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 (2عقد خدمات هندسية )ع
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 ( 2عقد خدمات هندسية ) ع
 

 هرسفلا
 

 ةحفصلارقم  موضوعلا
 2          رسفهلا
 4   قدالع  تفاقيةا

 6 الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية
 6        التعاريف -( 1ادة )الم
 7      نطاق العمل بالعقد –( 2مادة )لا

 7      نداالمعتم اللغة والقانون -( 3ادة )الم
 7       ضرائب والرسوملا -( 4مادة )ال
 8       سن األداءلة حكفا -( 5مادة )لا

 8        ءتوى األدامس -( 6ادة )الم
 8     رةشمباال،  عقدال انيسر  -( 7ادة )لما
 8       االستشاري تاباجو  -( 8مادة )لا

 9      التنازل والعقود الفرعية -( 9ادة )الم
 9      استطالع الموقعتحريات  -( 12مادة )لا
 9      ةيفالتغييرات واألعمال اإلضا -( 11مادة )لا
 9      ير اشتسالاجانب  التقصير من -( 12مادة )لا
 11 عمللاب حاء العقد من قبل صاإنه -( 13) ةدماال
 11     ريستشااالالعقد من قبل هاء نإ -( 14) مادةال
 12      لملعب ااحصت لياو سؤ م -( 15ادة )الم
 12       مدد العملحل و مرا -( 16مادة )لا

 12        بدل األتعاب -( 17ادة )الم
 12      العمل ي صاحبريب موظفتد -( 18مادة )لا
 13    يار شتسواال لمالعحب اص نت بيافالالخ ةتسوي -( 19مادة )لا

 14       تاعير شتلاتعديل  -( 22ادة )الم
 14       عدليةلا اإلخطارات -( 21ادة )الم
 14        امةع أحكام -( 22مادة )لا
 17       ار المخالصةإقر  -( 23مادة )ال
 17        اإلشعارات -( 24) ةدالما
 18   ة اإلشرافلرحمفي  ياالستشار  جباتاو  -( 1م )قحق العقد ر مل
 21     حسن األداء ةلافكنموذج  -( 2العقد رقم ) حقلم

 ةحفصلارقم  موضوعلا
 22   ة اإلشرافرحلم في اريشتساال أتعاببدل  -( 3رقم ) العقدق حلم
 23   لة اإلشرافحر م يفي ر أ( بدل أتعاب االستشا/ 3قم )ر العقد  قحلم
 24  مرحلة اإلشراف  يفبدل أتعاب االستشاري  خالصة ب( / 3) رقمالعقد حق مل
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 25     ت األخرىعادفالب قعلتم( إقرار  4)  قمر  العقد قحلم
 26     عةنو لمماات عدفلبا لقتعم( إقرار  5م ) قر  العقد ملحق
 27      ءات الحكومية المحالة( العطا 1م ) رق جدول

 28       ( الوضع المؤسسي 2ل رقم ) ودج
 29     ( رؤساء االختصاص و مساعديهم 3م ) قر  لجدو
 32 ( تحليل بدل أتعاب الكادر الشهري 4ول رقم ) دج
 31      (تحليل بدل أتعاب الدعم المكتبي 5ول رقم ) دج
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 يـةـسدت هنـاقيــة عقد خـدمــافتانموذج 
 لإلشراف على تنفيذ مشروع

 
  

   محطة رفع شفا العامرية و السلط الدائري طريق محطة رفع مشروعي مشروع تنفيذ
 
 : ............................................................................................ء رقـم اطع
 بين: . ……………ةنس  …………رهش نم  …موافق...ال……… مفي هذا اليو  االتفاقيةررت هذه ح-
 

 على اعتباره الفريق األول ......................................................... صاحب العمل :
 ............................................................ثلـــــــه  .........................ميو 
 
 على اعتباره الفريق الثاني .................................................... االستشـــاري :و 
 
 :.....................................................................................  هــيمثلــــو  
 
 بعرض لبق دق ناك املو  شروع ،ملاصول على خدمات فنية)إشراف( على تنفيذ حلال راغبًا في واأل  ا كان الفريقمل
 ي :لي ما قين علىيفر فقد تم االتفاق بين ال، فريق الثاني المقدم إليهلا
الموحد  المقاولة هذا العقد نفس المعاني الواردة في دفتر عقدفي  الواردة يكون للكلمات و التعابير -1

, و  العقد اهذالعامة لشروط المن  ( 1)  المادةفي  الواردةالتعاريف  إلى باإلضافةاإلنشائية للمشاريع 
 0 في حال وجود اختالف تعتمد التعاريف الواردة في هذا العقد

، ويكون  متكاملة ةالعقد وتعتبر في مجموعها وحد اأدناه جزءًا ال يتجزأ من هذ المدرجةاعتبار الوثائق  -2
 -ترتيب أولوية الوثائق حسب التسلسل التالي :

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

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

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

 ينارد (.……………………………………………………………………………………كتابًة : ) 
 " .امو ي(   ………………:)  ة العقددم -ب    

 وماً ي. …………………………………………………………………………………… 
نجازها وفقًا للشروط والم في هذا منه بةو طللماة يدسنلهـات امخدلا مــقديـتالثاني ب قير فلاعهد تي  -4 ت باطلتالعقد وا 

 الواردة فيه .
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ي ف كلدد لذلمواعيد وباألسلوب المحاأتعابه( في  لدب) العقد ةميق يناثلا فريقعهد الفريق األول بان يدفع للتي  -5
 جب هذا العقد .بمو  همن وبةلمطلاندسية مات الهخدلبتقديم ا نيالثيق ار الف اماء قيلق همن( 3قم )ملحق ر لا

 
 

برامه وقه ، جرى تعالأ على ما ذكر ءبناو            :هعالأ ورذكلما يخار لتي افيع هذا العقد وا 
 

 ثانيالق فريلا                                                     ريق األولفلا       

    ستــشـاريالا                                                عمــلالحب اـص      
 

 : ........................... لتوقيعا..........                   توقيع :...............لا
 :...........................    مس............                  االمس   :..............الا
 :............................وظيفةلاظيفة: ........................                   لو ا
 
 ى ذلك :د شهد علقو 
 
 ...........................:  توقيعلا                ........................  توقيع: لا
 .........................م    : السا                 ........................ سم  : الا
 ………………………وظيفة   : لا           .……………………ة: وظيفلا
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 ـروط  العامةشلا
  سيةندلها تامدلخعقد ال 

 
 عاريف تلا  (: 1مـادة )لا

المعاني المخصصة لها أدناه , كما أن الكلمات هذا العقد و المصطلحات التالية حيثما وردت في كون للكلمات ي
 التي تشير إلى األشخاص أو الفرقاء تشمل الشركات و الكيانات القانونية األخرى , ما ل  يقتض المسياق غير ذلك

:- 
 الهاشمية.األردنية  لمملكةا مةو كح كومـــة:الح

 االمستشاريوالذي يتعاقد مع  ه القانونيونؤ وكذلك خلفاالعقد كفريق أول  ا: الفريق المشار إليه في هذصاحب العمل 
أخرى يفوضها صاحب العمل لممارمسة  جهةأي  شملها العقد ، أويالخدمات الهندمسية التي  إلنجاز

 بذلك خطيا" .  االمستشاري إعال ، على أن يت   األول صالحيات وممسؤوليات الفريق
العقد ويتمتــع  ابموجب  هذ االمستشاري أعمالالذي يعينه صاحب العمل لمتابعة  الشخص : ثل صاحب العملمم

 . إبالغ االمستشاري خطيًا بهابالصالحيـــات التي يت  تحديدها له من قبل صاحب العمل كما يجري 
( أو التآلف المشار إليه في هيامستشار شركة  أو، مكتب  هندمسيةتب مهندس ، مكتب أو شركه : المكتب)مك االستشاري

    العقد . االعقد كفريق ثاني الذي تعاقد معه صاحب العمل الداء الخدمات الهندمسية وفقا" لهذ
 هحقمالي هذا العقد و محدد فو " لما هقاروع وفشالم ىعللإلشراف  زمةالال الفنية تامالخد  ديقت : دمات الهندسيةخلا

 والشروط الخاصة بهذا العقد .
األهداف و الغايات و نطاق المها  المطلوبة و الدرامسات و البيانات األمسامسية و المعلومات التي  :األسس المرجعية 

  تعطي فكرة واضحة عن طبيعة الخدمات الهندمسية المطلوبة .
 العقد. ابموجب هذ الهندمسيةالخدمات  ب العمل النجازصاح إلى االمستشاري: العرض المقد  من المناقصة  عرض

اتفق الفريقان عليها قبل  إضافيةمع أي شروط  المناقصة: القبول الرمسمي من صاحب العمل لعرض كتاب القبول 
 .وذلك وفقًا لقرار اإلحالة  توقيع العقد

 .ء الخدمات الهندمسية المطلوبة وفقًا للعقدكتاب القبول مقابل أداالمذكور في  اإلجمالي: المبلغ  المقبولة قيمة العقد
 زيادة أو نقصان قد تطرأ على العقد . أي: قيمة العقد المقبولة باإلضافة إلى قيمة العقد 
 التي يتلوها تأكيد خطي . الشفوية الموافقةأو  الخطية الموافقة:  الموافقــة

( من هذا العقد /أ 3   )قر  قــحالملفي  صاص محدداً تخا لكل ددحتالعقد و المحددة في اتفاقية مدة ال هي : ة العقددم
 . ب العملاحص من قبل

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

 من الموقع .زءا"العقد تحديدا" على اعتبارها جا هيلع صين أخرى أماكن
صرف على أي أعمال لة لخصصموالاألتعاب ل بد صةالخ يف ةمدرجلا غلمبالاالمبلغ أو  يه : طيةايتاالح غلالمبا

 خالصة بدل األتعاب . يف اهنمكل ل لصفمن دنب ددحيو  دقتحدد بالعأخرى مات أو خد
ممستخد  أو الممثل أو الوكيل لدى صاحب العمل أو من يمثله صاحب العمل الموظف الرمسمي أو ال : الموظف

 ويشمل ذلك العاملين لدى المؤمسمسات الحكومية والشركات التي تمساه  بها الحكومة.
 األشخاص من غير الموظفين. :اآلخرين 

مباشرة وغير المباشرة وأي هي جميع العموالت أو أتعاب االمستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها ال : الدفعات األخرى
" اآلخرين" ويشمل ذلك التصريح إلى أو ت  االتفاق على دفعها  االمستشاريشيء ذو قيمة مادية دفعها 

على مسبيل المثال ال الحصر وصفًا مفصاًل لهذه الدفعات ومسببها   مسواء ت  دفعها أو كانت مستدفع بشكل 
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أو نيابًة عنه  أو أي من  هنه ، أو من قبل امستشارييأو نيابًة ع االمستشاريمباشر أو غير مباشر من قبل 
موظفيه  أو وكالئه  أو ممثليه  ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقدي  العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد 

أو المفاوضات التي تجري إلبرا  العقد من  االمستشاريأو عملية المناقصة / المزاودة نفمسها واإلحالة على 
 اًل. أجل تنفيذه فع

هي جميع المبالغ مسواء كانت عموالت أو أتعاب امستشارات أو أتعاب وكالء أو غيرها دفعت  : الدفعات الممنوعة
بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي شيء ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو 

إذا كان ذلك ت  من قبل االمستشاري أو  تقدي  هذه األشياء مسواء مباشرًة أو بالوامسطة وبغض النظر عما
نيابًة عنه أو من قبل امستشارييه من الباطن أو نيابًة عنه  أو أي من موظفيه  ووكالئه  أو ممثليه  والتي 
تدفع إلى أي "موظف"  مسواء تصرف بصفة رمسمية أ  ال ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقدي  العروض 

أو المفاوضات  االمستشارية المناقصة / المزاودة نفمسها أو اإلحالة على الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملي
 التي تجري إلبرا  العقد من أجل تنفيذه فعاًل .

