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 ( 1) ع هندسيةعقد خدمات 
 

عادةإلعداد الدراسات و التصاميم و الوثائق لمشروع  الرصف لطرق رئيسية  طبقات تأهيل لتحسين وا 
 المملكة األردنية الهاشمية وسطوثانوية في 

 
 ...................................................................................................................................................... الدائرة :

 
 الفريق األول : صاحب العمل : وزارة األشغال العامة واالسكان 

  
 الفريق الثاني :  االستشاري 

  
 رقــــــم العـــطاء : 092/9102

  
 د : ـــــتاريخ توقيع العق 
  

 :العقــــــد  دةــم يوما 57
  
 :المقبولــــة قيمة العقد  
  

 ـر :ـقيمة غرامة التأخيــ دينار / يوم 071
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 (1عقد خدمات هندسية )ع
 الفهرس
 ــــــــــــــ

 
 

 رقم الصفحة الموضــوع
 2        الفهـــرس
 4         العقداتفاقية 

 6 الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية
 6       التعاريف - (1المادة )
 7    وصف العمل في نطاق العقد -( 2المادة )
 7     اللغة والقانون المعتمدان -( 3المادة )
 7      الضرائب والرسوم -( 4المادة )
 8      األداءكفالة حسن  -( 5المادة )
 8       األداءمستوى  -( 6المادة )
 8   مدة العملالمباشرة ،  ،سريان العقد -( 7المادة )
 9      واجبات االستشاري -( 8المادة )
 9     التنازل والعقود الفرعية -( 9المادة )
 9     اإلضافية واألعمالالتغييرات  -( 11المادة )
 11    التقصير من جانب االستشاري -( 12المادة )
 11    إنهاء العقد من قبل صاحب العمل -( 13المادة )
 11    العقد من قبل االستشاري إنهاء -( 14المادة )
 11     مسؤوليات صاحب العمل -( 15المادة )
 12       مراحل ومدد العمل -( 16المادة )
 12        األتعاببدل  -( 17المادة )
 12      تدريب موظفي صاحب العمل -( 18المادة )
 13   ريتسوية الخالفات بين صاحب العمل واالستشا -( 19المادة )
 14  تعديل التشريعات -( 21المادة )
 14       االخطارات العدلية -( 21المادة )
 14        عامة أحكام -( 22المادة )
 17       إقرار المخالصة -( 23المادة )
 17        اإلشعارات -( 24المادة )

 18   الجدول الزمني لمراحل الدراسات -أ (  - 1ملحق رقم )
 19     األتعاببدالت  -ب(  - 1رقم ) ملحق

 21 مراحل الدراسات       أثناءواجبات االستشاري  -( 2رقم ) تفاقيةملحق اال 
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 23 نموذج كفالــة السلفـــة
 24     األداءنموذج كفالة حسن  -( 3رقم ) تفاقيةملحق اال 

 25 التصاميم  إعداداالستشاري في مرحلة  أتعابخالصة بدل -(  4ملحق العقد رقم )
 26         (   إقرار متعلق بالدفعات األخرى5ملحق العقد رقم )

 27         إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة  
 28                العطاءات الحكومية المحالة(    1جدول رقم )
 29 الوضع المؤسسي(   2جدول رقم )
 31         رؤساء االختصاص و مساعديهم(   3جدول رقم )

 31 شروط دعوة العطاء المركزي 
 32 طريقة تقديم العروض 

 33 متطلبات و أسس التقييم الفني 
 36 ة / تصميم هندسيفني خدمات نموذج التقييم ال

 37 آلية حالة العطاء 
 38 تعهد خطي
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 ( 1) ع هندسيةعقد خدمات نموذج اتفاقية 
عداد وتصاميمدراسات   وثائق عطاء وا 

 

عادة العطاء إعداد الدراسات و التصاميم ووثائق  مشروع : الرصف لطرق رئيسية  طبقات تأهيل لمشروع لتحسين وا 
 المملكة األردنية الهاشمية وسطوثانوية في 

 
 ...............................................................................................عطاء رقم : 

 
 بين  ………سنة  …………من شهر  ..………الموافق…………… في هذا اليوم  االتفاقية ههذ تحرر  -
 

 على اعتباره الفريق األول  صاحب العمل :
 .................................................................................................-ويمثله :

 
 الثانيعلى اعتباره الفريق   االستشـــاري :و 

 ................................................................................................ -ويمثله :
 
عدادمن دراسات وتصاميم  فنيةلما كان الفريق األول راغبًا في الحصول على خدمات     للمشروع  عطاء التنفيذ وثائق وا 

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

التعـاريف  لـىإ باإلضـافة واإلسـكان العامـة األشـغالالصـادر عـن وزارة  2113طبعـة  (2111اإلنشائية فيـد  )
, و في حال وجود اختالف تعتمد التعاريف الـواردة فـي  العقد اهذالعامة لشروط ال( من  1)  المادةفي  الواردة

 . هذا العقد
، ويكـون ترتيـب  متكاملـة ةالعقد وتعتبر في مجموعها وحد اأدناه جزءًا ال يتجزأ من هذ المدرجةاعتبار الوثائق  -2

 -ل التالي :أولوية الوثائق حسب التسلس
 اإلحالةقرار كتاب القبول متضمنًا  -أ 
  المناقصةعرض  -ب 
   . ودعوة العطاء والمالحق التي تصدر قبل التوقيع على  العقد المناقصةالتعليمات للمشتركين في  -ج 
 للعقد الخاصةالشروط  -د 
 ةالمرجعي األسس -هـ 
 العامةالشروط  -و 
 
 : )                           ( دينار رقمًا  المقبولةقيمة العقد  -أ-3

  
 دينار(  ……………………………………………………………………………………وكتابة : )
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 ( يوما          75: )             العقدمدة  -ب    
 ( خمسة وسبعون يومًا  )
 األولوتشمل المدة الالزمة للمراجعة والتقييم من قبل الفريق  

 
نجازهاالعقد  االمطلوبة منه في هذ الهندسيةوتقديم الخدمات  عدادبإيتعهد الفريق الثاني  -4 ا وتسليمها وفق وا 

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

الخدمات الهندسية المطلوبة منه بموجب تقديم ـام  الفريق الثاني بلقـاء قي  من هذا العقد/ب ( 1الملحق رقم ) 
 .العقد اهذ
برامه في التاريخ المذكور هذا ، جرى توقيع  أعالهوبناء على ما ذكر    . أعالهالعقد وا 
 الفريق الثاني     الفريق األول  
            ياالستشار       صاحب العمل  
    

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

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

 
 .......................................................الوظيفة:  ............................................................:وظيفةال

 
 قد شهد على ذل  :

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

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

 :التعاريف  -1المـادة 
ت التالية حيثما وردت في هذا العقد المعاني المخصصة لها أدناه , كما أن الكلمات التي و المصطلحاكون للكلمات ي

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

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

 العققققد ويتمتققققق  ابمواققل  هقققذ االستشقققاري أعمقققالالققذي يعينقققف صقققاحل العمققل لمتابعقققة  لشقققخصا:  ثـــل صـــاحب العمـــلمم
 . إب غ االستشاري خطيًا بهاالص حيقققات التي يتم تحديدها لف من قبل صاحل العمل كما ياري ب

مشقار إليقف فقي ( أو التآلف الاستشاريةشركة  أو  مكتل  هندسية)مكتل مهندس   مكتل أو شركف  المكتل:  االستشاري
    العقد . االخدمات الهندسية وفقا" لهذ ألداءالعقد كفريق ثاني والذي تعاقد معف صاحل العمل 

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

 العقد.

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

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

 . االحالةقرار المذكور في  اإلاماليالمبلغ  : المقبولة قيمة العقد
 زيادة أو نقصان بسبل التعدي ت التي قد تطرأ على العقد . أيقيمة العقد المقبولة باإلضافة إلى  :قيمة العقد 
 التي يتلوها تأكيد خطي . الشفوية الموافقةأو  الخطية الموافقة  : الموافقــة

 / أ ( من هذا العقد . 0هي المدة المحددة في ملحق رقم )  :مدة العقد 
مقن  و التقدقيقللمرااعقة  ال زمقةالعقد وتشمل المقدة  اموضوع هذ األعمال إلناازبالعقد  المحددةهي المدة  :دة العمـل مـ

 األيقققاموتققققاس بالتوقيقققت الشمسقققي وبعقققدد تمديقققدات مبقققررة علقققى مقققدة العققققد ,  أيباإلضقققافة إلقققى  األولالفريقققق قبقققل 
 وليس بأيام العمل. التقويمية

 . منف اً العقد والتي تعتبر از  افي هذ المدراة: هي الوثائق الوثائق 
   إلناققاز األعمققال موضققوع هققذا العقققديعينهققا  أوصققاحل العمققل  يحققددهاالتققي و المنققاطق  واألمققاكن األراضققي: الموقــع 

 . دا على اعتبارها ازءًا من الموق نص عليها العقد تحدييوكذلك أي أماكن أخرى 
 أوللصقرف علقى أي أعمقال والمخصصقة  األتعقالفقي خ صقة بقدل  المدراةمبالغ ال أوهي المبلغ  : االحتياطيةالمبالغ 

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

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

رين" ويشققمل ذلققك التصققريس علققى سققبيل أو تققم االتفققاق علققى دفعهققا " ا خقق االستشققاريشققيء ذو قيمققة ماديققة دفعهققا 
المثققال ال الحصققر وصققفًا مفصققً  لهققذه الققدفعات وسققببها   سققواء تققم دفعهققا أو كانققت سققتدف  بشققكل مباشققر أو غيققر 

أو نيابقًة عنقف   أو مقن قبقل استشقارييف أو نيابقًة عقنهم أو أي مقن مقوظفيهم أو وك ئهقم  االستشاريمباشر من قبل 
علقققق بالقققدعوة إلقققى تققققديم العقققروض الخاصقققة بتنفيقققذ هقققذا العققققد أو عمليقققة المناقصقققة / أو ممثلقققيهم   وذلقققك فيمقققا يت

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

مباشققر أو غيققر مباشققر أو أي شققيء ذو قيمققة ماديققة أو الوعققود أو التعهققدات لققدف  مثققل هققذه المبققالغ أو تقققديم هققذه 
األشقياء سقواء مباشققرًة أو بالواسقطة وبغققض النظقر عمققا إذا كقان ذلقك تققم مقن قبققل االستشقاري أو نيابققًة عنقف أو مققن 

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

اققل أو المفاوضققات التققي تاققري إلبققرام العقققد مققن أ االستشققاريعمليققة المناقصققة / المققزاودة نفسققها أو اإلحالققة علققى 
 تنفيذه فعً  .

