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في  للمخطط الشمولي للنقل العامدعوة العطاء الخاص بتنفيذ مخرجات المرحلة الثانية شروط 

 جرش 
 أوالً: دعوة العطاء

ترغب هيئة تنظيم النقل البري والمشار إليها في وثائق هذا العطاء ب "صاحب العمل" بدعوة  -
علما إليه أعاله المتخصصة للتقدم بتنفيذ أعمال العطاء المشار ستشارية إلوالشركات ا المكاتب

 .الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربيةمن بان هذا العطاء ممول 
 

 ثانياً : وصف العمل :

 ( واجبات االستشاري المرفقة معها للعطاء .2رقم ) لعقدحسب ملحق ا
 
   الذي سيعمل على المشروعالخبرات المتخصصة للكادر الفني  اً:ثالث

في شروط المشاركة وأسس يطلب من االستشاري تقديم أسماء ومؤهالت الجهاز الفني المبين 
 -وفقاً لما يلي :التقييم الفني الواردة الحقاً 

 
أسببببباباً مقنعببببة  ستشاري إلستبدال أي فرد من أفراد الجهاز الفني إال إذا قدم اإال يجوز  (3-1) 

الببديل المناسبب والبذي يجبب أن يوافبق عليبه وحقيقية يقنع بها صاحب العمل مبع تقبديم 
   .صاحب العمل قبل أن يترك األصيل

مسؤول عن توفير الجهاز المسمى للعطباء وعلبى صباحب العمبل إببال  ستشاري إن اإل (3-2) 
فببي تببوفير أي مببن  ستشبباريعببن أي تقصببير مببن جانببب اإلالحكوميببة دائببرة العطبباءات 
 أفراد الجهاز .

لتببزام بالعمببل علببى إلالمسببمى تعهببد موقببع مببن كليهمببا لخبيببر وال ستشبباريأن يقببدم اإل (3-3)
 .(7رقم )وحسب النموذج المرفق  ستشاريالمشروع في حال إحالة العطاء على اإل

 
إذا ورد تناقض بين النسبة المئوية للخصبم المقبدم مبن المنباقي وببين قيمبة هبذا الخصبم   اً:رابع

 يتم األخذ بالقيمة األعلى لهذا الخصم.

 
إذا أورد المناقص زيادة جزئية على أسعار بعض بنود األعمال أو كلياً على إجماالي   اً :سخام

 -السعر المقدم أو كليهما فسيتم التعامل مع هذه الزيادة على النحو اآلتي:
إذا أورد المناقي زيادة على عرضبه المبالي كمبلبق مقطبوع دون تبدوين نسببة  - أ

ساب نسبة هذه الزيادة كنسبة مئويبة هذه الزيادة من إجمالي قيمة العرض يتم ح
 من إجمالي قيمة العرض المالي.

ورد المناقي الزيادة المدونة منبه علبى عرضبه المبالي  كنسببة مئويبة مبن أإذا  - ب
قيمبة العببرض دون تببدوين قيمبة هببذه الزيببادة يبتم حسبباب قيمببة هبذه الزيببادة مببن 

 إجمالي عرضه المالي.

لمدونببة مببن المنبباقي مببع قيمببة هببذه يجببب أن تتطببابق النسبببة المئويببة للزيببادة ا - ت
 الزيادة الواردة في عرضه.
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إذا ورد تناقض بين النسبة المئوية للزيادة المدونة من المناقي وبين قيمة هبذه  - ث
 الزيادة يتم األخذ بالقيمة األدنى لهذه الزيادة.

 
 .% من إجمالي السعر المقدم شامالً ضريبة المبيعات 11تقدم كفالة حسن األداء بنسبة اً: سادس

 
مالي ( ، وللهيئة الحق ببرفض العبروض إن كانبت  –ستتم اإلحالة بتطبيق معادلة ) فني  اً:سابع

األسببعار غيببر منطقيببة أو مبببالق بهببا دون أن يكببون ألي مببن المناقصببين حببق اإلعتببراض 
 .على ذلك

 حكام عامة :ثامناً: أ
علببى المنبباقي تقببديم نسببخة الوثببائق األصببلية كاملببة وبحيببث تكببون موقعببة منببه  .1

 .ومختومة بخاتم المكتب 

 
المرفبق مبع الوثبائق  إلتبزام الخببراء الرئيسبيينتعبئة نمبوذج  المناقييطلب من  .2

 رفاقه مع العرض الفني .إوالتوقيع عليه وختمه بخاتم المكتب و

 

عبن أي تيييبر يطبرأ علبى  هيئبة تنظبيم النقبل الببريتبليبق  اإلستشارييطلب من  .3
وبخببالذ ذلببك سببيتم حرمببان  العطبباءكوادرهببا الفنيببة الرئيسببية بعببد شببراء وثببائق 

 من المشاركة بالعطاء . اإلستشاري

 
عمببال السببالمة ألستشبباري تضببمين وثببائق العطبباء البنببود الالزمببة إليطلببب مببن ا .4

  . د من خالل وثائق العطاءالعامة واألمن وحماية البيئة وتحديدها والتأكي

 
تفاقية إلكشروط خاصة با المشاركة وأسس التقييم الفني للعطاء شروطتعتمد . 5

وأن ما يرد في هذه الشروط من إضافات أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر 
سائداً ويؤخذ به بالقدر الذي يفسر أو يضيذ أو يعدل على تلك المواد وقد اعتمدت 

 تفاقية الخدمات . إلمواد الشروط العامة نفس أرقام 
 

المنببباقي أن يكبببون سبببعره شبببامالً لكافبببة الرسبببوم والضبببرائب والضبببمان  ىلبببع .6
 .جتماعي وأية رسوم و/أو ضرائب أخرى إلا

 
على المناقي القيام بتكليذ األجهزة الفنية بالواجبات والمسؤوليات المناطبة بهبا  .7

 . صاحب العملخطياً وإرسال نسخة من هذا التكليذ إلى 

 
 لبىيحق لصباحب العمبل إليباء العطباء دون إببداء األسبباب وببدون أن يترتبب ع .8

 هذا اإللياء أية مطالبات مالية أو قانونية ألي من المشاركين بالعطاء .

 

 -يجب على االستشاري تعبئة الجدول التالي : .9
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 العطاءات الحكومية المحالة. ( 1مرفق جدول رقم )   -

 
عدم كفاءة  المستشار أو مدير المشروع  هإذا تبين ل يحق لصاحب العمل .11

إلنجاز العمل وعلى ضوء ما تم تقديمة للمرحلة األولى أن يطلب تييير مدير 
مع المستشار  تفاقيةإلاالمشروع المسمى قبل اإلنتقال للمرحلة الثانية أو إنهاء 

ل إذا استمر في تقديم عمل بمستوى غير مناسب وحسب شروط اإلتفاقية خال
 المرحلة الثانية. 
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 تااقية اال 

 
 
 في جرش للمخطط الشمولي للنقل العامتنفيذ مخرجات المرحلة الثانية المشروع:    

 
 : صاحب العمل: هيئة تنظيم النقل البري لاريق األولا
 يمثله : مدير عام هيئة تنظيم النقل البريو 
 
 لفريق الثاني : االستشـــاري ا
 ..............................................مثله :يو 
 
ما كان الفريق األول راغبًا تنفيذ مخرجات المرحلة الثانية للمخطط الشمولي للنقل العام في جرش على ارض الواقع بما يحقق ل

ستقرار البيئي ويعزز الدور فعال، متطور، وآمن يساهم في النمو االقتصادي، واالرؤية الهيئة بالوصول الى نظام نقل عام 
ريق الثاني المقدم اليه ، فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما لف، ولما كان قد قبل بعرض ا اإلقليمي والموقع االستراتيجي لألردن.

 يلي :
 
 اعتبار الوثائق أدناه جزء ال يتجزأ من هذه االتفاقية: -1

 قرار اإلحالة .أ 

 عرض المناقصة .ب 

 باالتفاقيةالشروط الخاصة  .ج 

 الشروط المرجعية الخاصة  .د 

 الشروط العامة  .ه 

 دعوة العطاء والتعليمات لللمناقصين والمالحق التي تصدر قبل التوقيع على العقد.  .و 

 

 .............................................( دينار أردني، وكتابًة )......................................................يمة العقد رقمًا :)ق -2

 ( دينار أردني...................................
 

تشمل المدة الالزمة للمراجعة والتقييم من قبل الفريق االول وبحيث يحدد مدة العمل و ( يوما 121مدةالعقد : ) -3
 لكل امر عمل.