 
 العمل بالعقد  قاطن (: 2ـادة )ملا

حمسب ما يرد  ي إشراف مق /أووئيمسي ر ال بمكتل  اعل دالخ نم كلذو وع ر شملانفيذ تاإلشراف على 
 . ذا العقدهي ف تحديده الحقاً 

 
 ان مدن المعتللغة والقانوا  (:3مـادة )لا

 نه يجوز أناإال  ،ه والشروط المتعلقة ب مسالتبما في ذلك جميع المرا يـةبر علا ةـغللابالعقد  نو يك - أ
ذا حرر الفنية بلر اير والتقاات ميالك لاو جدو طات خطلماو  اتفالمواصن كو ت لغة اإلنجليزية .وا 

 .دمتعملا وه ةيبر علاكون النص بيقع خالف على التفمسير و و  زيةللغتين العربية واإلنجلياالعقد ب
 عقيتو لا ندع عقدال عول على هذافلما ةذنافليمات األردنية العتالو  ري أحكا  القوانين واألنظمةمست  -ب

 وطه .ر ق شيتطب يرجع إليها فيو ه يعل
 

 (:   الضرائب والرسوم4المادة )
 صخي اميف ةكلمملا يف معمول بهاالنظمة والتعليمات ألاو  لجميع القوانين ضع أطراف العقدخي -1

 لذلك في العقد .فًا لرمسو  إاّل إذا ورد نص خالاو  بئار لضا
مة نظن واألنيالقوا وحمسب عقدلا عل توقيبة قمعجاالو ات دار و لوابع اط و رمستشاري دفع مسالاعلى  -2

 لمعمول بها .او  والتعليمات الخاصة بذلك
 
 
  داءأل(:    كفالة حسن ا5ـادة )ملا

ضمانة  األداءيقد  لصاحب العمل كفالة حمسن  أنوقبل توقيع العقد  اإلحالةبعد تبلغه قرار  االمستشاريعلى 
وتكون  العقدمدة  على أشهرثالثة ولمدة تزيد  وقيامه بكامل التزاماته بموجب العقد الهندمسيةلتقديمه الخدمات 

معتمدة رمسميا"وحمسب نموذج  ماليةمؤمسمسة  أونك صادره عن بالمقبولة % من قيمة العقد 01بنمسبة الكفالة
ذا(، 2الوارد في ملحق العقد رق  ) الكفالة فيحق لصاحب العمل تمديدها على  الكفالةتمديد  األمرتطلب  وا 
حمسب متطلبات مسير العمل، وعلى صاحب العمل  مماثلةلثالثة أشهر قابلة للتجديد لمدد  االمستشاريحمساب 
 .  االمستشاريمن قبل المقدمة  النهائية افقته على المخالصةمو عن الكفالة بعد  اإلفراج

 
  األداء ستوى(:  م6ة )دـامال
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وان ة المهني الممارمسة تاياجباته المطلوبة على أعلى ممستو و ري ببذل كل عناية ومواظبة ألداء شااالمست ز تلي  -أ 
ات ر بخو  العمل بأمسماء احبل  صختصاصه وخبرته ، وان يعا لاجم في الً ك نيلؤهملا األشخاص  يمستخد

 .  الهندمسية تماخدلا ي دمون بتققو مسي ينذلا ندمسينهملا
ذا ما تحقق لصاحب الع  ني لالمستشاري ال يتفق والدرجة المطلوبة لفاألداء المهني للكادر ا ىتو مسبأن م ملوا 

دة جديفنية ر داو ك  دختمسي أن االمستشاريجب على فعلى صاحب العمل إبالغ االمستشاري بذلك خطيًا ، و ي
 شاري أنمستاالى لعو ا المطلب . ذهو  قفتريق العامل بما يالف ح الوضع وان يعيد تنظي يحصتلإذا لز  األمر 

 ةما له عالق كلي فأو من يمثله ل ب العماحنها أو يطلبها صأشه بهجلتي يو ا لمالحظاتا بارتعي االفخذ يأ
 . العقد اهذ دي  الخدمات الهندمسية موضوعقبت

 ، هبًا من جانر يصقت كلمطلوب فيعتبر ذلوى ات الفنية بالممستامدتقدي  الخ نالمستشاري عإذا تخلف ا  -ب 
تصحيح األخطاء وذلك بعد و  لتقصيرا تالفيب يلةفكاإلجراءات ال اتخاذ لةالحافي هذه ل ماحب العلصق حوي

 .  ا العقدهذ نم (12مادة )لل ت  اإلجراءات وفقاً تإنذار االمستشاري ، و 
 

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

 ين .قيفر ل القب من هعيد توقعري مفعول هذا العقد بمسي 
 :                مباشرةالريخ تا -ب

 هيف اً ددحم ياالمستشار  صاحب العمل إلى  هر دكتاب خطي يص  بجو في أعمال اإلشراف بمه المباشر   تت
طيا" خ ضهو يف نمب العمل أو حاص نيبف باالتفاق فيما لمشر ر الجهاز اريخ دوا  عناصاتو  ةر اشمبلا خير ات
اري , وعلى صاحب العمل أن يراعي إصدار أمر المباشرة ضمن مدة ال تقل عن أمسبوع قبل البدء شمستالوا

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

 ي: اجبات االستشار و  (:8مـادة )لا

 ( المرفق بهذا العقد.1رق  ) قحلعليها في الم وصصمنو  االمستشاري بأداء الواجبات القي 
 
 
 ة :يعر فلا دو قعلتنازل واال(:  9ـادة )مال

امستشاري فرعي  أي إلىيعهد  أن أوالعقد للغير  ايتنازل عن أي جزء من هذ أن لالمستشاريال يحق   –أ   
ويحق لصاحب العمل  االمستشاريعرض  أولك شروط الدعوة القيا  بأي جزء منه ما ل  تنص على ذ

 العقد . ا( من هذ02المادة) ألحكا من هذا القبيل وفقا"  يثبت العقد حيال أي تصرف إلغاء
من صاحب العمل على قيا  أي  ممسبقة موافقةالحصول على  االمستشاريوفي جميع الحاالت على    -ب

امستشاري فرعي  أيحب العمل المعلومات المطلوبة عن يقد  لصا أنعليه و امستشاري فرعي بأي عمل 
، وان يقــد  كذلك عقد التكليف الفرعي إلنجاز مثل هذا العمل مقترح من حيث مؤهالته وخبراته وكفاءته

عن جميع الخدمات  كاملة ممسؤوليةممسؤوال"  االمستشاريالفرعي ويكون  االمستشاريبينه وبين  ابر الذي 
 ممستخدميه  . أوالفرعي  االمستشاريتقصير ينج  عن عمـل  أوخطأ  أيالهندمسية ، وعن 

 
 استطالع الموقع :  تايحر ت  (:12مـادة )لا

عة اجمر  يار شالمستاعلى ف  تصاميلواامسات ر دلا اددإع لةرحم لالخقع ع المو التطامست  إجراء تحريات  اذإ
 رريي التقالما جاء ف عقاالواقع والتأكد من مطابقة الو  عمومقارنتها  قعمو التقارير تحريات امستطالع 
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عال ,  بالتنمسيق مع امستشاري امستطالع الموقع وامستدعاء  امهنيبف التخا يأ عن لمعلا بحاص وا 
ما يلز  من  جراءاالمستشاري الذي قا  بتحريات امستطالع الموقع لبيان الرأي إذا لز  األمر ومتابعة إ

 اول .قملاو  م صمل والملعا حباص عم تالى المخططع تاليدتع
 
 : اإلضافية تغييرات واألعماللا (:11مـادة )لا

من حيث نوعها أو مقدارها  ةعلى الخدمات الهندمسي اً ير ه ضرو ار يعديل ت أي ق لصاحب العمل إجراءحي -أ
 تبدال على واالمستشاري لمعلا حباص نياالتفاق ب  تيإضافية و  هندمسية تامدخ  أو طلب تقدي

 . ال اإلضافيةعمألاات و ر ييغتلى تلك العاألتعاب التي قد تترتب 
قبل صاحب  نه ملذلك بعد صدور األمر الخطي و  المطلوبة ،ت ديالعلتابإجراء  شاريت  االمستز ليو   -ب

و تثبيت بدل أتعاب مؤقت لالمستشاري عن هذه التعديالت وحتى يت  االتفاق على بدالت  لالعم
  االتعاب بالشكل النهائي .

 
 : يستشار (:  التقصير من جانب اال12ـادة )ملا

 : ليةتالالت احاال نم أي العقد اهذ ذيفنأثناء ت حصل إذا هعملأداء  فيا" صر مقي ار تشمساالر بعتي  -(/أ12)
 الخدمات المطلوبة . دي وتق تجباوالوا لمعالي إنجاز فمبرر غير  تأخير أي -1
ه مهامي أداء ف ة أو أهمليمسدنهال ةنهملممارمسة ا وأعراف وأصول بمسعمال بممستوى ال يتنا  دق -2

. 
من ( 6ة ) بالمادالمحددة  اتتعليمال لكبذا لفالين مخمالعا يهمخدتأي من ممس عن تغييرف لخت -3

 لعقد .اذا ه
 ل .لعما صاحبالموكولة إليه بدون موافقة   لمهاا نن ألي جزء ماطبالتلزي  من الب  اق -4
 روع . للمشت األمسامسية ابلطتمليلبي ا لمع  يدقت  يلتز  بل  -5
 .يهدائن الحلصة لصامخإلى  جأل ة، أويلما ةصبح غير ذي مالءعمسر أو أا  -6

وجب مب عقدلا( أعاله إنهاء أ/12) ةر قفلصوص عليها في انملصاحب العمل في أي من الحاالت الو 
 -ية :لاتلااإلجراءات 

 . ةفالالمخ ويبصتا" ل( يوم 21ة ) لمد ةلهمنحه ع مم ريشاتمسالل أول إنذارجيه و ت   -: الً و أ
( 14)يت  توجيه إنذار ثاني له مع منحه مدة  ، المخالفةمستشاري الا يبحالة عد  تصو  يف  -: ياً ناث

 . لتصويب المخالفة يومًا 
 ةمقنعو  دةجا ع أو اتخاذ إجراءاتوضويب للصت نة دو اإلنذار الثاني مرور فترة ةلحا يف  -: ثاً لاث

األداء أو  رة كفالـة حمسندامصو  ب العمل إنهاء العقدحصالق ح، ي المخالفةاب مسبألا إلزالة
 ةطمساو الخدمات المطلوبة ب بإكمال  و ، ويقبما يتنامسب مع األعمال المتبقية  جزء منها
 .لخدمات ا هذه للقيا  بمثاشاريين آخرين امست عهد إلىيأن  أو ةصاخلا أجهزته

حمسوما" منه أي م لتاريخ إنهاء العقد تامدخ ه منقدم املى ع يار تشمسة االب  محامستتو  
للفترة المتبقية ضمن المدة ل يتكبدها صاحب العم يوالكلفة الت األتعاب تق من بدالفرو 

