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نموذج اتفاقية عقد خدمات هندسية ( ع) 1
دراسات وتصاميم واعداد وثائق عطاء

مشروع ................................................................................................ :
............................................................................................................
عطاء رقم ............................................................................................... :
 حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم 22222الموافق 2222من شهر  2222222سنة  222222بينعلى اعتباره الفريق األول

صاحب العمل :

ويمثله 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222 -:
على اعتباره الفريق الثاني

واالستشـــاري :

ويمثله 222222222222222222222222222222222222222222222222222222 -:
لما كان الفريق األول راغباً في الحصول على خدمات فنية من دراسات وتصاميم واعداد وثائق عطاء التنفيذ للمشروع

أعاله  ،ولما كان قد قبل بعرض الفريق الثاني المقدم إليه  ،فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي -:
-1

يكون للكلمات و التعابير الواردة في هذا العقد نفس المعاني الواردة فـي دفتـر عقـد المقاولـة الموحـد للمشـاريع
اإلنشــائية فيــد ( )1999الصــادر عــن وزارة األشــغال العامــة واإلســكان باإلضــافة إلــى التعــاريف ال ـواردة فــي

المادة (  ) 1من الشروط العامة لهذا العقد  ,و في حال وجود اختالف تعتمد التعـاريف الـواردة فـي هـذا العقـد

-0

2

اعتبار الوثائق المدرجة أدناه جزءاً ال يتج أز من هذا العقد وتعتبر في مجموعها وحدة متكاملـة  ،ويكـون ترتيـب
أولوية الوثائق حسب التسلسل التالي -:

أ-

ب-

عرض المناقصة

د-

الشروط الخاصة للعقد

ج-

هـ-

و-
-3أ-

كتاب القبول متضمناً قرار اإلحالة
التعليمات للمشتركين في المناقصة ودعوة العطاء والمالحق التي تصدر قبل التوقيع على العقد 2

األسس المرجعية

الشروط العامة

) دينار

قيمة العقد المقبولة رقماً ( :
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وكتابة  ) ……………………………………………………………………………………( :دينار
ب -مدة العقد ( :

) يوما

(…………………………………………… )..يوماً

وتشمل المدة الالزمة للمراجعة والتقييم من قبل الفريق األول

-4

يتعهد الفريق الثاني بإعداد وتقديم الخدمات الهندسية المطلوبة منه في هذا العقد وانجازها وتسليمها وفقا

-5

يتعهد الفريق األول بأن يدفع للفريق الثاني قيمة العقد ( بدل أتعابه ) في المواعيد وباألسلوب المحدد لذل في

للشروط والمتطلبات الواردة فيه 2

الملحق رقم ( /1ب ) من هذا العقد لقـاء قيـام الفريق الثاني بتقديم الخدمات الهندسية المطلوبة منه بموجب

هذا العقد 2

وبناء على ما ذكر أعاله  ،جرى توقيع هذا العقد وابرامه في التاريخ المذكور أعاله 2

الفريق الثاني

الفريق األول

صاحب العمل
التوقيع:
االسـم:

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

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

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

االستشاري

التوقيع:

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

االسـم :

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

الوظيفة:

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

قد شهد على ذل :
التوقيع..............................................................:
االسـم. .............................................................. :

التوقيع:

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

االسم...........................................................:
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الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية
المـادة  -1التعاريف :
يكون للكلمات و المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا العقد المعاني المخصصة لها أدناه  ,كما أن الكلمات التي
تشير إلى األشخاص أو الفرقاء تشمل الشركات و الكيانات القانونية األخرى  ,ما لم يقتضي السياق غير ذلك -:

الحكومــة  :حكومة المملكة االردنية الهاشمية .

صــاحب العمــل  :الفريققق المشققار إليققذ فققي هققذا العقققد كفريققق أول وكققذلك خلفققاءه القققانونيون والققذي يتعاقققد م ق االستشققاري
إلناققا الخققدمات الهندسققية التققي يشققملها العقققد أو أي اهققة أخققرى يفوضققها صققاحل العمققل لممارسققة صق حيات
ومسؤوليات الفريق األول على أن يتم إع م االستشاري بذلك خطيا" .
ممثـــل صـــاحب العمـــل  :الشققخص الققذي يعينققذ صققاحل العمققل لمتابعققة أعمققال االستشققاري بمواققل هققذا العقققد ويتمت ق ق
بالص حي ققات التي يتم تحديدها لذ من قبل صاحل العمل كما ياري إب غ االستشاري خطياً بها .

االستشاري  :المكتل (مكتل مهندس مكتل أو شركذ هندسية مكتل أو شركة استشارية) أو التآلف المشقار إليقذ فقي
العقد كفريق ثاني والذي تعاقد معذ صاحل العمل ألداء الخدمات الهندسية وفقا" لهذا العقد .
الخدمات الهندسية  :إعداد الد ارسات التصاميم وثائق عطاء التنفيذ المخططات بكافة أنواعها المواصف ق ققات الفنيقة

اققداول الكميققات الشققروط العامققة والخاصققة وفقققا" لمققا هققو محققدد فققي هققذا العقققد وم حقققذ والشققروط الخاصققة بهققذا
العقد.

األســس المرجعيــة  :األهققداف و اليايققات و نطققاق المهققام المطلوبققة و الد ارسققات و البيانققات األساسققية و المعلومققات التققي
تعطي فكرة واضحة عن طبيعة الخدمات الهندسية المطلوبة .

عرض المناقصة  :العرض المقدم من االستشاري إلى صاحل العمل إلناا الخدمات الهندسية بموال هذا العقد .

كتــاب القبــول  :القبققول الرسققمي مققن صققاحل العمققل لعققرض المناقصققة م ق أي شققروط إضققافية اتفققق الفريقققان عليهققا قبققل
توقي العقد وذلك وفقاً لقرار اإلحالة .

قيمة العقد المقبولة  :المبلغ اإلامالي المذكور في كتال القبول مقابل أداء الخدمات الهندسية المطلوبة وفقاً للعقد .
قيمة العقد  :قيمة العقد المقبولة باإلضافة إلى أي يادة أو نقصان بسبل التعدي ت التي قد تط أر على العقد .
الموافقــة  :الموافقة الخطية أو الموافقة الشفوية التي يتلوها تأكيد خطي .
مدة العقد  :هي المدة المحددة في ملحق رقم (  / 1أ ) من هذا العقد .

مـدة العمـل  :هي المدة المحددة بالعقد إلناا األعمال موضوع هذا العقد وتشمل المقدة ال مقة للمرااعقة و التقدقيق مقن
قبققل الفريققق األول باإلضققافة إلققى أي تمديققدات مبققررة علققى مققدة العقققد  ,وتقققاس بالتوقيققت الشمسققي وبعققدد األيققام
التقويمية وليس بأيام العمل.

الوثائق  :هي الوثائق المدراة في هذا العقد والتي تعتبر ا اً منذ 0

الموقــع  :األ ارضققي واألمققاكن و المنققاطق التققي يحققددها صققاحل العمققل أو يعينهققا إلناققا األعمققال موضققوع هققذا العقققد
وكذلك أي أماكن أخرى ينص عليها العقد تحديدا على اعتبارها ا ءاً من الموق 0

المبالغ االحتياطية  :هي المبلغ أو المبالغ المدراة فقي خ صقة بقدل األتعقال والمخصصقة للصقرف علقى أي أعمقال أو
خدمات أخرى تحدد بالعقد  ,ويحدد بند منفصل ألي منها في خ صذ بدل األتعال .
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اآلخرين  :األشخاص من غير الموظفين.
الموظف  :الموظف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاحل العمقل أو مقن يمثلقذ صقاحل العمقل ويشقمل

ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة.

الــدفعات األخــرى  :هقي اميق العمقوالت أو أتعققال االستشققارات أو أتعقال الققوك ء أو غيرهققا المباشقرة وغيققر المباشقرة وأي
شققيء ذو قيمققة ماديققة دفعهققا االستشققاري أو تققم االتفققاق علققى دفعهققا " ايخقرين" ويشققمل ذلققك التص قري علققى سققبيل

المثققال ال الحصققر وصققفاً مفصق ً لهققذه الققدفعات وسققببها سقواء تققم دفعهققا أو كانققت سققتدف بشققكل مباشققر أو غيققر

مباشر من قبل االستشاري أو نيابقةً عنقذ أو مقن قبقل استشقارييذ أو نيابقةً عقنهم أو أي مقن مقوظفيهم أو وك ئهقم

أو ممثلققيهم وذل ققك فيم ققا يتعل ققق بال ققدعوة إل ققى تق ققديم الع ققروض الخاص ققة بتنفي ققذ ه ققذا العق ققد أو عملي ققة المناقص ققة /

الم اودة نفسها واإلحالة على االستشاري أو المفاوضات التي تاري إلبرام العقد من أال تنفيذه فع ً.

