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 الخاص (          /   ) رقم المركزي العطاء وط دعوة ر ش
 لمشروع  بإعداد  الدراســات والتصاميـم  ووثـائق العطـاء

  مستشفى االميرة ايمان معدي/محافظة البلقاءعادة تأهيل توسعة وا  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالفئـــة  تــدعى المكاتــه الهندســية والشــركات االستشــارية الماهلــة لـــدت دائــرة العطــاءات الحكوميــة أ:  /أوال
 للمشاركة بهذا العطاء.يين  في مجال األبنية والمصنفة لدت نقابة المهندسين األردن )أ(األولى

ا قـد قـاموا باعـداد وتجهيـز يشترط فـي المناقصـين الـذين يرنبـون فـي التقـدم لهـذا العطـاء أن يكونـو   ه:
متكاملــة أو توســعة وتأهيــل مستشــفيات قائمــة تحتــوي  مخططــات ووثــائق عطــاء تنفيــذ لمستشــفيات

علــى أقســام اســعار وطــوارت وعمليــات وعنايــة حثيثــة ومركــزة وأشــعة ونســيل كلــى وأجنحــة مر ــى 
( وبحيـ  2م00111بمسـاحة ال تقـل عـن ) وعيادات خارجية على األقل )مستشفى واحد علـى األقـل(

 .يتم ارفاق معززات تثبت ذلك مصدقة من صاحه العمل للمشروع
 

 
فــي مرحلـة التقيــيم  أعـال  (ســتبعد اي عـر  ال يحقــق الشـروط )هسـور ي -0مالحظـة: 

 الفني 
 

 لـوصر العم :ثانيا
عــــادة تأهيــــل مستشــــفى إعــــداد الدراســــات والتصــــاميم ووثــــائق عطــــاء التنفيــــذ لمشــــروع توســــعة وا        
 -على ان يتم العمل على مرحلتين : ايمان معدي/محافظة البلقاءاالميرة 

 
 Master Plan( : المرحلة االستطالعية والتقيمية  0المرحلة رقم )   -أ:
عـادة تأهيـل ( إعـداد الدراسـات والتصـاميم ووثـائق عطـاء التنفيـذ لمشـروع توسـعة وا   2) رقـم  المرحلـة  -ه:

 (0على  وء نتائج المرحلة رقم )، لقاءمستشفى االميرة ايمان معدي/محافظة الب
 

 /أ(0(  اعال  بكافة مراحلها المبينـة  ـمن الملحـق رقـم )2ويحق لصاحه العمل إلغاء اعمال المرحلة رقم )
( التقيميـة 0وء نتائج اعمال المرحلـة رقـم  )دون ان يترته على ذلك دفع اي تعوي ات للمستشار وذلك في  

 ئمة ومدت امكانية عمل التوسعة المطلوبة للمستشفى.والمتعلقة بتقييم المباني القا
 ـل:مراحـل العم

 : Plan Master( : المرحلة االستطالعية والتقيمية  0المرحلة رقم )   -أ:
 -:  دراسة الو ع القائم :0

 على االستشاري عمل دراسة شاملة لكافة مباني المستشفى القائمة والموقع العام وكما يلي: 
 الرفع المساحي لكامل مساحة قطعة)األر /االرا ي( بعد التاكد من تثبيت حدودها.تقديم أعمال    -
والطـرق الداخليـة والسـاحات  مو ـحا عليـا المبـاني القائمـة as built) تقديم مخطط للموقع العـام القـائم )  -

 والمواقر ومهبط الطائرات وكافة اعمال البنية التحتية القائمة في المستشفى 
مساقط افقية وواجهات ومقاطع تبين و ـع المبـاني القائمـة المطلـوه تحـديثها  as built)خططات )تقديم م  -  

 وتوسعتها من جميع النواحي ) وظيفية ،تشغيلية ،انشائية ،...ونيرها( 
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 عمل الفحوصات اإلنشائية للمباني القائمة  -
ـــا  االمطـــارتصـــرير  -( لكـــل مـــن )شـــبكة المجـــاري القائمـــة as builtتقـــديم مخططـــات )  - الغـــازات  -مي

 الطبية...ونيرها(
 النظمة انذار واطفاء الحريق ونظام االخالء الصوتي  (as built)تقديم مخططات  -

 
 الدراسة والتقييم:   :2

علــى االستشــاري دراســة وتقيــيم كافــة المبــاني القائمــة فــي المستشــفى وتقيــيم الو ــع الحــالي لكافــة اقســام   -
المتطلبـات الوظيفيـة ومعرفـة مـدت مالئمتهـا للمتطلبـات الوظيفيـة االسترشـادية  المستشفى القائمة من حيـ 

 المقترحة المرفقة وحسه ما تتطلبا المواصفات والمعايير العالمية لتصميم المستشفيات
دراسة وتقييم الفحوصات االنشـائية للمبـاني القائمـة وبيـان مـدت تحملهـا العمـال التحـدي  )تعـديل الفرانـات  - 

يـة( واعمـال التوسـعة الراسـية وذلـك لتتناسـه مـع المتطلبـات الجديـدة وحسـه مـا تتطلبـا المواصــفات المعمار 
 والمعايير العالمية لتصميم المستشفيات  

دراســة وتقيــيم األنظمــة الكهروميكانيكيــة القائمــة )انظمــة الحريــق، البويلر،خزانــات الميــا  االر ــية، المولــد،     -
ــ ــى اســتيعاه التوســعة الغــازات الطبية،انظمــة التكيي ــدرتها عل ــان مــدت االســتفادة منهــا وق ر ...ونيرهــا( وبي

 المستقبلية
 

 -المقترحات والحلول: :  3
هيكــل تنظيمــي يو ــ  كافــة الكتــل الرئيســية لمبــاني المشــروع والطــرق والســاحات (master plan)تقــديم   -

عاليـات الوظيفيـة للمستشـفى   وحسـه التوزيعـات الالزمـة لكافـة الف (zoning)باال افة للعالقات الوظيفيـة 
ما تتطلبا المواصفات والمعايير العالمية لتصميم المستشفيات بحي  تبين ما سـيتم عملـا مـن انشـاء مبـاني 
جديدة او اعادة تاهيل للمباني القائمة او هدم بع ها او نقل االقسام مـن مكـان الـى اخـر بحيـ  تـتالئم مـع 

 متطلبات االسترشادية اعمال التوسعة المقترحة على  وء ال
 تقديم الحلول المناسبة لكافة المشاكل التي يعاني منها المستشفى القائم  -
تقــديم دراســة لتحقيــق االتصــال المناســه بــين جميــع مرافــق المستشــفى القائمــة وربطهــا بشــكل مناســه مــع     -

 التوسعة المقترحة ولكافة الطوابق وحسه الحاجة التصميمية
ــديم برنــامج ي  - ــي هــذا تق ــاثر علــى ســير العمــل ف ــذ هــذ  التوســعة علــى مراحــل بحيــ  ال ي و ــ  كيفيــة تنفي

 المستشفى خالل فترة التنفيذ
تقديم دراسة لكافة أعمال الموقع العام بما يتناسه مع المباني القائمة والمباني المسـتحدثة وتـامين سـاحات    -

 ة وأية متطلبات أخرت  رورية  .معبدة وارصفة وطرق داخلية ومواقر سيارات باالعداد الكافي
مت منا االقتراحات المقدمة من قبل االستشاري على  وء تقييم المبـاني القائمـة والموقـع العـام تقرير تقديم   -

  –في المستشفى وكما يلي:
 وصر موجز لطبيعة المشروع وعناصر  وعالقاتا الوظيفيا -
 .المساحات الالزما لكل عنصر والمساحا الكليا -
ري لتوزيــــــــــع العناصــــــــــر الرئيســــــــــية للمشــــــــــروع والتوزيعــــــــــات   - تقــــــــــديم مخطــــــــــط تصــــــــــوم

 .  zoningالوظيفية الرئيسية 
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 مو حة الكتل الرئيسية للمشروع والتوزيعات الوظيفية   conceptفكرة معمارية  -
  المختلفةمخطط هيكلى يبين عناصر المشروع وتقديم اعداد  -
 اني القائمــة لربطهــا مــع االنظمــة  ــمن اعمــال التوســعةاالنظمــة الكهروميكانيكيــة الخاصــة بالمبــ -

 ( وكما يلي:2ليتم عمل التعديالت عليها او اعتمادها خالل اعمال المرحلة رقم )
. للمباني القائمة المشمولة باعمال التاهيل يتم عمل التعديالت الالزمة  لهذ  االنظمة ان 0

( فـي حـال عـدم وجودهـا  ـمن 2وجدت والعمل على توفيرها خالل اعمال المرحلة رقـم )
 المباني القائمة 

. للمبــــاني القائمــــة نيــــر المشــــمولة بالدراســــة ان يــــتم اعتمــــاد االنظمــــة المشــــار اليهــــا 2
ــــة لهــــا خــــالل اعمــــال  ــــديالت الالزم ــــدني وعمــــل التع ــــدفاع الم ــــة ال اعــــال  مــــن مديري

 (  اعمال الدراسات والتصاميم   2المرحلة رقم )
قديرية التي تشمل كافة االعمال المطلوه انشااها وتأهيلها والتوصيات إعداد وتجهيز الكلفة الت -

 المبنيمـة على نتائج الدراسة.
 تقديم تقرير لدراسة االثر البيئي للمستشفى على البيئة المحيطة  -
 تقديم تقرير للدراسة المرورية االولية للموقع -

 
 ق عطاء التنفيذ للمشروع :( إعداد الدراسات والتصاميم ووثائ 2) رقم  ه: المرحلة 

عـــــادة تأهيـــــل وذلـــــك العـــــداد الدراســـــات والتصـــــاميم ووثـــــائق عطـــــاء التنفيـــــذ لمشـــــروع توســـــعة وا     
وبمســـــــاحة إجماليـــــــة تقريبيـــــــة ألعمـــــــال التوســـــــعة  مستشـــــــفى االميـــــــرة ايمـــــــان معدي/محافظـــــــة البلقـــــــاء

 عــــال أ( 0) لــــة رقــــمقائمــــة علــــى  ــــوء نتــــائج المرحباال ــــافة الــــى اعــــادة تاهيــــل االقســــام ال 2م (06111)
ــــات ــــى المتطلب ــــات عل ــــك ) والموافق ــــة والمعتمــــدة مــــن المال ــــى ان ( وصــــاحه العمــــل الصــــحةوزارة النهائي عل

طلبــــات أخــــرت الزمــــة للخــــدمات الصــــحية يــــتم تحقيــــق المتطلبــــات االسترشــــادية المقترحــــة المرفقــــة وأيــــة مت
 -ذين باالعتبار ما يلي:ايير العالمية لتصميم المستشفيات،آختتطلبا المواصفات والمعوحسه ما 
 مالحظات : (. 0)
  . جميع المتطلبات والمقترحات الواردة هي استرشادية وليست نهائية 

  تكون أسعار االستشاري الواردة في االتفاقية شاملة زيارات الموقع وأية أعمال تمهيدية لتغطية تكالير إزالة
 احية وأعمال استطالع الموقع.العوائق والدخول إلى الموقع لتنفيذ أعمال الدراسات المس

  ــادة كميــات وبحاجــة إلــى موافقــة صــاحه العمــل نمــا زي ــا  وا  ــادة المســاحات التصــميمية ال يعتبــر أمــرا  تغييري  زي
 (.3/6/2100تاريخ  36/0/24940الخطيمـة )الوزير( بعد المرحلة األولى وحسه التعميم الصادر رقم )

 بــات المشــروع المقترحــة المرفقــة وأيــة متطلبــات أخــرت الزمــة علــى المستشــار تقــدير المســاحات الالزمــة لمتطل
تظهـر أثنــاء اعــداد الدراســات سـواء مــن قبــل المستشــار أو صــاحه العمـل لتحقيــق الخــدمات الصــحية وحســه 
المعايير العالمية في تصميم المستشفيات وحسه ما يتطلبا الو ع العام للمستشفى وتعتبر جزءا اليتجـزأ مـن 

 ساسية وال يحق للمستشار تقديم اية مطالبات مالية مقابل هذ  االعمال.متطلبات المشروع األ

  علــى المستشــار تقــديم مخططــات وافيــة وشــاملة لكافــة اعمــال االجهــزة الطبيــة والفــر  الطبــي وايــة مخططــات
 اخرت الزمة.



 

5 

 

 لقاء/محافظة الب مان معدياالميرة ايتوسعة وإعادة تأهيل مستشفى 

 

  عداد وتقديم مخططات  (as built)على االستشاري الكشر على المباني القائمة المطلوه إعادة تأهيلها وا 
( من هذ  2للمباني والمنشات القائمة وذلك  من اعمال المرحلة االولى الواردة في ملحق العقد رقم )

وسيتم تزويد االستشاري الذي سيحال عليا العطاء )نسخة الكترونية( من المخططات الخاصة بقسم  االتفاقية
اي تعديل طرأ تحدي  اعتمادها مع مراعاة ليتم  2م (001والبالغة مساحتا )النسائية والتوليد وقسم الخداج 

 .عليها

  تقديم تقرير كشر حسي بخصوص مدت تحمل المباني القائمة لال ـافات والتوسـعة المطلوبـة وعمـل الفحـص
 االنشائي للمباني القائمة ان تطله العمل ذلك .

 ــة مــن مخططــات االرا ــي والتنظيمــ ــى النســخ الحديث ي وســند تكــون مــن مســاولية االستشــاري الحصــول عل
 التسجيل ومخطط الموقع والترسيم .

  على االستشاري التنسيق مع الجهات المعنية لتثبيت حـدود االر  المقـام عليهـا المستشـفى القـائم مـن خـالل
 )دائرة االرا ي،البلدية المعنية، وزارة الصحة( وبالتنسيق مع مساحي هذ  الوزارة.

  لغايــات تصــديق المخططــات  وليــة مــن البلديــة المعنيــةمــن مســاولية االستشــاري الحصــول علــى الموافقــات اال
 والسير باجراءات الترخيص الحقا من قبل المالك.

  تكون االعمال التالية من التزامات المستشار التعاقدية ومشمولة باسعار العطاء وتشـمل قيـام المستشـار بـدفع
 ي  يقوم صاحه العمل باصداركافة الرسوم والمصارير والتكالير وال رائه ..الخ المترتبة على ذلك ،ح

 

 -المخاطبات الالزمة للجهات صاحبة العالقة: 

مراجعـــة الجهـــات المختصـــة للحصـــول علـــى ســـندات التســـجيل والمخططـــات التنظيميـــة لقطـــع األرا ـــي  -0   
والبيانـات التغييريــة واالحـداثيات والتأكــد مــن حـدو  أيــة افـرازات حديثــة أو تغييــرات تنظيميـة علــى القطــع 

 باجراءات التحويل من افرازات دائمة ان وجدت مع التأكد ان سند التسجيل باسم المالك . والسير
تثبيت حدود قطعة األر  على الواقـع ومـن خـالل مسـاخ مـرخص وتقـديم تقريـر المسـاخ المتعلـق بـذلك  -2

 بحي  يكون مصدق من دائرة األرا ي والمساحة .
ءات تتعلـــق بقطعـــة األر  مـــن حيـــ  تعـــديل صـــفة مراجعـــة الجهـــات التنظيميـــة فيمـــا يخـــص أي إجـــرا -3

ــى  ــى اخــر التعــديالت عل ــة اقتطاعــات الزمــة والحصــول عل ــد قطــع األر  و/او أي اإلســتعمال و/او توحي
القطع ان وجدت سواء )تخصيص مشـاريع،طريق ...( او احـدا  شـارع ،طريـق او تعـديل مسـار )شـارع 

 حية والمخططات الالزمة .او طريق(،شامال تقديم كافة الخدمات الهندسية والمسا
القيـــام بأعمـــال الرفـــع المســـاحي لكامـــل مســـاحة قطعـــة األر  مـــع تثبيـــت كافـــة المنشـــ ت واألبنيـــة  -4

ـــــة وخطـــــوط تصـــــرير الصـــــرر  ـــــل أر ـــــية أو هوائي ـــــاء وكواب والخـــــدمات القائمـــــة مـــــن أعمـــــدة كهرب
ـــوات تصـــرير ميـــا  األمطـــار ومجـــاري الســـيول واالشـــجا ـــي  وعبـــارات قن ـــة الصـــحي وحفـــر التفت ر بكاف

انواعهــــا وتحديــــد نوعهــــا وعمرهــــا والمخاطبــــة بشــــأن االشــــجار الحرجيــــة المعمــــرة للــــتمكن مــــن اتخــــاذ 
 االجراءات الالزمة.

 الحصول على بروفايالت الشوارع المحيطة بالقطع العتمادها في التصاميم.-0
 وقع( .التنسيق مع الجهات المعنية اليصال الخدمات ) ميا , صرر صحي, كهرباء ونير  للم -6
اذا كان تاريخ انشاء األبنية القائمة والغير مرخصة يتطله مصادقة من المديرية العامـا للـدفاع المـدني  -0

ــاني واعــداد  ــى هــذ  المب ــدفاع المــدني  والكشــر عل ــة المديريــة العامــة لل ــى االستشــاري مراجع يجــه عل
 مدني لها لغايات الترخيص.المخططات والوثائق الالزمة العادة تأهيلها لتحقيق متطلبات الدفاع ال
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أعمــال اســتطالع الموقــع تشــمل جميــع االعمــال التمهيديــة للوصــول الــى الموقــع مــن تمهيــد وشــق ممــر -9
لوصول اليات فحص التربة مع ما يلزم من عمل فتحات باال سوار .... الخ وايـة اعمـال تمهيديـة الزمـة 

عمل وحسـه االصـول ،واعـادة الو ـع الـى لتسهيل وصول اليات فحص التربة للمواقع المحددة النجاز ال
 ما كان عليا.

المشاركة في زيارة المواقع مـع المناقصـين خـالل زيـارة الموقـع وكـذلك فـي اللجـان المعـدة لتسـليم الموقـع -01
ــد  ــاول عن ــاط المرجعيــة ، الحــدود وايــة امــور اخــرت الزمــة ( للمق للمشــروع مــن حيــ  )االحــداثيات، النق

 المباشرة بأعمال التنفيذ.
من مساولية االستشاري الكشر على الموقع أثناء مرحلة التنفيذ في حال تم الطله منا ذلك وبالتنسـيق -00

 مع جهاز االشرار والمهندس المفو  المتابع .
 ( 4/011/0/32864االلتزام بتعميم معـالي وزير االشغال العامة واالســكان الـــــوارد بموجـه كتـابا رقـم) -02

المت من  رورة ت مين مخططات ووثائق عطاءات التنفيذ لكافة مشاريع االبنيـة  09/0/2100تاريخ  
 التي يتم اعدادها مايلي :

 صورة حديثة عن كل من سند التسجيل ومخطط االرا ي ومخطط الموقع التنظيمي    -
 البيان التغييري واحداثيات نقاط حدود قطعة ار  المشروع .   -
 ل الرفع المساحي.النقاط المرجعية العما   -
 بروفيالت الشوارع القائمة المحيطة الموقع  قيد الدراسة.   -

ان يقوم االستشاري بتعديل كافة المخططات الهندسـية وجـداول الكميـات بحيـ  تت ـمن ايـة مسـتجدات    -03
فيـذ على الموقع قام بها المالك في الفترة الزمنيـة مـن اعـداد الدراسـات والتصـاميم الـى طـرخ عطـاء التن

 الي مشروع من مشاريع العطاء مو وع البح  .  
 -( يوما تقويميا شامال مراجعات صاحه العمل موزعة كما يلي:241مدة العمل المحددة لإلتفاقية )  -04

  ( المرحلة االستطالعية والتقيمية  0مدة المرحلة رقم : ) Master Plan(01يوم ) 

  ( يوم001لتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ للمشروع )( :إعداد الدراسات وا 2رقم )  مدة المرحلة 
 

عمــل  مــع االميــرة ايمــان معــدي /محافظــة البلقــاءمستشــفى العــام لموقــع الســيتم عمــل التوســعة  ــمن حــرم * 
ـــوه تحـــديثها التوســـعة و  ـــام عليهـــا  ـــمن وتوســـعتها التحـــدي  لاقســـام المطل ـــة االر  المق ـــى المستشـــفى قطع مبن

 .( دونم24حة  )وبمسا محافظة البلقاء/القائم
 -. تقديم أعمال المرحلة الثانية:(2)

)االســـتطالعية والتقيميـــة( ســـيتم تقســـيم تنفيـــذ العطـــاء علـــى ( 0بنـــاء علـــى مخرجـــات المرحلـــة رقـــم )       
مراحل،وسيتم تحديد االقسام التي سيتم تنفيذها في كل مرحلة على أن يكون قسـم االسـعار والطـوارت  ـمن المرحلـة 

 .األولى للتنفيذ
االلتزام بتقديم مخططات ووثائق عطاء وجداول كميات كـل مرحلـة بشـكل منفصـل  ـمن المـدة  وعلى االستشاري

 المحدد  لا وحسه ما هو وارد في وثيقة العطاء )أعمال المرحلة الخامسة والنهائية(
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 وصر الخدمات الهندسية  :ثالثا
احـــل الدراســـات والتصـــميم لمشـــاريع األبنيـــة ( واجبـــات االستشـــاري أثنـــاء مر 2حســـه ملحـــق االتفاقيـــة رقـــم )

 والمتطلبات المرفقة معها للعطاء .
 
 طريقة تقديم العرو   : رابعا

ــ ـــن العــر  ومنفصــلين،  ينمغلقــ ينتقــدم العــرو  فــي مغلف ــائق أحــدهما يت مم ـــي مــع الوث ــا الفنم  ويكتــه علي
العر  المالي"، ويتم و ع المغلفين على العر  المالي ويكته عليا " يحتويالفنمـي" والمغلر اآلخر العر  "

الدراسـات والتصـاميم ووثـائق عطـاء إلعـداد في مغلر ثال  مغلق ويكته علـى هـذا المغلـر )خـدمات هندسـية 
 .محافظة البلقاء / يمان معديإمستشفى االميرة توسعة واعادة  تأهيل التنفيذ لمشروع 

 
 -: يـر  الفنـم ـالـع (4-0)

متكاملة أو توسـعة وتأهيـل مستشـفيات قائمـة  لمستشفيات يع مبانيري تسمية مشار يطله من االستشا    
تحتــوي علــى أقســام اســعار وطــوارت وعمليــات وعنايــة حثيثــة ومركــزة وأشــعة ونســيل كلــى وأجنحــة 

 (2م00111بمسـاحة ال تقـل عـن ) مر ى وعيادات خارجية على األقل )مستشـفى واحـد علـى األقـل(
ـــى ، ووصــر للمشــروع حة بحيـ  تكــون الخبــرة موثقــة بــشهادة بالمســا مـن "صــاحه العمــل" للمشــروع المسمم

 .اعال  ( ه/أوال )في بند  وكما هو وارد ويستبعد أي عر  ال يحقق هذا الشرط
 

 -:الـعـر  المـاـلي  (4-2)
 :العر  المالي علىيـجه أن يـشتـمل 

 .(0ي اتفاقية الخدمات الهندسية )عالنموذج المخصص ف -

ر  المــالي شــاملة أليــة رســوم أو  ــرائه نتيجــة العمــل فــي أن تكــون األســعار الــواردة فــي العــ -
 .بما فيها ال ريبة العامة على المبيعات االتفاقية

 
  .على المناقص تقديم نسخة الوثائق األصلية كاملة وبحي  تكون موقعة منا ومختومة بخاتم المكته (4-3)
 
والتوقيـع  ع الوثـائق يطله من االستشاري تعبئة نموذج شـهادة مطابقـة راوسـاء االختصـاص المرفـق مـ (4-4)

 . الماليعليا وختما بخاتم المكته وارفاقا مع العر  
 
عـن أي تغييـر يطـرأ المختصـة  يطله من المكاته الهندسية والشركات االستشارية تبليغ دائـرة العطـاءات (4-0)

على كوادرها الفنية الرئيسية بعد شراء وثائق أي عطاء مـن عطـاءات الخـدمات الهندسـية وبخـالر ذلـك 
 حرمان المكته الهندسي أو الشركة االستشارية من المشاركة بالعطاء .سيتم 

 

يــتم فــت  العــرو  الماليــة الماهلــة المقدمــة مــن المكاتــه الهندســية أو الشــركات االستشــارية وســتعاد  (4-6)
العــرو  الماليــة التــي لــم تحقــق الشــروط الــواردة فــي البنــد اوال)ه( أعــال  والتــي تقــرر لجنــة العطــاءات  

 فتحها واعادتها ألصحابها مغلقة. المختصة عدم
 

يطله من االستشاري ت مين وثائق العطاء البنود الالزمة العمال السالمة العامة واألمن وحماية البيئة  (4-0)
وتحديدها والتأكيد من خالل وثائق العطاء على أن يقوم المقـاول بجميـع أعمـال السـالمة العامـة واألمـن 
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مـن  0-64و  0-09ت التحذيرية للمشاريع عمال  بأحكـام المـواد وحماية البيئة وو ع االسيجة واإلشارا
 عقد المقاولة للمشاريع اإلنشائية 

تعتمـد  (0الشروط الخاصة التفاقيـة الخـدمات الهندسـية العـداد الدراسـات والتصـاميم ووثـائق العطـاء )ع (4-8)
عـديل علـى مـواد الشروط التالية كشروط خاصة باالتفاقية وأن ما يرد في هذ  الشـروط مـن إ ـافات أو ت

الشروط العامة التفاقية الخدمات الهندسية يعتبر سائدا  وياخذ با بالقدر الذي يفسر أو ي ير أو يعدل 
 على تلك المواد وقد اعتمدت نفس أرقام مواد الشروط العامة التفاقية الخدمات الهندسية . 

