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 -:المطموبة واألعماؿوصؼ المشروع 
 

إنشررررربف ذ وتطرررررل ذ  رررررمض  عرررررد يرررررب ض رررررمة يررررر     رررررب  يمنطرررررخ ذي  ب ضرررررخ إل بيرررررخ اإلشرررررلا    رررررس 

( يظ ررررررررخ عجطررررررررلح 2  ررررررررم   يظررررررررةد ي منطررررررررخ   ررررررررس يرا رررررررر  ا    طررررررررد ذا  ومضررررررررد   لعرررررررربة 

 (Type1  16 رررررررم   ذ )  يظ رررررررخ  ب ضرررررررخType 2 ذذ رررررررس   رررررررس يقرررررررب اد   رررررررر  ا و رررررررد ))

ا  بي ررررررخ   ررررررس ا  لضررررررل ا لنطقررررررص ا  ررررررب  ثب   لانررررررخ ذا  لضررررررل ا  رررررر  ش ا ررررررس ا   قرررررر ل  س ا  

ر   ــرررررررـ   د ا توطرررررررخ ذخقرررررررت ا  ،  ررررررربد ا  وم رررررررطخ  ذ  رررررررر  ا  ظرررررررةد  ررررررر   ا  را رررررررتب

 (Hot-Rolled)بد ا ـررررررررــــــررررررررـص يرررررررر  ا  طرثــــررررررررـد ي منـــــررررررررـيرررررررر   ط ا   منطررررررررخ خ ـــــررررررررـا  ظ 

ثبال ررررررررب خ ا ررررررررس  (C.N.C)ذيرررررررر  ا كررررررررب  ا ررررررررمض ر ش  (SteeL Sheet)بح ثررررررررـ ـــررررررررـذا  غ 

 .جما ي  ا  رة ذا جة  ا مض ر ش
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 هرسفلا 
 ةحفصلارقـ  موضوعلا

 4          رسفهلا
 6   تفاقية العقدا

 8 ط العامة لعقد الخدمات الهندسيةالشرو 

 8        التعاريؼ -( 1ادة )الم

 8      نطاؽ العمؿ بالعقد -( 2مادة )لا
 9      فداالمعتم المغة والقانوف -( 3ادة )الم

 9       الرسـوضرائب و لا - (4مادة )ال

 9       سف األداءلة حكفا -( 5مادة )لا

 9        ءمستوى األدا -( 6ادة )الم

 9     رةشمباال، عقدال افيسر  - (7ادة )لما

 9       االستشاري تاباجو  -( 8مادة )لا

 9      التنازؿ والعقود الفرعية -( 9ادة )الم

 10      تحريات استطالع الموقع -( 10مادة )لا

 10      ةيفالتغييرات واألعماؿ اإلضا -( 11مادة )لا

 10      ير اشتسالاانب ج التقصير مف -( 12مادة )لا

 11 عمؿلاب حاء العقد مف قبؿ صاإنه - (13) ةدماال

 11     ريستشااالالعقد مف قبؿ هاء نإ - (14) مادةال
 11      ؿملعب ااحصت لياو سؤ م -( 15ادة )الم

 12       مدد العمؿحؿ و مرا -( 16مادة )لا

 12        بدؿ األتعاب -( 17ادة )الم

 12      العمؿ ي صاحبريب موظفتد -( 18مادة )لا

 12    يار شتسواال ؿمالعحب اص فت بيافالالخ ةتسوي -( 19مادة )لا

 13       تاعير شتلاتعديؿ  -( 20ادة )الم

 13       عدليةلا اإلخطارات -( 21ادة )الم

 13        امةع أحكاـ -( 22مادة )لا

 15       إقرار المخالصة - (23مادة )ال

 16        اإلشعارات -( 24) ةدالما

 17   ة اإلشراؼمرحمفي  ياالستشار  جباتاو  -( 1ـ )قحؽ العقد ر مم

 نموذج كفالة المناقصة -( 2العقد رقـ ) حؽمم
  حسف األداء ةلافكنموذج   -

19 

 21   ة اإلشراؼرحمم في اريشتساال أتعاببدؿ  - (3رقـ ) العقدؽ حمم

 22   مة اإلشراؼحر م يفي ر أتعاب االستشا بدؿ - /أ( 3قـ )ر العقد  ؽحمم

 23  مرحمة اإلشراؼ  يفخالصة بدؿ أتعاب االستشاري  -ب(  / 3) حؽ العقد رقـمم

 24     ت األخرىعادفالب ؽعمتمإقرار  -(  4)  قـر  ؽ العقدحمم
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 25     عةنو لمماات عدفلبا مؽتعمإقرار  -(  5ـ ) قممحؽ العقد ر 

 26      ءات الحكومية المحالةالعطا -(  1ـ ) رق جدوؿ

 27       الوضع المؤسسي -(  2ؿ رقـ ) ودج

 28     مساعديهـرؤساء االختصاص و  -(  3ـ ) قر  ؿجدو

 29 تحميؿ بدؿ أتعاب الكادر الشهري -(  4وؿ رقـ ) دج

 30      تحميؿ بدؿ أتعاب الدعـ المكتبي - ( 5وؿ رقـ ) دج
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 يػةػسدد خػدمػػات هنػاقيػػة عقفتانموذج 
 

مشػػػػػػػروع إنشػػػػػػػاء المظػػػػػػػالت المعدنيػػػػػػػة لمواقػػػػػػػؼ التحميػػػػػػػؿ والتنزيػػػػػػػؿ لمركػػػػػػػاب  تنفيػػػػػػػذ لالشػػػػػػػراؼ عمػػػػػػػى
 عمى مسارات خطوط النقؿ العاممة في مركز لواء القطرانة

 
 (/اشغاؿ2/2022العطاء المحمي رقـ )

 …………ةنسػػػ ………رهشػػػ فمػػػ …..... الموافػػػؽ ……… ـررت هػػػذال االتفاقيػػػة فػػػي هػػػذا اليػػػو حػػػ
 يف: ب

......................................................... :صاحب العمؿ
................ 

 عمى اعتبارال الفريؽ األوؿ

 
 ........................................................................  :ثمػػػػػػػهميو 
 
........................................................... :الستشػػػارياو 

.............. 
 عمى اعتبارال الفريؽ الثاني

   
 ........................................................................ :هػػيمثمػػػػو  
 
 ؿبػػػق دقػػػ فاكػػػ امػػػلو ، شػػػروعملاعمػػػى تنفيػػػذ ( )إشػػػراؼ صػػػوؿ عمػػػى خػػػدمات فنيػػػةحلاؿ راغبػػػًا فػػػي واأل  ا كػػػاف الفريػػػؽمػػػل

 :يمي ما قيف عمىيفر فقد تـ االتفاؽ بيف ال، فريؽ الثاني المقدـ إليهلا بعرض
الموحػػػد  المقاولػػػة هػػػذا العقػػػد نفػػػس المعػػػاني الػػػواردة فػػػي دفتػػػر عقػػػدفػػػي  الػػػواردة التعػػػابيريكػػػوف لمكممػػػات و  -1

، قػػػػدالع اهػػػػذالعامػػػػة لشػػػػروط ال( مػػػػف 1) المػػػػادةفػػػػي  الػػػػواردةالتعػػػػاريؼ  إلػػػػى لممشػػػػاريع اإلنشػػػػائية باإلضػػػػافة
 .في حاؿ وجود اختالؼ تعتمد التعاريؼ الواردة في هذا العقدو 

، متكاممػػػػة ةالعقػػػػد وتعتبػػػػر فػػػػي مجموعهػػػػا وحػػػػد اأدنػػػػاال جػػػػزءًا ال يتجػػػػزأ مػػػػف هػػػػذ المدرجػػػػةاعتبػػػػار الوثػػػػائؽ  -2
 -:لوية الوثائؽ حسب التسمسؿ التاليويكوف ترتيب أو 

 اإلحالةقرار كتاب القبوؿ متضمنًا  -أ 
  ةالمناقصعرض  -ب 
    دالتي تصدر قبؿ التوقيع عمى  العقودعوة العطاء والمالحؽ  المناقصةالتعميمات لممشتركيف في  -ج 
 لمعقد الخاصةالشروط  -د 
 المرجعية األسس -هػ 
 العامةالشروط  -و 

 
 اردنير دينا: )..................................( مة العقد المقبولة رقماً يق -أ  -3

 اردني  ينارد.( ………………………………………………………………………)كتابةً  
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 .اً مو ي(   ………………)  :ة العقددم -ب    
 وماً ي ……………………………………………………………………كتابًة   

نجازهػػػا وفقػػػًا لمشػػػروط  فػػػي هػػػذا منػػػه بػػػةو طملماة يدسػػػنلهػات امػػػخدلا ـػػػػػقديػتالثػػػاني ب ؽيػػػر فلاعهػػػد تي  -4 العقػػػد واا
 الواردة فيه.ت باطموالمت

دد لمواعيػػػد وباألسػػػموب المحػػػاأتعابػػػه( فػػػي  ؿدبػػػ) العقػػػد ةمػػػيق يناثػػػلا فريػػػؽالفريػػػؽ األوؿ بػػػاف يػػػدفع لمعهػػػد تي  -5
 همنػػػػ وبػػػػةممطلاندسػػػػية مات الهخػػػػدلبتقػػػػديـ ا نيالثػػػػيػػػػؽ ار الف اـاء قيػػػػلقػػػػ همنػػػػ( 3قػػػػـ )ممحػػػػؽ ر لاي فػػػػ ؾللػػػػذ
 جب هذا العقد.بمو 

 
 
 
 
 
 

بوق، جرى تالأعال عمى ما ذكر ءبناو            :العالأ ورذكلما يخار لتي افرامه يع هذا العقد واا
 
 

 ريؽ األوؿفلا

 ؼمــمانحت بـص

 ثانيالؽ فريلا

 ستــشـبريالا
 

 توقيع :.........................لا

 
 توقيع :.........................لا

 ............سـ  :..............الا ............سـ  :..............الا

 : ........................ ظيفةلو ا ..........: .............. ظيفةلو ا

 
 

 

 د شهد عمى ذلؾ:قو 
 

 

 توقيع :.........................لا توقيع :.........................لا

 ............سـ  :..............الا ............سـ  :..............الا

 : ........................ ظيفةلو ا : ........................ ظيفةلو ا
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 ػروط  العامةشلا
  سيةندلها تامدلخلعقد ا 

 
 عاريؼتلا: (1مػادة )لا
كماا أن الكلماات التاي ت اير  العقد المعاني المخصصة لها أدناا، المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا وكون للكلمات ي

 :ما لم يقتض السياق ؼير ذلك  ة األخرىالكيانات القانوني خا  أو الرراا  ت م  ال ركات وإلى األ

 .األردنية الها مية لمملكةا مةوكح الحكومػػػة:
 االست اار والاذ  يتعاااد ما   وكاذلك خلراا ، القاانونيونالعقاد كررياق أو   االررياق الم اار إلياي فاي هاذ: صاحب العمؿ

العم  لممارسة صاححيات ومسا وليات أخرى يروضها صاحب  جهةأ     أو ملها العقديالخدمات الهندسية التي  إلنجاز

 . بذلك خطيا   االست ار  إعحم  على أن يتم األو الرريق 
العقااااد  اهااااذ بموجااااب االست ااااار  أعمااااا الااااذ  يعينااااي صاااااحب العماااا  لمتابعااااة  ال ااااخ  :ثاااا  صاااااحب العماااا مم

 .خطيا  بها إبحغ االست ار ويتمتــ  بالصححيـــات التي يتم تحديدها لي من اب  صاحب العم  كما يجر  
( أو التااا لؾ الم اااار ةاست ااااري اااركة  أو  مكتاااب هندساااية  مكتاااب أو  اااركي )مكتاااب مهناااد  المكتاااب: االست اااار 

 . العقد الهذ إليي في العقد كرريق ثاني الذ  تعااد معي صاحب العم  الدا  الخدمات الهندسية وفقا  
محااادد فااي هااذا العقاااد و " لمااا هااقااااروع وف ااالم ىعلاالإل اااراؾ  زمااةحال الرنيااة تامالخاااد مديقاات :دمات الهندساايةخاالا

 وال روط الخاصة بهذا العقد . يحقمحو
المعلومااااات البيانااااات األساسااااية ونطاااااق المهااااام المطلوبااااة و الدراسااااات واألهااااداؾ و الؽايااااات و :األساااا  المرجعيااااة

  .طبيعة الخدمات الهندسية المطلوبةالتي تعطي فكرة واضحة عن 

 العقد. ابموجب هذ الهندسيةالخدمات  صاحب العم  النجاز إلى االست ار من  العرض المقدم: المنااصة عرض

اتراااق الرريقااان عليهاااا  إضااافيةمااا  أ   ااروط  المنااصااةالقباااو  الرساامي مااان صاااحب العماا  لعااارض : كتاااب القبااو 

 .وذلك وفقا  لقرار اإلحالة اب  تواي  العقد

 .ب القبو  مقاب  أدا  الخدمات الهندسية المطلوبة وفقا  للعقدكتاالمذكور في  اإلجماليالمبلػ : المقبولة ايمة العقد

 .يادة أو نقصان اد تطرأ على العقدز أ : ايمة العقد المقبولة باإلضافة إلى ايمة العقد

 .التي يتلوها تأكيد خطي ال روية الموافقةأو  الخطية الموافقة: الموافقــة

/أ ( مان هاذا العقاد مان 3م ) اار قــاحالملفاي  صا  محاددا  تخا  كل ددحتو هي المدة المحددة في اترااية العقد ة العقد:دم

 .ب العم احاب  ص

  . مني جز  تعتبر يتلاو عقدذا الهالوثائق المدرجة في  يه: قـئاـوثلا

كااذلك أ  و  ة فيهااا  الدائمااؽ ايعينهاا لتنريااذ األالعماا  أو  باحصا هاماألراضااي واألمااكن و المناااطق التاي يقااد :مواـاـ لا

 .من الموا ز ا"العقد تحديدا" على اعتبارها جا هيلع  أخرى ين ماكنأ

صاارؾ علااى أ  أعمااا  أو لة لخصصااموالاألتعاااب   بااد صااةحخ يفاا ةمدرجاالا ػلمبااالاالمبلااػ أو  يهااطيااة: ايتاالح ػلالمبااا

 خحصة بد  األتعاب . يف اهنمك  ل  صرمن دنب ددحيو دقتحدد بالعأخرى مات خد

أو المستخدم أو الممث  أو الوكي  لدى صاحب العم  أو من يمثلي صاحب العم  وي ام  ذلاك  الموظؾ الرسمي :الموظؾ

 العاملين لدى الم سسات الحكومية وال ركات التي تساهم بها الحكومة.

 .األ خا  من ؼير الموظرين :اآلخرين

ا المبا ارة وؼيار المبا ارة وأ  هي جمي  العموالت أو أتعاب االست ارات أو أتعااب الاوكح  أو ؼيرها :الدفعات األخرى

" اآلخرين" وي م  ذلك التصريح على سبي  المثا  إلى أو تم االتراق على دفعها  االست ار  ي  ذو ايمة مادية دفعها 

ال الحصر وصرا  مرصح  لهذ، الادفعات وساببها   ساوا  تام دفعهاا أو كانات ساتدف  ب اك  مبا ار أو ؼيار مبا ار مان ابا  

  وذلاك فيماا ن ماوظريهم أو وكحئهام أو ممثلايهمأو نيابة  عنهم أو أ  م ي  أو من اب  است اريية  عنيأو نياب االست ار 

يتعلااق بالاادعوة إلااى تقااديم العااروض الخاصااة بتنريااذ هااذا العقااد أو عمليااة المنااصااة / الماازاودة نرسااها واإلحالااة علااى 

 فعح . أو المراوضات التي تجر  إلبرام العقد من أج  تنريذ،  االست ار 

هي جمي  المبالػ سوا  كانت عموالت أو أتعااب است اارات أو أتعااب وكاح  أو ؼيرهاا دفعات ب اك   :الدفعات الممنوعة

مبا ر أو ؼير مبا ر أو أ   ي  ذو ايمة مادياة أو الوعاود أو التعهادات لادف  مثا  هاذ، المباالػ أو تقاديم هاذ، األ ايا  

ا إذا كان ذلك تم مان ابا  االست اار  أو نياباة  عناي أو مان ابا  است اارييي سوا  مبا رة  أو بالواسطة وبؽض النظر عم

ظاؾ" ساوا  تصارؾ بصارة من الباطن أو نيابة  عنهم أو أ  من موظريهم ووكحئهم أو ممثليهم والتي تدف  إلاى أ  "مو

المنااصاة / الماازاودة    وذلاك فيمااا يتعلاق بالاادعوة إلاى تقااديم العاروض الخاصااة بتنرياذ هااذا العقاد أو عمليااةرسامية أم ال

 أو المراوضات التي تجر  إلبرام العقد من أج  تنريذ، فعح  . االست ار نرسها أو اإلحالة على 
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 العمؿ بالعقد  ؽاطن (:2ػادة )ملا
 يمئيسااااي و/أو إ ااااراؾ مقاااارال بمكتاااالم اعاااا  دحخاااا نماااا كلااااذووع ر ااااملانريااااذ تاإل ااااراؾ علااااى 

 .ذا العقدهي ف حسب ما يرد تحديد، الحقا  

 اف مدف المعتلمغة والقانوا (:3مػادة )لا
 ني يجاوز أناإال   يوال روط المتعلقة ب سحتبما في ذلك جمي  المرا يـةبرعلا ةـؽللابالعقد  نويك . أ