 وصف العمل في نطاق العقد :  –(  2)  المادة
  الرصف طبقات من حيث حالة على الطرق المحددة في هذه االتفاقية األولي يشمل العمل القيام بالكشف الحسي

الرصفة لكل إتااه على حده  مساحة وكامل (single carriageway)رصفة الطرق ذات المسربين  مساحة لكامل
تحديد االازاء التي هي بحااة للصيانة ليتم بعد ذلك ل (dual carriageway)لطرق المفصولة بازيرة وسطية في ا
الدراسة الفنية والايوتقنية لتحديد نوع الصيانة ال زمة لهذه االازاء  ومن ثم تحديد بالمسس الحسي التفصيلي و  القيام

 ها حسل ما يقرره صاحل العمل.االولويات واالازاء التي سيتم طرح عطاءات الصيانة ل
 

 والقانون المعتمدان  :  اللغة –(  3)  المادة
 أنبققف   إال انققف ياققوز  المتعلقققة  بمققا فققي ذلققك اميقق  المراسقق ت والشققروط  العربيققة باللغققةكققون العقققد ي

ذا اإلناليزيقققة باللغقققة الفنيقققةتكقققون المواصقققفات واقققداول الكميقققات والمخططقققات والتققققارير  حقققرر العققققد  وا 
 .هو المعتمد  بالعربيةووق  خ ف على التفسير يكون النص  واإلناليزية العربيةاللغتين ب

 -أ

العقققد عنققد التوقيقق  عليققف  االمفعققول علققى هققذ النافققذة األردنيققةوالتعليمققات  ةالقققوانين واالنظمقق أحكققامتسققري 
 . في تطبيق شروطف إليهاويرا  

 -ل

 

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

 . خ فًا لذلك بالعقد ورد نص إذا إالالضرائل والرسوم 
0- 

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

9- 
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 -: األداءكفالة حسن    -( 5) المادة
ضمانة  األداءيقدم لصاحل العمل كفالة حسن  أنوقبل توقي  العقد  ةبعد تبلغف قرار االحال االستشاريعلى 

وتكون  العقدمدة  على أشهرث ثة ولمدة تزيد  وقيامف بكامل التزاماتف بموال العقد الهندسيةلتقديمف الخدمات 
معتمدة رسميا"وحسل نموذج  ماليةمؤسسة  أوصادره عن بنك المقبولة % من قيمة العقد 01 بنسبة الكفالة
ذا(  3الوارد في ملحق العقد رقم ) الكفالة فيحق لصاحل العمل تمديدها على  الكفالةتمديد  األمرتطلل  وا 

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

 
 : األداءمستوى      -(6) المادة

المهنية وان  الممارسةعلى أعلى مستويات  المطلوبةألداء واابقاتف  ومواظبةببذل كل عناية  االستشارييلتزم  -أ 
فقي ماقال اختصقاصف وخبقققرتف  وان يعققلم صاحققل العمل بأسماء وخبرات  يستخدم األشخاص المؤهلين ك ً 

   شريطة تفرغهم التام لهذه األعمال . الهندسيةالذين سيقومون بتقديم الخدمات  والفنيين المهندسين
ذا بة المطلو  ةال يتفق والدرا ل ستشاريالمهني للكادر الفني  األداءما تحقق لصاحل العمل بأن مستوى  وا 

إذا  اديده فنيةيستخدم كوادر  أن االستشارييال على و   فعلى صاحل العمل إب غ االستشاري بذلك خطيًا 
أن يأخذ  االستشاريلتصحيس الوض  وان يعيد تنظيم الفريق العامل بما يتفق وهذا المطلل . وعلى  لزم األمر

مقن يمثلققف في كل ما لف ع قة  أوقل صاحل العمأو يطلبها في االعتبار الم حظات التي يواهف بشأنهقا 
 العقد. اموضوع هذ الهندسيةبتقديم الخدمات 

بالمستوى المطلول فيعتبر ذلك تقصيرا"من اانبف   ويحقق  الفنيةعن تقديم الخدمات  االستشاريتخلف  إذا -ل 
 إنذار  وذلك بعد  خطاءاألالكفيلة بت في التقصير وتصحيس  اإلاراءاتاتخاذ  الحالةلصاحقل العمقل فقي هققذه 

 العقد . ا( من هذ09)  للمادةوفقا  اإلاراءات  وتتم  االستشاري
 

 : المطلوبة سريـان العقد ، المباشـرة ، تمديـد مدة العمل،  التأخـر في  تقديم الخدمات  -(7المادة )
 العقد بعد توقيعف من قبل الفريقين . ايسري مفعول هذ :سريان مفعول العقد  -أ 
   االستشاري إلىبموال كتال خطي يواهف صاحل العمل  المباشرةيحدد تاريخ  : المباشرةتاريخ   -ب 

من مباشرة العمل  ويتم تثبيت ذلك في  االستشاريمن الموق  تمكن  أازاء أوويتم ذلك بعد تسليم الموق  
قبل كل من وادت   ويوق  المحضر من  إن أخرىعوائق  وأيمحضر رسمي مبين فيف ااهزية الموق  

 .و االستشاري  من يفوضف خطيا" أوصاحل العمل 
 
                                    تمديد مدة العمل :                                          -ج

وكانت تلك الخدمات من النوع والقدر الذي  إضافية هندسيةققام صاحل العمل بطلل خدمات  إذا  - 0 
ادت ظروف طارئة تؤثر على سير  أو مرحلة من مراحل المشروع أيعمل مدة يبرر تمديد 

 أي مدة نتياة لتمديد العقدمدد مدة تو  االستشارييدرس الحالة م   أنالعمل  فعلى صاحل العمل 
 . األمورمن مراحل العمل  بما يتناسل م  هذه  ةمرحل

في  إليفاداول المراحل المشار من المقررة في  أطولاستغرق صاحل العمل فترات مرااعف  إذا  - 9
( الحقا  فانف يتم تمديد مدة العمل تبعا لذلك  فيمققا عقدا مقا هو  ناام عن تخلف 01المادة )

بشكل يعود  المرااعةمهامف  وعلى صاحل العمقل مراعاة عدم  تمديد فترات  أداءفي  االستشاري
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بدراسة  االستشاريعلى طلل  خ ف ذلك يقوم صاحل العمل بناءا"بو  االستشاريبالضرر على 
 لغايات التعويض . المرااعة وذلكاراء تمديد فترة  باالستشاريالضرر الذي لحق 

 
      التأخيـــر :  -د

العقد  افي هذ المطلوبةكامل الخدمات الهندسية  بإتمامبتنفيذ  التزاماتف  االستشاريلم يقم  إذا  – 0
على  فانتسليم المخططات ووثائق العطاء    ضمن مدة العمل المحددة بالعقد   وتأخر عن

(  عن كل يوم تأخير غير مبرر ويعتبر  دينار 071 يقوم بدف  غرامة مقدارها  ) أن االستشاري
 ,لم يلحق  أوهذا المبلغ مستحقا"  لصاحل العمل سواء لحق بف ضرر مادي من اراء التأخير 

محتازاتف .  أوكفالتف  أو االستشاري يحسم هذا المبلغ من استحقاقات أنويحقق لصاحل العمل 
كامل العقد والتأخير الحاصل عليف وليس ليعتبر ماموع مدة العمل  الغرامةقيمة وألغراض تحديد 

 .لكل مرحلف على حده 
 .المقبولة  %( من قيمة العقد07) األعلىسقف حده  للغرامةيحدد     -9

 
 : االستشاريواجبات  - (8) المادة

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

 
 : الفرعيةالتنازل والعقود  -(9) المادة

 أي   استشاري فرعي القيام إلىيعهد  أن أوالعقد للغير  ايتنازل عن أي ازء من هذ أن ل ستشاريال يحق   –أ   
العقد حيال أي تصرف من  إلغاءويحق لصاحل العمل  وثائق العقدبأي ازء منف ما لم تنص على ذلك 

 العقد . ا( من هذ09) المادة ألحكامهذا القبيل وفقا" 
من صاحل العمل على قيام أي  مسبقة موافقةالحصول على  االستشاريوفي امي  الحاالت على    -ل

استشاري فرعي  أيقدم لصاحل العمل المعلومات المطلوبة عن ي أنعليف و استشاري فرعي بأي عمل 
  وان يقققدم كذلك عقد التكليف الفرعي إلنااز مثل هذا العمل مقترح من حيث مؤه تف وخبراتف وكفاءتف

عن امي  الخدمات  كاملة مسؤوليةمسؤوال"  االستشاريالفرعي ويكون  االستشاريبينف وبين  يبرمالذي 
 مستخدميف  . أوالفرعي  االستشاريتقصير ينام عن عمقل  أوخطأ  أيالهندسية   وعن 

 
 

  : اإلضافية واألعمالالتغييرات   -(11) المادة
مقدارها  أونوعها  أو الهندسيةتعديل يراه ضروريا" في برنامج الخدمات  أي طلل إاراءيحق لصاحل العمل  -أ 

وتحدد  ,  العقد اعلى سريان هذ اإلضافات أوات   وال تؤثر هذه التغيير  إضافية هندسيةتقديم خدمات  أو
عما ورد في  وكذلك المدة الزمنية ال زمة عن زيادة قيمة العمل الناتاة ةاالضافي لألعمال األتعالبدالت 
في العقد  المحددة واألتعال اإلضافية األعمالالتناسل م  طبيعة النسبة و بين الفريقين ب باالتفاقالعقد 

 األعمالوفي الحالة التي تكون طبيعة    اننسبة الزيادة أو النقص مهما بلغت  المختلفةوالمراحل  لألعمال
من النوع الذي يتطلل تقديم خدمات تختلف عن تلك المشمولة  ةاالضافي واألعمالفي هذه التغييرات  المشمولة
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المترتل  األتعالل على بد واالستشاريالعقد  ففي مثل هذه الحالة يتم االتفاق بين صاحل العمل  افي هذ
 والمدة الزمنية ال زمة. ةاالضافي واألعمالعلى تلك التغييرات 

و  لقبل صاحل العم نف ملذلك بعد صدور األمر الخطي و  المطلوبة  ت دي علتابإاراء  شاريتم االستز ليو  -ل
 الشكل النهائي .االتفاق على بدالت األتعال ب ولحينتثبيت بدل أتعال مؤقت ل ستشاري عن هذه التعدي ت 

 

 : االستشاري التقصير من جانب -( 12) المادة
             -العقد أي من الحاالت التالية: اتنفيذ هذ أثناءحصل  إذاعملف  أداءمقصرا" في االستشاري يعتبر    -/أ( 09)

 
 . المطلوبةالعمل والواابات وتقديم الخدمات  إناازتأخير غير مبرر في  أي - 0
 مهامف . أداءفي  أهمل أو الهندسية المهنةممارسة  وأعراف أصولو   بمستوى ال يتناسل قدم عم - 9
 ا(  من هذ1بالمادة ) المحددةمن مستخدميف العاملين مخالفا بذلك التعليمات  أيتخلف عن تغيير  - 3

