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 يرسفلا 
 

 ةحفصلارقـ  موضوعلا
 3          رسفيلا
 5   العقد  تفاقيةا

 7 الشروط العامة لعقد الخدمات اليندسية
 7        التعاريؼ -( 2ادة )الم
 8      نطاؽ العمؿ بالعقد –( 3مادة )لا

 8      فداالمعتم المغة والقانوف -( 4ادة )الم
 8       الرسـوضرائب و لا -( 5مادة )ال
 9       سف األداءلة حكفا -( 6مادة )لا

 9        ءاألدامستوى  -( 7ادة )الم
 9     رةشمباال،  عقدال افيسر  -( 8ادة )لما
 9       االستشاري تاباجو  -( 9مادة )لا

 9      التنازؿ والعقود الفرعية -( :ادة )الم
 :      تحريات استطالع الموقع -( 20مادة )لا
 :      ةيفالتغييرات واألعماؿ اإلضا -( 22مادة )لا
 :      ير اشتسالاجانب  صير مفالتق -( 23مادة )لا
 20 عمؿلاب حاء العقد مف قبؿ صاإني -( 24) ةدماال
 20     ريستشااالالعقد مف قبؿ ياء نإ -( 25) مادةال
 22      ؿملعب ااحصت لياو سؤ م -( 26ادة )الم
 22       مدد العمؿحؿ و مرا -( 27مادة )لا

 22        بدؿ األتعاب -( 28ادة )الم
 22      العمؿ ي صاحبريب موظفتد -( 29) مادةلا
 22    يار شتسواال ؿمالعحب اص فت بيافالالخ ةتسوي -( :2مادة )لا

 23       تاعير شتلاتعديؿ  -( 30ادة )الم
 23       عدليةلا اإلخطارات -( 32ادة )الم
 23        امةع أحكاـ -( 33مادة )لا
 25       إقرار المخالصة -( 34مادة )ال
 26        اإلشعارات -( 35) ةدالما
 27   ة اإلشراؼمرحمفي  ياالستشار  جباتاو  -( 2ـ )قحؽ العقد ر مم
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 29     حسف األداء ةلافكنموذج  -( 3العقد رقـ ) حؽمم
 
 
 

 ةحفصلارقـ  موضوعلا
 :2   ة اإلشراؼرحمم في اريشتساال أتعاببدؿ  -( 4رقـ ) العقدؽ حمم
 30   مة اإلشراؼحر م يفي ر /أ( بدؿ أتعاب االستشا 4قـ )ر العقد  ؽحمم

 33  مرحمة اإلشراؼ  يفب( خالصة بدؿ أتعاب االستشاري  / 4) حؽ العقد رقـمم
 34     ت األخرىعادفالب ؽعمتم( إقرار  5)  قـر  ؽ العقدحمم

 35     عةنو لمماات عدفلبا مؽتعم( إقرار  6ـ ) قممحؽ العقد ر 
 36      ات الحكومية المحالة( العطاء 2ـ ) رق جدوؿ

 37       ( الوضع المؤسسي 3ؿ رقـ ) ودج
 38     ( رؤساء االختصاص و مساعدييـ 4ـ ) قر  ؿجدو
 39 ( تحميؿ بدؿ أتعاب الكادر الشيري 5وؿ رقـ ) دج
 :3      (تحميؿ بدؿ أتعاب الدعـ المكتبي 6وؿ رقـ ) دج
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 يػةػسدت ىنػاقيػػة عقد خػدمػػافتانموذج 
  العاصمة / محافظة النقيرة الثانوية لمبنات مدرسة لالشراؼ عمى مشروع تنفيذ 

 العاصمة محافظة  /أـ البساتيف الثانوية لمبنيفمدرسة                                     
 
 

 .....................................................................................( 3029/ 34 )ء رقـم :..اطع

 بيف: . ……………ةنس  …………ريش فم  …الموافؽ...……… ـفي ىذا اليو  االتفاقيةررت ىذه ح-
 

 عمى اعتباره الفريؽ األوؿ ......................................................... صاحب العمؿ :
 ............................................................ثمػػػػػػػو  .........................ميو 
 
 عمى اعتباره الفريؽ الثاني .................................................... االستشػػػاري :و 
 
 :.....................................................................................  وػػيمثمػػػػو  
 
 بعرض ؿبق دق فاك املو شروع ، ملاصوؿ عمى خدمات فنية)إشراؼ( عمى تنفيذ حلاؿ راغبًا في واأل  ف الفريؽا كامل
 ي :مي ما قيف عمىيفر فقد تـ االتفاؽ بيف ال، فريؽ الثاني المقدـ إليولا
حد المو  المقاولة ىذا العقد نفس المعاني الواردة في دفتر عقدفي  الواردة يكوف لمكممات و التعابير -2

، و  العقد ايذالعامة لشروط ال( مف  2)  المادةفي  الواردةالتعاريؼ  إلى لممشاريع اإلنشائية باإلضافة
 0 في حاؿ وجود اختالؼ تعتمد التعاريؼ الواردة في ىذا العقد

 ، ويكوف متكاممة ةالعقد وتعتبر في مجموعيا وحد اأدناه جزءًا ال يتجزأ مف ىذ المدرجةاعتبار الوثائؽ  -3
 -ترتيب أولوية الوثائؽ حسب التسمسؿ التالي :

 اإلحالةقرار كتاب القبوؿ متضمنًا  -أ 
  المناقصةعرض  -ب 
ودعوة العطاء والمالحؽ التي تصدر قبؿ التوقيع عمى   المناقصةالتعميمات لممشتركيف في  -ج 

    0العقد 
 لمعقد الخاصةالشروط  -د 
 المرجعية األسس -ىػ 
 العامةالشروط  -و 

 
 ر دينامة العقد المقبولة رقمًا : )..................................( يق -أ  -4

 ينارد.( …………………………………………………………………………………)…كتابًة :  
 " .امو ي(   ………………:)  ة العقددم -ب    
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 وماً ي. …………………………………………………………………………………… 
نجازىا وفقًا لمشروط والمت في ىذا منو بةو طملماة يدسنليػات امخدلا ـػػقديػتالثاني ب ؽير فلاعيد تي  -5 ت باطمالعقد وا 

 الواردة فيو .
 
ي ف ؾلدد لذلمواعيد وباألسموب المحاأتعابو( في  ؿدب) العقد ةميق يناثلا فريؽعيد الفريؽ األوؿ باف يدفع لمتي  -6

 جب ىذا العقد .بمو  ومن وبةممطلاندسية ليمات اخدلبتقديـ ا نيالثيؽ ار الف اـاء قيلق ومن( 4قـ )ممحؽ ر لا
 
 

برامو وقه ، جرى تأعال عمى ما ذكر ءبناو            :هعالأ ورذكلما يخار لتي افيع ىذا العقد وا 
 

 ثانيالؽ فريلا                                                     ريؽ األوؿفلا       

    ستــشـاريالا                                                عمــلالحة اـص      
 

 : ........................... لتوقيعاتوقيع :.........................                   لا
 :...........................   مس............                  االسم  :..............الا
 :............................وظيفةلا.                   ظيفة: .......................لو ا
 
 د شهد على ذلك :قو 
 
 ...........................:  توقيعلا                ........................  توقيع: لا
 .........................ـ    : السا                 ........................ سـ  : الا
 ………………………وظيفة   : لا           .……………………ة: وظيفلا
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 ػروط  العامةشلا
  سيةندليا تامدلخلعقد ا 

 عاريؼ تلا  (: 2مػادة )لا
و المصطلحات التالٌة حٌثما وردت فً هذا العقد المعانً المخصصة لها أدناه , كما أن الكلمات كون للكلمات ٌ

ركات و الكٌانات القانونٌة األخرى , ما لم ٌقتض السٌاق ؼٌر التً تشٌر إلى األشخاص أو الفرقاء تشمل الش

 -: ذلك

 .األردنٌة الهاشمٌة لمملكةا مةوكح الحكومػػػة:
والذي ٌتعاقد مع  وكذلك خلفاإه القانونٌونالعقد كفرٌق أول  االفرٌق المشار إلٌه فً هذ: صاحب العمؿ 

أخرى ٌفوضها صاحب العمل  جهةأي  , أوشملها العقد ٌالخدمات الهندسٌة التً  إلنجاز االستشاري

 بذلك خطٌا" .  االستشاري إعالم, على أن ٌتم  األوللممارسة صالحٌات ومسإولٌات الفرٌق 

 

العقد وٌتمتــع  ابموجب  هذ االستشاري أعمالالذي ٌعٌنه صاحب العمل لمتابعة  الشخص : ثل صاحب العملمم

 . إبالغ االستشاري خطٌاً بهااحب العمل كما ٌجري بالصالحٌـــات التً ٌتم تحدٌدها له من قبل ص

 

( أو التآلؾ المشار إلٌه استشارٌهشركة  أو, مكتب  هندسٌةالمكتب)مكتب مهندس , مكتب أو شركه :  االستشاري

 العقد .  افً العقد كفرٌق ثانً الذي تعاقد معه صاحب العمل الداء الخدمات الهندسٌة وفقا" لهذ

   

محدد فً هذا العقد و " لما هقاروع وفشالم ىعللإلشراؾ  زمةالال الفنٌة تامالخد مدٌقت :دمات الهندسٌة خلا

 والشروط الخاصة بهذا العقد . هحقمالو

 

األهداؾ و الؽاٌات و نطاق المهام المطلوبة و الدراسات و البٌانات األساسٌة و المعلومات  :األسس المرجعٌة 

  ت الهندسٌة المطلوبة .التً تعطً فكرة واضحة عن طبٌعة الخدما

 

 العقد. ابموجب هذ الهندسٌةالخدمات  صاحب العمل النجاز إلى االستشاريالعرض المقدم من : المناقصة  عرض

 

اتفق الفرٌقان علٌها قبل  إضافٌةمع أي شروط  المناقصةالقبول الرسمً من صاحب العمل لعرض : كتاب القبول 

 . وذلك وفقاً لقرار اإلحالة توقٌع العقد

 

 .كتاب القبول مقابل أداء الخدمات الهندسٌة المطلوبة وفقاً للعقدالمذكور فً  اإلجمالًالمبلػ :  المقبولة قٌمة العقد

 

 زٌادة أو نقصان قد تطرأ على العقد . أي: قٌمة العقد المقبولة باإلضافة إلى قٌمة العقد 

 

 تلوها تؤكٌد خطً .التً ٌ الشفوٌة الموافقةأو  الخطٌة الموافقة:  الموافقــة

 

/أ ( من هذا العقد 3م ) قر قــحالملفً  صاص محدداً تخا لكل ددحتهً المدة المحددة فً اتفاقٌة العقد و :ة العقد دم

 ب العمل .احمن قبل ص

 . منه جزء تعتبر ًتلاو عقدذا الهالوثائق المدرجة فً  ًه : قـئاـوثلا 

 

كذلك و ال الدائمة فٌها ,ؽشالعمل أو ٌعٌنها لتنفٌذ األ باحص هامٌقد األراضً واألماكن و المناطق التً موقــع :لا

 من الموقع .زءا"العقد تحدٌدا" على اعتبارها جا هٌلع صأخرى ٌن أي أماكن

 

صرؾ على أي أعمال أو لة لخصصموالاألتعاب ل بد صةالخ ًف ةمدرجلا ػلمبالاالمبلػ أو  ًه:  طٌةاٌتاالح ػلالمبا

 خالصة بدل األتعاب . ًف اهنمكل ل لصفمن دنب ددحٌو دقتحدد بالعأخرى مات خد
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الموظؾ الرسمً أو المستخدم أو الممثل أو الوكٌل لدى صاحب العمل أو من ٌمثله صاحب العمل  : الموظؾ

 وٌشمل ذلك العاملٌن لدى المإسسات الحكومٌة والشركات التً تساهم بها الحكومة.

 .األشخاص من ؼٌر الموظفٌن اآلخرٌن :
 

هً جمٌع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو ؼٌرها المباشرة وؼٌر المباشرة  : لدفعات األخرىا

" اآلخرٌن" وٌشمل ذلك إلى أو تم االتفاق على دفعها  االستشاريوأي شًء ذو قٌمة مادٌة دفعها 

سواء تم دفعها أو كانت  التصرٌح على سبٌل المثال ال الحصر وصفاً مفصالً لهذه الدفعات وسببها  

أو نٌابًة  هأو نٌابًة عنه , أو من قبل استشارٌٌ االستشاريستدفع بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر من قبل 

عنهم أو أي من موظفٌهم أو وكالئهم أو ممثلٌهم , وذلك فٌما ٌتعلق بالدعوة إلى تقدٌم العروض 

أو المفاوضات  االستشارينفسها واإلحالة على الخاصة بتنفٌذ هذا العقد أو عملٌة المناقصة / المزاودة 

 التً تجري إلبرام العقد من أجل تنفٌذه فعالً. 

 

هً جمٌع المبالػ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء أو ؼٌرها دفعت  : الدفعات الممنوعة

لدفع مثل هذه المبالػ  بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر أو أي شًء ذو قٌمة مادٌة أو الوعود أو التعهدات

أو تقدٌم هذه األشٌاء سواء مباشرًة أو بالواسطة وبؽض النظر عما إذا كان ذلك تم من قبل االستشاري 

أو نٌابًة عنه أو من قبل استشارٌٌه من الباطن أو نٌابًة عنهم أو أي من موظفٌهم ووكالئهم أو ممثلٌهم 

ة أم ال , وذلك فٌما ٌتعلق بالدعوة إلى تقدٌم والتً تدفع إلى أي "موظؾ"  سواء تصرؾ بصفة رسمٌ

أو  االستشاريالعروض الخاصة بتنفٌذ هذا العقد أو عملٌة المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على 

 المفاوضات التً تجري إلبرام العقد من أجل تنفٌذه فعالً .

