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 ( 1) ع ىندسيةعقد خدمات نموذج اتفاقية 

عداد وتصاميمدراسات   وثائق عطاء وا 
 

دارة مياه الينابيعمشروع :   / وادي موسى   الحصاد المائي وا 
............................................................................................................ 

 
 ...............................................................................................عطاء رقم : 

 
  0219سنة  .........من شير  .........الموافق..........في ىذا اليوم  االتفاقية هىذ تحرر  -

 بين                                               
 

 عمى اعتباره الفريق األول اقميم البترا التنموي السياحيسمطة  صاحب العمل :
 

 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222 -ويمثمو :
 
 عمى اعتباره الفريق الثاني  االستشـــاري :و 
 

 222222222222222222222222222222222222222222222222222222 -ويمثمو :
 
عدادمن دراسات وتصاميم  فنيةلما كان الفريق األول راغبًا في الحصول عمى خدمات      عطاء التنفيذ وثائق وا 

، فقد تم االتفاق بين الفريقين عمى ما يمي  إليو، ولما  كان قد قبل بعرض الفريق الثاني المقدم أعاله لممشروع 
:- 

 
الموحـد لممشـاريع  المقاولـة نفس المعاني الواردة فـي دفتـر عقـد ىذا العقدفي  الواردة يكون لمكممات و التعابير -1

فــي  الــواردةالتعــاريف  إلــى باإلضــافة واإلســكان العامــة األشــغالالصــادر عــن وزارة ( 1999اإلنشــائية فيــدك )
 ، و في حال وجود اختالف تعتمد التعـاريف الـواردة فـي ىـذا العقـد العقد ايذالعامة لشروط ال( من  1)  المادة

2 
، ويكـون ترتيـب  متكاممـة ةالعقد وتعتبر في مجموعيا وحد اأدناه جزءًا ال يتجزأ من ىذ المدرجةاعتبار الوثائق  -0

 -أولوية الوثائق حسب التسمسل التالي :
 اإلحالةقرار كتاب القبول متضمنًا  -أ 
  المناقصةعرض  -ب 
    2ودعوة العطاء والمالحق التي تصدر قبل التوقيع عمى  العقد  المناقصةالتعميمات لممشتركين في  -ج 
 لمعقد الخاصةالشروط  -د 
 ةالمرجعي األسس -ىـ 
 العامةالشروط  -و 
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 : )                           ( دينار رقمًا المقبولة قيمة العقد  -أ-3

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

 .(يوما تقويميا وثمانونمائة )ا، تقويمي( يوما 182: ) العقدمدة  -ب    
 األولوتشمل المدة الالزمة لممراجعة والتقييم من قبل الفريق  

 
نجازىاالعقد  االمطموبة منو في ىذ اليندسيةوتقديم الخدمات  بإعداديتعيد الفريق الثاني  -4 وتسميميا  وا 

 2وفقا لمشروط والمتطمبات الواردة فيو 
( في المواعيد وباألسموب المحدد  أتعابوبأن يدفع لمفريق الثاني قيمة العقد ) بدل  األوليتعيد الفريق  -5

الخدمات اليندسية تقديم الثاني ب قيـام الفريق العقد لقـاءمن ىذا /ب ( 1لذلك في الممحق رقم ) 
 2العقد  االمطموبة منو بموجب ىذ

برامو في التاريخ المذكور ىذا جرى توقيع  أعاله،وبناء عمى ما ذكر    2 أعالهالعقد وا 
 

 الفريق الثاني     الفريق األول  
           ياالستشار       صاحب العمل  
     

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

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

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

 
 قد شيد عمى ذلك :

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

 
  ...........................................................االسم: . ..............................................................االسـم:
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 لعقد الخدمات اليندسية العامةالشروط 
 

 :التعاريف  -1المـادة 
المعاني المخصصة ليا أدناه , كما أف و المصطمحات التالية حيثما وردت في ىذا العقد كوف لمكممات ي

الكممات التي تشير إلى األشخاص أو الفرقاء تشمؿ الشركات و الكيانات القانونية األخرى , ما لـ 
 -: يقتضي السياؽ غير ذلؾ

 . الياشمية األردنية المممكةحكومة :  الحكومــة
والػػذي يتعاقػػد مػػػ   خمفػػاءه القػػػانونيوفوكػػذلؾ العقػػد كفريػػػؽ أوؿ  االفريػػػؽ المشػػار إليػػو فػػػي ىػػذ:  صــاحب العمــل

أخػػرى يفوضػيا صػاحب العمػػؿ  ايػة يأو أشػػمميا العقػد , يالخػػدمات اليندسػية التػي  ناػازإل االستشػاري
 بذلؾ خطيا" .  االستشاري إعالـ, عمى أف يتـ  األوؿمسؤوليات الفريؽ و لممارسة صالحيات 

العقػػػد  ابمواػػب  ىػػذ االستشػػاري أعمػػاؿالػػذي يعينػػو صػػاحب العمػػؿ لمتابعػػة  الشػػخص :العمــلثــل صــاحب مم
إبػالغ االستشػاري خطيػًا الصالحيػػػات التي يػتـ تحديػدىا لػو مػف قبػؿ صػاحب العمػؿ كمػا ياػري ب ويتمتػػ 

 . بيا
( أو التػػػ لؼ استشػػػاريةشػػػركة  أو, مكتػػػب  ىندسػػػية)مكتػػػب مينػػػدس , مكتػػػب أو شػػػركو  المكتػػػب:  االستشـــاري

 االخػدمات اليندسػية وفقػا" ليػذ ألداءالمشار إليو في العقد كفريؽ ثػاني والػذي تعاقػد معػو صػاحب العمػؿ 
    العقد .

, المواصفػػػػات أنواعيا, المخططات بكافة وثائؽ عطاء التنفيذالدراسات ,التصاميـ ,  إعداد :اليندسيةالخدمات 
العقػد ومالحقػو والشػروط  امحدد فػي ىػذ ىو وفقا" لما والخاصة العامة, اداوؿ الكميات, الشروط  الفنية

 العقد. ابيذ الخاصة

يانػػػػات األساسػػػػية و األىػػػػداؼ و التايػػػػات و نطػػػػاؽ الميػػػػاـ المطموبػػػػة و الدراسػػػػات و الب :األســــس المرجعيــــة 
  عطي فكرة واضحة عف طبيعة الخدمات اليندسية المطموبة .تالمعمومات التي 

 ابمواػب ىػذ اليندسػيةالخػدمات إلناػاز صػاحب العمػؿ  إلػى االستشػاريالعرض المقدـ مف   :المناقصة عرض
 العقد.

اتفػؽ الفريقػاف عمييػا  إضػافيةمػ  أي شػروط  المناقصةالقبوؿ الرسمي مف صاحب العمؿ لعرض  القبول:كتاب 
 اإلحالة.وذلؾ وفقًا لقرار  قبؿ توقي  العقد

كتػاب القبػوؿ مقابػؿ أداء الخػدمات اليندسػية المطموبػة وفقػًا المػذكور فػي  اإلامػاليالمبمػ   المقبولة: قيمة العقد
 لمعقد.
 زيادة أو نقصاف بسبب التعديالت التي قد تطرأ عمى العقد . أيقيمة العقد المقبولة باإلضافة إلى  :قيمة العقد
 خطي.التي يتموىا تأكيد  الشفوية الموافقةأو  الخطية الموافقة  الموافقــة:

 العقد./ أ ( مف ىذا  0ىي المدة المحددة في ممحؽ رقـ )  العقد:مدة 
و لممرااعػػة  الالزمػػةالعقػػد وتشػػمؿ المػػدة  اموضػػوع ىػػذ األعمػػاؿ إلناػػازبالعقػػد  المحػػددةىػػي المػػدة  العمـــل:مـــدة 

وتقػػػاس بالتوقيػػػت  العقػػػد,تمديػػػدات مبػػػررة عمػػػى مػػػدة  أيباإلضػػػافة إلػػػى  األوؿالفريػػػؽ مػػػف قبػػػؿ  التػػػدقيؽ
 وليس بأياـ العمؿ. التقويمية األياـالشمسي وبعدد 

 1منو  اً العقد والتي تعتبر از  افي ىذ المدراة: ىي الوثائؽ الوثائق 
إلناػاز األعمػاؿ موضػوع ىػذا يعينيػا  أوصػاحب العمػؿ  يحػددىاالتػي و المنػاطؽ  واألمػاكف األراضػي: الموقـع 

 1عمييا العقد تحديدا عمى اعتبارىا ازءًا مف الموق  نص ي, وكذلؾ أي أماكف أخرى  العقد
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لمصػرؼ عمػى أي والمخصصػة  األتعػابفػي خالصػة بػدؿ  المدراػةالمبػال   أوىي المبمػ   : االحتياطيةالمبالغ 
 األتعاب .ويحدد بند منفصؿ ألي منيا في خالصو بدؿ  ,خدمات أخرى تحدد بالعقد  أوأعماؿ 

 .الموظفيفاألشخاص مف غير  :اآلخرين 
الموظػػؼ الرسػػػمي أو المسػػتخدـ أو الممثػػػؿ أو الوكيػػػؿ لػػدى صػػػاحب العمػػػؿ أو مػػف يمثمػػػو صػػػاحب  : الموظـــف

 .العمؿ ويشمؿ ذلؾ العامميف لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساىـ بيا الحكومة
المباشػػػرة وغيػػػر  ىػػػي اميػػػ  العمػػػوالت أو أتعػػػاب االستشػػػارات أو أتعػػػاب الػػػوكالء أو غيرىػػػا : الـــدفعات األخـــرى

أو تػـ االتفػاؽ عمػى دفعيػا " انخػريف" ويشػمؿ ذلػؾ  االستشػاريالمباشرة وأي شيء ذو قيمة ماديػة دفعيػا 
التصريح عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصػر وصػفًا مفصػاًل ليػذه الػدفعات وسػببيا   سػواء تػـ دفعيػا أو كانػت 

و , أو مػف قبػؿ استشػارييو أو نيابػًة أو نيابػًة عنػ االستشػاريستدف  بشكؿ مباشر أو غير مباشر مف قبؿ 
عػػػنيـ أو أي مػػػف مػػػوظفييـ أو وكالئيػػػـ أو ممثمػػػييـ , وذلػػػؾ فيمػػػا يتعمػػػؽ بالػػػدعوة إلػػػى تقػػػديـ العػػػروض 

أو المفاوضػات  االستشػاريالخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة / المزاودة نفسيا واإلحالة عمػى 
 . التي تاري إلبراـ العقد مف أاؿ تنفيذه فعالً 

ىػػي اميػػ  المبػػال  سػػواء كانػػت عمػػوالت أو أتعػػاب استشػػارات أو أتعػػاب وكػػالء أو غيرىػػا  : الــدفعات الممنوعــة
دفعت بشكؿ مباشر أو غير مباشػر أو أي شػيء ذو قيمػة ماديػة أو الوعػود أو التعيػدات لػدف  مثػؿ ىػذه 

إذا كػػاف ذلػػؾ تػػـ مػػف قبػػؿ المبػػال  أو تقػػديـ ىػػذه األشػػياء سػػواء مباشػػرًة أو بالواسػػطة وبتػػض النظػػر عمػػا 
االستشاري أو نيابًة عنو أو مف قبؿ استشارييو مف الباطف أو نيابًة عنيـ أو أي مػف مػوظفييـ ووكالئيػـ 
أو ممثمييـ والتي تدف  إلى أي "موظؼ"  سػواء تصػرؼ بصػفة رسػمية أـ ال , وذلػؾ فيمػا يتعمػؽ بالػدعوة 

المناقصػػة / المػػزاودة نفسػػيا أو اإلحالػػة عمػػى  إلػػى تقػػديـ العػػروض الخاصػػة بتنفيػػذ ىػػذا العقػػد أو عمميػػة
 أو المفاوضات التي تاري إلبراـ العقد مف أاؿ تنفيذه فعاًل . االستشاري
لانػػػة مكونػػػو مػػػف ميندسػػػيف ممثمػػػيف عػػػف المكاتػػػب االستشػػػارية المؤىمػػػة لػػػدى دائػػػرة العطػػػاءات  لجنـــة التـــدقيق :

 فعػ أكثرالحكومية وباالشتراؾ م  ميندسيف مختصيف في وزارة األشتاؿ العامة و اإلسكاف ومندوب أو 
الايػػة صػػاحبة العالقػػة يػػتـ تسػػميتيـ وتكمػػيفيـ رسػػميًا بػػذلؾ بمواػػب كتػػاب رسػػمي مػػف قبػػؿ معػػالي وزيػػر 

و تكػػوف مياميػػا تػػدقيؽ الدراسػػات و التصػػاميـ ووثػػائؽ العطػػاء فػػي اميػػ  ألشػػتاؿ العامػػة و اإلسػػكاف , ا
 . ويكوف مكاف ااتماعيا في مبنى وزارة األشتاؿ العامة واإلسكافمراحمو , 

و بالنسػػبة لممشػػػاري  التػػي يػػػتـ تػػدقيقيا فػػػي الػػػوزارات و المؤسسػػات األخػػػرى فيػػتـ اسػػػتبداؿ وزارة األشػػػتاؿ 
و اإلسكاف بتمؾ الوزارة أو المؤسسة , وكذلؾ وزير األشتاؿ العامة و اإلسػكاف بػوزير تمػؾ الػوزارة  العامة

 أو مف يرأس تمؾ المؤسسة .
 : وصف العمل في نطاق العقد –(  0)  المادة

 :ياب أف يشمؿ وصؼ المشروع ما يمي
 أف, عمػى لكافػة عناصػر المشػروع و متطمباتػو ومفصالً يشمؿ وصفًا دقيقًا  أف: ياب  وصؼ عاـ لممشروع

