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 (2019/  51شروط دعوة العطاء المركزي رقم )
 لغايات إنشاء ووثائق عطاء التنفيذ الخاص بإعداد الدراسات والتصاميم

 التدريب المهني لمؤسسةمشاريع تابعة 
 

ـــدعا المكاتــب الهندســية و  أوال: الشــركات االستشــارية المؤهلــة لــدا دائــرة العطــاءات الحكوميــة  ــي م ــال األبنيــة ُت
 للمشاركة بهذا العطاء.والمصّنـفة لدا نقابة المهندسين األردنيين 

 
 لـوصف العم ثانيًا:

 مباني تابعة لمعهد التدريب المهني كالتالي:إعداد وتقديم الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ إلنشاء 
 إربد لإلناث –مشغل انتاج طعام /معهد التدريب المهني   -1
شـــاملة عناصـــر الحركـــة الرأســـية واال قيـــة وال ـــدران الداخليـــة والخار يـــة وايـــة  2م (250) تقريبيـــةبمســـاحة  

، وبحيـث يـو ر كا ـة  إربـدمحا ظـة / حقـل الزبـل( 1( حـوض رقـم )703)علا قطعة األرض رقم خدمات اخرا 
 ضــمن قطعــة االرضبــ ن القاعــة المطلوبــة هــي علمــًا  الوظيفيــة االسترشــادية المر قــة اتواالحتيا ــ المتطلبــات

    . إربد لإلناث –المنش  عليها معهد التدريب المهني 
 المفرق –قاعة متعددة األغراض   -2

ات شاملة عناصر الحركة الرأسية واال قية وال دران الداخلية والخار يـة وايـة خـدم 2( م450بمساحة تقريبية )
، وبحيـث يـو ر كا ـة  المفـرق/ محا ظة المفرق الشمالي( 2( حوض رقم )706اخرا علا قطعة األرض رقم )

 .المتطلبات واالحتيا ات الوظيفية االسترشادية المر قة 
 إناث حكما –ريب المهني دمعهد الت  -3

سـوية ، ارضـي ، اول حيث أن المبنا المطلـوب عبـارع عـن ثـوث طوابـق )ت 2( م2700بمساحة تقريبية كلية )
شــامل عناصــر الحركــة الرأسـية واأل قيــة وال ــدران الداخليــة والخار يــة بـع متــر مر  900( ومسـاحة  كــل طــابق 

محا ظـة إربـد، وبحيـث يـو ر كا ـة  / البلـد(/3( حـوض رقـم )701وأية خدمات اخـرا علـا قطعـة األرض رقـم )
 المتطلبات واالحتيا ات الوظيفية االسترشادية المر قة.

 
مــا ويشــمل العمــل إعــداد وت هيـــز كا ــة المخططــات ووثــائق عطـــاء التنفيــذ لئعمــال المعماريــة واإلنشـــائية ك

( وأنظمـة التد ئـة والتهويـة والتكييـف وأنظمـة color-schemeوالكهربائية والميكانيكية شاملة الخطة اللونيـة )
طفاء الحريق واالتصـاالت وأنظمـة  الحاسـوبشـبكات و  اإلخـوء الصـوتيو مراقبـة ال مـةنظأو  وأنظمة الـري إنذار وا 

باإلضـا ة إلـا أعمـال  الكهربائيـةوكا ـة األنظمـة  الطاقة المت ددة وأنظمة العرض والصـوت والطاقـة االحتياطيـة
ضــمن المبنــا و ــي الســاحات الخار يــة وكــذل  الموقــع العــام مــن ســاحات ومواقــف للســيارات باألعــداد الوزمــة 

ياع وأعمال الصـرف الصـحي وتصـريف ميـاع األمطـار... ألـي وتقريـر األثـر وغرف للحراسة وخزانات الم األسوار
 وكل ما هو ضروري إلن از العمل علا أكمل و ه. والدراسة المرورية البيئي
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 علا أن تشمل أعمال الدراسة ما يلي:
 أعوع. روعاستخدام المواد الصديقة للبيئة  ي إنشاء المش .1

استغول الطاقة الشمسية  ي تو ير يير دليل األبنية الخضراء كذل  و اإللتزام بإعداد التصاميم و ق معا .2
أمكن و لزم وكفاءة العزل الحراري وتو يه المباني )اإلضاءة والتهوية( حيثما  المبناالمياع الساخنة و كذل   ي تد ئة 

، إنتاج الكهرباء  LED وحدات إنارةتبعا للموقع ال غرا ي ومراعاة استخدام األنظمة الكهربائية المو رة للطاقة )
 (.بالخويا الكهروضوئية وغيرها من األنظمة

 استخدام مواد سهلة الصيانة و ذات ديمومة عالية  ي المباني تتناسب واالستخدام. .3

األرض وأبعاد  ةإعداد وتقديم الدراسات والتصاميم بحيث تراعي البيئة المحيطة، مناخ المنطقة، طبوغرا ي .4
ض، بحيث يشمل كا ة المتطلبات وتحقق متطلبات المديرية العامة للد اع المدني وحدود وتنظيم قطعة األر 

 ونقابة المهندسين األردنيين وأية  هة معنية بالخصوص وحسب األصول. 

 ت مين مظوت  ي الساحات وبالتنسيق مع المهندس المتابع. .5

ودر ات الحرارة وكذل  األخذ بعين  ت كيد مراعات التصميم المناخي للمناطق المختلفة من حيث األحوال ال وية .6
 اإلعتبار األلوان المناسبة لكل مناخ.

ال يقع ضمن م را سيول مياع أو قرب الم را أو تمر به  المبانيالت كد من أن الموقع المخصص إلنشاء  .7
 سيول.

 . المشاغلااللتزام بالمعايير التصميمية لتصميم أبنية  .8
 مراجعات صاحب العمل .ًً  يومًا تقويميًا شاملة خمسة وستون( 65المدة المحددة للدراسة )
 -موحظات:

  تكون أسعار االستشـاري الـواردة  ـي االتفاقيـة شـاملة زيـارات الموقـع وأيـة أعمـال تمهيديـة لتغطيـة تكـاليف إزالـة العوائـق
 والدخول إلا الموقع لتنفيذ أعمال الدراسات المساحية وأعمال استطوع الموقع.

 ــــادة المســــاحات التصــــم ــــة صــــاحب العمــــلزي ــــا موا ق ــــات وبحا ــــة إل ــــادة كمي نمــــا زي ــــًا وا  ــــرًا تغييري ــــر أم  يمية ال يعتب
 (.3/6/2015تاريي  36/1/24945الخطّيـة )الوزير( بعد المرحلة األولا وحسب التعميم الصادر رقم )

  عـداد وتقديــم مخططــات (ان و دت)علا االستشاري الكشف علا  ميـع المبـاني القائـمة  ي الموقع  لهـا (as built) وا 
( مـن هـذع 2لغاية ا راءات التراخيص وذل  ضمن اعمـال المرحلـة االولـا )االسـتطوعية( الـواردة  ـي ملحـق العقـد رقـم )

 االتفاقية.

 لخار ية وأية خدمات ضرورية المساحة المقترحة شاملة لمساحات عناصر الحركة الرأسية واأل قية وال دران الداخلية وا
 ت المبنا .أخرا الزمة لمتطلبا

 ( يوما65مدة العمل المحددة لوتفاقية ) تقويميا شامو مرا عات صاحب العمل. 

 ،المعنية،  البلدية علا االستشاري التنسيق مع ال هات المعنية لتثبيت حدود االراضي من خول )دائرة االراضي
ود االراضي المخصصة ( وبالتنسيق مع مساحي هذع الوزارة بخصوص حدالتدريب المهني)المؤسسة المعنية 

 موضوع البحث. للمشاريع

 لغايات تصديق  من مسؤولية االستشاري الحصول علا الموا قات المبدئية من البلدية المعنية علا المخططات األولية
 المخططات والسير با راءات الترخيص الحقا من قبل المال .

  لة باسعار العطاء وتشمل قيام المستشار بد ع كا ة تكون االعمال التالية من التزامات المستشار التعاقدية ومشمو
الرسوم والمصاريف والتكاليف والضرائب ..الي المترتبة علا ذل  ،حيث يقوم صاحب العمل باصدار المخاطبات 

 -الوزمة لل هات صاحبة العوقة:
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يمية والبيانات مرا عة ال هات المختصة للحصول علا سندات التس يل ومخططات األراضي والمخططات التنظ -1
التغييرية واالحداثيات للقطعة والت كد من حدوث أية ا رازات حديثة أو تغييرات تنظيمية علا القطعة والسير 

 با راءات التحويل من ا رازات مؤقتة الا ا رازات دائمة ان و دت.
لق بذل  بحيث يكون تثبيت حدود قطعة األرض علا الواقع ومن خول مساح مرخص وتقديم تقرير المساح المتع -2

 مصدق من دائرة األراضي والمساحة .
مرا عة ال هات التنظيمية  يما يخص أي إ راءات تتعلق بقطعة األرض من حيث تعديل صفة اإلستعمال  -3

واالرتدادات و/أو توحيد قطع األراضي و/أو أية اقتطاعات الزمة والحصول علا اخر التعديوت علا القطعة ان 
يص مشاريع، طريق ...(أو احداث شارع ، طريق أو تعديل مسار) شارع ، أو طريق( ،شامو و دت سواء )تخص

 تقديم كا ة الخدمات الهندسية والمساحية والمخططات الوزمة. 
القيام ب عمال الر ع المساحي لكامل مساحة قطعة األرض مع تثبيت كا ة المنشآت واألبنية والخدمات القائمة  -4

كوابل أرضية أو هوائية وخطوط تصريف الصرف الصحي وحفر التفتيش وعبارات قنوات من أعمدة كهرباء و 
تصريف مياع األمطار وم اري السيول واألش ار بكا ة أنواعها وتحديد نوعها وعمرها والمخاطبة بش ن االش ار 

 الحر ية المعمرة للتمكن من اتخاذ اال راءات .
 القطعة العتمادها  ي التصاميم.الحصول علا برو ايوت الشوارع المحيطة ب-5
 التنسيق مع ال هات المعنية اليصال الخدمات ) مياع، صرف صحي، كهرباء وغيرع للموقع( . -6
اذا كان تاريي انشاء األبنية القائمة والغير مرخصة إن و دت يتطلب مصادقة من المديرية العامه للد اع المدني  -7

عامة للد اع المدني والكشف علا هذع المباني واعداد المخططات ي ب علا االستشاري مرا عة المديرية ال
 والوثائق الوزمة العادة ت هيلها لتحقيق متطلبات الد اع المدني لها لغايات الترخيص.

أعمال استطوع الموقع تشمل  ميع االعمال التمهيدية للوصول الا الموقع من تمهيد وشق ممر لوصول اليات -8
 زم من عمل  تحات باألسوار .... الي ،واعادة الوضع الا ما كان عليه. حص التربة مع ما يل

المشاركة  ي الل ان المعدة لتسليم الموقع للمشروع )االحداثيات، النقاط المر عية ،الحدود واية امور اخرا -9
 ارة.ب عمال التنفيذ وكذل  التوا د عند زيارة الموقع حسب تاريي الزي المباشرة الزمة( للمقاول عند 

من مسؤولية االستشاري الكشف علا الموقع أثناء مرحلة التنفيذ  ي حال تم الطلب منه ذل  وبالتنسيق مع -10
  هاز االشراف ومهندس االتصال المتابع.

أن يقوم االستشاري بتعديل كا ة المخططات الهندسية و داول الكميات بحيث تتضمن أية مست دات علا  -11
 ي الفترة الزمنية من اعداد الدراسات والتصاميم الا طرح عطاء التنفيذ للمشروع موضوع الموقع قام بها المال  

 البحث.
 االلتزام بتعميم معـالي وزير االشغال العامة واالســكان الـــــوارد بمو ـب كتـابه -12

 المتضمن ضرورة تضمين مخططات ووثائق 19/7/2014( تاريي  4/100/1/32864رقـم)       
 عطاءات التنفيذ لكا ة مشاريع االبنية التي يتم اعدادها ما يلي:      

  صورة حديثة عن كل من سند التس يل ومخطط االراضي ومخطط الموقع التنظيمي ووضعها ضمن لوحة
 خاصة  ي المخططات الهندسية للمشاريع.

 . البيان التغييري واحداثيات نقاط حدود قطعة ارض المشروع 
 ال الر ع المساحي.النقاط المر عية العم 
 .برو يوت الشوارع القائمة المحيطة بالموقع قيد الدراسة 

علا االستشاري تقديم دراسة مرورية ضمن أعمال المرحلة االولا بخصوص موقع المشروع ودراسة ت ثير   -13         
 ) ي حال تم طلبها(.  أعداد السيارات الخاصة بالمشروع ال ديد علا الحركة المرورية



5                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                

 التدريب المهني لمؤسسةمشاريع تابعة اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات إنشاء 

 

 . ) ي حال تم طلبها( علا االستشاري تقديم دراسة بيئية للمشروع -14  
يحق لصاحب العمل الغاء اي عمل من االعمال الواردة خول مرحلة اعداد الدراسات والتصاميم دون ان يترتب   -15   

 علا ذل  اي مطالبات مالية او زمنية للمستشار المصمم.
 وصف الخدمات الهندسية ثالثا": 

( وا بــات االستشــاري أثنــاء مراحــل الدراســات والتصــميم لمشــاريع األبنيــة والمتطلبــات 2لحــق االتفاقيــة رقــم )حســب م 
 المر قة معها للعطاء .

 
 طريقة تقديم العروض  رابعاً":
م يحتوي العرض المالي ويكتب عليه "العرض المالي"، ويكتب علا هذا المغلف العطاء رق  ي مغلف مغلق تقدم العروض       

مشاريع تابعة لمؤسسة التدريب إنشاء  تلغاياالدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ بإعداد الخاص  (2019/  51)
 .المهني
 -ي ب أن يشتمل العرض المالي علا :  (4-1) 
 

 ( .1تقديم العرض المالي علا النموذج المخصص  ي اتفاقية الخدمات الهندسية )ع  -
ردة  ي العرض المالي شاملة ألية رسوم أو ضرائب نتي ة العمل  ي أن تكون األسعار الوا  -

  بما  يها الضريبة العامة علا المبيعات االتفاقية
  .علا المناقص تقديم نسخة الوثائق األصلية كاملة وبحيث تكون موقعة منه ومختومة بخاتم المكتب (4-2)
 والتوقيع عليه  وساء االختصاص المر ق مع الوثائق يطلب من االستشاري تعبئة نموذج شهادة مطابقة رؤ (  4-3) 

 . الماليوختمه بخاتم المكتب وار اقه مع العرض 
يطلب من المكاتب الهندسية والشركات االستشارية تبليغ دائرة العطاءات الحكومية عن أي تغيير يطرأ علا  (4-4)

هندسية وبخوف ذل  سيتم حرمان كوادرها الفنية الرئيسية بعد شراء وثائق أي عطاء من عطاءات الخدمات ال
 المكتب الهندسي أو الشركة االستشارية من المشاركة بالعطاء .

يطلب من االستشاري تضمين وثائق العطاء البنود الوزمة العمال السومة العامة واألمن وحماية البيئة وتحديدها  (4-5)
ومة العامة واألمن وحماية البيئة ووضع والت كيد من خول وثائق العطاء علا أن يقوم المقاول ب ميع أعمال الس

من عقد المقاولة للمشاريع  1-64و  1-19االسي ة واإلشارات التحذيرية للمشاريع عمًو ب حكام المواد 
  .اإلنشائية

تعتمد الشروط  (1الشروط الخاصة التفاقية الخدمات الهندسية العداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء )ع (4-6)
خاصة باالتفاقية وأن ما يرد  ي هذع الشروط من إضا ات أو تعديل علا مواد الشروط العامة التالية كشروط 

التفاقية الخدمات الهندسية يعتبر سائدًا ويؤخذ به بالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يعدل علا تل  المواد وقد 
 اعتمدت نفس أرقام مواد الشروط العامة التفاقية الخدمات الهندسية . 

  والمتعلقة   ( 1عطاء )عالالدراسات والتصاميم ووثائق  إلعدادمر ق الشروط الخاصة التفاقية الخدمات الهندسية   (4-7)     
 ( .6( وملحق رقم )5( وعلا االستشاري التقيد بما  اء  يها وبخاصة ملحق رقم )22( ورقم )1بتعديل المواد رقم )

الدراسات والتصاميم ووثائق  إلعدادالتفاقية الخدمات الهندسية  يطلب من االستشاري التقيد بالشروط الخاصة (4-8)
 -( والمتضمنة )المر قة مع وثائق العطاء( :1العطاء )ع
 التعاريف -( 1تعديل المادة  ) -أ 
 أحكام عامة  -( 22تعديل المادة )  -ب 
 ( إقرار متعلق بالد عات األخرا 5ملحق رقـــم )  -ج 
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 ار متعلق بالد عات الممنوعة( إقر  6ملحق رقـــم )  -د 
 

 ضرائب أخرا  علا المناقص أن يكون سعرع شامًو لكا ة الرسوم والضرائب والضمان اال تماعي وأية رسوم و/أو  (4-9)
رسال نسخة  (4-10)     من هذا    علا المناقص القيام بتكليف األ هزة الفنية بالوا بات والمسؤوليات المناطة بها خطيًا وا 

 . صاحب العملإلا التكليف 
 
 

لن يتم إحالة العطاء علا االستشاري الذي يفقد ت هيله الصادر بمو ب تعليمات ت هيل المكاتب الهندسية  (4-11)
أو يصدر بحقه قرار بالحرمان من المشاركة بالعطاء خول الفترة ما بين  2013والشركات االستشارية لسنة 

المقدم من االستشاري من  حالة ، وبناًء عليه سوف يستبعد العرضتاريـي إعون طرح العطاء وتاريي قرار اإل
المشاركة بالعطاء ، دون أن يكون لوستشاري الحق باالعتراض أو بالر وع علا صاحب العمل أو دائرة العطاءات 

 ب ي مطالبة مالية أو قانونية.المختصة 
أن يترتب عن هذا اإللغاء أية مطالبات مالية أو  يحق لصاحب العمل إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون( 4-12) 

 قانونية ألي من المشاركين بالعطاء .
 -ي ب علا االستشاري تعبئة ال داول التالية :( 4-13)

 العطاءات المحالة.( 1مر ق  دول رقم ) أ.  
 الوضع المؤسسي .(  2مر ق  دول رقم )  ب.
 .همرؤساء االختصاص ومساعدي(  3مر ق  دول رقم ) ج. 

