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 ( 2021/هـ/8عطاء رقم )

 تنفيذ ( الخاص ب2021/هـ/7عطاء رقم )على اإلشراف بأعمال الخاص 

      العقبة -متنزه المدينة مشروع 

   

 
 
 

 
 

 
 2021(  لأيلو)
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 (2ع)  يـةس هند ـاتم عقد خد

2006 
 
 

  -تنفيذ متنزه المدينة بمشروع ( الخاص 2021هـ//7عطاء رقم ) :شراف على تنفيذ مشروع ألل

 العقبة 

 
   

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  فريق األول : صاحب العمل :لا
 
 ................................................ ..........................ي: ر تشـاس: اال يناالث يقلفر ا

 
  (2021/هـ/8) :ـاءـــلعطـا ــــمرق
   ...................................................................................... العقد:ع ريخ توقيات

 
 
 ............................................ ....................................................ة العقد: دم
 
 
   ........................................................................... مـــة العقد المقبولة:يق
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 (  2عقد خدمات هندسية ) ع

 هرس فلا
 

 ة حفصلارقم  موضوع لا
 2          رس فهلا
 4   العقد   تفاقية ا

 6 لعقد الخدمات الهندسية الشروط العامة  
 6        التعاريف   -( 1ادة )الم

 7      نطاق العمل بالعقد –( 2مادة )لا
 7      ن دا المعتم  اللغة والقانون   -( 3ادة )الم

 7       ضرائب والرسومل ا  -( 4مادة )ال
 8       سن األداءلة حكفا -( 5مادة )لا

 8       ء مستوى األدا -( 6ادة )الم
 8     رة شمباال،  عقدال  انيسر  -( 7ادة )ملا
 8       االستشاري   تا باجو  -( 8مادة )لا

 9      التنازل والعقود الفرعية   -( 9ادة )الم
 9      استطالع الموقعتحريات    -( 10مادة )لا
 9      ة يف التغييرات واألعمال اإلضا  -( 11مادة )لا
 9     ي ر اشتسالاجانب    التقصير من   -( 12مادة )لا

 11 عمللا ب حاء العقد من قبل صاإنه  -( 13) ة دماال
 11     ري ستشا االالعقد من قبل هاء نإ  -( 14) مادة ال

 12      لملعب ا احص ت  لياو سؤ م -( 15ادة )الم
 12       مدد العملحل و مرا -( 16مادة )لا

 12       بدل األتعاب   -( 17ادة )الم
 12     العمل   احبي ص ريب موظف تد  -( 18مادة )لا
 13   ي ار ش تسواال ل مالعحب اص  نت بي ا فالالخ   ةتسوي  -( 19مادة )لا
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 ة حفصلارقم  موضوع لا
 14       ت اع ير شتل اتعديل    -( 20ادة )الم
 14       عدلية لا اإلخطارات   -( 21ادة )الم

 14       امة ع  أحكام  -( 22مادة )لا
 17       إقرار المخالصة  -( 23مادة )ال
 17        اإلشعارات   -( 24) ة دالما

 18   ة اإلشراف لرحمفي  ي االستشار  جباتاو  -( 1م )قحق العقد ر مل
 21     حسن األداء  ةلا فكنموذج  -( 2العقد رقم ) حقلم
 22   ة اإلشراف رحلم في اري شتساال  أتعاببدل  -( 3رقم ) العقدق حلم
 23   لة اإلشراف حر م يف ي ر /أ( بدل أتعاب االستشا  3قم )ر العقد  قحلم

 24  مرحلة اإلشراف   ي فب( خالصة بدل أتعاب االستشاري   /  3) حق العقد رقم مل
 25     ت األخرى عادفال ب  قعلتم ( إقرار  4)  قم ر  ق العقدحلم

 26    عة نو لمم اات عدفل با  لقتعم ( إقرار  5م ) قملحق العقد ر 
 27     ( العطاءات الحكومية المحالة   1م ) رق جدول

 28       ( الوضع المؤسسي  2ل رقم ) ودج
 29     ( رؤساء االختصاص و مساعديهم   3م ) قر  لجدو

 30 ( تحليل بدل أتعاب الكادر الشهري   4ول رقم ) دج
 31      (تحليل بدل أتعاب الدعم المكتبي   5ول رقم ) دج
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 يـة ـسداقيــة عقد خـدمــات هنـفت انموذج 

 العقبة     -متنزه المدينة  مشروع لإلشراف على تنفيذ 
 

  

بأعمال االشراف على عطاء رقم ( الخاص 2021/هـ/7عطاء رقم )ـــروع: ـشم

     العقبة -بتنفيذ مشروع متنزه المدينة ( الخاص  2021/هـ/7)

   
 

 .متنزه المدينة مشروع على تنفيذ الخاص باإلشراف   (2021/هـ/8): ء رقـماطع
 
 بين: . ……………ةنس  …………رهش  نم  …موافق...… مذا اليو في ه االتفاقيةررت هذه ح -

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

 ............................................................ ثلـــــــه  .........................ميو 
 
 على اعتباره الفريق الثاني ....................................................  ــاري: االستشـو 
 
 ..................................................................................... :  هــيمثلــــو  
 
   لبق  دق  ناك  املو  شروع ،ملاتنفيذ صول على خدمات فنية)إشراف( على حلا ل راغبًا في واأل  ا كان الفريقمل

 ي : لي ما قين علىيفر فقد تم االتفاق بين ال، فريق الثاني المقدم إليهلا بعرض
التعابير -1 و  للكلمات  عقدفي    الواردة  يكون  دفتر  في  الواردة  المعاني  نفس  العقد  الموحد   المقاولة  هذا 

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

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

 اإلحالةقرار بول متضمنًا كتاب الق -أ 
  المناقصةعرض  -ب 
     0العقد  مالحق التي تصدر قبل التوقيع علىودعوة العطاء وال المناقصةالتعليمات للمشتركين في  -ج 
 للعقد  الخاصةالشروط  -د 
 المرجعية   األسس -هـ 
 العامة الشروط  -و 
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 ر  دينا...............(  ...... ..........: )...رقمًا مة العقد المقبولة يق  -أ  -3

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

 وماً ي. …………………………………………………………………………………… 
ت باطللشروط والمتالعقد وإنجازها وفقًا ل  في هذا  منه  بةو طللماة  يدسنلهـات امخدلا  مــقديـ تالثاني ب  قير فلاعهد  تي  -4

 الواردة فيه .
 
ي  ف   كلدد لذ لمواعيد وباألسلوب المحاأتعابه( في    لدب)  العقد  ةميق   يناثلا  فريقعهد الفريق األول بان يدفع لل تي  -5

 جب هذا العقد .بمو  ه من وبةلمطلاندسية مات اله خدلبتقديم ا نيالثيق ار الف اماء قيلق همن( 3قم )ملحق ر لا
 
 

 :هعالأ ورذكلما يخار لتي اف يع هذا العقد وإبرامه وق ه ، جرى تأعال ى ما ذكرعل ءبناو          
 

 ثاني الق  فريلا                                                     ريق األولفلا       

     ستــشـاريالا                                                عمــلالحب اـص      
 

 : ...........................  لتوقيعا....................                   توقيع :.....لا
 :...........................    مس............                  االسم  :..............الا
 :............................ وظيفةلاظيفة: ........................                   لو ا
 
 د شهد على ذلك : قو 
 
 ........................... :  توقيعلا                 ........................  توقيع: لا
 ......................... م    : السا                 ........................ سم  : الا
 ………………وظيفة   : ………لا           .…………………… ة: وظيفلا
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 العامة  ـروطشلا

   سيةندلها تامدلخلعقد ا 
 
 عاريف  تلا   (: 1مـادة )لا

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

:- 
 الهاشمية.األردنية  لمملكةا مةو كح الحكومـــة:

إليه في هذ صاحب العمل   القانونيون ؤ وكذلك خلفاالعقد كفريق أول    ا: الفريق المشار   االستشاري والذي يتعاقد مع    ه 
التي    إلنجاز الهندسية  أويالخدمات   ، العقد  لممارسة   جهةأي    شملها  العمل  صاحب  يفوضها  أخرى 

 بذلك خطيا" .  االستشاري   إعالم، على أن يتم  األولليات الفريق صالحيات ومسؤو 
العمل مم صاحب  لمتابعة    الشخص   :  ثل  العمل  يعينه صاحب  هذ  االستشاري   أعمالالذي  ويتمتــع    ا بموجب   العقد 

 . إبالغ االستشاري خطيًا بهابالصالحيـــات التي يتم تحديدها له من قبل صاحب العمل كما يجري 
( أو التآلف المشار إليه في  هياستشار شركة  أو، مكتب  هندسية: المكتب)مكتب مهندس ، مكتب أو شركه  االستشاري 

     العقد . االعقد كفريق ثاني الذي تعاقد معه صاحب العمل الداء الخدمات الهندسية وفقا" لهذ
  ه حقمالمحدد في هذا العقد و و  ا ه" لمقاروع وفشالم  ى عللإلشراف    زمةالال  الفنية  تامالخد  مديقت  :  دمات الهندسيةخلا

 والشروط الخاصة بهذا العقد . 
األهداف و الغايات و نطاق المهام المطلوبة و الدراسات و البيانات األساسية و المعلومات التي    : األسس المرجعية  

   تعطي فكرة واضحة عن طبيعة الخدمات الهندسية المطلوبة .
 العقد.  ابموجب هذ الهندسيةالخدمات  صاحب العمل النجاز إلى اري االستش: العرض المقدم من المناقصة  عرض

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

 . ل مقابل أداء الخدمات الهندسية المطلوبة وفقًا للعقدكتاب القبو المذكور في  اإلجمالي: المبلغ   المقبولة قيمة العقد
 زيادة أو نقصان قد تطرأ على العقد .  أي: قيمة العقد المقبولة باإلضافة إلى قيمة العقد 

 التي يتلوها تأكيد خطي . الشفوية الموافقةأو   الخطية الموافقة :  الموافقــة
( من هذا العقد  أ  /3  م ) قر   قــحالملفي    صاص محدداً ت خا  لكل  ددحتالعقد و المحددة في اتفاقية  مدة  ال  هي  :  ة العقددم

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

 من الموقع .زءا"العقد تحديدا" على اعتبارها جا هيلع صأخرى ين أماكن
صرف على أي أعمال أو  لة ل خصص موالاألتعاب ل بد  صةال خ يف ة مدرجلا غلمبالاالمبلغ أو  يه : طيةايتاالح غلالمبا

 خالصة بدل األتعاب . يف اهنمكل ل لصفمن دنب د دحيو  دقتحدد بالعأخرى مات خد
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العمل  الموظف    :  الموظف يمثله صاحب  من  أو  العمل  لدى صاحب  الوكيل  أو  الممثل  أو  المستخدم  أو  الرسمي 

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

أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي   هي جميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء  :  الدفعات األخرى 
دفعها   مادية  قيمة  دفعها    االستشاري شيء ذو  االتفاق على  تم  التصريح  إلى  أو  ذلك  اآلخرين" ويشمل   "

على سبيل المثال ال الحصر وصفًا مفصاًل لهذه الدفعات وسببها   سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل 
أو نيابًة عنهم أو أي من    هأو نيابًة عنه ، أو من قبل استشاريي  االستشاري مباشر أو غير مباشر من قبل  

موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد  
أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من    االستشاري أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها واإلحالة على  

 جل تنفيذه فعاًل. أ
الممنوعة دفعت    :   الدفعات  أو غيرها  أتعاب وكالء  أو  استشارات  أتعاب  أو  المبالغ سواء كانت عموالت  هي جميع 

بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي شيء ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو  
غض النظر عما إذا كان ذلك تم من قبل االستشاري أو تقديم هذه األشياء سواء مباشرًة أو بالواسطة وب

نيابًة عنه أو من قبل استشارييه من الباطن أو نيابًة عنهم أو أي من موظفيهم ووكالئهم أو ممثليهم والتي  
تدفع إلى أي "موظف"  سواء تصرف بصفة رسمية أم ال ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض  

أو المفاوضات   االستشاري لعقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على  الخاصة بتنفيذ هذا ا
 التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعاًل . 

