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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 
 الخاص (99/9109  ) رقـ    المركزم ركط دعكة العطاء ش

  بإعداد  الدراسػػات كالتصاميػـ ككثػائؽ العطػاء
  الحككمي مستشفى معاف تكسعةلمشركع 

 مستكدعات( بنؾ الدـ، ،،عناية مركزة،اجنحة مرضى)عيادات خارجية
 

فػي  )أ(األكلػىبالفئػة  لشػركات االستشػارية المؤىمػة لػدل دائػرة العطػاءات الحككميػةتدعى المكاتب اليندسية كا :/أأكال
 .ييف  لممشاركة بيذا العطاءمجاؿ األبنية كالمصنفة لدل نقابة الميندسيف األردن

فػي التقػدـ ليػذا العطػاء أف يككنػكا قػد قػامكا باعػداد كتجييػز مخططػات  يشترط في المناقصػيف الػذيف يروبػكف   ب:
بمسػاحة ال  (مسػتكدعات،عناية مركزة،اجنحة مرضى،عيادات خارجية) لمشاريع تتضمفككثائؽ عطاء تنفيذ 

ضػػمف )مشػػاريع انشػػاء مستشػػفيات ك/اك تكسػػعة كتحػػديث مستشػػفيات  كذلػػؾ (9ـ1115)تقػػؿ عػػف 
تمؿ عمػػى متطمبػػات كظيفيػػة مشػػابية لممتطمبػػات الكظيفيػػة ليػػذا المشػػركع أقسػػاـ مستشػػفيات تشػػقائمػػة ك/اك 

 . قة مف صاحب العمؿ )المالؾ( لممشركعد  يتـ ارفاؽ معززات تثبت ذلؾ مصعمى أف المبينة اعاله (
 

 في مرحمة التقييـ الفني  أعاله (ستبعد ام عرض ال يحقؽ الشركط )بسكؼ يمالحظة: 
 
 ؿػكصؼ العم ثانيان:

 لعمؿ عمى ما يمي :مؿ اتيش
تكسػػعة مستشػػفى معػػاف الحكػػكمي لمشػػركع إعػػداد الدراسػػات كالتصػػاميـ ككثػػائؽ عطػػاء التنفيػػذ       

مػع كافػة الخػدمات الكيركميكانيكيػة  مستكدعات(بنؾ دـ،،عناية مركزة،اجنحة مرضى،)عيادات خارجية
متطمبػات االسترشػادية عمػى اف يػتـ تحقيػؽ ال( 9ـ 6111بمساحة ال تقؿ عف )ا المشركع الالزمة ليذ

المقترحة المرفقة كأية متطمبات أخرل الزمة لمخدمات الصحية كحسب ما تتطمبو المكاصفات كالمعايير 
 العالمية لتصميـ المستشفيات.

كيشمؿ العمؿ ايضا اعداد كتجييز كافة المخططات ككثائؽ عطاء التنفيذ لالعماؿ المعماريػة 
ة الطبيػػػة كانظمػػة التدفئػػة كالتيكيػػػة كالتكييػػؼ كالغػػازات الطبيػػػة كاالنشػػائية كالكيركميكانيكيػػة كاالجيػػز 

كانظمة انذار كاطفاء الحريؽ كنظػاـ مراقبػة الكػاميرات كاالخػالء الصػكتي كالنػداء االلػي كانظمػة االنػارة 
باالضػػافة الػػى اعمػػاؿ المكقػػع العػػاـ مػػف سػػاحات  (colour-scheme)كالحاسػػكب كالخطػػة المكنيػػة 

الصحي كتصريؼ مياه كاعماؿ الصرؼ القائمة كالمقترحة كاالسكار اد الالزمة كمكاقؼ لمسيارات باالعد
 .االمطار ، باالضافة الى كؿ ما ىك ضركرم النجاز العمؿ عمى اكمؿ كجو
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 مالحظات : 
  . جميع المتطمبات كالمقترحات الكاردة ىي استرشادية كليست نيائية 

 كأية أعماؿ تمييدية لتغطية تكاليؼ إزالة  زيارات المكقع  تككف أسعار االستشارم الكاردة في االتفاقية شاممة
 العكائؽ كالدخكؿ إلى المكقع لتنفيذ أعماؿ الدراسات المساحية كأعماؿ استطالع المكقع.

   نمػػا زيػػادة كميػػات كبحاجػػة إلػػى مكافقػػة صػػاحب العمػػؿ  زيػػادة المسػػاحات التصػػميمية ال يعتبػػر أمػػران تغييريػػان كام
 (.6/6/9106تاريخ  66/0/94945المرحمة األكلى كحسب التعميـ الصادر رقـ )الخطي ػة )الكزير( بعد 

  عمػػى المستشػػار تقػػدير المسػػاحات الالزمػػة لمتطمبػػات المشػػركع المقترحػػة المرفقػػة كأيػػة متطمبػػات أخػػرل الزمػػة
تظيػػر أثنػػاء اعػػداد الدراسػػات سػػكاء مػػف قبػػؿ المستشػػار أك صػػاحب العمػػؿ لتحقيػػؽ الخػػدمات الصػػحية كحسػػب 

ير العالمية في تصميـ المستشفيات كحسب ما يتطمبو الكضع العاـ لممستشفى كتعتبر جػزءا اليتجػزأ مػف المعاي
 متطمبات المشركع األساسية كال يحؽ لممستشار تقديـ اية مطالبات مالية مقابؿ ىذه االعماؿ.

  ايػػة مخططػػات عمػػى المستشػػار تقػػديـ مخططػػات كافيػػة كشػػاممة لكافػػة اعمػػاؿ االجيػػزة الطبيػػة كالفػػرش الطبػػي ك
 اخرل الزمة.

  عػداد كتقػديـ مخططػات لممبػاني كالمنشػات  (as built)عمى االستشارم الكشؼ عمى كافة المبػاني القائمػة كام
القػائـ كحسػب ممحػؽ العقػد معػاف )النسػائية كالتكليػد( المطمػكب تكسػعتيا كتحػديثيا ضػمف مستشػفى القائمة 

جػػراء أم 9حػػؽ العقػػد رقػػـ )كذلػػؾ ضػػمف اعمػػاؿ المرحمػػة االكلػػى الػػكاردة فػػي مم (4) ( مػػف ىػػذه االتفاقيػػة كام
باالضػافة الػى ايػة عمى المساقط االفقية كالكاجيات القائمة اثناء اعداد الدراسات إف لػـز ذلػؾ تعديالت الزمة 

 كتعتبر ىذه األعماؿ مشمكلة بأسعار العطاء.تعديالت يتطمبيا العمؿ 

 كالتكسػػعة كالتعػػديالت المعماريػػة مػػة لالضػػافات تقػديـ تقريػػر كشػػؼ حسػػي بخصػػكص مػػدل تحمػػؿ المبػػاني القائ
 المطمكبة كعمؿ الفحص االنشائي لممباني القائمة اف تطمب العمؿ ذلؾ .

  تكػػكف مػػف مسػػؤكلية االستشػػارم الحصػػكؿ عمػػى النسػػخ الحديثػػة مػػف مخططػػات االراضػػي كالتنظيمػػي كسػػند
 التسجيؿ كمخطط المكقع كالترسيـ .

 لمعنية لتثبيت حػدكد االرض المقػاـ عمييػا المستشػفى القػائـ مػف خػالؿ عمى االستشارم التنسيؽ مع الجيات ا
 )دائرة االراضي،البمدية المعنية، كزارة الصحة( كبالتنسيؽ مع مساحي ىذه الكزارة.

 لغايػػات تصػػديؽ المخططػػات  مػػف مسػػؤكلية االستشػػارم الحصػػكؿ عمػػى المكافقػػات االكليػػة مػػف البمديػػة المعنيػػة
 حقا مف قبؿ المالؾ.كالسير باجراءات الترخيص ال

  تككف االعماؿ التالية مف التزامات المستشار التعاقدية كمشمكلة باسعار العطاء كتشػمؿ قيػاـ المستشػار بػدفع
 كافة الرسـك كالمصاريؼ كالتكاليؼ كالضرائب ..الخ المترتبة عمى ذلؾ ،حيث يقـك صاحب العمؿ باصدار

 -المخاطبات الالزمة لمجيات صاحبة العالقة: 

مراجعػػػة الجيػػػات المختصػػػة لمحصػػػكؿ عمػػػى سػػػندات التسػػػجيؿ كالمخططػػػات التنظيميػػػة لقطػػػع األراضػػػي  -0   
كالبيانػات التغييريػػة كاالحػداثيات كالتأكػػد مػػف حػدكث أيػػة افػرازات حديثػػة أك تغييػػرات تنظيميػة عمػػى القطػػع 

 المالؾ .كالسير باجراءات التحكيؿ مف افرازات دائمة اف كجدت مع التأكد اف سند التسجيؿ باسـ 
تثبيت حدكد قطعة األرض عمى الكاقع كمػف خػالؿ مسػاح مػرخص كتقػديـ تقريػر المسػاح المتعمػؽ بػذلؾ  -9

 بحيث يككف مصدؽ مف دائرة األراضي كالمساحة .
مراجعػػػة الجيػػػات التنظيميػػػة فيمػػػا يخػػػص أم إجػػػراءات تتعمػػػؽ بقطعػػػة األرض مػػػف حيػػػث تعػػػديؿ صػػػفة  -6

ك أيػػة اقتطاعػػات الزمػػة كالحصػػكؿ عمػػى اخػػر التعػػديالت عمػػى اإلسػػتعماؿ ك/اك تكحيػػد قطػػع األرض ك/ا
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

القطع اف كجدت سكاء )تخصيص مشػاريع،طريؽ ...( اك احػداث شػارع ،طريػؽ اك تعػديؿ مسػار )شػارع 
 اك طريؽ(،شامال تقديـ كافة الخدمات اليندسية كالمساحية كالمخططات الالزمة .

مػػػػع تثبيػػػػت كافػػػػة المنشػػػػ ت كاألبنيػػػػة  شػػػػركعلمم لممكقػػػػع المقتػػػػرحالقيػػػػاـ بأعمػػػػاؿ الرفػػػػع المسػػػػاحي  -4
كالخػػػػػدمات القائمػػػػػة مػػػػػف أعمػػػػػدة كيربػػػػػاء كككابػػػػػؿ أرضػػػػػية أك ىكائيػػػػػة كخطػػػػػكط تصػػػػػريؼ الصػػػػػرؼ 
 الصػػػحي كحفػػػر التفتػػػيش كعبػػػارات قنػػػكات تصػػػريؼ ميػػػاه األمطػػػار كمجػػػارم السػػػيكؿ كاالشػػػجار بكافػػػة

ة لمػػػػتمكف مػػػػف اتخػػػػاذ انكاعيػػػػا كتحديػػػػد نكعيػػػػا كعمرىػػػػا كالمخاطبػػػػة بشػػػػأف االشػػػػجار الحرجيػػػػة المعمػػػػر 
  االجراءات الالزمة.

 الحصكؿ عمى بركفايالت الشكارع المحيطة بالقطع العتمادىا في التصاميـ.-5
 التنسيؽ مع الجيات المعنية اليصاؿ الخدمات ) مياه, صرؼ صحي, كيرباء كويره لممكقع( . -6
مف المديرية العامو لمدفاع المػدني مرخصة يتطمب مصادقة الاذا كاف تاريخ انشاء األبنية القائمة كوير  -7

يجػػب عمػػى االستشػػارم مراجعػػة المديريػػة العامػػة لمػػدفاع المػػدني  كالكشػػؼ عمػػى ىػػذه المبػػاني كاعػػداد 
 .المخططات كالكثائؽ الالزمة العادة تأىيميا لتحقيؽ متطمبات الدفاع المدني ليا لغايات الترخيص

ديػػة لمكصػػكؿ الػػى المكقػػع مػػف تمييػػد كشػػؽ ممػػر أعمػػاؿ اسػػتطالع المكقػػع تشػػمؿ جميػػع االعمػػاؿ التميي-8
لكصكؿ اليات فحص التربة مع ما يمـز مف عمؿ فتحات باال سكار .... الخ كايػة اعمػاؿ تمييديػة الزمػة 
لتسييؿ كصكؿ اليات فحص التربة لممكاقع المحددة النجاز العمؿ كحسػب االصػكؿ ،كاعػادة الكضػع الػى 

 ما كاف عميو.
قػػع مػػع المناقصػيف خػػالؿ زيػارة المكقػػع ككػػذلؾ فػي المجػػاف المعػدة لتسػػميـ المكقػػع المشػاركة فػػي زيػارة المكا-9

لممشػػركع مػػف حيػػث )االحػػداثيات، النقػػاط المرجعيػػة ، الحػػدكد كايػػة امػػكر اخػػرل الزمػػة ( لممقػػاكؿ عنػػد 
 المباشرة بأعماؿ التنفيذ.

لطمب منو ذلؾ كبالتنسيؽ مف مسؤكلية االستشارم الكشؼ عمى المكقع أثناء مرحمة التنفيذ في حاؿ تـ ا-01
 مع جياز االشراؼ كالميندس المفكض المتابع .

 ( 4/011/0/69864االلتزاـ بتعميـ معػالي كزير االشغاؿ العامة كاالسػػكاف الػػػػػكارد بمكجػب كتػابو رقػـ) -00
المتضػػمف ضػػركرة تضػػميف مخططػػات ككثػػائؽ عطػػاءات التنفيػػذ لكافػػة مشػػاريع  09/7/9106تػػاريخ  

 التي يتـ اعدادىا مايمي : االبنية
 صكرة حديثة عف كؿ مف سند التسجيؿ كمخطط االراضي كمخطط المكقع التنظيمي    -
 البياف التغييرم كاحداثيات نقاط حدكد قطعة ارض المشركع .   -
 النقاط المرجعية العماؿ الرفع المساحي.   -
 .بركفيالت الشكارع القائمة المحيطة المكقع  قيد الدراسة   -

اف يقـك االستشارم بتعديؿ كافة المخططات اليندسية كجػداكؿ الكميػات بحيػث تتضػمف ايػة مسػتجدات    -09
عمى المكقع قاـ بيا المالؾ في الفترة الزمنيػة مػف اعػداد الدراسػات كالتصػاميـ الػى طػرح عطػاء التنفيػذ 

 الم مشركع مف مشاريع العطاء مكضكع البحث .  
  ( يكما تقكيميا شامال مراجعات صاحب100تفاقية )مدة العمؿ المحددة لل   -60

 
  معاف/محافظة  معاف الحككميسيتـ عمؿ التكسعة ضمف حـر المكقع العاـ لمستشفى  
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 كصؼ الخدمات اليندسية  ثالثا":
( كاجبػػػات االستشػػػارم أثنػػػاء مراحػػػؿ الدراسػػػات كالتصػػػميـ لمشػػػاريع األبنيػػػة 9حسػػػب ممحػػػؽ االتفاقيػػػة رقػػػـ ) 

 رفقة معيا لمعطاء .كالمتطمبات الم
 

 طريقة تقديـ العركض  رابعان":
ػػػف العػػرض الفن ػػػي مػػع الكثػػائؽ كيكتػػب عميػػو  تقػػدـ العػػركض فػػي مغمفػػيف مغمقػػيف كمنفصػػميف، أحػػدىما يتضم 

عمى العرض المالي كيكتب عميو "العػرض المػالي"، كيػتـ كضػع المغمفػيف فػي  يحتكم"العرض الفن ػي" كالمغمؼ اآلخر 
يكتػػب عمػػى ىػػذا المغمػػؼ )خػػدمات ىندسػػية إلعػػداد الدراسػػات كالتصػػاميـ ككثػػائؽ عطػػاء التنفيػػذ مغمػػؼ ثالػػث مغمػػؽ ك 

 .معاف/محافظة  معاف الحككميكتحديث مستشفى لمشركع تكسعة 
 

 -الػعػرض الفنػ ػي : (4-0)
 

عنايػػػػػػة مركزة،اجنحػػػػػػة عيػػػػػػادات خارجية،تتضػػػػػػمف )يطمػػػػػػب مػػػػػػف االستشػػػػػػارم تسػػػػػػمية مشػػػػػػاريع  
( كذلػػػػػؾ ضػػػػػمف )مشػػػػػاريع انشػػػػػاء مستشػػػػػفيات ك/اك 9ـ1115)مرضػػػػى( بمسػػػػػاحة ال تقػػػػػؿ عػػػػػف 

تكسػػػػعة كتحػػػػديث مستشػػػػفيات قائمػػػػة ك/اك أقسػػػػاـ مستشػػػػفيات تشػػػػتمؿ عمػػػػى متطمبػػػػات كظيفيػػػػة 
مشػػػػابية لممتطمبػػػػات الكظيفيػػػػة ليػػػػذا المشػػػػركع المبينػػػػة اعػػػػاله ( بحيػػػػث تكػػػػكف الخبػػػػرة مكثقػػػػػة 

اؽ معػػػززات تثبػػػت مػػػف "صػػػاحب العمػػػؿ عمػػػى أف يػػػتـ ارفػػػككصػػػؼ لممشػػػركع بػػػػشيادة بالمسػػػاحة 
 ذلؾ مصد قة مف صاحب العمؿ )المالؾ( لممشركع 

 
 ( ب/أكال )فػػػػػي بنػػػػػد  ككمػػػػػا ىػػػػػك كارد كيسػػػػػتبعد أم عػػػػػرض ال يحقػػػػػؽ ىػػػػػذا الشػػػػػرط 

 .اعاله
 

 -يجب أف يشتمؿ العرض المالي عمى : (4-9)
 ( .0تقديـ العرض المالي عمى النمكذج المخصص في اتفاقية الخدمات اليندسية )ع    -
أف تككف األسعار الكاردة في العرض المالي شاممة ألية رسكـ أك ضػرائب نتيجػة العمػؿ     -

  بما فييا الضريبة العامة عمى المبيعات في االتفاقية
عمػػى المنػػاقص تقػػديـ نسػػخة الكثػػائؽ األصػػمية كاممػػة كبحيػػث تكػػكف مكقعػػة منػػو كمختكمػػة بخػػاتـ     (4-6)

  .المكتب
 رم تعبئػػة نمػػكذج شػػيادة مطابقػػة رؤكسػػاء االختصػػاص المرفػػؽ مػػع الكثػػائؽ يطمػػب مػػف االستشػػا(    4-4)

 . الماليكالتكقيع عميو كختمو بخاتـ المكتب كارفاقو مع العرض 
عػػف أم تغييػػر  المركزيػػة يطمػب مػػف المكاتػػب اليندسػػية كالشػركات االستشػػارية تبميػػا دائػػرة العطػاءات (4-5)

أم عطػػاء مػػف عطػػاءات الخػػدمات اليندسػػية  يطػػرأ عمػػى ككادرىػػا الفنيػػة الرئيسػػية بعػػد شػػراء كثػػائؽ
 كبخالؼ ذلؾ سيتـ حرماف المكتب اليندسي أك الشركة االستشارية مف المشاركة بالعطاء .
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كسػتعاد الشػركات االستشػارية  أكالمقدمة مف المكاتػب اليندسػية المؤىمة يتـ فتح العركض المالية  (4-6)
تقػرر لجنػة كالتػي   ( أعػالهبكال:)أفي البند  لـ تحقؽ الشرط الكاردالعركض المالية التي 

 .مغمقة كاعادتيا ألصحابياعدـ فتحيا المختصة  العطاءات

يطمب مف االستشارم تضميف كثائؽ العطاء البنػكد الالزمػة العمػاؿ السػالمة العامػة كاألمػف كحمايػة  (4-7)
مة البيئة كتحديدىا كالتأكيد مف خالؿ كثائؽ العطػاء عمػى أف يقػكـ المقػاكؿ بجميػع أعمػاؿ السػال

العامة كاألمف كحماية البيئة ككضع االسيجة كاإلشارات التحذيرية لممشاريع عمػالن بأحكػاـ المػكاد 
 مف عقد المقاكلة لممشاريع اإلنشائية  0-64ك  09-0