 

( 0عطـاء )عالالتصـاميم ووثـائق الدراسـات و  إلعـدادمرفق الشـروط الخاصـة التفاقيـة الخـدمات الهندسـية  (4-9)
( وعلى االستشاري التقيد بمـا جـاء فيهـا وبخاصـة ملحـق رقـم 22( ورقم )0والمتعلقة بتعديل المواد رقم )

 ( .6( وملحق رقم )0)

 

الدراسـات والتصـاميم  إلعـداديطله من االستشاري التقيد بالشروط الخاصـة التفاقيـة الخـدمات الهندسـية  (4-01)
 -مت منة )المرفقة مع وثائق العطاء( :( وال0ووثائق العطاء )ع

 التعارير -( 0تعديل المادة  ) -أ 
 أحكام عامة  -( 22تعديل المادة )  -ه 
 ( إقرار متعلق بالدفعات األخرت 0ملحق رقـــم )  -ج 
 ( إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة 6ملحق رقـــم )  -د 

 
 

رسـال نسـخة على المناقص القيام بتكليـر األجهـزة الفنيـة بالوا (4-00) جبـات والمسـاوليات المناطـة بهـا خطيـا  وا 
 . صاحه العملمن هذا التكلير إلى 

 
ــل المكاتــه  (4-02) ــا الصــادر بموجــه تعليمــات تأهي ــد تأهيل ــذي يفق ــى االستشــاري ال ــة العطــاء عل ــتم إحال ــن ي ل

 أو يصدر بحقا قرار بالحرمان من المشاركة بالعطاء خالل 0996الهندسية والشركات االستشارية لسنة 
 العــر الفتــرة مــا بــين تاريـــخ إعــالن طــرخ العطــاء وتــاريخ قــرار اإلحالــة ،  وبنــاء  عليــا ســور يســتبعد 

 المــالي المقــدم مــن االستشــاري مــن المشــاركة بالعطــاء ،  دون أن يكــون لالستشــاري الحــق بــاالعترا 
 ة.بأي مطالبة مالية أو قانونيالمختصة أو بالرجوع على صاحه العمل أو دائرة العطاءات 

 
يحق لصاحه العمل إلغاء العطـاء دون إبـداء األسـباه وبـدون أن يترتـه عـن هـذا اإللغـاء أيـة مطالبـات  (4-03)

 مالية أو قانونية ألي من المشاركين بالعطاء .
 -يجه على االستشاري تعبئة الجداول التالية : (4-04)

 1العطاءات المحالة ( 0مرفق جدول رقم ) أ.  
 1سي الو ع الماس(  2مرفق جدول رقم )  ه.
 . راساء االختصاص ومساعديهم (  3مرفق جدول رقم ) ج. 
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العمل وعلـى  ـوء مـا  المستشار أو مدير المشروع إلنجاز  كفاءةيحق لصاحه العمل اذا تبين لا عدم  (4-51)
للمرحلة األولى أن يطله تغير مدير المشروع المسمى قبل االنتقـال للمرحلـة الثانيـة أو إنهـاء  تقديماتم 

المستشار اذا استمر في تقديم عمل بمستوت نيـر مناسـه وحسـه شـروط االتفاقيـة خـالل االتفاقية مع 
 المرحلة الثانية. 

 
ــة عــن  (4-06) ــالتوقيع نياب ــل الشــخص المفــو  ب ــائق المقدمــة مــن قب ــة الوث ــع علــى كاف ــتم التوقي     يتوجــه أن ي

 االستشاري وان تكون هذ  الوثائق مختومة بالخاتم الرسمي لالستشاري .
 

 من االستشاري ان يو   في عر ا ما يلي:كما يطله 
 اسم المشروع .  -
 اسم صاحه العمل  -
ونســـبة  المهنـــدسالمكتـــه و وصـــر مفصـــل للمشـــروع ومكوناتـــا )نـــوع الخـــدمات التـــي قـــدمها  -

 مشاركتا بذلك( 
 مدة الدراسة حسه العقد وأي تمديدات رسمية للمدة وأسباه هذ  التمديدات . -
 تاريخ إنجازها .تاريخ البدء بالدراسة و  -
 بدالت األتعاه التي تقا اها االستشاري . -
 الكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع . -
 القيمة النهائية لتنفيذ المشروع ) إن أمكن ( . -
 اسم الجهة التي قامت باإلشرار على تنفيذ المشروع . -
 اسم المقاول المنفذ للمشروع  . -
 نها  رورية .أي معلومات أخرت يرت االستشاري أ -
 التي تثبت قيام االستشاري والكادر الهندسي بهذ  المشاريعكافة الوثائق   -

 
 العر  المالي: : خامسا

 )ه(. سيتم فت  العرو  المالية التي حققت الشروط الواردة في البند أوال 0-0
 اسلوه تدقيق العرو  المالية: 0-2

 حسه االسس المتبعة مع االخذ بعين االعتبار ما يلي: سيتم تدقيق العرو  المالية تدقيقا  حسابيا       
اذا اورد المناقص خصما جزئيا على اسعار بع  بنود االعمال او كليا على اجمالي السـعر المقـدم   منـا  0-2-0

  -او كليهما سيتم التعامل مع هذا الخصم على النحو االتي :
 طية يتم تصحي  ذلك اصوليا .حال قيام المناقص باجراء الخصم على المبالغ االحتيا  - أ
اذا اورد المنــاقص خصــما علــى عر ــا المــالي كمبلــغ مقطــوع دون تــدوين نســبة هــذا الخصــم مــن   - ه

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

مــة العــر  دون اذا اورد المنــاقص الخصــم المقــدم منــا علــى عر ــا المــالي كنســبة مئويــة مــن قي - ت
 تدوين قيمة هذا الخصم يتم حساه قيمة هذا الخصم من اجمالي عر ة المالي.

يجــه ان تتطــابق النســبة المئويــة للخصــم المقــدم مــن المنــاقص مــع قيمــة هــذا الخصــم الــواردة فــي   -  
 عر ا .
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ذ اذا ورد تناق  بين النسبة المئوية للخصم المقـدم مـن المنـاقص وبـين قيمـة هـذا الخصـم يـتم االخـ - ج
 بالقيمة االعلى لهذا الخصم.

اذا اورد المناقص زيادة جزئية على اسعار بع  بنود االعمال او كليا على اجمالي السـعر المقـدم مـن او  0-2-2
 -كليهما فسيتم التعامل مع هذ  الزيادة على النحو االتي :

ي يــــدونها ان تكــــون المبــــالغ االحتياطيــــة الــــواردة فــــي وثــــائق العطــــاء نيــــر خا ــــعة للزيــــادة التــــ - أ
ـــام المنـــاقص بـــاجراء الزيـــادة علـــى المبـــالغ االحتياطيـــة يـــتم  المنـــاقص علـــى عر ـــا وفـــي حـــال قي

 تصحي  ذلك أصوليا.
ــادة مــن   - ه ــدوين نســبة هــذ  الزي ــغ مقطــوع دون ت ــى عر ــا المــالي كمبل ــادة عل ــاقص زي إذا أورد المن

 يمة العر  المالي.إجمالي قيمة العر  يتم حساه نسبة هذ  الزيادة كنسبة مئوية من إجمالي ق

  اذا اورد المنــاقص الزيــادة المدونــة منــا علــى عر ــا المــالي  كنســبة مئويــة مــن قيمــة العــر  دون  - ت
 تدوين قيمة هذ  الزيادة يتم حساه قيمة هذ  الزيادة من اجمالي عر ا المالي.

ردة فــي يجــه ان تتطــابق النســبة المئويــة للزيــادة المدونــة مــن المنــاقص مــع قيمــة هــذ  الزيــادة الــوا -  
 عر ا.

اذا ورد تناق  بين النسبة المئوية للزيادة المدونة من المنـاقص وبـين قيمـة هـذ  الزيـادة يـتم االخـذ  - ج
 بالقيمة األدنى لهذ  الزيادة.

 
  -:سيتم التعامل مع العرو  المالية للمكاته الماهلة بتطبيق األسس والشروط التالية  0-3

 ريين ترتيبا  تنازليا  من األكثر الى األقل :  سترته األسعار االمقدمة من االستشا0
:  سياخذ السعر الوسطي لاسعار المقدمة  فإن كان عدد االستشاريين المتقدمين فرديا  فسيأخذ صاحه التقديم 2

الوسط هو السعر الوسطي أما اذا كان عدد المتقدمين زوجيا  فياخـذ المتقـدمان الوسـط حسـه الترتيـه ويكـون 
  1ط الثاني )األقل( هو سعر الوسطي صاحه التقديم الوس

 % من السعر الوسطي .31:  سيخرج من التنافس كل من يزيد أو يقل سعر  عن 3
 :  يستخرج السعر المعدل من األسعار الباقية وذلك بجمع هذ  األسعار وتقسيمها على العدد الباقي .4
األقـل مـن معـدل السـعر المبـين فـي البنـد %( 01: سيحال العطاء على أقل األسعار الذي يقـع  ـمن حـدود الــ )0

%( 01( أعال  ، وفي حالة عدم وجود مثل هذا السعر تتم االحالة علـى السـعر األدنـى مباشـرة بعـد حـدود )4)
 ( أعال  .3األقل حتى لو كان صاحه هذا السعر من الذين تم استبعادهم بموجه البند )

( أعـال  تعنـي أن السـعر المسـاوي لمعـدل 0الـوارد فـي ) % األقل من معدل السعر (01: إن عبارة ) من حدود 6
 السعر نير مشمولة  من هذ  الحدود .

 : إذا تعذر تطبيق المعادلة وفقا  لهذ  األسس تتم اإلحالة على أقل األسعار المتقدمة للعطاء .0
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 -:مالحظة 0-4-0

  على ان يكون جميع افراد هـذا  يا  يطله من االستشاري تقديم أسماء وماهالت الجهاز الفني المبين تال   -أ
وخبيـر    (hospital planner) الجهاز مـن  ـمن كـادر المكتـه باسـتثناء مهنـدس معمـاري تخصـص 

 المطلوه للعطاء. من الشركة أو المكته المتخصص في تصميم وتوزيع األجهزة الطبية االجهزة الطبية
ســمية الكــادر الفنــي الــوارد أدنــا  وتقــديم كافــة عليــا العطــاء االلتــزام بتأحيــل علــى االستشــاري الــذي   -ه 

 التي المشاريع نير الموثقة و/ أوالخبرات المطلوبة للكادر الفني وعلى ان تكون هذ  الخبرات موثقة) و 
 عتمـدال ت(من حي  اإلثبات أو نوع هذ  الخبرة العطاء  المكلفة بتدقيق مراحل أعماللجنة الال تقتنع بها 

 ي وزارة االشــغالهــذا الكــادر ليــتم اعتمــاد  اصــوليا مــن قبــل الكــوادر الفنيــة فــوعلــى االستشــاري تســمية 
 العامة واالسكان وسيتم طله استبدال أي فرد من الكادر الفني الذي ال يحقق الشروط أدنا 

 -الكادر:-0-4-0
 

فيييل التميييمي  ( سيييمة 00 ال تقيييل عييي  خبيييرة عامييية  )رئييييل الفرييييد  معميييد  معمييياري  -0

ي ممعيييييا خبييييييرة فيييييل التمييييييمي  لمشيييييروعي  فييييييل م يييييا  ا  مييييييية والتخطييييييع المعمييييييار

المتخممييييييية المشيييييييا عة لمتطلبيييييييا) العطييييييياء مو يييييييو  البحييييييي   مستشيييييييفيا) فماد ( 

 .  2م 02111 مساحة اجمالية ال تقل ع  

 

 ( سييمة00 :   خبرةعاميية ال تقييل عيي  (hospital plannerتخميي    معمييد  معميياري -2 

سيموا) وان يويون  يد عميل فيل التخطييع  01قل عي ال توخبره فل م ا  تممي  المستشفيا) 

ا  ميييية المتخممييية المشيييا عة لمتطلبيييا) العطييياء مو يييو  البحييي  لمشيييروعي  فيييل م يييا  

ويسيم   التعا يد ميه معميد  مي  خيار   سيريرا    001 مستشفيا)( و عدد اسرة ال يقل ع  

 الموتب على ان يت  تسميته وارفا  خبراته.

 
( سموا) وخبرة فل التممي  اإلنشائل لأل مية 00ال تقل ع    خبرة عامة -معمد  مدنل : -3

على ان تتضم  خبرا) فل التممي  اإلنشائل لمشروعي  مشا عي  م  حي  المساحة على 

 . (2م02111أن ال تقل مساحة كل مشرو  ع    
 
 

خبير فل م ا  التممي  الداخلل والديوور حاصل على مؤهل علمل   والوريو ( فل  -4

سموا) فل التممي   01 ة  الم ا  المطلو  و خبرة عامة ال تقل ع  تخم  ذو عال

الداخلل والديوور على ان تتضم  خبرا) التممي  لمشروعي  مشا عي  ويسم   التعا د مه 

 معمد  ديوور م  خار  الموتب على ان يت  تسميته وارفا  خبراته .  
 

 

خبرة متخممة فل تممي  ( سمة و00 خبره عامة ال تقل ع    معمد  ميوانيك : -0

( سموا) وتقدي  وثائد تثبت  أنه   ام  إعداد الدراسا) والتمامي  0المستشفيا) ال تقل ع  

 عما  التدفئة والتوييف والمرف المحل لمشروعي  ذا) متطلبا) مشا عة لمتطلبا) 

 (.  2م02111 مستشفيا)( وأن ال تقل مساحة كل مشرو  ع    المشرو  مو و  البح 
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( سمة وخبرة متخممة فل تممي  المستشفيا) 00معمد  كعر اء:  خبره عامة ال تقل ع    -6

( سموا) وتقدي  وثائد تثبت  أنه   ام  إعداد الدراسا) والتمامي  لألعما  0ال تقل ع  

الوعر ائية لمشروعي  ذا) متطلبا) مشا عة لمتطلبا) المشرو  مو و  البح  

 (.2م02111مشرو  ع     مستشفيا)( وأن ال تقل مساحة كل
 

( سيييموا) تتضيييم  01معميييد  عقيييود ومواصيييفا) وكمييييا) :  خبيييرة عامييية ال تقيييل عييي    -0

خبيييرة فيييل حسيييا  الومييييا) وإعيييداد العقيييود والمواصيييفا) لمشيييروعي  مشيييا عي  لويييل أو 

فميييياد ( وان ال تقييييل مسيييياحة كييييل  - عييييط متطلبييييا) العطيييياء ح ممييييمات ونوعييييا  مستشييييفيا)

 (.  2م02111مشترو  ع   
 

                                   

خبير اجعزة طبية فل م ا  تممي  وتوزيه االجعزة الطبية  م  الشركة او الموتب   -8                           

( وأن يوون حاصل على مؤهل علمل فل 3-0المتخم  الذي ت  تسميته  موجب البمد  

سموا) على ان يت   01تقل ع   تخم  ذو عال ة  الم ا  المطلو   خبرة متخممة ال

 تسميته وارفا  خبراته الموثقة .

 

خبير فل أعما  الشبوا)  م  الشركة او الموتب المتخم  فيل م يا  الشيبوا)( حاصيل عليى   -9

مؤهل علمل   والوريو (فل تخم  ذو عال ية  الم يا  المطليو   خبيرة عامية ال تقيل عي  

 -ميه تسيمية مشياريه مشيا عة  مستشيفيا) سموا) عليى ان ييت  تسيميته وارفيا  خبراتيه 01

مؤسسييا) أو كييركا) مشيي لة ميي   بييل جعيية ذا) اختميياة واحييد( و مسيياحة ال تقييل عيي  

  2( م02111 
 
 

 % من إجمالي بدالت األتعاه شامال   ريبة المبيعات 01تقدم كفالة حسن اإلداء بنسبة : سادسا 
  

 

 

 النشائي  او الفحص ا تحريات اسـتطالع الموقـع -( 11المادة )
 -ه-( 01ي ار إلى المادة )

مـاهال  لـدت دائـرة العطـاءات  والفحـص االنشـائي  اسـتطالع الموقـع ألعمـاليجـه أن يكـون االستشـاري المتعاقـد معـا  -
ى، ويتحمل االستشـاري المصـمم مسـاولية أيـة أخطـاء بالمعلومـات المسـاحية أو فحوصـات التربـة الحكومية بالفئة األول
 )ملحق العقد رقم )أ( (. 2/02/2104تاريخ  63/0/04206وزير األشغال العامة واإلسكان رقم حسه تعميم معالي 

(  شركات الستشاري استطالع الموقع مت منا نطاق العمل المطلوه بحي  يتم اعتماد احدها من 3يتم تقديم اسماء )-
( عـرو  فنيـة وماليـة الستشـاري الفحـص  3قبل هذ  الـوزارة قبـل المباشـرة باعـداد التحريـات المطلوبـة و يـتم تقـديم ) 

االنشائي مت منا   نطاق العمل المطلوه بحي  يتم اعتماد احـدها مـن قبـل هـذ  الـوزارة قبـل المباشـرة باعـداد التحريـات 
 المطلوبة وحسه الحاجة وطله المهندس ) االنشائي ( المتابع.                                                      
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 الحكومية العطاءاتعطوفة مدير عام دائرة 

 
 (     /   رقم )المركزي  عطـاءال المو وع: 

 ووثائق عطاء التنفيذ لمشروع الدراسات والتصاميم بإعدادالخاص 
عادة تأهيل توسعة   مستشفى االميرة ايمان معدي/محافظة البلقاءوا 

 

================================================= 
المؤهلة في مجال االبنية بالفئـة ………………………….  ـن مكتب / شركة نح

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

 ذلك .
 

 ال نـــلان :
 رق  الهاتف  :

 فاكس :رق  ال
 البريد االلكترلني:

 
 مديمممر الشمركممة

 
 

 مالحظـة: يتم تعبئة هذ  الصفحة واعادتها الى الدائرة بواسطة البريد االلكتروني .
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 لقاء/محافظة الب مان معدياالميرة ايتوسعة وإعادة تأهيل مستشفى 

 

 ( 0) ع هندسيةعقد خدمات 
  (     /   )رقم المركزي  عطـاءال المو وع: 

 ووثائق عطاء التنفيذ لمشروع الدراسات والتصاميم بإعدادالخاص 
عادة تأهيل توسع    مستشفى االميرة ايمان معدي/محافظة البلقاءة وا 

 
الدائرة : وزارة االشغال العامة واالسكان 

/................................................................................................................................................ 

 
 الفريق األول : صاحه العمل : .....................................................

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

  
 د : ـــــتاريخ توقيع العق .....................................................

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

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

  
  
  
 ـر :ـقيمة نرامة التأخيــ يل  تأخير لكلمائة دينار ( 011)
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 لقاء/محافظة الب مان معدياالميرة ايتوسعة وإعادة تأهيل مستشفى 

 

 
 

 
 (5عقد خدمات هندسية )ع

 الفهرس
 

 رقم الصفحة المو ــوع
 51        الفهـــرس
 55         العقداتفاقية 

 51 الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية
 54       التعارير -( 5المادة )
 51    وصر العمل في نطاق العقد -( 2المادة )
 51     اللغة والقانون المعتمدان -( 1المادة )
 51      ال رائه والرسوم -( 4المادة )
 51      األداءكفالة حسن  -( 1المادة )
 51       األداءمستوت  -( 1المادة )
 51   المباشرة ، مدة العمل ،سريان العقد -( 7المادة )
 57      واجبات االستشاري -( 8المادة )
 57     التنازل والعقود الفرعية -( 9المادة )
 57      استطالع الموقعتحريات  -( 51المادة )
 58     اإل افية واألعمالالتغييرات  -( 55المادة )
 58    التقصير من جانه االستشاري -( 52المادة )
 21    إنهاء العقد من قبل صاحه العمل -( 51المادة )
 21    العقد من قبل االستشاري ءإنها -( 54المادة )
 21     مساوليات صاحه العمل -( 51المادة )
 25       مراحل ومدد العمل -( 51المادة )
 25        األتعاهبدل  -( 57المادة )
 25      تدريه موظفي صاحه العمل -( 58المادة )
 22   تسوية الخالفات بين صاحه العمل واالستشاري -( 59المادة )
 21  تعديل التشريعات -( 21المادة )
 21       االخطارات العدلية -( 25المادة )
 21        عامة أحكام -( 22المادة )
 21       إقرار المخالصة -( 21المادة )
 27        اإلشعارات -( 24المادة )

 28   الجدول الزمني لمراحل الدراسات -أ (  - 5ملحق العقد رقم )
 29     األتعاهبدالت  -ه(  - 5العقد رقم ) ملحق

 11        نموذج كفالــة السلفـــة
 15 مراحل الدراسات       أثناءواجبات االستشاري  -( 2ملحق العقد رقم )
 19     األداءنموذج كفالة حسن  -( 1ملحق العقد رقم )
 41 التصاميم  عدادإاالستشاري في مرحلة  أتعاهخالصة بدل -(  4ملحق العقد رقم )
 45         (   إقرار متعلق بالدفعات األخرت1ملحق العقد رقم )
 42         (  إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة1ملحق العقد رقم )

 41                العطاءات الحكومية المحالة(    5جدول رقم )
 44 الو ع الماسسي(   2جدول رقم )
 41         االختصاص و مساعديهم راساء(   1جدول رقم )
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 لقاء/محافظة الب مان معدياالميرة ايتوسعة وإعادة تأهيل مستشفى 

 

 ( 5) ع هندسيةعقد خدمات نموذج اتفاقية 
عداد وتصاميمدراسات   لمشروعالتنفيذ  وثائق عطاء وا 

عادة تأهيل     مستشفى االميرة ايمان معدي/محافظة البلقاءتوسعة وا 
 

 ............................................................................................       /    عطاء رقم
  بين  111111سنة  1111111من شهر  1111الموافق11111في هذا اليوم  االتفاقية  هذ تحرر 

 
 على اعتبار  الفريق األول  صاحه العمل :

 
 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -ويمثلا :

 الفريق الثاني على اعتبار   االستشـــاري :و 
 

 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -ويمثلا :
 
عدادمن دراسات وتصاميم  فنيةلما كان الفريق األول رانبا  في الحصول على خدمات     للمشروع  عطاء التنفيذ وثائق وا 

 -التفاق بين الفريقين على ما يلي :، فقد تم ا إليا، ولما كان قد قبل بعر  الفريق الثاني المقدم أعال  
الموحـد للمشـاريع  المقاولـة هذا العقد نفس المعاني الواردة فـي دفتـر عقـدفي  الواردة يكون للكلمات و التعابير -5

 المـادةفـي  الـواردةالتعارير  إلى باإل افة واإلسكان العامة األشغالالصادر عن وزارة ( 5999اإلنشائية فيدك )
 1 , و في حال وجود اختالر تعتمد التعارير الواردة في هذا العقد العقد اهذالعامة ل شروطال( من  5) 

، ويكـون ترتيـه  متكاملـة ةالعقد وتعتبر في مجموعها وحد اأدنا  جزءا  ال يتجزأ من هذ المدرجةاعتبار الوثائق  -2
 -أولوية الوثائق حسه التسلسل التالي :

 حالةاإلقرار كتاه القبول مت منا   -أ 
  المناقصةعر   -ه 
    1ودعوة العطاء والمالحق التي تصدر قبل التوقيع على  العقد  المناقصةالتعليمات للمشتركين في  -ج 
 للعقد الخاصةالشروط  -د 
 ةالمرجعي األسس -هـ 
 العامةالشروط  -و 
 
  : )                           ( دينارالمقبولة رقما  قيمة العقد  -أ-1

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

 
 : )                     ( يوما  العقدمدة  -ه    

 يوما  ( ……………………………………………..)
 األولوتشمل المدة الالزمة للمراجعة والتقييم من قبل الفريق  
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 لقاء/محافظة الب مان معدياالميرة ايتوسعة وإعادة تأهيل مستشفى 

 

نجازهاالعقد  افي هذ المطلوبة منا الهندسيةوتقديم الخدمات  بإعداديتعهد الفريق الثاني  -4 وتسليمها وفقا للشروط والمتطلبات  وا 
 1الواردة فيا 

 ( في المواعيد وباألسلوه المحدد لذلك في الملحق أتعابابأن يدفع للفريق الثاني قيمة العقد ) بدل  األوليتعهد الفريق  -0
 1العقد  االمطلوبة منا بموجه هذ الخدمات الهندسيةتقديم لقـاء قيـام  الفريق الثاني ب  من هذا العقد/ه ( 5) رقم

براما في التاريخ المذكور هذا ، جرت توقيع  أعال وبناء على ما ذكر    1 أعال العقد وا 
   

 الفريق الثاني           الفريق األول          
 ياالستشار                           صاحه العمل   
               

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

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

 .......................................................الوظيفة:  ............................................................:يفةالوظ
 

 قد شهد على ذلك :
 

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

  ...........................................................االسم: .............................................................. .االسـم:
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 لقاء/محافظة الب مان معدياالميرة ايتوسعة وإعادة تأهيل مستشفى 

 

 
 لخدمات الهندسيةالشروط العامة لعقد ا

 

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

التي تشير إلى األشخاص أو الفرقاء تشمل الشركات و الكيانات القانونية األخرت , ما لم يقت ي السياق 
 -: نير ذلك

 . الهاشمية ةاالردني المملكةالحكومــة : حكومة 
والــذي يتعاقــد مــع  وكــذلك خلفــاء  القــانونيونالعقــد كفريــق أول  ايــا فــي هــذصــاحه العمــل : الفريــق المشــار إل

أخــرت يفو ــها صــاحه العمــل  جهــة يأو أشــملها العقــد ، يالخــدمات الهندســية التــي  االستشــاري إلنجــاز
 بذلك خطيا" .  االستشاري إعالم، على أن يتم  األولمساوليات الفريق و لممارسة صالحيات 

 العقـد ويتمتـــع ابموجـه  هـذ االستشـاري أعمـالالذي يعينا صاحه العمـل لمتابعـة  خصالش:  ثل صاحه العملمم
 . إبالغ االستشاري خطيا  بهاالصالحيـــات التي يتم تحديدها لا من قبل صاحه العمل كما يجري ب