 

 العمل بالعقد  قاطن (: 2ـادة )ملا

حس ب م ا ٌ رد  ٌمئٌسً و/أو إشراؾ مق رال بمكتلم اعل دالخ نم كلذووع رشملانفٌذ تاإلشراؾ على 

 ذا العقد .هً ف تحدٌده الحقاً 

 

 ان مدن المعتللؽة والقانوا  (:3مـادة )لا
نه ٌجوز اإال  ,ه والشروط المتعلقة ب سالتبما فً ذلك جمٌع المرا ٌـةبرعلا ةـؽللابالعقد  نوٌك - أ

لؽة اإلنجلٌزٌة .وإذا الفنٌة بلر اٌروالتقاات مٌكال لاوجدوطات خطلماو اتفالمواصن كوت أن

 وه ةٌبرعلاكون النص بٌقع خالؾ على التفسٌر وو للؽتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌةاحرر العقد ب

 .دمتعملا

 ندع عقدال عول على هذافلما ةذنافلٌمات األردنٌة العتالو ري أحكام القوانٌن واألنظمةست  -ب

 وطه .رق شٌبتط ٌرجع إلٌها فًوه ٌعل عقٌتولا
 

 الرسوم(:   الضرائب و4المادة )
 امٌف ةكلمملا ًف معمول بهاالألنظمة والتعلٌمات او ضع أطراؾ العقد لجمٌع القوانٌنخٌ -1

 لذلك فً العقد .فاً إالّ إذا ورد نص خال الرسومو بئارلضا صخٌ

 ننٌواالق وحسب عقدلا عل توقٌبة قمعجاالوات دارولوابع اط رسومتشاري دفع سالاعلى  -2

 لمعمول بها .او مة والتعلٌمات الخاصة بذلكنظواأل

 
  داء(:    كفالة حسن األ5ـادة )ملا

 األداءٌقدم لصاحب العمل كفالة حسن  أنوقبل توقٌع العقد  اإلحالةبعد تبلؽه قرار  االستشاريعلى 
مدة  على ثالثة أشهرولمدة تزٌد  وقٌامه بكامل التزاماته بموجب العقد الهندسٌةضمانة لتقدٌمه الخدمات 

معتمدة  مالٌةمإسسة  أوصادره عن بنك المقبولة % من قٌمة العقد 01بنسبة الكفالةوتكون  العقد
فٌحق  الكفالةتمدٌد  األمرتطلب  وإذا(, 2الوارد فً ملحق العقد رقم ) الكفالةرسمٌا"وحسب نموذج 

حسب متطلبات  مماثلةجدٌد لمدد لثالثة أشهر قابلة للت االستشاريلصاحب العمل تمدٌدها على حساب 
من قبل المقدمة  النهائٌة موافقته على المخالصةعن الكفالة بعد  اإلفراجسٌر العمل, وعلى صاحب العمل 

 .  االستشاري
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  األداء ستوى(:  م6ة )دـامال
ة المهنٌ ةالممارس تاٌاجباته المطلوبة على أعلى مستووري ببذل كل عناٌة ومواظبة ألداء شااالست زمتلٌ  -أ 

 احب العمل بؤسماءلم صختصاصه وخبرته , وان ٌعا لاجم فً الً ك نٌلإهملا األشخاص موان ٌستخد

 .  الهندسٌة تماخدلا ٌمدمون بتققوسٌ ٌنذلا ندسٌنهملاات ربخو

نً لالستشاري ال ٌتفق والدرجة لفاألداء المهنً للكادر ا ىتوسبؤن م ملوإذا ما تحقق لصاحب الع 

ر داوك مدختسٌ أن االستشاريجب على صاحب العمل إبالغ االستشاري بذلك خطٌاً , و ٌالمطلوبة فعلى 

ى لعوا المطلب . ذهو قفترٌق العامل بما ٌالف ح الوضع وان ٌعٌد تنظٌمٌحصتلدة إذا لزم األمر جدٌفنٌة 

ً فٌمثله أو من ل ب العماحنها أو ٌطلبها صؤشه بهجلتً ٌوا لمالحظاتا بارتعً االفخذ ٌؤ شاري أنستاال

 . العقد اهذ دٌم الخدمات الهندسٌة موضوعقبت ةما له عالق كل

ق حوٌ , هباً من جانرٌصقت كلمطلوب فٌعتبر ذلوى ات الفنٌة بالمستامدتقدٌم الخ نإذا تخلؾ االستشاري ع  -ب 

نذار تصحٌح األخطاء وذلك بعد إو لتقصٌرا تالفًب ٌلةفكاإلجراءات ال اتخاذ لةالحافً هذه ل ماحب العلص

 .  ا العقدهذ نم (02مادة )لل تم اإلجراءات وفقاً تاالستشاري , و
 

 :رٌان العقد , المباشرة س  (:7ة )دـاالم

 عقد :لا لان مفعوٌرس  -أ 

 ٌن .قٌفرل القب من هعٌد توقعري مفعول هذا العقد بسٌ 

 :                مباشرةالرٌخ تا -ب

 هٌف اً ددحم ياالستشار صاحب العمل إلى  هرداب خطً ٌصكت  بجوفً أعمال اإلشراؾ بمه المباشر متت

 ضهوٌف نمب العمل أو حاص نٌبؾ باالتفاق فٌما لمشررٌخ دوام عناصر الجهاز ااتو ةراشمبلا خٌرات

اري , وعلى صاحب العمل أن ٌراعً إصدار أمر المباشرة ضمن مدة ال تقل عن أسبوع شستالطٌا" واخ

 دراسة المخططات ووثائق العطاء و إبداء الرأي حولها . قبل البدء بؤعمال التنفٌذ لؽاٌات

 

 اجبات االستشاري: و(: 8مـادة )لا

 ( المرفق بهذا العقد.0رقم ) قحلعلٌها فً الم وصصمنوم االستشاري بؤداء الواجبات القٌ 

 

 ة :ٌعرفلا دوقعلتنازل واال(:  9ـادة )مال
استشاري فرعً  أي إلىٌعهد  أن أوالعقد للؽٌر  اذٌتنازل عن أي جزء من ه أن لالستشاريال ٌحق   –أ   

وٌحق لصاحب  االستشاريعرض  أوالقٌام بؤي جزء منه ما لم تنص على ذلك شروط الدعوة 

 العقد . ا( من هذ02المادة) ألحكاممن هذا القبٌل وفقا"  ٌثبت العقد حٌال أي تصرؾ إلؽاءالعمل 

من صاحب العمل على قٌام أي  مسبقة موافقةلى الحصول ع االستشاريوفً جمٌع الحاالت على    -ب

استشاري  أيٌقدم لصاحب العمل المعلومات المطلوبة عن  أنعلٌه واستشاري فرعً بؤي عمل 

, وان ٌقــدم كذلك عقد إلنجاز مثل هذا العمل فرعً مقترح من حٌث مإهالته وخبراته وكفاءته

 مسإولٌةمسإوال"  االستشاريً وٌكون الفرع االستشاريبٌنه وبٌن  ابرمالتكلٌؾ الفرعً الذي 

الفرعً  االستشاريتقصٌر ٌنجم عن عمـل  أوخطؤ  أيعن جمٌع الخدمات الهندسٌة , وعن  كاملة

 مستخدمٌه  . أو

 

 استطالع الموقع :  تاٌحرت  (:01مـادة )لا
 يراشالستاعلى فم تصامٌلوااسات ردلا اددإع لةرحم لالخقع ع الموالتطاستم إجراء تحرٌات  اذإ

ً لما جاء ف عقالواقع والتؤكد من مطابقة الوا عمومقارنتها  قعموالعة تقارٌر تحرٌات استطالع اجمر

 امهنٌبؾ التخا يأ عن لمعلا بحاص وإعالم,  بالتنسٌق مع استشاري استطالع الموقع ررٌالتقا

 جراءومتابعة إواستدعاء االستشاري الذي قام بتحرٌات استطالع الموقع لبٌان الرأي إذا لزم األمر 

 اول .قملاو ممصمل والملعا حباص عم تالى المخططع تالٌدما ٌلزم من تع

 

 

 



    
  العاصمة / محافظة النقيرة الثانوية للبنات مدرسة مشروع  تنفيذعلى  اإلشراف
 العاصمة / محافظة أم البساتين الثانوية للبنينمدرسة                                                      

 
 

 
 

11 

 : اإلضافٌة تؽٌٌرات واألعماللا (:00مـادة )لا
من حٌث نوعها أو  ةعلى الخدمات الهندسٌ اًٌ ره ضروارٌعدٌل ت أي ق لصاحب العمل إجراءحٌ -أ

 على واالستشاري لمعلا حباص نٌاالتفاق ب متٌإضافٌة و  هندسٌة تامدخ ممقدارها أو طلب تقدٌ

 . ال اإلضافٌةعمألاات ورٌٌؽتلى تلك العاألتعاب التً قد تترتب  بدالت

قب ل ص احب  نه م ل ذلك بعد ص دور األم ر الخط ً و المطلوبة ,ت دٌالعلتابإجراء  شاريتم االستزلٌو  -ب

ٌتم االتفاق على بدالت االتعاب و تثبٌت بدل أتعاب مإقت لالستشاري عن هذه التعدٌالت وحتى  لالعم

  بالشكل النهائً .

 

 : ي(:  التقصٌر من جانب االستشار02ـادة )ملا

 : لٌةتالالت احاال نم أي العقد اهذ ذٌفنأثناء ت حصل إذا هعملأداء  فًا" صرمقي ارتشساالر بعتٌ  -(/أ02)

 ة .الخدمات المطلوب دٌموتق تجباوالوا لمعالً إنجاز فمبرر ؼٌر  تؤخٌر أي -0

ً أداء ف ة أو أهملٌسدنهال ةنهملممارسة ا وأعراؾ وأصول بسعمال بمستوى ال ٌتنا مدق -2

 ه .مهام

من ( 6ة ) بالمادالمحددة  اتتعلٌمال لكبذا لفالٌن مخمالعا ٌهمخدتأي من مس عن تؽٌٌرؾ لخت -3

 لعقد .اذا ه

 ل .لعما بصاحالموكولة إلٌه بدون موافقة  ملمهاا نن ألي جزء ماطبالتلزٌم من الب ماق -4

 روع . للمشت األساسٌة ابلطتملٌلبً ا لمع مٌدقتم ٌلتزم بل  -5

 .ٌهدائن الحلصة لصامخإلى  جؤل ة, أوٌلما ةعسر أو أصبح ؼٌر ذي مالءا  -6

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

 -ٌة :لاتلااإلجراءات 

 . ةفالالمخ وٌبصتا" ل( ٌوم 20ة ) لمد ةلهمنحه ع مم ريشاتسالل أول إنذارجٌه وت   -: الً وأ

 
لتصوٌب ( ٌوماً 04)ٌتم توجٌه إنذار ثانً له مع منحه مدة  , المخالفةستشاري الا ٌبحالة عدم تصو ًف  -: ٌاً ناث

 . المخالفة 

 

 ةمقنعو دةجا اتخاذ إجراءاتع أو وضوٌب للصت نة دواإلنذار الثانٌ مرور فترة ةلحا ًف  -: ثاً لاث

األداء  رة كفالـة حسنادمصو ب العمل إنهاء العقدحصالق ح, ٌ المخالفةاب سبألا إلزالة

 ةطساوالخدمات المطلوبة ب بإكمال موأو جزء منها بما ٌتناسب مع األعمال المتبقٌة , وٌق

 . لخدماتا هذه للقٌام بمثاشارٌٌن آخرٌن است عهد إلىٌأن  أو ةصاخلا أجهزته

ا" منه المشٌرفةحم لتارٌخ إنهاء العقد تامدخ ه منقدم املى ع يارتشسة االبم محاستتو 

للفترة المتبقٌة ضمن ل ٌتكبدها صاحب العم ًاألتعاب والكلفة الت تأي فروق من بدال

المدة المحددة فً بدالت األتعاب و أي تمدٌدات صدرت حتى تارٌخ إنهاء العقد بموافقة 

 لفقرةلٌـها باع صصونلجنة الملقبل ا نم تهذه الفروقا بساتحا مـتٌوالفرٌقٌن , 

 المادة .هذه  نم( ب/02)

  

 ءنهاإ/ج( 02والخاصة الواردة فً الفقرة ) ةئق لصاحب العمل فً الحاالت الطارحٌ  -: اً بعار

و بدون توجٌه إنذارات , و تتم محاسبة االستشاري حسب ما ورد فً الفقرة  اً ورف العقد

 ه.ثالثاً أعال

 

 أنتهائها نا دعب العقد أو امولة فً هذالمشاألعمال  ذٌتنف ءانثأ لمعلا بحاصل نٌإذا تب -ب(/02)

  -االستشاري :

عٌوباً وأخطاء جوهرٌة و التً ٌمكن اكتشافها بدون إجراء حسابات تصمٌمٌه  شؾٌكت  مل -0

/ وبؤخطائها  امٌمتصاله ذ األعمال كما  وردت فً هذفٌتن على قافوم األصلٌة وٌتصاملفً ا

 و .أ

أو أي  تاٌمكلا لوادجأو  تاصفامٌم أو موتصاى عل تالو أجراء تعدٌأ تعلٌماتبإصدار  ماق -2

ة ورطعنها خ جمٌند فٌها ق ةٌساسأ ى تؽٌٌراتلإ يدإتأو قد  أدت  اء األخرىطعلا قئاثمن و

ر بك ٌعتفان ذل فٌذنلتا اءطمة عٌق نؾ علتكالٌا فًؼٌر مبررة ٌرة كبزٌادة  أو ؤلمنشا لىع
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األشؽال طبة  وزٌر اخمعمل بالم صاحب هزته  فعندها ٌقوجأوقبل االستشاري ن "مراصٌقت

 نممسإولٌته  دٌدحتلة فنٌة لجني وٌطلب تشكٌل راشتسالا رٌصقت" انٌبم ناكسإلاو العامة

 الً :لتحو االن لىع صختصاالاي الخبرة ووذ

 اً للجنةٌسئر -طٌاً أو من ٌفوضه خ ةمٌكوٌر عام دائرة العطاءات الحدم  -0

 عن وزارة األشؽال العامة واإلسكان وباً دندساً منهم -2

 األردنٌٌن نٌسندساً مندوباً عن نقابة المهندهم -3

 األردنٌٌن نٌسدنقابة المهن ًف ةٌندسهكاتب المهندساً مندوباً عن هٌئة الم  -4

 بةساالمح ناومن دٌ هندساً م  -5

 

ات المعنٌة جهالع مشكلة واالتصال والتنسٌق مال داعأبة وم هذه اللجنة بدراسة كافقت 

فإذا  ,ستشارياال توصٌاتها إلى وزٌر األشؽال العامة واإلسكان محددة مسإولٌة عفوتر

ن األخطاء ع إولٌتهمسوي راشتسالاقصٌر تل ةبسنكان قرارها باألكثرٌة أو باإلجماع بال

التقصٌر و محمالً إٌاه جمٌع بمعالجة  يرشاتساال ملزماً  ر قرارهزٌولا رصدٌ ٌوبلعوا

 .التبعات المالية جراء ذلك 
 

 /أ /رابعا( بما ٌلً :02تحدد الحاالت الخاصة و الطارئة المنصوص علٌها فً الفقرة ) –/ج ( 02) 

0- 

2- 

3- 
 ة لزم ذلك (                                                                                   تم ترك هذه البنود لتتم تعبئتها من قبل صاحب العمل بحسب خصوصٌة المشروع فً حال)                           

 العمل: بحاقبل ص ن(:  إنهاء العقد م03ـادة )ملا
  , /أ(02ألسباب ؼٌر األسباب الواردة فً المادة )نهاء العقد إأي وقت  لصاحب العمل فً قحٌ

 دعنبالعقد ول عمالؾ ٌقوتل ( ٌوماً 31مهلة ) هٌطعٌوستشاري ر االقوم بؤشعاٌ ةلاحلا هذه ًفو

علٌة فلاري عن التكالٌؾ شاستالوتعوٌض ا بةحاسمال رٌقةطعلى ن لفرٌقٌا اق بٌناالتفم تٌوقؾ لتا

 . العقد اهذ إنهاء ةجنتٌ قد ٌتكبدهاتً والخسائر ال
 

 : االستشاريالعقد من قبل  إنهاء -04المادة 
 .العقد اتفاقٌة ( ٌوما من تارٌخ توقٌع91خالل ) المباشرة أمرل لم ٌصدر صاحب العم إذا .أ

 ( ٌوما"من تارٌخ استحقاقها.61له بعد ) المستحقة بالدفعة االستشاري بإٌفاءصاحب العمل  أخل .ب

 تعرض لضائقة اقتصادٌة تمنعه من االستمرار فً تنفٌذ العقد. أوأعسر صاحب العمل  جـ.

