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 الخاص( 2019/ 38 )رقم  المركزي شروط دعوة العطاء
   التنفيذ ووثـائق عطـاءبإعداد الدراســات والتصاميـم 

      داخليةاني تابعة لوزارة المب النشاء   
 

مجـال  فـي     بالفئـة  الحكوميـةتدعى المكاتب الهندسية والشركات االستشارية المؤهلة لدى دائـرة العطـاءات  أوال:
 0للمشاركة بهذا العطاء  ييناألبنية والمصنفة لدى نقابة المهندسين األردن

 لـوصف العم ثانيًا:
 يشمل العمل على ما يلي :

  كالتالي : داخليةمباني تابعة لوزارة ال النشاء التنفيذالدراسات والتصاميم ووثائق عطاء  إعداد
من اراضي 106المقام على قطعة رقم  الطفيلةمحافظة /  متصرفية وسكن لواء الحسا مبنى -1

يتكون مبنى المتصرفية من مكتب متصرف ومكاتب اداريين ونظارة ومكتب انتظار ووحدات صحية  الطفيلة و
 2م (1900تقريبية ) اجمالية مساحةبو   .، ومبنى سكن المتصرف ة لهاوكل ما يلزم من الخدمات التابع

  .شاملة عناصر الحركة الرأسية واالفقية والجدران الداخلية والخارجية
من اراضي الكرك  386المقام على قطعة رقم   الكرك/ محافظة  متصرفية وسكن لواء عيمبنى  -2
اداريين ونظارة ومكتب انتظار ووحدات صحية وكل ما يتكون مبنى المتصرفية من مكتب متصرف ومكاتب و 

شاملة  2( م1900تقريبية ) اجمالية  بمساحة. و يلزم من الخدمات التابعة لها ، ومبنى سكن المتصرف 
 .عناصر الحركة الرأسية واالفقية والجدران الداخلية والخارجية

 على ان تشتمل اعمال الدراسة ما يلي: 
ــة االر  اعــداد وتقــديم الدراســات و  .1 ــاط المنطقــة ، طبو رافي التصــاميم بحــا تراعــي البيئــة المحيطــة ، من

وابعــاد وحــدود وتنظــيم قطعــة االر  ، بحيــا يشــمل كافــة المتطلبــات وتحقــق متطلبــات المديريــة العامــة 
 للدفاع المدني ونقابة المهندسين االردنيين واية جهة معنية بالخصوص وحسب االصول .

 .ي المطلوبةناللبيئة في إنشاء المباستخدام المواد الصديقة  .2

االلتزام بإعـداد التصـاميم وفـق معـايير دليـل االبنيـة الخضـراء كـذلك اسـتغ ل الطاقـة الشمسـية فـي تـوفير  .3
ل الحراري وتوجيه المباني )االضاءة والتهوية( حيثما امكن زالمياه الساخنة وفي تدفئة المبنى وكفاءة الع

، LEDاعــاة اســتخدام االنظمــة الكهربائيــة المــوفرة للطاقــة )وحــدات انــارة ولــزم تبعــًا للموقــر الجغرافــي ومر 
 . انتاج الكهرباء بالخ يا الكهروضوئية و يرها من االنظمة(

 تتناسب و االستخدام من قبل شا ليه.   ينااستخدام مواد سهلة الصيانة و ذات ديمومة عالية في المب04

من حيا األحوال الجويـة ودرجـات الحـرارة وكـذلك األخـذ المختلفة تأكيد مراعاة التصميم المناخي  للمناطق 05
 . لكل مناطبعين اإلعتبار األلوان المناسبة 

ال يقر ضمن مجرى سيول ميـاه او قـرب المجـرى او تمـر  من ان الموقر المخصص النشاء المبانيالتأكد  06
 0به سيول

 لداخلية .. االلتزام بالمعايير التصميمية الم ئمة لمباني وزارة ا7
 . تأمين مظ ت في الساحات وبالتنسيق مر المهندس المتابر .8
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 على ان يقوم االستشاري بتقديم مايلي من خ ل الدراسة للمشروع موضوع البحا:
 0للمشروع   conceptتقديم اكثر من بديل تصميمي وفكرة معمارية  -1
او  أية مباني قائمة او أشجار نى شاملةعمل رفر مساحي لكامل قطعة االر  المخصصة النشاء المب -2  

إن  ودراسة الع قات الوظيفبة  ما بين المباني القائمة منشآت او اعمدة كهرباء او أية معالم ضمن الموقر
والمشروع ودراسة طرق الربط المختلفة وحسب ما يراه صاحب العمل وعمل دراسة لتنسيق الموقر  وجدت
 landscape  0كام  

 الجدول التالي: ما هو مبين ضمن حسبو  والكرك  الطفيلة  ات محافظ  فيارير قر المشت

 الرقم
  

 اسم المشروع المحافظة 

المساحة 
 2م التقريبية

شاملة عناصر 
 الحركة والجدران

 موقر االر 

 رقم القطعة
 رقم الحو  

 االر  مساحة
 2م

1 
 الطفيلة

متصرفية وسكن   مبنى
    لواء الحسا

 1900  106 1 
  6727   لبلدا 

2- 
 الكرك

متصرفية وسكن مبنى 
 لواء عي

1900 386 15 
 3000 قرواش

 شام  مراجعات صاحب العمل. تقويميا يوما (60)المدة المحددة للدراسة 
 -م حظات:

   

  تكون اسعار االستشاري الواردة في االتفاقية شاملة زيارات الموقر واية اعمال تمهيدية لتغطية تكاليف ازالـة
 وائق والدخول الى الموقر لتنفيذ اعمال الدراسات المساحية واعمال استط ع الموقر .الع

  زيــادة المســاحات التصــميمية ال يعتبــر امــرًا تغييريــًا وانمــا زيــادة كميــات وبحاجــة الــى موافقــة صــاحب العمــل
 (.3/6/2015تاريخ  36/1/24945الخطية )الوزير( بعد المرحلة االولى وحسب التعميم الصادر رقم )

 ير شاملة لمسـاحات عناصـر الحركـة الرأسـية واألفقيـة والجـدران  في جداول المساحات المقترحة اتالمساح 
 الزمة لمتطلبات المباني . الداخلية والخارجية وأية خدمات ضرورية أخرى

  ق ملحـ وحسـب مـا ورد فـي شـام  مراجعـات صـاحب العمـل تقويميـا ( يوما60)مدة العمل المحددة ل تفاقية
 وبالتنسيق مر صاحب العمل./أ( 1)

  مـن خـ ل )دائـرة االراضـي،البلدية المعنيـة على االستشاري التنسـيق مـر الجهـات المعنيـة لتثبيـت حـدود االر  ،
موضــوع  روعالمخصصــة للمشــ وذلــك لــ ر  وبالتنســيق مــر مســاحي هــذه الــوزارة  الــوزارة المعنيــة  ) الداخليــة (

 البحا.

 لحصــول علــى الموافقــات المبدئيــة مــن البلديــة المعنيــة علــى المخططــات األوليــةمــن مســؤولية االستشــاري ا 
 لغايات تصديق المخططات والسير باجراءات الترخيص الحقا من قبل المالك.

  تكـون االعمــال التاليــة مــن التزامــات المستشــار التعاقديــة ومشــمولة باســعار العطــاء وتشــمل قيــام المستشــار
والتكــاليف والضــرائب ..الــخ المترتبــة علــى ذلــك ،حيــا يقــوم صــاحب العمــل  بــدفر كافــة الرســوم والمصــاريف
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 -باصدار المخاطبات ال زمة للجهات صاحبة الع قة:

مراجعة الجهات المختصة للحصول على سـندات التسـجيل ومخططـات األراضـي والمخططـات التنظيميـة  -1   
يـة افـرازات حديثـة أو تغييـرات تنظيميـة علــى والبيانـات التغييريـة واالحـداثيات للقطـر والتأكـد مـن حــدوا أ

 القطر والسير باجراءات التحويل من افرازات مؤقتة الى افرازات دائمة ان وجدت.

تثبيت حدود قطعة األر  على الواقر ومـن خـ ل مسـار مـرخص وتقـديم تقريـر المسـار المتعلـق بـذلك  -2
 بحيا يكون مصدق من دائرة األراضي والمساحة .

لجهـــات التنظيميـــة فيمـــا يخـــص أي إجـــراءات تتعلـــق بقطعـــة األر  مـــن حيـــا تعـــديل صـــفة مراجعـــة ا -3
اإلســـتعمال واالرتـــدادات و/أو توحيـــد قطـــر األراضـــي و/أو أيـــة اقتطاعـــات الزمـــة والحصـــول علـــى اخـــر 
التعــدي ت علــى القطــر ان وجــدت ســواء )تخصــيص مشــارير، طريــق ...(أو احــداا شــارع ، طريــق أو 

  .أو طريق( ،شام  تقديم كافة الخدمات الهندسية والمساحية والمخططات ال زمةتعديل مسار) شارع ، 
القيام بأعمال الرفر المساحي لكامل مساحة قطعة األر  مر تثبيـت كافـة المنشـآت واألبنيـة والخـدمات  -4

القائمة من أعمـدة كهربـاء وكوابـل أرضـية أو هوائيـة وخطـوط تصـريف الصـرف الصـحي وحفـر التفتـيش 
رات قنوات تصريف ميـاه األمطـار ومجـاري السـيول واألشـجار بكافـة أنواعهـا وتحديـد نوعهـا وعمرهـا وعبا

للـــتمكن مـــن اتخـــاذ  او ايـــة  انـــواع موجـــودة فـــي الموقـــر والمخاطبـــة بشـــأن االشـــجار الحرجيـــة المعمـــرة
 االجراءات .

لمخــارج و ــرف الحراســة القيــام باعمــال الموقــر العــام مــن ســاحات خارجيــة وأســوار وبوابــات المــداخل وا-5  
 .وأرصفة ومواقف للسيارات  باألعداد ال زمة وما هو ضروري النجاز العمل على اكمل وجه

 الحصول على بروفاي ت الشوارع المحيطة بالقطر العتمادها في التصاميم.-6
 التنسيق مر الجهات المعنية اليصال الخدمات ) مياه، صرف صحي، كهرباء و يره للموقر( . -7
اذا كان تاريخ انشاء األبنية القائمة والغير مرخصة يتطلب مصادقة من المديرية العامه للـدفاع المـدني  -8

ــاني واعــداد  ــى هــذه المب ــدفاع المــدني  والكشــف عل ــة المديريــة العامــة لل ــى االستشــاري مراجع يجــب عل
 لغايات الترخيص.المخططات والوثائق ال زمة العادة تأهيلها لتحقيق متطلبات الدفاع المدني لها 

اعمـال اســتط ع الموقــر تشــمل جميـر االعمــال التمهيديــة للوصــول الــى الموقـر مــن تمهيــد وشــق ممــر  -9
لوصول اليات فحص التربة مر ما يلزم من عمل فتحات باالسوار ... الخ ، واعادة الوضـر الـى مـا كـان 

 عليه.
حداثيات، النقاط المرجعية ،الحدود واية المشاركة في اللجان المعدة لتسليم الموقر للمشروع )اال- -10

امور اخرى الزمة( للمقاول عند للمباشرة بأعمال التنفيذ وكذلك التواجد عند زيارة الموقر حسب تاريخ 
 الزيارة.

من مسؤولية االستشاري الكشف على الموقر أثناء مرحلة التنفيذ في حال تم الطلب منه ذلك -11
 دس االتصال المتابر.وبالتنسيق مر جهاز االشراف ومهن

أن يقوم االستشاري بتعديل كافة المخططات الهندسية وجداول الكميات بحيا تتضمن أية مستجدات  -12
على الموقر قام بها المالك في الفترة الزمنية من اعداد الدراسات والتصاميم الى طرر عطاء التنفيذ 

 للمشروع موضوع البحا.
 االشغال العامة واالســكان الـــــوارد بموجـب كتـابهااللتزام بتعميم معـالي وزير  -13
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 المتضمن ضرورة تضمين مخططات ووثائق 19/7/2014( تاريخ  4/100/1/32864رقـم)       
 عطاءات التنفيذ لكافة مشارير االبنية التي يتم اعدادها ما يلي:      

  التنظيمي ووضعها صورة حديثة عن كل من سند التسجيل ومخطط االراضي ومخطط الموقر
 ضمن لوحة خاصة في المخططات الهندسية للمشارير.

 . البيان التغييري واحداثيات نقاط حدود قطعة ار  المشروع 
 .النقاط المرجعية العمال الرفر المساحي 
 .بروفي ت الشوارع القائمة المحيطة بالموقر قيد الدراسة 

من أعمال المرحلة االولى بخصوص موقر المشروع على االستشاري تقديم دراسة مرورية ض  -14         
 )في حال تم طلبها(.  ودراسة تأثير أعداد السيارات الخاصة بالمشروع الجديد على الحركة المرورية

 . )في حال تم طلبها( على االستشاري تقديم دراسة بيئية للمشروع -15  
خ ل مرحلة اعداد الدراسات والتصاميم يحق لصاحب العمل الغاء اي عمل من االعمال الواردة   -16   

 دون ان يترتب على ذلك اي مطالبات مالية او زمنية للمستشار المصمم.
 وصف الخدمات الهندسية  ثالثا":

( واجبــات االستشـــاري أثنـــاء مراحـــل الدراســات والتصـــميم لمشـــارير األبنيـــة 2حســب ملحـــق االتفاقيـــة رقـــم ) 
 والمتطلبات المرفقة معها للعطاء .

 

 طريقة تقديم العرو   ابعاً":ر 
كتب عليه العر  فقط في مغلف مغلق وي ( 3-1في الجداول من ) تقدم العرو  المالية والوثائق المطلوبة    

  التنفيذ الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء  بإعدادالخاص ( 2019/  38   رقم )  المطلوبة للعطاء المالي والوثائق 
     داخليةرة المباني تابعة لوزا النشاء

 -يجب أن يشتمل العر  المالي على : (4-1)
تقـــديم العـــر  المـــالي علـــى النمـــوذج المخصـــص فـــي اتفاقيـــة الخـــدمات      -

 ( .1الهندسية )ع
أن تكون األسعار الواردة في العر  المـالي شـاملة أليـة رسـوم أو ضـرائب  -

  مبيعاتبما فيها الضريبة العامة على ال نتيجة العمل في االتفاقية
علــى المنــاقص تقــديم نســخة الوثــائق األصــلية كاملــة وبحيــا تكــون موقعــة منــه ومختومــة بخــاتم     (4-2)

  .المكتب
 يطلب من االستشاري تعبئة نموذج شـهادة مطابقـة رؤوسـاء االختصـاص المرفـق مـر الوثـائق     (4-3)

 . الماليوالتوقير عليه وختمه بخاتم المكتب وارفاقه مر العر  
عـن أي تغييـر  المحليـة من المكاتب الهندسية والشـركات االستشـارية تبليـا دائـرة العطـاءات يطلب (4-4)

يطــرأ علــى كوادرهــا الفنيــة الرئيســية بعــد شــراء وثــائق أي عطــاء مــن عطــاءات الخــدمات الهندســية 
 وبخ ف ذلك سيتم حرمان المكتب الهندسي أو الشركة االستشارية من المشاركة بالعطاء .