بموافقة الفريقين  إنهاء العقد المحددة في بدالت األتعاب و أي تمديدات صدرت حتى تاريخ
هذه  نم( ب/12) لفقرةليـها باع صصو نلجنة الملقبل ا نم تالفروقاهذه  بمساتحا  ـتيو , 

 المادة . 
 العقد ءنهاإ/ج( 12والخاصة الواردة في الفقرة ) ةئق لصاحب العمل في الحاالت الطار حي  -: اً بعار 

 و بدون توجيه إنذارات , و تت  محامسبة االمستشاري حمسب ما ورد في الفقرة ثالثًا أعاله. اً ور ف



 11 

 
 أنا تهائهنا دعب العقد أو امولة في هذالمشاألعمال  ذيتنف ءانثأ لمعلا بحاصل نيإذا تب -ب(/12)

  -االمستشاري :
اكتشافها بدون إجراء حمسابات تصميميه في يمكن عيوبًا وأخطاء جوهرية و التي  شفيكت   ل -أ 

 و .أ/ وامي  بأخطائها تصاله ذ األعمال كما  وردت في هذفيتن على قافو   األصلية و يتصاملا
أو أي  تايمكلا لو ادجأو  تاصفامي  أو مو تصاى عل تالو أجراء تعديأ تعليماتبإصدار   اق -ب 

ة ور طعنها خ ج يند فيها ق ةيمسامسأ ى تغييراتلإ يدؤ تأو قد  أدت  اء األخرىطعلا قئاثمن و 
ر بفان ذلك يعت فيذنلتا اءطمة عيق نف علتكاليا فيغير مبررة يرة كبزيادة  أو ألمنشا لىع
األشغال طبة  وزير اخمعمل بال  صاحب هزته  فعندها يقو جأو قبل االمستشاري ن "مراصيقت

ي و ذ نمممسؤوليته  ديدحتلة فنية لجنويطلب تشكيل ي ر اشتمسالا ريصقت" انيبم ناكمسإلاو  مةالعا
 الي :لتحو االن لىع صختصاالاالخبرة و 
 ًا للجنةيمسئر  -أو من يفوضه خطيًا  ةميكو ير عا  دائرة العطاءات الحدم  -1
 عن وزارة األشغال العامة واإلمسكان وباً دندمسًا منهم -2
 األردنيين نيمسعن نقابة المهند ندمسًا مندوباً هم -3
 األردنيين نيمسدنقابة المهن يف ةيندمسهكاتب المهندمسًا مندوبًا عن هيئة الم  -4
 بةمساالمح ناو من دي هندمساً م  -5

 
 عفات المعنية وتر جهالع مشكلة واالتصال والتنمسيق مال داأبعة و  هذه اللجنة بدرامسة كافقت 

فإذا كان قرارها  ،مستشارياال مسكان محددة ممسؤوليةتوصياتها إلى وزير األشغال العامة واإل
 رصدي يوبلعوان األخطاء ع ؤوليتهممسو ي ر اشتمسالاقصير تل ةبمسنباألكثرية أو باإلجماع بال

التبعات المالية بمعالجة التقصير و محماًل إياه جميع  ير شاتمساال ملزماً  ر قرارهزيو لا

 .جراء ذلك 

 
 /أ /رابعا( بما يلي :12طارئة المنصوص عليها في الفقرة )تحدد الحاالت الخاصة و ال –/ج ( 12) 

1- 
2- 
3- 

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

 العمل: بحاقبل ص ن(:  إنهاء العقد م13ـادة )ملا
 يفو   ، /أ(12ألمسباب غير األمسباب الواردة في المادة )نهاء العقد إأي وقت  لصاحب العمل في قحي
  تيوقف لتا دعنبالعقد و ل عمالف يقو تل ( يوماً 31مهلة ) هيطعيو مستشاري ر االقو  بأشعاي ةلاحلا هذه

تي علية والخمسائر الفلاري عن التكاليف شامستالوتعويض ا بةحامسمال ريقةط علىن لفريقيا اق بيناالتف
 . العقد اهذ إنهاء ةجنتي قد يتكبدها

 
 : االستشاريالعقد من قبل  إنهاء -11المادة 

 .العقد اتفاقية ( يوما من تاريخ توقيع01خالل ) المباشرة أمرل  يصدر صاحب العمل  إذا . أ
 .( يوما"من تاريخ امستحقاقها01عد )له ب الممستحقة بالدفعة ياالمستشار  بإيفاءصاحب العمل  أخل . ب
 تعرض لضائقة اقتصادية تمنعه من االمستمرار في تنفيذ العقد. أوأعمسر صاحب العمل  جـ.
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له  الممستحقةتمسديد الدفعة  أو المباشرة أمر إصداريطالب صاحب العمل  أن االمستشاريفعندها على 
ذا أعاله)ب(   ةالفقر أو  )أ( بالفقرة لمحددةامن انتهاء المدد  أيا خالل عشرة  ل  يق  صاحب العمل  وا 

أو إذا اعمسر  هذه ، أيا خالل العشرة  لالمستشاري الممستحقة الدفعة وتمسديد المباشرة أمر بإصدار
تعويضه التعويض  طلبو العقد  إنهاء لالمستشاريفيحق  صاحب العمل حمسب الفقرة )ج( أعاله ,

 .بموافقة الفريقين إالالعقد  اوال يعاد العمل بهذمن قبل صاحب العمل ,  لاإلخالالمنامسب الناج  عن 
 
 
 
 
 
 
 : مللعات صاحب ياولسؤ (:  م15مـادة )لا

 المحددة بموجب هذا العقد . يدواعمال ه فيل ةحقمستملت اافعدلاالمستشاري باة فااو م -1

وثائق عقد التنفيذ ، إال  ري مع ثالث نمسخ مناشتلديه إلى االمسة لوثائق المتوفر او  ي  المعلوماتدقت -2
العقد  يها بموجبلع لو صحي التشار إلى االمس لكو ي قئاثو   وأ تاططخم يأ  يدقتب ملز ر انه غي

. 
ري في الحصول على امستشااليمساعد ولتشاري ن االمسوبيينه ب قيللتنمس ية مهندس يمثلهممست -3

 ه .الات المذكورة أعمعلو مال
 نيذلا هيفل ألي من موظعماريح الصت دخول أويح الر اصعلى تل ي الحصو ف يعدة االمستشار امسم -4

 مستخدامه  .ا دقعلا بلطتي
 (.عقدال اذه بجبمو  لكذ رغيى لاتفق ع ذاإال إ)  عقو مع الالطتمساي امستشار  باعتأ لبد عفد -5
لعمل اوقع م يفالمشرف المقي   ازجهللقدي  مكاتب تب ريق المقاولط عمل عنالو  صاحب قي -6

هزة جدة بجهاز حامسوب و طابعة و ماكينة تصوير وثائق ومه و مزو ثثؤ موتكون هذه المكاتب 
 اهلتشغيها و الالزمة ل ةمدخلا  يدقتو  والتدفئة والتكييف اذا لز  يحصلا فر صلاو  ءابر بالماء والكه

 .ما ل  تنص وثائق العطاء على غير ذلك  العمل  ةدم ةلتها طينصياو 
 . من مباشرة مهامه االمستشاريمكن ي لأو بشكالمشروع بـكامل حدوده  موقع االمستشاريتمسليـ   -7

 
 مدة العمل : (:  16) ةداالمـ

لتمديدات ااألشغال بما فيها  ل مسلمشروع وتإلنجاز اذ ل التنفيو اقالمدة الفعلية التي يمستغرقها م يه
ا" إليها المدة الالزمة إلنجاز النواقص و امستالمها حمسب افضما صاحب العمل عليهالتي يوافق 

( من /أ 3 رق  ) العقد ألشغال , وتمدد لكل عمل أو اختصاص محدد في الملحقتقرير لجنة تمسل  ا
 هذا العقد بمعرفة و موافقة صاحب العمل حمسب مقتضيات العمل في المشروع.

 
 عاب :تاأل  بدل(:  17ـادة )ملا

العقد  االمرفق بهذ (3رق  ) العقد قلحالم بجو األشراف بم ةلي في مرحر تشامسدد بدل أتعاب االحي - أ
 .بهذا الخصوص  22مراعاة ما ورد في البنود )ح , ط ( من المادة مع 
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أو كلفة امستخدا  الكوادر و/إذا حصلت ظروف أثناء مسريان هذا العقد أدت إلى تعديل على أجور  - ب
الفنية المماثلة للكوادر المطلوبة حمسب هذا العقد , فعندها يقو  وزير األشغال العامة و اإلمسكان 

على األجور , و يت  تعديل بدالت أتعاب الجهاز الفني  التعديلديد نمسبة بتشكيل لجنة فنية لتح
 / أ ( بقرار من وزير األشغال العامة و اإلمسكان . 3المحددة بالملحق رق  ) 

 
 لعمل :ا حبصادريب موظفي ت  (:18ـادة )ملا

لحاقه  بخممست نمب دد منامسعب ادتان صاحب العمللحق ي  الى أعماز اإلشراف للتدرب علجهدميه وا 
 .  هتاه  وممستحقتبروا عفيقين ويقو  صاحب العمل بدفر ال نيباإلشراف، وفق برنامج يتفق عليه 

 
 

 ي :ار شستالوال معلا بحاص نيب ت(:  تسوية الخالفا19ـادة )ملا

 -:عقد تت  تمسويته باتباع اإلجراءات التالية الا ذينشأ عن ه قد نزاع أو خالف أي
 التسوية الودية :  (:19-1)

على فالودية   الخالف عن طريق التمسوية ةتمسوي يف غبتهر ب إشعار من أي من الفريقين رإذا صد -أ
 موجه إلىا" يطخ هدر ل مسر اإلشعار أن ي هميخ تمسلر ات ( يوما" من14ة )دم لالخ رخآلا قير الف

 ا .هفضر أو  الودية وة إلى التمسويةدعل البقبو  اإلشعار
 الودية . الدعوة إلى التمسوية قبول ق اآلخر علىريلفا يوافق امالتمسوية الودية عند إجراءات دأبت -ب
 ه اإلشعارجو  ذيلاق إلى الفري در  يأ لمسر ي  لأو إذا  ، إذا رفض الفريق اآلخر التمسوية الودية -ج

ل   التمسوية الودية كأن لبط تبريع ، ةقر الف همن هذ)أ(  لبندنة في ابيلما( يوما" 14دة أل )مخالل 
 .  كي حتلالحالة المباشرة في إجراءات ا ذهه فريقين فييكن ، وألي من ال

وفقا" لما  من ذوي الخبرة في نفس مجال أعمال هذا العقد موفق واحد أو اكثر الوديةيتولى التمسوية  -د
ذايتفق عليه الفريقان ،  الموفقين يجوز لهما أن يتفقا على أن يقو   أول  يتفقا على امس  الموفق  وا 
 ين الموفق أو الموفقين .شخص أو مؤمسمسة بتعي

 
معلومات  يلزمه منأن يطلب من أي من الفريقين تقدي  ما  الوديةللموفق في جميع مراحل التمسوية  -هـ

، وعلى الموفق أن يمساعد الفريقين في التوصل  أخرى أدلةوممستندات ووثائق وأي  وأمسبابووقائع 
 الموضوعية بمبادئ، وان يمسترشد  تمسوية الخالف وديا" بأمسلوب يتمس  باالمستقالل والحياد إلى

 والنزاهة والعدالة .
 قفاتا ك لذ يف املودية با ةيو مستلابإجراءات  قلعتي ام مسريةى الفريقين والموفق االحتفاظ بلع - و