 

له  المستحقةتسدٌد الدفعة  أو المباشرة أمر إصدارصاحب العمل ٌطالب  أن االستشاريفعندها على 

لم ٌقم صاحب العمل  وإذا أعاله)ب(   ةالفقرأو  )أ( بالفقرة المحددةمن انتهاء المدد  أٌامخالل عشرة 

أو إذا اعسر  هذه , أٌامخالل العشرة  لالستشاري المستحقة الدفعة وتسدٌد المباشرة أمر بإصدار

تعوٌضه التعوٌض وطلب العقد  إنهاء لالستشاريفٌحق  الفقرة )ج( أعاله ,صاحب العمل حسب 

 .بموافقة الفرٌقٌن إالالعقد  اوال ٌعاد العمل بهذمن قبل صاحب العمل ,  اإلخاللالمناسب الناجم عن 
 

 : مللعات صاحب ٌاولسإ(:  م05مـادة )لا
 بموجب هذا العقد .المحددة  ٌدواعمال ه فًل ةحقستملت اافعدلاالستشاري باة فااوم -0

ري مع ثالث نسخ من وثائق عقد التنفٌذ اشتلدٌه إلى االسة لوثائق المتوفراو ٌم المعلوماتدقت -2

ٌها لع لوصحي التشارإلى االس لكوٌ قئاثو  وأ تاططخم يأ مٌدقتب ملزمر , إال انه ؼٌ

 العقد . بموجب

ري فً الحصول على استشاالٌساعد ولتشاري ن االسوبٌٌنه ب قٌللتنس ٌة مهندس ٌمثلهمست -3

 ه .الات المذكورة أعمعلومال

 هٌفل ألي من موظعمارٌح الصت ٌح الدخول أوراصعلى تل ً الحصوف يعدة االستشاراسم -4

 ستخدامهم .ا دقعلا بلطتٌ نٌذلا
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 (.عقدال اذه بجبمو لكذ رؼٌى لاتفق ع ذاإال إ)  عقومع الالطتساي استشار باعتأ لبد عفد -5

لعمل اوقع م ًفالمشرؾ المقٌم  ازجهللقدٌم مكاتب تب المقاولرٌق ط عمل عنالوم صاحب قٌ -6

هزة جه و مزودة بجهاز حاسوب و طابعة و ماكٌنة تصوٌر وثائق ومثثإموتكون هذه المكاتب 

ها الالزمة ل ةمدخلا مٌدقتووالتدفئة والتكٌٌؾ اذا لزم  ًحصلا ؾرصلاو ءابربالماء والكه

 .م تنص وثائق العطاء على ؼٌر ذلك ما ل العمل  ةدم ةلتها طٌنصٌاو اهلتشؽٌو

من مباشرة  االستشاريٌمكن  لأو بشكالمشروع بـكامل حدوده  موقع االستشاريتسلٌـم  -7

 . مهامه

 

 

 

 مدة العمل : (:  06) ةداالمـ

األشؽال بما فٌها  لمسلمشروع وتإلنجاز اذ ل التنفٌواقالمدة الفعلٌة التً ٌستؽرقها م ًه

ا" إلٌها المدة الالزمة إلنجاز النواقص و افضما صاحب العمل علٌهلتمدٌدات التً ٌوافق ا

استالمها حسب تقرٌر لجنة تسلم األشؽال , وتمدد لكل عمل أو اختصاص محدد فً الملحق العقد 

 /أ ( من هذا العقد بمعرفة و موافقة صاحب العمل حسب مقتضٌات العمل فً المشروع.3رقم ) 

 

 

 عاب :تاأل بدل(:  07ـادة )ملا

 االمرفق بهذ (3رقم ) العقد قلحالم بجواألشراؾ بم ةلي فً مرحرتشاسدد بدل أتعاب االحٌ - أ

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

إذا حصلت ظروؾ أثناء سرٌان هذا العقد أدت إلى تعدٌل على أجور و/أو كلفة استخدام الكوادر  - ب

المطلوبة حسب هذا العقد , فعندها ٌقوم وزٌر األشؽال العامة و اإلسكان  الفنٌة المماثلة للكوادر

بتشكٌل لجنة فنٌة لتحدٌد نسبة التعدٌل على األجور , و ٌتم تعدٌل بدالت أتعاب الجهاز الفنً 

 / أ ( بقرار من وزٌر األشؽال العامة و اإلسكان . 3المحددة بالملحق رقم ) 

 

 لعمل :ا حبصادرٌب موظفً ت  (:08ـادة )ملا

 الاز اإلشراؾ للتدرب على أعمجهدمٌه وإلحاقهم بخمست نمب دد مناسعب ادتان صاحب العمللحق ٌ

 . مهتاهم ومستحقتبروا عفٌقٌن وٌقوم صاحب العمل بدفرال نٌباإلشراؾ, وفق برنامج ٌتفق علٌه 

 

 ي :ارشستالوال معلا بحاص نٌب ت(:  تسوٌة الخالفا09ـادة )ملا

 -:عقد تتم تسوٌته باتباع اإلجراءات التالٌة الا ذقد ٌنشؤ عن ه نزاع أو خالؾ أي
 
 

 التسوٌة الودٌة :  (:09-0)

 
على فالودٌة   الخالؾ عن طرٌق التسوٌة ةتسوٌ ًف ؼبتهرب إشعار من أي من الفرٌقٌن رإذا صد -أ

 وجهم إلىا" ٌطخ هدرل سراإلشعار أن ٌ همٌخ تسلرات ( ٌوما" من04ة )دم لالخ رخآلا قٌرالف
 ا .هفضرأو  الودٌة وة إلى التسوٌةدعل البقبو اإلشعار

 الودٌة . ق اآلخر على قبول الدعوة إلى التسوٌةرٌلفا ٌوافق امالتسوٌة الودٌة عند إجراءات دأبت -ب
 ه اإلشعارجو ذيلاق إلى الفرٌ در يأ لسرٌ ملأو إذا  , إذا رفض الفرٌق اآلخر التسوٌة الودٌة -ج

 التسوٌة الودٌة كؤن لبط تبرٌع , ةقرالف همن هذ)أ(  لبندنة فً ابٌلماوما" ( 04ٌدة أل )مخالل 
 .  كٌمحتلالحالة المباشرة فً إجراءات ا ذهه ٌكن , وألي من الفرٌقٌن فًلم 

 من ذوي الخبرة فً نفس مجال أعمال هذا العقد موفق واحد أو اكثر الودٌةٌتولى التسوٌة  -د

الموفقٌن ٌجوز لهما أن ٌتفقا  أولم ٌتفقا على اسم الموفق  وإذا وفقا" لما ٌتفق علٌه الفرٌقان ,

 على أن ٌقوم شخص أو مإسسة بتعٌٌن الموفق أو الموفقٌن .
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 ٌلزمه منأن ٌطلب من أي من الفرٌقٌن تقدٌم ما  الودٌةللموفق فً جمٌع مراحل التسوٌة  -هـ
ى الموفق أن ٌساعد , وعل أخرى أدلةومستندات ووثائق وأي  وأسبابمعلومات ووقائع 

تسوٌة الخالؾ ودٌا" بؤسلوب ٌتسم باالستقالل والحٌاد , وان ٌسترشد  إلىالفرٌقٌن فً التوصل 
 والنزاهة والعدالة . الموضوعٌة بمبادئ

 قفاتا ك لذ ًف املودٌة با ةٌوستلابإجراءات  قلعتٌ ام سرٌةى الفرٌقٌن والموفق االحتفاظ بلع - و
 ق .ٌطبتلاوذ ٌفتنالألؼراض رورٌا" ض هشرن حٌثما ٌكون إال,  سوٌةتال

 حبصٌبإعداد االتفاق وتوقٌعه و ماقوالخالؾ ودٌا" , فٌ ةٌولتس قإذا توصل الفرٌقان إلى اتفا - ز

 . امهل" املفرٌقٌن ملزا من هعٌقبعد تو الودٌةق التسوٌة فاات
على قبول  ( ٌوماً 31)أو بمرور  بتوقٌع الفرٌقٌن على االتفاق , الودٌة التسوٌة إجراءاتتنتهً  - ح

( ٌوما" 61بمرور) الطرفٌن للسٌر بإجراءات التسوٌة الودٌة و لم ٌتم االتفاق على الموفق , أو
خطً  بإشعاراتفاق تسوٌه أو  إلىمن تارٌخ االتفاق على الموفق أو تارٌخ تعٌنه دون التوصل 

, أو  الودٌة سوٌةالتٌصدر عن الموفق ٌبٌن فٌه انه ال ٌوجد ما ٌسوغ االستمرار فً جهود 
 بإنهاءالفرٌق اآلخر والى الموفق  إلى أحدهماعن  أوخطً ٌصدر عن الفرٌقٌن  بإشعار

ٌقدم تقرٌرا" بجمٌع ما توصل  أنوفً جمٌع الحاالت على الموفق  الودٌة التسوٌة إجراءات
مع  الفرٌقٌن إلىقٌامه بعمل الموفق وتسلٌمه  أثناءمن وقائع وبٌنات فً موضوع الخالؾ  إلٌه

 محاضر جلسات التوفٌق.
 إجراءات اتخاذ أيً ف شرٌبا أثناء إجراءات التسوٌة الودٌة , أن ٌقٌنٌجوز ألي من الفر ال -ط 

 .ة أو قضائٌةمٌٌتحك

 : مكٌـحلت(: ا09-2)

 إلىاللجوء  ٌتمفعندئذ  أعاله (0-09المادة ) ألحكامتسوٌة ودٌة وفقا"  إلىفً حالة عدم التوصل  

 الساري المفعول. األردنًسلوب التحكٌم بموجب قانون التحكٌم تسوٌة الخالؾ بؤ

 

 عدٌل التشرٌعات :ت  (:21ـادة )ملا
نتٌجة لتعدٌل التشرٌعات أو الدولة  ةنخزٌدفعها لب علٌه ترتع لالستشاري أي مبالػ إضافٌة ٌفدٌ - أ

 .تاصقانملا ضورع إٌداع دعوم دئب جدٌدة بعارض أو رسوم أي ضلفر

د وعد معب ( أعالهأ) قرةوالضرائب المذكورة بالف الرسوم نرسمً على أي متخفٌض  ىرجأما إذا  - ب

ن استحقاقات م اتٌضلفرٌق األول حسم تلك التخفل ها ٌحقندصات , فعقلمنااض ورع إٌداع

 ستشاري .اال

 

 : ةاالخطارات العدلٌ -20 المادة
القانونٌة  أوالعقدٌة  هماحقوقحق من   أيبٌن الفرٌقٌن لممارستهما  ةاالخطارات العدلٌال حاجة لتبادل 

 رالمثبت بهذا العقد بمثابة أخطاعلى عنوانه  اآلخرللفرٌق فرٌق  أيمرسلة من وتعتبر أي رسالة مسجلة 

 . األحوالعدلً فً جمٌع 

 

 كام عامة : حأ (:22) ـادةملا
  .بالعمل المباشرةالمفعول عند  السارٌةااللتزام بمتطلبات الكودات   االستشاريعلى   -أ 

 مل والعلاب حصال كلً مه عورمشذا البهة لقلومات المتعمعلاو اءت ووثائق العطاالمخطط عٌإن جم -ب
حب العمل الخطٌة على ذلك صاة فقكل من األشكال إال بعد مواش ها بؤيب ري التصرؾاستشلال قٌح

. 
ع شرومعلً للفلا ذٌفنتلا ةلحرم ًف ءاطعلا قئاأو فً وث طاتطاكتشؾ أي خطؤ أو نقص فً المخ إذا -ـج

صمم من خالل س المدنهلمام لعٌ وأن, اً رفوعنها ل عمالٌقوم  بإبالغ صاحب  أن يارتشالسا لىفع ,
 المصمم بخصوصها .ع وٌتاب اءتلك األخط ٌعةبن طعصاحب العمل 

عطاء  قئاثولٌها فً ع صلمنصونتجات الصناعٌة املاواد والم دعتماالستشاري التقٌد باالى عب جٌ  -د
 ذ .التنفٌ

عتبار لدى تفسٌر الا فًذا العقد جزءا" منها وال تإخذ ه فً واردةال وٌناعنلاشكل ن : ال تناوٌعال -ـه
 مضمونه .أو روط العقد ش

 ٌنة .رقال  ضىتقلما" قس وفبالعك سكعلاو عمجال إلى ردفملا ةتنصرؾ صٌؽ -مفرد والجمع :لا  -و
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الضرٌبة العامة على المبٌعات ولن ٌتم إفراد بند ضرٌبة المبٌعات :  ٌجب أن ٌشمل السعر المقدم   -ز

 خاص بالضرٌبة. 

على االستشاري التقٌد التام بالحد االدنى للرواتب الشهرٌة للمهندسٌن العاملٌن بهذا العقد عند تقدٌم  -ح

 عرضه والذي تحدده نقابة المهندسٌن االردنٌٌن مضافة الٌه المصارٌؾ واالرباح .

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

و تحلٌل بدل أتعاب الكادر الفنً الشهري و الدعم تصاص خاالسً ورإساء إسلما وبالوضع

 المكتبً.

 ت( .لبط وط الخاصة  )إنرشلاب عذا المشروهاصة بخلاً نالف مٌٌالتقو لهٌلتؤا وطشرد دتح  -ي

مة ئق المقدقة المعلومات والوثاة ودبة من صحسنام اهارٌ التًة قٌطرلبا دكتؤلمل االع حبق لصاحٌ  -ك

 من االستشاري  .

باألعمال اإلنشائٌة  قلعتٌ امن بٌسدالصادرة عن نقابة المهن تاعلٌمتلاب مازلتالا يراشتسعلى اال  -ل

 نٌكٌة وخالفها .اكٌملاوكهربائٌة لٌة وارعماوالم

 د فً  الموادرلما ووفقا"  رؾلمشأو ا/و ممصملا سندهملٌة لوننالقاٌة ولمدنا كون المسإولٌةت  -م

عن ر بؽض النظ 0976 نةسل( 43م )رق األردنً ًنمدال ننوقا( من ال791( , )789, )( 788)

 ص .صوخلابهذا   ا العقدذه د فًٌرما 

           ثً التخرج دٌح ٌناقبٌن بمهندسرلما نع االستعاضة لمعلا بوز لصاحجٌ  -ن  

 . ت المطلوبةصااصتخالا لجام ًالمختلفة ف ندسةهت الصاصاتخً اف

 باألعدادفاً عمل كشالوأن ٌقدم لصاحب ة زماللا قٌملما زاهالج س إعداددرٌ شاري أنى االستلع  -ش

اجة حب سحز هذا الجها ادفرأ المقاول وٌتم تعٌٌن لبق نم ذ األشؽالٌفنت امجبرن عم منةازتزمة ماللا

 كلما دعت الحاجةالجهاز  ٌعاد النظر فً أعدادل, ون صاحب العممبقة سم ةقوافبم ةٌقٌقالح للعما

 زاهجن لمشروع ألعداد إضافٌة ما لة حاجةحا فً, وبإنقاصه بموافقة الفرٌقٌن أو  تهادزٌوذلك ب

 ا هواب حسب متعألا التعٌـٌن وتدفع بدل متٌ ,لك وموافقته ذب لمالعاحب ص عتناقاومقٌم لااإلشراؾ 

 . لعقدا ن هذا( مأ-3م )رق لحقن بالممبٌ

 دفعات األخرى:لا -ع

 ًاألخرى" والت ٌع " الدفعاتمجب دمرفق بهذا العق( ال4) د صرح االستشاري فً الملحق رقمقل -0

 لهذه الً صمف اً فصم وٌدرٌن ", وعلى االستشاري تقخآلى " الى دفعها إلع قافتالا تم وأ اهدفع

 أوه بلق منر اشبم ؼٌر وأ اشركل مببش دفعستت نكا وأ هاعتم دف سواء وسببها رىخألا تلدفعاا

و أ ئهمالهم أو وكمن موظفٌي و أأ مهنع بةنٌاباطن أو بل استشارٌٌن من الق , أو من هنع بةٌان

ة قد أو عملٌعلذا اه ذٌى تقدٌم العروض الخاصة بتنفلإ عوةدٌتعلق بال امٌف كذلو , مهٌلثمم

و قد ألعا امبري إلتجرتً لا تاضفاوو المأ يشارستالالى علة حاأو اإلسها فودة نزالم/ ا المناقصة

ر وفلا ىلع لواأل قلى الفرٌخطٌاً إ ٌحاً صرت مدقٌ نؤب ستشاريالٌتعهد ا امكل تنفٌذه فعالً ,جأ من