الدفعات الممنوعة  :هي امي المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعال استشارات أو أتعال وك ء أو غيرهقا دفعقت بشقكل
مباشققر أو غيققر مباشققر أو أي شققيء ذو قيمققة ماديققة أو الوعققود أو التعهققدات لققدف مثققل هققذه المبققالغ أو تقققديم هققذه

األشقياء سقواء مباشقرةً أو بالواسقطة وبيققض النظقر عمققا إذا كقان ذلقك تققم مقن قبققل االستشقاري أو نيابقةً عنقذ أو مققن
قبل استشارييذ من الباطن أو نيابةً عقنهم أو أي مقن مقوظفيهم ووك ئهقم أو ممثلقيهم والتقي تقدف إلقى أي "موظقف"

سقواء تصققرف بصققفة رسققمية أم ال وذلققك فيمققا يتعلققق بالققدعوة إلققى تقققديم العققروض الخاصققة بتنفيققذ هققذا العقققد أو
عمليققة المناقصققة  /المق اودة نفسققها أو اإلحالققة علققى االستشققاري أو المفاوضققات التققي تاققري إلبقرام العقققد مققن أاققل

تنفيذه فع ً .

لجنــة التــدقيق  :لانققة مكونققذ مققن مهندسققين ممثلققين عققن المكاتققل االستشققارية المؤهلققة لققدى دائ قرة العطققاءات الحكوميققة
وباالشققتراك م ق مهندسققين مختصققين فققي و ارة األشققيال العامققة و اإلسققكان ومنققدول أو اكثققر ع قن الاهققة صققاحبة

الع قة يتم تسميتهم وتكليفهم رسمياً بذلك بموال كتال رسمي من قبل معالي و ير األشيال العامقة و اإلسقكان

و تكون مهامها تدقيق الد ارسات و التصاميم ووثائق العطاء في امي مراحلذ  ,ويكقون مكقان ااتماعهقا فقي مبنقى
و ارة األشيال العامة واإلسكان .

و بالنسققبة للمشققاري التققي يققتم تققدقيقها فققي الققو ارات و المؤسسققات األخققرى فيققتم اسققتبدال و ارة األشققيال العامققة و

اإلسكان بتلك الو ارة أو المؤسسة  ,وكقذلك و يقر األشقيال العامقة و اإلسقكان بقو ير تلقك القو ارة أو مقن يقرأس تلقك
المؤسسة .

المادة (  – ) 0وصف العمل في نطاق العقد :
يال أن يشمل وصف المشروع ما يلي :

وصققف عققام للمشققروع  :ياققل أن يشققمل وصققفاً دقيققاً ومفصق ً لكافققة عناصققر المشققروع و متطلباتققذ  ,علققى أن تكققون
كافية لتمكين االستشاري من معرفة نطاق الخدمات الهندسية المطلوبة بموال هذا العقد .

المادة (  – ) 3اللغة والقانون المعتمدان :
أ-

يكققون العقققد بالليققة العربيققة بمققا فققي ذلققك امي ق الم ارس ق ت والشققروط المتعلقققة بققذ إال انققذ ياققو أن
تك ققون المواص ققفات وا ققداول الكمي ققات والمخطط ققات والتق ققارير الفني ققة باللي ققة اإلنالي ي ققة واذا ح ققرر العق ققد
بالليتين العربية واإلنالي ية ووق خ ف على التفسير يكون النص بالعربية هو المعتمد 0

ل -تسققري أحكققام الققوانين واالنظمقة والتعليمققات األردنيققة النافققذة المفعققول علققى هققذا العقققد عنققد التوقيق عليققذ
ويرا إليها في تطبيق شروطذ 0
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المادة (  – ) 4الضرائب والرسوم :
-1
-2

يخض أطراف العقد لامي القوانين واالنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة فيما يخص
الضرائل والرسوم إال إذا ورد نص خ فاً لذلك بالعقد 0

على االستشاري دف رسوم طواب الواردات والاامعة قبل توقي العقد حسل القوانين واالنظمة

والتعليمات الخاصة بذلك والمعمول بها 0

المادة ( - )5كفالة حسن األداء -:

على االستشاري بعد تبليذ قرار االحالة وقبل توقي العقد أن يقدم لصاحل العمل كفالة حسن األداء ضمانة
لتقديمذ الخدمات الهندسية وقيامذ بكامل الت اماتذ بموال العقد ولمدة ت يد ث ثة أشهر على مدة العقد وتكون
الكفالة بنسبة %10من قيمة العقد المقبولة صادره عن بنك أو مؤسسة مالية معتمدة رسميا"وحسل نموذج
الكفالة الوارد في ملحق العقد رقم ( )3واذا تطلل األمر تمديد الكفالة فيحق لصاحل العمل تمديدها على
حسال االستشاري لث ثة أشهر قابلة للتاديد لمدد مماثلة حسل متطلبات سير العمل وعلى صاحل العمل
اإلفراج عن الكفالة بعد موافقتذ على المخالصة النهائية المقدمة من قبل االستشاري .

مستوى األداء :

المادة (-)6

أ  -يلت م االستشاري ببذل كل عناية ومواظبة ألداء واابقاتذ المطلوبة على أعلى مستويات الممارسة المهنية وان
يستخدم األشخاص المؤهلين ك ً فقي ماقال اختصقاصذ وخبق قرتذ وان يعققلم صاحققل العمل بأسماء وخبرات
المهندسين الذين سيقومون بتقديم الخدمات الهندسية .
واذا ما تحقق لصاحل العمل بأن مستوى األداء المهني للكادر الفني ل ستشاري ال يتفق والدراة المطلوبة
فعلى صاحل العمل إب غ االستشاري بذلك خطياً ويال على االستشاري أن يستخدم كوادر فنية اديده إذا
ل م األمر لتصحي الوض وان يعيد تنظيم الفريق العامل بما يتفق وهذا المطلل  .وعلى االستشاري أن يأخذ
في االعتبار الم حظات التي يواهذ بشأنهقا أو يطلبها صاحل العمقل أو مقن يمثلققذ في كل ما لذ ع قة
بتقديم الخدمات الهندسية موضوع هذا العقد.
ل  -إذا تخلف االستشاري عن تقديم الخدمات الفنية بالمستوى المطلول فيعتبر ذلك تقصيرا"من اانبذ ويحقق
لصاحقل العمقل فقي هققذه الحالة اتخاذ اإلاراءات الكفيلة بت في التقصير وتصحي األخطاء وذلك بعد إنذار
االستشاري وتتم اإلاراءات وفقا للمادة ( )12من هذا العقد .

المادة ( -)7سريـان العقد  ،المباشـرة  ،تمديـد مدة العمل ،التأخـر في تقديم الخدمات المطلوبة :
أ  -سريان مفعول العقد  :يسري مفعول هذا العقد بعد توقيعذ من قبل الفريقين .
ب-

تاريخ المباشرة  :يحدد تاريخ المباشرة بموال كتال خطي يواهذ صاحل العمل إلى االستشاري

ويتم ذلك بعد تسليم الموق أو أا اء من الموق تمكن االستشاري من مباشرة العمل ويتم تثبيت ذلك في

محضر رسمي مبين فيذ ااه ية الموق وأي عوائق أخرى إن وادت

ويوق المحضر من قبل كل من

صاحل العمل أو من يفوضذ خطيا" و االستشاري .

ج -تمديد مدة العمل :
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-1

-2

د -التأخيـــر :
–1

-2

إذا ققام صاحل العمل بطلل خدمات هندسية إضافية وكانت تلك الخدمات من النوع والقدر الذي
يبرر تمديد مدة عمل أي مرحلة من مراحل المشروع أو ادت ظروف طارئة تؤثر على سير
العمل فعلى صاحل العمل أن يدرس الحالة م االستشاري وتمدد مدة العقد نتياة لتمديد مدة أي
مرحلة من مراحل العمل بما يتناسل م هذه األمور .
إذا استيرق صاحل العمل فترات مرااعذ أطول من المقررة في اداول المراحل المشار إليذ في
المادة ( )11الحقا فانذ يتم تمديد مدة العمل تبعا لذلك فيمققا عقدا مقا هو ناام عن تخلف
االستشاري في أداء مهامذ وعلى صاحل العمقل مراعاة عدم تمديد فترات المرااعة بشكل يعود
بالضرر على االستشاري وبخ ف ذلك يقوم صاحل العمل بناءا" على طلل االستشاري بدراسة
الضرر الذي لحق باالستشاري اراء تمديد فترة المرااعة وذلك ليايات التعويض .

