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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 شمالوثانوية في 

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

 
 الفريق األول : صاحب العمل : وزارة األشغال العامة واالسكان

  
 الفريق الثاني :  اري ـاالستش

  
 رقــــــم العـــطاء : (091/9102)
  
 د : ـــــتاريخ توقيع العق 
  

 :العقــــــد دة ــم 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 -( 1) المادة

 7    وصف العمل في نطاق العقد -( 2المادة )
 7     اللغة والقانون المعتمدان -( 3المادة )
 7      الضرائب والرسوم -( 4المادة )
 8      األداءكفالة حسن  -( 5المادة )
 8       األداءمستوى  -( 6المادة )
 8   ة ، مدة العملالمباشر  ،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   ستشاريتسوية الخالفات بين صاحب العمل واال -( 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(  - 1ملحق رقم )
 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  دادإعاالستشاري 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 نموذج التقييم الفني خدمات هندسية / تصميم 

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

 

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

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

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

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

 
 ريق الثانيعلى اعتباره الف  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 : إليهض الفريق الثاني المقدم ، ولما  كان قد قبل بعر أعاله 
 
الموحـد للمشـاريع  المقاولـة هذا العقد نفس المعاني الواردة فـي دفتـر عقـدفي  الواردة يكون للكلمات و التعابير -1

التعـاريف  إلـى فةباإلضـا 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

 -تسلسل التالي :أولوية الوثائق حسب ال
 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 بولة المققيمة العقد  -أ-3

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

 
نجازهاالعقد  االمطلوبة منه في هذ الهندسيةوتقديم الخدمات  بإعدادني يتعهد الفريق الثا -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 اء قيـام  الفريق الثاني بلقـ  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:  ............................................................:الوظيفة

 
 قد شهد على ذل  :

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

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

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

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

 االستشــاريوالــذي يتعاقــد مــ   وكــذلك خلفــاءه القــانونيونالعقــد كفريــق أول  امشــار إليــ  فــي هــذالفريــق ال:  صــاحب العمــل
أخــرى يفوضــها صــاحل العمــل لممارســة صــ حيات  اهــة يأو أشــملها العقــد   يالخــدمات الهندســية التــي  ناــازإل
 بذلك خطيا" .  االستشاري إع م  على أن يتم  األولمسؤوليات الفريق و 

 العقـــد ويتمتـــــ  ابمواــل  هـــذ االستشـــاري أعمـــالالــذي يعينـــ  صـــاحل العمــل لمتابعـــة  الشـــخص:  لثـــل صـــاحب العمـــمم
 . إب غ االستشاري خطيًا بهاالص حيـــات التي يتم تحديدها ل  من قبل صاحل العمل كما ياري ب

لف المشـار إليـ  فـي ( أو التآاستشاريةشركة  أو  مكتل  هندسية)مكتل مهندس   مكتل أو شرك   المكتل:  االستشاري
    العقد . االخدمات الهندسية وفقا" لهذ ألداءالعقد كفريق ثاني والذي تعاقد مع  صاحل العمل 

   الفنيـة  المواصفـــــات أنواعها  المخططات بكافة وثائق عطاء التنفيذالدراسات  التصاميم    إعداد : الهندسيةالخدمات 
 ابهــذ الخاصــةالعقــد وم حقــ  والشــروط  امحــدد فــي هــذ هــو وفقــا" لمــا والخاصــة العامــةاــداول الكميــات  الشــروط 

 العقد.

يانــات األساســية و المعلومــات التــي األهــداف و الغايــات و نطــاق المهــام المطلوبــة و الدراســات و الب :األســس المرجعيــة 
  عطي فكرة واضحة عن طبيعة الخدمات الهندسية المطلوبة .ت
 .العقد  ابموال هذ الهندسيةالخدمات إلنااز صاحل العمل  إلى االستشاريمن العرض المقدم :   المناقصة عرض

اتفــق الفريقــان عليهــا قبــل  إضــافيةمــ  أي شــروط  المناقصــةالقبــول الرســمي مــن صــاحل العمــل لعــرض  :كتــاب القبــول 
 .وذلك وفقًا لقرار اإلحالة  توقي  العقد

 . قرار االحالةالمذكور 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 
مـن  و التـدقيقللمرااعـة  ال زمـةالعقد وتشمل المـدة  اموضوع هذ األعمال إلناازبالعقد  المحددةهي المدة  :مـدة العمـل 
 األيـــاموتقـــاس بالتوقيـــت الشمســـي وبعـــدد تمديـــدات مبـــررة علـــى مـــدة العقـــد ,  أيباإلضـــافة إلـــى  األولالفريـــق قبـــل 

 وليس بأيام العمل. التقويمية
 . من  اً العقد والتي تعتبر از  افي هذ المدراةثائق : هي الو الوثائق 
   إلناــاز األعمــال موضــوع هــذا العقــديعينهــا  أوصــاحل العمــل  يحــددهاالتــي و المنــاطق  واألمــاكن األراضــي: الموقــع 

 . دا على اعتبارها ازءًا من الموق نص عليها العقد تحدييوكذلك أي أماكن أخرى 
 أوللصـرف علـى أي أعمـال والمخصصـة  األتعـالفـي خ صـة بـدل  المدراةالمبالغ  أوهي المبلغ  : االحتياطيةالمبالغ 

 األتعال .ويحدد بند منفصل ألي منها في خ ص  بدل  ,خدمات أخرى تحدد بالعقد 
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 .األشخاص من غير الموظفين :اآلخرين 
مثلـ  صـاحل العمـل ويشـمل الموظف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاحل العمـل أو مـن ي : الموظف

 .ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة
هـي اميــ  العمـوالت أو أتعــال االستشــارات أو أتعـال الــوك ء أو غيرهــا المباشـرة وغيــر المباشــرة وأي  : الــدفعات األخــرى

اآلخــرين" ويشــمل ذلــك التصــريي علــى ســبيل  أو تــم االتفــاق علــى دفعهــا " االستشــاريشــيء ذو قيمــة ماديــة دفعهــا 
المثــال ال الحصــر وصــفًا مفصــً  لهــذه الــدفعات وســببها   ســواء تــم دفعهــا أو كانــت ســتدف  بشــكل مباشــر أو غيــر 

