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 نقل طــالبدراسة احتياجــات خدمة بدعوة العطاء الخاص شروط 

 المدارس الحكومية/ دراسات النقل الجماعي 
 

 أوالً: دعوة العطاء
ترغبببيئة تبببمئتلنببب لئريلوبببشئريإبببر ئيريثابببهرئ ي عبببهئ بببحئيابببهت ئةببب رئري  بببه ئيئ  بببه يئري ثبببش ئ

يريث ببببلدمئيبببب ائلوهإببببمئريثعل سبببب  ئر ر ل بببب  ئستاببببهر مئإليرياببببركه ئرريعل سبببب مئئريثكهتببببيإبببب  ي ئ
   اببببمئ ببببه ر ئ بببب ئةبببب لئريلوهإببببمئيريث ة ببببمئيبببب ائ رتببببر ئإثيجببببيئاببببعه  ئت ببببل  ئ يشئ ببببر ئ

 .ئري  ه ر ئري كيث مئ حئثجهشئري ر ئإهيدتمئر ييىئي ثاهركمئ حئة رئري  ه 
 

 ثانياً : وصف العمل :

ئ ئث    ئ)ئي و ر سي ئيرجإه ئ2رقل ئيري( ئري ررسه  ئثرر ش ئ اله  يريثت  إه ئئثسي ه رالستاهر 
ئريثر ومئث عهئي   ه ئ.

 
  :الذي سيعمل على المشروعالخبرات المتخصصة للكادر الفني ثالثاً: 

 حئاري ئريثاهركمئي سسئ   يئث ئرالستاهر ئتو  لئ سثه ئيث ةال ئريجعهزئريدلحئريثإ  ئ
ئ-ي وهًئيثهئ  حئ:ريتو  لئريدلحئرييرر  ئال وهًئ

ئ
 سببببإهإهًئثول ببببمئئستاهر ئإلستإ رشئ  ئ ر ئث ئ  رر ئريجعهزئريدلحئ الئ  رئق لئر الئ جيزئئ(1-3)ئ

ي و و مئ ولعئإعهئ ه يئري ثشئثبعئتوب  لئريإب  شئريثلهسبيئيريب  ئ جبيئ  ئ ير ب ئ   ب ئ
ئئئ. ه يئري ثشئقإشئ  ئ تركئر   ش

ثس يشئ  ئتي  رئريجعهزئريثسثىئي   به ئي  بىئ به يئري ثبشئ إبال ئستاهر ئ  ئرإلئ(3-2)
 ببحئتببي  رئ  ئثبب ئئستاببهر  بب ئ  ئتو بب رئثبب ئجهلببيئرإلري كيث ببمئ رتببر ئري  ببه ر ئ
ئ  رر ئريجعهزئ.

يتببزرلئإهي ثببشئ  ببىئإلت عبب ئثيقببعئثبب ئك  عثببهئيئريثسببثىخإ ببرئيريستاببهر ئ  ئ وبب لئرإلئ(3-3)
ئريث  ب ئئريثر ب ئ بحي سبيئريلثبي  ئئستاهر ريثاريعئ حئ هشئ  هيمئري  ه ئ  ىئرإل

ئ.(7رقلئ)
ئ

ريثلهقصئيإ  ئق ثمئة رئريخ لئ تلئ  رئير ئتلهقضئإ  ئريلسإمئريثتي مئي خ لئريثو لئث ئرابعاً:  
 ر خ ئإهيو ثمئر   ىئيع رئريخ ل.

ئ
  رئ ير ئريثلهقصئز ه  ئجزت مئ  ىئ س هرئإ ضئإلي ئر  ثهشئ يئك  بهًئ  بىئ جثبهيحئ خامساً : 

 -ريس رئريثو لئ يئك  عثهئ س تلئريت هثشئثعئة لئريز ه  ئ  ىئريل يئرآلتح:

ثبهيحئكثإ بمئثو بيعئ ي ئتب ي  ئلسبإمئ  رئ ير ئريثلهقصئز ه  ئ  ىئ رضب ئري -ئ 
ة لئريز ه  ئث ئ جثهيحئق ثمئري رضئ تلئ سهيئلسإمئة لئريز ه  ئكلسإمئثتي بمئ

 ث ئ جثهيحئق ثمئري رضئريثهيح.
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ير ئريثلهقصئريز ه  ئريث يلمئثلب ئ  بىئ رضب ئريثبهيحئئكلسبإمئثتي بمئثب ئ   رئ -ئي
ريز ببه  ئثبب ئئق ثبمئري ببرضئ ي ئتب ي  ئق ثببمئةب لئريز ببه  ئ ببتلئ سبهيئق ثببمئةب ل

  جثهيحئ رض ئريثهيح.

 جببيئ  ئتت ببهإ ئريلسببإمئريثتي ببمئي ز ببه  ئريث يلببمئثبب ئريثلببهقصئثببعئق ثببمئةبب لئ -ئ 
 ريز ه  ئرييرر  ئ حئ رض .

  رئير ئتلهقضئإ  ئريلسإمئريثتي مئي ز ه  ئريث يلمئث ئريثلهقصئيإ  ئق ثمئةب لئ -ئث
 ريز ه  ئ تلئر خ ئإهيو ثمئر  لىئيع لئريز ه  .

ئ
 .%ئث ئ جثهيحئريس رئريثو لئاهثالًئضر إمئريثإ  ه ئ11تو لئكدهيمئ س ئر  ر ئإلسإمئاً: سادس

ئ
ثهيحئ(ئ،ئيي ع تمئري  ئإبر ضئري بريضئ  ئكهلب ئئ–ستتلئرإل هيمئإت إ  ئث ه يمئ)ئ لحئ سابعاً:

ر سبب هرئغ ببرئثل و ببمئ يئثإببهيمئإعببهئ ي ئ  ئ كببي ئ  ئثبب ئريثلهق بب  ئ بب ئرإل تببررضئ
 .  ىئ يك

ئ
 أحكام عامة :ثامناً: 

  ببىئريثلببهقصئتوبب  لئلسببخمئريياببهت ئر  بب  مئكهث ببمئيإ  ببثئتكببي ئثيق ببمئثلبب ئ .1
 .يثختيثمئإخهتلئريثكتيئ

ئ
ريثر ب ئثبعئرييابهت ئئ يتبزرلئريخإبرر ئريرت سب   ت إتمئلثبي  ئئريثلهقص   يئث ئ .2

 ر هق ئثعئري رضئريدلحئ. يريتيق عئ    ئيختث ئإخهتلئريثكتيئي

 

 بب ئ  ئتي  ببرئ  ببر ئ  ببىئئة تببمئتلنبب لئريلوببشئريإببر تإ  ببمئئثلببهقصري   ببيئثبب ئ .3
يإخببال ئ يببكئسبب تلئ رثببه ئئري  ببه كير رةببهئريدل ببمئريرت سبب مئإ بب ئاببرر ئياببهت ئ

 ث ئريثاهركمئإهي  ه ئ.ئرإلستاهر 

ئ
ئ4 ئ. ئريدلحئي   ه ئاري ت تث  ري ررسه ئئئريخهصئإإ  ر ئريثاهركمئي سسئريتو  ل

تدهق مئي  ئثهئ ر ئ حئة لئإلري ئخه مئإهكايريثر ومئإع رئري  ه ئريدل مئئريالزثمئ
ئإ ئ ئي  خ  ئسهت رً ئ  تإر ئري هثم ئرياري  ئت   شئ  ىئثير  رياري ئث ئ ضه ه ئ ي
إهيو رئري  ئ دسرئ يئ ض  ئ يئ   شئ  ىئت كئريثير ئيق ئر تث  ئلدسئ رقهلئثير ئ

ئتدهق مئريخ ثه ئ.ئإلرياري ئري هثمئ
ئ

ريرسبببيلئيريضبببررتيئيريضبببثه ئريثلبببهقصئ  ئ كبببي ئسببب رلئابببهثالًئيكه بببمئئى ببب  .5
 .جتثه حئي  مئرسيلئي/ يئضررتيئ خرائإلر

ئ
  ىئريثلهقصئريو هلئإتك   ئر جعز ئريدل مئإهييرجإه ئيريثس يي ه ئريثله بمئإعبهئ .6

 .ئ ه يئري ثشخ  هًئي رسهشئلسخمئث ئة رئريتك   ئ يىئ

ئ
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ئ بى   ئي به يئري ثبشئ ييبه ئري  به ئ ي ئ إب ر ئر سبإهيئيإب ي ئ  ئ ترتبيئ  .7
 ة رئرإلييه ئ  مئث هيإه ئثهي مئ يئقهليل مئ  ئث ئريثاهرك  ئإهي  ه ئ.

 

ئ-ستاهر ئت إتمئريج يشئريتهيحئ:إل جيئ  ىئر .8
ئئئ(8ث   ئرقلئ)ئري  ه ر ئري كيث مئريث هيم(ئ1رقلئ)ج يشئئثر  ئئئ-

ئئ
إللجهزئئ يئث  رئريثاريع  لئكده  ئئريثستاهرئئ    ئي ه يئري ثشئ  رئتإ  ئي .9

ري ثشئي  ىئضي ئثهئتلئتو  ثمئي ثر  مئر ييىئ  ئ   يئتي  رئث  رئريثاريعئ
ثعئريثستاهرئ  رئرستثرئئتدهق مإلرريثسثىئقإشئرإللتوهشئي ثر  مئرياهل مئ يئ لعه ئ

ئريثر  مئ ئخالش ئرإلتدهق م ئثلهسيئي سيئاري  ئإثستيائغ ر ئ ثش ئتو  ل  ح
ئرياهل م.ئ
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 نموذج إتفاقية عقد خدمات هندسية

 
 إعداد دراسة احتياجــات خدمة نقل طــالب:  المشروع

 المدارس الحكومية/ دراسات النقل الجماعي 

 

 عطاء رقم:..............................................................................................
 اليوم .................. الموافق ........ من شهر ........... سنة .......... بينحررت هذه اإلتفاقية في هذا 

 ........................................على إعتباره الفريق األولصاحب العمل: 
 ..............................................يمثله : و 
  ........ على إعتباره الفريق الثاني :.............................االستشـــاريو 
 ..............................................مثله :يو 
 
 المدارس الحكومية/ دراسات النقل الجماعي احتياجــات خدمة نقل طــالبما كان الفريق األول راغبًا بإعداد دراسة ل

 االتفاق بين الفريقين على ما يلي :ريق الثاني المقدم اليه ، فقد تم لفولما كان قد قبل بعرض ا
 
عقد وتعتبر في مجموعها وحدة متكاملة ، ويكون ترتيب ال اأدناه جزء ال يتجزأ من هذالمدرجة اعتبار الوثائق  -1

 :أولوية الوثائق حسب التسلسل التالي

 كتاب القبول متضمنًا قرار اإلحالة .أ 

 عرض المناقصة .ب 

 العطاء والمالحق التي تصدر قبل التوقيع على العقد.التعليمات للمشتركين في المناقصة ودعوة  .ج 

 الشروط الخاصة للعقد .د 

 الشروط المرجعية  .ه 

 الشروط العامة  .و 

 

( دينــــــــــــــــار أردنــــــــــــــــي،  ....................................رقمــــــــــــــــًا :) المقبولــــــــــــــــة يمــــــــــــــــة العقــــــــــــــــدق -2
 ( دينار أردني...............................وكتابًة)

تشمل المدة الالزمة للمراجعة والتقييم من قبل الفريق االول وبحيث و  تقويمياً ( يومًا 122)مدةالعقد :  -3
 يحدد مدة العمل لكل امر عمل.

