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 الزراعةوزارة 

 المركز الوطني للبحوث الزراعية

 
 دعوة عطاء

في مجال  لدى دائرة العطاءات الحكوميةالمصنفة  الستشاريةا والشركات الهندسية المكاتب و المركز الوطني للبحوث الزراعيةدعي
 ين االردنيين للمشاركة في :ولديهم تصنيف ساري المفعول من نقابة المهندسبالفئة  االولى )أ(  األبنية

 (2222//ب1عطاء رقم ) 
 اإلشراف على مشروع بنك البذور الوطني في المركز الوطني للبحوث الزراعية

 
 وصف العمل: -1

 مما يلي: 2( م0122يتكون المشروع المنوي إنشاؤه في المركز الوطني للبحوث الزراعية والذي تبلغ مساحته اإلجمالية )
 : البذور, مكاتب, خزانات مياه , غرفة مضخات, مصلياتبنك  طابق التسوية 

 :مختبرات , قاعة اجتماعات , قاعة تدريب  الطابق األرضي 

 :مكاتب, غرف اجتماعات, مطبخ واستراحة للموظفين. الطابق الثاني 

 :2م1211بمساحة اجمالية  األدراج والسطح 

 ج الخارجية والجدران الخارجية واعمال االشجار أعمال موقع عام بما يشمل الساحات واالرصفة الخارجية واالدرا
 والنباتات... الخ حسب التفاصيل المبينة في وثيقة العطاء.

  شمسية على مظالت السيارات وحسب التفاصيل في وثيقة العطاء.ال نظام الطاقةأعمال 

 ( يوم تقويمي من تاريخ أمر المباشرة لال063مدة أعمال العطاء ) ستشاري. 

 
 0022العطاءات في المركز الوطني للبحوث الزراعية بين الساعة المشاركة في العطاء مراجعة مكتب على من يرغب ب -2

 مصطحبًا معه الوثائق التالية: ينمن بعد الظهر اعتبارًا من يوم ........ الموافق        ولمدة اسبوع 1002والساعة 
  ارية المفعول.س 2222شهادة تصنيف الشركة من دائرة العطاءات الحكومية للعام 

 .شهادة تصنيف حديثة صادرة من نقابة المهندسين االردنيين 

  تفويض خطي يحمل خاتم الشركة أوالمكتب الهندسي وتوقيع المفوض بالتوقيع عنها يسمح بتسليم وثائق العطاء
 لحامله.

 ( دينار أردني غير مستردة.123ثمن نسخة وثائق العطاء ) -0

 
 مالحظات:

 عطاء من قبل اإلستشاريين من خالل موقع المركز على شبكة اإلنترنت.   لالطالع على وثيقة ال  -1
                                    1726200فاكس:            126داخلي  1723271العنوان / المركز الوطني للبحوث الزراعية:      هاتف:    

 www.narc.gov.joعلى شبكة اإلنترنت:  الموقع         Director@narc.gov.joالبريد اإللكتروني:     
ما بين الساعة  22/12/2222وحتى يوم الخميس   20/12/2222موعد بيع وثيقة العطاء يبدأ من يوم األحد الموافق  -2

سمي أصل من الشركة أو التاسعة صباحا" وحتى الساعة الواحدة  ظهرا" من قبل مندوب الشركة بموجب كتاب تفويض ر 
 بموجب صورة مع ختم أصل من الشركة وحسب النموذج المعتمد.

االستفسارات حول وثائق العطاء الى مكتب العطاءات في المركز الوطني للبحوث الزراعية في موعد أقصاه رسال ايتم  -0
, او البريد االلكتروني  1726200/62عن طريق الفاكس  23/12/2222الموافق  الثالثاءنهاية الدوام الرسمي ليوم 

http://www.narc.gov.jo/
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tender@narc.gov.jo  ,االستفسارات لجميع يتم اجابة س, و ولن يتم قبول أي استفسارات تصل بعد هذا التاريخ
 , وتعتبر االجابات جزءًا من وثيقة العطاء 27/12/2222الموافق  الخميسقدمة يوم الشركات المت

 االثنينظهرًا من يوم  12:02العروض في صندوق العطاءات في المركز الوطني للبحوث الزراعية قبل الساعة  تودع -1
 .ظهراً  وسيتم قتح العروض الفنية فقط في نفس اليوم الساعة الواحدة 01/12/2222 الموافق

في مغلف  دينار (3222) المتقدمة للعطاء ارفاق كفالة دخول عطاء بقيمةيطلب من الشركات والمكاتب الهندسية  -3
منفصل عن العرض المالي وفي حال تقديم شيك بداًل من كفالة الدخول للعطاء فيجب أن يكون شيكًا مصدقًا صادر عن 
مصرف معتمد لدى البنك المركزي االردني وان يكون باسم المناقص )كما هو في السجل التجاري( المتقدم للعطاء ومثبتًا 

 عليه اسم ورقم العطاء.

                                        -قدم تأمين دخول العطاء )الكفالة البنكية( حسب المتطلبات التالية :ي -6
 تأمين دخول العطاء )الكفالة البنكية( باسم:عطوفة مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية.                                - 
 ( تسعون يومًا من تاريخ إيداع العروض.122)الكفالة البنكية(: )مدة سريان تأمين دخول العطاء  - 
 ( آلف دينار أردني.3222قيمــــة تأمين دخول العطــــــاء )الكفالة البنكية(: ) - 
 إسم المناقص كما هو وارد في شهادة التصنيف الصادرة عن دائرة العطـاءات الحكومية - 

ضها الفني والمالي بمغلفين منفصلين مع النسخة االصلية من وثائق العطاء على الشركات المشاركة بالعطاء تقديم عر  -7
الوثائق والنماذج الواردة في وثائق العطاء ولن ينظر في مختومة وموقعة ويطلب من كافة المشاركين بالعطاء تعبئة 

 العروض التي تتضمن أي شروط أو تحفظات مخالفة لشروط دعوة العطاء.

) كفالة دخول العطاء, العرض الفني , العرض المالي ( ضمن مغلف واحد يكتب عليه اسم توضع المغلفات الثالث  -1
 الشركة المتقدمة بالعرض.

يحق لصاحب العمل الغاء العطاء او إعادة طرحه مرة أخرى دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب على هذا اإللغاء أو  -0
 إعادة الطرح أية إلتزامات مالية أو قانونية.

 مدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية هو المفوض بتوقيع العقد.يكون ال -12
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 ( 2) ع هندسيةعقد خدمات 
2226 

 

إنشاء المبنى الخاص ببنك البذور الوطني في المركز الوطني للبحوث  مشروع  تنفيذشراف على إلل
 الزراعية

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

 
 ......................................................................................................................................................الدائرة : 

 
 ألول : صاحب العمل :الفريق ا .....................................................

  
 اري :ـالفريق الثاني : االستش .....................................................
 رقــــــم العـــطاء : .....................................................

  
 د : ـــــعقتاريخ توقيع ال .....................................................

  
 :العقــــــد دة ــم يوم تقويمي 563
  

 :المقبولــــة قيمة العقد  .....................................................
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 (2عقد خدمات هندسية )ع
 الفهرس

 
 

 رقم الصفحة الموضــوع
 2        الفهـــرس

 4         العقداتفاقية 

 6 الخدمات الهندسية الشروط العامة لعقد

 6       التعاريف -( 1المادة )

 7    العمل في العقدنطاق  -( 2المادة )

 7     اللغة والقانون المعتمدان -( 3المادة )

 7      الضرائب والرسوم -( 4المادة )

 8      األداءكفالة حسن  -( 5المادة )

 8       األداءمستوى  -( 6المادة )

 8   المباشرة ،سريان العقد - (7المادة )

 8      واجبات االستشاري  -( 8المادة )

 9     التنازل والعقود الفرعية -( 9المادة )

 9      استطالع الموقعتحريات  -( 11المادة )

 9     اإلضافية واألعمالالتغييرات  -( 11المادة )

 11    التقصير من جانب االستشاري  -( 12المادة )

 11    إنهاء العقد من قبل صاحب العمل -( 13دة )الما

 12    العقد من قبل االستشاري  إنهاء -( 14المادة )

 12     مسؤوليات صاحب العمل -( 15المادة )

 13       مراحل ومدد العمل -( 16المادة )

 13        األتعاببدل  -( 17المادة )

 13      تدريب موظفي صاحب العمل -( 18المادة )

 13 تسوية الخالفات بين صاحب العمل واالستشاري  -( 19المادة )

 14  تعديل التشريعات -( 21المادة )

 15       االخطارات العدلية -( 21المادة )

 15        عامة أحكام -( 22المادة )

 18       إقرار المخالصة -( 23المادة )
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 الموضــوع

 
 رقم الصفحة

 18        اإلشعارات -( 24المادة )

 19   في مرحلة اإلشرافواجبات االستشاري  -( 1ملحق العقد رقم )

 21 المناقصة دخول كفالةنموذج  -( /أ2ملحق العقد رقم )

 22       األداءنموذج كفالة حسن  -( /ب2ملحق العقد رقم )

 23   بدل أتعاب االستشاري في مرحلة اإلشراف( 3)ملحق العقد رقم 

 25   بدل أتعاب االستشاري في مرحلة اإلشراف( /أ3)ق العقد رقم ملح

 28 في مرحلة اإلشرافاالستشاري  أتعاب( خالصة بدل /ب3ملحق العقد رقم )

 29         إقرار متعلق بالدفعات األخرى  ( 4ملحق العقد رقم )

 31         (  إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة5ملحق العقد رقم )

 31                العطاءات الحكومية المحالة(    1رقم )جدول 

 32 الوضع المؤسسي(   2جدول رقم )

 33         رؤساء االختصاص و مساعديهم(   3جدول رقم )

 34         تحليل بدل أتعاب الكادر الشهري (   4جدول رقم )

 35 تحليل بدل أتعاب الدعم المكتبي(   5جدول رقم )

 37 مشاركة وأسس التقييم الفنيشروط ال
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 ( 2) ع هندسيةعقد خدمات نموذج اتفاقية 
 على تنفيذ مشروع  إنشاء المبنى الخاص ببنك البذور الوطنيلإلشراف 

 في المركز الوطني للبحوث الزراعية 
........................................................................................... 

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

 عطاء رقم : ...............................................................................................
 
 بين        سنة         من شهر            الموافق             وم في هذا الي االتفاقية ههذ تحرر  -
 

 على اعتباره الفريق األول  صاحب العمل :
 

 -ويمثله :
 
 على اعتباره الفريق الثاني  االستشـــاري :و 
 

  -ويمثله :
 

، ولما  كان قد أعاله  لمشروعا تنفيذ)اشراف( على  فنيةلما كان الفريق األول راغبًا في الحصول على خدمات    
 -، فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي : إليهقبل بعرض الفريق الثاني المقدم 

 
الموحــد للمشــاريع  المقاولــة هــذا العقــد نفــس المعــاني الــواردة فــي دفتــر عقــدفــي  الــواردة يكــون للكلمــات و التعــابير -1

, و في حال وجـود اخـتالف  العقد اهذالعامة لشروط ال( من 1) المادةفي  الواردةالتعاريف  إلى اإلنشائية باإلضافة
 .تعتمد التعاريف الواردة في هذا العقد

، ويكـون ترتيـب  متكاملـة ةالعقـد وتعتبـر فـي مجموعهـا وحـد اأدنـاه جـزءًا ال يتجـزأ مـن هـذ المدرجـةاعتبار الوثـائق  -2
 -أولوية الوثائق حسب التسلسل التالي :

 اإلحالةقرار منًا كتاب القبول متض -أ 
  المناقصةعرض  -ب 
 ودعوة العطاء والمالحق التي تصدر قبل التوقيع على  العقد  المناقصةالتعليمات للمشتركين في  -ج 
 للعقد الخاصةالشروط  -د 
 ةالمرجعي األسس -هـ 
 العامةالشروط  -و 
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 ( دينار     : )                       المقبولة رقمًا قيمة العقد  -أ-3

  
 دينار(  ……………………………………………………………………………………وكتابة : )

 
 : )                     ( يوما  العقدمدة  -ب    

 يوماً ( ……………………………………………..)
  