 

 ( اربعون دينارًا يوميًا.41)قيمة غرامة التأخير :  -4
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نجازها وتسليمها وفقا للشروط عهد الفريق الثاني يت -5 بإعداد وتقديم الخدمات المطلوبة منه في هذه االتفاقية وا 
 يهاف والمتطلبات الواردة

 

عهد الفريق األول بأن يدفع للفريق الثاني قيمة االتفاقية ) بدل أتعابه ( المذكورة بالدراسة في المواعيد يت -6
لقـاء قيـام  الفريــق الثاني بالخدمات المطلوبة منه بموجب هذه ( منها  1د لذلك في الملحق رقم )دوباألسلوب المح

 1االتفاقية

 
برامها في هذا اليومذ بناًء على ما -7 من ......................الموافق ..............كر أعاله، جرى توقيع هذه االتفاقية وا 

 ...................لسنة ..............................شهر

 
 

 لفريق الثانيا                   األولفريق ال
 شاريتاالس                  هيئة تنظيم النقل البري

 
 ......................................لتوقيع: ا    ......................................توقيع: ال

  ......................................السـم : ا    ......................................سـم:الا
 ......................................لوظيفة: ا         الوظيفة: مدير عام هيئة تنظيم النقل البري
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 شروط العامة لالتااقيةال
 

 :التعاريف  -0المـادة 
المخصصة لها أدناه ، كما أن الكلمات التي تشير و المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا العقد المعاني كون للكلمات ي

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

والـــذي يتعاقـــد مـــع  لقـــانونيون ومستشـــاريهوكـــذلك خلفـــاءه االعقـــد كفريـــق أول  االفريـــق المشـــار إليـــه فـــي هـــذ:  صـــاحل العمـــل
أخــرى يفوضــها صــاحب العمــل لممارســة صــالحيات  جهــة يأو أشــملها العقــد ، يالخــدمات التــي  االستشــاري إلنجــاز

 بذلك خطيا" .  االستشاري إعالم، على أن يتم  األولمسؤوليات الفريق و 
ـــل صـــاحل العمـــلمم ـــه صـــاحب العمـــل لمتابعـــة  الشـــخص:  ث ــــع ابموجـــب  هـــذ االستشـــاري أعمـــالالـــذي يعين ـــد ويتمتـ  العق

 . إبالغ االستشاري خطيًا بهاالصالحيـــات التي يتم تحديدها له من قبل صاحب العمل كما يجري ب
    العقد . االخدمات وفقا" لهذ ألداءالمشار إليه في العقد كفريق ثاني والذي تعاقد معه صاحب العمل المكتب :  االستشاري
 العقد. ابهذ الخاصةالعقد ومالحقه والشروط  امحدد في هذ هو لماوفقا"  : الخدمات 

األهـــدا  و الاايـــات و نطـــاق المهـــام المطلوبـــة و الدراســـات و البيانـــات األساســـية و المعلومـــات التـــي  :األســـل المرةعيـــة 
  تعطي فكرة واضحة عن طبيعة الخدمات المطلوبة .

 .العقد  االخدمات بموجب هذإلنجاز صاحب العمل  إلى االستشاريالعرض المقدم من :   المناقصة عرض
اتفـق الفريقـان عليهـا قبـل توقيـع  إضـافيةمـع أي شـروط  المناقصـةالقبول الرسمي من صاحب العمـل لعـرض  :كتال القبول 
 .وذلك وفقًا لقرار اإلحالة  العقد

 .خدمات  المطلوبة وفقًا للعقد كتاب القبول مقابل أداء الالمذكور في  اإلجماليالمبلغ  : المقبولة قيمة العقد
 زيادة أو نقصان بسبب التعديالت التي قد تطرأ على العقد . أيقيمة العقد المقبولة باإلضافة إلى  :قيمة العقد 
 التي يتلوها تأكيد خطي . الشفوية الموافقةأو  الخطية الموافقة  : الموافقــة

 ( من هذا العقد . / أ 1: هي المدة المحددة في ملحق رقم ) مدة العقد 
مــن  و التـدقيقللمراجعـة  الالزمـةالعقـد وتشـمل المـدة  اموضـو  هـذ األعمـال إلنجـازبالعقـد  المحـددةهـي المـدة  :مــدة العمــل 
 التقويميـة األياموتقاس بالتوقيت الشمسي وبعدد تمديدات مبررة على مدة العقد ،  أيباإلضافة إلى  الفريق األولقبل 

 وليس بأيام العمل.
 1منه  ءاً العقد والتي تعتبر جز  افي هذ المدرجة: هي الوثائق لوثائق ا

 . إلنجاز األعمال موضو  هذا العقديعينها  أوصاحب العمل  التي يحددها  األماكن:  الموقع
 أوللصــر  علــى أي أعمــال والمخصصــة  األتعــابفــي خالصــة بــدل  المدرجــةالمبــالغ  أوهــي المبلــغ  : االحتياطيــةالمبــال  

 األتعاب .ويحدد بند منفصل ألي منها في خالصه بدل  ،خدمات أخرى تحدد بالعقد 
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 .األشخاص من غير الموظفين :اآلخرين 
الموظــ  الرســمي أو المســتخدم أو الممثــل أو الوكيــل لــدى صــاحب العمــل أو مــن يمثلــه صــاحب العمــل ويشــمل  : الموظــف

 .تساهم بها الحكومة ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي
هي جميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شـيء  : الدفعات األخرى

أو تــم االتفــاق علــى دفعهـا " اوخــرين" ويشــمل ذلــك التصــريا علــى ســبيل المثــال ال  االستشــاريذو قيمـة ماديــة دفعهــا 
الحصر وصفًا مفصاًل لهذه الدفعات وسببها   سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشـر أو غيـر مباشـر مـن قبـل 

الئهـم أو ممثلـيهم ، وذلـك أو نيابًة عنه ، أو من قبل استشارييه أو نيابًة عـنهم أو أي مـن مـوظفيهم أو وك االستشاري
فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عمليـة المناقصـة / المـزاودة نفسـها واإلحالـة علـى 

 أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعاًل.  االستشاري
تعـاب استشــارات أو أتعـاب وكـالء أو غيرهـا دفعـت بشــكل هـي جميـع المبــالغ سـواء كانـت عمـوالت أو أ : الـدفعات الممنوعـة

مباشـــر أو غيـــر مباشـــر أو أي شـــيء ذو قيمـــة ماديـــة أو الوعـــود أو التعهـــدات لـــدفع مثـــل هـــذه المبـــالغ أو تقـــديم هـــذه 
األشياء سواء مباشرًة أو بالواسطة وباض النظر عما إذا كـان ذلـك تـم مـن قبـل االستشـاري أو نيابـًة عنـه أو مـن قبـل 

رييه من الباطن أو نيابـًة عـنهم أو أي مـن مـوظفيهم ووكالئهـم أو ممثلـيهم والتـي تـدفع إلـى أي "موظـ "  سـواء استشا
تصــر  بصــفة رســمية أم ال ، وذلــك فيمـــا يتعلــق بالــدعوة إلــى تقــديم العـــروض الخاصــة بتنفيــذ هــذا العقــد أو عمليـــة 

 ضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعاًل .أو المفاو  االستشاريالمناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على 
 وصف العمل في نطاق العقد :  –(  4)  المادة

إقتصادي ومنافس يواكب  تخطيط وتنظيم وتطوير نظام نقل بري متكامل،تماشيا مع رسالة هيئة النقل البري المتمثلة ب
 خطط التنمية الشاملة ويتوافق مع أفضل المعايير الدولية.

مت الهيئة باستكمال اعمال دراسة المخطط الشمولي لمحافظة جرش وترغب الهيئة بتنفيذ هذه المخرجات على فقد قا
فعال، متطور، وآمن يساهم في النمو االقتصادي، ارض الواقع بما يحقق رؤية الهيئة بالوصول الى نظام نقل عام 

 ألردن.واالستقرار البيئي ويعزز الدور اإلقليمي والموقع االستراتيجي ل
وعليه ترغب الهيئة بالتعاقد بالحصول على خدمات استشارية لضمان تنفيذ مخرجات الدراسة اعاله على احسن وجه 

 وبمهنية عالية

 والقانون المعتمدان  :  اللغة –(  3)  المادة
 أنبــه ، إال انــه يجــوز  المتعلقــة، بمــا فــي ذلــك جميــع المراســالت والشــروط  العربيــة باللاــةكــون العقــد ي

  . اإلنجليزية باللاة الفنيةلتقارير اتكون 
 -أ

العقــد عنــد التوقيــع عليــه  االمفعــول علــى هــذ النافــذة األردنيــةوالتعليمــات  ةالقــوانين واالنظمــ أحكــامتســري 
 1في تطبيق شروطه  إليهاويرجع 

 -ب

 

 الضرائل والرسوم  :  –(  2)  المادة
فيما يخص  المملكةول بها في ـــوالتعليمات المعم ـــةلجميع القوانين واالنظم أطرا  العقديخضع 

 1ورد نص خالفًا لذلك بالعقد  إذا إالالضرائب والرسوم 
1- 

والتعليمات  ةدفع رسوم طوابع الواردات قبل توقيع العقد حسب القوانين واالنظم االستشاريعلى 
 1بذلك والمعمول بها  الخاصة

2- 
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 -: األداءكاالة حسن    -( 5) المادة
ضمانة  األداءيقدم لصاحب العمل كفالة حسن  أنوقبل توقيع العقد  ةبعد تبلاه قرار االحال االستشاريعلى 

 الكفالةوتكون  العقدمدة  على ثالثة أشهرلتقديمه الخدمات وقيامه بكامل التزاماته بموجب العقد ولمدة تزيد 
الوارد  الكفالةوحسب نموذج  معتمدة رسميا" ماليةمؤسسة  أوصادره عن بنك المقبولة % من قيمة العقد 11بنسبة

ذا(، 3في ملحق العقد رقم )  االستشاريفيحق لصاحب العمل تمديدها على حساب  الكفالةتمديد  األمرتطلب  وا 
عن الكفالة بعد  اإلفراجحسب متطلبات سير العمل، وعلى صاحب العمل  مماثلةلثالثة أشهر قابلة للتجديد لمدد 