وإذا حاارر  لؽاة اإلنجليزياة.الرنيااة بلر ايروالتقااات مياالك  اوجاادوطاات خطلماو اترالمواصان كاوت

 .دمتعملا وه ةيبرعلاكون الن  بيحؾ على الترسير ا  خوو للؽتين العربية واإلنجليزيةاالعقد ب

  اياتولا نادع عقادال عو  على هذارلما ةذنافليمات األردنية العتالو ر  أحكام القوانين واألنظمةست . ب

 .وطيرق  يتطب يرج  إليها فيوي يعل
 

 الرسـوالضرائب و  (:4المادة )
 ةكاااالمملا يفاااا مااااو  بهااااامعالألنظمااااة والتعليمااااات او ضاااا  أطااااراؾ العقااااد لجمياااا  القااااوانينخي .1

 لذلك في العقد.فا  إالّ إذا ورد ن  خح الرسومو بئارلضا  خي اميف

 وحسااااب عقاااادلا    تواياااابااااة امعااااجاالوات دارولااااواباااا  اط رسااااومت ااااار  دفاااا  سالاعلااااى  .2

 لمعمو  بها.او مة والتعليمات الخاصة بذلكنظواأل ننيالقوا

 

 داءكفالة حسف األ (:5ػادة )ملا
يقااادم لصااااحب العمااا  كرالاااة  أنوابااا  توايااا  العقاااد  اإلحالاااةلؽاااي اااارار بعاااد تب االست اااار علاااى 

ولمااادة  واياماااي بكامااا  التزاماتاااي بموجاااب العقاااد الهندسااايةضااامانة لتقديماااي الخااادمات  األدا حسااان 

صااادر، المقبولااة % ماان ايمااة العقااد 11بنساابة الكرالااةوتكااون  العقاادماادة  علااى ثحثااة أ ااهرتزيااد 

الااوارد فااي ملحااق العقااد رااام  الكرالااةميا"وحسااب نمااوذ  معتماادة رس ماليااةم سسااة  أوعاان بنااك 

 االست اااار فيحاااق لصااااحب العمااا  تمديااادها علاااى حسااااب  الكرالاااةتمدياااد  األمااارتطلاااب  وإذا(  2)

حساااب متطلباااات ساااير العمااا   وعلاااى صااااحب العمااا   مماثلاااةلثحثاااة أ اااهر اابلاااة للتجدياااد لمااادد 

 .االست ار من اب  المقدمة  النهائية موافقتي على المخالصةعن الكرالة بعد  اإلفرا 
 

 األداء ستوىم (:6ة )دػامال
 تاياجباتاااي المطلوباااة علاااى أعلاااى مساااتوور  بباااذ  كااا  عناياااة ومواظباااة ألدا   اااااالست زمتااالي . أ

لام   وان يعختصاصي وخبرتايا  اجم في ح  ك نيل هملا األ خا  موان يستخدة المهني الممارسة

 . الهندسية تماخدلا يمدمون بتققوسي ينذلا ندسينهملاات ربخو احب العم  بأسما ص

نااي لحست ااار  ال يترااق لراألدا  المهنااي للكااادر ا ىتوساابااأن م ماا وإذا مااا تحقااق لصاااحب الع

 أن االست اار جب علاى   ويلعم  إبحغ االست ار  بذلك خطيا  والدرجة المطلوبة فعلى صاحب ا

 قرتريق العام  بما يالر تنظيم ح الوض  وان يعيديحصتلدة إذا لزم األمر جديفنية ر داوك مدختسي

نها أو يطلبهاا أ اي بهجلتي يوا لمححظاتا بارتعي االفخذ يأ  ار  أنستاالى لعو. ا المطلبذهو

 .العقد اهذ ديم الخدمات الهندسية موضوعقبت ةما لي عحا ك ي فأو من يمثلي   ب العماحص

ا  ماان ريصااقت كب فيعتباار ذلاالمطلااووى ات الرنيااة بالمسااتامدتقااديم الخاا نإذا تخلاؾ االست ااار  عاا . ب

تصاحيح و لتقصايرا تحفايب يلاةركاإلجارا ات ال اتخااذ لةالحافي هذ،   ماحب العلصق حوي ي بجان

 .ا العقدهذ نم (12مادة )لل تم اإلجرا ات وفقا  ت  وألخطا  وذلك بعد إنذار االست ار ا
 

 :رياف العقد، المباشرةس (:7ة )دػاالم
 .ينقيرر  الاب من يعيد تواعهذا العقد بر  مرعو  سي: عقدلا  ان مرعويرس . أ

 :مبا رةالريخ تا . ب

 ا  ددحام  االست اار صااحب العما  إلاى  ،ردكتاب خطي يص  بجوفي أعما  اإل راؾ بم، المبا ر متت

 نماب العما  أو حاصا نيباؾ باالترااق فيماا لم ارريخ دوام عناصار الجهااز ااتاو ةرا امبلا خيراتا ييف

حب العما  أن يراعاي إصادار أمار المبا ارة ضامن مادة ال تقا  وعلاى صااار    ستالوا طيا  خ ضيوير

 .الرأ  حولهاعن أسبوع اب  البد  بأعما  التنريذ لؽايات دراسة المخططات ووثائق العطا  و إبدا  
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 اجبات االستشاري: و  (:8مػادة )لا
 ( المرفق بهذا العقد.1رام ) قحلعليها في الم و صمنوم االست ار  بأدا  الواجبات القي

 

 ةيعر فلا دو قعلتنازؿ واال (:9ػادة )مال
است اار  فرعاي  أ  إلاىيعهاد  أن أوالعقاد للؽيار  ايتناز  عن أ  جز  من هذ أن لحست ار ال يحق  . أ

ويحاق لصااحب العما   االست اار عرض  أوالقيام بأ  جز  مني ما لم تن  على ذلك  روط الدعوة 

 .العقد ا( من هذ12) المادة ألحكام ا  من هذا القبي  وفق يثبت العقد حيا  أ  تصرؾ إلؽا 

مان صااحب العما  علاى اياام أ   مسابقة موافقاةالحصو  علاى  االست ار وفي جمي  الحاالت على   . ب

است ااار   أ يقاادم لصاااحب العماا  المعلومااات المطلوبااة عاان  أنعليااي واست ااار  فرعااي بااأ  عماا  

  وان يقـااـدم كااذلك عقااد لعماا إلنجاااز مثاا  هااذا ا فرعااي مقتاار  ماان حياا  م هحتااي وخبراتااي وكرا تااي

 كاملة مس ولية مس وال   االست ار الررعي ويكون  االست ار بيني وبين  ابرمالتكليؾ الررعي الذ  

 أوالررعااي  االست ااار تقصااير ياانجم عاان عمااـ   أوخطااأ  أ   وعاان عاان جمياا  الخاادمات الهندسااية

 .مستخدميي

 
 استطالع الموقع تايحر ت  (:10مػادة )لا

  ار ااالستاعلاى فم تصااميلوااساات ردلا اددإعاا لاةرحم  حخااا  ع الموحتطاسااتحرياات تام إجارا   اذإ

ي لما جاا  فا  االواا  والتأكد من مطابقة الوا  مومقارنتها  ا موالعة تقارير تحريات استطحع اجمر

 امااهنيبؾ حتخااا  أ عاان  مااعلا بحاصاا وإعااحم  بالتنساايق ماا  است ااار  اسااتطحع الموااا  رريالتقااا

 جارا االست ار  الذ  اام بتحريات استطحع الموا  لبيان الارأ  إذا لازم األمار ومتابعاة إ واستدعا 

 .او قملاو ممصم  والملعا حباص  م تالى المخططع تحيدما يلزم من تع

 

 اإلضافية تغييرات واألعماؿلا (:11مػادة )لا
ن حياا  نوعهااا ماا ةعلااى الخاادمات الهندسااي ا  ير، ضاارواريااعاادي  ت أ  ق لصاااحب العماا  إجاارا حااي . أ

  ماااااعلا حباصااااا نياالترااااااق بااااا متياااااإضاااااافية و  هندساااااية تامدخااااا مأو مقااااادارها أو طلاااااب تقااااادي

 .ا  اإلضافيةعمألاات ورييؽتلى تلك العاألتعاب التي اد تترتب  بدالت على واالست ار 

ابااا   ني مااالاااذلاااك بعاااد صااادور األمااار الخطاااي و  المطلوباااةت ديحعااالتابااااجرا    اااار تم االستااازليو . ب

و تثبيااات باااد  أتعااااب م اااات لحست اااار  عااان هاااذ، التعاااديحت وحتاااى ياااتم االترااااق   صااااحب العمااا

  .ائيعلى بدالت االتعاب بال ك  النه

 

 يالتقصير مف جانب االستشار  (:12ػادة )ملا
 :ليةتالالت احاال نم أ  العقد اهذ ذيرنأثنا  ت حص  إذا يعملأدا   في ا  صرمق  ارت ساالر بعتي (/أ12)

 .الخدمات المطلوبة ديموتق تجباوالوا  معالي إنجاز ف مبررؼير  تأخير أ  -1

 ة أو أهماااا يساااادنهال ةنااااهملممارسااااة ا وأعااااراؾ وأصااااو  بسااااعمااااح بمسااااتوى ال يتنا مدااااا -2

 .يمهامي أدا  ف

ة بالماااادالمحاااددة  اتتعليماااال لكباااذا لراااالين مخمالعاااا ييمخدتأ  مااان مسااا عااان تؽييااارؾ لاااخت -3

 .لعقداذا من ه( 6)

 . لعما صاحبالموكولة إليي بدون موافقة  ملمهاا نجز  م ن أل اطبالتلزيم من الب ماا -4

 . روعللم ت األساسية ابلطتمليلبي ا  مع ميدقتم يلتزم بل  -5

 .ييدائن الحلصة لصامخإلى  جأل ة  أويلما ةعسر أو أصبح ؼير ذ  مح ا  -6

 قااادعلا( أعاااح، إنهاااا  أ/12) ةرقااارلصاااو  عليهاااا فاااي انملصااااحب العمااا  فاااي أ  مااان الحااااالت الو

 -:يةلاتلااإلجرا ات وجب مب

 .ةرالالمخ ويبصتل ا  ( يوم21ة )لمد ةلهمنحي   مم ر  اتسحل أو  إنذارجيي وت :ال  وأ

يااتم توجياااي إنااذار ثااااني لااي مااا  منحااي مااادة  المخالراااة ست ااار  الا يبحالاااة عاادم تصاااو يفاا :يا  ناث

 . لتصويب المخالرة( يوما  14)

 دةجااااا   أو اتخاااااذ إجاااارا اتوضااااويب للصاااات نة دوانياااااإلنااااذار الث ماااارور فتاااارة ةلااااحا يفاااا :ثا  لاث

رة كرالاااـة ادمصاااو ب العمااا  إنهاااا  العقااادحصاااالق حاااالمخالراااة  ياب سااابألا إلزالاااة ةمقنعاااو
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الخااادمات  باكماااا  مو  ويقااابماااا يتناساااب مااا  األعماااا  المتبقياااة األدا  أو جاااز  منهاااا حسااان

  لقيااااام بمثااااا اااااريين نخاااارين است عهااااد إلااااىيأن  أو ةصاااااخلا أجهزتااااي ةطساااااوالمطلوبااااة ب

 .لخدماتا ،ذه

مناااي  محساااوما   لتااااريخ إنهاااا  العقاااد تامدخااا ي مااانادمااا امااالاااى ع  ارت اااسة االبم محاساااتاااتو

للرتاارة المتبقيااة ضاامن   يتكباادها صاااحب العماا ياألتعاااب والكلرااة التاا تأ  فااروق ماان باادال

يخ إنهااااا  العقااااد الماااادة المحااااددة فااااي باااادالت األتعاااااب و أ  تمدياااادات صاااادرت حتااااى تااااار

لياااـها ع  صاااونلجناااة الملابااا  ا نمااا تهاااذ، الرروااااا بسااااتحا مـتااايوراااريقين  بموافقاااة ال

 المادة.هذ،  نم( ب/12) لرقرةبا

  نهااااإ/ ( 12والخاصاااة الاااواردة فاااي الرقااارة ) ةئاااق لصااااحب العمااا  فاااي الحااااالت الطارحاااي :ا  بعار

و تااااتم محاساااابة االست ااااار  حسااااب مااااا ورد فااااي  و باااادون توجيااااي إنااااذارات  ا  ورفاااا العقااااد

 ثا  أعح،.الرقرة ثال

 :االست ار  أنتهائها نا دعب العقد أو امولة في هذالم األعما   ذيتنر  انثأ  معلا بحاصل نيإذا تب (ب/12)

التااااي يمكاااان اكت ااااافها باااادون إجاااارا  حسااااابات عيوبااااا  وأخطااااا  جوهريااااة و  ااااؾيكت  ملاااا -1

، وردت فااااي هااااذذ األعمااااا  كمااااا ريااااتن علااااى قافااااوم األصاااالية ويتصاااااملتصااااميميي فااااي ا

 .وأ/ وبأخطائها  اميمتصال

 تايااامكلا  وادجاااأو  تاصاااراميم أو موتصااااى علااا تحو أجااارا  تعاااديأ تعليمااااتباصااادار  مااااا -2

 جمياااند فيهاااا اااا ةيسااااسأ ى تؽيياااراتلاااإ  د تاااأو ااااد  أدت ا  األخااارىطاااعلا قئاثاااأو أ  مااان و

 ا طاااماااة عيا نؾ عااالتكااااليا فااايؼيااار مباااررة يااارة كبزياااادة  أو ألمن اااا لاااىعة ورطاااعنهاااا خ

م صاااااحب فعناااادها يقااااوهزتااااي جأوابااا  االست ااااار  ن ماااا را  صاااايقر تباااايعتفااااان ذلااااك  رياااذنلتا

  ويطلااااب را ااااتسالا ريصااااقت ا  ناااايبم ناكسااااإلاو األ ااااؽا  العامااااةوزياااار طبااااة اخمعماااا  بال

 :اليلتحو االن لىع  ختصاالا  الخبرة ووذ نممس وليتي  ديدحتلة فنية لجنت كي  

 ا  للجنةيسئر -أو من يروضي خطيا   ةميكوير عام دائرة العطا ات الحدم .1

 عن وزارة األ ؽا  العامة واإلسكان وبا  دندسا  منهم .2

 األردنيين نيسندسا  مندوبا  عن نقابة المهندهم .3

 األردنيين نيسدنقابة المهن يف ةيندسهكاتب المهندسا  مندوبا  عن هيئة الم .4

 بةساالمح ناومن دي هندسا  م .5

ات المعنياااة جهااال  تنساايق مااام ااكلة واالتصاااا  والال داأبعاااة وم هاااذ، اللجنااة بدراساااة كافااقاات

  ست اااار اال توصاااياتها إلاااى وزيااار األ اااؽا  العاماااة واإلساااكان محاااددة مسااا ولية  فاااوتر

ن عااا  وليتيمساااو  را اااتسالاقصاااير تل ةبسااانفااااذا كاااان ارارهاااا باألكثرياااة أو باإلجمااااع بال

محمااااح  بمعالجاااة التقصاااير و  ر ااااتساال ملزماااا   ر ااااارار،زيولاااا رصااادي ياااوبلعوااألخطاااا  

 .ة جرا  ذلكالتبعات المالي  إيا، جمي

 

 :/أ /رابعا( بما يلي12في الرقرة )تحدد الحاالت الخاصة و الطارئة المنصو  عليها  ( /12)

1- 

2- 

3- 
 خصوصية الم روع في حالة لزم ذلك(تم ترك هذ، البنود لتتم تعبئتها من اب  صاحب العم  بحسب )

 

 العمؿ: بحاقبؿ ص فإنهاء العقد م (:13ػادة )ملا
 يفو    /أ(12ألسباب ؼير األسباب الواردة في المادة )نها  العقد إأ  وات  لصاحب العم  في قحي

واؾ لتا دعنبالعقد و  عمالؾ ياوتل ( يوما  30مهلة ) ييطعيوست ار  ر االقوم بأ عاي ةلاحلا ،ذه

 عليةرلار  عن التكاليؾ  استالوتعويض ا بةحاسمال ريقةطعلى ن لرريقيا اق بيناالترم تي

 . العقد اهذ إنها  ةجنتي اد يتكبدهاتي والخسائر ال
 

 االستشاريالعقد مف قبؿ  إنهاء (14)المادة 
 .العقد اترااية ( يوما من تاريخ تواي 01خح  ) المبا رة أمرلم يصدر صاحب العم   إذا . أ

 ها.من تاريخ استحقاا ( يوما  01لي بعد ) المستحقة بالدفعة االست ار  بايرا صاحب العم   أخ  . ب

 تعرض لضائقة ااتصادية تمنعي من االستمرار في تنريذ العقد. أوأعسر صاحب العم   . ج
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تسااااديد الدفعااااة  أو المبا اااارة أماااار إصااااداريطالااااب صاااااحب العماااا   أن االست ااااار فعناااادها علااااى 

 أعاااح، )ب( ةالرقااارأو  )أ( باااالرقرة المحاااددةمااان انتهاااا  المااادد  أيااااملاااي خاااح  ع ااارة  المساااتحقة

خاااح   لحست اااار  المساااتحقة الدفعاااة وتساااديد المبا ااارة أمااار باصااادارالعمااا  لااام يقااام صااااحب  وإذا

 لحست اااار فيحاااق   أو إذا اعسااار صااااحب العمااا  حساااب الرقااارة ) ( أعاااح،  هاااذ، أياااامالع ااارة 

