صحي 

 المفرق/محافظة الحرشمشروع انشاء مركز صحي 
                                                                                                            

13 

 عديل التشريعات :ت  (:21)ـادة ملا
 ضنتيجة لتعديل التشريعات أو لفرالدولة  ةنخزيدفعها لب عليه ترتع لالستشاري أي مبالغ إضافية يفدي - أ

 .تاصقانملا ضورع إيداع دعوم دئب جديدة بعارض رسوم أو أي

 دوعد معب ( أعالهأ) قرةوالضرائب المذكورة بالف رسوملا نتخفيض رسمي على أي م ىرجأما إذا  - ب

ستشاري ن استحقاقات االم اتيضلفريق األول حسم تلك التخفل ها يحقندصات ، فعقلمنااض ورع إيداع

. 

 

 : ةاالخطارات العدلي (:20) المادة
القانونية وتعتبر  أوالعقدية  هماحق من حقوق  أيبين الفريقين لممارستهما  ةاالخطارات العدليال حاجة لتبادل 

عدلي في  رالمثبت بهذا العقد بمثابة أخطاعلى عنوانه  اآلخرللفريق ريق ف أيمرسلة من أي رسالة مسجلة 

 . األحوالجميع 

 

 

 كام عامة : حأ (:22) ـادةملا
  .بالعمل المباشرةالمفعول عند  الساريةااللتزام بمتطلبات الكودات   االستشاريعلى   -أ 
 مل والعلاب حصال كلي مه عورمشلذا ابهة لقلومات المتعمعلاو اءت ووثائق العطاالمخطط عيإن جم -ب

 .حب العمل الخطية على ذلك صاة فقكل من األشكال إال بعد مواش ها بأيب ري التصرفاستشلال قيح
 ع ،شرومعلي للفلا ذيفنتلا ةلحرم يف ءاطعلا قئاأو في وث طاتطاكتشف أي خطأ أو نقص في المخ إذا -ـج

صمم من خالل س المدنهلمام لعي وأن، اً رفو عنهال عماليقوم  بإبالغ صاحب  أن يارتشالسا لىفع
 المصمم بخصوصها .ع ويتاب اءتلك األخط يعةبن طعصاحب العمل 

عطاء  قئاثوليها في ع صلمنصونتجات الصناعية املاواد والم دعتماالستشاري التقيد باالى عب جي  -د
 التنفيذ .

روط عتبار لدى تفسير شالا فيمنها وال تؤخذ ذا العقد جزءا" ه في واردةال ويناعنلاشكل ن : ال تناويعال -ـه
 مضمونه .أو العقد 

 ينة .رقال  ضىتقلما" قس وفبالعك سكعلاو عمجال إلى ردفملا ةتنصرف صيغ -مفرد والجمع :لا  -و
ضريبة المبيعات :  يجب أن يشمل السعر المقدم الضريبة العامة على المبيعات ولن يتم إفراد بند خاص   -ز

 بالضريبة. 

ديم عند تق بهذا العقد عاملينلاين دسمهنلل ةيرهلشا باتولرلحد األدنى البام تال دقياالستشاري الت ىلع -ح

 ال يراـشسـتا لإليه المصاريف واألرباح وكة افضم األردنيين نيسدنهملا بةانقه عرضه والذي تحدد

 . هرضع م استبعادتسيك ذلندسين اقل من هملا ءاتـب  لهؤالور باسـباحت موــيقأو  كلذب ديـقتي

لقة بحجم االلتزام  عتملا(  5,  4,  3,  2,  0رفقة )مول الداجال بئةعت حليلما يارستشالا منلب يط  -ط

 و تحليل بدل أتعاب الكادر الفني الشهري و الدعم المكتبي.تصاص خاالسي ورؤساء ؤسلما وبالوضع

 ت( .لبط وط الخاصة  )إنرشلاب عذا المشروهاصة بخلاي نالف مييالتقو لهيلتأا وطشرد دتح  -ي

مة من ئق المقدقة المعلومات والوثاة ودبة من صحسنام اهاري التية قيطرلبا دكتألمل االع ق لصاحبحي  -ك

 االستشاري  .

باألعمال اإلنشائية  قلعتي امن بيسدالصادرة عن نقابة المهن تاعليمتلاب مازلتالا يراشتسعلى اال  -ل

 نيكية وخالفها .اكيملاوكهربائية لية وارعماوالم

 د في  الموادرلما ووفقا"  رفلمشأو ا/و ممصملا سندهملية لوننالقاية ولمدنكون المسؤولية ات  -م

عن ما ر بغض النظ 0976 نةسل( 43م )رق األردني ينمدال ننوقا( من ال791( ، )789، )( 788)

 ص .صوخلابهذا   ا العقدذه د فيير

 ندسةهت الصاصاتخي افثي التخرج ديح يناقبين بمهندسرلما نع االستعاضة لمعلا بوز لصاحجي - ن

 . ت المطلوبةصااصتخالا لجام يالمختلفة ف

زمة اللا باألعدادفاً عمل كشالوأن يقدم لصاحب ة زماللا قيملما زاهالج س إعداددري شاري أنى االستلع  -س

 للعماجة احب سحز ا الجهاهذ ادفرأ المقاول ويتم تعيين لبق نم ذ األشغاليفنت امجبرن عم منةازتم

وذلك  كلما دعت الحاجةالجهاز  يعاد النظر في أعدادل، ون صاحب العممبقة سم ةقوافبم ةيقيقالح

اإلشراف  زاهجن لمشروع ألعداد إضافية ما لة حاجةحا في، وبإنقاصه بموافقة الفريقين أو  تهادزيب

ن مبي اب حسب ما هوتعألا وتدفع بدلالتعيـين  متي ،لك وموافقته ذب لمالعاحب ص عتناقاومقيم لا

 . لعقدا ن هذا( مأ-3م )رق لحقبالم

 دفعات األخرى:لا -ع
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 اهدفع ياألخرى" والت يع " الدفعاتمجب دمرفق بهذا العق( ال4) د صرح االستشاري في الملحق رقمقل -0

 تلدفعاا هلهذ الً صمف اً فصم ويدرين "، وعلى االستشاري تقخآلى " الى دفعها إلع قافتالا تم وأ

،  هنع بةيان أوه بلق منر اشبم غير وأ اشركل مببش دفعستت نكا وأ هاعتم دف سواءوسببها  رىخألا

 كذلو ، مهيلثمو مأ ئهمالهم أو وكمن موظفيي و أأ مهنع بةنياباطن أو بل استشاريين من الق أو من

سها ودة نفزالم/ ا ة المناقصةقد أو عمليعلذا اه ذيى تقديم العروض الخاصة بتنفلإ عوةديتعلق بال اميف

يتعهد  امكل تنفيذه فعالً ,جأ و منقد ألعا امبري إلتجرتي لا تاضفاوو المأ يشارستالالى علة حاأو اإل

ي ف امب ىدفعات أخر يأ دوجو نعر وفلا ىلع لواأل قلى الفريخطياً إ يحاً صرت مدقي نأب ستشاريالا

 يخرتا وأ فعدمه بالقيا ك بتاريخذلو ىخرات األعفدذه اله بسبل الً مفص ذلك على سبيل المثال وصفاً 

 .الً أو ثدا يحمهيع أبالدفه ملزاإ

 ذة أن يتخن هذه المادم( 0فقرة )ع/م اللفة أو إخالل بأحكااخمللفريق األول في حال حدوث أي  قحي -2

 حض حريته واختياره:مب كلذوو جميعها أ ةيلاتال تءاارجإلا نم أياً 

 .لعقدن ا( م/أ02) دةمالا صوصنة اعمع مراد قلعا اهذ هينن يأ -1

ضعفي( مبلغ ) يواسي اً لغمبد عقالا هذب جوماري بالستشة لحقمستال لغمباال نم مصخين أ -2

 .الدفعات الممنوعة

 غلي ) ضعفي( مبواسياً مبلغ روفلا ىلعو لوألريق افلاى لبأن يدفع إ يرايطالب االستش نأ -3

 ةبجاتى االسض علبلة للنققاالر موافقته غيب ذا البنده موجبب يرعات األخرى ويقر االستشافدلا

 .ةبلطاالم هذه للمثة ريوالف

 األول تقاضيها قللفري يحق لمبالغ التيا وعملفريقان بأن مجادناه ، يصرح أ( 4مراعاة الفقرة )ع/ عم

 عات األخرى.فدلا لغامبع مو( مجعفيض)    زجاوتي نل( 2)ع/ ةرقفلا بموجب هذه
أو ن طلباا من يينراشستمع اال رمهات التي يبيااقتفالا عن جميمّ ضين أ على ستشاريالفق ااوي -3

ى لع اله ( أع2( و)ع/0)ع/ تقرافال ية فدثلة لتلك الوارامم داً وام قدلعا ذاه خصي امي، ف نيزمجهال
 هذهتنص  نأ ا ( ، شريطةمهيلإ رتين المشارقفلص ) اوصن نع اهتدش يف ادهذه الموتقل  أن ال
 ءالؤهن م يق أحة بشراد مباالموحكام هذه أ يذنفق األول بتق الفريعلى ح احةاد صرالمو
 خسنلفور بلى اول عاألق ريالف دويزستشاري أن اال دهعيتا كمن. لمجهزيا أون اطبلا نمن ييشاراالست
 اد.المو هذهعلى  ةلميثبت أنها مشت امبو اوقيع عليهتلا ـردجمب تايقافتالا ههذقة ألصل مطابوكاملة 