 
 ت الواردة فيه وتسليمها وفقا للشروط والمتطلبا وإنجازهاالعقد  االمطلوبة منه في هذ الهندسيةتقديم الخدمات بيتعهد الفريق الثاني  -1
 همن (3لوب المحدد لذلك في الملحق رقم )( في المواعيد وباألس أتعابهبأن يدفع للفريق الثاني قيمة العقد ) بدل  األوليتعهد الفريق  -3

 العقد  االخدمات الهندسية المطلوبة منه بموجب هذتقديم لقـاء قيـام الفريق الثاني ب

 
 
 

  أعالهالعقد وإبرامه في التاريخ المذكور هذا ع ، جرى توقي أعالهوبناء على ما ذكر  
   

 الفريق الثاني     الفريق األول
            ي االستشار       صاحب العمل  

    
 .......................................................التوقيع:  .................................................................التوقيع:  
 

 ......................................................االسـم :  ................................................................االسـم: 
 

 .......................................................الوظيفة:  ............................................................:الوظيفة
 

 قد شهد على ذلك :
 

 .......................................................: التوقيع  ..............................................................التوقيع:
 

  ...........................................................سم:اال .............................................................. .االسـم:
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 لعقد الخدمات الهندسية العامةالشروط 
 

 التعاريف : -1المـادة 
و المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا العقد المعاني المخصصة لها أدناه , كما أن الكلمات كون للكلمات ي

اء تشمل الشركات و الكيانات القانونية األخرى , ما لم يقتضي السياق غير التي تشير إلى األشخاص أو الفرق
 -: ذلك

 . الهاشمية ةاالردني المملكةالحكومــة : حكومة 
والـــذي يتعاقـــد مـــع  وكـــذلك خلفـــاءه القـــانونيون العقـــد كفريـــق أول  اصـــاحب العمـــل : الفريـــق المشـــار إليـــه فـــي هـــذ

أخــرى يفوضــها صــاحب العمــل  جهــة يأو أشــملها العقــد ، يالخــدمات الهندســية التــي  االستشــاري إلنجــاز
 بذلك خطيا"  االستشاري  إعالم، على أن يتم  األولمسؤوليات الفريق و لممارسة صالحيات 

 العقـد ويتمتـــع ابموجـب  هـذ االستشـاري  أعمـالالـذي يعينـه صـاحب العمـل لمتابعـة  الشـخص:  ثل صاحب العملمم
 . إبالغ االستشاري خطيًا بهاه من قبل صاحب العمل كما يجري الصالحيـــات التي يتم تحديدها لب

( أو التـللف المشـار استشـاريةشـركة  أو، مكتـب  هندسـية)مكتـب مهنـدس ، مكتـب أو شـركه  : المكتـباالستشاري 
 العقد .    االخدمات الهندسية وفقا" لهذ ألداءإليه في العقد كفريق ثاني والذي تعاقد معه صاحب العمل 

العقــد  امحــدد فــي هــذ هــو وفقــا" لمــاتقــديم الخــدمات الفنيــة الالزمــة لالشــراف علــى المشــروع  :الهندســية  الخــدمات
 العقد. ابهذ الخاصةومالحقه والشروط 

األســس المرجعيــة : األهــداف والغايــات ونطــاق المهــام المطلوبــة والدراســات والبيانــات األساســية والمعلومــات التــي 
 دمات الهندسية المطلوبة . تعطي فكرة واضحة عن طبيعة الخ

العقـد  ابموجـب هـذ الهندسـيةالخدمات إلنجاز صاحب العمل  إلى االستشاري المناقصة :  العرض المقدم من  عرض
. 

اتفق الفريقـان عليهـا قبـل  إضافيةمع أي شروط  المناقصة: القبول الرسمي من صاحب العمل لعرض كتاب القبول 
 .الة وذلك وفقًا لقرار اإلح توقيع العقد

كتاب القبول مقابل أداء الخدمات الهندسية المطلوبة وفقًا للعقـد المذكور في  اإلجمالي: المبلغ  المقبولة قيمة العقد
. 

 زيادة أو نقصان قد تطرأ على العقد . أيقيمة العقد : قيمة العقد المقبولة باإلضافة إلى 
 يتلوها تأكيد خطي . التي الشفوية الموافقةأو  الخطية الموافقة:   الموافقــة

/ أ ( مـن هـذا  3ملحـق رقـم ) اتفاقية العقـد وتحـدد لكـل اختصـاص محـددا فـي المدة العقد : هي المدة المحددة في 
 . من قبل صاحب العمل العقد

 منه  اً ءالعقد والتي تعتبر جز  افي هذ المدرجةالوثائق : هي الوثائق 
وكذلك أي شغال الدائمة فيها، األتنفيذ ليعينها  أوصاحب العمل ها قدميالتي و المناطق  واألماكن األراضيالموقع : 

 نص عليها العقد تحديدا على اعتبارها جزءًا من الموقع يأماكن أخرى 
للصـرف علـى أي أعمـال والمخصصـة  األتعـابفي خالصـة بـدل  المدرجةالمبالغ  أو: هي المبلغ  االحتياطيةالمبالغ 

 األتعاب .منها في خالصه بدل كل دد بند منفصل لويح ,خدمات أخرى تحدد بالعقد  أو
الموظــف الرســمي أو المســتخدم أو الممثــل أو الوكيــل لــدى صــاحب العمــل أو مــن يمثلــه صــاحب العمــل  : الموظــف

 ويشمل ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة.
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 األشخاص من غير الموظفين. اآلخرين :
هـي جميـع العمـوالت أو أتعـاب االستشـارات أو أتعـاب الـوكالء أو غيرهـا المباشـرة وغيـر المباشـرة  : ألخـرى الدفعات ا

اآلخـرين" ويشـمل ذلـك التصـريح " الـىأو تم االتفاق على دفعهـا  االستشاري وأي شيء ذو قيمة مادية دفعها 
عهــا أو كانــت ســتدفع بشــكل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر وصــفًا مفصــاًل لهــذه الــدفعات وســببها ســواء تــم دف

ن أو نيابًة عنه ، أو من قبل استشـارييه أو نيابـًة عـنهم أو أي مـ االستشاري مباشر أو غير مباشر من قبل 
، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقـد أو موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم

أو المفاوضات التي تجري إلبـرام العقـد مـن أجـل  االستشاري لة على عملية المناقصة / المزاودة نفسها واإلحا
 تنفيذه فعاًل. 

هي جميـع المبـالغ سـواء كانـت عمـوالت أو أتعـاب استشـارات أو أتعـاب وكـالء أو غيرهـا دفعـت  : الدفعات الممنوعة
المبـالغ أو  بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي شيء ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهـدات لـدفع مثـل هـذه

تقـديم هــذه األشــياء ســواء مباشــرًة أو بالواســطة وبغــض النظـر عمــا إذا كــان ذلــك تــم مــن قبــل االستشــاري أو 
نيابًة عنه أو من قبل استشارييه من الباطن أو نيابًة عنهم أو أي من موظفيهم ووكالئهم أو ممثليهم والتي 

ك فيمـا يتعلـق بالـدعوة إلـى تقـديم العـروض تدفع إلـى أي "موظـف"  سـواء تصـرف بصـفة رسـمية أم ال ، وذلـ
أو المفاوضـات  االستشـاري الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عمليـة المناقصـة / المـزاودة نفسـها أو اإلحالـة علـى 

 التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعاًل .
 

 العمل في العقد : طاق ن–(  2)  المادة
 يشمل العمل على ما يلي :

وذلك من خالل دعم المكتب الرئيسي و/ او إشـراف مقـيم حسـب مـا يـرد تحديـده الحقـا فـي فيذ المشروع االشراف على تن
 هذا العقد.

 
 والقانون المعتمدان  :  اللغة –(  3)  المادة

تكـون  أنبه ، إال انـه يجـوز  المتعلقة، بما في ذلك جميع المراسالت والشروط  العربية باللغةكون العقد ي
ــارير المواصــفات وجــداو ــات والمخططــات والتق ــةل الكمي ــة الفني ــد بــاللغتين  وإذا اإلنجليزيــة باللغ حــرر العق

 هو المعتمد  بالعربيةووقع خالف على التفسير يكون النص  واإلنجليزية العربية

 -أ

العقــد عنــد التوقيــع عليــه  االمفعــول علــى هــذ النافــذة األردنيــةوالتعليمــات  ةالقــوانين واالنظمــ أحكــامتســري 
 في تطبيق شروطه إليها يرجع

 -ب

 
 

 الضرائب والرسوم  :  –(  4)  المادة
فيما يخص الضرائب  المملكةوالتعليمات المعمول بها في  ةلجميع القوانين واالنظم أطراف العقديخضع 

 ورد نص خالفًا لذلك بالعقد إذا إالوالرسوم 
1- 

والتعليمات  ةع العقد حسب القوانين واالنظمقبل توقي والجامعةدفع رسوم طوابع الواردات  االستشاري على 
 بذلك والمعمول بها الخاصة

2- 

 
 -: األداءكفالة حسن    -( 5) المادة
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ضمانة  األداءيقدم لصاحب العمل كفالة حسن  أنوقبل توقيع العقد  ةبعد تبلغه قرار االحال االستشاري على 
 العقدمدة  على ثالثة أشهرالعقد ولمدة تزيد  وقيامه بكامل التزاماته بموجب الهندسيةلتقديمه الخدمات 

 صادره عن بنكالمقبولة من قيمة العقد  %11 بنسبة الكفالةوتكون 
تمديد  األمرتطلب  وإذا(، 2الوارد في ملحق العقد رقم ) الكفالةمعتمدة رسميا"وحسب نموذج  ماليةمؤسسة  أو

حسب  مماثلةالثة أشهر قابلة للتجديد لمدد لث االستشاري فيحق لصاحب العمل تمديدها على حساب  الكفالة
 النهائية المقدمة المخالصة موافقته علىعن الكفالة بعد  اإلفراجمتطلبات سير العمل، وعلى صاحب العمل 

 . االستشاري من قبل 
 

 : األداءمستوى    -(6) المادة
المهنية وان  الممارسةعلى مستويات على أ المطلوبةألداء واجبـاته  ومواظبةببذل كل عناية  االستشاري يلتزم  -أ 

فـي مجـال اختصـاصه وخبـــرته، وان يعــلم صاحــب العمل بأسماء وخبرات  يستخدم األشخاص المؤهلين كالً 
 .   الهندسيةالمهندسين الذين سيقومون بتقديم الخدمات 

المطلوبة  ةيتفق والدرج ال لالستشاري المهني للكادر الفني  األداءما تحقق لصاحب العمل بأن مستوى  وإذا
إذا  جديده فنيةيستخدم كوادر  أن االستشاري يجب على و ، فعلى صاحب العمل إبالغ االستشاري بذلك خطيًا 

أن يأخذ  االستشاري لتصحيح الوضع وان يعيد تنظيم الفريق العامل بما يتفق وهذا المطلب . وعلى  لزم األمر
مـن يمثلــه في كل ما له عالقة  أوصاحب العمـل أو يطلبها  في االعتبار المالحظات التي يوجهه بشأنهـا

 العقد. اموضوع هذ الهندسيةبتقديم الخدمات 
بالمستوى المطلوب فيعتبر ذلك تقصيرا"من جانبه ، ويحـق  الفنيةعن تقديم الخدمات  االستشاري تخلف  إذا -ب 

 إنذار، وذلك بعد  األخطاءي التقصير وتصحيح الكفيلة بتالف اإلجراءاتاتخاذ  الحالةلصاحـب العمـل فـي هــذه 
 العقد . ا( من هذ12)  للمادةوفقا  اإلجراءات، وتتم  االستشاري 

 
 :سريـان العقد ، المباشـرة  -(7المادة )
 سريان مفعول العقد :  .أ

 العقد بعد توقيعه من قبل الفريقين . ايسري مفعول هذ
 : المباشرةتاريخ  .ب

محددا فيه تاريخ ،  االستشاري  إلىصاحب العمل صدره بموجب كتاب خطي يراف في اعمال االش المباشرةتتم 
المباشرة وتاريخ دوام عناصر الجهاز المشرف باالتفاق فيما بين صاحب العمل او من يفوضه خطيا 

قبل البدء  أسبوعواالستشاري، وعلى صاحب العمل ان يراعي اصدار امر المباشرة ضمن مدة ال تقل عن 
 فيذ لغايات دراسة المخططات ووثائق العطاء وابداء الرأي حولها.بأعمال التن

 
 

 : االستشاري واجبات  - (8) المادة
 .العقد ا( المرفق بهذ1) الواجبات المنصوص عليها في الملحق رقم بأداء االستشاري يقوم 

 
 : الفرعيةالتنازل والعقود  -(9) المادة
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أي   استشاري فرعي  إلىيعهد  أن أوالعقد للغير  اء من هذيتنازل عن أي جز  أن لالستشاري ال يحق   –أ   
ويحق لصاحب العمل  شروط الدعوة او عرض االستشاري القيام بأي جزء منه ما لم تنص على ذلك 

 العقد . ا( من هذ12المادة) ألحكامالعقد حيال أي تصرف من هذا القبيل وفقا"  إلغاء
من صاحب العمل على قيام أي  مسبقة موافقةل على الحصو 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  كاملة مسؤوليةمسؤوال"  االستشاري فرعي ويكون ال االستشاري بينه وبين  يبرمالذي 
 مستخدميه  . أوالفرعي  االستشاري تقصير ينجم عن عمـل  أوخطأ  أيالخدمات الهندسية ، وعن 

 
   -تحريات استطالع الموقع :   -(11) المادة

ستشاري مراجعة فعلى اال والتصاميماعداد الدراسات اذا تم اجراء تحريات استطالع الموقع خالل مرحلة 
تقارير تحريات استطالع الموقع ومقارنتها مع الواقع والتأكد من مطابقة الواقع  لما جاء في التقارير 

، واعالم صاحب العمل عن أي اختالف بينهما واستدعاء استطالع الموقعبالتنسيق مع استشاري 
االمر ومتابعة اجراء مايلزم من ، لبيان الرأي اذا لزم استطالع الموقعالذي قام بتحريات ستشاري اال

  تعديالت على المخططات مع صاحب العمل والمصمم والمقاول.