 العقد .
 العمل.بدون موافقة صاحل  إليف الموكولةازء من المهام  أليقام بالتلزيم من الباطن  - 4
 للمشروع . ةلم يلتزم بتقديم عمل يلبي المتطلبات االساسي - 7
 مخالصة لصالس دائنيف. إلىأعسر أو أصبس غير ذي م ءة مالية  أو لاأ  - 1
 

 اإلاراءاتالعقد بموال  إنهاء  أع هأ( / 09من الحاالت المنصوص عليها في  الفقرة ) أيولصاحل العمل في 
  -التالية :

  ( يوما" لتصويل المخالفة .90م  منحف مهلة لمدة )ل ستشاري أول  إنذاروايف ت ": أوال  
تصقويل ل ( يومقا"04) مق  منحقف مقدةثقاني لقف  إنذار  يتم توايف  االستشاري للمخالفةفي حالة عدم تصويل  ":ثانيا

 . المخالفة
األسبال  إلزالة اادة ومقنعة اراءاتإاتخاذ  أوالثانية دون تصقويل للوض   اإلنذارفي حالة مرور فترة  : ثالثـا"

 بإكمالأو ازء منها  ويقوم  األداءالعقد ومصادرة كفالة حسن  إنهاء  يحقق لصقاحقل العمل المخالفة
 .القيام بمثل هذه الخدمات  آخريناستشاريين  إلىد هيع أن أوالخاصة  أاهزتفالخدمات المطلوبة بواسطة 

فروق من  أيلتاريخققف محسققومققا" منف  مراحل موافق عليهامن  على ما قققدمفاالستشاري وتتم محاسبة 
ويتم احتسال هذه الفروقات ,  إلنااز المراحل المتبقية والكلفة التي يتكبدها صاحل العمل األتعالبققدالت 

 . المادة( من هذه /ل09بالفقرة ) هامن قبل اللانة المنصوص علي
 / ج ( إنهاء 09المنصوص عليها في الفقرة ) الخاصة  أوارئة يحق لصاحل العمل في الحاالت الط : رابعاً 

 . و بدون توايف إنذارات, وتتم محاسبة االستشاري حسل ما ورد في الفقرة ثالثا أع هالعقد فورًا 
 

 أوها أن هناك نقص ئالعقد أو بعد انتها االمشمولة في هذ األعمالإذا تبققين لصاحل العمققل أثنققاء تنفقيذ  : /ب(12) 
قد ينام عنف خطورة على المنشأ أو زيادة كبيرة في التكاليف عن قيمة عطاء التنفيذ وذلك  الدراسةخطأ في 

مبينًا  واإلسكانالعامة  األشغالفعندها يقوم صاحل العمل بمخاطبة وزير  أاهزتفأو االستشاري بسبل تقصير 
وي الخبرة واالختصاص على النحو من ذ مسئوليتفويطلل تشكيل لانة فنية لتحديد االستشاري تقصير 
  -التالي:
 رئيسًا للانة . - أو من يفوضف خطياً  مدير عام دائرة العطاءات الحكومية . 0
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 . واإلسكانالعامة  األشغالمهندسًا مندوبًا عن وزارة  . 9
 مهندسًا مندوبًا عن نقابة المهندسين األردنيين .  ,3
 هندسية في نقابة المهندسين األردنيين .مهندسًا مندوبًا عن هيئة المكاتل ال . 4
 مهندسًا من ديوان المحاسبة . . 7

 إلىتققوم هقذه اللانقة بقدراسقة كقافقة أبعقاد المشكلة واالتصال والتنسيق م  الاهات المعنية وترف  توصياتها 
ة أو باإلاماع بالنسبة   فققإذا كان قرارها باألكثرياالستشاري محددة مسؤولية  واإلسكانالعامة  األشغالوزير 

ملزمًا االستشاري بمعالاة التقصير و والعيول يصدر الوزير قراره  األخطاءعن  االستشاري ومسئوليتفلتقصير 
 . محمً  إياه امي  التبعات المالية اراء ذلك

 
 : العقد من قبل صاحب العمل إنهاء -(13)المادة 

 دف  أتعالم   (/أ09)غير األسبال الواردة في المادة  سبالأل العقد إنهاءيحق لصاحل العمل في أي وقت  
, و اعتبار أعمال المرحلة التي تم  وافق عليها للمراحل السابقة كاملةاالستشاري عن األعمال المنازة و الم

المراحل % من قيمة أعمال 01 , إضافة إلى نسبة أنها منازه و تدف  أتعابها كاملةإنهاء العمل خ لها 
لتي لم يبدأ االستشاري العمل بها , إال انف ال يحق لصاحل العمل أن ينهي العقد بموال هذه المادة وا المتبقية

 .ليقوم بتنفيذها بنفسف أو من قبل استشاري آخر 
 

 : االستشاريالعقد من قبل  إنهاء -(14)المادة 
 .العقد اتفاقية ( يوما من تاريخ توقي 21خ ل ) المباشرة أمرلم يصدر صاحل العمل  إذا . أ

 ( يوما"من تاريخ استحقاقها .11لف بعد ) المستحقة بالدفعة االستشاري بإيفاءصاحل العمل  أخل . ب
 تعرض لضائقة اقتصادية تمنعف من االستمرار في تنفيذ العقد. أوأعسر صاحل العمل  اق.

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

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

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

 : مسؤوليات صاحب العمل -(15)المادة 
بما فيها مخططات األراضي  االستشاري إلىتقديم المتطلبات األولية والمعلومات والوثائق المتوفرة لديف  -0

 االستشاري إلىأنف غير ملقزم بتقديققم أي مخططققات أو وثائققق يوكققل  إال   حديثةالتنظيمي  و المخطط
تتضمن دعوة العطاء بيان المعلومات و الوثائق المتوفرة لدى  أن, على الحصول عليها بموال العقد 

 .صاحل العمل 
 إلعدادمن مباشرة مهامف  شارياالستيمكن  لأو بشكالمشروع بقكامل حدوده  موق  االستشاريتسليقم  -9

 التصاميم . أوالدراسات و/
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في الحصول  االستشاري و ليساعد االستشاري تسمية مهقنقدس بخبقرة منقاسبة يمثقققلف للتقنسقيققق بقيققنف وبين -3
 على المعلومات المذكورة أع ه .

ألي  قامةواإلالعمل  ساريأو تصلتسهيل مهامف في الحصول على تقصاريس الدخول  االستشاريمساعدة  -4
 الذين يتطلل عقد استخدامهم ذلك . فمن موظفي

 .العقد  ابالدفعات المستحقة لف في المواعيد المحددة بموال هذ االستشاريموافاة  -7
 العقد (.  ااتفق على غير ذلك بموال هذ إذا" استط ع الموق  ) إال استشاريدف  بدل أتعال "   -1

 

 : ومدد العمل مراحل  -(16) المادة
الادول الزمني المبين في الملحق رقم  بإتباعوصاحل العمل كل حسل مسؤولياتف   االستشارييلتزم  
 لألعمال الهندسية/أ( لهقذه الشروط ووفققققا" للمراحل المنصوص عليها بهذا الادول  لتقديم الخدمات 0)

أي مرحلة من المراحل بمستوى غير مناسل علمًا أنف إذا قدم االستشاري أعمال   العقد االمشمولة في هذ
تعتبر الفترة ال زمة لتعديل هذه الم حظات من المدة المقررة ف  ووردت عليها تعدي ت وم حظات اوهرية

وياوز لصاحل العمل إذا ارتأى أن  ل ستشاري حسل الادول الزمني وعليف تعويضها في المراحل ال حقة
المرحلة التالية   حتى ب  المرحلة التالية أن يمن  االستشاري من السير لىإتلك الم حظات ال تسمس بالسير 

غرامة تأخير إذا لم يتم تعويضها في المراحل ال حقة   على االستشارييتم إنااز هذه الم حظات وتحتسل 
 كما يال على صاحل العمل تحديد المدة التي سيقوم خ لها بمرااعة /د( ,5وحسل ما ورد في المادة )

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

 
 
 

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

 في الملحق رقم )ا/ل( من هذه الشروط . المبينةوذلك بموال النسل 
يومًا من تاريخ تسليم شهادة  (31)خ ل  المرحلية االستشارييدف  استحقاقات  أنيتعين على صاحل العمل  -ل

بموال شهادة دف   يقدمها  يومًا من تاريخ تسليمها (11)خ ل فترة  النهائيةالدف  وفي حال الدفعة 
ذاصاحل العمل  إلى ستشارياال تأخر صاحل العمل عن صرف الدفعات المستحقة خ ل الفترات المنوه  وا 

عنها وذلك عن امي  المبالغ غير  القانونيةالفائدة  االستشاري إلىيدف   أنعنها في هذه الفقرة   يترتل عليف 
 المدفوعة اعتبارًا من انتهاء المهلة المحددة لدفعها .

 

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

 وفق برنامج يتفق عليف بين الطرفين ويقوم صاحل العمل بدف  رواتبهم ومستحقاتهم. الدراسات
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 : و االستشاريتسوية الخالفات بين صاحب العمل  -( 19) المادة
 

 -:التاليةالعقد يتم البت بف بأحد الطرق  اخ ف ينشأ عن هذ أوأي نزاع 
 

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

مواف  إلىطيا" يرسل رده خ أن اإلشعار( يوما" من تاريخ تسلمف 04الفريق ا خر خ ل مدة )
 رفضها . أو الودية التسوية إلىبقبول الدعوة  اإلشعار

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

 اإلشعارالفريق الذي واف  إلىلم  يرسل أي رد  إذا أو   الوديةالتسوية  ا خررفض الفريق  إذا -اق
كأن لم  الودية التسويةمن هذه الفقرة   يعتبر طلل  ) أ ( ( يوما" المبينة في البند04مدة الق )خ ل 

 التحكيم . إاراءاتيكن   وألي من الفريقين في هذه الحالة المباشرة في 
 
وفقا" لما  من ذوي الخبرة في نفس ماال أعمال هذا العقد موفق واحد أو اكثر الوديةيتولى التسوية  -د

ذاعليف الفريقان    يتفق الموفقين ياوز لهما أن يتفقا على أن يقوم  أولم يتفقا على اسم الموفق  وا 
 شخص أو مؤسسة بتعيين الموفق أو الموفقين .