  مااان ابااا  صااااحب العمااا  اإلخاااح تعويضاااي التعاااويض المناساااب النااااجم عااان وطلاااب العقاااد  إنهاااا 

 .الرريقينبموافقة  إالالعقد  اوال يعاد العم  بهذ
 

 مؿلعات صاحب ياولسؤ م (:15مػادة )لا
 .المحددة بموجب هذا العقد يدواعمال ي فيل ةحقستملت اافعدلاالست ار  باة فااوم .1
  ثااح  نسااخ ماان وثااائق عقااد ر  مااا ااتلديااي إلااى االسة لوثااائق المتااوفراو يم المعلوماااتدقاات .2

  وصاااح  الت اااارلاااى االسإ  كاااوي قئاثاااو وأ تاطاااطخم  أ ميدقاااتب ملااازمر   إال اناااي ؼياااالتنرياااذ

 .العقد يها بموجبلع

ر  فاي الحصاو  علاى است اااليسااعد ولت اار  ن االسوباييناي ب قيللتنسا ية مهناد  يمثلايمست .3

 ،.حات المذكورة أعمعلومال

 نيذلاا يير  أل  من موظعماريح الصت يح الدخو  أوراصعلى ت  ي الحصوف  عدة االست اراسم .4

 .ستخدامهما دقعلا بلطتي

 (.عقدال اذه بجبمو لكذ رؼيى لاترق ع ذاإال إ)  اومع الحطتسا  است ار باعتأ  بد  فد .5

لعما  اواا  م يفاالم ارؾ المقايم  ازجهاللقاديم مكاتاب تب رياق المقااو ط عما  عانالوم صااحب قي .6

هازة جماكيناة تصاوير وثاائق ومي و مازودة بجهااز حاساوب و طابعاة وثاث موتكون هذ، المكاتب 

هااا الحزمااة ل ةماادخلا ميدقااتووالتدفئااة والتكييااؾ اذا لاازم  يحصاالا ؾرصاالاو  ابااربالمااا  والكه

 .ما لم تن  وثائق العطا  على ؼير ذلك العم   ةدم ةلتها طينصياو اهلت ؽيو

 من مبا رة مهامي االست ار يمكن   أو ب كالم روع بـكام  حدود،  موا  االست ار تسليـم  .7

 

 مدة العمؿ (:16) ةداالمػ
لتمديادات ااأل اؽا  بماا فيهاا  لمسالم اروع وتإلنجااز اذ   التنرياواقايستؽراها مالمدة الرعلية التي  يه

مها حساب تقريار اساتحاز الناواا  وإليها المادة الحزماة إلنجا ا  افضما صاحب العم  عليهالتي يوافق 

/أ ( مان هاذا العقاد 3م ) وتمدد لك  عم  أو اختصا  محدد في الملحاق العقاد راالجنة تسلم األ ؽا   

 موافقة صاحب العم  حسب مقتضيات العم  في الم روع.و بمعرفة
 

 عابتاأل  بدؿ (:17ػادة )ملا
المرفاااق  (3رااام ) العقااد قلحااالم بجاااواأل ااراؾ بم ةلاا  فااي مرحرت ااااسدد بااد  أتعاااب االحااي - أ

 .بهذا الخصو  22( من المادة   طالعقد م  مراعاة ما ورد في البنود )  ابهذ

عاادي  علاااى أجااور و/أو كلراااة اساااتخدام عقاااد أدت إلاااى تإذا حصاالت ظاااروؾ أثنااا  ساااريان هااذا ال - ب

 اااؽا  فعنااادها يقاااوم وزيااار األ للكاااوادر المطلوباااة حساااب هاااذا العقاااد  الكاااوادر الرنياااة المماثلاااة

و يااااتم تعاااادي   لتحديااااد نساااابة التعاااادي  علااااى األجااااور  اإلسااااكان بت ااااكي  لجنااااة فنيااااةالعامااااة و

ن وزياااار األ ااااؽا  ( بقاااارار ماااا/ أ  3باااادالت أتعاااااب الجهاااااز الرنااااي المحااااددة بااااالملحق رااااام ) 

 .العامة و اإلسكان

 

 لعمؿا حبصادريب موظفي ت (:18ػادة )ملا
از اإل اااراؾ للتااادرب جهااادميي وإلحاااااهم بخمسااات نماااب دد مناساااعاااب ادتاااان صااااحب العمااا لحاااق ي

  فيقين ويقاااوم صااااحب العمااا  بااادرااارال نيبااااإل اااراؾ  وفاااق برناااامي يتراااق علياااي  ا علاااى أعمااا

 .مهتاهم ومستحقتبروا
 

 يار شستالواؿ معلا بحاص فيب تتسوية الخالفا (:19دة )ػاملا
 :ا ات التاليةعقد تتم تسويتي باتباع اإلجرالا ذنزاع أو خحؾ اد ين أ عن ه أ 
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 : التسوية الودية (19-1)

 الخاااحؾ عااان طرياااق التساااوية ةتساااوي يفااا ؼبتااايرب إ اااعار مااان أ  مااان الراااريقين رإذا صاااد . أ

  ساااراإل اااعار أن ي يميخ تسااالراتااا مااان ( يوماااا  14ة )دمااا  حخااا رخاااآلا قيااارعلاااى الرفالودياااة 

 .اهفضرأو  الودية وة إلى التسويةدع  البقبو اإل عار موجي إلى ا  يطخ ،در

 الودية  ق اآلخر على ابو  الدعوة إلى التسويةريلرا يوافق امالتسوية الودية عند إجرا ات دأبت . ب

ي جاااو ذ لااااق إلاااى الرريااا در  أ  ساااري ملاااأو إذا  إذا رفاااض الررياااق اآلخااار التساااوية الودياااة  .  

 لاااابط تبااااريع  ةقاااارالر ،ماااان هااااذ)أ(  لبناااادنااااة فااااي ابيلما ( يومااااا  14دة أ  )مااااخااااح   اإل ااااعار

لحالااة المبا اارة فااي إجاارا ات ا ذ،هاا فااييكاان  وأل  ماان الرااريقين لاام  التسااوية الوديااة كااأن

 .كيمحتلا

ذا ماان ذو  الخباارة فااي نراا  مجااا  أعمااا  هاا موفااق واحااد أو اكثاار الوديااةيتااولى التسااوية  . د

 الماااوفقين يجاااوز أولااام يترقاااا علاااى اسااام الموفاااق  وإذا  لماااا يتراااق علياااي الرريقاااان وفقاااا   العقاااد

 .م سسة بتعيين الموفق أو الموفقينلهما أن يترقا على أن يقوم  خ  أو 

يلزمااي أن يطلااب ماان أ  ماان الرااريقين تقااديم مااا  الوديااةللموفااق فااي جمياا  مراحاا  التسااوية  . ،

  وعلاااى الموفاااق أن أخااارى أدلاااةتندات ووثاااائق وأ  ومسااا وأسااابابمعلوماااات ووااااائ   مااان

بأساااالوب يتساااام باالسااااتقح   تسااااوية الخااااحؾ وديااااا   إلااااىيساااااعد الرااااريقين فااااي التوصاااا  

 .والنزاهة والعدالة الموضوعية بمبادئ  وان يستر د والحياد

 يفااا امااالودياااة با ةيوساااتلابااااجرا ات  قلاااعتي امااا ساااريةى الراااريقين والموفاااق االحترااااظ بلاااع . و

 .قيطبتلاوذ يرتنالألؼراض  روريا  ض ، رحيثما يكون ن إال  سويةتال قراتاك لذ

باعاااداد االترااااق وتوايعاااي  مااااقو  فيالخاااحؾ ودياااا   ةيولتسااا قإذا توصااا  الرريقاااان إلاااى اتراااا . ز

 .امهل ا  ملرريقين ملزا من يعيابعد تو الوديةق التسوية راات حبصيو

علاى اباو   ( يوماا  31أو بمارور )  تراقبتواي  الرريقين على اال الودية التسوية إجرا اتتنتهي  .  

مان  ( يوما  01بمرور) أو سوية الودية ولم يتم االتراق على الموفق الطرفين للسير باجرا ات الت

خطااي  با ااعاراتراااق تسااويي أو  إلااىتاااريخ االتراااق علااى الموفااق أو تاااريخ تعينااي دون التوصاا  

  أو الودياة التساويةر فاي جهاود يصدر عان الموفاق يباين فياي اناي ال يوجاد ماا يساوغ االساتمرا

 بانهااا الرريااق اآلخاار والااى الموفااق  إلااى أحاادهماعاان  أوخطااي يصاادر عاان الرااريقين  با ااعار

 إليايبجمي  ما توصا   يقدم تقريرا   أنوفي جمي  الحاالت على الموفق  الودية التسوية إجرا ات

الراريقين ما   إلاىاياماي بعما  الموفاق وتساليمي  أثناا من وااائ  وبيناات فاي موضاوع الخاحؾ 

 محاضر جلسات التوفيق.

 اتخاااااذ أ ي فاااا  ااااريبا   أنأثنااااا  إجاااارا ات التسااااوية الوديااااة يقينيجااااوز أل  ماااان الراااار ال . ط

 .ة أو اضائيةمييتحك إجرا ات

 

 :مكيـحلتا (19-2) 
اللجااو   يااتمفعندئااذ  أعااح، (1-10المااادة ) ألحكااام تسااوية وديااة وفقااا   إلااىفااي حالااة عاادم التوصاا   

 السار  المرعو . األردنيخحؾ بأسلوب التحكيم بموجب اانون التحكيم تسوية ال إلى

 

 عديؿ التشريعاتت (:20ػادة )ملا
نتيجااااة لتعاااادي  الدولااااة  ةنااااخزيدفعهااااا لب عليااااي تاااارت  لحست ااااار  أ  مبااااالػ إضااااافية يفدياااا . أ

 .تاصاانملا ضورع إيداع دعوم دئب جديدة بعارض أو رسوم أ  ضالت ريعات أو لرر

 ( أعاااح،أ) قرةوالضااارائب الماااذكورة باااالر الرساااوم نرااايض رسااامي علاااى أ  ماااتخ ىرجاااأماااا إذا  . ب

 اتيضااالررياااق األو  حسااام تلاااك التخرل ها يحاااقناااد  فعصااااتالمنااض ورعااا د إياااداعوعاااد معاااب

 .ست ار ن استحقااات االم
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 ةاالخطارات العدلي (:21) المادة
العقدياااة  هماااامااان حقوا حاااق أ باااين الراااريقين لممارساااتهما  ةاالخطاااارات العدلياااال حاجاااة لتبااااد  

علااااى عنوانااااي  اآلخاااارللرريااااق فريااااق  أ مرساااالة ماااان القانونيااااة وتعتباااار أ  رسااااالة مسااااجلة  أو

 .األحوا عدلي في جمي   رالمثبت بهذا العقد بمثابة أخطا

 

 كاـ عامةحأ (:22) ػادةملا
  .بالعم  المبا رةالمرعو  عند  السارية االلتزام بمتطلبات الكودات االست ار على  . أ

 كلااااي مهاااا عورم ااااذا البهااااة لقاااالومااااات المتعمعلاو ا ت ووثااااائق العطاااااالمخططاااا  يااااجمإن  . ب

ة فقاااك  مااان األ اااكا  إال بعاااد موا ااا هاااا باااأ ب ر  التصااارؾاست ااالح ق يحااامااا  والعلاب حصاااال

 حب العم  الخطية على ذلك صا

علااي رلا ذياارنتلا ةلااحرم يفاا  اطااعلا قئاأو فااي وثاا طاااتطاكت ااؾ أ  خطااأ أو نقاا  فااي المخ إذا .  

  دنااهلمام لااعي وأن  ا  رفااوعنهااا   عمااالبااابحغ صاااحب  يقااوم أن  ارت ااالسا لااىفع   ع ااروملل

 .المصمم بخصوصها  ويتاب ا تلك األخط يعةبن طعصمم من خح  صاحب العم  الم

ليهاااا فاااي ع  لمنصاااونتجاااات الصاااناعية املاواد والمااا دعتمااااالست اااار  التقياااد باالاااى عب جاااي . د

 .عطا  التنريذ قئاثو

عتبااار لاادى الا فاايمنهااا وال ت خااذ  ذا العقااد جااز ا  هاا فااي واردةالاا ويناعناالا  ااك : ال تنناااويعال . ،

 .مضمونيأو روط العقد ترسير  

 .ينةرقال ضىتقلم ا  ق  وفبالعك  كعلاو  مجال إلى ردرملا ةتنصرؾ صيؽمررد والجم : لا . و

يجاااب أن ي ااام  الساااعر المقااادم الضاااريبة العاماااة علاااى المبيعاااات ولااان ياااتم  ضاااريبة المبيعاااات: . ز

 بند خا  بالضريبة.  إفراد

عناد  بهاذا العقاد عااملينلاين دسامهنلل ةيرهل اا باتولرلحد األدنى البام تال دقياالست ار  الت ىلع .  

 .إليي المصاريؾ واألربا ة افضم األردنيين نيسدنهملا بةانق، ديم عرضي والذ  تحددتق

لقاااة بحجااام عتملا( 5  4  3  2  1رفقاااة )مو  الداجاااال بئاااةعت حلااايلما  ارست اااالا مااانلاااب يط ط.

بااااد  أتعاااااب الكااااادر الرنااااي تحلياااا  وتصااااا  خاالسااااي ور سااااا   سلما االلتاااازام  وبالوضاااا 

 الدعم المكتبي.ال هر  و

 .ت(لبط )إنوط الخاصة ر لاب عذا الم روهاصة بخلاي نالر مييالتقو  هيلتأا وط رد دتح.   

ة المعلومااااات اااااة ودبة ماااان صااااحساااانام اهااااري التااااية قاااايطرلبا دكااااتألماااا  االع ق لصاااااحبحاااي.   ك

 .مة من االست ار ئق المقدوالوثا

باألعماااا   قلاااعتي امااان بيسااادالصاااادرة عااان نقاباااة المهن تاعليماااتلاب مازلتاااالا  را اااتسعلاااى اال  . 

 .نيكية وخحفهااكيملاوكهربائية لية وارعماوالماإلن ائية 

د فاااي  رماااا ول وفقاااا   رؾلم اااأو ا/و ممصاااملا  نااادهملياااة لوننالقاياااة ولمدنكاااون المسااا ولية ات.    م

 1976 نةسااااال( 43م )راااااا األردناااااي ينمااااادال ننوقاااااا( مااااان ال790  )(789  )(788) الماااااواد

 . صوخلابهذا  ا العقدذه د فييرعن ما ر بؽض النظ

ي فاااااثي التخااااار  ديحااااا يناابين بمهندسااااارلماااااا نعااااا االستعاضاااااة  ماااااعلا بوز لصااااااحجاااااي . ن

 .ت المطلوبةصااصتخالا  جام يالمختلرة ف ندسةهت الصاصاتخا

 باألعادادرا  عما  ك االوأن يقادم لصااحب ة زماحلا قيملما زاهالج   إعداددري  ار  أنستى االلع .  