 

 دينار أردني عن كل يوم تأخير.( 00)قيمة غرامة التأخير :  -4
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نجازها وتسليمها وفق ا العقدعهد الفريق الثاني بإعداد وتقديم الخدمات المطلوبة منه في هذيت -5 ا للشروط وا 
 .يهف والمتطلبات الواردة

د لذلك د) بدل أتعابه ( في المواعيد وباألسلوب المح عقدعهد الفريق األول بأن يدفع للفريق الثاني قيمة اليت -6
 االخدمات المطلوبة منه بموجب هذتقديم لقـاء قيـام  الفريــق الثاني ب  هذا العقد( من /ب2الملحق رقم )في 

 لعقد.ا

 
برامه في عقد ال اكر أعاله، جرى توقيع هذذ بناًء على ما -7  التاريخ المذكور أعاله.وا 

 
 

 لفريق الثانيا                       فريق األولال
 شاريتاالس                    هيئة تنظيم النقل البري

 
 ...........................لتوقيع:ا   ...............................توقيع: ال
 ............................. السـم :ا   ..................................سـم:الا

 ......................................لوظيفة: ا         الوظيفة: مدير عام هيئة تنظيم النقل البري
 
 

 قد شهد على ذلك :
 
  ...........................لتوقيع:ا                  ...........................لتوقيع:ا
  ..................................سـم:الا        ..................................سـم:الا
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   شروط ال
 

 :التعاريف  -2المـادة 
الكلمات التي تشير  و المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا العقد المعاني المخصصة لها أدناه , كما أنكون للكلمات ي

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

والقققذت يتعاققققد مققق   وكقققذلك خلفقققاءه الققققانونيون ومستشقققاري العققققد كفريقققق أول  االفريقققق المشقققار إليققق  فقققي هقققذ:  صـــاحب العمـــل
أخققرى يفوضققها صققاحل العمققل لممارسققة صقق حيات  زهققة تأو أشققملها العقققد , يالخققدمات التققي  االستشققارت جنزققا 

 بذلك خطيا" .  االستشارت إع م, على أن يتم  األولمسؤوليات الفريق و 
ـــلمم ـــل صـــاحب العم  العققققد ويتمتققققق  ابموزقققل  هقققذ االستشقققارت أعمقققالالقققذت يعينققق  صقققاحل العمقققل لمتابعقققة  الشقققخص:  ث

 . إب غ االستشارت خطيًا بهاالص حيقققات التي يتم تحديدها ل  من قبل صاحل العمل كما يزرت ب
    العقد . اوفقا" لهذ جعداد الدراسةالمشار إلي  في العقد كفريق ثاني والذت تعاقد مع  صاحل العمل المكتل :  االستشاري
 العقد. ابهذ الخاصةالعقد وم حق  والشروط  امحدد في هذ هو وفقا" لما والتقاريرالدراسات  إعداد : الخدمات 

األهقققدا  و الاايقققات و نطقققاق المهقققام المطلوبقققة و الدراسقققات و البيانقققات األساسقققية و المعلومقققات التقققي  :األســـس المرجعيـــة 
  تعطي فكرة واضحة عن طبيعة الخدمات المطلوبة .

 .العقد  االخدمات بموزل هذجنزا  صاحل العمل  إلى االستشارتالعرض المقدم من :   المناقصة عرض
اتفقق الفريققان عليهقا قبقل توقيق   إضقافيةمق  أت شقروط  المناقصقةالقبول الرسمي من صاحل العمل لعقرض  :كتاب القبول 
 .وذلك وفقًا لقرار اجحالة  العقد

 .مقابل أداء الخدمات  المطلوبة وفقًا للعقد كتال القبول المذكور في  اجزماليالمبلغ  : المقبولة قيمة العقد
  يادة أو نقصان بسبل التعدي ت التي قد تطرأ على العقد . أتقيمة العقد المقبولة باجضافة إلى  :قيمة العقد 
 التي يتلوها تأكيد خطي . الشفوية الموافقةأو  الخطية الموافقة  : الموافقــة

 / أ ( من هذا العقد . 1ملحق رقم ) : هي المدة المحددة في مدة العقد 
مقن  و التقدقيقللمرازعقة  ال  مقةالعققد وتشقمل المقدة  اموضقو  هقذ األعمقال جنزقا بالعققد  المحقددةهقي المقدة  :مــدة العمــل 
 التقويميقة األياموتقاس بالتوقيت الشمسي وبعدد تمديدات مبررة على مدة العقد ,  أتباجضافة إلى  الفريق األولقبل 

 وليس بأيام العمل.
 0من   ءاً العقد والتي تعتبر ز   افي هذ المدرزة: هي الوثائق الوثائق 
 . جنزا  األعمال موضو  هذا العقديعينها  أوصاحل العمل  التي يحددها  األماكن:  الموقع

 أوللصققر  علققى أت أعمققال والمخصصققة  األتعققالفققي خ صققة بققدل  المدرزققةالمبققالغ  أوهققي المبلققغ  : االحتياطيــةالمبــال  
 األتعال .ويحدد بند منفصل ألت منها في خ ص  بدل  ,خدمات أخرى تحدد بالعقد 
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 .األشخاص من غير الموظفين :اآلخرين 
الموظقق  الرسققمي أو المسققتخدم أو الممثققل أو الوكيققل لققدى صققاحل العمققل أو مققن يمثلقق  صققاحل العمققل ويشققمل  : الموظــف

 .لحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومةذلك العاملين لدى المؤسسات ا
هي زمي  العموالت أو أتعال االستشارات أو أتعال الوك ء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأت شقيء  : الدفعات األخرى

أو تققم االتفقاق علققى دفعهققا " اوخققرين" ويشققمل ذلقك التصققريث علققى سققبيل المثققال ال  االستشققارتذو قيمقة ماديققة دفعهققا 
حصر وصفًا مفصً  لهذه الدفعات وسببها   سواء تم دفعها أو كانت ستدف  بشكل مباشقر أو غيقر مباشقر مقن قبقل ال

أو نيابًة عن  , أو من قبل استشاريي  أو نيابًة عقنهم أو أت مقن مقوظفيهم أو وك ئهقم أو ممثلقيهم , وذلقك  االستشارت
ذا العقد أو عمليقة المناقصقة / المق اودة نفسقها واجحالقة علقى فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ ه

 أو المفاوضات التي تزرت جبرام العقد من أزل تنفيذه فعً .  االستشارت
هقي زميق  المبقالغ سقواء كانققت عمقوالت أو أتعقال استشقارات أو أتعقال وكق ء أو غيرهقا دفعقت بشققكل  : الـدفعات الممنوعـة

مباشقققر أو غيقققر مباشقققر أو أت شقققيء ذو قيمقققة ماديقققة أو الوعقققود أو التعهقققدات لقققدف  مثقققل هقققذه المبقققالغ أو تققققديم هقققذه 
ستشقارت أو نيابقًة عنق  أو مقن قبقل األشياء سواء مباشرًة أو بالواسطة وباض النظر عما إذا كقان ذلقك تقم مقن قبقل اال

استشاريي  من الباطن أو نيابقًة عقنهم أو أت مقن مقوظفيهم ووك ئهقم أو ممثلقيهم والتقي تقدف  إلقى أت "موظق "  سقواء 
تصققر  بصققفة رسققمية أم ال , وذلققك فيمققا يتعلققق بالققدعوة إلقققى تقققديم العققروض الخاصققة بتنفيققذ هققذا العقققد أو عمليقققة 

 أو المفاوضات التي تزرت جبرام العقد من أزل تنفيذه فعً  . االستشارتها أو اجحالة على المناقصة / الم اودة نفس
 وصف العمل في نطاق العقد :  –(  1)  المادة

 

ل عمليققققة نقققققل طلبققققة المققققدارس الحكوميققققة مؤرقققققة لألهققققالي فققققي وقققققت يحققققاول فيقققق  األهققققالي تققققأمين نقققققل اتقققق  ال
حيققققت تعتبقققققر مشققققكلة عققققدم تقققققوفر خدمققققة نقققققل طققققق ل المققققدارس الحكوميققققة مقققققن اهققققم المشققققاكل التقققققي  أبنققققائهم

يعقققققاني منهقققققا طلبقققققة المقققققدارس واالهقققققالي , ويقققققتم خدمقققققة نققققققل الطققققق ل حاليقققققا مقققققن خققققق ل السقققققيارات الخاصقققققة 
المملوكقققققققة ل هقققققققل او مقققققققن خققققققق ل وسقققققققائط النققققققققل العقققققققام وسقققققققيارات التكسقققققققي او المشقققققققي او بشقققققققكل مخقققققققال  

الاايققققققة وتفتقققققققر الققققققى ادنققققققى مواصققققققفات السقققققق مة  هائط نقققققققل خصوصققققققية غيققققققر مرخصققققققة لهققققققذللقققققققانون بوسقققققق
 العامة . 

عقققققدم وزقققققود حقققققاف ت متخصصقققققة لنققققققل طلبقققققة هقققققي ومقققققن اهقققققم المشقققققاكل التقققققي توازققققق  عمليقققققة نققققققل الطققققق ل 
                    المقققققققققدارس الحكوميقققققققققة وعقققققققققدم تقققققققققوفر خدمقققققققققة النققققققققققل العقققققققققام داخقققققققققل االحيقققققققققاء السقققققققققكنية و الن عقققققققققدد كبيقققققققققر
مقققققن المقققققدارس الحكوميقققققة تقققققق  بعيقققققدة عقققققن مسقققققارات خطقققققوط النققققققل العقققققام بسقققققبل عقققققدم مراعقققققاة مقققققدى تقققققوفر 
خقققققدمات النققققققل العقققققام عنقققققد التخطقققققيط النشقققققاء المقققققدارس الحكوميقققققة و اضقققققطرار الطققققق ل للمشقققققي او القققققذهال 

 لمسافات طويلة لعدم توفر مدارس في مناطقهم السكنية. 
 نقققققل طقققق ل المققققدارس الحكوميققققةاحتيازققققات خدمققققة دراسققققة عققققداد بإنظققققيم النقققققل البققققرت وعليقققق  ترغققققل هيئققققة ت

, مققققن أزققققل االقضققققية  علققققى مسققققتوىعلققققى التقسققققيمات االداريققققة  بنققققاءً  االثناعشققققر محافظققققة فققققي المملكققققة فققققي
لمقققققدارس الحكوميقققققة ودراسقققققة ا خدمقققققة نققققققل لطلبقققققة أمين وتقققققوفيرلتقققققالحصقققققول علقققققى التاذيقققققة الرازعقققققة ال  مقققققة 

بققققان  علققققى هققققذه المققققدارس لتققققوفير خدمققققة النقققققل لزميقققق  المققققدارس الحكوميققققة فققققي المملكققققة علمققققاً حزققققم الطلققققل 
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مدرسققققققققة حكوميققققققققة ويقققققققققدر اعققققققققداد الطلبققققققققة ل  (3545)عققققققققدد المققققققققدارس الحكوميققققققققة فققققققققي المملكققققققققة حققققققققوالي 
 (مليون طالل وطالبة.1.4)

تعلقققققيم بمقققققا فيهقققققا توزقققققد معلومقققققات كافيقققققة عقققققن المقققققدارس الحكوميقققققة فقققققي المملكقققققة مقققققن خققققق ل و ارة التربيقققققة وال
 . as a pointعدد الط ل وعدد الار  الصفية و باالضافة الى موق  المدرسة على شكل نقطة 

              إعققققققداد دراسققققققة تحديقققققد حازققققققة المققققققدارس الحكوميقققققة مققققققن خققققققدمات النقققققققلهقققققو ان المطلقققققول مققققققن االستشققققققارت 
درسقققققققي فقققققققي زميققققققق  وذلقققققققك للوققققققققو  علقققققققى حزقققققققم الطلقققققققل الحقققققققالي والمسقققققققتقبلي علقققققققى خقققققققدمات النققققققققل الم

المسققققوحات الميدانيققققة وذلققققك مققققن أزققققل إزققققراء المحافظققققات التققققي تققققق  ضققققمن إختصققققاص الهيئققققة مققققن خقققق ل 
مسققققث ميقققققداني مققققن خقققق ل تحقيققققق المسققققتوى المطلققققول مققققن الخدمقققققة لطلبققققة المققققدارس الحكوميققققة وهققققذا سقققققيتم 

مققققققن خقققققق ل تقسققققققيمها الققققققى منققققققاطق بنققققققاء علققققققى التقسققققققيمات  الحكوميققققققةس ار المققققققدمققققققن عققققققدد لعينققققققة ممثلققققققة  ل
أو ضقققققمن  التقققققي تقققققق  علقققققى مسقققققارات خطقققققوط النققققققل العقققققام تحديقققققد المقققققدارساالداريقققققة القققققى حقققققد االقضقققققية , و 

   مقققققققة لطلبقققققققةالخدمقققققققة الالطريققققققققة المثلقققققققى لتققققققققديم ثقققققققم تحديقققققققد مقققققققن و  م( 300مشقققققققي ال تتزقققققققاو  ) مسقققققققافة
دد عقققققق . وتحديققققققدمققققققن الناحيققققققة التخطيطيققققققة والهندسققققققية والبيئيققققققة م الحققققققل االمثققققققل يلمققققققدارس الحكوميققققققة وتقققققققدا

يزقققققل علقققققى , و  قادمقققققةالد الطلقققققل المسقققققتقبلي للخمقققققس سقققققنوات يقققققالحقققققاف ت ونوعيتهقققققا والسقققققعة المقعديقققققة وتحد
 .في األردن ( في الدول المشابهة للوض  اجقتصادت Best Practiceعرض للتزارل ) اجستشارت