العمل وعلا ضوء ما تم تقديمه  المستشار أو مدير المشروع إلن از  كفاءة( يحق لصاحب العمل اذا تبين له عدم 4-14)
للمرحلة األولا أن يطلب تغير مدير المشروع المسما قبل االنتقال للمرحلة الثانية أو إنهاء االتفاقية مع 

 ب وحسب شروط االتفاقية خول المرحلة الثانية المستشار اذا استمر  ي تقديم عمل بمستوا غير مناس
 العرض المالي: : خامسا

 لوستشاريين المشاركين بالعطاءسيتم  تح العروض المالية  5-1
 -اسلوب تدقيق العروض المالية: 5-2

 سيتم تدقيق العروض المالية تدقيقًا حسابيًا حسب االسس المتبعة مع االخذ بعين االعتبار ما يلي:       
اذا اورد المناقص خصما  زئيا علـا اسـعار بعـض بنـود االعمـال او كليـا علـا ا مـالي السـعر المقـدم منـه او كليهمـا   5-2-1 

  -سيتم التعامل مع هذا الخصم علا النحو االتي :
قيام  ان تكون المبالغ االحتياطية الواردة  ي وثائق العطاء غير خاضعة للخصم الذي يقدمه المناقص علا عرضه و ي حال - أ

 المناقص با راء الخصم علا المبالغ االحتياطية يتم تصحيح ذل  اصوليًا.
اذا اورد المناقص خصما علا عرضه المـالي كمبلـغ مقطـوع دون تـدوين نسـبة هـذا الخصـم مـن ا مـالي قيمـة العـرض يـتم   - ب

 حساب نسبة هذا الخصم كنسبة مئوية من ا مالي قيمة العرض المالي.

م المقدم منه علا عرضه المالي كنسبة مئوية من قيمة العرض دون تـدوين قيمـة هـذا الخصـم يـتم اذا اورد المناقص الخص - ت
 حساب قيمة هذا الخصم من ا مالي عرضة المالي.

 ي ب ان تتطابق النسبة المئوية للخصم المقدم من المناقص مع قيمة هذا الخصم الواردة  ي عرضه . - ث

لمقـدم مــن المنــاقص وبــين قيمــة هــذا الخصـم يــتم االخــذ بالقيمــة االعلــا لهــذا اذا ورد تنـاقض بــين النســبة المئويــة للخصــم ا - ج
 الخصم.

اذا اورد المنــاقص زيــادة  زئيــة علــا اســعار بعــض بنــود االعمــال او كليــا علــا ا مــالي الســعر المقــدم مــن او كليهمــا  5-2-2
 - سيتم التعامل مع هذع الزيادة علا النحو االتي :
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الواردة  ي وثائق العطاء غير خاضعة للزيادة التي يدونها المناقص علا عرضه و ي حـال ان تكون المبالغ االحتياطية  - أ
 قيام المناقص با راء الزيادة علا المبالغ االحتياطية يتم تصحيح ذل  أصوليا.

إذا أورد المناقص زيادة علا عرضه المالي كمبلغ مقطوع دون تدوين نسبة هذع الزيادة من إ مالي قيمة العـرض يـتم   - ب
 حساب نسبة هذع الزيادة كنسبة مئوية من إ مالي قيمة العرض المالي.

اذا اورد المنــاقص الزيــادة المدونــة منــه علــا عرضــه المــالي  كنســبة مئويــة مــن قيمــة العــرض دون تــدوين قيمــة هــذع  - ت
 الزيادة يتم حساب قيمة هذع الزيادة من ا مالي عرضه المالي.

 المدونة من المناقص مع قيمة هذع الزيادة الواردة  ي عرضه.ي ب ان تتطابق النسبة المئوية للزيادة  - ث

اذا ورد تناقض بين النسبة المئوية للزيادة المدونة من المناقص وبين قيمة هذع الزيادة يتم االخذ بالقيمة األدنـا لهـذع  - ج
 الزيادة.

 -: ة سيتم التعامل مع العروض المالية للمكاتب المؤهلة بتطبيق األسس والشروط التالي  5-3
 سترتب األسعار االمقدمة من االستشاريين ترتيبًا تنازليًا من األكثر الا األقل   -1
سيؤخذ السعر الوسطي لئسعار المقدمة   إن كـان عـدد االستشـاريين المتقـدمين  رديـًا  سـي خذ صـاحب التقـديم الوسـط   -2

ن الوسـط حسـب الترتيـب ويكـون صـاحب التقـديم هو السعر الوسطي أما اذا كان عدد المتقـدمين زو يـًا  يؤخـذ المتقـدما
  0الوسط الثاني )األقل( هو سعر الوسطي 

 من السعر الوسطي .  %30 سيخرج من التنا س كل من يزيد أو يقل سعرع عن   -3
 يستخرج السعر المعدل من األسعار الباقية وذل  ب مع هذع األسعار وتقسيمها علا العدد الباقي .  -4
أعاله  ( 4األقل من معدل السعر المبين  ـي البنـد ) %(10ء علا أقل األسعار الذي يقع ضمن حدود الـ )سيحال العطا  -5

األقـل حتـا لـو كـان  %(10)، و ي حالة عدم و ود مثل هذا السعر تتم االحالة علا السعر األدنـا مباشـرة بعـد حـدود 
 . ( أعه 3)صاحب هذا السعر من الذين تم استبعادهم بمو ب البند 

( أعـوع تعنـي أن السـعر المسـاوي لمعـدل السـعر 5األقل مـن معـدل السـعر ( الـوارد  ـي ) %10إن عبارة )ضمن حدود   -6
 غير مشمولة ضمن هذع الحدود .

 . األسعار المتقدمة للعطاءإذا تعذر تطبيق المعادلة و قًا لهذع األسس تتم اإلحالة علا أقل   -7
 
 

 سادسا : 
   % من إ مالي بدالت األتعاب شامًو ضريبة المبيعات.10سبة تقدم كفالة حسن اإلداء بن

   والفحص االنشائي تحريات اسـتطوع الموقـع -( 10المادة )
 -ب-( 10يضاف إلى المادة )

مـؤهًو لــدا دائـرة العطــاءات الحكوميــة  والفحــص االنشــائي  اســتطوع الموقـع ألعمـالوي ـب أن يكــون االستشـاري المتعاقــد معــه 
ا، ويتحمل االستشاري المصمم مسؤولية أية أخطـاء بالمعلومـات المسـاحية أو  حوصـات التربـة حسـب تعمـيم معـالي ألولبالفئة ا

 ) ملحق العقد رقم )أ( (.2/12/2014تاريي  63/1/54256وزير األشغال العامة واإلسكان رقم 
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 ات الحكومية  دائرة العطاءعطو ة مدير عام                                 
 (   2019/       رقم ) عطـاءالموضوع: ال

 الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ بإعداد  الخاص 
 التدريب المهني لمؤسسةمشاريع تابعة  بانشاء الخاصة

============================================== 
  لفئـــــ   ال/ؤهلـــــ  اـــــن / ـــــ   ا  ن ـــــ ………………………….  نحــــــب / شـــــ     ـــــ    

ن غ    ل/        لعط ء /وضوع ال حـ    ونـنموب  نـح  وقـ ئع العطـ ء  ل/ـ    ـ ب ………….. 
 ش ه لن  لدى دائ ة العط ءات الح و/     زا  ن      ونشح/    /  ال/نؤول   ش  ه ذلك .

 
 العنـــواب :

  قب اله شف  :
  قب الف  س :

 ال   د ا ل ش ونن:
 

 
 مديـــر الشـركــة

 
 

 ظـة: يتم تعبئة هذع الصفحة واعادتها الا الدائرة بواسطة البريد االلكتروني .موح
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 ( 1) ع هندسيةعقد خدمات 
 (  2019/     رقم ) عطـاءالموضوع: ال

 الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ الخاص بإعداد   
 مشاريع تابعة لمعهد التدريب المهني بانشاء الخاصة

                  
 

الدائرة : وزارة االشغال العامة واالسكان 
/................................................................................................................................................ 

 
 : صاحب العمل : الفريق األول .....................................................

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

  
 د : ـــــتاريي توقيع العق .....................................................

  
 :العقــــــد دة ــم .....................................................

  
 :المقبولــــة قيمة العقد  .....................................................

 
 د ن  ا  ل    وب ش خ   خ/ن  ون عوب(  75) 

 /مشروعـرـقيمة غرامة الت خيــ
 :ضمن العطاء
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 (1عقد خدمات هندسية )ع
 الفهرس

 

 رقم الصفحة الموضــوع
 12        الفهـــرس
 13         العقداتفاقية 

 15 الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية
 15       التعاريف -( 1المادة )
 16    وصف العمل  ي نطاق العقد -( 2المادة )
 17     لمعتمداناللغة والقانون ا -( 3المادة )
 18      الضرائب والرسوم -( 4المادة )
 18      األداءكفالة حسن  -( 5المادة )
 18       األداءمستوا  -( 6المادة )
 18   المباشرة ، مدة العمل ،سريان العقد -( 7المادة )
 19      وا بات االستشاري -( 8المادة )
 19     يةالتنازل والعقود الفرع -( 9المادة )
 19      استطوع الموقعتحريات  -( 10المادة )
 19     اإلضا ية واألعمالالتغييرات  -( 11المادة )
 20    التقصير من  انب االستشاري -( 12المادة )
 21    إنهاء العقد من قبل صاحب العمل -( 13المادة )
 22    العقد من قبل االستشاري إنهاء -( 14المادة )

 22     مسؤوليات صاحب العمل -( 15مادة )ال
 22       مراحل ومدد العمل -( 16المادة )
 23        األتعاببدل  -( 17المادة )
 23      تدريب موظفي صاحب العمل -( 18المادة )
 23   تسوية الخو ات بين صاحب العمل واالستشاري -( 19المادة )
 24  تعديل التشريعات -( 20المادة )
 24       االخطارات العدلية -( 21المادة )
 24        عامة أحكام -( 22المادة )
 27       إقرار المخالصة -( 23المادة )
 27        اإلشعارات -( 24المادة )

 28   ال دول الزمني لمراحل الدراسات -أ (  - 1ملحق العقد رقم )
 29     األتعاببدالت  -ب(  - 1ملحق العقد رقم )

 30        نموذج كفالــة السلفـــة
 31 مراحل الدراسات       أثناءوا بات االستشاري  -( 2ملحق العقد رقم )
 42     األداءنموذج كفالة حسن  -( 3ملحق العقد رقم )
 43 التصاميم  إعداداالستشاري  ي مرحلة  أتعابخوصة بدل -(  4ملحق العقد رقم )
 45         (   إقرار متعلق بالد عات األخرا5)ملحق العقد رقم 
 46         (  إقرار متعلق بالد عات الممنوعة6ملحق العقد رقم )

 51                العطاءات الحكومية المحالة(    1 دول رقم )
 52 الوضع المؤسسي(   2 دول رقم )
 54         رؤساء االختصاص و مساعديهم(   3 دول رقم )

 55 الكوادر الفنية المسماة علا المشروع   (4دول رقم ) 
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 ( 1) ع هندسيةعقد خدمات نموذج اتفاقية 
 (  2019/     رقم ) عطـاءالموضوع: ال

 الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ الخاص بإعداد   
 مشاريع تابعة لمعهد التدريب المهني بانشاء الخاصة

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

 بين  000000سنة  0000000من شهر  0000الموا ق00000 ي هذا اليوم  االتفاقية عهذ تحرر  -
 

 علا اعتبارع الفريق األول  صاحب العمل :
 

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -ويمثله :
 علا اعتبارع الفريق الثاني  االستشـــاري :و 
 

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -ويمثله :
 
عدادمن دراسات وتصاميم   نيةلما كان الفريق األول راغبًا  ي الحصول علا خدمات     ، أعوع للمشروع  عطاء التنفيذ وثائق وا 

 -،  قد تم االتفاق بين الفريقين علا ما يلي : إليهولما  كان قد قبل بعرض الفريق الثاني المقدم 
الموحـد للمشـاريع  المقاولـة هذا العقد نفس المعاني الواردة  ـي د تـر عقـد ي  الواردة يكون للكلمات و التعابير -1

 ــي  الــواردةالتعــاريف  إلــا باإلضــا ة ســكانواإل العامــة األشــغالالصــادر عــن وزارة ( 1999اإلنشــائية  يــد  )
 ، و  ي حال و ود اختوف تعتمد التعـاريف الـواردة  ـي هـذا العقـد العقد اهذالعامة لشروط ال( من  1)  المادة

0 
، ويكـون ترتيـب  متكاملـة ةالعقد وتعتبر  ي م موعها وحد اأدناع  زءًا ال يت زأ من هذ المدر ةاعتبار الوثائق  -2

 -ثائق حسب التسلسل التالي :أولوية الو 
 اإلحالةقرار كتاب القبول متضمنًا  -أ 
  المناقصةعرض  -ب 
    0ودعوة العطاء والموحق التي تصدر قبل التوقيع علا  العقد  المناقصةالتعليمات للمشتركين  ي  -ج 
 للعقد الخاصةالشروط  -د 
 ةالمر عي األسس -هـ 
 العامةالشروط  -و 

 
 : )                           ( دينار المقبولة رقمًا ة العقد قيم -أ-3

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

 
 : )                     ( يوما  العقدمدة  -ب    

 يوماً ( ……………………………………………..)
 األولوتشمل المدة الوزمة للمرا عة والتقييم من قبل الفريق  
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ن ازهاالعقد  االمطلوبة منه  ي هذ الهندسيةوتقديم الخدمات  بإعدادهد الفريق الثاني يتع -4  0وتسليمها و قا للشروط والمتطلبات الواردة  يه  وا 
هذا من /ب ( 1(  ي المواعيد وباألسلوب المحدد لذل   ي الملحق رقم )  أتعابهب ن يد ع للفريق الثاني قيمة العقد ) بدل  األوليتعهد الفريق  -5

 0العقد  االخدمات الهندسية المطلوبة منه بمو ب هذتقديم لقـاء قيـام  الفريق الثاني ب  العقد
برامه  ي التاريي المذكور هذا ،  را توقيع  أعوعوبناء علا ما ذكر    0 أعوعالعقد وا 
   

 الفريق الثاني     الفريق األول          
                ياالستشار       صاحب العمل  

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

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

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

 قد شهد علا ذل  :
 

 .......................................................: توقيعال  ..............................................................التوقيع:
 

  ...........................................................االسم: .............................................................. .االسـم:
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 لخدمات الهندسيةالشروط العامة لعقد ا
 

 :   ف الشع -1ال/ـ دة 
و المصطلحات التالية حيثما وردت  ي هذا العقد المعاني المخصصة لها أدناع ، كما أن الكلمات التي تشير كون للكلمات ي

 -: إلا األشخاص أو الفرقاء تشمل الشركات و الكيانات القانونية األخرا ، ما لم يقتضي السياق غير ذل 
 . الهاشمية ةاالردني المملكةالحكومــة : حكومة 

 االستشـاري إلن ـازوالذي يتعاقد مع  وكذل  خلفاءع القانونيونالعقد كفريق أول  اصاحب العمل : الفريق المشار إليه  ي هذ
مسـؤوليات و أخـرا يفوضـها صـاحب العمـل لممارسـة صـوحيات   هـة يأو أشـملها العقـد، يالخدمات الهندسية التـي 

 خطيا" بذل   االستشاري إعوم، علا أن يتم األولالفريق 
ــــع ابمو ـــب  هـــذ االستشـــاري أعمـــالالـــذي يعينـــه صـــاحب العمـــل لمتابعـــة  الشـــخص:  ثـــل صـــاحب العمـــلمم  العقـــد ويتمتـ

 . إبوغ االستشاري خطيًا بهاالصوحيـــات التي يتم تحديدها له من قبل صاحب العمل كما ي ري ب
( أو التآلف المشار إليه  ي العقد استشاريةة شرك أو، مكتب هندسية)مكتب مهندس ،مكتب أو شركه  : المكتباالستشاري 

 العقد .    االخدمات الهندسية و قا" لهذ ألداءكفريق ثاني والذي تعاقد معه صاحب العمل 
،  الفنيـة، المواصفـــــات أنواعهـا، المخططـات بكا ـة وثـائق عطـاء التنفيـذالدراسـات ،التصـاميم ،  إعـداد :الهندسية الخدمات 

 العقد. ابهذ الخاصةالعقد وموحقه والشروط  امحدد  ي هذ هو و قا" لما والخاصة العامةشروط  داول الكميات، ال

األسس المر عية : األهداف و الغايات و نطاق المهام المطلوبة و الدراسات و البيانات األساسية و المعلومـات التـي تعطـي 
  كرة واضحة عن طبيعة الخدمات الهندسية المطلوبة . 