 . االستشاريمن قبل  النهائية المقدمة المخالصة موافقته على
  

 : األداءمستوى      -(6) المادة
المهنية وان  الممارسةعلى أعلى مستويات  المطلوبةألداء واجبـاته  ومواظبةببذل كل عناية  االستشارييلتزم  -أ 

فـي مجـال اختصـاصه وخبـــرته، وان يعــلم صاحــب العمل بأسماء وخبرات  يستخدم األشخاص المؤهلين كالً 
 .   المطلوبةالذين سيقومون بتقديم الخدمات  شخاصاأل
ذا المطلوبة فعلى  ةال يتفق والدرج لالستشاريالمهني للكادر الفني  األداءما تحقق لصاحب العمل بأن مستوى  وا 

إذا لزم  جديده فنيةيستخدم كوادر  أن االستشارييجب على و ، صاحب العمل إبالغ االستشاري بذلك خطيًا 
أن يأخذ في  االستشاريلتصحيا الوضع وان يعيد تنظيم الفريق العامل بما يتفق وهذا المطلب . وعلى  األمر

مـن يمثلــه في كل ما له عالقة بتقديم  أوب العمـل صاحأو يطلبها االعتبار المالحظات التي يوجهه بشأنهـا 
 العقد. االخدمات موضو  هذ

من جانبه ، ويحـق  بالمستوى المطلوب فيعتبر ذلك تقصيرا" الفنيةعن تقديم الخدمات  االستشاريتخل   إذا -ب 
 إنذار، وذلك بعد  اءاألخطالكفيلة بتالفي التقصير وتصحيا  اإلجراءاتاتخاذ  الحالةلصاحـب العمـل فـي هــذه 

 العقد . ا( من هذ11)  للمادةوفقا  اإلجراءات، وتتم  االستشاري
 

 : المطلوبة سريـان العقد ، المباشـرة ، تمديـد مدة العمل،  التأخـر في  تقديم الخدمات  -(7المادة )
 العقد بعد توقيعه من قبل الفريقين . ايسري مفعول هذ :سريان ماعول العقد  -أ 
 . االستشاري إلىبموجب كتاب خطي يوجهه صاحب العمل  المباشرةيحدد تاريخ  : المباشرةتاريخ  -ل 

 

 تمديد مدة العمل :                                                                             -ج
قدر الذي يبرر تمديد وكانت تلك الخدمات من النو  وال إضافيةقـام صاحب العمل بطلب خدمات  إذا 

جدت ظرو  طارئة تؤثر على سير العمل، فعلى  أو مرحلة من مراحل المشرو  أيمدة عمل 
من  ةمرحل نتيجة لتمديد مدة أي العقدمدد مدة تو  االستشارييدرس الحالة مع  أنصاحب العمل 

   . األمورمراحل العمل  بما يتناسب مع هذه 
      التأخيـــر :  -د

العقد ضمن مدة العمل  افي هذ المطلوبةكامل الخدمات  بإتمامبتنفيذ  التزاماته  االستشاريلم يقم  إذا  – 1
يقوم بدفع  أن االستشاريعلى  فانووثائق العطاء ،  دراساتالمحددة بالعقد ، وتأخر عن تسليم ال

ا"  لصاحب عن كل يوم تأخير غير مبرر ويعتبر هذا المبلغ مستحق  ( دينار41 غرامة مقدارها  )
يحسم هذا  أنويحـق لصاحب العمل  ،لم يلحق  أوالعمل سواء لحق به ضرر مادي من جراء التأخير 

يعتبر مجمو   قيمة الارامةمحتجزاته . وألغراض تحديد  أوكفالته  أو االستشاريالمبلغ من استحقاقات 
 .كامل العقد والتأخير الحاصل عليه وليس لكل مرحله على حده لمدة العمل 
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 .المقبولة  %( من قيمة العقد15) األعلىسق  حده  للارامةيحدد     -2

 
 : االستشاريواةبات  - (8) المادة

( المرفق 2) المحددة في الملحق رقم المرجعية األسسالواجبات المنصوص عليها في  بأداء االستشارييقوم 
   بالتعاون مع االستشاري.   و المعد من قبل صاحب العمل العقد ابهذ

 

 : الارعيةالتنازل والعقود  -(9) المادة
أي استشاري فرعي القيام بأي  إلىيعهد  أن أوالعقد للاير  ايتنازل عن أي جزء من هذ أن لالستشاريال يحق   –أ   

العقد حيال أي تصر  من هذا القبيل  إلااءويحق لصاحب العمل  وثائق العقدجزء منه ما لم تنص على ذلك 
 العقد . ا( من هذ11المادة) ألحكاموفقا" 

من صاحب العمل على قيام أي استشاري  مسبقة موافقةالحصول على  االستشاريوفي جميع الحاالت على    -ب
استشاري فرعي مقترح من حيث  أييقدم لصاحب العمل المعلومات المطلوبة عن  أنعليه و فرعي بأي عمل 

بينه وبين  يبرموان يقــدم كذلك عقد التكلي  الفرعي الذي  ،إلنجاز مثل هذا العمل مؤهالته وخبراته وكفاءته
تقصير  أوخطأ  أيعن جميع الخدمات ، وعن  كاملة مسؤوليةمسؤوال"  االستشاريالفرعي ويكون  االستشاري

 مستخدميه  . أوالفرعي  االستشاريينجم عن عمـل 
 

  : اإلضافية واألعمالالتغييرات   -(01) المادة
تقديم  أومقدارها  أونوعها  أوتعديل يراه ضروريا" في برنامج الخدمات  أي طلب إجراءيحق لصاحب العمل  -أ 

 لألعمال األتعابوتحدد بدالت  ،  العقد اعلى سريان هذ اإلضافات أو، وال تؤثر هذه التاييرات  إضافيةخدمات 
بين الفريقين  باالتفاقعما ورد في العقد  زمةوكذلك المدة الزمنية الال عن زيادة قيمة العمل الناتجة ةاالضافي

مهما   المختلفةوالمراحل  لألعمالفي العقد  المحددة واألتعاب اإلضافية األعمالالتناسب مع طبيعة النسبة و ب
 واألعمالفي هذه التاييرات  المشمولة األعمالوفي الحالة التي تكون طبيعة  ، اننسبة الزيادة أو النقص بلات

العقد، ففي مثل هذه الحالة يتم  امن النو  الذي يتطلب تقديم خدمات تختل  عن تلك المشمولة في هذ ةاالضافي
والمدة  ةاالضافي واألعمالالمترتب على تلك التاييرات  األتعابعلى بدل  واالستشارياالتفاق بين صاحب العمل 

 الزمنية الالزمة.
     لقبل صاحب العم نه ملذلك بعد صدور األمر الخطي و  ،المطلوبة ت ديالعلتابإجراء  شاريتم االستز ليو  -ب

 وتثبيت بدل أتعاب مؤقت لالستشاري عن هذه التعديالت ولحين االتفاق على بدالت األتعاب بالشكل النهائي.
 : االستشاري التقصير من ةانل -( 00) المادة

             -العقد أي من الحاالت التالية: اتنفيذ هذ أثناءحصل  إذاعمله  أداءمقصرا" في االستشاري يعتبر  - أ
 . المطلوبةالعمل والواجبات وتقديم الخدمات  إنجازتأخير غير مبرر في  أي - 1
 مهامه . أداءفي  أهمل أو المهنةممارسة  وأعرا  وأصولبمستوى ال يتناسب  قدم عمالً  - 2
 ا(  من هذ6بالمادة ) المحددةعليمات بذلك الت من مستخدميه العاملين مخالفاً  أيتخل  عن تايير  - 3

 العقد .
 بدون موافقة صاحب العمل. إليه الموكلةجزء من المهام  أليقام بالتلزيم من الباطن  - 4
 للمشرو  . ةلم يلتزم بتقديم عمل يلبي المتطلبات االساسي - 5
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 مخالصة لصالا دائنيه. إلىأعسر أو أصبا غير ذي مالءة مالية، أو لجأ  - 6
 

التالية  اإلجراءاتالعقد بموجب  إنهاء  أعاله( أمن الحاالت المنصوص عليها في  الفقرة ) أياحب العمل في ولص - ب
:-  

  ( يوما" لتصويب المخالفة .21مع منحه مهلة لمدة )لالستشاري أول  إنذار": توجيه أوال  
 ( يومـــا"14) مـــع منحـــه مـــدةثـــاني لـــه  إنـــذار، يـــتم توجيـــه  االستشـــاري للمخالفـــةفـــي حالـــة عـــدم تصـــويب  ":ثانيـــا 

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

 بإكمالأو جزء منها، ويقوم  األداءالعقد ومصادرة كفالة حسن  إنهاء، يحـق لصـاحـب العمل المخالفة
 .القيام بمثل هذه الخدمات  آخريناستشاريين  إلىد هيع أن أوالخاصة  أجهزتهلمطلوبة بواسطة الخدمات ا

فروق من  أيلتاريخــه محســومــا" منه  مراحل موافق عليهاعلى ما قــدمه من االستشاري وتتم محاسبة  
ويتم احتساب هذه ،  إلنجاز المراحل المتبقية والكلفة التي يتكبدها صاحب العمل األتعاببــدالت 

  لجنة تحدد لهذه الااية.الفروقات من قبل 
                                                              

 : العقد من قبل صاحل العمل إنهاء -(04)المادة 
 دفع أتعابمع  (11ألسباب غير األسباب الواردة في المادة ) العقد إنهاءيحق لصاحب العمل في أي وقت  