 .تكوف كافية لتمكيف االستشاري مف معرفة نطاؽ الخدمات اليندسية المطموبة بمواب ىذا العقد
 : والقانون المعتمدان المغة –(  3)  المادة
تكػوف  أفإال انػو ياػوز  بػو, المتعمقػةبما في ذلؾ امي  المراسػالت والشػروط  العربية, بالمتةكوف العقد ي

ذا اإلناميزيػػة بالمتػػة الفنيػػةالمواصػػفات واػػداوؿ الكميػػات والمخططػػات والتقػػارير  حػػرر العقػػد بػػالمتتيف  وا 
  1ىو المعتمد  بالعربيةووق  خالؼ عمى التفسير يكوف النص  واإلناميزية العربية

 -أ

العقػػد عنػػد التوقيػػ  عميػػو  االمفعػػوؿ عمػػى ىػػذ النافػػذة األردنيػػةوالتعميمػػات  واألنظمػػةالقػػوانيف  أحكػػاـتسػػري 
 1في تطبيؽ شروطو  إليياويرا  

 -ب
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 : الضرائب والرسوم –(  4)  المادة
فيما يخص  المممكةوالتعميمات المعموؿ بيا في  واألنظمةلامي  القوانيف  العقد أطراؼيخض  

 1خالفًا لذلؾ بالعقد  ورد نص إذا إالالضرائب والرسـو 
0- 

 واألنظمةقبؿ توقي  العقد حسب القوانيف  والاامعةدف  رسـو طواب  الواردات  االستشاريعمى 
 1بذلؾ والمعموؿ بيا  الخاصةوالتعميمات 

2- 

 
 

 -: األداءكفالة حسن    -( 5) المادة
 األداءيقدـ لصاحب العمؿ كفالة حسف  أفوقبؿ توقي  العقد  اإلحالةبعد تبمتو قرار  االستشاريعمى 

 عمى أشيرثالثة وقيامو بكامؿ التزاماتو بمواب العقد ولمدة تزيد  اليندسيةضمانة لتقديمو الخدمات 
 ماليةمؤسسة  أوصادره عف بنؾ المقبولة % مف قيمة العقد 01 بنسبة الكفالةوتكوف  العقدمدة 

ذا(, 3الوارد في ممحؽ العقد رقـ ) الكفالةمعتمدة رسميا"وحسب نموذج   الكفالةتمديد  األمرتطمب  وا 
حسب  مماثمةلثالثة أشير قابمة لمتاديد لمدد  االستشاريفيحؽ لصاحب العمؿ تمديدىا عمى حساب 
النيائية  المخالصة موافقتو عمىعف الكفالة بعد  اإلفراجمتطمبات سير العمؿ, وعمى صاحب العمؿ 

 . االستشاريمف قبؿ  المقدمة
 

 : األداءمستوى      -(6) المادة
 الممارسةعمى أعمى مستويات  المطموبةألداء واابػاتو  ومواظبةببذؿ كؿ عناية  االستشارييمتـز  -أ 

فػي ماػاؿ اختصػاصو وخبػػػرتو, واف يعػػمـ صاحػػب  المينية واف يستخدـ األشخاص المؤىميف كالً 
 .   اليندسيةالعمؿ بأسماء وخبرات الميندسيف الذيف سيقوموف بتقديـ الخدمات 

ذا  ةال يتفؽ والدرا لالستشاريالميني لمكادر الفني  األداءما تحقؽ لصاحب العمؿ بأف مستوى  وا 
يستخدـ  أف االستشاريياب عمى و , طياً المطموبة فعمى صاحب العمؿ إبالغ االستشاري بذلؾ خ

لتصحيح الوض  واف يعيد تنظيـ الفريؽ العامؿ بما يتفؽ وىذا  إذا لـز األمر اديده فنيةكوادر 
أو يطمبيا أف يأخذ في االعتبار المالحظات التي يوايو بشأنيػا  االستشاريطمب . وعمى الم

 العقد. اموضوع ىذ اليندسيةمػف يمثمػػو في كؿ ما لو عالقة بتقديـ الخدمات  أوصاحب العمػؿ 
, طموب فيعتبر ذلؾ تقصيرا"مف اانبوبالمستوى الم الفنيةعف تقديـ الخدمات  االستشاريتخمؼ  إذا -ب 

 األخطاءالكفيمة بتالفي التقصير وتصحيح  اإلاراءاتاتخاذ  الحالةويحػؽ لصاحػب العمػؿ فػي ىػػذه 
 العقد . ا( مف ىذ02)  لممادةوفقا  اإلاراءات, وتتـ  االستشاري إنذار, وذلؾ بعد 

 
 :مطموبةال ، تمديـد مدة العمل،  التأخـر في  تقديم الخدماتسريـان العقد، المباشـرة  -(7المادة )

 العقد بعد توقيعو مف قبؿ الفريقيف . ايسري مفعوؿ ىذ :سريان مفعول العقد  -أ 
 إلىبمواب كتاب خطي يوايو صاحب العمؿ  المباشرةيحدد تاريخ  :المباشرةتاريخ   -ب 

مف مباشرة العمؿ,  االستشاريمف الموق  تمكف  أازاء أو, ويتـ ذلؾ بعد تسميـ الموق  االستشاري
, ويوق  وادت إف أخرىعوائؽ  وأيويتـ تثبيت ذلؾ في محضر رسمي مبيف فيو ااىزية الموق  

 .و االستشاري مف يفوضو خطيا" أوالمحضر مف قبؿ كؿ مف صاحب العمؿ 
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 تمديد مدة العمل :                                                                             -ج
وكانت تمؾ الخدمات مف النوع  إضافية ىندسيةقػاـ صاحب العمؿ بطمب خدمات  إذا  - 0 

ادت ظروؼ طارئة  أو مرحمة مف مراحؿ المشروع أيعمؿ مدة والقدر الذي يبرر تمديد 
مدد مدة تو  االستشارييدرس الحالة م   أفتؤثر عمى سير العمؿ, فعمى صاحب العمؿ 

 . األمورمف مراحؿ العمؿ  بما يتناسب م  ىذه  ةمرحم أي مدة نتياة لتمديد العقد
مف المقررة في اداوؿ المراحؿ المشار  أطوؿاستترؽ صاحب العمؿ فترات مرااعو  إذا  - 2

( الحقا, فانو يتـ تمديد مدة العمؿ تبعا لذلؾ  فيمػػا عػدا مػا ىو  نااـ 06ادة )في الم إليو
ميامو, وعمى صاحب العمػؿ مراعاة عدـ  تمديد فترات  أداءفي  االستشاريعف تخمؼ 

خالؼ ذلؾ يقـو صاحب العمؿ بو  االستشاريبشكؿ يعود بالضرر عمى  المرااعة
اراء تمديد فترة  باالستشاريي لحؽ بدراسة الضرر الذ االستشاريعمى طمب بناء

 .لتايات التعويض المرااعة وذلؾ
 

      :التأخيـــر  -د
 افي ىذ المطموبةكامؿ الخدمات اليندسية  بإتماـبتنفيذ  التزاماتو  االستشاريلـ يقـ  إذا  – 0

, عف تسميـ المخططات ووثائؽ العطاءالعقد ضمف مدة العمؿ المحددة بالعقد , وتأخر 
عف كؿ يـو  دينار(    021   يقـو بدف  غرامة مقدارىا  ) أف االستشاريعمى  فاف

تأخير غير مبرر ويعتبر ىذا المبم  مستحقا"  لصاحب العمؿ سواء لحؽ بو ضرر مادي 
يحسـ ىذا المبم  مف استحقاقات  أفويحػؽ لصاحب العمؿ  ,لـ يمحؽ أومف اراء التأخير 

يعتبر ماموع مدة  الترامةقيمة وألغراض تحديد  .محتازاتو أوكفالتو  أو االستشاري
 .كامؿ العقد والتأخير الحاصؿ عميو وليس لكؿ مرحمو عمى حده لالعمؿ 

 .المقبولة  %( مف قيمة العقد05) األعمىسقؼ حده  لمترامةيحدد     -2

 
 :االستشاريواجبات  - (8) المادة

 المحددة في الممحؽ رقـ المراعية األسسالواابات المنصوص عمييا في  بأداء االستشارييقـو 
 . و المعد مف قبؿ صاحب العمؿ العقد ا( المرفؽ بيذ2)

 
 :الفرعيةالتنازل والعقود  -(9) المادة

أي   استشاري  إلىيعيد  أف أوالعقد لمتير  ايتنازؿ عف أي ازء مف ىذ أف لالستشاريال يحؽ   –أ   
العقد  إلتاءويحؽ لصاحب العمؿ  وثائؽ العقدفرعي القياـ بأي ازء منو ما لـ تنص عمى ذلؾ 

 .العقد ا( مف ىذ02المادة) ألحكاـحياؿ أي تصرؼ مف ىذا القبيؿ وفقا" 
مف صاحب العمؿ عمى قياـ  مسبقة موافقةالحصوؿ عمى  االستشاريوفي امي  الحاالت عمى    -ب

 أييقدـ لصاحب العمؿ المعمومات المطموبة عف  أفعميو و أي استشاري فرعي بأي عمؿ 
, واف يقػػدـ كذلؾ إلنااز مثؿ ىذا العمؿ استشاري فرعي مقترح مف حيث مؤىالتو وخبراتو وكفاءتو

 مسؤوليةمسؤوال"  االستشاريالفرعي ويكوف  االستشاريبينو وبيف  يبـرعقد التكميؼ الفرعي الذي 
 االستشاريتقصير يناـ عف عمػؿ  أوخطأ  أيعف امي  الخدمات اليندسية , وعف  كاممة

 مستخدميو  . أوالفرعي 
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   -: تحريات استطالع الموقع   -(12) المادة
بعقد الستطالع الموق  ما لـ تنص الشروط الخاصة عمى خالؼ ذلؾ يتـ التعاقد م  استشاري  -أ

 حسب الشروط التالية:  استطالع الموق مستقؿ بيف صاحب العمؿ واستشاري 
 يكوف استشاري التربة مسؤوال" عف أداء ميامو مسؤولية  كاممة .  - 0   
تكوف ميمة االستشاري )الفريؽ الثاني في ىذا العقد( وض  وصؼ  العمؿ المطموب   - 2   

كما يقوـ  .)م  مراعاة أحكاـ كود استطالع الموق   المعتمد( لمتحريات واالستطالع
استطالع حري أثناء إاراءاىا وتقييـ  تقرير استشاري االستشاري أيضا بمراقبة عمميات الت

 لصاحب العمؿ . الموق 
أما إذا نصػت الشروط الخاصة عمى مسؤولية االستشاري عف دراسات وتحريات التربة عندىا عمػى  -ب 

 .استطالع الموق  االستشاري اخذ موافقة الفريؽ األوؿ المسبقة قبؿ التعاقد م  استشاري 
 

  :اإلضافية واألعمالالتغييرات   -(11) المادة
 أونوعيا  أو اليندسيةتعديؿ يراه ضروريا" في برنامج الخدمات  أي طمب إاراءيحؽ لصاحب العمؿ  -أ 

 اعمى سرياف ىذ اإلضافات أو, وال تؤثر ىذه التتييرات  إضافية ىندسيةتقديـ خدمات  أومقدارىا 
وكذلؾ المدة الزمنية  عف زيادة قيمة العمؿ الناتاة اإلضافية لؤلعماؿ األتعابوتحدد بدالت   ,العقد

 اإلضافية األعماؿالتناسب م  طبيعة النسبة و بيف الفريقيف ب باالتفاؽعما ورد في العقد  الالزمة
وفي  ,افنسبة الزيادة أو النقص ميما بمتت  المختمفةوالمراحؿ  لؤلعماؿفي العقد  المحددة واألتعاب

مف النوع الذي  اإلضافية واألعماؿفي ىذه التتييرات  المشمولة عماؿاألالحالة التي تكوف طبيعة 
العقد, ففي مثؿ ىذه الحالة يتـ االتفاؽ بيف  ايتطمب تقديـ خدمات تختمؼ عف تمؾ المشمولة في ىذ

والمدة  اإلضافية واألعماؿالمترتب عمى تمؾ التتييرات  األتعابعمى بدؿ  واالستشاريصاحب العمؿ 
 الالزمة.الزمنية 

ذلؾ بعد صدور األمر و  ,المطموبةت ديالعلتابإاراء  شاريتـ االستز ميو  -ة
و تثبيت بدؿ أتعاب مؤقت  ؿقبؿ صاحب العم فو ملالخطي 

االتفاؽ عمى بدالت األتعاب  ولحيفلالستشاري عف ىذه التعديالت 
  بالشكؿ النيائي .