 ق .يطبتلاو ذ يفتنالألغراض روريا" ض هشر حيثما يكون ن إال،  مسويةتال
ق فاات حبصيبإعداد االتفاق وتوقيعه و  ماقو " ، فيالخالف وديا ةيو لتمس قإذا توصل الفريقان إلى اتفا - ز

 . امهل" املفريقين ملز ا من هعيقبعد تو  الوديةالتمسوية 
على قبول  ( يوماً 01أو بمرور ) بتوقيع الفريقين على االتفاق ، الودية التمسوية إجراءاتتنتهي  - ح

( يوما" من 01بمرور) أوالطرفين للمسير بإجراءات التمسوية الودية و ل  يت  االتفاق على الموفق , 
خطي يصدر  بإشعاراتفاق تمسويه أو  إلىتاريخ االتفاق على الموفق أو تاريخ تعينه دون التوصل 

خطي  بإشعار، أو  الودية التمسويةعن الموفق يبين فيه انه ال يوجد ما يمسوغ االمستمرار في جهود 
 الودية التمسوية إجراءات هاءبإنالفريق اآلخر والى الموفق  إلى أحدهماعن  أويصدر عن الفريقين 

من وقائع وبينات في  إليهيقد  تقريرا" بجميع ما توصل  أنوفي جميع الحاالت على الموفق 
 الفريقين مع محاضر جلمسات التوفيق. إلىقيامه بعمل الموفق وتمسليمه  أثناءموضوع الخالف 

 إجراءات اتخاذ أيي ف شريبا أثناء إجراءات التمسوية الودية ، أن يقينيجوز ألي من الفر  ال -ط 
 .ة أو قضائيةمييتحك
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 : مكيـحلت(: ا19-2)
 إلىاللجوء  يت فعندئذ  أعاله (0-00المادة ) ألحكا تمسوية ودية وفقا"  إلىفي حالة عد  التوصل  

 المساري المفعول. األردنيتمسوية الخالف بأمسلوب التحكي  بموجب قانون التحكي  
 

 عديل التشريعات :ت  (:22ـادة )ملا
 ضنتيجة لتعديل التشريعات أو لفر الدولة  ةنخزيدفعها لب عليه تر تع لالمستشاري أي مبالغ إضافية يفدي - أ

 .تاصقانملا ضو ر ع إيداع دعو م دئب جديدة بعار ض رمسو  أو أي
 د إيداعوعد معب ( أعالهأ) قرةوالضرائب المذكورة بالف رمسو لا نتخفيض رمسمي على أي م ىر جأما إذا  - ب

 مستشاري .ن امستحقاقات االم اتيضلفريق األول حمس  تلك التخفل ها يحقندفعصات ، قلمنااض و ر ع
 

 : ةاالخطارات العدلي -21 المادة
القانونية وتعتبر  أوالعقدية  هماحق من حقوق  أيبين الفريقين لممارمستهما  ةاالخطارات العدليال حاجة لتبادل 

عدلي في  رالمثبت بهذا العقد بمثابة أخطاه على عنوان اآلخرللفريق فريق  أيمرمسلة من أي رمسالة ممسجلة 
 . األحوالجميع 

 
 كام عامة : حأ (:22) ـادةملا

  .بالعمل المباشرةالمفعول عند  المساريةااللتزا  بمتطلبات الكودات   االمستشاريعلى   -أ 
 المل و علاب حصال كلي مه عو ر مشذا البهة لقلومات المتعمعلاو  اءت ووثائق العطاالمخطط عيإن جم -ب

حب العمل الخطية على ذلك صاة فقكل من األشكال إال بعد مواش ها بأيب ري التصرفامستشلال قيح
. 

ع شرو معلي للفلا ذيفنتلا ةلحر م يف ءاطعلا قئاأو في وث طاتطاكتشف أي خطأ أو نقص في المخ إذا -ـج
من خالل صم  مس الدنهلما  لعي وأن، اً ر فو عنها ل عماليقو   بإبالغ صاحب  أن يار تشالمسا لىفع ،

 المصم  بخصوصها .ع ويتاب اءتلك األخط يعةبن طعصاحب العمل 
عطاء  قئاثو ليها في ع صلمنصو نتجات الصناعية املاواد و الم دعتماالمستشاري التقيد باالى عب جي  -د

 . التنفيذ
روط دى تفمسير شعتبار لالا فيذا العقد جزءا" منها وال تؤخذ ه في واردةال ويناعنلاشكل ن : ال تناويعال -ـه

 مضمونه .أو العقد 
 ينة .ر قال  ضىتقلما" قس وفبالعك سكعلاو  عمجال إلى ردفملا ةتنصرف صيغ -مفرد والجمع :لا  -و
ضريبة المبيعات :  يجب أن يشمل المسعر المقد  الضريبة العامة على المبيعات ولن يت  إفراد بند   -ز

 خاص بالضريبة. 
دي  عند تق بهذا العقد عاملينلاين دمسمهنلل ةير هلشا باتو لر لحد األدنى الب ا تال دقياالمستشاري الت ىلع -ح

 ال ير اـشمسـتا لإليه المصاريف واألرباح وكة افضم األردنيين نيمسدنهملا بةانقه والذي تحدد عرضه
 . هرضع ت  امستبعادمسيك ذلندمسين اقل من هملا ءاتـب  لهؤالو ر  بامسـباحت  و ــيقأو  كلذب ديـقتي

 بحج  االلتزا  لقة عتملا(  5,  4,  3,  2,  1رفقة )مول الداجال بئةعت حليلما يار مستشالا نملب يط  -ط
 .و تحليل بدل أتعاب الكادر الفني الشهري و الدع  المكتبيتصاص خاالمسي ورؤمساء ؤمسلما بالوضعو 

 .ت( لبط وط الخاصة  )إنر شلاب عذا المشرو هاصة بخلاي نالف  ييالتقو  لهيلتأا وطشر د دتح  -ي
مة ئق المقدقة المعلومات والوثاة ودبة من صحمسنام اهار ي التية قيطر لبا دكتألمل االع ق لصاحبحي  -ك

 من االمستشاري  .
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باألعمال اإلنشائية  قلعتي امن بيمسدالصادرة عن نقابة المهن تاعليمتلاب  از لتالا ير اشتمسعلى اال  -ل
 نيكية وخالفها .اكيملاو كهربائية لية وار عماوالم

، ( 788) د في  الموادر لما و وفقا"  رفلمشأو ا/و م صملا سندهملية لوننالقاية و لمدنكون الممسؤولية ات  - 
ا ذه د فيير عن ما ر بغض النظ 1976 نةمسل( 43  )رق األردني ينمدال ننو قا( من ال791( ، )789)

 ص .صو خلابهذا   العقد
 ندمسةهت الصاصاتخي افلتخرج ثي اديح يناقبين بمهندمسر لما نع االمستعاضة لمعلا بوز لصاحجي - ن

 . ت المطلوبةصااصتخالا لجام يالمختلفة ف
زمة اللا باألعدادفًا عمل كشالوأن يقد  لصاحب ة زماللا قي لما زاهالج س إعداددر ي شاري أنى االمستلع  -س

 للعماجة احب مسحز هذا الجها ادفر أ المقاول ويت  تعيين لبق نم ذ األشغاليفنت امجبرن عم منةاز تم
وذلك  كلما دعت الحاجةالجهاز  يعاد النظر في أعدادل، و ن صاحب العممبقة مسم ةقوافبم ةيقيقالح
اإلشراف  زاهجن لمشروع ألعداد إضافية ما لة حاجةحا في، و بإنقاصه بموافقة الفريقين أو  تهادزيب
ن مبي اب حمسب ما هوتعألا التعيـين وتدفع بدل  تي ،لك وموافقته ذب لمالعاحب ص عتناقاو مقي  لا

 . لعقدا ن هذا( مأ-3  )رق لحقبالم
 دفعات األخرى:لا -ع

 اهدفع ياألخرى" والت يع " الدفعاتمجب دمرفق بهذا العق( ال4) د صرح االمستشاري في الملحق رق قل -1
 تلدفعاا لهذه الً صمف اً فص  و يدرين "، وعلى االمستشاري تقخآلى " الى دفعها إلع قافتالا ت  وأ
،  هنع بةيان أوه بلق منر اشبم غير وأ اشركل مببش دفعمستت نكا وأ هاعت  دف ءمسواومسببها  رىخألا

 كذلو  ،  هيلثمو مأ ئه اله  أو وكمن موظفيي و أأ  هنع بةنياباطن أو بل امستشاريين من الق أو من
 مسهاودة نفزالم/ ا ة المناقصةقد أو عمليعلذا اه ذيى تقدي  العروض الخاصة بتنفلإ عوةديتعلق بال اميف

 امكل تنفيذه فعاًل ,جأ و منقد ألعا ا بر ي إلتجر تي لا تاضفاو و المأ يشار مستالالى علة حاأو اإل
 ىدفعات أخر  يأ دو جو  نعر و فلا ىلع لو األ قلى الفريخطيًا إ يحاً صر ت  دقي نأب مستشارياليتعهد ا

 فعدمه بالاقي ك بتاريخذلو  ىخر ات األعفذه الده بمسبل الً مفص ي ذلك على مسبيل المثال وصفاً ف امب
 .الً أو  ثدا يحمهيع أبالدفه ملزاإ يخر تا وأ

ة أن ن هذه المادم( 1ع/فقرة )  اللفة أو إخالل بأحكااخمللفريق األول في حال حدوث أي  قحي -2
 حض حريته واختياره:مب كلذو و جميعها أ ةيلاتال تءاار جإلا نم أياً  ذيتخ

 .عقدلن ا( م/أ12) دةمالا صوصنة اعمع مراد قلعا اهذ هينن يأ -أ 
ضعفي( مبلغ ) يو امسي اً لغمبد عقالا هذب جو ماري بالمستشة لحقممستال لغمباال نم  صخين أ -ب 

 .الدفعات الممنوعة
 غلي ) ضعفي( مبو امسيًا مبلغ رو فلا ىلعو  لو ألريق افلاى لبأن يدفع إ ير ايطالب االمستش نأ -ج 

 ةبجاتى االمسعل ضبلة للنققاالر موافقته غيذا البند به موجبب ير عات األخرى ويقر االمستشافدلا
 .ةبلطاالم هذه للمثة ريو الف

 األول تقاضيها قللفري يحق لمبالغ التيا وعملفريقان بأن مجادناه ، يصرح أ( 4ع/مراعاة الفقرة ) عم
 عات األخرى.فدلا لغامبع مو ( مجعفيض)    زجاو تي نل( 2ع/) ةر قفلا بموجب هذه

أو ن طلباا من يينر اشمستمع اال رمهايبت التي يااقتفالا عن جميمّ ضن يأ على مستشاريالفق ااو ي -3
ى لع اله ( أع2ع/( و)1ع/) تقرافال ية فدثلة لتلك الوار امم داً وام قدلعا ذاه خصي امي، ف نيز مجهال