إذا لم يقم االستشاري بتنفيذ الت اماتذ بإتمام كامل الخدمات الهندسية المطلوبة في هذا العقد
ضمن مدة العمل المحددة بالعقد وتأخر عن تسليم المخططات ووثائق العطاء فان على
) عن كل يوم تأخير غير مبرر ويعتبر هذا
االستشاري أن يقوم بدف غرامة مقدارها (
المبلغ مستحقا" لصاحل العمل سواء لحق بذ ضرر مادي من اراء التأخير أو لم يلحق  ,ويحقق
لصاحل العمل أن يحسم هذا المبلغ من استحقاقات االستشاري أو كفالتذ أو محتا اتذ  .وألغراض
تحديد قيمة اليرامة يعتبر ماموع مدة العمل لكامل العقد والتأخير الحاصل عليذ وليس لكل مرحلذ
على حده .

يحدد لليرامة سقف حده األعلى ( )%11من قيمة العقد المقبولة .

المادة ( - )8واجبات االستشاري :
يقوم االستشاري بأداء الواابات المنصوص عليها في األسس المراعية المحددة في الملحق رقم ()2
المرفق بهذا العقد و المعد من قبل صاحل العمل .

المادة ( -)9التنازل والعقود الفرعية :
أ – ال يحق ل ستشاري أن يتنا ل عن أي ا ء من هذا العقد لليير أو أن يعهد إلى أي استشاري فرعي القيام
بأي ا ء منذ ما لم تنص على ذلك وثائق العقد ويحق لصاحل العمل إلياء العقد حيال أي تصرف من
هذا القبيل وفقا" ألحكام المادة( )12من هذا العقد .

ل-

وفي امي الحاالت على االستشاري الحصول على موافقة مسبقة من صاحل العمل على قيام أي
استشاري فرعي بأي عمل وعليذ أن يقدم لصاحل العمل المعلومات المطلوبة عن أي استشاري فرعي
مقترح من حيث مؤه تذ وخبراتذ وكفاءتذ إلناا مثل هذا العمل وان يقققدم كذلك عقد التكليف الفرعي

الذي يبرم بينذ وبين االستشاري الفرعي ويكون االستشاري مسؤوال" مسؤولية كاملة عن امي الخدمات
الهندسية وعن أي خطأ أو تقصير ينام عن عمقل االستشاري الفرعي أو مستخدميذ .

المادة ( -)12تحريات استطالع الموقع -:
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أ -ما لم تنص الشروط الخاصة على خ ف ذلك يتم التعاقد م استشاري الستط ع الموق بعقد مستقل بين
صاحل العمل واستشاري استط ع الموق حسل الشروط التالية :
 - 1يكون استشاري التربة مسؤوال" عن أداء مهامذ مسؤولية كاملة .

 - 2تكون مهمة االستشاري (الفريق الثاني في هذا العقد) وض وصف العمل المطلول للتحريات
واالستط ع(م مراعاة أحكام كود استط ع الموق

المعتمد) كما يقوم االستشاري أيضا بمراقبة

عمليات التحري أثناء إاراءاها وتقييم تقرير استشاري استط ع الموق لصاحل العمل .
ل -أما إذا نصقت الشروط الخاصة على مسؤولية االستشاري عن دراسات وتحريات التربة عندها علقى
االستشاري اخذ موافقة الفريق األول المسبقة قبل التعاقد م استشاري استط ع الموق .

المادة ( -)11التغييرات واألعمال اإلضافية :
أ  -يحق لصاحل العمل طلل إاراء أي تعديل يراه ضروريا" في برنامج الخدمات الهندسية أو نوعها أو مقدارها
أو تقديم خدمات هندسية إضافية

وال تؤثر هذه التيييرات أو اإلضافات على سريان هذا العقد  ,وتحدد

بدالت األتعال لألعمال االضافية الناتاة عن يادة قيمة العمل وكذلك المدة ال منية ال مة عما ورد في
العقد باالتفاق بين الفريقين بالنسبة والتناسل م طبيعة األعمال اإلضافية واألتعال المحددة في العقد

لألعمال والمراحل المختلفة مهما بليت نسبة ال يادة أو النقصان

وفي الحالة التي تكون طبيعة األعمال

المشمولة في هذه التيييرات واألعمال االضافية من النوع الذي يتطلل تقديم خدمات تختلف عن تلك المشمولة
في هذا العقد ففي مثل هذه الحالة يتم االتفاق بين صاحل العمل واالستشاري على بدل األتعال المترتل
على تلك التيييرات واألعمال االضافية والمدة ال منية ال مة.
ل -ويلت م االستشاري بإاراء التعدي ت المطلوبة

وذلك بعد صدور األمر الخطي لذ من قبل صاحل العمل و

تثبيت بدل أتعال مؤقت ل ستشاري عن هذه التعدي ت ولحين االتفاق على بدالت األتعال بالشكل النهائي .

المادة ( - )10التقصير من جانب االستشاري :
(/12أ)  -يعتبر االستشاري مقصرا" في أداء عملذ إذا حصل أثناء تنفيذ هذا العقد أي من الحاالت التالية-:
 - 1أي تأخير غير مبرر في إناا العمل والواابات وتقديم الخدمات المطلوبة .
 - 2قدم عم بمستوى ال يتناسل وأصول وأعراف ممارسة المهنة الهندسية أو أهمل في أداء مهامذ .

 - 3تخلف عن تييير أي من مستخدميذ العاملين مخالفا بذلك التعليمات المحددة بالمادة ( )1من هذا
العقد .
 - 4قام بالتل يم من الباطن ألي ا ء من المهام الموكولة إليذ بدون موافقة صاحل العمل.
 - 1لم يلت م بتقديم عمل يلبي المتطلبات االساسية للمشروع .
 - 1أعسر أو أصب غير ذي م ءة مالية أو لاأ إلى مخالصة لصال دائنيذ.
ولصاحل العمل في أي من الحاالت المنصوص عليها في الفقرة ( /12أ) أع ه إنهاء العقد بموال اإلاراءات
التالية -:
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أوال" :توايذ إنذار أول ل ستشاري م منحذ مهلة لمدة ( )21يوما" لتصويل المخالفة .

ثانيــا" :فققي حالققة عققدم تص قويل االستشققاري للمخالفققة يققتم توايققذ إنققذار ثققاني لققذ م ق منحققذ مققدة ( )14يومققا"
لتصويل المخالفة 0

ثالثـا"  :في حالة مرور فترة اإلنذار الثانية دون تصقويل للوض أو اتخاذ إاراءات اادة ومقنعة إل الة

األسبال المخالفة يحقق لصقاحقل العمل إنهاء العقد ومصادرة كفالة حسن األداء أو ا ء منها ويقوم

بإكمال الخدمات المطلوبة بواسطة أاه تذ الخاصة أو أن يعهد إلى استشاريين آخرين القيام بمثل هذه
الخدمات .
وتتم محاسبة االستشاري على ما قققدمذ من مراحل موافق عليها لتاريخققذ محسققومققا" منذ أي فروق من
بققدالت األتعال والكلفة التي يتكبدها صاحل العمل إلناا المراحل المتبقية  ,ويتم احتسال هذه
الفروقات من قبل اللانة المنصوص عليها بالفقرة (/12ل) من هذه المادة .

رابعاً  :يحق لصاحل العمل في الحاالت الطارئة أو الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (  / 12ج ) إنهاء
العقد فو اًر و بدون توايذ إنذارات ,وتتم محاسبة االستشاري حسل ما ورد في الفقرة ثالثا أع ه .

(/10ب)  :إذا تبققين لصاحل العمققل أثنققاء تنفقيذ األعمال المشمولة في هذا العقد أو بعد انتهائها أن هناك نقص أو

خطأ في الدراسة قد ينام عنذ خطورة على المنشأ أو يادة كبيرة في التكاليف عن قيمة عطاء التنفيذ وذلك

بسبل تقصير االستشاري أو أاه تذ فعندها يقوم صاحل العمل بمخاطبة و ير األشيال العامة واإلسكان مبيناً

تقصير االستشاري ويطلل تشكيل لانة فنية لتحديد مسئوليتذ من ذوي الخبرة واالختصاص على النحو
التالي-:
 .1مدير عام دائرة العطاءات الحكومية أو من يفوضذ خطياً  -رئيساً للانة .
 .2مهندساً مندوباً عن و ارة األشيال العامة واإلسكان .