التوصققققققيات  نهققققققائي شققققققام ً ت ويققققققد الهيئققققققة بتقريققققققر ب أن يقققققققومعلققققققى االستشققققققارت يزققققققل وفققققققي نهايققققققة الدراسققققققة 
سققققققنوات  الخمققققققسوالخققققققرائط الرقميققققققة والورقيققققققة والمسققققققوحات والطلققققققل المسققققققتقبلي والمتوققققققق  خقققققق ل والحلققققققول 

 قادمة. ال
 والقانون المعتمدان  :  اللغة –(  3)  المادة 

وتقدم العروض باللاة  ب  , المتعلقة, بما في ذلك زمي  المراس ت والشروط  العربية باللاةكون العقد ي
  . العربية ةباللا والنتائج الفنيةلتقارير اتكون و  , العربية

 -أ

العقققد عنققد التوقيقق  عليقق   االمفعققول علققى هققذ النافققذة األردنيققةوالتعليمققات  ةنظمققالقققوانين واأل أحكققامتسققرت 
 0في تطبيق شروط   إليهاويرز  

 -ل

 

 الضرائب والرسوم  :  –(  0)  المادة
فيما يخص  المملكةول بها في قققوالتعليمات المعم قققةنظملزمي  القوانين واأل أطرا  العقديخض  

 0ورد نص خ فًا لذلك بالعقد  إذا إالالضرائل والرسوم 
1- 

والتعليمات  ةنظمدف  رسوم طواب  الواردات قبل توقي  العقد حسل القوانين واأل االستشارتعلى 
 0بذلك والمعمول بها  الخاصة

2- 

 

 -: األداءكفالة حسن    -( 2) المادة
أو شيك  األداءحسن يقدم لصاحل العمل كفالة  أنوقبل توقي  العقد  ةبعد تبلا  قرار االحال االستشارتعلى 

 العقدمدة  على ث ثة أشهروقيام  بكامل الت امات  بموزل العقد ولمدة ت يد  الدراسة جعدادضمانة مصدق 
وحسل  معتمدة رسميا" ماليةمؤسسة  أوعن بنك  ةصادر المقبولة % من قيمة العقد 10بنسبة الكفالةوتكون 
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ذا(, 3في ملحق العقد رقم )الوارد  الكفالةنموذج  فيحق لصاحل العمل تمديدها  الكفالةتمديد  األمرتطلل  وا 
حسل متطلبات سير العمل, وعلى صاحل  مماثلةلث ثة أشهر قابلة للتزديد لمدد  االستشارتعلى حسال 

 . االستشارتمن قبل  النهائية المقدمة المخالصة موافقت  علىعن الكفالة بعد  اجفراجالعمل 
 

 : األداءمستوى      -(6) المادة
المهنية وان  الممارسةعلى أعلى مستويات  المطلوبةألداء وازبقات   ومواظبةببذل كل عناية  االستشارتيلت م  -أ 

فقي مزقال اختصقاص  وخبقققرت , وان يعققلم صاحققل العمل بأسماء وخبرات  يستخدم األشخاص المؤهلين ك ً 
 .   المطلوبةالذين سيقومون بتقديم الخدمات  شخاصاأل
ذا المطلوبة فعلى  ةال يتفق والدرز ل ستشارتالمهني للكادر الفني  األداءما تحقق لصاحل العمل بأن مستوى  وا 

إذا ل م  زديده فنيةيستخدم كوادر  أن االستشارتيزل على و , صاحل العمل إب غ االستشارت بذلك خطيًا 
أن يأخذ في  االستشارتمطلل . وعلى لتصحيث الوض  وان يعيد تنظيم الفريق العامل بما يتفق وهذا ال األمر

مقن يمثلقق  في كل ما ل  ع قة بتقديم  أوصاحل العمقل أو يطلبها االعتبار الم حظات التي يوزه  بشأنهقا 
 العقد. االخدمات موضو  هذ

ق من زانب  , ويحق بالمستوى المطلول فيعتبر ذلك تقصيرا" الفنيةعن تقديم الخدمات  االستشارتتخل   إذا -ل 
 إنذار, وذلك بعد  األخطاءالكفيلة بت في التقصير وتصحيث  اجزراءاتاتخاذ  الحالةلصاحقل العمقل فقي هققذه 

 العقد . ا( من هذ11)  للمادةوفقا  اجزراءاتوتتم ,  االستشارت
 

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

 

 تمديد مدة العمل :                                                                             -ج
وكانت تلك الخدمات من النو  والقدر الذت يبرر تمديد  إضافيةققام صاحل العمل بطلل خدمات  إذا 

لى زدت ظرو  طارئة تؤثر على سير العمل, فع أو مرحلة من مراحل المشرو  أتمدة عمل 
من  ةمرحل نتيزة لتمديد مدة أت العقدمدد مدة تو  االستشارتيدرس الحالة م   أنصاحل العمل 

 . األمورمراحل العمل  بما يتناسل م  هذه 
في المادة  إلي من المقررة في زداول المراحل المشار  أطولاستارق صاحل العمل فترات مرازع   إذا         
في  االستشارت( الحقا, فان  يتم تمديد مدة العمل تبعا لذلك  فيمققا عقدا مقا هو  نازم عن تخل  14)

بشكل يعود بالضرر على  المرازعةمهام , وعلى صاحل العمقل مراعاة عدم  تمديد فترات  أداء
 . االستشارت

   
      التأخيـــر :  -د

العقد ضمن مدة العمل  افي هذ المطلوبةكامل الخدمات  إتمامببتنفيذ  الت امات   االستشارتلم يقم  إذا  – 1
يقوم بدف   أن االستشارتعلى  فانووثائق العطاء ,  دراساتبالعقد , وتأخر عن تسليم الالمحددة 
كل يوم تأخير غير مبرر ويعتبر هذا المبلغ مستحقا"  لصاحل  عن  ( دينار 40مقدارها  )غرامة 

يحسم هذا  أنويحقق لصاحل العمل  ,لم يلحق  أوزراء التأخير  العمل سواء لحق ب  ضرر مادت من
يعتبر مزمو   قيمة الارامةمحتز ات  . وألغراض تحديد  أوكفالت   أو االستشارتالمبلغ من استحقاقات 

 .كامل العقد والتأخير الحاصل علي  وليس لكل مرحل  على حده لمدة العمل 
 .المقبولة  %( من قيمة العقد15) األعلىسق  حده  للارامةيحدد     -2
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 : االستشاريواجبات  - (8) المادة
 ( المرفق2) المحددة في الملحق رقم المرزعية األسسالوازبات المنصوص عليها في  بأداء االستشارتيقوم 
   بالتعاون م  االستشارت.   و المعد من قبل صاحل العمل العقد ابهذ

 

 : الفرعيةالتنازل والعقود  -(9) المادة
أت استشارت فرعي القيام بأت  إلىيعهد  أن أوالعقد للاير  ايتنا ل عن أت ز ء من هذ أن ل ستشارتال يحق   –أ   

العقد حيال أت تصر  من هذا القبيل  إلااءويحق لصاحل العمل  وثائق العقدز ء من  ما لم تنص على ذلك 
 العقد . ا( من هذ11المادة) ألحكاموفقا" 

من صاحل العمل على قيام أت استشارت  مسبقة موافقةالحصول على  االستشارتوفي زمي  الحاالت على    -ل
ن حيت استشارت فرعي مقترح م أتيقدم لصاحل العمل المعلومات المطلوبة عن  أنعلي  و فرعي بأت عمل 

بين  وبين  يبرم, وان يقققدم كذلك عقد التكلي  الفرعي الذت جنزا  مثل هذا العمل مؤه ت  وخبرات  وكفاءت 
تقصير  أوخطأ  أتعن زمي  الخدمات , وعن  كاملة مسؤوليةمسؤوال"  االستشارتالفرعي ويكون  االستشارت

 مستخدمي   . أوالفرعي  االستشارتينزم عن عمقل 
 

  : اإلضافية واألعمالالتغييرات   -(20) المادة
تقديم  أومقدارها  أونوعها  أوتعديل يراه ضروريا" في برنامج الخدمات  أت طلل إزراءيحق لصاحل العمل  -أ 

 لألعمال األتعالوتحدد بدالت  ,  العقد اعلى سريان هذ اجضافات أو, وال تؤثر هذه التاييرات  إضافيةخدمات 
بين الفريقين  باالتفاقعما ورد في العقد  وكذلك المدة ال منية ال  مة ن  يادة قيمة العملع الناتزة ةاالضافي

مهما   المختلفةوالمراحل  لألعمالفي العقد  المحددة واألتعال اجضافية األعمالالتناسل م  طبيعة النسبة و ب
 واألعمالفي هذه التاييرات  المشمولة األعمالوفي الحالة التي تكون طبيعة  , اننسبة ال يادة أو النقص بلات

العقد, ففي مثل هذه الحالة يتم  امن النو  الذت يتطلل تقديم خدمات تختل  عن تلك المشمولة في هذ ةاالضافي
والمدة  ةاالضافي واألعمالالمترتل على تلك التاييرات  األتعالعلى بدل  واالستشارتاالتفاق بين صاحل العمل 

 ال منية ال  مة.
     لقبل صاحل العم ن  ملذلك بعد صدور األمر الخطي و  المطلوبة ,ت دي علتابإزراء  شارتتم االست  ليو  -ل

 وتثبيت بدل أتعال مؤقت ل ستشارت عن هذه التعدي ت ولحين االتفاق على بدالت األتعال بالشكل النهائي.
 : االستشاري التقصير من جانب -( 22) المادة

             -العقد أت من الحاالت التالية: اتنفيذ هذ أثناءحصل  إذاعمل   أداءمقصرا" في االستشارت يعتبر  - أ
 . المطلوبةالعمل والوازبات وتقديم الخدمات  إنزا تأخير غير مبرر في  أت - 1
 مهام  . أداءفي  أهمل أو المهنةممارسة  وأعرا  وأصولبمستوى ال يتناسل  قدم عم ً  - 2
 ا(  من هذ6بالمادة ) المحددةبذلك التعليمات  من مستخدمي  العاملين مخالفاً  أتتخل  عن تايير  - 3

 العقد .
 بدون موافقة صاحل العمل. إلي  الموكلةز ء من المهام  ألتقام بالتل يم من الباطن  - 4
 للمشرو  . ةلم يلت م بتقديم عمل يلبي المتطلبات االساسي - 5
 مخالصة لصالث دائني . إلىأعسر أو أصبث غير ذت م ءة مالية, أو لزأ  - 6
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التالية  اجزراءاتالعقد بموزل  إنهاء  أع ه( أمن الحاالت المنصوص عليها في  الفقرة ) أتولصاحل العمل في  - ل
:-  

  .( يوما" لتصويل المخالفة 21م  منح  مهلة لمدة )ل ستشارت أول  إنذار": توزي  أوال  
 ( يومقققا"14) مققق  منحققق  مقققدةثقققاني لققق   إنقققذار, يقققتم توزيققق   االستشقققارت للمخالفقققةفقققي حالقققة عقققدم تصقققويل  ":ثانيـــا 

 0 لتصويل المخالفة
األسبال  ج الةزادة ومقنعة  إزراءاتاتخاذ  أوالثانية دون تصقويل للوض   اجنذارفي حالة مرور فترة  : ثالثـا"

 بإكمالأو ز ء منها, ويقوم  األداءالعقد ومصادرة كفالة حسن  إنهاء, يحقق لصقاحقل العمل المخالفة
 .القيام بمثل هذه الخدمات  آخريناستشاريين  إلىد هيع أن أوالخاصة  أزه ت الخدمات المطلوبة بواسطة 

فروق من  أتلتاريخقق  محسققومققا" من   مراحل موافق عليهاعلى ما قققدم  من االستشارت وتتم محاسبة  
ويتم احتسال هذه ,  جنزا  المراحل المتبقية والكلفة التي يتكبدها صاحل العمل األتعالبققدالت 

  لزنة تحدد لهذه الااية.الفروقات من قبل 
                                                              

 : العقد من قبل صاحب العمل إنهاء -(21)المادة 
 دف  أتعالم   (11ألسبال غير األسبال الواردة في المادة ) العقد إنهاءيحق لصاحل العمل في أت وقت  

االستشارت عن األعمال المنز ة و الموافق عليها للمراحل السابقة كاملة , و اعتبار أعمال المرحلة التي تم إنهاء 
والتي  المتبقيةراحل الم% من قيمة أعمال 10 العمل خ لها أنها منز ه و تدف  أتعابها كاملة , إضافة إلى نسبة

لم يبدأ االستشارت العمل بها , إال ان  ال يحق لصاحل العمل أن ينهي العقد بموزل هذه المادة ليقوم بتنفيذها 
 .بنفس  أو من قبل استشارت آخر 

 

 : االستشاريالعقد من قبل  إنهاء -(23)المادة 
 .العقد اتفاقية من تاريخ توقي  ( يوماً 00خ ل ) المباشرة أمرلم يصدر صاحل العمل  إذا .أ

 من تاريخ استحقاقها . ( يوما"60ل  بعد ) المستحقة بالدفعة االستشارت بإيفاءصاحل العمل  أخل .ب
 تعرض لضائقة اقتصادية تمنع  من االستمرار في تنفيذ العقد. أوأعسر صاحل العمل  زق.
 