 
 

 العمل بالعقد   قاطن (:  2ـادة )ملا

على   دالخ  ن م  كلذ و وع  ر شملانفيذ  تاإلشراف  اع ل  مق  أو /وئيسي  ر ال  بمكتلم  يرد    يمإشراف  ما  حسب 
 ذا العقد.هي ف تحديده الحقاً 

 
 
 ان  مدن المعتللغة والقانوا  (: 3مـادة )لا

  نه يجوز أن اإال    ،ه  والشروط المتعلقة ب  سالتبما في ذلك جميع المرا  يـةبر علا  ةـغللابالعقد    ن و يك - أ
اير والتقاات  ميالك  لاو جدو طات  خطلما و   اتفالمواصن  كو ت بلر  حرر  الفنية  .وإذا  اإلنجليزية  لغة 

 . دمتعملا وه ةيبر علاكون النص بيقع خالف على التفسير و و   ربية واإلنجليزيةللغتين العاالعقد ب
القوانين واألنظمةست  -ب العتالو   ري أحكام   عقيتو لا   ندع  عقدال  عول على هذافلما  ةذنافليمات األردنية 

 وطه . ر ق شيتطب يرجع إليها فيو ه يعل
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 (:   الضرائب والرسوم 4المادة )
  صخي  اميف  ةكلمملا  يف  معمول بهاالألنظمة والتعليمات  او   ميع القوانينلج  ضع أطراف العقدخي -1

 لذلك في العقد . فًا لرسوم إاّل إذا ورد نص خالاو  بئار لضا
مة نظن واألنيالقوا  وحسب  عقدلا   عل توقيبة قمعجاالو ات  دار و لوابع اط  ومرستشاري دفع  سالاعلى   -2

 لمعمول بها .او  والتعليمات الخاصة بذلك
  داءكفالة حسن األ    (:5ـادة )ملا

ضمانة   األداءيقدم لصاحب العمل كفالة حسن    أنوقبل توقيع العقد    اإلحالةبعد تبلغه قرار    االستشاري على  
وتكون  العقدمدة  على أشهرثالثة ولمدة تزيد   وقيامه بكامل التزاماته بموجب العقد الهندسيةلتقديمه الخدمات 

معتمدة رسميا"وحسب نموذج   ماليةمؤسسة    أوصادره عن بنك  قبولة  الممن قيمة العقد    % 10  بنسبة  الكفالة
فيحق لصاحب العمل تمديدها على    الكفالةتمديد    األمرتطلب    وإذا (،  2الوارد في ملحق العقد رقم )  الكفالة

حسب متطلبات سير العمل، وعلى صاحب العمل   مماثلةلثالثة أشهر قابلة للتجديد لمدد    االستشاري حساب  
 .االستشاري من قبل المقدمة  النهائية موافقته على المخالصة ن الكفالة بعد ع اإلفراج

 
  األداء ستوى (:  م6ة )دـامال

وان  ة  المهني  الممارسة  تاياجباته المطلوبة على أعلى مستو و ري ببذل كل عناية ومواظبة ألداء  شااالست  زمتلي   -أ 
العمل بأسماءلم صوان يع  ختصاصه وخبرته ، ا  لاجم  في  الً ك  نيلؤهملا  األشخاص  ميستخد ات  ر بخو   احب 

 .   الهندسية تماخدلا يمدمون بتققو سي ينذلا ندسينهملا
ني لالستشاري ال يتفق والدرجة المطلوبة  لفاألداء المهني للكادر ا  ى تو سبأن م  ملوإذا ما تحقق لصاحب الع 

دة جديفنية  ر  داو ك  مدختسي  أن  االستشاري جب على  فعلى صاحب العمل إبالغ االستشاري بذلك خطيًا ، و ي
 شاري أنستاالى  لعو ا المطلب .  ذهو   قفتريق العامل بما يالف  ح الوضع وان يعيد تنظيميحصتلإذا لزم األمر  

  ةما له عالق   كلي  فأو من يمثله  ل  ب العماح نها أو يطلبها صأشه بهجلتي يو ا  لمالحظاتا  بارتعي االفخذ  يأ
 .  العقد اهذ ديم الخدمات الهندسية موضوعقبت

ع   -ب  االستشاري  تخلف  الخ  نإذا  بالمستامدتقديم  الفنية  ات  ذلوى  فيعتبر  جانر يصقت  كلمطلوب  من    ،   هبًا 
تصحيح األخطاء وذلك بعد  و   لتقصيرا  تالفيب  يلةفكاإلجراءات ال  اتخاذ  لةالحافي هذه  ل  ماحب العلصق  حوي

 .   ا العقدهذ نم (12مادة )لل تم اإلجراءات وفقاً تإنذار االستشاري ، و 
 

 : ريان العقد، المباشرةس  (: 7ة )دـاالم

 عقد : لا لان مفعو ير س  -أ 
 ين .قيفر ل القب من هعيد توقعري مفعول هذا العقد بسي 

 :                 مباشرةالريخ تا -ب
  خ ير ات  هيف  اً د دحم  ي االستشار   صاحب العمل إلى  هر دكتاب خطي يص  بجو في أعمال اإلشراف بمه  المباشر   متت
ا  ريخاتو   ةر اشمبلا الجهاز  عناصر  فيما  لمشر دوام  باالتفاق  أو  حاص   نيبف  العمل  طيا" خ  ضه و يف  ن مب 
البدء  شستالوا اري, وعلى صاحب العمل أن يراعي إصدار أمر المباشرة ضمن مدة ال تقل عن أسبوع قبل 

 بأعمال التنفيذ لغايات دراسة المخططات ووثائق العطاء و إبداء الرأي حولها .
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 االستشاري:   اجباتو  (:8مـادة )لا

 ( المرفق بهذا العقد. 1رقم ) قحلعليها في الم وصصمنوم االستشاري بأداء الواجبات القي 
 
 ة :يعر فلا دو قعلتنازل واال(:  9ـادة )مال

استشاري فرعي    أي  إلىيعهد    أن  أوالعقد للغير    ايتنازل عن أي جزء من هذ  أن  لالستشاري ال يحق     –أ   
ويحق لصاحب العمل   االستشاري عرض    أو نص على ذلك شروط الدعوة  القيام بأي جزء منه ما لم ت

 العقد .   ا( من هذ12المادة) ألحكاممن هذا القبيل وفقا"  يثبت العقد حيال أي تصرف  إلغاء
من صاحب العمل على قيام أي    مسبقة  موافقةالحصول على    االستشاري وفي جميع الحاالت على      -ب

استشاري فرعي    أييقدم لصاحب العمل المعلومات المطلوبة عن    أنعليه  و استشاري فرعي بأي عمل  
، وان يقــدم كذلك عقد التكليف الفرعي  إلنجاز مثل هذا العمل  مقترح من حيث مؤهالته وخبراته وكفاءته

عن جميع الخدمات   كاملة   مسؤوليةمسؤوال"    االستشاري الفرعي ويكون    االستشاري بينه وبين    ابرم الذي  
 مستخدميه  .  أوالفرعي  االستشاري تقصير ينجم عن عمـل  أوخطأ  يأالهندسية ، وعن  

 
 استطالع الموقع:   تايحر ت  (:10مـادة )لا

عة اجمر   ي ار شالستاعلى  فم  تصاميلوااسات  ر دلا  اددإع  لةرحم  لالخقع  ع المو التطاستم إجراء تحريات    اذإ
استطالع   تحريات  مطا  عمومقارنتها    قعمو التقارير  من  والتأكد  الواالواقع  ف  ع قبقة  جاء  التقالما   ر ريي 

الموقع,   استطالع  استشاري  مع  واستدعاء   امهنيبف  التخا  يأ  عن   لمعلا  بحاص  وإعالمبالتنسيق 
إ ومتابعة  األمر  لزم  إذا  الرأي  لبيان  الموقع  استطالع  بتحريات  قام  الذي  يلزم من    جراءاالستشاري  ما 

 ول .اقملاو  ممصمل والملعا حباص عم تالى المخططع تاليدتع
 :اإلضافية  تغييرات واألعماللا (:11مـادة )لا

من حيث نوعها أو مقدارها   ة  على الخدمات الهندسياً ير ه ضرو ا ر يعديل  ت   أي  ق لصاحب العمل إجراءحي -أ
تقدي طلب  و   هندسية  تامدخ  مأو  ب  متيإضافية   تبدال  على  واالستشاري   لمعلا  حبا ص  نياالتفاق 

 . ال اإلضافيةعمألاات و ر ي يغتلى تلك العاألتعاب التي قد تترتب 
االستز ليو   -ب الخطي  و   المطلوبة،ت  ديالعلتابإجراء    شاري تم  األمر  بعد صدور  مل ذلك  قبل صاحب   نه 

وتثبيت بدل أتعاب مؤقت لالستشاري عن هذه التعديالت وحتى يتم االتفاق على بدالت االتعاب   لالعم
  بالشكل النهائي.