الشركات االستشارية وستعاد العرو   أورو  المالية المقدمة من المكاتب الهندسية يتم فتح الع (4-5)
 مغلقة  ألصحابهاعدم فتحها المختصة  المالية التي تقرر لجنة العطاءات 
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يطلب من االستشاري تضمين وثائق العطاء البنود ال زمة العمال الس مة العامة واألمـن وحمايـة  (4-6)
مـن خـ ل وثـائق العطـاء علـى أن يقـوم المقـاول بجميـر أعمـال السـ مة البيئـة وتحديـدها والتأكيـد 

العامة واألمن وحماية البيئة ووضـر االسـيجة واإلشـارات التحذيريـة للمشـارير عمـً  بأحكـام المـواد 
 من عقد المقاولة للمشارير اإلنشائية  1-64و  19-1

تعتمـد  (1التصـاميم ووثـائق العطـاء )عالشروط الخاصة التفاقية الخدمات الهندسية العداد الدراسات و  (4-7)
الشروط التالية كشروط خاصة باالتفاقيـة وأن مـا يـرد فـي هـذه الشـروط مـن إضـافات أو تعـديل علـى 
مواد الشروط العامة التفاقية الخدمات الهندسية يعتبر سائدًا ويؤخذ به بالقدر الذي يفسر أو يضيف 

 واد الشروط العامة التفاقية الخدمات الهندسية . أو يعدل على تلك المواد وقد اعتمدت نفس أرقام م
  ( 1عطاء )عالالدراسات والتصاميم ووثائق  إلعدادمرفق الشروط الخاصة التفاقية الخدمات الهندسية   (4-8)          

( وعلى االستشاري التقيد بما جاء فيها وبخاصة ملحق رقم 22( ورقم )1بتعديل المواد رقم )  والمتعلقة 
 ( .6ملحق رقم )( و 5)

الدراسات والتصاميم  إلعداديطلب من االستشاري التقيد بالشروط الخاصة التفاقية الخدمات الهندسية  (4-9)    
 -( والمتضمنة )المرفقة مر وثائق العطاء( :1ووثائق العطاء )ع

 التعاريف -( 1تعديل المادة  ) -أ 
 أحكام عامة  -( 22تعديل المادة )  -ب 
 ( إقرار متعلق بالدفعات األخرى 5ـــم ) ملحق رق -ج 
 ( إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة 6ملحق رقـــم )  -د 

 

 على المناقص أن يكون سعره شامً  لكافة الرسوم والضرائب والضمان االجتماعي وأية رسوم و/أو  (4-10) 
 ضرائب أخرى 

رسال نسخة على المناقص القيام بتكليف األجهزة الفنية بال (4-11)         واجبات والمسؤوليات المناطة بها خطيًا وا 
 . صاحب العملمن هذا التكليف إلى 

لن يتم إحالة العطاء على االستشاري الذي يفقد تأهيله الصادر بموجب تعليمات تأهيل المكاتب  (4-12) 
بالعطاء أو يصدر بحقه قرار بالحرمان من المشاركة  2013الهندسية والشركات االستشارية لسنة 

 خ ل الفترة ما بين تاريـخ إع ن طرر العطاء وتاريخ قرار اإلحالة ، وبناًء عليه سوف يستبعد العر 
المقدم من االستشاري من المشاركة بالعطاء ، دون أن يكون ل ستشاري الحق باالعترا  أو بالرجوع 

 ونية.بأي مطالبة مالية أو قانالمختصة على صاحب العمل أو دائرة العطاءات 
يحق لصاحب العمل إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب عن هذا اإللغاء أية مطالبات ( 4-13) 

 مالية أو قانونية ألي من المشاركين بالعطاء .
 -يجب على االستشاري تعبئة الجداول التالية :( 4-14)

 العطاءات المحالة.( 1مرفق جدول رقم ) أ.  
 الوضر المؤسسي .(  2)مرفق جدول رقم   ب.
 .رؤساء االختصاص ومساعديهم(  3مرفق جدول رقم ) ج. 

العمل وعلى ضوء ما تم  المستشار أو مدير المشروع إلنجاز  كفاءة( يحق لصاحب العمل اذا تبين له عدم 4-15)
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إنهاء تقديمه للمرحلة األولى أن يطلب تغير مدير المشروع المسمى قبل االنتقال للمرحلة الثانية أو 
االتفاقية مر المستشار اذا استمر في تقديم عمل بمستوى  ير مناسب وحسب شروط االتفاقية خ ل 

 المرحلة الثانية 
يتوجب أن يتم التوقير على كافة الوثائق المقدمة من قبل الشخص المفو  بالتوقير نيابة عن ( 4-16)

 ستشاري .االستشاري وان تكون هذه الوثائق مختومة بالخاتم الرسمي ل 
 -كما يطلب من االستشاري أن يوضح في عرضه ما يلي :                    

 اسم المشروع .  -
 اسم صاحب العمل  -
 وصف مفصل للمشروع ومكوناته )نوع الخدمات التي قدمها االستشاري ونسبة مشاركته بذلك(  -
 لتمديدات .مدة الدراسة حسب العقد وأي تمديدات رسمية للمدة وأسباب هذه ا -
 تاريخ البدء بالدراسة وتاريخ إنجازها . -
 بدالت األتعاب التي تقاضاها االستشاري . -
 الكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع . -
 القيمة النهائية لتنفيذ المشروع ) إن أمكن ( . -
 اسم الجهة التي قامت باإلشراف على تنفيذ المشروع . -
 .اسم المقاول المنفذ للمشروع   -
 أي معلومات أخرى يرى االستشاري أنها ضرورية . -

 العر  المالي: : خامسا
 اسلوب تدقيق العرو  المالية: 5-1

 سيتم تدقيق العرو  المالية تدقيقًا حسابيًا حسب االسس المتبعة مر االخذ بعين االعتبار ما يلي: 
او كليا على اجمـالي السـعر المقـدم منـه او اذا اورد المناقص خصما جزئيا على اسعار بع  بنود االعمال  5-1-1 

  -كليهما سيتم التعامل مر هذا الخصم على النحو االتي :
ان تكون المبالا االحتياطية الواردة في وثائق العطاء  ير خاضعة للخصم الذي يقدمه المناقص على عرضـه وفـي  - أ

 ك اصوليًا.حال قيام المناقص باجراء الخصم على المبالا االحتياطية يتم تصحيح ذل
اذا اورد المنــاقص خصــما علــى عرضــه المــالي كمبلــا مقطــوع دون تــدوين نســبة هــذا الخصــم مــن اجمــالي قيمــة   - ب

 العر  يتم حساب نسبة هذا الخصم كنسبة مئوية من اجمالي قيمة العر  المالي.

ين قيمـة هـذا اذا اورد المناقص الخصم المقـدم منـه علـى عرضـه المـالي كنسـبة مئويـة مـن قيمـة العـر  دون تـدو  - ت
 الخصم يتم حساب قيمة هذا الخصم من اجمالي عرضة المالي.

 يجب ان تتطابق النسبة المئوية للخصم المقدم من المناقص مر قيمة هذا الخصم الواردة في عرضه . - ا

اذا ورد تناق  بين النسبة المئوية للخصم المقدم من المناقص وبين قيمـة هـذا الخصـم يـتم االخـذ بالقيمـة االعلـى  - ج
 لهذا الخصم.

اذا اورد المناقص زيادة جزئيـة علـى اسـعار بعـ  بنـود االعمـال او كليـا علـى اجمـالي السـعر المقـدم مـن او  5-1-2
 -كليهما فسيتم التعامل مر هذه الزيادة على النحو االتي :

علـى عرضـه ان تكون المبالا االحتياطية الواردة في وثائق العطاء  ير خاضعة للزيادة التي يدونها المناقص  - أ
 وفي حال قيام المناقص باجراء الزيادة على المبالا االحتياطية يتم تصحيح ذلك أصوليا.
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إذا أورد المناقص زيادة على عرضه المالي كمبلا مقطـوع دون تـدوين نسـبة هـذه الزيـادة مـن إجمـالي قيمـة   - ب
 العر  يتم حساب نسبة هذه الزيادة كنسبة مئوية من إجمالي قيمة العر  المالي.

اذا اورد المناقص الزيادة المدونة منه على عرضه المالي  كنسبة مئوية من قيمـة العـر  دون تـدوين قيمـة  - ت
 هذه الزيادة يتم حساب قيمة هذه الزيادة من اجمالي عرضه المالي.

 يجب ان تتطابق النسبة المئوية للزيادة المدونة من المناقص مر قيمة هذه الزيادة الواردة في عرضه. - ا

د تناق  بين النسبة المئوية للزيادة المدونـة مـن المنـاقص وبـين قيمـة هـذه الزيـادة يـتم االخـذ بالقيمـة اذا ور  - ج
 األدنى لهذه الزيادة.

  سيتم التعامل مر العرو  المالية للمكاتب المؤهلة بتطبيق األسس والشروط التالية  5-3
 من األكثر الى األقل :  سترتب األسعار االمقدمة من االستشاريين ترتيبًا تنازليًا 1
:  ســيؤخذ الســعر الوســطي ل ســعار المقدمــة  فــإن كــان عــدد االستشــاريين المتقــدمين فرديــًا فســيأخذ صــاحب التقــديم 2

الوسط هو السعر الوسطي أما اذا كان عدد المتقدمين زوجيًا فيؤخذ المتقدمان الوسط حسب الترتيب ويكون صـاحب 
  0ر الوسطي التقديم الوسط الثاني )األقل( هو سع

 % من السعر الوسطي .30:  سيخرج من التنافس كل من يزيد أو يقل سعره عن 3
 :  يستخرج السعر المعدل من األسعار الباقية وذلك بجمر هذه األسعار وتقسيمها على العدد الباقي .4
( 4مبـين فـي البنـد )%( األقـل مـن معـدل السـعر ال10: سيحال العطاء على أقـل األسـعار الـذي يقـر ضـمن حـدود الــ )5

%( األقـل حتـى 10أع ه ، وفي حالة عدم وجود مثل هذا السعر تتم االحالة على السعر األدنى مباشـرة بعـد حـدود )
 ( أع ه .3لو كان صاحب هذا السعر من الذين تم استبعادهم بموجب البند )

عني أن السعر المسـاوي لمعـدل السـعر ( أع ه ت5% األقل من معدل السعر ( الوارد في )10: إن عبارة )ضمن حدود 6
  ير مشمولة ضمن هذه الحدود .

 : إذا تعذر تطبيق المعادلة وفقًا لهذه األسس تتم اإلحالة على أقل األسعار المتقدمة للعطاء .7
 

 % من إجمالي بدالت األتعاب شامً  ضريبة المبيعات 10تقدم كفالة حسن اإلداء بنسبة : سادسا 
 
 

   و الفحص االنشائي حريات اسـتط ع الموقـرت -( 10المادة )
 -ب-( 10يضاف إلى المادة )

مؤهً  لدى دائرة العطاءات  و الفحص االنشائي استط ع الموقر ألعمالويجب أن يكون االستشاري المتعاقد معه 
فحوصات التربة  ، ويتحمل االستشاري المصمم مسؤولية أية أخطاء بالمعلومات المساحية أوالحكومية بالفئة األولى

  ) ملحق العقد رقم )أ( (.2/12/2014تاريخ  63/1/54256حسب تعميم معالي وزير األشغال العامة واإلسكان رقم 
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 الحكومية العطاءاتعطوفة مدير عام دائرة 
 

وثائق عطاء و  الدراسات والتصاميم بإعدادالخاص (   2019/         رقم )  عطـاءالموضوع: ال
 مباني تابعة لوزارة الداخلية     نشاءال    التنفيذ

================================================= 
المؤهلة في مجال االبنية بالفئـة ………………………….  نحـن مكتب / شركة 

نرغــب بالمشــاركة بال مــاع ملبــل، البحــم ب  ل ــنئل  ب ــحب ل ــائ  ال مــاع ………….. 
الحكلميـة ال اال  ـاريًا لنتحمـل كامـل الم ـؤللية تجـا  علمًا بأن تأهيلنا لدى دائرة ال ماعات 

 ذلك .
 

 ال نـــلان :
 رق  الهاتف  :
 رق  الفاكس :

 البريد االلكترلني:
 

 مديـــر الشـركــة

 
 

 م حظـة: يتم تعبئة هذه الصفحة واعادتها الى الدائرة بواسطة البريد االلكتروني .
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 ( 1) ع هندسيةعقد خدمات 
 و وثائق عطاء التنفيذ  الدراسات والتصاميم بإعدادالخاص (  2019/     رقم )   عطـاءالموضوع: ال

      لداخليةمباني تابعة لوزارة ا النشاء
 

 
  وزارة االشغال العامة واالسكان الدائرة : 

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

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

  
 اري :ـالفريق الثاني : االستش .....................................................

 رقــــــم العـــطاء : .....................................................
  

 د : ـــــتاريخ توقير العق .....................................................
  

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

 :المقبولــــة قيمة العقد  .....................................................
 ـر :ـقيمة  رامة التأخيــ لكل يل  تأخير دينار خم لن( 50) 
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 (1عقد خدمات هندسية )ع
 الفهرس

 

 رقم الصفحة الموضــوع
 10        الفهـــرس
 11         العقداتفاقية 

 13 الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية
 14      التعاريف -( 1المادة )
 15    وصف العمل في نطاق العقد -( 2المادة )
 15     اللغة والقانون المعتمدان -( 3المادة )
 15      الضرائب والرسوم -( 4المادة )
 16      األداءكفالة حسن  -( 5المادة )
 16       األداءمستوى  -( 6المادة )
 16   المباشرة ، مدة العمل ،سريان العقد -( 7المادة )
 17      واجبات االستشاري -( 8المادة )
 17     التنازل والعقود الفرعية -( 9المادة )
 17      استط ع الموقرتحريات  -( 10المادة )
 18     اإلضافية واألعمالالتغييرات  -( 11المادة )
 18    التقصير من جانب االستشاري -( 12المادة )
 20    قد من قبل صاحب العملإنهاء الع -( 13المادة )
 20    العقد من قبل االستشاري إنهاء -( 14المادة )
 20     مسؤوليات صاحب العمل -( 15المادة )
 21       مراحل ومدد العمل -( 16المادة )
 21        األتعاببدل  -( 17المادة )
 21      تدريب موظفي صاحب العمل -( 18المادة )
 22   تسوية الخ فات بين صاحب العمل واالستشاري -( 19المادة )
 23  تعديل التشريعات -( 20المادة )
 23       االخطارات العدلية -( 21المادة )
 23        عامة أحكام -( 22المادة )
 26       إقرار المخالصة -( 23المادة )
 27        اإلشعارات -( 24المادة )

 36   الجدول الزمني لمراحل الدراسات -أ (  - 1ملحق العقد رقم )
 رقم الصفحة الموضــوع

 37     األتعاببدالت  -ب(  - 1ملحق العقد رقم )
 38        نموذج كفالــة السلفـــة

 39 مراحل الدراسات       أثناءواجبات االستشاري  -( 2ملحق العقد رقم )
 51     اءاألدنموذج كفالة حسن  -( 3ملحق العقد رقم )
 52 التصاميم  إعداداالستشاري في مرحلة  أتعابخ صة بدل -(  4ملحق العقد رقم )
 53         (   إقرار متعلق بالدفعات األخرى5ملحق العقد رقم )
 55         (  إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة6ملحق العقد رقم )

 57                العطاءات الحكومية المحالة(    1جدول رقم )
 58 الوضر المؤسسي(   2جدول رقم )
 59         رؤساء االختصاص و مساعديهم(   3جدول رقم )
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 ( 1) ع هندسيةعقد خدمات نموذج اتفاقية 
عداد وتصاميمدراسات   التنفيذ وثائق عطاء وا 

 

     الداخليةمباني تابعة لوزارة  النشاء   
 

 

 

 .............................................................................عطاء رقم : ..................
 بين  000000سنة  0000000من شهر  0000الموافق00000في هذا اليوم  االتفاقية ههذ تحرر  -
 

 على اعتباره الفريق األول  صاحب العمل :
 

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -ويمثله :
 على اعتباره الفريق الثاني  االستشـــاري :و 
 

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -ويمثله :
 
عدادمن دراسات وتصاميم  فنيةلما كان الفريق األول را بًا في الحصول على خدمات     للمشروع  عطاء التنفيذ وثائق وا 

 -، فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي : إليهر  الفريق الثاني المقدم ، ولما  كان قد قبل بعأع ه 
الموحـد للمشـارير  المقاولـة هذا العقد نفس المعاني الواردة فـي دفتـر عقـدفي  الواردة يكون للكلمات و التعابير -1

فــي  الــواردةعــاريف الت إلــى باإلضــافة واإلســكان العامــة األشــغالالصــادر عــن وزارة ( 1999اإلنشــائية فيــدك )
 ، و في حال وجود اخت ف تعتمد التعـاريف الـواردة فـي هـذا العقـد العقد اهذالعامة لشروط ال( من  1)  المادة

0 
، ويكـون ترتيـب  متكاملـة ةالعقد وتعتبر في مجموعها وحد اأدناه جزءًا ال يتجزأ من هذ المدرجةاعتبار الوثائق  -2

 -لي :أولوية الوثائق حسب التسلسل التا
 اإلحالةقرار كتاب القبول متضمنًا  -أ 
  المناقصةعر   -ب 
    0ودعوة العطاء والم حق التي تصدر قبل التوقير على  العقد  المناقصةالتعليمات للمشتركين في  -ج 
 للعقد الخاصةالشروط  -د 
 ةالمرجعي األسس -هـ 
 العامةالشروط  -و 
 
 : )                           ( دينار  المقبولة رقماً قيمة العقد  -أ-3

  
 دينار(  ……………………………………………………………………………………وكتابة : )
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 : )                     ( يوما  العقدمدة  -ب    

 يوماً ( ……………………………………………..)
 األولوتشمل المدة ال زمة للمراجعة والتقييم من قبل الفريق  

 
نجازهاالعقد  االمطلوبة منه في هذ الهندسيةوتقديم الخدمات  ادبإعديتعهد الفريق الثاني  -4 وتسليمها وفقا للشروط والمتطلبات  وا 

 0الواردة فيه 
/ب 1( في المواعيد وباألسلوب المحدد لذلك في الملحق رقم )  أتعابهبأن يدفر للفريق الثاني قيمة العقد ) بدل  األوليتعهد الفريق  -5