 
  : اإلضافية واألعمالالتغييرات   -(11) المادة

 أونوعها من حيث  الهندسيةالخدمات على تعديل يراه ضروريا"  أي طلب إجراءيحق لصاحب العمل  -أ 
بدالت ويتم االتفاق بين صاحب العمل واالستشاري على ، فيةإضا هندسيةتقديم خدمات طلب  أومقدارها 
 .اإلضافيةالتي قد تترتب على تلك التغييرات واالعمال  األتعاب

 لقبل صاحب العم نه ملذلك بعد صدور األمر الخطي و  المطلوبة ،ت ديالعلتابإجراء  شاري تم االستز ليو  -ب
ت ولحين االتفاق على بدالت األتعاب بالشكل و تثبيت بدل أتعاب مؤقت لالستشاري عن هذه التعديال

  النهائي .
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 :االستشاري  التقصير من جانب -( 12) المادة
 :العقد أي من الحاالت التالية اتنفيذ هذ أثناءحصل  إذاعمله  أداءمقصرا" في االستشاري يعتبر    -/أ( 12)

 . المطلوبة العمل والواجبات وتقديم الخدمات إنجازتأخير غير مبرر في  أي - 1
 مهامه . أداءفي  أهمل أو الهندسية المهنةممارسة  وأعراف وأصولقدم عمال بمستوى ال يتناسب  - 2
العقد  ا(  من هذ6بالمادة ) المحددةمن مستخدميه العاملين مخالفا بذلك التعليمات  أيتخلف عن تغيير  - 3

. 
 بدون موافقة صاحب العمل. إليه الموكولةجزء من المهام  أليقام بالتلزيم من الباطن  - 4
 للمشروع . ةلم يلتزم بتقديم عمل يلبي المتطلبات االساسي - 5
 مخالصة لصالح دائنيه. إلىأعسر أو أصبح غير ذي مالءة مالية، أو لجأ  - 6
 اذا لم يوفر الطاقم الهندسي بالعدد والكفاءة المطلوبين. -7
الى التأثير  أدتفي الوقت المناسب ومن المدد القانونية والتي اذا لم يقم بالمخاطبات السمية والتعاقدية  -8

 على حقوق صاحب العمل.
 

العقد بموجب  إنهاء  أعالهأ( / 12من الحاالت المنصوص عليها في  الفقرة ) أيولصاحب العمل في 
  -التالية : اإلجراءات

  صويب المخالفة .( يوما" لت21مع منحه مهلة لمدة )لالستشاري أول  إنذار": توجيه أوال 
 ( يومـا"14) مع منحـه مـدةثاني له  إنذار، يتم توجيه  االستشاري للمخالفةفي حالة عدم تصويب  ثانيا": 

  لتصويب المخالفة
 إلزالةجادة ومقنعة  إجراءاتاتخاذ  أوالثانية دون تصـويب للوضع  اإلنذارفي حالة مرور فترة  : ثالثـا"

أو جزء منها،  األداءالعقد ومصادرة كفالة حسن  إنهاءالعمل  ، يحـق لصـاحـبالمخالفةاألسباب 
 آخريناستشاريين  إلىد هيع أن أوالخاصة  أجهزتهالخدمات المطلوبة بواسطة  بإكمالويقوم 

 .القيام بمثل هذه الخدمات 
 أيلتاريخــه محســومــا" منه  مراحل موافق عليهاعلى ما قــدمه من االستشاري وتتم محاسبة  

ويتم ,  إلنجاز المراحل المتبقية والكلفة التي يتكبدها صاحب العمل األتعابمن بــدالت  فروق 
 . المادة( من هذه /ب12بالفقرة ) هااحتساب هذه الفروقات من قبل اللجنة المنصوص علي

/ ج (  12المنصوص عليها في الفقرة ) الخاصة  أويحق لصاحب العمل في الحاالت الطارئة  : رابعاً 
و بدون توجيه إنذارات, وتتم محاسبة االستشاري حسب ما ورد في الفقرة ثالثا العقد فورًا  إنهاء
 . أعاله
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 االستشاري:  ها أنئالعقد أو بعد انتها االمشمولة في هذ األعمالإذا تبــين لصاحب العمــل أثنــاء تنفـيذ  : /ب(12) 

اجراء حسابات تصميمية في التصاميم ون لم يكتشف عيوبا وأخطاء جوهرية والتي يمكن اكتشافها بد -أ
 ووافق على تنفيذ االعمال كما وردت في هذه التصاميم بأخطائها و/ اواالصلية 

من  أياو جداول كميات او قام بإصدار تعليمات او اجراء تعديالت على تصاميم او مواصفات  -ب
على المنشأ عنها خطورة  فيها قد ينجم أساسيةوثائق العطاء األخرى أدت او قد تؤدي الى تغييرات 

او اية اضرار جوهرية أخرى فإن ذلك  عطاء التنفيذ مبررة في التكاليف عن قيمةغير أو زيادة كبيرة 
العامة  األشغالفعندها يقوم صاحب العمل بمخاطبة وزير  أجهزتهو االستشاري ًا من قبل تقصير يعتبر 

من ذوي الخبرة  مسئوليتهة لتحديد ويطلب تشكيل لجنة فنياالستشاري مبينًا تقصير  واإلسكان
  -واالختصاص على النحو التالي:

 رئيسًا للجنة . - أو من يفوضه خطياً  مدير عام دائرة العطاءات الحكومية . 1
 . واإلسكانالعامة  األشغالمهندسًا مندوبًا عن وزارة  . 2
 مهندسًا مندوبًا عن نقابة المهندسين األردنيين .  .3
 بًا عن هيئة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسين األردنيين .مهندسًا مندو  . 4
 مهندسًا من ديوان المحاسبة . . 5

تقـوم هـذه اللجنـة بـدراسـة كـافـة أبعـاد المشكلة واالتصال والتنسيق مع الجهات المعنية وترفع توصياتها 
ذا كان قرارها باألكثرية أو باإلجماع ، فــإاالستشاري محددة مسؤولية  واإلسكانالعامة  األشغالوزير  إلى

ملزمًا االستشاري والعيوب يصدر الوزير قراره  األخطاءعن  االستشاري ومسئوليتهبالنسبة لتقصير 
 . بمعالجة التقصير و محماًل إياه جميع التبعات المالية جراء ذلك

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

 اإلستشاري ألي من الدفعات الممنوعة لقيت -1

 التقصير أو إجراءات تسبب الضرر للمشروع و/أو صاحب العمل. -2

 إخفاء أو إهمال عيوب تصميمية أو تنفيذية أو تشغيلية. -0

 
 (لكمت ترك هذه البنود لتتم تعبئتها من قبل صاحب العمل حبسب خصوصية املشروع يف حالة لزم ذ)

 

 : العقد من قبل صاحب العمل إنهاء -(13)المادة 
، وفي هذه /أ(12ألسباب غير األسباب الواردة في المادة ) العقد إنهاءيحق لصاحب العمل في أي وقت  

بالعقد وعند التوقف يتم االتفاق  ( يومًا لتوقيف العمل31الحالة يقوم بإشعار االستشاري ويعطيه مهلة )
ريقة المحاسبة وتعويض االستشاري عن التكاليف الفعلية والخسائر التي قد يتكبدها بين الفريقين على ط

 نتيجة انهاء هذا العقد.
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 : االستشاري العقد من قبل  إنهاء -(14)المادة 
 .العقد اتفاقية ( يوما من تاريخ توقيع91خالل ) المباشرة أمرلم يصدر صاحب العمل  إذا .أ

 ( يوما"من تاريخ استحقاقها .61له بعد ) المستحقة بالدفعة ي االستشار  بإيفاءصاحب العمل  أخل .ب
 تعرض لضائقة اقتصادية تمنعه من االستمرار في تنفيذ العقد. أوأعسر صاحب العمل  جـ.

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

أو إذا  هذه ، أيامخالل العشرة  لالستشاري  المستحقة الدفعة دأو تسدي المباشرة أمر بإصدارالعمل 
تعويضه التعويض وطلب العقد  إنهاء لالستشاري فيحق  اعسر صاحب العمل حسب الفقرة )ج( أعاله

بموافقة  إالالعقد  اوال يعاد العمل بهذمن قبل صاحب العمل  ل بالعقداإلخال المناسب الناجم عن 
 .الفريقين

 
 : مسؤوليات صاحب العمل -(15)المادة 

 .العقد  ابالدفعات المستحقة له في المواعيد المحددة بموجب هذ االستشاري موافاة  -1
أنه  إالوثائق عقد التنفيذ، مع ثالث نسخ من  االستشاري  إلىلديه المعلومات والوثائق المتوفرة تقديم  -2

 .الحصول عليها بموجب العقد االستشاري  إلىغير ملـزم بتقديــم أي مخططــات أو وثائــق يوكــل 
في  االستشاري و ليساعد االستشاري  تسمية مهـنـدس بخبـرة منـاسبة يمثـــله للتـنسـيــق بـيــنه وبين -0

 الحصول على المعلومات المذكورة أعاله .
 هألي من موظفي واإلقامةالعمل  حأو تصاريفي الحصول على تـصاريح الدخول  االستشاري مساعدة  -1

 .عقد استخدامهمالالذين يتطلب 
 .العقد (  ااتفق على غير ذلك بموجب هذ إذااستطالع الموقع ) إال  استشاري دفع بدل أتعاب  -3
في موقع العمل وتكون هذه  يقوم صاحب العمل عن طريق المقاول بتقديم مكاتب للجهاز المشرف المقيم -6

المكاتب مؤثثة ومزودة بجهاز حاسوب وطابعة وماكينة تصوير وثائق، مجهزة بالماء والكهرباءوالصرف 
الصحي والتدفئة والتكييف اذا لزم وتقديم الخدمة الالزمة لها وتشغيلها وصيانتها طيلة مدة المشروع ما 

 لم تنص وثائق العطاء على غير ذلك

 ري موقع المشروع بكامل حدوده او بشكل يمكن االستشاري من مباشرة مهامه.تسليم االستشا -7
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 : العمل ةمد  -(16) المادة

وتسلم االشغال بمافيها التمديدات إلنجاز المشروع  هي المدة الفعلية التي يستغرقها مقاول التنفيذ 
حسب تقرير لجنة ص واستالمها التي يوافق عليها صاحب العمل مافًا اليها المدة الالزمة إلنجاز النواق
من هذا العقد بمعرفة /أ( 3رقم )تسلم االشغال، وتمدد لكل عمل او اختصاص محدد في الملحق 

 وموافقة صاحب العمل في المشروع.
 

 : األتعاببدل  -(17) المادة
لعقد مع ( المرفق بهذا ا3يحدد بدل أتعاب االستشاري في مرحلة األشراف بموجب الملحق العقد رقم )  -أ 

 بهذا الخصوص . 22مراعاة ما ورد في البنود )ح , ط ( من المادة 
إذا حصلت ظروف أثناء سريان هذا العقد أدت إلى تعديل على أجور و/أو كلفة استخدام الكوادر الفنية  -ب

جنة المماثلة للكوادر المطلوبة حسب هذا العقد , فعندها يقوم وزير األشغال العامة و اإلسكان بتشكيل ل
فنية لتحديد نسبة التعديل على األجور , و يتم تعديل بدالت أتعاب الجهاز الفني المحددة بالملحق رقم 

 / أ ( بقرار من وزير األشغال العامة واإلسكان . 3) 
 

 :تدريب موظفي صاحب العمل - (18)  المادة
للتدريب  ستشاري لال شرافاالبجهاز  وإلحاقهميحق لصاحب العمل انتداب عدد مناسب من مستخدميه 

وفق برنامج يتفق عليه بين الطرفين ويقوم صاحب العمل بدفع رواتبهم  الدراسات أعمالعلى 
 ومستحقاتهم.