 العقد  ابمو ب هذ الهندسيةالخدمات إلن از صاحب العمل  إلا االستشاريصة :  العرض المقدم من المناق عرض
اتفـق الفريقـان عليهـا قبـل توقيـع  إضـا يةمـع أي شـروط  المناقصـة: القبول الرسمي من صاحب العمل لعرض كتاب القبول 
 .وذل  و قًا لقرار اإلحالة  العقد

 كتاب القبول مقابل أداء الخدمات الهندسية المطلوبة و قًا للعقد المذكور  ي   مالياإل: المبلغ  المقبولة قيمة العقد
 زيادة أو نقصان بسبب التعديوت التي قد تطرأ علا العقد . أيقيمة العقد : قيمة العقد المقبولة باإلضا ة إلا 

 .التي يتلوها ت كيد خطي  الشفوية الموا قةأو  الخطية الموا قة:   الموا قــة
 / أ ( من هذا العقد . 1مدة العقد : هي المدة المحددة  ي ملحق رقم ) 

من قبـل  و التدقيقللمرا عة  الوزمةالعقد وتشمل المدة  اموضوع هذ األعمال إلن ازبالعقد  المحددةمـدة العمـل : هي المدة 
 التقويميـة األيـامالشمسـي وبعـدد  وتقـاس بالتوقيـتتمديـدات مبـررة علـا مـدة العقـد ،  أيباإلضا ة إلا  الفريق األول

 وليس ب يام العمل.
 

 0منه  اً العقد والتي تعتبر  ز  ا ي هذ المدر ةالوثائق : هي الوثائق 
، وكـذل  أي  إلن از األعمال موضوع هذا العقديعينها  أوصاحب العمل  يحددهاالتي و المناطق  واألماكن األراضيالموقع : 

 0يدا علا اعتبارها  زءًا من الموقع نص عليها العقد تحديأماكن أخرا 
 أوللصــرف علــا أي أعمــال والمخصصــة  األتعــاب ــي خوصــة بــدل  المدر ــةالمبــالغ  أو: هــي المبلــغ  االحتياطيــةالمبــالغ 

 األتعاب .ويحدد بند منفصل ألي منها  ي خوصه بدل  ،خدمات أخرا تحدد بالعقد 
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 األشخاص من غير الموظفين. اآلخرين :
لموظف الرسـمي أو المسـتخدم أو الممثـل أو الوكيـل لـدا صـاحب العمـل أو مـن يمثلـه صـاحب العمـل ا : الموظف

 ويشمل ذل  العاملين لدا المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة.
شـرة وأي شـيء هي  ميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكوء أو غيرها المباشرة وغير المبا : الد عات األخرا

أو تم االتفاق علا د عها " اآلخرين" ويشمل ذل  التصريح علـا سـبيل المثـال ال  االستشاريذو قيمة مادية د عها 
الحصر وصفًا مفصًو لهذع الد عات وسببها سواء تم د عها أو كانت ستد ع بشكل مباشر أو غير مباشر مـن قبـل 

أو نيابـًة عـنهم أو أي مـن مـوظفيهم أو وكوئهـم أو ممثلـيهم ،  أو نيابًة عنـه، أو مـن قبـل استشـارييه االستشاري
وذلــ   يمــا يتعلــق بالــدعوة إلــا تقــديم العــروض الخاصــة بتنفيــذ هــذا العقــد أو عمليــة المناقصــة / المــزاودة نفســها 

 أو المفاوضات التي ت ري إلبرام العقد من أ ل تنفيذع  عًو.  االستشاريواإلحالة علا 
هـي  ميـع المبـالغ سـواء كانـت عمـوالت أو أتعـاب استشـارات أو أتعـاب وكـوء أو غيرهـا د عـت بشـكل  : الد عات الممنوعـة

مباشر أو غير مباشر أو أي شيء ذو قيمة ماديـة أو الوعـود أو التعهـدات لـد ع مثـل هـذع المبـالغ أو تقـديم هـذع 
ستشاري أو نيابًة عنـه أو مـن قبـل األشياء سواء مباشرًة أو بالواسطة وبغض النظرعما إذا كان ذل  تم من قبل اال

استشــارييه مــن البــاطن أو نيابــًة عــنهم أو أي مــن مــوظفيهم ووكوئهــم أو ممثلــيهم والتــي تــد ع إلــا أي "موظــف"  
ســواء تصــرف بصــفة رســمية أم ال، وذلــ   يمــا يتعلــق بالــدعوة إلــا تقــديم العــروض الخاصــة بتنفيــذ هــذا العقــد أو 

أو المفاوضـات التـي ت ـري إلبـرام العقـد مـن أ ـل  االستشـاريا أو اإلحالـة علـا عملية المناقصـة / المـزاودة نفسـه
 تنفيذع  عًو.

ــرة العطــاءات الحكوميــة  ــدا دائ ــة ل ــب االستشــارية المؤهل ــين عــن المكات ــه مــن مهندســين ممثل ــة مكون ــدقيق : ل ن ــة الت ل ن
ال هــة صــاحبة  نأو اكثــر عــوباالشــترا  مــع مهندســين مختصــين  ــي وزارة األشــغال العامــة و اإلســكان ومنــدوب 

العوقة يتم تسميتهم وتكليفهم رسميًا بذل  بمو ب كتاب رسمي من قبل معالي وزير األشغال العامة و اإلسـكان ، 
و تكون مهامها تدقيق الدراسات و التصاميم ووثائق العطاء  ي  ميع مراحله ، ويكون مكان ا تماعها  ي مبنـا 

 وزارة األشغال العامة واإلسكان.
ــتم اســتبدال وزارة األشــغال العامــة     ــتم تــدقيقها  ــي الــوزارات و المؤسســات األخــرا  ي و بالنســبة للمشــاريع التــي ي

واإلسكان بتل  الوزارة أو المؤسسـة، وكـذل  وزيـر األشـغال العامـة واإلسـكان بـوزير تلـ  الـوزارة أو مـن يـرأس تلـ  
 المؤسسة.

  وصف العمل  ي نطاق العقد : –(  2)  المادة
التدريب  لمؤسسةإعداد وتقديم الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ إلنشاء مباني تابعة يشمل العمل علا         

 المهني كالتالي:
 إربد لإلناث –مشغل انتاج طعام /معهد التدريب المهني   -1
ة والخار ية واية خدمات اخرا علا قطعة شاملة عناصر الحركة الرأسية واال قية وال دران الداخلي 2( م250بمساحة تقريبية ) 

( حقل الزبل/ محا ظة إربد ، وبحيث يو ر كا ة المتطلبات واالحتيا ات الوظيفية االسترشادية 1( حوض رقم )703األرض رقم )
 إربد لإلناث .   –المر قة علمًا ب ن القاعة المطلوبة هي ضمن قطعة االرض المنش  عليها معهد التدريب المهني 

 المفرق –قاعة متعددة األغراض   -2
شاملة عناصر الحركة الرأسية واال قية وال دران الداخلية والخار ية واية خدمات اخرا علا قطعة  2( م450بمساحة تقريبية )

( المفرق الشمالي/ محا ظة المفرق ، وبحيث يو ر كا ة المتطلبات واالحتيا ات الوظيفية 2( حوض رقم )706األرض رقم )
 ادية المر قة .االسترش
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 إناث حكما –معهد التدريب المهني   -3
حيث أن المبنا المطلوب عبارع عن ثوث طوابق )تسوية ، ارضي ، اول ( ومساحة  كل  2( م2700بمساحة تقريبية كلية )

ا قطعة األرض متر مربع شامل عناصر الحركة الرأسية واأل قية وال دران الداخلية والخار ية وأية خدمات اخرا عل 600طابق 
 / البلد(/ محا ظة إربد، وبحيث يو ر كا ة المتطلبات واالحتيا ات الوظيفية االسترشادية المر قة.3( حوض رقم )701رقم )
 

كمــا ويشــمل العمــل إعــداد وت هيــز كا ــة المخططــات ووثــائق عطــاء التنفيــذ لئعمــال المعماريــة واإلنشــائية والكهربائيــة 
طفـاء الحريـق  ( وأنظمة التد ئة والتهوية والتكييفcolor-schemeلونية )والميكانيكية شاملة الخطة ال وأنظمة إنذار وا 

ونظام مراقبة الكاميرات ونظام اإلخوء الصوتي وأنظمة اإلنارة الكهربائية والحاسـوب باإلضـا ة إلـا أعمـال الموقـع العـام 
ــف للســيارات باألعــداد الوزمــة وأســوار وغــرف للحراســة وخ ــات الميــاع وأعمــال الصــرف الصــحي مــن ســاحات ومواق زان

وتصريف مياع األمطار... ألي وتقرير األثـر البيئـي والدراسـة المروريـة وكـل مـا هـو ضـروري إلن ـاز العمـل علـا أكمـل 
 و ه.

  
 :   والقانون المعتمدان اللغة –(  3)  المادة

 أنبـه ، إال انـه ي ـوز  المتعلقـة، بما  ـي ذلـ   ميـع المراسـوت والشـروط  العربية باللغةكون العقد ي
ذا اإلن ليزيــة باللغــة الفنيــةتكــون المواصــفات و ــداول الكميــات والمخططــات والتقــارير  حــرر العقــد  وا 

  .هو المعتمد بالعربيةخوف علا التفسير يكون النص   ووقع واإلن ليزية العربيةباللغتين 

 -أ

العقد عنـد التوقيـع عليـه  االمفعول علا هذ النا ذة األردنيةوالتعليمات  ةالقوانين واالنظم أحكامتسري 
 . ي تطبيق شروطه إليهاوير ع 

 

 - 

 الضرائب والرسوم  :  –(  4)  المادة
 يما يخص  المملكةوالتعليمات المعمول بها  ي  ةل ميع القوانين واالنظم أطراف العقديخضع 

 0ورد نص خو ًا لذل  بالعقد  إذا إالالضرائب والرسوم 
1- 

 ةقبل توقيع العقد حسب القوانين واالنظم وال امعةد ع رسوم طوابع الواردات  تشارياالسعلا 
 0بذل  والمعمول بها  الخاصةوالتعليمات 

 

2- 

 : األداءكفالة حسن    -( 5) المادة
ضمانة  األداءيقدم لصاحب العمل كفالة حسن  أنوقبل توقيع العقد  ةبعد تبلغه قرار االحال االستشاريعلا 
وتكون  العقدمدة  علا ثوثة أشهروقيامه بكامل التزاماته بمو ب العقد ولمدة تزيد  الهندسيةمه الخدمات لتقدي

معتمدة رسميا"وحسب نموذج  ماليةمؤسسة  أوصادرع عن بن  المقبولة % من قيمة العقد 10بنسبة الكفالة
ذا(، 3الوارد  ي ملحق العقد رقم ) الكفالة  يحق لصاحب العمل تمديدها علا حساب  الكفالةتمديد  األمرتطلب  وا 

عن  اإل راجحسب متطلبات سير العمل، وعلا صاحب العمل  مماثلةلثوثة أشهر قابلة للت ديد لمدد  االستشاري
 . االستشاريمن قبل  النهائية المقدمة المخالصة موا قته علاالكفالة بعد 

 
 : األداءمستوا      -(6) المادة

المهنية وان  الممارسةعلا أعلا مستويات  المطلوبةألداء وا بـاته  ومواظبةذل كل عناية بب االستشارييلتزم  -أ 
 ـي م ـال اختصـاصه وخبـــرته، وان يعــلم صاحــب العمل ب سماء وخبرات  يستخدم األشخاص المؤهلين كوً 

 .  الهندسيةالمهندسين الذين سيقومون بتقديم الخدمات 
ذا المطلوبة  علا  ةال يتفق والدر  لوستشاريالمهني للكادر الفني  األداء ن مستوا ما تحقق لصاحب العمل ب وا 

 إذا لزم األمر  ديدع  نيةيستخدم كوادر  أن االستشاريي ب علا و ، صاحب العمل إبوغ االستشاري بذل  خطيًا 
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أن ي خذ  ي االعتبار  االستشاريلتصحيح الوضع وان يعيد تنظيم الفريق العامل بما يتفق وهذا المطلب . وعلا 
مـن يمثلــه  ي كل ما له عوقة بتقديم الخدمات  أوصاحب العمـل أو يطلبها الموحظات التي يو هه بش نهـا 

 العقد. اموضوع هذ الهندسية
بالمستوا المطلوب  يعتبر ذل  تقصيرا"من  انبه ، ويحـق  الفنيةعن تقديم الخدمات  االستشاريتخلف  إذا –ب 

 إنذار، وذل  بعد  األخطاءالكفيلة بتو ي التقصير وتصحيح  اإل راءاتاتخاذ  الحالةل  ـي هــذع لصاحـب العمـ
 العقد. ا( من هذ12)  للمادةو قا  اإل راءات، وتتم  االستشاري

 : المطلوبة سريـان العقد ، المباشـرة ، تمديـد مدة العمل،  الت خـر  ي  تقديم الخدمات  -(7المادة )
 العقد بعد توقيعه من قبل الفريقين. افعول العقد : يسري مفعول هذسريان م -أ 
، ويتم ذل  بعد  االستشاري إلابمو ب كتاب خطي يو هه صاحب العمل  المباشرةيحدد تاريي  : المباشرةتاريي  -ب 

مبين من مباشرة العمل، ويتم تثبيت ذل   ي محضر رسمي  االستشاريمن الموقع تمكن  أ زاء أوتسليم الموقع 
من يفوضه  أوو دت ، ويوقع المحضر من قبل كل من صاحب العمل  إن أخراعوائق  وأي يه  اهزية الموقع 

 .و االستشاري خطيا"
 تمديد مدة العمل:                                                                             - ح

وكانت تل  الخدمات من النوع والقدر الذي يبرر   يةإضا هندسيةقـام صاحب العمل بطلب خدمات  إذا  - 1 
 دت ظروف طارئة تؤثر علا سير العمل،  علا  أو مرحلة من مراحل المشروع أيمدة عمل تمديد 

من  ةمرحل نتي ة لتمديد مدة أي العقدمدد مدة تو  االستشارييدرس الحالة مع  أنصاحب العمل 
 .األمورمراحل العمل  بما يتناسب مع هذع 

 ي المادة  إليهمن المقررة  ي  داول المراحل المشار  أطولاستغرق صاحب العمل  ترات مرا عه  إذا  - 2
 ي  االستشاري( الحقا،  انه يتم تمديد مدة العمل تبعا لذل    يمــا عـدا مـا هو  نا م عن تخلف 16)

ود بالضرر علا بشكل يع المرا عةمهامه، وعلا صاحب العمـل مراعاة عدم  تمديد  ترات  أداء
بدراسة الضرر الذي لحق  االستشاريخوف ذل  يقوم صاحب العمل بناءا" علا طلب بو  االستشاري
 .لغايات التعويض المرا عة وذل  راء تمديد  ترة  باالستشاري

      الت خيـــر :  -د
العقد ضمن  ا ي هذ ةالمطلوبكامل الخدمات الهندسية  بإتمامبتنفيذ التزاماته  االستشاريلم يقم  إذا  – 1

 أن االستشاريعلا   انمدة العمل المحددة بالعقد ، وت خر عن تسليم المخططات ووثائق العطاء ، 
( عن كل يوم ت خير غير مبرر ويعتبر هذا المبلغ ) خمسة وسبعون دينارًا يقوم بد ع غرامة مقدارها 

ويحـق لصاحب ،لم يلحق  وأمستحقا" لصاحب العمل سواء لحق به ضرر مادي من  راء الت خير 
قيمة محت زاته . وألغراض تحديد  أوكفالته  أو االستشارييحسم هذا المبلغ من استحقاقات  أنالعمل 
 .كامل العقد والت خير الحاصل عليه وليس لكل مرحله علا حدعليعتبر م موع مدة العمل  الغرامة

 .بولةالمق %( من قيمة العقد15) األعلاسقف حدع  للغرامةيحدد     -2

 : االستشاريوا بات  - (8) المادة
( المر ق 2) المحددة  ي الملحق رقم المر عية األسسالوا بات المنصوص عليها  ي  ب داء االستشارييقوم 
 .و المعد من قبل صاحب العمل العقد ابهذ

 : الفرعيةالتنازل والعقود  -(9) المادة
أي   استشاري  رعي القيام  إلايعهد  أن أوالعقد للغير  اهذيتنازل عن أي  زء من  أن لوستشاريال يحق   –أ   

العقد حيال أي تصرف من هذا  إلغاءويحق لصاحب العمل  وثائق العقدب ي  زء منه ما لم تنص علا ذل  
 العقد. ا( من هذ12المادة) ألحكامالقبيل و قا" 

احب العمل علا قيام أي استشاري من ص مسبقة موا قةالحصول علا  االستشاريو ي  ميع الحاالت علا    -ب
استشاري  رعي مقترح من حيث  أييقدم لصاحب العمل المعلومات المطلوبة عن  أنعليه و  رعي ب ي عمل 
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بينه وبين  يبرم، وان يقــدم كذل  عقد التكليف الفرعي الذي إلن از مثل هذا العمل مؤهوته وخبراته وكفاءته
خط   أيعن  ميع الخدمات الهندسية ، وعن  كاملة مسؤوليةؤوال" مس االستشاريالفرعي ويكون  االستشاري

   .مستخدميه أوالفرعي  االستشاريتقصير ين م عن عمـل  أو
   -: و  حوصات العناصر االنشائية تحريات استطوع الموقع   -(10) المادة

 ما لم تنص الشروط الخاصة علا خوف ذل  يتم التعاقد مع استشاري الستطوع الموقع - أ
 بعقد مستقل بين صاحب العمل واستشاري استطوع الموقع حسب الشروط التالية: 

 يكون استشاري التربة مسؤوال" عن أداء مهامه مسؤولية  كاملة.  - 1   
تكون مهمة االستشاري )الفريق الثاني  ي هذا العقد( وضع وصف  العمل المطلوب للتحريات   - 2   

د استطوع الموقع المعتمد( كما يقوم االستشاري أيضا بمراقبة عمليات واالستطوع)مع مراعاة أحكام كو 
 التحري أثناء إ راءاها وتقييم  تقرير استشاري استطوع الموقع لصاحب العمل. 