أو نيابـًة عنـ    أو مـن قبـل استشـاريي  أو نيابـًة عـنهم أو أي مـن مـوظفيهم أو وك ئهـم  االستشاريمباشر من قبل 
مـــا يتعلـــق بالـــدعوة إلـــى تقـــديم العـــروض الخاصـــة بتنفيـــذ هـــذا العقـــد أو عمليـــة المناقصـــة / أو ممثلـــيهم   وذلـــك في

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

مباشــر أو غيــر مباشــر أو أي شــيء ذو قيمــة ماديــة أو الوعــود أو التعهــدات لــدف  مثــل هــذه المبــالغ أو تقــديم هــذه 
األشـياء سـواء مباشــرًة أو بالواسـطة وبغــض النظـر عمــا إذا كـان ذلـك تــم مـن قبــل االستشـاري أو نيابــًة عنـ  أو مــن 

نهم أو أي مـن مـوظفيهم ووك ئهـم أو ممثلـيهم والتـي تـدف  إلـى أي "موظـف"  قبل استشاريي  من الباطن أو نيابًة عـ
ســواء تصــرف بصــفة رســمية أم ال   وذلــك فيمــا يتعلــق بالــدعوة إلــى تقــديم العــروض الخاصــة بتنفيــذ هــذا العقــد أو 

مــن أاــل  أو المفاوضــات التــي تاــري إلبــرام العقــد االستشــاريعمليــة المناقصــة / المــزاودة نفســها أو اإلحالــة علــى 
 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)في الطرق المفصولة بازيرة وسطية 

الدراسة الفنية والايوتقنية لتحديد نوع الصيانة ال زمة لهذه االازاء  ومن ثم تحديد بالمسي الحسي التفصيلي و  القيام
 انة لها حسل ما يقرره صاحل العمل.االولويات واالازاء التي سيتم طرح عطاءات الصي

 
 والقانون المعتمدان  :  اللغة –(  3)  المادة

 أنبــ    إال انــ  ياــوز  المتعلقــة  بمــا فــي ذلــك اميــ  المراســ ت والشــروط  العربيــة باللغــةكــون العقــد ي
ـــةتكـــون المواصـــفات واـــداول الكميـــات والمخططـــات والتقـــارير  ـــة باللغـــة الفني ذا اإلناليزي ـــد حـــرر ال وا  عق

 .هو المعتمد  بالعربيةووق  خ ف على التفسير يكون النص  واإلناليزية العربيةباللغتين 

 -أ

العقــد عنــد التوقيــ  عليــ   االمفعــول علــى هــذ النافــذة األردنيــةوالتعليمــات  ةالقــوانين واالنظمــ أحكــامتســري 
 . في تطبيق شروط  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 
 . بها بذلك والمعمول الخاصةوالتعليمات 

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

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

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

 
 : األداءمستوى      -(6) المادة

المهنية وان  الممارسةعلى أعلى مستويات  المطلوبةألداء واابـات   ومواظبةببذل كل عناية  االستشارييلتزم  -أ 
فـي ماـال اختصـاص  وخبـــرت   وان يعــلم صاحــل العمل بأسماء وخبرات  ك ً يستخدم األشخاص المؤهلين 

   شريطة تفرغهم التام لهذه األعمال . الهندسيةالذين سيقومون بتقديم الخدمات  والفنيين المهندسين
ذا مطلوبة ال 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  االستشاريلتصحيي الوض  وان يعيد تنظيم الفريق العامل بما يتفق وهذا المطلل . وعلى  لزم األمر

مـن يمثلــ  في كل ما ل  ع قة  أوالعمـل صاحل أو يطلبها في االعتبار الم حظات التي يواه  بشأنهـا 
 العقد. اموضوع هذ الهندسيةبتقديم الخدمات 

بالمستوى المطلول فيعتبر ذلك تقصيرا"من اانب    ويحـق  الفنيةعن تقديم الخدمات  االستشاريتخلف  إذا -ل 
 إنذار  وذلك بعد  األخطاء الكفيلة بت في التقصير وتصحيي اإلاراءاتاتخاذ  الحالةلصاحـل العمـل فـي هــذه 

 العقد . ا( من هذ09)  للمادةوفقا  اإلاراءات  وتتم  االستشاري
 

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

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

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

وكانت تلك الخدمات من النوع والقدر الذي  إضافية هندسيةقـام 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  إلي في اداول المراحل المشار  من المقررة أطولاستغرق صاحل العمل فترات مرااع   إذا  - 9
( الحقا  فان  يتم تمديد مدة العمل تبعا لذلك  فيمــا عـدا مـا هو  ناام عن تخلف 01المادة )

بشكل يعود  المرااعةمهام   وعلى صاحل العمـل مراعاة عدم  تمديد فترات  أداءفي  االستشاري
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بدراسة  االستشارياءا" على طلل خ ف ذلك يقوم صاحل العمل بنبو  االستشاريبالضرر على 
 لغايات التعويض . المرااعة وذلكاراء تمديد فترة  باالستشاريالضرر الذي لحق 

 
      التأخيـــر :  -د

العقد  افي هذ المطلوبةكامل الخدمات الهندسية  بإتمامبتنفيذ  التزامات   االستشاريلم يقم  إذا  – 0
على  فانر عن تسليم المخططات ووثائق العطاء   ضمن مدة العمل المحددة بالعقد   وتأخ

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

محتازات  .  أوكفالت   أو االستشارياقات يحسم هذا المبلغ من استحق أنويحـق لصاحل العمل 
كامل العقد والتأخير الحاصل علي  وليس ليعتبر ماموع مدة العمل  الغرامةقيمة وألغراض تحديد 

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

 
 : االستشاريواجبات  - (8) المادة

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

 
 : الفرعيةالتنازل والعقود  -(9) المادة

قيام أي   استشاري فرعي ال 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 من  ما لم تنص على ذلك 

 العقد . ا( من هذ09المادة) ألحكامهذا القبيل وفقا" 
من صاحل العمل على قيام أي  مسبقة موافقةالحصول على  االستشاريوفي امي  الحاالت على    -ل