االستشاري عن األعمال المنجزة و الموافق عليها للمراحل السابقة كاملة ، و اعتبار أعمال المرحلة التي تم إنهاء 
والتي  المتبقيةالمراحل % من قيمة أعمال 11 العمل خاللها أنها منجزه و تدفع أتعابها كاملة ، إضافة إلى نسبة

صاحب العمل أن ينهي العقد بموجب هذه المادة ليقوم بتنفيذها لم يبدأ االستشاري العمل بها ، إال انه ال يحق ل
 .بنفسه أو من قبل استشاري آخر 

 

 : االستشاريالعقد من قبل  إنهاء -(03)المادة 
 .العقد اتفاقية من تاريخ توقيع ( يوماً 01خالل ) المباشرة أمرلم يصدر صاحب العمل  إذا .أ

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

 
له خالل  المستحقةتسديد الدفعة  أو المباشرة أمر إصداريطالب صاحب العمل  أن االستشاريفعندها على 

ذا أعاله)ب(   ةالفقر أو  )أ( الفقرةب المحددةمن انتهاء المدد  أيامعشرة   أمر بإصدارلم يقم صاحب العمل  وا 
أو إذا اعسر صاحب العمل حسب  هذه ، أيامخالل العشرة  لالستشاري المستحقة الدفعة دأو تسدي المباشرة

 اإلخالل بالعقدتعويضه التعويض المناسب الناجم عن وطلب العقد  إنهاء لالستشاريفيحق  الفقرة )ج( أعاله
 .بموافقة الفريقين إالالعقد  اوال يعاد العمل بهذمن قبل صاحب العمل 

 : مسؤوليات صاحل العمل -(02)المادة 
أنه غير ملـزم بتقديــم أي  إال،  االستشاري إلىتقديم المتطلبات األولية والمعلومات والوثائق المتوفرة لديه  -1

 .العقد  الحصول عليها بموجب االستشاري إلىوثائــق يوكــل 
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في الحصول  االستشاري و ليساعد االستشاري بخبـرة منـاسبة يمثـــله للتـنسـيــق بـيــنه وبين فريق عملتسمية  -2
 على المعلومات المذكورة أعاله .

ألي  واإلقامةالعمل  اأو تصاريلتسهيل مهامه في الحصول على تـصاريا الدخول  االستشاريمساعدة  -4
 الذين يتطلب عقد استخدامهم ذلك . همن موظفي

 .العقد  ابالدفعات المستحقة له في المواعيد المحددة بموجب هذ االستشاريموافاة  -5
مراجعة وتقيـيم أعمال المراحل المقدمة من قبل االستشاري وتزويد االستشاري بالمالحظات المطلوب  -4

 تعديلها.
 : مراحل ومدد العمل  -(05) المادة

/أ( 1الجدول الزمني المبين في الملحق رقم ) بإتبا وصاحب العمل كل حسب مسؤولياته   شارياالستيلتزم  
  العقد االمشمولة في هذ لألعماللهـذه الشروط ووفـقــا" للمراحل المنصوص عليها بهذا الجدول  لتقديم الخدمات 

ب ووردت عليها تعديالت علمًا أنه إذا قدم االستشاري أعمال أي مرحلة من المراحل بمستوى غير مناس
ومالحظات جوهرية  فتعتبر الفترة الالزمة لتعديل هذه المالحظات من المدة المقررة لالستشاري حسب الجدول 
الزمني وعليه تعويضها في المراحل الالحقة ويجوز لصاحب العمل إذا ارتأى أن تلك المالحظات ال تسما 

ي من السير بالمرحلة التالية حتى يتم إنجاز هذه المالحظات بالسير إلى المرحلة التالية أن يمنع االستشار 
وتحتسب على االستشاري  غرامة تأخير إذا لم يتم تعويضها في المراحل الالحقة وحسب ما ورد في المادة 

 /د( .7)
 : األتعالبدل  -(06) المادة

في الملحق  المبينةالعقد وذلك بموجب النسب  افي هذ الواردة األعمالجميع  أتعاببدل  االستشارييتقاضى   -أ 
 رقم )ا/ب( من هذه الشروط .

يومًا من تاريخ تسليم شهادة  (31)خالل المرحلية  االستشارييدفع استحقاقات  أنيتعين على صاحب العمل  -ب
 االستشاريا يومًا من تاريخ تسليمها بموجب شهادة دفع  يقدمه (61)خالل فترة  النهائيةالدفع وفي حال الدفعة 
ذا تأخر صاحب العمل عن صر  الدفعات المستحقة خالل الفترات المنوه عنها في هذه  إلى صاحب العمل وا 
عنها وذلك عن جميع المبالغ غير المدفوعة اعتبارًا  القانونيةالفائدة  االستشاري إلىيدفع  أنالفقرة ، يترتب عليه 

 من انتهاء المهلة المحددة لدفعها .
 :تدريل موظاي صاحل العمل - (07)  المادة

لحاقهميحق لصاحب العمل انتداب عدد مناسب من مستخدميه   أعمالللتدريب على  االستشاريبجهاز  وا 
 وفق برنامج يتفق عليه بين الطرفين ويقوم صاحب العمل بدفع رواتبهم ومستحقاتهم. الدراسات

 
 : االستشاريو تسوية الخالفات بين صاحل العمل  -( 08) المادة

 -:التاليةالعقد يتم البت به بأحد الطرق  اخال  ينشأ عن هذ أوأي نزا  
 -: الودية التسوية  -( 0 /08)
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فعلى   الوديةمن أي من الفريقين برغبته في تسوية الخال  عن طريق التسوية  إشعارصدر  إذا -أ
 اإلشعارموجه  إلىيرسل رده خطيا"  أن اإلشعار( يوما" من تاريخ تسلمه 14الفريق اوخر خالل مدة )

 رفضها . أو الودية التسوية إلىبقبول الدعوة 
 .الودية التسوية إلىالدعوة قبول عندما يوافق الفريق اوخر على  الودية التسوية إجراءاتتبدأ  -ب 

 
خالل  شعاراإلالفريق الذي وجه  إلىلم  يرسل أي رد  إذا أو،  الوديةالتسوية  اوخررفض الفريق  إذا -جـ

كأن لم يكن ،  الودية التسويةمن هذه الفقرة ، يعتبر طلب  ) أ ( ( يوما" المبينة في البند14مدة الـ )
 التحكيم . إجراءاتوألي من الفريقين في هذه الحالة المباشرة في 

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

ذايتفق عليه الفريقان ،  الموفقين يجوز لهما أن يتفقا على أن يقوم  أولم يتفقا على اسم الموفق  وا 
 شخص أو مؤسسة بتعيين الموفق أو الموفقين .

 
معلومات  يلزمه منأن يطلب من أي من الفريقين تقديم ما  الوديةللموفق في جميع مراحل التسوية  -هـ

 إلى، وعلى الموفق أن يساعد الفريقين في التوصل  أخرى أدلةندات ووثائق وأي ومست وأسبابووقائع 
والنزاهة  الموضوعية بمبادئتسوية الخال  وديا" بأسلوب يتسم باالستقالل والحياد ، وان يسترشد 

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

 التنفيذ والتطبيق . ألغراضحيثما يكون نشره ضروريا"  إال
 
االتفاق وتوقيعه ويصبا اتفاق  بإعداداتفاق لتسوية الخال  وديا" ، فيقوما  إلىتوصل الفريقان  إذا -ز

 1 بعد توقيعه من الفريقين ملزما" لهما الوديةالتسوية 
 
( يومــًا علـى قبــول الطــرفين 31أو بمــرور ) بتوقيــع الفـريقين علــى االتفـاق ، الوديــة التسـوية إجــراءاتتنتهـي  . ح

( يومــا" مـن تــاريخ االتفــاق 61بمـرور)  أو للسـير بــإجراءات للتسـوية الوديــة ولـم يــتم االتفــاق علـى الموفــق ،
خطي يصدر عن الموفق يبين فيه  بإشعاراتفاق تسويه أو  إلىعلى الموفق أو تاريخ تعيينه دون التوصل 
عـن  أوخطـي يصـدر عـن الفـريقين  بإشـعار، أو  الوديـة التسويةانه ال يوجد ما يسوغ االستمرار في جهود 

وفـي جميـع الحـاالت علـى الموفـق  الوديـة التسـوية إجـراءات بإنهـاءالفريق اوخـر والـى الموفـق  إلى أحدهما
قيامــه بعمــل الموفــق  أثنــاءمــن وقــائع وبينــات فــي موضــو  الخــال   إليــهيقــدم تقريــرا" بجميــع مــا توصــل  أن

 الفريقين مع محاضر جلسات التوفيق . إلىوتسليمه 
 أو ةتحكيمي إجراءات أييباشر في اتخاذ  أن،  الودية التسوية إجراءات أثناءمن الفريقين  أليال يجوز  -ط

 . قضائية
 تحكيــــــمال -( 4/ 08)

تسوية  إلىاللجوء  يتمفعندئذ  أعاله (1-11)المادة  ألحكامتسوية ودية وفقا"  إلىفي حالة عدم التوصل  
، بحيث تنعقد هيئة التحكيم في االردن الساري المفعول األردنيالخال  بأسلوب التحكيم بموجب قانون التحكيم 

 وفق التشريعات االردنية.
 