 هذهتنص  نأ ا ( ، شريطةمهيلإ رتين المشار قفلص ) او صن نع اهتدش يف ادهذه المو تقل  أن ال
 ءالؤ هن م يق أحة بشر اد مباالمو هذه  حكا أ يذنفق األول بتعلى حق الفري احةاد صر المو 
 خمسنلفور بلى اول عاألق ريالف دو يز مستشاري أن اال دهعيتا كمن. لمجهزيا أون اطبلا نمن ييشار االمست
 اد.المو  هذهعلى  ةلميثبت أنها مشت امبو  اوقيع عليهتلا ـردجمب تايقافتالا ههذقة ألصل مطابو كاملة 
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 تفعان الدم يى أعلة يروعشملا ةضفي صفه ية أعالادملاص أن يتذرع بأن نص خي شيجوز أل ال -4
يها في لع صو صل المناألو ا ، وأن حقوق الفريق عهالنافذة تمن ةمظناألو  ينانقو ال تناك ذاإ ىألخر ا
 أي أو ير االمستشا هل تجاو ألللفريق ا بتر تت ق أخرى قدو قح لى أية إفاضإلاب ه هيمادة أعالال
 مملكة.ي الفذة فالناة ظمنقوانين واألر بموجب الخآرف ط

 . دلعقا اذاء هحتى بعد إنه بهل عمال  يتو  اً ير مسا هاراتفق عاله بجميعالمادة أقى نص بي -5
 دفعات الممنوعة :لا  -ف

ن " مي أبدفع  يعد دفع أوب ق ي ( بأنه ل 5ق  )ي الملحق ر ف لو األ قيصرح االمستشاري وتعهد للفر  دقل -1
ر عما إذا كان ذلك قد ت  من قبل ظنلا غضوب، ة مسطواالب أو ةً ر شبام " مسواء وعةممنلا تعافالد
أو   هموظفي من يأ وأبًة عنه  اين طن أوابلا نم نييتشار مسمن قبل اابًة عنه أو ين أو اريمستشاال
ف"  ظأي "مو  ر الحصال المسبيل المثى علك ، ويشمل ذلول  يق األر فى الإل  ثليهمم ه  أوئالوك
لدعوة إلى تقدي  با قتعلي املك فيذو ،  ال  أة يمرمسة صفب فيتصر  كان اإذ اعم رظلنا غضب

على االمستشاري  ةلاحإلفمسها أو ان اودةمز لا/  ةصقانية الملقد أو عماصة بتنفيذ هذا العخالروض الع
 قو ي ال بأن رياشتمسوتعهد اال امكه فعاًل , يذنفت أو من أجل دقعلا را بري إلتج يأو المفاوضات الت

مسواًء أكان و ة وامسطلدفعات مسواًء مباشرًة أو بالا ذهل هثم  ديتقبد يعن أ أوة وعمنمت ادفع يأي  قدبت
  ثليهمم ه  أوئالأو وك  هموظفي من يأ وأن الباطن م نيتشاريمسا وأ همسفشاري نتقبل االمسذلك من 

 . فيذهتنو أده تمدي وديده أو تجا العقد أهذل دييتعلق بتع اميف" ظفو م" ى أيإل
 نأة المادهذه ( من 1ف/حكا  الفقرة )بأل إخال وأ فةي مخالأ ثو دح لاح يف لو ألا يقر ق للفحي -2

 :هيار تخاو  محض حريتهب كلذو  اهعميج وأ ةاليتلات ايتخذ أيًا من اإلجراء
 العقد.ن /أ( م12دة )لمااص عاة نصو اينهي هذا العقد مع مر  نأ - أ
 غمبل( فيضعي )او يمس مبلغاً  قدلعاذا وجب هبم شاريمستالة لقحتممسلبالغ االم يخص  من نأ -ب

 الممنوعة.ات عفدال
 غاوي ) ضعفي( مبلـمسي غاً لبم رو فلا وعلى يق األولفر لا دفع إلىي نيطالب االمستشاري بأ نأ -ج

 على ابلة للنقضلقا يربموافقته غد ا البنب هذجو ي بمار شتاالمس رقيوعة و نممات العفدلا
 .ةبطاله المهذ مثلل يةر لفو ا ةابجاالمست

يها ق األول تقاضير فق للحيلتي ريقان بأن مجموع المبالغ افلا( أدناه ، يصرح 4ف/مراعاة الفقرة ) عم
 ة.عو نالمم تاعالدف غلبام عمجمو وز ) ضعفي( ايتجن ل( 2ف/) ةر قفلاه هذ ببموج

 أو لباطنا نن مييار شمستالا مع يبرمهالتي تفاقيات االا ميعأن يضمن ج لىي عر شاتافق االمسو ي - 3
( أعاله ) 2ف/و)( 1ف/ات )ة لتلك الواردة في الفقر ثلمما داً والعقد ما ذاه خصي مافي،  نيمجهز لا

 هإليهما ( ، شريطة أن تنص هذ راشملا الفقرتين صو صن نع اهدتش يف دموالاهذه على أن ال تقل 
الء هؤ  من أيق حة بر باشم الموادهذه فيذ أحكا  تنب ولالفريق األق على ح راحةص موادال
فور بنمسخ لا على لو األ المستشاري أن يزود الفريقاهد يتع ام. كنيهز مجلاو أ طنباالمن  ريينشاتالمسا

 .موادال هلى هذع ةمشتمل اهبت أنثي بماو ليها عالتوقيع  در جمب تايقفاتالا هذه لصة ألقلة ومطابكام
أي من  لىعية وعشر مال ةفصي فاله يضة أعادملاز ألي شخص أن يتذرع بأن نص و يجال  -4

ق الفريق األول المنصوص و نظمة النافذة تمنعها ، وأن حقألاو  قوانينالت ناك اذإ ةعو نملمت افعالدا
 يتشار مسالاألول تجاه ا قللفري بتد تتر رى قخأ وققحلى أي إ ةفاإلضبا يه  هالعأ  ةلمادا عليها في

 .ةكللمما ذة فيفلنااواألنظمة  ينانقو ر بموجب الآخي طرف أو أ
 .لعمل به حتى بعد إنهاء هذا العقدت  ايو  ارياً مس اتهار قف عيمجب هالدة أعماقى نص البي -5

 
 رار المخالصة : قإ (: 23ـادة )مال

إقرار مخالصة يثبت فيه  لمعي صاحب الطعيأن  ئيةنهاللدفعة اا فشكل هميدقت لاح ير اشاالمست على
،  دتحقة له بموجب العقالممس غلاالمب عيجمة ليهائنلوا ةملاكالالتمسوية  لية يشكنهائالدفعة ال شفأن ك
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ه ذه بموجب حقة لهمستاالمستشاري للمبالغ الم ضقب عدب إال ل إقرار المخالصةري مفعو يشترط أن ال يمسو 
 .  ةعفالد

 
 اإلشعارات :  (:24دة )امـلا

شاري مستاال قو ي تيلاك لتو  ير شاتمسالا مل إلىالع ها صاحبر ديص تيالغ اإلشعارات والمرامسالت لبت
ئيمسي ر لاتب كملى ادل أو بإيداعها العقد إما بالبريد الممسجل  ألحكا بإبالغها إلى صاحب العمل وفقاً 

 تاليًا : هديدحت غاية ويت لا هذله قريف لك نهيعيآخر  ناو أي عن إلي أو بإرمسالها لكل فريق منهما،
 

 .................................................................ان صاحب العمل : و نع
 .................................................................ستشـاري:  ن االنواع

  ............................................................................................ 
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 (1ق العقد رقم )حلم
 ة اإلشرافمرحلبات االستشاري في جاو 

 
 : اإلشراف زهاج -1

والشروط المبينة بالملحق رق   تحمسب المؤهال عشرو ملألشراف على أشغال ال الفني توفير الجهاز ير االمستشا ىلع
 ريغئ  ولألجهزة الممساندة و اد لكشبلألجهزة المقيمة  ةر بخلانوات مسواألعداد و  رداو كلاهذا الملحق ي يحدد ف( و /أ3)

 . مسيرئيلاتب المكدع  إلى  المقيمة إضافة
 : لتنقـــالتا -2

تشاري مسحمل االيتغير المقي  وأجهزة المكتب ، و و   جهازه المقي التقزمة لتنالللمسيارات ابتوفير ا ير   االمستشاو قي
 يارات إال إذالمسا هذهالوقود والصيانة لجميع و  نيقاو أمين والمستلاو خيص ر تلاو  كر املجوا  مسو ر لاو  فير اصجميع الم

 . كذل غير ىلع اءطعق الوثائ صتن
 الرئيسي : بتعم المكد -3

 دقـليهـا فـي دفتـر عع لمنصـوصا مها  ) المهندس(ويقو  بإدارة جهـاز اإلشراف  ـي ممسـؤواًل عـنالمكـتب الرئيمس كوني
ـــةملا ـــاد العـــ عقـــدال اذهـــو الموحـــد للمشـــاريع اإلنشـــائية  قاول ـــو  بإيف ـــ دد، كمـــا يق  يرئيمســـتـــب الكملا يمســـز  مـــن مهندالال
ى لــع عــت الحاجــة أو كــل أمســبوعيندذ كلمــا فتــرة التنفيــ لشـــروع خــالملاة ر ـاـــيلز باألعمــال الجــاري تنفيــذها  صينــــختمال

نـة لمهاارمسـة مم توياتمسـم وى مـنتمسم ىلنه ينفذ حمسب أعبأشروط و للعلى تقد  مسير العمل ومطابقته  قياألقل للتدق
 . ةير شهال ريرالتقان ـمض ته الزيـاراـذه ـنـرًا عياالمستشاري تقر   دى أن يقــلع

بداء الر  ة من قبلممقدلثائق العطاء او و  المخططات مراجعة -4  يخصا ميف العمل بحولها إلى صاح أيالمصم  وا 
ذاشابملا فيذها قبلنت ةليبوقا اهموليتش ل مالع حبايغ صبليه تعلف صنواق وأ بو يعأي ف فيها تشاك رة وأثناء التنفيذ ، وا 
 ذه العيوب والنواقص .في هاللتيًا نها خطع

 تاهيجو تو الموحد للمشاريع اإلنشائية لعقد المقاولة  قاً وطب اً نيشروع هندمسيًا وفملاب متطلبات مسح اإلشراف على التنفيذ -5
, و  ي امتصعلى ال يهقبل إجراء أي تعديالت رئيمس من خالل صاحب العمل مصم لا عيق ممسنتلاو  لمعالب احص

 .رفض أي أعمال مخالفة لوثائق عطاء التنفيذ 
 تاططمال أي مخامستكالطلب من المقاول  ها ويقة علفاو والم لو االمق امهيقد فيذية التينطات التطجعة المخار م -6

 تفصيلية الزمه لتنفيذ األعمال .
 . لاو مقلا لبن قع مقو ملا لىعاألبعاد ثبيت دقيق في صحة تتلا -7
قتها ابوأي مواد أخرى والتأكد من مط ةناواإلمسفلت والخرمس مة على الحصمةز المخبرية اللا اإلشراف على الفحوصات -8

ك ذلوكة د تحتاج إلى معالجق أي عيوب نع لو ابليغ المقوت األشغال ىو تمسى ملعة ظفاحملل اهواصفات الخاصة بلمل
  ( من هذا العقد .11وفقًا لما ورد في المادة )  لموقعمستطالع ات اافحوصة مسالمن مد التأك

بتقد   اً مه علذ وأن يحيطيفتنال المعأب ةعلقتمال رمو ألا يفل معال رمسي ءناثأ ملالع بمع صاحر او تشاالمستشاري ال ىلع -9
 مسير العمل .