3,

مهندساً مندوباً عن نقابة المهندسين األردنيين .

 .4مهندساً مندوباً عن هيئة المكاتل الهندسية في نقابة المهندسين األردنيين .
 .1مهندساً من ديوان المحاسبة .

تققوم هقذه اللانقة بقد ارسقة كقافقة أبعقاد المشكلة واالتصال والتنسيق م الاهات المعنية وترف توصياتها إلى

و ير األشيال العامة واإلسكان محددة مسؤولية االستشاري

فققإذا كان قرارها باألكثرية أو باإلاماع بالنسبة

لتقصير االستشاري ومسئوليتذ عن األخطاء والعيول يصدر الو ير ق ارره مل ماً االستشاري بمعالاة التقصير و

محم ً إياه امي التبعات المالية اراء ذلك .

( /10ج ) – تحدد الحاالت الخاصة و الطارئة المنصوص عليها في الفقرة (  / 12أ  /رابعاً ) بما يلي :
-1
-2

-3
تم ترك هذه البنود لتتم تعبئتها من قبل صاحب العمل بحسب خصوصية المشروع في حالة لزم ذلك

المادة ( -)13إنهاء العقد من قبل صاحب العمل :
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يحق لصاحل العمل في أي وقت إنهاء العقد ألسبال غير األسبال الواردة في المادة (/12أ) م دف أتعال
االستشاري عن األعمال المنا ة و الموافق عليها للمراحل السابقة كاملة  ,و اعتبار أعمال المرحلة التي تم
إنهاء العمل خ لها أنها منا ه و تدف أتعابها كاملة  ,إضافة إلى نسبة  %10من قيمة أعمال المراحل

المتبقية والتي لم يبدأ االستشاري العمل بها  ,إال انذ ال يحق لصاحل العمل أن ينهي العقد بموال هذه المادة
ليقوم بتنفيذها بنفسذ أو من قبل استشاري آخر .

المادة ( -)14إنهاء العقد من قبل االستشاري :
أ .إذا لم يصدر صاحل العمل أمر المباشرة خ ل ( )00يوما من تاريخ توقي اتفاقية العقد.

ب .أخل صاحل العمل بإيفاء االستشاري بالدفعة المستحقة لذ بعد ( )10يوما"من تاريخ استحقاقها .

اق .أعسر صاحل العمل أو تعرض لضائقة اقتصادية تمنعذ من االستمرار في تنفيذ العقد.

فعندها على االستشاري أن يطالل صاحل العمل إصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة لذ
خ ل عشرة أيام من انتهاء المدد المحددة بالفقرة (أ) أو الفقرة (ل) أع ه واذا لم يقم صاحل العمل
بإصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة ل ستشاري خ ل العشرة أيام هذه

أو إذا اعسر

صاحل العمل حسل الفقرة (ج) أع ه فيحق ل ستشاري إنهاء العقد وطلل تعويضذ التعويض المناسل
الناام عن اإلخ ل بالعقد من قبل صاحل العمل وال يعاد العمل بهذا العقد إال بموافقة الفريقين.

المادة ( -)15مسؤوليات صاحب العمل :
 -1تقديم المتطلبات األولية والمعلومات والوثائق المتوفرة لديذ إلى االستشاري بما فيها مخططات األراضي
و المخطط التنظيمي حديثة

إال أنذ غير ملق م بتقديققم أي مخططققات أو وثائققق يوكققل إلى االستشاري

الحصول عليها بموال العقد  ,على أن تتضمن دعوة العطاء بيان المعلومات و الوثائق المتوفرة لدى
صاحل العمل .
 -2تسليقم االستشاري موق المشروع بقكامل حدوده أو بشكل يمكن االستشاري من مباشرة مهامذ إلعداد
الدراسات و/أو التصاميم .

 -3تسمية مهقنقدس بخبقرة منقاسبة يمث ققلذ للتقنسقيققق بقيققنذ وبين االستشاري و ليساعد االستشاري في الحصول
على المعلومات المذكورة أع ه .
 -4مساعدة االستشاري لتسهيل مهامذ في الحصول على تقصاري الدخول أو تصاري العمل واإلقامة ألي
من موظفيذ الذين يتطلل عقد استخدامهم ذلك .

 -1موافاة االستشاري بالدفعات المستحقة لذ في المواعيد المحددة بموال هذا العقد .
 -1دف بدل أتعال "استشاري" استط ع الموق ( إال إذا اتفق على غير ذلك بموال هذا العقد ).

المادة ( -)16مراحل ومدد العمل :
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يلت م االستشاري وصاحل العمل كل حسل مسؤولياتذ بإتباع الادول ال مني المبين في الملحق رقم
(/1أ) لهقذه الشروط ووفققققا" للمراحل المنصوص عليها بهذا الادول لتقديم الخدمات الهندسية لألعمال
المشمولة في هذا العقد علماً أنذ إذا قدم االستشاري أعمال أي مرحلة من المراحل بمستوى غير مناسل

ووردت عليها تعدي ت وم حظات اوهرية فتعتبر الفترة ال مة لتعديل هذه الم حظات من المدة المقررة
ل ستشاري حسل الادول ال مني وعليذ تعويضها في المراحل ال حقة وياو لصاحل العمل إذا ارتأى أن
تلك الم حظات ال تسم بالسير إلى المرحلة التالية أن يمن االستشاري من السير بالمرحلة التالية

حتى

يتم إناا هذه الم حظات وتحتسل على االستشاري غرامة تأخير إذا لم يتم تعويضها في المراحل ال حقة

وحسل ما ورد في المادة (/7د)  ,كما يال على صاحل العمل تحديد المدة التي سيقوم خ لها بمرااعة
أعمال المراحل المختلفة والتي يعتبر بعد انقضائها أن أعمال هذه المراحل موافق عليها إذا لم يبلغ
االستشاري بم حظات صاحل العمل خ لها .

المادة ( -)17بدل األتعاب :

أ  -يتقاضى االستشاري بدل أتعال التصاميم وتحضير وثائق العطاء لامي األعمال الواردة في هذا العقد
وذلك بموال النسل المبينة في الملحق رقم (ا/ل) من هذه الشروط .

ل -يتعين على صاحل العمل أن يدف استحقاقات االستشاري المرحلية خ ل ( )30يوماً من تاريخ تسليم شهادة
الدف وفي حال الدفعة النهائية خ ل فترة ( )10يوماً من تاريخ تسليمها بموال شهادة دف

يقدمها

االستشاري إلى صاحل العمل واذا تأخر صاحل العمل عن صرف الدفعات المستحقة خ ل الفترات المنوه
عنها في هذه الفقرة يترتل عليذ أن يدف إلى االستشاري الفائدة القانونية عنها وذلك عن امي المبالغ غير

المدفوعة اعتبا اًر من انتهاء المهلة المحددة لدفعها .

المادة ( - )18تدريب موظفي صاحب العمل:
يحق لصاحل العمل انتدال عدد مناسل من مستخدميذ والحاقهم باها االستشاري للتدريل على أعمال
الدراسات وفق برنامج يتفق عليذ بين الطرفين ويقوم صاحل العمل بدف رواتبهم ومستحقاتهم.

المادة ( - )19تسوية الخالفات بين صاحب العمل و االستشاري :
أي ن اع أو خ ف ينشأ عن هذا العقد يتم البت بذ بأحد الطرق التالية-:
( - )1 /19التسوية الودية -:
أ-

إذا صدر إشعار من أي من الفريقين برغبتذ في تسوية الخ ف عن طريق التسوية الودية فعلى
الفريق ايخر خ ل مدة ( )14يوما" من تاريخ تسلمذ اإلشعار أن يرسل رده خطيا" إلى مواذ

اإلشعار بقبول الدعوة إلى التسوية الودية أو رفضها .
ل  -تبدأ إاراءات التسوية الودية عندما يوافق الفريق ايخر على قبول الدعوة إلى التسوية الودية.
اق-

إذا رفض الفريق ايخر التسوية الودية

أو إذا لم يرسل أي رد إلى الفريق الذي واذ اإلشعار

خ ل مدة الق ( )14يوما" المبينة في البند ( أ ) من هذه الفقرة يعتبر طلل التسوية الودية كأن لم
يكن وألي من الفريقين في هذه الحالة المباشرة في إاراءات التحكيم .
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د-

يتولى التسوية الودية موفق واحد أو اكثر من ذوي الخبرة في نفس ماال أعمال هذا العقد وفقا" لما
يتفق عليذ الفريقان

واذا لم يتفقا على اسم الموفق أو الموفقين ياو لهما أن يتفقا على أن يقوم

شخص أو مؤسسة بتعيين الموفق أو الموفقين .
هق-

للموفق في امي مراحل التسوية الودية أن يطلل من أي من الفريقين تقديم ما يل مذ من معلومات
ووقائ وأسبال ومستندات ووثائق وأي أدلة أخرى وعلى الموفق أن يساعد الفريقين في التوصل
إلى تسوية الخ ف وديا" بأسلول يتسم باالستق ل والحياد وان يسترشد بمبادئ الموضوعية
والن اهة والعدالة .