 
 : ي تشار (: التقصير من جانب االس12ـادة )ملا

 :  ليةتالالت احاال ن م أي العقد اهذ ذيف نأثناء ت حصل إذا هعمل أداء  فيا" صر مق ي ار تشساالر بعتي  -( /أ12)
 الخدمات المطلوبة. ديموتق تجباوالوا لمعالي إنجاز  فمبرر غير  تأخير أي -1
يتنا  مدق -2 ال  بمستوى  ا  وأعراف  وأصول  بسعمال  أهمليسدنهال  ةنهملممارسة  أو  أداء  ف  ة  ي 

 ه. ممها
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من  (  6ة ) بالمادالمحددة    اتتعليمال  لك بذا  لفالين مخمالعا  يهمخدتأي من مس  عن تغييرف  لخت -3
 لعقد. اذا ه

 ل.لعما  صاحبالموكولة إليه بدون موافقة  ملمهاا نن ألي جزء ماطبالتلزيم من الب ماق -4
 روع.  للمشت األساسية ابلطتمليلبي ا  لمع ميدقتم يلتزم بل  -5
 .يهدائن الحلصة لص امخإلى  جأل ة، أويلما ةذي مالءعسر أو أصبح غير ا   -6

الو  الحاالت  من  أي  في  العمل  ا نملصاحب  في  عليها  إنهاء  أ/12)  ةر قفل صوص  أعاله  وجب مب   عقدلا ( 
 -ية:لاتلااإلجراءات 

 .  ةفالالمخ ويبصتا" ل( يوم 21ة ) لمد ةلهمنحه ع مم ري شاتسالل أول  إنذار جيه و ت   -: الً و أ
(  14)يتم توجيه إنذار ثاني له مع منحه مدة    ،  المخالفةستشاري  الا  يبة عدم تصو حال   يف   -:  ياً ناث

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

األداء أو    ة حسنرة كفالـادمصو   ب العمل إنهاء العقدحصالق  ح، ي  المخالفةاب  سبألا  إلزالة
منها المتبقية    جزء  األعمال  مع  يتناسب  ويقبما  ب  بإكمال  مو ،  المطلوبة    ة ط ساو الخدمات 

 . لخدمات ا هذه للقيام بمثاشاريين آخرين است  عهد إلىيأن  أو  ةص اخلا أجهزته
محاستتو   االبم  منقدم  املى  ع  ي ار تشسة  العقد  تامدخ  ه  إنهاء  أي م  لتاريخ  منه  حسوما" 

بدال الت  األتعاب  تفروق من  العم  يوالكلفة  المدة  ل  يتكبدها صاحب  المتبقية ضمن  للفترة 
بموافقة الفريقين   إنهاء العقد  المحددة في بدالت األتعاب و أي تمديدات صدرت حتى تاريخ

هذه    ن م(  ب/12)  لفقرةليـها باع  صصو نلجنة المل قبل ا  نم  ت الفروقاهذه    بساتحا  مـتيو ,  
 المادة .  

 
  العقد   ءنهاإ/ج(  12والخاصة الواردة في الفقرة )  ةئصاحب العمل في الحاالت الطار ق لحي   - :اً بعار 

 و بدون توجيه إنذارات , و تتم محاسبة االستشاري حسب ما ورد في الفقرة ثالثًا أعاله. اً ور ف
 
ستشاري  اال أنتهائها نا دعب العقد أو  امولة في هذالمشاألعمال  ذي تنف ءانثأ لمعلا  بحاصل نيإذا تب -ب(/12)

:-   
اكتشافها بدون إجراء حسابات تصميميه في  يمكن  عيوبًا وأخطاء جوهرية و التي    شفيكت  مل -أ

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

األخرى طعلا  قئاثن و م قد    أدت   اء  تغييراتلإ  يدؤ تأو  ق  ةي ساسأ  ى  ة  ور طعنها خ  جميند  فيها 
مبررة  يرة  كبزيادة    أو  ألمنشا  لىع ع لتكاليا  فيغير  عيق  نف  يعت  فيذنلتا  اءطمة  ذلك  ر بفان 
  األشغال العامة طبة وزير  اخمعمل بالم صاحب  هزته فعندها يقو جأو قبل االستشاري  ن  "مراصيقت
ي الخبرة و ذ   نممسؤوليته    ديدحتلة فنية  لجنويطلب تشكيل  ي  ر اشت سالا  ريصقت"  انيبم  ناكسإلاو 
 الي: لتحو االن لىع  صختصاالاو 

 ًا للجنةيسئر   -أو من يفوضه خطيًا  ةميكو ير عام دائرة العطاءات الحدم  -1
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 عن وزارة األشغال العامة واإلسكان وباً دندسًا منهم -2
 األردنيين  نيسندندسًا مندوبًا عن نقابة المه هم -3
 األردنيين   نيسدنقابة المهن يف ةيندسهكاتب المهندسًا مندوبًا عن هيئة الم  -4
 بة ساالمح  ناو من دي هندساً م  -5

 
  ع فات المعنية وتر جهالع  مشكلة واالتصال والتنسيق مال  داأبعة  وم هذه اللجنة بدراسة كافقت 

فإذا كان قرارها   ،ستشاري اال  ؤوليةتوصياتها إلى وزير األشغال العامة واإلسكان محددة مس
  ر صدي  يوبلعوان األخطاء  ع  ؤوليتهمسو ي  ر اشتسالاقصير  تل  ةبسنباألكثرية أو باإلجماع بال

قرارهزيو لا جميع    ي ر شاتس اال  ملزماً   ر  إياه  محماًل  و  التقصير  المالية  بمعالجة  التبعات 

 . جراء ذلك  

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

1- 
2- 
3- 

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

 العمل:  بحاقبل ص ن(:  إنهاء العقد م13ـادة )ملا
  ي فو    ،  /أ( 12ألسباب غير األسباب الواردة في المادة )  نهاء العقدإأي وقت    لصاحب العمل في   قحي
م تيوقف  لتا  دعنبالعقد و ل  عمالف  يقو تل  ( يوماً 30مهلة )  هيطع يو ستشاري  ر االقوم بأشعاي  ةل احلا  هذه

تي علية والخسائر ال فلاري عن التكاليف  شا ستالوتعويض ا  بةحاسمال  ريقةطعلى  ن  لفريقيا  اق بيناالتف
 . العقد اهذ ءإنها ةجنتي قد يتكبدها

 
 : االستشاري العقد من قبل  إنهاء -14المادة 

 .العقد اتفاقية ( يوما من تاريخ توقيع90خالل ) المباشرة  أمرلم يصدر صاحب العمل  إذا .أ
 .( يوما"من تاريخ استحقاقها60عد )له ب المستحقة بالدفعة االستشاري  بإيفاءصاحب العمل  أخل .ب
 قة اقتصادية تمنعه من االستمرار في تنفيذ العقد.تعرض لضائ أوأعسر صاحب العمل  جـ.

 
الدفعة    أو  المباشرة  أمر  إصدار يطالب صاحب العمل    أن  االستشاري فعندها على   له    المستحقةتسديد 
المدد    أيامخالل عشرة   انتهاء  العمل   وإذا  أعاله)ب(    ةالفقر أو    )أ(  بالفقرة  المحددةمن  لم يقم صاحب 

أو إذا اعسر صاحب   هذه،  أيامخالل العشرة    لالستشاري   المستحقة  الدفعة  وتسديد  المباشرة  أمر  بإصدار
تعويضه التعويض المناسب الناجم   طلبو العقد    إنهاء  لالستشاري فيحق    ،العمل حسب الفقرة )ج( أعاله

 . بموافقة الفريقين إالالعقد  اوال يعاد العمل بهذ ،من قبل صاحب العمل اإلخالل عن 
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 : مللعات صاحب ياولسؤ (:  م15مـادة )لا
 المحددة بموجب هذا العقد .   يدواعمال  ه فيل ةحقست ملت اافعدلاالستشاري باة فااو م -1

ري مع ثالث نسخ من وثائق عقد التنفيذ ، إال  اشتلديه إلى االسة  لوثائق المتوفر او   يم المعلوماتدقت -2
العقد    بموجب  يهالع  لو صحي التشار إلى االس  لكو ي  قئاثو    وأ  تاططخم  يأ  ميدقتب  ملزم ر  انه غي

. 
يمثلهمست -3 مهندس  االسوبيينه  ب   قيللتنس  ية  على  استشااليساعد  ولتشاري  ن  الحصول  في  ري 

 ه .الات المذكورة أعمعلو مال
  ن ي ذلا  هيفل ألي من موظعماريح الصت  يح الدخول أور اص على تل  ي الحصو ف  ي عدة االستشار اسم -4

 ستخدامهم .ا دقعلا بلطتي
 (. عقدال  اذه بجبمو  لكذ رغيى  لاتفق ع  ذاإال إ )  عقو ملع اال طتساي استشار  باعتأ  لبد عفد -5
عنالوم صاحب  قي -6 المقاولط  عمل  مكاتب  تب  ريق  المقيم    ازجهللقديم  لعمل اوقع  م  يفالمشرف 

المكاتب   هزة  ج ه و مزودة بجهاز حاسوب و طابعة و ماكينة تصوير وثائق ومثثؤ موتكون هذه 
  اهلتشغيها و الالزمة ل  ةمدخلا  ميدقتو   يف اذا لزم والتدفئة والتكي  يح صلا  فر صلاو   ءابر بالماء والكه

 .ما لم تنص وثائق العطاء على غير ذلك ة العملدم ةلتها طينصياو 
 من مباشرة مهامه. االستشاري يمكن  لأو بشكالمشروع بـكامل حدوده  موقع االستشاري تسليـم  -7

 
 مدة العمل : (:  16) ةداالمـ

الفعلية التي يستغرقها م  يه لتمديدات ا األشغال بما فيها    لمسلمشروع وتإلنجاز اذ  لتنفيل او اقالمدة 
يوافق   العمل  عليهالتي  استالمها حسب افضما صاحب  و  النواقص  الالزمة إلنجاز  المدة  إليها  ا" 

( من أ  / 3  رقم )  العقد  تقرير لجنة تسلم األشغال , وتمدد لكل عمل أو اختصاص محدد في الملحق
 العمل حسب مقتضيات العمل في المشروع. هذا العقد بمعرفة و موافقة صاحب

 
 عاب :تاأل  بدل(:  17ـادة )ملا

العقد    االمرفق بهذ  ( 3رقم )  العقد  قلحالم  بجو األشراف بم  ةلي في مرحر تشاسدد بدل أتعاب االحي -أ
 . بهذا الخصوص  22مع مراعاة ما ورد في البنود )ح , ط ( من المادة 

أو كلفة استخدام الكوادر  و/إلى تعديل على أجور    إذا حصلت ظروف أثناء سريان هذا العقد أدت  -ب
الفنية المماثلة للكوادر المطلوبة حسب هذا العقد , فعندها يقوم وزير األشغال العامة و اإلسكان  

على األجور , و يتم تعديل بدالت أتعاب الجهاز الفني   التعديلبتشكيل لجنة فنية لتحديد نسبة  
 رار من وزير األشغال العامة و اإلسكان ./ أ ( بق 3المحددة بالملحق رقم ) 

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

العمللحق  ي مناسعب  ادتان  صاحب  بخمست  نمب  دد  وإلحاقهم  أعمجهدميه  على  للتدرب  اإلشراف    الاز 
 .مهت اهم ومستحقتبروا عفيقين ويقوم صاحب العمل بدفر ال نيباإلشراف، وفق برنامج يتفق عليه 
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 ي:ار شستالوال معلا بحاص نيب ت(: تسوية الخالفا19ة )ـادملا

 - :عقد تتم تسويته باتباع اإلجراءات التاليةالا ذينشأ عن ه  قد نزاع أو خالف أي
 التسوية الودية:   (:19-1)

الفريقين  رإذا صد -أ التسوية  ةتسوي  يف  غبتهر ب   إشعار من أي من  على فالودية    الخالف عن طريق 
)دم  لال خ  رخآلا  قير الف من14ة  يوما"  تسلر ات  (  ي  ه ميخ  أن    موجه   إلىا"  يطخ  ه در ل  سر اإلشعار 