 
 : واالستشاري تسوية الخالفات بين صاحب العمل  -( 19) المادة

 -:التاليةالعقد يتم البت به بأحد الطرق  اخالف ينشأ عن هذ أوأي نزاع 
 -: الودية ةالتسوي  -( 1 /19) 

فعلى الفريق   الوديةمن أي من الفريقين برغبته في تسوية الخالف عن طريق التسوية  إشعارصدر  إذا .أ
بقبول الدعوة  اإلشعارموجه  إلىيرسل رده خطيا"  أن اإلشعار( يوما" من تاريخ تسلمه 14اآلخر خالل مدة )

 رفضها . أو الودية التسوية إلى

 
 .الودية التسوية إلىالدعوة قبول عندما يوافق الفريق اآلخر على  يةالود التسوية إجراءاتتبدأ  .ب

 
خالل مدة الـ  اإلشعارالفريق الذي وجه  إلىلم  يرسل أي رد  إذا أو،  الوديةالتسوية  اآلخررفض الفريق  إذا .ج

ي من كأن لم يكن ، وأل الودية التسويةمن هذه الفقرة ، يعتبر طلب  ) أ ( ( يوما" المبينة في البند14)
 التحكيم . إجراءاتالفريقين في هذه الحالة المباشرة في 

 
وفقا" لما يتفق  من ذوي الخبرة في نفس مجال أعمال هذا العقد موفق واحد أو اكثر الوديةيتولى التسوية  .د

الموفقين يجوز لهما أن يتفقا على أن يقوم شخص أو  أولم يتفقا على اسم الموفق  وإذاعليه الفريقان ، 
 بتعيين الموفق أو الموفقين . مؤسسة
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معلومات ووقائع  يلزمه منأن يطلب من أي من الفريقين تقديم ما  الوديةللموفق في جميع مراحل التسوية  -هـ

تسوية  إلى، وعلى الموفق أن يساعد الفريقين في التوصل  أخرى  أدلةومستندات ووثائق وأي  وأسباب
 والنزاهة والعدالة . الموضوعية بمبادئلحياد ، وان يسترشد الخالف وديا" بأسلوب يتسم باالستقالل وا

 
 إالبما في ذلك اتفاق التسوية ،  الوديةالتسوية  بإجراءاتعلى الفريقين والموفق االحتفاظ بسرية ما يتعلق  .و

 التنفيذ والتطبيق . ألغراضحيثما يكون نشره ضروريا" 
 

االتفاق وتوقيعه ويصبح اتفاق التسوية  بإعداد، فيقوما اتفاق لتسوية الخالف وديا"  إلىتوصل الفريقان  إذا .ز
 1 بعد توقيعه من الفريقين ملزما" لهما الودية

 
( يومًا على قبول الطرفين 31أو بمرور ) بتوقيع الفريقين على االتفاق ، الودية التسوية إجراءاتتنتهي  .ح

( يوما" من تاريخ االتفاق على 61مرور) ب أو للسير بإجراءات للتسوية الودية ولم يتم االتفاق على الموفق ,
خطي يصدر عن الموفق يبين فيه انه ال  بإشعاراتفاق تسويه أو  إلىالموفق أو تاريخ تعيينه دون التوصل 

 أحدهماعن  أوخطي يصدر عن الفريقين  بإشعار، أو  الودية التسويةيوجد ما يسوغ االستمرار في جهود 
يقدم  أنوفي جميع الحاالت على الموفق  الودية التسوية إجراءات هاءبإنالفريق اآلخر والى الموفق  إلى

 إلىقيامه بعمل الموفق وتسليمه  أثناءمن وقائع وبينات في موضوع الخالف  إليهتقريرا" بجميع ما توصل 
 .لفريقين مع محاضر جلسات التوفيقا

 
 أو ةتحكيمي إجراءات أيفي اتخاذ يباشر  أن،  الودية التسوية إجراءات أثناءمن الفريقين  أليال يجوز  .ط

 . قضائية
 

 التحكيــــــم -( 2/ 19)
تسوية  إلىاللجوء  يتمفعندئذ  أعاله (1-19المادة ) ألحكامتسوية ودية وفقا"  إلىفي حالة عدم التوصل  

 الساري المفعول. األردنيالخالف بأسلوب التحكيم بموجب قانون التحكيم 
 

 -: تعديل التشريعات -(21)المادة 
 ضنتيجة لتعديل التشريعات أو لفر يترتب عليه دفعها لخزينة الدولة  إضافيةمبالغ  أي لالستشاري يدفع   -أ

        عروض المناقصات . إيداعضرائب جديدة بعد موعد  أورسوم   أي
 اعإيدبعد موعد  أعالهبالفقرة )أ(  المذكورةمن الرسوم والضرائب  أيجرى تخفيض رسمي على  إذا أما -ب 

 .االستشاري حسم تلك التخفيضات من استحقاقات  األولعروض المناقصات ، فعندها يحق للفريق 
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 : ةالعدلي اإلخطارات -(21) المادة
القانونية  أوالعقدية  هماحق من حقوق أيبين الفريقين لممارستهما  ةاالخطارات العدليال حاجة لتبادل 

اخطار  بمثابةالمثبت بهذا العقد على عنوانه  اآلخرلفريق لفريق  أيمرسلة من وتعتبر أي رسالة مسجلة 
 . األحوالعدلي في جميع 

 
 : عامه أحكام -(22) المادة

 على االستشاري االلتزام بمتطلبات الكودات  السارية المفعول عند المباشرة بالعمل. -أ

حب العمل وال يحق إن جميع المخططات ووثائق العطاء والمعلومات المتعلقة بهذا المشروع هي ملك لصا -ب
 افقة صاحب العمل الخطية على ذلك لالستشاري التصرف بها بأي شكل من األشكال إال بعد مو 

إذا اكتشف أي خطأ أو نقص في المخططات أو في وثائق العطاء في مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع ، فعلى  -ج
دس المصمم من خالل صاحب العمل عن االستشاري أن يقوم  بإبالغ صاحب العمل عنها فورًا، وأن يعلم المهن

 طبيعة تلك األخطاء ويتابع المصمم بخصوصها .
 يجب على االستشاري التقيد باعتماد المواد والمنتجات الصناعية المنصوص عليها في وثائق عطاء التنفيذ . -د

تفسير شروط العقد أو العناوين : ال تشكل العناوين الواردة في هذا العقد جزءا" منها وال تؤخذ في االعتبار لدى  -ه
 مضمونه .

 تنصرف صيغة المفرد إلى الجمع والعكس بالعكس وفقا" لمقتضى القرينة . -المفرد والجمع : -و
ضريبة المبيعات :  يجب أن يشمل السعر المقدم الضريبة العامة على المبيعات ولن يتم إفراد بند خاص  -ز

 بالضريبة. 
لرواتب الشهرية للمهندسين العاملين بهذا العقد عند تقديم عرضه على االستشاري التقيد التام بالحد األدنى ل -ح

 .ين مضافة إليه المصاريف واألرباحوالذي تحدده نقابة المهندسين األردني
( المتعلقة بحجم االلتزام  وبالوضع  5,  4,  3,  2,  1يطلب من االستشاري المحلي تعبئة الجداول المرفقة ) -ط

 ليل بدل أتعاب الكادر الفني الشهري والدعم المكتبي.المؤسسي ورؤساء االختصاص و تح
 تحدد شروط التأهيل والتقييم الفني الخاصة بهذا المشروع بالشروط الخاصة  )إن طلبت( . -ي
يحق لصاحب العمل التأكد بالطريقة التي يراها مناسبة من صحة ودقة المعلومات والوثائق المقدمة من  -ك

 االستشاري  .
ام بالتعليمات الصادرة عن نقابة المهندسين بما يتعلق باألعمال اإلنشائية والمعمارية على االستشاري االلتز  -ل

 والكهربائية والميكانيكية وخالفها .
( ، 789( ، )788تكون المسؤولية المدنية والقانونية للمهندس المصمم و/أو المشرف وفقا" لما ورد في  المواد ) -م

بغض النظر عن ما يرد في هذا العقد  بهذا  1976( لسنة 43( من القانون المدني األردني رقم )791)
 الخصوص .

يجوز لصاحب العمل االستعاضة عن المراقبين بمهندسين حديثي التخرج في اختصاصات الهندسة المختلفة في  -ن
 مجال االختصاصات المطلوبة 
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باألعداد الالزمة متزامنة مع  على االستشاري أن يدرس إعداد الجهاز المقيم الالزمة وأن يقدم لصاحب العمل كشفاً  -س
برنامج تنفيذ األشغال من قبل المقاول ويتم تعيين أفراد هذا الجهاز حسب حاجة العمل الحقيقية بموافقة مسبقة 

من صاحب العمل، ويعاد النظر في أعداد الجهاز كلما دعت الحاجة وذلك بزيادته أو بإنقاصه بموافقة الفريقين ، 
ألعداد إضافية من جهاز اإلشراف المقيم واقتناع صاحب العمل بذلك وموافقته ، يتم وفي حالة حاجة المشروع 

 أ( من هذا العقد .-3التعيـين وتدفع بدل األتعاب حسب ما هو مبين بالملحق رقم )

 دفعات األخرى:لا -ع
 قافتال ا تم وأ اهدفع ياألخرى" والت يع " الدفعاتمجب دمرفق بهذا العق( ال4) د صرح االستشاري في الملحق رقمقل -1

 وأ هاعتم دف سواءوسببها  رى خألا تلدفعاا لهذه الً صمف اً فصم و يدرين "، وعلى االستشاري تقخآلى " الى دفعها إلع
 بةنياباطن أو بل استشاريين من الق ، أو من هنع بةيان أوه بلق منر اشبم غير وأ اشركل مببش دفعستت نكا
 ذيى تقديم العروض الخاصة بتنفلإ عوةديتعلق بال اميف كذلو  ، مهيلثمو مأ ئهمال هم أو وكمن موظفيي و أأ مهنع
قد لعا امبر ي إلتجر تي لا تاضفاو و المأ ي شار ستالالى علة حاأو اإلسها وده نفزالم/ ا ة المناقصةقد أو عمليعلذا اه
 يأ دو جو  نعر و فلا ىلع لواأل  قلى الفريخطيًا إ يحاً صر ت مدقي نأب ستشاري اليتعهد ا امكل تنفيذه فعاًل ,جأ و منأ

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

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

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

 .الدفعات الممنوعة
 غلي ) ضعفي( مبو اسيًا مبلغ رو فلا ىلعو  لوأل ريق افلاى لبأن يدفع إ ي ر ايطالب االستش نأ -ج

ى ض علبلة للنققاالر موافقته غيذا البند به موجبب ي ر عات األخرى ويقر االستشافدلا
 .ةبلطاالم هذه للمثة ريو الف ةبجاتاالس

ألول ا قللفري يحق لمبالغ التيا وعملفريقان بأن مجادناه ، يصرح أ( 1مراعاة الفقرة )ع/ عم
 عات األخرى.فدلا لغامبع مو ( مجعفيض)    زجاو تي نل( 2)ع/ ةر قفلا بموجب هذه اتقاضيه

 امي، فنيز مجهأو الن طلباا من يينر اشستمع اال رمهات التي يبيااقتفال ا عن جميم  ضن يأ على ستشاري الفق ااو ي -0
 اهتدش يف ادهذه المو تقل  ى أن اللع اله ( أع2( و)ع/1)ع/ تقرافال ية فدثلة لتلك الوار امم داً وام قدلعا ذاه خصي

 يذنفق األول بتعلى حق الفري احةاد صر المو  هذهتنص  نأ ا ( ، شريطةمهيلإ رتين المشار قفلص ) او صن نع
 دو يز ستشاري أن اال دهعيتا كمن. لمجهزيا أون اطبلا نمن ييشار االست ءالؤ هن م يق أحة بشر اد مباالمو حكام هذه أ

 ةلميثبت أنها مشت امبو  اوقيع عليهتلا ـردجمب تايقافتال ا ههذقة ألصل مطابو كاملة  خسنلفور بلى اول عاأل ق ريالف
 اد.المو  هذهعلى 

 ذاإ ى ألخر ا تفعان الدم يى أعلة يروعشملا ةضفي صفه يادة أعالملاص أن يتذرع بأن نص خي شيجوز أل ال -1
ة فاضإلاب ه هيمادة أعاليها في اللع صو صل المناألوا ، وأن حقوق الفريق عهالنافذة تمن ةمظناأل و  ينانقو ال تناك
النافذة ة ظمنقوانين واأل ر بموجب الخآرف ط أي أو ي ر االستشا هل تجاوأل للفريق ا بتر تت ق أخرى قدوقح لى أيإ
 مملكة.ي الف
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 . دلعقا اذاء هحتى بعد إنه بهل عمالم يتو  اً ير سا هاراتفق عاله بجميعالمادة أقى نص بي -3
 : لممنوعةالدفعات ا -ف

( بأنه لم يقم بدفع أو يعد بدفع أي من " 5لقد صرح االستشاري وتعهد للفريق األول في الملحق رقم ) -1
الدفعات الممنوعة " سواء مباشرًة أو بالواسطة ، وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل االستشاري 

موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم أو نيابًة عنه أو من قبل استشاريين من الباطن أو نيابًة عنهم أو أي من 
إلى الفريق األول  ، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي "موظف"  بغض النظر عما إذا كان 

يتصرف بصفة رسمية أم ال ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو 
ى االستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة عل

أجل تنفيذه فعاًل , كما وتعهد االستشاري بأن ال يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه 
الدفعات سواًء مباشرًة أو بالواسطة وسواًء أكان ذلك من قبل االستشاري نفسه أو استشاريين من الباطن أو 

موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أي "موظف" فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو  أي من
 تمديده أو تنفيذه. 