 تفعان الدم يى أعلة يروعشملا ةضفي صفه يادة أعالملاص أن يتذرع بأن نص خي شيجوز أل ال -4
يها في لع صوصل المناألوا ، وأن حقوق الفريق عهالنافذة تمن ةمظناألو ينانقوال تناك ذاإ ىألخرا
رف ط أي أو يراالستشا هل تجاوألللفريق ا بترتت ق أخرى قدوقح لى أية إفاضإلاب ه هيمادة أعالال
 مملكة.ي الالنافذة فة ظمنقوانين واألموجب الر بخآ
 . دلعقا اذاء هحتى بعد إنه بهل عمالم يتو اً يرسا هاراتفق عاله بجميعالمادة أقى نص بي -5
 دفعات الممنوعة :لا  -ف

ن مي أبدفع  يعد دفع أوب قمي ( بأنه لم5قم )ي الملحق رف لواأل قيصرح االستشاري وتعهد للفر دقل -0
ر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل ظنلا غضوب، ة سطواالب أو ةً رشبام " سواء وعةممنلا تعاف" الد
أو  مهموظفي من يأ وأبًة عنهم اين طن أوابلا نم نييتشارسمن قبل اابًة عنه أو ين أو اريستشاال
ف"  ظأي "مو ر الحصال السبيل المثى علك ، ويشمل ذلول  يق األرفى الإل مثليهمم هم أوئالوك
روض لدعوة إلى تقديم العبا قتعلي املك فيذو،  ال مأة ميرسة صفب فيتصر كان اإذ اعم رظلنا غضب
على االستشاري أو  ةلاحإلفسها أو ان اودةمزلا/  ةصقانية الملقد أو عماصة بتنفيذ هذا العخال

 قومي ال بأن رياشتسوتعهد اال امكه فعالً , يذنفت أو من أجل دقعلا رامبري إلتج يالمفاوضات الت
سواًء أكان وة واسطلدفعات سواًء مباشرًة أو بالا ذهل هثمم ديتقبد يعن أ أوة وعمنمت ادفع يأيم قدبت

 مثليهمم هم أوئالأو وك مهموظفي من يأ وأن الباطن م نيتشاريسا وأ هسفشاري نتقبل االسذلك من 
 . فيذهتنو أده تمدي وديده أو تجا العقد أهذل دييتعلق بتع اميف" ظفوم" ى أيإل
يتخذ  نأة المادهذه ( من 0حكام الفقرة )ف/بأل إخال وأ فةي مخالأ ثودح لاح يف لوألا يقرق للفحي -2

 :هيارتخاو محض حريتهب كلذو اهعميج وأ ةاليتلات اأياً من اإلجراء
 العقد.ن /أ( م02دة )لمااص عاة نصواينهي هذا العقد مع مر نأ - أ

 غمبل( فيضعي )اويس مبلغاً  قدلعاذا جب هوبم شاريستالة لقحتمسلبالغ االم يخصم من نأ -ب

 الممنوعة.ات عفدال

 غاوي ) ضعفي( مبلـسي غاً لبم روفلا وعلى يق األولفرلا دفع إلىي نيطالب االستشاري بأ نأ -ج

 على ابلة للنقضلقا يربموافقته غد ا البنب هذجوي بمارشتاالس رقيوعة ونممات العفدلا

 .ةبطاله المهذ مثلل يةرلفوا ةابجاالست

ق األول يرفق للحيلتي ريقان بأن مجموع المبالغ افلا( أدناه ، يصرح 4مراعاة الفقرة )ف/ عم

 ة.عونالمم تاعالدف غلبام عمجمووز ) ضعفي( ايتجن ل( 2ف/) ةرقفلاه هذ بيها بموجتقاض

 أو لباطنا نن مييارشستالا مع يبرمهالتي تفاقيات االا ميعأن يضمن ج لىي عرشاتافق االسوي - 3

( أعاله ) 2و)ف/( 0ف/ات )ة لتلك الواردة في الفقرثلمما داً والعقد ما ذاه خصي مافي،  نيمجهزلا

 هإليهما ( ، شريطة أن تنص هذ راشملا الفقرتين صوصن نع اهدتش يف دموالاهذه على أن ال تقل 
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الء هؤ من أيق حة برباشم الموادهذه فيذ أحكام تنب ولالفريق األق على ح راحةص موادال

فور بنسخ لا على لواأل الستشاري أن يزود الفريقاهد يتع امن. كيهزمجالو أ طنباالمن  ريينشاتسالا

 .موادال هلى هذع ةمشتمل اهبت أنثي بماوليها عالتوقيع  درجمب تايقفاتالا هذه لصة ألقلة ومطابكام

ت فعالدا أي من لىعية وعشرمال ةفصي فاله يضة أعادملاز ألي شخص أن يتذرع بأن نص ويجال  -4

 ق الفريق األول المنصوص عليها فيونظمة النافذة تمنعها ، وأن حقألاو قوانينالت ناك اذإ ةعونملما

ي أو أ يتشارسالاألول تجاه ا قللفري بتد تتررى قخأ وققحلى أي إ ةفاإلضبا يه  هالعأ  ةلمادا

 .ةكللمما ذة فيفلنااواألنظمة  ينانقور بموجب الآخطرف 

 .لعمل به حتى بعد إنهاء هذا العقدتم ايو سارياً  اتهارقف عيمجب هالة أعدماقى نص البي -5

 

 رار المخالصة : قإ (: 23ـادة )مال

إقرار مخالصة يثبت فيه أن  لمعي صاحب الطعيأن  ئيةنهاللدفعة اا فشكل هميدقت لاح يراشاالست على

،  تحقة له بموجب العقدالمس غلاالمب عيجمة ليهائنلوا ةملاكالالتسوية  لية يشكنهائالدفعة ال شفك

ه ذه بموجب حقة لهستاالستشاري للمبالغ الم ضقب عدب إال ل إقرار المخالصةري مفعويشترط أن ال يسو

 .  ةعفالد
 

 

 اإلشعارات :  (:24دة )امـلا

شاري ستاال قومي تيلاك لتو يرشاتسالا مل إلىالع ها صاحبرديص تيالغ اإلشعارات والمراسالت لبت

ئيسي لكل رلاتب كملى ادل أو بإيداعها العقد إما بالبريد المسجل ألحكام ى صاحب العمل وفقاً بإبالغها إل

 تالياً : هديدحت غاية ويتملا هذله قريف لك نهيعيآخر  ناوأي عن إلي أو بإرسالها فريق منهما،

 

 .................................................................ان صاحب العمل : ونع
 .................................................................ستشـاري:  ن االنواع

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



 
 

 كل من مشروع: اإلشراف على تنفيذ
 المفرق/محافظة الدجنيةمشروع انشاء مركز صحي 

 المفرق/محافظة الحرشمشروع انشاء مركز صحي 
                                                                                                            

16 

 (0ق العقد رقم )حلم

 ة اإلشرافمرحلبات االستشاري في جاو
 : اإلشراف زهاج -0

والشروط المبينة بالملحق  تحسب المؤهال عشروملألشراف على أشغال ال توفير الجهاز الفني يراالستشا ىلع

ئم ولألجهزة المساندة اد لكشبلألجهزة المقيمة  ةربخلانوات سواألعداد و رداوكلاهذا الملحق ي يحدد ف( و/أ3)رقم 

 . سيرئيلاتب المكدعم إلى  المقيمة إضافة ريغو

 ت :التنقـــال  -ب
مقـيم واجهـزة المكتـب ، ويتحمـل االستشـاري الغيـر المقـيم و يقوم االستشاري بتوفير السيارات الالزمة لتنقالت جهـازه 

 0  ذلكالمترتبة على جميع المصاريف 
 

 الرئيسي : بتعم المكد

فذي دفتذر  ليهذاع لمنصذوصا إدارة جهـاز اإلشراف ويقوم بمهذام ) المهنذدس( المكـتب الرئيسـي مسـؤوالً عـن كوني

 يرئيسذتذب الكملا يسذزم مذن مهندالالذ دد، كمذا يقذوم بإيفذاد العذ عقدال اذهوالموحد للمشاريع اإلنشائية  قاولةملا دقع

ى لذع عت الحاجة أو كذل أسذبوعيندفترة التنفيذ كلما  لشـروع خالملاة رـاـيلزباألعمال الجاري تنفيذها  صينــختمال

نة لمهاارسة مم توياتسم وى منتسم ىلنه ينفذ حسب أعبأشروط وللعلى تقدم سير العمل ومطابقته  قياألقل للتدق

 . ةيرشهال ريرالتقان ـمض ته الزيـاراـذه ـنـراً عياالستشاري تقر مدى أن يقــلع

ا ميف العمل بحولها إلى صاح أية من قبل المصمم وإبداء الرممقدلثائق العطاء اوو مراجعة المخططات -2

 صنواق وأ بويعأي ف فيها تشاك رة وأثناء التنفيذ ، وإذاشابملا فيذها قبلنت ةليبوقا اهموليتش يخص

 ذه العيوب والنواقص .  في هاللتياً نها خطعل مالع حبايغ صبليه تعلف

لعقد المقاولة الموحد للمشاريع  قاً اً وطبنيشروع هندسياً وفملاب متطلبات سح اإلشراف على التنفيذ -3

مصمم من خالل صاحب العمل قبل إجراء أي تعديالت لا عيق مسنتلاو لمعالب احص تاهيجوتواإلنشائية 

 , و رفض أي أعمال مخالفة لوثائق عطاء التنفيذ . يمامتصعلى ال يهرئيس

مال أي استكالطلب من المقاول  ها ويقة علفاووالم لواالمق امهيقد فيذية التينطات التطجعة المخارم -4

 ه لتنفيذ األعمال .تفصيلية الزم تاططمخ

 . لاومقلا لبن قع مقوملا لىعاألبعاد ثبيت دقيق في صحة تتلا -5

وأي مواد أخرى والتأكد  ةناواإلسفلت والخرس مة على الحصمةزالمخبرية اللا اإلشراف على الفحوصات -6

د ق أي عيوب نع لوابليغ المقوت األشغال ىوتسى ملة عظفاحملل اهواصفات الخاصة بلمقتها لابمن مط

( من 01وفقاً لما ورد في المادة )  لموقعستطالع ات اافحوصة سالمن مد ك التأكذلوكة حتاج إلى معالجت

 هذا العقد .