 -: تعديل التشريعات -(09)المادة 
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  أي ضنتيجة لتعديل التشريعات أو لفر يترتب عليه دفعها لخزينة الدولة  إضافيةمبالغ  أي لالستشارييدفع   -أ
 عروض المناقصات . إيدا ضرائب جديدة بعد موعد  أورسوم 

عروض  إيدا بعد موعد  أعالهبالفقرة )أ(  المذكورةمن الرسوم والضرائب  أيجرى تخفيض رسمي على  إذا أما - ت
 .االستشاريحسم تلك التخفيضات من استحقاقات  لاألو المناقصات ، فعندها يحق للفريق 

 
 
 

 : ةالعدلي اإلخطارات -(41) المادة
القانونية وتعتبر أي  أوالعقدية  هماحق من حقوق  أيبين الفريقين لممارستهما  ةاالخطارات العدليال حاجة لتبادل 
اخطار عدلي في جميع  بمثابةالمثبت بهذا العقد على عنوانه  اوخرللفريق فريق  أيمرسلة من رسالة مسجلة 

 . األحوال
 

 : عامه أحكام -(40) المادة
 .يتقيـد ببرنامـج المتطلبـات والكلفة المقدرة  أن االستشاريعلى   -أ

 لالستشاري جميـع وثائـق العطاء والمعلومات المتـعلقة بهذا المشرو  هي ملك  لصاحب العمل وال يحق إن -ب
 بعد  موافقة صاحب العمل الخطية على ذلك . إال األشكالالتصر  بهــا بــأي شكــل من 

تصحيا الخطأ أو استكمال النقص   االستشاريالعطاء  فعلى  التقاريرنـقص في  أواكتشـ  أي خطـأ  إذا  - ج
 بصورة عاجلة وبدون مقابل .

 كافة مراحلها.في  ت عملهلمخرجاعام  تقديمي عـرضقدم يـ أن االستشارييلتـزم   -د
العقد جزءا" منه وال تؤخذ في االعتبار لدى تفسير شروط العقد  افي هذ الواردةال تشكل العناوين  -العناوين : -ه 

 أو مضمونها .
 . القرينةالجمع والعكس بالعكس وفقا" لمقتضى  إلىتنصر  صياة المفرد  -المفرد والجمع: -ز
 النحو التالي :  ىالمختلفة علعدم موافقته على مراحل العمل  يصدر صاحب العمل موافقته أو -ح

 الموافقة دون أية شروط . -1
واعتبار ذلك  تقصيرا" من جانب  ضتبرر الرفالتي  الكافية األسبابمع بيان  المرحلةعلى  الموافقةعدم  -2

 (اعاله .11) المادةاالستشاري  بموجب 
يجب أن يشمل السعر المقدم على الضريبة العامة على المبيعات ولن يتم إفراد بند خاص   ضريبة المبيعات : -ط

 بالضريبة. 
 . الخاصةتحدد شروط التأهيل والتقييم الفني الخاصة بهذا المشرو  بالشروط    -ي
قدمة من يحق لصاحب العمل التأكد بالطريقة التي يراها مناسبة من صحة ودقة  المعلومات والوثائق الم  -ك

 .االستشاري
 : لممنوعةالدفعات ا -ن

( بأنه لم يقم بدفع أو يعد بدفع أي من " 6وتعهد للفريق األول في الملحق رقم ) االستشاريلقد صرح  -1
 االستشاريالدفعات الممنوعة " سواء مباشرًة أو بالواسطة ، وباض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل 
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أو نيابًة عنه أو من قبل استشارييه من الباطن أو نيابًة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم 
إلى الفريق األول ، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي "موظ " باض النظر عما إذا كان 

بتنفيذ هذا العقد أو  يتصر  بصفة رسمية أم ال ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة
أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من  االستشاريعملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على 

 أجل تنفيذه فعاًل.
بأن ال يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواًء  االستشاريكما ويتعهد 

نفسه أو استشارييه من الباطن أو أي من موظفيهم  االستشارياًء أكان ذلك من قبل مباشرًة أو بالواسطة وسو 
 أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أي "موظ " فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه. 

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

 ( من العقد.11أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ) -أ
بموجب هذا العقد مبلاًا يساوي   )ضعفي( مبلغ الدفعات  لالستشاريأن يخصم من المبالغ المستحقة  -ب

 الممنوعة.
يق األول وعلى الفور مبلاــًا يساوي )ضعفي( مبلغ الدفعات بأن يدفع إلى الفر  االستشاريأن يطالب  -ج

بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل  االستشاريالممنوعة ويقر 
( أدناه ، يصرح الفريقان بأن مجمو  المبالغ التي يحق للفريق األول 4ن/مع مراعاة الفقرة ) هذه المطالبة
 ( لن يتجاوز )ضعفي( مجمو  مبالغ الدفعات الممنوعة.2ن/موجب هذه الفقرة )تقاضيها ب

على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع االستشاريين من الباطن أو المجهزين  االستشارييوافق  - 3
( أعاله ) على أن ال تقل 2ن/( و)1ن/، فيما يخص هذا العقد موادًا مماثلة لتلك الواردة في الفقرات )

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 

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

ال يجوز ألي شخص أن يتذر  بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات  -4
األول المنصوص عليها في  الممنوعة إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأن حقوق الفريق

أو أي طر   االستشاريالمادة  أعاله  هي باإلضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتب للفريق األول تجاه 
 آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في المملكة.

 يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها ساريًا ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد. -5
 -:األخرى ات الدفع - ف

( المرفــق بهــذا العقــد بجميــع " الــدفعات األخــرى" والتــي دفعهــا أو تــم 5فــي الملحــق رقــم) االستشــاريلقــد صــرح  -1
تقــديم وصــفًا مفصــاًل لهــذه الــدفعات األخــرى وســببها  االستشــارياالتفــاق علــى دفعهــا إلــى " اوخــرين "، وعلــى 

سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشـر أو غيـر مباشـر مـن قبلـه أو نيابـة عنـه ، أو مـن قبـل استشـارييه 
من الباطن أو نيابة عنهم أو أي مـن مـوظفيهم أو وكالئهـم أو ممثلـيهم ، وذلـك فيمـا يتعلـق بالـدعوة إلـى تقـديم 

أو  االستشـــاريتنفيـــذ هـــذا العقـــد أو عمليـــة المناقصـــة / المـــزاودة نفســـها أو اإلحالـــة علـــى العـــروض الخاصـــة ب
 المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعاًل.
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بأن يقدم تصريحًا خطيًا إلى الفريق األول علـى الفـور عـن وجـود أي دفعـات أخـرى بمـا  االستشاريكما يتعهد 
صــفًا مفصــاًل لســبب هــذه الــدفعات األخــرى وذلــك بتــاريخ قيامــه بالــدفع أو تــاريخ فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال و 

 1 إلزامه بالدفع أيهما يحدث
( مـن هـذه المــادة أن يتخـذ أيــًا 1 /يحـق للفريـق األول فــي حـال حـدوث أي مخالفــة أو إخـالل بأحكـام الفقــرة ) -2

 من اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره:
 ( من العقد.11أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )  -أ

ــدفعات  لالستشــاريأن يخصــم مــن المبــالغ المســتحقة  -ب بموجــب هــذا العقــد مبلاــًا يســاوي )ضــعفي( مبلــغ ال
 الممنوعة.

) ضــعفي( مبلــغ الــدفعات  بــأن يــدفع إلــى الفريــق األول وعلــى الفــور مبلاــًا يســاوي االستشــاريأن يطالــب  -ج
يقر االستشاري بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل هـذه األخرى و 
( أدنــاه ، يصــرح الفريقــان بــأن مجمــو  المبــالغ التــي يحــق للفريــق األول 4 /مــع مراعــاة الفقــرة ) المطالبــة

 األخرى.( لن يتجاوز ) ضعفي( مجمو  مبالغ الدفعات 2 /تقاضيها بموجب هذه الفقرة )
على أن يضـمن جميـع االتفاقيـات التـي يبرمهـا مـع االستشـاريين مـن البـاطن أو المجهـزين ،  االستشارييوافق   -3

( أعـاله  )علـى أن ال تقـل هـذه 2 /( و)1 /فيمـا يخـص هـذا العقـد مـوادًا مماثلـة لتلـك الـواردة فـي الفقـرات )
يطة أن تــنص هــذه المــواد صــراحة علــى حــق المــواد فــي شــدتها عــن نصــوص الفقــرتين المشــار إليهمــا ( ، شــر 

الفريق األول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤالء االستشاريين مـن البـاطن أو المجهـزين . كمـا 
أن يـــزود الفريـــق األول علـــى الفـــور بنســـخ كاملـــة ومطابقـــة ألصـــل هـــذه االتفاقيـــات بمجــــرد  االستشـــارييتعهـــد 

 مشتملة على هذه المواد. التوقيع عليها وبما يثبت أنها
ال يجوز ألي شخص أن يتذر  بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات األخرى  -4

إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأن حقوق الفريـق األول المنصـوص عليهـا فـي المـادة أعـاله هـي 
أو أي طـر  آخــر بموجـب القــوانين  االستشـارياألول تجــاه  باإلضـافة إلـى أي حقــوق أخـرى قـد تترتــب للفريـق