( من هذه المادة أن يتخذ أيًا 1يحق للفريق األول في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة )ف/ -2
 ره:من اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختيا

 د/أ( من العق12اعاة نصوص المادة )أن ينهي هذا العقد مع مر  -أ
( أن يتخذ أيًا من اإلجراءات 1ف/يحق للفريق األول في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة ) -ب

 التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره:
 ن العقد./أ( م12أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ) -أ

بموجب هذا العقد مبلغًا يساوي   )ضعفي( مبلغ  لالستشاري أن يخصم من المبالغ المستحقة  -ب
 الدفعات الممنوعة.

بأن يدفع إلى الفريق األول وعلى الفور مبلغــًا يساوي )ضعفي( مبلغ  االستشاري أن يطالب  -ج
ر القابلة للنقض على بموجب هذا البند بموافقته غي االستشاري الدفعات الممنوعة ويقر 

 .االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة
( أدناه ، يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول تقاضيها بموجب 4ف/مع مراعاة الفقرة )
 ( لن يتجاوز )ضعفي( مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة.2ف/هذه الفقرة )

االتفاقيات التي يبرمها مع االستشاريين من الباطن أو المجهزين ،  على أن يضمن جميع االستشاري يوافق  - 3
على أن ال تقل هذه )  ( أعاله2ف/( و)1ف/فيما يخص هذا العقد موادًا مماثلة لتلك الواردة في الفقرات )

المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما ( ، شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق 
ول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤالء االستشاريين من الباطن أو المجهزين. الفريق األ 

أن يزود الفريق األول على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمجرد  االستشاري كما يتعهد 
 التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد.

يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات ال يجوز ألي شخص أن  -4
الممنوعة إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأن حقوق الفريق األول المنصوص عليها في المادة  
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أو أي طرف آخر  االستشاري أعاله  هي باإلضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتب للفريق األول تجاه 
 القوانين واألنظمة النافذة في المملكة.بموجب 

 يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها ساريًا ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد. -5
 

 :  المخالصة إقرار -( 23) المادة
 أنيثبت فيه  مخالصة إقراريعطي صاحب العمل  أنحال تقديمه لكشف الدفعة النهائية  االستشاري على 

النهائية يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة له بموجب العقد ، ويشترط كشف الدفعة 
 للمبالغ المستحقة له بموجب هذه الدفعة . االستشاري بعد قبض  إال المخالصة إقرارال يسري مفعول  أن
 

 : اإلشعارات -( 24) المادة
 بإبالغها االستشاري وتلك التي يقوم  االستشاري  إلى والمـراسالت التي يصدرها صاحب العمل اإلشعاراتتبلغ 

لدى المكتب الرئيسي لكل فريق منهما ،  بإيداعها أوبالبريد المسجل  إماالعقد  ألحكامصاحب العمل وفقا  إلى
 أي عنوان آخر يعينه كل فريق لهـذه الغاية ويتم تحديده تاليا إلى بإرسالها أو

 ......................................................................عنوان صاحب العمــل : ............
............................................................................................... 

 ..................: ..................................................................... االستشاري  عنوان
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 (1ق العقد رقم )حلم

 واجبات االستشاري في مرحلة اإلشراف
 جهاز اإلشراف : -1

شراف على أشغال المشروع حسب المؤهالت والشروط المبينة بالملحق على االستشاري توفير الجهاز الفني لإل
قيمة بشكل دائم ولألجهزة المساندة /أ( ويحدد في هذا الملحق الكوادر واألعداد وسنوات الخبرة لألجهزة الم3رقم )

 وغير المقيمة إضافة إلى دعم المكتب الرئيسي .
 التنقـــالت : -2

يقوم االستشاري بتوفير السيارات الالزمة لتنقالت جهازه المقيم وغير المقيم وأجهزة المكتب ، ويتحمل االستشاري 
 المترتبة على ذلك.جميع المصاريف 

 دعم المكتب الرئيسي : -3
مكـتب الرئيسـي مسـؤواًل عـن إدارة جهـاز اإلشراف ويقوم بمهام ) المهندس( المنصوص عليها في دفتر عقـد يكون ال

المقاولـــة الموحـــد للمشـــاريع اإلنشـــائية وهـــذا البقـــد ، عمـــا يقـــوم بديفـــاد البـــدد الـــالزم مـــن مهندســـي المكتـــب الرئيســـي 
علـى  عـل أسـبوعينأو فتـرة التنفيـذ علمـا دعـح الحاجـة  المختــصين باألعمال الجـاري تنفيـذها لزيـــارة المشــروع  ـالل

األقل للتدقيق على تقدم سير البمل ومطابقته للشروط وبأنه ينفذ حسب أعلى مستوى من مستويات ممارسة المهنـة 
 على أن يقــدم االستشاري تقريـرًا عـن هـذه الزيـارات ضمـن التقارير الشهرية .

مقدمة من قبل المصمم وإبداء الرأي حولها إلى صاحب البمل فيما يخص ال مراجعة المخططات ووثائق العطاء -4
شموليتها وقابلية تنفيذها قبل المباشرة وأثناء التنفيذ ، وإذا اكتشف فيها أي عيوب أو نواقص فبليه تبليغ صاحب 

 البمل عنها  طيًا لتالفي هذه البيوب والنواقص.
سيًا وفنيًا وطبقًا لبقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية وتوجيهات حسب متطلبات المشروع هند اإلشراف على التنفيذ -5

 ورفض أي أعمال مخالفة لوثائق عطاء التنفيذ . ،صاحب البمل والتنسيق مع المصمم من  الل صاحب البمل
طات التي يقدمها المقاول والموافقة عليها و الطلب من المقاول استكمال أي مخط مراجعة المخططات التنفيذية -6

 . تفصيلية الزمه لتنفيذ األعمال
 على الموقع من قبل المقاول . التدقيق في صحة تثبيت األبعاد -7
اإلشراف على الفحوصات المخبرية الالزمة على الحصمة واإلسفلح والخرسانة وأي مواد أ رى والتأكد من مطابقتها  -8

عن أي عيوب قد تحتاج إلى مبالجة وعذلك  للمواصفات الخاصة بها للمحافظة على مستوى األشغال وتبليغ المقاول
 ( من هذا البقد .01وفقًا لما ورد في المادة )التأكد من سالمة فحوصات استطالع الموقع  

علمًا  على االستشاري التشاور مع صاحب البمل أثناء سير البمل في األمور المتبلقة بأعمال التنفيذ وأن يحيطه -9
 بتقدم سير البمل .

الفنية المقدمة من قبل المقاول وتقديم المشورة الفنية لصاحب البمل والتوصيات المناسبة فيما يتبلق  دراسة المقترحات -01
 بالمواد والبينات المذعورة في المواصفات وجداول الكميات .

اإلشراف و التدقيق على إجراء الكيل لألشغال المنجزة بالتنسيق مع المقاول ، والتوصية من حيث قبول أو رفض أي  -00
 زاء من األشغال المنجزة .أج

تدقيق عشوف الدفع الدورية والنهائية للمقاول، وتصديقها للدفع ببد التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والشروط  -01
 التباقدية .
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مناقشة ومفاوضة المقاول في أسبار األشغال الجديدة التي قد تستجد أثناء التنفيذ ولم تكن واردة في البطاء، ودراستها  -03
 حليلها وإجراء ما يلزم وفقا للفصل الثالث عشر من دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية.وت

دراسة وإعداد األوامر التغييرية وإجراء التبديالت الالزمة على المخططات والوثائق األصلية لتتناسب وطبيبة األشغال  -04
 وحد للمشاريع اإلنشائية , و بالتنسيق مع صاحب البمل .الجديدة وفقا" للفصل الثالث عشر من دفتر عقد المقاولة الم

تقديم الرأي الفني في أي  الف قد يقع بين صاحب البمل والمقاول وإبداء النصح والمشورة لصاحب البمل لبيان   -05
الموقف الصحيح وتمكين صاحب البمل من متاببة الموضوع , وإذا تمح هذه الخدمات ببد انتهاء مدة البمل يتم 

بما فيها بدالت اتباب الزيارات الزائدة عما هو , ترتب على ذلك يقد  ذياق بين الفريقين على بدل األتباب الاالتف
 ( من هذا الملحق .09وارد في الفقرة )

 عمل عشف بنواقص األشغال المنجزة والتوصية من حيث قبول أو رفض أي أجزاء من األشغال المنجزة. -06
( والمبدة من قبل المقاول وتقديمها  As Built Drawingsعما جرى تنفيذه فباًل) تدقيق المخططات النهائية للمشروع -07

 لصاحب البمل .
القيـام بالكشف علـى األشغال قبـل انتهـاء فترة اإلشبار بدصالح البيوب دون حاجه لتمديد عفالة حسن األداء، وإبالغ  -08

ام بتحضير شهادة األداء ببد إنجاز اإلصالحات، المقاول عن أي أشغال قد تحتاج إلى اإلصالح أو التبديل ثم القي
وعذلك القيام باإلشراف على أي أشغال تحتاجها المشاريع أثناء فترة اإلشبار بدصالح البيوب مهما عان نوعها 

 .شهر 14زيارة عل أرببة اشهر ولمدة وطبيبتها بدون مقابل على أن ال تزيد عن 
يوميـة مبينـًا فيهـا حالـة الطقـس وعدد جهاز المقاول والمبدات وعميـات المـواد االحتفـاظ بسجـالت التقاريـر الدوريـة وال -09

التـي تـورد إلى الموقع والفحوصات المخبرية وأي أشغال أ رى وتقديم  مس نسخ من التقارير الدورية وتقارير 
 االجتماعات إلى صاحب البمل .