ار ( أو التـ لر المشـاستشـاريةشـركة  أو، مكتـه  هندسـية)مكته مهندس ، مكته أو شـركا  : المكتهاالستشاري 
 العقد .    االخدمات الهندسية وفقا" لهذ ألداءإليا في العقد كفريق ثاني والذي تعاقد معا صاحه العمل 

، المواصفـــــات أنواعهـا، المخططـات بكافـة وثـائق عطـاء التنفيـذالدراسات ،التصـاميم ،  إعداد :الهندسية الخدمات 
العقـد ومالحقـا والشـروط  امحـدد فـي هـذ هـو لمـاوفقـا"  والخاصـة العامـة، جداول الكميـات، الشـروط  الفنية

 العقد. ابهذ الخاصة

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

 العقد  ابموجه هذ الهندسيةالخدمات إلنجاز صاحه العمل  إلى تشارياالسالمناقصة :  العر  المقدم من  عر 
اتفق الفريقان عليها قبل  إ افيةمع أي شروط  المناقصة: القبول الرسمي من صاحه العمل لعر  كتاه القبول 

 .وذلك وفقا  لقرار اإلحالة  توقيع العقد

بـول مقابـل أداء الخــدمات الهندسـية المطلوبـة وفقــا  كتـاه القالمـذكور فــي  اإلجمـالي: المبلــغ  المقبولـة قيمـة العقـد
 .للعقد 

 زيادة أو نقصان بسبه التعديالت التي قد تطرأ على العقد . أيقيمة العقد : قيمة العقد المقبولة باإل افة إلى 
 التي يتلوها تأكيد خطي . الشفوية الموافقةأو  الخطية الموافقة:   الموافقــة

 / أ ( من هذا العقد . 5محددة في ملحق رقم ) مدة العقد : هي المدة ال
و للمراجعــة  الالزمــةالعقــد وتشــمل المــدة  امو ــوع هــذ األعمــال إلنجــازبالعقــد  المحــددةمـــدة العمـــل : هــي المــدة 

وتقاس بالتوقيت الشمسـي تمديدات مبررة على مدة العقد ,  أيباإل افة إلى  الفريق األولمن قبل  التدقيق
 وليس بأيام العمل. ويميةالتق األياموبعدد 

 1منا  ا  العقد والتي تعتبر جز  افي هذ المدرجةالوثائق : هي الوثائق 
،  إلنجاز األعمـال مو ـوع هـذا العقـديعينها  أوصاحه العمل  يحددهاالتي و المناطق  واألماكن األرا يالموقع : 

 1الموقع نص عليها العقد تحديدا على اعتبارها جزءا  من يوكذلك أي أماكن أخرت 
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 لقاء/محافظة الب مان معدياالميرة ايتوسعة وإعادة تأهيل مستشفى 

 

 
للصـرر علـى أي أعمـال والمخصصة  األتعاهفي خالصة بدل  المدرجةالمبالغ  أو: هي المبلغ  االحتياطيةالمبالغ 

 األتعاه .ويحدد بند منفصل ألي منها في خالصا بدل  ,خدمات أخرت تحدد بالعقد  أو
 األشخاص من نير الموظفين. اآلخرين :
و الممثــل أو الوكيــل لــدت صــاحه العمــل أو مــن يمثلــا صــاحه الموظــر الرســمي أو المســتخدم أ : الموظــر

 العمل ويشمل ذلك العاملين لدت الماسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة.
ــدفعات األخــرت ــر  : ال ــوكالء أو نيرهــا المباشــرة وني ــاه االستشــارات أو أتعــاه ال ــع العمــوالت أو أتع هــي جمي

أو تـم االتفــاق علــى دفعهــا " اآلخــرين" ويشــمل  االستشــاريدفعهــا المباشـرة وأي شــيء ذو قيمــة ماديــة 
ذلــك التصــري  علــى ســبيل المثــال ال الحصــر وصــفا  مفصــال  لهــذ  الــدفعات وســببها ســواء تــم دفعهــا أو 

أو نيابـة  عنـا ، أو مـن قبـل استشـارييا  االستشاريكانت ستدفع بشكل مباشر أو نير مباشر من قبل 
مــوظفيهم أو وكالئهــم أو ممثلــيهم ، وذلــك فيمــا يتعلــق بالــدعوة إلــى تقــديم أو نيابــة  عــنهم أو أي مــن 

أو  االستشـاريالعرو  الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسـها واإلحالـة علـى 
 المفاو ات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذ  فعال . 

ت عمـوالت أو أتعـاه استشـارات أو أتعـاه وكـالء أو نيرهـا هـي جميـع المبـالغ سـواء كانـ : الدفعات الممنوعـة
دفعت بشكل مباشر أو نير مباشر أو أي شيء ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هـذ  
المبالغ أو تقديم هذ  األشياء سواء مباشرة  أو بالواسـطة وبغـ  النظـر عمـا إذا كـان ذلـك تـم مـن قبـل 

ــا أو ــة  عن ــة  عــنهم أو أي مــن مــوظفيهم  االستشــاري أو نياب ــاطن أو نياب ــل استشــارييا مــن الب مــن قب
ووكالئهــم أو ممثلــيهم والتــي تــدفع إلــى أي "موظــر"  ســواء تصــرر بصــفة رســمية أم ال ، وذلــك فيمــا 
يتعلق بالدعوة إلى تقديم العرو  الخاصة بتنفيذ هذا العقـد أو عمليـة المناقصـة / المـزاودة نفسـها أو 

 أو المفاو ات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذ  فعال  . ارياالستشاإلحالة على 
لجنة التدقيق : لجنة مكونا من مهندسين ممثلين عن المكاته االستشارية الماهلة لدت دائرة العطاءات الحكومية 

ــر عــ ــدوه أو اكث ــي وزارة األشــغال العامــة و اإلســكان ومن الجهــة  نوباالشــتراك مــع مهندســين مختصــين ف
العالقــة يــتم تســميتهم وتكلــيفهم رســميا  بــذلك بموجــه كتــاه رســمي مــن قبــل معــالي وزيــر األشــغال  صــاحبة

ــا ,  ــائق العطــاء فــي جميــع مراحل العامــة و اإلســكان ، و تكــون مهامهــا تــدقيق الدراســات و التصــاميم ووث
 ويكون مكان اجتماعها في مبنى وزارة األشغال العامة واإلسكان .

ي يتم تدقيقها في الوزارات و الماسسات األخرت فيتم استبدال وزارة األشـغال العامـة و بالنسبة للمشاريع الت
و اإلسكان بتلك الـوزارة أو الماسسـة , وكـذلك وزيـر األشـغال العامـة و اإلسـكان بـوزير تلـك الـوزارة أو مـن 

 يرأس تلك الماسسة .
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 لقاء/محافظة الب مان معدياالميرة ايتوسعة وإعادة تأهيل مستشفى 

 

 
 

 وصر العمل في نطاق العقد :  –(  2)  المادة
ـــذ لمشـــروع توســـعة وا  إعـــداد الدراســـات  ـــائق عطـــاء التنفي ـــل مستشـــفى والتصـــاميم ووث عـــادة تأهي

 -على ان يتم العمل على مرحلتين : االميرة ايمان معدي/محافظة البلقاء
 
 Master Plan( : المرحلة االستطالعية والتقيمية  0المرحلة رقم )   -أ:
عـادة التنفيـذ لمشـروع توسـعة وا   ( إعداد الدراسـات والتصـاميم ووثـائق عطـاء 2) رقم  المرحلة  -ه:

 (0على  وء نتائج المرحلة رقم )، تأهيل مستشفى االميرة ايمان معدي/محافظة البلقاء
 

(  اعال  بكافة مراحلها المبينة  من الملحـق 2ويحق لصاحه العمل إلغاء اعمال المرحلة رقم )   
ذلــك فــي  ــوء نتــائج اعمــال /أ (   دون ان يترتــه علــى ذلــك دفــع اي تعوي ــات للمستشــار و 0رقــم ) 

( التقيمية والمتعلقة بتقييم المباني القائمـة ومـدت امكانيـة عمـل التوسـعة المطلوبـة  0المرحلة رقم  ) 
 للمستشفى.

 
 ل:مراحل العم

 : Master Plan( : المرحلة االستطالعية والتقيمية  0المرحلة رقم )   -أ:
 -:  دراسة الو ع القائم :0

 راسة شاملة لكافة مباني المستشفى القائمة والموقع العام وكما يلي: على االستشاري عمل د
 تقديم أعمال الرفع المساحي لكامل مساحة قطعة)األر /االرا ي( بعد التاكد من تثبيت حدودها.   -
والطـرق الداخليـة والسـاحات  مو ـحا عليـا المبـاني القائمـة as built) تقديم مخطط للموقع العـام القـائم )  -

 اقر ومهبط الطائرات وكافة اعمال البنية التحتية القائمة في المستشفى والمو 
مساقط افقية وواجهات ومقاطع تبين و ـع المبـاني القائمـة المطلـوه تحـديثها  as built)تقديم مخططات )  -  

 وتوسعتها من جميع النواحي ) وظيفية ،تشغيلية ،انشائية ،...ونيرها( 
 مباني القائمة عمل الفحوصات اإلنشائية لل -
ـــا  االمطـــار -( لكـــل مـــن )شـــبكة المجـــاري القائمـــة as builtتقـــديم مخططـــات )  - الغـــازات  -تصـــرير مي

 الطبية...ونيرها(
 النظمة انذار واطفاء الحريق ونظام االخالء الصوتي  (as built)تقديم مخططات  -

 الدراسة والتقييم:   :2
ني القائمــة فــي المستشــفى وتقيــيم الو ــع الحــالي لكافــة اقســام علــى االستشــاري دراســة وتقيــيم كافــة المبــا  -

المستشفى القائمة من حيـ  المتطلبـات الوظيفيـة ومعرفـة مـدت مالئمتهـا للمتطلبـات الوظيفيـة االسترشـادية 
 المقترحة المرفقة وحسه ما تتطلبا المواصفات والمعايير العالمية لتصميم المستشفيات
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نشـائية للمبـاني القائمـة وبيـان مـدت تحملهـا العمـال التحـدي  )تعـديل الفرانـات دراسة وتقييم الفحوصات اال  - 
المعماريـة( واعمـال التوسـعة الراسـية وذلـك لتتناسـه مـع المتطلبـات الجديـدة وحسـه مـا تتطلبـا المواصــفات 

 والمعايير العالمية لتصميم المستشفيات  
ة الحريــق، البويلر،خزانــات الميــا  االر ــية، المولــد،   دراســة وتقيــيم األنظمــة الكهروميكانيكيــة القائمــة )انظمــ  -

ــى اســتيعاه التوســعة  ــدرتها عل ــان مــدت االســتفادة منهــا وق الغــازات الطبية،انظمــة التكييــر ...ونيرهــا( وبي
 المستقبلية

 
 -المقترحات والحلول: :  3

الطــرق والســاحات هيكــل تنظيمــي يو ــ  كافــة الكتــل الرئيســية لمبــاني المشــروع و (master plan)تقــديم   -
التوزيعـات الالزمـة لكافـة الفعاليـات الوظيفيـة للمستشـفى   وحسـه  (zoning)باال افة للعالقات الوظيفيـة 

ما تتطلبا المواصفات والمعايير العالمية لتصميم المستشفيات بحي  تبين ما سـيتم عملـا مـن انشـاء مبـاني 
و نقل االقسام مـن مكـان الـى اخـر بحيـ  تـتالئم مـع جديدة او اعادة تاهيل للمباني القائمة او هدم بع ها ا

 اعمال التوسعة المقترحة على  وء المتطلبات االسترشادية 
 تقديم الحلول المناسبة لكافة المشاكل التي يعاني منها المستشفى القائم  -
ه مــع   تقــديم دراســة لتحقيــق االتصــال المناســه بــين جميــع مرافــق المستشــفى القائمــة وربطهــا بشــكل مناســ  -

 التوسعة المقترحة ولكافة الطوابق وحسه الحاجة التصميمية
ــي هــذا   - ــاثر علــى ســير العمــل ف ــذ هــذ  التوســعة علــى مراحــل بحيــ  ال ي ــديم برنــامج يو ــ  كيفيــة تنفي تق

 المستشفى خالل فترة التنفيذ
المسـتحدثة وتـامين سـاحات  تقديم دراسة لكافة أعمال الموقع العام بما يتناسه مع المباني القائمة والمباني   -

 معبدة وارصفة وطرق داخلية ومواقر سيارات باالعداد الكافية وأية متطلبات أخرت  رورية  .
مت منا االقتراحات المقدمة من قبل االستشاري على  وء تقييم المبـاني القائمـة والموقـع العـام تقرير تقديم   -

  –في المستشفى وكما يلي:
 روع وعناصر  وعالقاتا الوظيفياوصر موجز لطبيعة المش -
 .المساحات الالزما لكل عنصر والمساحا الكليا -
ري لتوزيــــــــــع العناصــــــــــر الرئيســــــــــية للمشــــــــــروع والتوزيعــــــــــات   - تقــــــــــديم مخطــــــــــط تصــــــــــوم

 .  zoningالوظيفية الرئيسية 

 مو حة الكتل الرئيسية للمشروع والتوزيعات الوظيفية   conceptفكرة معمارية  -
  المختلفةمخطط هيكلى يبين عناصر المشروع وتقديم اعداد  -
 االنظمــة الكهروميكانيكيــة الخاصــة بالمبــاني القائمــة لربطهــا مــع االنظمــة  ــمن اعمــال التوســعة -

 ( وكما يلي:2ليتم عمل التعديالت عليها او اعتمادها خالل اعمال المرحلة رقم )
يالت الالزمة  لهذ  االنظمة ان . للمباني القائمة المشمولة باعمال التاهيل يتم عمل التعد0

( فـي حـال عـدم وجودهـا  ـمن 2وجدت والعمل على توفيرها خالل اعمال المرحلة رقـم )
 المباني القائمة 
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. للمبــــاني القائمــــة نيــــر المشــــمولة بالدراســــة ان يــــتم اعتمــــاد االنظمــــة المشــــار اليهــــا 2
ــــة لهــــا خــــال  ــــديالت الالزم ــــدني وعمــــل التع ــــدفاع الم ــــة ال ل اعمــــال اعــــال  مــــن مديري

 (  اعمال الدراسات والتصاميم   2المرحلة رقم )
إعداد وتجهيز الكلفة التقديرية التي تشمل كافة االعمال المطلوه انشـااها وتأهيلهـا والتوصـيات  -

 المبنيمـة على نتائج الدراسة.
 

 تقديم تقرير لدراسة االثر البيئي للمستشفى على البيئة المحيطة  -
 

 ( إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ للمشروع : 2) رقم  ه: المرحلة 
ـــذ لمشـــروع توســـعة وا      ـــائق عطـــاء التنفي ـــك العـــداد الدراســـات والتصـــاميم ووث ـــل وذل عـــادة تأهي

ــــاء ــــرة ايمــــان معدي/محافظــــة البلق ــــة ألعمــــال التوســــعة  مستشــــفى االمي ــــة تقريبي وبمســــاحة إجمالي
 (0علـــى  ـــوء نتـــائج المرحلـــة رقـــم )قســـام القائمـــة باال ـــافة الـــى اعـــادة تاهيـــل اال 2(م11010)

اعــــال   والموافقــــات علــــى المتطلبــــات النهائيــــة والمعتمــــدة مــــن المالــــك ) وزارة الصــــحة ( وصــــاحه العمــــل علــــى ان 
يــــتم تحقيــــق المتطلبــــات االسترشــــادية المقترحــــة المرفقــــة وأيــــة متطلبــــات أخــــرت الزمــــة للخــــدمات الصــــحية وحســــه 

 عايير العالمية لتصميم المستشفيات.ما تتطلبا المواصفات والم
 

 مالحظات : (.0)
  . جميع المتطلبات والمقترحات الواردة هي استرشادية وليست نهائية 

  تكون أسعار االستشاري الواردة في االتفاقية شاملة زيارات الموقع وأية أعمال تمهيدية لتغطية تكالير إزالة
 دراسات المساحية وأعمال استطالع الموقع.العوائق والدخول إلى الموقع لتنفيذ أعمال ال

 ــى موافقــة صــاحه العمــل ــادة كميــات وبحاجــة إل نمــا زي ــر أمــرا  تغييريــا  وا  ــادة المســاحات التصــميمية ال يعتب  زي
 (.3/6/2100تاريخ  36/0/24940الخطيمـة )الوزير( بعد المرحلة األولى وحسه التعميم الصادر رقم )

  الزمـة لمتطلبـات المشـروع المقترحـة المرفقـة وأيـة متطلبـات أخـرت الزمــة علـى المستشـار تقـدير المسـاحات ال
تظهــر أثنــاء اعــداد الدراســات ســواء مــن قبــل المستشــار أو صــاحه العمــل لتحقيــق الخــدمات الصــحية وحســه 
المعايير العالمية في تصميم المستشفيات وحسه ما يتطلبا الو ع العام للمستشفى وتعتبر جـزءا اليتجـزأ مـن 

 المشروع األساسية وال يحق للمستشار تقديم اية مطالبات مالية مقابل هذ  االعمال. متطلبات
  علــى المستشــار تقــديم مخططــات وافيــة وشــاملة لكافــة اعمــال االجهــزة الطبيــة والفــر  الطبــي وايــة مخططــات

 اخرت الزمة.
 عـداد وتقـديم  (as built)مخططـات  على االستشاري الكشر على المبـاني القائمـة المطلـوه إعـادة تأهيلهـا وا 

ــواردة فــي ملحــق العقــد رقــم ) ــة االولــى ال ( مــن هــذ  2للمبــاني والمنشــات القائمــة وذلــك  ــمن اعمــال المرحل
وسيتم تزويد االستشاري الذي سيحال عليا العطاء )نسخة الكترونية( من المخططات الخاصة بقسـم  االتفاقية

اي تعـديل طـرأ تحـدي  يـتم اعتمادهـا مـع مراعـاة ل 2(م001النسائية والتوليد وقسـم الخـداج والبالغـة مسـاحتا )
   .عليها

  تقديم تقرير كشر حسي بخصوص مدت تحمل المباني القائمة لال ـافات والتوسـعة المطلوبـة وعمـل الفحـص
 االنشائي للمباني القائمة ان تطله العمل ذلك .
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 ــة مــن مخططــات االرا ــى النســخ الحديث  ــي والتنظيمــي وســند تكــون مــن مســاولية االستشــاري الحصــول عل
 التسجيل ومخطط الموقع والترسيم .

  على االستشاري التنسيق مع الجهات المعنية لتثبيت حـدود االر  المقـام عليهـا المستشـفى القـائم مـن خـالل
 )دائرة االرا ي،البلدية المعنية، وزارة الصحة( وبالتنسيق مع مساحي هذ  الوزارة.

 لغايــات تصــديق المخططــات  موافقــات االوليــة مــن البلديــة المعنيــةمــن مســاولية االستشــاري الحصــول علــى ال
 والسير باجراءات الترخيص الحقا من قبل المالك.

  تكون االعمال التالية من التزامات المستشار التعاقدية ومشمولة باسعار العطاء وتشـمل قيـام المستشـار بـدفع
 على ذلك ،حي  يقوم صاحه العمل باصدار كافة الرسوم والمصارير والتكالير وال رائه ..الخ المترتبة

 

 -المخاطبات الالزمة للجهات صاحبة العالقة: 

مراجعـــة الجهـــات المختصـــة للحصـــول علـــى ســـندات التســـجيل والمخططـــات التنظيميـــة لقطـــع األرا ـــي  -0   
لقطــع والبيانـات التغييريــة واالحـداثيات والتأكــد مــن حـدو  أيــة افـرازات حديثــة أو تغييــرات تنظيميـة علــى ا
 والسير باجراءات التحويل من افرازات دائمة ان وجدت مع التأكد ان سند التسجيل باسم المالك .

تثبيت حدود قطعة األر  على الواقـع ومـن خـالل مسـاخ مـرخص وتقـديم تقريـر المسـاخ المتعلـق بـذلك  -2
 بحي  يكون مصدق من دائرة األرا ي والمساحة .

يخـــص أي إجـــراءات تتعلـــق بقطعـــة األر  مـــن حيـــ  تعـــديل صـــفة مراجعـــة الجهـــات التنظيميـــة فيمـــا  -3
ــى  ــى اخــر التعــديالت عل ــة اقتطاعــات الزمــة والحصــول عل ــد قطــع األر  و/او أي اإلســتعمال و/او توحي
القطع ان وجدت سواء )تخصيص مشـاريع،طريق ...( او احـدا  شـارع ،طريـق او تعـديل مسـار )شـارع 

 دسية والمساحية والمخططات الالزمة .او طريق(،شامال تقديم كافة الخدمات الهن
القيـــام بأعمـــال الرفـــع المســـاحي لكامـــل مســـاحة قطعـــة األر  مـــع تثبيـــت كافـــة المنشـــ ت واألبنيـــة  -4

ـــــة وخطـــــوط تصـــــرير الصـــــرر  ـــــل أر ـــــية أو هوائي ـــــاء وكواب والخـــــدمات القائمـــــة مـــــن أعمـــــدة كهرب
ـــوات تصـــرير ميـــا  األمطـــار ومجـــاري الســـ ـــي  وعبـــارات قن ـــة الصـــحي وحفـــر التفت يول واالشـــجار بكاف

انواعهــــا وتحديــــد نوعهــــا وعمرهــــا والمخاطبــــة بشــــأن االشــــجار الحرجيــــة المعمــــرة للــــتمكن مــــن اتخــــاذ 
 االجراءات الالزمة.

 الحصول على بروفايالت الشوارع المحيطة بالقطع العتمادها في التصاميم.-0
 ء ونير  للموقع( .التنسيق مع الجهات المعنية اليصال الخدمات ) ميا , صرر صحي, كهربا -6
اذا كان تاريخ انشاء األبنية القائمة والغير مرخصة يتطله مصادقة من المديرية العامـا للـدفاع المـدني  -0

ــاني واعــداد  ــى هــذ  المب ــدفاع المــدني  والكشــر عل ــة المديريــة العامــة لل ــى االستشــاري مراجع يجــه عل
 ت الدفاع المدني لها لغايات الترخيص.المخططات والوثائق الالزمة العادة تأهيلها لتحقيق متطلبا

أعمــال اســتطالع الموقــع تشــمل جميــع االعمــال التمهيديــة للوصــول الــى الموقــع مــن تمهيــد وشــق ممــر -9
لوصول اليات فحص التربة مع ما يلزم من عمل فتحات باال سوار .... الخ وايـة اعمـال تمهيديـة الزمـة 

ة النجاز العمل وحسـه االصـول ،واعـادة الو ـع الـى لتسهيل وصول اليات فحص التربة للمواقع المحدد
 ما كان عليا.

المشاركة في زيارة المواقع مـع المناقصـين خـالل زيـارة الموقـع وكـذلك فـي اللجـان المعـدة لتسـليم الموقـع -01
ــد  ــاول عن ــاط المرجعيــة ، الحــدود وايــة امــور اخــرت الزمــة ( للمق للمشــروع مــن حيــ  )االحــداثيات، النق

 ال التنفيذ.المباشرة بأعم
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من مساولية االستشاري الكشر على الموقع أثناء مرحلة التنفيذ في حال تم الطله منا ذلك وبالتنسـيق -00
 مع جهاز االشرار والمهندس المفو  المتابع .

 ( 4/011/0/32864االلتزام بتعميم معـالي وزير االشغال العامة واالســكان الـــــوارد بموجـه كتـابا رقـم) -02
المت من  رورة ت مين مخططات ووثائق عطاءات التنفيذ لكافة مشاريع االبنيـة  09/0/2100اريخ ت 

 التي يتم اعدادها مايلي :
 صورة حديثة عن كل من سند التسجيل ومخطط االرا ي ومخطط الموقع التنظيمي    -
 البيان التغييري واحداثيات نقاط حدود قطعة ار  المشروع .   -
 رجعية العمال الرفع المساحي.النقاط الم   -
 بروفيالت الشوارع القائمة المحيطة الموقع  قيد الدراسة.   -

ان يقوم االستشاري بتعديل كافة المخططات الهندسـية وجـداول الكميـات بحيـ  تت ـمن ايـة مسـتجدات    -03
خ عطـاء التنفيـذ على الموقع قام بها المالك في الفترة الزمنيـة مـن اعـداد الدراسـات والتصـاميم الـى طـر 

 الي مشروع من مشاريع العطاء مو وع البح  .  
 -( يوما تقويميا شامال مراجعات صاحه العمل موزعة كما يلي:241مدة العمل المحددة لإلتفاقية )  -04

  ( المرحلة االستطالعية والتقيمية  0مدة المرحلة رقم : ) Master Plan(01يوم ) 

  ( يوم001الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ للمشروع )( :إعداد  2رقم )  مدة المرحلة 

 
سيتم عمل التوسعة  ـمن حـرم الموقـع العـام لمستشـفى االميـرة ايمـان معـدي /محافظـة البلقـاء مـع عمـل التوسـعة     

ــى المستشــفى القائم/محافظــة  ــام عليهــا مبن ــوه تحــديثها وتوســعتها  ــمن قطعــة االر  المق والتحــدي  لاقســام المطل
 .( دونم24البلقاء وبمساحة  )

 -. تقديم أعمال المرحلة الثانية:(2)
العطـاء علـى  متطلبـات ( )االسـتطالعية والتقيميـة( سـيتم تقسـيم تنفيـذ0بناء على مخرجات المرحلة رقم )       

المرحلـة وسيتم تحديد االقسام التي سيتم تنفيذها في كل مرحلة على أن يكون قسم االسعار والطـوارت  ـمن  مراحل،
 األولى للتنفيذ.