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

 
 :  المخالصة إقرار -( 43) المادة

كش   أنيثبت فيه  مخالصة إقرارالعمل يعطي صاحب  أنحال تقديمه لكش  الدفعة النهائية  االستشاريعلى 
ال يسري  أنالدفعة النهائية يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة له بموجب العقد ، ويشترط 

 للمبالغ المستحقة له بموجب هذه الدفعة . االستشاريبعد قبض  إال المخالصة إقرارمفعول 

 

 : اإلشعارات -( 42) المادة
 إلى بإبالغها االستشاريوتلك التي يقوم  االستشاري إلىوالمـراسالت التي يصدرها صاحب العمل  اإلشعاراتتبلغ 

 بإرسالها أولدى المكتب الرئيسي لكل فريق منهما ،  بإيداعها أوبالبريد المسجل  إماالعقد  ألحكامصاحب العمل وفقا 
 -:ديده تالياأي عنوان آخر يعينه كل فريق لهـذه الااية ويتم تح إلى
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-:عنوان صاحب العمــل                                 -شارع همــذان  -ضاحية الرشــيد -عمان -االردن 
 (.5164819( فاكس )5111511االردن( هاتذ ) 11118عمان  1831) ي. ب

  

          
 : االستشاريعنوان          

  
 

                                          

 

  



18 

 

 /أ (0ملحق رقم ) 
 

 جدول مراحل العمل :
 

 يوم تقويمي البيــــــــــــــــــــــان المراحل

 االولى
 ( يوما   31)   ولى.أل ا ةنةاز المطلول في المرحلإبالعمل ولغاية  ةتبدأ من تاريخ أمر المباشر  -0
 أيام(  01)    األولى من قبل الهيئة. ةالمرحلمراةعة وتقييم اعمال  -4

 الثانية
ةراء التعديالت التي إولى وتشمل أل ا ةعمال المرحلأعلى  ةتبدأ من تاريخ موافقة الهيئة الخطي-0
 يها طلبها الهيئة علت

 ( يوما   31)  

 ( يوما    01)   من قبل الهيئة ورقة العمل الثانية مراةعة وتقييم  -4

 الثالثة
ةراء التعديالت التي إوتشمل  لثانيةا ةعمال المرحلأعلى  ةتبدأ من تاريخ موافقة الهيئة الخطي-0
 يها طلبها الهيئة علت

 ( يوما    31)  

 ( يوما    01)   من قبل الهيئة ورقة العمل الثالثة مراةعة وتقييم  -4
 ( يوما   91)   . المرحلة لالستشاري في مدة العمل - الخالصه
 ( يوما  31) مدة المراةعة للهيئة - 
 ( يوما  041) مدة المرحلة شاملة مراةعات الهيئة - 
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 / ل ( 0ملحق رقم ) 
 بـدالت االتعــاب 

 
 

 تعاب لالستشاري وفقاً لما يلي :األتدفع بدالت  
 
 الهيئة  .ولى من قبل األ المرحلةعمال أ% من قيمة العطاء تدفع بعد قبول 21 -1
 من قبل الهيئة . ةالثاني المرحلةعمال أ% من قيمة العطاء تدفع بعد قبول 41 -2

 من قبل الهيئة  . ثالثةال المرحلةعمال أ% من قيمة العطاء تدفع بعد قبول 41 -3
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للمخطط لتنفيذ مخرجات المرحلة الثانية الخاص  المشاركة وأسس التقييم الفني للعطاء شروط

 في جرش الشمولي للنقل العام
 

ترغب هيئة تنظيم النقل البري والمشار إليها في وثائق هذا العطاء ب "صاحب العمل" بدعوة  :أوالً 
 المتخصصة للتقدم بتنفيذ أعمال العطاء المشار إليه أعاله وفقاً لما يلي:ستشارية إلالشركات ا

 
 تقديم العروض  طريقة :اً ثاني

    تقديم عروضه الفنية والمالية بمظاريذ  لعطاءالمتقدم ل ستشارييطلب من اإل  
. باإلضافة إلى ميلذ ميلق )نسخة أصلية وثالث نسخ مصورة(  ميلقة منفصلة

(  الفي دينار دينار 0222ومنفصل يحتوي كفالة بنكية لدخول العطاء مقدارها )
عام هيئة  باسم عطوفة مدير يوما من تاريخ إيداع العروض 91أردني سارية لمدة 

 تنظيم النقل البري باالضفة لوظيفته.
 
 :الفني العرض (2-1)
حسبب مبا هبو  االستشبارات بيبان خبراتبه المتخصصبة فبي مجبال ستشاري إلمن ا طلبي .1

محدد الحقاً وعليه التقيد التام ببالمطلوب وإببرازه بالشبكل المفهبوم والواضبي البذي يمكبن 
المتخصصبة المسبماة مبن قبلبه والمشبابهة  اللجان الفنية والمتخصصة من تقيبيم المشباريع

 لنطاق العمل.
يطلب من اإلستشاري أن يببين أسبماء وخببرات ومبؤهالت الجهباز الفنبي الرئيسبي البذي  .2

سيكلذ بمتابعة عملية إعداد الخدمات االستشارية كجهباز دعبم رئيسبي للعطباء مبن كافبة 
تهم المتخصصبة االختصاصات المالئمة لطبيعة المشبروع موضبوع العطباء وبيبان خببرا

 في مجال إعداد الخدمات االستشارية وذلك لمشاريع مشابهة كما هو محدد الحقاً .

يببتم وضببع كافببة المعلومببات واألوراق والشببهادات الثبوتيببة المطلوبببة فببي ميلببذ العببرض  .3
الفنببي وكببذلك تعبئببة كافببة الجببداول المرفقببة مببع وثببائق العطبباء ووضببع هببذه الجببداول فببي 

 لذ العرض الفني.المكان المناسب في مي

 
 -: المالي العرض (  2-2)

 لجميع المكاتب المتقدمة . الفنيةفتي العروض  سيتم -1
لفببتي العببروض الماليببة مببن قبببل صبباحب  األدنببىعالمببة الحببد  تعتبببر -2

 % ( فما فوق .81العمل )
 األدنىالحد  ونجتازي ذينال ستشاريينلإل الماليةفتي العروض  يتم -3

 اليةوتعاد العروض المالفني على ضوء التقييم  المحددةللعالمة 
 . األخرىميلقة للمكاتب 

 -على : الماليأن يشتمل العرض  يجب  -4
ملحق رقبم تفاقية الخدمات إالنموذج المخصي في  علىالعرض المالي  تقديم -

(4.) 
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 تقديم تحليل مالي مفصل لرواتب الجهاز الفني. -
يسي و بحيث يكبون البدعم المكتببي تقديم تحليل مالي مفصل لدعم المكتب الرئ -

 شامال" لكافة  المتطلبات.
في العبرض المبالي شباملة أليبة رسبوم أو ضبرائب  الواردةتكون األسعار  أن -

 الضريبة العامة على المبيعات فيهاتفاقية بما إلنتيجة العمل في ا
علببى اإلستشبباري تقببديم تحليببل مببالي للعببرض المقببدم منببه ولكببل مرحلببة مببن  -

 كل على حدا.مراحل العمل 
 

وبحيببث تكببون موقعببة منببه  كاملببةالمنبباقي تقببديم نسببخة الوثببائق األصببلية  علببى (2-3)
 .المكتب  بخاتم ومختومة

 
الوثبائق  مبعالمرفبق  الخببراءمن االستشباري تعبئبة نمبوذج شبهادة مطابقبة  يطلب (2-4)

 رفاقه مع العرض الفني .إبخاتم المكتب و وختمهوالتوقيع عليه 
 

عببن أي تيييببر  الحكوميببة العطبباءاتدائببرة الهيئببة وتبليببق  اإلستشبباريمببن  يطلببب (2-5)
وبخبالذ ذلبك سبيتم  العطباءكوادرها الفنية الرئيسية بعد شبراء وثبائق  علىيطرأ 

 من المشاركة بالعطاء . اإلستشاريحرمان 
 
ببأي حبال مبن  نبه ال يجبوزأ عتببارإلباستشباري أن يأخبذ إلعلبى ا يتوجب(        2-6) 

عرضه الفني ما يشبير بشبكل مباشبر أو غيبر مباشبر  يتضمن أناألحوال 
 المالي . بالعرضلسعره المقدم 

 
التببي تجتبباز أسببس  اإلستشبباريفببتي العببروض الماليببة المقدمببة مببن  يببتم  (2-7)

التبي تقببرر لجنبة العطبباءات عببدم  الماليببةالتقيبيم الفنببي وسبتعاد العببروض 
 صحابها ميلقة  .ألفتحها 

 
 التقييم الفني   أسسمتطلبات و :اً ثالث

لعالمبة التقيبيم  األعلبىبحيبث يكبون الحبد  ينالمتقبدملإلستشباريين تقيبيم فنبي  إجبراء سيتم 
 -: اآلتيعلى النحو  موزعة(%  111الفني لمرحلة الدراسات ) 

 
 عالمة (  21) الحد األعلى لعالمة التقييم الفني         -المتخصصة: الخبرات (3-1)

يطلببب مببن االستشبباري أن يبببين فببي عرضببه الفنببي أنببه خببالل السببنوات العشببر  
 -األخيرة قد قام بما يلي:

 
إعببداد الخببدمات االستشببارية ألربعببة مشبباريع مشببابهة مببن حيببث طبيعببة  (3-1/1) 

 ومتطلبات العمل المطلوب والواردة في وصذ العمل. 
 