استشاري فرعي  أييقدم لصاحل العمل المعلومات المطلوبة عن  نأعلي  و استشاري فرعي بأي عمل 
  وان يقــدم كذلك عقد التكليف الفرعي إلنااز مثل هذا العمل مقترح من حيث مؤه ت  وخبرات  وكفاءت 

عن امي  الخدمات  كاملة مسؤوليةمسؤوال"  االستشاريالفرعي ويكون  االستشاريبين  وبين  يبرمالذي 
 مستخدمي   . أوالفرعي  االستشاريتقصير ينام عن عمـل  أوخطأ  أي الهندسية   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 أوييرات   وال تؤثر هذه التغ 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  المختلفةحل والمرا لألعمال
من النوع الذي يتطلل تقديم خدمات تختلف عن تلك المشمولة  ةاالضافي واألعمالفي هذه التغييرات  المشمولة
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المترتل  األتعالبدل  على واالستشاريالعقد  ففي مثل هذه الحالة يتم االتفاق بين صاحل العمل  افي هذ
 والمدة الزمنية ال زمة. ةاالضافي واألعمالعلى تلك التغييرات 

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

 

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

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

 العقد .
 حل العمل.بدون موافقة صا إلي  الموكولةازء من المهام  أليقام بالتلزيم من الباطن  - 4
 للمشروع . ةلم يلتزم بتقديم عمل يلبي المتطلبات االساسي - 7
 مخالصة لصالي دائني . إلىأعسر أو أصبي 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  منح  مهلة لمدة )ل ستشاري أول  إنذارتواي    ":أوال  
تصـويل ل ( يومـا"04) مـ  منحـ  مـدةثـاني لـ   إنذار  يتم تواي   االستشاري للمخالفةفي حالة عدم تصويل  ":ثانيا

 . المخالفة
األسبال  إلزالة اادة ومقنعة إاراءاتذ اتخا أوالثانية دون تصـويل للوض   اإلنذارفي حالة مرور فترة  : ثالثـا"

 بإكمالأو ازء منها  ويقوم  األداءالعقد ومصادرة كفالة حسن  إنهاء  يحـق لصـاحـل العمل المخالفة
 .القيام بمثل هذه الخدمات  آخريناستشاريين  إلىد هيع أن أوالخاصة  أاهزت الخدمات المطلوبة بواسطة 

فروق من  أيلتاريخــ  محســومــا" من   مراحل موافق عليهادم  من على ما قــاالستشاري وتتم محاسبة 
ويتم احتسال هذه الفروقات ,  إلنااز المراحل المتبقية والكلفة التي يتكبدها صاحل العمل األتعالبــدالت 

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

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

 أوقص ها أن هناك نئالعقد أو بعد انتها االمشمولة في هذ األعمالإذا تبــين لصاحل العمــل أثنــاء تنفـيذ  : /ب(12) 
قد ينام عن  خطورة على المنشأ أو زيادة كبيرة في التكاليف عن قيمة عطاء التنفيذ وذلك  الدراسةخطأ في 

مبينًا  واإلسكانالعامة  األشغالفعندها يقوم صاحل العمل بمخاطبة وزير  أاهزت أو االستشاري بسبل تقصير 
ن ذوي الخبرة واالختصاص على النحو م مسئوليت ويطلل تشكيل لانة فنية لتحديد االستشاري تقصير 
  -التالي:
 رئيسًا للانة . - أو من يفوض  خطياً  مدير عام دائرة العطاءات الحكومية . 0
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 . واإلسكانالعامة  األشغالمهندسًا مندوبًا عن وزارة  . 9
 مهندسًا مندوبًا عن نقابة المهندسين األردنيين .  ,3
 الهندسية في نقابة المهندسين األردنيين . مهندسًا مندوبًا عن هيئة المكاتل . 4
 مهندسًا من ديوان المحاسبة . . 7

 إلىتقـوم هـذه اللانـة بـدراسـة كـافـة أبعـاد المشكلة واالتصال والتنسيق م  الاهات المعنية وترف  توصياتها 
ثرية أو باإلاماع بالنسبة   فــإذا كان قرارها باألكاالستشاري محددة مسؤولية  واإلسكانالعامة  األشغالوزير 

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

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

 دف  أتعالم   (/أ09)غير األسبال الواردة في المادة  بالسأل 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 
والتي لم يبدأ االستشاري العمل بها , إال ان  ال يحق لصاحل العمل أن ينهي العقد بموال هذه المادة  المتبقية

 .ليقوم بتنفيذها بنفس  أو من قبل استشاري آخر 
 

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

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

 
ل   ستحقةالمتسديد 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
تعويض  التعويض المناسل  لطلو 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 لدي   -0

 االستشاري إلىأن  غير ملـزم بتقديــم أي مخططــات أو وثائــق يوكــل  إال   حديثةخطط التنظيمي و الم
تتضمن دعوة العطاء بيان المعلومات و الوثائق المتوفرة لدى  أن, على الحصول عليها بموال العقد 

 .صاحل العمل 
 إلعدادمن مباشرة مهام   ستشاريااليمكن  لأو بشكالمشروع بـكامل حدوده  موق  االستشاريتسليـم  -9

 التصاميم . أوالدراسات و/
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في الحصول  االستشاري و ليساعد االستشاري تسمية مهـنـدس بخبـرة منـاسبة يمثـــل  للتـنسـيــق بـيــن  وبين -3
 على المعلومات المذكورة أع ه .