 0العقد  االخدمات الهندسية المطلوبة منه بموجب هذتقديم م  الفريق الثاني بلقـاء قيـا  من هذا العقد( 
برامه في التاريخ المذكور هذا ، جرى توقير  أع هوبناء على ما ذكر    0 أع هالعقد وا 
   

 الفريق الثاني     الفريق األول          
                ياالستشار       صاحب العمل  

 .......................................................التوقير:  .................................................................التوقير:  
 

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

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

 قد شهد على ذلك :
 

 .......................................................: التوقير  ..............................................................التوقير:
 

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

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

التي تشير إلى األشخاص أو الفرقاء تشمل الشركات و الكيانات القانونية األخرى ، ما لم يقتضي السياق 
 -:  ير ذلك

 . الهاشمية ةاالردني المملكةالحكومــة : حكومة 
والــذي يتعاقــد مــر  وكــذلك خلفــاءه القــانونيونالعقــد كفريــق أول  ايــق المشــار إليــه فــي هــذصــاحب العمــل : الفر 

أخــرى يفوضــها صــاحب العمــل  جهــة يأو أشــملها العقــد ، يالخــدمات الهندســية التــي  االستشــاري إلنجــاز
 بذلك خطيا" .  االستشاري إع م، على أن يتم  األولمسؤوليات الفريق و لممارسة ص حيات 

 العقـد ويتمتـــر ابموجـب  هـذ االستشـاري أعمـالالذي يعينه صاحب العمـل لمتابعـة  الشخص:  العمل ثل صاحبمم
 . إب غ االستشاري خطيًا بهاالص حيـــات التي يتم تحديدها له من قبل صاحب العمل كما يجري ب

التـآلف المشـار  ( أواستشـاريةشـركة  أو، مكتـب  هندسـية)مكتب مهندس ، مكتب أو شـركه  : المكتباالستشاري 
 العقد .    االخدمات الهندسية وفقا" لهذ ألداءإليه في العقد كفريق ثاني والذي تعاقد معه صاحب العمل 

، المواصفـــــات أنواعهـا، المخططـات بكافـة وثـائق عطـاء التنفيـذالدراسات ،التصـاميم ،  إعداد :الهندسية الخدمات 
العقـد وم حقـه والشـروط  امحـدد فـي هـذ هـو وفقـا" لمـا لخاصـةوا العامـة، جداول الكميـات، الشـروط  الفنية

 العقد. ابهذ الخاصة

األسس المرجعية : األهـداف و الغايـات و نطـاق المهـام المطلوبـة و الدراسـات و البيانـات األساسـية و المعلومـات 
 التي تعطي فكرة واضحة عن طبيعة الخدمات الهندسية المطلوبة . 

العقـد  ابموجب هذ الهندسيةالخدمات إلنجاز صاحب العمل  إلى االستشاريمقدم من المناقصة :  العر  ال عر 
. 

اتفق الفريقان عليها قبل  إضافيةمر أي شروط  المناقصة: القبول الرسمي من صاحب العمل لعر  كتاب القبول 
 .وذلك وفقًا لقرار اإلحالة  توقير العقد

كتـاب القبـول مقابـل أداء الخــدمات الهندسـية المطلوبـة وفقــًا ر فــي المـذكو  اإلجمـالي: المبلــا  المقبولـة قيمـة العقـد
 .للعقد 

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

 / أ ( من هذا العقد . 1: هي المدة المحددة في ملحق رقم ) مدة العقد 
و للمراجعــة  ال زمــةالعقــد وتشــمل المــدة  اموضــوع هــذ األعمــال إلنجــازبالعقــد  المحــددةمـــدة العمـــل : هــي المــدة 

وتقاس بالتوقيت الشمسـي تمديدات مبررة على مدة العقد ،  أيباإلضافة إلى  الفريق األولمن قبل  التدقيق
 وليس بأيام العمل. التقويمية األيامد وبعد

 0منه  اً العقد والتي تعتبر جز  افي هذ المدرجةالوثائق : هي الوثائق 
،  إلنجاز األعمـال موضـوع هـذا العقـديعينها  أوصاحب العمل  يحددهاالتي و المناطق  واألماكن األراضيالموقر : 

 0رها جزءًا من الموقر نص عليها العقد تحديدا على اعتبايوكذلك أي أماكن أخرى 
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للصـرف علـى أي أعمـال والمخصصة  األتعابفي خ صة بدل  المدرجةالمبالا  أو: هي المبلا  االحتياطيةالمبالا 
 األتعاب .ويحدد بند منفصل ألي منها في خ صه بدل  ،خدمات أخرى تحدد بالعقد  أو

 األشخاص من  ير الموظفين. اآلخرين :
و المســتخدم أو الممثــل أو الوكيــل لــدى صــاحب العمــل أو مــن يمثلــه صــاحب الموظــف الرســمي أ : الموظــف

 العمل ويشمل ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة.
ــدفعات األخــرى ــر  : ال ــوك ء أو  يرهــا المباشــرة و ي ــاب االستشــارات أو أتعــاب ال ــر العمــوالت أو أتع هــي جمي

أو تـم االتفــاق علــى دفعهــا " اآلخــرين" ويشــمل  االستشــاريقيمــة ماديــة دفعهــا  المباشـرة وأي شــيء ذو
ذلك التصريح على سبيل المثال ال الحصـر وصـفًا مفصـً  لهـذه الـدفعات وسـببها   سـواء تـم دفعهـا أو 

أو نيابـًة عنـه ، أو مـن قبـل استشـارييه  االستشاريكانت ستدفر بشكل مباشر أو  ير مباشر من قبل 
عــنهم أو أي مــن مــوظفيهم أو وك ئهــم أو ممثلــيهم ، وذلــك فيمــا يتعلــق بالــدعوة إلــى تقــديم أو نيابــًة 

أو  االستشـاريالعرو  الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسـها واإلحالـة علـى 
 المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعً . 

مبـالا سـواء كانـت عمـوالت أو أتعـاب استشـارات أو أتعـاب وكـ ء أو  يرهـا هـي جميـر ال : الدفعات الممنوعـة
دفعت بشكل مباشر أو  ير مباشر أو أي شيء ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفر مثل هـذه 
المبالا أو تقديم هذه األشياء سواء مباشرًة أو بالواسـطة وبغـ  النظـر عمـا إذا كـان ذلـك تـم مـن قبـل 

ــًة عــنهم أو أي مــن مــوظفيهم  االستشــاري أو ــاطن أو نياب ــل استشــارييه مــن الب ــه أو مــن قب ــًة عن نياب
ووك ئهــم أو ممثلــيهم والتــي تــدفر إلــى أي "موظــف"  ســواء تصــرف بصــفة رســمية أم ال ، وذلــك فيمــا 
يتعلق بالدعوة إلى تقديم العرو  الخاصة بتنفيذ هذا العقـد أو عمليـة المناقصـة / المـزاودة نفسـها أو 

 أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعً  . االستشاريالة على اإلح
لجنة التدقيق : لجنة مكونه من مهندسين ممثلين عن المكاتب االستشارية المؤهلة لدى دائرة العطاءات الحكومية 

ــر  ــدوب أو اكث ــي وزارة األشــغال العامــة و اإلســكان ومن الجهــة  نعــوباالشــتراك مــر مهندســين مختصــين ف
صــاحبة الع قــة يــتم تســميتهم وتكلــيفهم رســميًا بــذلك بموجــب كتــاب رســمي مــن قبــل معــالي وزيــر األشــغال 
ــه ،  ــائق العطــاء فــي جميــر مراحل العامــة و اإلســكان ، و تكــون مهامهــا تــدقيق الدراســات و التصــاميم ووث

 ويكون مكان اجتماعها في مبنى وزارة األشغال العامة واإلسكان .
ة للمشارير التي يتم تدقيقها في الوزارات و المؤسسات األخرى فيتم استبدال وزارة األشـغال العامـة و بالنسب

و اإلسكان بتلك الـوزارة أو المؤسسـة ، وكـذلك وزيـر األشـغال العامـة و اإلسـكان بـوزير تلـك الـوزارة أو مـن 
 يرأس تلك المؤسسة .

 وصف العمل في نطاق العقد :  –(  2)  المادة
 لعمل على ما يلي :يشمل ا 
 كالتالي :  داخليةتابعة لوزارة ال وسكنات مباني النشاءإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ  

 على ان تشتمل اعمال الدراسة ما يلي:
من اراضي 106المقام على قطعة رقم  محافظة الطفيلة/ مبنى متصرفية وسكن لواء الحسا  -1

متصرفية من مكتب متصرف ومكاتب اداريين ونظارة ومكتب انتظار ووحدات صحية الطفيلة و يتكون مبنى ال
 2( م1900اجمالية تقريبية ) وبمساحة  وكل ما يلزم من الخدمات التابعة لها ، ومبنى سكن المتصرف.
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 شاملة عناصر الحركة الرأسية واالفقية والجدران الداخلية والخارجية. 
من اراضي الكرك  386المقام على قطعة رقم   محافظة الكرك مبنى متصرفية وسكن لواء عي / -2

و يتكون مبنى المتصرفية من مكتب متصرف ومكاتب اداريين ونظارة ومكتب انتظار ووحدات صحية وكل ما 
شاملة  2( م1900يلزم من الخدمات التابعة لها ، ومبنى سكن المتصرف . وبمساحة اجمالية  تقريبية )

 واالفقية والجدران الداخلية والخارجية. عناصر الحركة الرأسية
كما ويشمل العمل إعداد وتجهيز كافة المخططات ووثائق عطاء التنفيذ ل عمال المعمارية واإلنشائية والكهربائيـة 

طفـاء color-schemeوالميكانيكية شـاملة الخطـة اللونيـة ) ( وأنظمـة التدفئـة والتهويـة والتكييـف وأنظمـة إنـذار وا 
مراقبة الكاميرات ونظام اإلخ ء الصوتي وأنظمة اإلنارة الكهربائية والحاسـوب باإلضـافة إلـى أعمـال  الحريق ونظام

الموقــر العــام مــن ســاحات ومواقــف للســيارات باألعــداد ال زمــة وأســوار و ــرف للحراســة وخزانــات الميــاه وأعمــال 
ة المروريــة وكــل مــا هــو ضــروري الصــرف الصــحي وتصــريف ميــاه األمطــار... ألــخ وتقريــر األثــر البيئــي والدراســ

 إلنجاز العمل على أكمل وجه.
 

 :   والقانون المعتمدان اللغة –(  3)  المادة
 أنبـه ، إال انـه يجـوز  المتعلقـة، بما في ذلك جميـر المراسـ ت والشـروط  العربية باللغةكون العقد ي

ذا إلنجليزيــةا باللغــة الفنيــةتكــون المواصــفات وجــداول الكميــات والمخططــات والتقــارير  حــرر العقــد  وا 
  0هو المعتمد  بالعربيةووقر خ ف على التفسير يكون النص  واإلنجليزية العربيةباللغتين 

 -أ

العقد عند التوقيـر عليـه  االمفعول على هذ النافذة األردنيةوالتعليمات  ةالقوانين واالنظم أحكامتسري 
 0في تطبيق شروطه  إليهاويرجر 

 -ب

 
 الضرائب والرسوم  :  –(  4)  المادة

فيما يخص  المملكةوالتعليمات المعمول بها في  ةلجمير القوانين واالنظم أطراف العقديخضر 
 0ورد نص خ فًا لذلك بالعقد  إذا إالالضرائب والرسوم 

1- 

 ةقبل توقير العقد حسب القوانين واالنظم والجامعةدفر رسوم طوابر الواردات  االستشاريعلى 
 0بذلك والمعمول بها  الخاصةت والتعليما

2- 

 
 -: األداءكفالة حسن    -( 5) المادة

 األداءيقدم لصاحب العمل كفالة حسن  أنوقبل توقير العقد  ةبعد تبلغه قرار االحال االستشاريعلى 
 على ث ثة أشهروقيامه بكامل التزاماته بموجب العقد ولمدة تزيد  الهندسيةضمانة لتقديمه الخدمات 

معتمدة  ماليةمؤسسة  أوصادره عن بنك المقبولة % من قيمة العقد 10بنسبة الكفالةوتكون  العقدمدة 
ذا(، 3الوارد في ملحق العقد رقم ) الكفالةرسميا"وحسب نموذج  فيحق  الكفالةتمديد  األمرتطلب  وا 

ب متطلبات حس مماثلةلث ثة أشهر قابلة للتجديد لمدد  االستشاريلصاحب العمل تمديدها على حساب 
من  النهائية المقدمة المخالصة موافقته علىعن الكفالة بعد  اإلفراجسير العمل، وعلى صاحب العمل 

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

فـي مجـال اختصـاصه وخبـــرته، وان يعــلم صاحــب العمل  تخدم األشخاص المؤهلين ك ً المهنية وان يس
 .   الهندسيةبأسماء وخبرات المهندسين الذين سيقومون بتقديم الخدمات 

ذا  ةال يتفق والدرج ل ستشاريالمهني للكادر الفني  األداءما تحقق لصاحب العمل بأن مستوى  وا 
يستخدم كوادر  أن االستشارييجب على و ، عمل إب غ االستشاري بذلك خطيًا المطلوبة فعلى صاحب ال

لتصحيح الوضر وان يعيد تنظيم الفريق العامل بما يتفق وهذا المطلب . وعلى  إذا لزم األمر جديده فنية
ـه مـن يمثلـ أوصاحب العمـل أو يطلبها أن يأخذ في االعتبار الم حظات التي يوجهه بشأنهـا  االستشاري

 العقد. اموضوع هذ الهندسيةفي كل ما له ع قة بتقديم الخدمات 
بالمستوى المطلوب فيعتبر ذلك تقصيرا"من جانبه ،  الفنيةعن تقديم الخدمات  االستشاريتخلف  إذا -ب 

،  األخطاءالكفيلة بت في التقصير وتصحيح  اإلجراءاتاتخاذ  الحالةويحـق لصاحـب العمـل فـي هــذه 
 العقد . ا( من هذ12)  للمادةوفقا  اإلجراءات، وتتم  االستشاري إنذار وذلك بعد

 
 : المطلوبة سريـان العقد ، المباشـرة ، تمديـد مدة العمل،  التأخـر في  تقديم الخدمات  -(7المادة )

 العقد بعد توقيعه من قبل الفريقين . اسريان مفعول العقد : يسري مفعول هذ -أ 
،  االستشاري إلىبموجب كتاب خطي يوجهه صاحب العمل  المباشرةيحدد تاريخ  : ةالمباشر تاريخ   -ب 

من مباشرة العمل، ويتم تثبيت ذلك  االستشاريمن الموقر تمكن  أجزاء أوويتم ذلك بعد تسليم الموقر 
وجدت ، ويوقر المحضر من قبل كل  إن أخرىعوائق  وأيفي محضر رسمي مبين فيه جاهزية الموقر 

 .و االستشاري  من يفوضه خطيا" أوالعمل من صاحب 
 تمديد مدة العمل :                                                                             -ج

وكانت تلك الخدمات من النوع والقدر  إضافية هندسيةقـام صاحب العمل بطلب خدمات  إذا  - 1 
جدت ظروف طارئة تؤثر على  أو مراحل المشروعمرحلة من  أيمدة عمل الذي يبرر تمديد 

نتيجة  العقدمدد مدة تو  االستشارييدرس الحالة مر  أنسير العمل، فعلى صاحب العمل 
 . األمورمن مراحل العمل  بما يتناسب مر هذه  ةمرحل لتمديد مدة أي

 إليهمشار من المقررة في جداول المراحل ال أطولاستغرق صاحب العمل فترات مراجعه  إذا  - 2
( الحقا، فانه يتم تمديد مدة العمل تبعا لذلك  فيمــا عـدا مـا هو  ناجم عن 16في المادة )

 المراجعةمهامه، وعلى صاحب العمـل مراعاة عدم  تمديد فترات  أداءفي  االستشاريتخلف 
خ ف ذلك يقوم صاحب العمل بناءا" على طلب بو  االستشاريبشكل يعود بالضرر على 

لغايات  المراجعة وذلكجراء تمديد فترة  باالستشاريبدراسة الضرر الذي لحق  رياالستشا
 . التعوي 

      التأخيـــر :  -د
 افي هذ المطلوبةكامل الخدمات الهندسية  بإتمامبتنفيذ  التزاماته  االستشاريلم يقم  إذا  – 1

 فانوثائق العطاء ، العقد ضمن مدة العمل المحددة بالعقد ، وتأخر عن تسليم المخططات و 
عن كل يوم تأخير  ير  (   خمسون دينار )  مقدارهايقوم بدفر  رامة  أن االستشاريعلى 