 -يوضي في عرضه ما يلي : أنستشاري إلا منيطلب   (3-1/2)
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 المشروع . سمإ -
 صاحب العمل  سمإ -
 مفصل للمشروع ومكوناته  وصذ -
هبببذه  وأسببببابالدراسبببة حسبببب العقبببد وأي تمديبببدات رسبببمية للمبببدة  مبببدة -

 التمديدات 
 البدء بالدراسة وتاريخ إنجازها . تاريخ -
 ستشاري .إلاألتعاب التي تقاضاها ا بدالت -
 المشروع . التقديرية الكلفة -
 النهائية المشروع ) إن أمكن ( . القيمة -
 الجهة التي قامت باإلشراذ على المشروع . اسم -
 ستشاري أنها ضرورية .إلمعلومات أخرى يرى ا أي -
سببيتم توزيببع عالمببة الخبببرات المتخصصببة علببى المشبباريع األربعببة  فببي  -

( عالمببات لكببل مشببروع  5بواقببع ) العطباءووثببائق  تمجبال إعببداد الدراسببا
 وحسب مالئمتها ومطابقتها لعناصر المشروع موضوع العطاء.

 -يتم توزيع عالمة المشروع على النحو اآلتي : -
 عالمات (4)  المشروع المشابه من حيث النوعية 
  عالمة    (1 )    توثيق المشاريع 

          
مكونات المشروع المماثل الفني وصذ مقارن بين  العرضيتضمن  أن (3-1/3)

 .ستشاري وبين مكونات هذا العطاء وبشكل واضي ودقيقإلمن قبل ا المسمى
 

 صبباحبالفنببي شببهادات بهببذه المشبباريع صببادرة عببن  العببرضيرفببق ضببمن  أن (3-1/4)
(   1/2-3فببي البنببد )  المبينببة تتضببمن المعلومببات  موثقببة حسببب األصببول  العمببل
سبتكون معرضبه مثل هذه الشهادات   تتضمنال  التيبأن العروض  علماً ،   أعاله

لإلستبعاد وإذا لم يتمكن اإلستشاري مبن تقبديم شبهادات مبن صباحب العمبل لبه أن 
 .يرفق صورة عن العقود والشروط المرجعية الخاصة بهذه المشاريع

 
 المفببوضمببن قبببل الشببخي  المقدمببةأن يببتم التوقيببع علببى كافببة الوثببائق  يتوجببب (3-1/5)

بالخبباتم الرسببمي  مختومببةستشبباري وان تكببون هببذه الوثببائق إلعببن ا نيابببةبببالتوقيع 
 ستشاري   .إلل

 
 المقترح للعمل على المشروع الفني  لجهازل ةالخبرات المتخصص( 3-2)

(  رابعبباً عالمببة ( : وكمببا هببو مطلببوب فببي البنببد )  61) الحببد األعلببى لعالمببة التقيببـيم 
 الالحق .
بببين فببي عرضببه الفنببي أسببماء ومببؤهالت يطلببب مببن اإلستشبباري أن ي (3-2/1)

والخبرات المتخصصة للجهباز الفنبي المقتبرح لعمليبة تقبديم الخبدمات 
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االستشبببارية مبببن كافبببة االختصاصبببات المالئمبببة لطبيعبببة المشبببروع 
 -موضوع العطاء وبحد أدنى كما هو مبين الحقاً موضحاً ما يلي :

 
 تحديد مهمة كل شخي من أفراد هذا الجهاز . -
 الوظيفي لكل شخي . المسمى -
 الخبرة العامة للشخي . -
 الخبرة المتخصصة للشخي وخبراته في المشاريع المماثلة. -
 توثيق الخبرات ) متطلب واجب للمرور ولبن يبتم احتسباب أيبة -

خببببرات غيبببر موثقبببة وسبببيتم األخبببذ فقبببط ببببالخبرات الموثقبببة 
 الواضحة والمقنعة .

مبينببباً تببباريخ  عبببدد سبببنوات العمبببل ضبببمن كبببادر اإلستشببباري -
 مباشرته العمل لدى مكتب اإلستشاري .

أن يتم إرفاق الوثبائق الثبوتيبة التبي تبدعم المعلومبات المقدمبة مبن أي  (3-2/2)
 فرد من أفراد الجهاز الفني .

علببى المتقببدم للببدعوة أن يأخببذ بعببين اإلعتبببار أنر تسببمية أي فببرد مببن  (3-2/3)
فببي المكتببب الببداعم للمشببروع أفبراد الجهبباز الفنببي الببدائم العامببل لديببه 

موضوع العطاء في عرضبه الفنبي والبذي سبيتم تقيبـيم عرضبه الفنبي 
باإلستناد إلى خببراتهم المتخصصبة ، هبو بمثاببة إقبرار منبه بباإللتزام 
الكامل بإستمرارية هؤالء األفراد بالعمل لديه طوال مبدة العطباء ولبن 

لقصبوى ووفقباً يقبل منه إسبتبدال أي مبنهم إالر فبي حباالت الضبرورة ا
لقناعة صاحب العمل وموافقتبه الخطيبة علبى أن يكبون الببديل مطابقباً 

 تماماً لألصيل المستبدل .
 

 عالمةWork Plan & Methodology(15 ) المنهجية وخطة العمل : (3-3)

 
 سيتم توزيع عالمة هذا البند بناء" على ما يلي :

 عالمة( 5)مدى تفهم اإلستشاري لطبيعة العمل المطلوب . -1
توزيببع المهببام المطلوبببة مببن اإلستشبباري علببى اإلختصاصببات المطلوبببة وتحديببد مببدة  -2

عمببل كببل منهببا ومببدى ونوعيببة مسبباهمة كببل إختصبباي فببي العطبباء وصببوالً لتحقيببق 
 عالمة( 5الهدذ المطلوب منه.)

 عالمة( 5تقديم برنامج عمل زمني لتنفيذ مراحل العطاء .) -3
 
 
 

 العام نطباعإلا(  3-4)
 

 عالمات ( 5لعالمة التقييم  األعلى)الحد  
المقدمة من  نطباع العام وفقاً لسالمة تقديم العرض الفني وصحة المعلوماتإلا تقييم سيتم

 لتزامه بالمتطلبات األساسية للتقييم الفني .إو ستشاريإلا



24 

 

 

 اإلختصاصات المطلوبة : :   اً رابع
 

 بخببببرة متخصصبببة فبببي مجبببال تقبببديم  (عالمبببة31) المشبببروع /خبيرفبببي النقبببل العبببام  مبببدير
 عاما 21االستشارات الفنية واعداد الدراسات الفنية للنقل ال تقل عن 

  بخببببرة متخصصبببة فبببي مجبببال تقبببديم االستشبببارات القانونيبببة  (عالمبببة 21) مستشبببار قبببانوني
 عاما 15وتصميم العقود واالتفاقيات ال تقل عن 

  بخبببببرة متخصصببببة فببببي مجببببال تقببببديم االستشببببارات الماليببببة  (عالمببببة 11) مستشببببار مببببالي
 عاما 15ودراسات الجدوى االقتصادية والمالية ال تقل عن 

 
 

يطلبببببب مبببببن اإلستشببببباري تقبببببديم السبببببير الذاتيبببببة مفصبببببلة لجميبببببع الكبببببادر المقتبببببرح 
للمشبببببروع متضبببببمنة جميبببببع الدراسبببببات والمشببببباريع التبببببي قببببباموا بالمشببببباركة فيهبببببا 

 -المات لكل شخي كما يلي :وإعدادها وسيتم توزيع الع
 % من العالمة للخبرة العامة .21 -أ
 % من العالمة للخبرة المتخصصة .81 -ب

 

 :واإلحالة تقييم النتائج:   اً خامس
 ال يحق لإلستشاري الحصول على نتائج التقيـيم الفني لهذا العطاء . -1
تقيـيماً عاماً له ببل تعتمبد ال تعتبر نتائج التقيـيم الفني لإلستشاري في هذا العطاء  -2

 ألغراض هذا العطاء فقط .
% 31% من العالمة النهائية للتقيبـيم الفنبي لالستشباري ويعطبى 71يتم إعطاء  -3

 من العالمة للتقيـيم المالي .
 -مالي ( وفق المعادلة التالية : –يتم إحتساب العالمة النهائية ) فني  -4

 %71×    اإلستشاري الفنية عالمة العالمة النهائية لإلستشاري =
 أعلى عالمة فنية               

 

 % 31× أقـل األسعــار المتقدمـة   +       
 السعر المقدم من االستشاري     

 
سببببيتم إحالببببة العطبببباء علببببى االستشبببباري الببببذي يحصببببل علببببى أعلببببى عالمببببة                    -5

 مالية ( بموجب المعادلة المذكورة أعاله . –) فنية 
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 (0ملحق االتفاقيه رقم )
 

 واجبات االستشاري 
 

 األسباب الموجبة  . أ

 
تخطيط وتنظيم وتطوير نظام نقل بري تماشيا مع رسالة هيئة النقل البري المتمثلة ب

 المعايير الدولية.إقتصادي ومنافس يواكب خطط التنمية الشاملة ويتوافق مع أفضل  متكامل،