 ا . هفضر أو  الودية وة إلى التسويةدعل البقبو  اإلشعار
 الودية .  الدعوة إلى التسوية قبول  ق اآلخر على ريلفا  يوافق امالتسوية الودية عند إجراءات دأبت -ب
الودية   -ج التسوية  الفريق اآلخر  إذا    ،  إذا رفض  الفري  در   يأ   لسر ي  مل أو   ه اإلشعارجو   ذيلاق  إلى 

لم   التسوية الودية كأن  لبط  تبريع  ،  ةقر الف  همن هذ)أ(    لبندنة في ابي لما( يوما"  14دة أل )مخالل  
 .  كيمحتلا لحالة المباشرة في إجراءات ا  ذهه يكن ، وألي من الفريقين في

وفقا" لما   ة في نفس مجال أعمال هذا العقدمن ذوي الخبر   موفق واحد أو اكثر  الوديةيتولى التسوية   -د
الموفقين يجوز لهما أن يتفقا على أن يقوم   أولم يتفقا على اسم الموفق    وإذايتفق عليه الفريقان ،  

 شخص أو مؤسسة بتعيين الموفق أو الموفقين . 
معلومات   نيلزمه مأن يطلب من أي من الفريقين تقديم ما    الودية للموفق في جميع مراحل التسوية    -هـ

، وعلى الموفق أن يساعد الفريقين في التوصل    أخرى   أدلة ومستندات ووثائق وأي    وأسبابووقائع  
يسترشد    إلى وان   ، والحياد  باالستقالل  يتسم  بأسلوب  وديا"  الخالف    الموضوعية   بمبادئتسوية 

 والنزاهة والعدالة . 
 قفاتا ك  لذ ي ف املودية با ةيو ستلات بإجراءا قلعتي ام سريةى الفريقين والموفق االحتفاظ بل ع - و

 ق .ي طبتلا و ذ يفتنالألغراض روريا" ض  هشر حيثما يكون ن إال،  سويةتال
ق فاات  حبص يبإعداد االتفاق وتوقيعه و   ماقو الخالف وديا" ، في  ةيو لتس  قإذا توصل الفريقان إلى اتفا   -  ز

 .  امهل" املفريقين ملز ا من هعيقبعد تو  الودية التسوية 
،  الودية  التسوية  اءاتإجر تنتهي   -ح االتفاق  على  الفريقين  )  بتوقيع  بمرور  يوماً 30أو  قبول   (  على 

( يوما" من  60بمرور)  أوالطرفين للسير بإجراءات التسوية الودية و لم يتم االتفاق على الموفق ,  
خطي يصدر   بإشعاراتفاق تسويه أو    إلىتاريخ االتفاق على الموفق أو تاريخ تعينه دون التوصل  

خطي    بإشعار، أو    الودية   التسويةن الموفق يبين فيه انه ال يوجد ما يسوغ االستمرار في جهود  ع
 الودية   التسوية  إجراءات  بإنهاءالفريق اآلخر والى الموفق    إلى  أحدهماعن    أويصدر عن الفريقين  

الموفق   على  الحاالت  جميع  توصل    أنوفي  ما  بجميع  تقريرا"  ف  إليهيقدم  وبينات  وقائع  ي من 
 الفريقين مع محاضر جلسات التوفيق. إلىقيامه بعمل الموفق وتسليمه  أثناءموضوع الخالف 

الفر   ال   -ط   من  أن   يقينيجوز ألي   ، الودية  التسوية  إجراءات  أيي  ف  شريبا  أثناء   إجراءات   اتخاذ 
 . ة أو قضائيةميي تحك

 :  مكيـحلت(: ا19-2)
 إلى اللجوء    يتمفعندئذ    أعاله  (1-19المادة )  مألحكاتسوية ودية وفقا"    إلىفي حالة عدم التوصل   

 الساري المفعول.  األردنيتسوية الخالف بأسلوب التحكيم بموجب قانون التحكيم 
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 عديل التشريعات : ت  (:20ـادة )ملا

 ضنتيجة لتعديل التشريعات أو لفر الدولة   ةنخزيدفعها لب عليه  تر تع لالستشاري أي مبالغ إضافية يفدي -أ
 . تاصقانملا  ضو ر ع  إيداع دعو م  دئب جديدة بعار ض رسوم أو أي

 د إيداعوعد معب  ( أعالهأ)  قرةوالضرائب المذكورة بالف  رسوم لا  ن تخفيض رسمي على أي م  ى ر جأما إذا   -ب
 ستشاري .ن استحقاقات االم اتيضلفريق األول حسم تلك التخفل ها يحقندصات ، فعقلمناا ض و ر ع

 
 : ةاالخطارات العدلي -(21) المادة

القانونية وتعتبر    أوالعقدية    هماحق من حقوق    أيبين الفريقين لممارستهما    ةاالخطارات العدلية لتبادل  ال حاج
عدلي في    رالمثبت بهذا العقد بمثابة أخطا على عنوانه    اآلخرللفريق  فريق    أي مرسلة من  أي رسالة مسجلة  

 .  األحوالجميع 
 
 كام عامة : حأ (:22) ـادةملا

كتا   -أ  على  ) التأكيد  رقم  الوزراء  رئيس  دولة  )2113-1-11-6ب  تاريخ  وكتاب 3/1999/ 15(   ،)
ج/ )م  رقم  السلطة  وارد  الحكومية  العطاءات  دائرة  عام  مدير  تاريخ 1274/ -عطوفة   )

المعادلة الوسطية عند  18/12/2018 عطاءات الخدمات الهندسية   إحالة.والمتضمن االلتزام بتطبيق 
 ووثائق العطاء وعطاءات االشراف على تنفيذ المشاريع(. )عطاءات اعداد الدراسات والتصاميم

  .بالعمل المباشرةالمفعول عند   الساريةااللتزام بمتطلبات الكودات  االستشاري على   -ب
 مل والعلاب  حصال  كلي مه  عو ر مشذا البهة  لقلومات المتعمعلاو   اءت ووثائق العطاالمخطط  عيإن جم -ج

   .حب العمل الخطية على ذلكصاة فقمن األشكال إال بعد موا كلش ها بأيب ري التصرفاستشلال قيح
   ، عشرو معلي للفلا  ذيفنتلا  ةلحر م  يف  ءاطع لا  قئاأو في وث  طاتطاكتشف أي خطأ أو نقص في المخ  إذا -د

بإبالغ صاحب    أن  ي ار تشالسا  لىفع المدنهلمام  لعي  وأن،  اً ر فو عنها  ل  عماليقوم   من خالل  صمم  س 
 المصمم بخصوصها .ع ويتاب اءاألخط تلك يعةبن طع صاحب العمل 

التقيد باالى  عب  جي  -ه عطاء   قئاثو ليها في  ع  صلمنصو نتجات الصناعية املا واد و الم  دعتماالستشاري 
 . التنفيذ

روط  عتبار لدى تفسير شالا  فيذا العقد جزءا" منها وال تؤخذ  ه  في  واردةال  ويناعنلاشكل  ن : ال تناويعال  -و
 مضمونه. أو العقد 

 ينة . ر قالضى تقلما" قس وفبالعك سكعلاو   عمجال إلى ردفملا ةتنصرف صيغ -فرد والجمع : ملا   -ز
إفراد بند     -ح المبيعات ولن يتم  العامة على  المقدم الضريبة  السعر  المبيعات :  يجب أن يشمل  ضريبة 

 خاص بالضريبة.  
الت  ىلع -ط األدنى  البام  تال  دقياالستشاري  العقد  عاملينلاين  دسمهن لل  ةير هلشا  باتو لر لحد  تق  بهذا  ديم عند 

تحدد  عرضه  وكة  اف ضم  األردنيين  نيسدنهملا  بةانقه  والذي  واألرباح  المصاريف   ال  ي ر اـشسـتا  لإليه 
 . هرضع تم استبعادسيك ذل ندسين اقل من هملا ءاتـب لهؤالو ر  باسـباحت مو ــيقأو  كلذب ديـ قتي
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الداجال  بئةعت  حليلما  ي ار ستشالا  منلب  يط  -ي بحجم االلتزام لقة  عتملا(  5,    4,    3,    2,    1رفقة )مول 
 .وتحليل بدل أتعاب الكادر الفني الشهري والدعم المكتبيتصاص خاالسي ورؤساء  ؤسلما بالوضعو 

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

 االستشاري. 
اال   -م المهن  تاعليمتلاب  ماز لتالا  ي ر اشتسعلى  نقابة  عن  بيسدالصادرة  اإلنشائية   قلعتي  امن  باألعمال 

 نيكية وخالفها. اكيملاو كهربائية لية وار عماوالم
،  (788)   د في الموادر لما و وفقا"    رفلمشو اأ/ و  ممصملا  سندهملية لوننالقاية و لمدنكون المسؤولية ات  -ن

ا  ذ ه  د في ير عن ما  ر  بغض النظ  1976  نةسل(  43م )رق  األردني  ينمد ال  ن نو قا( من ال790(، )789)
 ص. صو خ لابهذا  العقد

لصاحجي -س بمهندسر لما  ن ع  االستعاضة  لمعلا  بوز  التخرج  ديح  يناقبين  ثي 
 .مطلوبةت الصااصتخالا لجا م يالمختلفة ف  ندسةهت الصاصاتخي اف

زمة ال لا  باألعدادفًا  عمل كشالوأن يقدم لصاحب  ة  زماللا  قيملما  زاهالج س إعداددر ي  شاري أنى االستلع  -ع
األشغاليفن ت  امجبرن  عم  منةاز تم تعيين  ل بق  نم  ذ  الجها  ادفر أ  المقاول ويتم  ا حب  سحز  هذا   للعماجة 

العممبقة  سم  ةقوافبم  ةيقيقالح النظر في أعدادل، و ن صاحب  الحاجةلجهاز  ا  يعاد  وذلك    كلما دعت 
الفريقينأو    تهادزيب بموافقة  و بإنقاصه  حاجةحا  في،  ما  لة  إضافية  اإلشراف   زاهجن  لمشروع ألعداد 
وموافقتهذ ب  لمالعاحب  ص  عتناقاو مقيم  لا بدل   متي  ، لك  وتدفع  هوتعألا  التعيـين  ما  حسب  ن مبي  اب 

 .لعقد ا  ن هذا( مأ-3م )رق لحقبالم
 دفعات األخرى:ل ا -ف

 اهدفع   ي األخرى" والت  يع " الدفعاتمجب  د مرفق بهذا العق( ال4)  د صرح االستشاري في الملحق رقم قل -1
إلع  قافتالا  تم  وأ دفعها  الى   " تقخآلى  االستشاري  وعلى   ،" و يدرين  لهذهالً صمف  اً فصم   ت لدفعا ا   
ه،  نع  بةيان  أوه  بلق  منر  اشبم  غير  وأ  اشركل مببش  دفعستت  نكا  وأ   هاعتم دف  سواءوسببها    رى خألا