 
معلومات  يلزمف منأن يطلل من أي من الفريقين تقديم ما  الوديةللموفق في امي  مراحل التسوية  -هق

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

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

 التنفيذ والتطبيق . ألغراضحيثما يكون نشره ضروريا"  إال  
 
االتفاق وتوقيعف ويصبس اتفاق  بإعداداتفاق لتسوية الخ ف وديا"   فيقوما  إلىتوصل الفريقان  إذا -ز

 . بعد توقيعف من الفريقين ملزما" لهما الوديةالتسوية 
 
( يومًا على قبول الطقرفين 31أو بمرور ) تفاق  بتوقي  الفريقين على اال الودية التسوية إاراءاتتنتهي  . ح

( يوما" مقن تقاريخ االتفقاق 11بمرور)  أو للسير بإاراءات للتسوية الودية ولم يتم االتفاق على الموفق ,
خطي يصقدر عقن الموفقق يبقين  بإشعاراتفاق تسويف أو  إلىعلى الموفق أو تاريخ تعيينف دون التوصل 

خطقي يصقدر عقن الفقريقين  بإشقعار  أو  الوديقة التسقويةتمرار فقي اهقود فيف انف ال يواد ما يسقوغ االسق
وفي امي  الحاالت على  الودية التسوية إاراءات بإنهاءالفريق ا خر والى الموفق  إلى أحدهماعن  أو

قيامقف بعمقل  أثنقاءمقن وققائ  وبينقات فقي موضقوع الخق ف  إليفيقدم تقريرا" بامي  ما توصل  أنالموفق 
 الفريقين م  محاضر السات التوفيق . إلىليمف الموفق وتس

 ةتحكيمي إاراءات أييباشر في اتخاذ  أن   الودية التسوية إاراءات أثناءمن الفريقين  أليال ياوز  -ط
 . قضائية أو
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 تحكيــــــمال -( 2/ 19)
تسوية  إلىلاوء ال يتمفعندئذ  أع ه (0-02المادة ) ألحكامتسوية ودية وفقا"  إلىفي حالة عدم التوصل  

 الساري المفعول. األردنيالخ ف بأسلول التحكيم بموال قانون التحكيم 
 

 -: تعديل التشريعات -(21)المادة 
  أي ضنتياة لتعديل التشريعات أو لفر يترتل عليف دفعها لخزينة الدولة  إضافيةمبالغ  أي ل ستشارييدف    -أ

        لمناقصات .عروض ا إيداعضرائل اديدة بعد موعد  أورسوم 
 إيداعبعد موعد  أع هبالفقرة )أ(  المذكورةمن الرسوم والضرائل  أيارى تخفيض رسمي على  إذا أما -ل 

 .االستشاريحسم تلك التخفيضات من استحقاقات  األولعروض المناقصات   فعندها يحق للفريق 
 

 : ةالعدلي اإلخطارات -(21) المادة
القانونية وتعتبر  أوالعقدية  هماحق من حقوق  أيبين الفريقين لممارستهما  ةلعدلياالخطارات اال حااة لتبادل 

اخطار عدلي في  بمثابةالمثبت بهذا العقد على عنوانف  ا خرللفريق فريق  أيمرسلة من أي رسالة مسالة 
 . األحوالامي  

 
 : عامه أحكام -(22) المادة

المفعول عند  الساريةااللتزام بمتطلبات الكودات   لمنطقة المشروع و االستشاري أن يراعي أحكام التنظيمعلى   -أ  
  ., و الحصول على موافقة الاهات المعنية والتراخيص ال زمة للمشروع  بالعمل المباشرة

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

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

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

 . الثانيةو/ أو    األولى المرحلةيققوم بعقرض عام للدراسات في  أن االستشارييلتقزم   -هق
عنقد  المحلية ما أمكن الصناعيةاستقعمال المواد والمنتاات  التققيد بالنقص علقى االستشاريياقل علقى   -و  

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

 . ذه المواد و النص عليها في وثائق العقداستخدام ه
العقد ازءا" منف وال تؤخذ في االعتبار لدى تفسير شروط العقد  افي هذ الواردةال تشكل العناوين  -العناوين : -ز

 أو مضمونها .
 . القرينةالام  والعكس بالعكس وفقا" لمقتضى  إلىتنصرف صيغة المفرد  -المفرد والام : -ح
 النحو التالي :  ىالمختلفة عللعمل موافقتف أو عدم موافقتف على مراحل العمل يصدر صاحل ا -ط

 الموافقة دون أية شروط . -0
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شريطة تنفيذ هذه  التالية للمرحلةباالنتقال  ل ستشاريبم حظات تسمس  مقرونةموافقة مشروطة  -9
 المرحلةحقققات القدفقعة لهذه يتم احتااز نسبف من مست الحالةوفي هذه  التالية المرحلةالم حظات في 

 المرحلةلهقذه  المستحقة الدفعةمقن قيقمقة  %01نسقبتها عقن تزيدال  المطلوبةلحين تنقفيذ الم حظات 
 المرحلة التي تليها . أعمالعلى أن يقتقم دف  هذه المحتازات عند استكمال الم حظات ضمن 

 . ضتبرر الرفالتي  فيةالكا األسبالم  بيان  المرحلةعلى  الموافقةعدم  -3
  ملغي -ي
( المتعلقة بالوض  المؤسسي ورؤساء  3  9   0المحلي تعبئة الاداول المرفقة ) االستشارييطلل من   -ك

االختصاص ومساعديقهم وحاقم االلتزام وكل من ال يقوم بتعبئة هذه الاداول يكون العرض المقدم منف 
 معرضا" للرفض .

 طلبت(. إن) الخاصةتقييم الفني الخاصة بهذا المشروع بالشروط تحدد شروط التأهيل وال  -ل
يحق لصاحل العمل التأكد بالطريقة التي يراها مناسبة من صحة ودقة  المعلومات والوثائق المقدمة من   -م

 .االستشاري
األردنيين مهندسين نقابة ال وزارة األشغال العامة و اإلسكان و االلتزام بالتعليمات الصادرة عن االستشاريعلى  -ن 

 والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وخ فها . اإلنشائية باألعمالبما يتعلق 
المشرف وفقا" لما ورد في  المواد   أوتكون المسؤولية المدنية والقانونية للمهندس المصمم و/  -ص

 اعن ما يرد في هذبغض النظر  0251( لسنة 43رقم) األردني( من القانون المدني 521( )572( )577)
 الخصوص .بهذا العقد  

من قبل نقابة المهندسين  العقدموضوع  عالخاصة بالمشرو يقوم بتصديق امي  المخططات  أنعلى االستشاري  -ع
 النقابية المترتبة على هذا المشروع.  وان يقدم لصاحل العمل ما يثبت قيامف بدف  الرسوم األردنيين

 
 
 : لممنوعةالدفعات ا -ف

( بأنف لم يقم بدف  أو يعد بدف  أي من " 1وتعهد للفريق األول في الملحق رقم ) االستشاريقد صرح ل -0
 االستشاريالدفعات الممنوعة " سواء مباشرًة أو بالواسطة   وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل 

وظفيهم أو وك ئهم أو ممثليهم أو نيابًة عنف أو من قبل استشارييف من الباطن أو نيابًة عنهم أو أي من م
إلى الفريق األول   ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي "موظف" بغض النظر عما إذا كان 
يتصرف بصفة رسمية أم ال   وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو 

أو المفاوضات التي تاري إلبرام العقد أو  الستشارياعملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على 
 من أال تنفيذه فعً .

بأن ال يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواًء  االستشاريكما ويتعهد 
نفسف أو استشارييف من الباطن أو أي من  االستشاريمباشرًة أو بالواسطة وسواًء أكان ذلك من قبل 

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

( أن يتخذ أيًا من 0ف/يحق للفريق األول في حال حدوث أي مخالفة أو إخ ل بأحكام الفقرة ) - 9
 اإلاراءات التالية أو اميعها وذلك بمحض حريتف واختياره:

 /أ( من العقد.09ذا العقد م  مراعاة نصوص المادة )أن ينهي ه -أ
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بموال هذا العقد مبلغًا يساوي   )ضعفي( مبلغ الدفعات  ل ستشاريأن يخصم من المبالغ المستحقة  -ل
 الممنوعة.

بأن يدف  إلى الفريق األول وعلى الفور مبلغققًا يساوي )ضعفي( مبلغ الدفعات  االستشاريأن يطالل  -ج
بموال هذا البند بموافقتف غير القابلة للنقض على االستاابة الفورية لمثل  االستشارير الممنوعة ويق
( أدناه   يصرح الفريقان بأن ماموع المبالغ التي يحق للفريق 4ف/م  مراعاة الفقرة ) هذه المطالبة

 .( لن يتااوز )ضعفي( ماموع مبالغ الدفعات الممنوعة9ف/األول تقاضيها بموال هذه الفقرة )
على أن يضمن امي  االتفاقيات التي يبرمها م  االستشاريين من الباطن أو  االستشارييوافق  - 3

( أع ه ) 9ف/( و)0ف/الماهزين   فيما يخص هذا العقد موادًا مماثلة لتلك الواردة في الفقرات )
تنص هذه  على أن ال تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما (   شريطة أن

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

 على هذه المواد.ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمارد التوقي  عليها وبما يثبت أنها مشتملة 
ال ياوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أع ه يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات  -4

الممنوعة إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها   وأن حقوق الفريق األول المنصوص عليها في 
أو أي  االستشاريول تااه المادة  أع ه  هي باإلضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتل للفريق األ

 طرف آخر بموال القوانين واألنظمة النافذة في المملكة.
 يبقى نص المادة أع ه بامي  فقراتها ساريًا ويتم العمل بف حتى بعد إنهاء هذا العقد. -7

 
 -:األخرى الدفعات  -س 

( المرفق بهقذا العققد باميق  " القدفعات األخقرى" والتقي دفعهقا أو تقم 7في الملحق رقم) االستشاريلقد صرح  -0
تققديم وصقفًا مفصقً  لهقذه القدفعات األخقرى وسقببها  االستشارياالتفاق على دفعها إلى " ا خرين "  وعلى 

بقققل سقققواء تقققم دفعهقققا أو كانقققت سقققتدف  بشقققكل مباشقققر أو غيقققر مباشقققر مقققن قبلقققف أو نيابقققة عنقققف   أو مقققن ق
استشقققارييف مقققن البقققاطن أو نيابقققة عقققنهم أو أي مقققن مقققوظفيهم أو وك ئهقققم أو ممثلقققيهم   وذلقققك فيمقققا يتعلقققق 
بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على 

 فعً .أو المفاوضات التي تاري إلبرام العقد أو من أال تنفيذه  االستشاري
بأن يققدم تصقريحًا خطيقًا إلقى الفريقق األول علقى الفقور عقن واقود أي دفعقات أخقرى  االستشاريكما يتعهد 

بمققا فققي ذلققك علققى سققبيل المثققال وصققفًا مفصققً  لسققبل هققذه الققدفعات األخققرى وذلققك بتققاريخ قيامققف بالققدف  أو 
 . تاريخ إلزامف بالدف  أيهما يحدث