 

 :االستشاري التقصير من جانب -( 10) المادة
العقد أي مف الحاالت  اتنفيذ ىذ أثناءحصؿ  إذاعممو  أداءمقصرا" في االستشاري يعتبر    -/أ( 02)

             -التالية:
 المطموبة.العمؿ والواابات وتقديـ الخدمات  إناازتأخير غير مبرر في  أي - 0
 أداءفي  مؿأى أو اليندسية المينةممارسة  وأعراؼ أصوؿو قدـ عمال بمستوى ال يتناسب  - 2

 ميامو .
(  6بالمادة ) المحددةمف مستخدميو العامميف مخالفا بذلؾ التعميمات  أيتخمؼ عف تتيير  - 3

 العقد . امف ىذ
 بدوف موافقة صاحب العمؿ. إليو الموكولةازء مف المياـ  أليقاـ بالتمزيـ مف الباطف  - 4
 لممشروع . األساسيةلـ يمتـز بتقديـ عمؿ يمبي المتطمبات  - 5
 مخالصة لصالح دائنيو. إلىأعسر أو أصبح غير ذي مالءة مالية, أو لاأ  - 6
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العقد بمواب  إنياء  أعالهأ( / 02مف الحاالت المنصوص عمييا في  الفقرة ) أيولصاحب العمؿ في 

  -التالية : اإلاراءات
  المخالفة.تصويب ( يوما" ل20م  منحو ميمة لمدة )لالستشاري أوؿ  إنذار": توايو أوال  
( 04) مػ  منحػو مػدةثػاني لػو  إنػذاريػتـ توايػو  لممخالفػة,االستشػاري في حالػة عػدـ تصػويب  ":ثانيا 

 1تصويب المخالفةل يوما"
اادة ومقنعة  إاراءاتاتخاذ  أوالثانية دوف تصػويب لموض   اإلنذارفي حالة مرور فترة  : ثالثـا"

أو  األداءالعقد ومصادرة كفالة حسف  إنياء, يحػؽ لصػاحػب العمؿ المخالفةاألسباب  إلزالة
 إلىد ييع أف أوالخاصة  أايزتوالخدمات المطموبة بواسطة  بإكماؿازء منيا, ويقـو 

 .القياـ بمثؿ ىذه الخدمات آخريفاستشارييف 
 أيلتاريخػػو محسػػومػػا" منو  مراحؿ موافؽ عميياعمى ما قػػدمو مف االستشاري وتتـ محاسبة  

ويتـ ,  إلنااز المراحؿ المتبقية والكمفة التي يتكبدىا صاحب العمؿ األتعابفروؽ مف بػػدالت 
 . المادة( مف ىذه /ب02بالفقرة ) يااحتساب ىذه الفروقات مف قبؿ المانة المنصوص عمي

( /ج02المنصوص عمييا في الفقرة )الخاصة  أويحؽ لصاحب العمؿ في الحاالت الطارئة  : رابعاً 
وتتـ محاسبة االستشاري حسب ما ورد في الفقرة ثالثا  ,و بدوف توايو إنذاراتالعقد فورًا  إنياء
 . أعاله

 
يا أف ىناؾ ئالعقد أو بعد انتيا االمشمولة في ىذ األعماؿإذا تبػػيف لصاحب العمػػؿ أثنػػاء تنفػيذ  : /ب(10) 

قد يناـ عنو خطورة عمى المنشأ أو زيادة كبيرة في التكاليؼ عف قيمة  الدراسةخطأ في  أونقص 
فعندىا يقـو صاحب العمؿ بمخاطبة وزير  أايزتوأو االستشاري عطاء التنفيذ وذلؾ بسبب تقصير 

مف  مسئوليتوويطمب تشكيؿ لانة فنية لتحديد االستشاري مبينًا تقصير  واإلسكافالعامة  األشتاؿ
  -ذوي الخبرة واالختصاص عمى النحو التالي:

 رئيسًا لمانة . - أو مف يفوضو خطياً  مدير عاـ دائرة العطاءات الحكومية . 0
 واإلسكاف.العامة  األشتاؿميندسًا مندوبًا عف وزارة  . 2
 األردنييف.ميندسًا مندوبًا عف نقابة الميندسيف   .3
 األردنييف.اليندسية في نقابة الميندسيف  ميندسًا مندوبًا عف ىيئة المكاتب . 4
 ميندسًا مف ديواف المحاسبة . . 5

تقػـو ىػذه المانػة بػدراسػة كػافػة أبعػاد المشكمة واالتصاؿ والتنسيؽ م  الايات المعنية وترف  
, فػػإذا كاف قرارىا االستشاري محددة مسؤولية  واإلسكافالعامة  األشتاؿوزير  إلىتوصياتيا 

والعيوب يصدر الوزير  األخطاءعف  االستشاري ومسئوليتورية أو باإلاماع بالنسبة لتقصير باألكث
 . ممزمًا االستشاري بمعالاة التقصير و محماًل إياه امي  التبعات المالية اراء ذلؾقراره 

 
 :يمي / أ / رابعًا ( بما 02قرة ) تحدد الحاالت الخاصة و الطارئة المنصوص عمييا في الف –/ج ( 10) 

0- 
2- 
3-                                                                            

                                            تم ترك هذه البنود لتتم تعبئتها من قبل صاحب العمل بحسب خصوصٌة المشروع فً حالة لزم ذلك                                           
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 : العقد من قبل صاحب العمل إنياء -(13)المادة 
م   (/أ02)غير األسباب الواردة في المادة  ألسباب العقد إنياءيحؽ لصاحب العمؿ في أي وقت  

و اعتبار أعماؿ  ,وافؽ عمييا لممراحؿ السابقة كاممةاالستشاري عف األعماؿ المنازة و الم دف  أتعاب
% مف 01 إضافة إلى نسبة ,أنيا منازه و تدف  أتعابيا كاممةالمرحمة التي تـ إنياء العمؿ خالليا 

إال انو ال يحؽ لصاحب العمؿ أف  تي لـ يبدأ االستشاري العمؿ بيا,وال المتبقيةالمراحؿ قيمة أعماؿ 
 .ينيي العقد بمواب ىذه المادة ليقـو بتنفيذىا بنفسو أو مف قبؿ استشاري آخر 

 :االستشاريالعقد من قبل  إنياء -(14)المادة 
 .العقد اتفاقية ( يوما مف تاريخ توقي 91خالؿ ) المباشرة أمرلـ يصدر صاحب العمؿ  إذا . أ

 .( يوما"مف تاريخ استحقاقيا61عد )لو ب المستحقة بالدفعة االستشاري بإيفاءصاحب العمؿ  أخؿ . ب
 تعرض لضائقة اقتصادية تمنعو مف االستمرار في تنفيذ العقد. أوأعسر صاحب العمؿ  اػ.

 
تسديد الدفعة  أو المباشرة أمر إصداريطالب صاحب العمؿ  أف االستشاريفعندىا عمى 

ذا أعاله)ب(   ةالفقر أو  )أ( بالفقرة المحددةمف انتياء المدد  أياـلو خالؿ عشرة  المستحقة لـ  وا 
خالؿ العشرة  لالستشاري المستحقة الدفعة دأو تسدي المباشرة أمر بإصداريقـ صاحب العمؿ 

العقد  إنياء لالستشاريفيحؽ  أو إذا اعسر صاحب العمؿ حسب الفقرة )ج( أعاله ,ىذه أياـ
وال يعاد صاحب العمؿ  قبؿ مف بالعقد اإلخالؿتعويضو التعويض المناسب النااـ عف  طمبو 

 .بموافقة الفريقيف إالالعقد  االعمؿ بيذ
 

 :مسؤوليات صاحب العمل -(15)المادة 
بما فييا مخططات  االستشاري إلىتقديـ المتطمبات األولية والمعمومات والوثائؽ المتوفرة لديو  -0

أنو غير ممػـز بتقديػػـ أي مخططػػات أو وثائػػؽ  إال, حديثةاألراضي و المخطط التنظيمي 
تتضمف دعوة العطاء بياف  أفعمى  ,الحصوؿ عمييا بمواب العقد االستشاري إلىيوكػػؿ 

 .توفرة لدى صاحب العمؿالمعمومات و الوثائؽ الم
مف مباشرة ميامو  االستشارييمكف  ؿأو بشكالمشروع بػكامؿ حدوده  موق  االستشاريتسميػـ  -2

 التصاميـ . أوالدراسات و/ إلعداد
في  االستشاري و ليساعد االستشاري تسمية ميػنػدس بخبػرة منػاسبة يمثػػػمو لمتػنسػيػػؽ بػيػػنو وبيف -3

 .ات المذكورة أعالهالحصوؿ عمى المعموم
العمؿ  حأو تصاريلتسييؿ ميامو في الحصوؿ عمى تػصاريح الدخوؿ  االستشاريمساعدة  -4

 الذيف يتطمب عقد استخداميـ ذلؾ . وألي مف موظفي واإلقامة
 .العقد  ابالدفعات المستحقة لو في المواعيد المحددة بمواب ىذ االستشاريموافاة  -5
 (.دالعق  اير ذلؾ بمواب ىذاتفؽ عمى غ إذا" استطالع الموق  )إال استشاريدف  بدؿ أتعاب "   -6

 : مراحل ومدد العمل  -(16) المادة
الادوؿ الزمني المبيف في الممحؽ  بإتباعوصاحب العمؿ كؿ حسب مسؤولياتو   االستشارييمتـز  

 اليندسية/أ( ليػذه الشروط ووفػقػػا" لممراحؿ المنصوص عمييا بيذا الادوؿ  لتقديـ الخدمات 0رقـ )
عممًا أنو إذا قدـ االستشاري أعماؿ أي مرحمة مف المراحؿ   العقد االمشمولة في ىذ لؤلعماؿ

تعتبر الفترة الالزمة لتعديؿ ىذه ف  بمستوى غير مناسب ووردت عمييا تعديالت ومالحظات اوىرية
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المالحظات مف المدة المقررة لالستشاري حسب الادوؿ الزمني وعميو تعويضيا في المراحؿ 
المرحمة التالية  إلىوز لصاحب العمؿ إذا ارتأى أف تمؾ المالحظات ال تسمح بالسير ويا الالحقة

عمى المرحمة التالية   حتى يتـ إنااز ىذه المالحظات وتحتسب ب  أف يمن  االستشاري مف السير
/د( 7غرامة تأخير إذا لـ يتـ تعويضيا في المراحؿ الالحقة وحسب ما ورد في المادة )  االستشاري

كما ياب عمى صاحب العمؿ تحديد المدة التي سيقـو خالليا بمرااعة أعماؿ المراحؿ المختمفة  ,
والتي يعتبر بعد انقضائيا أف أعماؿ ىذه المراحؿ موافؽ عمييا إذا لـ يبم  االستشاري بمالحظات 

 صاحب العمؿ خالليا .
 : األتعاببدل  -(17) المادة

 افي ىذ الواردة األعماؿالتصاميـ وتحضير وثائؽ العطاء لامي   أتعاببدؿ  االستشارييتقاضى   -أ 
 في الممحؽ رقـ )ا/ب( مف ىذه الشروط . المبينةالعقد وذلؾ بمواب النسب 

يومًا مف تاريخ  (31)خالؿ  المرحمية االستشارييدف  استحقاقات  أفيتعيف عمى صاحب العمؿ  -ب
بمواب  يومًا مف تاريخ تسميميا (61)ؿ فترة خال النيائيةتسميـ شيادة الدف  وفي حاؿ الدفعة 

ذاصاحب العمؿ  إلى االستشاريشيادة دف   يقدميا  تأخر صاحب العمؿ عف صرؼ الدفعات  وا 
الفائدة  االستشاري إلىيدف   أفالمستحقة خالؿ الفترات المنوه عنيا في ىذه الفقرة , يترتب عميو 

 عنيا وذلؾ عف امي  المبال  غير المدفوعة اعتبارًا مف انتياء الميمة المحددة لدفعيا . القانونية
 

 :تدريب موظفي صاحب العمل - (18)  المادة
لحاقيـيحؽ لصاحب العمؿ انتداب عدد مناسب مف مستخدميو  لمتدريب  االستشاريباياز  وا 

وفؽ برنامج يتفؽ عميو بيف الطرفيف ويقـو صاحب العمؿ بدف  رواتبيـ  الدراسات أعماؿعمى 
 ومستحقاتيـ.

 
 

 :االستشاريو تسوية الخالفات بين صاحب العمل  -( 19) المادة
 -:التاليةالعقد يتـ البت بو بأحد الطرؽ  اخالؼ ينشأ عف ىذ أوأي نزاع 

 -: الودية التسوية  -( 1 /19)
 الوديةمف أي مف الفريقيف برغبتو في تسوية الخالؼ عف طريؽ التسوية  إشعارصدر  إذا -أ

يرسؿ رده خطيا"  أف اإلشعار( يوما" مف تاريخ تسممو 04فعمى الفريؽ انخر خالؿ مدة )
 .رفضيا أو الودية التسوية إلىبقبوؿ الدعوة  اإلشعارمواو  إلى

 التسوية إلىالدعوة قبوؿ عندما يوافؽ الفريؽ انخر عمى  الودية التسوية إاراءاتتبدأ  -ب 
 .الودية

 
الفريؽ الذي واو  إلىلـ  يرسؿ أي رد  إذا أو, الوديةالتسوية  انخررفض الفريؽ  إذا -اػ

, يعتبر طمب مف ىذه الفقرة ) أ ( ( يوما" المبينة في البند04خالؿ مدة الػ ) اإلشعار
 إاراءات, وألي مف الفريقيف في ىذه الحالة المباشرة في كأف لـ يكف الودية التسوية

 التحكيـ .
 