وعلى االستشاري االلتزام بتقديم مخططات ووثائق عطاء وجداول كميات كـل مرحلـة بشـكل منفصـل  ـمن المـدة 
 المحدد  لا وحسه ما هو وارد في وثيقة العطاء )أعمال المرحلة الخامسة والنهائية(

 
 

 :   والقانون المعتمدان اللغة –(  1)  المادة
 أنبـا ، إال انـا يجـوز  المتعلقـة، بما في ذلك جميـع المراسـالت والشـروط  العربية ةباللغكون العقد ي

ذا اإلنجليزيــة باللغــة الفنيــةتكــون المواصــفات وجــداول الكميــات والمخططــات والتقــارير  حــرر العقــد  وا 
  1هو المعتمد  بالعربيةووقع خالر على التفسير يكون النص  واإلنجليزية العربيةباللغتين 

 -أ

العقد عند التوقيـع عليـا  االمفعول على هذ النافذة األردنيةوالتعليمات  ةالقوانين واالنظم أحكامري تس
 1في تطبيق شروطا  إليهاويرجع 

 

 -ب
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 ال رائه والرسوم  :  –(  4)  المادة
فيما يخص  المملكةوالتعليمات المعمول بها في  ةلجميع القوانين واالنظم أطرار العقديخ ع 
 1ورد نص خالفا  لذلك بالعقد  إذا إالوالرسوم ال رائه 

1- 

 ةقبل توقيع العقد حسه القوانين واالنظم والجامعةدفع رسوم طوابع الواردات  االستشاريعلى 
 1بذلك والمعمول بها  الخاصةوالتعليمات 

2- 

 
 -: األداءكفالة حسن    -( 1) المادة

 األداءيقدم لصاحه العمل كفالة حسن  أنيع العقد وقبل توق ةبعد تبلغا قرار االحال االستشاريعلى 
 على ثالثة أشهروقياما بكامل التزاماتا بموجه العقد ولمدة تزيد  الهندسية مانة لتقديما الخدمات 

معتمدة  ماليةماسسة  أوصادر  عن بنك المقبولة % من قيمة العقد 51بنسبة الكفالةوتكون  العقدمدة 
ذا(، 1وارد في ملحق العقد رقم )ال الكفالةرسميا"وحسه نموذج  فيحق  الكفالةتمديد  األمرتطله  وا 

حسه متطلبات  مماثلةلثالثة أشهر قابلة للتجديد لمدد  االستشاريلصاحه العمل تمديدها على حساه 
من  النهائية المقدمة المخالصة موافقتا علىعن الكفالة بعد  اإلفراجسير العمل، وعلى صاحه العمل 

 . االستشاريقبل 
 

 : األداءمستوت      -(1) المادة
 الممارسةعلى أعلى مستويات  المطلوبةألداء واجبـاتا  ومواظبةببذل كل عناية  االستشارييلتزم  -أ 

فـي مجـال اختصـاصا وخبـــرتا، وان يعــلم صاحــه العمل  المهنية وان يستخدم األشخاص الماهلين كال  
 .   الهندسيةمون بتقديم الخدمات بأسماء وخبرات المهندسين الذين سيقو 

ذا  ةال يتفق والدرج لالستشاريالمهني للكادر الفني  األداءما تحقق لصاحه العمل بأن مستوت  وا 
يستخدم كوادر  أن االستشارييجه على و ، المطلوبة فعلى صاحه العمل إبالغ االستشاري بذلك خطيا  

تنظيم الفريق العامل بما يتفق وهذا المطله . وعلى لتصحي  الو ع وان يعيد  إذا لزم األمر جديد  فنية
مـن يمثلــا  أوصاحه العمـل أو يطلبها أن يأخذ في االعتبار المالحظات التي يوجها بشأنهـا  االستشاري

 العقد. امو وع هذ الهندسيةفي كل ما لا عالقة بتقديم الخدمات 
وت المطلوه فيعتبر ذلك تقصيرا"من جانبا ، بالمست الفنيةعن تقديم الخدمات  االستشاريتخلر  إذا -ه 

،  األخطاءالكفيلة بتالفي التقصير وتصحي   اإلجراءاتاتخاذ  الحالةويحـق لصاحـه العمـل فـي هــذ  
 العقد . ا( من هذ52)  للمادةوفقا  اإلجراءات، وتتم  االستشاري إنذاروذلك بعد 

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

 العقد بعد توقيعا من قبل الفريقين . اسريان مفعول العقد : يسري مفعول هذ -أ 
، ويتم  االستشاري إلىبموجه كتاه خطي يوجها صاحه العمل  المباشرةيحدد تاريخ  : المباشرةتاريخ  -ه 

من مباشرة العمل، ويتم تثبيت ذلك في  االستشاريتمكن  من الموقع أجزاء أوذلك بعد تسليم الموقع 
وجدت ، ويوقع المح ر من قبل كل من  إن أخرتعوائق  وأيمح ر رسمي مبين فيا جاهزية الموقع 

 .و االستشاري  من يفو ا خطيا" أوصاحه العمل 
                   تمديد مدة العمل :                                                           -ج

وكانت تلك الخدمات من النوع والقدر  إ افية هندسيةقـام صاحه العمل بطله خدمات  إذا  - 5 
جدت ظرور طارئة تاثر على  أو مرحلة من مراحل المشروع أيمدة عمل الذي يبرر تمديد 
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ة نتيج العقدمدد مدة تو  االستشارييدرس الحالة مع  أنسير العمل، فعلى صاحه العمل 
 . األمورمن مراحل العمل  بما يتناسه مع هذ   ةمرحل لتمديد مدة أي

 إليامن المقررة في جداول المراحل المشار  أطولاستغرق صاحه العمل فترات مراجعا  إذا  - 2
( الحقا، فانا يتم تمديد مدة العمل تبعا لذلك  فيمــا عـدا مـا هو  ناجم عن 51في المادة )

 المراجعةمهاما، وعلى صاحه العمـل مراعاة عدم  تمديد فترات  اءأدفي  االستشاريتخلر 
خالر ذلك يقوم صاحه العمل بناءا" على طله بو  االستشاريبشكل يعود بال رر على 

لغايات  المراجعة وذلكجراء تمديد فترة  باالستشاريبدراسة ال رر الذي لحق  االستشاري
 . التعوي 

 
 

      التأخيـــر :  -د
 افي هذ المطلوبةكامل الخدمات الهندسية  بإتمامبتنفيذ  التزاماتا  االستشاريلم يقم  إذا  – 5

 فانالعقد  من مدة العمل المحددة بالعقد ، وتأخر عن تسليم المخططات ووثائق العطاء ، 
( عن كل يوم تأخير نير مبرر دينار  مائة) يقوم بدفع نرامة مقدارها  أن االستشاريعلى 

 أوبلغ مستحقا"  لصاحه العمل سواء لحق با  رر مادي من جراء التأخير ويعتبر هذا الم
كفالتا  أو االستشارييحسم هذا المبلغ من استحقاقات  أنويحـق لصاحه العمل  ,لم يلحق 

كامل العقد والتأخير ليعتبر مجموع مدة العمل  قيمة الغرامةمحتجزاتا . وألنرا  تحديد  أو
 .على حد  الحاصل عليا وليس لكل مرحلا 

 .المقبولة  %( من قيمة العقد51) األعلىسقر حد   للغرامةيحدد    -2
 

 : االستشاريواجبات  - (8) المادة
 المحددة في الملحق رقم المرجعية األسسالواجبات المنصوص عليها في  بأداء االستشارييقوم 

 . و المعد من قبل صاحه العمل العقد ا( المرفق بهذ2)
 

 : الفرعيةتنازل والعقود ال -(9) المادة
أي   استشاري فرعي  إلىيعهد  أن أوالعقد للغير  ايتنازل عن أي جزء من هذ أن لالستشاريال يحق   –أ   

العقد حيال أي  إلغاءويحق لصاحه العمل  وثائق العقدالقيام بأي جزء منا ما لم تنص على ذلك 
 العقد . ا( من هذ52المادة) ألحكامتصرر من هذا القبيل وفقا" 

من صاحه العمل على قيام أي  مسبقة موافقةالحصول على  االستشاريوفي جميع الحاالت على    -ه
استشاري فرعي  أييقدم لصاحه العمل المعلومات المطلوبة عن  أنعليا و استشاري فرعي بأي عمل 

د التكلير ، وان يقــدم كذلك عقإلنجاز مثل هذا العمل مقترخ من حي  ماهالتا وخبراتا وكفاءتا
عن  كاملة مساوليةمساوال"  االستشاريالفرعي ويكون  االستشاريبينا وبين  يبرمالفرعي الذي 

 مستخدميا  أوالفرعي  االستشاريتقصير ينجم عن عمـل  أوخطأ  أيجميع الخدمات الهندسية ، وعن 
  

   -:تحريات استطالع الموقع   -(51) المادة
ر ذلك يتم التعاقد مع استشاري الستطالع الموقع على ان يتم ما لم تنص الشروط الخاصة على خال - أ

االتفاق مسبقا بين االستشاري والمهندس المتابع للقيام باستطالع الموقع بعقد مستقل بين صاحه 
 العمل واستشاري حسه الشروط التالية : 
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 يكون استشاري التربة مساوال" عن أداء مهاما مساولية  كاملة .  - 0   
تكون مهمة االستشاري )الفريق الثاني في هذا العقد( و ع وصر  العمل المطلوه للتحريات   - 2   

واالستطالع)مع مراعاة أحكام كود استطالع الموقع المعتمد(  كما يقوم االستشاري أي ا 
 بمراقبة عمليات التحري أثناء إجراءاها وتقديم تقرير استشاري استطالع الموقع لصاحه العمل 

همة االستشاري تقديم ثال  عرو  من شركات متخصصة ليتم اعتماد احدها  و ذلك تكون م –3
 العمال فحص التربة .

أما إذا نصـت الشروط الخاصة على مساولية االستشاري عن دراسات وتحريات التربة عندها علـى  -ه 
 وقع .االستشاري اخذ موافقة الفريق األول المسبقة قبل التعاقد مع استشاري استطالع الم

 
 

  : اإل افية واألعمالالتغييرات   -(55) المادة
 أونوعها  أو الهندسيةتعديل يرا   روريا" في برنامج الخدمات  أي طله إجراءيحق لصاحه العمل  -أ 

 العقد اعلى سريان هذ اإل افات أو، وال تاثر هذ  التغييرات  إ افية هندسيةتقديم خدمات  أومقدارها 
 وكذلك المدة الزمنية الالزمة عن زيادة قيمة العمل الناتجة ةاال افي لاعمال تعاهاأل وتحدد بدالت  , 

 واألتعاه اإل افية األعمالالتناسه مع طبيعة النسبة و بين الفريقين ب باالتفاقعما ورد في العقد 
الة التي وفي الح ، اننسبة الزيادة أو النقص مهما بلغت  المختلفةوالمراحل  لاعمالفي العقد  المحددة

من النوع الذي يتطله تقديم  ةاال افي واألعمالفي هذ  التغييرات  المشمولة األعمالتكون طبيعة 
العقد، ففي مثل هذ  الحالة يتم االتفاق بين صاحه العمل  اخدمات تختلر عن تلك المشمولة في هذ

 والمدة الزمنية الالزمة. ةاال افي واألعمالالمترته على تلك التغييرات  األتعاهعلى بدل  واالستشاري
 لقبل صاحه العم نا ملذلك بعد صدور األمر الخطي و  المطلوبة ،ت ديالعلتابإجراء  شاريتم االستز ليو  -ه

و تثبيت بدل أتعاه ماقت لالستشاري عن هذ  التعديالت ولحين االتفاق على بدالت األتعاه بالشكل 
  النهائي .

 
 :شاري االست التقصير من جانه -( 52) المادة

             -العقد أي من الحاالت التالية: اتنفيذ هذ أثناءحصل  إذاعملا  أداءمقصرا" في االستشاري يعتبر    -/أ( 52)
 . المطلوبةالعمل والواجبات وتقديم الخدمات  إنجازتأخير نير مبرر في  أي - 5
 أداءفي  أهمل أو يةالهندس المهنةممارسة  وأعرار وأصولقدم عمال بمستوت ال يتناسه  - 2

 مهاما .
(  1بالمادة ) المحددةمن مستخدميا العاملين مخالفا بذلك التعليمات  أيتخلر عن تغيير  - 1

 العقد . امن هذ
 بدون موافقة صاحه العمل. إليا الموكولةجزء من المهام  أليقام بالتلزيم من الباطن  - 4
 للمشروع . ةلم يلتزم بتقديم عمل يلبي المتطلبات االساسي - 1
 مخالصة لصال  دائنيا. إلىأعسر أو أصب  نير ذي مالءة مالية، أو لجأ  - 1

العقد بموجه  إنهاء  أعال أ( / 52من الحاالت المنصوص عليها في  الفقرة ) أيولصاحه العمل في 
  -التالية : اإلجراءات
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  صويه المخالفة .( يوما" لت25مع منحا مهلة لمدة )لالستشاري أول  إنذار": توجيا أوال 
 ( يوما"54) مع منحا مدةثاني لا  إنذار، يتم توجيا  االستشاري للمخالفةفي حالة عدم تصويه  ثانيا": 

 1 لتصويه المخالفة
 إلزالةجادة ومقنعة  إجراءاتاتخاذ  أوالثانية دون تصـويه للو ع  اإلنذارفي حالة مرور فترة  : ثالثـا"

أو جزء منها،  األداءالعقد ومصادرة كفالة حسن  إنهاءه العمل ، يحـق لصـاحـالمخالفةاألسباه 
 آخريناستشاريين  إلىد هيع أن أوالخاصة  أجهزتاالخدمات المطلوبة بواسطة  بإكمالويقوم 

 .القيام بمثل هذ  الخدمات 
 أيلتاريخــا محســومــا" منا  مراحل موافق عليهاعلى ما قــدما من االستشاري وتتم محاسبة  

ويتم ,  إلنجاز المراحل المتبقية والكلفة التي يتكبدها صاحه العمل األتعاهق من بــدالت فرو
 . المادة( من هذ  /ه52بالفقرة ) هااحتساه هذ  الفروقات من قبل اللجنة المنصوص علي

/ ج (  52المنصوص عليها في الفقرة ) الخاصة  أويحق لصاحه العمل في الحاالت الطارئة  : رابعا  
و بدون توجيا إنذارات, وتتم محاسبة االستشاري حسه ما ورد في الفقرة ثالثا العقد فورا   ءإنها

 . أعال 
ها أن هناك ئالعقد أو بعد انتها االمشمولة في هذ األعمالإذا تبــين لصاحه العمــل أثنــاء تنفـيذ  : /ه(52) 

كبيرة في التكالير عن قيمة عطاء  قد ينجم عنا خطورة على المنشأ أو زيادة الدراسةخطأ في  أونقص 
 األشغالفعندها يقوم صاحه العمل بمخاطبة وزير  أجهزتاأو االستشاري التنفيذ وذلك بسبه تقصير 

من ذوي الخبرة  مسئوليتاويطله تشكيل لجنة فنية لتحديد االستشاري مبينا  تقصير  واإلسكانالعامة 
  -واالختصاص على النحو التالي:

 رئيسا  للجنة . - أو من يفو ا خطيا   ئرة العطاءات الحكوميةمدير عام دا . 5
 . واإلسكانالعامة  األشغالمهندسا  مندوبا  عن وزارة  . 2
 مهندسا  مندوبا  عن نقابة المهندسين األردنيين .  .1
 مهندسا  مندوبا  عن هيئة المكاته الهندسية في نقابة المهندسين األردنيين . . 4
 وان المحاسبة .مهندسا  من دي . 1

تقـوم هـذ  اللجنـة بـدراسـة كـافـة أبعـاد المشكلة واالتصال والتنسيق مع الجهات المعنية وترفع توصياتها 
، فــإذا كان قرارها باألكثرية أو باإلجماع االستشاري محددة مساولية  واإلسكانالعامة  األشغالوزير  إلى

ملزما  االستشاري والعيوه يصدر الوزير قرار   خطاءاألعن  االستشاري ومسئوليتابالنسبة لتقصير 
 . بمعالجة التقصير و محمال  إيا  جميع التبعات المالية جراء ذلك

 / أ / رابعا  ( بما يلي : 02تحدد الحاالت الخاصة و الطارئة المنصوص عليها في الفقرة )  –/ج ( 02) 
0- 
2- 
3-                                                                             

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

 : العقد من قبل صاحه العمل إنهاء -(51)المادة 
دفع مع  /أ(52ألسباه نير األسباه الواردة في المادة ) العقد إنهاءيحق لصاحه العمل في أي وقت  

االستشاري عن األعمال المنجزة و الموافق عليها للمراحل السابقة كاملة , و اعتبار أعمال  أتعاه



 

29 

 

 لقاء/محافظة الب مان معدياالميرة ايتوسعة وإعادة تأهيل مستشفى 

 

% من 51 المرحلة التي تم إنهاء العمل خاللها أنها منجز  و تدفع أتعابها كاملة , إ افة إلى نسبة
ال يحق لصاحه العمل أن  والتي لم يبدأ االستشاري العمل بها , إال انا المتبقيةالمراحل قيمة أعمال 

 .ينهي العقد بموجه هذ  المادة ليقوم بتنفيذها بنفسا أو من قبل استشاري آخر 
 : االستشاريالعقد من قبل  إنهاء -(54)المادة 

 .العقد اتفاقية ( يوما من تاريخ توقيع91خالل ) المباشرة أمرلم يصدر صاحه العمل  إذا .أ
 ( يوما"من تاريخ استحقاقها .11لا بعد ) المستحقة دفعةبال االستشاري بإيفاءصاحه العمل  أخل .ب

 تعر  ل ائقة اقتصادية تمنعا من االستمرار في تنفيذ العقد. أوأعسر صاحه العمل  جـ.
 

 المستحقةتسديد الدفعة  أو المباشرة أمر إصداريطاله صاحه العمل  أن االستشاريفعندها على 
ذا أعال )ه(   ةالفقر أو  )أ( بالفقرة دةالمحدمن انتهاء المدد  أياملا خالل عشرة  لم يقم صاحه  وا 

أو إذا  هذ  ، أيامخالل العشرة  لالستشاري المستحقة الدفعة دأو تسدي المباشرة أمر بإصدارالعمل 
تعوي ا وطله العقد  إنهاء لالستشاريفيحق  اعسر صاحه العمل حسه الفقرة )ج( أعال 

 إالالعقد  اوال يعاد العمل بهذمن قبل صاحه العمل  لعقداإلخالل باالتعوي  المناسه الناجم عن 
 بموافقة الفريقين

 
 : مساوليات صاحه العمل -(51)المادة 

بما فيها مخططات  االستشاري إلىتقديم المتطلبات األولية والمعلومات والوثائق المتوفرة لديا  -1
م أي مخططــات أو وثائــق يوكــل أنا نير ملـزم بتقديــ إال، األرا ي و المخطط التنظيمي حديثة 

, على أن تت من دعوة العطاء بيان المعلومات و الحصول عليها بموجه العقد  االستشاري إلى
 .الوثائق المتوفرة لدت صاحه العمل 

من مباشرة مهاما  االستشارييمكن  لأو بشكالمشروع بـكامل حدود   موقع االستشاريتسليـم  -2
 لتصاميم .ا أوالدراسات و/ إلعداد

في  االستشاري و ليساعد االستشاري تسمية مهـنـدس بخبـرة منـاسبة يمثـــلا للتـنسـيــق بـيــنا وبين -1
 الحصول على المعلومات المذكورة أعال  .

العمل   أو تصاريلتسهيل مهاما في الحصول على تـصاري  الدخول  االستشاريمساعدة  -4
 له عقد استخدامهم ذلك .الذين يتط األي من موظفي واإلقامة

 .العقد  ابالدفعات المستحقة لا في المواعيد المحددة بموجه هذ االستشاريموافاة  -1
 

 : مراحل ومدد العمل  -(51) المادة
الجدول الزمني المبين في الملحق رقم  بإتباعوصاحه العمل كل حسه مساولياتا   االستشارييلتزم  
 الهندسيةمراحل المنصوص عليها بهذا الجدول  لتقديم الخدمات /أ( لهـذ  الشروط ووفـقــا" لل5)

علما  أنا إذا قدم االستشاري أعمال أي مرحلة من المراحل بمستوت   العقد االمشمولة في هذ لاعمال
نير مناسه ووردت عليها تعديالت ومالحظات جوهرية  فتعتبر الفترة الالزمة لتعديل هذ  المالحظات 

لالستشاري حسه الجدول الزمني وعليا تعوي ها في المراحل الالحقة ويجوز من المدة المقررة 
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لصاحه العمل إذا ارتأت أن تلك المالحظات ال تسم  بالسير إلى المرحلة التالية أن يمنع االستشاري 
من السير  بالمرحلة التالية حتى يتم إنجاز هذ  المالحظات وتحتسه على االستشاري نرامة تأخير 

كما يجه على صاحه  /د( ,7م تعوي ها في المراحل الالحقة وحسه ما ورد في المادة )إذا لم يت
العمل تحديد المدة التي سيقوم خاللها بمراجعة أعمال المراحل المختلفة والتي يعتبر بعد انق ائها أن 

 . أعمال هذ  المراحل موافق عليها إذا لم يبلغ االستشاري بمالحظات صاحه العمل خاللها
 

 : األتعاهبدل  -(57) ادةالم
العقد  افي هذ الواردة األعمالالتصاميم وتح ير وثائق العطاء لجميع  أتعاهبدل  االستشارييتقا ى   -أ 

 في الملحق رقم )ا/ه( من هذ  الشروط . المبينةوذلك بموجه النسه 
من تاريخ تسليم  يوما   (11)خالل المرحلية  االستشارييدفع استحقاقات  أنيتعين على صاحه العمل  -ه

يوما  من تاريخ تسليمها بموجه شهادة دفع   (11)خالل فترة  النهائيةشهادة الدفع وفي حال الدفعة 
ذا االستشارييقدمها  تأخر صاحه العمل عن صرر الدفعات المستحقة خالل  إلى صاحه العمل وا 

عنها وذلك  القانونيةالفائدة  رياالستشا إلىيدفع  أنالفترات المنو  عنها في هذ  الفقرة ، يترته عليا 
 عن جميع المبالغ نير المدفوعة اعتبارا  من انتهاء المهلة المحددة لدفعها .

 
 :تدريه موظفي صاحه العمل - (58)  المادة

لحاقهميحق لصاحه العمل انتداه عدد مناسه من مستخدميا  للتدريه على  االستشاريبجهاز  وا 
عليا بين الطرفين ويقوم صاحه العمل بدفع رواتبهم وفق برنامج يتفق  الدراسات أعمال

  ومستحقاتهم
 

 : و االستشاريتسوية الخالفات بين صاحه العمل  -( 59) المادة
 -:التاليةالعقد يتم البت با بأحد الطرق  اخالر ينشأ عن هذ أوأي نزاع 

 
 -: الودية التسوية  -( 5 /59)

  الوديةفي تسوية الخالر عن طريق التسوية  من أي من الفريقين برنبتا إشعارصدر  إذا -أ
 إلىيرسل رد  خطيا"  أن اإلشعار( يوما" من تاريخ تسلما 54فعلى الفريق اآلخر خالل مدة )

 رف ها . أو الودية التسوية إلىبقبول الدعوة  اإلشعارموجا 
 التسوية إلىالدعوة قبول عندما يوافق الفريق اآلخر على  الودية التسوية إجراءاتتبدأ  -ه 

 .الودية
الفريق الذي وجا  إلىلم  يرسل أي رد  إذا أو،  الوديةالتسوية  اآلخررف  الفريق  إذا -جـ

 التسويةمن هذ  الفقرة ، يعتبر طله  ) أ ( ( يوما" المبينة في البند54خالل مدة الـ ) اإلشعار
 التحكيم . اءاتإجر كأن لم يكن ، وألي من الفريقين في هذ  الحالة المباشرة في  الودية

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

 يتفقا على أن يقوم شخص أو ماسسة بتعيين الموفق أو الموفقين .
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 يلزما منأن يطله من أي من الفريقين تقديم ما  الوديةجميع مراحل التسوية  للموفق في -هـ
، وعلى الموفق أن يساعد  أخرت أدلةومستندات ووثائق وأي  وأسباهمعلومات ووقائع 

تسوية الخالر وديا" بأسلوه يتسم باالستقالل والحياد ، وان  إلىالفريقين في التوصل 
 ة والعدالة .والنزاه المو وعية بمبادتيسترشد 

بما في ذلك اتفاق  الوديةالتسوية  بإجراءاتعلى الفريقين والموفق االحتفاظ بسرية ما يتعلق  -و
 التنفيذ والتطبيق . ألنرا حيثما يكون نشر   روريا"  إالالتسوية ، 

االتفاق وتوقيعا ويصب   بإعداداتفاق لتسوية الخالر وديا" ، فيقوما  إلىتوصل الفريقان  إذا -ز
 1 بعد توقيعا من الفريقين ملزما" لهما الوديةتفاق التسوية ا

( يومـا  علـى قبـول 11أو بمـرور ) بتوقيع الفريقين على االتفاق ، الودية التسوية إجراءاتتنتهي  . ح
( يومـا" 11بمـرور)  أو الطرفين للسير بإجراءات للتسوية الوديـة ولـم يـتم االتفـاق علـى الموفـق ,

خطـي  بإشعاراتفاق تسويا أو  إلىوفق أو تاريخ تعيينا دون التوصل من تاريخ االتفاق على الم
، أو  الوديــة التســويةيصــدر عــن الموفــق يبــين فيــا انــا ال يوجــد مــا يســوغ االســتمرار فــي جهــود 

 بإنهــاءالفريــق اآلخــر والــى الموفــق  إلــى أحــدهماعــن  أوخطــي يصــدر عــن الفــريقين  بإشــعار
 إليـايقـدم تقريـرا" بجميـع مـا توصـل  أنالت على الموفق وفي جميع الحا الودية التسوية إجراءات

الفــريقين مــع  إلــىقيامــا بعمــل الموفــق وتســليما  أثنــاءمــن وقــائع وبينــات فــي مو ــوع الخــالر 
 محا ر جلسات التوفيق .