مبرر ويعتبر هذا المبلا مستحقا"  لصاحب العمل سواء لحق به ضرر مادي من جراء 
 االستشارييحسم هذا المبلا من استحقاقات  أنويحـق لصاحب العمل  ،لم يلحق  أوالتأخير 

كامل العقد ليعتبر مجموع مدة العمل  قيمة الغرامةمحتجزاته . وأل را  تحديد  أوكفالته  أو
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 .والتأخير الحاصل عليه وليس لكل مرحله على حده 
 .المقبولة  %( من قيمة العقد15) األعلىسقف حده  للغرامةيحدد     -2

 
 : االستشاريواجبات  - (8) المادة

 المحددة في الملحق رقم المرجعية األسسنصوص عليها في الواجبات الم بأداء االستشارييقوم 
 . و المعد من قبل صاحب العمل العقد ا( المرفق بهذ2)
 

 : الفرعيةالتنازل والعقود  -(9) المادة
أي   استشاري فرعي  إلىيعهد  أن أوالعقد للغير  ايتنازل عن أي جزء من هذ أن ل ستشاريال يحق   –أ   

العقد حيال أي  إلغاءويحق لصاحب العمل  وثائق العقدا لم تنص على ذلك القيام بأي جزء منه م
 العقد . ا( من هذ12المادة) ألحكامتصرف من هذا القبيل وفقا" 

من صاحب العمل على قيام أي  مسبقة موافقةالحصول على  االستشاريوفي جمير الحاالت على    -ب
استشاري فرعي  أيالمعلومات المطلوبة عن  يقدم لصاحب العمل أنعليه و استشاري فرعي بأي عمل 

، وان يقــدم كذلك عقد التكليف إلنجاز مثل هذا العمل مقترر من حيا مؤه ته وخبراته وكفاءته
عن  كاملة مسؤوليةمسؤوال"  االستشاريالفرعي ويكون  االستشاريبينه وبين  يبرمالفرعي الذي 

 مستخدميه   أوالفرعي  االستشارينجم عن عمـل تقصير ي أوخطأ  أيجمير الخدمات الهندسية ، وعن 
   -: ةاالنشائي ات العناصرصو فحو  تحريات استط ع الموقر   -(10) المادة

 على ان يتم  ما لم تنص الشروط الخاصة على خ ف ذلك يتم التعاقد مر استشاري الستط ع الموقر - أ
 الشروط التالية :  واستشاري استط ع الموقر حسب االتفاق مسبقا بين االستشاري 

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

 واالستط ع)مر مراعاة أحكام كود استط ع الموقر  المعتمد(  كما يقوم االستشاري أيضا
 بمراقبة عمليات التحري أثناء إجراءاها وتقييم  تقرير استشاري استط ع الموقر لصاحب العمل 

أما إذا نصـت الشروط الخاصة على مسؤولية االستشاري عن دراسات وتحريات التربة عندها علـى  -ب 
 . االستشاري اخذ موافقة الفريق األول المسبقة قبل التعاقد مر استشاري استط ع الموقر

  : اإلضافية واألعمالالتغييرات   -(11) المادة
 أونوعها  أو الهندسيةتعديل يراه ضروريا" في برنامج الخدمات  أي طلب إجراءيحق لصاحب العمل  -أ 

 العقد اعلى سريان هذ اإلضافات أو، وال تؤثر هذه التغييرات  إضافية هندسيةتقديم خدمات  أومقدارها 
 وكذلك المدة الزمنية ال زمة عن زيادة قيمة العمل الناتجة ةاالضافي ل عمال األتعابوتحدد بدالت  ، 

 واألتعاب اإلضافية األعمالالتناسب مر طبيعة النسبة و بين الفريقين ب باالتفاقعما ورد في العقد 
لتي وفي الحالة ا ، اننسبة الزيادة أو النقص مهما بلغت  المختلفةوالمراحل  ل عمالفي العقد  المحددة

من النوع الذي يتطلب تقديم  ةاالضافي واألعمالفي هذه التغييرات  المشمولة األعمالتكون طبيعة 
العقد، ففي مثل هذه الحالة يتم االتفاق بين صاحب العمل  اخدمات تختلف عن تلك المشمولة في هذ

 دة الزمنية ال زمة.والم ةاالضافي واألعمالالمترتب على تلك التغييرات  األتعابعلى بدل  واالستشاري
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 لقبل صاحب العم نه ملذلك بعد صدور األمر الخطي و  المطلوبة ،ت دي علتابإجراء  شاريتم االستز ليو  -ب
و تثبيت بدل أتعاب مؤقت ل ستشاري عن هذه التعدي ت ولحين االتفاق على بدالت األتعاب بالشكل 

  النهائي .

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

 . المطلوبةالعمل والواجبات وتقديم الخدمات  إنجازتأخير  ير مبرر في  أي - 1
 أداءفي  أهمل أو الهندسية المهنةممارسة  وأعراف وأصولقدم عم  بمستوى ال يتناسب  - 2

 مهامه .
(  6بالمادة ) المحددةمن مستخدميه العاملين مخالفا بذلك التعليمات  أيتخلف عن تغيير  - 3

 العقد . امن هذ
 بدون موافقة صاحب العمل. إليه الموكولةجزء من المهام  أليقام بالتلزيم من الباطن  - 4
 روع .للمش ةلم يلتزم بتقديم عمل يلبي المتطلبات االساسي - 5
 مخالصة لصالح دائنيه. إلىأعسر أو أصبح  ير ذي م ءة مالية، أو لجأ  - 6

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

  لمخالفة .( يوما" لتصويب ا21مر منحه مهلة لمدة )ل ستشاري أول  إنذار": توجيه أوال 
( 14) مـر منحـه مـدةثـاني لـه  إنـذار، يـتم توجيـه  االستشـاري للمخالفـةفـي حالـة عـدم تصـويب  ثانيا": 

 0 لتصويب المخالفة يوما"
 إلزالةجادة ومقنعة  إجراءاتاتخاذ  أوالثانية دون تصـويب للوضر  اإلنذارفي حالة مرور فترة  : ثالثـا"

أو جزء منها،  األداءالعقد ومصادرة كفالة حسن  إنهاءل ، يحـق لصـاحـب العمالمخالفةاألسباب 
 آخريناستشاريين  إلىد هيع أن أوالخاصة  أجهزتهالخدمات المطلوبة بواسطة  بإكمالويقوم 

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

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

/ ج (  12المنصوص عليها في الفقرة ) الخاصة  أويحق لصاحب العمل في الحاالت الطارئة  : رابعاً 
و بدون توجيه إنذارات، وتتم محاسبة االستشاري حسب ما ورد في الفقرة ثالثا د فورًا العق إنهاء
 . أع ه

ها أن هناك ئالعقد أو بعد انتها االمشمولة في هذ األعمالإذا تبــين لصاحب العمــل أثنــاء تنفـيذ  : /ب(12) 
في التكاليف عن قيمة عطاء  قد ينجم عنه خطورة على المنشأ أو زيادة كبيرة الدراسةخطأ في  أونقص 

 األشغالفعندها يقوم صاحب العمل بمخاطبة وزير  أجهزتهأو االستشاري التنفيذ وذلك بسبب تقصير 
من ذوي الخبرة  مسئوليتهويطلب تشكيل لجنة فنية لتحديد االستشاري مبينًا تقصير  واإلسكانالعامة 

  -واالختصاص على النحو التالي:
 رئيسًا للجنة . - أو من يفوضه خطياً  عطاءات الحكوميةمدير عام دائرة ال . 1
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 . واإلسكانالعامة  األشغالمهندسًا مندوبًا عن وزارة  . 2
 مهندسًا مندوبًا عن نقابة المهندسين األردنيين .  .3
 مهندسًا مندوبًا عن هيئة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسين األردنيين . . 4
 محاسبة .مهندسًا من ديوان ال . 5

تقـوم هـذه اللجنـة بـدراسـة كـافـة أبعـاد المشكلة واالتصال والتنسيق مر الجهات المعنية وترفر توصياتها 
، فــإذا كان قرارها باألكثرية أو باإلجماع االستشاري محددة مسؤولية  واإلسكانالعامة  األشغالوزير  إلى

ملزمًا االستشاري العيوب يصدر الوزير قراره و  األخطاءعن  االستشاري ومسئوليتهبالنسبة لتقصير 
 . بمعالجة التقصير و محمً  إياه جمير التبعات المالية جراء ذلك

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

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

 : العقد من قبل صاحب العمل إنهاء -(13)المادة 
دفر مر  /أ(12ألسباب  ير األسباب الواردة في المادة ) العقد إنهاءيحق لصاحب العمل في أي وقت  

االستشاري عن األعمال المنجزة و الموافق عليها للمراحل السابقة كاملة ، و اعتبار أعمال  ابأتع
% من 10 المرحلة التي تم إنهاء العمل خ لها أنها منجزه و تدفر أتعابها كاملة ، إضافة إلى نسبة

لصاحب العمل أن  والتي لم يبدأ االستشاري العمل بها ، إال انه ال يحق المتبقيةالمراحل قيمة أعمال 
 .ينهي العقد بموجب هذه المادة ليقوم بتنفيذها بنفسه أو من قبل استشاري آخر 

 : االستشاريالعقد من قبل  إنهاء -(14)المادة 
 .العقد اتفاقية ( يوما من تاريخ توقير90خ ل ) المباشرة أمرلم يصدر صاحب العمل  إذا .أ

 ( يوما"من تاريخ استحقاقها .60له بعد ) مستحقةال بالدفعة االستشاري بإيفاءصاحب العمل  أخل .ب
 تعر  لضائقة اقتصادية تمنعه من االستمرار في تنفيذ العقد. أوأعسر صاحب العمل  جـ.

 المستحقةتسديد الدفعة  أو المباشرة أمر إصداريطالب صاحب العمل  أن االستشاريفعندها على 
ذا أع ه)ب(   ةالفقر أو  )أ( رةبالفق المحددةمن انتهاء المدد  أيامله خ ل عشرة  لم يقم صاحب  وا 

أو إذا  هذه ، أيامخ ل العشرة  ل ستشاري المستحقة الدفعة دأو تسدي المباشرة أمر بإصدارالعمل 
تعويضه وطلب العقد  إنهاء ل ستشاريفيحق  اعسر صاحب العمل حسب الفقرة )ج( أع ه

 إالالعقد  اوال يعاد العمل بهذقبل صاحب العمل من  اإلخ ل بالعقدالتعوي  المناسب الناجم عن 
 بموافقة الفريقين

 : مسؤوليات صاحب العمل -(15)المادة 
بما فيها مخططات  االستشاري إلىتقديم المتطلبات األولية والمعلومات والوثائق المتوفرة لديه  -1

ــات أو وثائــق يوكــل أنه  ير ملـزم بتقديــم أي مخطط إال، األراضي و المخطط التنظيمي حديثة 
، على أن تتضمن دعوة العطاء بيان المعلومات و الحصول عليها بموجب العقد  االستشاري إلى

 .الوثائق المتوفرة لدى صاحب العمل 
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من مباشرة مهامه  االستشارييمكن  لأو بشكالمشروع بـكامل حدوده  موقر االستشاريتسليـم  -2
 التصاميم . أوالدراسات و/ إلعداد

في  االستشاري و ليساعد االستشاري تسمية مهـنـدس بخبـرة منـاسبة يمثـــله للتـنسـيــق بـيــنه وبين -3
 الحصول على المعلومات المذكورة أع ه .

العمل  حأو تصاريلتسهيل مهامه في الحصول على تـصاريح الدخول  االستشاريمساعدة  -4
 تخدامهم ذلك .الذين يتطلب عقد اس هألي من موظفي واإلقامة

 .العقد  ابالدفعات المستحقة له في المواعيد المحددة بموجب هذ االستشاريموافاة  -5
 : مراحل ومدد العمل  -(16) المادة

الجدول الزمني المبين في الملحق رقم  بإتباعوصاحب العمل كل حسب مسؤولياته   االستشارييلتزم  
 الهندسيةصوص عليها بهذا الجدول  لتقديم الخدمات /أ( لهـذه الشروط ووفـقــا" للمراحل المن1)

علمًا أنه إذا قدم االستشاري أعمال أي مرحلة من المراحل بمستوى   العقد االمشمولة في هذ ل عمال
 ير مناسب ووردت عليها تعدي ت وم حظات جوهرية  فتعتبر الفترة ال زمة لتعديل هذه الم حظات 

حسب الجدول الزمني وعليه تعويضها في المراحل ال حقة ويجوز من المدة المقررة ل ستشاري 
لصاحب العمل إذا ارتأى أن تلك الم حظات ال تسمح بالسير إلى المرحلة التالية أن يمنر االستشاري 
من السير  بالمرحلة التالية   حتى يتم إنجاز هذه الم حظات وتحتسب على االستشاري   رامة تأخير 

كما يجب على صاحب  /د( ،7ها في المراحل ال حقة وحسب ما ورد في المادة )إذا لم يتم تعويض
العمل تحديد المدة التي سيقوم خ لها بمراجعة أعمال المراحل المختلفة والتي يعتبر بعد انقضائها أن 

 . أعمال هذه المراحل موافق عليها إذا لم يبلا االستشاري بم حظات صاحب العمل خ لها
 : األتعاببدل  -(17) المادة

العقد  افي هذ الواردة األعمالالتصاميم وتحضير وثائق العطاء لجمير  أتعاببدل  االستشارييتقاضى   -أ 
 في الملحق رقم )ا/ب( من هذه الشروط . المبينةوذلك بموجب النسب 

يخ تسليم يومًا من تار  (30)خ ل المرحلية  االستشارييدفر استحقاقات  أنيتعين على صاحب العمل  -ب
يومًا من تاريخ تسليمها بموجب شهادة دفر   (60)خ ل فترة  النهائيةشهادة الدفر وفي حال الدفعة 

ذا االستشارييقدمها  تأخر صاحب العمل عن صرف الدفعات المستحقة خ ل  إلى صاحب العمل وا 
عنها وذلك  القانونيةدة الفائ االستشاري إلىيدفر  أنالفترات المنوه عنها في هذه الفقرة ، يترتب عليه 

 عن جمير المبالا  ير المدفوعة اعتبارًا من انتهاء المهلة المحددة لدفعها .
 :تدريب موظفي صاحب العمل - (18)  المادة

لحاقهميحق لصاحب العمل انتداب عدد مناسب من مستخدميه  للتدريب على  االستشاريبجهاز  وا 
الطرفين ويقوم صاحب العمل بدفر رواتبهم وفق برنامج يتفق عليه بين  الدراسات أعمال

 ومستحقاتهم.
 : و االستشاريتسوية الخ فات بين صاحب العمل  -( 19) المادة

 -:التاليةالعقد يتم البت به بأحد الطرق  اخ ف ينشأ عن هذ أوأي نزاع 
 -: الودية التسوية  -( 1 /19)
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  الوديةلخ ف عن طريق التسوية من أي من الفريقين بر بته في تسوية ا إشعارصدر  إذا -أ
 إلىيرسل رده خطيا"  أن اإلشعار( يوما" من تاريخ تسلمه 14فعلى الفريق اآلخر خ ل مدة )

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

 .وديةال
الفريق الذي وجه  إلىلم  يرسل أي رد  إذا أو،  الوديةالتسوية  اآلخررف  الفريق  إذا -جـ

 التسويةمن هذه الفقرة ، يعتبر طلب  ) أ ( ( يوما" المبينة في البند14خ ل مدة الـ ) اإلشعار
 م .التحكي إجراءاتكأن لم يكن ، وألي من الفريقين في هذه الحالة المباشرة في  الودية

 من ذوي الخبرة في نفس مجال أعمال هذا العقد موفق واحد أو اكثر الوديةيتولى التسوية  -د
ذاوفقا" لما يتفق عليه الفريقان ،  الموفقين يجوز لهما أن  أولم يتفقا على اسم الموفق  وا 

 يتفقا على أن يقوم شخص أو مؤسسة بتعيين الموفق أو الموفقين .
 يلزمه منأن يطلب من أي من الفريقين تقديم ما  الوديةالتسوية  للموفق في جمير مراحل -هـ

، وعلى الموفق أن يساعد  أخرى أدلةومستندات ووثائق وأي  وأسبابمعلومات ووقائر 
تسوية الخ ف وديا" بأسلوب يتسم باالستق ل والحياد ، وان  إلىالفريقين في التوصل 

 .والنزاهة والعدالة  الموضوعية بمبادئيسترشد 
بما في ذلك اتفاق  الوديةالتسوية  بإجراءاتعلى الفريقين والموفق االحتفاظ بسرية ما يتعلق  -و

 التنفيذ والتطبيق . أل را حيثما يكون نشره ضروريا"  إالالتسوية ، 
االتفاق وتوقيعه ويصبح  بإعداداتفاق لتسوية الخ ف وديا" ، فيقوما  إلىتوصل الفريقان  إذا -ز

 0 بعد توقيعه من الفريقين ملزما" لهما الوديةية اتفاق التسو 
( يومـًا علـى قبـول 30أو بمرور ) بتوقير الفريقين على االتفاق ، الودية التسوية إجراءاتتنتهي  . ح

( يومـا" 60بمـرور)  أو الطرفين للسير بإجراءات للتسوية الودية ولـم يـتم االتفـاق علـى الموفـق ،
خطـي  بإشعاراتفاق تسويه أو  إلىيخ تعيينه دون التوصل من تاريخ االتفاق على الموفق أو تار 

، أو  الوديــة التســويةيصــدر عــن الموفــق يبــين فيــه انــه ال يوجــد مــا يســوغ االســتمرار فــي جهــود 
 بإنهــاءالفريــق اآلخــر والــى الموفــق  إلــى أحــدهماعــن  أوخطــي يصــدر عــن الفــريقين  بإشــعار
 إليـهيقـدم تقريـرا" بجميـر مـا توصـل  أنموفق وفي جمير الحاالت على ال الودية التسوية إجراءات

الفــريقين مــر  إلــىقيامــه بعمــل الموفــق وتســليمه  أثنــاءمــن وقــائر وبينــات فــي موضــوع الخــ ف 
 محاضر جلسات التوفيق .