ل  خ ل  المستحقةتسديد الدفعة  أو رةالمباش أمر إصداريطالل صاحل العمل  أن االستشارتفعندها على 
ذا أع ه)ل(   ةالفقر أو  )أ( بالفقرة المحددةمن انتهاء المدد  أيامعشرة   أمر بإصدارلم يقم صاحل العمل  وا 
أو إذا اعسر صاحل العمل حسل  هذه , أيامخ ل العشرة  ل ستشارت المستحقة الدفعة دأو تسدي المباشرة

 اجخ ل بالعقدتعويض  التعويض المناسل النازم عن وطلل العقد  إنهاء ل ستشارتفيحق  الفقرة )ج( أع ه
 .بموافقة الفريقين إالالعقد  اوال يعاد العمل بهذمن قبل صاحل العمل 

 
 : مسؤوليات صاحب العمل -(20)المادة 

أن  غير ملق م  إال,  االستشارت إلىتقديم المتطلبات األولية والمعلومات والوثائق المتوفرة لدي   -1
 .الحصول عليها بموزل العقد  االستشارت إلىبتقديققم أت وثائققق يوكققل 

والحصول على التنسيق م  الزهات االخرى ومنها و ارة التربية والتعليم لتسهيل عمل االستشارت  -2
 المعلومات المطلوبة.
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في  ستشارت و ليساعد االستشارتاال بخبقرة منقاسبة يمثقققل  للتقنسقيققق بقيققن  وبين فريق عملتسمية  -3
 الحصول على المعلومات المذكورة أع ه .

العمل  ثأو تصاريلتسهيل مهام  في الحصول على تقصاريث الدخول  االستشارتمساعدة  -4
 الذين يتطلل عقد استخدامهم ذلك .  ألت من موظفي واجقامة

 .العقد  ابموزل هذبالدفعات المستحقة ل  في المواعيد المحددة  االستشارتموافاة  -5

مرازعة وتقيقيم أعمال المراحل المقدمة من قبل االستشارت وت ويد االستشارت بالم حظات  -6
 المطلول تعديلها.

 : مراحل ومدد العمل  -(22) المادة
/أ( 1الزدول ال مني المبين في الملحق رقم ) بإتبا وصاحل العمل كل حسل مسؤوليات    االستشارتيلت م  

  العقد االمشمولة في هذ لألعماللهقذه الشروط ووفققققا" للمراحل المنصوص عليها بهذا الزدول  لتقديم الخدمات 
علمًا أن  إذا قدم االستشارت أعمال أت مرحلة من المراحل بمستوى غير مناسل ووردت عليها تعدي ت 

عتبر الفترة ال  مة لتعديل هذه الم حظات من المدة المقررة ل ستشارت حسل الزدول وم حظات زوهرية  فت
ال مني وعلي  تعويضها في المراحل ال حقة ويزو  لصاحل العمل إذا ارتأى أن تلك الم حظات ال تسمث 

الم حظات هذه  بالسير إلى المرحلة التالية أن يمن  االستشارت من السير بالمرحلة التالية حتى يتم إنزا 
غرامة تأخير إذا لم يتم تعويضها في المراحل ال حقة وحسل ما ورد في المادة وتحتسل على االستشارت 

 /د( .7)
 : األتعاببدل  -(26) المادة

في الملحق  المبينةالعقد وذلك بموزل النسل  افي هذ الواردة األعمالزمي   أتعالبدل  االستشارتيتقاضى   -أ 
 هذه الشروط . رقم )ا/ل( من

يومًا من تاريخ تسليم شهادة  (30)خ ل المرحلية  االستشارتيدف  استحقاقات  أنيتعين على صاحل العمل  -ل
 االستشارتيومًا من تاريخ تسليمها بموزل شهادة دف   يقدمها  (60)خ ل فترة  النهائيةالدف  وفي حال الدفعة 
ذا تأخر صاحل العمل عن صر  الدفعات المستحقة خ ل الفترات المنوه عنها في هذه  إلى صاحل العمل وا 

عنها وذلك عن زمي  المبالغ غير المدفوعة اعتبارًا  القانونيةالفائدة  االستشارت إلىيدف   أنالفقرة , يترتل علي  
 من انتهاء المهلة المحددة لدفعها .

 :تدريب موظفي صاحب العمل - (27)  المادة
لحاقهميحق لصاحل العمل انتدال عدد مناسل من مستخدمي    أعمالللتدريل على  االستشارتبزها   وا 

 وفق برنامج يتفق علي  بين الطرفين ويقوم صاحل العمل بدف  رواتبهم ومستحقاتهم. الدراسات
 

 : و االستشاريتسوية الخالفات بين صاحب العمل  -( 28) المادة
 -:التاليةالعقد يتم البت ب  بأحد الطرق  اخ   ينشأ عن هذ أوأت ن ا  

 -: الودية التسوية  -( 2 /28)
فعلى   الوديةمن أت من الفريقين برغبت  في تسوية الخ   عن طريق التسوية  إشعارصدر  إذا -أ

 اجشعارموز   إلىيرسل رده خطيا"  أن اجشعار( يوما" من تاريخ تسلم  14الفريق اوخر خ ل مدة )
 رفضها . أو الودية التسوية إلىبقبول الدعوة 
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 .الودية التسوية إلىالدعوة قبول عندما يوافق الفريق اوخر على  الودية التسوية إزراءاتتبدأ  -ل 
 

خ ل  اجشعارالفريق الذت وز   إلىلم  يرسل أت رد  إذا أو,  الوديةالتسوية  اوخررفض الفريق  إذا -زق
كأن لم يكن ,  الودية التسويةمن هذه الفقرة , يعتبر طلل  ) أ ( يوما" المبينة في البند( 14مدة الق )

 التحكيم . إزراءاتوألت من الفريقين في هذه الحالة المباشرة في 
 
وفقا" لما  من ذوت الخبرة في نفس مزال أعمال هذا العقد موفق واحد أو اكثر الوديةيتولى التسوية  -د

ذان , يتفق علي  الفريقا الموفقين يزو  لهما أن يتفقا على أن يقوم  أولم يتفقا على اسم الموفق  وا 
 شخص أو مؤسسة بتعيين الموفق أو الموفقين .

 
معلومات  يل م  منأن يطلل من أت من الفريقين تقديم ما  الوديةللموفق في زمي  مراحل التسوية  -هق

 إلى, وعلى الموفق أن يساعد الفريقين في التوصل  أخرى أدلةومستندات ووثائق وأت  وأسبالووقائ  
والن اهة  الموضوعية بمبادئتسوية الخ   وديا" بأسلول يتسم باالستق ل والحياد , وان يسترشد 

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

 التنفيذ والتطبيق . ألغراضيكون نشره ضروريا"  حيثما إال
 
االتفاق وتوقيع  ويصبث اتفاق  بإعداداتفاق لتسوية الخ   وديا" , فيقوما  إلىتوصل الفريقان  إذا - 

 0 بعد توقيع  من الفريقين مل ما" لهما الوديةالتسوية 
 
( يومققًا علقى قبققول الطققرفين 30بمقرور )أو  بتوقيق  الفققريقين علقى االتفققاق , الوديققة التسقوية إزققراءاتتنتهقي  . ح

( يومقا" مققن تقاريخ االتفققاق 60بمققرور)  أو للسقير بققإزراءات للتسقوية الوديققة ولقم يققتم االتفقاق علققى الموفقق ,
خطي يصدر عن الموفق يبين في   بإشعاراتفاق تسوي  أو  إلىعلى الموفق أو تاريخ تعيين  دون التوصل 
عقن  أوخطقي يصقدر عقن الفقريقين  بإشقعار, أو  الوديقة التسويةان  ال يوزد ما يسوغ االستمرار في زهود 

وفقي زميق  الحقاالت علقى الموفقق  الوديقة التسقوية إزقراءات بإنهقاءالفريق اوخقر والقى الموفقق  إلى أحدهما
قيامقق  بعمققل الموفققق  أثنققاءئ  وبينققات فققي موضققو  الخقق   مققن وقققا إليقق يقققدم تقريققرا" بزميقق  مققا توصققل  أن

 الفريقين م  محاضر زلسات التوفيق . إلىوتسليم  
 أو ةتحكيمي إزراءات أتيباشر في اتخاذ  أن,  الودية التسوية إزراءات أثناءمن الفريقين  ألتال يزو   -ط

 . قضائية
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 تحكيــــــمال -( 1/ 28)
تسوية  إلىاللزوء  يتمفعندئذ  أع ه (1-11المادة ) ألحكامتسوية ودية وفقا"  إلىفي حالة عدم التوصل  

, بحيت تنعقد هيئة التحكيم في االردن السارت المفعول األردنيالخ   بأسلول التحكيم بموزل قانون التحكيم 
 وفق التشريعات االردنية.

 
 -: تعديل التشريعات -(29)المادة 

  أت ضنتيزة لتعديل التشريعات أو لفر يترتل علي  دفعها لخ ينة الدولة  إضافيةمبالغ  أت ل ستشارتيدف    -أ
 عروض المناقصات . إيدا ضرائل زديدة بعد موعد  أورسوم 

عروض  إيدا بعد موعد  أع هبالفقرة )أ(  المذكورةمن الرسوم والضرائل  أتزرى تخفيض رسمي على  إذا أما - ت
 .االستشارتحسم تلك التخفيضات من استحقاقات  األولق للفريق المناقصات , فعندها يح

 
 : ةالعدلي اإلخطارات -(10) المادة

القانونية وتعتبر أت  أوالعقدية  هماحق من حقوق  أتبين الفريقين لممارستهما  ةاالخطارات العدليال حازة لتبادل 
اخطار عدلي في زمي   بمثابةالمثبت بهذا العقد على عنوان   اوخرللفريق فريق  أتمرسلة من رسالة مسزلة 

 . األحوال
 

 : عامه أحكام -(12) المادة
 الدراسات المطلوبة. إعداديتقيقد ببرنامقج المتطلبقات والكلفة المقدرة عند  أن االستشارتعلى   -أ

 ل ستشارت زميق  وثائقق العطاء والمعلومات المتقعلقة بهذا المشرو  هي ملك  لصاحل العمل وال يحق إن -ل
 بعد  موافقة صاحل العمل الخطية على ذلك . إال األشكالالتصر  بهققا بققأت شكققل من 

ستكمال النقص  تصحيث الخطأ أو ا االستشارتالعطاء  فعلى  التقاريرنققص في  أواكتشق  أت خطقأ  إذا  - ج
 بصورة عازلة وبدون مقابل .

 كافة مراحلها.عام للدراسات في  تقديمي عقرضقدم يق أن االستشارتيلتق م   -د
العقد ز ءا" من  وال تؤخذ في االعتبار لدى تفسير شروط العقد  افي هذ الواردةال تشكل العناوين  -العناوين : -ه 

 أو مضمونها .
 . القرينةالزم  والعكس بالعكس وفقا" لمقتضى  إلىصياة المفرد تنصر   -المفرد والزم : - 
 النحو التالي :  ىالمختلفة عليصدر صاحل العمل موافقت  أو عدم موافقت  على مراحل العمل  -ح

 الموافقة دون أية شروط . -1
صيرا" من زانل واعتبار ذلك  تق ضتبرر الرفالتي  الكافية األسبالم  بيان  المرحلةعلى  الموافقةعدم  -2

 (اع ه .11) المادةاالستشارت  بموزل 
يزل أن يشمل السعر المقدم على الضريبة العامة على المبيعات ولن يتم إفراد بند خاص   ضريبة المبيعات : -ط

 بالضريبة. 
 . الخاصةتحدد شروط التأهيل والتقييم الفني الخاصة بهذا المشرو  بالشروط    -ت
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يحق لصاحل العمل التأكد بالطريقة التي يراها مناسبة من صحة ودقة  المعلومات والوثائق المقدمة من   -ك
 .االستشارت

 : لممنوعةالدفعات ا -ن
( بأن  لم يقم بدف  أو يعد بدف  أت من " 6وتعهد للفريق األول في الملحق رقم ) االستشارتلقد صرح  -1

 االستشارتبالواسطة , وباض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل  الدفعات الممنوعة " سواء مباشرًة أو
أو نيابًة عن  أو من قبل استشاريي  من الباطن أو نيابًة عنهم أو أت من موظفيهم أو وك ئهم أو ممثليهم 
إلى الفريق األول , ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أت "موظ " باض النظر عما إذا كان 

رسمية أم ال , وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو  يتصر  بصفة
أو المفاوضات التي تزرت جبرام العقد أو من  االستشارتعملية المناقصة / الم اودة نفسها أو اجحالة على 

 أزل تنفيذه فعً .
أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواًء بأن ال يقوم بتقديم أت دفعات ممنوعة  االستشارتكما ويتعهد 

نفس  أو استشاريي  من الباطن أو أت من موظفيهم  االستشارتمباشرًة أو بالواسطة وسواًء أكان ذلك من قبل 
 أو وك ئهم أو ممثليهم إلى أت "موظ " فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تزديده أو تمديده أو تنفيذه. 