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

 
 تحكيــــــمال -( 2/ 59)

 إلىاللجوء  يتمفعندئذ  أعال  (5-59المادة ) ألحكامتسوية ودية وفقا"  إلىفي حالة عدم التوصل  
 الساري المفعول. األردنيتسوية الخالر بأسلوه التحكيم بموجه قانون التحكيم 

 
 -: تعديل التشريعات -(21)المادة 

نتيجة لتعديل التشريعات أو يترته عليا دفعها لخزينة الدولة  ةإ افيمبالغ  أي لالستشارييدفع   -أ
 عرو  المناقصات . إيداع رائه جديدة بعد موعد  أورسوم   أي  لفر 

 إيداعبعد موعد  أعال بالفقرة )أ(  المذكورةمن الرسوم وال رائه  أيجرت تخفي  رسمي على  إذا أما -ه 
 .االستشاريحسم تلك التخفي ات من استحقاقات  األول عرو  المناقصات ، فعندها يحق للفريق

 
 

 : ةالعدلي اإلخطارات -(25) المادة
القانونية  أوالعقدية  هماحق من حقوق  أيبين الفريقين لممارستهما  ةاالخطارات العدليال حاجة لتبادل 

اخطار  بمثابةلعقد المثبت بهذا اعلى عنوانا  اآلخرللفريق فريق  أيمرسلة من وتعتبر أي رسالة مسجلة 
 . األحوالعدلي في جميع 
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 : عاما أحكام -(22) المادة
 الساريةااللتزام بمتطلبات الكودات   االستشاري أن يراعي أحكام التنظيم لمنطقة المشروع وعلى   -أ  

  , و الحصول على موافقة الجهات المعنية والتراخيص الالزمة للمشروع. بالعمل المباشرةالمفعول عند 
 تصاميم المشروع. إعداديتقيـد ببرنامـج المتطلبـات والكلفة المقدرة عند  أن االستشاريعلى   -ه
جميـع المخططات ووثائـق العطاء والمعلومات المتـعلقة بهذا المشروع هي ملك  لصاحه العمل وال  إن -جـ

 العمل الخطية على ذلك  بعد  موافقة صاحه إال األشكالالتصرر بهــا بــأي شكــل من  لالستشاري يحق
 إعدادفي وثائق العطاء  سواء في مرحلة  أونـقص في المخططات  أواكتشـر أي خطـأ  إذا  -د 

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

 . الثانيةو/ أو    األولى المرحلةيـقوم بعـر  عام للدراسات في  أن االستشارييلتـزم   -هـ
 المحلية ما أمكن الصناعيةالتقـيد بالنـص علـى استـعمال المواد والمنتجات  االستشارييجـه علـى   -و  

المنتجات بشكل مطابق  أووثائـق العطـاء في جمـيع الحاالت الـتي تتوفر فيها تلك المواد  إعدادعنـد 
, و في المشاريع التي تحتاج الستعمال مواد مستوردة فعلى صاحه العمل اخذ الموافقات  لمواصفاتل

 . المسبقة على استخدام هذ  المواد و النص عليها في وثائق العقد
العقد جزءا" منا وال تاخذ في االعتبار لدت تفسير شروط  افي هذ الواردةال تشكل العناوين  -العناوين : -ا

 م مونها . العقد أو
 . القرينةالجمع والعكس بالعكس وفقا" لمقت ى  إلىتنصرر صيغة المفرد  -المفرد والجمع: -خ
 النحو التالي :  ىالمختلفة عليصدر صاحه العمل موافقتا أو عدم موافقتا على مراحل العمل  -ط

 الموافقة دون أية شروط . -5
شريطة تنفيذ هذ   التالية للمرحلةباالنتقال  لالستشاريبمالحظات تسم   مقرونةموافقة مشروطة  -2

يتم احتجاز نسبا من مستحـقـات الـدفـعة لهذ   الحالةوفي هذ   التالية المرحلةالمالحظات في 
 المستحقة الدفعةمـن قيـمـة  %51نسـبتها عـن تزيدال  المطلوبةلحين تنـفيذ المالحظات  المرحلة
المرحلة  أعمالمحتجزات عند استكمال المالحظات  من على أن يـتـم دفع هذ  ال المرحلةلهـذ  

 التي تليها .
 .  تبرر الرفالتي  الكافية األسباهمع بيان  المرحلةعلى  الموافقةعدم  -1

 ريبة المبيعات :  يجه أن يشمل السعر المقدم على ال ريبة العامة على المبيعات ولن يتم إفراد بند  -ي
 خاص بال ريبة. 

( المتعلقة بالو ع الماسسي وراساء  1، 2،  5المحلي تعبئة الجداول المرفقة ) ستشاريااليطله من   -ك
االختصاص ومساعديـهم وحجـم االلتزام وكل من ال يقوم بتعبئة هذ  الجداول يكون العر  المقدم منا 

 معر ا" للرف  .
 طلبت(. إن) ةالخاصتحدد شروط التأهيل والتقييم الفني الخاصة بهذا المشروع بالشروط   -ل
يحق لصاحه 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 

 والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وخالفها . ةاإلنشائي باألعمالبما يتعلق األردنيين 
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المشرر وفقا" لما ورد في  المواد   أوتكون المساولية المدنية والقانونية للمهندس المصمم و/  -ص
 ابغ  النظر عن ما يرد في هذ 5971( لسنة 41رقم) األردني( من القانون المدني 791(،)789(،)788)

 الخصوص .بهذا العقد  
من قبل نقابة  العقدمو وع  عالخاصة بالمشرو يقوم بتصديق جميع المخططات  أناالستشاري على  -ع

النقابية المترتبة على هذا  وان يقدم لصاحه العمل ما يثبت قياما بدفع الرسوم األردنيينالمهندسين 
 المشروع. 

 : لممنوعةالدفعات ا -ر
( بأنا لم يقم بدفع أو يعد بدفع أي من 1قم )وتعهد للفريق األول في الملحق ر  االستشاريلقد صرخ  -5

" الدفعات الممنوعة " سواء مباشرة  أو بالواسطة ، وبغ  النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل 
أو نيابة  عنا أو من قبل استشارييا من الباطن أو نيابة  عنهم أو أي من موظفيهم أو  االستشاري

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

 االستشاريالعرو  الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على 
 من أجل تنفيذ  فعال . أو المفاو ات التي تجري إلبرام العقد أو

بأن ال يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذ  الدفعات  االستشاريكما ويتعهد 
نفسا أو استشارييا من الباطن أو  االستشاريسواء  مباشرة  أو بالواسطة وسواء  أكان ذلك من قبل 

يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديد  أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أي "موظر" فيما 
 أو تمديد  أو تنفيذ . 

( أن يتخذ أيا  من 5ر/يحق للفريق األول في حال حدو  أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة ) - 2
 اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمح  حريتا واختيار :

 /أ( من العقد.52أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ) -أ
بموجه هذا العقد مبلغا  يساوي   ) عفي( مبلغ  لالستشاريأن يخصم من المبالغ المستحقة  -ه

 الدفعات الممنوعة.
بأن يدفع إلى الفريق األول وعلى الفور مبلغــا  يساوي ) عفي( مبلغ  االستشاريأن يطاله  -ج

ة للنق  على بموجه هذا البند بموافقتا نير القابل االستشاريالدفعات الممنوعة ويقر 
( أدنا  ، يصرخ الفريقان بأن 4ر/مع مراعاة الفقرة ) االستجابة الفورية لمثل هذ  المطالبة

( لن يتجاوز 2ر/مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول تقا يها بموجه هذ  الفقرة )
 ) عفي( مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة.

ات التي يبرمها مع االستشاريين من الباطن أو على أن ي من جميع االتفاقي االستشارييوافق  - 1
( أعال  2ر/( و)5ر/المجهزين ، فيما يخص هذا العقد موادا  مماثلة لتلك الواردة في الفقرات )

) على أن ال تقل هذ  المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما ( ، شريطة أن 
ذ أحكام هذ  المواد مباشرة بحق أي من تنص هذ  المواد صراحة على حق الفريق األول بتنفي

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

 على هذ  المواد.
نص المادة أعال  ي في صفة المشروعية على أي من  ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن -4

الدفعات الممنوعة إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأن حقوق الفريق األول 
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المنصوص عليها في المادة  أعال   هي باإل افة إلى أي حقوق أخرت قد تترته للفريق األول 
 واألنظمة النافذة في المملكة.أو أي طرر آخر بموجه القوانين  االستشاريتجا  

 يبقى نص المادة أعال  بجميع فقراتها ساريا  ويتم العمل با حتى بعد إنهاء هذا العقد. -1
 -:األخرت الدفعات  -س 

( المرفق بهـذا العقـد بجميـع " الـدفعات األخـرت" والتـي دفعهـا 1في الملحق رقم) االستشاريلقد صرخ  -5
تقــديم وصــفا  مفصــال  لهــذ  الــدفعات  االستشــارياآلخــرين "، وعلــى  أو تــم االتفــاق علــى دفعهــا إلــى "

األخرت وسببها سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو نير مباشر من قبلا أو نيابـة عنـا 
، أو من قبل استشارييا من الباطن أو نيابـة عـنهم أو أي مـن مـوظفيهم أو وكالئهـم أو ممثلـيهم ، 

ــدعوة ــق بال ــك فيمــا يتعل ــد أو عمليــة المناقصــة /  وذل ــذ هــذا العق ــى تقــديم العــرو  الخاصــة بتنفي إل
أو المفاو ات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذ   االستشاريالمزاودة نفسها أو اإلحالة على 

 فعال .
بأن يقدم تصـريحا  خطيـا  إلـى الفريـق األول علـى الفـور عـن وجـود أي دفعـات  االستشاريكما يتعهد 
ا في ذلك على سبيل المثال وصفا  مفصـال  لسـبه هـذ  الـدفعات األخـرت وذلـك بتـاريخ قيامـا أخرت بم

 1 بالدفع أو تاريخ إلزاما بالدفع أيهما يحد 
( مـن هـذ  المـادة أن 5س/يحق للفريق األول في حـال حـدو  أي مخالفـة أو إخـالل بأحكـام الفقـرة ) -2

 بمح  حريتا واختيار : يتخذ أيا  من اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك
 /أ( من العقد.52أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )  -أ
بموجــه هــذا العقــد مبلغــا  يســاوي ) ــعفي( مبلــغ  لالستشــاريأن يخصـم مــن المبــالغ المســتحقة  -ه

 الدفعات الممنوعة.
 ـعفي( مبلــغ  ) بـأن يـدفع إلـى الفريـق األول وعلـى الفـور مبلغـا  يسـاوي االستشـاريأن يطالـه  -ج

ـــى  ـــة للـــنق  عل ـــدفعات األخـــرت ويقـــر االستشـــاري بموجـــه هـــذا البنـــد بموافقتـــا نيـــر القابل ال
( أدنـا  ، يصــرخ الفريقـان بــأن 4س/االسـتجابة الفوريـة لمثــل هـذ  المطالبــة.مع مراعـاة الفقــرة )

( لــن يتجــاوز ) 2س/مجمــوع المبــالغ التــي يحــق للفريــق األول تقا ــيها بموجــه هــذ  الفقــرة )
 ي( مجموع مبالغ الدفعات األخرت. عف

علــى أن ي ــمن جميــع االتفاقيــات التــي يبرمهــا مــع االستشــاريين مــن البــاطن أو  االستشــارييوافــق   -1
( أعـال   2س/( و)5س/المجهزين ، فيمـا يخـص هـذا العقـد مـوادا  مماثلـة لتلـك الـواردة فـي الفقـرات )

ين المشـار إليهمـا ( ، شـريطة أن تـنص )على أن ال تقل هذ  المواد في شـدتها عـن نصـوص الفقـرت
هــذ  المــواد صــراحة علــى حــق الفريــق األول بتنفيــذ أحكــام هــذ  المــواد مباشــرة بحــق أي مــن هــاالء 

أن يـزود الفريـق األول علـى الفـور  االستشـارياالستشاريين مـن البـاطن أو المجهـزين . كمـا يتعهـد 
يع عليها وبما يثبت أنها مشتملة علـى هـذ  بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذ  االتفاقيات بمجـرد التوق

 المواد.
ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعال  ي في صفة المشروعية على أي من الدفعات  -4

األخرت إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأن حقوق الفريـق األول المنصـوص عليهـا فـي 
أو أي  االستشــاريوق أخــرت قــد تترتــه للفريــق األول تجــا  المــادة أعــال  هــي باإل ــافة إلــى أي حقــ

 طرر آخر بموجه القوانين واألنظمة النافذة في المملكة.
 يبقى نص المادة أعال  بجميع فقراتها ساريا  ويتم العمل با حتى بعد إنهاء هذا العقد. -1
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 :  المخالصة إقرار -( 21) المادة

 أنيثبت فيا  مخالصة إقراريعطي صاحه العمل  أنالنهائية  حال تقديما لكشر الدفعة االستشاريعلى 
كشر الدفعة النهائية يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة لا بموجه العقد ، 

للمبالغ المستحقة لا بموجه هذ   االستشاريبعد قب   إال المخالصة إقرارال يسري مفعول  أنويشترط 
 الدفعة .

 
 : اإلشعارات -( 24) المادة

 بإبالنها االستشاريوتلك التي يقوم  االستشاري إلىوالمـراسالت التي يصدرها صاحه العمل  اإلشعاراتتبلغ 
لدت المكته الرئيسي لكل فريق منهما ،  بإيداعها أوبالبريد المسجل  إماالعقد  ألحكامصاحه العمل وفقا  إلى
 لهـذ  الغاية ويتم تحديد  تاليا أي عنوان آخر يعينا كل فريق إلى بإرسالها أو

 عنوان صاحه العمــل : ......................................................................
 : ..................................................................... االستشاريعنوان           
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 /أ (1ق رقم ) ملح
 الجدول الزمني لمراحل الدراسات والمدد المحدد  النجازها

 

 المرحلا البيــــــــــــــــــــــان يوم تقويمي
أعمال الرفع للمبنى القائم  تبدأ من تاريخ أمر المباشر  بالعمل ولغاية انجاز - يوما   (25) 

 ئم .ودراسة المتطلبات االسترشادية وعمل وتقييم المبنى القا
 االولى
 )أ(
 

المرحلة رقم   
 (5 )

االستطالعية 
 والتقيمية

MASTER 
PLAN 

 من قبل صاحه العمل. مراجعة وتقييم اعمال المرحلا األولى - أيام(  7) 
وتشمل  من تاريخ موافقة صاحه العمل الخطيا على اعمال المرحلا االولى تبدأ ايام (11)

 االولى )ه( وانجاز اعمال المرحلا   عملاجراء التعديالت التي يطلبها صاحه ال
االولى  
 )ه(

 من قبل صاحه العملاالولى )ه( مراجعة وتقييم اعمال المرحلا  - أيام (7)
 الثانية تقديم كافة الوثائق المطلوبة  من هذ  المرحلة - أيام (1)
االستطالعية  حلةالمر  أعمالعلى  الخطيةتبدأ من تاريخ موافقة صاحه العمل  - ( يوما  24  )

التعديالت التي يطلبها صاحه العمل على  إجراءوتشمل  ( 5والتقيمية المرحلة رقم )
نجاز أعمال المرحلة  الثالثة  )أ(.المرحلا   االستطالعية  وا 

 الثالثة)أ(

المرحلة رقم    
( اعداد 2) 

المخططات 
 والوثائق

 1من قبل صاحه العمل  (الثالثة  )أ مراجعة وتقييم اعمال المرحلا  - أيام (7)
 الثالثة )أ( المرحلة أعمالعلى  الخطيةتبدأ من تاريخ موافقة صاحه العمل  - يوما   (14)

نجاز التعديالت التي يطلبها صاحه العمل على المرحلا  إجراءوتشمل  الثالثة )أ( وا 
 أعمال المرحلة الثالثة )ه(.

الثالثة  
 )ه(

 1من قبل صاحه العمل  الثالثة  )ه( المرحلا  مراجعة وتقييم اعمال - ايام (51)
يوما   (17)  الثالثة  )ه( المرحلة أعمالعلى  الخطيةتبدأ من تاريخ موافقة صاحه العمل  - 

نجاز التعديالت التي يطلبها صاحه العمل على المرحلا  إجراءوتشمل  الثالثة )ه( وا 
 أعمال المرحلة الرابعة )أ(.

الرابعة  
 )أ(

( يوم51)  من قبل صاحه العمل. المرحلة الرابعة )أ( مراجعة وتقييم اعمال المرحلا  -    
ايام (51)  الرابعة )أ( المرحلة أعمالعلى  الخطيةتبدأ من تاريخ موافقة صاحه العمل  - 

نجاز التعديالت التي يطلبها صاحه العمل على المرحلا  إجراءوتشمل  الرابعة)أ( وا 
-Draft( نسخ من مسودة الوثائق النهائية )1( وتقديم )أعمال المرحلة الرابعة )ه

Final) 

الرابعة  
 )ه(

 مراجعة مسودة الوثائق النهائية من قبل صاحه العمل - ايام (7)
 الخامسة تقديم كافة وثائق العطاء وبالنسخ المطلوبا أيام(  1 )
  الخالصا مدة العمل لالستشاري.  - يوم (581)
   المراجعة لصاحه العمل. مدة - ( يوم 14 )
   مدة االتفاقيا شاملا مراجعات صاحه العمل. - ( يوما  241)
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   -على النحو التالي : االستشارييتم استرداد السلفة من  -ج
وفـي حـال عـدم الـتمكن مـن  االستشاري , التي يقدمها على أقساط متساوية من دفعات المراحل تسدد السلفة   

 فة ألي سبه كان قبل انتهاء مدة العطاء ،  فيتم استردادها من كفالة السلفة.السل قيمةاسترداد 
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 / ه ( 5ملحق رقم ) 
 
 بدالت األتعاه  -أ

 تدفع بدالت أتعاه التصاميم و تح ير وثائق العطاء وفقا  لما يلي :
 :MASTER PLAN ( االستطالعية والتقيمية5اوال : المرحلة رقم ) 

 %  ( من قيمة العطاء بعد قبول أعمال المرحلة األولى)أ( من قبل صاحه العمل .11)   .5

 %  ( من قيمة العطاء بعد قبول أعمال المرحلة األولى)ه( من قبل صاحه العمل .11)   .2

الثانية العمال المرحلة  النهائي من قيمة العطاء تدفع بعد تقديم الوثائق والمخططات والتقرير %  (51. )  1
 االستطالعية والتقيمية  من  المرحلة

 
 ( اعداد المخططات والوثائق:2ثانيا: المرحلة رقم ) 

 %( من قيمة العطاء بعد قبول أعمال المرحلة الثالثة )أ+ه( من قبل صاحه العمل .11) .5

 من قبل صاحه العمل .)أ+ه(  الرابعةالمرحلة  أعمالمن قيمة العطاء تدفع بعد قبول  %(41) .2

ــــر %(21)      .1 ــــائق والمخططــــات والتقري ــــديم الوث ــــدفع بعــــد تق ــــة العطــــاء ت ــــة النهــــائي للعطــــاء  مــــن قيم )المرحل
يقــــدم االستشــــاري شــــهادة  أن وقبولهــــا مــــن صــــاحه العمــــل شــــريطة المطلوبــــة الخامســــة( باألعــــداد

 من نقابة المهندسين تثبت تسديد  للرسوم النقابية المترتبة على هذا العطاء .
 اسبـــق . أيهمابعد مرور ثالثة اشهر على تقديم جميع وثائق العطاء  أو التنفيذ بعـد طـرخ عطــاء ( 2%.     ) 4

 
% من قيمة العطاء وذلك للعطاءات التي تزيد قيمتها 51تعادل لالستشاري يقوم صاحه العمل بدفع سلفة  -ه 

 -التالية : باإلجراءات االستشاريدينار ، شريطة قيام  ألرعن خمسين 
 . والجامعةدفع رسوم الطوابع  -0
 . األداءتقديم كفالة حسن   -2
 . أعال (2، 5المنصوص عليها في البنود ) اإلجراءاتتوقيع العقد الخاص بالمشروع بعد استكمال   -3
 تقديم طله السلفة .  -4
 تقديم كفالة السلفة حسه نموذج الكفالة المرفق .  -0

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

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

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

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

…………………………………….……………………………………………………………… 
 …………………………………………فقط  أردنيابمبــلغ:  )                              ( دينارا  

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

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

الخاص باعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء تنفيذ  (        /    )العطاء المركزي رقم الخاص بمشروع : 
عادة تأهيل مستشفى األ مشروع  .محافظة البلقاء معدي/يمان/ إميرة توسعة وا 

 
 فة حسه شروط العطاء .بسداد السل االستشاريلتأمين قيام 

 
طله خطي منكم ، وذلك بصرر  أولالرصيد المستحق منا عند  أو أعال وأننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور 

 .االستشاريتحفظ يبديا  أوالنظر عن أي اعترا  
 

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

 
 

 …………..………............…توقيـع الكفيل/ مصرر:                                                      
 ………………………………المفو  :                                                  

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

 الهندسيةيقوم بإعداد الدراسات والتصاميم وتقديم الخدمات  أن االستشارييتعين على  : أوال -5
 : التاليجميع المراحل على النحو  فيبها  المتعلقة

 
 :MASTER PLAN ( االستطالعية والتقيمية 5اوال : المرحلة رقم )

 : االولى ةالمرحل
 -تحدد أعمال هذ  المرحلا فى الشروط الخاصا لاتفاقيا على ان تشمل ما يلى: : االولى )أ( 

 ق عليا.لمشروع المعد  من قبل صاحه العمل ودراسة شمولية البرنامج والتعلياالسترشادية ل متطلباتالدراسة  .أ 
ــا بالمو ــوع .ه  ــع الجهــات المعني ــى المعلومــات الالزمــا العــداد الدراســات والتصــاميم مــن جمي كأحكــام  الحصــول عل

التنظيم الخاصة بمنطقـة المشـروع والمعلومـات األساسـية المتعلقـة بالخـدمات والبنيـة التحتيـة وكـل مـا يلـزم التمـام 
 العمل حسه األصول

 ي لقطعة )االر /االرا ي( المقام عليها المستشفى القائم يقوم المستشار بـأعمال الرفع المساح .ج 
عداد وتجهيز مخططات المبنى مـع  األميرة ايمانيقوم المستشار بـأعمال الرفع لمبانى مستشفى  .د  الحكومي القائم وا 

 بيان المساحات والمناسيه وكافة الخدمات )مساقط، واجهات، مقاطع( بعد التاكد من تثبيت حدودها . 
  1ة المخاطبات الالزمة العتماد مكته فحص التربة او الفحص االنشائي  من هذ  المرحلة اصوليا  تقديم كاف .ه 
صــر المكونــا للمشــروع ايشــمل برنامجــا متكــامال يت ــمن الخــدمات الالزمــا للعن نســخ( 1) عــداد )تقريــر تصــورت(إ .و 

  -ويحتوت على ما يلى:
 وصر موجز لطبيعة المشروع وعناصر  وعالقاتا الوظيفيا -5
 .تقرير المساحات الالزما لكل عنصر والمساحا الكليا -2
ري لتوزيــع العناصــر الرئيســية للمشــر  -1  ــمن   zoningوع والتوزيعــات الوظيفيــة الرئيســيةتقــديم مخطــط تصــوم

 المبنى القائم.

  zoningوع والتوزيعات الوظيفية الرئيسيةمو حة الكتل الرئيسية للمشر   conceptفكرة معمارية  -4
  . المختلفةمخطط هيكلى يبين عناصر المشروع وتقديم داد اع -1
سم( مع تثبيت زوايا الحدود  11اعداد وتقديم المخطط الطبونرافي لموقع المشروع بفترة كونتورية ال تتجاوز )-1

  1ونقطة المرجع بكتل خرسانية ثابتة وبيان مناسيه الطرق المحيطة بالموقع 
 (. Grid  5mية في الموقع العام ) اعداد وتقديم مخطط يو   الشبك -7
 ( لها.as builtدراسة المباني القائمة وتقديم مخططات ) -8
دراسة االنظمة الكهروميكانيكية الخاصة بالمباني القائمة وربطها مع االنظمة  من اعمال  -9

 التوسعة.
وبمقياس القائمة وع لمبانى المشر والكهروميكانيكية لالنظمة الخاصة تقديم المخططات المعماريا  - 51

 .نسخ(  1) 5/211رسم 
تقديم العرو  الخاصة بالشركات التي ستقوم باجراء كل من )فحوصات التربة والفحوصات  -55

 وذلك بتقديم ثالثة عرو  لكل منها ليتم اعتماد حسه االصول االنشائية للمبنى القائم(
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 افة الجراء جميع ما يلزم الجراء واجراء الفحوصات باال عمل برنامج الجراء فحوصات التربا -52
  .الفحوصات االنشائية للمبنى القائم

 1نسخ( 1)شامال  الكلفة التقديريةتقديم تقرير المرحلا  -51
ــــديم مخططــــات  -04 ــــى االستشــــاري تق ــــق ونظــــام االخــــالء  (as built)عل ــــاء الحري ــــذار واطف ــــة ان النظم

 ( وكما يلي:2اعمال المرحلة رقم )الصوتي ليتم عمل التعديالت عليها او اعتمادها خالل 
. للمباني القائمـة المشـمولة باعمـال التاهيـل يـتم عمـل التعـديالت الالزمـة  لهـذ  االنظمـة ان وجـدت 0

 ( في حال عدم وجودها  من المباني القائمة 2والعمل على توفيرها خالل اعمال المرحلة رقم )
ـــتم 2 ـــر المشـــمولة بالدراســـة ان ي ـــة ني ـــاني القائم ـــن . للمب ـــاد االنظمـــة المشـــار اليهـــا اعـــال  م اعتم

(  اعمـــال 2مديريـــة الـــدفاع المـــدني وعمـــل التعـــديالت الالزمـــة لهـــا خـــالل اعمـــال المرحلـــة رقـــم )
 الدراسات والتصاميم   

 
 -مالحظا:*  
 عم بالتنسيقاذا تطلبت ظرور العمل متطلبات خاصا ولم ترد  من الواجبات فعلى صاحه العمل و -5

متابعا تحديد هذ  المتطلبات وواجبات االستشارت بما فى ذلك نوع المخططات لجنة التدقيق وال
 والدراسات المطلوبا وا افتها الى واجبات االستشارت.