و-

على الفريقين والموفق االحتفاظ بسرية ما يتعلق بإاراءات التسوية الودية بما في ذلك اتفاق التسوية
إال حيثما يكون نشره ضروريا" ألغراض التنفيذ والتطبيق .

-

إذا توصل الفريقان إلى اتفاق لتسوية الخ ف وديا"

فيقوما بإعداد االتفاق وتوقيعذ ويصب اتفاق

التسوية الودية بعد توقيعذ من الفريقين مل ما" لهما 0
ح .تنتهي إاراءات التسوية الودية بتوقي الفريقين على االتفاق أو بمرور ( )30يوماً على قبول الطقرفين

للسير بإاراءات للتسوية الودية ولم يتم االتفاق على الموفق  ,أو بمرور(  )10يوما" مقن تقاريخ االتفقاق
على الموفق أو تاريخ تعيينذ دون التوصل إلى اتفاق تسويذ أو بإشعار خطي يصقدر عقن الموفقق يبقين
فيذ انذ ال يواد ما يسقوغ االسقتمرار فقي اهقود التسقوية الوديقة أو بإشقعار خطقي يصقدر عقن الفقريقين
أو عن أحدهما إلى الفريق ايخر والى الموفق بإنهاء إاراءات التسوية الودية وفي امي الحاالت على
الموفق أن يقدم تقريرا" بامي ما توصل إليذ مقن وققائ وبينقات فقي موضقوع الخق ف أثنقاء قيامقذ بعمقل
الموفق وتسليمذ إلى الفريقين م محاضر السات التوفيق .
ط-

ال ياو ألي من الفريقين أثناء إاراءات التسوية الودية أن يباشر في اتخاذ أي إاراءات تحكيمية
أو قضائية .

( - )0 /19التحكيــــــم

في حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية وفقا" ألحكام المادة ( )1-10أع ه فعندئذ يتم اللاوء إلى تسوية
الخ ف بأسلول التحكيم بموال قانون التحكيم األردني الساري المفعول.

المادة ( -)02تعديل التشريعات -:
أ-

يدف ل ستشاري أي مبالغ إضافية يترتل عليذ دفعها لخ ينة الدولة نتياة لتعديل التشريعات أو لفرض أي
رسوم أو ضرائل اديدة بعد موعد إيداع عروض المناقصات .

ل -أما إذا ارى تخفيض رسمي على أي من الرسوم والضرائل المذكورة بالفقرة (أ) أع ه بعد موعد إيداع
عروض المناقصات فعندها يحق للفريق األول حسم تلك التخفيضات من استحقاقات االستشاري.
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المادة ( -)01اإلخطارات العدلية :
ال حااة لتبادل االخطارات العدلية بين الفريقين لممارستهما أي حق من حقوقهما العقدية أو القانونية وتعتبر
أي رسالة مسالة مرسلة من أي فريق للفريق ايخر على عنوانذ المثبت بهذا العقد بمثابة اخطار عدلي في
امي األحوال .

المادة ( -)00أحكام عامه :
أ  -على االستشاري أن يراعي أحكام التنظيم لمنطقة المشروع و االلت ام بمتطلبات الكودات السارية المفعول عند
المباشرة بالعمل  ,و الحصول على موافقة الاهات المعنية والتراخيص ال مة للمشروع .
ل -على االستشاري أن يتقيقد ببرنامقج المتطلبقات والكلفة المقدرة عند إعداد تصاميم المشروع.
اق -إن اميق المخططات ووثائقق العطاء والمعلومات المتقعلقة بهذا المشروع هي ملك لصاحل العمل وال يحق
ل ستشاري التصرف بهققا بققأي شكققل من األشكال إال بعد موافقة صاحل العمل الخطية على ذلك .

د-

إذا اكتشقف أي خطقأ أو نققص في المخططات أو في وثائق العطاء سواء في مرحلة إعداد المخططات
فعلى االستشاري تصحي الخطأ أو استكمال النقص

والوثائق أو في مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع
بصورة عاالة وبدون مقابل .

يلتق م االستشاري أن يققوم بعقرض عام للدراسات في المرحلة األولى و /أو الثانية .

هق-
و-

ياقل علقى االستشاري التققيد بالنقص علقى استقعمال المواد والمنتاات الصناعية المحلية ما أمكن عنقد
إعداد وثائقق العطقاء في امقي الحاالت القتي تتوفر فيها تلك المواد أو المنتاات بشكل مطابق للمواصفات
 ,و في المشاري التي تحتاج الستعمال مواد مستوردة فعلى صاحل العمل اخذ الموافقات المسبقة على

استخدام هذه المواد و النص عليها في وثائق العقد.

 العناوين  -:ال تشكل العناوين الواردة في هذا العقد ا ءا" منذ وال تؤخذ في االعتبار لدى تفسير شروط العقدأو مضمونها .
ح -المفرد والام  -:تنصرف صيية المفرد إلى الام والعكس بالعكس وفقا" لمقتضى القرينة .
ط -يصدر صاحل العمل موافقتذ أو عدم موافقتذ على مراحل العمل المختلفة على النحو التالي :
 -1الموافقة دون أية شروط .

 -2موافقة مشروطة مقرونة بم حظات تسم

ل ستشاري باالنتقال للمرحلة التالية شريطة تنفيذ هذه

الم حظات في المرحلة التالية وفي هذه الحالة يتم احتاا نسبذ من مستحقققات القدفقعة لهذه المرحلة
لحين تنقفيذ الم حظات المطلوبة ال ت يد نسقبتها عقن %10مقن قيقمقة الدفعة المستحقة لهقذه المرحلة
على أن يقتقم دف هذه المحتا ات عند استكمال الم حظات ضمن أعمال المرحلة التي تليها .

 -3عدم الموافقة على المرحلة م بيان األسبال الكافية التي تبرر الرفض .
ي -ضريبة المبيعات  :يال أن يشمل السعر المقدم على الضريبة العامة على المبيعات ولن يتم إفراد بند خاص
بالضريبة.

ك -يطلل من االستشاري المحلي تعبئة الاداول المرفقة (1

 ) 3 2المتعلقة بالوض المؤسسي ورؤساء

االختصاص ومساعديقهم وحاقم االلت ام وكل من ال يقوم بتعبئة هذه الاداول يكون العرض المقدم منذ
معرضا" للرفض .

ل -تحدد شروط التأهيل والتقييم الفني الخاصة بهذا المشروع بالشروط الخاصة (إن طلبت).
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م -يحق لصاحل العمل التأكد بالطريقة التي يراها مناسبة من صحة ودقة المعلومات والوثائق المقدمة من
االستشاري.
ن -على االستشاري االلت ام بالتعليمات الصادرة عن و ارة األشيال العامة و اإلسكان و نقابة المهندسين األردنيين
بما يتعلق باألعمال اإلنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وخ فها .

ص-

تكون المسؤولية المدنية والقانونية للمهندس المصمم و/أو المشرف وفقا" لما ورد في

المواد

( )700( )770( )777من القانون المدني األردني رقم( )43لسنة  1071بيض النظر عن ما يرد في هذا
العقد بهذا الخصوص .

ع -على االستشاري أن يقوم بتصديق امي المخططات الخاصة بالمشروع موضوع العقد من قبل نقابة المهندسين
األردنيين وان يقدم لصاحل العمل ما يثبت قيامذ بدف الرسوم النقابية المترتبة على هذا المشروع.