أما إذا نصـت الشروط الخاصة علا مسؤولية االستشاري عن دراسات وتحريات التربة عندها علـا االستشاري  -ب 
 ألول المسبقة قبل التعاقد مع استشاري استطوع الموقع .اخذ موا قة الفريق ا

 
 

  : اإلضا ية واألعمالالتغييرات   -(11) المادة
 أومقدارها  أونوعها  أو الهندسيةتعديل يراع ضروريا"  ي برنامج الخدمات  أي طلب إ راءيحق لصاحب العمل  -أ 

وتحدد بدالت ، العقد اعلا سريان هذ اإلضا ات أو، وال تؤثر هذع التغييرات  إضا ية هندسيةتقديم خدمات 
 باالتفاقعما ورد  ي العقد  وكذل  المدة الزمنية الوزمة عن زيادة قيمة العمل النات ة ةاالضا ي لئعمال األتعاب

والمراحل  لئعمال ي العقد  المحددة واألتعاب اإلضا ية األعمالالتناسب مع طبيعة النسبة و بين الفريقين ب
 ي هذع  المشمولة األعمالو ي الحالة التي تكون طبيعة  ، اننسبة الزيادة أو النقص مهما بلغت  المختلفة
العقد،  في  امن النوع الذي يتطلب تقديم خدمات تختلف عن تل  المشمولة  ي هذ ةاالضا ي واألعمالالتغييرات 

المترتب علا تل  التغييرات  باألتعاعلا بدل  واالستشاريمثل هذع الحالة يتم االتفاق بين صاحب العمل 
 والمدة الزمنية الوزمة. ةاالضا ي واألعمال

و تثبيت  لقبل صاحب العم نه ملذل  بعد صدور األمر الخطي و  المطلوبة،ت ديوعلتابإ راء  شاريتم االستز ليو  -ب 
  نهائي.بدل أتعاب مؤقت لوستشاري عن هذع التعديوت ولحين االتفاق علا بدالت األتعاب بالشكل ال

 
 :االستشاري  التقصير من  انب -( 12) المادة

             -العقد أي من الحاالت التالية: اتنفيذ هذ أثناءحصل  إذاعمله  أداءمقصرا"  ي االستشاري يعتبر    -/أ( 12)
 .المطلوبةالعمل والوا بات وتقديم الخدمات  إن ازت خير غير مبرر  ي  أي – 1
 مهامه. أداء ي  أهمل أو الهندسية المهنةممارسة  وأعراف وأصولال يتناسب قدم عمو بمستوا  - 2
 ا(  من هذ6بالمادة ) المحددةمن مستخدميه العاملين مخالفا بذل  التعليمات  أيتخلف عن تغيير  - 3

 العقد.
 بدون موا قة صاحب العمل. إليه الموكولة زء من المهام  أليقام بالتلزيم من الباطن  - 4
 للمشروع. ةم يلتزم بتقديم عمل يلبي المتطلبات االساسيل - 5
 مخالصة لصالح دائنيه. إلاأعسر أو أصبح غير ذي موءة مالية، أو ل    – 6

  -التالية : اإل راءاتالعقد بمو ب  إنهاء أعوعأ( / 12من الحاالت المنصوص عليها  ي  الفقرة ) أيولصاحب العمل  ي 
  ( يوما" لتصويب المخالفة .21مع منحه مهلة لمدة )ستشاري لوأول  إنذار": تو يه أوال 
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ــتم تو يــه  االستشــاري للمخالفــة ــي حالــة عــدم تصــويب  ثانيــا":  ــه  إنــذار، ي  ( يومــا"14) مــع منحــه مــدةثــاني ل
 لتصويب المخالفة.

 
األسباب  إلزالةعة  ادة ومقن إ راءاتاتخاذ  أوالثانية دون تصـويب للوضع  اإلنذار ي حالة مرور  ترة  : ثالثـا"

 بإكمالأو  زء منها، ويقوم  األداءالعقد ومصادرة كفالة حسن  إنهاء، يحـق لصـاحـب العمل المخالفة
 .القيام بمثل هذع الخدمات آخريناستشاريين  إلاد هيع أن أوالخاصة  أ هزتهالخدمات المطلوبة بواسطة 

 روق من  أيلتاريخــه محســومــا" منه  عليهامراحل موا ق علا ما قــدمه من االستشاري وتتم محاسبة  
ويتم احتساب هذع الفروقات ،  إلن از المراحل المتبقية والكلفة التي يتكبدها صاحب العمل األتعاببــدالت 

 .المادة( من هذع /ب12بالفقرة ) هامن قبل الل نة المنصوص علي
العقد  / ج ( إنهاء 12منصوص عليها  ي الفقرة ) الالخاصة  أويحق لصاحب العمل  ي الحاالت الطارئة  : رابعاً 

 .و بدون تو يه إنذارات، وتتم محاسبة االستشاري حسب ما ورد  ي الفقرة ثالثا أعوع ورًا 
 أوها أن هنا  نقص ئالعقد أو بعد انتها االمشمولة  ي هذ األعمالإذا تبــين لصاحب العمــل أثنــاء تنفـيذ  : /ب(12) 

د ين م عنه خطورة علا المنش  أو زيادة كبيرة  ي التكاليف عن قيمة عطاء التنفيذ وذل  ق الدراسةخط   ي 
مبينًا  واإلسكانالعامة  األشغال عندها يقوم صاحب العمل بمخاطبة وزير  أ هزتهأو االستشاري بسبب تقصير 

  -علا النحو التالي: من ذوي الخبرة واالختصاص مسئوليتهويطلب تشكيل ل نة  نية لتحديد االستشاري تقصير 
 رئيسًا لل نة. – أو من يفوضه خطياً  مدير عام دائرة العطاءات الحكومية . 1
 .واإلسكانالعامة  األشغالمهندسًا مندوبًا عن وزارة  . 2
 مهندسًا مندوبًا عن نقابة المهندسين األردنيين.  .3
 سين األردنيين.مهندسًا مندوبًا عن هيئة المكاتب الهندسية  ي نقابة المهند . 4
 مهندسًا من ديوان المحاسبة. . 5

وزير  إلاتقـوم هـذع الل نـة بـدراسـة كـا ـة أبعـاد المشكلة واالتصال والتنسيق مع ال هات المعنية وتر ع توصياتها 
قصير ،  ــإذا كان قرارها باألكثرية أو باإل ماع بالنسبة لتاالستشاري محددة مسؤولية  واإلسكانالعامة  األشغال

ملزمًا االستشاري بمعال ة التقصير و محمًو إياع والعيوب يصدر الوزير قرارع  األخطاءعن  االستشاري ومسئوليته
   ميع التبعات المالية  راء ذل .

 / أ / رابعًا ( بما يلي : 12تحدد الحاالت الخاصة و الطارئة المنصوص عليها  ي الفقرة )  –/ج ( 12) 
1- 
2- 
3-    

 

                                                                      
 تم تر  هذع البنود لتتم تعبئتها من قبل صاحب العمل بحسب خصوصية المشروع  ي حالة لزم ذل .   
 

 : العقد من قبل صاحب العمل إنهاء -(13)المادة 
 د ع أتعابمع  /أ(12الواردة  ي المادة )ألسباب غير األسباب  العقد إنهاءيحق لصاحب العمل  ي أي وقت  

االستشاري عن األعمال المن زة و الموا ق عليها للمراحل السابقة كاملة ، و اعتبار أعمال المرحلة التي تم إنهاء 
والتي  المتبقيةالمراحل % من قيمة أعمال 10 العمل خولها أنها من زع و تد ع أتعابها كاملة ، إضا ة إلا نسبة

الستشاري العمل بها، إال انه ال يحق لصاحب العمل أن ينهي العقد بمو ب هذع المادة ليقوم بتنفيذها لم يبدأ ا
 .بنفسه أو من قبل استشاري آخر 
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 : االستشاريالعقد من قبل  إنهاء -(14)المادة 

 .العقد اتفاقية ( يوما من تاريخ توقيع90خهل ) المباشرة أمرلم يصدر صاحب العمل  إذا .أ

 ( يوما"من تاريي استحقاقها.60له بعد ) المستحقة بالد عة االستشاري بإيفاءب العمل صاح أخل .ب
 تعرض لضائقة اقتصادية تمنعه من االستمرار  ي تنفيذ العقد. أوأعسر صاحب العمل  ج.

له خول  المستحقةتسديد الد عة  أو المباشرة أمر إصداريطالب صاحب العمل  أن االستشاري عندها علا 
ذا أعوع)ب(  ةالفقر أو  )أ( بالفقرة المحددةمن انتهاء المدد  يامأعشرة   أمر بإصدارلم يقم صاحب العمل  وا 
أو إذا اعسر صاحب العمل حسب  هذع ، أيامخول العشرة  لوستشاري المستحقة الد عة دأو تسدي المباشرة

 اإلخول بالعقداسب النا م عن تعويضه التعويض المنوطلب العقد  إنهاء لوستشاري يحق  الفقرة )ج( أعوع
 .بموا قة الفريقين إالالعقد  اوال يعاد العمل بهذمن قبل صاحب العمل 

 
 : مسؤوليات صاحب العمل -(15)المادة 

أنه غير ملـزم بتقديــم أي  إال،  االستشاري إلاتقديم المتطلبات األولية والمعلومات والوثائق المتو رة لديه  -1
، علا أن تتضمن دعوة العقد   الحصول عليها بمو ب  االستشاري إلاق يوكــل مخططــات أو وثائــ

 .العطاء بيان المعلومات و الوثائق المتو رة لدا صاحب العمل
 إلعدادمن مباشرة مهامه  االستشارييمكن  لأو بشكالمشروع بـكامل حدودع  موقع االستشاريتسليـم  -2

 التصاميم. أوالدراسات و/
 ي الحصول  االستشاري و ليساعد االستشاري ـدس بخبـرة منـاسبة يمثـــله للتـنسـيــق بـيــنه وبينتسمية مهـن -3

 علا المعلومات المذكورة أعوع.
ألي من  واإلقامةالعمل  حأو تصاريلتسهيل مهامه  ي الحصول علا تـصاريح الدخول  االستشاريمساعدة  -4

 الذين يتطلب عقد استخدامهم ذل . هموظفي
 .العقد ابالد عات المستحقة له  ي المواعيد المحددة بمو ب هذ االستشاريموا اة  -5
 العقد(.  ااتفق علا غير ذل  بمو ب هذ إذا" استطوع الموقع ) إال استشاريد ع بدل أتعاب "   -6

 : مراحل ومدد العمل  -(16) المادة
/أ( 1دول الزمني المبين  ي الملحق رقم )ال  بإتباعوصاحب العمل كل حسب مسؤولياته   االستشارييلتزم  

المشمولة  ي  لئعمال الهندسيةلهـذع الشروط وو ـقــا" للمراحل المنصوص عليها بهذا ال دول  لتقديم الخدمات 
علمًا أنه إذا قدم االستشاري أعمال أي مرحلة من المراحل بمستوا غير مناسب ووردت عليها   العقد اهذ

ة   تعتبر الفترة الوزمة لتعديل هذع الموحظات من المدة المقررة لوستشاري حسب تعديوت وموحظات  وهري
ال دول الزمني وعليه تعويضها  ي المراحل الوحقة وي وز لصاحب العمل إذا ارت ا أن تل  الموحظات ال 

تم إن از هذع تسمح بالسير إلا المرحلة التالية أن يمنع االستشاري من السير  بالمرحلة التالية   حتا ي
الموحظات وتحتسب علا االستشاري  غرامة ت خير إذا لم يتم تعويضها  ي المراحل الوحقة وحسب ما ورد  ي 

كما ي ب علا صاحب العمل تحديد المدة التي سيقوم خولها بمرا عة أعمال المراحل المختلفة  /د( ،7المادة )
وا ق عليها إذا لم يبلغ االستشاري بموحظات صاحب العمل والتي يعتبر بعد انقضائها أن أعمال هذع المراحل م

  خولها.
 : األتعاببدل  -(17) المادة

العقد وذل   ا ي هذ الواردة األعمالالتصاميم وتحضير وثائق العطاء ل ميع  أتعاببدل  االستشارييتقاضا   -أ 
  ي الملحق رقم )ا/ب( من هذع الشروط . المبينةبمو ب النسب 
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يومًا من تاريي تسليم شهادة  (30)خول المرحلية  االستشارييد ع استحقاقات  أنعلا صاحب العمل يتعين  -ب 
يومًا من تاريي تسليمها بمو ب شهادة د ع  يقدمها  (60)خول  ترة  النهائيةالد ع و ي حال الد عة 

ذا االستشاري الفترات المنوع عنها ت خر صاحب العمل عن صرف الد عات المستحقة خول  إلا صاحب العمل وا 
عنها وذل  عن  ميع المبالغ غير  القانونيةالفائدة  االستشاري إلايد ع  أن ي هذع الفقرة ، يترتب عليه 

 المد وعة اعتبارًا من انتهاء المهلة المحددة لد عها .
 

 :تدريب موظفي صاحب العمل – (18)  المادة
 أعمالللتدريب على  االستشاريبجهاز  لحاقهموإيحق لصاحب العمل انتداب عدد مناسب من مستخدميه 

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

 
 

 : و االستشاريتسوية الخو ات بين صاحب العمل  –( 19) المادة
 -:التاليةالعقد يتم البت به ب حد الطرق  اخوف ينش  عن هذ أوأي نزاع 

 -: الودية التسوية  -( 1 /19)
 علا الفريق   الوديةمن أي من الفريقين برغبته  ي تسوية الخوف عن طريق التسوية  إشعارصدر  إذا   -أ

بقبول  اإلشعارمو ه  إلايرسل ردع خطيا"  أن اإلشعار( يوما" من تاريي تسلمه 14اآلخر خول مدة )
 ر ضها . أو الودية التسوية إلاالدعوة 

 .الودية التسوية إلاالدعوة قبول عندما يوا ق الفريق اآلخر علا  الودية التسوية إ راءات تبدأ -ب 
خول  اإلشعارالفريق الذي و ه  إلالم  يرسل أي رد  إذا أو،  الوديةالتسوية  اآلخرر ض الفريق  إذا - ـ

ك ن لم يكن ،  الودية ةالتسويمن هذع الفقرة ، يعتبر طلب  ) أ ( ( يوما" المبينة  ي البند14مدة الـ )
 التحكيم . إ راءاتوألي من الفريقين  ي هذع الحالة المباشرة  ي 

و قا" لما  من ذوي الخبرة  ي نفس م ال أعمال هذا العقد مو ق واحد أو اكثر الوديةيتولا التسوية  -د
ذايتفق عليه الفريقان،  علا أن يقوم  المو قين ي وز لهما أن يتفقاأو لم يتفقا علا اسم المو ق  وا 

 شخص أو مؤسسة بتعيين المو ق أو المو قين.
معلومات  يلزمه منأن يطلب من أي من الفريقين تقديم ما  الوديةللمو ق  ي  ميع مراحل التسوية  -هـ

 إلا، وعلا المو ق أن يساعد الفريقين  ي التوصل  أخرا أدلةومستندات ووثائق وأي  وأسبابووقائع 
والنزاهة  الموضوعية بمبادئسلوب يتسم باالستقول والحياد ، وان يسترشد تسوية الخوف وديا" ب 

 والعدالة .
بما  ي ذل  اتفاق التسوية ،  الوديةالتسوية  بإ راءاتعلا الفريقين والمو ق االحتفاظ بسرية ما يتعلق  -و

 التنفيذ والتطبيق . ألغراضحيثما يكون نشرع ضروريا"  إال
االتفاق وتوقيعه ويصبح اتفاق  بإعداداتفاق لتسوية الخوف وديا" ،  يقوما  إلاتوصل الفريقان  إذا -ز

 0 بعد توقيعه من الفريقين ملزما" لهما الوديةالتسوية 
( يومًا علا قبول الطر ين 30أو بمرور ) بتوقيع الفريقين علا االتفاق ، الودية التسوية إ راءاتتنتهي   -ح 

ــ ــة ول ــإ راءات للتســوية الودي ــا المو ــق ،للســير ب ــاق عل ــتم االتف ــاريي 60بمــرور)  أو م ي ( يومــا" مــن ت
خطــي يصــدر عــن  بإشــعاراتفــاق تســويه أو  إلــااالتفــاق علــا المو ــق أو تــاريي تعيينــه دون التوصــل 

خطـي يصـدر  بإشـعار، أو  الوديـة التسـويةالمو ق يبين  يه انه ال يو د مـا يسـوغ االسـتمرار  ـي  هـود 
و ـي  ميـع  الودية التسوية إ راءات بإنهاءالفريق اآلخر والا المو ق  لاإ أحدهماعن  أوعن الفريقين 