ذ وأن يفتنال المعأب ةعلقتمال رموألا يفل معال رسي ءناثأ ملالع بمع صاحر اوتشاالستشاري ال ىلع -7

 بتقدم سير العمل . اً مه عليحيط

ات يصووالت لملعا بلصاح ةينلفا ةروشلما بل المقاول وتقديمق نملمقدمة ا ةمقترحات الفنيلا سةارد -8

 ميات .كلاول دااصفات وجالموالمذكورة في  تنايعلاوبالمواد  ما يتعلقيف ةبسالمنا

 لوبقحيث لتوصية من او قاول ،ملا مع قنسيالتبة زلمنجااإلشراف و التدقيق على إجراء الكيل لألشغال  -9

 نجزة .ملاأو رفض أي أجزاء من األشغال 

فات ا للمواصهتقباطممن  أكدتلا دعب عفلدل اصديقهتو ، ولاقمللة ئياهنيق كشوف الدفع الدورية والقدت -01

 ة والشروط التعاقدية .نيالف

 يف ةواردذ ولم تكن يفناء التنثأ جدتتس دي قالت ةديدالج األشغال رسعاوضة المقاول في أااقشة ومفنم -00

وفقا للفصل الثالث عشر من دفتر عقد المقاولة الموحد  مزما يلوإجراء  اهلالعطاء ، ودراستها وتحلي

 للمشاريع اإلنشائية.

ب استنق األصلية لتثائووالت طاخطمزمة على الالال تاليدعتلا ية وإجراءرييغتلا وإعداد األوامر سةارد -02

إلنشائية , ا" للفصل الثالث عشر من دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اقفوة دديجال األشغالة عوطبي

 مع صاحب العمل . قيسنتلاو ب

 

لصاحب  ةروشملوإبداء النصح وال واقملاومل عال بحاص نيبقع يفي أي خالف قد  ي الفنيأيم الردقت -03

, وإذا تمت هذه الخدمات بعد  عوضوالم ةابعمن متل العمب وتمكين صاحالصحيح  قفوالمن العمل لبيا

بما فيها بدالت , ن على بدل األتعاب التي قد تترتب على ذلك انتهاء مدة العمل يتم االتفاق بين الفريقي

 ( من هذا الملحق .08اتعاب الزيارات الزائدة عما هو وارد في الفقرة )
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من األشغال  ءازجأ ية من حيث قبول أو رفض أيصالتوة ول كشف بنواقص األشغال المنجزمع -04

 لمنجزة.ا

لمعدة من قبل او(  As Built Drawings)الً عف هذيفجرى تن امكمشروع لهائية لنيق المخططات القدت -05

 . لعمال بحصال المقاول وتقديمها

حسن  ةلافيد كحاجه لتمد نودفترة اإلشعار بإصالح العيوب  ءاتهـانقبـل  علـى األشغالكشف قيـام باللا -06

 األداء دةام بتحضير شهالقيا ثم ديلبتأو ال اإلصالح د تحتاج إلىق لن أي أشغاع لواقماألداء ، وإبالغ ال

اإلشعار  رةع أثناء فتريشالما اجهاتشغال تحأ أيكذلك القيام باإلشراف على و ،اإلصالحات إنجازعد ب

 بل على أن ال تزيد عن ثالث زيارات .اقم وندب اهيعتوطب اعهن نواكمهما  بإصالح العيوب

دات لمعاوول مقالاجهاز  ددوع ـسقطلا حالـة اـهيمبينـاً ف ةـيموييـة والرودت التقاريـر الالـجالحتفـاظ بسا -07

ن مخ نس خمس يمقدوترى أخ الية وأي أشغربمخلالفحوصات او عوقلماإلى رد وتـ يـتلا داوـوكميـات الم

  مللعاب حاص إلى تااعجتمالاوتقارير ة دوريالالتقارير 

 ل ما يلي :مشت نأ شهرية علىلا التقاريرمن  خس( ن3) إعداد وتقديم -08

 .بالتقاطها ل واقمالف يكل صور الفوتوغرافية التيلا

 . روعمشيخدم أغراض ال امقرير موجز عن األحوال الجوية بت

 يم .قلواب سلنا حيثيل من فصالتب يخهلتار نجزةاألشغال الم

 ل المعتمد .معلبرنامج ا نيبو ةقهو حاصل حقي امل ومقارنه معلاسير تعليق على لا

 يخه .وامر التغييرية الصادرة لتاراأل

 . ةجلاعووسائل الم تمعوقالاو صقاونلاو لكاشملا نابي

 محضرة .لا دالموواشف بالمعدات المستعملة ك

 .وامهم دون ييدالعلعمال االمهرة واأعداد العمال 

 تاريخه .ل لمن قبل المقاو ةمللدفعات المستا

 ةفلاخملا ذة بخصوص الموادمتخلاا واإلجراءات هعلي ليقعتلف بالفحوصات المخبرية واشك

 . تااصفوللم

 ن ( .ميقيمالن ) يأعداد المهندسين والفنيين العامل

 . عورشملتتعلق باإلشراف على ا نالج شتراك بأيالا -09

 

 

 :ةظحالم
ولم ترد ضمن الواجبات فعلى صاحب العمل تحديد هذه المتطلبات  خاصةتطلبت ظروف العمل متطلبات  إذا -0

 .االستشاري وواجبات 
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  (2قم )رلعقد ا ملحق

 حسن األداء ةوذج كفالمن
 

 

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

 

 …............................................................ رفنارنا إعالمكم بأن مصسي

 

 ..........................................................ي راشتسالكفل بكفالة مالية ، ا دق

 

 ...................….............................(2108/  96 ): رقم طاءعلا صوخصب

 

 ...................................................................ى: علمتعلق باإلشراف لا

 

 . يندأر ناريد( ...............................: )بلغمب
 

ء اعطالب الخاصة عقدالالهندسية لإلشراف وفقاً لشروط  تامدخلايم دقبتري شاستالا زامتان المضلبل كفالة حسن األداء اك مقلذو

 أعاله .
 

أي  نع النظر ضغبو ، رخآو أي شرط أ حفظول طلب من قبلكم بال إنذار أو تأ ذكور لدىملاوأننا نتعهد أن ندفع لكم المبلغ 

 . يرشااالست نباضة من جراعم

 

 يا": دئوتحدد مبلعقد ة ادم ءهانتا من اشهر الثةث دةملو إصدارها خريتا نم ولعفملا ةيراس ةلافكبقى هذه التو

 .  لمعلا بحاصها بناء على طلب ديجدأو ت دهاديمت لم يتم ا.......... م ام.............. من عاريخ .............. شهربت 

 ......................................../ مصرف: . ليع الكفيقوت

 

 ــع: ................................ـــــفـوض بالتوقيملا

 

 ـــــــادة: .............................شهـــور وضحب

 

 تـاريــخ: ..................................................ـلا
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 (3) مقر عقدال قحلم

 الستشاري في مرحلة اإلشراف اأتعاب  دلب
 

 ز اإلشراف المقيم :اهجل أتعاب دب  -0
 توضريبة وبدال يعاعويضات وضمان اجتمتإجازات و من هاعبتا يت شهرية شاملة ، للرواتب األساسية ومالدب

 ظورة .منف غير رينقالت وبدل إدارة وأرباح ومصات

 مدع لاح يفو ( أيام3)شرف تتم إجازته لفترة تزيد علىملا زاهالج أفراد بديل ألي منر فيتولتزم االستشاري بيو

  أ(./3الملحق رقم ) ت فيددح اكم ينزاجالمرف شمال لجهازا ة بدل أتعاب أفرادفم كلسحك تلذب همايق

 

 .ة بهااصلخاف شولكم ايقدتريخ ات اً منموي( 31خالل ) لمالع بحام تسديد جميع الدفعات من قبل صتي -2

 

حب بين صاتفاق الا  بعد يسرئيلا بتكمالو أقع اوملا نمل ي كف ت أتعابهالدبخفيض أعداد الجهاز المشرف وم تتي -3