 
 – االولى ) ه (

 جراء التعديالت التى يطلبها صاحه العمل على اعمال المرحلا االولىإ -أ
وبمقيـاس  ـمن المبنـى القـائم والتوسـعة المقترحـة إعداد وتجهيـز مخططـات أوليـة لتوزيـع االقسـام المختلفـة   -ه

وحسه مـا تتطلبـا المواصـفات نسخ( تبيمـن االستغالل االمثل للفرانات المعمارية للمبنى القائم  4) 5/511رسم 
والتــي ســيتم اعتمادهــا مــن قبــل المالــك ) وزارة الصــحة ( وصــاحه والمعــايير العالميــة لتصــميم المستشــفيات 

 .العمل
خاصـة لمقاومـة افعـال الـزالزل  بشـأن الحسـابات االنشـائيا المنـوت اتباعهـا المتابعة ع اللجنة الفنياالتنسيق م -ج

 .في المواقع المراد عمل انشاءات جديدة لها
تقــديم وصــر لانظمــا االنشــائيا والكهروميكانيكيــا المنــوت تفصــيلها فــى المراحــل الالحقــا والمــواد المقتــرخ  -د 

  استعمالها فى البناء
قديم وصر لانظما االنشائيا والكهروميكانيكيا المنوت تفصيلها فى المراحل الالحقا والمواد المقترخ ت -ه

 استعمالها فى البناء
الخاصة بالبنية التحتية مثل توزيع المياة , الصرر الصحي , تصرير ميا  األمطار ,  تقديم وصر لانظما -و

 وأي أنظما أخرت بحاجة إليها .
حص االنشائي للمباني القائمة لتدقيقها  من اعمال المرحلة ولمعرفة مدت مالئمة تقديم تقرير الف - ز

 الفكرة المعمارية مع نتائج الفحوصات االنشائية
شامال  توصيات مرحلة الدراسة االسـتطالعية والتقيميـة للمبنـى والكلفـة التقديريـة المترتبـة تقديم تقرير المرحلا  -ط

 1نسخ( 1التوصيات وبيان الجدوت من أعمال الصيانة والتأهيل )على أعمال تأهيل المبنى وتنفيذ 
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صاحه  عم بالتنسيقاذا تطلبت ظرور العمل متطلبات خاصا ولم ترد  من الواجبات فعلى صاحه العمل و -مالحظة 
تحديد هذ  المتطلبات وواجبات االستشارت بما فى ذلك نوع المخططات والدراسات المطلوبا وا افتها  العمل 
 اجبات االستشارت.الى و 

 
 الثانية : ةالمرحل

 -:التاليةمع التقرير النهائى باالعداد النهائية مرحلة تسليم كافة وثائق العطاء 
  –مت منا  التقرير النهائى لهذ  المرحلا( 1)-5 

 وصر موجز لطبيعة المشروع وعناصر  وعالقاتا الوظيفيا 
 المساحات الالزما لكل عنصر والمساحا الكليا. 
 ـــدي ري لتوزيـــع العناصـــر الرئيســـية للمشـــروع والتوزيعـــات تق م مخطـــط تصـــوم

  من المبنى القائم.  zoningالوظيفية الرئيسية 

مو حة الكتل الرئيسية للمشروع والتوزيعات   conceptفكرة معمارية   -
  zoningالوظيفية الرئيسية 

  (master plan)المختلفةمخطط هيكلى يبين عناصر المشروع وتقديم اعداد    -
االنظمة الكهروميكانيكية الخاصة بالمباني القائمة لربطها مع  -

 االنظمة  من اعمال التوسعة.
 الكلفة المتوقعة لالعمال المقترحة للتوسعة  -

 بالحجم العادتواالنظمة القائمة   لكافة االعمال المطلوبة (as built)( نسخ من كافة المخططات 1)  -2 
العمال الموقع العام مبينا عليا كافة المباني والمنشات  master plan)ت )خططا( نسخ من كافة الم1) -1

 القائمة والمقترحة واستخداماتها والساحات ومواقر السيارات والشوارع والممرات وخدمات البنية التحتية
 .master plan))والمخططات االولية للمساقط االفقية المقترحة لكافة الطوابق حسه 

( , PDF,المطلوبة)مخططات )اوتوكاد األعماللكافة   (C.D.االلكترونيا )( نسخ من األقراص 1تقديم ) -4
،كل نسخة في علبة صلبة ومطبوع على لدت صاحه العمل المعتمدةوالبرامج  األجهزةبحي  تتناسه مع 

 .USPاللغة المستخدمة( وكذلك تقديم كافة المحتويات على  fontالغالر )المحتويات و 
 (master plan)بحي  يو    A2( بحجم 2للمشروع عدد ) (Poster 3D)يم تقد - 1
نسخ ( من المخططات المطلوبة لالنظمة المختلفة المطلوه اعتمادها من مديرية الدفاع المدني  1)  -1

لتلك المخططات المعتمدة على قرص الكتروني   (scanner)للمباني القائمة و تقديم صورة الكترونية 
(C.D)   رسوم التصديق من  من اعمال العطاء مو وع البح .  وان 

  (scanner)وكذلك تقديم صورة الكترونية ( نسخ من تقرير الفحصوصات االنشائيىة للمباني القائمة 1)-7
 .    (C.D)لتلك النسخة على قرص الكتروني 

 مخططات )ارا ي وتنظيمي حديثة للموقع( وسند تسجيل. -8
 البيئية تقديم تقرير الدراسة  -9
 تقديم تقرير الدراسة المرورية-51
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 ( اعداد المخططات والوثائق:2ثانيا: المرحلة رقم ) 
 الثالثــة( : ةلــرحـالم) 
 :    / أثالثة

 تطوير المخطط الهيكلي والفكرة المعمارية المقترحة على  وء نتائج المرحلة االساسية 

  المعتمدةاجراء فحوصات التربة على  وء الفكرة المعمارية 

  ــــــــديم اعــــــــداد ــــــــةالمخططــــــــات وتق ــــــــانى المعماري ــــــــاس رســــــــم  للمب ــــــــع عــــــــام بمقي ) موق
ـــــة مخططـــــات الزمـــــة للمشـــــروع( ـــــة,المقاطع الرئيســـــية ,واجهـــــات واي  مناسه,مســـــاقط أفقي

 1( نسخة 5) 5/211بمقياس رســـم 
  1نسخ( 1) شامال  الكلفة التقديريةتقديم تقرير المرحلا  

 
 االولى )أ(:ت التى يطلبها صاحه العمل على اعمال المرحلا اجراء التعديال  -  ه :ثالثة/ 

  موقع عام بمقياس رسم مناسه,مساقط  للمبانى المعماريةالمخططات وتقديم اعداد (
نسخة ورقية ونسخة  2) 5/511أفقية,مقاطع,واجهات واية مخططات الزمة, بمقياس رســـم 

 1( الكترونية
   نســـخة  2) 5/511ئيـــة والميكانيكيــة بمقيـــاس رســـــــم مخططـــات  االنشـــائية  والكهرباالتقــديم

 (ورقية لكل تخصص + نسخة الكترونية
   المخططات الخاصة بالبنية التحتية مثل توزيع المياة , الصرر الصحي , تصرير تقديم

 ميا  األمطار , وأي أنظما أخرت بحاجة إليها .
  روميكانيكية والمخططات اإلنشائية والكهيقوم المستشار بتقديم نسختين من المخططات

من  الى مديرية الدفاع المدنى العام المعمارية ) موقع عام,مساقط أفقية,مقاطع,واجهات,(
 ليتم اعتمادها والتأكد من مطابقتها لمتطلباتهم أصوليا. أجل الحصول على الموافقة المبدئية

 ئية على الترخيص يقوم المستشار بمراجعة الجهات التنظيمية والحصول على الموافقات المبد
 من الجهات المعنية ) أمانة عمان , البلدية (.

 
 : (الرابعة ةالمرحل) 

 الثانية )ه(اجراء التعديالت التى يطلبها صاحه العمل على اعمال المرحلا   -   رابعة/ أ :
  موقع عام بمقياس رسم  للمبانى التفصيلية المعماريةالمخططات وتقديم اعداد (

,مقاطع,واجهات,تفاصيل معمارية للمقاطع الرئيسية واية تفاصيل مناسه,مساقط أفقية
 5) 5/511أعمال التصميم الداخلي والتأثي  بمقياس رســـم ولكافة   معمارية الزمة للمشروع(

 1( نسخة الكترونية ورقية + نسخة
   2) 5/511تقديم المخططات  التفصيلية االنشـائية  والكهربائيـة والميكانيكيـة بمقيـاس رســـــم 

 (نسخة ورقية لكل تخصص + نسخة الكترونية

  تقديم الخطة اللونية(COLOUR SCHEME) القسام المستشفى المختلفة 
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   المخططات التفصيلية الخاصة بالبنية التحتية مثل توزيع المياة , الصرر الصحي , تقديم
 تصرير ميا  األمطار , وأي أنظما أخرت بحاجة إليها .

 الميكانيكية(-الكهربائية-ابية التفصيلية )االنشائيةتقديم المذكرات الحس 
  هذ  المرحلا  أعمالتقديم تقديم مذكرة الحسابات التفصيلية لبنود كميات العطاء وبحي  يتم

 1)نسخة(للمراجعا من قبل صاحه العمل واقرارها
 صات والمواصفات الفنية لكافة التخصجداول الكميات ووثائق العطاء االخرت المطلوبا  تقديم

هذ  المرحلا للمراجعا من قبل  أعمالالملحق وتقديم  اوحسه التفاصيل المبينا الحقا فى هذ
 1)نسخة واحدة لكل تخصص(صاحه العمل واقرارها

 
 مرحلة التدقيق والمطابقة النهائية :  ه :رابعة/ 

 االثالثة )أ(:اجراء التعديالت التى يطلبها صاحه العمل على اعمال المرحلا   -
 نسخة ورقية + نسخة الكترونية( 2) تقديم( من مسودة الوثائق النهائياDraft Final) 
    المحددة بملحق رقم مدة اليقوم صاحه العمل بتدقيق مسودة وثائق العطاء النهائيا خالل

 خطيا بمالحظاتا حولها. االستشاريمن تاريخ تقديمها وابالغ /أ( 5)
 

 : الخامسة  المرحلا 
/ لكل مرحلة من التاليةمع التقرير النهائى باالعداد النهائية ثائق العطاء مرحلة تسليم كافة و  

 -:المراحل، بحي  تقدم النسخ الواردة أدنا  لكل مرحلة منفصلة
 ( نسخا من دفاتر الشروط والمواصفات وجداول الكميات21)-5 
 (COLOUR SCHEME)مخططــات الخطــة اللونيــة  بمــا فيهــا( نســخا مــن كافــة المخططــات 21)-2 

 بالحجم العادتالتفاصيل المعمارية القسام المستشفى المختلفة و 
 (A3( نسخ من التفاصيل المعماريا الخاصا بالمشروع بحجم )1)-1 
 ( نسخ مصغر  من المخططات1)-4 
 .)جيالتين(النسخا الشفافا االصليا للمخططات -1 
 نسخا مسعر  من جداول الكميات-1 
 مت منا المساحات النهائية للمشروع والكلفة التقديرية للتنفيذ حلاالتقرير النهائى لهذ  المر -7 
المطلوبة)مخططات  األعماللكافة   (C.D.االلكترونيا )( نسخ من األقراص 1تقديم ) -8

بحي  تتناسه مع ,   word)( ,جداول كميات ) اكسيل(,مواصفات,شروط ) PDF,)اوتوكاد
كل نسخة في علبة صلبة ومطبوع على الغالر .لدت صاحه العمل المعتمدةوالبرامج  األجهزة

 .USPاللغة المستخدمة( وكذلك تقديم كافة المحتويات على  font)المحتويات و 
لوحات بحي  يتم اخذ موافقة المهندس  1عدد  A1للمشروع بحجم لوحة  (Poster)تقديم  - 9

مطبوعة على ورق مقوت المتابع المسبقة للوحات  قبل الطباعة والتقديم وعلى ان يتم تسليمها 
 وبحي  ت م مايلي : (.C.D)ونسخة الكترونية 

المعلومات الرئيسية الخاصة بالمشروع من حي  ) الفكرة ، المساحات ، الوصر ،     -أ      
 الممول، المالك ، صاحه العمل ، االستشاري المصمم ...ونيرها (.
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 اخل .للواجهات الرئيسية والمد 1مناظير ال تقل عن  -ه      
 لفرانات مهمة في المشروع . 2مناظير داخلية ال تقل عن   -ج    
 مساقط افقية و / او مقاطع لتو ي   فكرة المشروع .  -د    
 المساقط الرئيسية  والواجهات الرئيسية  -هـ   

نسخ (مصدقة ومختومة من نقابة المهندسين االردنيين والدفاع المدني والجهات المعنية  1)  -51
 (C.D)لتلك المخططات المصدقة على قرص الكتروني   (scanner)ذلك تقديم صورة الكترونية وك

وان رسوم التصديق من  من اعمال العطاء مو وع البح . مع تزويد الوزارة برقم المعاملة  
 .الخاصة بالمشروع لدت نقابة المهندسين االردنيين والمديرية العامة للدفاع المدني 

وكذلك تقديم صورة الكترونية  تقرير فحص التربة مصدقة من نقابة المهندسين( نسخ من 1)-55
(scanner)   لتلك النسخة المصدقة على قرص الكتروني(C.D)    . 

على الموافقة المبدئية للتراخيص وفق االنظمة المتبعة يكون من مساولية االستشارت الحصول  -52
ي تعديل اي مخالفة على المخططات وعلى نفقتا ألحكام التنظيم ويكون من مساولية االستشار 

 استكمال معاملة الترخيص من قبل المالك. عندالخاصا 
 التقرير الخاص بكل من دراسة االثر البيئي للمشروع النهائي والدراسة المرورية -51

خ المطلوبة يعطى االستشاري مدة اسبوعين من تاريخ االنتهاء من تقديم كافة وثائق العطاء وبالنس مالحظة :
نقا ة المعمدسي  )المرحلة الرابعة والنهائية( الستكمال االجراءات الالزمة لتصديق المخططات المصدقة من كل من 

 االردنيي  والمديرية العامة للدفا  المدنل وال تحتسب  م  المدة المحددة الن از اعما  العطاء  م  ال دو  اعاله

 
 اد الدراسات والتصميم :ثانيا  : االعتبارات العاما عند اعد

وذلك خالل والرأسية منسوبة لجميع عناصر المشروع  األفقيةالتوسع  إمكاناتبيان  االستشاريعلى   -أ 
 .المرحلة االولى

اعداد التصاميم بحي  تعكس التقاليد والبيئة المحلية مع االخذ بعين االعتبار سهولة  االستشاريعلى  -ه 
 كلفة ممكنة . صيانة العناصر وتشغيلها بأقل

مراعاة الناحية الجمالية واالقتصادية للمباني وأخذ موافقة السلطات التنظيمية على  االستشاريعلى   -جـ
 مواد البناء المراد استعمالها .

على االستشاري مراعاة مالءمة المساحات لطبيعة استخدام الفرانات الداخلية مع مراعاة توحيد  -د
 اد الى اسس تصميم وا حة.المساحات المقترحة باالستن

 مراعاة مالءمة المساحات لالثا  والفر  الداخلي . االستشاريعلى   -هـ 
تكون المواصفات ودساتير البناء المعتمد  في التصاميم ما هو مقـرر في المملكة اال في الحاالت   -و

 الخاصة حي  يتطله ذلك الحصول على موافقة مسبقةعليها من قبل  صاحه العمل 
 علـى األستشاري تبويـه جداول الكميات للمـشروع بحي  تكون مفصلة باالبواه التالية   -ز

) مع االسترشاد بجدول الكميات النموذجي الصادر عن وزارة االشغال العامة واالسكان على االقل 
 -:ويف ل أن تكون باللغة العربية(
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 -: بشكل منفصللكل المشروع  -5
 لبالط .مجموع االعمال تحت منسوه ا .أ

 مجموع االعمال فوق منسوه البالط . ه.
 ج. اعمال القصارة 

 د. اعمال البالط واالر يات 
 هـ. اعمال عزل السط  وفواصل التمدد وتصرير ميا  المطر 

 اعمال المنجور  . و
 . االعمال المعدنيا ز

 اعمال الدهانخ.
 . االعمال الصحية ط
 . االعمال الكهربائيا ي

 تدفئة واالعمال الميكانيكيةك. أعمال التكيير و ال
 -: للمشروعاالعمال الخارجيا  -2

 أ. االعمال التمهيدية للموقع  .
 ان لزمته. اعمال االسوار والجدران االستناديا 

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

 .  اعمال الميكانيك والصرر الصحيهـ
 لزمتان  . اعمال الحفرة االمتصاصياو
 . اعمال الكهرباء واالنارة الخارجياز

 خ. أعمال المداخل و المخارج.
تقديم الدراسات والمذكرات الحسابية المتعلقة بتصميم المشروع لالعمال المعمارية والمدنية  االستشاريعلى    -خ 

 والكهربائية والميكانيكية والتصرير وأية اعمال اخرت.   
واصفات وتصــاميم اعمـال الساحــات واال اءة والزراعة لالعمال الخارجية ، ومن اعـداد مـ االستشاريعلـى   -ط

واجراء أي تنسيق الزم مع الدوائر والمناطق الخ راء حركة للساحات ومداخلها ومخارجها ال منها دراسة 
 المعنية .

 رو  المناقصين من المقاولين .)اذا كلـفا صاحـه العـمل( باالشـتراك فـي دراسـة وتقـييم ع االستشارييقوم   -ي  
 تكون جميع االقيسة على المخططات بالنظام المتري .  - ك  
%( من الكلفة التقديرية لغايات ايصال 1يتم تخصيص مبلغ احتياطي  من وثائق عطاءات التنفيذ بنسبة )  –م   

لية االستشاري المصمم الخدمات الالزمة للموقع او اية متطلبات ا افية تطرأ خالل التنفيذ وتكون مساو 
 تحديد كلفة ايصال الخدمات وعكس الكلفة على المبلغ االحتياطي

بعد استكمال الرفع المساحي والشبكية يتم عر  النتائج االولية من قبل المستشار وبح ور مساحي الوزارة   –ص  
 للتدقيق وذلك باجتماع يعقد في حينا وبح ور مندوبي الوزارات المعنية.

 م تقديم عر  من قبل المستشار المصمم للمرحلة االولية والنهائية للمشاريع على لجنة فنية معنية يت   –ع  
تكون مساولية االستشاري رئيسية في إعداد الكميات والمواصفات ومراجعتها وتأكيدها في المراحل النهائية   -غ  

 ربة.بحي  تكون متطابقة مع المخططات التصميمية وتوصيات تقارير فحص الت
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بحال تحققت كميات إ افية ناتجة عن تنفيذ المخططات ومخالفة لجداول الكميات وزادت نسبة هذ  الكميات   -ر
%( من القيمة الواردة في الوثائق ودون وجود مبررات لالعمال نير المنظورة وخاصة لكميات اعمال 51عن )

ل االستشاري لدت دائرة العطاءات اسفل منسوه البالط سور ينعكس سلبا على االستشاري من حي  تأهي
 الحكومية.

يكون من مساولية االستشاري عمل فحص انشائي لجميع العناصر االنشائية للمبنى القائم إذا تطله العمل   -ق 
التوسعة العمودية للمشروع القائم للتأكد من سالمتها وقدرتها على تحمل الطوابق اال افية وتقديم تقرير فني 

وتكون من مساولياتا اي ا  التأكد من اعادة الو ع كما كان عليا سابقا  وتقديم تقرير  ومخططات انشائية
 -بذلك مصدق من مندوه مديرية االبنية ومديرية التربية المعنية  تو   ما يلي :

   مدت تحمل المبنى للتوسعة الرأسية المطلوبة )عدد الطوبق الممكن ا افتها  للمبنى القائم(مع
عيم للعناصر االنشائية إن لزم االمر مع  رورة تقديم المخططات والتفاصيل تو ي  طرق التد

 االنشائية الخاصة بذلك.

  .النظام االنشائي واتجاهات التحميل في المبنى القائم 

  ( عرو  من شركات متخصصة بالفحص اإلنشائي لدراسة خطوات الدراسة االنشائية 1تقديم )
 ل.واعتمادها أصوليا من قبل صاحه العم

 
 على االستشاري تأمين ما يلي  من اعمال العطاء :   -ل

 . نرفة بويلرات بمساحات كافية لتخصيص بويلرات للتدفئة والميا  الساخنة والبخار.5
 . مناور خدمات بمساحات وأعداد كافية لانابيه ودكت الهواء والصرر الصحي.2
(سم لتتناسه مع التمديدات 11بحي  ال تقل عن ). مسافة كافية بين السقر المستعار والعقدة 1          

 الكهروميكانيكية .
 . ان يشتمل العطاء تركيه أجهزة المطبخ والغسيل.4
 . مناور خدمات بمساحات وأعداد كافية للتمديدات الكهربائية واالتصاالت1
 والمولدات UPS. نرر للكهرباء واالتصاالت واجهزة 1
 . ابار للمصاعد ونرر االالت7
 رر االنظمة للمراقبة. ن8
 .تحديد مواقع تركيه المحوالت )اذا لزم االمر (على الموقع العام 9

مجلس  –على االستشاري الرجوع الى الكودات واالدلة االرشادية الصادرة عن وزارة االشغال العامة واالسكان    -ن
ونيرها من الكودات والمواصفات  البناء الوطني)كودة االبنية الموفرة للطاقة ،كودة الطاقة الشمسية ،....(

 الخاصة باالنظمة المستخدمة في المشروع.
 
 : تفاصيل المخططات المطلوبة ثالثا  :

ـــة المهندســـين  االستشـــاريعلـــى  ـــواردة فـــي التعليمـــات الصـــادرة عـــن نقاب ـــات ال ـــة المتطلب مراعـــاة تـــوفير كاف
ى ان علـــو واعمـــال التدفئـــة والتكييـــر والمعماريـــة والكهربائيـــة والصـــحية  اإلنشـــائية باألعمـــالفيمـــا يتعلـــق 

 -:تشتمل االمور الواردة ادنا 
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 : االعمال المعمارية  -أ 
وفي حالة كبر مساحة الموقع يقدم موقع عام  5/211مخطـط الموقــع العـام بمقـياس رسم :  .5

 او ما يناسه الموقع. 5/111ا افي شامل بمقياس 
 511:  5مسطحات معمارية بمقياس رسم  .2
 511:  5مارية بمقياس رسم واجهات مع .1
 .   511:  5مقاطع معمارية بمقياس رسم  .4
 11: 5،  21:  5،  51:  5،  1:  5التفاصيل المعمارية الالزمة بمقياس رسم  .1
 1مخططات و ع األثا  الثابت والمتحرك وبيان تفاصيل األثا  الثابت  .1
 . جداول التشطيبات .7

 القسـام المستشـفى المختلفـة (COLOUR SCHEME)تقديم مخططات الخطـة اللونيـة  .8
 بمقياس رسم مناسه

 المخططات التفصيلية العمال تنسيق الموقع والساحات وأعمال الزراعة. .9
 إعداد دليل للمخططات مو حا  عليا داللة كل رمز. .51
 أي مخططات أو تفاصيل أخرت الزمة. .55
 . تقديم التفاصيل الالزمة ألعمال العزل الصوتي إذا لزم .55
  5/211في للموقع العام بمقياس رسم . مخطط طبونرا52
 5/511. شبكية للموقع العام بمقياس رسم 51
 . تقرير لكل من دراسة االثر البيئي للمشروع والدراسة المرورية54
 

  : اإلنشائيةاالعمال   -ه 
التـي االمر و إن لزم والفحص اإلنشائي على فحـوص تحريـات التربـة واستطـالع الموقـع  اإلشرار  - 5

 يكلر بها استشاري التربة ودراسة التقرير وتقييما .
الذي تم اعتماد  في ( CDوبنسخة ال )عمد  وتفاصيلها االنشائية ألوا األساساتمخططات   - 2

التصميم والمذكرة اإلنشائية مع االلتزام بالكودات المعتمدة لدت وزارة االشغال العامة وتعليمات نقابة 
 .المهندسين حول كودة الزالزل

 مخططات عقدات الطوابق واالدراج والجسور وفواصل التمدد وتفاصيلها االنشائية.  - 1
 .(مخططات التفاصيل االنشائية لالعمال الخارجية )جدران استنادية واسوار وخزانات ونيرها  - 4
 اعداد دليل للمخططات مو حا  عليا داللة كل رمز .  - 1
 والتفاصيل االنشائية الخاصة بالفحص االنشائي للمبنى القائم.تقديم التقرير والمخططات       -1    

 أي مخططات وتفاصيل اخرت الزما.  - 1
 

 : االعمال الكهربائية –جـ 
 مخططات لالنارة ومراوخ الشفط )ان وجدت( مع ترقيم الدوائر الكهربائية  - 5
كهربائية وذلك في مجموعة مخططات مخططات االباريــز ومــراوخ التـهوية مـع ترقــيم الــدوائر ال  - 2

 منفصلة عن االنارة .