 أثنـاءمن وقائع وبينات  ي موضـوع الخـوف  إليهيقدم تقريرا" ب ميع ما توصل  أنالحاالت علا المو ق 
 الفريقين مع محاضر  لسات التو يق . إلاقيامه بعمل المو ق وتسليمه 
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 أو ةتحكيمي إ راءات أييباشر  ي اتخاذ  أن،  الودية التسوية إ راءات أثناءمن الفريقين  أليال ي وز  -ط
 . قضائية

 تحكيــــــمال –( 2/ 19)
تسوية  إلاالل وء  يتم عندئذ  أعوع (1-19المادة ) ألحكامتسوية ودية و قا"  إلا ي حالة عدم التوصل  

 ول.الساري المفع األردنيالخوف ب سلوب التحكيم بمو ب قانون التحكيم 
 
 

 -: تعديل التشريعات -(20)المادة 
 أورسوم  أي ضنتي ة لتعديل التشريعات أو لفر يترتب عليه د عها لخزينة الدولة  إضا يةمبالغ  أي لوستشارييد ع  -أ

 عروض المناقصات . إيداعضرائب  ديدة بعد موعد 
عروض  إيداعبعد موعد  أعوعلفقرة)أ( با المذكورةمن الرسوم والضرائب  أي را تخفيض رسمي علا  إذا أما - ب

 .االستشاريحسم تل  التخفيضات من استحقاقات  األولالمناقصات،  عندها يحق للفريق 
 

 : ةالعدلي اإلخطارات -(21) المادة
القانونية وتعتبر أي  أوالعقدية  هماحق من حقوق  أيبين الفريقين لممارستهما  ةاالخطارات العدليال حا ة لتبادل 

اخطار عدلي  ي  ميع  بمثابةالمثبت بهذا العقد علا عنوانه  اآلخرللفريق  ريق  أيمرسلة من ة مس لة رسال
 . األحوال

 : عامه أحكام -(22) المادة
المفعول عند  الساريةااللتزام بمتطلبات الكودات  االستشاري أن يراعي أحكام التنظيم لمنطقة المشروع وعلا   -أ  

  حصول علا موا قة ال هات المعنية والتراخيص الوزمة للمشروع.، و البالعمل المباشرة
 تصاميم المشروع. إعداديتقيـد ببرنامـج المتطلبـات والكلفة المقدرة عند  أن االستشاريعلا   -ب
  ميـع المخططات ووثائـق العطاء والمعلومات المتـعلقة بهذا المشروع هي مل   لصاحب العمل وال يحق إن - ـ

 بعد  موا قة صاحب العمل الخطية علا ذل   إال األشكالالتصرف بهــا بــ ي شكــل من  يلوستشار 
المخططات  إعداد ي وثائق العطاء  سواء  ي مرحلة  أونـقص  ي المخططات  أواكتشـف أي خطـ   إذا  -د 

ال النقص  بصورة تصحيح الخط  أو استكم االستشاريوالوثائق أو  ي مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع ،   علا 
 عا لة وبدون مقابل .

 . الثانيةو/ أو    األولا المرحلةيـقوم بعـرض عام للدراسات  ي  أن االستشارييلتـزم   -هـ
 إعدادعنـد  المحلية ما أمكن الصناعيةالتقـيد بالنـص علـا استـعمال المواد والمنت ات  االستشاريي ـب علـا   -و  

، و  ي  المنت ات بشكل مطابق للمواصفات أوحاالت الـتي تتو ر  يها تل  المواد وثائـق العطـاء  ي  مـيع ال
المشاريع التي تحتاج الستعمال مواد مستوردة  علا صاحب العمل اخذ الموا قات المسبقة علا استخدام هذع 

 . المواد و النص عليها  ي وثائق العقد
عقد  زءا" منه وال تؤخذ  ي االعتبار لدا تفسير شروط العقد أو ال ا ي هذ الواردةال تشكل العناوين  -العناوين : -ز

 مضمونها .
 . القرينةال مع والعكس بالعكس و قا" لمقتضا  إلاتنصرف صيغة المفرد  -المفرد وال مع: -ح 
 النحو التالي :  االمختلفة عليصدر صاحب العمل موا قته أو عدم موا قته علا مراحل العمل  -ط

 أية شروط . الموا قة دون -1
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شريطة تنفيذ هذع  التالية للمرحلةباالنتقال  لوستشاريبموحظات تسمح  مقرونةموا قة مشروطة  -2
 المرحلةيتم احت از نسبه من مستحـقـات الـد ـعة لهذع  الحالةو ي هذع  التالية المرحلةالموحظات  ي 

علا  المرحلةلهـذع  المستحقة الد عةيـمـة مـن ق %10نسـبتها عـن تزيدال  المطلوبةلحين تنـفيذ الموحظات 
 المرحلة التي تليها . أعمالأن يـتـم د ع هذع المحت زات عند استكمال الموحظات ضمن 

 . ضتبرر الر التي  الكا ية األسبابمع بيان  المرحلةعلا  الموا قةعدم  -3
لا المبيعات ولن يتم إ راد بند خاص ضريبة المبيعات :  ي ب أن يشمل السعر المقدم علا الضريبة العامة ع -ي

 بالضريبة. 
( المتعلقة بالوضع المؤسسي ورؤساء  3، 2،  1المحلي تعبئة ال داول المر قة ) االستشارييطلب من   - 

االختصاص ومساعديـهم وح ـم االلتزام وكل من ال يقوم بتعبئة هذع ال داول يكون العرض المقدم منه معرضا" 
 للر ض .

 طلبت(. إن) الخاصةوط الت هيل والتقييم الفني الخاصة بهذا المشروع بالشروط تحدد شر   -ل
يحق لصاحب العمل الت كد بالطريقة التي يراها مناسبة من صحة ودقة  المعلومات والوثائق المقدمة من   -م

 .االستشاري
بما األردنيين نقابة المهندسين  كان ووزارة األشغال العامة و اإلس االلتزام بالتعليمات الصادرة عن االستشاريعلا  -ن 

 والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وخو ها  اإلنشائية باألعماليتعلق 
المشرف و قا" لما ورد  ي  المواد   أوتكون المسؤولية المدنية والقانونية للمهندس المصمم و/  -ص

 ابغض النظر عن ما يرد  ي هذ 1976( لسنة 43رقم) األردني( من القانون المدني 790(،)789(،)788)
 الخصوص .بهذا العقد  

من قبل نقابة المهندسين  العقدموضوع  عالخاصة بالمشرو يقوم بتصديق  ميع المخططات  أنعلا االستشاري  -ع
 النقابية المترتبة علا هذا المشروع.  وان يقدم لصاحب العمل ما يثبت قيامه بد ع الرسوم األردنيين

 : نوعةلممالد عات ا -ف
( ب نه لم يقم بد ع أو يعد بد ع أي من " 6وتعهد للفريق األول  ي الملحق رقم ) االستشاريلقد صرح  -1

أو  االستشاريالد عات الممنوعة " سواء مباشرًة أو بالواسطة ، وبغض النظر عما إذا كان ذل  قد تم من قبل 
أو أي من موظفيهم أو وكوئهم أو ممثليهم إلا  نيابًة عنه أو من قبل استشارييه من الباطن أو نيابًة عنهم

الفريق األول ، ويشمل ذل  علا سبيل المثال ال الحصر أي "موظف" بغض النظر عما إذا كان يتصرف 
بصفة رسمية أم ال، وذل   يما يتعلق بالدعوة إلا تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية 

أو المفاوضات التي ت ري إلبرام العقد أو من أ ل  االستشاريحالة علا المناقصة / المزاودة نفسها أو اإل
 تنفيذع  عًو.
ب ن ال يقوم بتقديم أي د عات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذع الد عات سواًء  االستشاريكما ويتعهد 

و أي من نفسه أو استشارييه من الباطن أ االستشاريمباشرًة أو بالواسطة وسواًء أكان ذل  من قبل 
موظفيهم أو وكوئهم أو ممثليهم إلا أي "موظف"  يما يتعلق بتعديل هذا العقد أو ت ديدع أو تمديدع أو 

 تنفيذع. 
( أن يتخذ أيًا من اإل راءات 1ف/يحق للفريق األول  ي حال حدوث أي مخالفة أو إخول ب حكام الفقرة ) - 2

 التالية أو  ميعها وذل  بمحض حريته واختيارع:
 /أ( من العقد.12أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )  -أ
بمو ب هذا العقد مبلغًا يساوي )ضعفي( مبلغ الد عات  لوستشاريأن يخصم من المبالغ المستحقة  -ب     

 الممنوعة.
ت ب ن يد ع إلا الفريق األول وعلا الفور مبلغــًا يساوي )ضعفي( مبلغ الد عا االستشاريأن يطالب  -ج

بمو ب هذا البند بموا قته غير القابلة للنقض علا االست ابة الفورية  االستشاريالممنوعة ويقر 



23                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                

 التدريب المهني لمؤسسةمشاريع تابعة اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات إنشاء 

 

( أدناع ،يصرح الفريقان ب ن م موع المبالغ التي يحق 4ف/مع مراعاة الفقرة ) لمثل هذع المطالبة
 عات ( لن يت اوز )ضعفي( م موع مبالغ الد2ف/للفريق األول تقاضيها بمو ب هذع الفقرة )

 الممنوعة.
علا أن يضمن  ميع االتفاقيات التي يبرمها مع االستشاريين من الباطن أو  االستشارييوا ق  - 3

( أعوع ) علا 2ف/( و)1ف/الم هزين ، يما يخص هذا العقد موادًا مماثلة لتل  الواردة  ي الفقرات )
( ، شريطة أن تنص هذع المواد أن ال تقل هذع المواد  ي شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما 

صراحة علا حق الفريق األول بتنفيذ أحكام هذع المواد مباشرة بحق أي من هؤالء االستشاريين من 
أن يزود الفريق األول علا الفور بنسي كاملة ومطابقة  االستشاريالباطن أو الم هزين. كما يتعهد 

 أنها مشتملة علا هذع المواد.ألصل هذع االتفاقيات بم رد التوقيع عليها وبما يثبت 
ال ي وز ألي شخص أن يتذرع ب ن نص المادة أعوع يضفي صفة المشروعية علا أي من الد عات   -4

الممنوعة إذا كانت القوانين واألنظمة النا ذة تمنعها، وأن حقوق الفريق األول المنصوص عليها  ي 
أو أي طرف  االستشاريب للفريق األول ت اع المادة  أعوع  هي باإلضا ة إلا أي حقوق أخرا قد تترت

 آخر بمو ب القوانين واألنظمة النا ذة  ي المملكة.
 يبقا نص المادة أعوع ب ميع  قراتها ساريًا ويتم العمل به حتا بعد إنهاء هذا العقد.  -5
 

 
 -:األخرا الد عات  -س 

يــع " الـد عات األخـرا" والتـي د عهـا أو تــم ( المر ـق بهـذا العقـد ب م5 ـي الملحــق رقـم) االستشـاريلقـد صـرح  -1
تقــديم وصــفًا مفصــًو لهــذع الــد عات األخــرا وســببها  االستشــارياالتفــاق علــا د عهــا إلــا " اآلخــرين "، وعلــا 

سواء تم د عها أو كانت ستد ع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبله أو نيابة عنه ، أو مـن قبـل استشـارييه 
أي من موظفيهم أو وكوئهم أو ممثليهم ، وذل   يما يتعلق بالـدعوة إلـا تقـديم  من الباطن أو نيابة عنهم أو

أو  االستشــاريالعــروض الخاصــة بتنفيــذ هــذا العقــد أو عمليــة المناقصــة / المــزاودة نفســها أو اإلحالــة علــا 
 المفاوضات التي ت ري إلبرام العقد أو من أ ل تنفيذع  عًو.

يحًا خطيًا إلا الفريـق األول علـا الفـور عـن و ـود أي د عـات أخـرا بمـا ب ن يقدم تصر  االستشاريكما يتعهد 
 ــي ذلــ  علــا ســبيل المثــال وصــفًا مفصــًو لســبب هــذع الــد عات األخــرا وذلــ  بتــاريي قيامــه بالــد ع أو تــاريي 

 0 إلزامه بالد ع أيهما يحدث
مـن هـذع المـادة أن يتخـذ أيـًا ( 1س/يحق للفريق األول  ي حال حـدوث أي مخالفـة أو إخـول ب حكـام الفقـرة ) -2

 من اإل راءات التالية أو  ميعها وذل  بمحض حريته واختيارع:
 /أ( من العقد.12أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ) -أ 
بمو ــب هــذا العقــد مبلغــًا يســاوي )ضــعفي( مبلــغ الــد عات  لوستشــاريأن يخصــم مــن المبــالغ المســتحقة  -ب

 الممنوعة.
) ضــعفي( مبلــغ الــد عات  بــ ن يــد ع إلــا الفريــق األول وعلــا الفــور مبلغــًا يســاوي االستشــاري أن يطالــب -ج

األخرا ويقر االستشـاري بمو ـب هـذا البنـد بموا قتـه غيـر القابلـة للـنقض علـا االسـت ابة الفوريـة لمثـل 
حـق للفريـق ( أدنـاع ، يصـرح الفريقـان بـ ن م مـوع المبـالغ التـي ي4س/هذع المطالبة.مع مراعـاة الفقـرة )

 ( لن يت اوز ) ضعفي( م موع مبالغ الد عات األخرا.2س/األول تقاضيها بمو ب هذع الفقرة )
علا أن يضمن  ميع االتفاقيات التي يبرمها مع االستشـاريين مـن البـاطن أو الم هـزين ،  االستشارييوا ق  -3

( أعـوع  )علـا أن ال تقـل هـذع 2س/( و)1س/ يما يخص هذا العقد موادًا مماثلـة لتلـ  الـواردة  ـي الفقـرات )
المواد  ـي شـدتها عـن نصـوص الفقـرتين المشـار إليهمـا ( ، شـريطة أن تـنص هـذع المـواد صـراحة علـا حـق 
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الفريق األول بتنفيذ أحكـام هـذع المـواد مباشـرة بحـق أي مـن هـؤالء االستشـاريين مـن البـاطن أو الم هـزين . 
علا الفور بنسـي كاملـة ومطابقـة ألصـل هـذع االتفاقيـات بم ــرد أن يزود الفريق األول  االستشاريكما يتعهد 

 التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة علا هذع المواد.
ال ي وز ألي شخص أن يتذرع ب ن نص المادة أعوع يضفي صفة المشروعية علـا أي مـن الـد عات األخـرا  -4

 ريق األول المنصوص عليها  ي المادة إذا كانت القوانين واألنظمة النا ذة تمنعها ، وأن حقوق الف
أو أي طــرف آخــر بمو ــب  االستشــاريأعــوع هــي باإلضــا ة إلــا أي حقــوق أخــرا قــد تترتــب للفريــق األول ت ــاع 

 القوانين واألنظمة النا ذة  ي المملكة.
 يبقا نص المادة أعوع ب ميع  قراتها ساريًا ويتم العمل به حتا بعد إنهاء هذا العقد. -5

 
 
 
 
 :  المخالصة إقرار –( 23) ادةالم

كشف  أنيثبت  يه  مخالصة إقراريعطي صاحب العمل  أنحال تقديمه لكشف الد عة النهائية  االستشاريعلا 
ال يسري  أنالد عة النهائية يشكل التسوية الكاملة والنهائية ل ميع المبالغ المستحقة له بمو ب العقد ، ويشترط 

 للمبالغ المستحقة له بمو ب هذع الد عة . االستشاريقبض  بعد إال المخالصة إقرارمفعول 
 
 

 : اإلشعارات –( 24) المادة
 إلا بإبوغها االستشاريوتل  التي يقوم  االستشاري إلاوالمـراسوت التي يصدرها صاحب العمل  اإلشعاراتتبلغ 

 بإرسالها أولرئيسي لكل  ريق منهما ، لدا المكتب ا بإيداعها أوبالبريد المس ل  إماالعقد  ألحكامصاحب العمل و قا 
 أي عنوان آخر يعينه كل  ريق لهـذع الغاية ويتم تحديدع تاليا إلا

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /أ (1ملحق رقم )  / التدريب المهني لمؤسسةمشاريع تابعة 
 ال دول الزمني لمراحل الدراسات والمدد المحددع الن ازها
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 موحظة:
 يتم إصدار أمر مباشرة منفصل لكل مشروع وبفارق زمني مدته أسبوع تقويمي

 
 موحظة:

 عديلها سيتم ر ض المرحلة. ي حال تكرار نفس الموحظة عند تقديم األعمال المعدلة ألي مرحلة ولم يتم ت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المرحله البيــــــــــــــــــــــان يوم تقويمي
 االولا ولغاية ان از المطلوب  ي المرحله االولا. تبدأ من تاريي أمر المباشرع بالعمل - ( يوماً 15)
 مرا عة وتقييم اعمال المرحله األولا من قبل صاحب العمل. - أيام( 5)
وتشمل ا راء  الولاتبدأ من تاريي موا قة صاحب العمل الخطيه علا اعمال المرحله ا - يوماً  (30)

وتقديم نسختين من مسودة  الولاالتعديوت التي يطلبها صاحب العمل علا المرحله ا
 .(Draft-Final)الوثائق النهائية 

 الثانية
 

 مرا عة مسودة الوثائق النهائية من قبل صاحب العمل. - ايام(10 )
 الثالثة تقديم كا ة وثائق العطاء وبالنسي المطلوبه أيام(  5)
 الخوصه مدة العمل لوستشاري.  -  ( يوم50)
  را عة لصاحب العمل.مدة الم -    يوماً   (15)
  مدة االتفاقيه شامله مرا عات صاحب العمل. - ( يوماً 65)
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 / ب ( 1ملحق رقم ) 
 