  ك ذلو   ،مهي لثمو مأ  ئهمالهم أو وكمن موظفيي  و أأ  مهنع  بةنياباطن أو  بل استشاريين من الق  أو من
سها ودة نفزالم/ ا  ة المناقصةقد أو عمليعلذا اه  ذيى تقديم العروض الخاصة بتنفلإ  عوةديتعلق بال  اميف

اإل المأ  ي شار ستالالى  ع لة  حاأو  إلتجر تي  لا  تاضفاو و  منأقد  لعا  امبر ي  ,جأ  و  فعاًل  تنفيذه   ا مك ل 
 ى دفعات أخر   يأ  دو جو   ن ع ر  و فلا  ى لع   ل و األ  قلى الفري خطيًا إ يحاً صر ت  مدقي  نأب  ستشاري اليتعهد ا

 فعدمه بالقيا  ك بتاريخذلو   ى خر ات األعفذه الده  بسبل  الً مفص  ي ذلك على سبيل المثال وصفاً ف  امب
 .الً أو  ثدا يحمهيع أبالدفه ملزاإ يخر تا وأ

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

 . لعقدن ا( م/أ12)  دةمالا صوصنة اعمع مرا د قلعا  اهذ هينن يأ -أ
لحقمستال  لغمباال  نم  مصخين  أ -ب بالستشة  مبلغ )  ي و اسي  اً لغمبد  عقالا  هذب  ج و ماري  ضعفي( 

 . الدفعات الممنوعة 
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االستش  نأ -ج إ  ي ر ايطالب  يدفع  افلاى  لبأن  مبو اسيًا  مبلغ  رو فلا   ىل عو   لو ألريق  ضعفي(   (   غ لي 
  ة ب جاتى االسض عل بلة للنققاالر  موافقته غيذا البند به  موجبب  ي ر عات األخرى ويقر االستشافدلا

 . ةبلطاالم  هذه للمثة ريو الف
 األول تقاضيها قللفري يحق لمبالغ التيا وعملفريقان بأن مجادناه ، يصرح أ( 4ع/قرة )مراعاة الف عم

 عات األخرى.فدل ا لغامبع مو ( مجعفيض)    زجاو تي نل( 2ع/) ةر قفلا بموجب هذه
ااو ي -3 يأ  على  ستشاري الفق  جميمّ ضن  يبيااقتفالا  عن  التي  اال  رمها ت  أو ن  طلباا  من  يينر اشستمع 

ى ل ع  اله  ( أع2ع/( و)1ع/)  تقرافال   ي ة فدثلة لتلك الوار امم  داً وا م  قدلعا  ذاه  خصي  امي، ف  نيز مجهال
 هذه تنص    ن أ  ا ( ، شريطة مهيلإ  ر تين المشار قفلص ) او صن  ن ع  ا هتدش  يف  ادهذه المو تقل    أن ال
صر المو  الفري  احةاد  حق  بتعلى  األول  هذه  أ  يذنفق  مباالمو حكام  بشر اد  أحة   ءالؤ هن  م  يق 

  خ سنلفور بلى ا ول عاألق  ريالف  دو يز ستشاري أن  اال  دهع يتا  كمن.  لمجهزيا  أو ن  اطبلا  نمن  ييشار االست
 اد. المو   هذهعلى  ةلميثبت أنها مشت امبو  اوقيع عليهتلا ـردجمب تايقافتالا ههذقة ألصل مطابو كاملة 

 تفعان الد م  يى أعلة  يروعشملا   ةضفي صف ه يادة أعالملاص أن يتذرع بأن نص  خي شيجوز أل  ال -4
يها في لع  ص و صل المناألو ا ، وأن حقوق الفريق  عهالنافذة تمن  ةمظناألو   ينانقو ال  تناك  ذا إ  ى ألخر ا
أعالال هيمادة  إ فاضإلاب  ه  أية  قدو قح  لى  أخرى  ا  بتر تت  ق  تجاو ألللفريق   أي  أو  ي ر االستشا  هل 
 مملكة. ي الالنافذة فة ظمن قوانين واألر بموجب الخآرف ط

 .  دلعقا  اذاء هحتى بعد إنه بهل عمالم يتو  اً ير اس هاراتفق عاله بجميعالمادة أ قى نص بي -5
 دفعات الممنوعة : لا   -ف

ن "  مي  أبدفع    يعد  دفع أوب  قم ي  ( بأنه لم5قم )ي الملحق ر ف لو األ  قيصرح االستشاري وتعهد للفر   دقل -1
سواء   وعةممنلا   تعافالد أوةً ر شبام  "  قبل ظنلا  غضوب،  ة  سطواال ب    من  تم  قد  ذلك  كان  إذا  عما  ر 
اابًة عنه أو  ين  أو  اري ستشاال أو   مهموظفي  من  يأ  وأبًة عنهم  اين  طن أو ابلا  نم  نييتشار سمن قبل 
أوئالوك الإل  مثليهمم   هم  األر فى  ذلول   يق  المثى  عل ك  ، ويشمل  الحصال السبيل  "مو   ر  ف"  ظأي 
فيذو ،    ال  مأ ة  ميرسة  صفب  فيتصر   كان   ا إذ  اعم  رظلنا  غضب تقديم با  قتعلي  املك  إلى  لدعوة 

على االستشاري   ةلاحإلفسها أو ان  اودةمز لا/    ةصقانية الملقد أو عماصة بتنفيذ هذا العخالروض  الع
 قومي  ال  بأن  ري اشتسوتعهد اال  امكه فعاًل ,  يذنفت  أو من أجل  دقعلا  رام بري إلتج  يأو المفاوضات الت

سواًء أكان  و ة  واسطلدفعات سواًء مباشرًة أو بالا  ذهل هثم م  ديتقب د  يعن  أ  أوة  وعمنم ت  ادفع  ي أيم  قدبت
 مثليهم م  هم أوئال أو وك  مهموظفي  من  يأ  وأن الباطن  م  نيتشاريسا  وأ  هسفشاري نتقبل االسذلك من  

 . فيذهتنو أده تمدي وديده أو تجا العقد أهذل دييتعلق بتع اميف" ظفو م" ى أيإل
  ن أة  دالما هذه  ( من  1ف/حكام الفقرة )بأل  إخال  وأ  فةي مخالأ  ثو دح  ل ا ح  يف  لو ألا  يقر ق للفحي  -2

 : هيار تخاو  محض حريتهب كلذو  اهعميج و أ ةاليتلات ايتخذ أيًا من اإلجراء
 العقد. ن  /أ( م12دة )لمااص عاة نصو ا ينهي هذا العقد مع مر  نأ -أ

من  نأ  -ب ا الم  يخصم  لقحتمسلبالغ  هبم  شاري ستالة  )او يس  مبلغاً   قدلعاذا  وجب   غ مبل(  فيضعي 
 الممنوعة. ات عفدال

إلىي  نيطالب االستشاري بأ  نأ -ج   غ اوي ) ضعفي( مبلـسي  غاً لبم  رو فلا  وعلى  يق األولفر لا   دفع 
العفدلا و نممات  بمار شتاالس  رقيوعة  هذج و ي  البنب  غد  ا  للنقضلقا  يربموافقته    على   ابلة 

 .ةبطاله المهذ مثلل يةر لفو ا ةابجاالست
يها ألول تقاضق اير فق للحيلتي  ريقان بأن مجموع المبالغ افلا( أدناه ، يصرح  4ف/مراعاة الفقرة )  عم

 ة. عو نالمم تاعالدف غلبام عمجمو وز ) ضعفي( ايتجن ل( 2ف/) ةر قفلاه هذ ببموج
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االسو ي  -  3 االا  ميعأن يضمن ج  لى ي عر شاتافق  مييار شستالا  مع  يبرمهالتي  تفاقيات    أو   لباطنا   نن 
الفقر ثلمما  داً والعقد ما  ذاه  خصي  مافي،    نيمجهز لا ه ) ( أعال2ف/و)(  1ف/ات )ة لتلك الواردة في 

 ه إليهما ( ، شريطة أن تنص هذ  راشملا  الفقرتين  صو صن  نع  اهدتش  يف   دموالاهذه  على أن ال تقل  
ح  راحةص  موادال األق  على  أحكام  تنب  ولالفريق  بر باشم  الموادهذه  فيذ  الء هؤ   من  أيق  حة 
بنسخ    فورلا   على   ل و األ  الستشاري أن يزود الفريقاهد  يتع   ام. كنيهز مج الو  أ  طنباالمن    ريينشاتالسا

 . مواد ال  هلى هذع ةمشتمل اهبت أنث ي بماو ليها عالتوقيع  در جمب تايقفاتالا هذه لصة ألقلة ومطابكام
ت فعالد اأي من   لى عية  وعشر مال ةفصي فاله يضة أعادملاز ألي شخص أن يتذرع بأن نص و يجال    -4

 ل المنصوص عليها في ق الفريق األو و نظمة النافذة تمنعها ، وأن حقألاو   قوانينالت  ناك  ا ذإ  ةعو نملما
ي أو أ  ي تشار سالاألول تجاه  ا  قللفري  بتد تتر رى قخأ  وق قحلى أي  إ   ةف اإلضبا  يه   هالعأ    ةلمادا

 . ةكللمما ذة في فلنااواألنظمة  ينانقو ر بموجب الآخطرف 
 .لعمل به حتى بعد إنهاء هذا العقدتم ايو  سارياً  اتهار قف عيمجب هالدة أعماقى نص البي -5

 
 رار المخالصة : قإ  (:23ـادة )مال

إقرار مخالصة يثبت فيه   لمعي صاحب الطعيأن    ئيةنهاللدفعة اا  فشك ل  هميدقت  لاح  ي ر اشاالست  على
ك ال  شفأن  يشكنهائالدفعة  ليهائنلوا  ةملاكالالتسوية    لية  العقدالمس  غلاالمب  عيجمة  بموجب  له  ،    تحقة 

ه  ذه  بموجب  حقة لهستتشاري للمبالغ الماالس  ضقب  عدب  إال  ل إقرار المخالصة ري مفعو يشترط أن ال يسو 
 .    ةعفالد

 اإلشعارات :   (:24دة )امـلا

شاري  ستاال  قومي  تيلاك  لتو   ي ر شاتسالا  مل إلىالع  ها صاحبر ديص  تي الغ اإلشعارات والمراسالت  لبت
ئيسي ر لاتب  كملى ا دل  أو بإيداعها  العقد إما بالبريد المسجل  ألحكام  بإبالغها إلى صاحب العمل وفقاً 

 تاليًا : هديدحت غاية ويتملا هذله قريف لك نهيعيآخر  ن او أي عن إلي  أو بإرسالها ل فريق منهما،لك
 

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

  .................................................................... ........................ 
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 ( 1ق العقد رقم )حلم

 ة اإلشراف مرحلبات االستشاري في جاو 
 

 : اإلشراف زهاج -1
ة بالملحق رقم  والشروط المبين  تحسب المؤهال  عشرو ملألشراف على أشغال ال  توفير الجهاز الفني  ي ر االستشا  ىلع
  ر يغئم ولألجهزة المساندة و اد  لكشبلألجهزة المقيمة    ةر بخلا نوات  سواألعداد و   رداو ك لاهذا الملحق  ي  يحدد ف( و أ/3)