ات عفذه الده بسبل الً مفص ً ذلك على سبٌل المثال وصفاً ف امب ىدفعات أخر يأ دوجو نع

 .الً أو ثدا ٌحمهٌع أبالدفه ملزاإ ٌخرتا وأ فعدمه بالقٌا خك بتارٌذلو ىخراأل

ة أن ن هذه المادم( 0فقرة )ع/م اللفة أو إخالل بؤحكااخمللفرٌق األول فً حال حدوث أي  قحٌ -2

 حض حرٌته واختٌاره:مب كلذوو جمٌعها أ ةٌلاتال تءاارجإلا نم أٌاً  ذٌتخ

 .لعقدن ا( م/أ02) دةمالا صوصنة اعمع مراد قلعا اهذ هًنن ٌأ -2

ضعفً( مبلػ ) يواسٌ اً لؽمبد عقالا هذب جوماري بالستشة لحقمستال لػمباال نم مصخٌن أ -3

 .الدفعات الممنوعة

 ػلي ) ضعفً( مبواسٌاً مبلؽ روفلا ىلعو لوألرٌق افلاى لبؤن ٌدفع إ يراٌطالب االستش نأ -4

ى ض عللنقبلة لقاالر موافقته ؼٌذا البند به موجبب يرعات األخرى وٌقر االستشافدلا

 .ةبلطاالم هذه للمثة رٌوالف ةبجاتاالس

ألول ا قللفرٌ ٌحق لمبالػ التًا وعملفرٌقان بؤن مجادناه , ٌصرح أ( 4مراعاة الفقرة )ع/ عم

 عات األخرى.فدلا لػامبع مو( مجعفًض)    زجاوتٌ نل( 2)ع/ ةرقفلا بموجب هذه اتقاضٌه
أو ن طلباا من ٌٌنراشستمع اال رمهالتً ٌبت اٌااقتفالا عن جمٌمّ ضن ٌأ على ستشاريالفق ااوٌ -3

 اله ( أع2( و)ع/0)ع/ تقرافال ًة فدثلة لتلك الوارامم داً وام قدلعا ذاه خصٌ امٌ, ف نٌزمجهال
تنص  نأ ا ( , شرٌطةمهٌلإ رتٌن المشارقفلص ) اوصن نع اهتدش ًف ادهذه الموتقل  ى أن اللع
 ءالإهن م يق أحة بشراد مباالموحكام هذه أ ٌذنفق األول بتعلى حق الفرٌ احةاد صرالمو هذه
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لفور لى اول عاألق رٌالف دوٌزستشاري أن اال دهعٌتا كمن. لمجهزٌا أون اطبلا نمن ٌٌشاراالست
 هذهعلى  ةلمٌثبت أنها مشت امبو اوقٌع علٌهتلا ـردجمب تاٌقافتالا ههذقة ألصل مطابوكاملة  خسنب

 اد.المو
ن م يى أعلة ٌروعشملا ةضفً صفه ٌادة أعالملاص أن ٌتذرع بؤن نص خي شٌجوز أل ال -4

 صوصل المناألوا , وأن حقوق الفرٌق عهالنافذة تمن ةمظناألو ٌنانقوال تناك ذاإ ىألخرا تفعاالد
 يراالستشا هل تجاوألللفرٌق ا بترتت ق أخرى قدوقح لى أية إفاضإلاب ه هًمادة أعالٌها فً اللع

 مملكة.ً الالنافذة فة ظمنقوانٌن واألر بموجب الخآرؾ ط أي أو
 . دلعقا اذاء هحتى بعد إنه بهل عمالم ٌتو اًٌ رسا هاراتفق عاله بجمٌعالمادة أقى نص بٌ -5

 دفعات الممنوعة :لا  -ؾ
ي أبدفع  ٌعد دفع أوب قمٌ ( بؤنه لم5قم )ً الملحق رف لواأل قٌصرح االستشاري وتعهد للفر دقل -0

ر عما إذا كان ذلك قد تم من ظنلا ؽضوب, ة سطواالب أو ةً رشبام " سواء وعةممنلا تعافن " الدم
 من يأ وأبًة عنهم اٌن طن أوابلا نم نٌٌتشارسمن قبل اابًة عنه أو ٌن أو اريستشقبل اال
أي  ر الحصال السبٌل المثى علك , وٌشمل ذلول  ٌق األرفى الإل مثلٌهمم هم أوئالأو وك مهموظفٌ

لدعوة إلى با قتعلٌ املك فٌذو,  ال مأة مٌرس ةصفب ؾٌتصر كان اإذ اعم رظلنا ؽضبؾ"  ظ"مو
على  ةلاحإلفسها أو ان اودةمزلا/  ةصقانٌة الملقد أو عماصة بتنفٌذ هذا العخالروض تقدٌم الع

وتعهد  امكه فعالً , ٌذنفت أو من أجل دقعلا رامبري إلتج ًاالستشاري أو المفاوضات الت
لدفعات سواًء ا ذهل هثمم دٌتقبد ٌعن أ أوة وعمنمت ادفع يأٌم قدبت قومٌ ال بؤن رياشتساال

 يأ وأن الباطن م نٌتشارٌسا وأ هسفشاري نتقبل االسسواًء أكان ذلك من وة واسطمباشرًة أو بال
 ودٌده أو تجا العقد أهذل دٌٌتعلق بتع امٌف" ظؾوم" ى أيإل مثلٌهمم هم أوئالأو وك مهموظفٌ من

 . فٌذهتنو أده تمدٌ
 نأة المادهذه ( من 0حكام الفقرة )ؾ/بؤل إخال وأ فةي مخالأ ثودح لاح ًف لوألا ٌقرق للفحٌ -2

 :هٌارتخاو محض حرٌتهب كلذو اهعمٌج وأ ةالٌتلات اٌتخذ أٌاً من اإلجراء
 العقد.ن /أ( م02دة )لمااص عاة نصواٌنهً هذا العقد مع مر نأ - أ

 ػمبل( فًضعي )واٌس مبلؽاً  قدلعاذا وجب هبم شاريستالة لقحتمسلبالػ االم ٌخصم من نأ -ب

 الممنوعة.ات عفدال

 ػاوي ) ضعفً( مبلـسٌ ؽاً لبم روفلا وعلى ٌق األولفرلا دفع إلىٌ نٌطالب االستشاري بؤ نأ -ج

 على ابلة للنقضلقا ٌربموافقته ؼد ا البنب هذجوي بمارشتاالس رقٌوعة ونممات العفدلا

 .ةبطاله المهذ مثلل ٌةرلفوا ةابجاالست
ه هذ بٌها بموجق األول تقاضٌرفق للحٌلتً رٌقان بؤن مجموع المبالػ افلا( أدناه , ٌصرح 4مراعاة الفقرة )ؾ/ عم

 ة.عونالمم تاعالدف ػلبام عمجمووز ) ضعفً( اٌتجن ل( 2ؾ/) ةرقفلا

 أو لباطنا نن مٌٌارشستالا مع ٌبرمهالتً تفاقٌات االا مٌعأن ٌضمن ج لىي عرشاتافق االسوٌ - 3

( أعاله ) 2و)ؾ/( 0ؾ/ات )ة لتلك الواردة فً الفقرثلمما داً والعقد ما ذاه خصٌ مافٌ,  نٌمجهزلا

إلٌهما ( , شرٌطة أن تنص  راشملا الفقرتٌن صوصن نع اهدتش ًف دموالاهذه على أن ال تقل 

الء هإ من أيق حة برباشم الموادهذه فٌذ أحكام تنب ولالفرٌق األق على ح راحةص موادال ههذ

فور لا على لواأل الستشاري أن ٌزود الفرٌقاهد ٌتع امن. كٌهزمجلاو أ طنباالمن  رٌٌنشاتالسا

 هلى هذع ةمشتمل اهبت أنثٌ بماولٌها عالتوقٌع  درجمب تاٌقفاتالا هذه لصة ألقلة ومطاببنسخ كام

 .موادال

أي من  لىعٌة وعشرمال ةفصً فاله ٌضة أعادملاز ألي شخص أن ٌتذرع بؤن نص وٌجال  -4

ق الفرٌق األول ونظمة النافذة تمنعها , وأن حقألاو قوانٌنالت ناك اذإ ةعونملمت افعالدا

ألول ا قللفرٌ بتد تتررى قخأ وققحلى أي إ ةفاإلضبا ًه  هالعأ  ةلمادا المنصوص علٌها فً

 .ةكللمما ذة فًفلنااواألنظمة  ٌنانقور بموجب الآخي طرؾ أو أ يتشارسالاتجاه 

 .لعمل به حتى بعد إنهاء هذا العقدتم اٌو ارٌاً س اتهارقف عٌمجب هالدة أعماقى نص البٌ -5

 

 

 رار المخالصة : قإ (: 23ـادة )مال

إقرار مخالصة ٌثبت فٌه  لمعً صاحب الطعٌأن  ئٌةنهاللدفعة اا ؾشكل همٌدقت لاح يراشاالست على

,  قدتحقة له بموجب العالمس ػلاالمب عٌجمة لٌهائنلوا ةملاكالالتسوٌة  لٌة ٌشكنهائالدفعة ال شؾأن ك

 بموجب حقة لهستاالستشاري للمبالػ الم ضقب عدب إال ل إقرار المخالصةري مفعوٌشترط أن ال ٌسو

 .  ةعفه الدذه
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 اإلشعارات :  (:24دة )امـلا

 

 قومٌ تًلاك لتو يرشاتسالا مل إلىالع ها صاحبردٌص تًالػ اإلشعارات والمراسالت لبت

ى دل أو بإٌداعها العقد إما بالبرٌد المسجل حكامأل شاري بإبالؼها إلى صاحب العمل وفقاً ستاال

 ؽاٌة وٌتملا هذله قرٌف لك نهٌعٌآخر  ناوأي عن إلً أو بإرسالها ئٌسً لكل فرٌق منهما,رلاتب كملا

 تالٌاً : هدٌدحت

 

 .................................................................ان صاحب العمل : ونع
 
 .................................................................ي:  ستشـارن االنواع
 

  ............................................................................................ 
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 (0ق العقد رقم )حلم

 ة اإلشراؾمرحلبات االستشاري فً جاو
 : اإلشراؾ زهاج -0

والشروط المبٌنة بالملحق  تحسب المإهال عشروملألشراؾ على أشؽال ال لجهاز الفنًتوفٌر ا يراالستشا ىلع

ئم ولألجهزة اد لكشبلألجهزة المقٌمة  ةربخلانوات سواألعداد و رداوكلاهذا الملحق ً ٌحدد ف( و/أ3)رقم 

 . سًرئٌلاتب المكدعم إلى  المقٌمة إضافة رٌؼالمساندة و

 التنقػػػالت :  -ب
مقػػػيـ واجيػػػزة المكتػػػب ، ويتحمػػػؿ الغيػػػر المقػػػيـ و بتػػػوفير السػػػيارات الالزمػػػة لتػػػنقالت جيػػػازه  يقػػػوـ االستشػػػاري

 0  ذلؾالمترتبة عمى االستشاري جميع المصاريؼ 
 

 الرئٌسً : بتعم المكد

لٌه ا ف ً ع لمنص وصا إدارة جه ـاز اإلش راؾ وٌق وم بمه ام ) المهن دس( المكـتب الرئٌسـً مسـإوالً ع ـن كونٌ

ت ب كملا ًس زم م ن مهندالال  دد, كم ا ٌق وم بإٌف اد الع  عق دال اذهوالموحد للمشارٌع اإلنشائٌة  ولةقاملا دقدفتر ع

ع ت الحاج ة أو ك ل دفت رة التنفٌ ذ كلم ا  لش ـروع خ الملاة رـاـ ٌلزباألعمال الجاري تنفٌذها  صٌنــختمال ًرئٌسال

 وى م  نتس  م ىل  ٌنف  ذ حس  ب أع ن  هبؤش  روط وللعل  ى تق  دم س  ٌر العم  ل ومطابقت  ه  قٌى األق  ل للت  دقل  ع أس  بوعٌن

 . ةٌرشهال رٌرالتقان ـمض ته الزٌـاراـذه ـنـراً عٌاالستشاري تقر مدى أن ٌقــلنة علمهاارسة مم توٌاتسم

 

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

 وأ بوٌعأي ؾ فٌها تشاك وأثناء التنفٌذ , وإذارة شابملا فٌذها قبلنت ةلٌبوقا اهمولٌتش ٌخصا مٌف

 ذه العٌوب والنواقص .  فً هاللتٌاً نها خطعل مالع حباٌػ صبلٌه تعلف صنواق

 

لعقد المقاولة الموحد للمشارٌع  قاً اً وطبنٌشروع هندسٌاً وفملاب متطلبات سح اإلشراؾ على التنفٌذ -3

من خالل صاحب العمل قبل إجراء أي  مصمملا عٌق مسنتلاو لمعالب احص تاهٌجوتواإلنشائٌة 

 , و رفض أي أعمال مخالفة لوثائق عطاء التنفٌذ . ٌمامتصعلى ال ٌهتعدٌالت رئٌس

 

مال أي استكالطلب من المقاول  ها وٌقة علفاووالم لواالمق امهٌقد فٌذٌة التًنطات التطجعة المخارم -4

 تفصٌلٌة الزمه لتنفٌذ األعمال . تاططمخ

 . لاومقلا لبن قع مقوملا لىعاألبعاد ٌت ثبدقٌق فً صحة تتلا -5

وأي مواد أخرى  ةناواإلسفلت والخرس مة على الحصمةزالمخبرٌة اللا اإلشراؾ على الفحوصات -6

أي  نع لوابلٌػ المقوت األشؽال ىوتسى ملة عظفاحملل اهواصفات الخاصة بلمقتها لابوالتؤكد من مط

وفقاً لما ورد فً   لموقعستطالع ات اافحوص ةسالمن مد ك التؤكذلوكة د تحتاج إلى معالجق عٌوب

 ( من هذا العقد .01المادة )

  

ذ وأن ٌفتنال المعؤب ةعلقتمال رموألا ًفل معال رسٌ ءناثأ ملالع بمع صاحر اوتشاالستشاري ال ىلع -7

 بتقدم سٌر العمل . اً مه علٌحٌط
 

ات ٌصووالت لملعا بلصاح ةٌنلفا ةروشلما بل المقاول وتقدٌمق نلمقدمة ما ةمقترحات الفنٌلا سةارد -8

 مٌات .كلاول دااصفات وجالموالمذكورة فً  تناٌعلاوبالمواد  ما ٌتعلقٌف ةبسالمنا

 

حٌث لتوصٌة من او قاول ,ملا مع قنسٌالتبة زلمنجااإلشراؾ و التدقٌق على إجراء الكٌل لألشؽال  -9

 نجزة .ملاأو رفض أي أجزاء من األشؽال  لوبق

فات ا للمواصهتقباطممن  ؤكدتلا دعب عفلدل اصدٌقهتو , ولاقمللة ئٌاهنوال ٌق كشوؾ الدفع الدورٌةقدت -01

 ة والشروط التعاقدٌة .نٌالف

 



    
  العاصمة / محافظة النقيرة الثانوية للبنات مدرسة مشروع  تنفيذعلى  اإلشراف
 العاصمة / محافظة أم البساتين الثانوية للبنينمدرسة                                                      

 
 

 
 

18 

 ًف ةواردذ ولم تكن ٌفناء التنثأ جدتتس دً قالت ةدٌدالج األشؽال رسعاوضة المقاول فً أااقشة ومفنم -00

وفقا للفصل الثالث عشر من دفتر عقد المقاولة الموحد  مزوإجراء ما ٌل اهلالعطاء , ودراستها وتحلٌ

 للمشارٌع اإلنشائٌة.