 بدالت األتعاب  -أ

 تد ع بدالت أتعاب التصاميم و تحضير وثائق العطاء و قًا لما يلي :
 (% من قيمة العطاء بعد قبول أعمال المرحلة األولا من قبل صاحب العمل . 30) .1

 من قبل صاحب العمل. لثانيةالمرحلة امن قيمة العطاء تد ع بعد قبول أعمال % (45)  .2

(% من قيمة العطاء تد ع بعد تقديم الوثائق والمخططات والتقرير النهائي  للعطاء باألعداد 23) .3
المطلوبة وقبولها من صاحب العمل شريطة أن يقدم االستشاري شهادة من نقابة المهندسين تثبت 

 تسديدع للرسوم النقابية المترتبة علا هذا العطاء .
 اسبـــق . أيهمابعد مرور ثوثة اشهر علا تقديم  ميع وثائق العطاء  أو التنفيذ بعـد طـرح عطــاء  (2%) .4

 
 

% من قيمة العطاء وذل  للعطاءات التي تزيد قيمتها عن 10تعادل لوستشاري يقوم صاحب العمل بد ع سلفة  -ب 
 -ة :التالي باإل راءات االستشاريدينار ، شريطة قيام  ألفخمسين 
 . وال امعةد ع رسوم الطوابع  -1
 . األداءتقديم كفالة حسن   -2
 . أعوع(2، 1المنصوص عليها  ي البنود ) اإل راءاتتوقيع العقد الخاص بالمشروع بعد استكمال   -3
 تقديم طلب السلفة .  -4
 تقديم كفالة السلفة حسب نموذج الكفالة المر ق .  -5

 
   -نحو التالي :علا ال االستشارييتم استرداد السلفة من  -ج
و ـي حـال عـدم الـتمكن مـن اسـترداد  االستشـاري ، التي يقـدمها علا أقساط متساوية من د عات المراحل تسدد السلفة   

 السلفة ألي سبب كان قبل انتهاء مدة العطاء ،   يتم استردادها من كفالة السلفة. قيمة
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 نموذج كفالة السلفة 
 

 ………………………………………………………………………………………السادة :  إلا
 

 : ……………………………………………………….االستشاريب ن مصر نا يكفل  أعومكميسرنا 
 

…………………………………….……………………………………………………………… 
 ………………………………………… قط  أردنيابمبــلغ:  )                              ( دينارًا 

 . أردنيا.....………………………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………ذل  مقابل كفالة سلفة بخصوص العطاء رقم : و 
 

 …………………………………………………………………………………الخاص بمشروع : 
 بسداد السلفة حسب شروط العطاء . االستشاريلت مين قيام 

 
ذل  بصرف النظر عن طلب خطي منكم ، و  أولالرصيد المستحق منه عند  أو أعوعوأننا نتعهد ب ن ند ع لكم المبلغ المذكور 

 .االستشاريتحفظ يبديه  أوأي اعتراض 
 

د عات السلفة ، ويتم تمديدها تلقائيًا  ألقساط االستشاريوتبقا هذع الكفالة سارية المفعول من تاريي صدورها ولحين سداد 
 لحين سداد السلفة بالكامل .

 
 

 …………..………............…توقيـع الكفيل/ مصرف:        
 ………………………………المفوض :                                                  

 ………………..................التاريي :                                                   
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 (2رقم ) العقدملحق 

  مراحل الدراسات والتصميم أثناء االستشاريوا بات  أ.
 بهـــا المتعلقـــة الهندســـيةيقـــوم بإعـــداد الدراســـات والتصـــاميم وتقـــديم الخـــدمات  أن االستشـــارييتعـــين علـــا  : أوال

 التالي : ميع المراحل علا النحو   ي
  ابراز المشروع كمبنا حضاري متميـز بذاتـة ومنسـ م مـع البيئـة المحليـة والبيئـة المحيطـة مـن حيـث النـواحي

 ال مالية والعمرانية والحضرية.

 تصـــميم المبنـــا وبمـــا يلبـــي خدمـــة احتيا ـــات مســـتخدمي المبنـــا والـــزوار  تـــو ير الخصوصـــية والتميـــز  ـــي
 والمرا عين.

  التقيد الكامل باحكام التنظيم. 

 .االلتزام والتقيد بتصميم المبنا و قًا للمتطلبات الواردة  ي دليل المباني الخضراء األردني 
 
  –ولا اآل ةالمرحل

 -اقيه علا ان تشمل ما يلا:لئتف الخاصةالشروط   ي المرحلةتحدد أعمال هذع 
الحصول علا المعلومات الوزمه العداد الدراسات والتصاميم من  ميع ال هات من مسؤولية االستشاري  .أ 

من حيث تثبيت حدود االرض والحصول علا الوثائق الرسمية الخاصة بقطع االراضي  المعنيه بالموضوع
لمعلومات األساسية المتعلقة بالخدمات والبنية والحصول علا أحكام التنظيم الخاصة بمنطقة المشروع وا

 التحتية وكل ما يلزم التمام العمل حسب األصول. 

سم( مع تثبيت زوايا الحدود  50إعداد وتقديم المخطط الطبوغرا ي لموقع المشروع بفترة كونتورية ال تت اوز ) .ب 
 .ونقاط المر ع بكتل خرسانية ثابتة وبيان مناسيب الطرق المحيطة بالموقع

(  ي الموقع العام وتقديم مخطط الر ع المساحي علا نسخة grid 5mإعداد وتقديم مخطط يوضح الشبكية ) .ج 
 لغايات التدقيق. (C.D)الكترونية 

 مع المعلومات وتحليلها وتحديد متطلبات المشروع والمساحات المطلوبة للفعاليات المختلفة بالتنسيق مع  .د 
 المال  وصاحب العمل.

وذل   لمعاهد التدريب المهنييتماشا مع الهيكل التنظيمي تطلبات ومكونات المشروع وبما إعداد وتقديم م .ه 
 .مؤسسة التدريب المهنيبالتنسيق مع مندوبي هذع الوزارة ومندوبي 

 ضمن قطعة األرض المقترحة للمخطط النموذ ي لمباني قصر العدل (Conceptتقديم الفكرة المعمارية ) .و 
بينها باإلضا ة إلا التوزيعات والمداخل والمخارج مشروع والعوقات الوظيفية لكتل الرئيسية للا اً موضح

 . الوظيفية وبما يضمن ترابط العمل بين كا ة المديريات ويحقق المرونة  ي التصميم
صر المكونه للمشروع ايشمل برنام ا متكامو يتضمن الخدمات الوزمه للعن نسي( 3) عداد )تقرير تصورا(إ .ز 

 -ا يلا:ويحتوا علا م

 وصف مو ز لطبيعة المشروع وعناصرع وعوقاته الوظيفيه -1
 .تقرير المساحات الوزمه لكل عنصر والمساحه الكليه -2
 المختلفة.مخطط هيكلا يبين عناصر المشروع وتقديم عداد إ -3

 .نسي(  3) 1/200تقديم المخططات المعماريه لمبانا المشروع وبمقياس رسم  -4
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( تـاريي  63/1/54256)االشغال العامة واالســكان الـــــوارد بمو ــب كتــابه رقــم معـالي وزير  بتعميم االلتزام -5
 وكمايلي : 2/12/2014
ار اق ما يؤكد قيامكم بالمتابعة الفعلية والحقيقية والحضور الميداني كـل مـن اعمـال الخـدمات الهندسـية  -1

ات الهندســية والكــودات واصــول وخــدمات اســتطوع الموقــع لضــمان القيــام بتلــ  االعمــال و قــًا للمتطلبــ
 مزاولة المهنة .

  يتحمل االستشاري مسؤولية اية اخطاء بالمعلومات المساحية او  حوصات التربة. -2
 

 )لغايات الت هيل أو التراخيص أو التوسعة أو ما يلزم ...(. ( لهاasbuiltدراسة المباني القائمة وتقديم مخططات ) -6
 الخاصة بالمباني القائمة وربطها مع االنظمة  ي االضا ات.دراسة االنظمة الكهروميكانيكية  -7
تقــديم وصــف لئنظمــه االنشــائيه والكهروميكانيكيــه المنــوا تفصــيلها  ــا المراحــل الوحقــه والمــواد المقتــرح  -8

 استعمالها  ا البناء
ألمطـار ، الخاصة بالبنية التحتية مثل توزيع المياة ، الصرف الصحي ، تصريف مياع ا تقديم وصف لئنظمه -9

 شبكات تزويد بالكهرباء واالتصاالت، وأي أنضمه أخرا بحا ة إليها 
وتقديم تقرير  حـص التربـة موقعـًا وا راء الفحوصات  والفحص االنشائي عمل برنامج ال راء  حوصات التربه -10

 ومديرية المؤسسة المعنية.من االستشاري وكل من مندوب مديرية االبنية 
 0نسي( 3) الكلفة التقديريةشاموً تقديم تقرير المرحله  -11
تقديم صور  وتوغرا ية لكا ة العناصر  ي الموقع )أشـ ار، أعمـدة كهربـاء، حفـر ت ميعيـة ، أسـوار ، مبـاني  -12

 قائمة ، عبارة مياة، قناة تصريف ... (.
 دراسة بيئية لموقع المشاريع. -13

دئية علا الترخيص من ال هات المعنية ) يقوم المستشار بمرا عة ال هات التنظيمية والحصول علا الموا قات المب   -14
 أمانة عمان ، البلدية ( .

 
 عمـ بالتنسـيقذا تطلبت ظروف العمل متطلبـات خاصـه ولـم تـرد ضـمن الوا بـات  علـا صـاحب العمـل و إ –موحظة: 

بمــا  ــا ذلــ  نــوع المخططــات والدراســات المطلوبــه  يهــذع المتطلبــات ووا بــات االستشــار  تحديــدالمالــ  
 ا وا بات االستشارا.واضا تها ال

 
 -  نيةالمرحله الثا

 االولاا راء التعديوت التا يطلبها صاحب العمل علا اعمال المرحله  .1
)موقع عام بمقياس رسم مناسب،مساقط  للمبانا المعماريةلمخططات اوتقديم  اعداد .2

زمة للمشروع ولكا ة ،كا ة التفاصيل المعمارية الو  أ قية،مقاطع،وا هات،تفاصيل معمارية للمقاطع الرئيسية
 0( نسي 3) 1/100أعمال التصميم الداخلي والت ثيث بمقياس رســـم ولكا ة   (اعمال المشروع

نيكية مع االلتزام بتقديم كا ة التفاصيل الوزمة تقديم المخططات  التفصيلية االنشائية  والكهربائية والميكا  .3
 )نسختان( 1/100ولكا ة االختصاصات بمقياس رســــم 

المخططات التفصيلية الخاصة بالبنية التحتية مثل توزيع المياة ، الصرف الصحي ، تصريف مياع تقديم   .4
 مه أخرا بحا ة إليها .ظاألمطار ، وأي أن

اإلنشائية والكهروميكانيكية والمخططات المعمارية ) موقع يقوم المستشار بتقديم نسختين من المخططات  .5
مديرية الالا  (وكا ة التفاصيل الوزمة فاصيل معمارية للمقاطع الرئيسيةعام،مساقط أ قية،مقاطع،وا هات،ت
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ليتم اعتمادها والت كد من مطابقتها لمتطلباتهم  من أ ل الحصول علا الموا قة المبدئيةالمدنا  العامة للد اع
 أصوليا.

ووثائق العطاء  اتوالمواصف الدراسات والتصاميم النهائيه ل ميع االعمال و داول الكميات وتقديم ان از .6
بما  ي ذل  تقديم مذكرة الحسابات التفصيلية  الملحق ااالخرا المطلوبه وحسب التفاصيل المبينه الحقا  ا هذ

 0نسي( 3)هذع المرحله للمرا عه من قبل صاحب العمل واقرارها أعمالتقديم لبنود كميات العطاء وبحيث يتم 
 (Draft Finalمن مسودة الوثائق النهائيه )(نسي 3)تقديم  .7
من تاريي تقديمها يوم ( 3يقوم صاحب العمل بتدقيق مسودة وثائق العطاء النهائيه خول مدة أقصاها )  .8

 خطيا بموحظاته حولها. االستشاريوابوغ 
 : لثةالثاالمرحله 

 -مع التقرير النهائا باالعداد التاليه:النهائية مرحلة تسليم كا ة وثائق العطاء 
 .اتر الشروط والمواصفات و داول الكميات( نسخه من د 20)-1 
 .بالح م العادابما  يها التفاصيل المعمارية ( نسخه من كا ة المخططات 20)-2 
 .(A3من التفاصيل المعماريه الخاصه بالمشروع بح م ) سي( ن5)-3 
 .( نسي مصغرع من المخططات5)-4 
 النسخه الشفا ه االصليه للمخططات مع عمل الوزم لها.-5 

 .نسخه مسعرع من  داول الكميات -6         
 تضمنا المساحات النهائية للمشروع والكلفة التقديرية للتنفيذ    م التقرير النهائا لهذع المرحله-7 
( ، داول PDF،المطلوبة)مخططات )اوتوكاد األعماللكا ة  (C.D.االلكترونيه )( نسي من األقراص 5تقديم )-8       
كل نسخة لدا صاحب العمل. المعتمدةوالبرامج  األ هزةبحيث تتناسب مع ، word)شروط )  صفات،موا اكسيل(،كميات)

 flash memoryاللغة المستخدمة وتقديم نسخة علا  font ي علبة صلبة و مطبوع علا الغوف :المحتويات و 

ب او اكثر وبحيث يضم بح م لوحة مناس)باالتفاق مع المهندس المتابع (  الحد المشاريع (Poster)تقديم  -9
 مايلي :

الممول، المال  ، ) الفكرة ، المساحات ، الوصف ،  المعلومات الرئيسية الخاصة بالمشروع من حيث -أ      
 صاحب العمل ، االستشاري المصمم ...وغيرها (.

 .نظور للوا هات الرئيسية والمداخلم -ب      
 .نظور داخلي لفراغ مهم  ي المشروعم -ج     
 ./ او مقاطع لتوضيح  كرة المشروع مساقط ا قية و -د    
المساقط الرئيسية والوا هات الرئيسية وبحيث يتم اخذ موا قة المهندس المتابع المسبقة قبل          -هـ   

  (.C.D)الطباعة والتقديم وعلا ان يتم تسليمها مطبوعة علا ورق مقوا ونسخة الكترونية 
ال هات المديرية العامة للد اع المدني و تومة من نقابة المهندسين االردنيين و مصدقة ومخ(نسي  6 )   -10

وان   (C.D)  لتل  المخططات المصدقة علا قرص الكتروني   (scanner)وكذل  تقديم صورة الكترونية المعنية 
المشروع لدا رسوم التصديق من ضمن اعمال العطاء موضوع البحث. مع تزويد الوزارة برقم المعاملة الخاصة ب

 .والمديرية العامة للد اع المدني نقابة المهندسين االردنيين
وكذل  تقديم صورة الكترونية االردنيين   ( نسي من تقرير  حص التربة مصدقة من نقابة المهندسين5)-11

(scanner)   لتل  النسخة المصدقة علا قرص الكتروني(C.D)  .  
علا الموا قة المبدئية للتراخيص و ق االنظمة المتبعة ألحكام ول يكون من مسؤولية االستشارا الحص -12

 عندالتنظيم ويكون من مسؤولية االستشاري تعديل اي مخالفة علا المخططات وعلا نفقته الخاصه 
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الترخيص وتقديم صورة عن تل  الموا قة او عند ا راءات  استكمال معاملة الترخيص من قبل المال 
 خاطبة رسمي.المبدئية بمو ب كتاب م

مخططات اراضي وتنظيمي حديثة للموقع وسند تس يل علا أن يتم وضعها علا لوحة ضمن المخططات  -13
 الهندسية للمشاريع.

 : االعتبارات العامه عند اعداد الدراسات والتصميمثانيًا : 
 والرأسية منسوبة ل ميع عناصر المشروع . األ قيةالتوسع  إمكاناتبيان  االستشاريعلا   - 1
اعداد التصاميم بحيث تعكس التقاليد والبيئة المحلية مع االخذ بعين االعتبار سهولة صيانة  االستشاريعلا  - 2

 العناصر وتشغيلها ب قل كلفة ممكنة.
مراعاة الناحية ال مالية واالقتصادية للمباني وأخذ موا قة السلطات التنظيمية علا مواد البناء  االستشاريعلا   -3

 عمالها.المراد است
علا االستشاري مراعاة موءمة المساحات لطبيعة استخدام الفراغات الداخلية مع مراعاة توحيد المساحات  -4

 المقترحة باالستناد الا اسس تصميم واضحة.
 مراعاة موءمة المساحات لوثاث والفرش الداخلي . االستشاريعلا   -5
التصاميم ما هو مقـرر  ي المملكة اال  ي الحاالت الخاصة  تكون المواصفات ودساتير البناء المعتمدع  ي  -6

 حيث يتطلب ذل  الحصول علا موا قة مسبقةعليها من قبل  صاحب العمل 
 علـا األستشاري تبويـب  داول الكميات للمـشروع بحيث تكون مفصلة باالبواب التالية   -7

 -:عن وزارة االشغال العامة واالسكان() مع االسترشاد ب دول الكميات النموذ ي الصادر علا االقل 
 -: بشكل منفصللكل المشروع    -8

 م موع االعمال تحت منسوب البوط . .أ
 م موع االعمال  وق منسوب البوط .  .ب

  .ج. اعمال القصارة
  .د. اعمال البوط واالرضيات

  .هـ. اعمال عزل السطح و واصل التمدد وتصريف مياع المطر
  .اعمال المن ور . و
 عمال المعدنيه . االز
 اعمال الدهانح.
 . االعمال الصحية ط
 . االعمال الكهربائيه ي

  . أعمال التكييف و التد ئة واالعمال الميكان
 -: للمشروعاالعمال الخارجيه  -9

 أ. االعمال التمهيدية للموقع.
 ان لزمت.ب. اعمال االسوار وال دران االستناديه 

 والموعب. ج .اعمال الساحات
 الزراعة وتنسيق الموقع.د. أعمال 

 ..  اعمال الميكاني  والصرف الصحيهـ
 ان لزمت. . اعمال الحفرة االمتصاصيهو
 .. اعمال الكهرباء واالنارة الخار يهز

 ح. أعمال المداخل و المخارج.
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والمدنية والكهربائية تقديم الدراسات والمذكرات الحسابية المتعلقة بتصميم المشروع لوعمال المعمارية  االستشاريعلا    -10 
 والميكانيكية والتصريف وأية اعمال اخرا.   