 (0الشركط الخاصة التفاقية الخدمات اليندسية العػداد الدراسػات كالتصػاميـ ككثػائؽ العطػاء )ع (4-8)
ة باالتفاقية كأف ما يرد في ىذه الشركط مف إضافات أك تعػديؿ تعتمد الشركط التالية كشركط خاص

عمى مكاد الشركط العامة التفاقية الخدمات اليندسية يعتبر سائدان كيؤخذ بو بالقدر الذم يفسػر أك 
يضيؼ أك يعدؿ عمى تمؾ المكاد كقػد اعتمػدت نفػس أرقػاـ مػكاد الشػركط العامػة التفاقيػة الخػدمات 

 اليندسية . 
عطػاء الالدراسػات كالتصػاميـ ككثػائؽ  إلعػدادالخاصة التفاقية الخدمات اليندسػية  مرفؽ الشركط (4-9)

( كعمى االستشارم التقيػد بمػا جػاء فييػا كبخاصػة 99( كرقـ )0( كالمتعمقة بتعديؿ المكاد رقـ )0)ع
 ( .6( كممحؽ رقـ )5ممحؽ رقـ )

الدراسػػات  إلعػػدادية يطمػػب مػػف االستشػػارم التقيػػد بالشػػركط الخاصػػة التفاقيػػة الخػػدمات اليندسػػ  (4-01)
 -( كالمتضمنة )المرفقة مع كثائؽ العطاء( :0كالتصاميـ ككثائؽ العطاء )ع

 التعاريؼ -( 0تعديؿ المادة  ) -أ 
 أحكاـ عامة  -( 99تعديؿ المادة )  -ب 
 ( إقرار متعمؽ بالدفعات األخرل 5ممحؽ رقػػػـ )  -ج 
 عة( إقرار متعمؽ بالدفعات الممنك  6ممحؽ رقػػػـ )  -د 

  ك/أك  عمى المناقص أف يككف سعره شامالن لكافة الرسـك كالضرائب كالضماف االجتماعي كأية رسـك  (4-00)
 .ضرائب أخرل 

رسػاؿ    (4-09) عمى المنػاقص القيػاـ بتكميػؼ األجيػزة الفنيػة بالكاجبػات كالمسػؤكليات المناطػة بيػا خطيػان كام
 . صاحب العمؿنسخة مف ىذا التكميؼ إلى 

ف يػػػتـ إحالػػػة العطػػػاء عمػػػى االستشػػػارم الػػػذم يفقػػػد تأىيمػػػو الصػػػادر بمكجػػػب تعميمػػػات تأىيػػػؿ لػػػ  (4-06)
أك يصػػػػدر بحقػػػػو قػػػػرار بالحرمػػػػاف مػػػػف  0996المكاتػػػػب اليندسػػػػية كالشػػػػركات االستشػػػػارية لسػػػػنة 

المشػػػػاركة بالعطػػػػاء خػػػػالؿ الفتػػػػرة مػػػػا بػػػػيف تاريػػػػػخ إعػػػػالف طػػػػرح العطػػػػاء كتػػػػاريخ قػػػػرار اإلحالػػػػة ،  
المػػػػالي المقػػػػدـ مػػػػف االستشػػػارم مػػػػف المشػػػػاركة بالعطػػػػاء ،   العػػػرضبعد كبنػػػاءن عميػػػػو سػػػػكؼ يسػػػػت

دكف أف يكػػػػػػكف لالستشػػػػػػارم الحػػػػػػؽ بػػػػػػاالعتراض أك بػػػػػػالرجكع عمػػػػػػى صػػػػػػاحب العمػػػػػػؿ أك دائػػػػػػرة 
 بأم مطالبة مالية أك قانكنية.المختصة العطاءات 

في مجاؿ اعداد عمى اإلستشارم أف يكثؽ جميع المشاريع المقدمة كخبرات متخصصة لمكادر الفني ( 4-04)
 .ليتـ اعتماده اصكليا الدراسات كالتصاميـ ككثائؽ العطاء
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كافػة المشػاريع المقدمػة كخبػرات لممكتػب  أك صػاحب العمػؿعمى اإلستشارم أف يكثؽ مف المالؾ        (4-05)
 .كلف يتـ اعتماد ام خبرة وير مكثقة حسب االصكؿ

ف يترتب عف ىذا اإللغاء أية مطالبات يحؽ لصاحب العمؿ إلغاء العطاء دكف إبداء األسباب كبدكف أ(  4-06)
 مالية أك قانكنية ألم مف المشاركيف بالعطاء .

 -يجب عمى االستشارم تعبئة الجداكؿ التالية :  (  4-07)
 1العطاءات المحالة ( 0مرفؽ جدكؿ رقـ ) أ.  
 1الكضع المؤسسي (  9مرفؽ جدكؿ رقـ )  ب.
 . دييـ رؤساء االختصاص كمساع(  6مرفؽ جدكؿ رقـ ) ج. 

عمػػى االستشػػارم أف يأخػػذ بعػػيف االعتبػػار أف تسػػمية أم فػػرد مػػف أفػػراد الجيػػاز الفنػػي الػػدائـ العامػػؿ    (4-08)
لديو في المكتب الػداعـ لممشػركع مكضػكع العطػاء ىػك بمثابػة إقػرار منػو بػااللتزاـ الكامػؿ باسػتمرارية 

اؿ أم مػنيـ إال  فػي حػاالت الضػركرة ىؤالء األفراد بالعمؿ لديو طكاؿ مدة العطاء كلف يقبؿ منو اسػتبد
القصكل ككفقان لقناعة صػاحب العمػؿ كمكافقتػو الخطيػة عمػى أف يكػكف البػديؿ مطابقػان تمامػان ل صػيؿ 

 .المستبدؿ
العمؿ كعمى ضكء  المستشار أك مدير المشركع إلنجاز  كفاءة(   يحؽ لصاحب العمؿ اذا تبيف لو عدـ 4-09) 

أف يطمب تغير مدير المشركع المسمى قبؿ االنتقاؿ لممرحمة الثانية أك ما تـ تقديمو لممرحمة األكلى 
إنياء االتفاقية مع المستشار اذا استمر في تقديـ عمؿ بمستكل وير مناسب كحسب شركط 

 االتفاقية خالؿ المرحمة الثانية. 
                                 قيع نيابة عف يتكجب أف يتـ التكقيع عمى كافة الكثائؽ المقدمة مف قبؿ الشخص المفكض بالتك  (  4-91)

 االستشارم كاف تككف ىذه الكثائؽ مختكمة بالخاتـ الرسمي لالستشارم .
 

 كما يطمب مف االستشارم اف يكضح في عرضو ما يمي:
 اسـ المشركع .  -
 اسـ صاحب العمؿ  -
 بة مشاركتو بذلؾ( كنس الميندسكصؼ مفصؿ لممشركع كمككناتو )نكع الخدمات التي قدميا  -
 مدة الدراسة حسب العقد كأم تمديدات رسمية لممدة كأسباب ىذه التمديدات . -
 تاريخ البدء بالدراسة كتاريخ إنجازىا . -
 بدالت األتعاب التي تقاضاىا االستشارم . -
 الكمفة التقديرية لتنفيذ المشركع . -
 القيمة النيائية لتنفيذ المشركع ) إف أمكف ( . -
 سـ الجية التي قامت باإلشراؼ عمى تنفيذ المشركع .ا -
 اسـ المقاكؿ المنفذ لممشركع  . -
 أم معمكمات أخرل يرل االستشارم أنيا ضركرية . -
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 -مالحظػػػػػػة:

عمػى اف يكػكف جميػع افػراد  يطمب مف االستشارم تقديـ أسماء كمؤىالت الجياز الفنػي المبػيف تاليػان  -أ -
   (hospital planner) كتػب باسػتثناء مينػدس معمػارم تخصػص ىػذا الجيػاز مػف ضػمف كػادر الم

 كخبير االجيزة الطبية
عمى االستشارم الذم عميو العطاء االلتزاـ بتسمية الكػادر الفنػي الػكارد أدنػاه كتقػديـ كافػة الخبػرات   -ب  -

ي ال المشػػاريع ويػػر المكثقػػة ك/ أك التػػالمطمكبػػة لمكػػادر الفنػػي كعمػػى اف تكػػكف ىػػذه الخبػػرات مكثقػػة) ك 
 عتمػدال ت(مػف حيػث اإلثبػات أك نػكع ىػذه الخبػرة العطػاء  المكمفة بتدقيؽ مراحؿ أعمػاؿمجنة التقتنع بيا 

كعمػػى االستشػػارم تسػػمية ىػػذا الكػػادر ليػػتـ اعتمػػاده اصػػكليا مػػف قبػػؿ الكػػكادر الفنيػػة فػػي كزارة االشػػغاؿ 
 .كسيتـ طمب استبداؿ أم فرد مف الكادر الفني الذم ال يحقؽ الشركط أدناه، العامة كاالسكاف

تصػػميـ ة فػػي مجػػاؿ متخصصػػاستشػػارية شػػركة لعطػػاء تسػػمية عمػػى االستشػػارم الػػذم أحيػػؿ عميػػو ا  -ج -
 medical planning & equiments) تلمكاصػفاكالتخطيط الطبػي كا ةػػػػػػػاالجيزة الطبيع ػػػػػػػػػكتكزي

specifications) عمى اف يتـ ارفاؽ السيرة الذاتية لمشركة متضمنة الخبرات المتخصصة لمشركة. 
 

 ( عددٌخ15)ػبهددخ ت رمدد  ػددي :  ثخجشح(hospital planner) رخصدد  هٌِددذط هؼوددبس  -1 

عددٌْاد ّاى يكددْى لددذ ػودد   ددي  (11) ت رمدد  ػدديّخجددشٍ  ددي هتددبم رصددوين الوغزشددفيبد 

األثٌيخ الوزخصصخ الوشبثِخ لوزطلجبد الؼطبء هْضْع الجحد  الزخطيظ لوششّػيي  ي هتبم 

ّيغوح ثبلزؼبلذ هغ هٌِذط هدي خدبس   ، عشيشا (151))هغزشفيبد( ّثؼذد اعشح ت يم  ػي 

 كزت ػلى اى يزن رغويزَ ّاس بق خجشارَ.الو

 

( عدددٌخ  دددي الزصدددوين 15سئددديظ الفشيدددك )هٌِدددذط هؼودددبس  ) خجدددشح ػبهدددخ ت رمددد  ػدددي ) -2

ّالزخطددددديظ الوؼوددددددبس  هٌِدددددب خجددددددشح  دددددي الزصددددددوين لوشدددددشّػيي  ددددددي هتدددددبم األثٌيددددددخ 

الوزخصصدددددددخ الوشدددددددبثِخ لوزطلجدددددددبد الؼطدددددددبء هْضدددددددْع الجحددددددد  )هغزشدددددددفيبد، ٌبدق( 

  2م (1115)    ػي ثوغبحخ اجوبليخ ت رم

 
( عٌْاد ّخجشح  ي الزصوين اإلًشبئي لألثٌيخ 15خجشح ػبهخ ت رم  ػي ) -هٌِذط هذًي : -3

ػلى اى رزضوي خجشاد  ي الزصوين اإلًشبئي لوششّػيي هشبثِيي هي حي  

 .الوغبحخ 
 

 

 

خجيش  ي هتبم الزصوين الذاخلي ّالذيكْس حبص  ػلى هؤُ  ػلوي )ثكبلْسيْط(  ي  -4

عٌْاد  ي الزصوين  11اللخ ثبلوتبم الوطلْة ّثخجشح ػبهخ ت رم  ػي رخص  رّ ػ

الذاخلي ّالذيكْس ػلى اى رزضوي خجشاد الزصوين لوششّػيي هشبثِيي ّيغوح ثبلزؼبلذ هغ 

 هٌِذط ديكْس هي خبس  الوكزت ػلى اى يزن رغويزَ ّاس بق خجشارَ .  

 

خجشح هزخصصخ  ي رصوين ( عٌخ 15ّثخجشٍ ػبهخ ت رم  ػي ) هٌِذط هيكبًيك : -5

( عٌْاد ّرمذين ّثبئك رثجذ ثأًَ  لبم ثإػذاد الذساعبد ّالزصبهين 7الوغزشفيبد ت رم  ػي)

ألػوبم الزذ ئخ ّالزكييف ّالصشف الصحي لوششّػيي راد هزطلجبد هشبثِخ لوزطلجبد 

 .  9ـ (1115))هغزشفيبد( ّأى ت رم  هغبحخ ك  هششّع ػي  الوششّع هْضْع الجح 

( عٌخ ّخجشح هزخصصخ  ي رصوين 15ٌِذط كِشثبء: ثخجشٍ ػبهخ ت رم  ػي )ه -6

( عٌْاد ّرمذين ّثبئك رثجذ ثأًَ  لبم ثإػذاد الذساعبد ّالزصبهين 7الوغزشفيبد ت رم  ػي)
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

لألػوبم الكِشثبئيخ لوششّػيي راد هزطلجبد هشبثِخ لوزطلجبد الوششّع هْضْع الجح  

 .9ـ (1115)هششّع ػي )هغزشفيبد( ّأى ت رم  هغبحخ ك  
 

( عدددٌْاد رزضدددوي 11هٌِدددذط ػمدددْد ّهْاصدددفبد ّكويدددبد : ثخجدددشح ػبهدددخ ت رمددد  ػدددي ) -7

خجدددشح  دددي حغدددبة الكويدددبد ّ ػدددذاد الؼمدددْد ّالوْاصدددفبد لوشدددشّػيي هشدددبثِيي لكددد  أّ 

دددشّع الؼطدددبء حتوًدددًبا ًّْػدددب )هغزشدددفيبد ثؼدددت هزطلجدددبد ( ّاى ت رمددد  هغدددبحخ كددد  هشا

 . 2م (1115)ػي 
 

                               

االجيزة الطبية كالتخطيط الطبي كالمكاصفات          تصميـ كتكزيع مجاؿ خجيش اجِضح طجيخ  ي   -8                           
( ّأى ) أػالٍ(هالحظخ ) هي الششكخ اّ الوكزت الوزخص  الز  رن رغويزَ ثوْجت الجٌذ )

م الوطلْة ثخجشح هزخصصخ ت يكْى حبص  ػلى هؤُ  ػلوي  ي رخص  رّ ػاللخ ثبلوتب

 عٌْاد ػلى اى يزن رغويزَ ّاس بق خجشارَ الوْثمخ . (11)رم  ػي 

 

خجيش  ي أػوبم الشجكبد )هي الششكخ اّ الوكزت الوزخص   دي هتدبم الشدجكبد( حبصد  ػلدى   -9

 ي رخص  رّ ػاللخ ثبلوتبم الوطلدْة ثخجدشح ػبهدخ ت رمد  ػدي  هؤُ  ػلوي )ثكبلْسيْط(

 -اى يدزن رغدويزَ ّاس دبق خجشاردَ هدغ رغدويخ هشدبسيغ هشدبثِخ )هغزشدفيبدعٌْاد ػلى  11

هؤعغددبد أّ كددشكبد هشدد لخ هددي لجدد  جِددخ راد اخزصددبة ّاحددذ( ّثوغددبحخ ت رمدد  ػددي 

 .2( م5111)
 

 العرض المالي: : خامسا
 .(ب)أكال :حققت الشرط الكارد في البند التي سيتـ فتح العركض المالية   (5-0)
   سيتـ تدقيؽ العركض المالية تدقيقان حسابيان حسػب االسػس المتبعػة مػع االخػذ  يؽ العركض المالية:اسمكب تدق(  5-9)

 بعيف االعتبار ما يمي:
اذا اكرد المناقص خصما جزئيا عمى اسعار بعض بنكد االعماؿ اك كميا عمى اجمػالي السػعر المقػدـ     5-9/0

  -حك االتي :منو اك كمييما سيتـ التعامؿ مع ىذا الخصـ عمى الن
 حاؿ قياـ المناقص باجراء الخصـ عمى المبالا االحتياطية يتـ تصحيح ذلؾ اصكليان.  - أ
اذا اكرد المناقص خصما عمى عرضو المالي كمبما مقطكع دكف تدكيف نسبة ىذا الخصـ   - ب

مف اجمالي قيمة العرض يتـ حسػاب نسػبة ىػذا الخصػـ كنسػبة مئكيػة مػف اجمػالي قيمػة 
 العرض المالي.

اكرد المناقص الخصـ المقدـ منو عمى عرضػو المػالي كنسػبة مئكيػة مػف قيمػة العػرض اذا  - ت
 دكف تدكيف قيمة ىذا الخصـ يتـ حساب قيمة ىذا الخصـ مف اجمالي عرضة المالي.

يجب اف تتطابؽ النسبة المئكية لمخصـ المقدـ مف المناقص مع قيمػة ىػذا الخصػـ الػكاردة  - ث
 في عرضو .

ة المئكيػة لمخصػـ المقػدـ مػف المنػاقص كبػيف قيمػة ىػذا الخصػـ اذا كرد تناقض بيف النسػب - ج
 يتـ االخذ بالقيمة االعمى ليذا الخصـ.

اذا اكرد المناقص زيادة جزئية عمى اسعار بعض بنكد االعمػاؿ اك كميػا عمػى اجمػالي السػعر المقػدـ  5-9-9
 -مف اك كمييما فسيتـ التعامؿ مع ىذه الزيادة عمى النحك االتي :
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

مبػػالا االحتياطيػػة الػػكاردة فػػي كثػػائؽ العطػػاء ويػػر خاضػػعة لمزيػػادة التػػي يػػدكنيا اف تكػػكف ال - أ
المناقص عمى عرضو كفي حاؿ قياـ المناقص بػاجراء الزيػادة عمػى المبػالا االحتياطيػة يػتـ 

 تصحيح ذلؾ أصكليا.
إذا أكرد المناقص زيادة عمى عرضػو المػالي كمبمػا مقطػكع دكف تػدكيف نسػبة ىػذه الزيػادة  - ب

قيمػػة العػرض يػتـ حسػػاب نسػبة ىػذه الزيػػادة كنسػبة مئكيػة مػػف إجمػالي قيمػػة  مػف إجمػالي
 العرض المالي.

اذا اكرد المناقص الزيادة المدكنة منو عمى عرضو المالي  كنسبة مئكية مف قيمة العػرض  - ت
 دكف تدكيف قيمة ىذه الزيادة يتـ حساب قيمة ىذه الزيادة مف اجمالي عرضو المالي.

المئكية لمزيادة المدكنة مف المناقص مع قيمة ىذه الزيػادة الػكاردة يجب اف تتطابؽ النسبة  - ث
 في عرضو.

اذا كرد تناقض بيف النسبة المئكية لمزيػادة المدكنػة مػف المنػاقص كبػيف قيمػة ىػذه الزيػادة  - ج
 يتـ االخذ بالقيمة األدنى ليذه الزيادة.