 .سيرئيلاتب المكدعم إلى  المقيمة إضافة 
 : لتنقـــالتا -2

االستشاو قي ا  ي ر م  السيارات  لتناللبتوفير  المقي  التقزمة  المكتبو   مجهازه  المقيم وأجهزة  االيت ، و غير  تشاري  سحمل 
الم إذا لسا  هذهالوقود والصيانة لجميع  و   نيقاو أمين والستلا و خيص  ر تلاو   كر ا ملجوام  سو ر لاو   فير اصجميع    يارات إال 

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

 دقـليهـا فـي دفتـر عع لمنصـوصا مهـام )المهنـدس(ويقـوم بإدارة جهــاز اإلشـراف  المكـتب الرئيسـي مسـؤواًل عـن  كون ي
 يرئيســــتــــب الكملا يســــزم مــــن مهندالالــــ ددعقــــد، كمــــا يقــــوم بإيفــــاد العــــال اذهــــو الموحــــد للمشــــاريع اإلنشــــائية  قاولــــةملا
ى لــع عــت الحاجــة أو كــل أســبوعيندفتــرة التنفيــذ كلمــا  لشـــروع خــالملاة ر ـاـــيلز باألعمــال الجــاري تنفيــذها  صينــــختمال

نـة لمهاارسـة مم توياتسـم وى مـنتسـم ىلنه ينفذ حسب أعبأشروط و للل ومطابقته على تقدم سير العم  قياألقل للتدق
 .ةير شهال ريرالتقان ـمض ته الزيـاراـذه ـنـرًا عياالستشاري تقر  مدى أن يقــلع

او و   المخططات  مراجعة -4 العطاء  الر ممقدلثائق  وإبداء  المصمم  قبل  من  صاح  أية  إلى    يخص ا  ميف  العمل   ب حولها 
ل  مالع  حبايغ صبليه تعلف  صنواق  وأ  بو يعأي  ف فيها  تشاك  رة وأثناء التنفيذ، وإذا شابملا  فيذها قبلنت  ةليبوقا  اهموليت ش
 ذه العيوب والنواقص. في هاللتيًا نها خطع

  ت اهيجو تو الموحد للمشاريع اإلنشائية   لعقد المقاولة  قاً ًا وطب نيشروع هندسيًا وفملاب متطلبات  سح  اإلشراف على التنفيذ -5
العمل  مصمملا  عيق مسنتلا و   لمعالب  احص أي تعديالت رئيس  من خالل صاحب  إجراء  ال  يه قبل  , و    يمامتصعلى 

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

 الزمه لتنفيذ األعمال.
 . لاو مقلا ل بن قع مقو ملا  لىعاألبعاد  ثبيت يق في صحة تدقتلا -7
قتها  ابوأي مواد أخرى والتأكد من مط  ة ناواإلسفلت والخرس  مة على الحصمة ز المخبرية اللا  اإلشراف على الفحوصات -8

ك  ذل وكة  د تحتاج إلى معالجق  أي عيوب  نع  لو ابليغ المقوت  األشغال  ى و تسى ملة ع ظ فاحملل  اهواصفات الخاصة بلمل
   ( من هذا العقد.10وفقًا لما ورد في المادة ) لموقعستطالع ات اافحوص ة سالمن مد أكالت

بتقدم  اً مه علذ وأن يحيطيف تنال المعأب ةعلقتمال رمو ألا  يفل معال رسي ءناثأ ملالع بمع صاحر او تشاالستشاري ال ىلع -9
 سير العمل.
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 ما يتعلقيف  ةبسالمناات  يصو والت  لملعا  بلصاح  ةينلفا  ةر و شلما  بل المقاول وتقديمق  نلمقدمة ما  ةمقترحات الفنيلا  سةار د -10
 ميات.كلاول دااصفات وجالمو المذكورة في  تنايعلاو بالمواد 

والتدقيق على   -11 الكيل لألشغال  اإلشراف  أي    لو بقحيث  لتوصية من  او   قاول،ملا  مع  قنسيالتبة  ز لمنجاإجراء  أو رفض 
 نجزة.ملاأجزاء من األشغال 

الدقدت -12 الدفع  واليق كشوف  للمواص هتقباطممن    أكدتلا  دعب  ع فلدل  اصديقهتو   ،ولاقمللة  ئياهنورية  الفا  والشروط  نيفات  ة 
 التعاقدية. 

العطاء، ودراستها    يف  ةواردذ ولم تكن  يفن اء التنثأ  جدتتس  دي قالت  ةديدالج  األشغال  رسعاوضة المقاول في أااقشة ومفنم -13
 دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية. وفقا للفصل الثالث عشر من  مز وإجراء ما يل اهلوتحلي

 األشغال ة  عب وطبي اس تنق األصلية لتثائو والت  طاخطمزمة على الالال  تاليدعتلا  ية وإجراءر ييغتلا  وإعداد األوامر  سةار د -14
 . لصاحب العممع  قي سنتلاوب ،ا" للفصل الثالث عشر من دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائيةقفو ة دديجال

الفنيأيم الر دقت  -15 ن لصاحب العمل لبيا  ةر و شملوإبداء النصح وال  و اقملاو مل  عال  بحاص  نيبقع  يفي أي خالف قد    ي 
متل  العمب  وتمكين صاحالصحيح    قفو الم يتم    ،عوضو الم  ةابعمن  العمل  مدة  انتهاء  بعد  الخدمات  هذه  تمت  وإذا 

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

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

 . لعمال بحصال وتقديمها
حسن األداء ، وإبالغ   ةلافيد كحاجه لتمد  ن و دإصالح العيوب  بفترة اإلشعار    ءاتهـانقبـل    علـى األشغالكشف  قيـام باللا -18

  ، اإلصالحات  إنجازعد  ب   األداء  ام بتحضير شهادةلقيا   ثم  ديلبتأو ال  اإلصالح  د تحتاج إلىق  لن أي أشغاع  لو اقمال
او  على  كذلك  باإلشراف  تحأ  أيلقيام  فتريشالما  اجهاتشغال  أثناء  العيوب  رةع  بإصالح  نو اكمهما    اإلشعار   اعهن 

 .على أن ال تزيد عن ثالث زيارات بلاقم ون دب اهيعتوطب
الال ـجالحتفـاظ بسا -19 التقاريـر  ف  ةـيمو ييـة والر و دت  اـهيمبينـًا  الملمعاو ول  مقالاجهاز    ددـس وعقطل ا حالـة    د او ـدات وكميـات 

أشغر بمخلالفحوصات  او   عوقلماإلى  رد  و تـ  يـتلا وأي  التقارير  مخ  نس  خمس  يمقدوترى  أخ   ال ية  وتقارير ة  دوريالن 
 . مللعاب  حاص إلى تااعجتمالا

 ل ما يلي :مشت نأ  شهرية علىلا التقاريرمن   خس( ن3) إعداد وتقديم -20
 . بالتقاطهال و اقمال ف صور الفوتوغرافية التي يكللا −
 . روعمشيخدم أغراض ال اماألحوال الجوية بقرير موجز عن ت −
 يم.قلوا ب سلنا حيثيل من فصالتب يخهلتار  نجزةاألشغال الم −
 ل المعتمد.معلبرنامج ا نيبو  ةقهو حاصل حقي امل ومقارنه  معلاسير تعليق على لا −
 يخه.وامر التغييرية الصادرة لتار األ −
 . ةجلاعووسائل الم تمعوقا لاو   صقاو نلاو  لكاشملا نابي −
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 محضرة. لا دا لمو وابالمعدات المستعملة  شفك −
 .وامهمدو ن ييد العلعمال االمهرة و ا أعداد العمال  −
 تاريخه. ل لمن قبل المقاو  ةمللدفعات المستا −
 . تااصفو للم  ةفلاخملا  ذة بخصوص الموادمتخلاا واإلجراءات هعلي ليقعتلف بالفحوصات المخبرية واشك −
 ن (.ميقيمالن ) يأعداد المهندسين والفنيين العامل −

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

 : ةظحالم

المتطلبات   خاصة تطلبت ظروف العمل متطلبات    إذا  -1 الواجبات فعلى صاحب العمل تحديد هذه  ولم ترد ضمن 
 .  االستشاري وواجبات 
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 (  2قم )ر لعقد ا ملحق

 حسن األداء  ةوذج كفالمن
 

 .......................... ..........تصادية الخاصةسلطة منطقة العقبة االق السادة : إلى
 
 …............................ ................................  رفنارنا إعالمكم بأن مصسي

 
 .......................................................... ي ر اشت سالكفل بكفالة مالية، ا دق
 

 متنزه المدينة  مشروع على تنفيذ الخاص  باإلشراف  ( 2120/هـ/8): رقم طاءعلا صو خصب

 

 العقبة -تنفيذ مشروع متنزه المدينةب( الخاص 2021/هـ/7عطاء رقم )ى: علمتعلق باإلشراف لا
 
 . يندأر  ناريد( ...............................: )بلغمب
 

مقلذو  األداء  اك  حسن  كفالة  المضلبل  لشروط    تامدخلايم  د قبتري  شاستالا  زامتان  وفقًا  لإلشراف    الخاصة  عقدالالهندسية 
 أعاله .ء اعط الب
 

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

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

 / مصرف: ......................................... ليع الكفيق و ت
 
 ........................ ــع: ........ـــــفـوض بالتوقيملا

 
 ـــــــادة: ............................. شهـــور و ضحب

 
 تـاريــخ: .................................................. ـلا
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 ( 3) مقر   عقدال قحلم
 الستشاري في مرحلة اإلشراف  اأتعاب  بدل

 

 ز اإلشراف المقيم: اهجل أتعاب دب   -1
للرواتب األساسية ومت شهرية شاملةالدب  ت وضريبة وبدال  يعاعويضات وضمان اجتمتإجازات و   من  هاعب تا ي، 
 ظورة. منف غير رينقالت وبدل إدارة وأرباح ومصات
  م دع   ل اح  ي فو   ( أيام 3شرف تتم إجازته لفترة تزيد على ) ملا  زاهأفراد الج  بديل ألي منر  فيتو لتزم االستشاري بيو 
 . أ ( / 3الملحق رقم ) ت في ددح اكم ينز اجالمرف شمال لجهاز ا أفرادة بدل أتعاب فم كلسحك تلذب همايق

 .ة بهااص لخاف شو لكم ايقدتريخ ات ًا منمو ي( 30خالل ) لمالع بحام تسديد جميع الدفعات من قبل صتي -2
حب بين صا  تفاقالا  بعد  يسرئيلا  بتكمالو  أقع  او م لا  نمل  ي كف  ت أتعابهالدبم تخفيض أعداد الجهاز المشرف و تي -3