اعـداد مـواصفات وتصــاميم اعمـال الساحــات واالضاءة والزراعة لوعمال الخار ية ، ومن ضمنها  االستشاريعلـا   -11
 وائر المعنية.وا راء أي تنسيق الزم مع الدوالمناطق الخضراء حركة للساحات ومداخلها ومخار ها الدراسة 

 )اذا كلـفه صاحـب العـمل( باالشـترا   ـي دراسـة وتقـييم عروض المناقصين من المقاولين. االستشارييقوم   -12  
 تكون  ميع االقيسة علا المخططات بالنظام المتري.  - 13  

ية لغايات ايصال الخدمات %( من الكلفة التقدير 5يتم تخصيص مبلغ احتياطي ضمن وثائق عطاءات التنفيذ بنسبة ) – 14
الوزمة للموقع او اية متطلبات اضا ية تطرأ خول التنفيذ وتكون مسؤولية االستشاري المصمم تحديد كلفة ايصال 

 الخدمات وعكس الكلفة علا المبلغ االحتياطي.
ساحي الوزارة للتدقيق بعد استكمال الر ع المساحي والشبكية يتم عرض النتائج االولية من قبل المستشار وبحضور م –15

 وذل  با تماع يعقد  ي حينه وبحضور مندوبي الوزارات المعنية.
 يتم تقديم عرض من قبل المستشار المصمم للمرحلة االولية والنهائية للمشاريع علا ل نة  نية معنية.   –16  
ت كيدها  ي المراحل النهائية بحيث تكون مسؤولية االستشاري رئيسية  ي إعداد الكميات والمواصفات ومرا عتها و   -17  

 تكون متطابقة مع المخططات التصميمية وتوصيات تقارير  حص التربة.
بحال تحققت كميات إضا ية نات ة عن تنفيذ المخططات ومخالفة ل داول الكميات وزادت نسبة هذع الكميات عن  -18  

ل غير المنظورة وخاصة لكميات اعمال اسفل منسوب %( من القيمة الواردة  ي الوثائق ودون و ود مبررات لوعما10)
وسيتم تغريم  البوط سوف ينعكس سلبا علا االستشاري من حيث ت هيل االستشاري لدا دائرة العطاءات الحكومية

 االستشاري المبالغ المترتبة نتي ة االوامر التغييرية.
ن وزارة االشغال العامة واالسكان وم لس البناء الر وع الا الكودات والمواصفات واالدلة االرشادية الصادرة ع-19

الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس االردنية كا ة  ي اعداد الدراسات والتصاميم ومنها علا سبيل المثال 
كودة الطاقة الشمسية( و) كودة االبنية المو رة للطاقة( وغيرها من الكودات )ال الحصر الكودات المستحدثة 

 اصة باالنظمة المستخدمة  ي المشاريع.               والمواصفات الخ
 
 : تفاصيل المخططات المطلوبة ثالثًا :

 باألعمالمراعاة تو ير كا ة المتطلبات الواردة  ي التعليمات الصادرة عن نقابة المهندسين  يما يتعلق  االستشاريعلا 
 لتكييف علا ان تشتمل االمور الواردة ادناع :والمعمارية والكهربائية والصحية واعمال التد ئة وا اإلنشائية

 : االعمال المعمارية  -أ 
و ي حالة كبر مساحة الموقع يقدم موقع عام اضا ي  1/200مخطـط الموقــع العـام بمقـياس رسم :  .1

 او ما يناسب الموقع. 1/500شامل بمقياس 
 100:  1مسطحات معمارية بمقياس رسم  .2
 100:  1وا هات معمارية بمقياس رسم  .3
 .   100:  1مقاطع معمارية بمقياس رسم  .4
 50: 1،  20:  1،  10:  1،  5:  1التفاصيل المعمارية الوزمة بمقياس رسم  .5
 مخططات وضع األثاث الثابت والمتحر  وبيان تفاصيل األثاث الثابت. .6
 . داول التشطيبات .7

 المخططات التفصيلية العمال تنسيق الموقع والساحات وأعمال الزراعة. .8
 إعداد دليل للمخططات موضحًا عليه داللة كل رمز. .9
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 أي مخططات أو تفاصيل أخرا الزمة. .10
 . تقديم التفاصيل الوزمة ألعمال العزل الصوتي إذا لزم.11
  1/200. مخطط طبوغرا ي للموقع العام بمقياس رسم 12
 1/100. شبكية للموقع العام بمقياس رسم 13
 مخططاراضي وتنظيمي،مخطط موقع وترسيم (..وثائق الموقع حديثة )سند تس يل،14
 . خطة لونية للمشروع للعناصر الداخلية والخار ية.15
 .مخططات للوحات االرشادية الداخلية واالرمات المطلوبة للمشروع.16

  : اإلنشائيةاالعمال   -ب 
التـي يكلف بها استشاري  إن لزموالفحص اإلنشائي علا  حـوص تحريـات التربـة واستطـوع الموقـع  اإلشراف  - 1

 التربة ودراسة التقرير وتقييمه.
الذي تم اعتمادع  ي التصميم والمذكرة ( CDوبنسخة ال )عمدع وتفاصيلها االنشائية ألوا األساساتمخططات   - 2

اإلنشائية مع االلتزام بالكودات المعتمدة لدا وزارة االشغال العامة وتعليمات نقابة المهندسين حول كودة 
 لزالزل.ا

 مخططات عقدات الطوابق واالدراج وال سور و واصل التمدد وتفاصيلها االنشائية.  - 3
 .(مخططات التفاصيل االنشائية لوعمال الخار ية ) دران استنادية واسوار وخزانات وغيرها  - 4
  اعداد دليل للمخططات موضحًا عليه داللة كل رمز.  - 5
 ت والتفاصيل االنشائية الخاصة بالفحص االنشائي للمبنا القائم.تقديم التقرير والمخططا     - 6
 أي مخططات وتفاصيل اخرا الزمه.  - 7

 : االعمال الكهربائية – ـ 
 (LEED)انارة .مخططات لونارة ومراوح الشفط )ان و دت( مع ترقيم الدوائر الكهربائية  - 1
م الــدوائر الكهربائية وذل   ي م موعة مخططات منفصلة عن مخططات االباريــز ومــراوح التـهوية مـع ترقــي  - 2

 االنارة.
 .(Data Showالعرض )  والصوت  مخططات انظمة و از واباريــز التلف الهاتف والحاسوبمخططات أباريــز   - 3
رئيسي مخطط اللوحة الرئيسية مبينًا عليها  ميع القواطع وطاقتها المغذية للطوابـــق وكذل  القاطع ال  - 4

 والتفاصيل الوزمة.
  للوحات التوزيع وت ريض منظومة التوليد ان و دت.مخطط نظام الت ريض    - 5
نظـام خطـوط التغذيـة الرئيسيـه مبيـنًا عليـه مقـاس الكوابل واالسو  والمواسير المستخدمة ومساراتها  طمخطـ  - 6

 ونقاط بداياتها ونهاياتها.
 .ن الحريق والحماية من الصواعقمخططات أنظمة االنذار م  - 7
مخطط توزيـع االحمـال الكهربائـية علـا اللوحـات الفرعية مع مختلف الدوائر الكهربائية ومساحة مقاطع   - 8

 االسو  لكل دائرة علا حدة وقوة القاطع مقدرة باالمبير.
 ا زاء النظام. (موضحا عليها مصدر التغذية ومواقع تركيبCCTVمخططات نظام المراقبة )     -9
( والمولدات االحتياطية )اذا طلب( والتغذية بالطاقة الشمسية UPSمخططات النظمة الطاقة غير المنقطعة )  - 10

 والطاقة المت ددة للمشروع.
 نقاط االنارة الخار يه ومساراتها.االعمال الخار ية و مخطط موقع عام مبينًا عليه   -11
نظمة االتصاالت)شبكات الحاسوب والهاتف( وأنظمة االنذار من الحريق مخططات الصواعد لكل من أ     -12

 واالخوء الصوتي والمراقبة وأنظمة الصوتيات والمرئيات وغيرها.
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 اعداد دليل للمخططات موضحًا عليه داللة كل رمز.     -13
 أي مخططات اخرا الزمه.     -14
 المذكرة الحسابية.     -15

 تغذية أحمال االعمال الميكانيكية. مخططات توضح     -16    
د تنفيذ متطلبات كودة المباني المو رة للطاقة والطاقة الشمسية وغيرها من كودات البناء الوطني . -17     
 : اعمال االنظمة الميكانيكية –

تمديدات مخطط موقع عام مبينًا عليه تمديدات التغذية بالماء والصرف الصحي ونقاط بدايتها ونهاياتها وكذل   .1
التغذية الرئيسية لونظمة الميكانيكية المختلفة ان و دت مثـل ) التد ئة المركزيه ، نظام اطفاء الحريق ، الغازات 

 الي (.…… ،نظام الري، التكييف ، البخار 
 مخططات التمديدات الرأسية الم معة لونظمة الميكانيكية المختلفة. .2
 انيكية المختلفة.مخططات التمديدات اال قيه لونظمة الميك .3
 .1/20مخططات تفصيلية مبينًا عليها مواقع واقيسة وانواع االنظمة الميكانيكية المختلفة بمقياس رقم :  .4
 دليل للمخططات موضحًا عليه داللة كل رمز. إعداد .5
هذع  مخططات تفصيلية تبين العوقة بين االنظمة الميكانيكية والكهربائيه المختلفة وخو ة لمنع تداخل وتضارب .6

 االنظمة مع بعضها.

 مراعاة متطلبات نظام الصوتيات  ي األعمال الميكانيكية من تكييف وغيرها. .7

 وأية مخططات ضرورية اخرا. .8
 المذكرة الحسابية. .9

  -موحظات عامة :
  .ي ب عمل إطار للنسخة األصلية من المخططات 

  المحددة.علا االستشاري ان از المخططات ووثائق العطاء للمشاريع ضمن المدة 
 مسؤوليات ل نة التدقيق:

 ي حال تعيين ل نة لتدقيق كا ة مراحل الدراسات والتصاميم باالشترا  مع مندوب المال  تنحصر مهام الل نة بما  
 يلي:

ة مناقشة المتطلبات األساسية للمشروع )أنظمة كهربائيه، ميكانيكية، تشطيبات، تفاصيل،  رش..( مع ال هة المعنية صاحبة العوق -1
 وتحديد المعطيات الرئيسية.

 االتفاق مع المستشار المصمم علا التو هات العامة المحددة ألسس التصميم وحسب طبيعة المشروع. -2
 متابعة المستشار المصمم خول مراحل التصميم و الدراسات المختلفة. -3
 التنسيب باعتماد المراحل المختلفة لونتقال إلا المرحلة التي تليها. -4
 ر الكلفة االولية.مناقشة تقدي -5
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معهد تدريب إربد  – )طاهي( لمشغل إنتاج الطعامالمتطلبات الوظيفية/ االسترشادية 
 لإلناث

 

 (2)م المساحة الكلية العدد المساحة الفراغ المعماري الرقم

 150 1 10*15 )شامل منطقة المجلى(مشغل إنتاج طعام  -1

 10 2 2*2,50 غرفة غيار )طالب /طالبات( -2

 14 1 3,50 *4 غرفة مدرب -3

 12 1 3*4 غرفة مخزن -4

 14 1 3,50 *4 وحدات صحية -5

عناصر الحركة والجدران الداخلية  

 والخارجية والممرات
  50 

 250   شامل الجدران وعناصر الحركة المجموع 

 

 
 
 
 
 

ني/ معهد تدريب مه –للقاعة متعددة األغراض المتطلبات الوظيفية/ االسترشادية 
 المفرق

 

 (2)م المساحة الكلية العدد المساحة الفراغ المعماري الرقم

 220 1 11*20  مسرح -1

 119 2 8,50* 7 غرفة اجتماعات -2

 21 2 3,50* 3  )ذكور / إناث( وحدات صحية -3

عناصر الحركة والجدران الداخلية  

 والخارجية والممرات
  90 

 450   ركةالمجموع شامل الجدران وعناصر الح 
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للتوسعه االفقية في معهد تدريب مهنية حكما / المتطلبات الوظيفية/ االسترشادية 
 اربد

 

الر

 قم
 وصف الطابق

الفراغ 

 المعماري

 المساحة

بالمتر 

 المربع

 العدد
بالمتر  المساحة الكلية

 المربع

1-  

 

 

 طابق التسوية        

قاعة متعددة 

 االغراض
500 1 500 

 30 1 30 فة صوتياتغر -2

 50 6 - وحدات صحية  -3

 20 1 20 مكتب استقبال  -4

5-  

 

 

 

 

 الطابق االرضي

مشغل تكيف 

 وتبريد 
200 1 200 

مشغل صيانه  -6

 سيارات هجينه
200 1 200 

مستودع  -8

 للمشغل
24 2 48 

 48 2 24 صفيةغرفه  -9

 24 2 12 مكتب المدرب 10

 32 6 - وحدات صحيه  11

 100 1 100 قاعة صفية 12

13-  

 

 

 

 

 الطابق االول

 200 1 200 مشغل حلويات 

مشغل طاقة  -14

 متجددة
200 1 200 

 48 2 24 مستودع للمشغل -15

 48 2 24 صفيةغرفه  -16

 24 2 12 مكتب المدرب -17

 32 6 - وحدات صحيه  -18

 100 1 100 قاعة صفية -19

ناصر الحركة المجموع الكلي شامل ع

 الرأسية واالفقية 
 متر مربع 2700

 

 

 

 -:)في حال تم طلبها(  متطلبات أخرى لهلتزام بها

 مواقف سيارات باالعداد المطلوبة وفق االحكام التنظيمية . -1

 غرف للحراسة . -2
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 خزان ماء أرضي . -3

 غرفة مضخات . -4

 خزان تجميع مياه األمطار . -5

 في حال تعدد الطوابق ومناور للتمديدات الكهربائية. غرف اتصاالت وكهرباء -6

 وغرفة للحاسوب الرئيسي .وغرفة كهرباء رئيسية.  UPSغرف للمحوالت والمولدات و  -7

 غرفة مراقبة .  -8

 أي متطلبات أخرى ضرورية والزمة. -9
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 (3رقم ) العقدملحق                                          
 األداء حسننموذج كفالة 

 
 الن دة : إلى
 

 ……………………......يسرنا إعومكم ب ن مصر نا...................................................
 

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

 .........................................................…………………….عطاء رقم بخصوص ال
 ........................................................................…………………........المتعلق 

 . أردنيدينار .....……………..(  …………………………………………………..بمبلغ : ) 
 

بتقديم الخدمات الهندسية للتصميم وو قا لشروط العقد الخاصة بالعطاء  االستشاريلضمان التزام  داءاألوذل  مقابل كفالة حسن 
 . أعوع

 
ننا أي شرط آخر، وبغض النظر عن أي  أوتحفظ  أو إنذارطلب من قبلكم بو  أولند ع لكم المبلغ المذكور لدا  أننتعهد  وا 

 . االستشاريمعارضة من  انب 
 

  -وتحدد  مبدئيا" :)                        ( ولمدة  إصدارهاة سارية المفعول من تاريي وتبقا هذع الكفال
 ...............……………………من عام ...………........  شهر ...............…….. بتاريي 

 
 ما لم يتم تمديدها أو ت ديدها بناء علا طلب صاحب العمل .

 
 ...........توقيع الكفيل/مصرف : ................