  سس كالشركط التالية سيتـ التعامؿ مع العركض المالية لممكاتب المؤىمة بتطبيؽ األ ( 5-6)
 :  سترتب األسعار االمقدمة مف االستشارييف ترتيبان تنازليان مف األكثر الى األقؿ 0
:  سيؤخذ السعر الكسطي ل سعار المقدمة  فإف كاف عدد االستشػارييف المتقػدميف فرديػان فسػيأخذ صػاحب 9

فيؤخػذ المتقػدماف الكسػط حسػب  التقديـ الكسط ىػك السػعر الكسػطي أمػا اذا كػاف عػدد المتقػدميف زكجيػان 
  1الترتيب كيككف صاحب التقديـ الكسط الثاني )األقؿ( ىك سعر الكسطي 

 % مف السعر الكسطي .61:  سيخرج مف التنافس كؿ مف يزيد أك يقؿ سعره عف 6
 :  يستخرج السعر المعدؿ مف األسعار الباقية كذلؾ بجمع ىذه األسعار كتقسيميا عمى العدد الباقي .4
%( األقػؿ مػف معػدؿ السػعر المبػيف فػي 01: سيحاؿ العطاء عمى أقؿ األسعار الذم يقع ضػمف حػدكد الػػ )5

( أعاله ، كفي حالة عدـ كجكد مثؿ ىذا السعر تتـ االحالة عمى السعر األدنى مباشرة بعد حدكد 4البند )
 ( أعاله .6)%( األقؿ حتى لك كاف صاحب ىذا السعر مف الذيف تـ استبعادىـ بمكجب البند 01)
( أعػاله تعنػي أف السػعر المسػاكم 5% األقؿ مف معػدؿ السػعر ( الػكارد فػي )01: إف عبارة )ضمف حدكد 6

 لمعدؿ السعر وير مشمكلة ضمف ىذه الحدكد .
 : إذا تعذر تطبيؽ المعادلة كفقان ليذه األسس تتـ اإلحالة عمى أقؿ األسعار المتقدمة لمعطاء .7
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 
 
 
 
 

 
 الحككمية العطاءاتر عاـ دائرة عطكفة مدي

 
  (9109/  99  )رقـ  عطػاءالمكضكع: ال

 ككثائؽ عطاء التنفيذ  الدراسات كالتصاميـ بإعدادالخاص 
 تكسعة مستشفى معاف الحككمي لمشركع 

 مستكدعات(بنؾ الدـ، ،عناية مركزة،اجنحة مرضى،)عيادات خارجية
 

 

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

نرغــب بالمشــاركة بال مــاع ملبــل، البحــث ب  ل ــنئلم ب ــحب ل ــائق ال مــاع ………….. 
عممًا بأن تأهيمنا لدى دائرة ال ماعات الحكلميـة ال زال  ـاريًا لنتحمـل كامـل الم ـؤللية تجـا  

 ذلك .
 

 ال نـــلان :
 :رقم الهاتف  
 رقم الفاكس :

 البريد االلكترلني:
 

 هذيًًًش الشًشكًًخ

 
 

 مالحظػة: يتـ تعبئة ىذه الصفحة كاعادتيا الى الدائرة بكاسطة البريد االلكتركني .
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 ( 0) ع ىندسيةعقد خدمات 
 ( 9109/ 99   رقـ ) عطػاءالمكضكع: ال

 ككثائؽ عطاء التنفيذ  الدراسات كالتصاميـ بإعدادالخاص 
 ة مستشفى معاف الحككمي تكسعلمشركع 

 مستكدعات(بنؾ الدـ،،عناية مركزة،اجنحة مرضى،)عيادات خارجية
 
 

 الدائرة : كزارة االشغاؿ العامة كاالسكاف 
 

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

 
 الفريؽ األكؿ : صاحب العمؿ : .....................................................

  
 ارم :ػالفريؽ الثاني : االستش .....................................................
 ء :رقػػػػػػـ العػػػطا .....................................................

  
 د : ػػػػػتاريخ تكقيع العق .....................................................

  
 :العقػػػػػػد دة ػػم .....................................................

  
 :المقبكلػػػػة قيمة العقد  .....................................................

  
  
  
 ػر :ػقيمة ورامة التأخيػػ لكل يلم تأخيرمائة دينار ( 011)
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 
 

 (0عقد خدمات ىندسية )ع
 الفيرس

 

 رقـ الصفحة المكضػػكع
 01        الفيػػػرس
 00         العقداتفاقية 

 06 الشركط العامة لعقد الخدمات اليندسية
 04       التعاريؼ -( 0المادة )
 05    العمؿ في نطاؽ العقدكصؼ  -( 9المادة )
 05     المغة كالقانكف المعتمداف -( 6المادة )
 05      الضرائب كالرسـك -( 4المادة )
 06      األداءكفالة حسف  -( 5المادة )
 06       األداءمستكل  -( 6المادة )
 06   المباشرة ، مدة العمؿ ،سرياف العقد -( 7المادة )
 07      ات االستشارمكاجب -( 8المادة )
 07     التنازؿ كالعقكد الفرعية -( 9المادة )
 07      استطالع المكقعتحريات  -( 01المادة )
 08     اإلضافية كاألعماؿالتغييرات  -( 00المادة )
 08    التقصير مف جانب االستشارم -( 09المادة )
 91    إنياء العقد مف قبؿ صاحب العمؿ -( 06المادة )
 91    العقد مف قبؿ االستشارم إنياء -( 04المادة )
 91     مسؤكليات صاحب العمؿ -( 05المادة )
 90       مراحؿ كمدد العمؿ -( 06المادة )
 90        األتعاببدؿ  -( 07المادة )
 90      تدريب مكظفي صاحب العمؿ -( 08المادة )
 99   ب العمؿ كاالستشارمتسكية الخالفات بيف صاح -( 09المادة )
 96  تعديؿ التشريعات -( 91المادة )
 96       االخطارات العدلية -( 90المادة )
 96        عامة أحكاـ -( 99المادة )
 96       إقرار المخالصة -( 96المادة )
 97        اإلشعارات -( 94المادة )

 98   حؿ الدراساتالجدكؿ الزمني لمرا -أ (  - 0ممحؽ العقد رقـ )
 99     األتعاببدالت  -ب(  - 0ممحؽ العقد رقـ )

 61        نمكذج كفالػػة السمفػػػة
 60 مراحؿ الدراسات       أثناءكاجبات االستشارم  -( 9ممحؽ العقد رقـ )
 69     األداءنمكذج كفالة حسف  -( 6ممحؽ العقد رقـ )
 41 التصاميـ  إعداداالستشارم في مرحمة  بأتعاخالصة بدؿ -(  4ممحؽ العقد رقـ )
 40         (   إقرار متعمؽ بالدفعات األخرل5ممحؽ العقد رقـ )
 49         (  إقرار متعمؽ بالدفعات الممنكعة6ممحؽ العقد رقـ )

 46                العطاءات الحككمية المحالة(    0جدكؿ رقـ )
 44 الكضع المؤسسي(   9جدكؿ رقـ )
 45         رؤساء االختصاص ك مساعدييـ(   6جدكؿ رقـ )
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 ( 0) ع ىندسيةعقد خدمات نمكذج اتفاقية 
عداد كتصاميـدراسات   التنفيذ  كثائؽ عطاء كام

 تكسعة مستشفى معاف الحككمي لمشركع 
 مستكدعات(بنؾ الدـ،،عناية مركزة،اجنحة مرضى،)عيادات خارجية

 
 

 ...............................................................................عطاء رقـ : ................
  بيف  111111سنة  1111111مف شير  1111المكافؽ11111في ىذا اليكـ  االتفاقية هىذ تحرر 

 
 عمى اعتباره الفريؽ األكؿ  صاحب العمؿ :

 
 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -كيمثمو :

 عمى اعتباره الفريؽ الثاني  االستشػػػارم :ك 
 

 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -كيمثمو :
 
عدادمف دراسات كتصاميـ  فنيةلما كاف الفريؽ األكؿ راوبان في الحصكؿ عمى خدمات     لممشركع  عطاء التنفيذ كثائؽ كام

 -، فقد تـ االتفاؽ بيف الفريقيف عمى ما يمي : إليوعرض الفريؽ الثاني المقدـ ، كلما كاف قد قبؿ بأعاله 
المكحػد لممشػاريع  المقاكلػة ىذا العقد نفس المعاني الكاردة فػي دفتػر عقػدفي  الكاردة يككف لمكممات ك التعابير -0

فػػي  الػػكاردةتعػػاريؼ ال إلػػى باإلضػػافة كاإلسػػكاف العامػػة األشػػغاؿالصػػادر عػػف كزارة ( 0999اإلنشػػائية فيػػدؾ )
 1, ك في حاؿ كجكد اختالؼ تعتمد التعاريؼ الكاردة في ىذا العقد العقد ايذالعامة لشركط ال( مف  0)  المادة

، كيكػكف ترتيػب  متكاممػة ةالعقد كتعتبر في مجمكعيا كحد اأدناه جزءان ال يتجزأ مف ىذ المدرجةاعتبار الكثائؽ  -9
 -لي :أكلكية الكثائؽ حسب التسمسؿ التا

 اإلحالةقرار كتاب القبكؿ متضمنان  -أ 
  المناقصةعرض  -ب 
    1كدعكة العطاء كالمالحؽ التي تصدر قبؿ التكقيع عمى  العقد  المناقصةالتعميمات لممشتركيف في  -ج 
 لمعقد الخاصةالشركط  -د 
 ةالمرجعي األسس -ىػ 
 العامةالشركط  -ك 
 
 : )                           ( دينار  المقبكلة رقمان قيمة العقد  -أ-6

  
 دينار(  ……………………………………………………………………………………ككتابة : )

 
 : )                     ( يكما  العقدمدة  -ب    

 يكمان ( ……………………………………………..)
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 األكؿكتشمؿ المدة الالزمة لممراجعة كالتقييـ مف قبؿ الفريؽ  
 
نجازىاالعقد  االمطمكبة منو في ىذ اليندسيةكتقديـ الخدمات  ادبإعديتعيد الفريؽ الثاني  -4 كتسميميا كفقا لمشركط كالمتطمبات  كام

 1الكاردة فيو 
/ب 0( في المكاعيد كباألسمكب المحدد لذلؾ في الممحؽ رقـ )  أتعابوبأف يدفع لمفريؽ الثاني قيمة العقد ) بدؿ  األكؿيتعيد الفريؽ  -5

 1العقد  االخدمات اليندسية المطمكبة منو بمكجب ىذتقديـ ـ  الفريؽ الثاني بلقػاء قيػا  مف ىذا العقد( 
برامو في التاريخ المذككر ىذا ، جرل تكقيع  أعالهكبناء عمى ما ذكر    1 أعالهالعقد كام
   

 الفريؽ الثاني      الفريؽ األكؿ                
            ماالستشار       صاحب العمؿ  

    
 .......................................................التكقيع:  ................................................................. التكقيع: 
 

 ......................................................االسػـ :  ................................................................االسػـ: 
 

 .......................................................الكظيفة:  ............................................................:الكظيفة
 

 قد شيد عمى ذلؾ :
 

 .......................................................: التكقيع  ..............................................................التكقيع:
 

  ...........................................................االسـ: .............................................................. .االسػـ:
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 لخدمات اليندسيةالشركط العامة لعقد ا
 

 :الت اريف  -1المـادة 
ك المصطمحات التالية حيثما كردت في ىذا العقد المعاني المخصصة ليا أدناه , كما أف الكممات كممات ككف لمي

التي تشير إلى األشخاص أك الفرقاء تشمؿ الشركات ك الكيانات القانكنية األخرل , ما لـ يقتضي السياؽ 
 -: وير ذلؾ

 . الياشمية ةاالردني المممكةالحككمػػة : حككمة 
كالػػذم يتعاقػػد مػػع  ككػػذلؾ خمفػػاءه القػػانكنيكفالعقػػد كفريػػؽ أكؿ  ا: الفريػػؽ المشػػار إليػػو فػػي ىػػذصػػاحب العمػػؿ 

أخػػرل يفكضػػيا صػػاحب العمػػؿ  جيػػة مأك أشػػمميا العقػػد ، يالخػػدمات اليندسػػية التػػي  االستشػػارم إلنجػػاز
 بذلؾ خطيا" .  االستشارم إعالـ، عمى أف يتـ  األكؿمسؤكليات الفريؽ ك لممارسة صالحيات 

 العقػد كيتمتػػػع ابمكجػب  ىػذ االستشػارم أعمػاؿالذم يعينو صاحب العمػؿ لمتابعػة  الشخص:  ؿ صاحب العمؿثمم
 . إبالغ االستشارم خطيان بياالصالحيػػػات التي يتـ تحديدىا لو مف قبؿ صاحب العمؿ كما يجرم ب

( أك التػ لؼ المشػار يةاستشػار شػركة  أك، مكتػب  ىندسػية)مكتب ميندس ، مكتب أك شػركو  : المكتباالستشارم 
 العقد .    االخدمات اليندسية كفقا" ليذ ألداءإليو في العقد كفريؽ ثاني كالذم تعاقد معو صاحب العمؿ 

، المكاصفػػػػػات أنكاعيػا، المخططػات بكافػة كثػائؽ عطػاء التنفيػذالدراسات ،التصػاميـ ،  إعداد :اليندسية الخدمات 
العقػد كمالحقػو كالشػركط  امحػدد فػي ىػذ ىػك كفقػا" لمػا كالخاصػة امػةالع، جداكؿ الكميػات، الشػركط  الفنية

 العقد. ابيذ الخاصة

األسس المرجعية : األىػداؼ ك الغايػات ك نطػاؽ الميػاـ المطمكبػة ك الدراسػات ك البيانػات األساسػية ك المعمكمػات 
 التي تعطي فكرة كاضحة عف طبيعة الخدمات اليندسية المطمكبة . 

 العقد  ابمكجب ىذ اليندسيةالخدمات إلنجاز صاحب العمؿ  إلى االستشارمعرض المقدـ مف المناقصة :  ال عرض
اتفؽ الفريقاف عمييا قبؿ  إضافيةمع أم شركط  المناقصة: القبكؿ الرسمي مف صاحب العمؿ لعرض كتاب القبكؿ 

 .كذلؾ كفقان لقرار اإلحالة  تكقيع العقد

كتػاب القبػكؿ مقابػؿ أداء الخػػدمات اليندسػية المطمكبػة كفقػػان لمػذككر فػػي ا اإلجمػالي: المبمػػا  المقبكلػة قيمػة العقػد
 .لمعقد 

 زيادة أك نقصاف بسبب التعديالت التي قد تطرأ عمى العقد . أمقيمة العقد : قيمة العقد المقبكلة باإلضافة إلى 
 التي يتمكىا تأكيد خطي . الشفكية المكافقةأك  الخطية المكافقة:   المكافقػػة
 / أ ( مف ىذا العقد . 0لعقد : ىي المدة المحددة في ممحؽ رقـ ) مدة ا

ك لممراجعػػة  الالزمػػةالعقػػد كتشػػمؿ المػػدة  امكضػػكع ىػػذ األعمػػاؿ إلنجػػازبالعقػػد  المحػػددةمػػػدة العمػػػؿ : ىػػي المػػدة 
 كتقاس بالتكقيت الشمسػيتمديدات مبررة عمى مدة العقد ,  أمباإلضافة إلى  الفريؽ األكؿمف قبؿ  التدقيؽ
 كليس بأياـ العمؿ. التقكيمية األياـكبعدد 

 1منو  ان العقد كالتي تعتبر جز  افي ىذ المدرجةالكثائؽ : ىي الكثائؽ 
،  إلنجاز األعمػاؿ مكضػكع ىػذا العقػديعينيا  أكصاحب العمؿ  يحددىاالتي ك المناطؽ  كاألماكف األراضيالمكقع : 

 1اعتبارىا جزءان مف المكقع نص عمييا العقد تحديدا عمى يككذلؾ أم أماكف أخرل 
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

لمصػرؼ عمػى أم أعمػاؿ كالمخصصة  األتعابفي خالصة بدؿ  المدرجةالمبالا  أك: ىي المبما  االحتياطيةالمبالا 
 األتعاب .كيحدد بند منفصؿ ألم منيا في خالصو بدؿ  ,خدمات أخرل تحدد بالعقد  أك

 األشخاص مف وير المكظفيف. اآلخريف :
سػػمي أك المسػػتخدـ أك الممثػػؿ أك الككيػػؿ لػػدل صػػاحب العمػػؿ أك مػػف يمثمػػو صػػاحب المكظػػؼ الر  : المكظػػؼ

 العمؿ كيشمؿ ذلؾ العامميف لدل المؤسسات الحككمية كالشركات التي تساىـ بيا الحككمة.
ىػػي جميػػع العمػػكالت أك أتعػػاب االستشػػارات أك أتعػػاب الػػككالء أك ويرىػػا المباشػػرة كويػػر  : الػػدفعات األخػػرل

أك تػـ االتفػػاؽ عمػػى دفعيػػا " اآلخػػريف" كيشػػمؿ  االستشػػارميء ذك قيمػػة ماديػػة دفعيػػا المباشػرة كأم شػػ
ذلػػؾ التصػػريح عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر كصػػفان مفصػػالن ليػػذه الػػدفعات كسػػببيا سػػكاء تػػـ دفعيػػا أك 

أك نيابػةن عنػو ، أك مػف قبػؿ استشػارييو  االستشارمكانت ستدفع بشكؿ مباشر أك وير مباشر مف قبؿ 
ةن عػػنيـ أك أم مػػف مػػكظفييـ أك ككالئيػػـ أك ممثمػػييـ ، كذلػػؾ فيمػػا يتعمػػؽ بالػػدعكة إلػػى تقػػديـ أك نيابػػ

أك  االستشػارمالعركض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أك عممية المناقصة / المزاكدة نفسػيا كاإلحالػة عمػى 
 المفاكضات التي تجرم إلبراـ العقد مف أجؿ تنفيذه فعالن. 

المبػالا سػكاء كانػت عمػكالت أك أتعػاب استشػارات أك أتعػاب ككػالء أك ويرىػا  ىػي جميػع : الدفعات الممنكعػة
دفعت بشكؿ مباشر أك وير مباشر أك أم شيء ذك قيمة مادية أك الكعكد أك التعيدات لدفع مثؿ ىػذه 
المبالا أك تقديـ ىذه األشياء سكاء مباشرةن أك بالكاسػطة كبغػض النظػر عمػا إذا كػاف ذلػؾ تػـ مػف قبػؿ 

أك نيابػػةن عنػػو أك مػػف قبػػؿ استشػػارييو مػػف البػػاطف أك نيابػػةن عػػنيـ أك أم مػػف مػػكظفييـ  االستشػػارم
كككالئيػػـ أك ممثمػػييـ كالتػػي تػػدفع إلػػى أم "مكظػػؼ"  سػػكاء تصػػرؼ بصػػفة رسػػمية أـ ال ، كذلػػؾ فيمػػا 
يتعمؽ بالدعكة إلى تقديـ العركض الخاصة بتنفيذ ىذا العقػد أك عمميػة المناقصػة / المػزاكدة نفسػيا أك 

 أك المفاكضات التي تجرم إلبراـ العقد مف أجؿ تنفيذه فعالن . االستشارمإلحالة عمى ا
لجنة التدقيؽ : لجنة مككنو مف ميندسيف ممثميف عف المكاتب االستشارية المؤىمة لدل دائرة العطاءات الحككمية 

الجيػػة  فثػػر عػػكباالشػػتراؾ مػػع ميندسػػيف مختصػػيف فػػي كزارة األشػػغاؿ العامػػة ك اإلسػػكاف كمنػػدكب أك اك
صػػاحبة العالقػػة يػػتـ تسػػميتيـ كتكمػػيفيـ رسػػميان بػػذلؾ بمكجػػب كتػػاب رسػػمي مػػف قبػػؿ معػػالي كزيػػر األشػػغاؿ 
العامػػة ك اإلسػػكاف ، ك تكػػكف مياميػػا تػػدقيؽ الدراسػػات ك التصػػاميـ ككثػػائؽ العطػػاء فػػي جميػػع مراحمػػو , 

 كيككف مكاف اجتماعيا في مبنى كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف .
نسبة لممشاريع التي يتـ تدقيقيا في الكزارات ك المؤسسات األخرل فيتـ استبداؿ كزارة األشػغاؿ العامػة ك بال

ك اإلسكاف بتمؾ الػكزارة أك المؤسسػة , ككػذلؾ كزيػر األشػغاؿ العامػة ك اإلسػكاف بػكزير تمػؾ الػكزارة أك مػف 
 يرأس تمؾ المؤسسة .

 
 كصؼ العمؿ في نطاؽ العقد :  –(  9)  المادة
 مؿ العمؿ عمى ما يمي :تيش   
تكسػػعة مستشػػفى معػػاف الحكػػكمي لمشػػركع إعػػداد الدراسػػات كالتصػػاميـ ككثػػائؽ عطػػاء التنفيػػذ       

مع كافة الخػدمات الكيركميكانيكيػة الالزمػة  ،عناية مركزة،اجنحة مرضى،مستكدعات()عيادات خارجية
تطمبػات االسترشػادية المقترحػة عمى اف يتـ تحقيؽ الم( 9ـ6111بمساحة ال تقؿ عف )ليذا المشركع 
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

المرفقة كأية متطمبات أخرل الزمة لمخدمات الصحية كحسب ما تتطمبو المكاصػفات كالمعػايير العالميػة 
 لتصميـ المستشفيات.