 مف ذوي الخبرة في نفس مااؿ أعماؿ ىذا العقد أكثرموفؽ واحد أو  الوديةيتولى التسوية  -د

ذا, وفقا" لما يتفؽ عميو الفريقاف الموفقيف ياوز ليما أف  أولـ يتفقا عمى اسـ الموفؽ  وا 
 يتفقا عمى أف يقـو شخص أو مؤسسة بتعييف الموفؽ أو الموفقيف .
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 يمزمو مفأف يطمب مف أي مف الفريقيف تقديـ ما  الوديةلمموفؽ في امي  مراحؿ التسوية  -ىػ

, وعمى الموفؽ أف يساعد  أخرى أدلةومستندات ووثائؽ وأي  وأسبابمعمومات ووقائ  
تسوية الخالؼ وديا" بأسموب يتسـ باالستقالؿ والحياد , واف  إلىتوصؿ الفريقيف في ال

 والنزاىة والعدالة . الموضوعية بمبادئيسترشد 
 
بما في ذلؾ  الوديةالتسوية  بإاراءاتاالحتفاظ بسرية ما يتعمؽ  والموفؽ عمى الفريقيف -و

 بيؽ .التنفيذ والتط ألغراضحيثما يكوف نشره ضروريا"  إال, اتفاؽ التسوية
 
االتفاؽ وتوقيعو  بإعداد, فيقوما اتفاؽ لتسوية الخالؼ وديا" إلىتوصؿ الفريقاف  إذا -ز

 1 بعد توقيعو مف الفريقيف ممزما" ليما الوديةويصبح اتفاؽ التسوية 
 
( يومػػًا عمػػى 31أو بمػػرور ) بتوقيػػ  الفػػريقيف عمػػى االتفػػاؽ , الوديػػة التسػػوية إاػػراءاتتنتيػػي  .س

( 61بمػرور) أو قبوؿ الطرفيف لمسير بإاراءات لمتسوية الودية ولـ يػتـ االتفػاؽ عمػى الموفػؽ ,
اتفػػػاؽ تسػػػويو أو  إلػػػىيومػػػا" مػػػف تػػػاريخ االتفػػػاؽ عمػػػى الموفػػػؽ أو تػػػاريخ تعيينػػػو دوف التوصػػػؿ 

 التسػويةي ايود خطي يصدر عف الموفؽ يبيف فيو انو ال يواد ما يسوغ االستمرار ف بإشعار
الفريؽ انخر والى الموفؽ  إلى أحدىماعف  أوخطي يصدر عف الفريقيف  بإشعار, أو  الودية
يقػػدـ تقريػػرا" باميػػ  مػػا  أفوفػػي اميػػ  الحػػاالت عمػػى الموفػػؽ  الوديػػة التسػػوية إاػػراءات بإنيػػاء

 ىإلػػقيامػػو بعمػػؿ الموفػػؽ وتسػػميمو  أثنػػاءمػػف وقػػائ  وبينػػات فػػي موضػػوع الخػػالؼ  إليػػوتوصػػؿ 
 الفريقيف م  محاضر امسات التوفيؽ .

 أييباشر في اتخاذ  أف,  الودية التسوية إاراءات أثناءمف الفريقيف  أليال ياوز  -ط
 . قضائية أو ةتحكيمي إاراءات

 
 
 تحكيــــــمال -( 0/ 19)

 إلىالماوء  يتـفعندئذ  أعاله (0-09المادة ) ألحكاـتسوية ودية وفقا"  إلىفي حالة عدـ التوصؿ  
 الساري المفعوؿ. األردنيتسوية الخالؼ بأسموب التحكيـ بمواب قانوف التحكيـ 

 
 -: تعديل التشريعات -(02)المادة 

نتياة لتعديؿ التشريعات أو يترتب عميو دفعيا لخزينة الدولة  إضافيةمبال   أي لالستشارييدف    -أ
        عروض المناقصات . إيداعضرائب اديدة بعد موعد  أورسـو   أي ضلفر 

بعد موعد  أعالهبالفقرة )أ(  المذكورةمف الرسـو والضرائب  أيارى تخفيض رسمي عمى  إذا أما -ب 
حسـ تمؾ التخفيضات مف استحقاقات  األوؿ, فعندىا يحؽ لمفريؽ عروض المناقصات إيداع

 .االستشاري
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 : ةالعدلي اإلخطارات -(01) المادة
القانونية  أوالعقدية  يماحؽ مف حقوق  أيبيف الفريقيف لممارستيما  ةالعدلي اإلخطاراتال حااة لتبادؿ 

 بمثابةالمثبت بيذا العقد عمى عنوانو  انخرلمفريؽ فريؽ  أيمرسمة مف وتعتبر أي رسالة مسامة 
 . األحواؿعدلي في امي   إخطار

 
 : عامو أحكام -(00) المادة

 الساريةااللتزاـ بمتطمبات الكودات   أحكاـ التنظيـ لمنطقة المشروع واالستشاري أف يراعي عمى   -أ  
و الحصوؿ عمى موافقة الايات المعنية والتراخيص الالزمة لممشروع , بالعمؿ المباشرةالمفعوؿ عند 

.  
 تصاميـ المشروع. إعداديتقيػد ببرنامػج المتطمبػات والكمفة المقدرة عند  أف االستشاريعمى   -ب
اميػ  المخططات ووثائػؽ العطاء والمعمومات المتػعمقة بيذا المشروع ىي ممؾ  لصاحب العمؿ  إف -اػ

بعد  موافقة صاحب العمؿ الخطية  إال األشكاؿالتصرؼ بيػػا بػػأي شكػػؿ مف  لالستشاري وال يحؽ
 عمى ذلؾ .

 إعدادفي وثائؽ العطاء  سواء في مرحمة  أونػقص في المخططات  أواكتشػؼ أي خطػأ  إذا  -د 
تصحيح الخطأ أو  االستشاري,  فعمى في مرحمة التنفيذ الفعمي لممشروعالمخططات والوثائؽ أو 

 استكماؿ النقص  بصورة عاامة وبدوف مقابؿ .
 . الثانيةو/ أو    األولى المرحمةيػقـو بعػرض عاـ لمدراسات في  أف االستشارييمتػـز   -ىػ
 المحمية ما أمكف الصناعيةالتقػيد بالنػص عمػى استػعماؿ المواد والمنتاات  االستشاريياػب عمػى   -و  

المنتاات بشكؿ  أووثائػؽ العطػاء في امػي  الحاالت الػتي تتوفر فييا تمؾ المواد  إعدادعنػد 
مؿ و في المشاري  التي تحتاج الستعماؿ مواد مستوردة فعمى صاحب الع ,مطابؽ لممواصفات

 . اخذ الموافقات المسبقة عمى استخداـ ىذه المواد و النص عمييا في وثائؽ العقد
العقد ازءا" منو وال تؤخذ في االعتبار لدى تفسير  افي ىذ الواردةال تشكؿ العناويف  -العناويف : -ز

 .ونياشروط العقد أو مضم
 القرينة.الام  والعكس بالعكس وفقا" لمقتضى  إلىتنصرؼ صيتة المفرد  -المفرد والام : -ح
  التالي:النحو  ىالمختمفة عميصدر صاحب العمؿ موافقتو أو عدـ موافقتو عمى مراحؿ العمؿ  -ط

 الموافقة دوف أية شروط . -0
شريطة تنفيذ  التالية لممرحمةباالنتقاؿ  لالستشاريبمالحظات تسمح  مقرونةموافقة مشروطة  -2

يتـ احتااز نسبو مف مستحػقػات الػدفػعة  الحالةوفي ىذه  التالية المرحمةفي ىذه المالحظات 
 الدفعةمػف قيػمػة  %01نسػبتيا عػف تزيدال  المطموبةلحيف تنػفيذ المالحظات  المرحمةليذه 

عمى أف يػتػـ دف  ىذه المحتازات عند استكماؿ المالحظات ضمف  المرحمةليػذه  المستحقة
 .المرحمة التي تمييا أعماؿ

 .ضتبرر الرفالتي  الكافية األسبابم  بياف  المرحمةعمى  الموافقةعدـ  -3
ياب أف يشمؿ السعر المقدـ عمى الضريبة العامة عمى المبيعات ولف يتـ إفراد بند   :ضريبة المبيعات -ي

 خاص بالضريبة. 
( المتعمقة بالوض  المؤسسي  3, 2,  0المحمي تعبئة الاداوؿ المرفقة ) االستشارييطمب مف   -ؾ

ف ورؤساء االختصاص ومساعديػيـ وحاػـ االلتزاـ وكؿ مف ال يقـو بتعبئة ىذه الاداوؿ يكو 
 .العرض المقدـ منو معرضا" لمرفض
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 طمبت(. إف) الخاصةتحدد شروط التأىيؿ والتقييـ الفني الخاصة بيذا المشروع بالشروط   -ؿ
يحؽ لصاحب العمؿ التأكد بالطريقة التي يراىا مناسبة مف صحة ودقة  المعمومات والوثائؽ المقدمة   -ـ

 .االستشاريمف 
نقابة الميندسيف  وزارة األشتاؿ العامة و اإلسكاف و االلتزاـ بالتعميمات الصادرة عف االستشاريعمى  -ف 

 معمارية والكيربائية والميكانيكية وخالفيا .وال اإلنشائية باألعماؿبما يتعمؽ األردنييف 
المشرؼ وفقا" لما ورد في  المواد   أوتكوف المسؤولية المدنية والقانونية لمميندس المصمـ و/  -ص

بتض النظر عف ما يرد  0976( لسنة 43رقـ) األردني( مف القانوف المدني 791(,)789(,)788)
 الخصوص .بيذا العقد   افي ىذ

مف قبؿ نقابة  العقدموضوع  عالخاصة بالمشرو يقـو بتصديؽ امي  المخططات  أفشاري عمى االست -ع
النقابية المترتبة عمى ىذا  واف يقدـ لصاحب العمؿ ما يثبت قيامو بدف  الرسـو األردنييفالميندسيف 
 المشروع. 

 : لممنوعةالدفعات ا -ف
( بأنو لـ يقـ بدف  أو يعد بدف  أي 6وتعيد لمفريؽ األوؿ في الممحؽ رقـ ) االستشاريلقد صرح  -0

مف " الدفعات الممنوعة " سواء مباشرًة أو بالواسطة , وبتض النظر عما إذا كاف ذلؾ قد تـ مف 
أو نيابًة عنو أو مف قبؿ استشارييو مف الباطف أو نيابًة عنيـ أو أي مف  االستشاريقبؿ 

ـ أو ممثمييـ إلى الفريؽ األوؿ , ويشمؿ ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر موظفييـ أو وكالئي
أي "موظؼ" بتض النظر عما إذا كاف يتصرؼ بصفة رسمية أـ ال , وذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة 
إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة / المزاودة نفسيا أو اإلحالة 

 اوضات التي تاري إلبراـ العقد أو مف أاؿ تنفيذه فعاًل.أو المف االستشاريعمى 
بأف ال يقـو بتقديـ أي دفعات ممنوعة أو أف يعد بتقديـ مثؿ ىذه  االستشاريكما ويتعيد 

نفسو أو استشارييو مف  االستشاريالدفعات سواًء مباشرًة أو بالواسطة وسواًء أكاف ذلؾ مف قبؿ 
أو ممثمييـ إلى أي "موظؼ" فيما يتعمؽ بتعديؿ ىذا  الباطف أو أي مف موظفييـ أو وكالئيـ

 العقد أو تاديده أو تمديده أو تنفيذه. 
( أف يتخذ أيًا 0ؼ/يحؽ لمفريؽ األوؿ في حاؿ حدوث أي مخالفة أو إخالؿ بأحكاـ الفقرة ) - 2

 مف اإلاراءات التالية أو اميعيا وذلؾ بمحض حريتو واختياره:
 /أ( مف العقد.02اة نصوص المادة )أف ينيي ىذا العقد م  مراع -أ

بمواب ىذا العقد مبمتًا يساوي   )ضعفي(  لالستشاريأف يخصـ مف المبال  المستحقة  -ب
 مبم  الدفعات الممنوعة.

بأف يدف  إلى الفريؽ األوؿ وعمى الفور مبمتػػًا يساوي )ضعفي( مبم   االستشاريأف يطالب  -ج
ب ىذا البند بموافقتو غير القابمة لمنقض عمى بموا االستشاريالدفعات الممنوعة ويقر 

( أدناه , يصرح الفريقاف بأف 4ؼ/م  مراعاة الفقرة ) االستاابة الفورية لمثؿ ىذه المطالبة
( لف يتااوز 2ؼ/ماموع المبال  التي يحؽ لمفريؽ األوؿ تقاضييا بمواب ىذه الفقرة )

 )ضعفي( ماموع مبال  الدفعات الممنوعة.
ستشارييف مف الباطف عمى أف يضمف امي  االتفاقيات التي يبرميا م  اال تشارياالسيوافؽ  - 3

( 2ؼ/( و)0ؼ/, فيما يخص ىذا العقد موادًا مماثمة لتمؾ الواردة في الفقرات )أو المايزيف
أعاله ) عمى أف ال تقؿ ىذه المواد في شدتيا عف نصوص الفقرتيف المشار إلييما ( , 

راحة عمى حؽ الفريؽ األوؿ بتنفيذ أحكاـ ىذه المواد مباشرة شريطة أف تنص ىذه المواد ص
أف يزود  االستشاريبحؽ أي مف ىؤالء االستشارييف مف الباطف أو المايزيف. كما يتعيد 



6309/30/66 16 

الفريؽ األوؿ عمى الفور بنسخ كاممة ومطابقة ألصؿ ىذه االتفاقيات بمارد التوقي  عمييا 
 وبما يثبت أنيا مشتممة عمى ىذه المواد.