 

49 

 

 لقاء/محافظة الب مان معدياالميرة ايتوسعة وإعادة تأهيل مستشفى 

 

مخططات أباريــز التلفونــات وكبســات االجــراس واباريــز التلفزيونات  والميكرفونات والسماعات   - 1
 ان وجدت . (Data Showو ال )  والكمبيوتر

للطوابـــق وكذلك القاطع مخطط اللوحة الرئيسية مبينا  عليها جميع القواطع وطاقتها المغذية   - 4
 الرئيسي والتفاصيل الالزمة .

 مخطط نظام التأري  وتوزيعا على الطوابق .  - 1
 مخطط مجمعات الهواتر مبينا  عليها المجمعات وكوابل الهواتر.  -1
ة مخطـط نظـام خطـوط التغذيـة الرئيسيـا مبيـنا  عليـا مقـاس الكوابل واالسالك والمواسير المستخدم  - 7

 ومساراتها ونقاط بداياتها ونهاياتها .
 .االخالء الصوتي واالعالن الصوتي الحريقمن نذار نظام اال الصواعق و الحماية من مخطط نظام   - 8
مخطط توزيـع االحمـال الكهربائـية علـى اللوحـات الفرعية مع مختلر الدوائر الكهربائية ومساحة   - 9

 وقوة القاطع مقدرة باالمبير .مقاطع االسالك لكل دائرة على حدة 
 الخارجيا ومساراتها . االعمالمخطط موقع عام مبينا  عليا   -51
 مخططات شبكة الكمبيوتر من اباريز وكبائن ونيرها.   -55
 اعداد دليل للمخططات مو حا  عليا داللة كل رمز .   -52
في المشروع وذلك  من اقسام مخططات تو   تغذية االجهزة الطبية ونير الطبية المستخدمة    -51

العالج الطبيعي،وحدة التعقيم، قسم العمليات، اجنحة المر ى،المطبخ، العناية المركزة والحثيثة، 
  المصبغة ونيرها

 مخططات تو   تغذية احمال االعمال الميكانيكية  -54
 مخططات النظمة المراقبة والمصاعد بانواعها. -51
والمولدات االحتياطية والتغذية بالطاقة الشمسية)الطاقة  UPSالمتقطعة مخططات النظمة الطاقة نير  -51

 المتجددة( للمشروع.
مخططات الصواعد لكل من انظمة االتصاالت )شبكة الحاسوه والهواتر(وانظمة االنذار من الحريق -57

 واالخالء الصوتي والمراقبة وانظمة الصوتيات والمرئيات ونيرها
 ا .أي مخططات اخرت الزم -58
 المذكرة الحسابية -59
 (مو حا عليها مصدر التغذية ومواقع تركيه اجزاء النظام.CCTVمخططات نظام المراقبة ) -21
 

 : اعمال االنظمة الميكانيكية –د 
مخطط موقع عام مبينا  عليا تمديدات التغذية بالماء والصرر الصحي ونقاط بدايتها ونهاياتها وكذلك  .5

ة لالنظمة الميكانيكية المختلفة ان وجدت مثـل ) التدفئة المركزيا ، نظام اطفاء تمديدات التغذية الرئيسي
 الخ ( .…… الحريق ، الغازات ، التكيير ، البخار 

 مخططات التمديدات الرأسية المجمعة لالنظمة الميكانيكية المختلفة . .2
 مخططات التمديدات االفقيا لالنظمة الميكانيكية المختلفة . .1
 .5/21:مسر  ة مبينا  عليها مواقع واقيسة وانواع االنظمة الميكانيكية المختلفة بمقياسمخططات تفصيلي .4
 دليل للمخططات مو حا  عليا داللة كل رمز . إعداد .1
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مخططات تفصيلية تبين العالقة بين االنظمة الميكانيكية والكهربائيا المختلفة وخالفة لمنع تداخل  .1
 وت اره هذ  االنظمة مع بع ها .

 متطلبات نظام الصوتيات في األعمال الميكانيكية من تكيير ونيرها.مراعاة  .7

 وأية مخططات  رورية اخرت   .8

 المذكرة الح ابية .9

 
  -مالحظات :

  1يجه عمل إطار للنسخة األصلية من المخططات 
  .على االستشاري انجاز المخططات ووثائق العطاء للمشاريع  من المدة المحددة 

 
 مساوليات لجنة التدقيق:

في حال تعيين لجنـة لتـدقيق كافـة مراحـل الدراسـات والتصـاميم باالشـتراك مـع منـدوه المالـك تنحصـر مهـام  
 اللجنة بما يلي:

 مناقشة المتطلبات األساسية للمشروع مع الجهة المعنية صاحبة العالقة وتحديد المعطيات الرئيسية . -5
 محددة ألسس التصميم وحسه طبيعة المشروع.االتفاق مع المستشار المصمم على التوجهات العامة ال -2
 متابعة المستشار المصمم خالل مراحل التصميم و الدراسات المختلفة . -1
 التنسيه باعتماد المراحل المختلفة لالنتقال إلى المرحلة التي تليها . -4
 مناقشة تقرير الكلفة التقديرية األولية. -1
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 (1رقم ) العقدملحق 
  األداءن نموذج كفالة حس

 ال ادة : إلى
 

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

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

  /   بخصوص العطاء رقم 
 .........................................................…………………........المتعلق ...............

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

بتقديم الخدمات الهندسية للتصميم ووفقا لشروط العقد  االستشاريل مان التزام  األداءوذلك مقابل كفالة حسن 
 . أعال الخاصة بالعطاء 

 
ننا أي شرط آخر، وبغ  النظر  أوتحفظ  أو إنذارطله من قبلكم بال  أولندفع لكم المبلغ المذكور لدت  أننتعهد  وا 

 . االستشاريعن أي معار ة من جانه 
 

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

 
 ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طله صاحه العمل .

 
 توقيع الكفيل/مصرر : ...........................
 المفو  بالتوقيــع : ...........................

 .....بح ــور وشهادة : ......................
 التـــــــاريخ : ...........................
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 ( 4رقم )  العقد ملحق
  (       /   )لعطاء رقم ا 

 لمشروعالتنفيذ  وثائق عطاءو  والتصاميمدراسات الخاص بإعداد ال
 توسعة واعادة تأهيل مستشفى االميرة ايمان معدي/محافظة البلقاء 

 األخرتميم والمخططات وجميع وثائق العطاء خالصة بدالت أتعاه إعداد التصا
 الوصــــــــر الرقم

 المبلغ اإلجمالي سعر الوحدة الكمية الوحدة

 دينار فلس دينار فلس 

 بدالت أتعاه إعداد وتجهيز وتقديم التصـاميم والمخططـات ووثـائق العطـاء لاعمـال -1
ألفقيـة وذلـك للمسـاحات المطلوبة شـامال  كافـة الخـدمات وعناصـر الحركـة الرأسـية وا

ــــــديات ــــــة )البل ــــــل الجهــــــات التنظيمي ــــــتم ترخيصــــــها مــــــن قب ــــــي ي  المســــــقوفة الت
 شامل ال ريبة العامة على المبيعات(نير )  أو أمانة عممـان(

 
 
 
      

   (:المرحلة االستطالعية والتقيمية1المرحلة رقم ) بالمقطوع: أ.
  (Inception Report) يالفنـواعتماد التقريـر  بدالت أتعاه اعداد وتجهيز وتقديم

( مخطــط شــمولي للموقــع المت ــمن تفصــيالت االعمــال MASTER PLAN وال)
ــــم ) ــــة رق ــــي )مرحل ــــواردة ف ــــة ( مــــن مراحــــل العمــــل( الخــــاص باعمــــال المرح1ال ل

االســتطالعية والتقييميــة،علما بــان بــدالت اتعــاه االعمــال المســاحية للموقــع العــام 
ربـــة واعمـــال الخــدمات المســـاحية للمبـــاني واعمــال اســـتطالع الموقـــع وتحريــات الت

( نيــر مشــمولة ببــدالت اتعــاه هــذا البنــد وتــدفع لالستشــاري (as builtالقائمــة 
شــامل لل ــريبة العامــة )نيــر ( 3،4،5حســه البنــود المبينــة ادنــا  ذوات االرقــام )

 .(على المبيعات

   مقطو  مقطو 

  
 بالمتر المربع : ه.

 ســـات والتصــاميم ووثـــائق عطــاء التنفيـــذ للمشـــروع( إعــداد الدرا 2المرحلــة رقـــم ) 
 ر(ال ستة عشر) (شامل لل ريبة العامة على المبيعات)نير 

 

 16000 2م
    

 بالمتر المربع :  -2
ــــائق عطــــاء  ــــديم التصــــاميم والمخططــــات ووث ــــز وتق ــــدالت أتعــــاه إعــــداد وتجهي ب

ــــذ للمســــاحات المســــقوفة  التــــي لكافــــة الطوابــــق ومرافــــق المبــــاني الحاليــــة التنفي
 .()خمسة االر تستعمل كمواقر للسيارات وفقا  للقوانين واألنظمة النافذة.

 .(شامل لل ريبة العامة على المبيعاتنير )

 
 3000 2م

    

 بالمتر المربع : -5
ـــديم  ـــز وتق ـــاه إعـــداد وتجهي ـــدالت أتع ـــع ب ـــتم دف ـــع )وال ي االعمـــال المســـاحية للموق

دد  المستشــــار مهمــــا بلغــــت أي مبلــــغ ا ــــافي عــــن المبلــــغ االجمــــالي الــــذي يحــــ
 (.دونم 24)كمية وحجم الخدمات 

 (شامل لل ريبة العامة على المبيعاتنير )

 
 24000 2م

    

 :بالمتر الطولي -4
أعمال استطالع الموقع وتحريات التربـة حسـه الفحوصـات واألعمـاق التـي يحـددها 

بلــغ إ ــافي الكــود األردنــي وكمــا ورد فــي كــود اســتطالع الموقــع )وال يــتم دفــع أي م
عــن المبلــغ اإلجمــالي الــذي يحــدد  المستشــار مهمــا بلغــت األعمــاق وحاجــة أعمــال 

   .ائة(ثالثم) استطالع الموقع(.
 ل ريبة العامة على المبيعات(لشامل نير )

 500 م.ط

    

 بالمتر المربع : -3
عـــــداد وتقـــــديم خـــــدمات مســـــاحية للمبـــــاني القائمـــــة و بـــــدالت أتعـــــاه   مخططـــــاتا 

as built) )بــاني القائمـة  )وال يــتم دفـع أي مبلــغ ا ـافي عــن المبلـغ االجمــالي للم
 القائمة.الذي يحدد  المستشار مهما بلغت مساحة المنشات والمباني 

 .ل ريبة العامة على المبيعات(لشامل نير )
 
 

 
 
 
 
 2م

 
 
 

3000 
 

    



 

53 

 

 لقاء/محافظة الب مان معدياالميرة ايتوسعة وإعادة تأهيل مستشفى 

 

 مبلغ احتياطي: -6
امل ال ـريبة العامــة شـنيـر ) بـدالت أتعـاه الفحوصـات اإلنشـائية للمبــاني القائمـة.

   على المبيعات(
مبلغ 
 - -      - - احتياطي

53000 
خمسة وثالثون 

 الر 

 مبلغ احتياطي: -7
 Environmentalبدالت أتعـاه إعـداد وتقـديم واعتمـاد دراسـات األثـر البيئـي )

Impact Assessment للمشروع وبحي  يتم إعدادها مـن قبـل جهـة ماهلـة )
)نيـر شـامل ال ـريبة العامـة علـى  ميـة فـي هـذا المجـاللدت دائـرة العطـاءات الحكو 

 .المبيعات(
مبلغ 
 الفان ( 2000) - -      - - احتياطي

 مبلغ احتياطي: -8
 بــــــــــدالت أتعــــــــــاه إعــــــــــداد وتقــــــــــديم واعتمــــــــــاد دراســــــــــات األثــــــــــر المــــــــــروري 

(Traffic Impact Assessment للمشروع وبحيـ  يـتم إعـدادها مـن قبـل )
ــــة مدير  ــــىجهــــة متخصصــــة وبموافق ــــة دراســــات الطــــرق عل ــــائج. ي  الدراســــة والنت

 .شامل ال ريبة العامة على المبيعات(نير )
مبلغ 
 الفان ( 2000) - -      - - احتياطي

 مبلغ احتياطي -9
لتغطيــة مــا يترتــه مــن مبــالغ كرســوم تــرخيص المبــاني للجهــات الرســمية المســاولة 

ك ويـدفع لالستشـاري مـا ذات العالقة على أن يتم دفع رسوم الترخيص من قبل المال
فــي حــال تــم  %( خمســة بالمئــة مــن قيمــة الرســوم المدفوعــة بــدل أتعــاه 3نســبتا )

 شامل ال ريبة العامة على المبيعات(نير ) .تكليفا باعمال الترخيص
مبلغ 
 - -      - - احتياطي

(10000 )
 عشرة االر 

  
 الحتياطية. ريبة المبيعات والمبالغ ا نير شاملةقيمة العطاء اإلجمالية 

 
  

 ( دينار   المجموع رقما  )                                  
 دينار ................................................................................................................................................المجموع كتابة 

 ................................................................................................................................................: اسم االستشاري  
 .............................................................................................................................................المفو  بالتوقيع : 

 .........................................................................................................................................................الوظيفة : 
 ......................... فاكس : ...........................................................تلفون : .................................

 ..............................................................البريد االلكتروني :   ............................................................... ص . ه : 
 توقيع المكته الهندسيختم و 

 

 
 -مالحظة:

العوائـق  تكون أسعار االستشاري الواردة في االتفاقية شاملة زيارات الموقـع وأيـة أعمـال تمهيديـة لتغطيـة تكـالير إزالـة 
 والدخول إلى الموقع لتنفيذ أعمال الدراسات المساحية وأعمال استطالع الموقع
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 لقاء/محافظة الب مان معدياالميرة ايتوسعة وإعادة تأهيل مستشفى 

 

 (0ق العقد رقم)ملح
 

 خرتألالق بالدفعات قرار متعإ 
 
 ………………………………………………………………نا دأ ر أنا الموقع إم ائي وخاتمي فيقأ

………………………………………………………………………………………….………… 
 
 ….…………………………………………………… ا أدنفي ا نتموخا تناا اءإم نر نحن الموقعيقن

…………………………………………………………………………………………….……… 
( وعمال  0ة  )عــيلهندسا تلخدماعقد ال  روط العامةشلا نم( س-22) مقر ة دامتحت الا قد اطلعنا على ما ورد ننأ
و أ تراشاستالاه أتعا أو تالو لعمميع ابج فيار ل نقوصاأل حسه موقعلنا من قب ا  عوقم فق إقرارا  نر ة مادلام هذ  أحكاب
لى " إ دفعها على قافتال ا أو اهعفد لتي تموأي شيء ذو قيمة مادية وا ةأو نيرها المباشرة ونير المباشر ء الكلو ا هاتعأ
ل شكبفع دست كانتأو  فعهاتم د ء  او س هادفعت وسبب منولرت خعات األالدفمفصال  لهذ   ا  فا  وصيط فق" ونر نخريآلا

أو أي من موظفيهم أو  اريين من الباطن أو نيابة  عنهمتشاسبل ق نم عنا أو بة  يان أوا لنبن قمر شابر مأو نير شمبا
/  صةاقلمنا عملية د أوبتنفيذ هذا العق ةصا  الخو ر عيم الدقتى لإدعوة لعلق باتا يميف كلهم، وذيلثممهم أو وكالئ

 .فعال    ذفيأجل تنن م أود عقالم ابر إلي ر جتتي ات الو االمف أو اريشستحالة على االأو اإل اهسنفالمزاودة 
ثال ملا ليبعلى سي ذلك ما فب تاعفد أي دو جو  نلفور على الفريق األول على ايا  إونتعهد بأن نقدم تصريحا  خط كما

 ىلق عونوافا مك ال    أو دحيما أيه لدفعا باإلزامن خيار ت بالدفع أو ناامقي خيك بتار وذل وصفا  مفصال  لسبه هذ  الدفعات
 انلل من قبال خإ وأال  حال حدو  أي مخالفة عمشار إليها ألا  ةداملا تحت ةنيبملاجراءات اإل ذخاتبال واأل  يقالفر  اميق

 تنفيذ كل ما ورد في هذ  المادة.ب زملتنو  ها( من 0/س/22دة ) املبأحكام ا
 
 ا  فــــي            /        /ير حر ت يا نوقعلعو 
 
 ............................……………………………………………شـــاري:الستا مـــــسا
 
 ...........…………………………......……………………………المفو  بالتوقيــــع:  مسا
 
 ......…………………………………………………………………توقيـــع: لاب  و فيع المقو ت
 
 ………...................................................................ـــم: ــــاتــــــخلا
 

 اه أو ا بـدفع أي عمـوالت أو أتعـمـفعات األخـرت وفـي حـال عـدم قيالدبالق تعلما ارقر إلام قديت ير اشتسالاى لع
ذا هـ دميقـمـن ال وكـل رار المقـدم منـا ، قـإلفـي ا كلذيذكر  أن ايلعس( -22دة )امالب ةددحملاور مألمن ا أي

  .ر لععن ا صلفمن قمغلظرر  في رارقع اإل و  رياشتى االسوعل ا ،ر ع ف ير س راإلقرا
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 لقاء/محافظة الب مان معدياالميرة ايتوسعة وإعادة تأهيل مستشفى 

 

 (6)العقد رقم ق حمل
 دفعات الممنوعةلبا قرار متعلقإ

 

 
 .………………………………………………………………نا دأاتمي في ع إم ائي وخقر أنا المو قأ
 
…………………………………………………………………………………………….……… 
 ..………………………………………………………  نادفي أ انمتخاو  نار نحن الموقعين إم اءاتقن
 
…………………………………………………………………………………………….……… 
 
  هذ أحكامب ال  معو  ،(0الخدمات الهندسية )ع/ر( من الشروط العامة لعقد 22ة )دامت الحد تر و ا على م ناا قد اطلعننأ
 اهعأت وأموالت نت عكا ء  او س لغبامبدفع أي  قمن لمبأننا فيا قرار موقعا  من قبلنا حسه األصول ، نقر إنرفق  ةداملا

مادية  ولم  لم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمة  و  شرمبا ريأو نر شمبال شكب ء  اسو ها ير ء أو ناه وكالأتعأو ت رااشتاس
  بغ، أو  اسطةسواء  مباشرة  أو بالو  ءااألشي ذ هثل مم يدتق أولغ ابمال  ذثل هم عفدل اتدقم بإعطاء وعود أو تعهن
ن أي م وأ مهنع ة  ابنيو أ طنباالن منا يير اشتاس ن قبلم وا أعن ة  يابنو أ ان قبلنتم مقد ك لذن كاا ذنظر عما إال
لنظر ابغ  موظر" " يصر أح الال لاثملا ليول، ويشمل ذلك على سبلى الفريق األ ظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إمو 
د أو عقلا اهذذ يتنفبة صاخرو  الالع ديمتق ىإلة عو ديتعلق بالا يمف ، وذلكال  تصرر بصفة  رسمية  أمي نذا كاإ اعم
أو من أجل تنفيذ   ستشاري أو المفاو ات التي تجري إلبرام العقدالا على ةلاحإلا وأ هافسن دةاو مز الة/صناقملا ةيعمل
 .ال  عف
 
اء  وسو ة طسواالب ومباشرة  أ اء  سو دفعات   العات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذفد يم أيبأن ال نقوم بتقدونتعهد  امك

أو ممثليهم إلى أي "موظر" م ئهوكال  وهم أفيظمو  من يا  أ وأ اطنالبمن  انييشار ل استقب من أو قبلنا من كلأكان ذ
 .  فيذ نأو ت  ديدمتو أهذا العقد أو تجديد   يتعلق بتعديل فيما
 

 /        / يرا  فــــي           ر تح عنوق ياوعل
 ....................................……………………………………………ـــاري:تشساالـــــم سا
 ..……………...................……………………………………: …ـعــيـبالتوق  م المفو سا
 ......…………………………………………………………………ـــع: قيو قيع المفو  بالتو ت
 ................: ………..................................................................مـــــــــخاتــــلا
 
تعاه أو أ أوالت و مأي عع فبد ماياق دمعل حا وفيعة و نمملت الدفعابا قلتعلماقرار إلا مالستشاري تقديا ىلع * 

 ادم هذقي وكل من ال ، نام ملمقدا رار اإلق يف/ر( عليا أن يذكر ذلك 22المادة )بمور المحددة أي من األ
 العر عن ل صفمنق غلمر في ظرر راقاإلي و ع تشار يرف  عر ا ، وعلى االسس رإلقراا
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 المتطلبات المعمارية االسترشادية لمشروع

 لبلقاءالميرة ايمان معدي/محافظة امستشفى اتوسعة واعادة تأهيل 

 
 االدارة:-أ 

 مالحظات المساحة الكلية المساحة عدد الفراغات الوظيفة الرقم

 : االدارة1أ/      
   03 03 1 مدير المستشفى +وحدة صحية 1-1أ/

   22 22 1 قاعة اجتماعات 2-1أ/

   11 11 1 سكرتيرة + انتظار 0-1أ/

   23 23 1 مكتب مساعد الشؤون الفنية 2-1أ/

   23 23 1 كتب مساعد الشؤون االداريةم 5-1أ/

   23 23 1 مكتب مساعد شؤون الخدمات المساندة 1-1أ/

   11 11 1 مكتب وكيل المستشفى 7-1أ/

   23 23 1 مكتب رئيسة التمريض 8-1أ/

   11 11 1 غرفة طباعة +تصوير 9-1أ/

   12 12 1 مستودع قرطاسية 13-1أ/

 اناث-ذكور 18 9 2 وحدات صحية 11-1أ/

 في كل طابق 2 2 1 وحدات صحية لذوي االحتياجات الخاصة 12-1أ/

   1 1 1 بوفيه 10-1أ/

  28 11 0 تب اداريةامك 12-1أ/

  270   المجموع

 : الجناح التعليمي2أ/      

   03 03 1 كاونتر خدمة + صالة جلوس 1-2أ/

   12 12 1 مكتب مدير التدريب   1-2أ/

  13 13 1 +طباعة سكرتاريا 

   113 113 1 شخص 133قاعة محاضرات  1-2أ/

   153 53 0 شخص 03-23قاعة محاضرات  1-2أ/

   25 25 1 مكتبة  1-2أ/

   15 15 1 صالة انترنت  1-2أ/

   15 15 1 مستودع 1-2أ/

   18 9 2 وحدات صحية ذكور واناث 1-2أ/

  453   المجموع

 السجل الطبي: -ب
 

  

 مالحظات المساحة الكلية المساحة عدد الفراغات ةالوظيف الرقم

   18 18 1 كاونتر للمراجعين +انتظار 1-ب

   13 13 1 قاعة سجالت قصيرة المدى 2-ب

   122 122 1 قاعة سجالت طويلة المدى المدى 0-ب

   11 11 1 غرفة مطالعة السجالت 2-ب

   02 11 2 مكتب للموظفين 5-ب

   11 11 1 مدير السجل 1-ب

   11 11 1 سكرتاريا + طباعة 7-ب

 اناث-ذكور 18 9 2 وحدات صحية 8-ب

  500   المجموع



 

 

 
 اطفال (: -جراحة  -سرير ومقسمة الى ثالثة اجنحة ) باطني   92اجنحة المرضى  بسعة  -ج 

 :فالسرير لالط (50) و لكل من قسم )الباطني والجراحة (سرير  (50)يتسع الى  جناح مرضى باطني -ج 

 مالحظات المساحة الكلية المساحة عدد الفراغات الوظيفة الرقم

   133 53 2 اسرة 2أسرة مرضى / 1-1-ج

  192 22 8 سرير 2أسرة مرضى / 2-1-ج

   122 22 1 سرير 1غرفة عزل   /  /أ0-1-ج

 /ب0-1-ج
مع كافة الخدمات  سرير 1/   مساجينغرفة 

 الالزمة للغرف
1 51 51 

غرفة للرجال 
 وغرفة للنساء 

   22 12 2 كاونتر تمريض 2-1-ج

   22 12 2 غرفة تمريض  5-1-ج

   23 13 2 مستودع 1-1-ج

 للباطني والجراحة 11 11 1 غرفة جلوس للمرضى 7-1-ج

   02 11 2 غرفة معالجة 8-1-ج

   23 13 2 غرفة أدوية )عالجات( 9-1-ج

   11 11 1 غرفة طبيب مناوب + وحدة صحية 13-1-ج

   11 11 1 غرفة طبيب اختصاص 11-1-ج

   02 11 2 مستودع معدات 12-1-ج

   PANTRY 2 8 11مطبخ صغير  10-1-ج

   JAN. 1 2 2غرفة منظفين    12-1-ج

   LINEN  2 13 23مستودع شراشف  15-1-ج

   C.U. 2 1 12غرفة تجهيزات نظيفة  11-1-ج

   D.U 2 1 12غرفة تجهيزات متسخة  17-1-ج

 22 12 2 اناث(-غيار تمريض )ذكور 18-1-ج
مع مشتركة 

 االقسام

 لجناح االطفال 23 23 1 غرفة العاب فقط لجناح االطفال 19-1-ج

  03 03 1 قاعة محاضرات 23-1-ج

 2275 5*823   المجموع

 قسم العمليات: -د  

 مالحظات المساحة الكلية المساحة عدد الفراغات الوظيفة الرقم

   23 23 1 استقبال مع وقوف العربات  صالة 1-د

   TRANSFER AREA 1 23 23محل تحويل المريض  2-د

   13 13 1 كاونتر تمريض 0-د

  03 03 1 صالة تحضير مرضى 

 غرفة تحضير للعملياتCLEAN SUPPLY 2-د
0 1 18 

حسب  التوزيع
 التصميم المعماري

 SCRUBغرفة غسيل االيدي ) لالطباء (  5-د
0 2 12 

يتم توزيعها حسب 
 التصميم المعماري

   153 53 0 غرفة عمليات كبرى  1-د

   22 22 1 غرفة عمليات صغرى 7-د

   12 12 1 أسرة(  5غرفة افاقة تتسع لـ) 8-د

  13 13 1 كاونتر تمريض 

9-د   1 1 1 تجهيزات متسخة 

   1 1 1 تجهيزات نظيفة  13-د

  8 8 1 بياضاتمستودع  11-د

   22 22 1 ستودع اجهزةم 12-د

12+  1 1 ثالجة دم + مختبر صغير 10-د  18   

   mobile x-ray 1 2 2 12-د



 