 ل ما يلي :( نسخ من التقارير الشهرية على أن تشم3إعداد وتقديم ) -11
 . الصور الفوتوغرافية التي يكلف المقاول بالتقاطها 
 . تقرير موجز عن األحوال الجوية بما يخدم أغراض المشروع 
 . األشغال المنجزة لتاريخه بالتفصيل من حيث النسب والقيم 
 . التبليق على سير البمل ومقارنه ما هو حاصل حقيقة وبين برنامج البمل المبتمد 
 ييرية الصادرة لتاريخه .األوامر التغ 
 . بيان المشاكل والنواقص والمبوقات ووسائل المبالجة 
 . كشف بالمبدات المستبملة والمواد المحضرة 
 . أعداد البمال المهرة والبمال الباديين ودوامهم 
 . الدفبات المستلمة من قبل المقاول لتاريخه 
 اصفاتتخذة بخصوص المواد المخالفة للمو كشف بالفحوصات المخبرية والتبليق عليها واإلجراءات الم. 
 . ) أعداد المهندسين والفنيين الباملين ) المقيمين 

 االشتراك بأي لجان تتبلق باإلشراف على المشروع . -10
إذا تطلبح ظروف البمل متطلبات  اصة ولم ترد ضمن الواجبات فبلى صاحب البمل تحديد هذه المتطلبات وواجبات  :مالحظة

 االستشاري .
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 (/أ2رقم ) العقدلحق م

 المناقصةدخول نموذج كفالة 
 

   :   إسم العطاء

  :  رقم العطاء
لقىىىىىم الىىىىى  إع ع ىىىىىي  باإلضااااااى وظيااااا و     ااااا  عطوفىىىىىر عىىىىىمرك عىىىىىي  للحكثىىىىىا للىىىىىو    ل   ىىىىىو  للا لع ىىىىىرإلىىىىى  

سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  قم    ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىك  ل ح ي  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر ................................................ِ المنااااااااااااااااااااااااق   ااااااااااااااااااااااا كة  أن 

وع للح ىىىىىىىوع ع ىىىىىىى  أعىىىىىىى ع لسىىىىىىى  ي ر لىىىىىىىمعو  لل طىىىىىىىي   ولحىىىىىىىي  ي ىىىىىىى   ىىىىىىىكو  لل طىىىىىىىي  الىىىىىىى   ع ىىىىىىى  أن ك ىل حشىىىىىىى

 ر قم  للح ي    كفيلر ع ي  ر عع عكض  وب يً  ع         فإن ع كف ي: 

ب ك...........................................................يكفىىىىىىىىىىىىىى  ب  أىىىىىىىىىىىىىىم      ىىىىىىىىىىىىىىر ع ىىىىىىىىىىىىىى  أن يىىىىىىىىىىىىىىمفع ل ىىىىىىىىىىىىىى  

ع ىىىىىىىم و ول أوط   ىىىىىىىي  طىىىىىىى  عىىىىىىى    وب  ىىىىىىى  ر  ىىىىىىىح    الف دينةةةةةةة      ةةةةةةة خمسةةةةةةة   ) 3222 مبلااااااا   

 للط ي عي ي  : 

أن للح ىىىىىىىىي     ىىىىىىىىىمون عولفقىىىىىىىىر عىىىىىىىىى      ىىىىىىىىي    ىىىىىىىىى ي عكضىىىىىىىىى    ىىىىىىىىم ل ق ىىىىىىىىىي    ىىىىىىىىك عوعىىىىىىىىىم ل قىىىىىىىىىمي   -أ

 122صالحية الع ض المحدد با )لل كو  أو     ل ق ي  
 
 , أو( يوما

 ىىىىىىىر لل قىىىىىىىم  حو ىىىىىىىي  ىىىىىىىكو  أ فىىىىىىىر فىىىىىىى  إبىىىىىىىكل  لالفي  أ  ىىىىىىى   ىىىىىىىم  حىىىىىىى   بنهيلىىىىىىىر لل طىىىىىىىي  ع  ىىىىىىى   ل  ىىىىىىى  -ب

 لل قم  أو

( عىىى  3أ  ىىى   ىىىم  حىىى   بنهيلىىىر لل طىىىي  ع  ىىى   ول  ىىى  أ فىىىر فىىى  القىىىمي  ضىىىحين ل لل   حو ىىىي للحىىىيل    -ت

  كو  لل قم 

 122صاااااااااااالحية الغفالاااااااااااة البال اااااااااااة )ل ق ىىىىىىىىىىىي  عىىىىىىىىىىىم  وع ىىىىىىىىىىى  أن ي ىىىىىىىىىىى  ي للط ىىىىىىىىىىىي   ىىىىىىىىىىى  
 
 وي  ىىىىىىىىىىى   ( يوماااااااااااا

 ح حوط بأي ف  ل  لن. إعيلالأي إل  ي   حي أن هذع لل فيلر ال  حأي للقول    لل

 

 الو  ع لل ف  / للب ك:................................................................ 

 للحفو   يل و  ىىىع:................................................................ 

 .................................................................التاريااااااااااااااااخ  

 
و
و

و
و
و
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و
و

 

 (/ب2رقم ) العقدملحق 
  األداءنموذج كفالة حسن 

 السادة : إلى
     

 ……………………......يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا...................................................
 

 ...........…………………........................................... االستشاري قد كفل بكفالة مالية ، 
 

 .........................................................…………………….بخصوص العطاء رقم 
 ........................................................................…………………........المتعلق 

 . أردنيار دين.....……………..(  …………………………………………………..بمبلغ : ) 
 

ووفقا لشروط العقد  شرافبتقديم الخدمات الهندسية لال االستشاري لضمان التزام  األداءوذلك مقابل كفالة حسن 
 . أعالهالخاصة بالعطاء 

 
أي شرط آخر، وبغض  أوتحفظ  أو إنذارطلب من قبلكم بال  أولندفع لكم المبلغ المذكور لدى  أننتعهد  وإننا

 . االستشاري جانب  النظر عن أي معارضة من
 

  -وتحدد  مبدئيا" :)                        ( ولمدة  إصدارهاوتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ 
 ...............……………………من عام ...………........  شهر ...............…….. بتاريخ 

 
 ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل .

 
 وقيع الكفيل/مصرف : ...........................ت

 المفوض بالتوقيــع : ...........................
 بحضــور وشهادة : ...........................

 التـــــــاريخ : ...........................
 

وو
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 (0) مقر  عقدال قحلم
 الستشاري في مرحلة اإلشراف اأتعاب  بدل

 

 تعاب جهاز اإلشراف المقيم :بدل أ  -1
بدالت شهرية شاملة ، للرواتب األساسية وما يتببها من إجازات وتبويضات وضمان اجتماعي وضريبة 

 وبدالت تنقالت وبدل إدارة وأرباح ومصاريف غير منظورة .
ام وفي ( أي3ويلتزم االستشاري بتوفير بديل ألي من أفراد الجهاز المشرف تتم إجازته لفترة تزيد على )

حال عدم قيامه بذلك تحسم علفة بدل أتباب أفراد الجهاز المشرف المجازين عما حددت في الملحق رقم 
 / أ (. 3)

( يومًا من تاريخ تقديم الكشوف الخاصة 31يتم تسديد جميع الدفبات من قبل صاحب البمل  الل ) -1
 بها.
ن المواقع أو المكتب الرئيسي ببد يتم تخفيض أعداد الجهاز المشرف وبدالت أتبابه في عل م -3

االتفاق بين صاحب البمل واالستشاري على ذلك في ضوء اإلنجاز الفبلي وتقدم سير البمل في  
المشاريع المختلفة , وإذا لم يتم االتفاق بين الفريقين , يحتفظ االستشاري بالجهاز الفني عما ورد في البقد  

 لحين حل الخالف .
 
 طريقة الدفع :  -4

يدفع بدل أتباب المكتب الرئيسي عمبلغ شهري مقطوع لكامل مدة البمل ويكون هذا البدل ثابح  -أ
/أ( , وببد انقضاء مدة دعم 3القيمة طيلة المدة المحددة لدعم المكتب والواردة في الملحق رقم )

 المكتب المحددة في نفس الملحق يتم تخفيض قيمة الدعم المكتبي الشهري بسبب تخفيض أعداد
 الجهاز وفقا لما يلي:

 
 

نسبة الدعم 
 للمكتب

 
= 

  إجمالي قيمة الدعم للمكتب
× 

 
قيمة البطاء دون المبالغ االحتياطية وضريبة  011%

 المبيبات
رواتب الكادر الشهري الذي × التخفيض على قيمة الدعم المكتبي الشهري= نسبة الدعم المكتبي 

 يتم االستغناء عنه .
 

أ(  – 3تباب الجهاز المقيم المتفق على إبقائه حسب الجدول الوارد في الملحــق رقـم )يدفع بدل أ  -ب
 وتكون هذه البدالت ثابتة القيمة طيلة مدة تنفيذ المشروع .
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 / أ( 0ملحق العقد رقم )
 بدل أتعاب االستشاري في مرحلة اإلشراف 

 
 المجموع بالدينار

 رقمًا وكتابة
البدل الشهري 

 بالدينار
 ا" وكتابهرقم

 المدة 
 بالشهر

 الرقم  الوصف والخبرة والكوادر العدد

خــريج احــد الجامعــات  (أو معمــاري  مــدير المشــروع )مهنــدس مــدني 1 12  
فــي مشــاريع ( ســنة 11بخبــرة ال تقــل عــن ) االردنيــة او االمريكيــة

 بدوام كاملاألبنية 

1- 

ي مشـاريع فـسنوات  10بخبـرة ال تقـل عن   (مدني)مهندس موقع  1 12  
 بدوام كامل االبنية

2- 

ـــرة ال تقـــل عـــن ) 1 12   ـــدس اختصـــاص هندســـة كهربائيـــة بخب ( 10مهن
 بدوام كاملسنوات 

3- 

( 10بخبـــرة ال تقـــل عـــن ) ميكانيكيـــةمهنـــدس اختصـــاص هندســـة  1 12  
 بدوام كاملسنوات 

4- 

بخبـرة ال تقـل عـن  دبلوم هندسة مدنيـة / أو مسـاحةحاسب كميات  1 12  
 بدوام كامل ومشاريع البنية التحتية ات في مجال األبنيةسنو  10

1- 

خبرة ال تقل ببدوام كامل  خريج كلية جامعية متوسطةعام مراقب  1 12  
  وات في مجال االبنيةسن 10عن 

6- 

في  سنوات 10خبرة ال تقل عن دبلوم هندسة مساحة بمساح  1 2  
 د الطلبم جزئي عنابدو  مشاريع االبنية والبنية التحتية

7- 

دعــــم المكتــــب الرئيســـــي شــــامل جميـــــع الخــــدمات والتخصصـــــات  بالمقطوع 12  
زيـارتين شـهريًا بواقـع  الهندسية الالزمة )مـن رؤسـاء االختصـاص(

  كحد أدنى

8- 

  (%16العامة على المبيعات ) المجموع الكلي شامل الضريبة    
 

 (%16)ة على المبيعات الضريبة العام شامالً قيمة العطاء اإلجمالية لإلشراف 
 : )............( دينارا اردنياالمجموع رقًما  

  : ًً  …………………………………........................................................................و كتابًة
  

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

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

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

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

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

 
خاتم وتوقيع                                                                                  

 االستشاري 
 

 ات:مالحظ
 تدون البدالت الشهرية والمجموع بالدينار رقما" وكتابة -1
 ه شاملة لضريبة المبيعاتاألسعار أعال -2
 يمكن لصاحب العمل إضافة الكوادر الفنية واإلدارية غير المذكورة أعاله -0
يلتزم االستشاري بتسليم وإرفاق شهادات إستالم الرواتب األساسية لجهاز االشراف المشار اليه  -1

دفعه  أعاله بشكل شهري مع الدفعات الشهرية وتكون مصدقه من قبله اصوليًا ولن يتم صرف أي
 للمستشار بدون تقديم الشهادات 

في حال عدم االلتزام من المستشار بتعيين أي من افراد كادر االشراف المشار اليهم في الملحق  -3
-7/أ( أعاله واالعتماد من قبل صاحب العمل سيتم حسم المبالغ وحسب ما وارد في المادة )3)

41.) 
عتماده على كادر المكتب في نقابة على االستشاري تسجيل الكادر الهندسي الذي يتم إ -6

 المهندسين 
يقوم االستشاري بتعبئة الخانه المتعلقة )بالبدل الشهري( الواردة في الجدول أعاله شاماًل للضمان  -7

 وكل ما يلزم. والضريبة االجتماعي ومضافًا إليه هامش ربح المكتب
لحد األدنى من األجور على االستشاري تحديد بدالت اتعاب الجهاز المشرف وذلك بمراعاة ا -1

الواردة في سلم رواتب المهندسين الصادرة عن نقابة المهندسين األردنيين ووزارة العمل حتى 
 تاريخ تقديم العروض لدى العطاءات الحكومية 

أن يتم التقيد التام بتزويد صاحب العمل بكشوفات موقعه -بخصوص العمل اإلضافي:  -0
لمقدم من قبل المقاول مبين فيه وصف وطبيعة العمل ومعتمده أصوليًا موضحه )طلب العمل ا

المراد إنجازه، اليوم، التاريخ، عدد ساعات العمل اإلضافي، الوظيفة، قيمة العمل اإلضافي( 
وارفاقها أصوليًا في الدفعات الشهرية للجهاز المشرف مع التأكيد على عدم شمول الوظائف 

 "لكمياتافية "مدير مشروع، حاسب االتالية للعمل اإلض
/أ( بموافقة صاحب العمل وحسب تقدم 3اريخ مباشرة كافة الكوادر الوارده في ملحق العقد )ت -12

 سير العمل في المشروع وحجم العمل والحاجه الفعلية وطرح ومباشرة العمل في الجزء تباعًا.
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 / ب( 0ملحق العقد رقم )
 خالصة بدل أتعاب االستشاري في مرحلة اإلشراف

 ول منمنق الوصف الرقم
 صفحه

 القيمة اإلجمالية
 كتابة دينار فلس

     كلفة اإلشراف  -1
الضريبة العامة قيمة العطاء اإلجمالية شاماًل  -3

 (%16) على المبيعات
    

 (%16شاماًل الضريبة العامة على المبيعات ) المجموع 
 دينار( رقمًا:  )                 

   
 

 كتابة  (%16لعامة على المبيعات )شاماًل الضريبة ا المجموع 
 دينار أردني ………………………………………………………………………………… 

اسم االستشاري:  
..……………………………………………………………………………………… 

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

العنوان: 
..……………………………………………………………………………………………… 

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

.………………………… 
 خاتم وتوقيع االستشاري 

 
 

 
 -مالحظة : 

  رقمًا وكتابة األردني يدون المجموع بالدينار       
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 (1ق العقد رقم)ملح

 خرى ألاقرار متعلق بالدفعات إ 
 
 

 ...............................اقر أنا الموقع إمضائي و اتمي في أدناه .......................................
 