 

ق األصلٌة ثائووالت طاخطمزمة على الالال تالٌدعتلا ٌة وإجراءرٌٌؽتلا وإعداد األوامر سةارد -02

ا" للفصل الثالث عشر من دفتر عقد المقاولة الموحد للمشارٌع قفوة ددٌجال األشؽالة عب وطبٌاستنلت

 مع صاحب العمل . قٌسنتلاة , و باإلنشائٌ

 

لصاحب  ةروشملوإبداء النصح وال واقملاومل عال بحاص نٌبقع ٌفً أي خالؾ قد  ي الفنًأٌم الردقت -03

, وإذا تمت هذه الخدمات  عوضوالم ةابعمن متل العمب وتمكٌن صاحالصحٌح  قؾوالمن العمل لبٌا

بما فٌها , دل األتعاب التً قد تترتب على ذلك بعد انتهاء مدة العمل ٌتم االتفاق بٌن الفرٌقٌن على ب

 ( من هذا الملحق .08بدالت اتعاب الزٌارات الزائدة عما هو وارد فً الفقرة )

 

من األشؽال  ءازجأ ٌة من حٌث قبول أو رفض أيصالتوة ول كشؾ بنواقص األشؽال المنجزمع -04

 لمنجزة.ا

لمعدة من او(  As Built Drawings)الً عف هذٌفجرى تن امكمشروع لهائٌة لنٌق المخططات القدت -05

 . لعمال بحصال قبل المقاول وتقدٌمها

 

 ةلافٌد كحاجه لتمد نودفترة اإلشعار بإصالح العٌوب  ءاتهـانقبـل  علـى األشؽالكشؾ قٌـام باللا -06

ام بتحضٌر لقٌا ثم دٌلبتأو ال اإلصالح د تحتاج إلىق لن أي أشؽاع لواقمحسن األداء , وإبالغ ال

ع أثناء رٌشالما اجهاتشؽال تحأ أيكذلك القٌام باإلشراؾ على و ,اإلصالحات إنجازعد ب داءاأل شهادة

بل على أن ال تزٌد عن ثالث اقم وندب اهٌعتوطب اعهن نواكمهما  اإلشعار بإصالح العٌوب رةفت

 زٌارات .

ول مقالاجهاز  ددـس وعقطلا حالـة اـهٌمبٌنـاً ف ةـٌموٌٌـة والرودت التقارٌـر الالـجالحتفـاظ بسا -07

 ٌمقدوترى أخ الٌة وأي أشؽربمخلالفحوصات او عوقلماإلى رد وتـ ًـتلا داوـدات وكمٌـات الملمعاو

 . مللعاب حاص إلى تااعجتمالاوتقارٌر ة دورٌالن التقارٌر مخ نس خمس

 

 ل ما ٌلً :مشت نأ شهرٌة علىلا التقارٌرمن  خس( ن3) إعداد وتقدٌم -08

 .بالتقاطها ل واقمالؾ لصور الفوتوؼرافٌة التً ٌكلا

 . روعمشٌخدم أؼراض ال امقرٌر موجز عن األحوال الجوٌة بت

 ٌم .قلواب سلنا حٌثٌل من فصالتب ٌخهلتار نجزةاألشؽال الم

 ل المعتمد .معلبرنامج ا نٌبو ةقهو حاصل حقٌ امل ومقارنه معلاسٌر تعلٌق على لا

 ٌخه .وامر التؽٌٌرٌة الصادرة لتاراأل

 . ةجلاعووسائل الم تمعوقالاو صقاونلاو لكاشملا نابٌ

 محضرة .لا دالموواشؾ بالمعدات المستعملة ك

 .وامهم دون ٌٌدالعلعمال االمهرة واأعداد العمال 

 تارٌخه .ل لمن قبل المقاو ةمللدفعات المستا

 ةفلاخملا ذة بخصوص الموادمتخلاا واإلجراءات هعلٌ لٌقعتلؾ بالفحوصات المخبرٌة واشك

 . تااصفوللم

 ن ( .مٌقٌمالن ) ٌأعداد المهندسٌن والفنٌٌن العامل

 . عورشملتتعلق باإلشراؾ على ا نالج شتراك بؤيالا -09

 :ةظحالم

ولم ترد ضمن الواجبات فعلى صاحب العمل تحدٌد هذه المتطلبات  خاصةتطلبت ظروؾ العمل متطلبات  إذا -0

 .االستشاري وواجبات 
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 ( 2قم )رلعقد ا ملحق
 ألداءحسن ا ةوذج كفالمن

 

 

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

 

 …............................................................ رفنارنا إعالمكم بؤن مصسٌ

 

 ..........................................................ي راشتسالكفل بكفالة مالٌة , ا دق

 

 ...................….............................( 2109 / 23 ): رقم طاءعلا صوخصب

 

 ...................................................................ى: علمتعلق باإلشراؾ لا

 

 . ًندأر نارٌد( ...............................: )بلػمب
 

 الخاصة عقدالالهندسٌة لإلشراؾ وفقاً لشروط  تامدخلاٌم دقبتري شاستالا زامتان المضلل كفالة حسن األداء باك مقلذو

 أعاله .ء اعطالب
 

 نبضة من جاراعأي م نع النظر ضؽبو , رخآو أي شرط أ حفظول طلب من قبلكم بال إنذار أو تأ ذكور لدىملاوأننا نتعهد أن ندفع لكم المبلػ 

 . يرشااالست

 

 ٌا": دئوتحدد مبلعقد ة ادم ءهانتا من اشهر الثةث دةملو إصدارها خرٌتا نم ولعفملا ةٌراس ةلافكبقى هذه التو

 .  لمعلا بحاصها بناء على طلب دٌجدأو ت دهادٌمت لم ٌتم ا.......... م ام.............. من عارٌخ .............. شهربت 

 ....................../ مصرؾ: ................... لٌع الكفٌقوت

 

 ــع: ................................ـــــفـوض بالتوقٌملا

 

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

 

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

 لة اإلشراؾ الستشاري فً مرحاأتعاب  بدل
 

 ز اإلشراؾ المقٌم :اهجل أتعاب دب  -0
وضرٌبة  ًعاعوٌضات وضمان اجتمتإجازات و من هاعبتا ٌت شهرٌة شاملة , للرواتب األساسٌة ومالدب

 ظورة .منؾ ؼٌر رٌنقالت وبدل إدارة وأرباح ومصات توبدال

 لاح ًفو ( أٌام3لفترة تزٌد على ) شرؾ تتم إجازتهملا زاهأفراد الج بدٌل ألي منر فٌتولتزم االستشاري بٌو

 أ (. / 3الملحق رقم ) ت فًددح اكم ٌنزاجالمرؾ شمال لجهازا ة بدل أتعاب أفرادفم كلسحك تلذب هماٌق مدع

 

 .ة بهااصلخاؾ شولكم اٌقدترٌخ ات اً منموٌ( 31خالل ) لمالع بحام تسدٌد جمٌع الدفعات من قبل صتٌ -2

 

تفاق بٌن الا  بعد ًسرئٌلا بتكمالو أقع اوملا نمل ً كف ت أتعابهالدبرؾ وم تخفٌض أعداد الجهاز المشتٌ -3

مشارٌع المختلفة , و لا  لعمل فًا رسٌ مدقء اإلنجاز الفعلً وتً ضوفلك ى ذلع يتشارساالو للعمحب اصا

 ؾ .إذا لم ٌتم االتفاق بٌن الفرٌقٌن , ٌحتفظ االستشاري بالجهاز الفنً كما ورد فً العقد لحٌن حل الخال

 

 لدفع :ا ةٌقرط  -4

 ةمثابت القٌ لدبلا لكامل مدة العمل وٌكون هذا قطوعري ملػ شهبمكً سلرئٌالمكتب ا فع بدل أتعابدٌ -أ

كتب لماة دعم ضاء مدانق بعد, و( /أ3) قمر حقملالً فردة الولمكتب والدعم ا ةدحدلما ةدملا ةلٌط

 اقز وفأعداد الجها ٌضفخت ببسب شهريً المكتبم الالدع ةٌمٌض قحددة فً نفس الملحق ٌتم تخفالم

 ما ٌلً:ل
 

 

عم دلا ةنسب

 للمكتب

 

= 
 إجمالً قٌمة الدعم للمكتب

 

× 
 

011% 
 وضرٌبة ٌةطلػ االحتٌااالمب دونمة العطاء ٌق

 تامبٌعلا

    

م ي ٌتالذ الشهري ادرتب الكارو× بً تدعم المكسبة ال= نيرهشلا المكتبً ض على قٌمة الدعمٌفتخلا

 عنه .ناء ستؽاال

 ه بعد تارٌخ تسلم األشؽال وٌلعقوم باألشراؾ لذي ٌا ءلق بالعطاعتتبؤي أعمال  امقٌالي رتشاساال وعلى

 ةلبأن ٌحق له المطا دون انتهاء فترة األشعار بإصالح العٌوب على أن ال تزٌد عن ثالث زٌارات *لحٌن 

سٌة ندت الهامء الخدالة على أسعار عطحمم ل هذه األعمالكلفة مث برعت, وتك ذلل ابمق ٌؾلكات ةبؤٌ

 لإلشراؾ . 

فً وارد لا لودجال بسإبقائه ح ىلفق عتملا ممقٌلهاز الجا دفع بدل أتعابٌ - ب

ذ ٌنفت ةدة ملٌط ةمٌلقاتة ابث تالدلبه اهذن وتكوأ (  – 3الملحــق رقـم )

 ع .المشرو
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 الخاص(  :302 / 34 ) رقـ المركزيالعطاء 
  العاصمة / محافظة النقيرة الثانوية لمبنات مدرسة مشروع  تنفيذ باإلشراؼ عمى             

 العاصمة / محافظة أـ البساتيف الثانوية لمبنيفمدرسة                                                       
 أ ( – 3ملحق رقم )  

 0 والمبالغ االحتياطية يعاتالمبضريبة  شامالً  بدؿ أتعاب االستشاري في مرحمة االشراؼ
المجموع 
 بالدينار

 رقمًا وكتابة
 (ج*ب*أ)

 البدؿ الشيري 
 رقمًا وكتابة

 ج

 
المدة 
 بالشير

 ب

 

 العدد

 أ

 

 رقـ مسمسؿ الوصؼ والخبرة والكوادر

 واحد 2 شير 25 مبمغ احتياطي 68860

مػػػػدني ) مينػػػػدس متفػػػػرغ  مشػػػػروعلممػػػػدير تعيػػػػيف 
( سػنة فػي 26عػف )( بخبػرة ال تقػؿ اختصاص أبنيػة

مجػػاؿ اإلشػػراؼ و/أو التنفيػػذ عمػػى مشػػاريع مشػػابية 
 وحسػػػػػػػػػػػػب الشػػػػػػػػػػػػروط الػػػػػػػػػػػػواردة فػػػػػػػػػػػػي البنػػػػػػػػػػػػد

( ويتـ احتساب بدالت األتعػاب الشػيرية ليػذا 4-4)
 / لممشروعيفالبند كما ىو مبيف في البند سابعًا. 

 أ -2

 بخبػػػػػػػػػػرة  متفػػػػػػػػػػرغ مينػػػػػػػػػػدس موقػػػػػػػػػػع / مػػػػػػػػػػدني اثناف 3 شير  23  
 مشروع  / سنوات. ( 20ال تقؿ عف ) 

3- 

بخبػػرة   متفػػرغ  مينػػدس اختصػػاص ىندسػػة كيربائيػػة واحد 2 رو شي 20  
 / لممشروعيف . سنوات (8ال تقؿ عف )

4- 

بخبػػرة   متفػػرغ مينػػدس اختصػػاص ىندسػػة ميكانيكيػػة واحد 2 رو شي 20  
 / لممشروعيف  .سنوات  (8ال تقؿ عف )

5- 

ال تقػؿ  بخبػرة  متفػرغحاسػب كميػات  ميندس مدني/ اثناف 3 شير  23  
خػػػػريي كميػػػػة سػػػػنوات أو حاسػػػػب كميػػػػات  (6)عػػػػف 
 / مشروع( سنوات . 20بخبرة ال تقؿ عف ) مجتمع

6- 

 بخبػرة متفػرغ  أبنية خريي كمية مجتمع مػدنيمراقب  اثناف 3 شير  23  
.أو مراقب عاـ بخبرة ال تقػؿ  سنوات (8)ال تقؿ عف 

 / مشروع( سنوات .20عف )

7- 

 ب -2 / مشروع4عددني اردني مف ابناء المحافظة. ف ستة 7 شير  23  
  -3 / مشروع 4عدد . ميندس حديث التخرج ستة 7 شير  23  
 -4 / مشروع 6عدد.عامؿ اردني مف ابناء المحافظة  عشرة 20 شير  23  
 ج -2 دعـ المكتب اليندسي مقطوع شير 25 ------ 
 المجموع الكمي المنقوؿ مف صفحة )        (  

 والمبالغ االحتياطية .قيمة العطاء االجمالية لالشراؼ شاممة الضريبة العامة عمى المبيعات 
 

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



    
  العاصمة / محافظة النقيرة الثانوية للبنات مدرسة مشروع  تنفيذعلى  اإلشراف
 العاصمة / محافظة أم البساتين الثانوية للبنينمدرسة                                                      

 
 

 
 

22 

 
 -مالحظػػػػات:

 رفػػاؽ شػػيادات ا بشػػكؿ شػػيري مػػع المطالبػػات سػػتالـ الرواتػػب األساسػػية لجيػػاز اإلشػػراؼ يمتػػـز االستشػػاري بتسػػميـ وا 
 وتكوف مصّدقة مف قبمو أصوليًا.

  عمى االستشاري تعييف الميندسيف حػديثي التخػرج والفنيػيف والعمػاؿ االردنيػيف مػف ابنػاء المحافظػة ذاتيػا التػي ينفػذ
( 242أعاله ، وذلؾ عمى ضوء ما ورد في نظػاـ رقػـ ) بند )ب( أ(-4ر الييـ في الممحؽ رقـ )فيو المشروع والمشا

نظػػاـ الزاميػػة تشػػغيؿ العمالػػة االردنيػة مػػف ابنػػاء المحافظػػة فػػي مشػاريع االعمػػار المنفػػذة فييػػا ضػػمف  3027لسػنة 
 أ( مف ىذا النظاـ .-5المادة )

 ؿ الشػيري ( الػواردة فػي الجػدوؿ اعػاله حسػب الحػد االدنػى لالجػور يمتـز االستشاري بتعبئػة الخانػة المتعمقػة ) بالبػد
التي يحددىا كؿ مف نقابػة الميندسػيف االردنيػيف و وزارة العمػؿ مضػافًا الييػا ىػامش ربػ  المكتػب وايػة مبػالغ تػدفع 

 حسب القوانيف الناظمة باالردف .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

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

 …..........................................الوظٌفة …........................... المفوض بالتوقٌع         
 
 

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

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

                                                                                  
 
 

 اتم وتوقٌع االستشاريخ                                                               
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 ( ب / 3رقم )العقد  قلحم
 

/ محافظح النقٍرج الثانوٌح للثناخ مدرسح  ءإنشاف على راشاإل حلحرم ًف يرل أتعاب االستشاتد خالصح

  العاصمح 

 العاصمح / محافظح ٍنأم الثساتٍن الثانوٌح للثنمدرسح                                                                

 
 قول مننم وصؾلا رقملا

 حهفص

 ٌةلاٌمة اإلجمقلا

 بةاتك ارنٌد سلف
 

0- 
 

 
 ٌبة المبٌعاترضشامالً  اإلجمالٌةمة العطاء ٌق

 والمبالػ االحتٌاطٌة.
 