فقد قامت الهيئة باستكمال اعمال دراسة المخطط الشمولي لمحافظة جرش وترغب 
الهيئة بتنفيذ هذه المخرجات على ارض الواقع بما يحقق رؤية الهيئة بالوصول الى نظام 

فعال، متطور، وآمن يساهم في النمو االقتصادي، واالستقرار البيئي ويعزز الدور نقل عام 
 مي والموقع االستراتيجي لألردن.اإلقلي
 

 واجبات االستشاري  . ب
االستشارية الالزمة لضمان تنفيذ مخرجات الدراسة يتطلب من االستشاري تقديم الخدمات 
 اعاله على احسن وجه وبمهنية عالية

 
 بحيث يتضمن العمل المراحل  التالية:

 
 تشمل ما يلي والمرحلة األولى: المرحلة االستطالعية  

دراسة المخطط الشمولي لمحافظة جرش والذي تم تنفيذها من قبل مراجعة نتائج  .1
 الهيئة وتعتبر جزء ال يتجزء من اعمال العطاء 

 مراجعة التشريعات الناظمة لعمل المشيلين والصادرة عن الهيئة   .2

 وضع خطة زمنية واضحة لتنفيذ المخرجات على ارض الواقع . .3

ضمنة تقرير بمخرجات المراجعة و خطة زمنية تسليم ورقة العمل االولى والمت .4
 واضحة لتنفيذ المخرجات على ارض الواقع

 

 وتشمل ما يلي اعداد نماذج العقود/االتفاقيات مع المشغلينالمرحلة الثانية : مرحلة 

 يتعين على االستشاري في هذه المرحلة ان يقوم بالتالي :
الالزمة مع المشيلين بما يشمل على اعداد نماذج العقود/االتفاقيات التشييلية  .1

 سبيل المثال ال الحصر:

 اليات  الدعم المالي )ان وجد للخطوط غير المجدية اقتصاديا(  .أ

 مستوى الخدمة المطلوب .ب

 مواصفات الباصات .ت

 الخطة التشييلية .ث

 العقوبات .ج

 تسليم ورقة العمل الثانية والمتضمنة تقرير بنماذج العقود/االتفاقيات مع المشيلين. -2
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 وضع اليات المتابعه لضمان حسن تنفيذ العقود.المرحلة الثالثة : مرحلة 

 وتشمل هذه المرحلة 
 اليات المتابعه لضمان حسن تنفيذ العقود من الناحية التشييلية  -1
 اليات المتابعه لضمان حسن تنفيذ العقود من الناحية الماليه -2 
 باليات المتابعة مع المشيلين.تسليم ورقة العمل الثالثة والمتضمنة تقرير  -3

  
 
 

 عدد النسخ لكل مرحلة:
 مطبوعة وعلى شكل أقراي مدمجة. كل ورقة عمل( نسخة من 11)    - 1
 
 
 االعتبارات العامة  -ج
 
 دراسة المخطط الشمولي للنقل العام جزء ال يتجزء من الدراسة-أ 
 جزء ال يتجزء من الدراسةالتشريعات الصادرة عن الهيئة -ب
التزام االستشاري بالمحافظة على سرية المعلومات والنتائج والتوصيات ويطلب من  -ج

 االستشاري ان يرفق مع عرضه المالي اقراراً منه بذلك .
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 (3رقم ) العقدملحق 
  األداءنموذج كاالة حسن 

 الكفالة : 
 

 كفالة بنكية 
 

 السيد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري , باإلضافة لوظيفته . 
 

 تحية طيبة و بعد ،، 
 

علببببببى طلببببببب العميببببببـل ............................................ يكفببببببل بنببببببـك  بنـببببببـاءً 
             .......................................... فــببببـرع )             ( العميببببل المببببذكور أعبببباله بمبلببببق   

)             ( دينبببببببببببببببببباراً ، كفالببببببببببببببببببة حسببببببببببببببببببن تنفيببببببببببببببببببذ عطبببببببببببببببببباء رقـببببببببببببببببببـم                                                       
  فذذي جذذرش للمخطذذط الشذذمولي للنقذذل العذذامبتنفيذذذ مخرجذذات المرحلذذة الثانيذذة  )           ( الخبباي

ولياية تــاريخ   /   /        وتجبدد هبذه الكفالبة من تاريـخ    /   /                            لمدة 
غير المشروطة تلقائياً لحين ورود كتباب إليباء مبن الهيئبة ، وبطلبب مبن مبدير عبام هيئبة تنظبيم 
النقل البري ودون الحصول على موافقة العميل على التجديد وتبقى هذه الكفالبة سبارية المفعبول 

 ما بقيت لدى هيئة تنظيم النقل البري. 
 

ونتعهد بدفع قيمة الكفالة البيكم عنبد اول مطالببة خطيبة مبنكم ، وببالرغم مبن حصبول ايبة 
 معارضة أو ممانعة من العميل ) المكفول ( لعدم دفع قيمة هذه الكفالة.
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 ( 2رقم )  العقد ملحق
وجميع  وثائق العطاء االخرىالخدمات االستشارية خالصة بدالت أتعاب   

 
    السعر  

 الرقم الوصذ الوحدة فلس دينار 

 بالمقطوع بالمقطوع __  
شامالً  الخدمات االستشاريةبدالت أتعاب اعداد 

 الضريبة على المبيعات 

1-  

 المجموع رقماً )                  ( دينار
 

 دينار                                        المجموع كتابه 

 

( )                                                        -:اسم االستشاري    
 
 

 -:الوظيفه                        :  المفوض بالتوقيع 
 
 
 

 خاتم وتوقيع االستشاري
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 (5ق العقد رقم)ملح

خرىألاقرار متعلق بالدفعات إ   

 

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

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

…………………………………………………………………………………………….……… 
ة مادلام هذه أحكا( وعمال  ب0)ع  تلخدماعقد ال  روط العامةشلا نم( ف-40) مقر ة داما قد اطلعنا على ما ورد تحت الننأ
أو غيرها ء الكلو ا لاتعأو أ تراشاستالال أتعا أو تالو لعمميع ابة فيهر ل نقوصاأل حسل موقعلنا من قب ا  عوقم فق إقرارا  نر 

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

علق تا يميف كلهم، وذيلثممأو أي من موظايهم أو وكالئهم أو  اريين من الباطن أو نيابة  عنهمتشاسبل ق نم عنا أو بة  يان
 أو اريشستحالة على االأو اإل اهسنا/ المزاودة  صةاقلمنا عملية د أوبتنايذ هذا العق ةصاض الخو ر عيم الدقتى لإدعوة لبا

 .فعال  ه ذايأةل تنن م أود عقالم ابر إلي ر ةتتي ات الوضاالما
ثال وصاا  ملا ليبعلى سي ذلك ما فب تاعفد أي دو ةو  نلى الاريق األول على الاور عيا  إونتعهد بأن نقدم تصريحا  خط كما

 يقالار  اميق ىلق عونوافا مك ال  ث أو دحيما أيه لدفعا باإلزامن خيار ت بالدفع أو ناامقي خيك بتار وذل لسبل هذه الدفعاتماصال  
دة ) املبأحكام ا انلل من قبال خإ وأاله حال حدوث أي مخالاة عمشار إليها ألا  ةداملا تحت ةنيبملاةراءات اإل ذخاتبال واأل 
 ما ورد في هذه المادة. تنايذ كلب زملتنو  ها( من 0/ف/40

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

دفعات الممنوعةلبا قرار متعلقإ  

 
 

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

 
نرفق  ةداملا ههذ أحكامب ال  معو  ،(0( من الشروط العامة لعقد الخدمات )ع/ن40ة )دامت الحد تر و ا على م ناا قد اطلعننأ
ال أتعأو ت رااشتاس العأت وأموالت نت عكا ء  او س ل بامبدفع أي  قمن لمبأننا فيه قرار موقعا  من قبلنا حسل األصول ، نقر إ

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

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

 .ال  عستشاري أو المااوضات التي تةري إلبرام العقد أو من أةل تنايذه فالا
 

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

 .  ايذهنأو ت هديدمتو أبتعديل هذا العقد أو تةديده 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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

 

 .…………………………………………………بوظياةالعمل لديهم  على   …………………………

 

األعمـال المطلوبـة فـي حـال ةـرى إحالـة العطـاء علـى  لتنايـذ...................................... ولكامل المـدة المحـددة أو الالزمـة  مشروع في

 المكتل .

 

  المهندس    توقيعبالتوقيع من الشركه                                              المفوض توقيع
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 العطاءات الحكومية المحالة   -(    0رقم )  لةدو
 

يطلب من جميع المكاتب والشركات واالستشارية المشاركة بهذا العطاء تعبئة حجم التزام المكتب أو الشركة عن العطاءات 
 عليها كما هو مبين أدناه : الحكومية المحالة

 
تاريخ إنجاز العمل 

 المتوقع
 

مدة العطاء 
 األصلية

 
 المباشرةتاريخ 

 
 سم صاحب العملإ

 
نسبة حجم االلتزام 

 الحالي بالدينار

 
 سم العطاءا  رقم و 

 
 سلسلت

   نسبة اإلنجاز لتاريخه    

       
      
      
      
      
      

 مالحظات:
 كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضًا للرفض                ¦

 أشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل مسؤوليتها بالكامل    
  إذا كان النموذج ال يكفي ، يمكن إرفاق صورة عنه .   ¦

 المفوض بالتوقيع : اسم               
                                    

 التوقيــــع والخاتم :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