ب ساحز هاذا الجهاا ادفارأ المقااو  وياتم تعياين  باا نم ذ األ ؽا يرنت اميبرن  م منةازتزمة محلا

كلما دعات الجهاز  يعاد النظر في أعداد   ون صاحب العممبقة سم ةقوافبم ةيقيقالح  لعماجة اح

لم اروع ألعاداد إضاافية ا لاة حاجاةحا فاي  وبانقاصي بموافقاة الراريقينأو  تيادزيوذلك ب جةالحا

اب تعاألا التعياـين وتادف  باد  متي  لك وموافقتيذب  مالعاحب ص عتناااومقيم لااإل راؾ  زاهجن م

 .لعقدا ن هذا( مأ-3م )را لحقن بالممبي حسب ما هو

 دفعات األخرى:لا . ع

 ياألخارى" والتا الادفعاتيا  "مجب دمرفاق بهاذا العقا( ال4) لحق رامد صر  االست ار  في المقل .1

 لهاذ، ح  صامر ا  رصام ويدرين "  وعلاى االست اار  تقاخاآلى " الاى دفعهاا إلع قارتالا تم وأ اهدفع

 أوي بلاا مانر ا ابم ؼير وأ ا رك  مبب  دف ستت نكا وأ هاعتم دف سوا وسببها  رىخألا تلدفعاا

و أ ئهامحهم أو وكمان ماوظري  و أأ مهنعا باةنياباطن أو ريين من الب  است اا ي  أو مننع بةيان

ة قااد أو عمليااعلذا اهاا ذيااى تقااديم العااروض الخاصااة بتنرلااإ عوةديتعلااق بالاا اماايف كذلااو   مهيلااثمم

قاد لعا امبار  إلتجارتاي لا تاضاراوو المأ   اارستالالى علة حاأو اإلسها ودة نرزالم/ ا المنااصة
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 ىلاع  واأل قلاى الررياخطياا  إ يحا  صارت مدقاي نأبا ست اار اليتعهاد ا اماك  تنريذ، فعاح   جأ و منأ

ات عفذ، الاده بسبل ح  مرص ي ذلك على سبي  المثا  وصرا  ف امب ىدفعات أخر  أ دوجو نعر ورلا

 .ال  أو  دا يحمهي  أبالدفي ملزاإ يخرتا وأ ف دمي بالايا ك بتاريخذلو ىخراأل

ة أن ن هاذ، الماادما( 1رقارة )ع/م اللراة أو إخاح  بأحكاااخمللرريق األو  في حا  حدو  أ   قحي .2

 حض حريتي واختيار،:مب كلذوو جميعها أ ةيلاتال ت اارجإلا نم أيا   ذيتخ

 .لعقدن ا( م/أ12) دةمالا صو نة اعم  مراد قلعا اهذ هينن يأ -1

ضاااعري( )  واساااي ا  لؽااامبد عقاااالا هاااذب جاااومار  بحست اااة لحقمساااتال لػمبااااال نمااا مصااخين أ -2

 .فعات الممنوعةمبلػ الد

ضاااعري(   )واسااايا  مبلؽااا رورااالا ىلاااعو  وألرياااق ارلاى لاااباااأن يااادف  إ  رايطالاااب االست ااا نأ -3

بلااااة قاالر موافقتااااي ؼيااااذا البنااااد بهاااا موجاااابب  رعات األخاااارى ويقاااار االست ااااافدلااااا ػلاااامب

 .ةبلطاالم ،ذه  لمثة ريوالر ةبجاتى االسض علللنق

 

ألو  ا قللررياا يحااق لمبااالػ التاايا وعمااأن مجلرريقااان بااا  يصاار  دنااا،أ( 4مراعاااة الرقاارة )ع/  ماا

 عات األخرى.فدلا لػامبع مو( مجعريض) زجاوتي نل( 2)ع/ ةرقرلا بموجب هذ، اتقاضيه

 مااان يينرا اااستمااا  اال رمهاااات التاااي يبيااااااترالا  ن جميااامّ ضااان يأ علاااى ست اااار الفاااق ااوي .3

 تقاااارارال يفااااة دثلااااة لتلااااك الااااوارامم دا  واماااا قاااادلعا ذاهاااا خاااا ي امااااي  فنيزمجهااااأو الن طلباااااا

تين رقاااارلا  )وصاااان نعاااا اهتد اااا يفاااا ادهااااذ، المااااوتقاااا   ى أن اللااااع ح،( أعاااا2( و)ع/1)ع/

 يااااذنرق األو  بتعلااااى حااااق الررياااا احةاد صاااارالمااااو ،ذهااااتاااان   نأ    ااااريطةا(مااااهيلإ رالم ااااا

. نلمجهااازيا أون اطبااالا نمااان يي ااااراالست  ال هااان مااا  ق أحاااة ب اااراد مباالماااوحكاااام هاااذ، أ

قاااة ألصااا  مطابوكاملاااة  خسااانلراااور بلاااى او  عاألق رياااالر دويااازست اااار  أن اال دهاااعيتا كمااا

 اد.المو ،ذهعلى  ةلميثبت أنها م ت امبو اواي  عليهتلا ـردجمب تاياارتالا ،هذ

  ى أعلاااة يروع اااملا ةضاااري صااار، يادة أعاااحمااالا  أن يتاااذرع باااأن نااا  خ   ااايجاااوز أل ال .4

أن حقااااوق الرريااااق   واعهااااالنافااااذة تمن ةمااااظناألو ينانقااااوال تناااااك ذاإ ىألخاااارا تفعان الاااادماااا

 بتااارتت ق أخااارى اااادوقاااح لاااى أ ة إفاضاااإلاب ، هااايماااادة أعاااحيهاااا فاااي اللع  وصااا  المناألو

ي النافاااذة فاااة ظمااانقاااوانين واألر بموجاااب الخااانرؾ طااا أ  أو  راالست اااا ،  تجااااوألللررياااق ا

 مملكة.ال

 .دلعقا اذه ا حتى بعد إنه بي  عمالم يتو ا  يرسا هاراتفق عح، بجمي المادة أقى ن  بي .5

 دفعات الممنوعةلا . ؾ

 يعااد دف  أوباا قاامي ( بأنااي لاام5ااام )ي الملحااق رفاا  واأل قيااصاار  االست ااار  وتعهااد للرر دقاال .1

ر عماااا إذا ظااانلا ؽاااضوب  ةساااطواالب أو ة  ر ااابام " ساااوا وعاااةممنلا تعافالااادن "مااا  أبااادف  

 طن أوابااالا نمااا نييت اااارسمااان ابااا  ااباااة  عناااي أو ين أو ار ست اااكاااان ذلاااك ااااد تااام مااان ابااا  اال

ك   وي ااام  ذلاااو ياااق األررى الإلااا مثلااايهمم هااام أوئحأو وك مهماااوظري مااان  أ وأعااانهم باااة  اين

ة صاااارب ؾيتصاااار كااااان اإذ اعماااا رظاااالنا ؽااااضبؾ" ظااااأ  "مو ر الحصااااا  الساااابي  المثااااى علاااا

قاااد أو اصاااة بتنرياااذ هاااذا العخالروض لااادعوة إلاااى تقاااديم العااابا قتعلاااي امااالاااك فيذو  ال مأة ميرسااا

 يعلااااى االست ااااار  أو المراوضااااات التاااا ةلاااااحإلارسااااها أو ن اودةماااازلا/  ةصاااااانيااااة الملعم

يم قااادبت قاااومي ال باااأن ر ا اااتسوتعهاااد اال اماااك ، فعاااح  ياااذنرت أو مااان أجااا  دقاااعلا رامبااار  إلتجااا

ة واسااااطلاااادفعات سااااوا   مبا اااارة  أو بالا ذ،  هااااثاااامم ديتقاااابد يعاااان أ أوة وعاااامنمت ادفعاااا  أ

 ماااان  أ وأ ن الباااااطنماااا نيت اااااريسا وأ يساااار ااااار  نتاباااا  االسسااااوا   أكااااان ذلااااك ماااان و

و ا العقااااد أهااااذ  دييتعلااااق بتعاااا اماااايف" ظااااؾوم" ى أ إلاااا مثلاااايهمم هاااام أوئحأو وك مهمااااوظري

 . ريذ،تنو أد، تمدي وديد، أتج

 نأة الماادهاذ، ( مان 1حكاام الرقارة )ؾ/بأ  إخح وأ رة  مخالأ  ودح  اح يف  وألا يقرق للرحي .2

 :،يارتخاو محض حريتيب كلذو اهعميج وأ ةاليتلات ايتخذ أيا  من اإلجرا 

 العقد.ن /أ( م12دة )لماا  عاة نصواينهي هذا العقد م  مر نأ . أ

  اويسااااا مبلؽاااااا   قااااادلعاذا وجاااااب هاااابم  اااااار ستحة لقحتمساااالباااااالػ االم يخصاااام مااااان نأ . ب

 الممنوعة.ات عفدال ػمبل( ريضع)

او  ـساااااي ؽاااااا  لبم روراااالا وعلاااااى يااااق األو ررلا دف  إلاااااىيااااا نيطالااااب االست اااااار  بااااأ نأ . 

 ياااربموافقتاااي ؼد ا البناااب هاااذجاااو  بمار اااتاالس رقااايوعاااة ونممال اتعفدلاااا ػضاااعري( مبلااا)

 .ةبطال، المهذ مث ل يةرلروا ةابجاالست على ابلة للنقضلقا

يها ق األو  تقاضيررق للحيلتي ريقان بأن مجموع المبالػ ارلا  يصر  ( أدنا،4مراعاة الرقرة )ؾ/  م

 ة.عونالمم تاعفالد ػلبام عمجموضعري( وز )ايتجن ل( 2ؾ/) ةرقرلا، هذ ببموج
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 نن ماااييار اااستالا مااا  يبرمهاااالتاااي ترااياااات االا ميااا أن يضااامن ج لاااى  عر ااااتافاااق االسوي .3

ات ة لتلااااك الااااواردة فااااي الرقاااارثلاااامما دا  والعقااااد مااااا ذاهاااا خاااا ي مااااافين  يمجهاااازلا أو لباااااطنا

 الرقاااارتين  وصاااان نعاااا اهدت اااا يفاااا دمااااوالاهااااذ، علااااى أن ال تقاااا  ( أعااااح، )2و)ؾ/( 1ؾ/)

ريااااذ تنب و الرريااااق األق علااااى حاااا راحةصاااا مااااوادال ،طة أن تاااان  هااااذ   ااااريإليهمااااا( را ااااملا

ن. يهااازمجالو أ طنبااااالمااان  ريين ااااتالسال  اهااا  مااان أ ق حاااة بربا ااام الماااوادهاااذ، أحكاااام 

  صاااة ألقااالاااة ومطابراااور بنساااخ كاملا علاااى  واأل الست اااار  أن يااازود الررياااقاهاااد يتع اماااك

 .موادال ،لى هذع ةتملم  اهبت أنثي بماوليها عالتواي   درجمب تاياراتالا ،ذه

أ   لاااىعية وع ااارمال ةرصاااي رح، يضاااة أعاااادمااالاز أل   اااخ  أن يتاااذرع باااأن نااا  ويجاااال  .4

ق الرريااااق و  وأن حقاااانظمااااة النافااااذة تمنعهاااااألاو قااااوانينالت ناااااك اذإ ةعااااونملمت افعالاااادامااان 

 بتاااد تتررى ااااخاااأ وققاااحلاااى أ  إ ةفاإلضااابا يهااا  ،حعاااأ ةلماااادا األو  المنصاااو  عليهاااا فاااي

 ذة فااايفااالنااواألنظماااة  ينانقاااور بموجاااب النخااا  طااارؾ أو أ  ت اااارسالاو  تجاااا، ألا قللرريااا

 .ةكللمما

 .لعم  بي حتى بعد إنها  هذا العقدتم ايو ساريا   اتهارقف  يمجب ،حدة أعماقى ن  البي .5

 رار المخالصةقإ (:23ػادة )مال
مخالصاااة  إاااارار  ماااعي صااااحب الطاااعيأن  ئياااةنهاللدفعاااة اا ؾ اااكل يمااايدقت  احااا  را ااااالست علاااى

 ػلاالمبااااا  ياااااجمة لياااااهائنلوا ةملااااااكالالتساااااوية   ياااااة ي اااااكنهائالدفعاااااة ال  اااااؾيثبااااات فياااااي أن ك

 ضاااااب عاااادب إال   إااااارار المخالصااااةر  مرعااااوي ااااترط أن ال يساااا  وتحقة لااااي بموجااااب العقاااادالمساااا

 . ةعف، الدذه بموجب حقة ليستاالست ار  للمبالػ الم
 

 اإلشعارات (:24دة )امػلا
 

 قاااومي تااايلاك لاااتو  ر ااااتسالا مااا  إلاااىالع ها صااااحبرديصااا تااايالاساااحت ػ اإل اااعارات والمرلااابت

 أو باياااداعها العقاااد إماااا بالبرياااد المساااج  ألحكاااام  اااار  بابحؼهاااا إلاااى صااااحب العمااا  وفقاااا  ستاال

 قرياااف  كااا ناااييعينخااار  ناوأ  عنااا إلاااي أو بارساااالها ئيساااي لكااا  فرياااق منهماااا رلاتاااب كملى ادلااا

 :تاليا   ،ديدحت ؽاية ويتملا ،ذله
 

 : ان صاحب العم ونع
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 (1ق العقد رام )حلم

 ة اإل راؾمرحلبات االست ار  في جاو
 :اإل راؾ زهاج .1

وال ااااروط  تحسااااب الماااا هح ع ااااروملأل ااااراؾ علااااى أ ااااؽا  ال تااااوفير الجهاااااز الرنااااي  رست ااااااال ىلااااع

لألجهااازة المقيماااة  ةرباااخلانوات ساااواألعاااداد و رداوكااالاهاااذا الملحاااق ي يحااادد فااا( و/أ3)المبيناااة باااالملحق راااام 

 .سيرئيلاتب المكدعم إلى  المقيمة إضافة ريؼئم ولألجهزة المساندة واد  ك ب

 :بوالمكات التنقـــحت .2

وكماااا   مكتااابمقااايم واجهااازة الالؼيااار المقااايم والحزماااة لتااانقحت جهااااز،  المركبااااتيقاااوم االست اااار  بتاااوفير 

الدورياااة  جتماعااااتإليتواجاااد فياااي كاااادر، وتاااتم فياااي ا ، الم ااارؾتاااوفير مكاتاااب لجهاااازيلتااازم االست اااار  ب

 0المترتبة على ذلكويتحم  االست ار  جمي  المصاريؾ  م  المقاو  وصاحب العم 

 الرئيسي: بتعم المكد .3

 إدارة جهااااااـاز اإل ااااااراؾ ويقااااااوم بمهااااااام ) المهنااااااد ( المكااااااـتب الرئيسااااااـي مسااااااـ وال  عااااااـن كااااااوني .1

عقااد  كمااا يقااوم بايرااااد ال اذهااوالموحااد للم اااري  اإلن ااائية  قاولااةملا دقااليهااا فااي دفتاار عع لمنصااو ا

ة رـاـااااايلزها باألعماااااا  الجاااااار  تنرياااااذ صينــاااااختمال يرئيساااااتاااااب الكملا يسااااازم مااااان مهندحالااااا ددالعااااا

علاااى تقااادم  قيى األاااا  للتااادالاااع عااات الحاجاااة أو كااا  أسااابوعيندفتااارة التنرياااذ كلماااا    اااـروع خاااحملا

ناااة لمهاارساااة مم توياتسااام وى مااانتسااام ىلاااناااي ينراااذ حساااب أعبأ اااروط وللساااير العمااا  ومطابقتاااي 

 بحياااا  تكااااون ةير ااااهال ريرالتقااااان ـمااااض ت، الزيااااـاراـذهاااا ـنـرا  عااااياااااالست ااااار  تقر مدى أن يقـااااـلااااع

 .خح  فترة التنريذتناقش وتتابع التقارير مرصلة و املة لكافة األمور الرنية التي 

 بحولهاااا إلاااى صااااح أ ة مااان ابااا  المصااامم وإبااادا  الااارمااامقدلثاااائق العطاااا  اوو مراجعاااة المخططاااات .2

أ  ؾ فيهاااا ت ااااك   وإذارة وأثناااا  التنرياااذ اااابملا رياااذها ابااا نت ةليااابواا اهموليت ااا يخااا ا مااايف العمااا 

ذ، العياااوب والناااواا  وتعاااديلها. فاااي هاااحلتياااا  نهاااا خطع  ماااالع حباياااػ صااابلياااي تعلف  ناااواا وأ بوياااع

علااااااى اإلست ااااااار  الم اااااارؾ تاااااادايق ومراجعااااااة ومطابقااااااة جمياااااا  المخططااااااات ووثااااااائق العطااااااا  

وحساااب التعليماااات  ابلياااة تنرياااذها والتأكاااد منهاااا والمواصااارات الرنياااة للعطاااا  فيماااا يخااا   اااموليتها وا

عتمااادة مااان الجهاااات المختصاااة والمعنياااة وإعطاااا  التوصااايات والحلاااو  بأسااارع الحديثاااة الصاااادرة والم

واااات ممكاااان لتحفااااي تااااأخير عطااااا  التنريااااذ وذلاااك بعااااد إعطااااا  أماااار المبا اااارة لإلست ااااار  الم اااارؾ 

جهاااز اإل ااراؾ وخااح  أساابوعين  وخحفااا لااذلك يعتباار تقصاايرا  كااادروإعتماااد الاادعم المكتبااي وتعيااين 

 ست ار  الم رؾ كافة المس ولية التعاادية.من اب  اإلست ار  ويتحم  اإل

لعقااااد المقاولااااة الموحااااد  قااااا  ا  وطبنياااا ااااروع هندساااايا  وفملاب متطلبااااات سااااح اإل ااااراؾ علااااى التنريااااذ .3

مصااامم مااان خاااح  صااااحب العمااا  ابااا  لا  يق ماااسااانتلاو  ماااعالب احصااا تاهااايجوتوللم ااااري  اإلن اااائية 

 عما  مخالرة لوثائق عطا  التنريذ.رفض أ  أو  يمامتصعلى ال ييإجرا  أ  تعديحت رئيس

ما  اساااتكالطلاااب مااان المقااااو  وهاااا يقاااة علفاووالم  واالمقااا امهيقاااد ريذياااة التاااينطاااات التطجعاااة المخارم .4

 لتنريذ األعما . ’ترصيلية الزم تاططأ  مخ

 . اومقلا  بن ا  ماوملا لىعاألبعاد ثبيت دايق في صحة تتلا .5

وأ  ماااااواد  ةناواإلسااااارلت والخرسااااا لاااااى الحصااااامةماااااة عزحمخبرياااااة اللا اإل ااااراؾ علاااااى الرحوصاااااات .6

بليااااػ وت األ ااااؽا  ىوتسااااى ملااااة عظاااافاحملل اهااااواصاااارات الخاصااااة بلمقتهااااا لابأخاااارى والتأكااااد ماااان مط

  لموااا سااتطحع ات اافحوصااة سااحمن مااد ك التأكااذلوكااة د تحتااا  إلااى معالجااااا أ  عيااوب نعاا  واالمقاا

 ( من هذا العقد.10وفقا  لما ورد في المادة )

ذ يااارتنا  الماااعأب ةعلقاااتمال رماااوألا يفااا  ماااعال رساااي  نااااثأ مااا الع بمااا  صااااحر اوت ااار  الاالست اااا ىلاااع .7

 بتقدم سير العم . ا  مي علوأن يحيط

  مااااالعا بلصاااااح ةياااانلرا ةرو اااالما باااا  المقاااااو  وتقااااديما نلمقدمااااة مااااا ةمقترحااااات الرنياااالا سااااةارد .8

 ميات.كلاو  داوج اصراتالموالمذكورة في  تنايعلاوبالمواد  ما يتعلقيف ةبسالمناات يصووالت

حيااا  لتوصااية مااان او قااااو  ملا ماا  قنسااايالتبة زلمنجاااالتااادايق علااى إجااارا  الكياا  لأل اااؽا  اإل ااراؾ و .9

 نجزة.ملاأو رفض أ  أجزا  من األ ؽا    وبا
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ا هااااتقباطمماااان  أكاااادتلا دعااااب  فلاااادل اصااااديقهتو  و اقاااامللة ئياااااهنيق ك ااااوؾ الاااادف  الدوريااااة والادتاااا .10

 ادية.ة وال روط التعانيرات الرللمواص

ذ ولااام تكااان يااارنا  التناااثأ جدتتسااا دي ااااالتااا ةديااادالج األ اااؽا  رساااعاوضاااة المقااااو  فاااي أااا اااة ومرنم .11

وفقاااا للرصااا  الثالااا  ع ااار مااان دفتااار عقاااد  مزوإجااارا  ماااا يلااا اهااالالعطاااا   ودراساااتها وتحلي يفااا ةوارد

 المقاولة الموحد للم اري  اإلن ائية.