كيشمؿ العمؿ ايضا اعداد كتجييز كافة المخططات ككثائؽ عطاء التنفيذ لالعماؿ المعماريػة 
الطبيػػػة كانظمػػة التدفئػػة كالتيكيػػػة كالتكييػػؼ كالغػػازات الطبيػػػة  كاالنشػػائية كالكيركميكانيكيػػة كاالجيػػزة

كانظمة انذار كاطفاء الحريؽ كنظػاـ مراقبػة الكػاميرات كاالخػالء الصػكتي كالنػداء االلػي كانظمػة االنػارة 
باالضػػافة الػػى اعمػػاؿ المكقػػع العػػاـ مػػف سػػاحات  (colour-scheme)كالحاسػػكب كالخطػػة المكنيػػة 

كاعماؿ الصرؼ الصحي كتصريؼ مياه القائمة كالمقترحة كاالسكار د الالزمة كمكاقؼ لمسيارات باالعدا
 االمطار ، باالضافة الى كؿ ما ىك ضركرم النجاز العمؿ عمى اكمؿ كجو.

 
 مالحظات : 

  . جميع المتطمبات كالمقترحات الكاردة ىي استرشادية كليست نيائية 

  كأية أعماؿ تمييدية لتغطية تكاليؼ إزالة  زيارات المكقع تككف أسعار االستشارم الكاردة في االتفاقية شاممة
 العكائؽ كالدخكؿ إلى المكقع لتنفيذ أعماؿ الدراسات المساحية كأعماؿ استطالع المكقع.

   نمػػا زيػػادة كميػػات كبحاجػػة إلػػى مكافقػػة صػػاحب العمػػؿ  زيػػادة المسػػاحات التصػػميمية ال يعتبػػر أمػػران تغييريػػان كام
 (.6/6/9106تاريخ  66/0/94945لمرحمة األكلى كحسب التعميـ الصادر رقـ )الخطي ػة )الكزير( بعد ا

  عمػػى المستشػػار تقػػدير المسػػاحات الالزمػػة لمتطمبػػات المشػػركع المقترحػػة المرفقػػة كأيػػة متطمبػػات أخػػرل الزمػػة
تظيػػر أثنػػاء اعػػداد الدراسػػات سػػكاء مػػف قبػػؿ المستشػػار أك صػػاحب العمػػؿ لتحقيػػؽ الخػػدمات الصػػحية كحسػػب 

ر العالمية في تصميـ المستشفيات كحسب ما يتطمبو الكضع العاـ لممستشفى كتعتبر جػزءا اليتجػزأ مػف المعايي
 متطمبات المشركع األساسية كال يحؽ لممستشار تقديـ اية مطالبات مالية مقابؿ ىذه االعماؿ.

 يػػة مخططػػات عمػػى المستشػػار تقػػديـ مخططػػات كافيػػة كشػػاممة لكافػػة اعمػػاؿ االجيػػزة الطبيػػة كالفػػرش الطبػػي كا
 اخرل الزمة.

  عػداد كتقػديـ مخططػات لممبػاني كالمنشػات  (as built)عمى االستشارم الكشؼ عمى كافة المبػاني القائمػة كام
القػائـ كحسػب ممحػؽ العقػد معػاف )النسػائية كالتكليػد( المطمػكب تكسػعتيا كتحػديثيا ضػمف مستشػفى القائمة 

جػػراء أم 9ؽ العقػػد رقػػـ )كذلػػؾ ضػػمف اعمػػاؿ المرحمػػة االكلػػى الػػكاردة فػػي ممحػػ (4) ( مػػف ىػػذه االتفاقيػػة كام
تعديالت الزمة عمى المساقط االفقية كالكاجيات القائمة اثناء اعداد الدراسات إف لػـز ذلػؾ باالضػافة الػى ايػة 

 تعديالت يتطمبيا العمؿ كتعتبر ىذه األعماؿ مشمكلة بأسعار العطاء.

 ة لالضػػافات كالتعػػديالت المعماريػػة كالتكسػػعة تقػديـ تقريػػر كشػػؼ حسػػي بخصػػكص مػػدل تحمػػؿ المبػػاني القائمػػ
 المطمكبة كعمؿ الفحص االنشائي لممباني القائمة اف تطمب العمؿ ذلؾ .

  تكػػكف مػػف مسػػؤكلية االستشػػارم الحصػػكؿ عمػػى النسػػخ الحديثػػة مػػف مخططػػات االراضػػي كالتنظيمػػي كسػػند
 التسجيؿ كمخطط المكقع كالترسيـ .

 معنية لتثبيت حػدكد االرض المقػاـ عمييػا المستشػفى القػائـ مػف خػالؿ عمى االستشارم التنسيؽ مع الجيات ال
 )دائرة االراضي،البمدية المعنية، كزارة الصحة( كبالتنسيؽ مع مساحي ىذه الكزارة.
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 لغايػػات تصػػديؽ المخططػػات  مػػف مسػػؤكلية االستشػػارم الحصػػكؿ عمػػى المكافقػػات االكليػػة مػػف البمديػػة المعنيػػة
 قا مف قبؿ المالؾ.كالسير باجراءات الترخيص الح

  تككف االعماؿ التالية مف التزامات المستشار التعاقدية كمشمكلة باسعار العطاء كتشػمؿ قيػاـ المستشػار بػدفع
 كافة الرسـك كالمصاريؼ كالتكاليؼ كالضرائب ..الخ المترتبة عمى ذلؾ ،حيث يقـك صاحب العمؿ باصدار

 -المخاطبات الالزمة لمجيات صاحبة العالقة: 

مراجعػػػة الجيػػػات المختصػػػة لمحصػػػكؿ عمػػػى سػػػندات التسػػػجيؿ كالمخططػػػات التنظيميػػػة لقطػػػع األراضػػػي  -0   
كالبيانػات التغييريػػة كاالحػداثيات كالتأكػػد مػػف حػدكث أيػػة افػرازات حديثػػة أك تغييػػرات تنظيميػة عمػػى القطػػع 

 لمالؾ .كالسير باجراءات التحكيؿ مف افرازات دائمة اف كجدت مع التأكد اف سند التسجيؿ باسـ ا
تثبيت حدكد قطعة األرض عمى الكاقع كمػف خػالؿ مسػاح مػرخص كتقػديـ تقريػر المسػاح المتعمػؽ بػذلؾ  -9

 بحيث يككف مصدؽ مف دائرة األراضي كالمساحة .
مراجعػػػة الجيػػػات التنظيميػػػة فيمػػػا يخػػػص أم إجػػػراءات تتعمػػػؽ بقطعػػػة األرض مػػػف حيػػػث تعػػػديؿ صػػػفة  -6

أيػػة اقتطاعػػات الزمػػة كالحصػػكؿ عمػػى اخػػر التعػػديالت عمػػى  اإلسػػتعماؿ ك/اك تكحيػػد قطػػع األرض ك/اك
القطع اف كجدت سكاء )تخصيص مشػاريع،طريؽ ...( اك احػداث شػارع ،طريػؽ اك تعػديؿ مسػار )شػارع 

 اك طريؽ(،شامال تقديـ كافة الخدمات اليندسية كالمساحية كالمخططات الالزمة .
مػػػػع تثبيػػػػت كافػػػػة المنشػػػػ ت كاألبنيػػػػة  ركعلممشػػػػ لممكقػػػػع المقتػػػػرحالقيػػػػاـ بأعمػػػػاؿ الرفػػػػع المسػػػػاحي  -4

كالخػػػػػدمات القائمػػػػػة مػػػػػف أعمػػػػػدة كيربػػػػػاء كككابػػػػػؿ أرضػػػػػية أك ىكائيػػػػػة كخطػػػػػكط تصػػػػػريؼ الصػػػػػرؼ 
الصػػػحي كحفػػػر التفتػػػيش كعبػػػارات قنػػػكات تصػػػريؼ ميػػػاه األمطػػػار كمجػػػارم السػػػيكؿ كاالشػػػجار بكافػػػة 

لمػػػػتمكف مػػػػف اتخػػػػاذ  انكاعيػػػػا كتحديػػػػد نكعيػػػػا كعمرىػػػػا كالمخاطبػػػػة بشػػػػأف االشػػػػجار الحرجيػػػػة المعمػػػػرة
 االجراءات الالزمة. 

 الحصكؿ عمى بركفايالت الشكارع المحيطة بالقطع العتمادىا في التصاميـ.-5
 التنسيؽ مع الجيات المعنية اليصاؿ الخدمات ) مياه, صرؼ صحي, كيرباء كويره لممكقع( . -6
ف المديرية العامو لمدفاع المػدني اذا كاف تاريخ انشاء األبنية القائمة كوير المرخصة يتطمب مصادقة م -7

يجػػب عمػػى االستشػػارم مراجعػػة المديريػػة العامػػة لمػػدفاع المػػدني  كالكشػػؼ عمػػى ىػػذه المبػػاني كاعػػداد 
 المخططات كالكثائؽ الالزمة العادة تأىيميا لتحقيؽ متطمبات الدفاع المدني ليا لغايات الترخيص.

يػػة لمكصػػكؿ الػػى المكقػػع مػػف تمييػػد كشػػؽ ممػػر أعمػػاؿ اسػػتطالع المكقػػع تشػػمؿ جميػػع االعمػػاؿ التمييد-8
لكصكؿ اليات فحص التربة مع ما يمـز مف عمؿ فتحات باال سكار .... الخ كايػة اعمػاؿ تمييديػة الزمػة 
لتسييؿ كصكؿ اليات فحص التربة لممكاقع المحددة النجاز العمؿ كحسػب االصػكؿ ،كاعػادة الكضػع الػى 

 ما كاف عميو.
ع مػػع المناقصػيف خػػالؿ زيػارة المكقػػع ككػػذلؾ فػي المجػػاف المعػدة لتسػػميـ المكقػػع المشػاركة فػػي زيػارة المكاقػػ-9

لممشػػركع مػػف حيػػث )االحػػداثيات، النقػػاط المرجعيػػة ، الحػػدكد كايػػة امػػكر اخػػرل الزمػػة ( لممقػػاكؿ عنػػد 
 المباشرة بأعماؿ التنفيذ.

طمب منو ذلؾ كبالتنسيؽ مف مسؤكلية االستشارم الكشؼ عمى المكقع أثناء مرحمة التنفيذ في حاؿ تـ ال-01
 مع جياز االشراؼ كالميندس المفكض المتابع .

 ( 4/011/0/69864االلتزاـ بتعميـ معػالي كزير االشغاؿ العامة كاالسػػكاف الػػػػػكارد بمكجػب كتػابو رقػـ) -00
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

المتضػػمف ضػػركرة تضػػميف مخططػػات ككثػػائؽ عطػػاءات التنفيػػذ لكافػػة مشػػاريع  09/7/9106تػػاريخ  
 التي يتـ اعدادىا مايمي :االبنية 
 صكرة حديثة عف كؿ مف سند التسجيؿ كمخطط االراضي كمخطط المكقع التنظيمي    -
 البياف التغييرم كاحداثيات نقاط حدكد قطعة ارض المشركع .   -
 النقاط المرجعية العماؿ الرفع المساحي.   -
 بركفيالت الشكارع القائمة المحيطة المكقع  قيد الدراسة.   -

اف يقـك االستشارم بتعديؿ كافة المخططات اليندسية كجػداكؿ الكميػات بحيػث تتضػمف ايػة مسػتجدات    -09
عمى المكقع قاـ بيا المالؾ في الفترة الزمنيػة مػف اعػداد الدراسػات كالتصػاميـ الػى طػرح عطػاء التنفيػذ 

 الم مشركع مف مشاريع العطاء مكضكع البحث .  
  ( يكما تقكيميا شامال مراجعات صاحب001فاقية )مدة العمؿ المحددة للت  -60

 
  معاف/محافظة معاف الحككمي سيتـ عمؿ التكسعة ضمف حـر المكقع العاـ لمستشفى  

 

 :   كالقانكف المعتمداف المغة –(  6)  المادة
 أفبػو ، إال انػو يجػكز  المتعمقػة، بما في ذلؾ جميػع المراسػالت كالشػركط  العربية بالمغةككف العقد ي

ذا اإلنجميزيػػة بالمغػػة الفنيػػةتكػػكف المكاصػػفات كجػػداكؿ الكميػػات كالمخططػػات كالتقػػارير  حػػرر العقػػد  كام
  1ىك المعتمد  بالعربيةككقع خالؼ عمى التفسير يككف النص  كاإلنجميزية العربيةبالمغتيف 

 -أ

عند التكقيػع عميػو  العقد االمفعكؿ عمى ىذ النافذة األردنيةكالتعميمات  ةالقكانيف كاالنظم أحكاـتسرم 
 1في تطبيؽ شركطو  إليياكيرجع 

 -ب

 الضرائب كالرسكـ  :  –(  4)  المادة
فيما يخص  المممكةكالتعميمات المعمكؿ بيا في  ةلجميع القكانيف كاالنظم أطراؼ العقديخضع 

 1كرد نص خالفان لذلؾ بالعقد  إذا إالالضرائب كالرسكـ 
1- 

 ةقبؿ تكقيع العقد حسب القكانيف كاالنظم كالجامعةلكاردات دفع رسـك طكابع ا االستشارمعمى 
 1بذلؾ كالمعمكؿ بيا  الخاصةكالتعميمات 

2- 

 
 -: األداءكفالة حسف    -( 5) المادة

 األداءيقدـ لصاحب العمؿ كفالة حسف  أفكقبؿ تكقيع العقد  ةبعد تبمغو قرار االحال االستشارمعمى 
 عمى ثالثة أشيرقيامو بكامؿ التزاماتو بمكجب العقد كلمدة تزيد ك  اليندسيةضمانة لتقديمو الخدمات 

معتمدة  ماليةمؤسسة  أكصادره عف بنؾ المقبكلة % مف قيمة العقد 01بنسبة الكفالةكتككف  العقدمدة 
ذا(، 6الكارد في ممحؽ العقد رقـ ) الكفالةرسميا"كحسب نمكذج  فيحؽ  الكفالةتمديد  األمرتطمب  كام

حسب متطمبات  مماثمةلثالثة أشير قابمة لمتجديد لمدد  االستشارميدىا عمى حساب لصاحب العمؿ تمد
مف  النيائية المقدمة المخالصة مكافقتو عمىعف الكفالة بعد  اإلفراجسير العمؿ، كعمى صاحب العمؿ 

 . االستشارمقبؿ 
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 : األداءمستكل      -(6) المادة
 الممارسةعمى أعمى مستكيات  المطمكبةألداء كاجبػاتو  كمكاظبةببذؿ كؿ عناية  االستشارميمتـز  -أ 

فػي مجػاؿ اختصػاصو كخبػػػرتو، كاف يعػػمـ صاحػػب العمؿ  المينية كاف يستخدـ األشخاص المؤىميف كالن 
 .   اليندسيةبأسماء كخبرات الميندسيف الذيف سيقكمكف بتقديـ الخدمات 

ذا  ةال يتفؽ كالدرج لالستشارمميني لمكادر الفني ال األداءما تحقؽ لصاحب العمؿ بأف مستكل  كام
يستخدـ ككادر  أف االستشارميجب عمى ك ، المطمكبة فعمى صاحب العمؿ إبالغ االستشارم بذلؾ خطيان 

لتصحيح الكضع كاف يعيد تنظيـ الفريؽ العامؿ بما يتفؽ كىذا المطمب . كعمى  إذا لـز األمر جديده فنية
مػف يمثمػػو  أكصاحب العمػؿ أك يطمبيا ر المالحظات التي يكجيو بشأنيػا أف يأخذ في االعتبا االستشارم

 العقد. امكضكع ىذ اليندسيةفي كؿ ما لو عالقة بتقديـ الخدمات 
بالمستكل المطمكب فيعتبر ذلؾ تقصيرا"مف جانبو ،  الفنيةعف تقديـ الخدمات  االستشارمتخمؼ  إذا -ب 

،  األخطاءالكفيمة بتالفي التقصير كتصحيح  اإلجراءاتاتخاذ  الحالةكيحػؽ لصاحػب العمػؿ فػي ىػػذه 
 العقد . ا( مف ىذ09)  لممادةكفقا  اإلجراءات، كتتـ  االستشارم إنذاركذلؾ بعد 

 
 : المطمكبة سريػاف العقد ، المباشػرة ، تمديػد مدة العمؿ،  التأخػر في  تقديـ الخدمات  -(7المادة )

 العقد بعد تكقيعو مف قبؿ الفريقيف . ام مفعكؿ ىذسرياف مفعكؿ العقد : يسر  -أ 
، كيتـ  االستشارم إلىبمكجب كتاب خطي يكجيو صاحب العمؿ  المباشرةيحدد تاريخ  : المباشرةتاريخ  -ب 

مف مباشرة العمؿ، كيتـ تثبيت ذلؾ في  االستشارممف المكقع تمكف  أجزاء أكذلؾ بعد تسميـ المكقع 
كجدت ، كيكقع المحضر مف قبؿ كؿ مف  إف أخرلعكائؽ  كأمالمكقع  محضر رسمي مبيف فيو جاىزية

 .ك االستشارم  مف يفكضو خطيا" أكصاحب العمؿ 
 تمديد مدة العمؿ :                                                                             -ج

تمؾ الخدمات مف النكع كالقدر ككانت  إضافية ىندسيةقػاـ صاحب العمؿ بطمب خدمات  إذا  - 0 
جدت ظركؼ طارئة تؤثر عمى  أك مرحمة مف مراحؿ المشركع أممدة عمؿ الذم يبرر تمديد 

نتيجة  العقدمدد مدة تك  االستشارميدرس الحالة مع  أفسير العمؿ، فعمى صاحب العمؿ 
 . األمكرمف مراحؿ العمؿ  بما يتناسب مع ىذه  ةمرحم لتمديد مدة أم

 إليومف المقررة في جداكؿ المراحؿ المشار  أطكؿتغرؽ صاحب العمؿ فترات مراجعو اس إذا  - 9
( الحقا، فانو يتـ تمديد مدة العمؿ تبعا لذلؾ  فيمػػا عػدا مػا ىك  ناجـ عف 06في المادة )

 المراجعةميامو، كعمى صاحب العمػؿ مراعاة عدـ  تمديد فترات  أداءفي  االستشارمتخمؼ 
خالؼ ذلؾ يقـك صاحب العمؿ بناءا" عمى طمب بك  االستشارمعمى  بشكؿ يعكد بالضرر

لغايات  المراجعة كذلؾجراء تمديد فترة  باالستشارمبدراسة الضرر الذم لحؽ  االستشارم
 . التعكيض

 
      التأخيػػػر :  -د

 اذفي ى المطمكبةكامؿ الخدمات اليندسية  بإتماـبتنفيذ  التزاماتو  االستشارملـ يقـ  إذا  – 0
 فافالعقد ضمف مدة العمؿ المحددة بالعقد ، كتأخر عف تسميـ المخططات ككثائؽ العطاء ، 

( عف كؿ يـك تأخير وير مبرر دينار  مائة) يقـك بدفع ورامة مقدارىا  أف االستشارمعمى 
 أككيعتبر ىذا المبما مستحقا"  لصاحب العمؿ سكاء لحؽ بو ضرر مادم مف جراء التأخير 

كفالتو  أك االستشارميحسـ ىذا المبما مف استحقاقات  أفحػؽ لصاحب العمؿ كي ,لـ يمحؽ 
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

كامؿ العقد كالتأخير ليعتبر مجمكع مدة العمؿ  قيمة الغرامةمحتجزاتو . كألوراض تحديد  أك
 .الحاصؿ عميو كليس لكؿ مرحمو عمى حده 

 .المقبكلة  %( مف قيمة العقد05) األعمىسقؼ حده  لمغرامةيحدد    -9
 

 : االستشارمكاجبات  - (8) مادةال
 المحددة في الممحؽ رقـ المرجعية األسسالكاجبات المنصكص عمييا في  بأداء االستشارميقـك 