ألي  قامةواإلالعمل  يتصاري أولتسهيل مهام  في الحصول على تـصاريي الدخول  االستشاريمساعدة  -4
 الذين يتطلل عقد استخدامهم ذلك .  من موظفي

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

 

 : احل ومدد العملمر   -(16) المادة
الادول الزمني المبين في الملحق رقم  بإتباعوصاحل العمل كل حسل مسؤوليات    االستشارييلتزم  
 لألعمال الهندسية/أ( لهـذه الشروط ووفـقــا" للمراحل المنصوص عليها بهذا الادول  لتقديم الخدمات 0)

ال أي مرحلة من المراحل بمستوى غير مناسل علمًا أن  إذا قدم االستشاري أعم  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 وعلي  تعويضها في المراحل ال حقة
المرحلة التالية   حتى ب  المرحلة التالية أن يمن  االستشاري من السير إلىر تلك الم حظات ال تسمي بالسي

غرامة تأخير إذا لم يتم تعويضها في المراحل ال حقة   على االستشارييتم إنااز هذه الم حظات وتحتسل 
اعة كما يال على صاحل العمل تحديد المدة التي سيقوم خ لها بمرا /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
العقد  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 االستشاري 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 علي  
 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 مستخدمي  

 وفق برنامج يتفق علي  بين الطرفين ويقوم صاحل العمل بدف  رواتبهم ومستحقاتهم. الدراسات
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 : ريو االستشاتسوية الخالفات بين صاحب العمل  -( 19) المادة
 -:التاليةالعقد يتم البت ب  بأحد الطرق  اخ ف ينشأ عن هذ أوأي نزاع 

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

موا   إلىخطيا" يرسل رده  أن اإلشعار( يوما" من تاريخ تسلم  04الفريق اآلخر خ ل مدة )
 رفضها . أو الودية التسوية إلىبقبول الدعوة  اإلشعار

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

 اإلشعارالفريق الذي وا   إلىلم  يرسل أي رد  إذا أو   الوديةالتسوية  اآلخررفض الفريق  إذا -اـ
كأن لم  الودية التسويةمن هذه الفقرة   يعتبر طلل  ) أ ( ( يوما" المبينة في البند04مدة الـ ) 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

ذاق علي  الفريقان   يتف الموفقين ياوز لهما أن يتفقا على أن يقوم  أولم يتفقا على اسم الموفق  وا 
 شخص أو مؤسسة بتعيين الموفق أو الموفقين .

 
معلومات  يلزم  منأن يطلل من أي من الفريقين تقديم ما  الوديةللموفق في امي  مراحل التسوية  -هـ

  وعلى الموفق أن يساعد الفريقين في التوصل  أخرى أدلةي ومستندات ووثائق وأ 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 وتوقيع  ويصبي اتفاق  بإعداداتفاق لتسوية الخ ف وديا"   فيقوما  إلىتوصل الفريقان  إذا -ز

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

( يوما" مـن تـاريخ االتفـاق 11بمرور)  أو للسير بإاراءات للتسوية الودية ولم يتم االتفاق على الموفق ,
خطي يصـدر عـن الموفـق يبـين  بإشعاراتفاق تسوي  أو  إلىعلى الموفق أو تاريخ تعيين  دون التوصل 

خطـي يصـدر عـن الفـريقين  بإشـعار  أو  الوديـة التسـويةسـتمرار فـي اهـود في  ان  ال يواد ما يسـوغ اال
وفي امي  الحاالت على  الودية التسوية إاراءات بإنهاءالفريق اآلخر والى الموفق  إلى أحدهماعن  أو

قيامـ  بعمـل  أثنـاءمـن وقـائ  وبينـات فـي موضـوع الخـ ف  إلي يقدم تقريرا" بامي  ما توصل  أنالموفق 
 الفريقين م  محاضر السات التوفيق . إلىسليم  الموفق وت

 ةتحكيمي إاراءات أييباشر في اتخاذ  أن   الودية التسوية إاراءات أثناءمن الفريقين  أليال ياوز  -ط
 . قضائية أو
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 تحكيــــــمال -( 2/ 19)
تسوية  إلىاللاوء  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 علي  دفعها لخزينة الدولة  إضافيةمبالغ  أي ل ستشارييدف    -أ

        ض المناقصات .عرو  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  ةت العدلياالخطاراال حااة لتبادل 

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

 
 : عامه أحكام -(22) المادة

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

 تصاميم المشروع. إعداديتقيـد ببرنامـج المتطلبـات والكلفة المقدرة عند  أن االستشاريعلى   -ل
 خططات ووثائـق العطاء والمعلومات المتـعلقة بهذا المشروع هي ملك  لصاحل العمل وال يحقاميـ  الم إن -اـ

 بعد  موافقة صاحل العمل الخطية على ذلك . إال األشكالالتصرف بهــا بــأي شكــل من  ل ستشاري
المخططات  إعدادفي وثائق العطاء  سواء في مرحلة  أونـقص في المخططات  أواكتشـف أي خطـأ  إذا  -د 

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

 . الثانيةو/ أو    األولى المرحلةيـقوم بعـرض عام للدراسات في  أن االستشارييلتـزم   -هـ
عنـد  المحلية ما أمكن الصناعيةلـى استـعمال المواد والمنتاات التقـيد بالنـص ع االستشاريياـل علـى   -و  

 المنتاات بشكل مطابق للمواصفات أووثائـق العطـاء في امـي  الحاالت الـتي تتوفر فيها تلك المواد  إعداد
, و في المشاري  التي تحتاج الستعمال مواد مستوردة فعلى صاحل العمل اخذ الموافقات المسبقة على 

 . م هذه المواد و النص عليها في وثائق العقداستخدا
العقد ازءا" من  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 علل العمل موافقت  أو عدم موافقت  على مراحل العمل يصدر صاح -ط

 الموافقة دون أية شروط . -0
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شريطة تنفيذ هذه  التالية للمرحلةباالنتقال  ل ستشاريبم حظات تسمي  مقرونةموافقة مشروطة  -9
 المرحلةمستحـقـات الـدفـعة لهذه يتم احتااز نسب  من  الحالةوفي هذه  التالية المرحلةالم حظات في 

 المرحلةلهـذه  المستحقة الدفعةمـن قيـمـة  %01نسـبتها عـن تزيدال  المطلوبةلحين تنـفيذ الم حظات 
 المرحلة التي تليها . أعمالعلى أن يـتـم دف  هذه المحتازات عند استكمال الم حظات ضمن 

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

االختصاص ومساعديـهم وحاـم االلتزام وكل من ال يقوم بتعبئة هذه الاداول يكون العرض المقدم من  
 معرضا" للرفض .