    

 ران( دٌ      مجموع رقماً:  )                  لا 

 

 

    

جموع كتابة ملا 

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

  ًردنأٌنار د …………………………………………………………………………………

 

  

االستشاري:  مسا

………………………………………………………..……………………………… 

 
 

 فة: ٌظلوا……………………………………فوض بالتوقٌع: ملا

 
 

نوان: علا

……………………………………………………………………………………………… 

 
 

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

……………………….… 
 

 

 يشارتاالسع م وتوقٌتاخ

 

 

 

 

 

       بةتاوك اً مرقر نادٌالب وعجملمان ٌدو -0-مالحظة : 
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 (4ق العقد رقم)ملح

 خرىألاقرار متعلق بالدفعات إ 
 

 

 ………………………………………………………………ناهدأ ر أنا الموقع إمضائً وخاتمً فًقأ

…………………………………………………………………………………………………

.… 

 

 ….…………………………………………………… اهأدنفً ا نتموخا تنااضاءإم نالموقعٌر نحن قن

…………………………………………………………………………………………………

.… 
م ؤحك ا( وعم الً ب2ة  )عــ ٌلهندسا تلخ دماعقد ال  روط العامةشلا نم( /ع22) مقرة داما قد اطلعنا على ما ورد تحت الننأ

 باتع أو أ تراش استالاب أتع ا أو تالولعم مٌ ع ابج فٌ هر ل نق وص األ بحس  موقعلنا من قب اً عوقم فق إقراراً نرة مادلاهذه 
ل  ى " إ دفعه  ا عل  ى قاف  تالا أو اه  عفد وأي ش  ًء ذو قٌم  ة مادٌ  ة والت  ً ت  م ةأو ؼٌره  ا المباش  رة وؼٌ  ر المباش  رء الكل  وا
ل ش كبفع دس ت تكان أو  فعه ات م د ءً اوس  هادفع ت وس بب م نولرى خ عات األال دفمفصالً له ذه  اً فاً وصٌط فق" ونرنخرٌآلا

أو أي م ن م وظفٌهم أو  ارٌٌن م ن الب اطن أو نٌاب ًة ع نهمتش اسب ل ق نم  عن ا أو ب ةً ٌان أوا لن بن قمر شابر مأو ؼٌر شمبا
/  ص  ةاقلمنا عملٌ  ة د أوبتنفٌ  ذ ه  ذا العق   ةص  اض الخورع  ٌم الدق  تى ل  إدعوة ل  عل  ق باتا ٌم  ٌف كل  هم, وذٌل  ثمموكالئه  م أو 

 .فعالً ه ذفٌأجل تنن م أود عقالم ابرإلي رجتتً ات الوضاالمف أو اريشستالحالة على اأو اإل اهسنفالمزاودة 
ث ال ملا لٌبعل ى س ً ذل ك م ا ف ب تاع فد أي دوج و نل ى الفرٌ ق األول عل ى الف ور ع ٌاً إونتعهد بؤن نقدم تصرٌحاً خط كما

 ىل ق عونواف ا م ك الً ث أودح ٌم ا هأٌ ل دفعا باإلزامن  خٌارت  بالدفع أو ناامقٌ خٌك بتاروذل وصفاً مفصالً لسبب هذه الدفعات
 ان لل م ن قبالخ إ وأاله ح ال ح دوث أي مخالف ة ع مش ار إلٌه ا ألا  ةداملا تحت ةنٌبملاجراءات اإل ذخاتبال واأل ٌقالفر امٌق

 تنفٌذ كل ما ورد فً هذه المادة.ب زملتنو ها( من 0دة ) املبؤحكام ا
 

 اً فــــً            /        /ٌرحرت ٌه نوقعلعو

 

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

 

 ………………………….................……………………………المفوض بالتوقٌــــع:  مسا

 

 ......…………………………………………………………………توقٌـــع: لاب ضوفٌع المقوت

 

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

 

 ه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أيمفعات األخرى وفً حال عدم قٌالدبالق تعلما ارقرإلام قدٌت يراشتسالاى لع 

 رذا اإلقراه دمٌقمن ال وكل رار المقدم منه , قإلفً ا كلذٌذكر  أن هٌلع/ع( 22دة )امالب ةددحملاور مألمن ا

 ض.رلععن ا صلفمن قمؽلظرؾ  فً رارقع اإلضو يراشتى االسوعل ه ,رضع فضٌرس
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 ( 5)العقد رقم ق حمل

 دفعات الممنوعةلبا قرار متعلقإ

 
 

 ………………………………………………………………ناهدأع إمضائً وخاتمً فً قر أنا الموقأ
 

…………………………………………………………………………………………………

.… 

 ………………………………………………………ه نادفً أ انمتخاو نار نحن الموقعٌن إمضاءاتقن
 

…………………………………………………………………………………………………

.… 
 

 هه ذ ؤحك امب الً م عو ,(2ؾ( من الشروط العامة لعق د الخ دمات الهندس ٌة )ع-22ة )دامت الحد تروا على م ناا قد اطلعننأ

 ابع أت وأ م والتن ت عكا ءً اوس  لػب امب دفع أي  ق من ل مبؤنن ا فٌ ه قرار موقعاً من قبلنا حسب األصول , نق ر إنرفق  ةداملا

مادٌة  ول م نق م  لم نقم بتقدٌم أي شًء ذو قٌمة  و شرمبا رٌأو ؼر شمبال شكب ءً اسوها ٌرء أو ؼاب وكالأتعأو ت رااشتاس

نظ ر الض بؽ , أو  اس طةس واًء مباش رًة أو بالو ءااألشٌ ذههثل مم ٌدتق أولػ ابماله ذثل هم عفدل اتدبإعطاء وعود أو تعه

ظفٌهم أو م ون أي م  وأ مهنع  ةً اب نٌو أ طنب االن م نا ٌٌراش تاس ن قب لم  وا أعن  ةً ٌاب نو أ انن قبلتم مقد ك لذن كاا ذعما إ

 نذا ك اإ النظ ر عم ابؽ ض موظ ؾ" " يص ر أح الال لاثملا لٌلى الفرٌق األول, وٌشمل ذلك على سبوكالئهم أو ممثلٌهم إ

 ةٌ  عملد أو عق  لا اه  ذذ ٌ  تنفبة ص  اخلروض االع   دٌمتق   ىإل  ة عودٌتعل  ق بال  ا ٌم  ف , وذل  كال  تص  رؾ بص  فة  رس  مٌة  أمٌ

 .الً عستشاري أو المفاوضات التً تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفٌذه فالا على ةلاحإلا وأ هافسن دةاومزالة/صناقملا
 
اًء وس وة طس واالب ومباش رًة أ اءً س ودفعات ه ال عات ممنوع ة أو نع د بتق دٌم مث ل ه ذفد ٌم أيبؤن ال نقوم بتقدونتعهد  امك

 أو ممثل ٌهم إل ى أي "موظ ؾ" فٌم ام ئه وكال وهم أفٌظمو من ٌاً أ وأ اطنالبمن  انٌٌشارل استقب من أو قبلنا من كلذأكان 

 .  فٌذهنأو ت هدٌدمتو أٌتعلق بتعدٌل هذا العقد أو تجدٌده 

 

 /        / ٌراً فــــً           رتح عنوق ٌهوعل

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

 ……………...................……………………………………: …ـعــٌـبالتوقض م المفوسا

 ......…………………………………………………………………قٌـــع: وقٌع المفوض بالتوت

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

 

تع اب أو أي أ أوالت ومأي عع فبد مهٌاق دمعل حا وفًعة ونمملت الدفعابا قلتعلماقرار إلا مٌالستشاري تقدا ىلع * 

 رإلق راا ادم ه ذق ٌ وك ل م ن ال , ن هم ملمق دا راراإلق  ًف /ؾ( علٌ ه أن ٌ ذكر ذل ك 22الم ادة )بمن األمور المحددة 

 ض.العرعن ل صفمنق ؽلمر فً ظرؾ راقاإلي وضع تشارٌرفض عرضه , وعلى االسس
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 لمحالةحكومٌة الا طاءاتعلا   -(    0)  رقم جدول
 كما هو مبٌن أدناه : اهٌلع ةلاحملا ةٌموكحت الاطاءبئة حجم االلتزام عن الععاالستشارٌٌن المشاركة بهذا العطاء ت ب من جمٌعلطٌ
 
 

 
 سلسلتم

 
 طاءلعا سمم وأقر

  ارنٌبالد م الحالًااللتزا نسبة حجم
 م صاحب العملسأ

 
 رٌخات

 رةاشالمب

 
 العطاء ةدم

 ةلٌصاأل

از رٌخ إنجتا
 توقعلمل اعملا

ة اإلنجاز بسن ٌهمالك اؾ رشإ ٌممصت  
 لتارٌخه

    

          

          

          

          

          

 إذا كان النموذج ال ٌكفً , ٌمكن إرفاق صورة عنه .حظة : الم
 بالكامل مسئولٌتهاوأتحمل  أشهد أن المعلومات المبٌنة أعاله صحٌحة ودقٌقة

 المفوض بالتوقٌع : أسم                     

 

 اتم :خالو عـــقٌـلتوا          
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 إسسًلما ضعولا   -(    2)  مقر لدوج
 

 لمكتب .ا وأ ةكشرلا اوكرت وأ احقوتلا نٌالذ ءاكرشلا ءامن أساٌب عم سًسإمكة بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبٌن أدناه والمتعلق بالوضع الارمشال جمٌع االستشارٌٌن نم بلطٌ

 
اء مسأ لسلستم

الشركاء 

بتارٌخ آخر 

 تعدٌل

 وأ ماء الشركاء الذٌن تركوا الشركةسأ

 كتبلما

ا وقتحال ٌنلذا ماء الشركاءسأ كباب الترسأ ٌخ التركتار

 تببالمكو ركة أشلاب

رٌخ ات

 قاللتحاا

       

       

       

       

 -حظات :الم

  مسئولٌتها بالكامل .أتحمل و ةدقٌقو حةٌحصعاله أ مبٌنةت اللومامعالأن اشهد                  جدد .ء الخبرة للشركالدات ااهشو ةٌتاذلا ةرٌسلا تاداهق شفرت -0

 قٌع :وض بالتومفالسم أ                     رة الصناعة والتجارة بؤسماء الشركاء عند التؤهٌلازولمهندسٌن وابة نقا ندة مهاش فقرت -2

 م :والخاتع وقٌـــتلا                  . ٌاً لاح ءاكرشال ءامسبؤو                 
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 رإساء االختصاص    -(    3جدول رقم ) 
حالٌـٌن والذٌن تركوا العمل وبٌان التعدٌالت التً جرت بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبٌن أدناه والمتعلق  برإساء االختصاص ومساعدٌهم ال ٌنالمشارك االستشارٌٌنٌطلب من جمٌع 

 علٌهم منذ آخر تؤهٌل خاص بكل منهم
 

تارٌخ الترك إذا تؽٌر  أسباب الترك

 أي منهما

 أسم رئٌس االختصاص 

 بتارٌخ آخر تعدٌل

 مسلسل االختصاص أسم رئٌس االختصاص الحالً تارٌخ االلتحاق

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 -مالحظات :
 بالكامل  مسئولٌتهاأشهد أن المعلومات المبٌنة أعاله صحٌحة ودقٌقة وأتحمل   ترفق شهادة السٌرة الذاتٌة وشهادات الخبرة للكوادر الجدٌدة بعد آخر تؤهٌل.  -0

 أسم المفوض بالتوقٌع :                        باالختصاصات وأسماء المهندسٌن . ترفق شهادة من نقابة المهندسٌن -3

 التوقٌـــع و الخاتم :                    
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 يرهشال كادرالب اعأت للٌتح   -(    4ل رقم ) ودج

 
وصؾ الوظٌفً لا رقملا

 للكادر

راتب لا

 األساسً

ان مض عالواتلا

 ًعامتجا

ل إجازة دب ضرائبلا

 ادٌة ومرضٌةع

دل ب* 

 تنقالت

 دل** ب

 نكس

 اتدمخ

 صارٌؾوم

 *** 

 رىخأ

أرباح  

% 

 لمجموعا

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

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

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

 يطلب من االستشاري تحديد البنود التي تدخل ضمن هذا البند . ***
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 دعم المكتبًلا أتعاب لدتحلٌل ب   -(    5ل رقم ) ودج

 
 عقدلاب دةدحملفة لكامل المدد الكلا وصؾ الوظٌفً للكادرلا رقملا

  اإلشراؾارة جهاز دإ 0

  متهالنقت فةموقع مع كلة الارزٌل ٌسٌـٌنرئلا نٌسندهملا دإٌفا ةفكل*   2

  تلملفاا أورٌر اقلتعداد اإ فةلك 3

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

  ح ابرألاومصارٌؾ لا 5

  خرىأ**   6

  مجموع لا 7

 % االحتٌاطً بلػ لموات عابٌلما ةبٌرضن دوب اءعطلاة مٌقة الدعم المكتبً من كامل بسن 8

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

 ل ضمن هذا البند .ستشاري تحديد البنود التي تدخ** يطلب من اال
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 شروط المشاركة 
 ( :302/ 34 ) رقـ المركزيلمعطاء 

  العاصمة / محافظة النقيرة الثانوية لمبنات مدرسة مشروع  تنفيذ عمى الخاص باإلشراؼ  
 العاصمة ظة محاف /أـ البساتيف الثانوية لمبنيفمدرسة                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تػػدعى المكاتػػب اليندسػػية والشػػركات االستشػػارية المؤىمػػة لػػدى دائػػرة العطػػاءات الحكوميػػة فػػي مجػػػاؿ اواًل:

نييف بموجػب شػيادة حديثػة صػادرة عػف ىػذه قابة الميندسيف األردلدى ن      بالفئة األبنية والمصنفة
 -: نسخ المناقصة وفؽ اآلتي سحب                    النقابة اعتبارًا مف

 -: المطموبة واألعماؿوصؼ المشروع  ثانيًا:
 

النقيرة الثانوية لمبنات عمى قطعة المشروع عبارة عف انشاء مدرسة :النقيرة الثانوية لمبنات مدرسة 
 البويضة مف اراضي الموقر قرية النقيرة . 4ض رقـ حو  486االرض رقـ 

 اعماؿ المشروع : -

 ( يتألؼ الييكؿ االنشائي لممبنى الرئيسي مف حصيرة خرسانية مسمحةRaft Foundation اما )
 Stripبالنسبة لغرفة الحرس والمقصؼ يتألؼ الييكؿ االنشائي مف قواعد خرسانية شريطية مسمحة 

Footing لربط االرضية ، ويت عزؿ االساسات ضد الماء باستعماؿ مادة ومجموعة مف جسور ا
 الدىاف البيتوميني .