 . ك المعد مف قبؿ صاحب العمؿ العقد ا( المرفؽ بيذ9)
 

 : الفرعيةالتنازؿ كالعقكد  -(9) المادة
أم   استشارم فرعي  إلىيعيد  أف أكعقد لمغير ال ايتنازؿ عف أم جزء مف ىذ أف لالستشارمال يحؽ   –أ   

العقد حياؿ أم  إلغاءكيحؽ لصاحب العمؿ  كثائؽ العقدالقياـ بأم جزء منو ما لـ تنص عمى ذلؾ 
 العقد . ا( مف ىذ09المادة) ألحكاـتصرؼ مف ىذا القبيؿ كفقا" 

لعمؿ عمى قياـ أم مف صاحب ا مسبقة مكافقةالحصكؿ عمى  االستشارمكفي جميع الحاالت عمى    -ب
استشارم فرعي  أميقدـ لصاحب العمؿ المعمكمات المطمكبة عف  أفعميو ك استشارم فرعي بأم عمؿ 

، كاف يقػػدـ كذلؾ عقد التكميؼ إلنجاز مثؿ ىذا العمؿ مقترح مف حيث مؤىالتو كخبراتو ككفاءتو
عف  كاممة مسؤكلية مسؤكال" االستشارمالفرعي كيككف  االستشارمبينو كبيف  يبـرالفرعي الذم 

 مستخدميو  أكالفرعي  االستشارمتقصير ينجـ عف عمػؿ  أكخطأ  أمجميع الخدمات اليندسية ، كعف 
  

   -:تحريات استطالع المكقع   -(01) المادة
ما لـ تنص الشركط الخاصة عمى خالؼ ذلؾ يتـ التعاقد مع استشارم الستطالع المكقع عمى اف يتـ  - أ

ستشارم كالميندس المتابع لمقياـ باستطالع المكقع بعقد مستقؿ بيف صاحب االتفاؽ مسبقا بيف اال
 العمؿ كاستشارم حسب الشركط التالية : 

 يككف استشارم التربة مسؤكال" عف أداء ميامو مسؤكلية  كاممة .  - 0   
يات تككف ميمة االستشارم )الفريؽ الثاني في ىذا العقد( كضع كصؼ  العمؿ المطمكب لمتحر   - 9   

كما يقـك االستشارم أيضا بمراقبة  كاـ ككد استطالع المكقع المعتمد(كاالستطالع)مع مراعاة أح
 عمميات التحرم أثناء إجراءاىا كتقديـ تقرير استشارم استطالع المكقع لصاحب العمؿ 

تككف ميمة االستشارم تقديـ ثالث عركض مف شركات متخصصة ليتـ اعتماد احدىا  ك ذلؾ  –6
 فحص التربة .العماؿ 

أما إذا نصػت الشركط الخاصة عمى مسؤكلية االستشارم عف دراسات كتحريات التربة عندىا عمػى  -ب 
 .تعاقد مع استشارم استطالع المكقعاالستشارم اخذ مكافقة الفريؽ األكؿ المسبقة قبؿ ال

مؤىالن لدل  نشائيكالفحص اال   استطالع المكقع ألعماؿيجب أف يككف االستشارم المتعاقد معو  - -ج
ى، كيتحمؿ االستشارم المصمـ مسؤكلية أية أخطاء بالمعمكمات دائرة العطاءات الحككمية بالفئة األكل

 66/0/54956المساحية أك فحكصات التربة حسب تعميـ معالي كزير األشغاؿ العامة كاإلسكاف رقـ 
 )ممحؽ العقد رقـ )أ( (. 9/09/9104تاريخ 
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

(  شركات الستشارم استطالع المكقع متضمنا نطاؽ العمؿ المطمكب بحيث يتـ 6يتـ تقديـ اسماء )  -د
( عركض فنية  6اعتماد احدىا مف قبؿ ىذه الكزارة قبؿ المباشرة باعداد التحريات المطمكبة ك يتـ تقديـ ) 

ه كمالية الستشارم الفحص االنشائي متضمنان  نطاؽ العمؿ المطمكب بحيث يتـ اعتماد احدىا مف قبؿ ىذ
الكزارة قبؿ المباشرة باعداد التحريات المطمكبة كحسب الحاجة كطمب الميندس ) االنشائي ( المتابع.      

                                                       
 

  : اإلضافية كاألعماؿالتغييرات   -(00) المادة
 أكنكعيا  أك اليندسيةبرنامج الخدمات تعديؿ يراه ضركريا" في  أم طمب إجراءيحؽ لصاحب العمؿ  -أ 

 العقد اعمى سرياف ىذ اإلضافات أك، كال تؤثر ىذه التغييرات  إضافية ىندسيةتقديـ خدمات  أكمقدارىا 
 ككذلؾ المدة الزمنية الالزمة عف زيادة قيمة العمؿ الناتجة ةاالضافي ل عماؿ األتعابكتحدد بدالت  , 

 كاألتعاب اإلضافية األعماؿالتناسب مع طبيعة النسبة ك الفريقيف ببيف  باالتفاؽعما كرد في العقد 
كفي الحالة التي  ، افنسبة الزيادة أك النقص ميما بمغت  المختمفةكالمراحؿ  ل عماؿفي العقد  المحددة

مف النكع الذم يتطمب تقديـ  ةاالضافي كاألعماؿفي ىذه التغييرات  المشمكلة األعماؿتككف طبيعة 
العقد، ففي مثؿ ىذه الحالة يتـ االتفاؽ بيف صاحب العمؿ  اؼ عف تمؾ المشمكلة في ىذخدمات تختم
 كالمدة الزمنية الالزمة. ةاالضافي كاألعماؿالمترتب عمى تمؾ التغييرات  األتعابعمى بدؿ  كاالستشارم

 ؿصاحب العم قبؿ فو ملذلؾ بعد صدكر األمر الخطي ك  المطمكبة ،ت ديالعلتابإجراء  شارمتـ االستز ميك  -ب
ك تثبيت بدؿ أتعاب مؤقت لالستشارم عف ىذه التعديالت كلحيف االتفاؽ عمى بدالت األتعاب بالشكؿ 

  النيائي .

 
 :االستشارم  التقصير مف جانب -( 09) المادة

             -العقد أم مف الحاالت التالية: اتنفيذ ىذ أثناءحصؿ  إذاعممو  أداءمقصرا" في االستشارم يعتبر    -/أ( 09)
 . المطمكبةالعمؿ كالكاجبات كتقديـ الخدمات  إنجازتأخير وير مبرر في  أم - 0
 أداءفي  أىمؿ أك اليندسية المينةممارسة  كأعراؼ كأصكؿقدـ عمال بمستكل ال يتناسب  - 9

 ميامو .
(  6بالمادة ) المحددةمف مستخدميو العامميف مخالفا بذلؾ التعميمات  أمتخمؼ عف تغيير  - 6

 العقد . امف ىذ
 بدكف مكافقة صاحب العمؿ. إليو المكككلةجزء مف المياـ  ألمقاـ بالتمزيـ مف الباطف  - 4
 لممشركع . ةلـ يمتـز بتقديـ عمؿ يمبي المتطمبات االساسي - 5
 مخالصة لصالح دائنيو. إلىأعسر أك أصبح وير ذم مالءة مالية، أك لجأ  - 6

العقد بمكجب  إنياء  أعالهأ( / 09ت المنصكص عمييا في  الفقرة )مف الحاال أمكلصاحب العمؿ في 
  -التالية : اإلجراءات

  ( يكما" لتصكيب المخالفة .90مع منحو ميمة لمدة )لالستشارم أكؿ  إنذار": تكجيو أكال 
( 04) مػع منحػو مػدةثػاني لػو  إنػذار، يػتـ تكجيػو  االستشػارم لممخالفػةفػي حالػة عػدـ تصػكيب  ثانيا": 

 1 لتصكيب المخالفة ما"يك 
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 إلزالةجادة كمقنعة  إجراءاتاتخاذ  أكالثانية دكف تصػكيب لمكضع  اإلنذارفي حالة مركر فترة  : ثالثػا"
أك جزء منيا،  األداءالعقد كمصادرة كفالة حسف  إنياء، يحػؽ لصػاحػب العمؿ المخالفةاألسباب 
 آخريفاستشارييف  إلىد ييع أف أك الخاصة أجيزتوالخدمات المطمكبة بكاسطة  بإكماؿكيقـك 

 .القياـ بمثؿ ىذه الخدمات 
 أملتاريخػػو محسػػكمػػا" منو  مراحؿ مكافؽ عميياعمى ما قػػدمو مف االستشارم كتتـ محاسبة  

كيتـ ,  إلنجاز المراحؿ المتبقية كالكمفة التي يتكبدىا صاحب العمؿ األتعابفركؽ مف بػػدالت 
 . المادة( مف ىذه /ب09بالفقرة ) يابؿ المجنة المنصكص عمياحتساب ىذه الفركقات مف ق

/ ج (  09المنصكص عمييا في الفقرة ) الخاصة  أكيحؽ لصاحب العمؿ في الحاالت الطارئة  : رابعان 
ك بدكف تكجيو إنذارات, كتتـ محاسبة االستشارم حسب ما كرد في الفقرة ثالثا العقد فكران  إنياء
 . أعاله

يا أف ىناؾ ئالعقد أك بعد انتيا االمشمكلة في ىذ األعماؿبػػيف لصاحب العمػػؿ أثنػػاء تنفػيذ إذا ت : /ب(09) 
قد ينجـ عنو خطكرة عمى المنشأ أك زيادة كبيرة في التكاليؼ عف قيمة عطاء  الدراسةخطأ في  أكنقص 

 األشغاؿزير فعندىا يقـك صاحب العمؿ بمخاطبة ك  أجيزتوأك االستشارم التنفيذ كذلؾ بسبب تقصير 
مف ذكم الخبرة  مسئكليتوكيطمب تشكيؿ لجنة فنية لتحديد االستشارم مبينان تقصير  كاإلسكافالعامة 

  -كاالختصاص عمى النحك التالي:
 رئيسان لمجنة . - أك مف يفكضو خطيان  مدير عاـ دائرة العطاءات الحككمية . 0
 . فكاإلسكاالعامة  األشغاؿميندسان مندكبان عف كزارة  . 9
 ميندسان مندكبان عف نقابة الميندسيف األردنييف .  .6
 ميندسان مندكبان عف ىيئة المكاتب اليندسية في نقابة الميندسيف األردنييف . . 4
 ميندسان مف ديكاف المحاسبة . . 5

كصياتيا تقػـك ىػذه المجنػة بػدراسػة كػافػة أبعػاد المشكمة كاالتصاؿ كالتنسيؽ مع الجيات المعنية كترفع ت
، فػػإذا كاف قرارىا باألكثرية أك باإلجماع االستشارم محددة مسؤكلية  كاإلسكافالعامة  األشغاؿكزير  إلى

ممزمان االستشارم كالعيكب يصدر الكزير قراره  األخطاءعف  االستشارم كمسئكليتوبالنسبة لتقصير 
 . بمعالجة التقصير ك محمالن إياه جميع التبعات المالية جراء ذلؾ

 
 / أ / رابعان ( بما يمي : 09تحدد الحاالت الخاصة ك الطارئة المنصكص عمييا في الفقرة )  –/ج ( 09) 

0- 
9- 
6-                                                                             

 يف حالة لزم ذلك مت ترك هذه البنود لتتم تعبئتها من قبل صاحب العمل حبسب خصوصوة املشروع     

 : العقد مف قبؿ صاحب العمؿ إنياء -(06)المادة 
دفع مع  /أ(09ألسباب وير األسباب الكاردة في المادة ) العقد إنياءيحؽ لصاحب العمؿ في أم كقت  

االستشارم عف األعماؿ المنجزة ك المكافؽ عمييا لممراحؿ السابقة كاممة , ك اعتبار أعماؿ  أتعاب
% مف 01 ـ إنياء العمؿ خالليا أنيا منجزه ك تدفع أتعابيا كاممة , إضافة إلى نسبةالمرحمة التي ت
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

كالتي لـ يبدأ االستشارم العمؿ بيا , إال انو ال يحؽ لصاحب العمؿ أف  المتبقيةالمراحؿ قيمة أعماؿ 
 .ينيي العقد بمكجب ىذه المادة ليقـك بتنفيذىا بنفسو أك مف قبؿ استشارم آخر 

 : االستشارمالعقد مف قبؿ  إنياء -(04)المادة 
 .العقد اتفاقية ( يكما مف تاريخ تكقيع91خالؿ ) المباشرة أمرلـ يصدر صاحب العمؿ  إذا .أ

 ( يكما"مف تاريخ استحقاقيا .61لو بعد ) المستحقة بالدفعة االستشارم بإيفاءصاحب العمؿ  أخؿ .ب
 ستمرار في تنفيذ العقد.تعرض لضائقة اقتصادية تمنعو مف اال أكأعسر صاحب العمؿ  جػ.

 
 المستحقةتسديد الدفعة  أك المباشرة أمر إصداريطالب صاحب العمؿ  أف االستشارمفعندىا عمى 

ذا أعاله)ب(   ةالفقر أك  )أ( بالفقرة المحددةمف انتياء المدد  أياـلو خالؿ عشرة  لـ يقـ صاحب  كام
أك إذا  ىذه ، أياـخالؿ العشرة  تشارملالس المستحقة الدفعة دأك تسدي المباشرة أمر بإصدارالعمؿ 

تعكيضو كطمب العقد  إنياء لالستشارمفيحؽ  اعسر صاحب العمؿ حسب الفقرة )ج( أعاله
 إالالعقد  اكال يعاد العمؿ بيذمف قبؿ صاحب العمؿ  اإلخالؿ بالعقدالتعكيض المناسب الناجـ عف 

 بمكافقة الفريقيف
 

 : مسؤكليات صاحب العمؿ -(05)المادة 
بما فييا مخططات  االستشارم إلىتقديـ المتطمبات األكلية كالمعمكمات كالكثائؽ المتكفرة لديو  -1

أنو وير ممػـز بتقديػػـ أم مخططػػات أك كثائػػؽ يككػػؿ  إال، المخطط التنظيمي حديثة األراضي ك 
ات ك عمى أف تتضمف دعكة العطاء بياف المعمكم,الحصكؿ عمييا بمكجب العقد  االستشارم إلى

 .الكثائؽ المتكفرة لدل صاحب العمؿ 
مف مباشرة ميامو  االستشارميمكف  ؿأك بشكالمشركع بػكامؿ حدكده  مكقع االستشارمتسميػـ  -9

 التصاميـ . أكالدراسات ك/ إلعداد
في  االستشارم ك ليساعد االستشارم تسمية ميػنػدس بخبػرة منػاسبة يمثػػػمو لمتػنسػيػػؽ بػيػػنو كبيف -6

 حصكؿ عمى المعمكمات المذككرة أعاله .ال
العمؿ  حأك تصاريلتسييؿ ميامو في الحصكؿ عمى تػصاريح الدخكؿ  االستشارممساعدة  -4

 الذيف يتطمب عقد استخداميـ ذلؾ . وألم مف مكظفي كاإلقامة
 العقد  ابالدفعات المستحقة لو في المكاعيد المحددة بمكجب ىذ االستشارممكافاة  -6

 
 : مراحؿ كمدد العمؿ  -(06) المادة

الجدكؿ الزمني المبيف في الممحؽ رقـ  بإتباعكصاحب العمؿ كؿ حسب مسؤكلياتو   االستشارميمتـز  
 اليندسية/أ( ليػذه الشركط ككفػقػػا" لممراحؿ المنصكص عمييا بيذا الجدكؿ  لتقديـ الخدمات 0)

م أعماؿ أم مرحمة مف المراحؿ بمستكل عممان أنو إذا قدـ االستشار   العقد االمشمكلة في ىذ ل عماؿ
وير مناسب ككردت عمييا تعديالت كمالحظات جكىرية  فتعتبر الفترة الالزمة لتعديؿ ىذه المالحظات 
مف المدة المقررة لالستشارم حسب الجدكؿ الزمني كعميو تعكيضيا في المراحؿ الالحقة كيجكز 

بالسير إلى المرحمة التالية أف يمنع االستشارم لصاحب العمؿ إذا ارتأل أف تمؾ المالحظات ال تسمح 
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

مف السير  بالمرحمة التالية حتى يتـ إنجاز ىذه المالحظات كتحتسب عمى االستشارم ورامة تأخير 
كما يجب عمى صاحب  /د( ,7إذا لـ يتـ تعكيضيا في المراحؿ الالحقة كحسب ما كرد في المادة )

راجعة أعماؿ المراحؿ المختمفة كالتي يعتبر بعد انقضائيا أف العمؿ تحديد المدة التي سيقـك خالليا بم
 . أعماؿ ىذه المراحؿ مكافؽ عمييا إذا لـ يبما االستشارم بمالحظات صاحب العمؿ خالليا

 
 

 : األتعاببدؿ  -(07) المادة
العقد  افي ىذ الكاردة األعماؿالتصاميـ كتحضير كثائؽ العطاء لجميع  أتعاببدؿ  االستشارميتقاضى   -أ 

 في الممحؽ رقـ )ا/ب( مف ىذه الشركط . المبينةكذلؾ بمكجب النسب 
يكمان مف تاريخ تسميـ  (61)خالؿ المرحمية  االستشارميدفع استحقاقات  أفيتعيف عمى صاحب العمؿ  -ب

ميا بمكجب شيادة دفع  يكمان مف تاريخ تسمي (61)خالؿ فترة  النيائيةشيادة الدفع كفي حاؿ الدفعة 
ذا االستشارميقدميا  تأخر صاحب العمؿ عف صرؼ الدفعات المستحقة خالؿ  إلى صاحب العمؿ كام

عنيا كذلؾ  القانكنيةالفائدة  االستشارم إلىيدفع  أفالفترات المنكه عنيا في ىذه الفقرة ، يترتب عميو 
 لمحددة لدفعيا .عف جميع المبالا وير المدفكعة اعتباران مف انتياء الميمة ا

 :تدريب مكظفي صاحب العمؿ - (08)  المادة
لحاقيـيحؽ لصاحب العمؿ انتداب عدد مناسب مف مستخدميو  لمتدريب عمى  االستشارمبجياز  كام

كفؽ برنامج يتفؽ عميو بيف الطرفيف كيقـك صاحب العمؿ بدفع ركاتبيـ  الدراسات أعماؿ
  كمستحقاتيـ

 
 : ك االستشارمبيف صاحب العمؿ  تسكية الخالفات -( 09) المادة

 -:التاليةالعقد يتـ البت بو بأحد الطرؽ  اخالؼ ينشأ عف ىذ أكأم نزاع 
 

 -: الكدية التسكية  -( 0 /09)
  الكديةمف أم مف الفريقيف بروبتو في تسكية الخالؼ عف طريؽ التسكية  إشعارصدر  إذا -أ

 إلىيرسؿ رده خطيا"  أف اإلشعارتسممو ( يكما" مف تاريخ 04فعمى الفريؽ اآلخر خالؿ مدة )
 رفضيا . أك الكدية التسكية إلىبقبكؿ الدعكة  اإلشعارمكجو 

 التسكية إلىالدعكة قبكؿ عندما يكافؽ الفريؽ اآلخر عمى  الكدية التسكية إجراءاتتبدأ  -ب 
 .الكدية

ريؽ الذم كجو الف إلىلـ  يرسؿ أم رد  إذا أك،  الكديةالتسكية  اآلخررفض الفريؽ  إذا -جػ
 التسكيةمف ىذه الفقرة ، يعتبر طمب  ) أ ( ( يكما" المبينة في البند04خالؿ مدة الػ ) اإلشعار
 التحكيـ . إجراءاتكأف لـ يكف ، كألم مف الفريقيف في ىذه الحالة المباشرة في  الكدية

 ىذا العقد مف ذكم الخبرة في نفس مجاؿ أعماؿ مكفؽ كاحد أك اكثر الكديةيتكلى التسكية  -د
ذاكفقا" لما يتفؽ عميو الفريقاف ،  المكفقيف يجكز ليما أف  أكلـ يتفقا عمى اسـ المكفؽ  كام

 يتفقا عمى أف يقـك شخص أك مؤسسة بتعييف المكفؽ أك المكفقيف .
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 يمزمو مفأف يطمب مف أم مف الفريقيف تقديـ ما  الكديةلممكفؽ في جميع مراحؿ التسكية  -ىػ
، كعمى المكفؽ أف يساعد  أخرل أدلةكمستندات ككثائؽ كأم  سبابكأمعمكمات ككقائع 

تسكية الخالؼ كديا" بأسمكب يتسـ باالستقالؿ كالحياد ، كاف  إلىالفريقيف في التكصؿ 
 كالنزاىة كالعدالة . المكضكعية بمبادئيسترشد 

في ذلؾ اتفاؽ  بما الكديةالتسكية  بإجراءاتعمى الفريقيف كالمكفؽ االحتفاظ بسرية ما يتعمؽ  -ك
 التنفيذ كالتطبيؽ . ألوراضحيثما يككف نشره ضركريا"  إالالتسكية ، 

االتفاؽ كتكقيعو كيصبح  بإعداداتفاؽ لتسكية الخالؼ كديا" ، فيقكما  إلىتكصؿ الفريقاف  إذا -ز
 1 بعد تكقيعو مف الفريقيف ممزما" ليما الكديةاتفاؽ التسكية 

( يكمػان عمػى قبػكؿ 61أك بمركر ) كقيع الفريقيف عمى االتفاؽ ،بت الكدية التسكية إجراءاتتنتيي  . ح
( يكمػا" 61بمػركر)  أك الطرفيف لمسير بإجراءات لمتسكية الكدية كلػـ يػتـ االتفػاؽ عمػى المكفػؽ ,

خطػي  بإشعاراتفاؽ تسكيو أك  إلىمف تاريخ االتفاؽ عمى المكفؽ أك تاريخ تعيينو دكف التكصؿ 
، أك  الكديػػة التسػػكيةال يكجػػد مػػا يسػػكغ االسػػتمرار فػػي جيػػكد  يصػػدر عػػف المكفػػؽ يبػػيف فيػػو انػػو

 بإنيػػاءالفريػػؽ اآلخػػر كالػػى المكفػػؽ  إلػػى أحػػدىماعػػف  أكخطػػي يصػػدر عػػف الفػػريقيف  بإشػػعار
 إليػويقػدـ تقريػرا" بجميػع مػا تكصػؿ  أفكفي جميع الحاالت عمى المكفؽ  الكدية التسكية إجراءات

الفػػريقيف مػػع  إلػػىقيامػػو بعمػػؿ المكفػػؽ كتسػػميمو  أثنػػاءمػػف كقػػائع كبينػػات فػػي مكضػػكع الخػػالؼ 
 محاضر جمسات التكفيؽ .