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

 التـــــــاريي : ...........................
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 ( 4رقم )  العقد ملحق

 (  2019/  51  للعطاء رقم )
 مباني تابعة لمعهد التدريب المهنيبانشاء  الخاصة الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذبإعداد  الخاص 

 األخراخوصة بدالت أتعاب إعداد التصاميم والمخططات و ميع وثائق العطاء  -أ
 الوصــــــــف الرقم

 المبلغ اإل مالي سعر الوحدة الكمية الوحدة

 دينار  لس دينار  لس

 :بالمتر المربع -1
ـــديم ـــز وتق ـــاب إعـــداد وت هي ـــدالت أتع ـــائق العطـــاء  ب التصـــاميم والمخططـــات ووث

شـامًو كا ــة الخـدمات وعناصـر الحركــة الرأسـية واأل قيـة وذلــ   المطلوبـة لئعمـال
ــة ) ــي يــتم ترخيصــها مــن قبــل ال هــات التنظيمي البلديــة للمســاحات المســقو ة الت

علمًا ب ن بدالت أتعاب األعمال المسـاحية للموقـع العـام وتحريـات التربـة  (المعنية
شـمولة ببــدالت أتعـاب البنـد وتــد ع لوستشـاري حسـب البنــود المبينـة أدنــاع غيـر م

ـــام ) ـــا ال العامـــة ضـــريبةلل، شـــاملة ( 4،3ذوات األرق وتشـــمل أعمـــال مبيعات.عل
 (2)ثوثة االف وأربعمئة م ت الخار يةع العام والساحات ومواقف السياراالموق

-  

 2م
 

3400 
 

    

 بالمتر المربع: -2
وت هيــز وتقــديم األعمـال المســاحية للموقــع )وال يــتم د ــع أي  بـدالت اتعــاب اعــداد

مبلغ إضا ي عن المبلغ اإل مالي الذي يحددع المستشار مهما بلغت كميـة وح ـم 
الخدمات المسـاحية(، مـع الت كيـد علـا مسـؤولية المستشـار حسـب مـا ورد بالبنـد 

 .مبيعاتال العامة علا ضريبةللشاملة )سادسًا( من وثائق العطاء، 
 (2خمسة االف م)

         
 2م

 
5000 

     
 بالمتر الطولي: -3

ـــي  ـــات التربـــة حســـب الفحوصـــات واألعمـــاق الت أعمـــال اســـتطوع الموقـــع وتحري
يحددها الكود األردني وكما ورد  ـي كـود اسـتطوع الموقـع )وال يـتم د ـع أي مبلـغ 

حا ـة إضا ي عن المبلغ اإل مالي الذي يحددع المستشـار مهمـا بلغـت األعمـاق و 
أعمــال اســتطوع الموقــع(، مــع الت كيــد علــا مســؤولية المستشــار حســب مــا ورد 

 مبيعاتعلا ال العامة ضريبةللشاملة بالبند )سادسًا( من وثائق العطاء، 
 )مائة م.ط(

 

 م.ط
 

100 
 

    

 بالمتر المربع: -4
عداد وتقديم مخططات  as       بدالت أتعاب خدمات مساحية للمباني القائمة وا 

built)واعتبـار أي زيـادة هـي زيـادة  ـي  ( شاملة الضريبة العامة علا المبيعات
 (2)عشرة االف م الكميات.

 10000 2م
    

 مبلغ احتياطي: -5
بــــــدالت أتعــــــاب إعــــــداد وتقــــــديم واعتمــــــاد الدراســــــات األوليــــــة لئثــــــر البيئــــــي 

(Environmental Impact Assessment للمشـــروعين وبحيـــث يـــتم )
لي  هــة متخصصــة وبموا قــة مديريــة االســتثمار والتعــاون الــدو إعــدادها مــن قبــل 

 مبيعاتعلا ال العامة ضريبةللشاملة  علا منه ية الدراسة والنتائج.
 

مبلغ 
 احتياطي

 

مبلغ 
 احتياطي
 -- --- --- 

 
 (2000) 

 مبلغ احتياطي: -6
ـــــر المـــــروري  ـــــة لئث ـــــديم واعتمـــــاد الدراســـــات األولي ـــــدالت أتعـــــاب إعـــــداد وتق  ب

(Traffic Impact Assessment للمشروعين وبحيث يتم إعدادها مـن قبـل )
  هة متخصصة وبموا قة مديرية دراسات الطرق علا منه ية الدراسة والنتائج.

          مبيعاتال العامة علا ضريبةللشاملة  

مبلغ 

 احتياطي

مبلغ 

 احتياطي

-- --- ---  (2000) 

 مبلغ احتياطي -7
سـوم تـرخيص المبـاني لل هـات الرسـمية المسـؤولة لتغطية ما يترتب من مبالغ كر 

ذات العوقة علا أن يتم د ع رسوم التـرخيص مـن قبـل المالـ  ويـد ع لوستشـاري 
%( خمســـة بالمئـــة مـــن قيمـــة الرســـوم المد وعـــة بـــدل  أتعـــاب  5مـــا نســـبته )

مبلغ  مبيعاتال العامة علا ضريبةللشاملة  وللمشروعين .
 احتياطي

 

مبلغ 
 احتياطي
 -- --- --- 

(3500 )
 آالفثوثة 

 وخمسمائة

8- 

 قيمة العطاء اإل مالية شامًو ضريبة المبيعات والمبالغ االحتياطية.
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 الم موع رقمًا )                                  ( دينار

الم موع كتابة 
 ...................................................... دينار................................................................................

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

 
 .............................................................................................................................................:  المفوض بالتوقيع

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

 
 ........تلفون : ..........................................................  اكس : ...................................................

 
 ..............................................................اللكتروني :  البريد ا ............................................................... ص . ب : 

 
 ختم و توقيع المكتب الهندسي
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 (5ق العقد رقم)ملح

 خراألاقرار متعلق بالد عات إ 
 
 ………………………………………………………………ناعدأ ر أنا الموقع إمضائي وخاتمي  يقأ

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 ….…………………………………………………… اعأدن ي ا نتموخا تنااضاءإم نر نحن الموقعيقن

…………………………………………………………………………………………………… 
م هذع  حكا( وعمًو ب1ة  )عــيلهندسا تلخدماعقد ال  روط العامةشلا نم( س-22) مقر ة داما قد اطلعنا علا ما ورد تحت الننأ
أو غيرها ء وكلو ا باتعأو أ تراشاستالاب أتعا أو تالو لعمميع اب   يهر ل نقوصاأل حسب موقع لنامن قب اً عوقم  ق إقراراً نر ة مادلا

 اً فًا وصيط  ق" ونر نخريآلالا " إ د عها علا قافتال ا أو اهع د وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم ةالمباشرة وغير المباشر 
 بةً يان أوا لنبن قمر شابر مأو غير شمبال شكب ع دست كانتأو  ا عهتم د ءً او س هاد عت وسبب منولرا خعات األالد مفصًو لهذع 

دعوة لعلق باتا يمي   لهم، وذيلثممأو أي من موظفيهم أو وكوئهم أو  اريين من الباطن أو نيابًة عنهمتشاسبل ق نم عنا أو
ات وضاالمف أو اريشستلة علا االحاأو اإل اهسنف/ المزاودة  صةاقلمنا عملية د أوبتنفيذ هذا العق ةصاض الخو ر عيم الدقتا لإ
 . عوً ع ذفيأ ل تنن م أود عقالم ابر إلي ر  تتي ال

ثال وصفًا ملا ليبعلا سي ذل  ما  ب تاع د أي دو  و  نلا الفريق األول علا الفور عيًا إونتعهد ب ن نقدم تصريحًا خط كما
 يقالفر  اميق الق عونوا ا مك الً ث أو دحيما أيه لد عاا بإلزامن ييار ت بالد ع أو ناامقي يي  بتار وذل مفصًو لسبب هذع الد عات

دة ) املب حكام ا انلل من قبو خإ وأوع حال حدوث أي مخالفة عمشار إليها ألا  ةداملا تحت ةنيبملا راءات اإل ذخاتبال واأل 
 تنفيذ كل ما ورد  ي هذع المادة.ب زملتنو  ها( من 1/س/22
 
 /        /ًا  ــــي            ير حر ت يه نوقعلعو 
 
 ............................……………………………………………شـــاري:الستا مـــــسا
 
 ………………………….................……………………………المفوض بالتوقيــــع:  مسا
 
 ......…………………………………………………………………توقيـــع: لاب ضو فيع المقو ت
 
 ........................................………...........................ـــم: ــــاتــــــخلا
 

 ه بـد ع أي عمـوالت أو أتعـاب أو مـ عات األخـرا و ـي حـال عـدم قيالدبالق تعلما ارقر إلام قديت ير اشتسالاا لع
ذا هـ دميقـمـن ال وكـل رار المقـدم منـه ، قـإل ي ا  لذيذكر  أن هيلعس( -22دة )امالب ةددحملاور مألمن ا أي

 ض.ر لععن ا صلفمن قمغلظرف   ي رارقع اإلضو  رياشتا االسوعل ه ،رضع  ضير س راإلقرا
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 التدريب المهني لمؤسسةمشاريع تابعة اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات إنشاء 

 

 (6)العقد رقم ق حمل
 د عات الممنوعةلبا قرار متعلقإ

 

 
 ………………………………………………………………ناعدأع إمضائي وخاتمي  ي قر أنا المو قأ
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………… عناد ي أ انمتخاو  نار نحن الموقعين إمضاءاتقن
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 ةداملا عهذ  حكامب وً معو  ،(1/ف( من الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية )ع22ة )دامت الحد تر و ا علا م ناا قد اطلعننأ

أو ت رااشتاس ابعأت وأموالت نت عكا ءً او س لغبامبد ع أي  قمن لمب ننا  يه قرار موقعًا من قبلنا حسب األصول ، نقر إنر ق 
مادية  ولم نقم بإعطاء وعود أو  لم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمة  و  شرمبا ريأو غر شمبال شكب ءً اسو ها ير ء أو غاب وكوأتع
تم قد   لذن كاا ذنظر عما إالض بغ، أو  اسطةسواًء مباشرًة أو بالو  ءااألشي ذعهثل مم يدتق أولغ ابمالع ذثل هم ع دل اتدتعه
لا الفريق ظفيهم أو وكوئهم أو ممثليهم إمو ن أي م وأ مهنع ةً ابنيو أ طنباالن منا يير اشتاس ن قبلم وا أعن ةً يابنو أ ان قبلنم

ا يم  ، وذل ال  تصرف بصفة  رسمية  أمي نذا كاإ النظر عمابغض موظف" " يصر أح الال لاثملا لياألول، ويشمل ذل  علا سب
ستشاري أو الا علا ةلاحإلا وأ هافسن دةاو مز الة/صناقملا ةيعملد أو عقلا اهذذ يتنفبة صاخروض الالع ديمتق اإلة عو ديتعلق بال

 .وً عالمفاوضات التي ت ري إلبرام العقد أو من أ ل تنفيذع  
 
  لأكان ذاًء وسو ة طسواالب ومباشرًة أ اءً سو د عات ع العات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذ د يم أيب ن ال نقوم بتقدونتعهد  امك

يتعلق بتعديل هذا  أو ممثليهم إلا أي "موظف"  يمام ئهوكو  وهم أفيظمو  من ياً أ وأ اطنالبمن  انييشار ل استقب من أو قبلنا من
 .  فيذعنأو ت عديدمتو أالعقد أو ت ديدع 

 
 /        / يرًا  ــــي           ر تح عنوق يهوعل
 ............................……………………………………………ـــاري:تشساالـــــم سا
 ……………...................……………………………………: …ـعــيـبالتوقض م المفو سا
 ......…………………………………………………………………قيـــع: و قيع المفوض بالتو ت
 : ………..................................................................مـــــــــخاتــــلا
 
تعاب أو أي من أ أوالت و مأي عع  بد مهياق دمعل حا و يعة و نمملت الد عابا قلتعلماقرار إلا مالستشاري تقديا الع * 

ير ض س رإلقراا ادم هذقي وكل من ال ، نهم ملمقدا رار اإلق ي /ف( عليه أن يذكر ذل  22المادة )باألمور المحددة 
 ض.العر عن ل صفمنق غلمر  ي ظرف راقاإلي وضع تشار عرضه ، وعلا االس



 

 

 



 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 



                                                                                                           
 /    ع ش  ع  ل/عهد الشد    ال/هننإ داد الد ان ت والشص / ب ووق ئع  ط ء الشنف ذ لغ   ت إن  ء 


 

 

1  

 العطاءات الحكومية المحالة   -(    1 دول رقم ) 

 عليه كما هو مبين أدناع : بهذا العطاء تعبئة ح م التزام المكتب عن العطاءات الحكومية المحالة ينالمشارك االستشاريينيطلب من  ميع 
 

تاريي إن از 
العمل 
 المتوقع

 
مدة العطاء 
 األصلية

 
ي تاري

 المباشرة

 
 أسم صاحب العمل

 
 نسبة ح م االلتزام الحالي بالدينار

 
 رقم وأسم العطاء

 
 الرقم

نسبة اإلن از     
 لتاريخه

   تصميم إشراف كليهما

          

          

          

          

          

 موحظات:
 بالكامل مسئوليتهاأشهد أن المعلومات المبينة أعوع صحيحة ودقيقة وأتحمل                           للر ض     كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضاً   -
  .فحات أخراإذا كان النموذج ال يكفي ، يمكن إر اق ص  -

                                
 لمفوض بالتوقيع :ا اسم                                                                      

 التوقيــــع والخاتم :                                                                           



                                                                                                           
 /    ع ش  ع  ل/عهد الشد    ال/هننإ داد الد ان ت والشص / ب ووق ئع  ط ء الشنف ذ لغ   ت إن  ء 


 

 

2  

 الوضع المؤسسي   -(    2 دول رقم ) 
 ي مع بيان أسماء الشركاء الذين التحقوا أو تركوا المكتببهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناع والمتعلق بالوضع المؤسس ينالمشارك االستشاريينيطلب من  ميع 

أسماء الشركاء الذين التحقوا  تاريي االلتحاق
 بالشركة أو بالمكتب

أسماء الشركاء الذين تركوا الشركة أو  تاريي التر  أسباب التر 
 المكتب

 ال قب أن/ ء ال    ء  ش   خ آخ  شعد  

       

       

       

       

       

       

       

       

 -موحظات :
بالكامل .  مسئوليتهااشهد أن المعلومات المبينة أعوع صحيحة ودقيقة وأتحمل                             تر ق شهادات السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للشركاء ال دد . -1

 سم المفوض بالتوقيع :ا                               ء الشركاء عند الت هيلتر ق شهادة من نقابة المهندسين ووزارة الصناعة والت ارة ب سما
 التوقيـــع والخاتم :                                                  وب سماء الشركاء حاليًا . 

 كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضًا للر ض .  -2



                                                                                                           
 /    ع ش  ع  ل/عهد الشد    ال/هننإ داد الد ان ت والشص / ب ووق ئع  ط ء الشنف ذ لغ   ت إن  ء 


 

 

3  

 رؤساء االختصاص ومساعديهم   -(    3 دول رقم ) 
 بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناع والمتعلق  برؤساء االختصاص ومساعديهم الحاليـين والذين تركوا العمل وبيان التعديوت التي ينالمشارك االستشاريينيطلب من  ميع 

  رت عليهم منذ آخر ت هيل خاص بكل منهم
 

تاريي التر  إذا  أسباب التر 
 ر أي منهماتغي

 أسم رئيس االختصاص والمساعد
 بتاريي آخر تعديل

أسم رئيس االختصاص والمساعد  تاريي االلتحاق
 الحالي

 الرقم االختصاص

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 -موحظات :
 بالكامل  مسئوليتهاأشهد أن المعلومات المبينة أعوع صحيحة ودقيقة وأتحمل                               الخبرة للكوادر ال ديدة بعد آخر ت هيل. تر ق شهادة السيرة الذاتية وشهادات  -1
  تر ق شهادة من نقابة المهندسين باالختصاصات وأسماء المهندسين . -2

 المفوض بالتوقيع :       
   التوقيـع والخاتــم  :                                     سيكون العرض المقدم منه معرضًا للر ض .كل من ال يعبئ هذا النموذج   -3

 



                                                                                                           
 /    ع ش  ع  ل/عهد الشد    ال/هننإ داد الد ان ت والشص / ب ووق ئع  ط ء الشنف ذ لغ   ت إن  ء 


 

 

4  

 
 الكوادر الفنية المسماة علا المشروع   -(    4 دول رقم ) 

ا العطاء وااللتزام بتوثيق خبراتهم ليتم اعتمادها من قبل وزارة االشغال الكوادر الفنية المسماة عل بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناع ينالمشارك االستشاريينيطلب من  ميع 
  العامة واالسكان لولتزام بها خول اعمال العطاء

 
سنوات الخبرة  سنوات الخبرة العملية موحظات

 الكلية
 الرقم االختصاص الكادر الفنيأسم 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 -موحظات :
 بالكامل  مسئوليتهاأشهد أن المعلومات المبينة أعوع صحيحة ودقيقة وأتحمل                               تر ق شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للكوادر ال ديدة بعد آخر ت هيل.  -1
  سماء المهندسين .تر ق شهادة من نقابة المهندسين باالختصاصات وأ  -2

 المفوض بالتوقيع :      
 التوقيـع والخاتــم  :                                     كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضًا للر ض .  -3



                                                                                                           
 /    ع ش  ع  ل/عهد الشد    ال/هننإ داد الد ان ت والشص / ب ووق ئع  ط ء الشنف ذ لغ   ت إن  ء 


 

 

5  



                                                                                                           
 /    ع ش  ع  ل/عهد الشد    ال/هننإ داد الد ان ت والشص / ب ووق ئع  ط ء الشنف ذ لغ   ت إن  ء 


 

 

6  



                                                                                                           
 /    ع ش  ع  ل/عهد الشد    ال/هننإ داد الد ان ت والشص / ب ووق ئع  ط ء الشنف ذ لغ   ت إن  ء 
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 /    ع ش  ع  ل/عهد الشد    ال/هننإ داد الد ان ت والشص / ب ووق ئع  ط ء الشنف ذ لغ   ت إن  ء 
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 /    ع ش  ع  ل/عهد الشد    ال/هننإ داد الد ان ت والشص / ب ووق ئع  ط ء الشنف ذ لغ   ت إن  ء 
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 /    ع ش  ع  ل/عهد الشد    ال/هننإ داد الد ان ت والشص / ب ووق ئع  ط ء الشنف ذ لغ   ت إن  ء 
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 /    ع ش  ع  ل/عهد الشد    ال/هننإ داد الد ان ت والشص / ب ووق ئع  ط ء الشنف ذ لغ   ت إن  ء 


 

 

11   