 ............................................................................نقر نحن الموقبين إمضاءاتنا و اتمنا في أدناه 
 

بأحكام هذه المادة  ( وعمالً 1/ع( من الشروط البامة  لبقد الخدمات الهندسيــة  )ع11أننا قد اطلبنا على ما ورد تحح المادة رقم )
نرفق إقرارًا موقبًا من قبلنا موقع حسب األصول نقر فيه بجميع البموالت أو أتباب االستشارات أو أتباب الوعالء أو غيرها المباشرة 

ذه الدفبات وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفبها أو االتفاق على دفبها إلى " اآل رين" ونرفق طيًا وصفًا مفصاًل له
األ رى ولمن دفبح وسببها سواًء تم دفبها أو عانح ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبلنا أو نيابًة عنا أو من قبل استشاريين 
من الباطن أو نيابًة عنهم أو أي من موظفيهم أو وعالئهم أو ممثليهم، وذلك فيما يتبلق بالدعوة إلى تقديم البروض الخاصة بتنفيذ 

لبقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على االستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبرام البقد أو من أجل تنفيذه هذا ا
 فباًل.

 
كما ونتبهد بأن نقدم تصريحًا  طيًا إلى الفريق األول على الفور عن وجود أي دفبات بما في ذلك على سبيل المثال وصفًا مفصاًل 

فبات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أواًل عما ونوافق على قيام الفريق األول باتخاذ لسبب هذه الد
( منها ونلتزم بتنفيذ  0اإلجراءات المبينة تحح المادة  المشار إليها أعاله حال حدوث أي مخالفة أو إ الل من قبلنا بأحكام المادة ) 

 مادة.كل ما ورد في هذه ال
 

 ................................. وعليه نوقع تحريرًا في
 

    :إســـــم اإلستشــاري 
 

   ......................... إســـــم المفوض بالتوقيــــع: 
.................................................... 

 
  توقيع المفوض بالتوقيـــع: 

 
  الخاتــــــــــــم:

 
 

 لى االستشاري تقديم اإلقرار المتبلق بالدفبات األ رى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عموالت أو أتباب أو أي من األمـور ع
/ع( عليه أن يذعر ذلك في اإلقرار المقدم منه ، وعل من ال يقدم هذا اإلقرار سـيرفض عرضـه ، وعلـى 11المحددة بالمادة )

 ل عن البرض.االستشاري وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفص
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 ( 1ملحق العقد رقم )
 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة

 
 

 اقر أنا الموقع إمضائي و اتمي في أدناه ......................................................................
 

 نقر نحن الموقبين إمضاءاتنا و اتمنا في أدناه 
 

(، وعماًل بأحكام هذه المادة نرفق إقرار موقبًا 1ف( من الشروط البامة لبقد الخدمات الهندسية )ع-11ة )أننا قد اطلبنا على ما ورد تحح الماد
كل من قبلنا حسب األصول ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أي مبالغ سواًء عانح عموالت أو أتباب استشارات أو أتباب وعالء أو غيرها سواًء بش

يم أي شيء ذو قيمٍة ماديٍة ولم نقم بدعطاء وعود أو تبهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه األشياء مباشر أو غير مباشر ولم نقم بتقد
 عنهم أو أي سواًء مباشرًة أو بالواسطة ، أو بغض النظر عما إذا عان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابًة عنا أو من قبل استشاريينا من الباطن أو نيابةً 

الئهم أو ممثليهم إلى الفريق األول، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي "موظف" بغض النظر عما إذا عان يتصرف من موظفيهم أو وع
حالة على بصفٍة رسميٍة أم ال ، وذلك فيما يتبلق بالدعوة إلى تقديم البروض الخاصة بتنفيذ هذا البقد أو عملية المناقصة/المزاودة نفسها أو اإل

 لمفاوضات التي تجري إلبرام البقد أو من أجل تنفيذه فباًل.االستشاري أو ا
 

ا أو من قبل كما ونتبهد بأن ال نقوم بتقديم أي دفبات ممنوعة أو نبد بتقديم مثل هذه الدفبات سواًء مباشرًة أو بالواسطة وسواًء أكان ذلك من قبلن
  إلى أي "موظف" فيما يتبلق بتبديل هذا البقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه.  استشاريينا من الباطن أو أيًا من موظفيهم أو وعالئهم أو ممثليهم 

 
  وعليه نوقع تحريرًا في

 
   :إســـــم اإلستشــاري 

 
   إســـــم المفوض بالتوقيــــع: 

 

 

     توقيع المفوض بالتوقيـــع

 

   الخاتــــــــــــم

 
 

 بالدفعات الممنوعة وفي حال عدم قيامه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي من األمور المحددة  على االستشاري تقديم اإلقرار المتعلق

عليه أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم منه ، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض عرضه ، وعلى االستشاري وضع ( ف/22 بالمادة 

 .اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض
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 -( 1جدول رقم ) 

 طاءات الحكومية المحالةالع

 
 عليه كما هو مبين أدناه : بهذا العطاء تعبئة حجم التزام المكتب عن العطاءات الحكومية المحالة ينالمشارك االستشاريينيطلب من جميع 

 
  تاريخ إنجاز العمل المتوقع

 مدة العطاء األصلية
 

تاريخ 
 المباشرة

 
 أسم صاحب العمل

 
 لدينارنسبة حجم االلتزام الحالي با

 
رقم وأسم 

 العطاء

 
 الرقم

نسبة اإلنجاز     
 لتاريخه

   تصميم إشراف كليهما

          

          

          

          

          

 
 
 

 مالحظات:
 بالكامل مسئوليتهات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل أشهد أن المعلوما                              رفوضاً     ون العرض المقدم منه مكل من ال يعبئ هذا النموذج سيك  -
  .فحات أخرىإذا كان النموذج ال يكفي ، يمكن إرفاق ص  -

                                
 لمفوض بالتوقيع :ا أسم 

 التوقيــــع والخاتم :                                                      
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 ( 2جدول رقم ) 

 وضع المؤسسيال
 بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناه والمتعلق بالوضع المؤسسي مع بيان أسماء الشركاء الذين التحقوا أو تركوا المكتب ينالمشارك االستشاريينيطلب من جميع 

أسماء الشركاء الذين التحقوا  تاريخ االلتحاق
 بالشركة أو بالمكتب

لشركاء الذين تركوا الشركة أو أسماء ا تاريخ الترك أسباب الترك
 المكتب

 الرقم أسماء الشركاء بتاريخ آخر تعديل

       

       

       

       

       

       

       

 -مالحظات :
  بالكامل . مسئوليتهايقة وأتحمل اشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودق                 ترفق شهادات السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للشركاء الجدد . -1
 أسم المفوض بالتوقيع :      ترفق شهادة من نقابة المهندسين ووزارة الصناعة والتجارة بأسماء الشركاء عند التأهيل  -2

 التوقيـــع والخاتم :                وبأسماء الشركاء حاليًا . 
 . وضاً مرفكل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه   -0



01 
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 ( 3جدول رقم ) 
 رؤساء االختصاص ومساعديهم

الحاليـين والذين تركوا العمل وبيان التعديالت التي جرت  االختصاص ومساعديهمبهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناه والمتعلق  برؤساء  ينالمشارك االستشاريينيطلب من جميع 

 عليهم منذ آخر تأهيل خاص بكل منهم

تاريخ الترك إذا  كأسباب التر 
 تغير أي منهما

 والمساعد أسم رئيس االختصاص
 بتاريخ آخر تعديل

 والمساعدأسم رئيس االختصاص  تاريخ االلتحاق
 الحالي

 الرقم االختصاص

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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

 أسم المفوض بالتوقيع :
  . مرفوضاً يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه  كل من ال  -3

   التوقيـع والخاتــم  :



03 
 مشروع  إنشاء المبنى الخاص ببنك البذور الوطني في المركز الوطني للبحوث الزراعيةإلشراف على تنفيذ ا

 
 ي ر هشال كادرالب ابأت لليتح   -(    4ل رقم ) و دج

 

راتب لا وصف الوظيفي للكادرلا رقملا
 األساسي

ان مض عالواتلا
 يعامتجا

ل إجازة دب ضرائبلا
 عادية ومرضية

دل ب* 
 تنقالت

 دل** ب
 نكس

 اتدمخ
 فصاريوم

 *** 
 رى خأ

أرباح  
% 

 لمجموعا

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 ( . 1( من ملحق البقد رقم )  3يحسب بدل التنقالت للكوادر وفقًا لما ورد تحح البند )  *
 تبين علفة بدل السكن إذا طلب من االستشاري تأمين سكن من قبله في وثائق البطـاء  . **
 يطلب من االستشاري تحديد البنود التي تد ل ضمن هذا البند . ***
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 دعم المكتبيلا أتباب لدتحليل ب   -(    3ل رقم ) و دج
 

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

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

  تلملفاا أورير اقلتعداد اإ فةلك 0

  (1عقد رقم )لحق ان مل( م 21 – 0بنود ) لا فيموصوفة لا األعمال جازنفة إلك 1

  ح ابر أل او مصاريف لا 3

  خرى أ**   6

  مجموع لا 7

 % االحتياطي بلغ لمن ادوب اءعطلاة ميقة الدعم المكتبي من كامل بسن 1

 ( . 1(    من ملحق البقد رقم )  3يحسب بدل تنقالت أجهزة المكتب ضمن هذا البند وحسب ما هو مبين تحح البند )  *
 ** يطلب من االستشاري تحديد البنود التي تد ل ضمن هذا البند .
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 ني جدول التقييم الف
  ايبند ايعالم   ايعالمات   ز ع   اص ل

  يلشرك  ايعام اي ضع 20 8 :  لي كما ايعالمات   زع أ أبن   ا ي  درج  ىي اي صن ف سن ات عدد

     4 ˃ أبن   أ ي  درج  ىي اي صن ف سن ات˃و0 عالم  1

 7˃ أبن   أ ي  درج  ىي اي صن ف سن ات ≥4 عالم  3

 10 ˃ أبن   أ ي  درج  ىي اي صن ف سن ات ≥و7 عالم  5

 ى ق ىما 11 أبن   أ ي  درج  ىي اي صن ف سن ات عالم  8

 ايطب ع    ايم ارد ايب ئ  عل  ايمحاى   ىي د ي   أ  محل   ايج دة شهادة عل  ايحص ل
 (14111 ا ز )

4 

 4  االخ صاص رؤساء  خبرات  مؤهالت يلشرك  اي ن  مي ايه كل

دواىرادوايكادروايهندسيوعل واألقلوعل وأحدوايشهاداتوايد ي  وايمع مدةوىيوحص لواح
و(,LEED GA / AP CEM, CEA)مثلومجاالتوايطاق و ايب ئ و االس دام و

4 

 ايعشر خالل ايشرك  عل ها اشرىت ا /    ب صم مها قامت اي ي ايمشابه  ايمشار ع

 االخ رةو)مشر ع نوعل واألقل( سن ات
 شامل  ايمس ش  ات مشار ع   ع مد:  اع مادها س  م اي ي ايمشابه  شار عايم طب ع  *

 ايطب   ايجامع    ايكل ات( ايعلم  )  ايزراع   ايطب   االبحاث  مراكز ايطب   ايمخ برات

 االجماي   ايمساح   قل ال ان شر ط )  مشابه  كمشار ع ايمخ برات م ضمن  ايبحث  

 (2م3111 عن اي احد ايعطاء ضمن يلمشر ع

 ايشرك  خبرات 30 15
  ايمشابه 

 االشراف أ /    ب صم م  قام يمشر ع مقارن  صف  قد م ايعطاء ىي ايمشارك ن عل 

  اي راغات اي    ي ايبرنامج ىي مشاب   ك ن بح ث االخ رة سن ات ايعشر خالل عل  

 االبن   م طلبات راع  قد اي صم م  ك ن  ان  ايكهربائ   ايم كان ك    االن م  ايمعمار  