مشاريع المختلفة , و إذا لم يتم لا  لعمل فيا رسي مدقء اإلنجاز الفعلي وتي ضوفلك ى ذلع يتشارساالو للعما

 في العقد لحين حل الخالف . االتفاق بين الفريقين , يحتفظ االستشاري بالجهاز الفني كما ورد

 

 لدفع :ا ةيقرط  -4

 ةليط ةمثابت القي لدبلا لكامل مدة العمل ويكون هذا قطوعري ملغ شهبمكي سلرئيالمكتب ا فع بدل أتعابدي -أ

حددة في كتب الملماة دعم ضاء مدانق بعد, و( /أ3) قمر حقملالي فردة الولمكتب والدعم ا ةدحدلما ةدملا

 ما يلي:ل اقز وفأعداد الجها يضفخت ببسب شهريي المكتبم الالدع ةيميض قخفنفس الملحق يتم ت
 
 

عم دلا ةنسب

 للمكتب

 

= 
 إجمالي قيمة الدعم للمكتب

 

× 
 

011% 
 تامبيعلا وضريبة يةطلغ االحتيااالمب دونمة العطاء يق

    

م ي يتالذ الشهري ادرتب الكارو× بي تدعم المكسبة ال= نيرهشلا المكتبي ض على قيمة الدعميفتخلا

 عنه .ناء ستغاال

 ه بعد تاريخ تسلم األشغال ويلعقوم باألشراف لذي يا ءلق بالعطاعتتبأي أعمال  امقيالي رتشاساال وعلى

 ةلبأن يحق له المطا دون انتهاء فترة األشعار بإصالح العيوب على أن ال تزيد عن ثالث زيارات *لحين 

سية ندت الهامء الخدالة على أسعار عطمحم ل هذه األعمالكلفة مث برعت, وتك ذلل ابمق يفلكات ةبأي

 لإلشراف . 

ن وتكوأ (  – 3في الملحــق رقـم )وارد لا لودجال بسإبقائه ح ىلفق عتملا ممقيلهاز الجا دفع بدل أتعابي - ب

 ع .ذ المشروينفت ةدة مليط ةميلقاتة ابث تالدلبه اهذ
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 أ( / 3رقم )العقد  قلحم
 

 باإلشراف على تنفيذ كل من : الخاص(   1028/  69 )   رقم المركزيالعطاء  
 مشروع انشاء مركز صحي الدجنية /محافظة المفرق
 مشروع انشاء مركز صحي الحرش/محافظة المفرق

 
 00بدل أتعاب االستشاري في مرحلة االشراف غير شاماًل ضريبة المبيعات 

المجموع 
بالدينار 
 رقمًا وكتابة
 د()ب*ج*

البدل 
الشهري رقمًا 

 وكتابة
 د

المدة 
 بالشهر
 
 ج

 العدد
 

 
 ب

 الحد االدنى للرواتب لكل شهر/دينار
 
 
 أ

 الوصف والخبرة والكوادر

 رقم

مبلغ  57750
  احتياطي

) مهنذدس مذدني اختصذاص ابنيذة(  ينتعيين مذدير للمشذروع 1500 دواح 2 شهر 24

بخبذرة ال  في مجال االشراف و/او التنفيذ او كليهما )متفرغ(

     سذذذنة وحسذذذذب الشذذذروط الذذذذواردة فذذذي البنذذذذد    05تقذذذل عذذذذن 

( ويتم احتساب بدالت االتعاب الشهرية لهذذا البنذد كمذا 3-3)

 .سابعامبين في البند 

2- 

 أ

 ( 20بخبــرة   ال تقــل عــن )  مهنــدس موقــع / مــدني تعيــين. 2350 اثنان 1 شهر 21  
 مهندس/ مشروع واتسن

1- 

 2350 واحد 2 أشهر 20  
 

مهنـــدس اختصـــاص هندســـة كهربائيـــة بخبـــرة   ال تقـــل عـــن 
 للمشروعين سنوات ( 20)

3- 

 2350 واحد 2 أشهر 20  
 

مهنـــدس اختصـــاص هندســـة ميكانيكيـــة بخبـــرة  ال تقـــل عـــن 
 للمشروعين سنوات  ( 20)

4- 

ال تقــل عــن  مراقــب أبنيــة خــري  كليــة مجتمــع مــدني بخبــرة 700 اثنان 1 أشهر 21  
 .راقب /مشروعم (سنوات7)

5- 

 (20)ال تقــل عــن  حاســب كميــات خــري  كليــة مجتمــع بخبــرة 800 اثنان 1 أشهر 21  
أو حاسـب كميـات )مهنـدس مـدني( خبـرة ال تقـل عـن  واتسن
 حاسب كميات/مشروع ( سنوات7)

9- 

فنــي مختبــر خــري  كليــة مجتمــع مــدني متفــر  بخبــرة ال تقــل  700 اثنان 1 أشهر 21  
 مختبر/مشروعفني  (سنوات5عن )

7- 

 -2 مهندس /مشروع1مهندس حديث التخرج  400 اربعة 4 شهر 21  

 -1 فني /مشروع1فني اردني من ابناء المحافظة  300 اربعة 4 شهر 21   ب

 -3 عمال/مشروع 3عامل اردني من ابناء المحافظة  110 ستة 9 شهر 21  

 ج -6 دعم المكتب الهندسي ---- مقطوع أشهر 24 --- 

 المجموع الكلي المنقول من صفحة)      ( 
 قيمة العطاء االجمالية لالشراف غير شاملة الضريبة العامة على المبيعات   )المشروع معفى من الضرائب والرسوم(

 
 ......المجموع كتابة: ...............................................................................................
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 -مالحظات :
  يقـــــوم االستشـــــاري بتعبئـــــة الخانـــــة المتعلقـــــة )بالبـــــدل الشـــــهري(الواردة فـــــي الجـــــدول أعـــــاله متضـــــمنة

 اإللتزام بالحد األدنى للرواتب الواردة بالكشف مضافا اليه هامش ربح المكتب

  ـــــاز االشـــــراف و ـــــب االساســـــية لجه ـــــاق شـــــهادات اســـــتالم الروات رف ـــــزم االستشـــــاري بتســـــليم وا  ـــــي يلت الت
تتضــــمن الحــــد االدنــــى المشــــار اليــــه اعــــاله بشــــكل شــــهري مــــع المطالبــــات وتكــــون مصــــدقة مــــن قبلــــه 

 اصوليا.

  ال يجــــوز ان تقــــوم المكاتــــب االستشــــارية بالتســــعير حســــب الحــــد االدنــــى لكــــون المكتــــب يترتــــب عليــــه
ــــاال  ــــدفع حســــب القــــوانين الناظمــــة ب ــــالغ ت ــــان مب ــــب االداريــــة واالرب ــــى مصــــاريف المكت ردن باالضــــافة ال

 مثل قانون الضمان االجتماعي والتامين الصحي وغيرها.

وعليــــه فانــــه ال يجــــوز ان يــــتم قبــــول عــــرض مــــن المستشــــارين بحــــال ابقــــاء الســــعر االفــــرادي لتســــعير 
 الكوادر حسب الحد االدنى الوارد بالعطاء لكون ذلك مخالف لالنظمة والقوانين المعمول بها.

 ــــــن الضــــــرائب والرســــــوم وكمــــــ ــــــي كتــــــاب المشــــــروع معفــــــى م ــــــا ورد ف ــــــة رئــــــيس ال رقــــــم  وزراء دول
 )المرفق طيا صورة عنه( 32/21/5102تاريخ  95/20/9/1689

 
 

 
 

      
 
 
 …..............................................................................اسم االستشـــاري   
 
 

 …..........................................لوظيفة ا…........................... المفوض بالتوقيع         
 
 

 .........................................................................................……..العنوان       
 
 

 ....……..تلفون ........................ فاكس ............................ ص.ب ..................      
 

                                                                                  
 
 

 خاتم وتوقيع االستشاري                                                               
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 ( ب / 3رقم )العقد  قلحم

 
 -كل من :  على فراشاإل ةلحر م يف ير ل أتعاب االستشابد خالصة

 مشروع انشاء مركز صحي الدجنية /محافظة المفرق
 مشروع انشاء مركز صحي الحرش/محافظة المفرق

 
 

 قول مننم وصفلا رقملا

 حهفص

 يةلايمة اإلجمقلا

 بةاتك ارنيد سلف
 
0- 
 

 
 المبلغ االحتياطيشامالً  اإلجماليةمة العطاء يق

 .يبة المبيعاترضوغير شامال ل
 

    

 ران( دي      مجموع رقماً:  )                  لا 

 

 

    

جموع كتابة ملا 

……………………………………………………….………………………………… 
 
  يردنأينار د …………………………………………………………………………………

 

  

االستشاري:  مسا

………………………………………………………..……………………………… 

 
 
 فة: يظلوا……………………………………فوض بالتوقيع: ملا

 
 
نوان: علا

……………………………………………………………………………………………… 

 
 
:  بص. .. ……………………فاكس: …………………………… ون: فلت

……………………….… 
 

 

 يشارتاالسع م وتوقيتاخ
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       بةتاوك اً مرقر ناديالب وعجملمان يدو -0-مالحظة : 

 

 

 

 

 

 

 (4ق العقد رقم)ملح

 خرىألاقرار متعلق بالدفعات إ 
 

 