 
 ما يتعلقيف ةبمسالمناات يصو والت لملعا بلصاح ةينلفا ةر و شلما بل المقاول وتقدي ق نلمقدمة ما ةمقترحات الفنيلا مسةار د -11

 ميات .كلاول دااصفات وجالمو المذكورة في  تنايعلاو بالمواد 
أو رفض أي  لو بقحيث لتوصية من او  قاول ،ملا مع قنمسيالتبة ز لمنجاإجراء الكيل لألشغال اإلشراف و التدقيق على  -11

 نجزة .ملاأجزاء من األشغال 
ة والشروط نيفات الفا للمواصهتقباطممن  أكدتلا دعب عفلدل اصديقهتو  ، ولاقمللة ئياهنيق كشوف الدفع الدورية والقدت -12

 التعاقدية .
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العطاء ، ودرامستها  يف ةواردل  تكن ذ و يفناء التنثأ جدتتمس دي قالت ةديدالج األشغال رمسعاوضة المقاول في أااقشة ومفنم -13
جراء ما يل اهلوتحلي  وفقا للفصل الثالث عشر من دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية.  ز وا 

عداد األوامر مسةار د -14 جراءر ييغتلا وا   األشغالة عب وطبيامستنق األصلية لتثائو والت طاخطمزمة على الالال تاليدعتلا ية وا 
 . صاحب العملمع  قيمسنتلا, و ب الثالث عشر من دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية ا" للفصلقفو ة دديجال

بداء النصح وال و اقملاو مل عال بحاص نيبقع يفي أي خالف قد  ي الفنيأي  الر دقت  -15 ن لصاحب العمل لبيا ةر و شملوا 
ذا تمت هذه ال عوضو الم ةابعمن متل العمب وتمكين صاحالصحيح  قفو الم خدمات بعد انتهاء مدة العمل يت  , وا 

بما فيها بدالت اتعاب الزيارات الزائدة عما هو وارد ,  االتفاق بين الفريقين على بدل األتعاب التي قد تترتب على ذلك
 ( من هذا الملحق .18في الفقرة )

 جزة.لمنامن األشغال  ءاز جأ ية من حيث قبول أو رفض أيصالتو ة و ألشغال المنجز ا كشف بنواقصل مع -16
 لمعدة من قبل المقاول وتقديمهااو (  As Built Drawings)الً عف هذيفجرى تن امكمشروع لهائية لنيق المخططات القدت -17

 . لعمال بحصال
بالغ  ةلافيد كحاجه لتمد نو دإصالح العيوب بفترة اإلشعار  ءاتهـانقبـل  علـى األشغالكشف قيـا  باللا -18 حمسن األداء ، وا 

 ،اإلصالحات إنجازعد ب األداء ا  بتحضير شهادةلقيا ث  ديلبتأو ال اإلصالح تحتاج إلى دق لن أي أشغاع لو اقمال
 اعهن نو اكمهما  اإلشعار بإصالح العيوب رةع أثناء فتريشالما اجهاتشغال تحأ أيكذلك القيا  باإلشراف على و 

 . على أن ال تزيد عن ثالث زيارات بلاقم وندب اهيعتوطب
 داو ـدات وكميـات الملمعاو ول مقالاجهاز  ددـس وعقطلا حالـة اـهيمبينـًا ف ةـيمو ييـة والر و دريـر الت التقاالـجالحتفـاظ بمسا -19

وتقارير ة دوريالن التقارير مخ نمس خمس ي قدوترى أخ الية وأي أشغر بمخلالفحوصات او  عوقلماإلى رد و تـ يـتلا
 . مللعاب حاص إلى تااعجتمالا

 ل ما يلي :مشت نأ شهرية علىلا التقاريرمن  خمس( ن3) إعداد وتقدي  -21
 بالتقاطها ل و اقمالف صور الفوتوغرافية التي يكللا. 
 روعمشيخد  أغراض ال امقرير موجز عن األحوال الجوية بت . 
 ي  .قلواب مسلنا حيثيل من فصالتب يخهلتار  نجزةاألشغال الم 
 مد .ل المعتمعلبرنامج ا نيبو  ةقهو حاصل حقي امل ومقارنه معلامسير تعليق على لا 
 يخه .وامر التغييرية الصادرة لتار األ 
 ةجلاعوومسائل الم تمعوقالاو  صقاو نلاو  لكاشملا نابي . 
 محضرة .لا دالمو واشف بالمعدات الممستعملة ك 
  وامه  دو ن ييدالعلعمال االمهرة و اأعداد العمال. 
 تاريخه .ل لمن قبل المقاو  ةمللدفعات الممستا 
 تااصفو للم ةفلاخملا ذة بخصوص الموادمتخلاا واإلجراءات هعلي ليقعتلف بالفحوصات المخبرية واشك . 
 ن ( .ميقيمالن ) يأعداد المهندمسين والفنيين العامل 

 . عو ر شملتتعلق باإلشراف على ا نالج شتراك بأيالا -21
 

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

 . االمستشاريبات وواج
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 الشروط الخاصة للعقد
 
 .مقدمة0
 عام 1-1

تدعو مسلطة المياه "صاحب العمل" المكاتب الهندمسية والشركات اإلمستشارية المؤهلة لدى دائرة العطاءات الحكومية وتحمل 
ه  المختومة لتقدي  عروضفى مجال المياه والصرف الصحي   ب ( +) أ شهادة تأهيل مسارية المفعول بالفئة األولى 

دارة  صاحب العمل بخدمات اإلشراف االمستشاري كممثل  للمناقصة الخاصة  على النحو التالي:الحزمتين وا 
 محطة رفع )طريق المسلط الدائري( انشاء  .0
 محطة رفع )شفاء العامرية(انشاء . 2

ى كل منها على أنها ( نمسخ ، ووضع عالمة واضحة عل0( أصلي وثالث )0) عرض واحدتقدي   المناقصينيجب على 
في حال وجود أي تعارض بينهما ، يجب أن يحك  األصل.  ×". ة، رق  النمسخ العرض" أو "نمسخة من العرض االصلي "

 (0، 2،  0يجب أن تكون أرقا  النمسخ بالتمسلمسل )أي 
 عنظرة عامة للمشرو 1-2

المخططات  كما هو موضح في،  إلنشاء محطات رفع صرف صحي في محافظة البلقاء المشروع من حزمتينيتكون 
 على النحو التالي: و(  2و  0المخططات العامة )المرفقة  العامة 
 محطة الرفع طريق المسلط الدائري(:) الحزمة األولى 
 لتر / ث( تشمل ما يلي: 01واحدة بمسعة ) محطة رفع صرف صحي إنشاء
، غرفة  (Wet Well) التجميعبئر  ك ( ،غرفة التحبما في ذلك ، مبنى محطة ضخ الرئيمسي ) تجميعي للطوارئخزان 
 coarse)ة خشن مصفاة شوائب ،  رافعة ،  نظا  ازالة الروائح الكريهة،  امستناديةحرامسة ، جدران ال، غرفة  الكهرباء

screen)    ،جميع االعمال الكهربائية الالزمة,  ، غرفة قياس التدفق ، جميع القطع الميكانيكية الالزمة ،   مضخات 
MDB و DB , PLC  ،SCADA  ،CCTV  ، نظا  إطفاء الحريق ونظا  إنذار الحريق ، ، محول ، مولد ،ATS  وUPS. 

 
 (:شفا العامرية الرفعمحطة ) الحزمة الثانية • 

 / مساعة( تشمل ما يلي: 0   01بناء محطة ضخ واحدة بمسعة )
، غرفة  (Wet Well)التجميع بئر  ك ( ،غرفة التحبما في ذلك ، مبنى محطة ضخ الرئيمسي ) تجميعي للطوارئخزان 
 coarse)مصفاة شوائب  خشنة ،  رافعة ،  نظا  ازالة الروائح الكريهة،  امستناديةحرامسة ، جدران ال، غرفة  الكهرباء

screen)    ،جميع االعمال الكهربائية الالزمة,  ، غرفة قياس التدفق ، جميع القطع الميكانيكية الالزمة ،   مضخات 
MDB و DB , PLC  ،SCADA  ،CCTV  ، نظا  إطفاء الحريق ونظا  إنذار الحريق ، ، محول ، مولد ،ATS  وUPS. 
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 :على المشروع جهاز اإلشراف المطلوب1-3

حمسب ما هو وارد في  لجهاز اإلشراف التي يطلبها صاحب العملالحد األدنى من المؤهالت  يوضح الجدول التالي
 : الحزمتين( اعاله لكال2-0البند)

 )أ*ب(المجموع )ب(األشهر )أ(العدد المؤهل
عا   21مدير مشروع:خبرة 

بمشاريع الصرف الصحي 
ومحطات الرفع وبما اليقل 

كمدير  2عن مشروع عدد
 اشراف

 
0 

 
00 

 
00 

اعوا   5مهندس مدني: خبرة 
 بمشاريع مشابهة

2 02 22 

مهندس إلكتروميكانيك: خبرة 
مسنوات بمشاريع محطات  5

 ع الصرف الصحيرف
0 0 0 

اعوا   0خبرة  حامسب كميات:
 02 02 0 بمشاريع مشابهة

اعوا   0خبرة  ممساح:
 بمشاريع مشابهة

0 02 02 

اعوا   0خبرة  مراقب:
 02 02 0 بمشاريع مشابهة

 02 02 0 مسكرتاريا
 مقطوع مقطوع  مقطوع دع  مكتبي

 
 حسب الجدول أدناه: (للمشروع) 2012( لعام131رقم) النظام الكادر المطلوب حسب  1-1

 )أ*ب(المجموع )ب(األشهر  )أ(العدد المؤهل
 32 12 3 مهندس حديث تخرج

 32 12 3 فني
 41 12 7 عمال
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 (:2( البند)1التنقالت الملحق رقم) 1-5

 تحذف الفقرة األصلية وتستبدل بما يلي:
ذا   ي عطاء التنفيذ للحزمتينما سيرد فحسب و  (1اإلستشاري بسيارة)بكب اب( عدد) سيتم تزويد االستشاري بحاجة  كانوا 

م سو ر لاو  فير اصتشاري جميع المسحمل االيتو إلى مزيد من المركبات لموظفيه ، يقوم االستشاري بتوفير وسائل النقل 
  يارات اإلضافية.لسا هذهالوقود والصيانة لجميع و  نيقاو أمين والستلاو خيص ر تلاو  كر املجوا
 
 مة المخططات العا 1-2
 (  محطة رفع طريق السلط الدائري1)المخطط العام *

 
 ( 2المخطط العام  ))محطة رفع)شفا العامرية: 
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 مدة العقد: 1-7
مع االخذ بعين االعتبار عند التسعير ما  )اإلشراف على الحزمتين(( شهر12ب ) للمشروع اإلجمالية  تقدر فترة التنفيذ

 :يلي
 .قاولين في الوقت نفسهقد ال تحال الحزمتين على الم .1

الكادر المذكور اعاله هو لالشراف على الحزمتين )مدير المشروع , مهندس الكتروميكانيك,مساح و حاسب  .2
 ( لكل حزمة .1كميات و مراقب و سكرتاريا( اما المهندس المدني فيتم تعيين مهندس )عدد 

 
 1-8Consultant Tasks in Details: 

1. Verify shop drawings of the contractor(s) for supply of material, 

comment on the submittals and make respective recommendations to 

employer; 

2.  Material acceptance and approval of deliveries; 

3. Keep actual records of delivery of material and handing over to 

installation Contractors; 

4.  Obtain Maintenance data and evaluate on regular basis 

5. Verify technical proposals prepared by the contractors, comment to the 

Contractors thereon and make recommendations to employer; 

6.  Co-ordinate the final revision and completion of implementation/cash 

flow schedules 

7.  Be responsible for site supervision including financial control; 

8.  Be responsible for preliminary and final acceptance of executed 

works; 