( أن يتخذ أيًا من اجزراءات 1ن/حال حدوت أت مخالفة أو إخ ل بأحكام الفقرة ) يحق للفريق األول في - 2
 التالية أو زميعها وذلك بمحض حريت  واختياره:

 ( من العقد.11أن ينهي هذا العقد م  مراعاة نصوص المادة ) -أ
مبلغ الدفعات بموزل هذا العقد مبلاًا يساوت   )ضعفي(  ل ستشارتأن يخصم من المبالغ المستحقة  -ل

 الممنوعة.
بأن يدف  إلى الفريق األول وعلى الفور مبلاققًا يساوت )ضعفي( مبلغ الدفعات  االستشارتأن يطالل  -ج

بموزل هذا البند بموافقت  غير القابلة للنقض على االستزابة الفورية لمثل  االستشارتالممنوعة ويقر 
يصرح الفريقان بأن مزمو  المبالغ التي يحق للفريق األول ( أدناه , 4ن/م  مراعاة الفقرة ) هذه المطالبة

 ( لن يتزاو  )ضعفي( مزمو  مبالغ الدفعات الممنوعة.2ن/تقاضيها بموزل هذه الفقرة )
على أن يضمن زمي  االتفاقيات التي يبرمها م  االستشاريين من الباطن أو المزه ين  االستشارتيوافق  - 3

( أع ه ) على أن ال تقل 2ن/( و)1ن/مماثلة لتلك الواردة في الفقرات ) , فيما يخص هذا العقد مواداً 
هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما ( , شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على 
حق الفريق األول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أت من هؤالء االستشاريين من الباطن أو 

أن ي ود الفريق األول على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه  االستشارتا يتعهد المزه ين. كم
 االتفاقيات بمزرد التوقي  عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد.

ال يزو  ألت شخص أن يتذر  بأن نص المادة أع ه يضفي صفة المشروعية على أت من الدفعات  -4
ن واألنظمة النافذة تمنعها , وأن حقوق الفريق األول المنصوص عليها في الممنوعة إذا كانت القواني

أو أت طر   االستشارتالمادة  أع ه  هي باجضافة إلى أت حقوق أخرى قد تترتل للفريق األول تزاه 
 آخر بموزل القوانين واألنظمة النافذة في المملكة.

 العمل ب  حتى بعد إنهاء هذا العقد.يبقى نص المادة أع ه بزمي  فقراتها ساريًا ويتم  -5
 -:األخرى الدفعات  - ف

( المرفققق بهققذا العقققد بزميقق  " الققدفعات األخققرى" والتققي دفعهققا أو تققم 5فققي الملحققق رقققم) االستشققارتلقققد صققرح  -1
تقققديم وصققفًا مفصققً  لهققذه الققدفعات األخققرى وسققببها  االستشققارتاالتفققاق علققى دفعهققا إلققى " اوخققرين ", وعلققى 
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م دفعها أو كانت ستدف  بشكل مباشقر أو غيقر مباشقر مقن قبلق  أو نيابقة عنق  , أو مقن قبقل استشقاريي  سواء ت
من الباطن أو نيابة عنهم أو أت مقن مقوظفيهم أو وك ئهقم أو ممثلقيهم , وذلقك فيمقا يتعلقق بالقدعوة إلقى تققديم 

أو  االستشقققارتاجحالقققة علقققى  العقققروض الخاصقققة بتنفيقققذ هقققذا العققققد أو عمليقققة المناقصقققة / المققق اودة نفسقققها أو
 المفاوضات التي تزرت جبرام العقد أو من أزل تنفيذه فعً .

بأن يقدم تصريحًا خطيًا إلى الفريق األول علقى الفقور عقن وزقود أت دفعقات أخقرى بمقا  االستشارتكما يتعهد 
بالققدف  أو تققاريخ  فققي ذلققك علققى سققبيل المثققال وصققفًا مفصققً  لسققبل هققذه الققدفعات األخققرى وذلققك بتققاريخ قيامقق 

 0 إل ام  بالدف  أيهما يحدت
( مقن هققذه المقادة أن يتخقذ أيققًا 1 /يحقق للفريقق األول فقي حققال حقدوت أت مخالفقة أو إخقق ل بأحكقام الفققرة ) -2

 من اجزراءات التالية أو زميعها وذلك بمحض حريت  واختياره:
 العقد.( من 11أن ينهي هذا العقد م  مراعاة نصوص المادة )  -أ

بموزققل هققذا العقققد مبلاققًا يسققاوت )ضققعفي( مبلققغ الققدفعات  ل ستشققارتأن يخصققم مققن المبققالغ المسققتحقة  -ل
 الممنوعة.

) ضققعفي( مبلققغ الققدفعات  بققأن يققدف  إلققى الفريققق األول وعلققى الفققور مبلاققًا يسققاوت االستشققارتأن يطالققل  -ج
القابلة للنقض على االستزابة الفورية لمثل هقذه األخرى ويقر االستشارت بموزل هذا البند بموافقت  غير 

( أدنققاه , يصققرح الفريقققان بققأن مزمققو  المبققالغ التققي يحققق للفريققق األول 4 /مقق  مراعققاة الفقققرة ) المطالبققة
 ( لن يتزاو  ) ضعفي( مزمو  مبالغ الدفعات األخرى.2 /تقاضيها بموزل هذه الفقرة )

تفاقيقات التقي يبرمهقا مق  االستشقاريين مقن البقاطن أو المزهق ين , على أن يضقمن زميق  اال االستشارتيوافق   -3
( أعق ه  )علقى أن ال تققل هقذه 2 /( و)1 /فيما يخقص هقذا العققد مقوادًا مماثلقة لتلقك القواردة فقي الفققرات )

المققواد فققي شققدتها عققن نصققوص الفقققرتين المشققار إليهمققا ( , شققريطة أن تققنص هققذه المققواد صققراحة علققى حققق 
بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أت من هؤالء االستشاريين مقن البقاطن أو المزهق ين . كمقا الفريق األول 

أن يققق ود الفريقققق األول علقققى الفقققور بنسقققخ كاملقققة ومطابققققة ألصقققل هقققذه االتفاقيقققات بمزققققرد  االستشقققارتيتعهقققد 
 التوقي  عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد.

ذر  بأن نص المادة أع ه يضفي صفة المشروعية على أت من الدفعات األخرى ال يزو  ألت شخص أن يت -4
إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها , وأن حقوق الفريقق األول المنصقوص عليهقا فقي المقادة أعق ه هقي 

ين أو أت طققر  آخقر بموزقل القققوان االستشقارتباجضقافة إلقى أت حققوق أخققرى ققد تترتقل للفريققق األول تزقاه 
 واألنظمة النافذة في المملكة.

 يبقى نص المادة أع ه بزمي  فقراتها ساريًا ويتم العمل ب  حتى بعد إنهاء هذا العقد. -5
 

 :  المخالصة إقرار -( 13) المادة
كش   أنيثبت في   مخالصة إقراريعطي صاحل العمل  أنحال تقديم  لكش  الدفعة النهائية  االستشارتعلى 

ال يسرت  أنالدفعة النهائية يشكل التسوية الكاملة والنهائية لزمي  المبالغ المستحقة ل  بموزل العقد , ويشترط 
 للمبالغ المستحقة ل  بموزل هذه الدفعة . االستشارتبعد قبض  إال المخالصة إقرارمفعول 
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 : اإلشعارات -( 10) المادة
 إلى بإب غها االستشارتوتلك التي يقوم  االستشارت إلىوالمقراس ت التي يصدرها صاحل العمل  اجشعاراتتبلغ 

 بإرسالها أولدى المكتل الرئيسي لكل فريق منهما ,  بإيداعها أوبالبريد المسزل  إماالعقد  ألحكامصاحل العمل وفقا 
 -:اأت عنوان آخر يعين  كل فريق لهقذه الااية ويتم تحديده تالي إلى
 

ئ ئ ئري ثــش ئ ه ي -: لير  ئريراــ  ئ- ثه ئ-رالر    ئئ-ضه  م ئةثــ ر  ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ-اهرع
 (.5164819(ئ هكسئ)5111511رالر  (ئةهت ئ)ئ11118 ثه ئئ1831)ئص.ئي

  

          
 :ئرالستاهر  لير ئئئئئئئئئئ
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 /أ (2ملحق رقم ) 
 
 

 
 جدول مراحل العمل :

 
 
 
 

 المرحلة البيــــــــــــــــــــــان يوم تقويمي
 األولى .األولى المرحلةالمطلوب في  إنجازبالعمل ولغاية  المباشرةتبدأ من تاريخ أمر  - ( يوماً  12  )

Inception (   2   ًيوما ) -  األولى من قبل صاحب العمل. المرحلة أعمالمراجعة وتقييم 
لغاية و  األولى المرحلة أعمالعلى  الخطيةتبدأ من تاريخ موافقة صاحب العمل  - ( يوماً  70 )

 . الثانية المرحلةأعمال  إنجاز
: محافظات اقليم  الثانية

 ،جرش الشمال : عجلون ،
 الثالثة من قبل صاحب العمل . المرحلة أعمالمراجعة وتقييم  - ( يوماً    2)   اربد ، المفرق

لغاية و  الثانية المرحلة أعمالعلى  الخطيةتبدأ من تاريخ موافقة صاحب العمل  ( يوماً 70 )
 الثالثة المرحلةأعمال  إنجاز

: محافظات اقليم الثالثة 
الوسط : عمان، الزرقاء  ، 

 من قبل صاحب العمل .الثالثة  المرحلة أعمالمراجعة وتقييم  ( يوماً    2)   البلقاء، مادبا،

لغاية و  الثالثة المرحلة أعمالعلى  الخطيةتبدأ من تاريخ موافقة صاحب العمل  ( يوماً 70 )
 .الرابعة المرحلةأعمال  إنجاز

: محافظات اقليم  الرابعة
الجنوب : الكرك ، معان ، 

 من قبل صاحب العمل . الرابعة المرحلة أعمالمراجعة وتقييم  - ( يوماً    2)   العقبة ، الطفيلة

 الخالصة اعمال االستشاري  -      يوماً (  132 )
  مدة المراجعة لصاحب العمل - يوماً ( 10) 
  المراجعةمجموع أيام العمل شاملة  - يوماً ( 122) 
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  ( 2ملحق رقم ) ب / 
 بـدالت األتعــاب 

 
 

ئت هيئيالستاهر ئي وهًئيثهئ  حئ:ر ت  عئإ ال ئئ- 
ئ
 ييىئث ئقإشئريع تمئئ.ر ئريثر  م ثهشئ %ئث ئق ثمئري  ه ئت  عئإ  ئقإيشئ11 -1

ئث ئقإشئريع تمئئئاهل مريئريثر  م ثهشئ %ئث ئق ثمئري  ه ئت  عئإ  ئقإيشئ31 -2
 ث ئقإشئريع تمئ.ئياهيامرئريثر  م ثهشئ %ئث ئق ثمئري  ه ئت  عئإ  ئقإيشئ31 -3

 .ئث ئقإشئريع تمئررإ مريئريثر  م ثهشئ %ئث ئق ثمئري  ه ئت  عئإ  ئقإيشئ13 -4

 

 

ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
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نقل خدمة  احتياجات  دراسةإعداد بالخاص  المشاركة وأسس التقييم الفني للعطاء شروط