 ………………………………………………………………ناهدأ مضائي وخاتمي فير أنا الموقع إقأ

………………………………………………………………………………………….………… 

 

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

…………………………………………………………………………………………….……… 
م هذذه أحكذا( وعمالً ب2ة  )عــيلهندسا تلخدماعقد ال  مةروط العاشلا نم( /ع22) مقرة داما قد اطلعنا على ما ورد تحت الننأ
أو ء الكلذوا باتعذأو أ تراشاستالاب أتعا أو تالولعمميع ابج فيهر ل نقوصاأل حسب موقعلنا من قب اً عوقم فق إقراراً نرة مادلا

 فذق" ونرنخذريآلاى " لذإ دفعهذا علذى قافذتالا أو اهذعفد وأي شيء ذو قيمة مادية والتذي تذم ةغيرها المباشرة وغير المباشر
ن مذر شذابر مأو غير شمبال شكبفع دست كانتأو  فعهاتم د ءً اوس هادفعت وسبب منولرى خعات األالدفمفصالً لهذه  اً فاً وصيط
ا مذيف كلذهم، وذيلذثممأو أي مذن مذوظفيهم أو وكالئهذم أو  اريين من الباطن أو نيابًة عذنهمتشاسبل ق نم عنا أو بةً يان أوا لنبق
 اريشستحالة على االأو اإل اهسنف/ المزاودة  صةاقلمنا عملية د أوبتنفيذ هذا العق ةصاض الخورعيم الدقتى لإوة دعلعلق باتي
 .فعالً ه ذفيأجل تنن م أود عقالم ابرإلي رجتتي ات الوضاالمف أو
ثذال وصذفاً ملا ليبسذ علذىي ذلذك مذا فذب تاعفد أي دوجو نلى الفريق األول على الفور عياً إونتعهد بأن نقدم تصريحاً خط كما

 يذقالفر اميذق ىلذق عونوافذا مك الً ث أودحيما أيه لدفعا باإلزامن خيارت بالدفع أو ناامقي خيك بتاروذل مفصالً لسبب هذه الدفعات
 0دة ) امذلبأحكذام ا انذلل من قبالخإ وأاله حال حدوث أي مخالفة عمشار إليها ألا  ةداملا تحت ةنيبملاجراءات اإل ذخاتبال واأل
 تنفيذ كل ما ورد في هذه المادة.ب زملتنو هامن( 
 

 اً فــــي            /        /يرحرت يه نوقعلعو

 

 ............................……………………………………………شـــاري:الستا مـــــسا

 

 ………………………….................……………………………المفوض بالتوقيــــع:  مسا

 

 ......…………………………………………………………………توقيـــع: لاب ضوفيع المقوت

 

 ………...................................................................ـــم: ــــاتــــــخلا

 

 من  ه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أيمفعات األخرى وفي حال عدم قيالدبالق تعلما ارقرإلام قديت يراشتسالاى لع

 فضيرس رذا اإلقراه دميقمن ال وكل رار المقدم منه ، قإلفي ا كلذيذكر  أن هيلع /ع(22دة )امالب ةددحملاور مألا

 ض.رلععن ا صلفمن قمغلظرف  في رارقع اإلضو رياشتى االسوعل ه ،رضع
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 ( 5)العقد رقم ق حمل

 دفعات الممنوعةلبا قرار متعلقإ

 
 

 ………………………………………………………………ناهدأع إمضائي وخاتمي في قر أنا الموقأ
 
…………………………………………………………………………………………….……… 

 ………………………………………………………ه نادفي أ انمتخاو نار نحن الموقعين إمضاءاتقن
 
…………………………………………………………………………………………….……… 
 
 ةداملا ههذ أحكامب الً معو ،(2ف( من الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية )ع-22ة )دامت الحد تروا على م ناا قد اطلعننأ

أو ت رااشذتاس ابعذأت وأموالت نت عكا ءً اوس لغبامبدفع أي  قمن لمبأننا فيه قرار موقعاً من قبلنا حسب األصول ، نقر إنرفق 

مادية  ولم نقذم بإعطذاء وعذود أو  لم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمة  و شرمبا ريأو غر شمبال شكب ءً اسوها يرء أو غاب وكالأتع

تذم قد ك لذن كاا ذنظر عما إالض بغ، أو  اسطةسواًء مباشرًة أو بالو ءااألشي ذههثل مم يدتق أو لغابماله ذثل هم عفدل اتدتعه

لذذى ظفيهم أو وكالئهذذم أو ممثلذيهم إمذون أي مذ وأ مهنعذذ ةً ابذنيو أ طنبذاالن مذذنا ييراشذتاس ن قبذذلمذ وا أعنذ ةً يابذذنو أ ان قبلنذمذ

، ال  تصرف بصفة  رسذمية  أمي نذا كاإ النظر عمابغض ظف" مو" يصر أح الال لاثملا ليالفريق األول، ويشمل ذلك على سب

 علذى ةلذاحإلا وأ هافسذن دةاومزالة/صذناقملا ةيذعملد أو عقذلا اهذذذ يتنفبة صاخروض الالع ديمتق ىإلة عوديتعلق بالا يمف وذلك

 .الً عستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فالا
 
أكذان اًء وسذوة طسذواالب ومباشذرًة أ اءً سذودفعات ه الذعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذفد يم أيقوم بتقدبأن ال نونتعهد  امك

يتعلذق  أو ممثلذيهم إلذى أي "موظذف" فيمذام ئهذوكال وهم أفيظمذو مذن يذاً أ وأ اطنالبذمذن  انييشارل استقب من أو قبلنا من كلذ

 .  فيذهنأو ت هديدمتو أبتعديل هذا العقد أو تجديده 

 

 /        / يراً فــــي           رتح عنوق يهوعل

 ............................……………………………………………ـــاري:تشساالـــــم سا

 ……………...................……………………………………: …ـعــيـبالتوقض م المفوسا

 ......…………………………………………………………………قيـــع: وقيع المفوض بالتوت

 : ………..................................................................مـــــــــخاتــــلا

 

تعاب أو أي من أ أوالت ومأي عع فبد مهياق دمعل حا وفيعة ونمملت الدفعابا قلتعلماقرار إلا مالستشاري تقديا ىلع * 

يرفض سذ رإلقذراا ادم هذذقذي ل مذن الوكذ ، نذهم ملمقذدا راراإلقذ يف/ف( عليه أن يذكر ذلك 22المادة )باألمور المحددة 

 ض.العرعن ل صفمنق غلمر في ظرف راقاإلي وضع تشارعرضه ، وعلى االس
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 لمحالةحكومية الا طاءاتعلا   -(    0)  رقم جدول
 دناه :كما هو مبين أ اهيلع ةلاحملا ةيموكحت الاطاءبئة حجم االلتزام عن الععاالستشاريين المشاركة بهذا العطاء ت ب من جميعلطي
 
 

 
 سلسلتم

 
 طاءلعا سمم وأقر

  ارنيبالد م الحاليااللتزا نسبة حجم
 م صاحب العملسأ

 
 ريخات

 رةالمباش

 
 العطاء ةدم

 ةليصاأل

از ريخ إنجتا
 توقعلمل اعملا

ة اإلنجاز بسن يهمالك اف رشإ يممصت  
 لتاريخه

    

          

          

          

          

          

 إذا كان النموذج ال يكفي ، يمكن إرفاق صورة عنه .:  حظةالم
 بالكامل مسئوليتهاأشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل 

 المفوض بالتوقيع : أسم                     

 

 اتم :خالو عـــقيـلتوا          
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 ؤسسيلما ضعولا   -(    2)  مقر لدوج
 

 لمكتب .ا وأ ةكشرلا اوكرت وأ احقوتلا نيالذ ءاكرشلا ءامن أسايب عم سيسؤمكة بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناه والمتعلق بالوضع الارمشال ع االستشاريينجمي نم بلطي

 
اء مسأ لسلستم

الشركاء 

بتاريخ آخر 

 تعديل

 وأ ماء الشركاء الذين تركوا الشركةسأ

 كتبلما

ا وقتحال ينلذا ماء الشركاءسأ كباب الترسأ يخ التركتار

 تببالمكو ركة أشلاب

ريخ ات

 قاللتحاا

       

       

       

       

 -حظات :الم

  مسئوليتها بالكامل .أتحمل و ةدقيقو حةيحصعاله أ مبينةت اللومامعالأن اشهد                  جدد .ء الخبرة للشركالدات ااهشو ةيتاذلا ةريسلا تاداهق شفرت -0

 قيع :وض بالتومفالسم أ                     رة الصناعة والتجارة بأسماء الشركاء عند التأهيلازولمهندسين وابة نقا ندة مهاش فقرت -2

 م :والخاتع وقيـــتلا                  . ياً لاح ءاكرشال ءامسبأو                 
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 المفرق/محافظة الحرشمشروع انشاء مركز صحي 
 

 رؤساء االختصاص    -(    3جدول رقم ) 
جرت عليهم  بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناه والمتعلق  برؤساء االختصاص ومساعديهم الحاليـين والذين تركوا العمل وبيان التعديالت التي ينالمشارك ستشاريينااليطلب من جميع 