 إجراءات أييباشر في اتخاذ  أن،  الودية التسوية إجراءات أثناءمن الفريقين  أليال يجوز  -ط
 . قضائية أو ةتحكيمي

 تحكيــــــمال -( 2/ 19) 
 إلىاللجوء  يتمفعندئذ  أع ه (1-19المادة ) ألحكامتسوية ودية وفقا"  إلىفي حالة عدم التوصل  

 الساري المفعول. األردنيتسوية الخ ف بأسلوب التحكيم بموجب قانون التحكيم 
 -: تعديل التشريعات -(20)المادة 

نتيجة لتعديل التشريعات أو ه دفعها لخزينة الدولة يترتب علي إضافيةمبالا  أي ل ستشارييدفر   -أ
 عرو  المناقصات . إيداعضرائب جديدة بعد موعد  أورسوم   أي  لفر 
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 إيداعبعد موعد  أع هبالفقرة )أ(  المذكورةمن الرسوم والضرائب  أيجرى تخفي  رسمي على  إذا أما -ب 
 .االستشاريتلك التخفيضات من استحقاقات حسم  األولعرو  المناقصات ، فعندها يحق للفريق 

 : ةالعدلي اإلخطارات -(21) المادة
القانونية  أوالعقدية  هماحق من حقوق  أيبين الفريقين لممارستهما  ةاالخطارات العدليال حاجة لتبادل 

خطار ا بمثابةالمثبت بهذا العقد على عنوانه  اآلخرللفريق فريق  أيمرسلة من وتعتبر أي رسالة مسجلة 
 . األحوالعدلي في جمير 

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

  .خيص ال زمة للمشروع، و الحصول على موافقة الجهات المعنية والترا بالعمل المباشرةالمفعول عند 
 تصاميم المشروع. إعداديتقيـد ببرنامـج المتطلبـات والكلفة المقدرة عند  أن ارياالستشعلى   -ب
جميـر المخططات ووثائـق العطاء والمعلومات المتـعلقة بهذا المشروع هي ملك  لصاحب العمل وال  إن -جـ

 لى ذلك بعد  موافقة صاحب العمل الخطية ع إال األشكالالتصرف بهــا بــأي شكــل من  ل ستشاري يحق
 إعدادفي وثائق العطاء  سواء في مرحلة  أونـقص في المخططات  أواكتشـف أي خطـأ  إذا  -د 

تصحيح الخطأ أو  االستشاريالمخططات والوثائق أو في مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع ،  فعلى 
 استكمال النقص  بصورة عاجلة وبدون مقابل .

 . الثانيةو/ أو    األولى المرحلةعام للدراسات في يـقوم بعـر   أن االستشارييلتـزم   -هـ
 المحلية ما أمكن الصناعيةالتقـيد بالنـص علـى استـعمال المواد والمنتجات  االستشارييجـب علـى   -و  

المنتجات بشكل مطابق  أووثائـق العطـاء في جمـير الحاالت الـتي تتوفر فيها تلك المواد  إعدادعنـد 
المشارير التي تحتاج الستعمال مواد مستوردة فعلى صاحب العمل اخذ الموافقات  ، و في للمواصفات

 . المسبقة على استخدام هذه المواد و النص عليها في وثائق العقد
العقد جزءا" منه وال تؤخذ في االعتبار لدى تفسير شروط  افي هذ الواردةال تشكل العناوين  -العناوين : -ا

 العقد أو مضمونها .
 . القرينةالجمر والعكس بالعكس وفقا" لمقتضى  إلىتنصرف صيغة المفرد  -لمفرد والجمر:ا -ر
 النحو التالي :  ىالمختلفة عليصدر صاحب العمل موافقته أو عدم موافقته على مراحل العمل  -ط

 الموافقة دون أية شروط . -1
شريطة تنفيذ  التالية حلةللمر باالنتقال  ل ستشاريبم حظات تسمح  مقرونةموافقة مشروطة  -2

يتم احتجاز نسبه من مستحـقـات الـدفـعة  الحالةوفي هذه  التالية المرحلةهذه الم حظات في 
 الدفعةمـن قيـمـة  %10نسـبتها عـن تزيدال  المطلوبةلحين تنـفيذ الم حظات  المرحلةلهذه 

 أعمالكمال الم حظات ضمن على أن يـتـم دفر هذه المحتجزات عند است المرحلةلهـذه  المستحقة
 المرحلة التي تليها .

 .  تبرر الرفالتي  الكافية األسبابمر بيان  المرحلةعلى  الموافقةعدم  -3
ضريبة المبيعات :  يجب أن يشمل السعر المقدم على الضريبة العامة على المبيعات ولن يتم إفراد بند  -ي

 خاص بالضريبة. 
( المتعلقة بالوضر المؤسسي ورؤساء  3، 2،  1تعبئة الجداول المرفقة )المحلي  االستشارييطلب من   -ك
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االختصاص ومساعديـهم وحجـم االلتزام وكل من ال يقوم بتعبئة هذه الجداول يكون العر  المقدم منه 
 معرضا" للرف  .

 طلبت(. إن) الخاصةتحدد شروط التأهيل والتقييم الفني الخاصة بهذا المشروع بالشروط   -ل
يحق لصاحب العمل التأكد بالطريقة التي يراها مناسبة من صحة ودقة  المعلومات والوثائق المقدمة   -م

 .االستشاريمن 
نقابة المهندسين  وزارة األشغال العامة و اإلسكان و االلتزام بالتعليمات الصادرة عن االستشاريعلى  -ن 

 لكهربائية والميكانيكية وخ فها .والمعمارية وا اإلنشائية باألعمالبما يتعلق األردنيين 
المشرف وفقا" لما ورد في  المواد   أوتكون المسؤولية المدنية والقانونية للمهندس المصمم و/  -ص

بغ  النظر عن ما يرد في  1976( لسنة 43رقم) األردني( من القانون المدني 790(،)789(،)788)
 الخصوص .بهذا العقد   اهذ

من قبل نقابة  العقدموضوع  عالخاصة بالمشرو وم بتصديق جمير المخططات يق أنعلى االستشاري  -ع
النقابية المترتبة على هذا  وان يقدم لصاحب العمل ما يثبت قيامه بدفر الرسوم األردنيينالمهندسين 
 المشروع. 

 : لممنوعةالدفعات ا -ف
يقم بدفر أو يعد بدفر أي ( بأنه لم 6وتعهد للفريق األول في الملحق رقم ) االستشاريلقد صرر  -1

من " الدفعات الممنوعة " سواء مباشرًة أو بالواسطة ، وبغ  النظر عما إذا كان ذلك قد تم من 
أو نيابًة عنه أو من قبل استشارييه من الباطن أو نيابًة عنهم أو أي من موظفيهم  االستشاريقبل 

سبيل المثال ال الحصر أي "موظف" أو وك ئهم أو ممثليهم إلى الفريق األول ، ويشمل ذلك على 
بغ  النظر عما إذا كان يتصرف بصفة رسمية أم ال ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم 

 االستشاريالعرو  الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على 
 فعً .أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه 

بأن ال يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات  االستشاريكما ويتعهد 
نفسه أو استشارييه من الباطن أو  االستشاريسواًء مباشرًة أو بالواسطة وسواًء أكان ذلك من قبل 

ا العقد أو تجديده أي من موظفيهم أو وك ئهم أو ممثليهم إلى أي "موظف" فيما يتعلق بتعديل هذ
 أو تمديده أو تنفيذه. 

( أن يتخذ أيًا من 1ف/يحق للفريق األول في حال حدوا أي مخالفة أو إخ ل بأحكام الفقرة ) - 2
 اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمح  حريته واختياره:

 /أ( من العقد.12أن ينهي هذا العقد مر مراعاة نصوص المادة ) -أ
بموجب هذا العقد مبلغًا يساوي   )ضعفي( مبلا  ل ستشاريالمبالا المستحقة أن يخصم من  -ب

 الدفعات الممنوعة.
بأن يدفر إلى الفريق األول وعلى الفور مبلغــًا يساوي )ضعفي( مبلا  االستشاريأن يطالب  -ج

بموجب هذا البند بموافقته  ير القابلة للنق  على  االستشاريالدفعات الممنوعة ويقر 
( أدناه ، يصرر الفريقان بأن 4ف/مر مراعاة الفقرة ) ستجابة الفورية لمثل هذه المطالبةاال

( لن يتجاوز 2ف/مجموع المبالا التي يحق للفريق األول تقاضيها بموجب هذه الفقرة )
 )ضعفي( مجموع مبالا الدفعات الممنوعة.
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مر االستشاريين من الباطن أو على أن يضمن جمير االتفاقيات التي يبرمها  االستشارييوافق  - 3
( أع ه 2ف/( و)1ف/المجهزين ، فيما يخص هذا العقد موادًا مماثلة لتلك الواردة في الفقرات )

) على أن ال تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما ( ، شريطة أن 
واد مباشرة بحق أي من تنص هذه المواد صراحة على حق الفريق األول بتنفيذ أحكام هذه الم

أن يزود الفريق األول على  االستشاريهؤالء االستشاريين من الباطن أو المجهزين. كما يتعهد 
الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمجرد التوقير عليها وبما يثبت أنها مشتملة 

 على هذه المواد.
ه يضفي صفة المشروعية على أي من ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أع  -4

الدفعات الممنوعة إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأن حقوق الفريق األول 
المنصوص عليها في المادة  أع ه  هي باإلضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتب للفريق األول 

 ة في المملكة.أو أي طرف آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذ االستشاريتجاه 
 يبقى نص المادة أع ه بجمير فقراتها ساريًا ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد. -5
 -:األخرى الدفعات  -س 

( المرفق بهذا العقـد بجميـر " الـدفعات األخـرى" والتـي دفعهـا 5في الملحق رقم) االستشاريلقد صرر  -1
تقــديم وصــفًا مفصــً  لهــذه الــدفعات  االستشــاريى أو تــم االتفــاق علــى دفعهــا إلــى " اآلخــرين "، وعلــ

األخرى وسببها سواء تم دفعها أو كانت ستدفر بشكل مباشر أو  ير مباشر من قبله أو نيابـة عنـه 
، أو من قبل استشارييه من الباطن أو نيابـة عـنهم أو أي مـن مـوظفيهم أو وك ئهـم أو ممثلـيهم ، 

ــى تقــديم العــر  ــدعوة إل ــق بال ــك فيمــا يتعل ــد أو عمليــة المناقصــة / وذل ــذ هــذا العق و  الخاصــة بتنفي
أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه  االستشاريالمزاودة نفسها أو اإلحالة على 

 فعً .
بأن يقدم تصـريحًا خطيـًا إلـى الفريـق األول علـى الفـور عـن وجـود أي دفعـات  االستشاريكما يتعهد 

يل المثال وصفًا مفصـً  لسـبب هـذه الـدفعات األخـرى وذلـك بتـاريخ قيامـه أخرى بما في ذلك على سب
 0 بالدفر أو تاريخ إلزامه بالدفر أيهما يحدا

( مـن هـذه المـادة أن 1س/يحق للفريق األول في حال حـدوا أي مخالفـة أو إخـ ل بأحكـام الفقـرة ) -2
 تياره:يتخذ أيًا من اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمح  حريته واخ

 /أ( من العقد.12أن ينهي هذا العقد مر مراعاة نصوص المادة )  -أ
بموجــب هــذا العقــد مبلغــًا يســاوي )ضــعفي( مبلــا  ل ستشــاريأن يخصـم مــن المبــالا المســتحقة  -ب

 الدفعات الممنوعة.
) ضـعفي( مبلــا  بـأن يـدفر إلـى الفريـق األول وعلـى الفـور مبلغـًا يسـاوي االستشـاريأن يطالـب  -ج

ـــد ـــى ال ـــة للـــنق  عل فعات األخـــرى ويقـــر االستشـــاري بموجـــب هـــذا البنـــد بموافقتـــه  يـــر القابل
( أدنـاه ، يصـرر الفريقـان بـأن 4س/االستجابة الفوريـة لمثـل هـذه المطالبـة.مر مراعـاة الفقـرة )

( لــن يتجــاوز ) 2س/مجمــوع المبــالا التــي يحــق للفريــق األول تقاضــيها بموجــب هــذه الفقــرة )
 الدفعات األخرى.ضعفي( مجموع مبالا 

علــى أن يضــمن جميــر االتفاقيــات التــي يبرمهــا مــر االستشــاريين مــن البــاطن أو  االستشــارييوافــق   -3
( أعـ ه  2س/( و)1س/المجهزين ، فيما يخـص هـذا العقـد مـوادًا مماثلـة لتلـك الـواردة فـي الفقـرات )
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ا ( ، شـريطة أن تـنص )على أن ال تقل هذه المواد في شـدتها عـن نصـوص الفقـرتين المشـار إليهمـ
هــذه المــواد صــراحة علــى حــق الفريــق األول بتنفيــذ أحكــام هــذه المــواد مباشــرة بحــق أي مــن هــؤالء 

أن يـزود الفريـق األول علـى الفـور  االستشـارياالستشاريين مـن البـاطن أو المجهـزين . كمـا يتعهـد 
ثبت أنها مشتملة علـى هـذه بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمجـرد التوقير عليها وبما ي

 المواد.
ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أع ه يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات  -4

األخرى إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأن حقوق الفريـق األول المنصـوص عليهـا فـي 
أو أي  االستشــاريب للفريــق األول تجــاه المــادة أعــ ه هــي باإلضــافة إلــى أي حقــوق أخــرى قــد تترتــ
 طرف آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في المملكة.

 يبقى نص المادة أع ه بجمير فقراتها ساريًا ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد. -5
 :  المخالصة إقرار -( 23) المادة

 أنيثبت فيه  مخالصة إقراري صاحب العمل يعط أنحال تقديمه لكشف الدفعة النهائية  االستشاريعلى 
كشف الدفعة النهائية يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجمير المبالا المستحقة له بموجب العقد ، 

للمبالا المستحقة له بموجب هذه  االستشاريبعد قب   إال المخالصة إقرارال يسري مفعول  أنويشترط 
 الدفعة .