9.  Supervise commissioning of the executed works; 

10.  Establish records and submit certified as-built drawings (based on 

Contractor’s (drawings) as hard copies and data files; 
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11.  Examine and approve all planning and programming details proposed 

by the Contractors; 

12.  Provide assistance to employer in dealing with the settlement of all 

disputes or differences that may arise between employer and the 

Contractors; 

13.  Provide services during construction of the works so as to ensure, 

within the limits of this agreement and as defined in the construction 

contracts, that the works are executed in accordance with the contracts 

between employer and the Contractors; 

14. Provide the site staff necessary for administering the construction of 

works for such periods as may be required; 

15. If implementation works will have to be executed during night time. 

Also for these times the site staff must be provided; 

16.  Give all necessary instructions to the Contractors, providing that the 

Consultant shall not, without the prior approval of employer, give any 

instructions which are likely to increase the contract amounts, prices or 

change the conditions of contract; 

17. If it is necessary for the Consultant to issue urgent instructions without 

such approval in the case where, in his opinion, lives, property or the 

works itself are in danger, or where further delay would result in 

additional cost. He shall inform PM of employer of his action as soon 

as possible; 

18.  employer instructions to the Contractors shall be exclusively given 

through the Consultant; 

19.  Perform any services which may be required to be carried out under 

the contract for execution of the works, including, where appropriate, 

witnessing of tests and commissioning of the works; 

20.  Advise employer as to the need for inspection during manufacturing 

and prior to the shipment of various materials to be supplied in 

accordance with the contracts and, if so required by employer, obtain 
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tenders for such inspection from qualified agents and make such 

recommendations thereon as may be appropriate; 

21.  During construction, and upon completion of the projects, with the 

assistance of his site staff, arrange for and carry out a proper, faithful 

and detailed measurement, determination and survey of quantities of 

works completed and calculate the value of such works; 

22.  The Consultant shall certify that the works have been carried out in 

accordance with the requirements of the contracts or indicate any work 

that has not been so carried out and recommend on actions to be taken 

regarding these works; 

23.  Promptly examine and prepare recommendations on claims from the 

Contractors for- extension of times, payment for extra work, and other 

similar matters and negotiate with the Contractors on the rates for any 

unscheduled items or work which arise and submit recommendations 

on these to employer; 

24. Carry out the necessary inspections, shortly before the end of the 

construction period, determine the remaining works to be completed 

and, when these are satisfactorily completed, issue the Certificate of 

Substantial Completion and/or Certificate of Final Completion to the 

PEA; 

25.  Verify the Contractor's invoices and issue interim and final certificates 

for payment and submit these to the employer; 

26. Verify the adherence to the regulations concerning the disbursement 

procedure agreed between the Employer and Financier and made 

available to the Consultant 

27.  Certify the disbursement request to be addressed to Financier by the 

Employer/WAJ accordingly 

28. Verify Contractor’s as-built documents and coordinate submittal to 

Employer/WAJ in the requested number of hard copies and as data 

files in the required format. 

29.  Submit the required reports within the required periods. 
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30.  Study and assist Employer/WAJ in issuing variation orders. 

 

 

 

 

 *سيتم التعامل مع العروض المالية للمكاتب المؤهلة بتطبيق األسس والشروط التالية:

.سترتب األسعار المقدمة من اإلستشاريين ترتيبا تنازليا من األكثر الى األقل.1  

ر المقدمة فإن كلن عدد اإلستشاريين المتقدمين فرديا فسيؤخذ صاحب .سيؤخذ السعر الوسطي لألسعا2

التقديم الوسط هو السعر الوسطي أما اذا كان عدد المتقدمين عددا زوجيا فيؤخذ المتقدمان الوسط حسب 

        الترتيب ويكون صاحب التقديم الوسط الثاني)األقل( هو السعر الوسطي.     

% من السعر الوسطي .31عن  سعره .سيخرج كل من يزيد أو يقل3  

.يستخرج السعر المعدل من األسعار الباقية وذلك بجمع هذه األسعار وتقسيمها على العدد 4

 الباقي.

%( األقل من معدل السعر المبين في 11.سيحال العطاء على أقل األسعار الذي يقع ضمن حدود ال)5

تتم اإلحالة على السعر األدنى مباشرة بعد حدود ، وفي حالة عدم وجود مثل هذا السعر ( اعاله4البند)

           ( أعاله.3%( األقل حتى لوكان صاحب هذا السعر من الذين تم استبعادهم بموجب البند)11)

   

( أعاله تعني أن السعر المساوي 5% من معدل السعر( الوارد في )11.إن عبارة) ضمن حدود 6

ود.لمعدل السعر غير مشمولة ضمن هذه الحد  

      .إذا تعذر تطبيق المعادلة وفقا لهذه األسس تتم اإلحالة على أقل األسعار المتقدمة للعطاء.7
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 ( 2قم )ر لعقد ا ملحق

 حسن األداء ةوذج كفالمن
 
 

 …...............................................…….....................…السادة : إلى
 
 …............................................................ رفنارنا إعالمكم بأن مصسي
 
 ..........................................................ي ر اشتسالكفل بكفالة مالية ، ا دق
 
 .....................................….............................: رقم طاءعلا صو خصب
 
 ...................................................................ى: علمتعلق باإلشراف لا
 
 . يندأر  ناريد( ...............................: )بلغمب
 

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

 نع النظر ضغبو  ، رخآو أي شرط أ حفظول طلب من قبلكم بال إنذار أو تأ ذكور لدىملاوأننا نتعهد أن ندفع لكم المبلغ 
 . ير شااالست نبضة من جار اعأي م

 
 يا": دئوتحدد مبلعقد ة ادم ءهانتا من اشهر الثةث دةملو  إصدارها خير تا نم ولعفملا ةير اس ةلافكبقى هذه التو 
  لمعلا بحاصها بناء على طلب ديجدأو ت دهاديمت لم يتم ا.......... م ام.............. من عاريخ .............. شهربت 
. 

 / مصرف: ......................................... ليع الكفيقو ت
 
 ــع: ................................ــــوقيـفـوض بالتملا
 
 ـــــــادة: .............................شهـــور و ضحب
 
 تـاريــخ: ..................................................ـلا
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 (3) مقر  عقدال قحلم

 الستشاري في مرحلة اإلشراف اأتعاب  بدل
 

 مقيم :ز اإلشراف الاهجل أتعاب دب  -1
 توضريبة وبدال يعاعويضات وضمان اجتمتإجازات و  من هاعبتا يت شهرية شاملة ، للرواتب األمسامسية ومالدب
 ظورة .منف غير رينقالت وبدل إدارة وأرباح ومصات
  دع لاح يفو  ( أيا 3شرف تت  إجازته لفترة تزيد على )ملا زاهأفراد الج بديل ألي منر فيتو لتز  االمستشاري بيو 
 .أ ( / 3الملحق رق  ) ت فيددح اكم ينز اجالمرف شمال لجهازا ة بدل أتعاب أفرادف  كلمسحك تلذب همايق

 .ة بهااصلخاف شو لك  ايقدتريخ ات ًا منمو ي( 31خالل ) لمالع بحا  تمسديد جميع الدفعات من قبل صتي -2
بين  تفاقالا  بعد يمسرئيلا بتكمالو أقع او ملا نمل ي كف ت أتعابهالدب  تخفيض أعداد الجهاز المشرف و تي -3

مشاريع المختلفة , و إذا لا  لعمل فيا رمسي  دقء اإلنجاز الفعلي وتي ضو فلك ى ذلع يتشار مساالو  للعمحب اصا
 ل  يت  االتفاق بين الفريقين , يحتفظ االمستشاري بالجهاز الفني كما ورد في العقد لحين حل الخالف .

 
 لدفع :ا ةيقر ط  -4

 ةليط ةمثابت القي لدبلا ويكون هذا لكامل مدة العمل قطوعري ملغ شهبمكي مسلرئيمكتب اال فع بدل أتعابدي -أ
حددة في كتب الملماة دع  ضاء مدانق بعد, و ( أ/3) ق ر  حقملالي فردة الو لمكتب والدع  ا ةدحدلما ةدملا

 ي:ما يلل اقز وفأعداد الجها يضفخت ببمسب شهريي المكتب  الالدع ةيميض قنفس الملحق يت  تخف
 
 

 ع  للمكتبدلا ةنمسب
 

= 
  إجمالي قيمة الدع  للمكتب

× 
 

111% 
 تامبيعلا وضريبة يةطلغ االحتيااالمب دونمة العطاء يق

    
  ي يتالذ الشهري ادرتب الكارو × بي تدع  المكمسبة ال= نير هشلا المكتبي ض على قيمة الدع يفتخلا

 .عنه ناء مستغاال
 و األشغالتمسل  ه بعد تاريخ يلعقو  باألشراف لذي يا ءلق بالعطاعتتل بأي أعما ا قيالي ر تشامساال وعلى
 ةلبأن يحق له المطا دون * ال تزيد عن ثالث زيارات أنعلى  العيوب بإصالح األشعارانتهاء فترة لحين 

مسية ندت الهامء الخدالة على أمسعار عطمحم ل هذه األعمالكلفة مث برعتوت, ك ذلل ابمق يفلكات ةبأي
  . لإلشراف

ن وتكو أ (  – 3في الملحــق رقـ  )وارد لا لو دجال بمسإبقائه ح ىلفق عتملا  مقيلهاز الجا دفع بدل أتعابي  -ب
 ع .ذ المشرو ينفت ةدة مليط ةميلقاتة ابث تالدلبه اهذ

 
 

 1رق   العقد من ملحق 15الفقرة رق  إلىتوضيح  إضافة* ت  
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 (أ / 3رقم ) العقد ملحق

 اإلشراففي مرحلة  االستشاريبدل أتعاب  
 على مشروعي تنفيذ محطة رفع طريق السلط الدائري ومحطة شفا العامرية

 

المجموع 
 بالدينار

 رقمًا وكتابة

البدل الشهري 
 بالدينار

 رقما" وكتابه

 المدة 
 بالشهر

 رقم ال الوصف والخبرة والكوادر العدد

عـام بمشـاريع  22مدير مشـروع:خبرة  3 31  

الرفـع وبمـا الصرف الصحي ومحطـات 

ــــل عــــن مشــــروع عــــدد كمــــدير  2اليق

 اشراف

1- 

اعـــــــوام  5مهنـــــــدس مـــــــدني: خبـــــــرة  1 31  

 بمشاريع مشابهة

2- 

 5مهنـــــــدس إلكتروميكانيـــــــك: خبـــــــرة  3 6  

سنوات بمشاريع محطات رفع الصـرف 

 الصحي

3- 

اعـــــــوام  7حاســـــــب كميـــــــات: خبـــــــرة  3 31  

 بمشاريع مشابهة

4- 

 اعوام بمشاريع 7مساح: خبرة  3 31  

 مشابهة

5- 

اعــــــوام بمشــــــاريع  7مراقــــــب: خبــــــرة  3 31  

 مشابهة

6- 

 -7 سكرتاريا 3 31  

 -8 دعم المكتب الرئيسي مقطوع مقطوع  
 

 المجموع منقول إلى صفحة )         (

ًً  لإلشراف اإلجماليةقيمة العطاء  ًً ًً  المبيعات  العامة على ضريبةال شاماًل
المجموع كتابة : 

…………………………………........................................................................ 
 