الدفعات الممنوعة :
ف-
 -1لقد صرح االستشاري وتعهد للفريق األول في الملحق رقم ( )1بأنذ لم يقم بدف أو يعد بدف أي من "
الدفعات الممنوعة " سواء مباشرةً أو بالواسطة وبيض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل االستشاري
أو نيابةً عنذ أو من قبل استشارييذ من الباطن أو نيابةً عنهم أو أي من موظفيهم أو وك ئهم أو ممثليهم
إلى الفريق األول ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي "موظف" بيض النظر عما إذا كان
يتصرف بصفة رسمية أم ال وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو
عملية المناقصة  /الم اودة نفسها أو اإلحالة على االستشاري أو المفاوضات التي تاري إلبرام العقد أو
من أال تنفيذه فع ً.
اء
كما ويتعهد االستشاري بأن ال يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سو ً
اء أكان ذلك من قبل االستشاري نفسذ أو استشارييذ من الباطن أو أي من
مباشرةً أو بالواسطة وسو ً
موظفيهم أو وك ئهم أو ممثليهم إلى أي "موظف" فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تاديده أو تمديده أو
تنفيذه.
 - 2يحق للفريق األول في حال حدوث أي مخالفة أو إخ ل بأحكام الفقرة (ف )1/أن يتخذ أياً من
اإلاراءات التالية أو اميعها وذلك بمحض حريتذ واختياره:
أ -أن ينهي هذا العقد م مراعاة نصوص المادة (/12أ) من العقد.

ل -أن يخصم من المبالغ المستحقة ل ستشاري بموال هذا العقد مبلياً يساوي (ضعفي) مبلغ الدفعات
الممنوعة.

ج -أن يطالل االستشاري بأن يدف إلى الفريق األول وعلى الفور مبلي قاً يساوي (ضعفي) مبلغ الدفعات

الممنوعة ويقر االستشاري بموال هذا البند بموافقتذ غير القابلة للنقض على االستاابة الفورية لمثل

هذه المطالبة م مراعاة الفقرة (ف )4/أدناه

يصرح الفريقان بأن ماموع المبالغ التي يحق للفريق

األول تقاضيها بموال هذه الفقرة (ف )2/لن يتااو (ضعفي) ماموع مبالغ الدفعات الممنوعة.
 - 3يوافق االستشاري على أن يضمن امي االتفاقيات التي يبرمها م االستشاريين من الباطن أو
الماه ين

فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات (ف )1/و(ف )2/أع ه (

على أن ال تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما )

شريطة أن تنص هذه

المواد صراحة على حق الفريق األول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤالء االستشاريين
من الباطن أو الماه ين .كما يتعهد االستشاري أن ي ود الفريق األول على الفور بنسخ كاملة
ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمارد التوقي عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد.
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-4

ال ياو ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أع ه يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات
الممنوعة إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها

وأن حقوق الفريق األول المنصوص عليها في

المادة أع ه هي باإلضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتل للفريق األول تااه االستشاري أو أي

طرف آخر بموال القوانين واألنظمة النافذة في المملكة.
-1
س-

يبقى نص المادة أع ه بامي فقراتها سارياً ويتم العمل بذ حتى بعد إنهاء هذا العقد.

الدفعات األخرى -:

 -1لقد صرح االستشاري في الملحق رقم( )1المرفق بهقذا العققد باميق " القدفعات األخقرى" والتقي دفعهقا أو تقم
االتفاق على دفعها إلى " ايخرين " وعلى االستشاري تققديم وصقفاً مفصق ً لهقذه القدفعات األخقرى وسقببها

سق قواء ت ققم دفعه ققا أو كان ققت س ققتدف بش ققكل مباش ققر أو غي ققر مباش ققر م ققن قبل ققذ أو نياب ققة عن ققذ أو م ققن قب ققل
استش ققارييذ م ققن البققاطن أو نياب ققة عققنهم أو أي م ققن مققوظفيهم أو وك ئه ققم أو ممثلققيهم وذل ققك فيمققا يتعل ققق
بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة  /الم اودة نفسها أو اإلحالة على
االستشاري أو المفاوضات التي تاري إلبرام العقد أو من أال تنفيذه فع ً.

كما يتعهد االستشاري بأن يققدم تصقريحاً خطيقاً إلقى الفريقق األول علقى الفقور عقن واقود أي دفعقات أخقرى
بمققا فققي ذلققك علققى سققبيل المثققال وصققفاً مفصق ً لسققبل هققذه الققدفعات األخققرى وذلققك بتققاريخ قيامققذ بالققدف أو
تاريخ إل امذ بالدف أيهما يحدث 0

 -2يحق للفريق األول في حال حدوث أي مخالفة أو إخ ل بأحكام الفقرة (س )1/من هذه المادة أن يتخذ أيقاً
من اإلاراءات التالية أو اميعها وذلك بمحض حريتذ واختياره:

أ -أن ينهي هذا العقد م مراعاة نصوص المادة (/12أ) من العقد.

ل -أن يخصم من المبالغ المسقتحقة ل ستشقاري بمواقل هقذا العققد مبليقاً يسقاوي (ضقعفي) مبلقغ القدفعات
الممنوعة.
ج -أن يطالل االستشاري بأن يدف إلى الفريق األول وعلقى الفقور مبليقاً يسقاوي ( ضقعفي) مبلقغ القدفعات
األخرى ويقر االستشاري بموال هذا البند بموافقتقذ غيقر القابلقة للقنقض علقى االسقتاابة الفوريقة لمثقل
هذه المطالبة.م مراعاة الفققرة (س )4/أدنقاه يصقرح الفريققان بقأن مامقوع المبقالغ التقي يحقق للفريقق
األول تقاضيها بموال هذه الفقرة (س )2/لن يتااو ( ضعفي) ماموع مبالغ الدفعات األخرى.

 -3يوافق االستشاري على أن يضمن امي االتفاقيات التي يبرمهقا مق االستشقاريين مقن البقاطن أو الماهق ين
فيما يخص هقذا العققد مقواداً مماثلقة لتلقك القواردة فقي الفققرات (س )1/و(س )2/أعق ه (علقى أن ال تققل

هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشقار إليهمقا ) شقريطة أن تقنص هقذه المقواد صقراحة علقى
ح ققق الفري ققق األول بتنفي ققذ أحك ققام ه ققذه المق قواد مباشق قرة بحقققق أي م ققن هق قؤالء االستشق ققاريين م ققن الب ققاطن أو
الماه ق ين  .كمققا يتعهققد االستشققاري أن ي ق ود الفريققق األول علققى الفققور بنسققخ كاملققة ومطابقققة ألصققل هققذه
االتفاقيات بماقرد التوقي عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد.

 -4ال ياققو ألي شققخص أن يتققذرع بققأن نققص المققادة أع ق ه يضققفي صققفة المش قروعية علققى أي مققن الققدفعات
األخرى إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها وأن حققوق الفريقق األول المنصقوص عليهقا فقي المقادة
أع ق ه هققي باإلضققافة إلققى أي حقققوق أخققرى قققد تترتققل للفريققق األول تاققاه االستشققاري أو أي طققرف آخققر

بموال القوانين واألنظمة النافذة في المملكة.

 -1يبقى نص المادة أع ه بامي فقراتها سارياً ويتم العمل بذ حتى بعد إنهاء هذا العقد.
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المادة ( - )03إقرار المخالصة :
على االستشاري حال تقديمذ لكشف الدفعة النهائية أن يعطي صاحل العمل إقرار مخالصة يثبت فيذ أن كشف
الدفعة النهائية يشكل التسوية الكاملة والنهائية لامي المبالغ المستحقة لذ بموال العقد

مفعول إقرار المخالصة إال بعد قبض االستشاري للمبالغ المستحقة لذ بموال هذه الدفعة .

المادة ( - )04اإلشعارات

ويشترط أن ال يسري

:

تبلغ اإلشعارات والمقراس ت التي يصدرها صاحل العمل إلى االستشاري وتلك التي يقوم االستشاري بإب غها إلى
صاحل العمل وفقا ألحكام العقد إما بالبريد المسال أو بإيداعها لدى المكتل الرئيسي لكل فريق منهما

بإرسالها إلى أي عنوان آخر يعينذ كل فريق لهقذه الياية ويتم تحديده تاليا

أو

عنوان صاحل العمققل ...................................................................... :
..................................................................................................
عنوان االستشاري ..................................................................... :
..................................................................................................
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ملحق رقم ( /1أ )

الجدول الزمني لمراحل الدراسات والمدد المحددة إلنجازها
المرحلة
األولى

البيــــــــــــــــــــــان

 -تبدأ من تاريخ أمر المباشرة بالعمل ولغاية إنجاز المطلوب في المرحلة (

) يوماً

(

) يوماً

 -تبدأ من تاريخ موافقة صاحب العمل الخطية على أعمال المرحلة األولى (

) يوماً

األولى.