ق األصاااالية ثااااائووالت طاااااخطمزمااااة علااااى الحال تحيدعااااتلا يااااة وإجاااارا رييؽتلا وإعااااداد األواماااار سااااةارد .12

للرصاااا  الثالاااا  ع اااار ماااان دفتاااار عقااااد المقاولااااة الموحااااد  ا  قاااافوة دديااااجال األ ااااؽا ة عااااب وطبياسااااتنلت

 م  صاحب العم . قيسنتلابو للم اري  اإلن ائية 

 ةرو اااملوإبااادا  النصاااح وا  واقاااملاومااا  عال بحاصااا نيباااقااا  يفاااي أ  خاااحؾ ااااد    الرنااايأيم الاااردقااات .13

وإذا تمااات   عوضاااوالم ةابعااامااان مت  العماااب وتمكاااين صااااحالصاااحيح  ااااؾوالمن لعمااا  لبياااالصااااحب ا

هاااذ، الخااادمات بعاااد انتهاااا  مااادة العمااا  ياااتم االترااااق باااين الراااريقين علاااى باااد  األتعااااب التاااي ااااد تترتاااب 

 ( من هذا الملحق.18بما فيها بدالت اتعاب الزيارات الزائدة عما هو وارد في الرقرة )  على ذلك

 لمنجزة.امن األ ؽا    ازجأ ية من حي  ابو  أو رفض أ صالتوة وبنواا  األ ؽا  المنجز  ك ؾ مع .14

لمعادة مان ابا  او( As Built Drawings) ح  عاف ،ذيارجارى تن اماكم اروع لهائياة لنيق المخططاات الادتا .15

 . عمال بحصال المقاو  وتقديمها

 ةلاااارياااد كحاجاااي لتمد نود  العياااوب فتااارة اإل اااعار باصاااح  اتهاااـاناباااـ   علاااـى األ اااؽا ك اااؾ قياااـام باللا .16

ام بتحضاااير لقياااا ثااام دي باااتأو ال اإلصاااح  د تحتاااا  إلاااىاااا  ن أ  أ اااؽاعااا  واقااامحسااان األدا   وإباااحغ ال

  ري اااالما اجهاااات اااؽا  تحأ أ كاااذلك القياااام باإل اااراؾ علاااى و  اإلصاااححات إنجاااازعاااد ب األدا   اااهادة

بااا  علاااى أن ال تزياااد عااان اقم وندبااا اهااايعتبوط اعهااان نواكااامهماااا  اإل اااعار باصاااح  العياااوب رةأثناااا  فتااا

 ثح  زيارات.

و  مقاااالاجهااااز  ددـ  وعاااقاااطلا حالاااـة اـهااايمبيناااـا  ف ةـيااامويياااـة والرودت التقارياااـر الحـجاااالحتراااـاظ بسا .17

رى أخاااا ا يااااة وأ  أ ااااؽربمخلالرحوصااااات او  وااااالماإلااااى رد وتااااـ يـتاااالا داوـدات وكميااااـات الماااالمعاااااو

 .م لعاب حاص إلى تااعجتمالاوتقارير ة دوريالن التقارير مخ نس خم  يمقدوت

   ما يلي:م ت نأ  هرية علىلا التقاريرمن  خس( ن3) إعداد وتقديم .18

 .بالتقاطها  واقمالؾ صور الروتوؼرافية التي يكللا -

 .روعم يخدم أؼراض ال امقرير موجز عن األحوا  الجوية بت -

 يم.قلواب سلنا حي ي  من رصالتب يخيلتار نجزةاأل ؽا  الم -

   المعتمد.معلبرنامي ا نيبو ةقهو حاص  حقي ام  ومقارني معلاسير عليق على تلا -

 يخي.وامر التؽييرية الصادرة لتاراأل -

 .ةجلاعووسائ  الم تمعواالاو  ااونلاو  كا ملا نابي -

 محضرة.لا دالمووا ؾ بالمعدات المستعملة ك -

 .وامهمدون ييدالعلعما  االمهرة واأعداد العما   -

 .تاريخيل  من اب  المقاو ةمللدفعات المستا -

 ةرااالاخملا ذة بخصاااو  الماااوادمتخااالاا واإلجااارا ات هاااعلي لياااقعتلؾ بالرحوصاااات المخبرياااة وا اااك -

  تااصروللم

 ن(.ميقيمالن )يأعداد المهندسين والرنيين العامل -

إعاااداد وتقاااديم تقريااار دور  كااا  ثحثاااة أ اااهر عااان ساااير العمااا  فاااي تنرياااذ الم اااروع والوضااا  الماااالي  .19

 ة معلومات يطلبها صاحب العم  فيما يتعلق بالم روع.الخا  بي وأي

( أعاااح، وأر ااارة 19،18،17( لماااا ياااتم تقديماااي للبناااود )SOFT COPYالقياااام بعمااا  مساااح ضاااوئي ) .20

كافاااة المراساااحت ومحاضااار اإلجتمااااع وطلباااات اإلساااتحم ونتاااائي الرحوصاااات والااادفعات المرحلياااة وأ  

 العم  عند الطلب وعند إستحم الم روع.وثائق أخرى من وثائق الم روع وتسليمها لصاحب 

ع ساااوا  كانااات أثناااا  فتااارة التنرياااذ أو أياااة فتااارة ور اااملتتعلاااق باإل اااراؾ علاااى ا نالجااا  اااتراك باااأ الا .21

 .يحددها صاحب العم  وبدون مقاب 

ولاام تاارد ضاامن الواجبااات فعلااى صاااحب العماا  تحديااد هااذ،  خاصااةتطلباات ظااروؾ العماا  متطلبااات  إذا :ةظححم

 .االست ار جبات المتطلبات ووا
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 (2ام )رلعقد ا ملحق

 نموذج كفالة المناقصة
Form of Tender Guarantee 

 
 :اسـ العطاء

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

 :رقـ العطاء
............................................................................................................... 

 
 المنػػػػاقص لقػػػػد تػػػػـ إعالمنػػػػا أف  باإلضػػػػافة إلػػػػى وظيفتػػػػه  هيئػػػػة تنظػػػػيـ النقػػػػؿ البػػػػريعطوفػػػػة مػػػػدير عػػػػاـ  إلػػػػى السػػػػادة

 ................................................................................................................شػػػركة

، ولمػا كانػت شػروط العطػاء تػنص عمػى أف عنػه أعػالال اسػتجابة لػدعوة العطػاء لممشروع المنػوال لممناقصة سيتقدـ بعرض

 :، فإف  مصرفناعمى طمبه ـ المناقص بكفالة مناقصة مع عرضه، وبناءً يتقد

  يكفػؿ بتعهػد ال رجعػة عنػه أف يػدفع لكػـ .....................................بنؾ .....................................

ي مػػػػنكـ عنػػػػد ورود أوؿ طمػػػػب خطػػػػ ..........................................................................: مبمػػػػ 

 :وبحيث يتضمف الطمب ما يمي

د لتقػػديـ العػػروض أو قبػػؿ انقضػػاء ، قػػاـ بسػػحب عرضػػه بعػػد انقضػػاء  خػػر موعػػ، بػػدوف موافقػػة مػػنكـأف  المنػػاقص - أ

 ، أو ( يوماً 00ة العرض المحددة بػ )صالحي

  ، أواتفاقية العقد بموجب شروط العقد ، ولكنه أخفؽ في إبراـأنكـ قد قمتـ بإحالة العطاء عميه - ب

 ( مف شروط العقد. 5أنكـ قد قمتـ بإحالة العطاء عميه، ولكنه أخفؽ في تقديـ ضماف األداء بموجب المادة ) - ج

، كمػا أف  هػذال الكفالػة ا إلينػا( يومػًا ويتعػيف إعادتهػ00وعمى أف يصمنا الطمب قبؿ انقضاء مػدة صػالحية الكفالػة البالغػة )

 .القوانيف المعموؿ بها في األردف تحكمها

 ..........................................................................: توقيع الكفيؿ/البنؾ
 ..........................................................................توقيػػع: المفوض بال

 .....................................................................: ػػػػخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتاريػػ
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 تحية طيبة و بعد ,, 

 

بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء عمػػػػػػػػػػػػػػػػى طمػػػػػػػػػػػػػػػػب العميػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ............................................ يكفػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بنػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
)               .......................................... فػػػػػػػػػرع )             ( العميػػػػػػؿ المػػػػػػذكور أعػػػػػػالال بمبمػػػػػػ               

( دينػػػػارًا , كفالػػػػة حسػػػػف تنفيػػػػذ عطػػػػاء                                                             رقػػػػػػـ )           ( 
مػف تاريػػخ    /   /     ولغايػة تػػػاريخ   /   /        وتجػدد هػذال                   لمػدة  ...........................

لمشروطة تمقائيًا لحيف ورود كتاب إلغاء مف الهيئة , وبطمب مف مػدير عػاـ هيئػة تنظػيـ النقػؿ البػري ودوف الكفالة غير ا
 الحصوؿ عمى موافقة العميؿ عمى التجديد وتبقى هذال الكفالة سارية المفعوؿ ما بقيت لدى هيئة تنظيـ النقؿ البري. 

 

كـ , وبالرغـ مف حصوؿ اية معارضػة أو ممانعػة مػف ونتعهد بدفع قيمة الكفالة اليكـ عند اوؿ مطالبة خطية من
 العميؿ ) المكفوؿ ( لعدـ دفع قيمة هذال الكفالة.
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 (3) مار عقدال قحلم

 الست ار  في مرحلة اإل راؾ اأتعاب  بد 
 

 :ز اإل راؾ المقيماهج  أتعاب دب .1

 يعاان اجتمااااعويضااااات وضاااامتإجااااازات و ماااان هاااااعبتا يللرواتااااب األساسااااية وماااات  ااااهرية  اااااملة الدباااا

 .ظورةمنؾ ؼير رينقحت وبد  إدارة وأربا  ومصات توضريبة وبدال

 ( أياااام3 ااارؾ تاااتم إجازتاااي لرتااارة تزياااد علاااى )ملا زاهاااأفاااراد الج بااادي  أل  مااانر فيتاااولتااازم االست اااار  بيو

 ت فااايددحااا اكمااا ينزاجاااالمرؾ  ااامال لجهاااازا ة باااد  أتعااااب أفااارادرااام كلساااحك تلذبااا يماااايا مدعااا  احااا يفاااو

 أ (. / 3)الملحق رام 

 

 .ة بهااصلخاؾ  ولكم ايقدتريخ ات ا  منموي( 30خح  )  مالع بحام تسديد جمي  الدفعات من اب  صتي .2

 

 بعااااد يساااارئيلا بتااااكمالو أااااا  اوملا نماااا  ي كاااافاااا ت أتعاباااايالدباااام تخراااايض أعااااداد الجهاااااز الم اااارؾ وتياااا .3

 لعمااا  فااايا رساااي مدقااا  اإلنجااااز الرعلاااي وتي ضاااوفااالاااك ى ذلاااع  ت اااارساالو  لعماااحب اترااااق باااين صااااالا

االست اااار  بالجهااااز الرناااي كماااا ورد يحاااترظ  إذا لااام ياااتم االترااااق باااين الراااريقين و  م ااااري  المختلراااة لا

 .في العقد لحين ح  الخحؾ

 

 :لدف ا ةيقرط .4

ثاباات   دباالا لكاماا  ماادة العماا  ويكااون هااذا قطااوعر  ملااػ  ااهبمكي ساالرئيالمكتااب ا ف  بااد  أتعااابدياا . أ

ة دعاام ضااا  ماادانق بعاادو  (/أ3) ااامر حااقملالي فااردة الااولمكتااب واعم الااد ةدحاادلما ةدماالا ةلاايط ةمااالقي

 يضرااااخت ببسااااب  ااااهر ي المكتباااام الالااادع ةيماااايض احااااددة فااااي نراااا  الملحاااق يااااتم تخرااااكتاااب الملما

 ما يلي:ل اقز وفأعداد الجها

 
 

 عم للمكتبدلا ةنسب
 

= 
 إجمالي ايمة الدعم للمكتب

 

× 
 

100% 
 وضريبة ةيطلػ االحتيااالمب دونمة العطا  يا

 تامبيعلا

    

 

ض على ايمة يرتخلا

  ره لا المكتبي الدعم
 × بيتدعم المكسبة الن =

  الذ ال هر  ادرتب الكارو

 عنينا  ستؽم االيت

 

 

ي بعااااد تاااااريخ تساااالم ياااالعقااااوم باأل ااااراؾ لااااذ  يا  لااااق بالعطاااااعتتبااااأ  أعمااااا   امقيااااال  رت اااااساال وعلااااى

أن  دون   العياااوب علااااى أن ال تزياااد عاااان ثاااح  زيااااارات  انتهااااا  فتااارة األ ااااعار باصاااحلحاااين األ اااؽا  و

  الاااة علاااى أساااعار عطااامحم   هاااذ، األعماااا كلراااة مثااا بااارعتوت  كذلااا  ابااامق يؾلكاااات ةبأيااا ةلبااايحاااق لاااي المطا

 . لإل راؾسية ندت الهامالخد

 

 فااااي الملحـااااـق راااااـموارد لااااا  ودجااااال بسااااإبقائااااي ح ىلاااارااااق عتملا ممقاااايلهاااااز الجا دف  بااااد  أتعااااابياااا . ب

 .عذ الم روينرت ةدة مليط ةميلقاتة ابث تالدلب، اهذن وتكوأ (  – 3)
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 انخبص (/ اشغبل2022/ 2انؼطبء انمحهً رقم )

تنفٍذ مشزوع إنشبء انمظالد انمؼذنٍخ نمىاقف انتحمٍم وانتنزٌم نهزكبة ػهى مسبراد خطىط اننقم  ػهى ثبالشزاف             

 انؼبمهخ فً مزكز نىاء انقطزانخ

 أ( – 3م )ملحق رق      
 المبيعاتضريبة  شامالً  بدؿ أتعاب االستشاري في مرحمة االشراؼ

انمجمىع 

 ثبنذٌنبر

 رقمبً وكتبثخ

 )أ*ة*ج(

 انجذل انشهزي

 رقمبً وكتبثخ

 ج

 

 انمذح ثبنشهز

 ة

 

 انؼذد

 أ
 رقم مسهسم انىصف وانخجزح وانكىادر

 واحد 1 شهرأ 5  
( 10)عػػػف بخبػػػرة ال تقػػػؿ  مػػػدني اختصػػػاص أبنيػػػةمهنػػػدس تعيػػػيف 

في مجاؿ اإلشراؼ و/أو التنفيذ عمى مشاريع مشابهة منها  واتسن
  .منشآت معدنية خبرة سنوات (5) ما ال يقؿ عف

1 
 
 
 أ

 عػف تقؿ ال بخبرةو  المدنية متفرغ الهندسة في دبموـ مساح بشهادة واحد 1 أشهر 5  

 2 .سنوات سبعة (7)

 واحد 1 أشهر 5  
 (7)ال تقؿ عف  بخبرة متفرغ  يخريج كمية مجتمع مدن مراقب أبينة

 3 .سنوات

 مقطوع أشهر 7  

)يػػػتـ دفػػػع أتعػػػاب الشػػػهر االوؿ الخػػػاص  دعػػػـ المكتػػػب الهندسػػػي
بمراجعة المخططات التصميمية وال يحؽ لإلستشػاري المطالبػة بةيػة 
أتعاب أخرى إلى حػيف المباشػرة فػي عطػاء التنفيػذ وفػي حػاؿ تػةخر 

مػا كانػت األسػباب ال يػتـ دفػع المباشرة في أعماؿ عطاء التنفيػذ مه
 أي أتعاب إضافية مهما كاف نوعها(.

 ب 1

 المجموع الكمي المنقوؿ مف صفحة )        (  
 

 قيمة العطاء االجمالية لالشراؼ شاممة الضريبة العامة عمى المبيعات.
 ...............................: ..................................................................المجموع كتابة

 
 مالحظػػػػات:

  رفاؽ شهادات استالـ الرواتب األساسية لجهاز اإلشراؼ  بشكؿ شهري مع المطالبات وتكوف مصّدقة مف قبمه أصوليًا.و يمتـز االستشاري بتسميـ وا 

 سػب حسػب الحػد االدنػى لالجػور التػي تحػددها كػؿ مػف نقابػة يمتـز االستشاري بتعبئة الخانة المتعمقة )بالبدؿ الشػهري( الػواردة فػي الجػدوؿ اعػال  ح
فع المهندسػػيف االردنيػػيف ووزارة العمػػؿ حتػػى تػػاريع تقػػديـ العػػروض لػػد  دائػػرة العطػػاءات الحكوميػػة ممػػافا اليهػػا هػػامش ربػػ  المكتػػب وايػػة مبػػال  تػػد

 حسب القوانيف الناظمة باالردف.