( من هذه المادة أن يتخذ أيقًا 0س/أي مخالفة أو إخ ل بأحكام الفقرة )يحق للفريق األول في حال حدوث  -9
 من اإلاراءات التالية أو اميعها وذلك بمحض حريتف واختياره:

 /أ( من العقد.09أن ينهي هذا العقد م  مراعاة نصوص المادة )  -أ
عفي( مبلقغ القدفعات بمواقل هقذا العققد مبلغقًا يسقاوي )ضق ل ستشقاريأن يخصم من المبالغ المسقتحقة  -ل

 الممنوعة.
) ضقعفي( مبلقغ القدفعات  اويفريق األول وعلقى الفقور مبلغقًا يسقبأن يدف  إلى ال االستشاريأن يطالل  -ج

األخرى ويقر االستشاري بموال هذا البند بموافقتقف غيقر القابلقة للقنقض علقى االسقتاابة الفوريقة لمثقل 
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يصقرح الفريققان بقأن مامقوع المبقالغ التقي يحقق للفريقق  ( أدنقاه  4س/هذه المطالبة.م  مراعاة الفققرة )
 ( لن يتااوز ) ضعفي( ماموع مبالغ الدفعات األخرى.9س/األول تقاضيها بموال هذه الفقرة )

على أن يضمن امي  االتفاقيات التي يبرمهقا مق  االستشقاريين مقن البقاطن أو الماهقزين  االستشارييوافق   -3
( أعق ه  )علقى أن ال تققل 9س/( و)0س/مماثلقة لتلقك القواردة فقي الفققرات )   فيما يخص هقذا العققد مقواداً 

هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشقار إليهمقا (   شقريطة أن تقنص هقذه المقواد صقراحة علقى 
حققققق الفريققققق األول بتنفيققققذ أحكققققام هققققذه المققققواد مباشققققرة بحققققق أي مققققن هققققؤالء االستشققققاريين مققققن البققققاطن أو 

أن يققزود الفريققق األول علققى الفققور بنسققخ كاملققة ومطابقققة ألصققل هققذه  االستشققاريمققا يتعهققد الماهققزين . ك
 االتفاقيات بماقرد التوقي  عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد.

ال ياققوز ألي شققخص أن يتققذرع بققأن نققص المققادة أعقق ه يضققفي صققفة المشققروعية علققى أي مققن الققدفعات  -4
ن واألنظمة النافذة تمنعها   وأن حققوق الفريقق األول المنصقوص عليهقا فقي المقادة األخرى إذا كانت القواني

أو أي طققرف آخققر  االستشققاريأعقق ه هققي باإلضققافة إلققى أي حقققوق أخققرى قققد تترتققل للفريققق األول تاققاه 
 بموال القوانين واألنظمة النافذة في المملكة.

 عمل بف حتى بعد إنهاء هذا العقد.يبقى نص المادة أع ه بامي  فقراتها ساريًا ويتم ال -7
 

 :  المخالصة إقرار -( 23) المادة
كشف  أنيثبت فيف  مخالصة إقراريعطي صاحل العمل  أنحال تقديمف لكشف الدفعة النهائية  االستشاريعلى 

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

 

 
 

  : اإلشعارات -( 24) المادة
صاحل  إلى بإب غها االستشاريوتلك التي يقوم  االستشاري إلىوالمقراس ت التي يصدرها صاحل العمل  اإلشعاراتتبلغ 

أي عنوان  إلى بإرسالها أولدى المكتل الرئيسي لكل فريق منهما    بإيداعها أوالبريد المسال ب إماالعقد  ألحكامالعمل وفقا 
 آخر يعينف كل فريق لهقذه الغاية ويتم تحديده تاليا

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

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

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

.................................................................................................. 
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عادة تأهيل طبقات الرصف لطرق رئيسية وثانوية في وسط  إعداد الدراسات و التصاميم ووثائق العطاء لمشروع لتحسين وا 
 المملكة األردنية الهاشمية

 
 /أ (1ملحق رقم ) 

 إلناازها المحددةالادول الزمني لمراحل الدراسات والمدد 
 

 المرحلة قققققققققققققققانالبيققققققق يوم تقويمي
  األولى .األولى المرحلةالمطلول في  إناازبالعمل ولغاية  المباشرةتبدأ من تاريخ أمر  - ( يوماً 07)

) الدراسة 
 اإلستط عية (

 األولى من قبل صاحل العمل. المرحلة أعمالمرااعة وتقييم  - ( يوماً 7)

 األولى المرحلة أعمالعلى  الخطيةعمل تبدأ من تاريخ موافقة صاحل ال - ( يوماً 07)
نااز األولى المرحلةالتعدي ت التي يطلبها صاحل العمل على  إاراءوتشمل   وا 
 . الثانية المرحلة أعمال

 الثانية
 ) التقرير األولي (

 .الثانية من قبل صاحل العمل  المرحلة أعمالمرااعة وتقييم  - يوماً ( 7)
الثانية وتشمل  المرحلة أعمالعلى  الخطيةموافقة صاحل العمل تبدأ من تاريخ  - ( يوماً 07)

ناازالثانية  المرحلةالتعدي ت التي يطلبها صاحل العمل على  إاراء أعمال  وا 
 . الثالثة المرحلة

 الثالثة
مسودة التصميم )

النهائي واعداد وثائق 
 صاحل العمل .الثالثة من قبل  المرحلة أعمالمرااعة وتقييم  - ( يوماً 7) ( العطاء

 ( يوماً 07)
 
 

الثالثة وتشمل  المرحلة أعمالعلى  الخطيةتبدأ من تاريخ موافقة صاحل العمل 
وتسليم وثائق الثالثة  المرحلةالعمل على   التعدي ت التي يطلبها صاحل إاراء

 العطاء باالعداد المطلوبة والتقرير النهائي.

 الرابعة
المخططات ووثائق )

 (العطاء النهائية 
 الخ صة الستشاري. امدة عمل  - ( يوماً 11)
  مدة المرااعة لصاحل العمل. - ( يوماً 07)
  مرااعات صاحل العمل. شاملةمدة العقد  - ( يوماً 57)

 
يال على صاحل العمل تحديد المدة التي سيقوم خ لها بمرااعة أعمال المراحل المختلفة والتي يعتبر بعد  -م حظة : 

 أعمال هذه المراحل موافق عليها إذا لم ُيبلغ االستشاري بم حظات صاحل العمل خ لها . انقضائها أن
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 / ب ( 1ملحق رقم ) 
 
 بدالت األتعاب  -أ

حسل الكميات واالطوال التي يتم دراستها فعليًا وحسل تدف  بدالت أتعال التصاميم و تحضير وثائق العطاء 
(.4البنود في ادول الكميات )ملحق   

 
% من قيمة العطاء وذلك للعطاءات التي تزيد قيمتها عن 01تعادل ل ستشاري يقوم صاحل العمل بدف  سلفة  -ل 

 -التالية : باإلاراءات االستشاريدينار   شريطة قيام  ألفخمسين 
 . والاامعةدف  رسوم الطواب   -1
 . األداءتقديم كفالة حسن   -2
 . أع ه(9  0المنصوص عليها في البنود ) اإلاراءاتتوقي  العقد الخاص بالمشروع بعد استكمال   -3
 تقديم طلل السلفة .  -4
 تقديم كفالة السلفة حسل نموذج الكفالة المرفق .  -5

 

   -على النحو التالي : االستشارييتم استرداد السلفة من  -ج
دم التمكن مقن اسقترداد وفي حال ع االستشاري , التي يقدمها على أقساط متساوية من دفعات المراحل تسدد السلفة   

 السلفة ألي سبل كان قبل انتهاء مدة العطاء    فيتم استردادها من كفالة السلفة. قيمة
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 (2ملحق االتفاقية رقم )
 واابات االستشاري أثناء مراحل الدراسات والتصميم لمشروع صيانة الطرق

 وصف العمل:
لكامل رصفة الرصف  طبقات في هذه االتفاقية من حيث حالةيشمل العمل القيام بالكشف الحسي على الطرق المحددة 

الرصف في  طبقات وكامل   (Single Carriage Way-0C/W) اإلتااهين والغير مفصولة بازيرة وسطيةالطرق ذات 
تحديد االازاء التي من ثم و ( Dual Carriage Way-9C/Wكل اتااه على حده في الطرق المفصولة بازيرة وسطية )

للصيانة ليتم بعد ذلك القيام بالدراسة الفنية والايوتقنية لتحديد نوع الصيانة ال زمة لهذه االازاء  ومن ثم تحديد  هي بحااة
 االولويات واالازاء التي سيتم طرح عطاءات الصيانة لها حسل ما يقرره صاحل العمل.

 ولتحقيق ذلك يال القيام بما يلي:
لكامل اطوال الطرق المحددة في هذه االتفاقية وتحديد االازاء  واألكتاف ةعلى الرصف االولي القيام بالكشف الحسي -0

لوية وحسل المناطق المواودة فيها ضمن اسس يتم اعتمادها باالتفاق وترتيبها حسل االو  التي هي بحااة للصيانة
  م  صاحل العمل.

ديد نوع ( وتحPavement Condition Index-PCIلحالة الرصفة واالكتاف باستخدام طريقة )مفصل عمل تقييم  -9
 ( اع ه.0الصيانة ال زمة لكل ازء من االازاء التي تم اختيارها في البند )

ل ازاء التي هي بحااة الى اعادة انشاء والتي يوافق  لطبقات الرصف القائم ااراء الدراسات الايوتقنية ال زمة -3
 عليها صاحل العمل.