تقديم السيرة الذاتية لجهاز اإلشراف المطلوب على أن تشمل الخبرات على اإلستشاري مالحظة :  

 .الفعلية لكل منهم
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 اإلشرافمرحلة ل 2216( لعام 131الكادر المطلوب حسب النظام)
 رفع طريق السلط الدائري ومحطة شفا العامرية على مشروعي تنفيذ محطة

: 
وصف الخبرات  الرقم

 المطلوبة
الحد األدنى 

لألتعاب 
 *(أ)بالدينار

 العدد
 )ب(

المدة 
 باألشهر

 )ج(

 بالدينار البدل الشهري
  **(د)

رقما  المجموع
 (*دوكتابة)ب*ج

   12 3 415 مهندس حديث تخرج -1
   12 3 322 فنيون -2
   12 7 222 عمال -3
       

المجموع 

ينقل إلى 

 الخالصة

      

 
بدفع البدل الشهري للعاملين بما اليقل عن الحد االدنى المنصوص عليه في البند )أ(  اإلستشاري سيتم التأكد من إلتزام  *

 من هذا الجدول
ب الرئيسي واألرباح لكل ** البند )د( المذكور أعاله هو الحد األدنى للرسوم الشهرية باإلضافة إلى تكاليف المكت

 موظف.
في حال عدم التعيين وتشغيل العمالة االردنية المطلوبة وكما ورد اعاله يتم حسم ضعف قيمة الحد االدنى المشار إليه  -

 في العمود )أ( من هذا الجدول
 
 

 مالحظة :
ة جدول آخر مماثل شامال" جميع يمكن لصاحب العمل إضافة الكوادر الفنية واإلدارية غير المذكورة أعاله أو طباع  -1

 التخصصات المطلوبة للمشروع .
 تدون البدالت الشهرية والمجموع بالدينار رقما" وكتابة   -2

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

 …......................................................... الوظيفة …............المفوض بالتوقيع         
 

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

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

 خاتم وتوقيع االستشاري                                                                                 
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 ( ب / 3رقم ) العقد قلحم
 فراشاإل ةلحر م يف ير ل أتعاب االستشابد خالصة

 شفا العامريةعلى مشروعي تنفيذ محطة رفع طريق السلط الدائري ومحطة 
 

 قول مننم وصفلا رقملا
 حهفص

 يةلايمة اإلجمقلا
 بةاتك ارنيد سلف

     اتعيبضريبة الم مالً اشة اإلشراف فلك 
     ارنمجموع رقمًا:  )                        ( ديلا 
 ………………………………….………………………………………………………جموع كتابة ملا 

 
  يردنأينار د …………………………………………………………………………………

 ………………………………..………………………………………………………االستشاري:  مسا 
 
 ..………………………………………فة: يظلو ا……………………………………فوض بالتوقيع: ملا
 
 ………………………..………………………………………………………………………نوان: علا
 
 ….……: ………………… بص. .. ……………………فاكس: …………………………… ون: فلت
 

 يشار تاالسع م وتوقيتاخ
 
 

 -مالحظة : 
       بةتاوك اً مرقر ناديالب وعجملمان يدو *
 

  
 

 
 
 
 

 (4ق العقد رقم)ملح
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 خرىألاقرار متعلق بالدفعات إ 
 

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

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

…………………………………………………………………………………………….……… 
م أحكا( وعماًل ب2ة  )عــيلهندسا تلخدماعقد ال  روط العامةشلا نم( ع/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 
لى " إ دفعها على قافتال ا أو اهعفد وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم ةأو غيرها المباشرة وغير المباشر ء الكلو ا
ل شكبفع دست كانتأو  فعهاتم د ءً او س هادفعت وسبب منولرى خعات األالدفمفصاًل لهذه  اً فًا وصيط فق" ونر نخريآلا

أو أي من موظفيهم أو  اريين من الباطن أو نيابًة عنهمتشاسبل ق نم عنا أو بةً يان أوا لنبن قمر شابر مأو غير شمبا
/  صةاقلمنا عملية د أوبتنفيذ هذا العق ةصاض الخو ر عيم الدقتى لإدعوة لعلق باتا يميف كلهم، وذيلثمموكالئهم أو 

 .فعالً ه ذفيأجل تنن م أود عقالم ابر إلي ر جتتي ات الوضاالمف أو اريشستحالة على االأو اإل اهسنفالمزاودة 
ثال ملا ليبعلى سي ذلك ما فب تاعفد أي دو جو  نلى الفريق األول على الفور عيًا إونتعهد بأن نقدم تصريحًا خط كما

 ىلق عونوافا مك الً ث أو دحيما أيه لدفعا باإلزامن خيار ت بالدفع أو ناامقي خيك بتار وذل وصفًا مفصاًل لسبب هذه الدفعات
 انلل من قبال خإ وأاله حال حدوث أي مخالفة عمشار إليها ألا  ةداملا تحت ةنيبملاجراءات اإل ذخاتبال واأل  يقالفر  اميق

 تنفيذ كل ما ورد في هذه المادة.ب زملتنو  ها( من 1دة ) املبأحكام ا
 
 ً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 أو أيمفعات األخرى وفي حال عدم قيالدبالق تعلما ارقر إلام قديت ير اشتسالا ىلع 
 رذا اإلقراه دميقمن ال وكل رار المقدم منه ، قإلفي ا كلذيذكر  أن هيلعع( /22دة )امالب ةددحملاور مألمن ا

 ض.ر لععن ا صلفمن قمغلظرف  في رارقع اإلضو  رياشتى االسوعل ه ،رضع فضير س
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 ( 5)العقد رقم ق حمل
 دفعات الممنوعةلبا قرار متعلقإ

 
 
 ………………………………………………………………ناهدأع إمضائي وخاتمي في قر أنا المو قأ
 
…………………………………………………………………………………………….……… 
 ………………………………………………………ه نادفي أ انمتخاو  نار نحن الموقعين إمضاءاتقن
 
…………………………………………………………………………………………….……… 
 
 ههذ أحكامب الً معو  ،(2ف( 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 لمبأننا فيه قرار موقعًا من قبلنا حسب األصول ، نقر إنرفق  ةداملا

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

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

 ةيعملد أو عقلا اهذذ يتنفبة صاخروض الالع ديمتق ىإلة عو ديتعلق بالا يمف ، وذلكال  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
 
اًء وسو ة طسواالب ومباشرًة أ اءً سو دفعات ه العات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذفد يم أيبأن ال نقوم بتقدونتعهد  امك

 أو ممثليهم إلى أي "موظف" فيمام ئهوكال  وهم أفيظمو  من ياً أ وأ اطنالبمن  انييشار ل استقب من أو قبلنا من كلأكان ذ
 .  فيذهنأو ت هديدمتو أيتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده 

 
 /        / يرًا فــــي           ر تح عنوق يهوعل
 ............................……………………………………………ـــاري:تشساالـــــم سا
 ……………...................……………………………………: …ـعــيـبالتوقض و م المفسا
 ......…………………………………………………………………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 ذلك /22المادة )بمن األمور المحددة 
 ض.العر عن ل صفمنق غلمر في ظرف راقاإلي وضع تشار يرفض عرضه ، وعلى االسس
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 لمحالةحكومية الا تطاءاعلا   -(    1)  رقم جدول
 كما هو مبين أدناه : اهيلع ةلاحملا ةيمو كحت الاطاءلتزام عن العاال بئة حجم عالمشاركة بهذا العطاء ت االستشاريين ب من جميعلطي

 
 سلسلتم

 
 طاءلعا سمم وأقر 

  ارنيبالد م الحاليااللتزا نسبة حجم
 م صاحب العملسأ

 
 ريخات

 رةالمباش

 
 العطاء ةدم

 ةليصاأل

از إنجريخ تا
 توقعلمل اعملا

ة اإلنجاز بسن يهمالك اف ر شإ يممصت  
 لتاريخه

    

          

          

          

          

          

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

 المفوض بالتوقيع : أسم                     

 اتم :خالو  عـــقيـلتو ا          
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 ؤسسيلما ضعو لا   -(    2)  مقر  لدوج
 

 او كر ت وأ احقو تلا نيالذ ءاكر شلا ءامن أسايب عم سيسؤ مكة بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناه والمتعلق بالوضع الار مشال االستشاريينجميع  نم بلطي
 لمكتب .ا وأ ةكر شلا
 وأ ماء الشركاء الذين تركوا الشركةسأ اء الشركاء بتاريخ آخر تعديلمسأ لسلستم

 كتبلما
ا و قتحال ينلذا ماء الشركاءسأ كباب التر سأ يخ التركتار 

 تببالمكو ركة أشلاب
ريخ ات
 قاللتحاا

       

       

       

       

 -حظات :الم
  مسئوليتها بالكامل .أتحمل و  ةدقيقو  حةيحصعاله أ مبينةت اللومامعالأن اشهد                  جدد .ء الخبرة للشركالدات ااهشو  ةيتاذلا ةر يسلا تاداهق شفر ت -1
 قيع :وض بالتو مفالسم أ                     رة الصناعة والتجارة بأسماء الشركاء عند التأهيلاز و لمهندسين و ابة نقا ندة مهاش فقر ت -2

 م :والخاتع وقيـــتلا                  . ياً لاح ءاكر شال ءامسبأو                  
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 رؤساء االختصاص    -(    3جدول رقم ) 
الت التي جرت بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناه والمتعلق  برؤساء االختصاص ومساعديهم الحاليـين والذين تركوا العمل وبيان التعدي ينالمشارك االستشاريينيطلب من جميع 

 عليهم منذ آخر تأهيل خاص بكل منهم
 

تاريخ الترك إذا تغير  أسباب الترك

 أي منهما

 أسم رئيس االختصاص 

 بتاريخ آخر تعديل

 مسلسل االختصاص أسم رئيس االختصاص الحالي تاريخ االلتحاق

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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

 التوقيـــع و الخاتم :                    
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 ير هشال كادرالب اعأت لليتح   -(    4ل رقم ) ودج
 

راتب لا وصف الوظيفي للكادرلا رقملا
 األساسي

ان مض عالواتلا
 يعامتجا

ل إجازة عادية دب ضرائبلا
 ومرضية

دل ب* 
 تنقالت

 دل** ب
 نكس

 اتدمخ
 صاريفمو 

 *** 
 رىخأ

أرباح  
% 

 لمجموعا

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 . ( 1( من ملحق العقد رق  )  2يحمسب بدل التنقالت للكوادر وفقًا لما ورد تحت البند )  *

 تبين كلفة بدل المسكن إذا طلب من االمستشاري تأمين مسكن من قبله في وثائق العطـاء  . **
 يطلب من االمستشاري تحديد البنود التي تدخل ضمن هذا البند . ***
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 دعم المكتبيلا أتعاب لدتحليل ب   -(    5ل رقم ) ودج
 

 عقدلاب دةدحملفة لكامل المدد الكلا وصف الوظيفي للكادرلا رقملا
  اإلشرافارة جهاز دإ 1

  متهال نقت فةموقع مع كلة الار زيل يسيـينرئلا نيسندهملا دإيفا ةفكل*   2

  تلملفاا أورير اقلتعداد اإ فةلك 3

  (1عقد رقم )لحق ان مل( م 21 – 3بنود ) لا فيموصوفة لا األعمال جازنفة إلك 4

  ح ابر أل او مصاريف لا 5

  خرىأ**   6

  موع مجلا 7

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

 ( . 1(    من ملحق العقد رق  )  2يحمسب بدل تنقالت أجهزة المكتب ضمن هذا البند وحمسب ما هو مبين تحت البند )  *
 ** يطلب من االمستشاري تحديد البنود التي تدخل ضمن هذا البند .