 الدورية مع المقاوؿ وصاحب العمؿ. جتماعاتإلد فيه كادر  وتتـ فيه ايتواج   المشرؼتوفير مكاتب لجهاز متـز االستشاري بي  

 

   
 ...........….........................................................................اسم االست ـــار   

 
 ...............…...........................الوظيرة …........................... المروض بالتواي    

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

 
 ......................……..تلرون ........................ فاك  ............................  .ب 

                                                                                  
 خاتم وتواي  االست ار                                                                
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 ( ب /3رام )العقد  قلحم
 

مشروع إنشاء المظالت المعدنية لمواقؼ تنفيذ  االشراؼ عمى  ةمحر م يف ير ؿ أتعاب االستشابد خالصة
 التنزيؿ لمركاب عمى مسارات خطوط النقؿ العاممة في مركز لواء القطرانةالتحميؿ و 

                                        

 وصؾلا راملا
 قو  مننم

 ةحرص

 يةلايمة اإلجمقلا

 بةاتك ارنيد  لف
 
1. 
 

     يبة المبيعاترض امح   اإلجماليةمة العطا  يا

 ر اردنيان( دي            )               مجموع راما :لا 

 :جموع كتابةملا 

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

 

  

االست ار :  مسا

……………………………………………………………………………………………… 

 
 
روض بالتواي : ملا

……………………………………………………………………………………………… 

 

رة: يظلوا

……………………………………………………………………………………………… 
 
نوان: علا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 
 ….……: ………………… ب . .. ……………………فاك :  ……………………ون: رلت
 

 

 

   ارتاالس  م وتوايتاخ

 

 

 

 

 

 

 

 

       بةتاوك ا  مرااالردني ر ناديالب وعجملمان يدومححظة : 
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 (4ق العقد رام)ملح

 خرىألاارار متعلق بالدفعات إ 
 

 

 ……………………………………………………………نا،دأ ر أنا الموا  إمضائي وخاتمي فياأ

……………………………………………………………………………………………… 

 

 ……………………………………………………… ا،أدنفي ا نتموخا تنااضا إم نر نحن المواعيقن

……………………………………………………………………………………………… 

 

م أحكاا( وعماح  ب2)ع ةــايلهندسا تلخادماعقاد ال روط العاماة الا نما( /ع22) ماارة داماا اد اطلعنا على ما ورد تحت الننأ

 باتعاأو أ ترا ااستالاب أتعاا أو تالولعماميا  ابج فياير   نقاوصااأل حساب موا لنا من اب ا  عوام فق إارارا  نرة مادلاهذ، 

 لااىإ دفعهااا علااى قارااتالا أو اهااعفد وأ   ااي  ذو ايمااة ماديااة والتااي تاام ةرأو ؼيرهااا المبا اارة وؼياار المبا اا  حكلااوا

   اكبف  دسات كاناتأو  فعهااتام د    اوسا هادفعت وسابب منولرى خعات األالدفمرصح  لهذ،  ا  را  وصيط فق" ونرنخريآلا" 

أو أ  مان ماوظريهم أو  ماريين مان البااطن أو نياباة  عانهت ااسبا  ا نما عناا أو باة  يان أوا لنابن امر  ابر مأو ؼير  مبا

/  صااةاالمنا عمليااة د أوبتنريااذ هااذا العقاا ةصاااض الخورعاايم الدقااتى لااإدعوة لااعلااق باتا يماايف كلااهم  وذيلااثمموكحئهاام أو 

 .فعح  ، ذريأج  تنن م أود عقالم ابرإل  رجتتي ات الوضاالمر أو ار  ستحالة على االأو اإل اهسنرالمزاودة 

ثاا  ملا  يبعلاى ساي ذلاك ماا فاب تاعافد أ  دوجاو نلاى الررياق األو  علاى الراور عايا  إطونتعهد بأن نقدم تصريحا  خ كما

 ىلاق عونوافاا ماك ال    أودحايماا أيه لادف ا باإلزامنا خيارتا بالدف  أو نااماي خيك بتاروذل وصرا  مرصح  لسبب هذ، الدفعات

 انال  مان ابحخاإ وأح، حاا  حادو  أ  مخالراة عاأم اار إليهاا لا  ةداملا تحت ةنيبملاجرا ات اإل ذخاتبا  واأل يقالرر اميا

 تنريذ ك  ما ورد في هذ، المادة.ب زملتنو ها( من 1دة ) املبأحكام ا

 

 ا  فــــي            /        /يرحرت يي نوا لعو

 

 ......................................……………………………………………  ـــار :الستا مـــــسا

 

 ......................................…………………………………………… ـــ :المروض بالتوايـ مسا

 

 ......................................…………………………………………… توايـــ :لاب ضوري  الماوت

 

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

 

 

ي بااادف  أ  عماااوالت أو أتعااااب أو مااافعات األخااارى وفاااي حاااا  عااادم ايالااادبالاااق تعملا اراااارإلام قاااديت  را اااتسالاى لاااع

ذا هااا دميقااامااان ال وكااا  رار المقااادم مناااي   ااااإلفاااي ا كلاااذياااذكر  أن ييااالع/ع( 22دة )اماااالب ةددحاااملاور ماااألمااان ا أ 

 ض.رلععن ا ص رمن قمؽلظرؾ  في رارا  اإلضو ر ا تى االسوعل ي  رضع فضيرس راإلارا
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 ( 5)العقد رام ق حمل

 دفعات الممنوعةلبا قرار متعلاإ

 
 

 ………………………………………………………………نا،دأ  إمضائي وخاتمي في ار أنا المواأ
 
…………………………………………………………………………………………………

.… 

 ………………………………………………………، نادفي أ انمتخاو نار نحن المواعين إمضا اتقن
 
…………………………………………………………………………………………………

.… 
 
 ح  ماااعو  (2ؾ( مااان ال اااروط العاماااة لعقاااد الخااادمات الهندساااية )ع-22ة )دامااات الحاااد تروا علاااى مااا نااااطلعا ااااد انااانأ

    اوسااا لػباااامبااادف  أ   قااامن لااامبأنناااا فياااي اااارار مواعاااا  مااان ابلناااا حساااب األصاااو    نقااار إنرفاااق  ةدامااالا ،هاااذ أحكاااامب

لااام نقااام و  ااارمبا رياااأو ؼ ر ااامبا   اااكب    اساااوهاااا ير  أو ؼاب وكاااحأتعاااأو ت راا اااتاس ابعاااأت وأماااوالت نااات عكا

 ذ،هاااثااا  مم يدتقااا أولػ ابااامال، ذثااا  هااام  فدلااا اتدمادياااة  ولااام نقااام باعطاااا  وعاااود أو تعهااا بتقاااديم أ   اااي  ذو ايماااة  

ن مااا وا أعنااا ة  يابااانو أ ان ابلناااتااام ماااااااد ك لاااذن كااااا ذنظااار عماااا إالض بؽااا  أو  اساااطةساااوا   مبا ااارة  أو بالو  ااأل اااي

لااااى الرريااااق األو   ظريهم أو وكحئهاااام أو ممثلاااايهم إمااااون أ  ماااا وأ مهنعاااا ة  اباااانيو أ طنباااااالن ماااانا ييرا ااااتاس اباااا 

ال  تصااارؾ بصااارة  رسااامية  أمي نذا كااااإ النظااار عماااابؽاااض موظاااؾ" "  صااار أح الال  اثاااملا  يوي ااام  ذلاااك علاااى ساااب

 هارسااان دةاومزالة/صااانااملا ةياااعملد أو عقااالا اهاااذذ ياااتنربة صااااخروض الالعااا ديمتقااا ىإلاااة عوديتعلاااق بالاااا يماااف   وذلاااك

 .ح  عست ار  أو المراوضات التي تجر  إلبرام العقد أو من أج  تنريذ، فالا على ةلاحإلا وأ

 

ة طسااواالب ومبا اارة  أ ا   سااودفعات ، الااعااات ممنوعااة أو نعااد بتقااديم مثاا  هااذفد يم أ بااأن ال نقااوم بتقاادونتعهااد  امااك

أو ممثلاايهم إلاااى م ئهااوكح وهم أيرظمااو مااان يااا  أ وأ اطنالبااماان  انيي اااار  استاباا ماان أو ابلنااا مااان كلااأكااان ذا   وسااو

 .  ريذ،نأو ت ،ديدمتو أيتعلق بتعدي  هذا العقد أو تجديد،  أ  "موظؾ" فيما

 

 ا  فــــي            /        /يرحرت يي نوا لعو

 

 ......................................……………………………………………  ـــار :الستا مـــــسا

 

 ......................................…………………………………………… المروض بالتوايــــ : مسا

 

 ......................................…………………………………………… توايـــ :لاب ضوري  الماوت

 

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

 

 

تعااااب أ أوالت وماااأ  ع  فباااد مااايياا دمعااا  حاااا وفااايعاااة ونمملت الااادفعابا قلاااتعلمااااارار إلا مالست اااار  تقاااديا ىلاااع

 ادم هاااذقاااي وكااا  مااان ال ناااي م ملمقااادا راراإلاااا يفااا/ؾ( علياااي أن ياااذكر ذلاااك 22الماااادة )بأو أ  مااان األماااور المحاااددة 

 ض.العرعن   صرمنق ؽلمر في ظرؾ راااإل  وض  ت ار  وعلى االسيرفض عرضيس رإلاراا
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 لمحالةحكومية الا طا اتعلا   -(    1)  رام جدو 
 :كما هو مبين أدنا، اهيلع ةلاحملا ةيموكحت الاطا بئة حجم االلتزام عن الععاالست اريين الم اركة بهذا العطا  ت ب من جمي لطي
 
 

 
 سلس تم

 
 طا لعا سمم وأار

 االردني ارنيبالد م الحاليااللتزا نسبة حجم
 

 م صاحب العم سأ

 
 ريخات

 رةالمبا 

 
 ا العط ةدم

 ةليصاأل

از ريخ إنجتا
 توا لم  اعملا

 يهمالك اؾر إ يممصت  
ة اإلنجاز بسن

 لتاريخي
          

          

          

          

          

 .  ال يكري  يمكن إرفاق صورة عنيإذا كان النموذحظة : حم
 بالكام  مسئوليتهاأ هد أن المعلومات المبينة أعح، صحيحة ودايقة وأتحم  

 :المروض بالتواي  أسم                     

 

 :اتمخالو  ـــايـلتوا          
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  سسيلما ض ولا   -(    2)  مار  دوج
 

 لمكتب .ا وأ ةك رلا اوكرت وأ احقوتلا نيالذ  اكر لا  امن أسايب  م سيس مكة بهذا العطا  تعبئة  النموذ  المبين أدنا، والمتعلق بالوض  الارم ال جمي  االست اريين نم بلطي

 
 لس ستم

 نخر تعدي ا  ال ركا  بتاريخ مسأ
ما  ال ركا  الذين تركوا سأ

 كتبلما وأ ال ركة

يخ تار

 الترك

باب سأ

 كالتر

ا وقتحال ينلذا ما  ال ركا سأ

 تببالمكو ركة أ لاب

ريخ ات

 قاللتحاا
       

       

       

       

 -حظات :حم

  مسئوليتها بالكام  .أتحم  و ةدايقو حةيحصعح، أ مبينةت اللومامعالأن ا هد     جدد .  الخبرة لل ركالدات ااه و ةيتاذلا ةريسلا تاداهق  فرت .1

 اي  :وض بالتومرالسم أ              رة الصناعة والتجارة بأسما  ال ركا  عند التأهي ازولمهندسين وابة نقا ندة مها  فقرت .2

 م :والخات  وايـــتلا        .يا  لاح  اكر ال  امسبأو
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 ر سا  االختصا     -(    3جدو  رام ) 
النموذ  المباين أدناا، والمتعلاق  بر ساا  االختصاا  ومسااعديهم الحالياـين والاذين تركاوا العما  وبياان التعاديحت التاي جارت بهذا العطا  تعبئة  ينالم ارك االست اريينيطلب من جمي  

 هي  خا  بك  منهمعليهم منذ نخر تأ
 

تاريخ الترك إذا  أسباب الترك

 تؽير أ  منهما

 أسم رئي  االختصا  

 بتاريخ نخر تعدي 

 مسلس  االختصا  أسم رئي  االختصا  الحالي تاريخ االلتحاق

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 -مححظات :
 بالكام   مسئوليتهاأ هد أن المعلومات المبينة أعح، صحيحة ودايقة وأتحم    ترفق  هادة السيرة الذاتية و هادات الخبرة للكوادر الجديدة بعد نخر تأهي .  -1

 لتواي  :أسم المروض با                        ترفق  هادة من نقابة المهندسين باالختصاصات وأسما  المهندسين . -2

 التوايـــ  و الخاتم :                    
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  ره ال كادرالب اعأت  ليتح   -(    4  رام ) ودج

 
وصؾ الوظيري لا راملا

 للكادر

راتب لا

 األساسي

ان مض عحواتلا

 يعامتجا

  إجازة دب ضرائبلا

 عادية ومرضية

د  ب  

 تنقحت

 د    ب

 نكس

 اتدمخ

 صاريؾوم

     

 رىخأ

أربا   

% 

 لمجموعا

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

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

 .ٌن سكن من قبله فً وثائق العطـاءذا طلب من االستشاري تأمتبٌن كلفة بدل السكن إ **
 

 .البنود التً تدخل ضمن هذا البند ٌطلب من االستشاري تحدٌد ***
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 دعم المكتبيلا أتعاب  دتحلي  ب   -(    5  رام ) ودج

 
 عقدلاب دةدحملرة لكام  المدد الكلا وصؾ الوظيري للكادرلا راملا

  اإل راؾارة جهاز دإ 1

  متهحنقت رةموا  م  كلة الارزيل يسيـينرئلا نيسندهملا دإيرا ةركل    2

  تلملراا أورير اقلتعداد اإ رةلك 3

  (1عقد رام )لحق ان مل( م 21 – 3بنود ) لا فيموصوفة لا األعما  جازنرة إلك 4

    ابرألاومصاريؾ لا 5

  خرىأ     6

  مجموع لا 7

 % االحتياطي بلػ لموات عابيلما ةبيرضن دوب ا عطلاة مياتبي من كام  ة الدعم المكبسن 8

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

 .ل ضمن هذا البند** ٌطلب من االستشاري تحدٌد البنود التً تدخ
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 شروط المشاركة 
 (/اشغاؿ2/2022حمي رقـ )العطاء الم

مشروع إنشاء المظالت المعدنية لمواقؼ التحميؿ والتنزيؿ تنفيذ باالشراؼ عمى الخاص   
 لمركاب عمى مسارات خطوط النقؿ العاممة في مركز لواء القطرانة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ررررم س ا   ب ررررت ا  وم ررررطخ ذا شررررلعبد اال  شررررب ضخ ا     ررررخ  ررررمز  انررررلح ا   رررربفاد ا   ريطررررخ  ررررص  :اوالً 

 ث رجرررررت شررررر ب ح  كررررروط  خمض رررررخ  وانفئةةةةةخ ان بنٍةةةةةخ (ة)األونةةةةةى  ثبنفئةةةةةخ يجرررررـب  ا ثوطرررررخ ذا  كررررروتخ

 ص: ذ ل اظ 6/9/2022 ا  جب اً ي  ذا لاغجر  ثبالش لاك  ص ا   بف

 
 :وصف انمشزوع واألػمبل انمطهىثخ ثبنٍبً:

إنشبف ذ وتطل ذ  مض  عد يرب ض رمة ير     رب  يمنطرخ ذي  ب ضرخ إل بيرخ يظرةد ي منطرخ   رس اإلشلا    س  

(( Type 2( يظ رخ  ب ضرخ  16ذ م    Type1)( يظ خ عجطلح  2يرا   ا    طد ذا  ومضد   لعبة  م    

بي رخ   رس ا  لضرل ا لنطقرص ا  رب  ثب   لانرخ ذا  لضرل ا  ر  ش ا رس ذذ س   س يقب اد   رر  ا و رد ا  

ا   قرر ل  س ا    ررر  ا  ظررةد  رر   ا  را ررتبد ا توطررخ ذخقررت ا  ،  رربد ا  وم ررطخ  ذ   ــررـر   

 SteeL)ذا  غ ــــبح ثـ  (Hot-Rolled)ا ــ ا  ظ ــــــخ ا   منطخ ي   ط ــــــد ي منـــــص ي  ا  طرثــــــبد

Sheet) ا كب  ا مض ر ش ذي  (C.N.C) .ثبال ب خ ا س جما ي  ا  رة ذا جة  ا مض ر ش 

 

 طزٌقخ تقذٌم انؼزض انمبنًثبن بً: 

ض  رررت   رررمض   رررل  يرررب ص  رررص يغ ررر  يغ رررل ضررر    قررر ط ع  رررص ا  ر رررم ا   رررم  ضررر   اضما رررع  رررص  :3-1

ذض  رررت   رررس ا  غ ررر  ا ررر  اال  شرررب ش   طئرررخ  وظرررط  ا و رررد ا جرررلش رررومذل ا   ررربفاد  رررمز 

 ."ػزض مبنً نمزحهخ االشزاف" جب ح ذا   ذ    ا   بف ذض  ت   س ا  غ   

 : ا  ل  ا  ب ص3-2

 ٌجت ان ٌشتمم انؼزض انمبنً ػهى: 

  رررمض  ا  رررل  ا  رررب ص   رررس ا و ررررذ  ا  ،كرررا  رررص ا تب طرررخ ا ،رررميبد ا  وم رررطخ  ةشرررلا   -

 (.2  س يشلذع  ع

   مض     طد يب ص يتكد  لذا ت ج بز االشلا  ا   ط . -

  رررمض  ذ   طرررد يرررب ص يتكرررد  رررم   ا    رررت ا لنطقرررص ذث طرررال ض رررر  ا رررم   ا    جرررص شررربية  -

 .  ب خ ا     جبد

 ذ  ررررلانت ن طجررررخ    رررررةا    ررررر  اال رررر ب  ا رررررا  ح  ررررص ا  ررررل  ا  ررررب ص شرررربي خ  ضررررخ  -

 ا   د  ص  له اال تب طخ.