 : اإلشعارات -( 24) المادة
 بإب  ها االستشاريوتلك التي يقوم  االستشاري إلىوالمـراس ت التي يصدرها صاحب العمل  اإلشعاراتبلا ت

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

 عنوان صاحب العمــل : ......................................................................
 : ..................................................................... االستشاريعنوان           
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 /أ (1ملحق رقم ) 
 الدراسات والمدد المحدده النجازها الجدول الزمني لمراحل

 
 المرحله البيــــــــــــــــــــــان يوم تقويمي

 االولى تبدأ من تاريخ أمر المباشره بالعمل ولغاية انجاز المطلوب في المرحله االولى. - يوم( 15)
 مراجعة وتقييم اعمال المرحله األولى من قبل صاحب العمل. - يوم( 5)
 إجراءوتشمل  االولى المرحلة أعمالعلى  الخطيةتبدأ من تاريخ موافقة صاحب العمل  -  يوماً  (30)

وتسليم مخططات انشائية االولى  التعدي ت التي يطلبها صاحب العمل على المرحله 
مسودة الوثائق والمخططات  ( نسخ من3وكهروميكانيكية وجداول كميات وتقديم )

 (Draft-Final)النهائية 

 الثانية
 

 من قبل صاحب العمل مسودة الوثائق النهائيةمراجعة  - أيام( 5)
 الثالثة المطلوبةتقديم كافة وثائق العطاء وبالنسخ  - يوم (5)
 الخ صه مدة العمل ل ستشاري.  - يوماً  (50)
  مدة المراجعة لصاحب العمل. - يوم( 10)
  شامله مراجعات صاحب العمل. االتفاقيةمدة  - ( يوماً 60)
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 / ب ( 1ملحق رقم ) 
 
 بدالت األتعاب  -أ

 تدفر بدالت أتعاب التصاميم و تحضير وثائق العطاء وفقًا لما يلي :
 ( من قيمة العطاء بعد قبول أعمال المرحلة األولى من قبل صاحب العمل .%  30)   .1

 مل .من قبل صاحب الع الثانيةالمرحلة  أعمالمن قيمة العطاء تدفر بعد قبول  (%  45)   .2
 المطلوبة باألعدادالنهائي  للعطاء  من قيمة العطاء تدفر بعد تقديم الوثائق والمخططات والتقرير (% 23)  .3

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

 اسبـــق . أيهمابعد مرور ث ثة اشهر على تقديم جمير وثائق العطاء  أو نفيذالت بعـد طـرر عطــاء ( 2% ) .4
 

% من قيمة العطاء وذلك للعطاءات التي تزيد 10تعادل ل ستشاري يقوم صاحب العمل بدفر سلفة  -ب 
 -التالية : باإلجراءات االستشاريدينار ، شريطة قيام  ألفقيمتها عن خمسين 

 . عةوالجامدفر رسوم الطوابر  -1
 . األداءتقديم كفالة حسن   -2
 . أع ه(2، 1المنصوص عليها في البنود ) اإلجراءاتتوقير العقد الخاص بالمشروع بعد استكمال   -3
 تقديم طلب السلفة .  -4
 تقديم كفالة السلفة حسب نموذج الكفالة المرفق .  -5

 
   -على النحو التالي : االستشارييتم استرداد السلفة من  -ج
وفـي حـال عـدم الـتمكن مـن  االستشاري ، التي يقدمها على أقساط متساوية من دفعات المراحل ة تسدد السلف  

 السلفة ألي سبب كان قبل انتهاء مدة العطاء ،  فيتم استردادها من كفالة السلفة. قيمةاسترداد 
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 نموذج كفالة السلفة 
 

 ………………………………………………………………………………………السادة :  إلى
 

 : ……………………………………………………….االستشاريبأن مصرفنا يكفل   مكمأعيسرنا 
 

…………………………………….……………………………………………………………… 
 …………………………………………فقط  أردنيابمبــلا:  )                              ( دينارًا 

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

 ………………………………………………………عطاء رقم : وذلك مقابل كفالة سلفة بخصوص ال
 

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

 
طلب خطي منكم ، وذلك بصرف  أولالرصيد المستحق منه عند  أو أع هوأننا نتعهد بأن ندفر لكم المبلا المذكور 

 .االستشاريتحفظ يبديه  وأالنظر عن أي اعترا  
 

دفعات السلفة ، ويتم تمديدها  ألقساط االستشاريوتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد 
 تلقائيًا لحين سداد السلفة بالكامل .

 
 

 ......……………..………......توقيـر الكفيل/ مصرف:                                                      
 ………………………………المفو  :                                                  

 ……………….......................التاريخ :                                                 
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 (2رقم ) العقدملحق 
  مراحل الدراسات والتصميم أثناء االستشاريواجبات  أ.

بها  المتعلقة الهندسيةيقوم بإعداد الدراسات والتصاميم وتقديم الخدمات  أن االستشارييتعين على  : أوال -1
 التالي :جمير المراحل على النحو  في

 بهـا المتعلقـة الهندسـيةيقوم بإعداد الدراسات والتصاميم وتقـديم الخـدمات  أن االستشارييتعين على  : أوال
 التالي :جمير المراحل على النحو  في
 لمشروع كمبنى حضاري متميز بذاتـة ومنسـجم مـر البيئـة المحليـة والبيئـة المحيطـة مـن حيـا ابراز ا

 النواحي الجمالية والعمرانية والحضرية.

  توفير الخصوصية والتميز في تصميم المبنى وبما يلبي خدمـة احتياجـات مسـتخدمي المبنـى والـزوار
 والمراجعين.

 . التقيد الكامل باحكام التنظيم 

  التقيد بتصميم المبنى وفقًا للمتطلبات الواردة في دليل المباني الخضراء األردني.االلتزام و 
 

  –ولى اآل ةالمرحل
 -ل تفاقيه على ان تشمل ما يلى: الخاصةالشروط  في المرحلةتحدد أعمال هذه 

الحصول على المعلومات ال زمه العداد الدراسات والتصاميم من جمير من مسؤولية االستشاري  .أ 
من حيا تثبيت حدود االر  والحصول على الوثائق الرسمية الخاصة  ات المعنيه بالموضوعالجه

بقطر االراضي والحصول على أحكام التنظيم الخاصة بمنطقة المشروع والمعلومات األساسية 
 المتعلقة بالخدمات والبنية التحتية وكل ما يلزم التمام العمل حسب األصول. 

سم( مر تثبيت  50و رافي لموقر المشروع بفترة كونتورية ال تتجاوز )إعداد وتقديم المخطط الطب .ب 
 زوايا الحدود ونقاط المرجر بكتل خرسانية ثابتة وبيان مناسيب الطرق المحيطة بالموقر.

( في الموقر العام وتقديم مخطط الرفر المساحي على grid 5mإعداد وتقديم مخطط يوضح الشبكية ) .ج 
 ات التدقيق.لغاي (C.D)نسخة الكترونية 

جمر المعلومات وتحليلها وتحديد متطلبات المشروع والمساحات المطلوبة للفعاليات المختلفة  .د 
 بالتنسيق مر المالك وصاحب العمل.

يتماشى مر الهيكل التنظيمي لمبنى قصر العدل وذلك إعداد وتقديم متطلبات ومكونات المشروع وبما  .ه 
 وزارة العدل.بالتنسيق مر مندوبي هذه الوزارة ومندوبي 

ضمن قطعة األر   للمخطط النموذجي لمباني قصر العدل (Conceptتقديم الفكرة المعمارية ) .و 
بينها باإلضافة إلى والمداخل والمخارج لكتل الرئيسية للمشروع والع قات الوظيفية ا اً موضح المقترحة

 . لمرونة في التصميمالتوزيعات الوظيفية وبما يضمن ترابط العمل بين كافة المديريات ويحقق ا
صر المكونه ايشمل برنامجا متكام  يتضمن الخدمات ال زمه للعن نسخ( 3) عداد )تقرير تصورى(إ .ز 

 -للمشروع ويحتوى على ما يلى:

 وصف موجز لطبيعة المشروع وعناصره وع قاته الوظيفيه -1
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 .تقرير المساحات ال زمه لكل عنصر والمساحه الكليه -2
 المختلفة.ى يبين عناصر المشروع مخطط هيكلوتقديم عداد إ -3

 .نسخ(  3) 1/200تقديم المخططات المعماريه لمبانى المشروع وبمقياس رسم  -4
 63/1/54256)معـالي وزير االشغال العامة واالســكان الـــــوارد بموجـب كتـابه رقــم  بتعميم االلتزام -5

 وكمايلي : 2/12/2014( تاريخ 
ة الفعلية والحقيقية والحضـور الميـداني كـل مـن اعمـال الخـدمات ارفاق ما يؤكد قيامكم بالمتابع -1

الهندســية وخــدمات اســتط ع الموقــر لضــمان القيــام بتلــك االعمــال وفقــًا للمتطلبــات الهندســية 
 والكودات واصول مزاولة المهنة .

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

)لغايـات التأهيـل أو التـراخيص أو التوسـعة أو مـا  ( لهـاasbuiltباني القائمة وتقديم مخططـات )دراسة الم -6
 يلزم ...(.

 .نسخ(  3) 1/200تقديم المخططات المعماريه لمبانى المشروع وبمقياس رسم  -7
 دراسة االنظمة الكهروميكانيكية الخاصة بالمباني القائمة وربطها مر االنظمة في االضافات. -8
وصــف ل نظمــه االنشــائيه والكهروميكانيكيــه المنــوى تفصــيلها فــى المراحــل ال حقــه والمــواد تقــديم  -9

 المقترر استعمالها فى البناء
الخاصة بالبنية التحتية مثل توزير المياة ، الصرف الصـحي ، تصـريف ميـاه  تقديم وصف ل نظمه -10

 جة إليها األمطار ، شبكات تزويد بالكهرباء واالتصاالت، وأي أنضمه أخرى بحا
وتقـديم تقريــر فحــص واجـراء الفحوصــات  والفحــص االنشــائي عمـل برنــامج الجـراء فحوصــات التربـه -11

 .التربة موقعًا من االستشاري وكل من مندوب مديرية االبنية ومديرية التربية المعنية
 0نسخ( 3)شامً  الكلفة التقديريةتقديم تقرير المرحله  -12
ر في الموقر )أشجار، أعمـدة كهربـاء، حفـر تجميعيـة ، أسـوار تقديم صور فوتو رافية لكافة العناص -13

 ، مباني قائمة ، عبارة مياة، قناة تصريف ... (.
 دراسة بيئية لموقر المشارير. -14
 

ذا تطلبـــت ظـــروف العمـــل متطلبـــات خاصـــه ولـــم تـــرد ضـــمن الواجبـــات فعلـــى صـــاحب العمـــل إ –م حظـــة: 
بمـا فـى ذلـك نـوع المخططـات  يت االستشـار هذه المتطلبات وواجبـا تحديدالمالك  رم بالتنسيقو 

 والدراسات المطلوبه واضافتها الى واجبات االستشارى.
 - نية المرحله الثا

 االولىاجراء التعدي ت التى يطلبها صاحب العمل على اعمال المرحله  .1
)موقر عام بمقياس رسم مناسب،مساقط  للمبانى المعماريةلمخططات اوتقديم  اعداد .2

،كافة التفاصيل المعمارية ال زمة للمشروع  جهات،تفاصيل معمارية للمقاطر الرئيسيةأفقية،مقاطر،وا
 ( نسخ 3) 1/100أعمال التصميم الداخلي والتأثيا بمقياس رســـم ولكافة   (ولكافة اعمال المشروع

لتفاصيل نيكية مر االلتزام بتقديم كافة اتقديم المخططات  التفصيلية االنشائية  والكهربائية والميكا  .3
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 )نسختان( 1/100ال زمة ولكافة االختصاصات بمقياس رســــم 
المخططات التفصيلية الخاصة بالبنية التحتية مثل توزير المياة ، الصرف الصحي ، تصريف تقديم   .4

 مه أخرى بحاجة إليها .ظمياه األمطار ، وأي أن
انيكية والمخططات المعمارية ) اإلنشائية والكهروميكيقوم المستشار بتقديم نسختين من المخططات  .5

 (وكافة التفاصيل ال زمة موقر عام،مساقط أفقية،مقاطر،واجهات،تفاصيل معمارية للمقاطر الرئيسية
ليتم اعتمادها والتأكد من  من أجل الحصول على الموافقة المبدئية الى مديرية الدفاع المدنى العام
 مطابقتها لمتطلباتهم أصوليا.

اجعة الجهات التنظيمية والحصول على الموافقات المبدئية على الترخيص من يقوم المستشار بمر  .6
 الجهات المعنية ) أمانة عمان ، البلدية ( .

ووثائق  والمواصفات الدراسات والتصاميم النهائيه لجمير االعمال وجداول الكميات وتقديم انجاز .7
بما في ذلك تقديم مذكرة  الملحق االعطاء االخرى المطلوبه وحسب التفاصيل المبينه الحقا فى هذ

هذه المرحله للمراجعه من قبل  أعمالتقديم الحسابات التفصيلية لبنود كميات العطاء وبحيا يتم 
 0نسخ( 3)صاحب العمل واقرارها

 (Draft Finalمن مسودة الوثائق النهائيه )(نسخ 3)تقديم  .8
من تاريخ يوم ( 3مدة أقصاها )يقوم صاحب العمل بتدقيق مسودة وثائق العطاء النهائيه خ ل   .9

 خطيا بم حظاته حولها. االستشاريتقديمها واب غ 
 : الثالثةالمرحله 

 -مر التقرير النهائى باالعداد التاليه:النهائية مرحلة تسليم كافة وثائق العطاء 
 .( نسخه من دفاتر الشروط والمواصفات وجداول الكميات20)-1 
 .بالحجم العادىبما فيها التفاصيل المعمارية ( نسخه من كافة المخططات 20)-2 
 .(A3من التفاصيل المعماريه الخاصه بالمشروع بحجم ) سخ( ن5)-3 
 .( نسخ مصغره من المخططات5)-4 
 النسخه الشفافه االصليه للمخططات مر عمل ال زم لها.-5 
 .نسخه مسعره من جداول الكميات -6         
 تضمنا المساحات النهائية للمشروع والكلفة التقديرية للتنفيذ    م حلهالتقرير النهائى لهذه المر -7 
 األعماللكافة ( Flash Memoryو ) (C.D.االلكترونيه )( نسخ من األقراص 5تقديم )-8       

بحيا تتناسب مر ، word)شروط )  مواصفات، اكسيل(،( ،جداول كميات)PDF،المطلوبة)مخططات )اوتوكاد
كل نسخة في علبة صلبة و مطبوع على الغ ف :المحتويات و لدى صاحب العمل. المعتمدة والبرامج األجهزة

font .اللغة المستخدمة 
بحجم لوحة مناسب او اكثر )باالتفاق مر المهندس المتابر (  الحد المشارير (Poster)تقديم  -9

 وبحيا يضم مايلي :

) الفكرة ، المساحات ، الوصف ،    الممول، المعلومات الرئيسية الخاصة بالمشروع من حيا  -أ      
 المالك ، صاحب العمل ، االستشاري المصمم ...و يرها (.

 .نظور للواجهات الرئيسية والمداخلم -ب      
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 .نظور داخلي لفراغ مهم في المشروعم -ج     
 ./ او مقاطر لتوضيح فكرة المشروع مساقط افقية و -د    
الواجهات الرئيسية وبحيا يتم اخذ موافقة المهندس المتابر المسبقة قبل         المساقط الرئيسية و  -هـ   

  (.C.D)الطباعة والتقديم وعلى ان يتم تسليمها مطبوعة على ورق مقوى ونسخة الكترونية 
المديرية العامة للدفاع المدني مصدقة ومختومة من نقابة المهندسين االردنيين و (نسخ  6 )   -10
لتلك المخططات المصدقة على قرص   (scanner)وكذلك تقديم صورة الكترونية عنية الجهات المو 

وان رسوم التصديق من ضمن اعمال العطاء موضوع البحا. مر تزويد الوزارة برقم   (C.D)الكتروني 
 .والمديرية العامة للدفاع المدني المعاملة الخاصة بالمشروع لدى نقابة المهندسين االردنيين

وكذلك تقديم صورة االردنيين   سخ من تقرير فحص التربة مصدقة من نقابة المهندسين( ن5)-11
  .  (C.D)لتلك النسخة المصدقة على قرص الكتروني   (scanner)الكترونية 

على الموافقة المبدئية للتراخيص وفق االنظمة المتبعة يكون من مسؤولية االستشارى الحصول  -12
مسؤولية االستشاري تعديل اي مخالفة على المخططات وعلى نفقته ألحكام التنظيم ويكون من 

الترخيص وتقديم صورة او عند اجراءات  استكمال معاملة الترخيص من قبل المالك عندالخاصه 
 عن تلك الموافقة المبدئية بموجب كتاب مخاطبة رسمي.

لوحة ضمن مخططات اراضي وتنظيمي حديثة للموقر وسند تسجيل على أن يتم وضعها على  -13
 المخططات الهندسية للمشارير.