 انة ل ازاء الموافق عليها.تحديد الكلف المالية المتوقعة لعمل الصي -4
اعداد وتقديم تقرير فني تفصيلي يشمل الدراسات الايوتقنية والدراسة الفنية التي تحدد انواع الصيانة ال زمة  -7

 والمخططات ال زمة وتقديرات الكلفة بالكيفية والعدد الذي تحدده شروط االتفاقية.
 ها صاحل العمل.تحضير وثائق عطاءات التنفيذ ل ازاء التي يوافق علي -1

 :* الطرق المشمولة بهذه الدراسة هي
 الرقم اسم المشروع االقليم

 اقليم الوسط
 ( كم045)

 -9C/W 0( كم  77)       إربد –ارش  –طريق عمان 
 -9C/W 9( كم02)      الحزام الدائري
 -9C/W  3( كم01)     إلى الممر التنموي –اسر الاويدة 

 -0C/W  4( كم7)     شتىطريق الشحن الاوي الم
 -9C/W 7( كم 01)   شارع األردن قبل التقاءه م  طريق عمان / ارش / إربد

 +9C/W 1( كم 97)      طريق مادبا / أم العمد ابتداًء من الامرك
 -0C/W  5 ( كم91)   (0الازء ) –األغوار الشمالية  –دير ع  
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 مراحل الدراسة:

 ة االستطالعيةالمرحلة االولى: الدراس
او على و/ 0/71111دراسة عامة للطرق المحددة في االتفاقية وبيان مواقعها على الخرائط الكونتورية بمقياس  (0

 صور اوية بمقياس مناسل  وبيان اطوالها وعروضها وتحديد تصنيفها )رئيسية  ثانوية  ...الخ(.
طة ان يشمل الفريق مهندسًا مدنيًا ذا خبرة في ماال القيام بزيارات ميدانية للفريق العامل من قبل االستشاري شري (9

 أوليالطرق ومهندسًا ايوتقنيًا ذا خبرة في ماال الدراسات الايولواية والايوتقنية لغرض ااراء كشف حسي 
(Coarse Pavement Condition Survey ) لكامل رصفة الطرق ذات المسربين وكامل الرصفة في كل اتااه

لتحديد االازاء التي هي بحااة لعمل فصولة بازيرة وسطية للطريق المشمولة في المشروع على حده في الطرق الم
 الصيانة لها.

او و/ 0/71111أو و/ 0/97111بيان االازاء التي هي بحااة لعمل الصيانة لها على المخططات الكونتورية  (3
 خ.صور اوية  م  عمل اداول تبين مواق  هذه االازاء واطوالها وعروضها ... ال

وكافة المعلومات التي تم امعها االولي فني يشمل نتائج الكشف الحسي التقرير ( نسخ من ال01وتسليم )اعداد  (4
 لتحديد االازاء التي سيتم شمولها في الدراسة في المرحلة التالية من هذه االتفاقية.

 
 المرحلة الثانية: مرحلة التقرير االولي

الى عمل صيانة لها باالتفاق م  صاحل العمل  يتم ااراء كشف ومسس  بعد ان يتم تحديد االازاء التي تحتاج (0
( بحيث يتم اختيار مساحات Pavement Condition Survey - PCIحسي لهذه االازاء باستخدام طريقة )

 ممثلة ل ازاء المراد دراستها ويتم دراسة هذه المساحات تفصيليًا بهذه الطريقة ويال ان ال تقل هذه المساحات عن
 Schedule ofومن ثم عمل اداول لتحديد انواع الصيانة ) التي هي بحااة الى صيانة%( من كامل المساحة 7)

Maintenance.حسل حالة الرصفة ل ازاء تحت الدراسة  وكذلك ترتيل هذه االعمال حسل االولوية ) 
 9ة انشاء بواق  حفرة واحدة كل في االازاء التي ستكون بحااة الى اعاد عمل حفر اختبارية لكامل طبقات الرصف (9

( بواق  حفرة واحدة Overlayالتي ستكون بحااة الى طبقة اضافية )وحفر لبية لطبقات االسفلت في االازاء  كم
ديد طريقة اعادة االنشاء المناسبة على أن وااراء الفحوصات المخبرية ال زمة لتحكم( من طول الطريق  0كل )

 ر أوال بأول.يتم إعادة األوضاع لهذه الحف
 حسال الكلفة التقديرية العمال الصيانة ال زمة وادولتها حسل االولوية. (3
فني شامً  المخططات لامي  االعمال التي تمت في هذه المرحلة وتقديمف التقرير ( نسخ من ال01وتسليم )اعداد  (4

 لصاحل العمل.
 

 عطاءالتصميم النهائي واعداد وثائق ال مسودة المرحلة الثالثة: مرحلة
( 7م االستشاري بعد الموافقة على مرحلة التقرير االولي بتقديم مسودة الدراسة النهائية لصاحل العمل والتي تتألف من )قو ي

( نسخ من وثائق العطاء واداول الكميات لكل طريق  اضافة الى نسخة 7نسخ من المخططات النهائية والتقرير النهائي و)
تقدير الكلفة لكل طريق وعلى المستشار في هذه المرحلة القيام بدراسة وتصميم التحاويل واحدة من ادول الكميات المسعر و 

ال زمة ومراحل تنفيذها خ ل فترة االنشاء وذلك لتانل اعاقة حركة المرور اثناء فترة التنفيذ م  بيان هذه التحاويل على 
 وثائق العطاء.واداول كمياتها ضمن  المخططات
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 رحلة المخططات ووثائق العطاء النهائيةالمرحلة الرابعة: م
يقوم المستشار باعداد المخططات ووثائق العطاء وتقسيم المشروع الى عدة عطاءات بناًء على تعليمات صاحل العمل 

 لتحديد االازاء التي سيتم طرح عطاءات التنفيذ لها وحسل ما هو متوفر من المخصصات المالية.
نسخ من الوثائق والمخططات النهائية ألخذ الموافقة عليها قبل تقديم العدد المطلول من  ( ث ث3ويقوم المستشار بتقديم )

 المخططات والوثائق لكل عطاء.
 وتتألف مرحلة الدراسة النهائية مما يلي:

 وثائق العطاء  -0
عدة طرق  او واحد طريقوالذي يمكن أن يشمل  عطاء ( عشر نسخ من وثائق العطاء لكل01يقوم المستشار بتحضير )

 على سبيل المثال ال الحصر: الوثائق حسل ما يراه صاحل العمل وتشمل
 التعليمات للمناقصين. -
 الشروط العامة والخاصة. -
 المواصفات الفنية الخاصة. -
 اداول الكميات. -
 المخططات. -

 Longitudinal)م  م حظة ان تتضمن وثائق العطاء تحميل اامقاول القيام بالرف  المساحي وتصميم المقط  الطولي 
Profile) .لألازاء التي سيتم إعادة اإلنشاء لها 

 التقرير النهائي:  -9
( عشر نسخ من التقرير النهائي ويال ان يحتوي التقرير النهائي في ما يحتويف على ما 01يقدم المستشار لصاحل العمل )

 يلي:
 وصف كامل للمشروع. -
 .امي  الدراسات والنتائج التي تم اعدادها -
 ويل ال زمة وطريقة معالاة السير اثناء التنفيذ.التحا -
 حسابات الكلفة المقدرة لكل ازء من المشروع. -
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 نموذج كفالة السلفة
 
 ………………………………………………………………………………………السادة :  إلى
 

 : ……………………………………………………….االستشاريبأن مصرفنا يكفل  أع مكميسرنا 
 

………………….………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………فقط  أردنيابمبققلغ:  )                              ( دينارًا 

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

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

 …………………………………………………………………………………الخاص بمشروع : 
 بسداد السلفة حسل شروط العطاء . االستشارييام لتأمين ق

 

طلل خطي منكم   وذلك بصرف النظر  أولالرصيد المستحق منف عند  أو أع هوأننا نتعهد بأن ندف  لكم المبلغ المذكور 
 .االستشاريتحفظ يبديف  أوعن أي اعتراض 

 

دفعات السلفة   ويتم تمديدها تلقائيًا  ألقساط شارياالستوتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد 
 لحين سداد السلفة بالكامل .

 
 

 ……………..………............توقيق  الكفيل/ مصرف:                                                      
 ………………………………المفوض :                                                  

 .......................………………التاريخ :                                                 
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 (3رقم ) االتفاقيةملحق 
  األداءنموذج كفالة حسن 

 السادة : إلى
 

 ……………………......يسرنا إع مكم بأن مصرفنا...................................................
 

 ...............................................…………………....... االستشاري قد كفل بكفالة مالية  
 

 .........................................................…………………….بخصوص العطاء رقم 
 ........................................................................…………………........المتعلق 

 . أردنيدينار .....……………..(  …………………………………………………..بلغ : ) بم
 

بتقديم الخدمات الهندسية للتصميم ووفقا لشروط العقد الخاصة  االستشاريلضمان التزام  األداءوذلك مقابل كفالة حسن 
 . أع هبالعطاء 

 
ننا أي شرط آخر  وبغض النظر عن أي  أوتحفظ  أو إنذارطلل من قبلكم ب   أولندف  لكم المبلغ المذكور لدى  أننتعهد  وا 

 . االستشاريمعارضة من اانل 
 

  -وتحدد  مبدئيا" :)                        ( ولمدة  إصدارهاوتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ 
 ...............……………………من عام ...………........  شهر ...............…….. بتاريخ 

 
 تمديدها أو تاديدها بناء على طلل صاحل العمل .ما لم يتم 

 
 توقي  الكفيل/مصرف : ...........................

 المفوض بالتوقيقق  : ...........................
 بحضققور وشهادة : ...........................

 التقققققققاريخ : ...........................
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عادة تأهيل طبقات الرصف لطرق رئيسية وثانوية في وسط إعداد الدراسات و ا لتصاميم ووثائق العطاء لمشروع لتحسين وا 
 المملكة األردنية الهاشمية

 

 ( 4رقم )  العقد ملحق

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

0- 
 الكشف الحسي االولي .

(Coarse Pavement Condition Survey) 
     622 كم

9- 
( بحيقققث ال تقققل المسقققاحات الممثلقققة PCIمسققس حسقققي بطريقققة )

التققي تققم اختيارهققا كعينققات لعمققل الكشققف الحسققي التفصققيلي عققن 
 . %( من مساحة اطوال الطرق المبينة في هذا البند7)

     091 كم

3- 
حفر اختبارية شامً  امي  الفحوصات ال زمة لتحديد الخواص 

 كاملة.  الفيزيائية والميكانيكية لمواد طبقات الرصف
     99 عدد

4- 
( لطبقات االسفلت لتحديد السماكة وعمق Coresحفر لبية )
 التشققات .

     091 عدد

     مقطوع مقطوع الدراسة المكتبية وتحضير تقارير الدراسة لكل مرحلة . -7

1-  
ضير وثائق تقسيم المشروع الى عدة عطاءات للتنفيذ وتح

 العطاء لكل عطاء بالعدد المطلول .
     9 عدد

 07111   مبلغ إحتياطي ألية أعمال أو فحوصات يتطلبها العمل . -5
     اإلاماليةقيمة العطاء  -7
    %01ضريبة المبيعات  

 الماموع رقمًا )                                  ( دينار 
 .............................................................................              دينارالماموع كتابة ..............

 

 اسم االستشاري : ..............................................................................................
 .................................................................المفوض بالتوقي  : ............................