ال ياوز ألي شخص أف يتذرع بأف نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية عمى أي مف  -4
الدفعات الممنوعة إذا كانت القوانيف واألنظمة النافذة تمنعيا , وأف حقوؽ الفريؽ األوؿ 
المنصوص عمييا في المادة  أعاله  ىي باإلضافة إلى أي حقوؽ أخرى قد تترتب لمفريؽ 

 أو أي طرؼ آخر بمواب القوانيف واألنظمة النافذة في المممكة. االستشارياألوؿ تااه 
 يبقى نص المادة أعاله بامي  فقراتيا ساريًا ويتـ العمؿ بو حتى بعد إنياء ىذا العقد. -5
 -:األخرى الدفعات  -س 

( المرفػػؽ بيػػذا العقػػد باميػػ  " الػػدفعات األخػػرى" والتػػي 5فػػي الممحػػؽ رقػػـ) االستشػػاريلقػػد صػػرح  -0
تقػػديـ وصػػفًا مفصػػاًل ليػػذه  االستشػػاريدفعيػػا أو تػػـ االتفػػاؽ عمػػى دفعيػػا إلػػى " انخػػريف ", وعمػػى 

الدفعات األخرى وسػببيا سػواء تػـ دفعيػا أو كانػت سػتدف  بشػكؿ مباشػر أو غيػر مباشػر مػف قبمػو 
بؿ استشارييو مف الباطف أو نيابة عنيـ أو أي مػف مػوظفييـ أو وكالئيػـ أو نيابة عنو , أو مف ق

أو ممثمػييـ , وذلػػؾ فيمػػا يتعمػؽ بالػػدعوة إلػػى تقػديـ العػػروض الخاصػػة بتنفيػذ ىػػذا العقػػد أو عمميػػة 
أو المفاوضػات التػػي تاػري إلبػػراـ العقػػد  االستشػػاريالمناقصػة / المػػزاودة نفسػيا أو اإلحالػػة عمػى 

 فعاًل.أو مف أاؿ تنفيذه 
بػػػأف يقػػػدـ تصػػػريحًا خطيػػػًا إلػػػى الفريػػػؽ األوؿ عمػػػى الفػػػور عػػػف واػػػود أي  االستشػػػاريكمػػػا يتعيػػػد 

دفعػات أخػرى بمػا فػي ذلػؾ عمػى سػبيؿ المثػاؿ وصػفًا مفصػاًل لسػبب ىػذه الػدفعات األخػرى وذلػػؾ 
 1 بتاريخ قيامو بالدف  أو تاريخ إلزامو بالدف  أييما يحدث

( مػف ىػذه المػػادة 0س/أي مخالفػة أو إخػالؿ بأحكػاـ الفقػرة )يحػؽ لمفريػؽ األوؿ فػي حػاؿ حػدوث  -2
 أف يتخذ أيًا مف اإلاراءات التالية أو اميعيا وذلؾ بمحض حريتو واختياره:

 /أ( مف العقد.02أف ينيي ىذا العقد م  مراعاة نصوص المادة )  -أ
بمواب ىذا العقػد مبمتػًا يسػاوي )ضػعفي( مبمػ   لالستشاريأف يخصـ مف المبال  المستحقة  -ب

 الدفعات الممنوعة.
) ضػعفي( مبمػ   اويفريؽ األوؿ وعمى الفور مبمتًا يسػبأف يدف  إلى ال االستشاريأف يطالب  -ج

الػػػدفعات األخػػػرى ويقػػػر االستشػػػاري بمواػػػب ىػػػذا البنػػػد بموافقتػػػو غيػػػر القابمػػػة لمػػػنقض عمػػػى 
( أدنػاه , يصػرح الفريقػاف بػأف 4س/ة.م  مراعػاة الفقػرة )االستاابة الفورية لمثؿ ىػذه المطالبػ

( لػػف يتاػػاوز ) 2س/مامػػوع المبػػال  التػػي يحػػؽ لمفريػػؽ األوؿ تقاضػػييا بمواػػب ىػػذه الفقػػرة )
 ضعفي( ماموع مبال  الدفعات األخرى.

عمى أف يضمف اميػ  االتفاقيػات التػي يبرميػا مػ  االستشػارييف مػف البػاطف أو  االستشارييوافؽ   -3
( أعػاله  2س/( و)0س/يزيف , فيما يخص ىذا العقد موادًا مماثمة لتمؾ الواردة في الفقػرات )الما

)عمػػػى أف ال تقػػػؿ ىػػػذه المػػػواد فػػػي شػػػدتيا عػػػف نصػػػوص الفقػػػرتيف المشػػػار إلييمػػػا ( , شػػػريطة أف 
تػنص ىػذه المػػواد صػراحة عمػػى حػؽ الفريػػؽ األوؿ بتنفيػذ أحكػاـ ىػػذه المػواد مباشػػرة بحػؽ أي مػػف 

أف يػزود الفريػؽ األوؿ عمػى  االستشاريشارييف مف الباطف أو المايزيف . كما يتعيد ىؤالء االست
الفور بنسخ كاممة ومطابقة ألصػؿ ىػذه االتفاقيػات بماػػرد التوقيػ  عمييػا وبمػا يثبػت أنيػا مشػتممة 

 عمى ىذه المواد.
ال ياػػوز ألي شػػخص أف يتػػذرع بػػأف نػػص المػػادة أعػػاله يضػػفي صػػفة المشػػروعية عمػػى أي مػػف  -4

الػػػػػػدفعات األخػػػػػػرى إذا كانػػػػػػت القػػػػػػوانيف واألنظمػػػػػػة النافػػػػػػذة تمنعيػػػػػػا , وأف حقػػػػػػوؽ الفريػػػػػػؽ األوؿ 
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المنصوص عمييػا فػي المػادة أعػاله ىػي باإلضػافة إلػى أي حقػوؽ أخػرى قػد تترتػب لمفريػؽ األوؿ 
 طرؼ آخر بمواب القوانيف واألنظمة النافذة في المممكة. أو أي االستشاريتااه 

 يبقى نص المادة أعاله بامي  فقراتيا ساريًا ويتـ العمؿ بو حتى بعد إنياء ىذا العقد. -5
 

 : المخالصة إقرار -( 03) المادة
يثبت فيو  مخالصة إقراريعطي صاحب العمؿ  أفحاؿ تقديمو لكشؼ الدفعة النيائية  االستشاريعمى 

كشؼ الدفعة النيائية يشكؿ التسوية الكاممة والنيائية لامي  المبال  المستحقة لو بمواب العقد ,  أف
لممبال  المستحقة لو بمواب  االستشاريبعد قبض  إال المخالصة إقرارال يسري مفعوؿ  أفويشترط 

 ىذه الدفعة .
 

 :اإلشعارات -( 04) المادة
 االستشاريوتمؾ التي يقـو  االستشاري إلىوالمػراسالت التي يصدرىا صاحب العمؿ  اإلشعاراتتبم  

لدى المكتب الرئيسي لكؿ  بإيداعيا أوبالبريد المساؿ  إماالعقد  ألحكاـصاحب العمؿ وفقا  إلى بإبالغيا
 اأي عنواف آخر يعينو كؿ فريؽ ليػذه التاية ويتـ تحديده تالي إلى بإرساليا أوفريؽ منيما , 

 : ......................................................................عنواف صاحب العمػػؿ           
 

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

 .....................................................................: االستشاريعنواف           
 

.................................................................................................. 
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يهضكعشضانًُبلصّ

 انجٍبٌ انًٕظٕع انًبدح

0/0/6  انًٕاصفبدانفٍُخانعبيخٔانخبصخانًتعهمخ انًٕاصفبد 

.انًٍبِٔانًزبسي0.انطشق6.األثٍُخ0  

0/0/0   انًخططبد 

%(دٌُبس5) كفبنخانذخٕلفًانًُبلصخ   

0/0/9 (ٌٕيبًتمًٌٍٕبً083) يذحاإلَزبص   

0/0 االتفبلٍخ-0 أٔنٌٕخٔحبئكانعمذ   

انششٔغانخبصخ-6    

انششٔغانعبيخ-0    

انًٕاصفبد-4    

انًخططبد-5    

تصًٍىانًمبٔل)إٌٔرذ(-6    

رذألانكًٍبد-7    

0/4  انمبٌَٕاألسدًَ انمبٌَٕانزيٌضكىانعمذ 

0/5  انهغخانعشثٍخ نغخانعمذ 

6/0  ثتبسٌخانًجبششح تٕفٍشانًٕلع 

0/0   يًخمصبصتانعًم 

0/6   انًُٓذط 

4/4  ظًبٌاألداء)كفبنخانتُفٍز( 

انمًٍخ-  

%(يٍلًٍخانعمذ03)  

%(لًٍخاألشغبلانًُزضح3) كفبنخإصالسانعٍٕة)كفبنخانصٍبَخ(   

5/0  يتطهجبدتصًٍىانًمبٔل 

)إٌٔرذانتصًٍى(  

 

7/6 -عهىانًمبٔلتمذًٌّ–ثشَبيذانعًم 

 انًُٕرد

انًجبششحثشَبيذ(أٌبويٍتبسٌخ7خالل)

 خطً

7/4  تعٌٕعبدانتأخٍش 

انمًٍخ-  

(دٌُبسعٍكمٌٕوتأخٍش063)  

%(يٍلًٍخانعمذ05)  

 

انضذاأللصى-    
9/0  فتشحاإلشعبسثإصالسانعٍٕة 

 )فتشحانصٍبَخ(

(ٌٕيبًيٍتبسٌخإَزبصاألشغبلثًٕرت065)

(8/6انًبدح)  

03/6 انعًمثبنًٍبٔيخانتغٍـٍشاد:    

00/0 ■ تمذٌشلًٍخاألشغبل  ثبنكٍميعرذٔلانكًٍبد  
 

  ■ ثبنًمطٕع  
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00/6 %(نهًٕادٔانتزٍٓضاداَنٍخانًٕسدح83) انُغجخانًئٌٕخيمبثمانتضعٍشاد   
 

%(يٍلًٍخانجُذأًٌٓبألم83أٔ)    

00/0 /ة(ثُذ0ثبنًهضكسلى)صغتيبْٕيضذد انضذاألدَىنمًٍخانذفعخانًشصهٍخ 

سلى)أ(  

00/4 %(يٍلًٍخكمدفعخ3) َغجخانًجبنغانًضتزضح   

00/7  انذٌُبساألسدًَ عًهخانذفع 

00/8   انفبئذحانمبٍََٕخعهىانذفعبدانًتأخشح 

04/0 انتأيٍُبدانًطهٕةيٍانًمبٔل 

 اعتصذاسْب

 

األشغبلثًبفٍٓبانًٕادٔانتزٍٓضاد-أ  لًٍخانعمذ%(يٍ005)   

يعذادانًمبٔل-ة   انمًٍخاالعتجذانٍخ 

ظذانطشفانخبنج-د   )ــــــــــ(دٌُبسعٍكمصبدثيُفشد 
 يًٓبثهغعذدانضٕادث

انًغتخذئٍٍانعًبل-د    
05/0  عهطختعٍـٍٍيزهظفطانخالفبد 

 )إرانىٌتىاإلتفبقعهىتعٍـٍُٓب(

األسدٍَـٍٍرًعٍخانًضكًٍٍ  

05/0   انتضكٍى: 

انمبٌَٕانٕارتانتطجٍك   ثًٕرتلبٌَٕانًًهكخاألسدٍَخانٓبشًٍخ 

يكبٌانتضكٍى  األسدٌ   

نغخانتضكٍى   انهغخانعشثٍخ 

عذدانًضكًٍٍ   

 

 

 

 ٔاصذ
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 /أ (1ممحق رقم ) 
 إلنجازىا المحددةالجدول الزمني لمراحل الدراسات والمدد 

 
 المرحمة البيــــــــــــــــــــــان يوم تقويمي

 المرحمةالمطموب في  إنجازبالعمل ولغاية  المباشرةتبدأ من تاريخ أمر  - ( يوماً 75)
 .األولى

 األولى

 األولى من قبل صاحب العمل. المرحمة أعمالمراجعة وتقييم  - ( يوماً 02)
 األولى المرحمة أعمالعمى  الخطيةتبدأ من تاريخ موافقة صاحب العمل  - ( يوماً 32 )

 األولى المرحمةالتعديالت التي يطمبيا صاحب العمل عمى  إجراءوتشمل 
نجاز  2الثانية المرحمة أعمال وا 

 الثانية

 2الثانية من قبل صاحب العمل  المرحمة أعمالمراجعة وتقييم  - يوماً ( 7 )
الثانية  المرحمة أعمالعمى  الخطيةتبدأ من تاريخ موافقة صاحب العمل  - ( يوماً 02)

الثانية  المرحمةالتعديالت التي يطمبيا صاحب العمل عمى  إجراءوتشمل 
نجاز  2الثالثة المرحمةأعمال  وا 

 الثالثة

 الثالثة من قبل صاحب العمل . المرحمة أعمالمراجعة وتقييم  - ( يوماً  7)  
 ( يوماً  7) 
 
 

الثالثة  المرحمة أعمالعمى  الخطيةتبدأ من تاريخ موافقة صاحب العمل 
الثالثة  المرحمةالتعديالت التي يطمبيا صاحب العمل عمى  إجراءوتشمل 
 اعمال المرحمة الرابعة .وتقديم 

 الرابعة
 

و تقديم كافة وثائق  مراجعة الوثائق النيائية من قبل صاحب العمل -ب ( يوماً 14)
 العطاء وبالنسخ المطموبة

 الخالصة الستشاري. امدة عمل  - ( يوماً  130)
  مدة المراجعة لصاحب العمل. - ( يوماً  48)
  مراجعات صاحب العمل. شاممةمدة العقد  - ( يوماً  182)

 
أعمال المراحل المختمفة والتي يجب عمى صاحب العمل تحديد المدة التي سيقوم خالليا بمراجعة  -مالحظة : 

 بمغ االستشاري بمالحظاتيعتبر بعد انقضائيا أن أعمال ىذه المراحل موافق عمييا إذا لم ي  
 خالليا . صاحب العمل
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 / ب ( 1ممحق رقم ) 
 