 : االعتبارات العامه عند اعداد الدراسات والتصميمثانيًا : 
 والرأسية منسوبة لجمير عناصر المشروع . األفقيةالتوسر  إمكاناتبيان  االستشاريعلى   - 1
بعين االعتبار سهولة اعداد التصاميم بحيا تعكس التقاليد والبيئة المحلية مر االخذ  االستشاريعلى  - 2

 صيانة العناصر وتشغيلها بأقل كلفة ممكنة.
مراعاة الناحية الجمالية واالقتصادية للمباني وأخذ موافقة السلطات التنظيمية على  االستشاريعلى   -3

 مواد البناء المراد استعمالها.
ية مر مراعاة توحيد على االستشاري مراعاة م ءمة المساحات لطبيعة استخدام الفرا ات الداخل -4

 المساحات المقترحة باالستناد الى اسس تصميم واضحة.
 مراعاة م ءمة المساحات ل ثاا والفرش الداخلي . االستشاريعلى   -5
تكون المواصفات ودساتير البناء المعتمده في التصاميم ما هو مقـرر في المملكة اال في الحاالت   -6

 ى موافقة مسبقةعليها من قبل  صاحب العمل الخاصة حيا يتطلب ذلك الحصول عل
 علـى األستشاري تبويـب جداول الكميات للمـشروع بحيا تكون مفصلة باالبواب التالية   -7

 -:) مر االسترشاد بجدول الكميات النموذجي الصادر عن وزارة االشغال العامة واالسكان(على االقل 
 -: بشكل منفصللكل المشروع    -8

 ال تحت منسوب الب ط .مجموع االعم .أ
 مجموع االعمال فوق منسوب الب ط .  .ب

  .ج. اعمال القصارة
  .د. اعمال الب ط واالرضيات
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  .هـ. اعمال عزل السطح وفواصل التمدد وتصريف مياه المطر
  .اعمال المنجور . و
 . االعمال المعدنيه ز
 اعمال الدهانر.
 . االعمال الصحية ط
 . االعمال الكهربائيه ي

 مال التكييف و التدفئة واالعمال الميكانك. أع
 -: للمشروعاالعمال الخارجيه  -9

 أ. االعمال التمهيدية للموقر.
 ان لزمت.ب. اعمال االسوار والجدران االستناديه 

 والم عب. ج .اعمال الساحات
 د. أعمال الزراعة وتنسيق الموقر.

 ..  اعمال الميكانيك والصرف الصحيهـ
 ان لزمت. تصاصيه. اعمال الحفرة االمو
 .. اعمال الكهرباء واالنارة الخارجيهز

 ر. أعمال المداخل و المخارج.
تقديم الدراسات والمذكرات الحسابية المتعلقة بتصميم المشروع ل عمال المعمارية والمدنية  االستشاريعلى    -10 

 والكهربائية والميكانيكية والتصريف وأية اعمال اخرى.   
اعـداد مـواصفات وتصــاميم اعمـال الساحــات واالضاءة والزراعة ل عمال الخارجية ، ومن  شارياالستعلـى   -11

واجراء أي تنسيق الزم مر الدوائر والمناطق الخضراء حركة للساحات ومداخلها ومخارجها الضمنها دراسة 
 المعنية.

 اسـة وتقـييم عرو  المناقصين من المقاولين.)اذا كلـفه صاحـب العـمل( باالشـتراك فـي در  االستشارييقوم   -12  
 تكون جمير االقيسة على المخططات بالنظام المتري.  - 13  

%( من الكلفة التقديرية لغايات ايصال 5يتم تخصيص مبلا احتياطي ضمن وثائق عطاءات التنفيذ بنسبة ) – 14
وتكون مسؤولية االستشاري المصمم تحديد  الخدمات ال زمة للموقر او اية متطلبات اضافية تطرأ خ ل التنفيذ

 كلفة ايصال الخدمات وعكس الكلفة على المبلا االحتياطي.
بعد استكمال الرفر المساحي والشبكية يتم عر  النتائج االولية من قبل المستشار وبحضور مساحي الوزارة  –15

 للتدقيق وذلك باجتماع يعقد في حينه وبحضور مندوبي الوزارات المعنية.
 يتم تقديم عر  من قبل المستشار المصمم للمرحلة االولية والنهائية للمشارير على لجنة فنية معنية.   –16  
تكون مسؤولية االستشاري رئيسية في إعداد الكميات والمواصفات ومراجعتها وتأكيدها في المراحل النهائية   -17  

 ارير فحص التربة.بحيا تكون متطابقة مر المخططات التصميمية وتوصيات تق
بحال تحققت كميات إضافية ناتجة عن تنفيذ المخططات ومخالفة لجداول الكميات وزادت نسبة هذه الكميات  -18  

%( من القيمة الواردة في الوثائق ودون وجود مبررات ل عمال  ير المنظورة وخاصة لكميات اعمال 10عن )
ري من حيا تأهيل االستشاري لدى دائرة العطاءات اسفل منسوب الب ط سوف ينعكس سلبا على االستشا
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 وسيتم تغريم االستشاري المبالا المترتبة نتيجة االوامر التغييرية. الحكومية
الرجوع الى الكودات والمواصفات واالدلة االرشادية الصادرة عن وزارة االشغال العامة واالسكان ومجلس -19

االردنية كافة في اعداد الدراسات والتصاميم ومنها  البناء الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس
كودة الطاقة الشمسية( و) كودة االبنية الموفرة )على سبيل المثال ال الحصر الكودات المستحدثة 

 للطاقة( و يرها من الكودات والمواصفات الخاصة باالنظمة المستخدمة في المشارير.               
 
 : لمطلوبةتفاصيل المخططات ا ثالثًا :

مراعاة توفير كافة المتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة عن نقابة المهندسين فيما يتعلق  االستشاريعلى 
والمعمارية والكهربائية والصحية واعمال التدفئة والتكييف على ان تشتمل االمور الواردة  اإلنشائية باألعمال
 ادناه :

 : االعمال المعمارية  -أ 
وفي حالة كبر مساحة الموقر يقدم موقر عام  1/200قــر العـام بمقـياس رسم : مخطـط المو  .1

 او ما يناسب الموقر. 1/500اضافي شامل بمقياس 
 100:  1مسطحات معمارية بمقياس رسم  .2
 100:  1واجهات معمارية بمقياس رسم  .3
 .   100:  1مقاطر معمارية بمقياس رسم  .4
 50: 1،  20:  1،  10:  1،  5:  1سم التفاصيل المعمارية ال زمة بمقياس ر  .5
 مخططات وضر األثاا الثابت والمتحرك وبيان تفاصيل األثاا الثابت. .6
 .جداول التشطيبات .7

 المخططات التفصيلية العمال تنسيق الموقر والساحات وأعمال الزراعة. .8
 إعداد دليل للمخططات موضحًا عليه داللة كل رمز. .9

 أي مخططات أو تفاصيل أخرى الزمة. .10
 . تقديم التفاصيل ال زمة ألعمال العزل الصوتي إذا لزم.11
  1/200. مخطط طبو رافي للموقر العام بمقياس رسم 12
 1/100. شبكية للموقر العام بمقياس رسم 13
 .وثائق الموقر حديثة )سند تسجيل،مخططاراضي وتنظيمي،مخطط موقر وترسيم (.14
 الخارجية.. خطة لونية للمشروع للعناصر الداخلية و 15
 .مخططات للوحات االرشادية الداخلية واالرمات المطلوبة للمشروع.16

  : اإلنشائيةاالعمال   -ب 
التـي يكلف بها إن لزم والفحص اإلنشائي على فحـوص تحريـات التربـة واستطـ ع الموقـر  اإلشراف  - 1

 استشاري التربة ودراسة التقرير وتقييمه.
الذي تم اعتماده في ( CDوبنسخة ال )عمده وتفاصيلها االنشائية ألوا األساساتمخططات   - 2

التصميم والمذكرة اإلنشائية مر االلتزام بالكودات المعتمدة لدى وزارة االشغال العامة وتعليمات نقابة 
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 المهندسين حول كودة الزالزل.
 نشائية.مخططات عقدات الطوابق واالدراج والجسور وفواصل التمدد وتفاصيلها اال   - 3
 .(مخططات التفاصيل االنشائية ل عمال الخارجية )جدران استنادية واسوار وخزانات و يرها  - 4
  اعداد دليل للمخططات موضحًا عليه داللة كل رمز.  - 5
 تقديم التقرير والمخططات والتفاصيل االنشائية الخاصة بالفحص االنشائي للمبنى القائم.     - 6
 اصيل اخرى الزمه.أي مخططات وتف  - 7

 : االعمال الكهربائية –جـ 
 (LEED)انارة .مخططات ل نارة ومراور الشفط )ان وجدت( مر ترقيم الدوائر الكهربائية  - 1
مخططات االباريــز ومــراور التـهوية مـر ترقــيم الــدوائر الكهربائية وذلك في مجموعة مخططات   - 2

 منفصلة عن االنارة.
 Dataالعر  )  والصوت  مخططات انظمة و از واباريــز التلف الهاتف والحاسوباريــز مخططات أب  - 3

Show). 
مخطط اللوحة الرئيسية مبينًا عليها جمير القواطر وطاقتها المغذية للطوابـــق وكذلك القاطر   - 4

 الرئيسي والتفاصيل ال زمة.
  توليد ان وجدت.للوحات التوزير وتأري  منظومة المخطط نظام التأري     - 5
نظـام خطـوط التغذيـة الرئيسيـه مبيـنًا عليـه مقـاس الكوابل واالس ك والمواسير المستخدمة  طمخطـ  - 6

 ومساراتها ونقاط بداياتها ونهاياتها.
 .مخططات أنظمة االنذار من الحريق والحماية من الصواعق  - 7
ـات الفرعية مر مختلف الدوائر الكهربائية ومساحة مخطط توزيـر االحمـال الكهربائـية علـى اللوح  - 8

 مقاطر االس ك لكل دائرة على حدة وقوة القاطر مقدرة باالمبير.
 (موضحا عليها مصدر التغذية ومواقر تركيب اجزاء النظام.CCTVمخططات نظام المراقبة )     -9
طية )اذا طلب( والتغذية بالطاقة ( والمولدات االحتياUPSمخططات النظمة الطاقة  ير المنقطعة )  - 10

 الشمسية والطاقة المتجددة للمشروع.
 نقاط االنارة الخارجيه ومساراتها.االعمال الخارجية و مخطط موقر عام مبينًا عليه   -11
مخططات الصواعد لكل من أنظمة االتصاالت)شبكات الحاسوب والهاتف( وأنظمة االنذار من      -12

 والمراقبة وأنظمة الصوتيات والمرئيات و يرها. الحريق واالخ ء الصوتي
 اعداد دليل للمخططات موضحًا عليه داللة كل رمز.     -13
 أي مخططات اخرى الزمه.     -14
 المذكرة الحسابية.     -15

 مخططات توضح تغذية أحمال االعمال الميكانيكية.     -16    
للطاقة والطاقة الشمسية و يرها من كودات البناء تنفيذ متطلبات كودة المباني الموفرة  -17     

 الوطني .
 
 : اعمال االنظمة الميكانيكية –د 
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مخطط موقر عام مبينًا عليه تمديدات التغذية بالماء والصرف الصحي ونقاط بدايتها ونهاياتها وكذلك  .1
المركزيه ، نظام اطفاء  تمديدات التغذية الرئيسية ل نظمة الميكانيكية المختلفة ان وجدت مثـل ) التدفئة

 الخ (.…… ،نظام الريالحريق ، الغازات ، التكييف ، البخار 
 مخططات التمديدات الرأسية المجمعة ل نظمة الميكانيكية المختلفة. .2
 مخططات التمديدات االفقيه ل نظمة الميكانيكية المختلفة. .3
يكانيكية المختلفة بمقياس رقم : مخططات تفصيلية مبينًا عليها مواقر واقيسة وانواع االنظمة الم .4

1/20. 
 دليل للمخططات موضحًا عليه داللة كل رمز. إعداد .5
مخططات تفصيلية تبين الع قة بين االنظمة الميكانيكية والكهربائيه المختلفة وخ فة لمنر تداخل  .6

 وتضارب هذه االنظمة مر بعضها.

 ن تكييف و يرها.مراعاة متطلبات نظام الصوتيات في األعمال الميكانيكية م .7

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

  -م حظات عامة :
  .يجب عمل إطار للنسخة األصلية من المخططات 

 .على االستشاري انجاز المخططات ووثائق العطاء للمشارير ضمن المدة المحددة 
 مسؤوليات لجنة التدقيق:

ت والتصاميم باالشتراك مر مندوب المالك تنحصر مهام في حال تعيين لجنة لتدقيق كافة مراحل الدراسا 
 اللجنة بما يلي:

مناقشة المتطلبات األساسية للمشروع )أنظمة كهربائيه، ميكانيكية، تشطيبات، تفاصيل، فرش..( مر الجهة المعنية صاحبة  -1
 الع قة وتحديد المعطيات الرئيسية.

 لمحددة ألسس التصميم وحسب طبيعة المشروع.االتفاق مر المستشار المصمم على التوجهات العامة ا -2
 متابعة المستشار المصمم خ ل مراحل التصميم و الدراسات المختلفة. -3
 التنسيب باعتماد المراحل المختلفة ل نتقال إلى المرحلة التي تليها. -4
 مناقشة تقدير الكلفة االولية. -5
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   لداخليةعة لوزارة امباني تاب النشاء جداول المساحات والفرا ات المطلوبة
 (لواء عي – )لواء الحسااالقسام الرئيسية التي يتكون منها مبنى المتصرفية 

 جدول الفراغات االسترشادية

 2م المساحة مجموع 2م المساحة العدد المعماري الفراغ الرقم

 60  6*10  1  المتصرف مكتب  1 

 20 4*5 1 مكتب مدير 2

 113  6.5*17.5  1   وعمليات     اجتماعات صالة 3

 20 4*5  1 سكرتاريا مكتب   4

 16 4*4 1 المتصرف مكتب منامة 5

 12 3*4 1 صحية وحدة 6

 30 5*6 1 المتصرف مساعد مكتب 7

 9 3*3 1  صحية وحدة   8

 30 5*6 1 ديوان رئيس مكتب 9

 72 4*4.5 4 قسم رئيس مكتب 10

 120 5*6 4 قسم موظفين مكتب 11

 20 4*5 1 عةطبا مكتب 12

 96        6*16 1 مستودع 13

 50 5*10 1 ملفات مكتب 14

 33 6*505 1 ووارد صادر مكتب 15 

 18 3*3 2 موظفين صحية وحدة  16

 9 3*3 1 موظفات صحية وحدة  17

   2        )ذكور +اناث(مراجعين    صحية وحدة  18 

 9 3*3 1 الخاصة     االحتياجات لذوي  صحية وحدة 19

 16 4*4 1      نظارة    20

 12 3*4 1 مقسم  21

 16 4*4 1 بوفيه 22
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 50 5*5 2 مراجعين انتظار مكتب 23

 20 4*5 1  حمام+  حارس غرفة  24

 والجدران واألفقية الرأسية الحركة عناصر لمساحات شاملة غير  مربع متر( 860)   بحوالي المساحة تقدر  

 (للمبنى العامة والمرافق الخدمات) أخرى ماتخد وأية والخارجية الداخلية

 

 الداخلية والجدران واألفقية الرأسية الحركة عناصر لمساحات شاملة غير  مربع متر( 300)   بحوالي المساحة رتقد

 (للمبنى العامة والمرافق الخدمات) أخرى خدمات وأية والخارجية

 

 

 

 

 

 

 ( عيلواء  –)لواء الحسا  االقسام الرئيسية التي يتكون منها مبنى سكن المتصرف

 جدول الفراغات االسترشادية

 2م المساحة مجموع 2م المساحة العدد المعماري الفراغ الرقم

 60  6*10  1  ضيوف صالون  1 

 21 402*5  1 سفرة غرفة 2

 9   3*3    1          صحية وحدة 3

 30 5*6  1 مطبخ          4

 30 5*6   1 معيشة غرفة 5

 + ماستر نوم غرفة 6

 صحية وحدة

1 8*4 32 

 50 5*5 2 نوم غرفة 7

 20 4*5   1  مكتب غرفة   8

 18 3*3   2 صحية وحدة 9

 10 3*3.5 1 غسيل غرفة 10

 20 4*5 1 حمام+  خادمة غرفة 11
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 -متطلبات أخرى ل لتزام بها:

 وحدات صحية تتناسب مساحتها وأعداد شاغلي ومراجعي المبنى. -1
 ف سيارات باالعداد المطلوبة وفق االحكام التنظيمية .مواق -2
 غرف للحراسة . -3
 خزان ماء أرضي . -4
 غرفة مضخات . -5
 خزان تجميع مياه األمطار . -6
 ومناور للتمديدات الكهربائية.غرف اتصاالت وكهرباء في حال تعدد الطوابق  -7
 ئيسية.وغرفة كهرباء روغرفة للحاسوب الرئيسي .  UPSغرف للمحوالت والمولدات و  -8
 غرفة مراقبة .  -9

 أي متطلبات أخرى ضرورية والزمة. -10
 بهو + استقبال  -11
 توفير مدخل منفصل للدائرة مخصص للمراجعين -12
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 (3رقم ) العقدملحق                                                

  األداءنموذج كفالة حسن 
 ال ادة : إلى
 

 ……………………......ا...................................................يسرنا إع مكم بأن مصرفن
 

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

 .........................................................…………………….بخصوص العطاء رقم 
 .......................................................................…………………........المتعلق .
 . أردنيدينار .....……………..(  …………………………………………………..بمبلا : ) 

 
بتقديم الخدمات الهندسية للتصميم ووفقا لشروط العقد  االستشاريلضمان التزام  األداءوذلك مقابل كفالة حسن 

 . أع هبالعطاء الخاصة 
ننا أي شرط آخر، وبغ  النظر  أوتحفظ  أو إنذارطلب من قبلكم ب   أولندفر لكم المبلا المذكور لدى  أننتعهد  وا 

 . االستشاريعن أي معارضة من جانب 
 

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

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

 توقير الكفيل/مصرف : ...........................
 المفو  بالتوقيــر : ...........................