 .2م 3111 عن  قل ال بناء  بمساح  ايم اه    ى ر ايطاق    ى ر  اس را  ج ات ايخضراء

15 

  خط  ايمنهج   8 4 ايم قع  ادارة اي ن  ذ خط 
  ايعمل

  اي غ  ر    اال امر ايمشر ع م زان   ضبط اي ات
 آي  ,  اي غ  ر   اال امر مع اي عامل أي  ,  ايم زان   ح   شأنها من اي ي االي ات  ضع)

و(اي ن  ذ أعمال أثناء  نجم قد اي ي ايخالىات مع اي عامل

4 

 خبرة يد    ك ن  ان سن  15وعن  قل ال بخبرة مدني ا  معماري مهندس/  مشر ع مد ر
 (األقل عل   احد مشر ع) ايخضراء األبن   مجال ىي

 ايمسم  اي ني ايكادر 34 8
 عل  يالشراف

 ايمشر ع
 ا  اي ن  ذ مجال ىي م خصص   بخبرة سن ات11 عن  قل ال بخبرة مدني م قع مهندس

  مشابه  مشار ع عل  كل هما ا  االشراف
7 

 ا  اي ن  ذ مجال ىي م خصص   خبرة سن ات11 عن  قل ال بخبرة كهرباء مهندس
  مشابه  مشار ع عل  كل هما ا  االشراف

5 

 ا  اي ن  ذ مجال ىي م خصص   خبرة سن ات11 عن  قل ال بخبرة م كان ك مهندس
  مشابه  مشار ع عل  كل هما ا  االشراف

5 

 االشراف ا  اي ن  ذ مجال ىي م خصص   خبرة سن ات11 عن  قل ال بخبرة كم ات حاسب
  مشابه  مشار ع عل  كل هما ا 

2 

 االشراف ا  اي ن  ذ مجال ىي م خصص   خبرة سن ات11 عن  قل ال بخبرة ابن   مراقب
  مشابه  مشار ع عل  كل هما ا 

2 

 ايمك ب ىي االخ صاص رؤساء من ايمك بي ايدعم ايكادر  سم  )  ايمك بي ايدعم جهاز
 مدة خالل ايكادر بها س ق م اي ي ايز ارات  عدد االبن   مشار ع ىي خبرا    ب ان ايرئ سي

 ايص ان  ى رة  خالل االشراف

5 
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 ايمعل مات    ث ق  صح  اي ني ايعرض  قد م يسالم   ىقا و ايعام االنطباع  ق  م س  م
  ايسابق  ايمشار ع ىي أداؤه   اي ني يل ق  م االساس   بايم طلبات  االي زام ايمقدم 

 ايعام االنطباع 8 8

 : ايمق رح ايمق م بايكادر   علق شر ط
  اضح بشكل ايعطاء هذا ىي ايمطل ب ايمجال ىي ايم خصص اي ني يجهازا أىراد من ىرد كل خبرات  ا ب ن ان ايعطاء ىي ايمشارك ن عل  -

 ايمشاب  ايمشر ع عل  اي ن  ذ ا  باالشراف خالي  من قام ايذي االس شاري ايمك ب من( خبرة شهادة) م ثق  ايخبرات  ك ن  ان  دق ق
  اي ني ايجهاز ىرادا من ىرد اي من ايمقدم  ايمعل مات  دعم اي ي ايثب     اي ثائق ارىاق   م ان -
 اي ار خ مع االزرق بايحبر  ذيك االس شاري عن رسم ا و باي  ق ع ايم  ض  من ن س  ايشخص من م قع  ايمرىق  اي ثائق كاى   ك ن ان -

 

 

  سيتم تقييم العروض الفنية حسب جدول التقييم الفني المرفق من قبل لجنة فنية مشكلة من قبل اللجنة

 .%53ا بان الحد االدنى لعالمة التاهيل الفني الخاصة بالمشروع علم

 :و طلبومنواالس شاريوانو  ضحوعرض وىيوايبندوأعالهوماو لي
 اسموايمشر ع -
 اسموصاحبوايعمل -
  صفوم صلويلمشر عو مك نا  و)ن عوايخدماتواي يوقدمهاواالس شاريو نسب ومشارك  وبذيك( -
 بوهذهواي مد دات.مدةوايدراس وحسبوايعقدو ايو مد داتورسم  ويلمدةو اسبا -
  ار خوايبدءوبايدراس و  ار خوانجازها. -
 ايكل  واي قد ر  وي ن  ذوايمشر ع -
 (. ينو حسبوايمشار عومشابه ود نو قد موايشهادة قد موشهادةوحسنوأداءومنوصاحبوايعملوا وايمايكو) -
 ايومعل ماتواخرىو رىواالس شاريوانهاوضر ر  . -

 
 

 مالحظ ت ع م :
   و قد موايعرضواي نيوحسبواي ر  بوايم ضحوىيواي صفوىيوجد لواي ق  مواي ني.عل وايشركاتواالس شار -
 .إلشرافعدمو سم  ورؤساءواالخ صاصوك ردومنواىرادوايكادروايذ نوس ق م نوبأعمالوا -
ى ماو خصورؤساءواالخ صاصو ايجهازواي نيوايمطل بويلمشر عو,وعل واالس شاريو ز  دوصاحبوايعملو -

 (ومنونقاب وايمهندس نواالردن  نو ثبتو سج لهموضمنوكادرواالس شاريو.2122بكش ىاتوحد ث و)يعامو
عل واالس شاريو ز  دوصاحبوايعملوبايس روايذا   واي  ص ل  وايخاص وبرؤساءواالخ صاصو ايجهازواي نيو -

,ومعوضر رةو  ض حود روايم  فوي  وعنوايومعل ماتو ردوى ها   حملواالس شاريوكاى وايمسؤايمطل بو 
 يوىيوايمشر عو حسبوايم طلباتواي اردةوظزاءوكلومنهم.ايمعن

و مكنو قد موايس روايذا   وبايومنوايلغ  نوايعرب  وا واالنجل ز  . -
 

 ريقة تقديم العروض ط
ين ومغلف ثالث لكفالة دخول مغلق ين منفصلينالمالية والوثائق المطلوبة في مغلف الفنية و تقدم العروض

/ محافظة  بنك البذور الوطني مبنى تنفيذ إنشاءباالشراف على عطاء ص ( الخا2022رقم )    / العطاء
 العاصمة .

a-  :العرض الفني 

 يقدم العرض الفني في مغلف منفصل و يجب ان يشتمل على ما يلي:             

 اسم الشركة / المكتب االستشاري ووضعه العام: -1

 دودة,.....(االسم ونوعية الهيئة او النظام )شركة مساهمة, مشاركة, مح -

 تاريخ التأسيس حسب النظام الحالي. -

 مكان تسجيل المكتب االستشاري. -

 العنوان وأرقام الهواتف والفاكس للمكتب الرئيسي. -

 التصنيف في مجال االبنية. -

 فريق االشراف:  -2

بيان اسماء جميع العاملين على المشروع حسب الجدول المرفق مع توضيح االجهزة العاملة في الدعم المكتبي مع 

تخصصاتهم ومؤهالتهم وخبراتهم مدعمة بالشهادات والسير الذاتية للمهندسين الرئيسيين, جدول بالمشاريع 

 .المشابهة لطبيعة المشروع خالل العشر سنوات االخيرة 
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 شهادات األداء -5

 مالحظات االستشاري وأية مكمالت لنطاق العمل. -4

 يجب أن ينتهي العرض الفني بالعبارة التالية:  -3

 هد بأن جميع المعلومات الواردة في العرض الفني المرفق صحيحة** نش

 اسم المكتب /الشركة

 الموكل بالتوقيع وتوقيعه

 التاريخ

 

جميع المعلومات يجب ان تكون مدعمة بوثائق تثبت صحتها وسوف لن يؤخد بعين االعتبار عند  -6

 ي(.التقييم ما هو غير مدعم منها )مرفق جدول يبين نموذج التقييم الذات

يطلب من االستشاري تعبئة نموذج شهادة مطابقة رؤساء االختصاص المرفق مع الوثائق  والتوقيع  -5

 عليه وختمه بخاتم المكتب.

تفتح العروض الفنية لجميع المكاتب والشركات المتقدمة ويتم التقييم الفني بناءا على الجدول  -8

 المرفق)نموذج التقييم الفني(

 

 

b- : العـرض المالـي- 

 -يشتمل العرض المالي على : يجب أن
 ( .2تقديم العرض المالي على النموذج المخصص في اتفاقية الخدمات الهندسية )ع -
ضرائب الرسوم أو ال كافةشاملة بالدينار االردني أن تكون األسعار الواردة في العرض المالي  -

 .بما فيها الضريبة العامة على المبيعات 
a. ائق األصلية كاملة وبحيث تكون موقعة منه ومختومة بخاتم المكتبعلى المناقص تقديم نسخة الوث 

  وصورة طبق االصل عنها.

b.  لن يتم إحالة العطاء على االستشاري الذي يفقد تأهيله الصادر بموجب تعليمات تأهيل المكاتب

أو يصدر بحقه قرار بالحرمان من المشاركة بالعطاء  1996الهندسية والشركات االستشارية لسنة 

لعطاء وتاريخ قرار اإلحالة ،  وبناًء عليه سوف يستبعد االل الفترة ما بين تاريـخ إعالن طرح خ

له الحق باالعتراض او دون أن يكون االستشاري من المشاركة بالعطاء العرض المقدم من 

 الرجوع على صاحب العمل او دائرة العطاءات المختصة باي مطالبة مالية او قانونية.

c. تشاري تعبئة الجداول التالية :يجب على االس- 

 .( العطاءات المحالة1ا. مرفق جدول رقم )            

 .(  الوضع المؤسسي2ب.  مرفق جدول رقم )            

 (  رؤساء االختصاص ومساعديهم.5ج.  مرفق جدول رقم )             

 لمشروع .( الكوادر الفنية المسماة على ا4د. مرفق جدول رقم )             
 

 

 :طريقة فتح العروض 
 سيتم فتح العروض الفنية لجميع المناقصين من قبل اللجنة الخاصة للمشروع. -

 سيتم استبعاد العروض غير المطابقة لشروط دعوة العطاء. -

سيتم تقييم العروض الفنية حسب جدول التقييم الفني المرفق من قبل لجنة فنية مشكلة  -

 .%53وع علما بان الحد االدنى لعالمة التاهيل الفني من قبل اللجنة الخاصة بالمشر

 .للمناقصين المؤهلين فنيا فقطسيتم فتح العروض المالية  -

 ستتم االحالة على العرض المالي االقل سعرا من العروض المؤهلة فنياُ. -
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 جهاز االشراف المقيم بالمشروع: وصف

 
أ( شريطة أن يتم -5المقيم للمشروع وحسب الملحق رقم )يطلب من االستشاري ان يقوم بتعيين جهاز االشراف 

مقابلة الكادر أدناه وأخذ الموافقة المسبقة على تعيينهم واعتمادهم من قبل صاحب العمل قبل المباشرة 

 بالعمل.

 مدير المشروع  -1

التنفيذ  مجال االشراف / أو سنة في 13تعيين مدير مشروع متفرغ )مهندس مدني او معماري( بخبرة ال تقل عن 

على أن تتضمن الخبرة العملية مشروعين على  مشاريع االبنية المشابهة ) مستشفيات , مراكز ابحاث ......( على

وكما هو مبين في جدول تقييم الكادر  األقل بمثل حجم وطبيعة المشروع موضوع البحث متفرغ بدوام رسمي كامل

ل فترة االشراف اال اذا قدم المستشار اسباب مقنعة وحقيقية أعاله. وال يجوز للمستشار استبدال مدير المشروع خال

ترك مدير مل قبل ان يعب الب الذي يجي ان يوفق عليه صاحيقتنع بها صاحب العمل مع تقديم البديل المناس

 المشروع االصلي.

ة مشاريع االبني مجال االشراف او التنفيذ على سنوات في 10مهندس مدني )موقع ( بخبره ال تقل عن  -2

 ويكون متفرغا للعمل تفرغا كامال )دوام كامل(

مشاريع االبنية ويكون  مجال االشراف او التنفيذ على سنوات في 10مهندس كهرباء بخبره ال تقل عن  -5

 متفرغا للعمل تفرغا كامال )دوام كامل(

ويكون  مشاريع االبنيةمجال االشراف او التنفيذ على سنوات في  10مهندس ميكانيك بخبره ال تقل عن  -4

 متفرغا للعمل تفرغا كامال )دوام كامل(

مشاريع االبنية ويكون  مجال االشراف او التنفيذ على سنوات في 10مراقب موقع بخبره ال تقل عن  -3

 متفرغا للعمل تفرغا كامال )دوام كامل(

م جزئي سنوات في مشاريع االبنية والبنية التحتية بدوا 01مساح دبلوم هندسة مساحة بخبرة ال تقل عن   -6
 .عند الطلب

 