وإذا لم يتم االتفاق   ،مشاريع المختلفةلا  لعمل فيا  رسي  مدقء اإلنجاز الفعلي وتي ضو فلك  ى ذ لع  ي تشار ساالو   للعما
 يحتفظ االستشاري بالجهاز الفني كما ورد في العقد لحين حل الخالف.  ،بين الفريقين

 لدفع: ا ةيقر ط   -4
  ةليط  ةمثابت القي   ل دبلا ويكون هذا  ل مدة العمللكام  قطوعري ملغ شهبمكي  سلرئيالمكتب ا  فع بدل أتعابدي -أ

الملماة دعم  ضاء مدانق  بعد, و (  أ/3)  قمر   حقملالي  فردة  ا لو لمكتب والدعم ا  ةدحدلما  ةدملا حددة في  كتب 
 ما يلي: ل اقز وفأعداد الجها يضف خت ببسب شهري ي المكتبم الالدع ةيميض قنفس الملحق يتم تخف

 
 

 عم للمكتبدلا ةنسب
 

= 
  يمة الدعم للمكتبإجمالي ق

× 
 

100 % 
  ت امبيعلا وضريبة يةطلغ االحتيااالمب دون مة العطاء يق

    
الدعميفتخلا قيمة  على  ني ر هشلا  المكتبي  ض  ال=  المكسبة  رو تدعم   × الكابي  يتالذ  الشهري   ادرتب  م ي 

 . عنه ناء ستغاال
بالعطاعتتبأي أعمال    امقيالي  ر تشاساال  وعلى   و  األشغالتسلم  ه بعد تاريخ  يلع  قوم باألشرافلذي يا  ءلق 
  ة لبأن يحق له المطا  دون   *  ال تزيد عن ثالث زيارات  أنعلى    العيوب  بإصالح  األشعارانتهاء فترة  لحين  

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

ن وتكو أ (    –  3في الملحــق رقـم )وارد  لا  لو دجال  بسإبقائه ح  ىلفق عتملا   ميمقلهاز الجا  دفع بدل أتعابي  -ب
 ع .ذ المشرو ينفت ةد ة مليط ةميلقاتة ابث تالدلبه اهذ

 

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

 اإلشراف في مرحلة  االستشاري بدل أتعاب  
 

 المجموع بالدينار 
 رقمًا وكتابة

البدل الشهري 
 بالدينار 

 رقما" وكتابه

 المدة 
 بالشهر 

 رقم ال الوصف والخبرة والكوادر  العدد 

  27 
سبع 

 وعشرون 

1 

 واحد 

مــدير مشــروع مؤهــل جــامعي فــي  مــدير المشــروع:
الهندسة المدنية خبـرة ال تقـل  الهندسة المعمارية او

فـــي مجـــال االشـــراف او التنفيـــذ  وات( ســـن10عـــن )
 سنوات في مشاريع مشابهة سبع(  7 ) منها

 

1- 

  27 
سبع 

 وعشرون 

1 

 واحد 

 

ــة  ــي الهندســـ ــامعي فـــ ــل جـــ ــع: مؤهـــ ــدس موقـــ مهنـــ
ــة وانشــــاءاتالمدنية/ ( 7خبــــرة ال تقــــل عــــن ) ابنيــ

ــن ــا  واتسـ ــذ منهـ ــراف او التنفيـ ــال االشـ ــي مجـ ( 3)فـ
 مشابهةسنوات في مشاريع  ثالث

 

2- 

  27 
سبع 

 وعشرون 

1 

 واحد 

 

ــ ــل جـــ ــع: مؤهـــ ــدس موقـــ ــة مهنـــ ــي الهندســـ امعي فـــ
فــي  ســبع ســنوات( 7المعماريــة/ خبــرة ال تقــل عــن )

ســنوات  خمــس( 5)مجــال االشــراف او التنفيــذ منهــا 
 في مشاريع مشابهة

 

3- 

  27 
سبع 

 وعشرون 

1 

 واحد 

 

مهنــــدس اختصــــاص كهربــــاء: مؤهــــل جــــامعي فــــي 
 ســنوات( 7الهندســة الكهربائيــة بخبــرة ال تقــل عــن )

ــذ م ــراف او التنفيـ ــال االشـ ــي مجـ ــا )فـ ــس( 5نهـ  خمـ
 سنوات في مشاريع مماثلة

ويتم تحديد تاريخ مباشرة مهندس الكهرباء باالتفـاق 
 ما بين مكتب االشراف وصاحب العمل 

 

4- 

  27 
سبع 

 وعشرون 

: مؤهل كلية متوسطة وبخبرة ومساح حاسب كميات واحد  1
 في حساب الكميات سنوات( 10ال تقل عن )

اريع  سنوات في مش خمس( 5منها ) والمساحة
 مماثلة 

5- 

  27 
سبع 

 وعشرون 

 2 

 اثنان

مراقب فني: )فني اختصاص مدني( مؤهل كلية  
( سنوات في مجال  10متوسطة وبخبرة ال تقل عن )

سنوات على   خمس( 5االشراف او التنفيذ منها )
 مشاريع مماثلة. 

6- 
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  27 
سبع 

 وعشرون 

 1 

 واحد 

 

مراقب فني: ) فني اختصاص كهرباء ( مؤهل كلية  
( سنوات في مجال  15طة وبخبرة ال تقل عن )متوس

سنوات على   خمس( 5االشراف او التنفيذ منها )
 مشاريع مماثلة . 

 

7- 

  27 
سبع 

 وعشرون 

1 
 واحد 

فني مختبر: مؤهل كلية متوسطة وخبرة ال تقل عن 
 ( سنة في مجال فحص المواد 5)
 

8- 

  27 
سبع 

 وعشرون 
--- 

 -9 دعم المكتب الرئيسي 

 
 (     27ول إلى صفحة )     المجموع منق

 المبيعات  العامة على ضريبةال غير شامل  لإلشراف اإلجماليةقيمة العطاء 
المجموع كتابة :  

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

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

 مالحظة : 
دارية غير المذكورة أعاله أو طباعة جدول آخر مماثل شامال" جميع  يمكن لصاحب العمل إضافة الكوادر الفنية واإل   -1

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

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

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

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

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

 
 خاتم وتوقيع االستشاري                                                                                  
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 ( ب / 3رقم )  العقد قلحم
 ف را شاإل ةلحر م يف ي ر ل أتعاب االستشابد خالصة

 

 قول مننم وصف لا رقملا
 حه فص

 ية لايمة اإلجمقلا
 بة اتك ار نيد سلف

غير شامل الضريبة العامة  ة اإلشراف  فلك -1
 على المبيعات. 

 

    

المبيعات   -2 على  العامة  الضريبة  قيمة 
 ( % 16نسبة )

 

    

االجمالي بما فيه قيمة الضريبة على   -3
   المبيعات 

 

    

 ارن( دي مجموع رقمًا:  )                        لا
 
 
 ………………………………….………جموع كتابة ………………………………………………ملا

 
   يردنأينار د …………………………………………………………………………………
 
 ………………………………..………االستشاري: …………………………………………… مسا

 
 ..…………………………فة: …………يظلو ا…فوض بالتوقيع: …………………………………ملا

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

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

 
 ي شار ت االسع م وتوقيتاخ                                              

 
 
 

 -مالحظة : 
       بةتاوك اً مرق ر ناديالب وعجملمان يدو -1
 . دنبلا اذهب طشي  عير اشملعض ابية لتراثالبيئية وال تاسالدرا يذفتني حال عدم الحاجة لألشراف على ف  -2
  في حال الحاجة ألي مبالغ احتياطية فيتم تعبئتها من قبل صاحب العمل ضمن هذا الجدول . -3
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 (4ق العقد رقم) ملح
 خرى ألاقرار متعلق بالدفعات إ 

 
 ناه………………………………………………………………دأ ر أنا الموقع إمضائي وخاتمي فيق أ

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

…………………………………………………………………………………………….……… 
م  أحكا( وعماًل ب2ة  )عــيلهندسا  تلخدماعقد ا ل   روط العامةشلا  نم(  ع/22)  مق ر ة  داما قد اطلعنا على ما ورد تحت الننأ

إقرار نر ة  مادلاهذه   قب  اً عوق م  اً فق  ابج  فيهر  ل نقوصاأل  حسب  موقعلنا  من    ب اتعأو  أ  تراشاستالاب  أتعا  أو  تالو لعمميع 
المباشر ء  الكلو ا وغير  المباشرة  غيرها  تم   ةأو  والتي  مادية  قيمة  ذو  شيء  اهعف د  وأي  أو  " إ  دفعها  على  قا فتال ا  لى 
ونر نخريآلا وصي ط  فق"  لهذه    اً فًا  األالدف مفصاًل  وس  منولرى  خعات  دءً او س   هاببدفعت  تم  ل  شك بفع  دست  كانتأو    فعها 

أو أي من موظفيهم أو    اريين من الباطن أو نيابًة عنهم تشاسبل  ق   نم  عنا أو  بةً يان  أوا  لنبن ق مر  شابر مأو غير  شمبا
أو   وذيلثمموكالئهم  يميف   كلهم،  باتا  الدقت ى  لإدعوة  لعلق  الخو ر ع يم  العق   ةصاض  هذا  أوبتنفيذ  /    صةاق لمنا  عملية  د 

 . فعالً ه ذفيأجل تنن م  أود عقالم ابر إلي ر جت تي ات الوضاالمف أو اري شستحالة على االأو اإل اهسنفودة المزا
ثال  ملا  ليبعلى سي ذلك  ما ف ب  تاعف د أي دو جو   نلى الفريق األول على الفور عيًا إونتعهد بأن نقدم تصريحًا خط  كما

 ى لق عونواف ا  م كالً ث أو دح يما  أيه  لدفعا باإلزامن  خيار ت  أوبالدفع    ناامقي   خيك بتار وذل  وصفًا مفصاًل لسبب هذه الدفعات
 ا نلل من قبال خإ  وأاله حال حدوث أي مخالفة  عمشار إليها ألا  ةداملا  تحت  ةنيبملاجراءات  اإل  ذخا تبال  واأل   يقالفر   اميق 

 تنفيذ كل ما ورد في هذه المادة.ب زم لتنو  ها( من 1دة ) املبأحكام ا
 
 /        /             ًا فــــيير حر ت يه نوقعلعو 

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

 
 …………………………................. ……………المفوض بالتوقيــــع: ……………… مسا

 
 ...... …………………………………………………………………توقيـــع: لاب ضو فيع المق و ت

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

 
 ه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي مفعات األخرى وفي حال عدم قيالدبالق  تعلما  ارقر إلام  قديت  ي ر اشتسالاى  لع •

  ر ذا اإلقراه  دميقمن ال  وكل  رار المقدم منه ،  ق إلفي ا   كلذيذكر    أن   هيلعع(  /22دة )امالب  ةددحملاور  مألمن ا 
 ض. ر لععن ا صلفمن ق مغلظرف  في رارق ع اإلضو  ري اشتى االسوعل ه ،رضع فضير س
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 (  5)العقد رقم ق حمل