 طالب المدارس الحكومية
ئ

ترغببببيئة تببببمئتلنبببب لئريلوببببشئريإببببر ئيريثاببببهرئ ي عببببهئ ببببحئياببببهت ئةبببب رئري  ببببه ئيئ  ببببه يئئأوالً :
يريث ببببلدمئيبببب ائلوهإببببمئريثعل سبببب  ئستاببببهر مئإليرياببببركه ئرريعل سبببب مئئريثكهتببببيري ثببببش ئإبببب  ي ئ

ر ر ل ببب  ئإثيجبببيئابببعه  ئت بببل  ئ يشئ بببر ئ   ابببمئ بببه ر ئ ببب ئةببب لئريلوهإبببمئيريث ة بببمئيببب ائ
توببب لئي ئ رتبببر ئري  بببه ر ئري كيث بببمئ بببحئثجبببهشئري بببر ئإهيدتبببمئر ييبببىئي ثابببهركمئ بببحئةببب رئري  بببه 

 .تلد  ئ  ثهشئري  ه ئريثاهرئ ي  ئ  اللئي وهًئيثهئ  ح:إ

 تقديم العروض  طريقة :اً ثاني
تو  لئري ريضئ حئثي د  ئثي و  ئيثلد    ئ)لسخمئر   مئيئاالثئلسخئث ير (،ئ  

ئ ئري رض ئ تضث  ئريدلح ئ   ةثه ئ ري رض ئ     ئي كتي ئريث  يإم ئريياهت  ئثع ريدلح
يريثي  ئرآلخرئ  تي ئ  ىئري رضئريثهيحئي كتيئ    ئ ري رضئريثهيح ،ي تلئيضعئ
ريثي د  ئ حئثي  ئاهيثئثختيلئي كتيئ  ىئة رئريثي  ئ ري رضئريدلحئيريثهيحئي   ه ئ

ئ) ئرقل ئ2117/ئ ئ الي ئلوش ئخ ثم ئر ت هجه  ئ ررسم ئإإ  ر  ئريخهص ئئئئئئئئئئئئئئئئريث ررسئ(
ئريثي  ئريث   ئ حئ  ي ئري  ه .قإشئري كيث مئ/ ررسمئريلوشئريجثه ح،يتو لئ

ئ
ئ:ريدلحئري رضئ(2-1)
إ به ئخ ببمئري ثبشئيتيز ببعئريثعبهلئريث  يإببمئ  بىئرالخت ه ببه ئئثب ئرالستاببهر ئ  بي  .1

ئريث  يإمئثعئإ ه ئإرلهثجئري ثشئريزثلحئيتلد  ئثرر شئري ررسم.
إ ه ئخإررت ئريثتخ  مئ حئثجهشئري ررسبه ئيريثسبي ه ئ سبيئستاهر ئإلث ئرئ  ي  .2

ثهئةيئث   ئال وهًئي    ئريتو  ئريتهلئإهيث  ييئي إبررزلئإهيابكشئريثدعبيلئيرييرضبذئريب  ئ
 ثكبب ئري جببه ئريدل ببمئيريثتخ  ببمئثبب ئتو بب لئريثاببهر عئريثتخ  ببمئريثسببثه ئثبب ئقإ بب ئ

ئيريثاهإعمئيل ه ئري ثش.
 إ  ئ سثه ئيخإرر ئيث ةال ئريجعهزئريدلحئريرت سحئري  ئئ   يئث ئرإلستاهر ئ   .3

س ك  ئإثتهإ مئ ث  مئ   ر ئري ررسه ئيريثسي ه ئكجعهزئ  لئرت سحئي   ه ئث ئكه مئ
ئريثتخ  مئ رالخت ه ه ئريثالتثمئي إ  مئريثاريعئثيضيعئري  ه ئيإ ه ئخإررتعل

 ةيئث   ئال وهًئ.ئ حئثجهشئ   ر ئري ررسه ئيريثسي ه ئي يكئيثاهر عئثاهإعمئكثه

 بتلئيضببعئكه ببمئريث  يثببه ئير يرر ئيرياببعه ر ئرياإيت ببمئريث  يإببمئ ببحئثي بب ئري ببرضئ .4
ريدلببحئيكبب يكئت إتببمئكه ببمئريجبب ريشئريثر وببمئثببعئياببهت ئري  ببه ئييضببعئةبب لئريجبب ريشئ ببحئ

 ريثكه ئريثلهسيئ حئثي  ئري رضئريدلح.

ريثإ لبببببمئال وبببببهًئئكثبببببهئ  ئ  بببببىئرالستابببببهر ئراليتبببببزرلئإت  ببببب  ئريكبببببير رئريث  يإبببببم .5
ريتببببببحئسببببببتويلئإا ثببببببهشئري ررسببببببه ئريث  يإببببببمئيراإببببببه ئ يببببببكئ سببببببيئرال ببببببيشئ

 .كيلعهئرخ  ئإهي سإه ئ ل ئريتو  ل

 تيجبببيئ  بببىئرالستابببهر ئ  ئ اخببب ئإهال تإبببهرئرلببب ئالئ جبببيزئإبببا ئ بببهشئثببب ئر  بببيرشئ .6
  ئ تضبببث ئ رضببب ئريدلبببحئثبببهئ اببب رئإابببكشئثإهابببرئ يئغ بببرئثإهابببرئيسببب رلئريثوببب لئ

 . إهي رضئريثهيح

ئ
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ئ-:ئريثهيحئري رضئ(ئئ2-2)
ئيجث عئريثكهتيئريثتو ثمئ.ئريدل م تذئري ريضئئس تلئ-1
يدببتذئري ببريضئريثهي ببمئثبب ئقإببشئ ببه يئئر  لببى الثببمئري بب ئئت تإببرئ-2

ئ%ئ(ئ ثهئ ي ئ.71ري ثشئ)
ئئي جتهز ئ   ريئستاهر   يإلئريثهي م تذئري ريضئئ تل -3 ئر  لىري  

ئ ئئريث    ي  الثم ئريتو  ل ئضي  ئ  ى ئريثريدلح ئري ريض ئهي ميت ه 
ئ.ئر خراثي ومئي ثكهتيئ

ئ-  ىئ:ئريثهيح  ئ اتثشئري رضئئ جيئئ-4
ث   ئرقبلئتدهق مئريخ ثه ئ ريلثي  ئريثخ صئ حئئ  ىري رضئريثهيحئئتو  ل -

(4.) 

ئتو  لئت   شئثهيحئثد شئيريرتيئريجعهزئريدلح. -
يب  لئريثكتإبحئتو  لئت   شئثهيحئثد شئي  لئريثكتيئريرت سحئيئإ  ثئ كبي ئر -

ئاهثال ئيكه مئئريثت  إه .
 حئري برضئريثبهيحئابهث مئ  بمئرسبيلئ يئضبررتيئئرييرر  تكي ئر س هرئئ   -

ئريضر إمئري هثمئ  ىئريثإ  ه ئ  عهتدهق مئإثهئإللت جمئري ثشئ حئر
  ببىئرإلستاببهر ئتوبب  لئت   ببشئثببهيحئي  ببرضئريثوبب لئثلبب ئييكببشئثر  ببمئثبب ئ -

ئثرر شئري ثشئكشئ  ىئ  ر.
ئ

يإ  ببثئتكببي ئثيق ببمئثلبب ئئكهث ببمريثلببهقصئتوبب  لئلسببخمئريياببهت ئر  بب  مئئ  ببىئ(2-3)
ئ.ريثكتيئئإخهتلئيثختيثم

ئ

رييابهت ئئثبعريثر ب ئئريخإبرر ث ئرالستابهر ئت إتبمئلثبي  ئابعه  ئث هإوبمئئ   يئ(2-4)
ئر هق ئثعئري رضئريدلحئ. إخهتلئريثكتيئيئيختث يريتيق عئ    ئ

ئ

 بب ئ  ئتي  ببرئئري كيث ببمئري  ببه ر  رتببر ئريع تببمئيمئتإ  ببئرإلستاببهر ثبب ئئ   ببيئ(2-5)
يإخبال ئ يبكئسب تلئئري  به كير رةهئريدل مئريرت س مئإ  ئابرر ئيابهت ئئ  ى  ر ئ

ئث ئريثاهركمئإهي  ه ئ.ئرإلستاهر  رثه ئ
ئ

ريتببحئتجتببهزئ سببسئئرإلستاببهر  ببتذئري ببريضئريثهي ببمئريثو ثببمئثبب ئئ ببتلئ (2-6)
ريتببحئتوبررئيجلببمئري  به ر ئ بب لئئريثهي بمريتو ب لئريدلببحئيسبت ه ئري ببريضئ

   هإعهئثي ومئئ.  ت عهئ

ئ
 التقييم الفني   أسسمتطلبات و :اً ثالث

ي الثبمئريتو ب لئئر   بىإ  بثئ كبي ئري ب ئئ  ريثتوب ثيإلستابهر   ئتو ب لئ لبحئئ جبرر ئس تلئ
ئ-:ئرآلتح  ىئريل يئئثيز م(%ئئ111ريدلحئيثر  مئري ررسه ئ)ئ

ئ
ئ
ئ
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ئ الثمئ(ئئ32)ئري  ئر   ىئي الثمئريتو  لئريدلحئئئئئئئئئ-ريثتخ  م:ئريخإرر ئ(3-1)
 لب ئقب ئقبهلئريثاهر عئريثابهإعمئي   يئث ئرالستاهر ئ  ئ إ  ئ حئ رض ئريدلحئئ

ئ-إثهئ  ح:
ئ
 رإ بمئثابهر عئثثها بمئثب ئئري  ه    ر ئري ررسه ئيريثسي ه ئيياهت ئئ(1/1-3)ئ

ئ  ثئ إ  مئيثت  إه ئري ثشئريث  ييئيرييرر  ئ حئي  ئري ثش.ئ
ئ
ئ- يضذئ حئ رض ئثهئ  حئ:ئ  ستاهر ئإلرئث    يئئئ(3-1/2)

ئريثاريعئ.ئسل ئ-
ئ ه يئري ثشئئسل ئ-
ئثد شئي ثاريعئيثكيلهت ئئي  ئ-
لئةببب ئي سبببإهيري ررسبببمئ سبببيئري وببب ئي  ئتث  ببب ر ئرسبببث مئي ثببب  ئئثببب  ئ-

ئريتث   ر ئ
ئريإ  ئإهي ررسمئيتهر خئ لجهزةهئ.ئتهر خئ-
ئستاهر ئ.إلر ت هيئريتحئتوهضهةهئرئإ ال ئ-
ئريتو  ر مئريثاريعئ.ئريك دمئ-
ئ ثاريعئ)ئ  ئ ثك ئ(ئ.يريلعهت مئئريو ثمئ-
ئريجعمئريتحئقهث ئإهإلارر ئ  ىئريثاريعئ.ئرسلئ-
ئستاهر ئ لعهئضرير مئ.إلث  يثه ئ خرائ رائرئ  ئ-
سبب تلئتيز ببعئ الثببمئريخإببرر ئريثتخ  ببمئ  ببىئريثاببهر عئر رإ ببمئئ ببحئئ-

(ئ الثبه ئيكببشئثاببريعئئ8إيرقببعئ)ئري  ببه ييابهت ئئ ثجبهشئ  بب ر ئري ررسببه
ئي سيئثالتثتعهئيث هإوتعهئي له رئريثاريعئثيضيعئري  ه .