 منذ آخر تأهيل خاص بكل منهم
 

تاريخ الترك إذا تغير  أسباب الترك

 أي منهما

 أسم رئيس االختصاص 

 عديلبتاريخ آخر ت

 مسلسل االختصاص أسم رئيس االختصاص الحالي تاريخ االلتحاق

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 -مالحظات :
 بالكامل  مسئوليتهاد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل أشه  ترفق شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للكوادر الجديدة بعد آخر تأهيل.  -0

 أسم المفوض بالتوقيع :                        ترفق شهادة من نقابة المهندسين باالختصاصات وأسماء المهندسين . -2

 التوقيـــع و الخاتم :                    
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 يرهشال كادرلاب اعأت لليتح   -(    4ل رقم ) ودج

 
وصف الوظيفي لا رقملا

 للكادر

راتب لا

 األساسي

ان مض عالواتلا

 يعامتجا

ل إجازة دب ضرائبلا

 عادية ومرضية

دل ب* 

 تنقالت

 دل** ب

 نكس

 اتدمخ

 صاريفوم

 *** 

 رىخأ

أرباح  

% 

 لمجموعا

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

  ( 1( من ملحق العقد رقم )  2يحسب بدل التنقالت للكوادر وفقاً لما ورد تحت البند . ) 
 

 تبين كلفة بدل السكن إذا طلب من االستشاري تأمين سكن من قبله في وثائق العطـاء  . **
 

 نود التي تدخل ضمن هذا البند .يطلب من االستشاري تحديد الب ***
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 دعم المكتبيلا أتعاب لدتحليل ب   -(    5ل رقم ) ودج

 
 عقدلاب دةدحملفة لكامل المدد الكلا وصف الوظيفي للكادرلا رقملا

  اإلشرافارة جهاز دإ 0

  متهالنقت فةموقع مع كلة الارزيل يسيـينرئلا نيسندهملا دإيفا ةفكل*   2

  تلملفاا أورير اقلتاد اعدإ فةلك 3

  (0عقد رقم )لحق ان مل( م 20 – 3بنود ) لا فيموصوفة لا األعمال جازنفة إلك 4

  ح ابرألاومصاريف لا 5

  خرىأ**   6

  مجموع لا 7

 % االحتياطي بلغ لموات عابيلما ةبيرضن دوب اءعطلاة ميقة الدعم المكتبي من كامل بسن 8

 ( . 1(    من ملحق العقد رقم )  2المكتب ضمن هذا البند وحسب ما هو مبين تحت البند ) يحسب بدل تنقالت أجهزة  *
 

 ل ضمن هذا البند .** يطلب من االستشاري تحديد البنود التي تدخ
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 شروط المشاركة 

 (1028/ 69   ) رقم المركزيللعطاء 
 كل من :شراف على تنفيذ إلل

 محافظة المفرقمشروع انشاء مركز صحي الدجنية /
  مشروع انشاء مركز صحي الحرش/محافظة المفرق

األبنيــة تــدعى المكاتــب الهندســية والشــركات االستشــارية المؤهلــة لــدى دائــرة العطــاءات الحكوميــة فــي مجـــال  اواًل:
ًا قابة المهندسـين األردنيـين بموجـب شـهادة حديثـة صـادرة عـن هـذه النقابـة اعتبـار لدى ن بالفئة االولى والمصنفة

 -: نسخ المناقصة وفق اآلتي سحب                    من
 

 -لكل من المشاريع التالية: المطلوبة واألعمالوصف المشروع  ثانيًا:
 

 مشروع انشاء مركز صحي الدجنية /محافظة المفرق - أ
 -ما يلي :يشتمل العمل االشراف على 

 في هدم البناء القائم القديم المكون من طابق ارضي وحسب ما ورد  -
الواجهذات مذن الحجذر  2م 0094بمسذاحة اجماليذة  الدجنيذة /محافظذة المفذرقانشذاء مركذز صذحي  مشذروعتنفيذ  -

بهذذو المذذدخل  –سذذعاف قسذذم اال –شذذتمل علذذى )قسذذم امومذذة ي( واولوطذذابق  ارضذذيمذذن طذذابقين )طذذابق يتكذذون و
مختبذر –مختبذر  -اشذعة غرفذة   –اسذنان  ةعيذاد –عيذادات –وخدمات ملحقة بذه كالصذيدلية والسذجل والمحاسذبة 

الخدمات الالزمة للمركز الصذحي باالضافة الى كافة  والخدمات الكهروميكانيكية الالزمة (صاالت انتظار   -اسنان 
 وحسب المخططات ووثائق العطاء الخاصة بالمشروع 

العمذذال وااسذذفلتية وغرفذذة للحذذارس سذذاحات وواسذذوار وجذذدران مذذن ارصذذفه  كافذذة االعمذذال الخارجيذذة العمذذلويشذذمل 
 وحسب المخططات ووثائق العطاء الخاصة بالمشروع غيرها من االعمال الالزمة للمركز الصحيالكهروميكانيكية و

 

 الحرش/محافظة المفرقمشروع انشاء مركز صحي   - ب
مذن طذابق ارضذي  يتكذونو المفذرقمحافظذة / الحذرشصذحي مركذز انشذاء  مشذروعيشتمل العمذل االشذراف علذى تنفيذذ 

 صذيدلية) مذن لذه المرافقذة الخذدمات- الرئيسذي البهذوويشذتمل علذى ) 2م 956 للبناء الكلية والمساحة رالحج من والبناء
صذذاالت انتظذذار(  –عيذذادة اسذذنان  –عيذذادات  – والطفولذذة األمومذذة قسذذم - مختبذذر -اإلسذذعاف صذذالة -( وسذذجل ومحاسذذبة

لمركذذز الصذذحي وحسذذب المخططذذات ووثذذائق ل والخذذدمات الكهروميكانيكيذذة الالزمذذة باالضذذافة الذذى كافذذة الخذذدمات الالزمذذة
 العطاء الخاصة بالمشروع

واالعمذذال وغرفذذة للحذذارس اسذذفلتية و سذذاحات واسذذوار وجذذدران مذذن ارصذذفه  كافذذة االعمذذال الخارجيذذةالعمذذل ويشذذمل 
    .وحسب المخططات ووثائق العطاء الخاصة بالمشروع الكهروميكانيكية وغيرها من االعمال الالزمة للمركز الصحي

  
 

 المالي طريقة تقديم العرضثالثًا: 
في صندوق العطاءات  اعهيتم تسليمه في الموعد المحدد يتم ايد مغلف مغلقيطلب تقديم عرض مالي في  :3-2

ويكتب على المغلـف  مغلف اسم االستشاري واسم ورقم العطاءاللدى دائرة العطاءات الحكومية ويكتب على 
 .عبارة "عرض مالي لمرحلة االشراف" 

 العرض المالي :3-1
 -يجب ان يشتمل العرض المالي على: .2
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تقديم العرض المالي على النموذج المخصص في اتفاقية الخدمات الهندسية لالشراف علـى  -
 (.1مشروع )ع

 تقديم تحليل مالي مفصل لرواتب جهاز االشراف المقيم. -
عم المكتبـي شـامال لكافـة تقديم وتحليل مالي مفصل لدعم المكتب الرئيسي وبحيث يكون الد -

 المتطلبات.
شاملة ألية رسوم أو ضرائب نتيجـة العمـل غير ان تكون االسعار الواردة في العرض المالي  -

 في هذه االتفاقية.

 
 0جهاز االشراف المقيم للمشروع  :3-3

يطلب من اإلستشاري أن يقـوم بتعيـين جهـاز اإلشـراف المقـيم للمشـروع وحسـب مـا هـو وارد أدنـاة 
أ( شريطة أن يتم مقابلة الكادر الـوارد أدنـاة وأخـذ الموافقـة المسـبقة علـى -3الملحق رقم ) وحسب

  0بالعمل تعيين باقي الكادر واعتمادهم من قبل صاحب العمل قبل المباشرة
 
 ( مدير مشروع3-3/2)
دوام رسـمي كامـل )متفـر  (وبـ ينلمشـروعكالال مـديراً  (2عـدد )اختصاص ابنية اردنـي الجنسـية تعيين مهندس مدني  
ة تـعلى أن تتضمن خبر  بنيةأو كليهما على مشاريع األ اإلشراف( سنة في مجال التنفيذ أو 25ن )ـبخبرة ال تقل عو 

متفـر  وبـدوام  موضـوع البحـث المشـروع طبيعـةحجـم و  علـى االقـل بمثـل لمشـروعين خبرة ) كمـدير مشـروع( العملية
لمهنــدس قــد عمــل يفيــد بــان اأو المالــك مــن صــاحب العمــل عليــه اثبــات ذلــك بكتــاب رســمي  يتوجــبو رســمي كامــل 

بوظيفــة مــدير مشــروع وانــه ال يجــوز للمستشــار بــاي حــال اســتبدال مــدير المشــروع خــالل فتــرة االشــراف اال اذا قــدم 
المستشار اسباب مقنعـة وحقيقيـة يقتنـع بهـا صـاحب العمـل مـع تقـديم البـديل المناسـب الـذي يجـب ان يوافـق عليـه 

 .بل ان يترك مدير المشروع االصيلصاحب العمل ق
 
 (1عدد ) مهندس موقع /مدني( 3-3/1)

( سنة في 20ن )ـبخبرة ال تقل ع(  / مشروع (2عدد ))اردني الجنسية اختصاص أبنية   مدنيتعيين مهندس 
ل بمثل االقعلى  ينمجال التنفيذ أو االشراف أو كليهما على مشاريع االبنية على أن تتضمن الخبرة العملية مشروع