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

 ص . ل : .................................    البريد االلكتروني :  .....................................
 ختم و توقي  المكتل الهندسي

 
 

نقصان كمياتها مهما ال يحق للفريق الثاني ) اإلستشاري ( المطالبة بإي تعديل ألسعار البنود في حال زيادة أو  م حظة:
 بلغت تلك الزيادة أو النقصان و يستخدم نفس سعر الوحدة ألي كمية حسل الواق .
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 (5ق العقد رقم)ملح 

خرىألاقرار متعلق بالدفعات إ   
 

 
 ………………………………………………………………ناهدأ ر أنا الموقع إمضائي وخاتمي فيقأ

………………………………………………………………………………………….………… 
 
 ….…………………………………………………… اهأدنفي ا نتموخا تنااضاءإم نموقعير نحن القن

…………………………………………………………………………………………….……… 
م أحكا( وعماًل ب1ة  )عــيلهندسا تلخدماعقد ال  روط العامةشلا نم( س-22) مقر ة داما قد اطلعنا على ما ورد تحت الننأ

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

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

 اميق ىلق عونوافا مك الً ث أو دحيا مأيه لدفعا باإلزامن خيار ت بالدفع أو ناامقي خي  بتار وذل وصفًا مفصاًل لسبب هذه الدفعات
بأحكام  انلل من قبال خإ وأاله حال حدوث أي مخالفة عمشار إليها ألا  ةداملا تحت ةنيبملاجراءات اإل ذخاتبال واأل  يقالفر 
 تنفيذ كل ما ورد في هذه المادة.ب زملتنو  ها( من 1/س/22دة ) املا

 
 ًا فــــي            /        /ير حر ت يه نوقعلعو 
 
 ............................……………………………………………شـــاري:الستا مـــــسا
 
 ………………………….................……………………………المفوض بالتوقيــــع:  مسا
 
 ......…………………………………………………………………توقيـــع: لاب ضو فيع المقو ت
 
 ..............................……….....................................ـــم: ــــاتــــــخلا

 
 ه بدفع أي عموالت أو أتعاب مفعات األخرى وفي حال عدم قيالدبالق تعلما ارقر إلام قديت ير اشتسالاى لع

مـن ال وكـل رار المقـدم منـه ، قـإلفـي ا  لـذيذكر  أن هيلع( س-22دة )امالب ةددحملاور مألمن ا أو أي
 ض.ر لععن ا صلفمن قمغلظرف  في رارقع اإلضو  رياشتى االسوعل ه ،رضع فضير س رذا اإلقراه دميق
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 ( 6)العقد رقم ق حمل
دفعات الممنوعةلبا قرار متعلقإ  

 
 

 ………………………………………………………………ناهدأع إمضائي وخاتمي في قر أنا المو قأ
 
…………………………………………………………………………………………….……… 
 ………………………………………………………ه نادفي أ انمتخاو  نار نحن الموقعين إمضاءاتقن
 
…………………………………………………………………………………………….……… 

 
 ههذ أحكامب الً معو  ،(1ف( من الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية )ع/22ة )دامت الحد تر و ا على م ناا قد اطلعننأ
 ابعأت وأوالت منت عكا ءً او س لغبامبدفع أي  قمن لمبأننا فيه قرار موقعًا من قبلنا حسب األصول ، نقر إنرفق  ةداملا

مادية  ولم نقم  لم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمة  و  شرمبا ريأو غر شمبال شكب ءً اسو ها ير ء أو غاب وكالأتعأو ت رااشتاس
نظر الض بغ، أو  اسطةسواًء مباشرًة أو بالو  ءااألشي ذههثل مم يدتق أولغ ابماله ذثل هم عفدل اتدبإعطاء وعود أو تعه

ظفيهم أو مو ن أي م وأ مهنع ةً ابنيو أ طنباالن منا يير اشتاس ن قبلم وا أعن ةً يابنو أ اقبلن نتم مقد   لذن كاا ذعما إ
 نذا كاإ النظر عمابغض موظف" " يصر أح الال لاثملا ليلى الفريق األول، ويشمل ذل  على سبوكالئهم أو ممثليهم إ

 ةيعملد أو عقلا اهذذ يتنفبة صاخوض الر الع ديمتق ىإلة عو ديتعلق بالا يمف ، وذل ال  تصرف بصفة  رسمية  أمي
 .الً عستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فالا على ةلاحإلا وأ هافسن دةاو مز الة/صناقملا

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

 .  فيذهنأو ت هديدمتو أبتعديل هذا العقد أو تجديده 
 

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

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

 رإلقراا ادم هذقي وكل من ال ، نهم ملمقدا رار اإلق يفف( عليه أن يذكر ذل  /22المادة )بمن األمور المحددة 
 .ضالعر عن ل صفمنق غلمر في ظرف راقاإلي وضع تشار يرفض عرضه ، وعلى االسس
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 العطاءات الحكومية المحالة   -(    1جدول رقم ) 
 عليه كما هو مبين أدناه : بهذا العطاء تعبئة حجم التزام المكتب عن العطاءات الحكومية المحالة ينالمشارك االستشاريينيطلب من جميع 

 
تاريخ إنجاز 

العمل 
 المتوقع

 
مدة العطاء 
 األصلية

 
تاريخ 
 المباشرة

 
 أسم صاحب العمل

 
 نسبة حجم االلتزام الحالي بالدينار

 
 رقم وأسم العطاء

 
 الرقم

نسبة اإلنجاز     
 لتاريخه

   تصميم إشراف كليهما

          

          

          

          

          

          

          

          

 مالحظات:
 بالكامل مسئوليتهاأشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل                           عرضًا للرفض    كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه م  -
  .أخرىفحات إذا كان النموذج ال يكفي ، يمكن إرفاق ص  -

 المفوض بالتوقيع : أسم                                
 التوقيــــع والخاتم :                                                      
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 الوضع المؤسسي   -(    2جدول رقم ) 
بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناه والمتعلق بالوض  المؤسسي م  بيان أسماء الشركاء الذين التحقوا أو تركوا  ينالمشارك االستشاريينيطلل من امي  

 المكتل
ين التحقوا أسماء الشركاء الذ تاريخ االلتحاق

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

 المكتب
 الرقم أسماء الشركاء بتاريخ آخر تعديل

       

       

       

       

       

       

       

       

       

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

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

 جرت عليهم منذ آخر تأهيل خاص بكل منهم
 

تاريخ التر  إذا  أسباب التر 
 تغير أي منهما

 أسم رئيس االختصاص والمساعد
 بتاريخ آخر تعديل

أسم رئيس االختصاص والمساعد  تاريخ االلتحاق
 الحالي

 الرقم االختصاص

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 -مالحظات :
 بالكامل  مسئوليتهاأشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل                               للكوادر الجديدة بعد آخر تأهيل.ترفق شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخبرة   -1
  ترفق شهادة من نقابة المهندسين باالختصاصات وأسماء المهندسين . -2

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

    التوقيـع والخاتــم  :
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 ( الخاص921/2191شروط دعوة العطاء المركزي رقم  )

عادةباعداد الدراسات والتص  اميم ووثائق العطاء لتحسين وا 
 المملكة األردنية الهاشمية وسطتأهيل طبقات الرصف لطرق رئيسية وثانوية في 

 

اوال: تدعى المكاتب الهندسية و الشركات االستشارية المؤهلة لدى دائرة العطـاءات الحكومية 
ين األردنيين بموجب شهادة في مجال الطـــــرق بالفئة األولـــــى و المصنفة لدى نقابة المهندس

تصنيف صادرة عن النقابــة  ) يجب ان ال يكون قد مضى عليها اكثر من ثالثين يوما ( 
 للمشاركة بالعطاء أعـاله وفقا لما يلي : 

 

عادة تأهيل طبقات الرصف لطرق  ثانيا : اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء لتحسين وا 
ة األردنية الهاشمية لواردة في الجدول الوارد في الصفحة رقم المملك وسطرئيسية وثانوية في 

كم من حيث حالة طبقات الرصف لكامل رصفة الطرق ذات اإلتجاهين 147( و بطول 21)
( ، وكامل طبقات Single Carriage Way-1C/Wوالغير مفصولة بجزيرة وسطية )

 Dual Carriage)الرصف في كل اتجاه على حده في الطرق المفصولة بجزيرة وسطية 
Way-2C/W ومن ثم تحديد االجزاء التي هي بحاجة للصيانة ليتم بعد ذل  القيام بالدراسة )

الفنية والجيوتقنية لتحديد نوع الصيانة الالزمة لهذه االجزاء، ومن ثم تحديد االولويات 
 واالجزاء التي سيتم طرح عطاءات الصيانة لها حسب ما يقرره صاحب العمل.

 

 وصف الخدمات الهندسية :ثالثا : 

( واجبات االستشاري في اثناء مراحل الدراسات و التصاميم 2حسب ملحق االتفاقية رقم )
 لمشاريع صيانة الطرق .
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 رابعا : طريقة تقديم العروض 

 طريقة تقديم العروض 
لوبة ن ومنفصلين  أحدهما يتضمن العرض الفني م  الوثائق المطقيتقدم العروض في مغلفين مغل     

ويتم  "العرض المالي ويكتل عليف "العرض المالي ىيحتوي عل ويكتل عليف "العرض الفني" والمغلف ا خر
هندسيف اعداد  و  هذا المغلف )خدمات استشارية ىعل مختوم ويكتل ثف ثاللوض  المغلفين في مغ

   (الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء الخاصة بمتطلبات

 العرض الفني: 
عداد الدراسة م  إرفاق الشهادات أوالذي سيقوم ب دمن االستشاري تسمية الكادر الهندسي المحديطلل    

خبرات المكتل الهندسي االستشاري في ماال  لكالعملية والسيرة الذاتية لكل شخص منهم وكذالعلمية و 
ة المعلومات تصميم الطرق والمشاري  المشابهة وتعبئة الاداول المرفقة م  وثائق العطاء وتوض  كاف

 .المطلوبة والوثائق ضمن مغلف العرض الفني

 . سيتم فتس العروض الفنية لامي  المكاتل المتقدمة 
 (11ن )الذي تقل ع متف عستشاري ا وال يفتس العرض المالي ل يستثنى كلي. 