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

 .االستشاري
األردنيين المهندسين  نقابة 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

 اظر عن ما يرد في هذبغض الن 0251( لسنة 43رقم) األردني( من القانون المدني 521( )512( )511)
 الخصوص .بهذا العقد  

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

 
 
 : لممنوعةالدفعات ا -ف

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

ن موظفيهم أو وك ئهم أو ممثليهم أو نيابًة عن  أو من قبل استشاريي  من الباطن أو نيابًة عنهم أو أي 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  االستشاريى عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة عل
 من أال تنفيذه فعً .

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

موظفيهم أو وك ئهم أو ممثليهم إلى أي "موظف" فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تاديده أو تمديده أو 
 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 حريت  واختياره:

 /أ( من العقد.09ي هذا العقد م  مراعاة نصوص المادة )أن ينه -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 مبلغــًا يساوي )ضعفي( مبلغ الدفعات  االستشاريأن يطالل  -ج
بموال هذا البند بموافقت  غير القابلة للنقض على االستاابة الفورية لمثل  االستشاريويقر الممنوعة 

( أدناه   يصرح الفريقان بأن ماموع المبالغ التي يحق للفريق 4ف/م  مراعاة الفقرة ) هذه المطالبة
 وعة.( لن يتااوز )ضعفي( ماموع مبالغ الدفعات الممن9ف/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 )

أن تنص هذه  على أن ال تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما (   شريطة
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 
 لة على هذه المواد.ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمارد التوقي  عليها وبما يثبت أنها مشتم

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

 يبقى نص المادة أع ه بامي  فقراتها ساريًا ويتم العمل ب  حتى بعد إنهاء هذا العقد. -7
 

 -:األخرى الدفعات  -س 
( المرفق بهـذا العقـد باميـ  " الـدفعات األخـرى" والتـي دفعهـا أو تـم 7في الملحق رقم) االستشاريلقد صرح  -0

تقـديم وصـفًا مفصـً  لهـذه الـدفعات األخـرى وسـببها  االستشارياالتفاق على دفعها إلى " اآلخرين "  وعلى 
ـــ  أو نيابـــة عنـــ    أو مـــن ق بـــل ســـواء تـــم دفعهـــا أو كانـــت ســـتدف  بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر مـــن قبل

استشـــاريي  مـــن البـــاطن أو نيابـــة عـــنهم أو أي مـــن مـــوظفيهم أو وك ئهـــم أو ممثلـــيهم   وذلـــك فيمـــا يتعلـــق 
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 يقـدم تصـريحًا خطيـًا إلـى الفريـق األول علـى الفـور عـن واـود أي دفعـات أخـرى  االستشاريكما يتعهد 

بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال وصــفًا مفصــً  لســبل هــذه الــدفعات األخــرى وذلــك بتــاريخ قيامــ  بالــدف  أو 
 . تاريخ إلزام  بالدف  أيهما يحدث

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

 /أ( من العقد.09أن ينهي هذا العقد م  مراعاة نصوص المادة )  -أ
عفي( مبلـغ الـدفعات بمواـل هـذا العقـد مبلغـًا يسـاوي )ضـ ل ستشـاريأن يخصم من المبالغ المسـتحقة  -ل

 الممنوعة.
) ضـعفي( مبلـغ الـدفعات  اويفريق األول وعلـى الفـور مبلغـًا يسـبأن يدف  إلى ال االستشاريأن يطالل  -ج

األخرى ويقر االستشاري بموال هذا البند بموافقتـ  غيـر القابلـة للـنقض علـى االسـتاابة الفوريـة لمثـل 
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يصـرح الفريقـان بـأن مامـوع المبـالغ التـي يحـق للفريـق  ( أدنـاه  4س/هذه المطالبة.م  مراعاة الفقـرة )
 ( لن يتااوز ) ضعفي( ماموع مبالغ الدفعات األخرى.9س/األول تقاضيها بموال هذه الفقرة )

على أن يضمن امي  االتفاقيات التي يبرمهـا مـ  االستشـاريين مـن البـاطن أو الماهـزين  االستشارييوافق   -3
( أعـ ه  )علـى أن ال تقـل 9س/( و)0س/مماثلـة لتلـك الـواردة فـي الفقـرات )   فيما يخص هـذا العقـد مـواداً 

هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشـار إليهمـا (   شـريطة أن تـنص هـذه المـواد صـراحة علـى 
حــــق الفريــــق األول بتنفيــــذ أحكــــام هــــذه المــــواد مباشــــرة بحــــق أي مــــن هــــؤالء االستشــــاريين مــــن البــــاطن أو 

أن يــزود الفريــق األول علــى الفــور بنســخ كاملــة ومطابقــة ألصــل هــذه  االستشــاريمــا يتعهــد الماهــزين . ك
 االتفاقيات بماـرد التوقي  عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد.

ال ياــوز ألي شــخص أن يتــذرع بــأن نــص المــادة أعــ ه يضــفي صــفة المشــروعية علــى أي مــن الــدفعات  -4
ن واألنظمة النافذة تمنعها   وأن حقـوق الفريـق األول المنصـوص عليهـا فـي المـادة األخرى إذا كانت القواني

أو أي طــرف آخــر  االستشــاريأعــ ه هــي باإلضــافة إلــى أي حقــوق أخــرى قــد تترتــل للفريــق األول تاــاه 
 بموال القوانين واألنظمة النافذة في المملكة.

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

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

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

 

 
 
 
 

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

أي عنوان  إلى بإرسالها أولدى المكتل الرئيسي لكل فريق منهما    بإيداعها أوبالبريد المسال  إماالعقد  ألحكامالعمل وفقا 
 آخر يعين  كل فريق لهـذه الغاية ويتم تحديده تاليا

 عنوان صاحل العمــل : ......................................................................           
 