التنسيق مع مدير  وعليه التواجد يوميا في المشروع ، وعليه المشروع موضوع البحثوطبيعة األعمال في  حجم 
   المقدم من االستشاري مديرية األبنية الحكومية في المحافظة المعنية بهذا الخصوص وحسب برنام  العمل

 
 0( 2عدد) كهرباءمهندس  (3-3/3) 

في مجال  وات( سن20بخبرة ال تقل عن )لكال المشروعين و ( 2ني ألجنسية عدد )أرد كهربائين مهندس يتعي
  األبنية المشابهةالتنفيذ أو األشراف أو كليهما معا على مشاريع 

يبدأ  المشروع موضوع البحثوطبيعة األعمال في  على األقل بمثل حجم  ينعلى ان تتضمن الخبرة العملية مشروع
 لث بعد اصدار أمر المباشرة.عمله من بداية الشهر الثا
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 0( 2عدد)ميكانيك مهندس (3-3/4) 
في مجال  وات( سن20بخبرة ال تقل عن ) لكال المشروعين( 2أردني ألجنسية عدد ) ميكانيك ن مهندس يتعي

 ..األبنية المشابهةالتنفيذ أو األشراف أو كليهما معا على مشاريع 
المشـــــروع وطبيعـــــة األعمـــــال فـــــي  األقـــــل بمثـــــل حجـــــم علـــــى  ينعلـــــى ان تتضـــــمن الخبـــــرة العمليـــــة مشـــــروع 

 يبدأ عمله من بداية الشهر الثالث بعد اصدار أمر المباشرة. موضوع البحث
 

 0( 1عدد) ( مراقب أبنية3-3/5) 
ال تقــــل عــــن  خــــري  كليــــة مجتمــــع مــــدني بخبــــرة (مشــــروع /( 2عــــدد))أردنــــي ألجنســــية  مراقــــب أبنيــــة تعــــين 
 .(سنوات7)
  
 0( 1عدد)ات ( حاسب كمي3-3/9) 
سنوات أو  (20)ال تقل عن  خري  كلية مجتمع بخبرة  (مشروع /( 2عدد)) أردني ألجنسية حاسب كميات نيتعي

 ( سنوات. 7حاسب كميات )مهندس مدني(خبرة ال تقل عن )
 
 (.1( فني مختبر عدد)3-3/7)

ال تقل عن  بخبرة متفر خري  كلية مجتمع مدني . (مشروع /(2عدد)) أردني ألجنسيةفني مختبر  تعين
 .(سنوات5)
 
 مشروع /( 1مهندس عدد ) -:(4عدد) مهندس حديث التخرج( 3-3/8) 
 
 مشروع /( 1فني عدد ) -:(4( فني اردني الجنسية من ابناء المحافظة عدد)3-3/6) 
 
 مشروع /( 3عامل عدد ) -:(9( عامل اردني الجنسية من ابناء المحافظة عدد)3-3/20)

  
 :أ(-3)متفاقية رقإل استشاري بتعين كامل الكادر المطلوب في ملحق االلتزم يجب أن ي مالحظه 

 
 

 :وصف الخدمات الهندسية وواجبات المستشار خالل مرحلة االشراف :رابعا
 

اضافة لما ورد في اتفاقية الخدمات الهندسية،  االشراف على تنفيذ االعمال الموصوفة فـي دعـوة العطـاء اعـاله  
 تنفيذ اعمال المشروع:وكل ما يلزم الكمال 

 دعم المكتب الرئيسي ويشتمل على :4-2
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زيارات دورية لمهندسي المكتب الرئيسي رؤساء اقسام االختصاص والمهندسـين الرئيسـيين وحسـب  .2
االختصاصات الواردة في هذه الشروط لموقع مشروع التنفيذ كلما دعت الحاجة لـذلك بمعـدل ال يقـل 

 تب االستشاري هذه الزيارات في التقارير الشهرية.عن زيارتين شهريا ويضمن المك
 

تـممين االعمــال الفنيــة الهندسـية والمكتبيــة والقرطاســية واالداريــة واعمـال الســكرتارية والطباعــة فــي  .1
 المكتب والموقع والالزمة التمام العمل على اكمل وجه.

 

المقــاول فيمــا يتعلــق بــالمواد دراســة وتــدقيق وتقــديم التوصــيات الالزمــة للعــروض الفنيــة المقدمــة مــن  .3
( وأخذ موافقة المالـك المسـبقة قبـل الموافقـة للمقـاول علـى Shop drawingوالمخططات التفصيلية )

 (.Submitalsالمواد )

 

للتنفيــذ   اجـراء التعــديالت الضــرورية للتصــاميم اثنــاء التنفيــذ وتزويـد المقــاول بالمخططــات والتفاصــيل  .4
 الموافقة عليها من المالك قبل اصدار التعليمات للمقاول.شريطة ان يقوم المستشار بمخذ 

ال تقل عن  برمجة وتخطيط تابع لمكتبه بخبرة متابعة لمهندس برمجة وتخطيط الموقع من قبل مهندس .5
 سنوات 20

 
 شروط خاصة اضافية :خامسا

 بختم المكتب. على المناقص تقديم نسخة الوثائق االصلية كاملة وبحيث تكون موقعة منه ومختومة (:5-2)
 

يطلب من االستشاري تعبئة نموذج شـهادة مطابقـة رؤسـاء االختصـاص المرفـق مـع الوثـائق والتوقيـع  (:5-1)
 عليه وختمه بختم المكتب وارفاقه مع العرض الفني.

 
يطلــب مــن المكاتــب الهندســية والشــركات االستشــارية تبليــغ دائــرة العطــاءات الحكوميــة عــن أي تغييــر  (:5-3)

ــ ــائق أي عطــاء مــن عطــاءات الخــدمات الهندســية يطــرأ عل ــد شــراء وث ــة الرئيســية بع ى كوادرهــا الفني
 وبخالف ذلك سيتم حرمان المكتب الهندسي أو الشركة االستشارية من المشاركة بالعطاء.

 
لكافـة الرسـوم والتامين الصحي وغير شامال لضمان االجتماعي لعلى المناقص ان يكون سعره شامال  (:5-4)

 (.بما فيها الضريبة العامة على المبيعاتئب وأية رسوم و/أو ضرائب اخرى )والضرا
 
مفصال فيه قيمـة الراتـب  على المناقص تقديم كشف بالرواتب التي سيتم دفعها للجهاز الفني المشرف (:5-5)

 ، العالوات، الضمان االجتماعي، المواصفات والسكن والتزام بتقـديم وصـوالت الـدفع التـي يـتماالساسي
 بموجبها دفع الرواتب للجهاز العامل شهريا.

 
علــى المنــاقص تقــديم كشــف بــاالجهزة المســاندة التــي ســتقوم بزيــارة المشــروع كــل اســبوعين وحســب  (:5-9)

 شروط العقد، شريطة ان تتوفر لديهم خبرة في مشاريع مماثلة.
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ات المناطة بها خطيـا وارسـال نسـخة على المناقص القيام بتكليف االجهزة الفنية بالواجبات والمسؤولي (:5-7)

 من هذا التكليف الى الوزارة.
 
عدم مغادرة الموقع من قبل اجهزة االشراف اال بعد التوقيع على نموذج المغادرة المعتمـد وتوثيـق ذلـك  (:5-8)

 ضمن سجل لهذه الغاية.
 
 ات يوميا.يكون جهاز االشراف المقيم متفرغا تماما للمشروع وبدوام كامل ثمان ساع (:5-6)
 
تدوين اسماء الزائرين في سجل خاص لهذه الغاية مبينا فيه ساعة الحضور وساعة المغادرة والجهـة  (:5-20)

 التابعة لها واالمور التي تم بحثها.
 
يجب ان ال يقل عدد ساعات الدوام الرسمي لجهاز االشراف المقيم في الموقع بدوام كامـل وبتفـر  تـام  (:5-22)

مـل اسـبوعيا علمـا بانـه لـن يـتم دفـع أي اجـر اضـافي عـن أي عمـل خـارج اوقـات ( ساعة ع48عن )
 الدوام الرسمي وأي عمل خالل االعياد والعطل الرسمية.

 
عدم السمان بتسـمية أي مهنـدس رئيسـي )رئـيس اختصـاص( يعمـل فـي مكتـب هندسـي مؤهـل ضـمن  (:5-21)

شـخاص مـن مكاتـب غيـر مؤهلـة الكادر الهندسي المسمى على عطاء لمكتـب خخـر ويسـمح بتسـمية ا
لــدى دائــرة العطــاءات الحكوميــة أو مــن مكاتــب مؤهلــة فــي مجــال الهندســة المتخصصــة )يقصــد بــذلك 

 جهاز االشراف المقيم للمشروع(.
 
ان المكتــب الهندســي مســؤول عــن تــوفير الجهــاز المســمى للعطــاء وعلــى صــاحب العمــل ابــال  دائــرة  (:5-23)

المكتـب فـي تـوفير أي مـن افـراد الجهـاز الرئيسـي المسـؤول عـن العطاءات عن أي تقصير من جانب 
 تنفيذ المشروع.