 العرض المالي:  
 ضوء   ىعل ع هالمقرره اللع مة   ىيتم فتس العروض المالية للمكاتل التي تاتاز الحد االدن

 .   ىالعروض المالية مغلقة للمكاتل االخر  التقييم وتعاد
 ى ما يلي:يال أن يشتمل العرض المالي عل 
 (.0النموذج المخصص في اتفاقية الخدمات الهندسية )ع  ىتقديم العرض المالي عل 
 بما فيهاشاملة ألية رسوم أو ضرائب  غير أن تكون األسعار الواردة في العرض المالي 

 . ( 4الضريبة العامة على المبيعات حيث تم افراد بند خاص بالضريبة بالملحق رقم )
 تكون موقعة منف ومختومة بخاتم المكتل ثالمناقص تقديم نسخة الوثائق األصلية كاملة وبحي ىعل.   
 يف وختمف يطلل من االستشاري تعبئة نموذج شهادة مطابقة رؤوساء االختصاص المرفق م  الوثائق والتوقي  عل

 بخاتم المكتل وارفاقف م  العرض الفني .
 ىدائرة العطاءات  الحكومية عن أي تغيير يطرأ عل  غيطلل من المكاتل الهندسية والشركات االستشارية تبلي  

سيتم حرمان   ككوادرها الفنية الرئيسية بعد شراء وثائق أي عطاء من عطاءات الخدمات الهندسية وبخ ف ذل
 ي أو الشركة االستشارية من المشاركة بالعطاء . المكتل الهندس

 االستشاري أن يأخذ باالعتبار انف ال ياوز بأي حال من األحوال أن  يتضمن عرضف الفني ما  ىيتوال عل
 يشير بشكل مباشر أو غير مباشر لسعره المقدم بالعرض المالي . 
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  التقييم الفني  سكات  االستشارية التي تاتاز اسيتم فتس العروض المالية المقدمة من المكاتل الهندسية او الشر
 وستعاد العروض المالية التي تقرر لانة العطاءت المركزية عدم فتحها الصحابها مغلقة.

 ن وحماية البيئة وتحديدها مل من االستشاري تضمين وثائق العطاء البنود ال زمة العمال الس مة العامة واالليط
امي  اعمال الس مة العامة واالمن وحماية البيئة ووض  االسياقة واالشارات قيام المقاول ب ىوالتأكيد عل

من عقد المقاولة الموحد للمشاري  االنشائية  (5-1و  07-4و  7-4) التحذيرية للمشاري  عم  بأحكام المواد
الفة  التخاذ واع م دائرة العطاءات الحكومية عن اسماء الاهات المخ 9103الطبعة الثانية المعدلة  )9101(

 االاراءات المناسبة بحقها .
 
 
 

 خامسا : متطلبات و أسس التقييم الفني 
 
 التقييم الفني سمتطلبات وأس:  

لع مة التقييم الفني   ىيكون الحد االعل ثمة بحيدسيتم ااراء تقييم فني للمكاتل الهندسية والشركات االستشارية المتق  
 النحو االتي :  ىموزعة عل %(011)لمرحلة الدراسات 

 

 ( عالمة 21المنهجية المقدمة) : 
.وذلك حسل مراحل العمل المذكورة منهاية العمل  ان يبين في عرضف الفني المناقصيطلل من   

  

 ( 25األعمال الجيوتقنية : )عالمة 
 

 تقديم مكتل هندسي في ماال فحص المواد وحسل ما يلي  : المناقصيطلل من 
مواد مصنف دراة أولى )أ( ذو خبرة في ماال دراسة وتقييم طبقات مكتل هندسي في ماال فحص ال -

 ( ع مات .01رصفات الطرق الرئيسية حيث يتم توزي  الع مات حسل الخبرات و دراة التاهيل )
مكتل هندسي في ماال فحص المواد مصنف دراة أولى )ل( ذو خبرة في ماال دراسة وتقييم طبقات   -

 ( ع مات.7م توزي  الع مات حسل الخبرات و دراة التاهيل )رصفات الطرق الرئيسية حيث يت
الكادر العامل لدى المكتل الهندسي رئيس اختصاص و مساعد رئيس اختصاص و مهندسون و فنيون  -

 ( ع مات .2وحسل تعليمات التاهيل لدى دائرة العطاءات الحكومية و الخبرات المطلوبة  )
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ة وتقييم طبقات رصفات الطرق الرئيسية لمتابعة اعمال المشروع مهندس مدني  اتصال خبرة في ماال دراس -
 ( ع مات .1( سنوات )01خبرة )

 
 ( كاآلتي : 12رؤساء اإلختصاص ) عالمة 

 ( في كل من المااالت التالية :9المناقص تقديم رؤساء اختصاص عدد )يطلل من 

 ( ع مة لكل رئيس اختصاص .9رئيس اختصاص إدارة مشاري  ) -
 ( ع مة لكل رئيس اختصاص .9صاص طرق )رئيس اخت -
 ( ع مة لكل رئيس اختصاص .9رئيس اختصاص مساحة ) -

 
 ( 5اإلنطباع العام : ) عالمات 

يتم تقييم اإلنطباع العام وفقا لس مة تقديم العرض الفني و صحة المعلومات المقدمة من االستشاري و التزامف بالمتطلبات 
 األساسية للتقييم الفني .

 

  عالمة ( : 11ات للمشاريع المشابهة )الخبر 
يطلل من المناقص تقديم وثائق تبين قيامف في اعداد دراسات و تصاميم ووثائق عطاء لمشاري  مشابهة و مماثلة من 

 ( سنوات سابقة .01خ ل فترة )  PCIناحية النوعية باستخدام تقنية 

 

 ( موزعة كاآلتي : 28الجهاز الفني المطلوب )عالمة 
 المناقص تسمية ما يلي : يطلل من

( سنوات في 01( سنة منها )07مدير مشروع )مهندس مدني( اردني الانسية بخبرة عامة ال تقل عن ) -
ماال تصميم الطرق و أن يتم تسمية مشروعين مشابهين على االقل قام بتصميمهما م  ذكره نبذه عن كل 

 ة .( ع م09مشروع تتضمن اسم المشروع و وصف المشروع و مدتف )
( سنوات في ماال تصميم او اشراف 01مهندس مدني قي ماال الطرق اردني الانسية بخبرة ال تقل عن ) -

او تنفيذ طرق على أن يتم تسمية مشروعين مشابهين على االقل قام بتصميمهما م  ذكره نبذه عن كل 
 ع مات( . 7مشروع تتضمن اسم المشروع و وصف المشروع و مدتف )

( سنوات في ماال دراسة وتقييم رصفات الطرق 01اال المواد بخبرة ال تقل عن )مهندس مدني في م  -
الرئيسية على ان يتم تسمية ارب  مشاري  مشابهة على االقل قام باالشراف عليها م  ذكره نبذه عن كل 

 ( ع مات .7مشروع تتضمن اسم المشروع و وصف المشروع و مدتف  )
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( سنوات في ماال حسال كميات 1ة متوسطة بخبرة ال تقل عن )حاسل كميات اردني الانسية خريج كلي -
 ع مة(.9الطرق  )

( سنوات او مكتل مساحة بخبرة ال تقل عن 1مساح خريج اردني الانسية كلية متوسطة بخبرة ال تقل عن ) -
( ع مة 9( سنة كلها في ماال المساحة والطرق تصميم او اشراف م  خبرة باعداد الخرائط الكنتورية )07)
. 

( سنوات  أو لديف خبرة في 1اخصائي س مة عامة اردني الانسية خريج كلية متوسطة  بخبرة ال تقل عن ) -
 9( سنوات م  تسمية مشروعين على االقل قام باالشراف عليهما ) 01ماال الس مة العامة ال تقل عن )

 ع مة ( .
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 نمــــــوذج التقيـــــم الفنـــي

 ندسيـــة /تصميمخدمات ه

  . ) تفتس العروض الفنية لامي  المكاتل المتقدمة و يتم التقييم الفني بناءا على الادول المرفق )نموذج التقييم الفني 
   11يستثنى كليا و ال يفتس العرض المالي للمستشار الذي تقل ع متف عن % . 

الع مة  تفاصيل التوزي  الوصف
 التفصيلية

الع مة 
 العظمى

 91 91 حسل مراحل العمل .تقديم منهاية  منهايةال
 
 

األعمال 
 الايوتقنية

في ماال المواد مصنف دراة اولى و مكتل هندسي تقديم 
سيتم توزي  الع مات بناءا على دراة تاهيل المكتل و 
كادرالمكتل و مهندس االتصال المتاب  للمشروع و حسل ما 

 هو وارد بمتطلبات و اسس التقييم الفني .

97 97 

رؤساء 
 اإلختصاص

 ( في المااالت التالية :9تقديم رؤساء اختصاص عدد )
 اختصاص إدارة مشاري   رئيس -
 اختصاص طرق   رئيس -
 مساحة اختصاص  رئيس -

 
4 
4 
4 

09 

يتم تقييم اإلنطباع العام وفقا لس مة تقديم العرض الفني و  اإلنطباع العام
ي و التزامف بالمتطلبات صحة المعلومات المقدمة من االستشار 

 األساسية للتقييم الفني .

7 7 

الخبرات 
للمشاري  
 المشابهة

دراسات  تقديم وثائق من قبل المناقص تبين قيامف في اعداد 
و تصاميم ووثائق عطاء لمشاري  مشابهة و مماثلة من ناحية 

  PCIالنوعية باستخدام تقنية 

01 01 

الاهاز الفني 
 المطلول

 )مهندس مدني( مدير مشروع -
 طرقمدني في ماال ال مهندس -
  مهندس مدني في ماال المواد -
 حاسل كميات  -
 مساح  -
 س مة عامة اخصائي -

09 
7 
7 
9 
9 
9 

97 

 011 011  الماموع
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 سادسا : آلية احالة العطاء 
 

 تشمل الية احالة العطاء على العرض الفني و المالي بحيث تشمل على ما يلي :

 في العرض الفني .11ا و اليفتس العرض المالي للمستشار الذي تقل ع متف عن يستثنى كلي % 
  : توزي  الع مات على النحو التالي 

%( من ماموع 37العرض الفني حسل نموذج التقييم الفني لعقد الخدمات الهندسية / تصميم المرفق ) -
 الع مات .

%( من ماموع 17الهندسية / تصميم المرفق ) العرض المالي حسل نموذج التقييم الفني لعقد الخدمات -
 الع مات .

 
 

  ل سعرققققققققققققققأق% 17 +  ركةقققققققققققق مة الشققققع  %37الع مة النهائية : 
 سعر الشركة            أعلى ع مة فنية                          

 
 
 
 
 

 م حظة : 
تم احالة اكثر من عطاء على االستشاري الواحد   و لصاحل ستتم االحالة بعد تطبيق ا لية أع ه ولن ي -

العمل الحق برفض العروض في حال كانت األسعار غير منطقية أو مبالغ فيها دون ان يكون ألي من 
 المناقصين حق االعتراض على ذلك .

كات االستشارية ان نتائج هذا التقييم خاصة لهذا المشروع و ال تعني تقييما عاما للمكاتل الهندسية و الشر  -
 المشاركة بالعطاء  موضوع البحث .
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 تعهد
 

 اشهد انا المهندس .............................. انني قد تعاقدت مع 
 

 شركة / مكتب :......................................................
 

 ......على العمل لديهم بوظيفة ......................................
 

 في مشروع ...............................................................
 

ولكامل المدة المحددة أو الالزمة لتنفيذ األعمال المطلوبة في حال جرى احالة 
 العطاء على المكتب .

 
 
 
 
 
 

 توقيع المهندس              توقيع المفوض بالتوقيع من الشركة   
 
 
 
 