 إجراءات أميباشر في اتخاذ  أف،  الكدية التسكية إجراءات أثناءمف الفريقيف  ألمال يجكز  -ط
 . قضائية أك ةتحكيمي

 تحكيػػػػػػـال -( 9/ 09)
 إلىالمجكء  يتـفعندئذ  أعاله (0-09المادة ) ألحكاـتسكية كدية كفقا"  إلىفي حالة عدـ التكصؿ  

 السارم المفعكؿ. األردنيتسكية الخالؼ بأسمكب التحكيـ بمكجب قانكف التحكيـ 
 -: تعديؿ التشريعات -(91)المادة 

نتيجة لتعديؿ التشريعات أك يترتب عميو دفعيا لخزينة الدكلة  إضافيةمبالا  أم لالستشارميدفع   -أ
 عركض المناقصات . إيداعد مكعد ضرائب جديدة بع أكرسكـ   أم ضلفر 

 إيداعبعد مكعد  أعالهبالفقرة )أ(  المذككرةمف الرسـك كالضرائب  أمجرل تخفيض رسمي عمى  إذا أما -ب 
 .االستشارمحسـ تمؾ التخفيضات مف استحقاقات  األكؿعركض المناقصات ، فعندىا يحؽ لمفريؽ 

 
 : ةالعدلي اإلخطارات -(90) المادة

القانكنية  أكالعقدية  يماحؽ مف حقكق  أمبيف الفريقيف لممارستيما  ةاالخطارات العدليلتبادؿ  ال حاجة
اخطار  بمثابةالمثبت بيذا العقد عمى عنكانو  اآلخرلمفريؽ فريؽ  أممرسمة مف كتعتبر أم رسالة مسجمة 

 . األحكاؿعدلي في جميع 
 

 : عامو أحكاـ -(99) المادة
 الساريةااللتزاـ بمتطمبات الككدات   يراعي أحكاـ التنظيـ لمنطقة المشركع كاالستشارم أف عمى   -أ  

  , ك الحصكؿ عمى مكافقة الجيات المعنية كالتراخيص الالزمة لممشركع. بالعمؿ المباشرةالمفعكؿ عند 
 تصاميـ المشركع. إعداديتقيػد ببرنامػج المتطمبػات كالكمفة المقدرة عند  أف االستشارمعمى   -ب



 

28 

 

 

 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

جميػع المخططات ككثائػؽ العطاء كالمعمكمات المتػعمقة بيذا المشركع ىي ممؾ  لصاحب العمؿ كال  إف -ػج
 بعد  مكافقة صاحب العمؿ الخطية عمى ذلؾ  إال األشكاؿالتصرؼ بيػػا بػػأم شكػػؿ مف  لالستشارم يحؽ

 إعدادفي مرحمة في كثائؽ العطاء  سكاء  أكنػقص في المخططات  أكاكتشػؼ أم خطػأ  إذا  -د 
تصحيح الخطأ أك  االستشارمالمخططات كالكثائؽ أك في مرحمة التنفيذ الفعمي لممشركع ،  فعمى 

 استكماؿ النقص  بصكرة عاجمة كبدكف مقابؿ .
 . الثانيةك/ أك    األكلى المرحمةيػقكـ بعػرض عاـ لمدراسات في  أف االستشارميمتػـز   -ىػ
 المحمية ما أمكف الصناعيةتقػيد بالنػص عمػى استػعماؿ المكاد كالمنتجات ال االستشارميجػب عمػى   -ك  

المنتجات بشكؿ مطابؽ  أككثائػؽ العطػاء في جمػيع الحاالت الػتي تتكفر فييا تمؾ المكاد  إعدادعنػد 
, ك في المشاريع التي تحتاج الستعماؿ مكاد مستكردة فعمى صاحب العمؿ اخذ المكافقات  لممكاصفات

 . بقة عمى استخداـ ىذه المكاد ك النص عمييا في كثائؽ العقدالمس
العقد جزءا" منو كال تؤخذ في االعتبار لدل تفسير شركط  افي ىذ الكاردةال تشكؿ العناكيف  -العناكيف : -ز

 العقد أك مضمكنيا .
 . القرينةالجمع كالعكس بالعكس كفقا" لمقتضى  إلىتنصرؼ صيغة المفرد  -المفرد كالجمع: -ح
 النحك التالي :  ىالمختمفة عميصدر صاحب العمؿ مكافقتو أك عدـ مكافقتو عمى مراحؿ العمؿ  -ط

 المكافقة دكف أية شركط . -0
شريطة تنفيذ  التالية لممرحمةباالنتقاؿ  لالستشارمبمالحظات تسمح  مقركنةمكافقة مشركطة  -9

حتجاز نسبو مف مستحػقػات الػدفػعة يتـ ا الحالةكفي ىذه  التالية المرحمةىذه المالحظات في 
 الدفعةمػف قيػمػة  %01نسػبتيا عػف تزيدال  المطمكبةلحيف تنػفيذ المالحظات  المرحمةليذه 

 أعماؿعمى أف يػتػـ دفع ىذه المحتجزات عند استكماؿ المالحظات ضمف  المرحمةليػذه  المستحقة
 المرحمة التي تمييا .

 . ضتبرر الرفالتي  الكافية األسباببياف مع  المرحمةعمى  المكافقةعدـ  -6
ضريبة المبيعات :  يجب أف يشمؿ السعر المقدـ عمى الضريبة العامة عمى المبيعات كلف يتـ إفراد بند  -م

 خاص بالضريبة. 
( المتعمقة بالكضع المؤسسي كرؤساء  6، 9،  0المحمي تعبئة الجداكؿ المرفقة ) االستشارميطمب مف   -ؾ

اعديػيـ كحجػـ االلتزاـ ككؿ مف ال يقـك بتعبئة ىذه الجداكؿ يككف العرض المقدـ منو االختصاص كمس
 معرضا" لمرفض .

 طمبت(. إف) الخاصةتحدد شركط التأىيؿ كالتقييـ الفني الخاصة بيذا المشركع بالشركط   -ؿ
لكثائؽ المقدمة يحؽ لصاحب العمؿ التأكد بالطريقة التي يراىا مناسبة مف صحة كدقة  المعمكمات كا  -ـ

 .االستشارممف 
نقابة الميندسيف  كزارة األشغاؿ العامة ك اإلسكاف ك االلتزاـ بالتعميمات الصادرة عف االستشارمعمى  -ف 

 كالمعمارية كالكيربائية كالميكانيكية كخالفيا . اإلنشائية باألعماؿبما يتعمؽ األردنييف 
المشرؼ كفقا" لما كرد في  المكاد   أكس المصمـ ك/تككف المسؤكلية المدنية كالقانكنية لمميند  -ص

بغض النظر عف ما يرد في  0976( لسنة 46رقـ) األردني( مف القانكف المدني 791(،)789(،)788)
 الخصكص .بيذا العقد   اىذ
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

مف قبؿ نقابة  العقدمكضكع  عالخاصة بالمشرك يقـك بتصديؽ جميع المخططات  أفعمى االستشارم  -ع
النقابية المترتبة عمى ىذا  كاف يقدـ لصاحب العمؿ ما يثبت قيامو بدفع الرسـك ردنييفاأل الميندسيف 
 المشركع. 

 : لممنكعةالدفعات ا -ؼ
( بأنو لـ يقـ بدفع أك يعد بدفع أم 6كتعيد لمفريؽ األكؿ في الممحؽ رقـ ) االستشارملقد صرح  -0

غض النظر عما إذا كاف ذلؾ قد تـ مف مف " الدفعات الممنكعة " سكاء مباشرةن أك بالكاسطة ، كب
أك نيابةن عنو أك مف قبؿ استشارييو مف الباطف أك نيابةن عنيـ أك أم مف مكظفييـ  االستشارمقبؿ 

أك ككالئيـ أك ممثمييـ إلى الفريؽ األكؿ ، كيشمؿ ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أم "مكظؼ" 
كذلؾ فيما يتعمؽ بالدعكة إلى تقديـ  بغض النظر عما إذا كاف يتصرؼ بصفة رسمية أـ ال ،

 االستشارمالعركض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أك عممية المناقصة / المزاكدة نفسيا أك اإلحالة عمى 
 أك المفاكضات التي تجرم إلبراـ العقد أك مف أجؿ تنفيذه فعالن.

يـ مثؿ ىذه الدفعات بأف ال يقـك بتقديـ أم دفعات ممنكعة أك أف يعد بتقد االستشارمكما كيتعيد 
نفسو أك استشارييو مف الباطف أك  االستشارمسكاءن مباشرةن أك بالكاسطة كسكاءن أكاف ذلؾ مف قبؿ 

أم مف مكظفييـ أك ككالئيـ أك ممثمييـ إلى أم "مكظؼ" فيما يتعمؽ بتعديؿ ىذا العقد أك تجديده 
 أك تمديده أك تنفيذه. 

( أف يتخذ أيان مف 0ؼ/خالفة أك إخالؿ بأحكاـ الفقرة )يحؽ لمفريؽ األكؿ في حاؿ حدكث أم م - 9
 اإلجراءات التالية أك جميعيا كذلؾ بمحض حريتو كاختياره:

 /أ( مف العقد.09أف ينيي ىذا العقد مع مراعاة نصكص المادة ) -أ
بمكجب ىذا العقد مبمغان يساكم   )ضعفي( مبما  لالستشارمأف يخصـ مف المبالا المستحقة  -ب

 الممنكعة. الدفعات
بأف يدفع إلى الفريؽ األكؿ كعمى الفكر مبمغػػان يساكم )ضعفي( مبما  االستشارمأف يطالب  -ج

بمكجب ىذا البند بمكافقتو وير القابمة لمنقض عمى  االستشارمالدفعات الممنكعة كيقر 
بأف  ( أدناه ، يصرح الفريقاف4ؼ/مع مراعاة الفقرة ) االستجابة الفكرية لمثؿ ىذه المطالبة

( لف يتجاكز 9ؼ/مجمكع المبالا التي يحؽ لمفريؽ األكؿ تقاضييا بمكجب ىذه الفقرة )
 )ضعفي( مجمكع مبالا الدفعات الممنكعة.

عمى أف يضمف جميع االتفاقيات التي يبرميا مع االستشارييف مف الباطف أك  االستشارميكافؽ  - 6
( أعاله 9ؼ/( ك)0ؼ/الكاردة في الفقرات )المجيزيف ، فيما يخص ىذا العقد مكادان مماثمة لتمؾ 

) عمى أف ال تقؿ ىذه المكاد في شدتيا عف نصكص الفقرتيف المشار إلييما ( ، شريطة أف 
تنص ىذه المكاد صراحة عمى حؽ الفريؽ األكؿ بتنفيذ أحكاـ ىذه المكاد مباشرة بحؽ أم مف 

أف يزكد الفريؽ األكؿ عمى  شارماالستىؤالء االستشارييف مف الباطف أك المجيزيف. كما يتعيد 
الفكر بنسخ كاممة كمطابقة ألصؿ ىذه االتفاقيات بمجرد التكقيع عمييا كبما يثبت أنيا مشتممة 

 عمى ىذه المكاد.
ال يجكز ألم شخص أف يتذرع بأف نص المادة أعاله يضفي صفة المشركعية عمى أم مف  -4

نافذة تمنعيا ، كأف حقكؽ الفريؽ األكؿ الدفعات الممنكعة إذا كانت القكانيف كاألنظمة ال
المنصكص عمييا في المادة  أعاله  ىي باإلضافة إلى أم حقكؽ أخرل قد تترتب لمفريؽ األكؿ 

 أك أم طرؼ آخر بمكجب القكانيف كاألنظمة النافذة في المممكة. االستشارمتجاه 
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 بعد إنياء ىذا العقد.يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتيا ساريان كيتـ العمؿ بو حتى  -5
 -:األخرل الدفعات  -س 

( المرفؽ بيذا العقػد بجميػع " الػدفعات األخػرل" كالتػي دفعيػا 5في الممحؽ رقـ) االستشارملقد صرح  -0
تقػػديـ كصػػفان مفصػػالن ليػػذه الػػدفعات  االستشػػارمأك تػػـ االتفػػاؽ عمػػى دفعيػػا إلػػى " اآلخػػريف "، كعمػػى 

نت ستدفع بشكؿ مباشر أك وير مباشر مف قبمو أك نيابػة عنػو األخرل كسببيا سكاء تـ دفعيا أك كا
، أك مف قبؿ استشارييو مف الباطف أك نيابػة عػنيـ أك أم مػف مػكظفييـ أك ككالئيػـ أك ممثمػييـ ، 
كذلػػؾ فيمػػا يتعمػػؽ بالػػدعكة إلػػى تقػػديـ العػػركض الخاصػػة بتنفيػػذ ىػػذا العقػػد أك عمميػػة المناقصػػة / 

أك المفاكضات التي تجرم إلبراـ العقد أك مف أجؿ تنفيذه  االستشارمالمزاكدة نفسيا أك اإلحالة عمى 
 فعالن.

بأف يقدـ تصػريحان خطيػان إلػى الفريػؽ األكؿ عمػى الفػكر عػف كجػكد أم دفعػات  االستشارمكما يتعيد 
أخرل بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ كصفان مفصػالن لسػبب ىػذه الػدفعات األخػرل كذلػؾ بتػاريخ قيامػو 

 1 ريخ إلزامو بالدفع أييما يحدثبالدفع أك تا
( مػف ىػذه المػادة أف 0س/يحؽ لمفريؽ األكؿ في حاؿ حػدكث أم مخالفػة أك إخػالؿ بأحكػاـ الفقػرة ) -9

 يتخذ أيان مف اإلجراءات التالية أك جميعيا كذلؾ بمحض حريتو كاختياره:
 /أ( مف العقد.09أف ينيي ىذا العقد مع مراعاة نصكص المادة )  -أ
بمكجػػب ىػػذا العقػػد مبمغػػان يسػػاكم )ضػػعفي( مبمػػا  لالستشػػارمـ مػػف المبػػالا المسػػتحقة أف يخصػ -ب

 الدفعات الممنكعة.
) ضػعفي( مبمػػا  بػأف يػدفع إلػى الفريػؽ األكؿ كعمػى الفػكر مبمغػان يسػاكم االستشػارمأف يطالػب  -ج

الػػػدفعات األخػػػرل كيقػػػر االستشػػػارم بمكجػػػب ىػػػذا البنػػػد بمكافقتػػػو ويػػػر القابمػػػة لمػػػنقض عمػػػى 
( أدنػاه ، يصػرح الفريقػاف بػأف 4س/ستجابة الفكريػة لمثػؿ ىػذه المطالبػة.مع مراعػاة الفقػرة )اال

( لػػف يتجػػاكز ) 9س/مجمػػكع المبػػالا التػػي يحػػؽ لمفريػػؽ األكؿ تقاضػػييا بمكجػػب ىػػذه الفقػػرة )
 ضعفي( مجمكع مبالا الدفعات األخرل.

ع االستشػػارييف مػػف البػػاطف أك عمػػى أف يضػػمف جميػػع االتفاقيػػات التػػي يبرميػػا مػػ االستشػػارميكافػػؽ   -6
( أعػاله  9س/( ك)0س/المجيزيف ، فيما يخػص ىػذا العقػد مػكادان مماثمػة لتمػؾ الػكاردة فػي الفقػرات )

)عمى أف ال تقؿ ىذه المكاد في شػدتيا عػف نصػكص الفقػرتيف المشػار إلييمػا ( ، شػريطة أف تػنص 
اد مباشػػرة بحػػؽ أم مػػف ىػػؤالء ىػػذه المػػكاد صػػراحة عمػػى حػػؽ الفريػػؽ األكؿ بتنفيػػذ أحكػػاـ ىػػذه المػػك 

أف يػزكد الفريػؽ األكؿ عمػى الفػكر  االستشػارماالستشارييف مػف البػاطف أك المجيػزيف . كمػا يتعيػد 
بنسخ كاممة كمطابقة ألصؿ ىذه االتفاقيات بمجػرد التكقيع عمييا كبما يثبت أنيا مشتممة عمػى ىػذه 

 المكاد.
ه يضفي صفة المشركعية عمى أم مف الدفعات ال يجكز ألم شخص أف يتذرع بأف نص المادة أعال -4

األخرل إذا كانت القكانيف كاألنظمة النافذة تمنعيا ، كأف حقكؽ الفريػؽ األكؿ المنصػكص عمييػا فػي 
أك أم  االستشػػارمالمػػادة أعػػاله ىػػي باإلضػػافة إلػػى أم حقػػكؽ أخػػرل قػػد تترتػػب لمفريػػؽ األكؿ تجػػاه 

 ي المممكة.طرؼ آخر بمكجب القكانيف كاألنظمة النافذة ف
 يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتيا ساريان كيتـ العمؿ بو حتى بعد إنياء ىذا العقد. -5
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 :  المخالصة إقرار -( 96) المادة
 أفيثبت فيو  مخالصة إقراريعطي صاحب العمؿ  أفحاؿ تقديمو لكشؼ الدفعة النيائية  االستشارمعمى 

مة كالنيائية لجميع المبالا المستحقة لو بمكجب العقد ، كشؼ الدفعة النيائية يشكؿ التسكية الكام
لممبالا المستحقة لو بمكجب ىذه  االستشارمبعد قبض  إال المخالصة إقرارال يسرم مفعكؿ  أفكيشترط 
 الدفعة .