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

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

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

 
 /أ (1ملحق رقم ) 

 إلناازها المحددةالادول الزمني لمراحل الدراسات والمدد 
 

 المرحلة ــــــــــــــــــانالبيــــ 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  الخطيةالعمل  تبدأ من تاريخ موافقة صاحل - ( 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  الخطيةخ موافقة صاحل العمل تبدأ من تاري - ( يوماً 07)

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

 الثالثة
مسودة التصميم )

النهائي واعداد وثائق 
 ل صاحل العمل .الثالثة من قب 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 )

 ة (العطاء النهائي
 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 : 

 أن أعمال هذه المراحل موافق عليها إذا لم ُيبلغ االستشاري بم حظات صاحل العمل خ لها .انقضائها 
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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 ) اإلاراءاتل توقي  العقد الخاص بالمشروع بعد استكما  -3
 تقديم طلل السلفة .  -4
 تقديم كفالة السلفة حسل نموذج الكفالة المرفق .  -5

 

   -على النحو التالي : االستشارييتم استرداد السلفة من  -ج
عدم التمكن مـن اسـترداد  وفي حال 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 ة في هذه االتفاقية من حيث حالةيشمل العمل القيام بالكشف الحسي على الطرق المحدد

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

اة للصيانة ليتم بعد ذلك القيام بالدراسة الفنية والايوتقنية لتحديد نوع الصيانة ال زمة لهذه االازاء  ومن ثم تحديد هي بحا
 . انة لها حسل ما يقرره صاحل العملاالولويات واالازاء التي سيتم طرح عطاءات الصي

 ولتحقيق ذلك يال القيام بما يلي:
لكامل اطوال الطرق المحددة في هذه االتفاقية وتحديد االازاء  واألكتاف رصفةعلى ال 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.

 صيانة ل ازاء الموافق عليها.تحديد الكلف المالية المتوقعة لعمل ال -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.
 ليها صاحل العمل.تحضير وثائق عطاءات التنفيذ ل ازاء التي يوافق ع -1

 :* الطرق المشمولة بهذه الدراسة هي
 الرقم اسم المشروع االقليم

 إقليم الشمال
 ( كم079)

 -9C/W   0  ( كم1)     طريق مثلث النعيمة / الحصن / إربد
 -0C/W   9  ( كم07)    الزرقاء –بلعما  –مثلث النعيمة 

 -9C/W   3( كم1)  شفى الملك المؤسسباتااه مست Cyber Cityالرمثا من إشارة  –إربد 
 -0C/W    4( كم  01)     طريق المنشية المفرق

 -9C/W   7( كم34)    المفرق –الزرقاء 
 -0C/W   1( كم94)     ارش –عالون 
 -5 ( 9C/Wكم  0C/W     00كم  00( كم   ) 99)     إربد –عالون 
 -0C/W  1( كم33)    المفرق –ارش 
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 حل الدراسة:مرا
 المرحلة االولى: الدراسة االستطالعية

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(.

للفريق العامل من قبل االستشاري شريطة ان يشمل الفريق مهندسًا مدنيًا ذا خبرة في ماال القيام بزيارات ميدانية  (9
 أوليالطرق ومهندسًا ايوتقنيًا ذا خبرة في ماال الدراسات الايولواية والايوتقنية لغرض ااراء كشف حسي 

(Coarse Pavement Condition Survey )ة في كل اتااه لكامل رصفة الطرق ذات المسربين وكامل الرصف
لتحديد االازاء التي هي بحااة لعمل على حده في الطرق المفصولة بازيرة وسطية للطريق المشمولة في المشروع 

 الصيانة لها.
او و/ 0/71111أو و/ 0/97111بيان االازاء التي هي بحااة لعمل الصيانة لها على المخططات الكونتورية  (3

 ذه االازاء واطوالها وعروضها ... الخ.صور اوية  م  عمل اداول تبين مواق  ه
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
عد ان يتم تحديد االازاء التي تحتاج الى عمل صيانة لها باالتفاق م  صاحل العمل  يتم ااراء كشف ومسي ب (0

( بحيث يتم اختيار مساحات Pavement Condition Survey - PCIحسي لهذه االازاء باستخدام طريقة )
يقة ويال ان ال تقل هذه المساحات عن ممثلة ل ازاء المراد دراستها ويتم دراسة هذه المساحات تفصيليًا بهذه الطر 

 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 ) 

 9االازاء التي ستكون بحااة الى اعادة انشاء بواق  حفرة واحدة كل  في عمل حفر اختبارية لكامل طبقات الرصف (9
( بواق  حفرة واحدة Overlayالتي ستكون بحااة الى طبقة اضافية )وحفر لبية لطبقات االسفلت في االازاء  كم

على أن ديد طريقة اعادة االنشاء المناسبة وااراء الفحوصات المخبرية ال زمة لتحكم( من طول الطريق  0كل )
 يتم إعادة األوضاع لهذه الحفر أوال بأول.

 حسال الكلفة التقديرية العمال الصيانة ال زمة وادولتها حسل االولوية. (3
فني شامً  المخططات لامي  االعمال التي تمت في هذه المرحلة وتقديم  التقرير ( نسخ من ال01وتسليم )اعداد  (4

 لصاحل العمل.
 

 التصميم النهائي واعداد وثائق العطاء دةمسو  المرحلة الثالثة: مرحلة
( 7م االستشاري بعد الموافقة على مرحلة التقرير االولي بتقديم مسودة الدراسة النهائية لصاحل العمل والتي تتألف من )و يق

سخة ( نسخ من وثائق العطاء واداول الكميات لكل طريق  اضافة الى ن7نسخ من المخططات النهائية والتقرير النهائي و)
واحدة من ادول الكميات المسعر وتقدير الكلفة لكل طريق وعلى المستشار في هذه المرحلة القيام بدراسة وتصميم التحاويل 
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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 المرحلة الرابعة: مرحلة المخططات ووثائق العطاء النهائية
يقوم المستشار باعداد المخططات ووثائق العطاء وتقسيم المشروع الى عدة عطاءات بناًء على تعليمات صاحل العمل 

 لية.لتحديد االازاء التي سيتم طرح عطاءات التنفيذ لها وحسل ما هو متوفر من المخصصات الما
( ث ث نسخ من الوثائق والمخططات النهائية ألخذ الموافقة عليها قبل تقديم العدد المطلول من 3ويقوم المستشار بتقديم )