 ..................بحضــور وشهادة : .........
 التـــــــاريخ : ...........................
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 )معّدل(( 4رقم )  العقد ملحق
 (  2019/ 38     رقم ) المركزيللعطاء 

 الداخليةمباني تابعة لوزارة  النشاء
 ) مبنى متصرفية وسكن لواء الحسا / محافظة الطفيلة( -1
 )مبنى متصرفية وسكن لواء عي  / محافظة الكرك( -2

 األخرىخ صة بدالت أتعاب إعداد التصاميم والمخططات وجمير وثائق العطاء  -أ
 اإلجمالي المبلا سعر الوحدة الكمية الوحدة الوصف الرقم

 دينار فلس دينار فلس
 :بالمتر المربر -1

بــدالت أتعــاب إعــداد وتجهيــز وتقــديم التصــاميم والمخططــات ووثــائق 
كافــة الخـــدمات وعناصــر الحركـــة  المطلوبــة شـــام ً  العطــاء ل عمـــال

الرأسية واألفقيـة وذلـك للمسـاحات المسـقوفة التـي يـتم ترخيصـها مـن 
ـــاب  ـــدالت أتع ـــأن ب ـــًا ب ــــان( علم ـــة عّم ـــة )أمان ـــل الجهـــات التنظيمي قب
ـــر مشـــمولة  ـــة  ي ـــات الترب ـــام وتحري ـــر الع األعمـــال المســـاحية للموق

ــد وتــدفر ل ستشــاري حســب البنــود المبينــة  ــاه ببــدالت أتعــاب البن أدن
، شاملة للضريبة العامة علـى المبيعات.وتشـمل ( 4،3ذوات األرقام )

 أعمال الموقر العام والساحات ومواقف السيارات الخارجية
 ئة(منامثو  الفآ)ث ثة انشاء مباني تابعة لوزارة الداخلية لمشارير 

 3800 2م

    

 بالمتر المربر : -2
اميم والمخططــات ووثــائق بــدالت أتعــاب إعــداد وتجهيــز وتقــديم التصــ

 عطاء التنفيـذ للمسـاحات المسـقوفة التـي تسـتعمل كمواقـف للسـيارات
العامـة  ضـريبةللوفقًا للقوانين واألنظمة النافذة، شاملة  ضمن المبنى

 ) الف( مبيعاتال على

 1000 2م

    

 بالمتر المربر: -3
 بــدالت اتعــاب اعــداد وتجهيــز وتقــديم األعمــال المســاحية للموقــر )وال
يــــتم دفــــر أي مبلــــا إضــــافي عــــن المبلــــا اإلجمــــالي الــــذي يحــــدده 
المستشار مهما بلغت كميـة وحجـم الخـدمات المسـاحية(، مـر التأكيـد 
علـى مسـؤولية المستشـار حسـب مــا ورد بالبنـد )سادسـًا( مـن وثــائق 

 (الفآ ةعشر ) مبيعاتال العامة على ضريبةللالعطاء، شاملة 

 10000 2م

    

 الطولي: بالمتر -4
أعمال استط ع الموقر وتحريات التربة حسب الفحوصـات واألعمـاق 
التي يحددها الكـود األردنـي وكمـا ورد فـي كـود اسـتط ع الموقـر )وال 
يــــتم دفــــر أي مبلــــا إضــــافي عــــن المبلــــا اإلجمــــالي الــــذي يحــــدده 
المستشار مهما بلغت األعماق وحاجة أعمال استط ع الموقـر(، مـر 

لية المستشـار حسـب مـا ورد بالبنـد )سادسـًا( مـن التأكيد على مسـؤو 
 ئة وستون(م) مبيعاتعلى ال العامة ضريبةللوثائق العطاء، شاملة 

     160 م.ط

 مبلا احتياطي: -5
بــدالت أتعــاب إعــداد وتقــديم واعتمــاد الدراســات األوليــة ل ثــر البيئــي 

(Environmental Impact Assessmentللمش )وبحيا  ارير
دادها مــن قبــل جهــة متخصصــة وبموافقــة مديريــة االســتثمار يــتم إعــ

ــدو  ــة الدراســة والنتــائج.والتعــاون ال  ضــريبةللشــاملة  لي علــى منهجي
 مبيعاتعلى ال العامة

 

مبلا 
 احتياطي

مبلا 
 -- -- -- احتياطي

 
 (2000) 

 الفان

 مبلا احتياطي: -6
 مـروري بدالت أتعاب إعداد وتقـديم واعتمـاد الدراسـات األوليـة ل ثـر ال

(Traffic Impact Assessmentللمشـــ ) ـــا يـــتم ارير وبحي
إعـدادها مـن قبــل جهـة متخصصــة وبموافقـة مديريــة دراسـات الطــرق 

 على منهجية الدراسة والنتائج.
          مبيعاتال العامة على ضريبةللشاملة  

مبلغ 

 احتياطي

مبلغ 

 احتياطي

-- -- -- 
 (2000) 

 الفان
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 مبلا احتياطي: -7
 المبنـىيـاطي لتغطيـة مـا يترتـب مـن مبـالا كرسـوم تـرخيص مبلا احت

فـــر رســـوم للجهـــات الرســـمية المســـؤولة ذات الع قـــة علـــى ان يـــتم د
% من قيمـة 5يدفر ل ستشاري ما نسبته الترخيص من قبل المالك و 

فــي حــال قيامــه  بــدل اتعــاب  يــر شــاملة للغرامــات الرســوم المدفوعــة
 .بمتابعة الترخيص والتكليف الخطي بذلك

مبلغ 

 احتياطي
مبلغ 

( 10000)    احتياطي
 عشرة االف

    .ةوالمبالا االحتياطيشامً  ضريبة المبيعات  اإلجماليةقيمة العطاء  -8
 المجموع رقمًا )                                  ( دينار 

 ............................. دينارالمجموع كتابة ..............................................................
 اسم االستشاري : .............................................................................................. 

 ....المفو  بالتوقير : .........................................................................................
 الوظيفة : ......................................................................................................

 تلفون : ................................................ فاكس : ..........................................
 ..........    البريد االلكتروني :  .....................................ص . ب : .......................

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

 خرىألاقرار متعلق بالدفعات إ 
 
 ………………………………………………………………ناهدأ ر أنا الموقر إمضائي وخاتمي فيقأ

………………………………………………………………………………………….………… 
 
 ….…………………………………………………… اهأدنفي ا نتموخا تنااضاءإم ننحن الموقعي رقن

…………………………………………………………………………………………….……… 
( وعمً  1ة  )عــيلهندسا تلخدماعقد ال  روط العامةشلا نم( س-22) مقر ة داما قد اطلعنا على ما ورد تحت الننأ
و أ تراشاستالاب أتعا أو تالو لعممير ابج فيهر ل نقوصاأل حسب قرمو لنا من قب اً عوقم فق إقراراً نر ة مادلام هذه أحكاب
لى " إ دفعها على قافتال ا أو اهعفد وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم ةأو  يرها المباشرة و ير المباشر ء  كلو ا باتعأ
ل شكبفر دست كانتو أ فعهاتم د ءً او س هادفعت وسبب منولرى خعات األالدفمفصً  لهذه  اً فًا وصيط فق" ونر نخريآلا

أو أي من موظفيهم أو  اريين من الباطن أو نيابًة عنهمتشاسبل ق نم عنا أو بةً يان أوا لنبن قمر شابر مأو  ير شمبا
/  صةاقلمنا عملية د أوبتنفيذ هذا العق ةصا  الخو ر عيم الدقتى لإدعوة لعلق باتا يميف كلهم، وذيلثمموك ئهم أو 

 .فع ً ه ذفيأجل تنن م أود عقالم ابر إلي ر جتتي ات الوضاالمف أو اريشستعلى االحالة أو اإل اهسنفالمزاودة 
ثال ملا ليبعلى سي ذلك ما فب تاعفد أي دو جو  نلى الفريق األول على الفور عيًا إونتعهد بأن نقدم تصريحًا خط كما

 ىلق عونوافا مك الً ا أو دحيما أيه فرلدا باإلزامن خيار ت بالدفر أو ناامقي خيك بتار وذل وصفًا مفصً  لسبب هذه الدفعات
 انلل من قب  خإ وأ ه حال حدوا أي مخالفة عمشار إليها ألا  ةداملا تحت ةنيبملاجراءات اإل ذخاتبال واأل  يقالفر  اميق

 تنفيذ كل ما ورد في هذه المادة.ب زملتنو  ها( من 1/س/22دة ) املبأحكام ا
 
 /      ًا فــــي            /  ير حر ت يه نوقرلعو 
 
 ............................……………………………………………شـــاري:الستا مـــــسا
 
 ………………………….................……………………………المفو  بالتوقيــــر:  مسا
 
 ......…………………………………………………………………توقيـــر: لاب  و فير المقو ت
 
 .....................................………..............................ـــم: ــــاتــــــخلا
 

 ه بـدفر أي عمـوالت أو مـفعات األخـرى وفـي حـال عـدم قيالـدبالـق تعلما ارقر إلام قديت ير اشتسالاى لع
رار المقـدم منــه ، قـإلفـي ا كلـذيـذكر  أن هيــلعس( -22دة )امـالب ةددحـملاور مـألمـن ا أتعـاب أو أي

 قمغلــظــرف  فــي رارقــر اإلضــو  رياشــتى االسوعلــ ه ،رضــع ف ير ســ رذا اإلقــراهــ دميقــمــن ال وكــل 
  .ر لععن ا صلفمن
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 (6)العقد رقم ق حمل        
 دفعات الممنوعةلبا قرار متعلقإ

 

 
 ………………………………………………………………ناهدأر إمضائي وخاتمي في قر أنا المو قأ
 
…………………………………………………………………………………………….……… 
 ………………………………………………………ه اندفي أ انمتخاو  نار نحن الموقعين إمضاءاتقن
 
…………………………………………………………………………………………….……… 
 
 أحكامب  ً معو  ،(1/ف( من الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية )ع22ة )دامت الحد تر و ا على م ناا قد اطلعننأ

 وأموالت نت عكا ءً او س لابامبدفر أي  قمن لمبأننا فيه قرار موقعًا من قبلنا حسب األصول ، نقر إنرفق  ةداملا ههذ
مادية   لم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمة  و  شرمبا ريأو  ر شمبال شكب ءً اسو ها ير ء أو  اب وك أتعأو ت رااشتاس ابعأت

، أو  اسطةسواًء مباشرًة أو بالو  ءااألشي ذههثل مم يدتق أولا ابماله ذثل هم رفدل اتدولم نقم بإعطاء وعود أو تعه
ن أي م وأ مهنع ةً ابنيو أ طنباالن منا يير اشتاس ن قبلم وا أعن ةً يابنو أ ان قبلنتم مقد ك لذ نكاا ذنظر عما إال  بغ
لنظر ابغ  موظف" " يصر أح الال لاثملا ليلى الفريق األول، ويشمل ذلك على سبظفيهم أو وك ئهم أو ممثليهم إمو 
د أو عقلا اهذذ يتنفبة صاخرو  الالع ديمتق ىلإة عو ديتعلق بالا يمف ، وذلكال  تصرف بصفة  رسمية  أمي نذا كاإ اعم
ستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه الا على ةلاحإلا وأ هافسن دةاو مز الة/صناقملا ةيعمل
 . ً عف
 
اًء وسو ة طساو الب ومباشرًة أ اءً سو دفعات ه العات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذفد يم أيبأن ال نقوم بتقدونتعهد  امك

أو ممثليهم إلى أي "موظف" م ئهوك   وهم أفيظمو  من ياً أ وأ اطنالبمن  انييشار ل استقب من أو قبلنا من كلأكان ذ
 .  فيذهنأو ت هديدمتو أيتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده  فيما
 

 /        / يرًا فــــي           ر تح رنوق يهوعل
 ............................……………………………………………ـــاري:تشساالـــــم سا
 ……………...................……………………………………: …ـرــيـبالتوق  م المفو سا
 ......…………………………………………………………………قيـــر: و قير المفو  بالتو ت
 : ………..................................................................مـــــــــخاتــــلا
 
تعاب أو أ أوالت و مأي عر فبد مهياق دمعل حا وفيعة و نمملت الدفعابا قلتعلماقرار إلا مالستشاري تقديا ىلع * 

 ادم هذقي وكل من ال ، نهم ملمقدا رار اإلق يف/ف( عليه أن يذكر ذلك 22المادة )بأي من األمور المحددة 
  .العر عن ل صفنمق غلمر في ظرف راقاإلي وضر تشار يرف  عرضه ، وعلى االسس رإلقراا
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 العطاءات الحكومية المحالة   -(    1جدول رقم ) 

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

 م حظات:
 مسئوليتهاأشهد أن المعلومات المبينة أع ه صحيحة ودقيقة وأتحمل                              كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العر  المقدم منه معرضًا للرف    -

 بالكامل
 لمفو  بالتوقير :ا أسم                                        .فحات أخرىإذا كان النموذج ال يكفي ، يمكن إرفاق ص  -

 التوقيــــر والخاتم :                                                                           
 

تاريخ إنجاز 
 العمل المتوقر

 
مدة العطاء 
 األصلية

 
تاريخ 
 رةالمباش

 
 أسم صاحب العمل

 
 نسبة حجم االلتزام الحالي بالدينار

 
 رقم وأسم العطاء

 
 الرقم

نسبة اإلنجاز     
 لتاريخه

   تصميم إشراف كليهما

          

          

          

          

          



 

 

 

 لة()معداعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات انشاء مباني تابعة لوزارة الداخلية

50 
 

 الوضر المؤسسي   -(    2جدول رقم ) 
بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناه والمتعلق بالوضر المؤسسي مر بيان أسماء الشركاء الذين  ينالمشارك االستشاريينيطلب من جمير 

 التحقوا أو تركوا المكتب
سماء الشركاء الذين التحقوا أ تاريخ االلتحاق

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

 المكتب
 الرق  أ ماع الشركاع بتاريخ آخر ت ديل

       

       

       

       

       

       

       

       

 -م حظات :
  بالكامل . مسئوليتهااشهد أن المعلومات المبينة أع ه صحيحة ودقيقة وأتحمل                  ادات الخبرة للشركاء الجدد .ترفق شهادات السيرة الذاتية وشه -1
 أسم المفو  بالتوقير :      ترفق شهادة من نقابة المهندسين ووزارة الصناعة والتجارة بأسماء الشركاء عند التأهيل  -2

 التوقيـــر والخاتم :                                                 وبأسماء الشركاء حاليًا . 
 كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العر  المقدم منه معرضًا للرف  .  -3
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 رؤساء االختصاص ومساعديهم   -(    3جدول رقم ) 
تعلق  برؤساء االختصاص ومساعديهم الحاليـين والذين تركوا العمل وبيان بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناه والم ينالمشارك االستشاريينيطلب من جمير 

 التعدي ت التي جرت عليهم منذ آخر تأهيل خاص بكل منهم
 

تاريخ الترك إذا  أسباب الترك
 تغير أي منهما

 أسم رئيس االختصاص والمساعد
 بتاريخ آخر تعديل

أسم رئيس االختصاص والمساعد  تاريخ االلتحاق
 الحالي

 الرقم الختصاصا

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 -م حظات :
 بالكامل  مسئوليتهاتحمل أشهد أن المعلومات المبينة أع ه صحيحة ودقيقة وأ                    ترفق شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للكوادر الجديدة بعد آخر تأهيل.  -1
 المفو  بالتوقير :                                ترفق شهادة من نقابة المهندسين باالختصاصات وأسماء المهندسين . -2
 التوقيـر والخاتــم                                 كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العر  المقدم منه معرضًا للرف  .  -3
 
 



 

 

 

 لة()معداعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات انشاء مباني تابعة لوزارة الداخلية

52 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 لة()معداعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات انشاء مباني تابعة لوزارة الداخلية

53 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 لة()معداعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات انشاء مباني تابعة لوزارة الداخلية

54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 لة()معداعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات انشاء مباني تابعة لوزارة الداخلية

55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 لة()معداعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات انشاء مباني تابعة لوزارة الداخلية

56 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 لة()معداعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات انشاء مباني تابعة لوزارة الداخلية

57 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 لة()معداعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات انشاء مباني تابعة لوزارة الداخلية

58 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 لة()معداعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات انشاء مباني تابعة لوزارة الداخلية

59 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