 

 مالحظات المساحة الكلية المساحة عدد الفراغات الوظيفة الرقم

  12 12 1 مكتب رئيس العمليات 15-د

  12 12 1 مكتب طبيب التخدير 11-د

  21 21 1 استراحة اطباء 17-د

  12 12 1 احة موظفيناستر 18-د

  12 12 1 استراحة موظفات  19-د

  72 22 0 غرف غيار مع تامين كافة المتطلبات الالزمة لها 23-د

  11 11 1 مستودع غير طبي 21-د

  23 23 1 غرفة محاضرات 22-د

  22 22 1 مشغل ومستودع اجهزة تخدير 20-د

  18 18 1 مستودع معدات معقمة 22-د

  U P S 1 1 1 25-د

  Disposal 1 13 13غرفة نفايات  21-د

  700   المجموع

 
 :I.C.Uقسم العناية الحثيثة  -هـ 

 مالحظات المساحة الكلية المساحة عدد الفراغات الوظيفة الرقم

   23 23 1 انتظار+استقبال  1-هـ

   133 133 1 ( اسرة5أسرة مرضى تتسع ل) 2-هـ

   22 22 1 غرفة عزل + حمام  0-هـ

   12 12 1 كاونتر تمريض 2-هـ

   charting room  1 12 12غرفة اجتماع اطباء  5-هـ

   1 1 1 مستودع ادوية 1-هـ

   11 11 1 طبيب مناوب 7-هـ

   vent store 1 13 13مستودع  8-هـ

   9 9 1 مستودع  9-هـ

   GOWNING 1 2 2 13-هـ

   C.U 1 1 1غرفة تجهيزات نظيفة  11-هـ

   D.U 1 1 1غرفة تجهيزات متسخة   12-هـ

   11 11 1 غيار+وحدات صحية للممرضين 10-هـ

   11 11 1 غيار+وحدات صحية للممرضات 12-هـ

   PANTRY 1 1 1مطبخ صغير  15-هـ

   8 2 2 حمامات 11-هـ

   SLUICE 1 2 2 17-هـ

  273   المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

في مستشفى  الطوارئقسم االسعاف والمتطلبات الوظيفية ل
 :االميرة ايمان معدي

 مالحظات المساحة الكلية المساحة عدد الفراغات الوظيفة الرقم

11+  61 1 مدخل الحاالت الحرجة +صالة انتظار  1-زـ  71  

  16 16 1 استقبال +ملفات 2-زـ

  12 12 1 محاسبة 0-زـ

  21 21 1 صيدلية 2-زـ

  11 11 1 غرفة أمن 5-زـ

  triage 1 03 03تصنيف المرضى  1-زـ

  11 11 1 غرفة معالجة  7-زـ

 8-زـ
 2 (اسرة +حمام2غرفة فحص سعة )

-عظام-باطني-جراحة 183 25
 اطفال

  23 23 2 غرفة عزل 9-زـ

  22 22 1 غرفة جبص +مستودع 13-زـ

  05 05 1 ( سرير2غرفة انعاش سعة ) 11-زـ

  12 12 1 كاونتر تمريض 12-زـ

  9 9 1 مكتب تمريض 10-زـ

  11 11 1 مختبر 12-ز

  02 02 1 غرفة اشعة + كافة الخدمات الالزمة لها 15-زـ

  ultrasound 1 12 12 11-ز

  decontamenation wash 1 9 9 17-ز

  61 61 1 غرفة عمليات + كافة الخدمات الالزمة لها 18-ز

) 121 41 0 ( اسرة +حمام0اسرة مراقبة سعة ) 19-ز اطفال-اناث-ر ذكو ) 

  16 16 1 مكتب طبيب اختصاص 23-ز

  16 16 1 طبيب مناوب +حمام 21-زـ

  16 16 1 مكتب رئيس القسم 22-زـ

  trolly bay 1 9 9 20-زـ

  1 1 1 مطبخ صغير 22-ز

  LINEN 1 1 1مستودع شراشف  25-ز

  C.U. 2 1 12غرفة تجهيزات نظيفة  21-ز

  D.U 2 1 12غرفة تجهيزات متسخة  27-ز

  JAN. 1 2 2غرفة منظفين    28-ز

نساء -رجال  23 23 2 استراحة للعاملين 29-ز  

نساء –رجال  18 9 2 حمامات عامة  03-ز  

نساء -رجال  12 1 2 حمامات للعاملين 01-ز  

  2 2 1 حمامات معاقين  02-ز

  03 03 1 مستودع 00-ز

  8 8 1 غرفة كهرباء 02-ز

  11 11 1 حنجرة(-اذن–انف غرفة فحص)  05-ز

  2 2 1 اشعة متنقلة 01-ز

  02 11 2 غيار للكادر 07-ز

  22 12 2 استراحة للكادر 08-ز

  1036   المجموع

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 قسم المختبرات:  -ح

 مالحظات المساحة الكلية المساحة عدد الفراغات الوظيفة الرقم

 قسم المختبرات : -ح/أ      

   23 23 1 قاعة انتظار 1-ح/أ 

   12 12 1 استالم وتسليم عينات  2-ح/أ 

   8 2 2 سحب عينات  0-ح/أ 

  18 9 2 وحدة صحية 

   11 11 1 مكتب رئيس القسم  2-ح/أ 

   13 13 1 سكرتاريا + طباعة 5-ح/أ 

  11 11 1 مكتب 

   23 23 1 مستودع  1-ح/أ 

   2 2 1 غرفة منظفين  7-ح/أ 

  1 1 1 تجهيزات متسخة  

  1 1 1 تجهيزات  نظيفة  

   13 13 1 استراحة موظفين + وحدات صحية  8-ح/أ 

   13 13 1 استراحة موظفات + وحدات صحية  9-ح/أ 

   CHEMICAL LAB 1 25 25 13-ح/أ 

   HISTO PATHOLOGY LAB 1 25 25 11-ح/أ 

   MICROBIOLOGY LAB 1 25 25 12-ح/أ 

   HEMATOLOGY LAB 1 25 25 10-ح/أ 

   DIURESIS LAB 1 25 25مختبر ادرار  12-ح/أ 

 بنك الدم: -ح/ب      

   13 13 1 انتظار 1-ح/ب 

   12 12 1 مختبر فحص مسبق  2-ح/ب 

   23 23 1 اسرة( 0غرفة سحب دم ) 0-ح/ب 

   9 9 1 غرفة ثالجات 2-ح/ب 

   1 1 1 مستودع  5-ح/ب 

   PANTRY 1 1 1مطبخ صغير  1-ح/ب 

 1 مكتب مسؤول بنك الدم 7-ح/ب 
11 11   

 disposal hold 1غرفة  8-ح/ب 
8 8  

 خدمات مشتركة -ح/ت     

12+8+2 1 غرفة مناوب ) مكتب + منامة +وحدة صحية ( 1-ح/ت   22  

  18 9 2 وحدات صحية  )ذكور و اناث( 2-ح/ت 

  410   المجموع



 

 

 قسم األشعة: -و

 :قسم األشعة -و/أ    
 مالحظات المساحة الكلية المساحة عدد الفراغات الوظيفة الرقم

   FLUROSCOPY 1 05 05 1-و/أ

  مشتركة 8 8 1 انتظار فرعي             

   1 1 1 غرفة مراقبة        

   12 12 1 مستودع         

   1 1 1 غرفة غيار + وحدة صحية       

   C.T SCAN 1 05 05 2-و/أ

  مشتركة 8 8 1 انتظار فرعي           

   1 1 1 غرفة مراقبة       

   12 12 1 مستودع       

   2 2 1 غرفة غيار       

   ULTRA SOUND 1 12 12 0-و/أ

  مشتركة 8 8 1 انتظار فرعي           

   1 1 1 وحدة صحية غيار+     

   X-ray 2 25 53أشعة  2-و/أ

  مشتركة 8 8 1   انتظار فرعي         

   8 2 2 غرفة مراقبة       

   2 2 2 غرفة غيار       

   MAMOGRAM 1 9 9 1-و/أ

   2 2 1 غرفة غيار       

   PANORAMA 1 9 9 7-و/أ

  2 2 1 غرفة مراقبة 

 الخدمات الخاصة بالقسم       
 مالحظات المساحة الكلية المساحة عدد الفراغات الوظيفة الرقم

   02 02 1 قاعة انتظار رئيسي + كاونتر استقبال 1-و/ب

   18 18 1 رئيس قسم االشعة مكتب  2-و/ب

   12 12 1 سكرتاريا + طباعة 0-و/ب

   8 8 1 سجالت طبية 2-و/ب

   12 1 2 غرفة تحميض 5-و/ب

   23 23 1 غرفة قراءة + كتابة تقارير 1-و/ب

   13 13 1 استراحة موظفين + وحدات صحية 7-و/ب

   13 13 1 استراحة موظفات + وحدات صحية 8-و/ب

   12 12 1 مستودع 9-و/ب

   2 2 1 غرفة منظفين  13-و/ب

   1 1 1 غرفة تجهيزات نظيفة 11-و/ب

   1 1 1 غرفة تجهيزات متسخة 12-و/ب

   18 9 2 وحدات صحية مرضى للمراجعين  10-و/ب

  11 11 1 غرفة اطباء 12-و/ب

  12 12 1 وكيل عهدة 15-و/ب

  21 21 1 قاعة محاضرات 11-و/ب

Computer radiolojy+U.P.S 1 1+12 17-و/ب  18  

  SERVER 1 13 13 18-و/ب

  13 13 1 مستودع افالم ومواد كيماوية 19-و/ب

      

  310   المجموع



 

 

-ى:كلالوحدة غسيل  -م  
 مالحظات ةالمساحة الكلي المساحة عدد الفراغات الوظيفة الرقم

   03 03 1 صالة استقبال وانتظار 1م/

   12 12 1 سجالت 2م/

   23 23 2 غرفة عزل 0م/

   13 13 1 اسرة( 5صالة لغسيل الكلى عدد )  2م/

  23 23 1 غرفة غسيل بطني 5م/

  13 13 1 كاونتر تمريض 1م/

  12 12 1 مكتب تمريض 7م/

  11 11 1 غيار وتركيب برابيش 8م/

  21 21 1 غرفة وحدة معالجة المياه 9م/

  11 11 1 مكتب طبيب الوحدة + فحص 13م/

  18 18 1 مستودع لوازم كلى 11م/

  2 2 1 غرفة منظفين  12م/

  1 1 1 تجهيزات متسخة 

  1 1 1 تجهيزات نظيفة 

  12 12 1 غيار موظفين + وحدة صحية 10م/

  12 12 1 غيار موظفات + وحدة صحية 12م/

  9 9 1 وحدة صحية اناث  15م/

  9 9 1 وحدة صحية ذكور  11م/

  PANTRY 1 8 8مطبخ صغير  17م/

  12 12 1 قاعة لتدريب االقارب 18م/

  1 1 1 مستودع بياضات 19م/

  11 11 1 مستودع محاليل ومواد معقمة 23م/

  disposal hold 1 1 1غرفة  21م/

  570   المجموع

 لمشرحة:ا -الطب الشرعي  -ن 

 دراسة وضع المبنى القائم واجراء الالزم بما يتناسب مع التوسعة المقترحة

  :وحدة التعقيم -ح

 مالحظات المساحة الكلية المساحة عدد الفراغات الوظيفة الرقم

   18 18 1 منطقة االستالم 1-ح

   TROLLY WASH 1 12 12غسيل عربات  2-ح

   1 1 1 مستودع مواد كيميائية 0-ح

   DECONTAMINATION  1 20 20غسيل +  2-ح

  9 9 1 وحدات صحية للعاملين فيها 

   LINEN INSPECTION 1 9 9 5-ح

 1-ح
PACKING AREA+ STEAM 

STERILIZATION 
1 53 53   

   13 13 1 تعقيم بالغاز 7-ح

   GOWNING 1 1 1 8-ح

   CLEAN STORE 1 23 23 9-ح

   12 12 1 لمعقمة منطقة تسليم المواد ا 13-ح

   12 12 1 غيار موظفين + وحدة صحية 11-ح

   12 12 1 غيار موظفات + وحدة صحية 12-ح

   11 11 1 مكتب مسؤول التعقيم 10-ح

  11 11 1 استراحة 12-ح

  2 2 1 غرفة منظفين 15-ح

  253   المجموع



 

 

 

 

     العيادات الخارجية: -ص
 

  

 مالحظات المساحة الكلية المساحة عدد الفراغات الوظيفة الرقم

 : ادارة العيادات  1: ص/ 

   11 11 1 مكتب رئيس قسم العيادات  1-1ص/

   11 11 1 مكتب سكرتاريا وطباعة وتصوير  2-1ص/

   03 03 1 قاعة استقبال وانتظار 0-1ص/

   22 22 1 +مكتبكاونتر محاسبة  2-1ص/

 5-1ص/
+  صيدلية + مستودع صيدليةكاونتر+

 مكتب مسؤول صيدلية
1 53 53  

   23 23 1 ملفات +سجل طبي كاونتر  1-1ص/

   18 9 2 وحدات صحية رجال  7-1ص/

   18 9 2 وحدات صحية نساء 8-1ص/

   12 12 1 مستودع مستهلكات ولوازم  9-1ص/

  11 11 1 مستودع اجهزة 13-1ص/

  2 2 1 حمام لذوي االحتياجات الخاصة  11-1ص/

 : العيادات :2ص/               

   01 18 2 عيادة قسم الباطني  1-2ص/

   18 18 1 عيادة عظام 2-2ص/

   18 18 1 عيادة اعصاب  0-2ص/

   18 18 1 عيادة الجراحة  2-2ص/

   01 18 2 عيادة النسائية والتوليد  5-2ص/

 1-2ص/
 ultraتصوير )  –غرفة فحص 

sound) 
1 18 18  

   18 18 1 الطفال عيادة ا 7-2ص/

   18 18 1 عيادة االنف واالذن والحنجرة  8-2ص/

   18 18 1 عيادة العيون  9-2ص/

   18 18 1 عيادة الجلدية  13-2ص/

   01 18 2 تركيب ( 1جراحة +  1عيادة االسنان )  11-2ص/

   22 22 1 مختبر أسنان 12-2ص/

   12 12 1 غرفة جبص 12-2ص/

   02 11 2 الجة غرفة المع 15-2ص/

  2 2 1  غرفة منظفين  11-2ص/

  12 1 2 تجهيزات متسخة 17-2ص/

  12 1 2 تجهيزات نظيفة 18-2ص/

  390   المجموع

 
 

 دراسة الوضع القائم وعمل الالزم(سرير:200الغسيل لخدمة ) -ي
 مالحظات المساحة الكلية المساحة عدد الفراغات الوظيفة الرقم

  12 12 1 م الغسيل وتصنيفهمنطقة استال 1-ي

   23 23 1 منطقة غسيل  2-ي

   21 21 1 منطقة تنشيف 0-ي

   9 9 1 منطقة خياطة 2-ي

   53 53 1 منطقة كي و طي  5-ي

   02 02 1 منطقة حفظ الغسيل النظيف 1-ي

   9 9 1 كاونتر تسليم الغسيل النظيف 7-ي

   9 9 1 مستودع المنظفات 8-ي



 

 

 مالحظات المساحة الكلية المساحة عدد الفراغات فةالوظي الرقم

    11 11 1 مكتب مسؤول  9-ي

    12 12 1 غيار موظفين + وحدة صحية  13-ي

    12 12 1 غيار موظفات + وحدة صحية  11-ي

    TROLLY BAY 1 9 9منطقة ركن عربات  12-ي

   2 2 1 غرفة منظفين 

   240   المجموع

 
 

 
 دراسة الوضع القائم وعمل الالزم(سرير:200دمة )المطبخ لخ -ط

 مالحظات المساحة الكلية المساحة عدد الفراغات الوظيفة الرقم

   22 22 1 منطقة استالم و وزن 1-ط

   11 11 1 مكتب مسؤول المطبخ 2-ط

   13 13 1 مستودع مواد جافة 0-ط

   12 12 1 ثالجة خضار و فواكة 2-ط

   18 18 1 جة سمك+ثالثالجة لحوم 5-ط

   2 2 1 ثالجة ألبان 1-ط

   12 12 1 مستودع معدات  7-ط

   9 9 1 منطقة تحضير خضار 8-ط

   8 8 1 منطقة تحضير لحوم 9-ط

   8 8 1 منطقة تحضير حلويات  13-ط

   8 8 1 منطقة تحضير سمك 11-ط

   71 71 1 منطقة الطبخ 12-ط

   11 11 1 منطقة الخبز 10-ط

   11 11 1 منطقة تحضير وجبات خاصة 12-ط

   22 22 1 منطقة توزيع طعام + منطقة عربات طعام 15-ط

   11 11 1 غسيل صحون + مستودع 11-ط

   13 13 1 غسيل اواني  17-ط

   12 12 1 منطقة غسيل عربات 18-ط

  13 13 1 منطقة انتظار  العربات 19-ط

   83 83 1 شخص + كاونتر 23كفتيريا ل  23-ط

  18 9 2 حمامات 21-ط

   9 9 1 غرفة نفايات  22-ط

   13 13 1 غرفة نفايات مبردة 20-ط

   11 11 1 مكتب اخصائي تغذية 22-ط

   11 11 1 استراحة  للموظفين + وحدة صحية+ غيار 25-ط

   11 11 1 استراحة  للموظفات + وحدة صحية+ غيار 21-ط

  2 2 1 غرفة منظفين 27-ط

  320   وعالمجم

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 قسم الحركة -ل            

 مالحظات المساحة الكلية المساحة عدد الفراغات الوظيفة الرقم

   01 18  2 مكتب مسؤول الحركة 1-ل

   28 22  2 سرير( 2منامة ) 2-ل

   11 11  1 استراحة للسواقين 0-ل

   1 1  1 بوفية 2-ل

   9 9  1 حمام  5-ل

  115   المجموع

 
 قسم الصيانة -س

 مالحظات المساحة الكلية المساحة عدد الفراغات الوظيفة الرقم

   11 11  1 مكتب مسؤول الصيانة 1-س

   02  11 2 مكتب فنيين 2-س

   23 23  1 مستودع لتخزين لوازم الصيانة 0-س

 133 23 5 مشاغل للصيانة 2-س
-ميكانيك-كهرباء

 دهان-حدادة-نجارة

   1 1  1 بوفية 5-س

   12  12 1 غيار +حمام  1-س

  12 12 1 مكتب مسؤول الخدمات 7-س

  200   المجموع

 
 
 
 

 المستودعات -ك
 مالحظات المساحة الكلية المساحة عدد الفراغات الوظيفة الرقم

 : المستودعات الرئيسية1ك/       

   23 23 1 منطقة استالم 1 -1ك/

   11 11 1 مكتب امين مستودع 2-1ك/

   73 73 1 مستودع اثاث 0-1ك/

   22 22 1 مستودع مستهلكات طبية  2-1ك/

   53 53 1 مستودع قرطاسية ولوازم 5-1ك/

   73 73 1 مستودع اجهزة طبية 1-1ك/

 : مستودع االدوية )الصيدلية الرئيسية(2ك/       

  11 11  1 منطقة استالم+كاونتر 1 -2ك/

  23 23 1 فة تحضيركاونتر توزيع +غر 2 -2ك/

  83 83 1 مستودع االدوية الرئيسي 0 -2ك/

  93 93 1 ثالجات حفظ االدوية 2 -2ك/

  9 9 1 غرفة لحفظ العقاقير الخطرة 5 -2ك/

  1 1 1 غرفة لحفظ العقاقير القابلة لالشتعال 1 -2ك/

  23 23 1 غرفة السوائل الوريدية 7 -2ك/

  03 03 1 مستودع مستهلكات طبية  8 -2ك/

  11 11 1 مكتب مسؤول الصيدلية 9 -2ك/

  12 12 1 مكتب للموظفين 13 -2ك/

 ذكور واناث 18 9 2 وحدات صحية 11 -2ك/

  383   المجموع

  



 

 

  

     
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
التوسعة والتحديث                                                                على االستشاري تأمين جميع ما يلزم من خدمات كهروميكانيكية ألعمال وحدة المعدات الكهروميكانيكية والطاقة :  *  

 المطلوبة لهذا المستشفى

 
 الخدمات الكهروميكانيكية -س

 المساحة الكلية المساحة الكلية المساحة عدد الفراغات الوظيفة الرقم

  23 23 1 غرفة مولد 1

  23 23 2 غرفة كهرباء 2

  83 83 1 غرفة بويلر 0

  23 23 1 غرفة ديزل 2

  123 13 2 غرفة غازات الطبية  5

  500   المجموع

 
 

 عمل  دراسة لوحدة االكسجين القائمة والغازات الطبية وبيان مدى االستفادة منها*   
 
 تامين غرف حراسة للبوابات الرئيسية والفرعية     *
 

 
 الخدمات الكهروميكانيكية -س

 المساحة الكلية المساحة الكلية المساحة عدد الفراغات الوظيفة الرقم

  11 11 1 غرفة حارس 1

  12 12 1 منامة 2

  0 0 1 مطبخ 0

  9 9 1 وحدة صحية 2

  40   المجموع

 
 
   

وباالعداد  جميع هذه المتطلبات استرشادية وليست نهائية وعلى االستشاري تامين جميع ما يلزم من خدمات لكافة االقسام مالحظة : 
وأية متطلبات أخرى الزمة تظهر أثناء اعداد الدراسات سواء من قبل الكافية  وحسب المعايير العالمية لتصميم المستشفيات 

المستشار أو صاحب العمل لتحقيق الخدمات الصحية وحسب المعايير العالمية في تصميم المستشفيات وحسب ما يتطلبه 
ءا اليتجزأ من متطلبات المشروع األساسية وال يحق للمستشار تقديم اية مطالبات مالية الوضع العام للمستشفى وتعتبر جز

    مقابل هذه االعمال.
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 العطاءات الحكومية المحالة   -(    1جدول رقم ) 

 
 

 عليه كما هو مبين أدناه : بئة حجم التزام المكتب عن العطاءات الحكومية المحالةبهذا العطاء تع ينالمشارك المكاتب والشركات الهندسية واالستشاريةيطلب من جميع 
 

  تاريخ إنجاز العمل المتوقع
مدة العطاء 
 األصلية

 
 تاريخ المباشرة

 
أسم 
صاحب 
 العمل

 
 نسبة حجم االلتزام الحالي بالدينار

 
 رقم وأسم العطاء

 
 الرقم

نسبة اإلنجاز     
 لتاريخه

   يمتصم إشراف كليهما

          

          

          

          

          

 
 

 مالحظات:
 بالكامل مسئوليتهاأشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل                           كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضاً للرفض      -
  .يحات أخرى يكيي   يمكن إرفا  صإذا كان النموذج ال  -

 لميوض بالتوقيع :ا أسم                                
 التوقيــــع والخاتم :                                                      

 
 

  



 

40 
 االميرة ايمان معدي/محافظة البلقاءمستشفى مشرو  توسعة وإعادة تأهيل 

 

 

 

 

 الو ع الماسسي   -(    2جدول رقم ) 
أو تركوا  يان أسماء الشركاء الذين التحقواأدنا  والمتعلق بالو ع الماسسي مع ب بهذا العطاء تعبئة النموذج المبين ينشاركالم المكاتب والشركات الهندسية واالستشاريةيطله من جميع 

 المكته
أسماء الشركاء الذين التحقوا  تاريخ االلتحاق

 بالشركة أو بالمكته
أسماء الشركاء الذين تركوا الشركة أو  تاريخ الترك أسباه الترك

 المكته
 الرق  الشركاء بتاريخ آخر تعديل أسماء

       

       

       

       

       

       

       

       

 -مالحظات :
   بالكامل مسئوليتهااشهد أن المعلومات المبينة أعال  صحيحة ودقيقة وأتحمل                              ترفق شهادات السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للشركاء الجدد . -0
 سم المفو  بالتوقيع :ا                  ترفق شهادة من نقابة المهندسين ووزارة الصناعة والتجارة بأسماء الشركاء عند التأهيل  -2

 التوقيـــع والخاتم :                                         وبأسماء الشركاء حاليا  . 
 المقدم منا معر ا  للرف  . كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العر   -3



 

40 
 االميرة ايمان معدي/محافظة البلقاءمستشفى مشرو  توسعة وإعادة تأهيل 

 

 

 

 

 راساء االختصاص ومساعديهم   -(    3جدول رقم ) 
بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدنا  والمتعلق  براساء االختصاص ومساعديهم الحاليـين والذين تركوا العمل وبيان  ينالمشارك المكاته والشركات الهندسية واالستشاريةيطله من جميع 

 لتي جرت عليهم منذ آخر تأهيل خاص بكل منهمالتعديالت ا
تاريخ الترك إذا  أسباه الترك

 تغير أي منهما
 أسم رئيس االختصاص والمساعد

 بتاريخ آخر تعديل
أسم رئيس االختصاص والمساعد  تاريخ االلتحاق

 الحالي
 الرقم االختصاص

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 -مالحظات :
 بالكامل  مسئوليتهاأشهد أن المعلومات المبينة أعال  صحيحة ودقيقة وأتحمل                               ترفق شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للكوادر الجديدة بعد آخر تأهيل.  -5
  ماء المهندسين .ترفق شهادة من نقابة المهندسين باالختصاصات وأس -2

 أسم المفو  بالتوقيع :
   التوقيـع والخاتــم  :                                   كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العر  المقدم منا معر ا  للرف  .  -1