  ترتفع المباني عمى مجموعة مف االعمدة والجدراف المسمحة واالستنادية ) خمفيا طمـ( والتي تستند
التي تحمؿ بدورىا مجموعة مف  Drop Beamsعمييا مجموعة مف الجسور المخفية والساقطة 

 .Ribbed Slabوعقدات اخرى مفرغة  Solid Slabsتة العقدات المصم
 . المباني مقطعة بقواطع مف الطوب الخرساني الداخمية والخارجية ومعزوؿ حراريًا 
  تشمؿ اعماؿ التشطيبات الجدراف بشكؿ عاـ ، قصارة ودىاف وسيراميؾ جدراف وحسب المبيف بجداوؿ

 التشطيبات والمخططات المعمارية .
 اف وقصارة حسب جداوؿ التشطيبات.االسقؼ تكوف مف دى 
  وفيما يتعمؽ باالرضيات فيي بشكؿ عاـ مف بالط البورسالف او الجرانيت او الحجر والبانيؿ بورسالف

 او جرانيت وحسب المبيف بجداوؿ الكميات والمخططات والتفاصيؿ المعمارية .
 . االبنية مكسوة مف الخارج بالحجر الطبيعي حسب التفاصيؿ المعمارية 
 لتصاويف مدىونة مف الداخؿ بدىاف مقاـو لمعوامؿ الجوية الخارجية .ا 

 كما يشمؿ المشروع اعماؿ خارجية تشمؿ ما يمي :
 اسوار خارجية . - أ

 مدرجات جموس خارجية . - ب

 مظالت خارجية . - ت

 ممعب رياضي . - ث

 اعماؿ ارصفة خارجية . - ج

 مواقؼ سيارات . - ح

 طاء مف االعماؿ المدنية والمعمارية والكيربائية يشمؿ العمؿ تنفيذ كافة االعماؿ المطموبة في ىذا الع
والميكانيكية ، واعماؿ التشطيبات ، الواجيات الحجرية ، االعماؿ الخارجية ، الممعب ، مواقؼ السيارات 
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 ، الساحات ، االسوار .... الخ حسب المخططات وجداوؿ الكميات والمواصفات التقنية المرفقة .
 ى رئيسي + غرفة حارس + مقصؼ + اعماؿ موقع عاـ .يتكوف المشروع مف انشاء : مبن 
 : يتكوف البناء الرئيسي مف اربع طوابؽ ) ارضي + اوؿ +ثاني + ثالث ( بمساحات موزعة كما يمي 

 . 3ـ882.48الطابؽ االرضي بمساحة  .2

 .3ـ 847.38الطابؽ االوؿ بمساحة  .3

 .3ـ 847.38الطابؽ الثاني بمساحة  .4

 .3ـ 847.38الطابؽ الثالث بمساحة  .5

 .3ـ 77.66مكرر ادراج بمساحة  .6

 .3ـ 29.50المقصؼ بمساحة  .7

 .3ـ 29.50غرفة الحارس بمساحة  .8

 .3ـ 4094.64ة مع غرفة الحارس والمقصؼ المساحة االجمالية التقريبي .9

 
:المشروع عبارة عف انشاء مدرسة اـ البساتيف الثانوية لمبنيف  : أـ البساتيف الثانوية لمبنيفمدرسة 

 القاليد . 5حوض رقـ  –مف اراضي ناعور قرية اـ البساتيف  62ض رقـ عمى قطعة االر 
 اعماؿ المشروع : -

  يتألؼ الييكؿ مف مجموعة مف القواعد الخرسانية المسمحة المنفصمة والمتصمةIsolated/ 

Combined and Strip Footings   ومجموعة مف جسور الربط االرضية ويتـ عزؿ االساسات
 دة الدىاف البيتوميني .ضد الماء باستعماؿ ما

  ترتفع المباني عمى مجموعة مف االعمدة والجدراف المسمحة واالستنادية ) خمفيا طمـ( والتي تستند
التي تحمؿ بدورىا مجموعة مف  Drop Beamsعمييا مجموعة مف الجسور المخفية والساقطة 

 .Ribbed Slabوعقدات اخرى مفرغة  Solid Slabsالعقدات المصمتة 
 ي مقطعة بقواطع مف الطوب الخرساني الداخمية والخارجية ومعزوؿ حراريًا .المبان 
  تشمؿ اعماؿ التشطيبات الجدراف بشكؿ عاـ ، قصارة ودىاف وسيراميؾ جدراف وحسب المبيف بجداوؿ

 التشطيبات والمخططات المعمارية .
 .االسقؼ تكوف مف دىاف وقصارة حسب جداوؿ التشطيبات 
 فيي بشكؿ عاـ مف بالط البورسالف او الجرانيت او الحجر والبانيؿ بورسالف  وفيما يتعمؽ باالرضيات

 او جرانيت وحسب المبيف بجداوؿ الكميات والمخططات والتفاصيؿ المعمارية .
 . االبنية مكسوة مف الخارج بالحجر الطبيعي حسب التفاصيؿ المعمارية 
  الخارجية .التصاويف مدىونة مف الداخؿ بدىاف مقاـو لمعوامؿ الجوية 

 كما يشمؿ المشروع اعماؿ خارجية تشمؿ ما يمي :
 اسوار خارجية . - أ

 ممعب رياضي . - ب

 اعماؿ ارصفة خارجية . - ت

 مواقؼ سيارات . - ث

 اعماؿ خزاف الماء . - ج

  يشمؿ العمؿ تنفيذ كافة االعماؿ المطموبة في ىذا العطاء مف االعماؿ المدنية والمعمارية والكيربائية
لتشطيبات ، الواجيات الحجرية ، االعماؿ الخارجية ، الممعب ، مواقؼ السيارات والميكانيكية ، واعماؿ ا

 ، الساحات ، االسوار .... الخ حسب المخططات وجداوؿ الكميات والمواصفات التقنية المرفقة .
 . يتكوف المشروع مف انشاء : مبنى رئيسي + غرفة حارس + مقصؼ + اعماؿ موقع عاـ 
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 اربع طوابؽ ) ارضي + اوؿ +ثاني + ثالث ( بمساحات موزعة كما يمي : يتكوف البناء الرئيسي مف 
 . 3ـ::.8:9الطابؽ االرضي بمساحة  .:

 .3ـ 2:.880الطابؽ االوؿ بمساحة  .20

 .3ـ 2:.880الطابؽ الثاني بمساحة  .22

 .3ـ 2:.880الطابؽ الثالث بمساحة  .23

 .3ـ 77.23مكرر ادراج بمساحة  .24

 .3ـ 29.50المقصؼ بمساحة  .25

 .3ـ 29.50مساحة غرفة الحارس ب .26

 3ـ 4326.75المساحة االجمالية التقريبية مع غرفة الحارس والمقصؼ 
 المالي طريقة تقديـ العرضثالثًا: 

فػػي  اعػػويػػتـ تسػػميمو فػػي الموعػػد المحػػدد يػػتـ ايد مغمػػؼ مغمػػؽيطمػػب تقػػديـ عػػرض مػػالي فػػي  :4-2
الستشػاري واسػػـ مغمػؼ اسػـ االصػندوؽ العطػاءات لػدى دائػرة العطػاءات الحكوميػة ويكتػب عمػى 

 .ويكتب عمى المغمؼ عبارة "عرض مالي لمرحمة االشراؼ"  ورقـ العطاء
 العرض المالي :4-3

 -يجب اف يشتمؿ العرض المالي عمى: .2
تقػػديـ العػػرض المػػالي عمػػى النمػػوذج المخصػػص فػػي اتفاقيػػة الخػػدمات اليندسػػية  -

 (.3لالشراؼ عمى مشروع )ع
 ز االشراؼ المقيـ.تقديـ تحميؿ مالي مفصؿ لرواتب جيا -
تقديـ وتحميؿ مػالي مفصػؿ لػدعـ المكتػب الرئيسػي وبحيػث يكػوف الػدعـ المكتبػي  -

 شامال لكافة المتطمبات.
أو ضػرائب نتيجػة  رسػـواف تكوف االسعار الواردة في العرض المالي شاممة أليػة  -

 العمؿ في ىذه االتفاقية.

 0جياز االشراؼ المقيـ لممشروع  :4-4
ري أف يقـو بتعييف جياز اإلشراؼ المقيـ لممشروع وحسب ما ىو وارد يطمب مف اإلستشا

أ( شريطة أف يػتـ مقابمػة الكػادر الػوارد أدنػاة وأخػذ -4أدناة وحسب الممحؽ رقـ )
عتمادىـ مف قبػؿ صػاحب العمػؿ قبػؿ االموافقة المسبقة عمى تعييف باقي الكادر و 

  0المباشرة بالعمؿ
 0مدير المشروع ( 4-4/2)

( سنة في مجاؿ 26ف )ػ( بخبرة ال تقؿ ع2اردني الجنسية عدد )اختصاص أبنية  مدنيدس تعييف مين
 يفعمى أف تتضمف الخبرة العممية مشروع المشابيةالتنفيذ أو االشراؼ أو كمييما عمى مشاريع االبنية 

نو ، وأمتفرغ وبدواـ رسمي كامؿ  ، المشروع موضوع البحثوطبيعة األعماؿ في عمى االقؿ بمثؿ حجـ 
ال يجوز لممستشار بأي حاؿ استبداؿ مدير المشروع خالؿ فترة اإلشراؼ إال إذا قدـ المستشار أسباب 
مقنعة وحقيقية يقتنع بيا صاحب العمؿ مع تقديـ البديؿ المناسب الذي يجب أف يوافؽ عميو صاحب 

 العمؿ قبؿ أف يترؾ مدير المشروع األصيؿ .
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 0( 3ميندس موقع / مدني ) (3-/4-4)  
في مجاؿ التنفيذ أو  . واتسن (20( بخبرة ال تقؿ عف )3تعييف ميندس مدني اردني الجنسية عدد ) 

عمى  يفعمى اف تتضمف الخبرة العممية مشروع  المشابية االشراؼ أو كمييما عمى مشاريع االبنية
  المشروع موضوع البحث.وطبيعة األعماؿ في  االقؿ بمثؿ حجـ 

 0( 2عدد) كيرباءميندس  (4-4/4)   
في  وات( سن8( بخبرة ال تقؿ عف )2لجنسية عدد )اأردني  كيربائيتعيف ميندس 

 . (المشابية األبنيةمجاؿ التنفيذ أو األشراؼ أو كمييما معا عمى مشاريع 
وطبيعة األعماؿ  عمى األقؿ بمثؿ حجـ  يفعمى اف تتضمف الخبرة العممية مشروع 

 .ير الثالثالشيبدأ عممو مف  المشروع موضوع البحثفي 
 .( 2عدد)ميكانيؾ ميندس (4-4/5) 

في  وات( سن8( بخبرة ال تقؿ عف )2لجنسية عدد )اأردني  ميكانيؾ تعيف ميندس 
 .المشابية األبنيةمجاؿ التنفيذ أو األشراؼ أو كمييما معا عمى مشاريع 

وطبيعة األعماؿ  عمى األقؿ بمثؿ حجـ  يفعمى اف تتضمف الخبرة العممية مشروع 
 .ير الثالثيبدأ عممو مف الش المشروع موضوع البحثي ف

 0( 3عدد)حاسب كميات  (4-4/6)  
خريي كمية أو حاسب كميات  واتسن (6)ال تقؿ عف بخبرة  حاسب كميات/ ميندس مدني تعيف

 .(3عدد) لجنسيةاأردني ( سنوات 20بخبرة ال تقؿ عف )مجتمع 
 0( 3عدد) مراقب أبينة (4-4/7) 
.أو مراقب  سنوات (8)ال تقؿ عف  بخبرة متفرغ  نية خريي كمية مجتمع مدنيأبمراقب  فيتعي

 .(3عدد) لجنسيةاأردني ( سنوات 20عاـ بخبرة ال تقؿ عف )
 0( 7عدد) فني (4-4/8) 
 .(7عدد) لجنسيةاأردني  فنيف يتعي
 .(20عدد ) حديث التخرجميندس  (4-4/9)  

 .(  20ميندسيف حديثي التخرج عدد )ف يتعي
 .(20عدد ) عماؿ اردنييف (:/4-4) 
 .(  20عماؿ اردنيي الجنسية عدد )ف يتعي

  مالحظو:
  أ(-4ستشاري بتعيف كامؿ الكادر المطموب في ممحؽ أألتفاقية رقـ )االيجب أف يمتـز 

 
 وصؼ الخدمات اليندسية وواجبات المستشار خالؿ مرحمة االشراؼ :رابعا

سػػية،  االشػراؼ عمػػى تنفيػذ االعمػػاؿ الموصػوفة فػػي دعػػوة اضػافة لمػػا ورد فػي اتفاقيػػة الخػدمات اليند 
 العطاء اعاله وكؿ ما يمـز الكماؿ تنفيذ اعماؿ المشروع:
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 دعـ المكتب الرئيسي ويشتمؿ عمى :5-2

زيػػػارات دوريػػػة لميندسػػػي المكتػػػب الرئيسػػػي رؤسػػػاء اقسػػػاـ االختصػػػاص والميندسػػػيف  .2
ط لموقػػع مشػػروع التنفيػػذ كممػػا الرئيسػػييف وحسػػب االختصاصػػات الػػواردة فػػي ىػػذه الشػػرو 

دعت الحاجة لػذلؾ بمعػدؿ ال يقػؿ عػف زيػارتيف شػيريا ويضػمف المكتػب االستشػاري ىػذه 
 الزيارات في التقارير الشيرية.

تأميف االعماؿ الفنية اليندسية والمكتبية والقرطاسية واالدارية واعماؿ السكرتارية والطباعػة  .3
 ؿ عمى اكمؿ وجو.في المكتب والموقع والالزمة التماـ العم

دراسة وتدقيؽ وتقديـ التوصػيات الالزمػة لمعػروض الفنيػة المقدمػة مػف المقػاوؿ فيمػا يتعمػؽ  .4
( وأخػػذ موافقػػة المالػػؾ المسػػبقة قبػػؿ Shop drawingبػػالمواد والمخططػػات التفصػػيمية )
 (.Submitalsالموافقة لممقاوؿ عمى المواد )

  فيذ وتزويد المقػاوؿ بالمخططػات والتفاصػيؿ اجراء التعديالت الضرورية لمتصاميـ اثناء التن .5

لمتنفيػػذ شػػريطة اف يقػػوـ المستشػػار بأخػػذ الموافقػػة عمييػػا مػػف المالػػؾ قبػػؿ اصػػدار التعميمػػات 
 لممقاوؿ.

 برمجة وتخطيط تابع لمكتبو بخبرة متابعة لميندس برمجة وتخطيط الموقع مف قبؿ ميندس .6

 .سنوات 20ال تقؿ عف  

 
 شروط خاصة اضافية :خامسا

عمى المنػاقص تقػديـ نسػخة الوثػائؽ االصػمية كاممػة وبحيػث تكػوف موقعػة منػو ومختومػة  (:6-2)
 بختـ المكتب.

يطمب مف المكاتب اليندسية والشركات االستشارية تبميغ دائرة العطاءات الحكومية عف أي  (:6-3)
ت ي عطػػاء مػػف عطػػاءات الخػػدماأل التقػػدـتغييػػر يطػػرأ عمػػى كوادرىػػا الفنيػػة الرئيسػػية بعػػد 

اليندسػػػية وبخػػػالؼ ذلػػػؾ سػػػيتـ حرمػػػاف المكتػػػب اليندسػػػي أو الشػػػركة االستشػػػارية مػػػف 
 المشاركة بالعطاء.

لكافػػة الرسػػـو والضػػرائب والضػػماف االجتمػػاعي وايػػة عمػى المنػػاقص اف يكػػوف سػػعره شػػامال  (:6-4)
 .( الضريبة العامة عمى المبيعاترسـو و / او ضرائب اخرى ) بما فييا 

تقديـ كشؼ بالرواتب التي سيتـ دفعيػا لمجيػاز الفنػي المشػرؼ مفصػال فيػو  عمى المناقص (:6-5)
قيمػػة الراتػػػب االساسػػػي، الضػػػرائب، العػػالوات، الضػػػماف االجتمػػػاعي، المواصػػػفات والسػػػكف 

 والتزاـ بتقديـ وصوالت الدفع التي يتـ بموجبيا دفع الرواتب لمجياز العامؿ شيريا.
المسػاندة التػي سػتقـو بزيػارة المشػروع كػؿ اسػبوعيف  عمى المناقص تقػديـ كشػؼ بػاالجيزة (:6-6)

 وحسب شروط العقد، شريطة اف تتوفر لدييـ خبرة في مشاريع مماثمة.
عمػػى المنػػاقص القيػػاـ بتكميػػؼ االجيػػزة الفنيػػة بالواجبػػات والمسػػؤوليات المناطػػة بيػػا خطيػػا  (:6-7)

 وارساؿ نسخة مف ىذا التكميؼ الى الوزارة.
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وقع مف قبػؿ اجيػزة االشػراؼ اال بعػد التوقيػع عمػى نمػوذج المغػادرة المعتمػد عدـ مغادرة الم (:6-8)
 وتوثيؽ ذلؾ ضمف سجؿ ليذه الغاية.