 بدالت األتعاب  -أ

 تدفع بدالت أتعاب التصاميم و تحضير وثائق العطاء وفقًا لما يمي :
 

 (% من قيمة العطاء بعد قبول أعمال المرحمة األولى من قبل صاحب العمل .  42)   .1

 من قبل صاحب العمل . الثانيةالمرحمة  أعمال% من قيمة العطاء تدفع بعد قبول (  02)   .0
 المرحمة الثالثة من قبل صاحب العمل . أعمال% من قيمة العطاء تدفع بعد قبول ( 12)    .3

  تدفع بعد قبول أعمال المرحمة الرابعة من قبل صاحب العمل. (% من قيمة العطاء  13)   .4
 النيائي لمعطاء % من قيمة العطاء تدفع بعد تقديم الوثائق والمخططات والتقرير( 15)   .5

يقدم االستشاري شيادة من نقابة  أن وقبوليا من صاحب العمل شريطة المطموبة باألعداد
 العطاء.لمترتبة عمى ىذا الميندسين تثبت تسديده لمرسوم النقابية ا

عمى تقديم جميع وثائق العطاء  أشيربعد مرور ثالثة  أو التنفيذ بعـد طـرح عطــاء  (0%) .6
 اسبـــق . أييما

تغطية ما يترتب من مبالغ كرسوم ترخيص المباني لمجيات االستشاري ب يقوم .7
الرسمية المسئولة ذات العالقة عمى أن يتم دفع رسوم الترخيص من قبل 

% من قيمة الرسوم المدفوعة بدل 5المالك و يدفع لالستشاري ما نسبتو 
بتم تقديميا لممالك حسب وذلك بموجب الفواتير والوصوالت المالية أتعاب 
 .االصول

 
% من قيمة العطاء وذلك لمعطاءات التي 12تعادل لالستشاري يقوم صاحب العمل بدفع سمفة  - ب

 -التالية : باإلجراءات االستشاري، شريطة قيام دينار ألفتزيد قيمتيا عن خمسين 
 .والجامعةدفع رسوم الطوابع  -1
 . األداءتقديم كفالة حسن   -2
 1المنصوص عمييا في البنود ) اإلجراءاتتوقيع العقد الخاص بالمشروع بعد استكمال   -3
 . أعاله(0،
 تقديم طمب السمفة .  -4
 تقديم كفالة السمفة حسب نموذج الكفالة المرفق .  -5

 

   -عمى النحو التالي : االستشارييتم استرداد السمفة من  -ج
وفي حال عـدم الـتمكن   .االستشاريالتي يقدميا عمى أقساط متساوية من دفعات المراحل تسدد السمفة   

 السمفة ألي سبب كان قبل انتياء مدة العطاء ،  فيتم استردادىا من كفالة السمفة. قيمةمن استرداد 
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 نموذج كفالة السمفة 
 
 ………………………………………………………………………………………السادة :  إلى
 

 : ……………………………………………………….االستشاريبأن مصرفنا يكفل  أعالمكميسرنا 
 

…………………………………….……………………………………………………………… 
 …………………………………………فقط  أردنيابمبــمغ:  )                              ( دينارًا 

 . أردنيا.....………………………………………………………………………………………. 
 

 ………………………………………………………وذلك مقابل كفالة سمفة بخصوص العطاء رقم : 
 

 …………………………………………………………………………………الخاص بمشروع : 
 بسداد السمفة حسب شروط العطاء . االستشاريلتأمين قيام 

 

طمب خطي منكم ، وذلك  أولالرصيد المستحق منو عند  أو أعالهوأننا نتعيد بأن ندفع لكم المبمغ المذكور 
 .االستشاريتحفظ يبديو  أوبصرف النظر عن أي اعتراض 

 

دفعات السمفة ، ويتم  ألقساط االستشاريوتبقى ىذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورىا ولحين سداد 
 تمديدىا تمقائيًا لحين سداد السمفة بالكامل .

 
 

 …..………............…………توقيـع الكفيل/ مصرف:                                                      
 ………………………………المفوض :                                                  
 .......................………………التاريخ :                                                 
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 (0رقم ) العقدممحق 
 عطاء اعداد الدراسات اليندسية والفنية

 الينابيع في اقميم البترالمشروع الحصاد المائي وادارة مياه 
دراسات فنية وىندسية لمشروع الحصاد المائي وادارة مياه الينابيع الذي يستيدف االودية الرئيسية والمناطق 

 المجاورة ليا في مدينة وادي موسى .
  الوصف العام لممشروع:أوال : 

 خمفية عامة  -أ 
مظاىر متعددة لمتدىور البيئي وتراا  التطاء النباتي. شيدت البترا والمناطؽ المااورة ليا في العقود االخيرة 

حيث شكؿ التطاء النباتي والنظـ البيئية الطبيعية خط الدفاع األوؿ عف الموق  االثري  في البترا عبر 
تاريخيا, إال أف ما شيدتو المنطقة مف تدىور بيئي وتراا  في التطاء النباتي خالؿ العقود الثالثة األخيرة بات 

 لموق  االثري بدراة تفوؽ التيديدات التي تعرض ليا طواؿ ألفي عاـ حسب العديد مف الدراسات .ييدد ا
شيدت ىذه المرحمة القضاء شبو التاـ عمى األشاار داخؿ المدينة األثرية.كما تراا  التطاء النباتي في  

البنية التحتية والتنمية منطقة وادي موسى بشكؿ كبير خالؿ العقود األخيرة نتياة التوس  الحضري واعماؿ 
 مشاري  تحسيف البيئة والموارد الزراعية .  وفشؿالسياحية غير المخطط ليا 

كما ىو الحاؿ في تدمير نظـ تصريؼ المياه الطبيعية في المناطؽ المااورة لمبترا التوس  الكبير لحركة 
 ضة لمفيضانات والسيوؿ والكوارث.العمراف, الى اانب تأثيرات التتير المناخي األمر الذي اعؿ المنطقة معر 

اف الموارد البيئة المحمية المتمثمة في التكويف البيئي وامكانيات الحصاد المائي وعيوف المياه الاوفية تشكؿ 
فرصة كبيرة لتحسيف النظاـ البيئي  واستعادة التطاء النباتي باالعتماد عمى الحصاد المائي وادارة مياه الينابي  

ئية سياحية اديدة تضيؼ منتاات سياحية اديدة وتوفر حالة مف االستدامة البيئية وتطوير مسارات بي
 واالاتماعية  . 

يسعى ىذا المشروع الى تطوير مفيـو متكامؿ حوؿ الحصاد المائي وادارة مياه الينابي  في وادي موسى مف 
اء النباتي في المناطؽ المااورة خالؿ ام  المياه وخزنيا وتوزيعيا  عمى اطراؼ االودية الرئيسية وزيادة التط

ليذه االودية والحد مف اخطار السيوؿ والفيضانات وحماية عيوف المياه , وايااد مسارات اديدة لمسياحة البيئية 
 ما يوفر منتج سياحي بيئي مستداـ .   المحيطةفي المناطؽ 

 
 
 
 
 اليدف الرئيسي لممشروع:-ب

 
 ٔانجٍئٍخ انفٍُخ انذساعبد االرتٔانٍٓذسٔناعذاد انذساعبد انى ثبالظبفخ ٔااللتصبدٌخٕرٍخ ًبعٍخ

حبسِعهىانًٕلعاالحشيأٔلفانتذْٕسانجٍئًفًيُطمخٔادييٕعىٔانضذيٍتٓذفانىانتً

حبسانتغٍشأفًانجتشايٍخاللاعتعبدحانغطبءانُجبتًٔتطٌٕشيُتذعٍبصًثٍئًرذٌذ،ٔانضذيٍ

 انًُبخً.
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 نطقة المشروع م -ج

عيف ماء تمثؿ مصادر المياه الاوفية التي استفاد منيا المزارعوف في  45يواد في منطقة وادي موسى نحو 
ري حقوليـ واشاارىـ عبر االاياؿ , معظـ عيوف المياه تواد في الوادييف الرئيسيف في البمدة وىما وادي عيف 

وتفرعاتو  حيث تواد عيوف المياة في كؿ وادي او عمى موسى  وتفرعاتو مف ودياف صتيرة ووادي الصدر 
 حـر الوادي او في المناطؽ مااورة لو .

 
اكبر ىذه العيوف ىي عيف موسى وتق  عمى مدخؿ وادي موسى اي عمى رأس وادي خميؿ  ويبم  معدؿ تدفؽ 

  مياىيا وفؽ نظاـ في الساعة,  وتتدفؽ مياه العيف نحو عمؽ الوادي وتفرعاتو, ويتـ توزي 3ـ 26.0مياىيا 
ـ , ولقد تـ تشيد قنوات اسمنتية لتوزي  مياه العيف عمى 0611عشائري قديـ حيث يبم  طوؿ ىذا الوادي نحو 

البساتيف في المناطؽ المااورة لحواؼ الوادي بينما تق  عيف الصدر عمى وادي الصدر وترااعت قوة تدفؽ 
زي  مياه العيف ضمف نظاـ عشائري وتعاني كافة الينابي  مياىيا  بعد حفر بئر ارتوزي بالقرب منيا, ويتـ تو 

والعيوف مف معدؿ ىدر كبير مف المياه سواء التسرب الى المخزوف الاوفي نتياة ضياع مصدر او رأس 
 العيف او اليدر في شبكات التوزي  . 

تعد معظـ االراضي  تتفاوت قوة تدفؽ مياه العيوف االخرى مف عيف الى اخرى وتتعدد ممكيات ىذه العيوف فيما
 المااورة ليا ممكيات خاصة . 

 
يواد ثالثة أودية رئيسية في وادي موسى وىي : وادي المقر والذي يمتد مف منطقة الحي القديـ وصواًل إلى 
عيف الزرابة , وادي المشقرة وينحدر مف منطقة البقعة الشرقية ويتالقى م  وادي عيف موسى ويمتد وصواًل إلى 

ثـ إلى وادي امواخ مرورًا بوادي الشاللة ثـ وادي خميؿ الذي يمتد وصواًل إلى منطقة المشقرة  منطقة البعب 
وينتيي في منطقة الزرابة , وادي الصدر وينحدر مف منطقتي الفرع واليايـ ) الصواخة ( وصواًل إلى منطقة 

إلى وادي الاحيشة ويمتقي م  والذي ينحدر وصواًل  االصدر ومنيا ينحدر إلى وسط البمد في منطقة وادي بدبد
 األودية األخرى في منطقة الزرابة .

 
االوؿ : وادي عيف موسى وما يصب بو مف اودية فرعية   وىي ثالثة اودية رئيسيةويستيدؼ ىذا المشروع 

وينتيي في وادي الزرابة , والثاني : وادي الصدر الذي يبدأ منطقتي الفرع واليايـ وصوال الى وادي الزرابة 
 وادي المقر والذي يمتد مف منطقة الحي القديـ وصواًل إلى عيف الزرابة,الثالث: ذي يشكؿ ممتقى االودية ال

 . عمما باف االطواؿ ليذه االودية مدراة ضمف مرفقات العطاء عمى الخرائط الاوية
 

مياه بدءا مف لقد ساىمت الخبرات والممارسات التقميدية في ترؾ ارث يدؿ عمى االستخداـ الكؼء لمصادر ال
االرث الكبير الذي تركو االنباط حيث تواد العديد مف المظاىر الدالة عمى كفاءة وفعالية ادارة المياه, 
فالادراف الحارية عمى خطوط الكنتورية القديمة, والبرؾ وانظمة الري النبطية, والطواحيف المائية واليوائية , 

طريقة امعيا , وطريقة السيطرة عمى الفيضانات المتكررة ومعاصر الزيتوف , وقنوات نقؿ المياه السرية و 
 وتحويميا بعيدَا عف الموق  االثري مظاىر تدؿ عمى واود الحضارة النبطية بقوة في ىذه األودية.
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 اعداد الدراسات التالية : العطاء  يتضمن -د
التي تخدـ والييدرولواية باالضافة الى الدراسات االاتماعية واالقتصادية اعداد الدراسات الفنية والبيئية  -0

 اىداؼ المشروع .
 الالزمة لتنفيذ المشروع . المعمارية والمدنية والميكانيكية والطبوغرافي اعداد التصاميـ اليندسية والمخططات -2
 سياحيةال –تطوير خطة لمتشتيؿ االستثماري واالستدامة  لممسارات البيئية  -3
 وض  خطة تنفيذية لممشروع حسب المراحؿ المقترحة.  -4
واداوؿ الكميات و المواصفات  والكمؼ المالية التقديرية بحيث اعداد وثائؽ العطاءات التنفيذية المقترحة  -5

 . لمطرح ااىزةتكوف 
 
 

 واجبات االستشاري أثناء مراحل الدراسات والتصميم :-ه 
 المثاؿ ال الحصر األعماؿ التالية:يشمؿ المشروع عمى سبيؿ 

 

بيا  المتعمقة اليندسيةيقـو بإعداد الدراسات والتصاميـ وتقديـ الخدمات  أف االستشارييتعيف عمى  : أوال -0
 التالي :امي  المراحؿ عمى النحو  في

 

 في المنطقة المتوفرةتحديد انماط الممكيات الخاصة والعامة والمشتركة لعيون المياه  .1

 تحديد انماط الممكيات لالراضي المروية حاليا من ىذه المصادر المائية  .0

 تحديد انماط واحجام ممكيات االراضي المؤىمة لالستفادة من نظام ادارة المياه المستيدف  .3

قيــاس قــوة تــدفق الميــاه الحــالي فــي عيــون الميــاه المســتيدفة  وخصائصــيا الييدرلوجيــة ، وقــوة تــدفق  .4
 اعمال التنظيف والصيانة والترميم .  بعد المتوقعةالمياه 

 استخدام نموذج المنحنى المائي التضاريسي لتقدير السيول المتوقعة لفترات تكرارية مختمفة. .5

اســـتخدام نظـــام المعمومـــات الجغرافـــي  والقياســـات المورفومتريـــة لبنـــاء قاعـــدة البيانـــات الكميـــة حـــول  .6
التـي تسـيم فـي بنـاء نمـاذج  واالنحـداراتات خصائص الوديـان والمسـاحات المحيطـة، وقيـاس االرتفاعـ

تطبيقيــة مورفومتريــة  وىيدرولوجيــة،العادة توزيــع  ميــاه الحصــاد المــائي وميــاه الينــابيع  وفــق توزيــع 
 االراضي وخصائصيا .  