 
 : اإلشعارات -( 94) المادة

 بإبالويا االستشارمـك كتمؾ التي يق االستشارم إلىكالمػراسالت التي يصدرىا صاحب العمؿ  اإلشعاراتتبما 
لدل المكتب الرئيسي لكؿ فريؽ منيما ،  بإيداعيا أكبالبريد المسجؿ  إماالعقد  ألحكاـصاحب العمؿ كفقا  إلى
 أم عنكاف آخر يعينو كؿ فريؽ ليػذه الغاية كيتـ تحديده تاليا إلى بإرساليا أك

 ..........................................عنكاف صاحب العمػػؿ : ............................
 : ..................................................................... االستشارمعنكاف           
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 
 /أ (0ممحؽ رقـ ) 

  الجدكؿ الزمني لمراحؿ الدراسات كالمدد المحدده النجازىا

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمرحموا البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف يـك تقكيمي
لممبنى المساحي لممكقع ك أعماؿ الرفع  تبدأ مف تاريخ أمر المباشره بالعمؿ كلغاية انجاز - يكمان  (05) 

كدراسة المتطمبات االسترشادية كالفحكصات االكلية لفحكصات استطالع المكقع القائـ 
 . (المبنى القائـضمف المستشفيات المعنية) االقساـ القائمة كتقييـ

 االكلى
 )أ(
 

 مف قبؿ صاحب العمؿ. مراجعة كتقييـ اعماؿ المرحمو األكلى - أياـ( 5)  االكلى
كتشمؿ اجراء  مف تاريخ مكافقة صاحب العمؿ الخطيو عمى اعماؿ المرحمو االكلى تبدأ اياـ (08)

 االكلى )ب( كانجاز اعماؿ المرحمو   التعديالت التي يطمبيا صاحب العمؿ
االكلى  
 )ب(

 مف قبؿ صاحب العمؿاالكلى )ب( راجعة كتقييـ اعماؿ المرحمو م - أياـ (5)
كتشمؿ  االكلى )ب( المرحمة أعماؿعمى  الخطيةتبدأ مف تاريخ مكافقة صاحب العمؿ  - ( يكمان 67  )

نجاز أعماؿ المرحمة  الثاعمييا التعديالت التي يطمبيا صاحب العمؿ  إجراء  ةنيالثا ة  نيكام
 1مف قبؿ صاحب العمؿ   نيةالثا يـ اعماؿ المرحمو مراجعة كتقي - أياـ (8)
 إجراءكتشمؿ  نيةالثا المرحمة أعماؿعمى  الخطيةتبدأ مف تاريخ مكافقة صاحب العمؿ  - يكمان  (09)

نجاز أعماؿ المرحمة  نيةالثاالتعديالت التي يطمبيا صاحب العمؿ عمى المرحمو   الثالثة الثالثةكام
 1مف قبؿ صاحب العمؿ  الثالثة عماؿ المرحمو مراجعة كتقييـ ا - اياـ (5)
 ةرابعال تقديـ كافة كثائؽ العطاء كبالنسخ المطمكبو أياـ(  5 )
 الخالصو مدة العمؿ لالستشارم.  - يـك (87)
  مدة المراجعة لصاحب العمؿ. - ( يـك 96 )
  مدة االتفاقيو شاممو مراجعات صاحب العمؿ. - ( يكمان 001)
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 / ب ( 0ممحؽ رقـ ) 
 
 بدالت األتعاب  -أ

 تدفع بدالت أتعاب التصاميـ ك تحضير كثائؽ العطاء كفقان لما يمي :
 
 )أ+ب( مف قبؿ صاحب العمؿ . االكلى%( مف قيمة العطاء بعد قبكؿ أعماؿ المرحمة 61) .0

 مف قبؿ صاحب العمؿ . الثانيةالمرحمة  أعماؿمف قيمة العطاء تدفع بعد قبكؿ  %(61) .9

 ة مف قبؿ صاحب العمؿ .لثمف قيمة العطاء تدفع بعد قبكؿ أعماؿ المرحمة الثا %(05) .6

)المرحمػػػػة النيػػػػائي لمعطػػػػاء  مػػػػف قيمػػػػة العطػػػػاء تػػػػدفع بعػػػػد تقػػػػديـ الكثػػػػائؽ كالمخططػػػػات كالتقريػػػػر %(96)   .   4
يقػػػدـ االستشػػػارم شػػػيادة مػػػف  أف كقبكليػػػا مػػػف صػػػاحب العمػػػؿ شػػػريطة المطمكبػػػة ( باألعػػػدادةرابعػػػال
 ابة الميندسيف تثبت تسديده لمرسكـ النقابية المترتبة عمى ىذا العطاء .نق

 اسبػػػؽ . أييمابعد مركر ثالثة اشير عمى تقديـ جميع كثائؽ العطاء  أك التنفيذ بعػد طػرح عطػػاء ( 9%)    .   5
 

لتي تزيد % مف قيمة العطاء كذلؾ لمعطاءات ا01تعادؿ لالستشارم يقـك صاحب العمؿ بدفع سمفة  -ب 
 -التالية : باإلجراءات االستشارمدينار ، شريطة قياـ  ألؼقيمتيا عف خمسيف 

 . كالجامعةدفع رسكـ الطكابع  -1
 . األداءتقديـ كفالة حسف   -2
 . أعاله(9، 0المنصكص عمييا في البنكد ) اإلجراءاتتكقيع العقد الخاص بالمشركع بعد استكماؿ   -3
 تقديـ طمب السمفة .  -4
 لسمفة حسب نمكذج الكفالة المرفؽ .تقديـ كفالة ا  -5

 
   -عمى النحك التالي : االستشارميتـ استرداد السمفة مف  - ج
كفػي حػاؿ عػدـ الػتمكف مػف  االستشارم , التي يقدميا عمى أقساط متساكية مف دفعات المراحؿ تسدد السمفة   

 دىا مف كفالة السمفة.السمفة ألم سبب كاف قبؿ انتياء مدة العطاء ،  فيتـ استردا قيمةاسترداد 
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 
 

 نمكذج كفالة السمفة 
 
 ………………………………………………………………………………………السادة :  إلى
 

 : ……………………………………………………….االستشارمبأف مصرفنا يكفؿ  أعالمكـيسرنا 
 

…………………………………….……………………………………………………………… 
 …………………………………………فقط  أردنيابمبػػما:  )                              ( ديناران 

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

 ………………………………………………………كذلؾ مقابؿ كفالة سمفة بخصكص العطاء رقـ : 
 

 …………………………………………………………………………………الخاص بمشركع : 
 بسداد السمفة حسب شركط العطاء . االستشارملتأميف قياـ 

 
طمب خطي منكـ ، كذلؾ بصرؼ  أكؿالرصيد المستحؽ منو عند  أك أعالهع لكـ المبما المذككر كأننا نتعيد بأف ندف

 .االستشارمتحفظ يبديو  أكالنظر عف أم اعتراض 
 

دفعات السمفة ، كيتـ تمديدىا  ألقساط االستشارمكتبقى ىذه الكفالة سارية المفعكؿ مف تاريخ صدكرىا كلحيف سداد 
 بالكامؿ . تمقائيان لحيف سداد السمفة

 
 

 …………..………............…تكقيػع الكفيؿ/ مصرؼ:                                                      
 ………………………………المفكض :                                                  

 ............………………...........التاريخ :                                                 
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 (9رقـ ) العقدممحؽ  
  مراحؿ الدراسات كالتصميـ أثناء االستشارمكاجبات  أ.

 اليندسيةيقـك بإعداد الدراسات كالتصاميـ كتقديـ الخدمات  أف االستشارميتعيف عمى  : أكال -0
 التالي :جميع المراحؿ عمى النحك  فيبيا  المتعمقة

 : االكلى ةالمرحم
 -تفاقيو عمى اف تشمؿ ما يمى:تحدد أعماؿ ىذه المرحمو فى الشركط الخاصو لل  - : االكلى )أ( 

 ممشركع المعده مف قبؿ صاحب العمؿ كدراسة شمكلية البرنامج كالتعميؽ عميو.االسترشادية ل متطمباتالدراسة  .أ 
كأحكػػاـ  كعالحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات الالزمػػو العػػداد الدراسػػات كالتصػػاميـ مػػف جميػػع الجيػػات المعنيػػو بالمكضػػ .ب 

التنظيـ الخاصة بمنطقػة المشػركع كالمعمكمػات األساسػية المتعمقػة بالخػدمات كالبنيػة التحتيػة ككػؿ مػا يمػـز التمػاـ 
 العمؿ حسب األصكؿ

تيا المقتػرح تكسػع ةالقائمػ المبػانييقـك المستشار بػأعماؿ الرفع المساحي لقطعة )االرض/االراضي( المقاـ عمييػا  .ج 
 كالساحات المحيطة بو. ةنى القائماالمبمناسيب كربطو مع  دكنمات( 00مساحتو )كبما  كتحديثيا

عػداد كتجييػز مخططػات المبنػى مػع بيػاف المسػاحات  ةممبػانى القائمػل (as built)يقكـ المستشار بػأعماؿ الرفع  .د  كام
-ةكالمناسيب ككافة الخدمات )مسػاقط، كاجيػات، مقػاطع( كبيػاف كضػع المبنػى القػائـ مػف جميػع النػكاحي )كظيفيػ

  انشائية كويرىا(.-تشغيمية
صػػر المككنػػو لممشػػركع ايشػػمؿ برنامجػػا متكػػامال يتضػػمف الخػػدمات الالزمػػو لمعن نسػػخ( 6) عػػداد )تقريػػر تصػػكرل(إ .ق 

  -كيحتكل عمى ما يمى:
 كصؼ مكجز لطبيعة المشركع كعناصره كعالقاتو الكظيفيو -0
 .تقرير المساحات الالزمو لكؿ عنصر كالمساحو الكميو -9
رم لتكزيػػع العناصػػر الرئيسػػية لممشػػركع كالتكزيعػػات الكظيفيػػة الرئيسػػية تقػػدي -6 ضػػمف   zoningـ مخطػػط تصػػك 

 المبنى القائـ.

  zoningمكضحة الكتؿ الرئيسية لممشركع كالتكزيعات الكظيفية الرئيسية   conceptفكرة معمارية  -4
  . المختمفةمخطط ىيكمى يبيف عناصر المشركع كتقديـ اعداد  -5
سـ( مع تثبيت زكايا الحدكد  51اد كتقديـ المخطط الطبكورافي لمكقع المشركع بفترة ككنتكرية ال تتجاكز )اعد-6

  1كنقطة المرجع بكتؿ خرسانية ثابتة كبياف مناسيب الطرؽ المحيطة بالمكقع 
 (. Grid  5mاعداد كتقديـ مخطط يكضح الشبكية في المكقع العاـ )  -7
 ( ليا.asbuiltكتقديـ مخططات )دراسة المباني القائمة  -8
 دراسة االنظمة الكيركميكانيكية الخاصة بالمباني القائمة كربطيا مع االنظمة ضمف اعماؿ التكسعة. -9
كبمقياس رسـ القائمة لمبانى المشركع كالكيركميكانيكية لالنظمة الخاصة تقديـ المخططات المعماريو  -01

 .نسخ(  6) 0/911
صػػػػػة بالشػػػػػركات التػػػػػي سػػػػػتقكـ بػػػػػاجراء كػػػػػؿ مػػػػػف )فحكصػػػػػات التربػػػػػة كالفحكصػػػػػات تقػػػػػديـ العػػػػػركض الخا -00

حسػػػب  ىػػػاكذلػػػؾ بتقػػػديـ ثالثػػػة عػػػركض لكػػػؿ منيػػػا ليػػػتـ اعتماداف لػػػـز االمػػػر  االنشػػػائية لممبنػػػى القػػػائـ(
 االصكؿ
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

اجراء الى باالضافة االنشائية لممباني القائمة الفحكصات ك  فحكصات التربوكؿ مف عمؿ برنامج الجراء  -09
  .اف لـز االمر االنشائية لممباني القائمة(الفحكصات ك  فحكصات التربوالفحكصات) ىذه

 1نسخ( 4)شامالن الكمفة التقديريةتقديـ تقرير المرحمو  -06
 

 -مالحظو:*  
لجنة  عم بالتنسيؽاذا تطمبت ظركؼ العمؿ متطمبات خاصو كلـ ترد ضمف الكاجبات فعمى صاحب العمؿ ك -0

ديد ىذه المتطمبات ككاجبات االستشارل بما فى ذلؾ نكع المخططات كالدراسات المطمكبو التدقيؽ كالمتابعو تح
 كاضافتيا الى كاجبات االستشارل.

 
 – االكلى ) ب (

 )أ(جراء التعديالت التى يطمبيا صاحب العمؿ عمى اعماؿ المرحمو االكلىإ -أ
كبمقيػاس المقترحػة  لقسػـ القػائـ كالتكسػعةالمختمفػة  ضػمف ا الفراوػاتإعداد كتجييز مخططات أكليػة لتكزيػع  -ب

كحسػػػب مػػػا تتطمبػػػو نسػػػخ( تبي ػػػػف االسػػػتغالؿ االمثػػػؿ لمفراوػػػات المعماريػػػة لممبنػػػى القػػػائـ  4) 0/011رسػػػـ 
كالتػي سػيتـ اعتمادىػػا مػف قبػػؿ المالػؾ ) كزارة الصػػحة ( المكاصػفات كالمعػايير العالميػػة لتصػميـ المستشػػفيات 

 .كصاحب العمؿ
خاصػة لمقاكمػة افعػاؿ الػزالزؿ  بشػأف الحسػابات االنشػائيو المنػكل اتباعيػا المتابعة نة الفنيوالتنسيؽ مع المج -ج

 .في المكاقع المراد عمؿ انشاءات جديدة ليا
تقػػديـ كصػػؼ ل نظمػػو االنشػػائيو كالكيركميكانيكيػػو المنػػكل تفصػػيميا فػػى المراحػػؿ الالحقػػو كالمػػكاد المقتػػرح  -د 

  استعماليا فى البناء
الخاصة بالبنية التحتية مثؿ تكزيع المياة , الصرؼ الصحي , تصريؼ مياه األمطار ,  كصؼ ل نظموتقديـ  -ىػ

 كأم أنظمو أخرل بحاجة إلييا .
تقديـ تقرير الفحص االنشائي لممباني القائمة لتدقيقيا ضمف اعماؿ المرحمة كلمعرفة مدل مالئمة الفكرة  - ك

 الفحكصات االنشائيةالمعمارية مع نتائج 
شػػامالن تكصػػيات الدراسػػة االسػتطالعية كالتقيميػػة لمقسػػـ كالكمفػػة التقديريػػة المترتبػػة عمػػى قػديـ تقريػػر المرحمػػو ت -ز

 1نسخ( 4أعماؿ تكسعة كتأىيؿ القسـ كتنفيذ التكصيات كبياف الجدكل مف أعماؿ الصيانة كالتأىيؿ )
صاحب  عم بالتنسيؽصاحب العمؿ ك  كلـ ترد ضمف الكاجبات فعمى اذا تطمبت ظركؼ العمؿ متطمبات خاصو-مالحظة 

تحديد ىذه المتطمبات ككاجبات االستشارل بما فى ذلؾ نكع المخططات كالدراسات المطمكبو كاضافتيا  العمؿ 
 الى كاجبات االستشارل.

 
 ( :نيةالثا ةمػػرحػالم)  

  ب( كلىاال اجراء التعديالت التى يطمبيا صاحب العمؿ عمى اعماؿ المرحمو( 
  مكقع عاـ بمقياس رسـ  لممبانى التفصيمية المعماريةالمخططات كتقديـ اعداد (

مناسب,مساقط أفقية,مقاطع,كاجيات,تفاصيؿ معمارية لممقاطع الرئيسية كاية تفاصيؿ 
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 0/011أعماؿ التصميـ الداخمي كالتأثيث بمقياس رسػػػـ كلكافة   معمارية الزمة لممشركع(
 1( نسخة الكتركنية كرقية + نسخة 0)
  0/011المخططػػات  التفصػػيمية االنشػػائية  كالكيربائيػػة كالميكانيكيػػة بمقيػػاس رسػػػػػػـ  تقػػديـ  

 (نسخة كرقية لكؿ تخصص + نسخة الكتركنية 9)

  تقديـ الخطة المكنية(COLOUR SCHEME) القساـ االسعاؼ المستشفى المختمفة 
   الصرؼ الصحي ,  المخططات التفصيمية الخاصة بالبنية التحتية مثؿ تكزيع المياة ,تقديـ

 تصريؼ مياه األمطار , كأم أنظمو أخرل بحاجة إلييا .

 الميكانيكية(-الكيربائية-تقديـ المذكرات الحسابية التفصيمية )االنشائية 
  ىذه المرحمو  أعماؿتقديـ تقديـ مذكرة الحسابات التفصيمية لبنكد كميات العطاء كبحيث يتـ

 1خة()نسلممراجعو مف قبؿ صاحب العمؿ كاقرارىا
 كالمكاصفات الفنية لكافة التخصصات جداكؿ الكميات ككثائؽ العطاء االخرل المطمكبو  تقديـ

ىذه المرحمو لممراجعو مف قبؿ  أعماؿالممحؽ كتقديـ  اكحسب التفاصيؿ المبينو الحقا فى ىذ
 1)نسخة كاحدة لكؿ تخصص(صاحب العمؿ كاقرارىا

 
 ( :لثةالثا ةمػػرحػالم) 

 طابقة النيائية :مرحمة التدقيؽ كالم
  ثانيةاالاجراء التعديالت التى يطمبيا صاحب العمؿ عمى اعماؿ المرحمو  
  نسخة كرقية + نسخة الكتركنية()تقديـ ( مف مسكدة الكثائؽ النيائيوDraft Final) 
    المحددة بممحؽ رقـ مدة اليقـك صاحب العمؿ بتدقيؽ مسكدة كثائؽ العطاء النيائيو خالؿ

 خطيا بمالحظاتو حكليا. االستشارمتقديميا كابالغ  مف تاريخ/أ( 0)
 

 :  ةرابعالالمرحمو 
 -:التاليةمع التقرير النيائى باالعداد النيائية مرحمة تسميـ كافة كثائؽ العطاء  

 ( نسخو مف دفاتر الشركط كالمكاصفات كجداكؿ الكميات91) -0
 (COLOUR SCHEME)مخططػات الخطػة المكنيػة  بمػا فييػا( نسخو مف كافة المخططات 91) -9

 بالحجـ العادلالخاصة بالمشركع التفاصيؿ المعمارية كافة ك  لممشركع 
 مصغره مف المخططات ةنسخ -6
 .نسخو مسعره مف جداكؿ الكميات -4
 .متضمنا المساحات النيائية لممشركع كالكمفة التقديرية لمتنفيذ التقرير النيائى ليذه المرحمو -5

كالدفاع المدني  مف نقابة الميندسيف االردنييف مصدقة كمختكمةمف المخططات  نسخ ( 5)   -6
كاف رسـك التصديؽ مف ضمف اعماؿ العطاء مكضكع البحث. مع تزكيد كالجيات المعنية, 

الكزارة برقـ المعاممة الخاصة بالمشركع لدل نقابة الميندسيف االردنييف كالمديرية العامة 
 .لمدفاع المدني 
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 ككػذلؾ تقػديـ صػكرة الكتركنيػة مف نقابػة الميندسػيف( نسخ مف تقرير فحص التربة مصدقة 5) -7
 . (( أدناه8حسب )بند )

بحيػػث تتناسػػب مػػع االجيػػزة  ( لكافػػة االعمػػاؿ المطمكبػػوCDااللكتركنيػػو )نسػػخ مػػف االقػػراص  (5تقػػديـ ) -8
 -،  بحيث تتضمف ما يمي:(U.S.P- Flash)كتقديميا عمى  كالبرامج المعتمده لدل صاحب العمؿ

 .autocad + p.d.f)كافة األعماؿ )المخططات ل  1أ
 .(word + p.d.fكثائؽ العطاء كالشركط كالمكاصفات الخاصة )  . ب

 .(excel + p.d.fجداكؿ الكميات )  . ت

( لممخططػػػات المصػػػدقة مػػػف نقابػػػة الميندسػػػيف كالػػػدفاع المػػػدني scannedصػػػكرة الكتركنيػػػة ) . ث
 كالجيات المعنية.