 مراجعة وتقييم أعمال المرحلة األولى من قبل صاحب العمل.الثانية

يوم تقويمي

وتشمل إجراء التعديالت التي يطلبها صاحب العمل على المرحلة األولى
وانجاز أعمال المرحلة الثانية2
 -مراجعة وتقييم أعمال المرحلة الثانية من قبل صاحب العمل 2

الثالثة

(

) يوماً

 -تبدأ من تاريخ موافقة صاحب العمل الخطية على أعمال المرحلة الثانية (

) يوماً

وتشمل إجراء التعديالت التي يطلبها صاحب العمل على المرحلة الثانية

وانجاز أعمال المرحلة الثالثة2

 مراجعة وتقييم أعمال المرحلة الثالثة من قبل صاحب العمل .الرابعة

(

) يوماً

تبدأ من تاريخ موافقة صاحب العمل الخطية على أعمال المرحلة الثالثة (

) يوماً

وتشمل إجراء التعديالت التي يطلبها صاحب العمل على المرحلة الثالثة
وتقديم نسختين من مسودة الوثائق النهائية ).(Draft-Final

الخامسة

ب -مراجعة مسودة الوثائق النهائية من قبل صاحب العمل.

(

) يوماً

تقديم كافة وثائق العطاء وبالنسخ المطلوبة

(

) يوماً

(

) يوماً

 -مدة المراجعة لصاحب العمل.

(

) يوماً

 -مدة العقد شاملة مراجعات صاحب العمل.

(

) يوماً

الخالصة  -مدة عمل االستشاري.

مالحظة  - :يجب على صاحب العمل تحديد المدة التي سيقوم خاللها بمراجعة أعمال المراحل المختلفة والتي يعتبر بعد
انقضائها أن أعمال هذه المراحل موافق عليها إذا لم يبلغ االستشاري بمالحظات صاحب العمل خاللها .
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ملحق رقم (  / 1ب )
أ -بدالت األتعاب
تدفع بدالت أتعاب التصاميم و تحضير وثائق العطاء وفقاً لما يلي :
( .1

) %من قيمة العطاء بعد قبول أعمال المرحلة األولى من قبل صاحب العمل .

( .3

) %من قيمة العطاء تدفع بعد قبول أعمال المرحلة الثالثة من قبل صاحب العمل .

( .0

( .4
( .5

) %من قيمة العطاء تدفع بعد قبول أعمال المرحلة الثانية من قبل صاحب العمل .
) %من قيمة العطاء تدفع بعد قبول أعمال المرحلة الرابعة من قبل صاحب العمل.
) %من قيمة العطاء تدفع بعد تقديم الوثائق والمخططات والتقرير النهائي

للعطاء باألعداد

المطلوبة وقبولها من صاحب العمل شريطة أن يقدم االستشاري شهادة من نقابة المهندسين تثبت
تسديده للرسوم النقابية المترتبة على هذا العطاء .

 )%0( .6بعـد طـرح عطــاء التنفيذ أو بعد مرور ثالثة اشهر على تقديم جميع وثائق العطاء أيهما اسبـــق
.

ب  -يقوم صاحب العمل بدفع سلفة لالستشاري تعادل  %12من قيمة العطاء وذل للعطاءات التي تزيد قيمتها
عن خمسين ألف دينار  ،شريطة قيام االستشاري باإلجراءات التالية -:
 -1دفع رسوم الطوابع والجامعة .
 -2تقديم كفالة حسن األداء .

 -3توقيع العقد الخاص بالمشروع بعد استكمال اإلجراءات المنصوص عليها في البنود ()0، 1أعاله .
 -4تقديم طلب السلفة .

 -5تقديم كفالة السلفة حسب نموذج الكفالة المرفق .
ج -يتم استرداد السلفة من االستشاري على النحو التالي -:
تسدد السـلفة علـى أقسـاط متسـاوية مـن دفعـات المراحـل التـي يقـدمها االستشـاري  ,وفـي حـال عـدم الـتمكن مـن

استرداد قيمة السلفة ألي سبب كان قبل انتهاء مدة العطاء  ،فيتم استردادها من كفالة السلفة.
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نموذج كفالة السلفة
إلى السادة ……………………………………………………………………………………… :
يسرنا أعالمكم بأن مصرفنا يكفل االستشاري.……………………………………………………… :
…………………………………………………………………………………………………….
بمبــلغ( :

) دينا ارً أردنيا فقط …………………………………………

 .……………………………………………………………………………………….....أردنيا .
وذل مقابل كفالة سلفة بخصوص العطاء رقم ……………………………………………………… :
الخاص بمشروع ………………………………………………………………………………… :

لتأمين قيام االستشاري بسداد السلفة حسب شروط العطاء .

وأننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكم  ،وذل بصرف النظر

عن أي اعتراض أو تحفظ يبديه االستشاري.

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد االستشاري ألقساط دفعات السلفة  ،ويتم تمديدها
تلقائياً لحين سداد السلفة بالكامل .

توقيـع الكفيل /مصرف:

……………............………..

المفوض ……………………………… :
التاريخ :

21
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أ.

ملحق العقد رقم ()0

واجبات االستشاري أثناء مراحل الدراسات والتصميم

 -1أوال  :يتعين على االستشاري أن يقوم بإعداد الدراسات والتصاميم وتقديم الخدمات الهندسية المتعلقة بها في
امي المراحل على النحو التالي :

( على صاحب العمل تحديد المتطلبات وواجبات االستشاري بما في ذل نوع المخططات والدراسات المطلوبة بما
يتناسب مع نوع و طبيعة المشروع )
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ثانياً -مسؤوليات لجنة التدقيق:

في حال تعيين لانة لتدقيق كافقة م ارحقل الد ارسقات والتصقاميم باالشقتراك مق منقدول المالقك تنحصقر مهقام اللانقة

بما يلي:
 -1مناقشة المتطلبات األساسية للمشروع م الاهة المعنية صاحبة الع قة وتحديد المعطيات الرئيسية .
 -2االتفاق م المستشار المصمم على التواهات العامة المحددة ألسس التصميم وحسل طبيعة المشروع.
مرحل التصميم و الدراسات المختلفة .
 -3متابعة المستشار المصمم خ ل ا
 -4التنسيل باعتماد المراحل المختلفة ل نتقال إلى المرحلة التي تليها .
 -1مناقشة تقرير الكلفة التقديرية األولية.
مالحظة :

يتم تحديد بدالت األتعال المترتبة على اشتراك مهندسين ممثلين عقن المكاتقل االستشقارية ضقمن لانقة التقدقيق عنقد
تشكيلها و تصرف من مخصصات المشروع .
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ملحق العقد رقم ()3
إلى السادة :

نموذج كفالة حسن األداء

يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا......……………………...................................................
قد كفل بكفالة مالية  ،االستشاري .......…………………...............................................
بخصوص العطاء رقم .…………………….........................................................

المتعلق ........…………………........................................................................

بمبلغ ..………………………………………………… )..……………..... ( :دينار أردني .

وذل مقابل كفالة حسن األداء لضمان التزام االستشاري بتقديم الخدمات الهندسية للتصميم ووفقا لشروط العقد الخاصة

بالعطاء أعاله .

واننا نتعهد أن ندفع لكم المبلغ المذكور لدى أول طلب من قبلكم بال إنذار أو تحفظ أو أي شرط آخر ،وبغض النظر عن
أي معارضة من جانب االستشاري .