 تحديد الخصائص الطبيعية الجيولوجية والتضاريسية والمناخية لممناطق المستيدفة . .7

ئي واقتراح وسائل االكثر نجاعة لمحصاد حسب خصائص كل منطقـة دراسة مناطق محددة لمحصاد الما .8
ــابيع  ــاه الين ــع مي ــة شــبكات توزي ــالي تغذي ــاه ســطحية وبالت ــى مي ــاه األمطــار إل ــل مي واقتــراح حــوال لتحوي

 والعيون . 

االستفادة من الخبرات والتقاليد التراثية والتقاليد المتبعة من قبل المجتمعات المحمية في اقتـراح الحمـول  .9
 وبناء النماذج . 

بيع فـي وضـعيا الـراىن واخـرى لخـرائط توزيـع الميـاه فـي انـاعداد خرائط لقنوات توزيع ميـاه العيـون والي .12
 التصور الجديد الذي يستيدف توسيع الرقعة المروية وتوسيع الغطاء النباتي باكبر قدر ممكن .

مناطق ال يقل طول كل واحدة منيا عن كيمو متر الى كميو ونصف  لتنفيذ المشـروع فييـا  3-0تحديد  .11
 وفق االحداثيات السابقة  . 

 تحديد تقنيات الحصاد المائي المالئمة لكل منطقة وخصائص ىذه التقنيات ومبرراتيا .  .10

 كل منطقة . تحديد المواصفات الفنية لخزانات توزيع المياه واحجاميا وعددىا في .13
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 تحديد المواصفات الفنية لآلبار والبرك المائية المفردة والمتسمسة وخرائط وتوزيعيا في كل منطقة .  .14

 تحديد الشروط واالجراءات التي تضبط منع حدوث تموث في المياه والحفاظ عمى جودتيا .  .15

 نات وضع تصور متكامل لحماية حرم االودية وشبكة الصرف الصحي من السيول والفيضا .16

وضع تصور االنواع النبات واالشـجار المالئمـة لمزراعـة فـي كـل منطقـة حسـب نوعيـة التربيـة وكميـات  .17
 المياه المتوقع توفرىا . 

 تحديد المخاطر التي قد تواجو نوعية التربة والمياه والغطاء النباتي وطرق واساليب مواجيتيا .  .18

شــروع والنباتــات البريــة واالشــجار واالنــوع مســال النــواع النباتــات المرويــة الموجــودة فــي منــاطق الم .19
 الجديدة المالئمة المقترح ادخاليا .

 تحديد انظمة الري المضافة مثل المضخات  ومواصفاتيا . .02

وضــع خطــة لتــدريب وبنــاء قــدرات المســتفيدين مــن المشــروع ويشــمل ذلــك المــزارعين واصــحاب االفكــار  .01
 رات البيئية السياحية . االبتكارية لتطوير منتجات سياحية بيئية ضمن المسا

 تحديد مناطق السالسل الحجرية والترابية ومواصفاتيا ومبرراتيا  .00

السـياحية فـي منـاطق المشـروع والمواصـفات الفنيـة  –تطوير رؤية وتصميم ىندسـي لممسـارات البيئيـة  .03
 . لكل منيا ، عمى ان يؤخذ بعين االعتبار الخصائص الطبيعية والتضاريسية لكل منطقة ولكل مسار

اجتماعيــة لممنــافع والمصــالال واالنشــطة المقترحــة عمــى كــل مســار والجــدوى  –تطــوير رؤيــة اقتصــادية  .04
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 مكونات اساسية :  خمسةيتكون المشروع من -و
 اعادة احياء وترميـ وصيانة عيوف الماء في االودية المستيدفة , والمناطؽ المااورة ليا . -0
تطوير نظاـ لمحصاد المائي لمياه اليانبي  ومياه االمطار يراعي الخبرات التقميدية لممنطقة ويشتمؿ عمى  -2

 خزانات تاميعية لممياه وبرؾ وانابيب وقنوات وانابيب لتوزي  المياه . 
 اعادة تأىيؿ مناطؽ حـر االودية لمزراعة وحمايتيا مف خطر السيوؿ والفيضانات وحماية خطوط الصرؼ -3

 الصحي . 
 توسي  التطاء النباتي في االودية والمناطؽ المااورة ليا . -4
سياحية عمى امتداد الوادي تشتمؿ عناصر البيئة الطبيعية ) النباتية والحيوانية  –انشاء مسارات بيئية  -5

تصادية ذات والايولواية ومعالـ سطح االرض ( والبيئة التراثية واالاتماعية والسياحية , واقتراح انشطة اق
 سياحية توفر فرص عمؿ لمماتمعات المحمية .  –مضاميف بيئية 

 
 المحددات  -ز 

مراعاة التقاليد االاتماعية المورثة في توزي  مياه العيوف والينابي  واخذىا بعيف االعتبار باعتبارىا حقوؽ  -0
 وممكيات خاصة . 

 المالئمة لدمج اصحاب الممكيات في المشروع .مراعاة الممكيات الخاصة لالراضي واقتراح الحموؿ  -2
 تقميد ومحاكاة الطبيعة في المنطقة عند اقتراح الحموؿ كؿ ما كاف ذلؾ ممكنا .  -3
 مراعاة سيناريوىات التتير المناخي المتوق  في المستقبؿ . -4
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 مراحل الدراسة:ثانيا: 

 
 وتشمل ما يمي: ىالمرحمة االول

 انإرشاء ٔااللتصبدٌخ انفٍُخ ذساعبد ٔاالرتًبعٍخ ٔانٍٓذسٔنٕرٍخ  انجٍبَبدٔانجٍئٍخ ٔرًع

انتبنٍخ:عًبلنألانالصيخٔكميبٌهضو

اعذادٔلذٌىسفعيغبصًنطجٕغشافٍخيُطمخانًششٔع. -

 - االٔنٍخ انتصبيٍى ٔانضساعنألعًبلتمذٌى انتضتٍخ انجٍُخ ٔاعًبل ٔانتشيٍى انصٍبَخ ٔاعًبل خاالَشبئٍخ

 .ٔانذساعخااللتصبدٌخٔاالرتًبعٍخ

 كٍهٕيتش.4-0يشصهخانتطٌٕشانجٍئًانغٍبصًاَشبءانًًشانجٍئًانغٍبصًانكجٍشعهىايتذاد -

 يشصهخانتأٍْماالعتخًبسئانتشغٍمٔاالعتذايخ. -

ٔاديانًمشثزًٍعٔٔاديعٍٍيٕعىٔٔاديانصذسٔرنكنألٔدٌخانًغتٓذفخيٍْزاانًششٔعًْٔ

ٔعهى تفشعبتٓب كبيالايتذاداتٓب فًٔاديانضساثخ ْٕيٕظشفًصتىانتمبئٓب انًششٔعكًب يُطمخ

.فًانًُطمخانًٕرٕدحانًٍبِٔانصٕسانزٌٕخنهًُطمخٔيٕالععٌٍٕ

 .ليتـ مرااعتيا مف قبؿ صاحب العمؿ عمى ثالث نسخ ىذه المرحمة أعماؿوتقديـ    
 المرحمة الثانية : 

المسعرة   الفنية واداوؿ الكميات  والمواصفات التصاميـو  المخططات بإعداداالستشاري  وتشمؿ قياـ        
ليتـ  عمى ثالث نسخ وتقديميا لصاحب العمؿوكؿ ما يمـز  يـ االثر البيئي الالزمة لممشروع يودراسات تق
 . مرااعتيا

 المرحمة الثالثة:
قػػديميا تالثانيػػة و /التتييرات التػػي يطمبيػػا صػػاحب العمػػؿ عمػػى المرحمػػة إاػػراء التعػػديالتعمػػى االستشػػاري  

مػػف وثػػػائؽ العطػػػاء والمخططػػػات  (مسػػػودة) ثػػالث نسػػػخ معدلػػة لصػػػاحب العمػػػؿ ليػػتـ قبوليػػػا. وكػػػذلؾ تقػػػديـ
( CDبتقػػديـ  ثالثػػة نسػػخ الكترونيػػة ) االستشػػاري وأيضػػا يقػػـو لمرااعتيػػا مػػف قبػػؿ صػػاحب العمػػؿالنيائيػػة 

المقترحػػػة مػػػف خػػػالؿ المشػػػروع فػػػي حػػػاؿ تػػػـ تنفيػػػذىا بعػػػد االتفػػػاؽ عمػػػى  لتصػػػور ثالثػػػي االبعػػػاد لؤلعمػػػاؿ
باستخداـ احد البرمايات المختصة بػذلؾ بعػد اف يػتـ  التعديالت والتصور النيائي مف قبؿ صاحب العمؿ 

  .اعتماد البرماية مف قبؿ صاحب العمؿ
 : الرابعة المرحمة 

الحصوؿ عمى الموافقات الالزمة بخصوص امي  مخططػات المشػروع التػى تػـ اعتمادىػا  عمى االستشاري
)مخططػػات , شػػروط عامػػة  لمطػػرحمػػف وثػػائؽ العطػػاء كاممػػة  ( نسػػخة05تقػػديـ ) مػػف الايػػات المختصػػة و

مػف ىػذه الوثػائؽ وتقػديـ نسػختيف مػف   (soft copy)وؿ كميػات( ونسػختيف امواصػفات فنيػة واػد ووخاصػة 
 . ونسخة مسعرة مف ادوؿ الكمياتبالمتتيف العربية واإلناميزية  لوايةيـ والدراسة الييدرو تقرير التصم

 
 مالحظة:

 .فسارات المقاولين عند طرح العطاءعمى االستشاري الرد عمى است -1
سـواء  الدراسات من كافة الجيـات المعنيـة إلنجازعمى االستشاري الحصول عمى كل المعمومات الالزمة  -0

فــي ىــذه  واألمطــارريخي لمفيضــانات معمومــات عــن الســجل التــا وأيــة مــن ســمطة اقمــيم البتــرا او غيرىــا 
 المناطق.

 .في زيارة الموقع عند طرح العطاء عمى االستشاري المشاركة -3

 .بوسائمو الخاصة ىذه الدراسة زلإلنجاعمى االستشاري الحصول عمى كل المعمومات الالزمة  -4
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 (3رقم ) العقدممحق 
  األداءنموذج كفالة حسن 

 السادة : إلى
 

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

 ...............................................…………………....... االستشاريقد كفل بكفالة مالية ، 
 

 .........................................................…………………….بخصوص العطاء رقم 
 ........................................................................…………………........المتعمق 
 أردني.دينار …………………………………………………..  (.....……………..)  بمبمغ:

 
بتقديم الخدمات اليندسية لمتصميم ووفقا لشروط العقد  االستشاريالتزام لضمان  األداءوذلك مقابل كفالة حسن 

 . أعالهالخاصة بالعطاء 
 

ننا أي شرط آخر، وبغض  أوتحفظ  أو إنذارطمب من قبمكم بال  أولندفع لكم المبمغ المذكور لدى  أننتعيد  وا 
 االستشاري.النظر عن أي معارضة من جانب 

 
  -وتحدد مبدئيا":)                        ( ولمدة  إصدارىاعول من تاريخ وتبقى ىذه الكفالة سارية المف

 ...............……………………من عام ...………........  شير ...............…….. بتاريخ 
 

 ما لم يتم تمديدىا أو تجديدىا بناء عمى طمب صاحب العمل .
 

 توقيع الكفيل/مصرف : ...........................
 المفوض بالتوقيــع : ...........................
 بحضــور وشيادة : ...........................

 التـــــــاريخ : ...........................
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 ( 4رقم )  العقد ممحق
 األخرىخالصة بدالت أتعاب إعداد التصاميم والمخططات وجميع وثائق العطاء  -أ

 اإلامالي المبم  سعر الوحدة الكمية الوحدة الوصؼ الرقـ
 دينار فمس دينار فمس

 ؽوثػػائبػػدالت اتعػػاب اعػػداد التصػػاميـ والمخططػػات واعػػداد  -1
العطػػػػػػػػاء لؤلعمػػػػػػػػاؿ المطموبػػػػػػػػة شػػػػػػػػامال لمضػػػػػػػػريبة العامػػػػػػػػة 

 لممبيعات.