 دفعات الممنوعة لبا ق رار متعلقإ
 
 ………………………………………ناه………………………دأع إمضائي وخاتمي في ق ر أنا المو ق أ

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

 ……………………………………………… ………ه نادفي أ انمتخاو  نار نحن الموقعين إمضاءاتقن
 

…………………………………………………………………………………………….……… 
 
  ه هذ  أحكامب  الً معو   ،(2ف( من الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية )ع-22ة )دامت الحد تر و ا  على م  ناا قد اطلعننأ
  اب عأت  وأموالت  نت عكا  ءً او س  لغبامي  بدفع أ  قمن  لمبأننا  فيه  قرار موقعًا من قبلنا حسب األصول ، نقر  إنرفق    ةداملا

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

ظفيهم أو  مو ن  أي م  وأ  م هنع  ةً ابنيو  أ  طنباالن  منا  يير ا شتاس  ن قبلم  وا أعن  ةً يابنو  أ  ا ن قبلنتم مقد  ك  لذن  كاا  ذإ  عما
  نذا كاإ  النظر عمابغض  موظف"  "  يصر أح الال  لاثملا  ل يلى الفريق األول، ويشمل ذلك على سبوكالئهم أو ممثليهم إ

أم ي رسمية   بصفة   وذلكال    تصرف  با  يمف   ،  الالع  ديمتق  ىإل ة  عو دال يتعلق  اهذذ  يتنفبة  صاخروض  أو  عقلا    ة يعملد 
 . الً عستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه ف الا على ةلاحإل ا وأ هافسن دةاو مز الة/صناق ملا

 
العات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذف د  يم أيبأن ال نقوم بتقدونتعهد    امك اًء  وسو ة  طسواالب  وأ  مباشرةً   اءً سو دفعات  ه 

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

 
 /        /  يرًا فــــي           ر تح عنوق  يهوعل

 ............................……………………………………………ـــاري:تشساالـــــم سا
 ……………................... ……………………………………: …ـعــ يـبالتوق ض م المفو سا
 ...... …………………………………………………قيـــع: ………………و قيع المفوض بالتو ت
 ... : ………...............................................................مــــ ــــ ـخاتــــلا

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

  ر إلقراا  ادم هذقي  وكل من ال   ،  نهم  ملمقدا  رار اإلق   يف ف( عليه أن يذكر ذلك  /22المادة )بمن األمور المحددة  
 ض. العر عن ل صفمنق غلمف ر في ظر راق اإلي وضع تشار يرفض عرضه ، وعلى االسس
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 لمحالةحكومية الا طاءاتع لا   -(    1)  رقم جدول
 كما هو مبين أدناه : اهيلع ةلاحملا  ةيمو كحت الاطاءلتزام عن العاال بئة حجم عالمشاركة بهذا العطاء ت االستشاريين ب من جميعلطي

 
 سلسل تم

 
 طاءلعا سمم وأقر 

  ارنيبالد م الحاليااللتزا نسبة حجم
 صاحب العمل م سأ

 
  ريخات

 رةالمباش

 
  العطاء ةدم

 ة ليصاأل

از  ريخ إنجتا
 توقع لمل اعملا

ة اإلنجاز  بسن يهما لك اف ر شإ يم مصت  
 لتاريخه 

    

          

          

          

          

          

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

 المفوض بالتوقيع :  أسم                     

 اتم :خ الو  ع ـــقيـلتو ا           
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 ؤسسي لما ضعو لا    -(     2)  مقر  لدوج
 

 او ك ر ت وأ احقو تلا نيالذ ءاكر شلا ءامن أسايب  عم  سيسؤ م كة بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناه والمتعلق بالوضع الار مشال االستشاريينجميع  نم بلطي
 لمكتب . ا وأ ةكشر لا

  وأ ماء الشركاء الذين تركوا الشركةسأ اء الشركاء بتاريخ آخر تعديلمسأ لسلستم
 كتب لما

ا  و قتحال   ينلذ ا  ماء الشركاءسأ ك باب التر سأ يخ الترك تار 
 تب بالمكو ركة أشلاب

ريخ  ات
 ق اللتحا ا

       

       

       

       

 -حظات : الم
  مسئوليتها بالكامل .أتحمل  و  ة دقيقو  حةيحصعاله  أ مبينةت ال لومامعال أن اشهد                  جدد .ء الخبرة للشركال دات اا هشو  ةيتاذل ا ة ر يس لا  تاد اه ق ش فر ت -1
 قيع :وض بالتو مفال سم أ                      رة الصناعة والتجارة بأسماء الشركاء عند التأهيل ا ز و لمهندسين و ا بة نقا ن دة مهاش  فقر ت -2

 م :والخاتع وقيـــتلا                  . ياً ل اح  ء اكر ش ال  ء امسبأو                   
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 رؤساء االختصاص    -(    3جدول رقم ) 
ص ومساعديهم الحاليـين والذين تركوا العمل وبيان التعديالت التي جرت  بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناه والمتعلق  برؤساء االختصا  ينالمشارك  االستشاريينيطلب من جميع  

 عليهم منذ آخر تأهيل خاص بكل منهم
 

تاريخ الترك إذا تغير  أسباب الترك
 أي منهما 

 أسم رئيس االختصاص  
 بتاريخ آخر تعديل 

 مسلسل االختصاص  أسم رئيس االختصاص الحالي  تاريخ االلتحاق 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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

 التوقيـــع و الخاتم :                    
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 ي ر هش ال كادرالب اعأت لليتح   -(    4ل رقم ) ودج
 

راتب  لا وصف الوظيفي للكادر لا رقملا
 األساسي 

ان مض عالواتلا
 يعامتجا

ل إجازة  دب ضرائبلا
 عادية ومرضية 

دل ب* 
 تنقالت 

  دل** ب
 نكس

 اتدمخ
 صاريفوم

  *** 
 رى خأ

أرباح  
% 

 لمجموعا

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

 تبين كلفة بدل السكن إذا طلب من االستشاري تأمين سكن من قبله في وثائق العطـاء  .  ** 
 يطلب من االستشاري تحديد البنود التي تدخل ضمن هذا البند .  *** 
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 دعم المكتبي لا أتعاب لد تحليل ب    -(    5ل رقم ) ودج
 

 عقدلاب دةدح ملفة لكامل المدد الكلا وصف الوظيفي للكادرلا رقملا
  اإلشراف ارة جهاز دإ 1

  م تهال نقت فةموقع مع كلة ال ار زيل يسيـينرئلا  نيس ند همل ا  دإيفا  ةف كل*   2

  ت لملفاا  أورير اقلتعداد ا إ فة لك 3

  ( 1رقم ) عقدلحق ا ن مل ( م  21 – 3بنود ) لا في موصوفة ل ا األعمال  جاز نفة إلك 4

  ح  ابر أل او مصاريف  لا 5

  خرى أ**   6

  مجموع  لا 7

 %  االحتياطي  بلغ لموا ت عابيلما ة بير ضن دوب اء عطلا ة م يقة الدعم المكتبي من كامل بس ن 8

 ( .  1(    من ملحق العقد رقم )  2يحسب بدل تنقالت أجهزة المكتب ضمن هذا البند وحسب ما هو مبين تحت البند )  *
 من االستشاري تحديد البنود التي تدخل ضمن هذا البند . ** يطلب
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 :  شروط الخاصة اإلضافية(التعليمات إضافية )
وتعليماتاا     2016( لساانة  131استناداً الى نظام الزامية تشغيل العمالة األردنية من أبناء المحافظة في مشاااريا امامااار المنفااا  في ااا ر اام ) 

الياا  شراف الى التنفيا منطقة  والك خالل مرحلة امن الكوادر األردنية الماكور  أدناه في جدول الكميات من أهالي البتعيي   امستشاري  يلتزم
 وحسب الجدول امتي: أن يقوم بتسعير الكادر الماكور في جداول الكميات المخصصة لالك

 
 
 
 

أ( من النظام: -4الماد  ) 2016( لعام 131النظام ر م )كادر امستشاري المطلوب حسب   
 

 الرقم وصف البند  العدد )أ( المدة بالشهر )ب(  البدل الشهري للفرد شهرياً )ج(  المبلغ اإلجمالي = )أ*ب*ج(

 فلس دينار  فلس دينار 

     
 
 
 
 
 
27 

 
 
 
 
 
 
1 
 

 بالعدد:
ان يلحاااك بكاااوادره  امستشاااارييجاااب الاااى 

الخبياار  ج اااز مسااااد اسااتناداً لنظااام الزاميااة 
 –الة األردنياة مان أبنااء المحافظاة تشغيل العم
 .2016( لعام  131نظام ر م )

 
. م ندس حديث التخرج حساب التخصصاات 1

 المطلوبة.  

1 . 
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 الر م وصف البند  العدد )أ( المد  بالش ر )ب(  البدل الش ري للفرد ش رياً )ج(  المبلغ اإلجمالي = )أ*ب*ج( 

 فلس دينار  فلس دينار 
     

27 
72  

27 

 
1 
1 
2 

 
 فنيون.. 2
 . اداري.3
 . امال.4
 

 مالحظات هامة:
في حال ادم تعيين أو التغيب يقوم صااحب   .1

العمل بحسم ضعف القيمة المالية المطلوبة مان 
امستشاري بدل تعياين الكاوادر المطلوباة منا  
خااالل فتاار  التغيااب و د أو ااادم التعيااين ماان 
مسااتحقات امستشاااري بحيااث تعااود المبااالغ 

 لمالية التي تم حسم ا لإليرادات العامة.ا
الى امستشاري تسعير الجدول أااله وكل   .2

 من لم يلتزم بالك يتم استبعاد ارض .
يتم تحديد أجاور الكاوادر اإلدارياة وااملاة   .3

في المشاريا حسب األجور المنصاو  الي اا 
والمعتمد  في وزار  العمل وللم ندسين حادييي 

ن الحااد األدنااى لساالم التخاارج الااى ان م تقلعاا
رواتب الم ندسين المعتمد لدى نقابة الم ندسين 
األردنيين وااا تخلف أي استشاري ان ما ورد 

 سابقاً يتم استبعاد ارض  المقدم.
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 الر م وصف البند  العدد )أ( المد  بالش ر )ب(  البدل الش ري للفرد ش رياً )ج(  المبلغ اإلجمالي = )أ*ب*ج( 

لسف دينار   فلس دينار  
       

الى الكوادر التي ياتم ااتمادهاا للعمال فاي   .4
مشاااريا امشااراف ان تقاادم لصاااحب العماال 
ش اد  تفرغ كامل للعمل بالمشروع وطيلة ماد  
العقد المقبولة وان م يمارس او يعمل باججر او 
بدون اجر بجي وظيفة ما أي شركة أو مؤسسة 
 أو شااااخ  اياااار امستشاااااري أو الشااااركة
ال ندسية وان م يشغل نفس  ايناء أو ات الادوام 

 الرسمي بجي امل اخر.  
يقااوم امشااراف بالتااد يك الااى دوام كااادر  .5

المقاااول المنفااا للمشااروع كمااا يقااوم صاااحب 
العماال بالتااد يك الااى دوام كااادر امستشاااري 

 المشرف.
 

 

        

 
  

 