 ج بز االشلا  ا   ط     شلذع :3-3

 هز اإلشرلا  ا   رط     شرلذع ذخقرت يرب  رر ذا     نربض  ت ي  اإل  شب ش    ض رة ث  طرط  ج رب

خ ا  قرج خ   رس  ( شرلض خ    ضر   ي بث رخ ا  رب   ا ررا     نربح ذ  رل ا  را  ر-3ذخقت ا    ل      

  بخت ا   د  جد ا  جبشلح ثب   د.   ب    ي   جد اذ  طط  ثب ص ا  ب   

 ( 1) عدد / مهندس مدني (1-/3-3)
( سػػنوات فػػي مجػػاؿ اإلشػػراؼ و/أو 11عػػف )بخبػػرة ال تقػػؿ  أبنيػػة مػػدني اختصػػاصمهنػػدس تعيػػيف 

        . منشآت معدنية خبرة سنوات (5) التنفيذ عمى مشاريع مشابهة منها ما ال يقؿ عف
 ( 1عدد) مراقب أبينة(3-3/2)

 .سنوات (7)ال تقؿ عف  بخبرة متفرغ  أبنية خريج كمية مجتمع مدنيمراقب تعييف 
  (1عدد)مساح ( 3-3/3)

 سنوات. سبعة  (7) عف تقؿ ال بخبرة و متفرغ المدنية الهندسة في دبمـو تعييف مساح بشهادة
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  دعـ المكتب الهندسي (3-3/4) 
التصػػػػميمية وال يحػػػػؽ ل ستشػػػػاري هر االوؿ الخػػػػاص بمراجعػػػػة المخططػػػػات )يػػػػتـ دفػػػػع أتعػػػػاب الشػػػػ

ؿ تأخر المباشرة فػي أعمػاؿ المطالبة بأية أتعاب أخر  إلى حيف المباشرة في عطاء التنفيذ وفي حا
 عطاء التنفيذ مهما كانت األسباب ال يتـ دفع أي أتعاب إمافية مهما كاف نوعها(.

 
 أ(-3ستشاري بتعيف كامؿ الكادر المطموب في ممحؽ أألتفاقية رقـ )االيجب أف يمتـز  مالحظه:

 

 وصف انخذمبد انهنذسٍخ وواججبد انمستشبر خالل مزحهخ االشزاف :راثؼب

االشػػػػراؼ عمػػػػى تنفيػػػػذ االعمػػػػاؿ الموصػػػػوفة فػػػػي  رد فػػػػي اتفاقيػػػػة الخػػػػدمات الهندسػػػػية و  الػػػػى مػػػػا امػػػػافة 
 دعوة العطاء اعال  وكؿ ما يمـز الكماؿ تنفيذ اعماؿ المشروع:

 
 دعـ المكتب الرئيسي ويشتمؿ عمى :4-1

زيػػارات دوريػػة لمهندسػػي المكتػػب الرئيسػػي رؤسػػاء اقسػػاـ االختصػػاص والمهندسػػيف الرئيسػػييف وحسػػب  .1
االختصاصات الواردة في هذ  الشروط لموقع مشروع التنفيذ كمما دعت الحاجػة لػذلؾ بمعػدؿ ال يقػؿ 

 عف زيارتيف شهريا ويممف المكتب االستشاري هذ  الزيارات في التقارير الشهرية.
تػػػأميف االعمػػػاؿ الفنيػػػة الهندسػػػية والمكتبيػػػة والقرطاسػػػية واالداريػػػة واعمػػػاؿ السػػػكرتارية والطباعػػػة فػػػي  .2

 تب والموقع والالزمة التماـ العمؿ عمى اكمؿ وجه.المك
دراسػػة وتػػدقيؽ وتقػػديـ التوصػػيات الالزمػػة لمعػػروض الفنيػػة المقدمػػة مػػف المقػػاوؿ فيمػػا يتعمػػؽ بػػالمواد  .3

( وأخذ موافقة المالػؾ المسػبقة قبػؿ الموافقػة لممقػاوؿ عمػى Shop drawingوالمخططات التفصيمية )
 (.Submitalsالمواد )

ت المػػرورية لمتصػػاميـ اثنػػاء التنفيػػذ وتزويػػد المقػػاوؿ بالمخططػػات والتفاصػػيؿ لمتنفيػػذ اجػػراء التعػػديال .4
 شريطة اف يقـو المستشار بأخذ الموافقة عميها مف المالؾ قبؿ اصدار التعميمات لممقاوؿ.

 

 شزوط خبصخ اضبفٍخ :خبمسب

ه عمػػػػػػػى المنػػػػػػػاقص تقػػػػػػػديـ نسػػػػػػػخة الوثػػػػػػػائؽ االصػػػػػػػمية كاممػػػػػػػة وبحيػػػػػػػث تكػػػػػػػوف موقعػػػػػػػة منػػػػػػػ (:5-1)
 ومختومة بختـ المكتب.

هيئػػػػػػػػػة تنظػػػػػػػػػيـ النقػػػػػػػػػؿ يطمػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف المكاتػػػػػػػػػب الهندسػػػػػػػػػية والشػػػػػػػػػركات االستشػػػػػػػػػارية تبميػػػػػػػػػ   (:5-2)
 التقػػػػػػدـعػػػػػػف أي تغييػػػػػػر يطػػػػػػرأ عمػػػػػػى كوادرهػػػػػػا الفنيػػػػػػة الرئيسػػػػػػية بعػػػػػػد  البري/قسػػػػػػـ العطػػػػػػاءات

ي عطػػػػػػاء مػػػػػػف عطػػػػػػاءات الخػػػػػػدمات الهندسػػػػػػية وبخػػػػػػالؼ ذلػػػػػػؾ سػػػػػػيتـ حرمػػػػػػاف المكتػػػػػػػب أل
 االستشارية مف المشاركة بالعطاء.الهندسي أو الشركة 

 . المريبة العامة عمى المبيعاتعمى المناقص اف يكوف سعر  شامال  (:5-3)
عمػػى المنػػاقص تقػػديـ كشػػؼ بالرواتػػب التػػي سػػيتـ دفعهػػا لمجهػػاز الفنػػي المشػػرؼ مفصػػال فيػػه  (:5-4)

كف والتػزاـ قيمة الراتب االساسي  المرائب  العالوات  المماف االجتماعي  المواصفات والسػ
 بتقديـ وصوالت الدفع التي يتـ بموجبها دفع الرواتب لمجهاز العامؿ شهريا.

عمػػػى المنػػػاقص تقػػػديـ كشػػػؼ بػػػاالجهزة المسػػػاندة التػػػي سػػػتقـو بزيػػػارة المشػػػروع كػػػؿ اسػػػبوعيف  (:5-5)
 وحسب شروط العقد  شريطة اف تتوفر لديهـ خبرة في مشاريع مماثمة.
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يػػػػػػػؼ االجهػػػػػػػزة الفنيػػػػػػػة بالواجبػػػػػػػات والمسػػػػػػػؤوليات المناطػػػػػػػة بهػػػػػػػا عمػػػػػػػى المنػػػػػػػاقص القيػػػػػػػاـ بتكم (:5-6)
 خطيا وارساؿ نسخة مف هذا التكميؼ الى الوزارة.

عػػػػػدـ مغػػػػػادرة الموقػػػػػع مػػػػػف قبػػػػػؿ اجهػػػػػزة االشػػػػػراؼ اال بعػػػػػد التوقيػػػػػع عمػػػػػى نمػػػػػوذج المغػػػػػادرة  (:5-7)
 المعتمد وتوثيؽ ذلؾ ممف سجؿ لهذ  الغاية.

 تماما لممشروع وبدواـ كامؿ ثماف ساعات يوميا. يكوف جهاز االشراؼ المقيـ متفرغا (:5-8)
تػػػػدويف اسػػػػماء الزائػػػػريف فػػػػي سػػػػجؿ خػػػػاص لهػػػػذ  الغايػػػػة مبينػػػػا فيػػػػه سػػػػاعة الحمػػػػور وسػػػػاعة  (:5-9)

 المغادرة والجهة التابعة لها واالمور التي تـ بحثها.
ـ كامػػؿ يجػب اف ال يقػػؿ عػػدد سػػاعات الػػدواـ الرسػػمي لجهػاز االشػػراؼ المقػػيـ فػػي الموقػػع بػػدوا (:5-11)

( سػػاعة عمػػؿ اسػػبوعيا عممػػا بانػػه لػػف يػػتـ دفػػع أي اجػػر امػػافي عػػف أي 48وبتفػػرغ تػػاـ عػػف )
 عمؿ خارج اوقات الدواـ الرسمي وأي عمؿ خالؿ االعياد والعطؿ الرسمية.

عدـ السػماح بتسػمية أي مهنػدس رئيسػي )رئػيس اختصػاص( يعمػؿ فػي مكتػب هندسػي مؤهػؿ  (:5-11)
ى عطاء لمكتب آخر ويسم  بتسمية اشخاص مف مكاتػب ممف الكادر الهندسي المسمى عم

غيػػػػر مؤهمػػػػة لػػػػد  دائػػػػرة العطػػػػاءات الحكوميػػػػة أو مػػػػف مكاتػػػػب مؤهمػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ الهندسػػػػة 
 المتخصصة )يقصد بذلؾ جهاز االشراؼ المقيـ لممشروع(.

اف المكتػػػػػػػب الهندسػػػػػػػي مسػػػػػػػؤوؿ عػػػػػػػف تػػػػػػػوفير الجهػػػػػػػاز المسػػػػػػػمى لمعطػػػػػػػاء وعمػػػػػػػى صػػػػػػػاحب  (:5-12)
العطػػػػػاءات عػػػػػف أي تقصػػػػػير مػػػػػف جانػػػػػب المكتػػػػػب فػػػػػي تػػػػػوفير أي مػػػػػف  العمػػػػػؿ ابػػػػػالغ دائػػػػػرة

 افراد الجهاز الرئيسي المسؤوؿ عف تنفيذ المشروع.
اف يقػػػػػدـ المكتػػػػػب الهندسػػػػػي والمهنػػػػػدس المسػػػػػمى تعهػػػػػد موقػػػػػع مػػػػػف كميهمػػػػػا لاللتػػػػػزاـ بالعمػػػػػؿ  (:5-13)

عمػػػػػى المشػػػػػروع فػػػػػي حالػػػػػة احالػػػػػة العطػػػػػاء عمػػػػػى المكتػػػػػب وحسػػػػػب النمػػػػػوذج المرفػػػػػؽ وذلػػػػػؾ 
حالػػػػػػػة العطػػػػػػػاء وعنػػػػػػػد تسػػػػػػػمية المهندسػػػػػػػيف المقيمػػػػػػػيف عمػػػػػػػى المشػػػػػػػروع ألخػػػػػػػذ موافقػػػػػػػة بعػػػػػػػد ا

 صاحب العمؿ.
لػػف يػػػتـ احالػػػة العطػػػاء عمػػى االستشػػػاري الػػػذي يفقػػػد تأهيمػػه الصػػػادر بموجػػػب تعميمػػػات تأهيػػػؿ  (:5-14)

أو يصػػػدر بحقػػػه قػػػرار بالحرمػػػاف مػػػف  1996المكاتػػػب الهندسػػػية والشػػػركات االستشػػػارية لسػػػنة 
ء خالؿ الفترة ما بيف تاريع اعػالف طػرح العطػاء وتػاريع قػرار االحالػة  وبنػاء المشاركة بالعطا

مػػف االستشػػاري مػػف المشػػاركة بالعطػػاء  دوف أف  ـعميػػه سػػوؼ يسػػتبعد العػػرض المػػالي المقػػد
يكػػػوف لالستشػػػاري الحػػػؽ بػػػاالعتراض أو بػػػالرجوع عمػػػى صػػػاحب العمػػػؿ أو دائػػػرة العطػػػاءات 

 ية.الحكومية بأي مطالبة مالية أو قانون
تعتمػػػػػد الشػػػػػروط التاليػػػػػػة كشػػػػػروط خاصػػػػػػة باالتفاقيػػػػػة واف مػػػػػا يػػػػػػرد فػػػػػي هػػػػػػذ  الشػػػػػروط مػػػػػػف  (:5-15)

امػػػػػػػافات أو تعػػػػػػػديؿ عمػػػػػػػى مػػػػػػػواد الشػػػػػػػروط العامػػػػػػػة التفاقيػػػػػػػة الخػػػػػػػدمات الهندسػػػػػػػية يعتبػػػػػػػر 
سػػػائدا ويؤخػػػػذ بػػػػه بالقػػػػدر الػػػػذي يفسػػػػر أو يمػػػػيؼ أو يعػػػػدؿ عمػػػػى تمػػػػؾ المػػػػواد وقػػػػد اعتمػػػػدت 

 التفاقية الخدمات الهندسية. نفس ارقاـ مواد الشروط العامة
 
 -(: بدؿ االتعاب:17المادة )

 تضاؼ الى هذال المادة الفقرات التالية: .1
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( 4يطمب مف االستشاري ارفاؽ تحميؿ مع عرمه حسب الجداوؿ المرفقة رقػـ ) أ.
( مبينػػػا فيهػػػا بػػػدالت اتعػػػاب الكػػػوادر ودعػػػـ المكتػػػب الػػػرئيس وأي بنػػػود 5ورقػػػـ )

بشػكؿ تفصػػيمي وبيػاف نسػػبة   (22أ( صػػفحه )-3ـ )اخػر  واردة فػي الممحػػؽ رقػ
بػػػػدؿ دعػػػػـ المكتػػػػب الرئيسػػػػي مػػػػف قيمػػػػة العطػػػػاء االجماليػػػػة واذا تبػػػػيف اف هػػػػذ  
التحاليؿ غير واقعية أو غير منطقية أو غير وامحة أو مبػال  فػي كمفػة بعػض 
بنودهػػا فعنػػدها سػػيتـ اسػػتبعاد العػػرض المقػػدـ مػػف االستشػػاري دوف اف يحػػؽ لػػه 

 مطالبة بأي تكاليؼ مهما كاف نوعها بسبب هذا االجراء.االعتراض أو ال
( بػػػدؿ اتعػػػاب االستشػػػاري فػػػي 3أ( مػػػف ممحػػػؽ االتفاقيػػػة رقػػػـ )-4يمغػػػى البنػػػد ) ب.

 -مرحمة االشراؼ ويستعاض عنه بما يمي:
يػػدفع بػػدؿ اتعػػاب المكتػػب الرئيسػػي كمبمػػ  شػػهري مقطػػوع لممػػدة التػػي يسػػتغرقها  

العمػػاؿ وتسػػميمها تسػػميما أوليػػا ويكػػوف هػػذا مقػػاوؿ تنفيػػذ المشػػروع لحػػيف انجػػاز ا
البػػدؿ ثابػػت القيمػػة طيمػػة المػػدة المحػػددة لػػدعـ المكتػػب والػػواردة فػػي الممحػػؽ رقػػـ 

أ( بعػػػد انقمػػػاء مػػػدة دعػػػـ المكتػػػب المحػػػددة فػػػي نفػػػس الممحػػػؽ فعنػػػدها يػػػتـ -3)
تخفػػيض قيمػػة الػػدعـ المكتبػػي الشػػهري بسػػبب تخفػػيض اعػػداد الجهػػاز وفقػػا لمػػا 

 يمي:
 %111×    اجمالي قيمة الدعـ لممكتبـ لممكتب =  نسبة الدع 
 دوف المبال  االحتياطية  اإلجمالية قيمة العطاء   

رواتػػب × التخفػػيض عمػػى قيمػػة الػػدعـ المكتبػػي الشػػهري= نسػػبة الػػدعـ المكتبػػي 
الكػػادر الشػػهري الػػذي يػػتـ االسػػتغناء عنػػه وعمػػى االستشػػاري القيػػاـ بػػأي اعمػػاؿ 

الشػػراؼ عميػػه بعػػد تػػاريع التسػػميـ االولػػي لالشػػغاؿ تتعمػػؽ بالعطػػاء الػػذي يقػػـو با
لحيف التسميـ النهائي دوف اف يحؽ له المطالبة بأية تكاليؼ مقابػؿ ذلػؾ وتعتبػر 
 كمفة مثؿ هذ  االعماؿ محممة عمى اسعار عطاء الخدمات الهندسية لالشراؼ.

 
 :مدة تسديد الدفعات ج.