ئ- تلئتيز عئ الثمئريثاريعئ  ىئريل يئرآلتحئ:ئ-
 ئ الثه ئ(6)ئئريثاريعئريثاهإ ئث ئ  ثئريلي  م
 ئ الثمئئئئ(2ئ)ئئئئتيا  ئريثاهر عئ

ئئئئئئئئئئ
ئئ  ئ(3-1/3) ئريثثهاشئئري رض تضث  ئريثاريع ئثكيله  ئإ   ئثوهر  ئي   ريدلح

ئثيضيع   ر ئري ررسه ئستاهر ئيإ  ئثكيله ئثاريعئإلث ئقإشئرئريثسثى
ئ.ة رئري  ه ئيإاكشئيرضذئي ق  

ئ

ئ ببه يريدلببحئاببعه ر ئإعبب لئريثاببهر عئ ببه ر ئ بب ئئري ببرض ر بب ئضببث ئئ  ئ(3-1/4)
(ئئئ1/2-3 ببحئريإلبب ئ)ئئريثإ لببمئتتضببث ئريث  يثببه ئئثياوببمئ سببيئر  ببيشئئري ثببش
سبتكي ئث رضب ئثاشئة لئرياعه ر ئئئتتضث الئئريتحإا ئري ريضئئ  ثهًئ،ئئئ  الل

يإلستإ ه ئي  رئيلئ تثك ئرإلستاهر ئثب ئتوب  لئابعه ر ئثب ئ به يئري ثبشئيب ئ  ئ
ئ. ير ئ  ئري وي ئيرياري ئريثرج  مئريخه مئإع لئريثاهر ع ر  ئ

ئ
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ئريثدببيضثبب ئقإببشئرياببخصئئريثو ثببم  ئ ببتلئريتيق ببعئ  ببىئكه ببمئريياببهت ئئ تيجببيئ(3-1/5)
إهيخببهتلئريرسببثحئئثختيثببمستاببهر ئير ئتكببي ئةبب لئريياببهت ئإل بب ئرئل هإببمإببهيتيق عئ

ئستاهر ئئئ.إلي
ئ

ئريثوترحئي  ثشئ  ىئريثاريعئريدلحئئ جعهزيئمريخإرر ئريثتخ  (ئ3-2)
(ئئررإ ببهًئ الثببمئ(ئ:ئيكثببهئةببيئث  ببييئ ببحئريإلبب ئ)ئئ31)ئري بب ئر   ببىئي الثببمئريتو ببـ لئ

ئريال  ئ.
   ببيئثبب ئرإلستاببهر ئ  ئ إبب  ئ ببحئ رضبب ئريدلببحئ سببثه ئيثبب ةال ئئ(3-2/1)

يريخإرر ئريثتخ  مئي جعهزئريدلحئريثوترحئي ث  مئ  ب ر ئري ررسبه ئ
ريثالتثبمئي إ  بمئريثابريعئثيضبيعئري  به ئث ئكه مئرالخت ه ه ئ

ئ-يإ  ئ  لىئكثهئةيئثإ  ئال وهًئثيض هًئثهئ  حئ:
ئ

ئت    ئثعثمئكشئاخصئث ئ  رر ئة رئريجعهزئ.ئ-
ئريثسثىئريين دحئيكشئاخصئ.ئ-
ئريخإر ئري هثمئي اخصئ.ئ-
ئريخإر ئريثتخ  مئي اخصئيخإررت ئ حئريثاهر عئريثثها م.ئ-
 يرجيئي ثريرئييب ئ بتلئر تسبهيئ  بمتيا  ئريخإرر ئ)ئثت  يئئ-

خإبببرر ئغ بببرئثياوبببمئيسببب تلئر خببب ئ وببب ئإبببهيخإرر ئريثياوبببمئ
ئ.ئ(رييرض مئيريثول م

 ببب  ئسبببلير ئري ثبببشئضبببث ئكبببه رئرإلستابببهر ئثإ لبببهًئتبببهر خئئ-
ئثإهارت ئري ثشئي ائثكتيئرإلستاهر ئ.

ئ  ئ تلئ ر ه ئرييابهت ئرياإيت بمئريتبحئتب  لئريث  يثبه ئريثو ثبمئثب ئ  ئ(3-2/2)
ئ ر ئث ئ  رر ئريجعهزئريدلحئ.

ئتسببث مئ  ئ ببر ئثبب ئئ(3-2/3)   ببىئريثتوبب لئي بب  ي ئ  ئ اخبب ئإ بب  ئرإل تإببهرئ  ر
  برر ئريجعببهزئريدلببحئريبب رتلئري هثببشئي  ب ئ ببحئريثكتببيئريبب ر لئي ثاببريعئ
ثيضيعئري  ه ئ حئ رضب ئريدلبحئيريب  ئسب تلئتو بـ لئ رضب ئريدلبحئ

هإبمئ قبرررئثلب ئإبهإليتزرلئإهإلستله ئ يىئخإبررتعلئريثتخ  بمئ،ئةبيئإثا
ريكهثشئإإستثررر مئة ال ئر  رر ئإهي ثشئي   ئ يرشئث  ئري  به ئييب ئ
 وإشئثل ئ سبتإ رشئ  ئثبلعلئ الرئ بحئ بهال ئريضبرير ئريو بيائيي وبهًئ
يوله مئ ه يئري ثشئيثير وتب ئريخ  بمئ  بىئ  ئ كبي ئريإب  شئث هإوبهًئ

ئتثهثهًئيأل  شئريثستإ شئ.
ئ

ئ

  الثم(ئ83)Work Plan & Methodology ريثلعج مئيخ مئري ثشئ:ئ(3-3)
ئ

ئ  ىئثهئ  حئ:ئس تلئتيز عئ الثمئة رئريإل ئإله ًئ
ئ( الثمئ5).ئريث  ييئري ثشئي إ  مئرإلستاهر ئتدعلئث ا -1
ريث  يإبمئيت   ب ئثب  ئ ثبشئئرإلخت ه به ئ  بىئرإلستاهر ئث ئريث  يإمئريثعهلئتيز ع -2

ئريعبب  ئيت و بب ئي ببيالًئئري ررسببمئ ببحئ خت ببهصكببشئثلعببهئيثبب ائيلي  ببمئثسببهةثمئكببشئ
ئ( الثم18)ئ.ئري ررسمئث ئريث  يي

 ( الثم15.)ئري ررسمئثرر شئيتلد  ئزثلحئ ثشئإرلهثجئتو  ل -3
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ريتببحئ ببحئ ببهشئرسببتخ رلئخإببرر ئ جهلببيئ  ئ ببتلئإ ببه ئثبب  ئتيرجبب ةلئ ببحئر ر  ئي إ  ببمئريثعببهلئ
ئ.س ويثي ئإعهئيث ائثاهركتعلئ حئ   ر ئري ررسم

ئ
ئ

ئ

 اإلختصاصات المطلوبة : :   اً رابع
 

سببلير ئ  ثببشئاببعه  ئريإكببهيير يسئ  ببىئرالقببشئئ11إخإببر ئالتوببشئ بب ئ)ثبب  رئريثاببريع(ئخإ ببرئلوببشئ -
 .( الثم15)ئ حئثجهشئةل سمئريلوشئ

(ئ11(ئسبلير .ئ)3الئتوبشئ ب ئ)إخإبر ئئإلجتثه  بمريثسب  مئيئرإه ثئرت سبحئثتخ بصئ بحئري ررسبه ئر -
  الثه 

  الثه (ئ5سلير ئ)ئ3:ئإخإر ئالتوشئ  ئئكه رئريثسذئريث  لح -
ئ

   بببببيئثببببب ئرإلستابببببهر ئتوببببب  لئريسببببب رئري رت بببببمئثد ببببب مئيجث بببببعئريكبببببه رئريثوتبببببرحئ
ي ثابببببريعئثتضبببببثلمئجث بببببعئري ررسبببببه ئيريثابببببهر عئريتبببببحئقبببببهثيرئإهيثابببببهركمئ  عبببببهئ

ئ-كثهئ  حئ:ئيس تلئتيز عئري الثه ئيكشئاخصي   ر ةهئ
ئ%ئث ئري الثمئي خإر ئري هثمئ.21ئ- 
 %ئث ئري الثمئي خإر ئريثتخ  مئ.81ئ-ي

 :واإلحالة تقييم النتائج:   اً خامس
الئت تإرئلتهتجئريتو ـ لئريدلحئيإلستاهر ئ حئة رئري  ه ئتو ـ ثهًئ هثهًئي ئإبشئت تثب ئئ-1

ئ غررضئة رئري  ه ئ و ئ.
%ئ31هت مئي تو بـ لئريدلبحئيالستابهر ئي   بىئ%ئث ئري الثمئريلع71 تلئ   ه ئئ-2

ئث ئري الثمئي تو ـ لئريثهيحئ.
ئ-ثهيحئ(ئي  ئريث ه يمئريتهي مئ:ئ– تلئ  تسهيئري الثمئريلعهت مئ)ئ لحئئ-3

ئ71×ئئئئ الثمئرإلستاهر ئريدل مئري الثمئريلعهت مئيإلستاهر ئ=
ئ   ىئ الثمئ ل مئئئئئئئئئئئئئئئ

ئ

ئئ31×ئ قـشئر س ــهرئريثتو ثـمئئئ+ئئئئئئئ
ئريس رئريثو لئث ئرالستاهر ئئئئئ

ئ
سبببب تلئ  هيببببمئري  ببببه ئ  ببببىئرالستاببببهر ئريبببب  ئ   ببببشئ  ببببىئ   ببببىئ الثببببمئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ-5

ئثهي مئ(ئإثيجيئريث ه يمئريث كير ئ  اللئ.ئ–)ئ ل مئ

 
 

  (1رقم ) العقدملحق 
  

ئئئئئئئئئئئئئئئئر ت هجببببه ئخ ثببببمئلوببببشئ بببباليئريثبببب ررسئري كيث ببببمئ ت بببب  ئ  ببببىئرإلستاببببهر ئ  ئ وببببيلئإإ بببب ر ئ ررسببببمئ

مقققن أزقققل الحصقققول علقققى التاذيقققة الرازعقققة إهسبببتخ رلئ  ير ئريإ بببثئريثالتثبببمئي إ  بببمئري ثبببش،ئ بببحئريثث كبببمئ
لتقققققققديم خققققققدمات النقققققققل              الحازققققققةلمققققققدارس الحكوميققققققة ودراسققققققة ا خدمققققققة نقققققققل لطلبققققققة أمين وتققققققوفيرال  مققققققة لتقققققق

ئضث ئريثت  إه ئيريث   ر ئريتهي م:رس لتوفير خدمة النقل لزمي  المدارس الحكومية هذه المدا في
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 -النتائج المتوقعة من الدراسة :: 2-1
 

النققققققل المدرسقققققي خدمقققققة ة واقتراحقققققات مقققققن وزهقققققة نظقققققر متلققققققي الحصقققققول علقققققى تاذيقققققة رازعققققق -1
  .وذلك لتطوير الخدمات المقدمة لهم

الققققققدول المشققققققابهة للوضقققققق  اجقتصققققققادت فققققققي ( فققققققي Best Practiceعققققققرض للتزققققققارل ) -2
 األردن.

تحديد المدارس التي تق  على مسارات خطوط النقل العام أو ضمن مسافة مشي ال تتزاو   -3
 م(. 300)

خدمققققة نقققققل طققققق ل لالطريقققققة المثلقققققى الخدمققققة المطلوبققققة للمقققققدارس الحكوميققققة وتقققققديم تحديققققد  -4
 .المراد إستحداثها المدارس الحكومية

حزقققققققم الطلقققققققل الحقققققققالي والمسقققققققتقبلي علقققققققى خقققققققدمات النققققققققل المدرسقققققققي فقققققققي زميققققققق  دراسقققققققة  -5
مقققققق  المحافظققققققات التققققققي تققققققق  ضققققققمن إختصققققققاص الهيئققققققة مققققققن خقققققق ل المسققققققوحات الميدانيققققققة 

 بيان:

 وسعتها المقعدية عدد الحاف ت ال  مة على مستوى االقضية ومواصفاتها. 