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

 وثائق العطاء  -0
او عدة طرق  واحد طريق طاء والذي يمكن أن يشمللكل ع ( عشر نسخ من وثائق العطاء01يقوم 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)لرف  المساحي وتصميم المقط  الطولي مقاول القيام باالم  م حظة ان تتضمن وثائق العطاء تحميل 
Profile) .لألازاء التي سيتم إعادة اإلنشاء لها 

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

 يلي:
 وصف كامل للمشروع. -
 .سات والنتائج التي تم اعدادهاامي  الدرا -
 التحاويل ال زمة وطريقة معالاة السير اثناء التنفيذ. -
 حسابات الكلفة المقدرة لكل ازء من المشروع. -
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 نموذج كفالة السلفة
 
 ………………………………………………………………………………………السادة :  إلى
 

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

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

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

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

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

 

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

 

دفعات السلفة   ويتم تمديدها تلقائيًا  ألقساط االستشاريول من تاريخ صدورها ولحين سداد وتبقى هذه الكفالة سارية المفع
 لحين سداد السلفة بالكامل .

 
 

 ……………..………............توقيـ  الكفيل/ مصرف:                                                      
 ………………………………المفوض :                                                  

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

 السادة : إلى
 

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

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

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

 . أردنيدينار .....……………..(  …………………………………………………..بمبلغ : ) 
 

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   أولر لدى ندف  لكم المبلغ المذكو  أننتعهد  وا 

 . االستشاريمعارضة من اانل 
 

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

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

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

 المفوض بالتوقيــ  : ...........................
 بحضــور وشهادة : ...........................

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

 

 ( 4رقم )  العقد ملحق

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

0- 
 كشف الحسي االولي .ال
(Coarse Pavement Condition Survey) 

     122 كم

9- 
( بحيـــث ال تقــل المســـاحات الممثلـــة PCIمســي حســـي بطريقــة )

التــي تــم اختيارهــا كعينــات لعمــل الكشــف الحســي التفصــيلي عــن 
 . %( من مساحة اطوال الطرق المبينة في هذا البند7)

     251 كم

3- 
امي  الفحوصات ال زمة لتحديد الخواص حفر اختبارية شامً  

 كاملة.  الفيزيائية والميكانيكية لمواد طبقات الرصف
     55 عدد

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

     251 عدد

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

1-  
م المشروع الى عدة عطاءات للتنفيذ وتحضير وثائق تقسي

 العطاء لكل عطاء بالعدد المطلول .
     4 عدد

 07111   مبلغ إحتياطي ألية أعمال أو فحوصات يتطلبها العمل . -5
    اإلامالية.قيمة العطاء  -1
    %01ضريبة المبيعات  

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

 

 اسم االستشاري : ..............................................................................................
 توقي  : .............................................................................................المفوض بال

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

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

 
 

تعديل ألسعار البنود في حال زيادة أو نقصان كمياتها مهما ال يحق للفريق الثاني ) اإلستشاري ( المطالبة بإي  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 نر نحن الموقعيقن

…………………………………………………………………………………………….……… 
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 دحيما أيه لدفعا باإلزامن خيار ت بالدفع أو ناامقي خي  بتار وذل وصفًا مفصاًل لسبب هذه الدفعات
بأحكام  انلل من قبال خإ وأاله حال حدوث أي مخالفة عمشار إليها ألا  ةداملا تحت ةنيبملاجراءات اإل ذخاتبال واأل  يقالفر 
 تنفيذ كل ما ورد في هذه المادة.ب زملتنو  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  نامضاءاتر نحن الموقعين إقن
 
…………………………………………………………………………………………….……… 

 
 ههذ أحكامب الً معو  ،(1ف( من الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية )ع/22ة )دامت الحد تر و ا على م ناا قد اطلعننأ
 ابعأت وأموالت نت عكا ءً او س لغبامبدفع أي  قمن لما بأننفيه 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 بغو ، أ 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 ان قبلنتم 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 صاخروض الالع ديمتق ىإلة عو ديتعلق بالا يمف ل ، وذال  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

 
أكان اًء وسو ة طسواالب ومباشرًة أ اءً سو ت دفعاه 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:تشساالم ـــــسا
 ……………...................……………………………………: …ـعــيـبالتوقض م المفو سا
 ......…………………………………………………………………قيـــع: و قيع المفوض بالتو ت
 ..................: ………................................................مـــــــــخاتــــلا

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

 رإلقراا ادم هذقي وكل من ال ، نهم ملمقدا رار اإلق يفف( عليه أن يذكر ذل  /22المادة )بمن األمور المحددة 
 ض.العر عن ل صفمنق غلمر في ظرف راقاإلع ي وضتشار 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 

 يةاألصل

 
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                           هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضًا للرفض    كل من ال يعبئ   -
  .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  

 كتلالم
أسماء الشركاء الذين التحقوا  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                  فق شهادات السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للشركاء الجدد .تر  -1
 أسم المفوض بالتوقيع :      ترفق شهادة من نقابة المهندسين ووزارة الصناعة والتجارة بأسماء الشركاء عند التأهيل  -2

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

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 -مالحظات :
 بالكامل  مسئوليتهاأعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل أشهد أن المعلومات المبينة                               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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 ( الخاص 821/2182شروط دعوة العطاء المركزي رقم  ) 

عادة  باعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء لتحسين وا 
 المملكة األردنية الهاشمية شمالتأهيل طبقات الرصف لطرق رئيسية وثانوية في 

 

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

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 
المملكة األردنية الهاشمية لواردة في الجدول الوارد في الصفحة رقم  شمالرئيسية وثانوية في 

كم من حيث حالة طبقات الرصف لكامل رصفة الطرق ذات اإلتجاهين 152( و بطول 21)
( ، وكامل طبقات Single Carriage Way-1C/Wوالغير مفصولة بجزيرة وسطية )

 Dual Carriageعلى حده في الطرق المفصولة بجزيرة وسطية ) الرصف في كل اتجاه
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 
 ة لها حسب ما يقرره صاحب العمل.واالجزاء التي سيتم طرح عطاءات الصيان

 

 ثالثا : وصف الخدمات الهندسية :

( 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 
أحدهما يتضمن العرض الفني م  الوثائق المطلوبة ن ومنفصلين  قيتقدم العروض في مغلفين مغل     