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولمدة (

) وتحدد مبدئيا" -:

بتاريخ  ..……...............شهر  ........………...من عام ……………………...............
ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل .
توقيع الكفيل/مصرف ........................... :
المفوض بالتوقيــع ........................... :

بحضــور وشهادة ........................... :
التـــــــاريخ ........................... :
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ملحق العقد رقم ( ) 4
أ -خالصة بدالت أتعاب إعداد التصاميم والمخططات وجميع وثائق العطاء األخرى

الرقم

الوصف

-1

بالمقطوع :

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة
فلس

-0

ب ق ققدالت أتعق ققال إع ق ققداد التصق ققاميم والمخطط ق ققات واعق ققداد وث ق ققائق

مقطوع

مقطوع

المبلغ اإلامالي
فلس

دينار

دينار

--- --

العطاء لألعمال المطلوبة شام ً للضريبة العامة على المبيعات

أعمال تحريقات لتربقة الموقق حسقل الفحوصقات واألعمقاق التقي

يحددها الكود األردني كما ورد في كقود اسقتط ع الموقق شقام ً
للضريبة العامة على المبيعات

أ -بالمتر الطولي  :لآلبار السبرية

مط

ب -بالمتر المربع  :للحفر االختبارية
-3

م0

بالمقطوع:
بدالت أتعال لتيطية الدراسات البيئية والتراثية للمشروع وحسل

مقطوع

(
(

)
)

مقطوع

--- --

المتطلبات المرفقة تحت عنوان دراسة ايثار البيئية للمشروع
-4

شام ً للضريبة العامة على المبيعات

مبلغ احتياطي لتيطية ما يترتل من مبالغ كرسوم ترخيص
المباني للاهات الرسمية المسئولة ذات الع قة على أن يتم دف
رسوم الترخيص من قبل المالك و يدف ل ستشاري ما نسبتذ

مبلغ

احتياطي

--- -- ---

 %1من قيمة الرسوم المدفوعة بدل أتعال .
-5

مبلغ احتياطي لتيطية بدالت أتعال لانة التدقيق

-6

قيمة العطاء اإلامالية شام ً ضريبة المبيعات 0

مبلغ

احتياطي
المجموع رقماً (

--- -- ---

) دينار

المجموع كتابة  ...........................................................................................دينار

اسم االستشاري .............................................................................................. :
المفوض بالتوقيع ............................................................................................. :

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

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

ختم و توقيع المكتب الهندسي

البريد االلكتروني ..................................... :

ملحق العقد رقم()5
25

 1122/21
 /12
 

إقرار متعلق بالدفعات األخرى
أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في أدناه………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ……………………………………………………….

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

أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم (-00س) من الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسيــة (ع )1وعمالً بأحكام
هذه المادة نرفق إق ار ارً موقعاً من قبلنا موقع حسب األصول نقر فيه بجميع العموالت أو أتعاب االستشا ارت أو أتعاب
الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفعها أو اال تفاق على دفعها إلى " اآلخرين"
ونرفق طياً وصفاً مفصالً لهذه الدفعات األخرى ولمن دفعت وسببها سوا ًء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير
مباشر من قبلنا أو نياب ًة عنا أو من قبل استشاريين من الباطن أو نياب ًة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو
ممثليهم ،وذل فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة  /المزاودة نفسها أو
برم العقد أو من أجل تنفيذه فعالً.
اإلحالة على االستشاري أو المفاوضات التي تجري إل ا
كما ونتعهد بأن نقدم تصريحاً خطياً إلى الفريق األول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذل على سبيل المثال
وصفاً مفصالً لسبب هذه الدفعات وذل بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أوالً كما ونوافق على قيام
الفريق األول باتخاذ اإلجراءات المبينة تحت المادة المشار إليها أعاله حال حدوث أي مخالفة أو إخال ل من قبلنا بأحكام
المادة ( /00س ) 1/منها ونلتزم بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة.

يرً فــــي
وعليه نوقع تحر ا

/

/

اســـــم االستشـــاري............................……………………………………………:
اسم المفوض بالتوقيــــع.................……………………………………………………… :
توقيع المفوض بالتوقيـــع......………………………………………………………………… :
الخاتـــــــــــــم...................................................................……… :


على االستشاري تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عموالت أو أتعاب
أو أي من األمور المحددة بالمادة (-00س) عليه أن يذكر ذلـ فـي اإلقـرار المقـدم منـه  ،وكـل مـن ال

يقدم هذا اإلق ارر سيرفض عرضه  ،وعلى االستشاري وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض.

ملحق العقد رقم ()6
إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة
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أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في أدناه………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….
أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة (/00ف) من الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية (ع ،)1وعمالً بأحكام هذه

المادة نرفق إقرار موقعاً من قبلنا حسب األصول  ،نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أي مبالغ سوا ًء كانت عموالت أو أتعاب
استشا ارت أو أتعاب وكالء أو غيرها سوا ًء بشكل مباشر أو غير مباشر ولم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمة مادية ولم نقم

اء مباشرةً أو بالواسطة  ،أو بغض النظر
بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه األشياء سو ً
عما إذا كان ذل قد تم من قبلنا أو نياب ًة عنا أو من قبل استشاريينا من الباطن أو نياب ًة عنهم أو أي من موظفيهم أو
وكالئهم أو ممثليهم إلى الفريق األول ،ويشمل ذل على سبيل المثال ال الحصر أي "موظف" بغض النظر عما إذا كان

يتصرف بصفة رسمية أم ال  ،وذل

فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية

المناقصة/المزاودة نفسها أو اإلحالة على االستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعالً.

اء أكان
اء مباشرةً أو بالواسطة وسو ً
كما ونتعهد بأن ال نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سو ً
ذل من قبلنا أو من قبل استشاريينا من الباطن أو أياً من موظفيهم أو وكال ئهم أو ممثليهم إلى أي "موظف" فيما يتعلق
بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه.

وعليه نوقع تحري ارً فــــي

/

/

اســـــم االستشـــاري............................……………………………………………:

اسم المفوض بالتوقيــــع...................…………………………………………………… :
توقيع المفوض بالتوقيـــع......………………………………………………………………… :
الخاتـــــــــــــم..................................................................……… :
*

على االستشاري تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات الممنوعة وفي حال عدم قيامه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو أي
من األمور المحددة بالمادة (/00ف) عليه أن يذكر ذل في اإلقارر المقدم منه  ،وكل من ال يقدم هذا اإلق ارر

سيرفض عرضه  ،وعلى االستشاري وضع اإلق ارر في ظرف مغلق منفصل عن العرض.
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جدول رقم (  - ) 1العطاءات الحكومية المحالة

يطلب من جميع االستشاريين المشاركين بهذا العطاء تعبئة حجم التزام المكتب عن العطاءات الحكومية المحالة عليه كما هو مبين أدناه :
رقم وأسم العطاء

الرقم

نسبة حجم االلتزام الحالي بالدينار
تصميم

إشراف

كليهما

أسم صاحب العمل

نسبة اإلنجاز
لتاريخه

مالحظات:

 -كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضاً للرفض

تاريخ
المباشرة

مدة العطاء
األصلية

تاريخ إنجاز
العمل
المتوقع

أشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل مسئوليتها بالكامل

 -إذا كان النموذج ال يكفي  ،يمكن إرفاق صفحات أخرى.

أسم المفوض بالتوقيع :
التوقيــــع والخاتم :
28



جدول رقم (  - ) 0الوضع المؤسسي
يطلل من امي االستشاريين المشاركين بهذا العطاء تعبئة النموذج المبين أدناه والمتعلق بالوض المؤسسي م بيان أسماء الشركاء الذين التحقوا أو تركوا
المكتل
الرقم

أسماء الشركاء بتاريخ آخر تعديل

تاريخ التر

أسماء الشركاء الذين تركوا الشركة أو
المكتب

أسباب التر

أسماء الشركاء الذين التحقوا
بالشركة أو بالمكتب

تاريخ االلتحاق

مالحظات -:
-1
-2
-3

اشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل مسئوليتها بالكامل .

ترفق شهادات السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للشركاء الجدد .

أسم المفوض بالتوقيع :

ترفق شهادة من نقابة المهندسين ووزارة الصناعة والتجارة بأسماء الشركاء عند التأهيل

التوقيـــع والخاتم :

وبأسماء الشركاء حالياً .

كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضاً للرفض .
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جدول رقم (  - ) 3رؤساء االختصاص ومساعديهم
يطلب من جميع االستشاريين المشاركين بهذا العطاء تعبئة النموذج المبين أدناه والمتعلق برؤساء االختصاص ومساعديهم الحاليـين والذين تركوا العمل وبيان التعديالت التي

جرت عليهم منذ آخر تأهيل خاص بكل منهم
االختصاص

الرقم

أسم رئيس االختصاص والمساعد
الحالي

تاريخ االلتحاق

مالحظات -:

 -1ترفق شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للكوادر الجديدة بعد آخر تأهيل.

أسم رئيس االختصاص والمساعد
بتاريخ آخر تعديل

تاريخ التر إذا
تغير أي منهما

أسباب التر

أشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل مسئوليتها بالكامل

 -2ترفق شهادة من نقابة المهندسين باالختصاصات وأسماء المهندسين .

أسم المفوض بالتوقيع :

 -3كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضاً للرفض .

التوقيـع والخاتــم :
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