 يكوف جياز االشراؼ المقيـ متفرغا تماما لممشروع وبدواـ كامؿ ثماف ساعات يوميا. (:6-9)
وسػػاعة تػػدويف اسػػماء الزائػػريف فػػي سػػجؿ خػػاص ليػػذه الغايػػة مبينػػا فيػػو سػػاعة الحضػػور  (::-6)

 المغادرة والجية التابعة ليا واالمور التي تـ بحثيا.
يجب اف ال يقؿ عدد ساعات الدواـ الرسمي لجياز االشراؼ المقيـ فػي الموقػع بػدواـ كامػؿ  (:6-20)

( ساعة عمؿ اسبوعيا عمما بانو لف يتـ دفع أي اجر اضػافي عػف أي 59وبتفرغ تاـ عف )
 ؿ خالؿ االعياد والعطؿ الرسمية.عمؿ خارج اوقات الدواـ الرسمي وأي عم

عػػدـ السػػماح بتسػػمية أي مينػػدس رئيسػػي )رئػػيس اختصػػاص( يعمػػؿ فػػي مكتػػب ىندسػػي  (:6-22)
مؤىؿ ضمف الكادر اليندسي المسػمى عمػى عطػاء لمكتػب وخػر ويسػم  بتسػمية اشػخاص 
مػػف مكاتػػب غيػػر مؤىمػػة لػػدى دائػػرة العطػػاءات الحكوميػػة أو مػػف مكاتػػب مؤىمػػة فػػي مجػػاؿ 

 لمتخصصة )يقصد بذلؾ جياز االشراؼ المقيـ لممشروع(.اليندسة ا
اف المكتب اليندسي مسؤوؿ عف توفير الجياز المسمى لمعطاء وعمى صاحب العمؿ ابالغ  (:6-23)

دائرة العطاءات عف أي تقصير مف جانب المكتب في توفير أي مػف افػراد الجيػاز الرئيسػي 
 المسؤوؿ عف تنفيذ المشروع.

كتب اليندسي والميندس المسمى تعيد موقع مػف كمييمػا لاللتػزاـ بالعمػؿ عمػى اف يقدـ الم (:6-24)
المشػػروع فػػي حالػػة احالػػة العطػػاء عمػػى المكتػػب وحسػػب النمػػوذج المرفػػؽ وذلػػؾ بعػػد احالػػة 

 العطاء وعند تسمية الميندسيف المقيميف عمى المشروع ألخذ موافقة صاحب العمؿ.
ي الػذي يفقػد تأىيمػو الصػادر بموجػب تعميمػات تأىيػؿ لف يػتـ احالػة العطػاء عمػى االستشػار  (:6-25)

أو يصػدر بحقػو قػرار بالحرمػاف مػف  7::2المكاتب اليندسية والشركات االستشارية لسنة 
المشػػاركة بالعطػػاء خػػالؿ الفتػػرة مػػا بػػيف تػػاريخ اعػػالف طػػرح العطػػاء وتػػاريخ قػػرار االحالػػة، 

ي مػف المشػاركة بالعطػاء، مػف االستشػار  ـوبناء عميػو سػوؼ يسػتبعد العػرض المػالي المقػد
دوف أف يكػػػوف لالستشػػػاري الحػػػؽ بػػػاالعتراض أو بػػػالرجوع عمػػػى صػػػاحب العمػػػؿ أو دائػػػرة 

 العطاءات الحكومية بأي مطالبة مالية أو قانونية.
تعتمد الشروط التالية كشروط خاصة باالتفاقية واف مػا يػرد فػي ىػذه الشػروط مػف اضػافات  (:6-26)

امػػة التفاقيػػة الخػػدمات اليندسػػية يعتبػػر سػػائدا ويؤخػػذ بػػو أو تعػػديؿ عمػػى مػػواد الشػػروط الع
بالقػػدر الػػذي يفسػػر أو يضػػيؼ أو يعػػدؿ عمػػى تمػػؾ المػػواد وقػػد اعتمػػدت نفػػس ارقػػاـ مػػواد 

 الشروط العامة التفاقية الخدمات اليندسية.
 -(: بدؿ االتعاب:28المادة ) 
 تضاؼ الى ىذه المادة الفقرات التالية: .2

رفػاؽ تحميػؿ مػػع عرضػو حسػب الجػػداوؿ المرفقػة رقػػـ يطمػب مػف االستشػػاري ا أ.
( مبينػػا فييػػا بػػدالت اتعػػاب الكػػوادر ودعػػـ المكتػػب الػػرئيس وأي 7( ورقػػـ )6)

بشكؿ تفصػيمي وبيػاف   (26أ( صفحو )-4بنود اخرى واردة في الممحؽ رقـ )
نسبة بدؿ دعـ المكتب الرئيسي مف قيمة العطاء االجمالية واذا تبيف اف ىػذه 
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ر واقعيػػة أو غيػػر منطقيػػة أو غيػػر واضػػحة أو مبػػالغ فػػي كمفػػة التحاليػػؿ غيػػ
بعػض بنودىػا فعنػدىا سػيتـ اسػػتبعاد العػرض المقػدـ مػف االستشػػاري دوف اف 
يحػػؽ لػػو االعتػػراض أو المطالبػػة بػػأي تكػػاليؼ ميمػػا كػػاف نوعيػػا بسػػبب ىػػذا 

 االجراء.
ي ( بػػدؿ اتعػػاب االستشػػاري فػػ4أ( مػػف ممحػػؽ االتفاقيػػة رقػػـ )-5يمغػػى البنػػد ) ب.

 -مرحمة االشراؼ ويستعاض عنو بما يمي:
يدفع بدؿ اتعاب المكتب الرئيسي كمبمػغ شػيري مقطػوع لممػدة التػي يسػتغرقيا  

مقاوؿ تنفيذ المشروع لحيف انجاز االعماؿ وتسميميا تسميما أوليا ويكوف ىذا 
البدؿ ثابت القيمة طيمة المدة المحددة لدعـ المكتب والواردة فػي الممحػؽ رقػـ 

عد انقضاء مدة دعػـ المكتػب المحػددة فػي نفػس الممحػؽ فعنػدىا يػتـ أ( ب-4)
تخفيض قيمة الدعـ المكتبي الشيري بسبب تخفيض اعػداد الجيػاز وفقػا لمػا 

 يمي:
 %200×    اجمالي قيمة الدعـ لممكتبنسبة الدعـ لممكتب =   
 دوف المبالغ االحتياطية  اإلجمالية قيمة العطاء   

رواتػب × المكتبي الشيري= نسبة الدعـ المكتبي التخفيض عمى قيمة الدعـ 
الكادر الشيري الذي يتـ االستغناء عنو وعمػى االستشػاري القيػاـ بػأي اعمػاؿ 
تتعمؽ بالعطاء الذي يقـو باالشراؼ عميو بعػد تػاريخ التسػميـ االولػي لالشػغاؿ 
لحػػيف التسػػميـ النيػػائي دوف اف يحػػؽ لػػو المطالبػػة بأيػػة تكػػاليؼ مقابػػؿ ذلػػؾ 

كمفة مثؿ ىذه االعماؿ محممة عمى اسػعار عطػاء الخػدمات اليندسػية وتعتبر 
 لالشراؼ.

 :مدة تسديد الدفعات ج.
يتعيف عمى صاحب العمػؿ اف يػدفع اسػتحقاقات االستشػاري الشػيرية بموجػب  

( يومػػا مػػف تػػاريخ تسػػميـ شػػيادة 56شػػيادة دفػػع يقػػدميا االستشػػاري خػػالؿ )
( يومػػا مػػف تػػاريخ تسػػميميا 70) الػػدفع وفػػي حػػاؿ الدفعػػة النيائيػػة خػػالؿ فتػػرة

واذا تأخر صاحب العمؿ عف صػرؼ الػدفعات المسػتحقة خػالؿ الفتػرات المنػوه 
عنيا فػي ىػذه الفقػرة يترتػب عميػو اف يػدفع الػى االستشػاري الفائػدة القانونيػة 
عنيػػا وذلػػؾ عػػف جميػػع المبػػالغ غيػػر المدفوعػػة اعتبػػارا مػػف انتيػػاء الميمػػة 

 المحددة لدفعيا.
ؿ االستشػاري والشػخص المسػمى مسػؤولية دقػة وصػحة المعمومػات المقدمػة فػي ىػذا يتحم (:6-27) 

الخصوص عمما باف لدائرة العطاءات الحكومية/لجنة العطػاءات المركزيػة الحػؽ فػي الطمػب 
مف االستشاري تقديـ الوثائؽ االصمية ليذه المعمومات لالطػالع عمييػا والتأكػد مػف صػحتيا 

 وذلؾ قبؿ صدور قرار االحالة.
يحؽ لصاحب العمؿ الغػاء العطػاء دوف ابػداء االسػباب وبػدوف اف يترتػب عػف ىػذا االلغػاء  (:6-28)

 أية مطالبات مالية أو قانونية ألي مف المشاركيف بالعطاء.
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يجػػب اف يكػػوف جيػػاز االشػػراؼ عمػػى المشػػروع متفرغػػا لمعمػػؿ بػػدواـ رسػػمي كامػػؿ وحسػػب  (:6-29)
ؽ عميػو مػف االستشػاري وصػاحب العمػؿ وتكػػوف برنػامي العمػؿ المقػدـ مػف المقػاوؿ والموافػ

أ( -4اعداد ىذا الجيػاز حسػب مػا ىػو مبػيف فػي نمػوذج العػرض المػالي المرفػؽ )الممحػؽ 
أ( بػػانيـ غيػػر -4فيمػػا عػػدا ميندسػػي الكيربػػاء والميكانيػػؾ اذ ورد نػػص فػػي ممحػػؽ رقػػـ )

عػف ثػالث متفرغيف عمى اف يتـ تواجدىـ كممػا دعػت الحاجػة لػذلؾ وبزيػارات دوريػة ال تقػؿ 
 مرات في االسبوع.

 
 -( ما يمي:3أ( مف اتفاقية الخدمات اليندسية )ع-23يضاؼ عمى المادة ) (::6-2) 

فقػػػػد تأىيمػػػػو الصػػػػادر بموجػػػػب تعميمػػػػات تأىيػػػػؿ المكاتػػػػب اليندسػػػػية والشػػػػركات     -8
 .7::2االستشارية لسنة 

اليندسػية لالشػراؼ عمػى  يطمب مف االستشاري التقيد بالشػروط الخاصػة التفاقيػة الخػدمات (:6-30)
 -( والمتضمنة )المرفقة مع وثائؽ العطاء(:3تنفيذ مشروع )ع

 التعاريؼ -(  2تعديؿ المادة ) أ.
 احكاـ عامة -(33تعديؿ المادة ) ب.
 ( اقرار متعمؽ بالدفعات االخرى 5ممحؽ رقـ ) ج.
 ( اقرار متعمؽ بالدفعات الممنوعة 6ممحؽ رقـ ) د.
  المطموبة ضمف وثائؽ العرض الفني لمعطاءاف تقدـ االقرارات  ىػ.
 

عمى االستشػاري تحديػد بػدالت اتعػاب الجيػاز المشػرؼ وذلػؾ بمراعػاة الحػد االدنػى لألجػور  (:6-32)
الػػواردة فػػي سػػمـ رواتػػب الميندسػػيف الصػػادرة عػػف نقابػػة الميندسػػيف االردنيػػيف حتػػى تػػاريخ 

 تقديـ العروض لدى دائرة العطاءات الحكومية . 
 
 -سيتـ التعامؿ مع العروض المالية لممكاتب المؤىمة بتطبيؽ االسس والشروط التالية: :سادسا

  .سترتب األسعار االمقدمة مف اإلستشارييف ترتيبًا تنازليًا مف األكثر الى األقؿ (2
سػػيؤخذ السػػعر الوسػػطي لألسػػعار المقدمػػة  فػػإلف كػػاف عػػدد اإلستشػػارييف المتقػػدميف فرديػػًا  (3

ط ىو السعر الوسطي أما اذا كاف عدد المتقدميف زوجيًا فيؤخذ فسيؤخذ صاحب التقديـ الوس
المتقػػدماف الوسػػط حسػػب الترتيػػب ويكػػوف صػػاحب التقػػديـ الوسػػط الثػػاني )األقػػؿ( ىػػو سػػعر 

  0الوسطي 
 % مف السعر الوسطي .40سيخرج مف التنافس كؿ مف يزيد أو يقؿ سعره عف  (4
ىػذه األسػعار وتقسػيميا عمػى العػدد يستخرج السعر المعدؿ مف األسعار الباقية وذلؾ بجمػع  (5

 الباقي .
%( األقػؿ مػف معػدؿ السػعر 20سيحاؿ العطاء عمى أقؿ األسعار الذي يقع ضمف حدود الػػ ) (6

( أعاله ، وفي حالة عدـ وجود مثؿ ىذا السعر تػتـ االحالػة عمػى السػعر 5المبيف في البند )
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سػػعر مػػف الػػذيف تػػـ %( األقػػؿ حتػػى لػػو كػػاف صػػاحب ىػػذا ال20األدنػػى مباشػػرة بعػػد حػػدود )
 ( أعاله .4استبعادىـ بموجب البند )

( أعاله تعني أف السعر 6% األقؿ مف معدؿ السعر ( الوارد في )20إف عبارة )ضمف حدود  (7
 المساوي لمعدؿ السعر غير مشمولة ضمف ىذه الحدود .

 معطاءإذا تعذر تطبيؽ المعادلة وفقًا ليذه األسس تتـ اإلحالة عمى أقؿ األسعار المتقدمة ل
 

 -: الشروط الخاصة بمدير المشروع  سابعًا:
فػي مجػاؿ التنفيػذ  ة( سػن26ف )ػبخبرة ال تقؿ عاف يكوف حاصاًل عمى شيادة بكالوريوس في اليندسة المدنية  -2

عمػى االقػؿ  يفعمػى أف تتضػمف الخبػرة العمميػة مشػروع المشػابية أو االشراؼ أو كمييما عمى مشاريع االبنيػة 
تػتـ المقابمػة واالعتمػاد مػف قبػؿ لجنػة مشػكمة مػف ،  المشػروع موضػوع البحػثاألعماؿ في وطبيعة  بمثؿ حجـ 

 وعمى مدير المشروع تنسيؽ تواجده في الموقع مع مدير أبنية المحافظة. صاحب العمؿ والمكتب االستشاري .

  -تكوف اسس االعتماد وفقًا لما يمي وحسب نموذج المقابمة المعد خصيصًا ليذا الغاية : -3

 ( عالمػة40) المؤىالت العمميػػة -أ
 ( عالمػة50) الخبرات العمميػػة -ب
 ( عالمػة40)المقابمة الشخصية  -ج

 يكوف راتبو شاماًل بدؿ السكف وبدؿ المواصالت  -4

%( مػػف راتػػب مػػدير المشػػروع  لالستشػػاري لتغطيػػة مصػػاريؼ اداريػػة واربػػاح وكػػذلؾ 76يػػتـ دفػػع مػػا نسػػبتو ) -5
 )ضماف اجتماعي، ضريبة، خدمات ، اجازات(مشروع مف حسومات تغطية ما يترتب عمى مدير ال

يتـ توقيع عقد التوظيؼ بيف المكتب االستشاري والميندس المعتمد مع بياف قيمة الراتب الذي يتقاضاه وبػدالت  -6
 السكف والتنقالت .

واًل عػف متابعػة يتـ تكميفو في المياـ المناطة بو خطيًا مف المكتػب االستشػاري ويكػوف المكتػب االستشػاري مسػؤ  -7
 ادائو .