 
ان يقدم المكتب الهندسي والمهندس المسـمى تعهـد موقـع مـن كليهمـا لاللتـزام بالعمـل علـى المشـروع  (:5-24)

في حالة احالـة العطـاء علـى المكتـب وحسـب النمـوذج المرفـق وذلـك بعـد احالـة العطـاء وعنـد تسـمية 
 سين المقيمين على المشروع ألخذ موافقة صاحب العمل.المهند

 
لــن يــتم احالــة العطــاء علــى االستشــاري الــذي يفقــد تمهيلــه الصــادر بموجــب تعليمــات تمهيــل المكاتــب  (:5-25)

أو يصـدر بحقـه قـرار بالحرمـان مـن المشـاركة بالعطـاء  2669الهندسية والشركات االستشارية لسـنة 
عالن طرن العطاء وتاريخ قرار االحالة، وبناء عليه سوف يسـتبعد العـرض خالل الفترة ما بين تاريخ ا

الفنــي والعــرض المــالي المقــدمين مــن االستشــاري مــن المشــاركة بالعطــاء، دون أن يكــون لالستشــاري 
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الحق باالعتراض أو بالرجوع على صـاحب العمـل أو دائـرة العطـاءات الحكوميـة بـمي مطالبـة ماليـة أو 
 قانونية.

 
تعتمد الشروط التالية كشروط خاصـة باالتفاقيـة وان مـا يـرد فـي هـذه الشـروط مـن اضـافات أو تعـديل  (:5-29)

على مواد الشروط العامة التفاقيـة الخـدمات الهندسـية يعتبـر سـائدا ويؤخـذ بـه بالقـدر الـذي يفسـر أو 
خــدمات يضــيف أو يعــدل علــى تلــك المــواد وقــد اعتمــدت نفــس ارقــام مــواد الشــروط العامــة التفاقيــة ال

 الهندسية.
 -(: بدل االتعاب:27المادة ) 
 تضاف الى هذه المادة الفقرات التالية: .2

( ورقــم 5يطلـب مـن االستشــاري ارفـاق تحليــل مـع عرضـه حســب الجـداول المرفقــة رقـم ) أ.
( مبينــا فيهــا بــدالت اتعــاب الكــوادر ودعــم المكتــب الــرئيس وأي بنــود اخــرى واردة فــي 9)

بشكل تفصيلي وبيان نسبة بدل دعم المكتب الرئيسي   (25) أ( صفحه-3الملحق رقم )
من قيمة العطـاء االجماليـة واذا تبـين ان هـذه التحاليـل غيـر واقعيـة أو غيـر منطقيـة أو 
غير واضحة أو مبالغ في كلفة بعض بنودهـا فعنـدها سـيتم اسـتبعاد العـرض المقـدم مـن 

كاليف مهما كان نوعها بسبب االستشاري دون ان يحق له االعتراض أو المطالبة بمي ت
 هذا االجراء.

( بـــدل اتعـــاب االستشـــاري فـــي مرحلـــة 3أ( مـــن ملحـــق االتفاقيـــة رقــم )-4يلغــى البنـــد ) ب.
 -االشراف ويستعاض عنه بما يلي:

يدفع بدل اتعاب المكتب الرئيسي كمبلغ شهري مقطوع للمدة التي يستغرقها مقاول تنفيذ  
مها تســليما أوليــا ويكــون هــذا البــدل ثابــت القيمــة المشــروع لحــين انجــاز االعمــال وتســلي

أ( بعد انقضاء مـدة دعـم -3طيلة المدة المحددة لدعم المكتب والواردة في الملحق رقم )
المكتــب المحــددة فــي نفــس الملحــق فعنــدها يــتم تخفــيض قيمــة الــدعم المكتبــي الشــهري 

 بسبب تخفيض اعداد الجهاز وفقا لما يلي:
 %200×    اجمالي قيمة الدعم للمكتبنسبة الدعم للمكتب =   
 دون المبالغ االحتياطية  اإلجمالية قيمة العطاء   

رواتــب الكــادر × التخفــيض علــى قيمــة الــدعم المكتبــي الشــهري= نســبة الــدعم المكتبــي 
الشـهري الــذي يــتم االســتغناء عنــه وعلــى االستشـاري القيــام بــمي اعمــال تتعلــق بالعطــاء 

بعد تاريخ التسليم االولي لالشغال لحين التسليم النهائي دون الذي يقوم باالشراف عليه 
ان يحق له المطالبة بمية تكاليف مقابل ذلك وتعتبر كلفة مثل هذه االعمال محملة علـى 

 اسعار عطاء الخدمات الهندسية لالشراف.
 :مدة تسديد الدفعات ج.

وجـب شـهادة دفـع يتعين على صاحب العمل ان يدفع استحقاقات االستشاري الشهرية بم 
( يومـا مـن تــاريخ تسـليم شـهادة الــدفع وفـي حـال الدفعــة 45يقـدمها االستشـاري خــالل )

( يوما من تاريخ تسـليمها واذا تـمخر صـاحب العمـل عـن صـرف 90النهائية خالل فترة )
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الدفعات المستحقة خالل الفترات المنوه عنهـا فـي هـذه الفقـرة يترتـب عليـه ان يـدفع الـى 
دة القانونيـة عنهـا وذلـك عـن جميـع المبـالغ غيـر المدفوعـة اعتبـارا مـن االستشاري الفائـ

 انتهاء المهلة المحددة لدفعها.
 
يتحمل االستشاري والشخص المسمى مسـؤولية دقـة وصـحة المعلومـات المقدمـة فـي هـذا الخصـوص  (:5-27) 

االستشـاري تقـديم علما بان لدائرة العطاءات الحكومية/لجنة العطاءات المركزية الحـق فـي الطلـب مـن 
 الوثائق االصلية لهذه المعلومات لالطالع عليها والتمكد من صحتها وذلك قبل صدور قرار االحالة.

 
يحق لصاحب العمل الغاء العطاء دون ابداء االسباب وبدون ان يترتب عن هذا االلغـاء أيـة مطالبـات  (:5-28)

 مالية أو قانونية ألي من المشاركين بالعطاء.
 
يجب ان يكون جهاز االشراف على المشروع متفرغا للعمـل بـدوام رسـمي كامـل وحسـب برنـام  العمـل  (:5-26)

المقدم من المقاول والموافق عليه من االستشاري وصاحب العمل وتكون اعداد هذا الجهاز حسـب مـا 
ا اذ أ( فيما عدا مهندسي الكهرباء والميكانيك-3هو مبين في نموذج العرض المالي المرفق )الملحق 

 .أ(-3ورد نص في ملحق رقم )
 

 -( ما يلي:1أ( من اتفاقية الخدمات الهندسية )ع-21يضاف على المادة ) (:5-10)
فقد تمهيله الصادر بموجب تعليمات تمهيل المكاتب الهندسية والشـركات    االستشـارية لسـنة  -7

2669. 
ــة ال (:5-12) ــد بالشــروط الخاصــة التفاقي ــب مــن االستشــاري التقي ــذ يطل ــى تنفي خــدمات الهندســية لالشــراف عل

 -( والمتضمنة )المرفقة مع وثائق العطاء(:1مشروع )ع
 التعاريف -(  2تعديل المادة ) أ.
 احكام عامة -(11تعديل المادة ) ب.
 ( اقرار متعلق بالدفعات االخرى 4ملحق رقم ) ج.
 ( اقرار متعلق بالدفعات الممنوعة 5ملحق رقم ) د.
 ارات المطلوبة ضمن وثائق العرض الفني للعطاءان تقدم االقر  هـ.
 

 -سيتم التعامل مع العروض المالية للمكاتب المؤهلة بتطبيق االسس والشروط التالية: :سادسا
  .سترتب األسعار االمقدمة من اإلستشاريين ترتيبًا تنازليًا من األكثر الى األقل (2
ستشاريين المتقدمين فرديًا فسـيؤخذ صـاحب سيؤخذ السعر الوسطي لألسعار المقدمة  فإن كان عدد اإل (1

التقديم الوسط هو السعر الوسطي أما اذا كـان عـدد المتقـدمين زوجيـًا فيؤخـذ المتقـدمان الوسـط حسـب 
  0الترتيب ويكون صاحب التقديم الوسط الثاني )األقل( هو سعر الوسطي 

 .% من السعر الوسطي 30سيخرج من التنافس كل من يزيد أو يقل سعره عن  (3
 يستخرج السعر المعدل من األسعار الباقية وذلك بجمع هذه األسعار وتقسيمها على العدد الباقي . (4
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%( األقل من معـدل السـعر المبـين فـي 20سيحال العطاء على أقل األسعار الذي يقع ضمن حدود الـ ) (5
مباشـرة بعـد  ( أعاله ، وفي حالـة عـدم وجـود مثـل هـذا السـعر تـتم االحالـة علـى السـعر األدنـى4البند )
 ( أعاله 3%( األقل حتى لو كان صاحب هذا السعر من الذين تم استبعادهم بموجب البند )20حدود )

( أعاله تعنـي أن السـعر المسـاوي 5% األقل من معدل السعر ( الوارد في )20إن عبارة )ضمن حدود  (9
 لمعدل السعر غير مشمولة ضمن هذه الحدود .

 لى أقل األسعار المتقدمة للعطاء لهذه األسس تتم اإلحالة ع إذا تعذر تطبيق المعادلة وفقاً  (7
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