ري الشػػهرية بموجػػب يتعػػيف عمػػى صػػاحب العمػػؿ اف يػػدفع اسػػتحقاقات االستشػػا 
( يومػا مػػف تػػاريع تسػميـ شػػهادة الػػدفع 45شػهادة دفػػع يقػدمها االستشػػاري خػػالؿ )
( يومػػا مػػف تػػاريع تسػػميمها واذا تػػأخر 61وفػػي حػػاؿ الدفعػػة النهائيػػة خػػالؿ فتػػرة )

صػػاحب العمػػؿ عػػف صػػرؼ الػػدفعات المسػػتحقة خػػالؿ الفتػػرات المنػػو  عنهػػا فػػي 
ستشاري الفائدة القانونية عنها وذلػؾ عػف هذ  الفقرة يترتب عميه اف يدفع الى اال

 جميع المبال  غير المدفوعة اعتبارا مف انتهاء المهمة المحددة لدفعها.
 

يتحمػػػؿ االستشػػػاري والشػػػخص المسػػػمى مسػػػؤولية دقػػػة وصػػػحة المعمومػػػات المقدمػػػة فػػػي هػػػذا  (:5-16) 
فػػي الطمػػب  الخصػوص عممػػا بػػاف لػدائرة العطػػاءات الحكومية/لجنػػة العطػػاءات المركزيػة الحػػؽ

مػػف االستشػػاري تقػػديـ الوثػػائؽ االصػػمية لهػػذ  المعمومػػات لالطػػالع عميهػػا والتأكػػد مػػف صػػحتها 
 وذلؾ قبؿ صدور قرار االحالة.
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يحػػػػػؽ لصػػػػػاحب العمػػػػػؿ الغػػػػػاء العطػػػػػاء دوف ابػػػػػػداء االسػػػػػباب وبػػػػػدوف اف يترتػػػػػب عػػػػػف هػػػػػػذا  (:5-17)
 ء.االلغاء أية مطالبات مالية أو قانونية ألي مف المشاركيف بالعطا

يجػػػػػػب اف يكػػػػػػوف جهػػػػػػاز االشػػػػػػػراؼ عمػػػػػػى المشػػػػػػروع متفرغػػػػػػا لمعمػػػػػػػؿ بػػػػػػدواـ رسػػػػػػمي كامػػػػػػػؿ  (:5-18)
وحسػػػػػب برنػػػػػػامج العمػػػػػؿ المقػػػػػػدـ مػػػػػف المقػػػػػػاوؿ والموافػػػػػؽ عميػػػػػػه مػػػػػف االستشػػػػػػاري وصػػػػػػاحب 
العمػػػػػؿ وتكػػػػػػوف اعػػػػػػداد هػػػػػػذا الجهػػػػػاز حسػػػػػػب مػػػػػػا هػػػػػػو مبػػػػػيف فػػػػػػي نمػػػػػػوذج العػػػػػػرض المػػػػػػالي 

والميكانيػػػػػػػػؾ اذا ورد نػػػػػػػػص فػػػػػػػػي  أ( فيمػػػػػػػػا عػػػػػػػػدا مهندسػػػػػػػػي الكهربػػػػػػػػاء-3المرفػػػػػػػػؽ )الممحػػػػػػػػؽ 
أ( بػػػػانهـ غيػػػػر متفػػػػرغيف عمػػػػى اف يػػػػتـ تواجػػػػدهـ كممػػػػا دعػػػػت الحاجػػػػة لػػػػذلؾ -3ممحػػػػؽ رقػػػػـ )

 وبزيارات دورية ال تقؿ عف ثالث مرات في االسبوع.
 -( ما يمي:2أ( مف اتفاقية الخدمات الهندسية )ع-12يماؼ عمى المادة ) (:5-19)

هيػػػػػػػؿ المكاتػػػػػػػب الهندسػػػػػػػية والشػػػػػػػركات    فقػػػػػػػد تأهيمػػػػػػػه الصػػػػػػػادر بموجػػػػػػػب تعميمػػػػػػػات تأ -7
 .1996االستشارية لسنة 

يطمػػػػػب مػػػػػف االستشػػػػػاري التقيػػػػػد بالشػػػػػروط الخاصػػػػػة التفاقيػػػػػة الخػػػػػدمات الهندسػػػػػية لالشػػػػػراؼ  (:5-21)
 -( والمتممنة )المرفقة مع وثائؽ العطاء(:2عمى تنفيذ مشروع )ع

 التعاريؼ -(  1تعديؿ المادة ) أ.
 عامةاحكاـ  -(22تعديؿ المادة ) ب.
 ( اقرار متعمؽ بالدفعات االخر  4ممحؽ رقـ ) ج.
 ( اقرار متعمؽ بالدفعات الممنوعة 5ممحؽ رقـ ) د.
 اف تقدـ االقرارات المطموبة ممف وثائؽ العرض الفني لمعطاء هػ.

عمػػػػػى االستشػػػػػاري تحديػػػػػػد بػػػػػدالت أتعػػػػػاب الجهػػػػػػاز المشػػػػػرؼ وذلػػػػػؾ بمراعػػػػػػاة الحػػػػػد األدنػػػػػػى  (:5-21)
ـ رواتػػػػػب المهندسػػػػػيف الصػػػػػادرة عػػػػػف نقابػػػػػة المهندسػػػػػيف األردنيػػػػػيف لألجػػػػػور الػػػػػواردة فػػػػػي سػػػػػم

 حتى تاريع تقديـ العروض لد  دائرة العطاءات الحكومية.
(: عمػػػػػى االستشػػػػػاري المشػػػػػرؼ تػػػػػدقيؽ ومراجعػػػػػة ومطابقػػػػػة جميػػػػػع المخططػػػػػات ووثػػػػػائؽ العطػػػػػاء 5-22)

ا , والمواصػػػػػػػفات الفنيػػػػػػػة لمعطػػػػػػػػاء فيمػػػػػػػا يخػػػػػػػػص شػػػػػػػموليتها وقابميػػػػػػػة تنفيػػػػػػػػذها والتأكػػػػػػػد منهػػػػػػػػ
وحسػػػػػػػب التعميمػػػػػػػات الحديثػػػػػػػة الصػػػػػػػادرة والمعتمػػػػػػػدة مػػػػػػػف الجهػػػػػػػات المختصػػػػػػػة والمعنيػػػػػػػة  , 
وتقػػػػػديـ توصػػػػػيات لصػػػػػاحب العمػػػػػؿ فػػػػػي أسػػػػػرع فتػػػػػرة ممكنػػػػػة لمػػػػػماف إيجػػػػػاد الحمػػػػػوؿ وعػػػػػدـ 
التػػػػػػػأخر فػػػػػػػي عطػػػػػػػاء التنفيػػػػػػػذ وذلػػػػػػػؾ بعػػػػػػػد اعطػػػػػػػاء أمػػػػػػػر المباشػػػػػػػرة لالستشػػػػػػػاري المشػػػػػػػرؼ 

هػػػػػػاز االشػػػػػػراؼ وخػػػػػػالؿ أسػػػػػػبوعيف , واعتمػػػػػػاد الػػػػػػدعـ المكتبػػػػػػي وتعيػػػػػػيف مػػػػػػدير المشػػػػػػروع لج
وخالفػػػػػا لػػػػػذلؾ يعتبػػػػػر تقصػػػػػيرا مػػػػػف قبػػػػػؿ االستشػػػػػاري ويتحمػػػػػؿ االستشػػػػػاري المشػػػػػرؼ كافػػػػػة 

 المسؤولية التعاقدية.
مػػػػػرات /كػػػػػؿ سػػػػػنة  3(: عمػػػػػى االستشػػػػػاري المشػػػػػرؼ زيػػػػػارة الموقػػػػػع فػػػػػي فتػػػػػرة اشػػػػػعار العيػػػػػوب 5-23)

 عمى األقؿ
 

 -نمؤههخ ثتطجٍق االسس وانشزوط انتبنٍخ:سٍتم انتؼبمم مغ انؼزوض انمبنٍخ نهمكبتت ا :سبدسب

  .سترتب األسعار االمقدمة مف اإلستشارييف ترتيبًا تنازليًا مف األكثر الى األقؿ (1
سػػػػػػػيؤخذ السػػػػػػػعر الوسػػػػػػػطي لألسػػػػػػػعار المقدمػػػػػػػة  فػػػػػػػ ف كػػػػػػػاف عػػػػػػػدد اإلستشػػػػػػػارييف المتقػػػػػػػدميف  (2

ميف فرديػػػػًا فسػػػػيؤخذ صػػػػاحب التقػػػػديـ الوسػػػػط هػػػػو السػػػػعر الوسػػػػطي أمػػػػا اذا كػػػػاف عػػػػدد المتقػػػػد
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ط الثػػػػػاني زوجيػػػػػًا فيؤخػػػػػذ المتقػػػػػدماف الوسػػػػػط حسػػػػػب الترتيػػػػػب ويكػػػػػوف صػػػػػاحب التقػػػػػديـ الوسػػػػػ
  )األقؿ( هو سعر الوسطي

 .% مف السعر الوسطي31يقؿ سعر  عف سيخرج مف التنافس كؿ مف يزيد أو  (3
يسػػػػتخرج السػػػػعر المعػػػػدؿ مػػػػف األسػػػػعار الباقيػػػػة وذلػػػػؾ بجمػػػػع هػػػػذ  األسػػػػعار وتقسػػػػيمها عمػػػػى  (4

 العدد الباقي .
%( األقػػػػؿ مػػػػف معػػػػدؿ 11اؿ العطػػػػاء عمػػػػى أقػػػػؿ األسػػػػعار الػػػػذي يقػػػػع مػػػػمف حػػػػدود الػػػػػ )سػػػػيح (5

( أعػػػػػػال    وفػػػػػػي حالػػػػػػة عػػػػػػدـ وجػػػػػػود مثػػػػػػؿ هػػػػػػذا السػػػػػػعر تػػػػػػتـ 4السػػػػػػعر المبػػػػػػيف فػػػػػػي البنػػػػػػد )
%( األقػػػػػؿ حتػػػػػى لػػػػػو كػػػػػاف صػػػػػاحب 11االحالػػػػػة عمػػػػػى السػػػػػعر األدنػػػػػى مباشػػػػػرة بعػػػػػد حػػػػػدود )

 .عال ( أ3استبعادهـ بموجب البند )هذا السعر مف الذيف تـ 
( أعػػػػػال  تعنػػػػػي 5% األقػػػػػؿ مػػػػػف معػػػػػدؿ السػػػػػعر ( الػػػػػوارد فػػػػػي )11إف عبػػػػػارة )مػػػػػمف حػػػػػدود  (6

 .حدودأف السعر المساوي لمعدؿ السعر غير مشمولة ممف هذ  ال

 

 إذا تعذر تطبيؽ المعادلة وفقًا لهذ  األسس تتـ اإلحالة عمى أقؿ األسعار المتقدمة لمعطاء
 -سً :انشزوط انخبصخ ثذػم انمكتت انزئٍ: سبثؼب

ٌكووووووون المكتووووووب الرئٌسووووووً مسوووووو وال ووووووون إدارة جهوووووواز ا شوووووورا  وٌقوووووووم بمهووووووام )المهنوووووود (  -1

المنصوووول ولٌهوووا فوووً دفتووور وقووود المقاولوووة الموحووود للمشوووارٌك ا نشوووائٌة وهوووذا العقووود   كموووا ٌقووووم 

بإٌفووواد العووودد الوووالزم مووون مهندسوووً المكتوووب الرئٌسوووً المختصوووٌن بااوموووال الجووواري تنفٌوووذها لزٌوووارة 

ل فتوورة التنفٌووذ كلمووا دوووت الحاجوووة أو كوول أسووبووٌن ولووى ااقوول للتوودقٌق ولووى تقووودم المشووروخ خووال

سوووٌر العمووول ومطابقتوووه للشوووروط وبانوووه ٌنفوووذ حسوووب اولوووى مسوووتو  مووون مسوووتوٌات ممارسوووة المهنوووة 

ولووووى أن ٌقوووودم ا ستشوووواري تقرٌوووورا ووووون هووووذا الزٌووووارات ضوووومن التقووووارٌر الشووووهرٌة بحٌوووو  تكووووون 

 مور الفنٌة التً تناقش وتتابك خالل فترة التفٌذ.التقارٌر مفصلة وشاملة لكافة اا

حولهووووا إلووووى  أية موووون قبوووول المصوووومم وإبووووداء الوووورموووومقدلثووووائق العطوووواء اوو مراجعووووة المخططووووات -2

  تشووواك رة وأثنووواء التنفٌوووذ   وإذاشوووابملا فٌوووذها قبووولنت ةلٌوووبوقا اهمولٌتشووو ٌخووولا موووٌف العمووول بصووواح

ذا العٌوووووب فووووً هوووواللتٌوووواً ا خطنهووووول مووووالع حباٌوووو  صووووبلٌووووه تعلف لنووووواق وأ بوٌوووووأي فٌهووووا 

والنوووواقل وتعووودٌلها . ولوووى ا ستشووواري المشووور  تووودقٌق ومراجعوووة ومطابقوووة جمٌوووك المخططوووات 

ووثوووائق العطووواء والمواصوووفات الفنٌوووة للعطووواء فٌموووا ٌخووول شووومولٌتها وقابلٌوووة تنفٌوووذها والتأكووود منهوووا   

ٌوووووة وإوطووووواء وحسوووووب التعلٌموووووات الحدٌثوووووة الصوووووادرة والمعتمووووودة مووووون الجهوووووات المختصوووووة والمعن

التوصوووٌات والحلوووول بأسووورخ وقوووت ممكووون لتالفوووً توووأخٌر وطووواء التنفٌوووذ وذلووو  بعووود إوطووواء أمووور 

المباشووووورة لرستشووووواري المشووووور  وإوتمووووواد الووووودوم المكتبوووووً وتعٌوووووٌن مووووودٌر المشوووووروخ لجهووووواز 

 ا شوووورا  وخووووالل أسووووبووٌن  وال ٌحووووق لالستشوووواري المطالبووووة بووووأي أتعوووواب إضووووافٌة فووووً حووووال

وخالفوووا لوووذل  ٌعتبووور تقصوووٌرا مووون قبووول ا ستشووواري وٌتحمووول  ء التنفٌوووذ توووأخرت المباشووورة فوووً وطوووا

 ا ستشاري المشر  كافة المس ولٌة التعاقدٌة.

فوووً حوووال توووأخر المباشووورة بأوموووال وطووواء التنفٌوووذ اي سوووبب مووون ااسوووباب ال ٌوووتم دفوووك أٌوووة أتعووواب  -3

 إضافٌة للمكتب مهما كان نووها.

د تظهووووور نتٌجوووووة تقصوووووٌرا فوووووً تووووودقٌق ٌتحمووووول االستشووووواري المشووووور  مسووووو ولٌة أٌوووووة أخطووووواء قووووو -4

 المخططات ومطابقتها.

االشووورا  ولووووى التنفٌوووذ حسووووب متطلبوووات المشووووروخ هندسوووٌا وفنٌووووا وطبقوووا لعقوووود المقاولوووة الموحوووود  -5

للمشوووارٌك االنشوووائٌة وتوجٌهوووات صووواحب العمووول والتنسوووٌق موووك المصووومم مووون خوووالل صووواحب العمووول 

اومووووال مخالفووووة لوثووووائق وطوووواء ورفوووو  أي  أي تعوووودٌالت رئٌسووووٌة ولووووى التصووووامٌم  قبوووول اجووووراء

 التنفٌذ.
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مراجعووووة المخططووووات التنفٌذٌووووة التووووً ٌقوووودمها المقوووواول والموافقووووة ولٌهووووا والطلووووب موووون المقوووواول  -6

 استكمال أي مخططات تفصٌلٌة الزمة لتنفٌذ ااومال.

 التدقٌق فً صحة تثبٌت اابعاد ولى الموقك من قبل المقاول. -7

ولوووى الحصووومة واالسوووفلت والخرسوووانة وأي موووواد االشووورا  ولوووى الفحوصوووات المخبرٌوووة الالزموووة  -8

أخووور  والتاكووود مووون مطابقتهوووا للمواصوووفات الخاصوووة بهوووا للمحافظوووة ولوووى مسوووتو  ااشووو ال وتبلٌووو  

المقووواول وووون أي وٌووووب قووود تحتووواذ إلوووى معالجوووة وكوووذل  التأكووود مووون سوووالمة فحوصوووات اسوووتطالخ 

 ( من هذا العقد.11الموقك وفقا لما ورد فً المادة )

لوووى االستشووواري التشووواور موووك صووواحب العمووول أثنووواء سوووٌر العمووول فوووً االموووور المتعلقوووة و            -9

 .ملبأومال التنفٌذ وأن ٌحٌطه ولما بتقدم سٌر الع

دراسوووة المقترحوووات الفنٌوووة المقدموووة مووون قبووول المقووواول وتقووودٌم المشوووورة الفنٌوووة لصووواحب  -11

المواصوووفات وجوووداول العمووول والتوصوووٌات المناسوووبة فٌموووا ٌتعلوووق بوووالمواد والعٌنوووات الموووذكورة فوووً 

 الكمٌات.

االشووووورا  والتووووودقٌق ولوووووى اجوووووراء الكٌووووول ل شووووو ال المنجوووووزة بالتنسوووووٌق موووووك المقووووواول  -11

 والتوصٌة من حٌ  قبول أو رف  أي أجزاء من ااش ال المنجزة.

وتصوووودٌقها للوووودفك بعوووود التأكوووود موووون  الوووودفك الدورٌووووة والنهائٌووووة للمقوووواول توووودقٌق كشووووو   -12

 وط التعاقدٌة.مطابقتها للمواصفات الفنٌة والشر