     مقطوع مقطوع

اعمػػاؿ تحريػػات لتربػػة الموقػػ  حسػػب الفحوصػػات واالعمػػاؽ  -0
التػػػي يحػػػددىا الكػػػود االردنػػػي كمػػػا ورد فػػػي كػػػود اسػػػتطالع 

 لمضريبة العامة لممبيعات.الموق  شامال 
 لآلبار السبرية بالمتر الطولي: - أ

 

 لمحفر االختبارية  بالمتر المربع : - ب

 
 
 

 ـ.ط
 
 2ـ

     

 بالمقطوع: -3
الدراسات البيئية والتراثية لممشروع بدالت أتعاب لتتطية 

وحسب المتطمبات المرفقة تحت عنواف دراسة انثار البيئية 
 المبيعاتالعامة عمى مضريبة لشاماًل  لممشروع

     مقطوع مقطوع

مبمغ  مبم  احتياطي لتتطية اتعاب لانة التدقيؽ. -4
 احتياطي

 222 10222 222 10222 

  1شاماًل ضريبة المبيعات  اإلاماليةقيمة العطاء  -5
 المجموع رقمًا )                                  ( دينار 

 المجموع كتابة ........................................................................................... دينار
 .............................................................................................. :اسم االستشاري  

 .............................................................................................:  المفوض بالتوقيع
 ......................................................................................................: الوظيفة 
 ..........................................: فاكس  ................................................: تمفون 

 لبريد االلكتروني :  .....................................ا    ص . ب : .................................
 ختم و توقيع المكتب اليندسي
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 (5ق العقد رقم)ممح

خرىألاقرار متعمق بالدفعات إ   

 

 
 ………………………………………………………………ناهدأ ر أنا الموقع إمضائي وخاتمي فيقأ

………………………………………………………………………………………….………… 
 
 ….…………………………………………………… اهأدنفي ا نتموخا تنااضاءإم نالموقعير نحن قن

…………………………………………………………………………………………….……… 
( 1ة  )عــيليندسا تلخدماعقد ال  روط العامةشلا نم( س-00) مقر ة داما قد اطمعنا عمى ما ورد تحت الننأ

ب أتعا أو تالو لعمميع ابج فيور ل نقوصاأل حسب موقعمنا من قب اً عوقم فق إقراراً نر ة مادلام ىذه أحكاوعماًل ب
ا أو يعفد وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم ةأو غيرىا المباشرة وغير المباشر ء الكلو ا باتعأو أ تراشاستالا
تم  ءً او س يادفعت وسبب منولرى خعات األالدفمفصاًل ليذه  اً فًا وصيط فق" ونر نخريآلالى " إ دفعيا عمى قافتال ا
اريين من الباطن أو تشاسبل ق نم عنا أو بةً يان أوا منبن قمر شابر مأو غير شمبال شكبفع دست كانتأو  فعياد

 ةصاض الخو ر عيم الدقتى لإدعوة لعمق باتا يميف كليم، وذيمثممأو أي من موظفييم أو وكالئيم أو  نيابًة عنيم
ي ر جتتي ات الوضاالمف أو اريشستعمى االحالة أو اإل ايسنف/ المزاودة  صةاقلمنا عممية د أوبتنفيذ ىذا العق

 .فعالً ه ذفيأجل تنن م أود عقالم ابر إل
 ليبعمى سي ذلك ما فب تاعفد أي دو جو  نلى الفريق األول عمى الفور عيًا إونتعيد بأن نقدم تصريحًا خط كما
ا مك الً ث أو دحيما أيي لدفعا باإلزامن خيار ت بالدفع أو ناامقي خيك بتار وذل ثال وصفًا مفصاًل لسبب ىذه الدفعاتملا

اله حال حدوث أي مخالفة عمشار إلييا ألا  ةداملا تحت ةنيبملاجراءات اإل ذخاتبال واأل  يقالفر  اميق ىمق عونواف
 تنفيذ كل ما ورد في ىذه المادة.ب زممتنو  يا( من 1/س/00دة ) املبأحكام ا انمل من قبال خإ وأ

 
 /        ًا فــــي            /ير حر ت يو نوقعمعو 
 
 ............................……………………………………………شـــاري:الستا مـــــسا
 
 ………………………….................……………………………المفوض بالتوقيــــع:  مسا
 
 ......…………………………………………………………………توقيـــع: لاب ضو فيع المقو ت
 
 .......................................………............................ـــم: ــــاتــــــخلا

 
 و بدفع أي عموالت مفعات األخرى وفي حال عدم قيالدبامق تعلما ارقر إلام قديت ير اشتسالاى مع

رار المقـدم قـإلفـي ا كلـذيذكر  أن ويمع( س-00دة )امالب ةددحملاور مألمن ا أو أتعاب أو أي
ظـرف  في رارقع اإلضو  رياشتى االسوعم و ،رضع فضير س رذا اإلقراى دميقمن ال وكل منو ، 

 ض.ر لععن ا صلفمن قمغم

 
 



6309/30/66 32 

 ( 6)العقد رقم ق حمم
دفعات الممنوعةلبا قرار متعمقإ  

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

 
 الً معو  ،(1ف( من الشروط العامة لعقد الخدمات اليندسية )ع/00ة )دامت الحد تر و ا عمى م ناا قد اطمعننأ
نت كا ءً او س لغبامبدفع أي  قمن لمبأننا فيو قرار موقعًا من قبمنا حسب األصول ، نقر إنرفق  ةداملا هىذ أحكامب
لم نقم بتقديم أي و  شرمبا ريأو غر شمبال شكب ءً اسو ىا ير ء أو غاب وكالأتعأو ت رااشتاس ابعأت وأموالت ع

سواًء  ءااألشي ذهىثل مم يدتق أولغ ابماله ذثل ىم عفدل اتدمادية  ولم نقم بإعطاء وعود أو تعي شيء ذو قيمة  
ن منا يير اشتاس ن قبلم وا أعن ةً يابنو أ ان قبمنتم مقد ك لذن كاا ذنظر عما إالض بغ، أو  اسطةمباشرًة أو بالو 

 ليلى الفريق األول، ويشمل ذلك عمى سبظفييم أو وكالئيم أو ممثمييم إمو ن أي م وأ مينع ةً ابنيو أ طنباال
ة عو ديتعمق بالا يمف ، وذلكال  تصرف بصفة  رسمية  أمي نذا كاإ النظر عمابغض موظف" " يصر أح الال لاثملا
ستشاري أو الا عمى ةلاحإلا وأ يافسن دةاو مز الة/صناقملا ةيعممد أو عقلا اىذذ يتنفبة صاخروض الالع ديمتق ىإل

 .الً عالمفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه ف
 

ة طسواالب ومباشرًة أ اءً سو دفعات ه العات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل ىذفد يم أيبأن ال نقوم بتقدونتعيد  امك
أو ممثمييم إلى أي م ئيوكال  ويم أفيظمو  من ياً أ وأ اطنالبمن  انييشار ل استقب من أو قبمنا من كلأكان ذاًء وسو 

 .  فيذهنأو ت هديدمتو أيتعمق بتعديل ىذا العقد أو تجديده  "موظف" فيما
 

 /        / يرًا فــــي           ر تح عنوق يووعم
 ............................……………………………………………ـــاري:تشساالـــــم سا
 ……………...................……………………………………: …ـعــيـبالتوقض م المفو سا
 ......…………………………………………………………………قيـــع: و قيع المفوض بالتو ت
 : ………..................................................................مـــــــــخاتــــلا

 
 أوالت و مأي عع فبد موياق دمعل حا وفيعة و نمملت الدفعابا قمتعلماقرار إلا مالستشاري تقديا ىمع * 

وكل من  ، نوم ملمقدا رار اإلق يفف( عميو أن يذكر ذلك /00المادة )بتعاب أو أي من األمور المحددة أ
عن ل صفمنق غممر في ظرف راقاإلي وضع تشار يرفض عرضو ، وعمى االسس رإلقراا ادم ىذقي ال

 ض.العر 
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 الكادر الفني وفريق العمل (7ممحق العقد رقم )
 الوظٌفة الدرجة العلمٌة الخبرة

فً  الكافٌةان ٌكون لدٌه الخبرة 

التقٌٌم  والمراجعة و القٌادة 

للسٌاسات العامة واستراتٌجٌات 

 التطوٌر على المستوى الوطنً 

سنة على االقل بحٌث  51خبرة 

سنوات خبرة  داخل   51تكون منها 

 االردن األردن 

االكادٌمً فً  خبرة فً التدرٌب

ادارة المصادر الطبٌعٌة ، البٌئٌة او 

 علم االجتماع

خبرة فً االمور االجتماعٌة 

المتعلقة بالتنوع الحٌوي وٌفضل 

 الجانب السٌاحً

 خبرة فً برنامج تدرٌب المدربٌن

ماجستٌر او شهادات علٌا فً 

التخطٌط واالدارة البٌئٌة او ما 

 ٌتعلق بذلك

  أو

مهندس لدٌة الخبرة فً التخطٌط  

أوماٌتعلق بذلك واالدارة البٌئٌة  

 قائد فريق

الخبرة فً التقٌٌم والمراجعة على 

الوطنً للتنوع الحٌوي ،  المستوى

مجال خطط فً  المعرفة 

التنوع واستراتٌجٌات الحفاظ على 

 الحٌوي

سنة على االقل فً  51خبرة 

دراسات التنوع الحٌوي بحٌث ٌكون 

سنوات خبرة متعلقة بذات   51منها 

 الموضوع

فً التنوع  علٌا شهادات او ماجستٌر

الحٌوي ، علم البٌئة ، علم الحٌوان 

 ، علم النبات او ما ٌتعلق بذلك

خبير/خبراء في التنوع 

 الحيوي

 

االقل فً سنوات على  1خبرة 

تطوٌر المنتج ، خبرة فً مشارٌع 

السٌاحة الزراعٌة او السٌاحة البٌئٌة 

 او ما ٌتعلق بذلك

ماجستٌر فً تطوٌر المنتج ، 

 تخطٌط االعمال او ما ٌتعلق بذلك
 اخصائي تطوير منتج

سنوات على االقل فً هذا  1خبرة 

 المجال
بكالورٌوس هندسة معمارٌة او 

تصمٌم  بكالورٌوس  

 مصمم

 

سنوات على االقل فً هذا  51خبرة 

 المجال

ماجستٌر هٌدرولوجٌه ومصادر 

 مائٌه او ما ٌتعلق بذلك

 مهندس هيدرولوجي

 

سنوات على االقل فً هذا  51خبرة 

 المجال
 مهندس مدني  بكالورٌوس الهندسة المدنٌة 

في حال عدم االلتزام بالكادر المطموب يتم تطبيق الحسم حسب سمم الرواتب المعتمد من قبل ديوان الخدمة 
العمل الفعمية.المدنية و وقانون العمل والعمال وذلك عن البدالت الشيرية طيل فترة 
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 العطاءات الحكومية المحالة   -(    1جدول رقم ) 
 عميو كما ىو مبين أدناه : بيذا العطاء تعبئة حجم التزام المكتب عن العطاءات الحكومية المحالة ينالمشارك االستشاريينيطمب من جميع 

 
تاريخ إنجاز 

العمل 
 المتوقع

 
مدة العطاء 
 األصمية

 
تاريخ 
 المباشرة

 
 صاحب العملأسم 

 
 نسبة حجم االلتزام الحالي بالدينار

 
 رقم وأسم العطاء

 
 الرقم

نسبة اإلنجاز     
 لتاريخو

   تصميم إشراف كمييما

          

          

          

          

          

          

          

          

 مالحظات:
 بالكامل مسئوليتياأشيد أن المعمومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل                           كل من ال يعبئ ىذا النموذج سيكون العرض المقدم منو معرضًا لمرفض      -
  .أخرىفحات إذا كان النموذج ال يكفي ، يمكن إرفاق ص  -

 المفوض بالتوقيع : أسم                                
 التوقيــــع والخاتم :                                                      
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 الوضع المؤسسي   -(    0جدول رقم ) 
بيذا العطاء تعبئة  النموذج المبيف أدناه والمتعمؽ بالوض  المؤسسي م  بياف أسماء الشركاء الذيف التحقوا أو تركوا  يفالمشارك االستشارييفيطمب مف امي  

 المكتب
أسماء الشركاء الذين التحقوا  تاريخ االلتحاق

 بالشركة أو بالمكتب
أسماء الشركاء الذين تركوا الشركة أو  تاريخ الترك أسباب الترك

 المكتب
 الرقم كاء بتاريخ آخر تعديلأسماء الشر 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 -مالحظات :
  بالكامل . مسئوليتيااشيد أن المعمومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل                  ترفق شيادات السيرة الذاتية وشيادات الخبرة لمشركاء الجدد . -1
 أسم المفوض بالتوقيع :      ترفق شيادة من نقابة الميندسين ووزارة الصناعة والتجارة بأسماء الشركاء عند التأىيل  -2

 التوقيـــع والخاتم :                وبأسماء الشركاء حاليًا . 
 كل من ال يعبئ ىذا النموذج سيكون العرض المقدم منو معرضًا لمرفض .  -3
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 رؤساء االختصاص ومساعدييم   -(    3جدول رقم ) 
 بيذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناه والمتعمق  برؤساء االختصاص ومساعدييم الحاليـين والذين تركوا العمل وبيان التعديالت التي ينالمشارك االستشاريينيطمب من جميع 

 جرت عمييم منذ آخر تأىيل خاص بكل منيم
 

تاريخ الترك إذا  أسباب الترك
 تغير أي منيما

 أسم رئيس االختصاص والمساعد
 بتاريخ آخر تعديل

أسم رئيس االختصاص والمساعد  تاريخ االلتحاق
 الحالي

 الرقم االختصاص

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 -مالحظات :
 بالكامل  مسئوليتياأشيد أن المعمومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل                               لمكوادر الجديدة بعد آخر تأىيل.ترفق شيادة السيرة الذاتية وشيادات الخبرة   -1
  ترفق شيادة من نقابة الميندسين باالختصاصات وأسماء الميندسين . -2

 ع :أسم المفوض بالتوقي
  كل من ال يعبئ ىذا النموذج سيكون العرض المقدم منو معرضًا لمرفض .  -3

    التوقيـع والخاتــم  :
 