  للخمس اعوام القادمة.على الخدمة لطلل باالتنبوء  

 توصيات زديدة تساعد في رف  مستوى الخدمة المقدمة للمدارس الحكومية.تقديم  -6

 
 .( يوماً 255)المدة المحددة للدراسة واست م النتائج النهائية  - : الدراسةمدة :  1-1
 
            والعاملين  الطلبةولياء أمور وأطالب المدارس الحكومية   -: الفئات المستهدفة والتي ستشملها الدراسة:  1-3
  . المدارس الحكومية في
 
 0عدد المدارس الحكومية في المملكةحجم العينة ممثل ليجب أن يكون  - :عينة الدراسة: 1-0
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 -: مراحل الدراسة : 1-2
 

 المرحلة البيــــــــــــــــــــــان
 وتشمل :

 االطالع على موجودات الهيئة. -2
 التربية والتعليم.وزارة جمع المعلومات من المصادر االخرى منها  -1
 اجراء الزيارات الميدانية.-3
 تحديد أداة جمع البيانات.-0
 تقديم مقترح منهجية العمل وخطة العمل.-2
 للوضع اإلقتصادي في األردن. ةهالمشاب( في الدول Best Practiceتقديم عرض للتجارب )-6
 االولي.اعداد التقرير  -7

 األولى
Inception 

 .من قبل صاحب العملالولى ا المرحلة أعمالمراجعة وتقييم 
 : جرش ,عجلون ، اربد ، المفرقالدراسة على محافظات اجراء  -

 على عينة ممثلة من المدارس الحكومية. الزيارات الميدانية -

مشي ال تتجاوز تحديد المدارس التي تقع على مسارات خطوط النقل العام أو ضمن مسافة  -
 .م( 300)

 اجراء المسح الميداني بناء على التقسيمات االدارية لحد االقضية. -

 تحديد الخدمة المطلوبة للمدارس الحكومية والحل االمثل ومدى خدمةالنقل لها وكيفيتها. -

 د عدد الحافالت ونوعيتها والسعة المقعديةيتحد -

 اعداد المتطلب المستقبلي للخمس سنوات القادمة. -

 .الثانية تقديم ورقة العمل -

 تقديم عرض تقديمي شامل كافة االعمال والمقترحات والحلول . -
 

: محافظات اقليم  الثانية
،  جرش ،الشمال : عجلون

 اربد ، المفرق

 .من قبل صاحب العمل  الثانية المرحلة أعمالمراجعة وتقييم  -
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 : مادبا عمان، الزرقاء  ، البلقاء،الدراسة على محافظات :اجراء  -

 على عينة ممثلة من المدارس الحكومية. الزيارات الميدانية -

تحديد المدارس التي تقع على مسارات خطوط النقل العام أو ضمن مسافة مشي ال تتجاوز  -
 .م( 300)

 اجراء المسح الميداني بناء على التقسيمات االدارية لحد االقضية. -

 ل االمثل ومدى خدمةالنقل لها وكيفيتها.تحديد الخدمة المطلوبة للمدارس الحكومية والح -

 د عدد الحافالت ونوعيتها والسعة المقعديةيتحد -

 اعداد المتطلب المستقبلي للخمس سنوات القادمة. -

 .الثالثةتقديم ورقة العمل  -

 تقديم عرض تقديمي شامل كافة االعمال والمقترحات والحلول . -

 
 

: محافظات اقليم  الثالثة
الوسط : عمان، الزرقاء  ، 

 البلقاء، مادبا،

 من قبل صاحب العمل .الثالثة  المرحلة أعمالمراجعة وتقييم 

 :الكرك ، معان ، العقبة ، الطفيلة الدراسة على محافظات :اجراء  -

 على عينة ممثلة من المدارس الحكومية. الزيارات الميدانية -

على مسارات خطوط النقل العام أو ضمن مسافة مشي ال تتجاوز تحديد المدارس التي تقع  -
 .م( 300)

 اجراء المسح الميداني بناء على التقسيمات االدارية لحد االقضية. -

 تحديد الخدمة المطلوبة للمدارس الحكومية والحل االمثل ومدى خدمةالنقل لها وكيفيتها. -

 د عدد الحافالت ونوعيتها والسعة المقعديةيتحد -

 المتطلب المستقبلي للخمس سنوات القادمة. اعداد -

 .الرابعةتقديم ورقة العمل  -

 تقديم عرض تقديمي شامل كافة االعمال والمقترحات والحلول .

: محافظات اقليم  الرابعة
الجنوب : الكرك ، معان ، 

 العقبة ، الطفيلة
 

 من قبل صاحب العمل . الرابعة المرحلة أعمالمراجعة وتقييم  -
 

 . كمية )مسحية(1: نوع الدراسة: 1-6

 . كيفية )نوعية(2                     

   .المدارس الحكومية في االثنا عشر محافظة في المملكة : مكان الدراسة:1-7
 ( أشخاص بما فيهم السائق 0المركبة المصممة لنقل ما ي يد على تسعة ) : : أنماط وسائط النقل المتضمنة في الدراسة1-8
                               نسخ ورقية (4يزل على اجستشارت تقديم التقارير لكافة المراحل السابقة بواق  ) :ئالتقارير:  1-9 

ئ.واجلت ام بتقديم تقارير تقدم سير عمل أسبوعيةئ(.CDونسخة إلكترونية ) )نسخة أصلية وث ت نسخ من النسخة األصلية (
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 (3رقم ) العقدملحق 
  األداءنموذج كفالة حسن 

 الكفالة : 
 

 كفالة بنكية 
 

 السيد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري ، باإلضافة لوظيفته . 
 

ئت  مئ  إمئيئإ  ئ،،ئ
ئ

  ببببببىئ  ببببببيئري ث ببببببـشئ............................................ئ كدببببببشئإلببببببـكئئإلـببببببـه ًئ
ــببببـرعئ)ئئئئئئئئئئئئئ(ئري ث ببببشئريثبببب كيرئ  بببباللئإثإ ببببمئئئئئئئئئئئئئئئئ..........................................ئ 

)ئئئئئئئئئئئئئ(ئ  لببببببببببببببببببهررًئ،ئكدهيببببببببببببببببببمئ سبببببببببببببببببب ئتلد بببببببببببببببببب ئ  ببببببببببببببببببه ئرقـببببببببببببببببببـلئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ
  حئريثث كمئ خت هصئريع تمئيث  ئئخ ثه ئريلوشئريث رسح)ئئئئئئئئئئئ(ئريخهصئإإ  ر ئري ررسمئ

ثبب ئتهر ببـخئئئئ/ئئئ/ئئئئئيييه ببمئتـببـهر خئئئ/ئئئ/ئئئئئئئئيتجبب  ئةبب لئريكدهيببمئغ بببرئئئئئئئئئئئئئئئ   
ريثاري مئت وهت هًئي   ئيري ئكتهيئ ييه ئثب ئريع تبمئ،ئيإ  بيئثب ئثب  رئ بهلئة تبمئتلنب لئريلوبشئ

يشئثبهئريإر ئي ي ئري  يشئ  ىئثير وبمئري ث بشئ  بىئريتج  ب ئيتإوبىئةب لئريكدهيبمئسبهر مئريثد ب
ئإو  ئي ائة تمئتلن لئريلوشئريإر .ئ

ئ
يلت ع ئإ  عئق ثمئريكدهيمئريب كلئ لب ئريشئث هيإبمئخ  بمئثبلكلئ،ئيإبهيرغلئثب ئ  بيشئر بمئ

 ث هرضمئ يئثثهل مئث ئري ث شئ)ئريثكديشئ(ئي  لئ  عئق ثمئة لئريكدهيم.
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 ( 0رقم )  العقد ملحق
خرىألوجميع  وثائق العطاء االدراسات  خالصة بدالت أتعاب إعداد  

 
    ريس رئ 

 ريرقل ريي   ريي      س   لهر 

 إهيثو يع إهيثو يع __  
اهثالًئريضر إمئئري ررسه إ ال ئ ت هيئر  ر ئ

   ىئريثإ  ه ئ

1-  

 ريثجثيعئرقثهًئ)ئئئئئئئئئئئئئئئئئئ(ئ  لهر
ئ

ئدينارئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئريثجثيعئكتهإ ئ

 

( )ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ-:رسلئرالستاهر     
 
 

ئ-:ريين د ئئئئئئئئ                :ئئريثديضئإهيتيق عئ
 
 
 

 خهتلئيتيق عئرالستاهر 
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 (2ق العقد رقم)ملح

خرىألاقرار متعلق بالدفعات إ   

 

 
 ………………………………………………………………ناهدأ فير أنا الموقع إمضائي وخاتمي قأ

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

…………………………………………………………………………………………….……… 
ة مادلام هذه أحكا( وعماًل ب2)ع  تلخدماعقد ال  روط العامةشلا نم( ف-12) مقر ة داما قد اطلعنا على ما ورد تحت الننأ
أو غيرها ء الكلو ا باتعأو أ تراشاستالاب أتعا أو تالو لعمميع ابج فيهر ل نقوصاأل حسب موقعلنا من قب اً عوقم فق إقراراً نر 

 اً فًا وصيط فق" ونر نخريآلالى " إ دفعها على قافتال ا أو اهعفد وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم ةالمباشرة وغير المباشر 
 أوا لنبن قمر شابر مأو غير شمبال شكبفع دست كانتأو  فعهاتم د ءً او س هادفعت وسبب منولرى خعات األالدفمفصاًل لهذه 

علق تا يميف كلهم، وذيلثممأو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو  اريين من الباطن أو نيابًة عنهمتشاسبل ق نم عنا أو بةً يان
 أو اريشستحالة على االأو اإل اهسنف/ المزاودة  صةاقلمنا عملية د أوبتنفيذ هذا العق ةصالخض او ر عيم الدقتى لإدعوة لبا

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

 يقالفر  اميق ىلق عونوافا مك الً ث أو دحيما أيه لدفعا باإلزامن خيار ت بالدفع أو ناامقي خيك بتار وذل مفصاًل لسبب هذه الدفعات
دة ) املبأحكام ا انلل من قبال خإ وأاله حال حدوث أي مخالفة عمشار إليها ألا  ةداملا تحت ةنيبملاجراءات اإل ذخاتبال واأل 
 تنفيذ كل ما ورد في هذه المادة.ب زملتنو  ها( من 2/ف/12

 
 ًا فــــي            /        /ير حر ت يه نوقعلعو 
 
 ............................……………………………………………شـــاري:الستا مـــــسا
 
 ………………………….................……………………………المفوض بالتوقيــــع:  مسا
 
 ......…………………………………………………………………توقيـــع: لاب ضو فيع المقو ت
 
 ………...................................................................ـــم: ــــاتــــــخلا
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 ( 6)العقد رقم ق حمل

دفعات الممنوعةلبا قرار متعلقإ  

 
 

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

 
نرفق  ةداملا ههذ أحكامب الً معو  ،(2/ن( من الشروط العامة لعقد الخدمات )ع12ة )دامت الحد تر و ا على م ناا قد اطلعننأ
اب أتعأو ت رااشتاس ابعأت وأموالت نت عكا ءً او س ل بامبدفع أي  قمن لمبأننا فيه قرار موقعًا من قبلنا حسب األصول ، نقر إ

مادية  ولم نقم بإعطاء وعود أو  لم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمة  و  شرمبا ريأو غر شمبال شكب ءً اسو ها ير ء أو غوكال
قد ك لذن كاا ذنظر عما إالض بغ، أو  اسطةسواًء مباشرًة أو بالو  ءااألشي ذههثل مم يدتق أول  ابماله ذثل هم عفدل اتدتعه
لى ظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إمو ن أي م وأ مهنع ةً ابنيو أ طنباالن منا رياشتسإ ن قبلم وا أعن ةً يابنو أ ان قبلنتم م

، ال  تصرف بصفة  رسمية  أمي نذا كاإ النظر عمابغض موظف" " يصر أح الال لاثملا ليالفريق األول، ويشمل ذلك على سب
 على ةلاحإلا وأ هافسن دةاو مز الة/صناقملا ةيعملد أو عقلا اهذذ يتنفبة صاخروض الالع ديمتق ىإلة عو ديتعلق بالا يمف وذلك

 .الً عستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فالا
 

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

 .  فيذهنأو ت هديدمتو أبتعديل هذا العقد أو تجديده 
 

 /        / يرًا فــــي           ر تح عنوق يهوعل
 ............................……………………………………………ـــاري:تشساالـــــم سا
 ……………...................……………………………………: …ـعــيـبالتوقض م المفو سا
 ......…………………………………………………………………قيـــع: و قيع المفوض بالتو ت
 ……….........................................................: مـــــــــخاتــــلا
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 ( 7ملحق رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 ……………………قد تعاقدت مع شركة / مكتب:  أنني...............................   أنا أشهد

 

 .…………………………………………………بوظيفةالعمل لديهم  على   …………………………

 

األعمـال المطلوبـة فـي حـال جـرى إحالـة العطـاء علـى  لتنفيـذ...................................... ولكامل المـدة المحـددة أو الالزمـة  مشروع في

 المكتب .

 

  المهندس    توقيعبالتوقيع من الشركه                                              المفوض توقيع
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 ( 8) ملحق رقم
 

 العطاءات الحكومية المحالة   -(    2ل رقم ) جدو
 

يطلل من زمي  المكاتل والشركات واالستشارية المشاركة بهذا العطاء تعبئة حزم الت ام المكتل أو الشركة عن العطاءات 
 عليها كما هو مبين أدناه : الحكومية المحالة

 
تاريخ إنزا  العمل 

 المتوق 
 

مدة العطاء 
 األصلية

 
 تاريخ المباشرة

 
 سم صاحل العملإ

 
نسبة حزم االلت ام 

 الحالي بالدينار

 
 سم العطاءا  رقم و 

 
 سلسلت

   نسبة اجنزا  لتاريخ     

       
      
      
      
      
      

 م حظات:
 كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم من  معرضًا للرفض                ¦

 أشهد أن المعلومات المبينة أع ه صحيحة ودقيقة وأتحمل مسؤوليتها بالكامل    
  إذا كان النموذج ال يكفي , يمكن إرفاق صورة عن  .   ¦

 المفوض بالتوقي  : إسم               
                                    

 التوقيقققق  والخاتم :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