ويتم  "العرض المالي ويكتل علي  "العرض المالي ىيحتوي عل ويكتل علي  "العرض الفني" والمغلف اآلخر
هندسي  اعداد  و  هذا المغلف )خدمات استشارية ىعل مختوم ويكتل ثف ثاللوض  المغلفين في مغ

   (الخاصة بمتطلباتالدراسات والتصاميم ووثائق العطاء 

 العرض الفني: 
عداد الدراسة م  إرفاق الشهادات أوالذي سيقوم ب ديطلل من االستشاري تسمية الكادر الهندسي المحد   

خبرات المكتل الهندسي االستشاري في ماال  لكالعملية والسيرة الذاتية لكل شخص منهم وكذالعلمية و 
لاداول المرفقة م  وثائق العطاء وتوض  كافة المعلومات تصميم الطرق والمشاري  المشابهة وتعبئة ا
 .المطلوبة والوثائق ضمن مغلف العرض الفني

 . سيتم فتي العروض الفنية لامي  المكاتل المتقدمة 
 (11ن )الذي تقل ع مت  عستشاري ا وال يفتي العرض المالي ل يستثنى كلي. 

 العرض المالي:  
 ضوء   ىعل المقرره اع هللع مة   ىلتي تاتاز الحد االدنيتم فتي العروض المالية للمكاتل ا

 .   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 فيها شاملة ألية رسوم أو ضرائب  غير ليأن تكون األسعار الواردة في العرض الما

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

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

سيتم حرمان   كسية وبخ ف ذلكوادرها الفنية الرئيسية بعد شراء وثائق أي عطاء من عطاءات الخدمات الهند
 المكتل الهندسي أو الشركة االستشارية من المشاركة بالعطاء . 

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

 يئة وتحديدها ن وحماية البمل من االستشاري تضمين وثائق العطاء البنود ال زمة العمال الس مة العامة واالليط
قيام المقاول بامي  اعمال الس مة العامة واالمن وحماية البيئة ووض  االسياـة واالشارات  ىوالتأكيد عل

من عقد المقاولة الموحد للمشاري  االنشائية  (5-1و  01-4و  1-4) التحذيرية للمشاري  عم  بأحكام المواد
ة العطاءات الحكومية عن اسماء الاهات المخالفة  التخاذ واع م دائر  9103الطبعة الثانية المعدلة  (9101)

 االاراءات المناسبة بحقها .
 

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

لفني لع مة التقييم ا  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 المراحل العمل المذكورة .منهاية العمل  ان يبين في عرض  الفني المناقصيطلل من 

 

 ( 25األعمال الجيوتقنية : )عالمة 
 

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

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

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

 ات .( ع م2وحسل تعليمات التاهيل لدى دائرة العطاءات الحكومية و الخبرات المطلوبة  )
مهندس مدني  اتصال خبرة في ماال دراسة وتقييم طبقات رصفات الطرق الرئيسية لمتابعة اعمال المشروع  -

 ( ع مات .1( سنوات )01خبرة )
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 ( كاآلتي : 12رؤساء اإلختصاص ) عالمة 
 ( في كل من المااالت التالية :9المناقص تقديم رؤساء اختصاص عدد )يطلل من 

 ( ع مة لكل رئيس اختصاص .9ي  )رئيس اختصاص إدارة مشار  -
 ( ع مة لكل رئيس اختصاص .9رئيس اختصاص طرق ) -
 ( ع مة لكل رئيس اختصاص .9رئيس اختصاص مساحة ) -

 
 ( 5اإلنطباع العام : ) عالمات 

متطلبات يتم تقييم اإلنطباع العام وفقا لس مة تقديم العرض الفني و صحة المعلومات المقدمة من االستشاري و التزام  بال
 األساسية للتقييم الفني .

 

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

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

 

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

( 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 

 ( ع مة .09المشروع و وصف المشروع و مدت  ) مشروع تتضمن اسم
( 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( . 7وع و مدت  )مشروع تتضمن اسم المشروع و وصف المشر 

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

 مات .( ع 7مشروع تتضمن اسم المشروع و وصف المشروع و مدت   )
( سنوات في ماال حسال كميات 1حاسل كميات اردني الانسية خريج كلية متوسطة بخبرة ال تقل عن ) -

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

( سنوات  أو لدي  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 ( .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــوذج التقيـــــم الفنـــينمـــ

 خدمات هندسيـــة /تصميم

  . ) تفتي العروض الفنية لامي  المكاتل المتقدمة و يتم التقييم الفني بناءا على الادول المرفق )نموذج التقييم الفني 
   11يستثنى كليا و ال يفتي العرض المالي للمستشار الذي تقل ع مت  عن % . 
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لع مة ا تفاصيل التوزي  الوصف
 التفصيلية

الع مة 
 العظمى

  المنهاية 
 عمل حسل مراحل العمل .تقديم منهاية 

 
91 

 
91 

األعمال 
 الايوتقنية

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

 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 

الفني و يتم تقييم اإلنطباع العام وفقا لس مة تقديم العرض  اإلنطباع العام
صحة المعلومات المقدمة من االستشاري و التزام  بالمتطلبات 

 األساسية للتقييم الفني .

7 7 

الخبرات 
للمشاري  
 المشابهة

دراسات  تقديم وثائق من قبل المناقص تبين قيام  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 

91 

 011 011  الماموع
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 سادسا : آلية احالة العطاء 
 

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

  في العرض الفني .11يستثنى كليا و اليفتي العرض المالي للمستشار الذي تقل ع مت  عن % 
  : توزي  الع مات على النحو التالي 

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

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

 
 

  ل سعرــــــــــــــأق% 17+   ركةــــــــــــ مة الشــــع%  37الع مة النهائية : 
 أعلى ع مة فنية             سعر الشركة                         

 
 
 
 
 

 :  م حظة
ستتم االحالة بعد تطبيق اآللية أع ه ولن يتم احالة اكثر من عطاء على االستشاري الواحد   و لصاحل  -

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

 توقيع المهندس              ة   توقيع المفوض بالتوقيع من الشرك
 
 
 
 