 ة المصدؽ مف نقابة الميندسيف( مف تقرير فحص التربscannedصكرة الكتركنية ) . ج
 
المينػػػدس المتػػػابع  بحيػػػث يػػػتـ اخػػػذ مكافقػػػة ةلكحػػػ 9عػػػدد  A1لممشػػػركع بحجػػػـ لكحػػػة  (Poster)تقػػػديـ  - 9

قبػػػؿ الطباعػػػة كالتقػػػديـ كعمػػػى اف يػػػتـ تسػػػميميا مطبكعػػػة عمػػػى كرؽ مقػػػكل كنسػػػخة  المسػػػبقة لمكحػػػات
 كبحيث تضـ مايمي : (.C.D)الكتركنية 

لممػكؿ، االفكرة ، المسػاحات ، الكصػؼ ،  يسية الخاصة بالمشركع مف حيث )المعمكمات الرئ -أ      
 المالؾ ، صاحب العمؿ ، االستشارم المصمـ ...كويرىا (.

 لمكاجيات الرئيسية كالمداخؿ . 6مناظير ال تقؿ عف  -ب      
 لفراوات ميمة في المشركع . 9مناظير داخمية ال تقؿ عف   -ج    
 / اك مقاطع لتكضيح  فكرة المشركع . مساقط افقية ك  -د    
 المساقط الرئيسية  كالكاجيات الرئيسية  -ىػ   

عمػػى المكافقػػة المبدئيػػة لمتػػراخيص كفػػؽ االنظمػػة يكػػكف مػػف مسػػؤكلية االستشػػارل الحصػػكؿ  -01
المتبعة ألحكاـ التنظيـ كيككف مف مسؤكلية االستشارم تعديؿ ام مخالفة عمى المخططػات كعمػى 

 استكماؿ معاممة الترخيص مف قبؿ المالؾ. عند نفقتو الخاصو
 التقرير الخاص بكؿ مف دراسة االثر البيئي لممشركع النيائي كالدراسة المركرية -00
 تقديـ مذكرة حسابية تفصيمية لكميات بنكد العطاء النيائية  -09

النسػخ المطمكبػة مالحظة : يعطى االستشارم مدة اسبكعيف مف تاريخ االنتياء مف تقديـ كافة كثػائؽ العطػاء كب
ًمبثدخ الوٌِذعديي كالنيائيػة( السػتكماؿ االجػراءات الالزمػة لتصػديؽ المخططػات المصػدقة مػف كػؿ مػف  لرابعةا)المرحمة 

 اتسدًييي ّالوذيشيخ الؼبهخ للذ بع الوذًي ّت رحزغت ضوي الوذح الوحذدح تًتبص اػوبم الؼطبء ضوي التذّم اػالٍ

 
 اعداد الدراسات كالتصميـ : ثانيان : االعتبارات العامو عند

كذلػؾ خػالؿ كالرأسية منسػكبة لجميػع عناصػر المشػركع  األفقيةالتكسع  إمكاناتبياف  االستشارمعمى   -أ 
 .المرحمة االكلى

اعداد التصاميـ بحيث تعكس التقاليد كالبيئة المحمية مع االخذ بعيف االعتبار سيكلة  االستشارمعمى  -ب 
 بأقؿ كمفة ممكنة .صيانة العناصر كتشغيميا 
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

مراعاة الناحية الجمالية كاالقتصادية لممباني كأخذ مكافقة السمطات التنظيمية عمى  االستشارمعمى   -جػ
 مكاد البناء المراد استعماليا .

عمى االستشارم مراعاة مالءمة المساحات لطبيعة استخداـ الفراوات الداخمية مع مراعاة تكحيد  -د
 ستناد الى اسس تصميـ كاضحة.المساحات المقترحة باال

 مراعاة مالءمة المساحات لالثاث كالفرش الداخمي . االستشارمعمى   -ىػ 
تككف المكاصفات كدساتير البناء المعتمده في التصاميـ ما ىك مقػرر في المممكة اال في الحاالت   -ك

  الخاصة حيث يتطمب ذلؾ الحصكؿ عمى مكافقة مسبقةعمييا مف قبؿ  صاحب العمؿ
 عمػى األستشارم تبكيػب جداكؿ الكميات لممػشركع بحيث تككف مفصمة باالبكاب التالية   -ز

مع االسترشاد بجدكؿ الكميات النمكذجي الصادر عف كزارة االشغاؿ العامة كاالسكاف )عمى االقؿ 
 -:كيفضؿ أف تككف بالمغة العربية(

 -: بشكؿ منفصؿلكؿ المشركع  -0
 البالط . مجمكع االعماؿ تحت منسكب .أ

 مجمكع االعماؿ فكؽ منسكب البالط . ب.
 ج. اعماؿ القصارة 

 د. اعماؿ البالط كاالرضيات 
 ىػ. اعماؿ عزؿ السطح كفكاصؿ التمدد كتصريؼ مياه المطر 

 اعماؿ المنجكر  .ّ 
 . االعماؿ المعدنيو ز
 اعماؿ الدىافح.
 . االعماؿ الصحية ط
 . االعماؿ الكيربائيو م

 التدفئة كاالعماؿ الميكانيكيةؾ. أعماؿ التكييؼ ك 
 -: لممشركعاالعماؿ الخارجيو  -9

 أ. االعماؿ التمييدية لممكقع  .
 اف لزمتب. اعماؿ االسكار كالجدراف االستناديو 

 كالمالعب ج .اعماؿ الساحات
 د. أعماؿ الزراعة كتنسيؽ المكقع.

 .  اعماؿ الميكانيؾ كالصرؼ الصحيىػ
 ف لزمتا . اعماؿ الحفرة االمتصاصيوك
 . اعماؿ الكيرباء كاالنارة الخارجيوز

 ح. أعماؿ المداخؿ ك المخارج.
تقديـ الدراسات كالمذكرات الحسابية المتعمقة بتصميـ المشركع لالعماؿ المعمارية  االستشارمعمى    -ح 

 كالمدنية كالكيربائية كالميكانيكية كالتصريؼ كأية اعماؿ اخرل.   
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

مػكاصفات كتصػػاميـ اعمػاؿ الساحػػات كاالضاءة كالزراعة لالعماؿ الخارجية ، كمف اعػداد  االستشارمعمػى   -ط
كاجراء أم تنسيؽ الـز مع الدكائر كالمناطؽ الخضراء حركة لمساحات كمداخميا كمخارجيا الضمنيا دراسة 

 المعنية .
 عركض المناقصيف مف المقاكليف . )اذا كمػفو صاحػب العػمؿ( باالشػتراؾ فػي دراسػة كتقػييـ االستشارميقكـ   -م  
 تككف جميع االقيسة عمى المخططات بالنظاـ المترم .  - ؾ  
%( مف الكمفة التقديرية لغايات ايصاؿ 5يتـ تخصيص مبما احتياطي ضمف كثائؽ عطاءات التنفيذ بنسبة )  –ـ   

ؤكلية االستشارم المصمـ الخدمات الالزمة لممكقع اك اية متطمبات اضافية تطرأ خالؿ التنفيذ كتككف مس
 تحديد كمفة ايصاؿ الخدمات كعكس الكمفة عمى المبما االحتياطي

بعد استكماؿ الرفع المساحي كالشبكية يتـ عرض النتائج االكلية مف قبؿ المستشار كبحضكر مساحي الكزارة   –ص  
 لمتدقيؽ كذلؾ باجتماع يعقد في حينو كبحضكر مندكبي الكزارات المعنية.

 يتـ تقديـ عرض مف قبؿ المستشار المصمـ لممرحمة االكلية كالنيائية لممشاريع عمى لجنة فنية معنية    –ع  
تككف مسؤكلية االستشارم رئيسية في إعداد الكميات كالمكاصفات كمراجعتيا كتأكيدىا في المراحؿ النيائية   -غ  

 لتربة.بحيث تككف متطابقة مع المخططات التصميمية كتكصيات تقارير فحص ا
بحاؿ تحققت كميات إضافية ناتجة عف تنفيذ المخططات كمخالفة لجداكؿ الكميات كزادت نسبة ىذه الكميات   -ؼ

%( مف القيمة الكاردة في الكثائؽ كدكف كجكد مبررات لالعماؿ وير المنظكرة كخاصة لكميات اعماؿ 01عف )
ىيؿ االستشارم لدل دائرة العطاءات اسفؿ منسكب البالط سكؼ ينعكس سمبا عمى االستشارم مف حيث تأ

 الحككمية.
يككف مف مسؤكلية االستشارم عمؿ فحص انشائي لجميع العناصر االنشائية لممبنى القائـ إذا تطمب العمؿ   -ؽ 

التكسعة العمكدية لممشركع القائـ لمتأكد مف سالمتيا كقدرتيا عمى تحمؿ الطكابؽ االضافية كتقديـ تقرير فني 
ية كتككف مف مسؤكلياتو ايضان التأكد مف اعادة الكضع كما كاف عميو سابقان كتقديـ تقرير كمخططات انشائ

 -بذلؾ مصدؽ مف مندكب مديرية االبنية كمديرية التربية المعنية  تكضح ما يمي :
   بؽ الممكف اضافتيا  لممبنى القائـ(مع امدل تحمؿ المبنى لمتكسعة الرأسية المطمكبة )عدد الطك

لتدعيـ لمعناصر االنشائية إف لـز االمر مع ضركرة تقديـ المخططات كالتفاصيؿ تكضيح طرؽ ا
 االنشائية الخاصة بذلؾ.

  .النظاـ االنشائي كاتجاىات التحميؿ في المبنى القائـ 

  ( عركض مف شركات متخصصة بالفحص اإلنشائي6تقديـ ) ( ( المذككرة 01)كحسب المادة
 ئية كاعتمادىا أصكليا مف قبؿ صاحب العمؿ.لدراسة خطكات الدراسة االنشا سابقا(

 
 عمى االستشارم تأميف ما يمي ضمف اعماؿ العطاء :   -ؿ

 . ورفة بكيمرات بمساحات كافية لتخصيص بكيمرات لمتدفئة كالمياه الساخنة كالبخار.0
 . مناكر خدمات بمساحات كأعداد كافية ل نابيب كدكت اليكاء كالصرؼ الصحي.9
سـ لتتناسب مع التمديدات  (51افة كافية بيف السقؼ المستعار كالعقدة بحيث ال تقؿ عف ). مس6          

 الكيركميكانيكية .
 . مناكر خدمات بمساحات كأعداد كافية لمتمديدات الكيربائية كاالتصاالت4
 كالمكلدات UPS. ورؼ لمكيرباء كاالتصاالت كاجيزة 5
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 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 . ابار لممصاعد كورؼ االالت6
 ة لممراقبة. ورؼ االنظم7
 تحديد مكاقع تركيب المحكالت )اذا لـز االمر (عمى المكقع العاـ   .8

مجمس  –عمى االستشارم الرجكع الى الككدات كاالدلة االرشادية الصادرة عف كزارة االشغاؿ العامة كاالسكاف    -ف
مف الككدات كالمكاصفات  البناء الكطني)ككدة االبنية المكفرة لمطاقة ،ككدة الطاقة الشمسية ،....( كويرىا

 الخاصة باالنظمة المستخدمة في المشركع.
 

 : تفاصيؿ المخططات المطمكبة ثالثان :
تكفير كافة المتطمبات الكاردة في التعميمات الصادرة عف نقابة الميندسيف فيما يتعمؽ  مراعاة االستشارمعمى 

عمى اف تشتمؿ االمكر الكاردة ك التدفئة كالتكييؼ كالمعمارية كالكيربائية كالصحية كاعماؿ  اإلنشائية باألعماؿ
 ادناه :

 : االعماؿ المعمارية  -أ 
كفي حالة كبر مساحة المكقع يقدـ مكقع عاـ  0/911مخطػط المكقػػع العػاـ بمقػياس رسـ :  .0

 اك ما يناسب المكقع. 0/511اضافي شامؿ بمقياس 
 011:  0مسطحات معمارية بمقياس رسـ  .9
 011:  0قياس رسـ كاجيات معمارية بم .6
 .   011:  0مقاطع معمارية بمقياس رسـ  .4
 51: 0،  91:  0،  01:  0،  5:  0التفاصيؿ المعمارية الالزمة بمقياس رسـ  .5
 1مخططات كضع األثاث الثابت كالمتحرؾ كبياف تفاصيؿ األثاث الثابت  .6
 . جداكؿ التشطيبات .7

 ى بمقياس رسـ مناسبالقساـ المستشف (COLOUR SCHEME)مخططات الخطة المكنية  .8

 المخططات التفصيمية العماؿ تنسيؽ المكقع كالساحات كأعماؿ الزراعة. .9
 إعداد دليؿ لممخططات مكضحان عميو داللة كؿ رمز. .01
 أم مخططات أك تفاصيؿ أخرل الزمة. .00
 . تقديـ التفاصيؿ الالزمة ألعماؿ العزؿ الصكتي إذا لـز .00
  0/911رسـ . مخطط طبكورافي لممكقع العاـ بمقياس 09
 0/011. شبكية لممكقع العاـ بمقياس رسـ 06
 . تقرير لكؿ مف دراسة االثر البيئي لممشركع كالدراسة المركرية04
 أية مخططات ضركرية اخرل   .05

 
  : اإلنشائيةاالعماؿ   -ب 

يكمؼ بيا التػي االمر إف لـز كالفحص اإلنشائي فحػكص تحريػات التربػة كاستطػالع المكقػع  تقارير  - 0
 استشارم التربة كدراسة التقرير كتقييمو .
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الذم تـ اعتماده في ( CDكبنسخة اؿ )عمده كتفاصيميا االنشائية ألكا األساساتمخططات   - 9
التصميـ كالمذكرة اإلنشائية مع االلتزاـ بالككدات المعتمدة لدل كزارة االشغاؿ العامة كتعميمات نقابة 

 .الميندسيف حكؿ ككدة الزالزؿ
 مخططات عقدات الطكابؽ كاالدراج كالجسكر كفكاصؿ التمدد كتفاصيميا االنشائية.  - 6
 .(مخططات التفاصيؿ االنشائية لالعماؿ الخارجية )جدراف استنادية كاسكار كخزانات كويرىا  - 4
 اعداد دليؿ لممخططات مكضحان عميو داللة كؿ رمز .  - 5
 أم مخططات كتفاصيؿ اخرل الزمو.  - 6
 

 : االعماؿ الكيربائية –جػ 
 :شركط عامة- 

عمى االستشارم إسػتخداـ البػرامج اليندسػية المرخصػة فػي تصػميـ االعمػاؿ الكيربائيػة كعميػو تقػديـ  -0
نسخة مف جميع تمؾ الحسابات عمى نسخة الكتركنية كالبرامج )كفػي حػاؿ كجػكد برنػامج يحتػاج الػى 

 ائج الحساباتترخيص عمى االستشارم تقديـ الرخصة ليتـ تدقيؽ نت

 الطبػػي لجميػػع الفراوػػات المعماريػػة تشفيات عمػػى االستشػػارم تقػػديـ الفػػرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػي المس -9

ROOM DATA SHEET)  كالحصػكؿ عمػى مكافقػة المختصػيف بػكزارة الصػحة عميػة كبيػاف جميػع )
 المتطمبات الكيربائية كالميكانيكية 

 تشارم تقديـ مقتػرح لمفػرش الطبػي لجميػع الفراوػات المعماريػة ػػػػػػػػػػػػػػػػػاالس في المراكز الصحية عمى -6

ROOM DATA SHEET) كبيػاف جميػع كافقػة المختصػيف بػكزارة الصػحة عميػو ( كالحصػكؿ عمػى م
 المتطمبات الكيربائية كالميكانيكية.

خططػػات لمكحػػات فػػي مشػػاريع التكسػػعة كالتحػػديث لممستشػػفيات القائمػػة عمػػى االستشػػارم تقػػديـ م -4
الرئيسػػية كالشػػبو رئيسػػية  كدراسػػة كاقػػع الحػػاؿ لجميػػع االحمػػاؿ الكيربائيػػة  لممبػػاني القائمػػة كتقػػديـ 
الحمكؿ الفنية لمربط الكيربائي ك/اك التعػديؿ لتمػؾ المكحػات دكف اف ام تػاثير عمػى عمػؿ المستشػفى 

 كتقديـ الخدمة الطبية لممكاطنيف. 

ستشػػفيات القائمػػة عمػػى االستشػػارم دراسػػة كاقػػع الحػػاؿ لجميػػع فػػي مشػػاريع التكسػػعة كالتحػػديث لمم -5
 Fire Alarm, Public Address, CCTV)    -:بيؿ المثػاؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانظمة التيار الخفيؼ عمػى س

,Telephone , EPABEX, Data Network,  TV System , Nurse Call…. Etc.)    كاية انظمػة
الكيربػائي ك/اك التعػديؿ  اني القائمػة كعميػو تقػديـ الحمػكؿ الفنيػة لمػربط الفنػياخرل مكجكدة في المبػ

االنظمػػة لتشػػغيؿ النظمػػة القائمػػة مػػع الجديػػدة ككحػػدة كاحػػدة دكف ام تػػاثير عمػػى عمػػؿ تمػػؾ لتمػػؾ 
 االنظمة كتقديـ الخدمة الطبية لممكاطنيف. 
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ماكانية   (PHOTO – VOLTIAC)عمى االستشارم تقديـ دراسة فنية لنظاـ الطاقة المتجددة -6 كام
االستفادة مف المساحات في المباني كالساحات المكجكدة في المكقع لتحقيؽ القدرة الالزمة قدر 

 االمكاف.  

لنظاـ الحماية مف الصكاعؽ      (Risk Assessment )عمى االستشارم تقديـ دراسة لتقييـ المخاطر -7
( Lightening Protection System) مكجكدة في المكقع كعميو تقديـ التصميـ لجميع المباني ال

 المناسب حسب نتيجة تقييـ المخاطر بما فييا المباني القائمة.

 

 :المطمكب مف االستشارم تقديمو- 

 مخططات لالنارة كمراكح الشفط )اف كجدت( مع ترقيـ الدكائر الكيربائية  - 0
ائر الكيربائية كذلؾ في مجمكعة مخططات مخططات االباريػػز كمػػراكح التػيكية مػع ترقػػيـ الػػدك   - 9

 منفصمة عف االنارة .
مخططات أباريػػز التمفكنػػات ككبسػػات االجػػراس كاباريػػز التمفزيكنات  كالميكرفكنات كالسماعات   - 6

 اف كجدت . (Data Showك اؿ )  كالكمبيكتر
مغذية لمطكابػػػؽ ككذلؾ القاطع مخطط المكحة الرئيسية مبينان عمييا جميع القكاطع كطاقتيا ال  - 4

 الرئيسي كالتفاصيؿ الالزمة .
 مخطط نظاـ التأريض كتكزيعو عمى الطكابؽ .  - 5
 مخطط مجمعات اليكاتؼ مبينان عمييا المجمعات كككابؿ اليكاتؼ.  -6
مستخدمة مخطػط نظػاـ خطػكط التغذيػة الرئيسيػو مبيػنان عميػو مقػاس الككابؿ كاالسالؾ كالمكاسير ال  - 7

 كمساراتيا كنقاط بداياتيا كنياياتيا .
 .االخالء الصكتي كاالعالف الصكتي الحريؽمف نذار نظاـ اال الصكاعؽ ك الحماية مف مخطط نظاـ   - 8
مخطط تكزيػع االحمػاؿ الكيربائػية عمػى المكحػات الفرعية مع مختمؼ الدكائر الكيربائية كمساحة   - 9

 ى حدة كقكة القاطع مقدرة باالمبير .مقاطع االسالؾ لكؿ دائرة عم
 مخطط مكقع عاـ مبينان عميو نقاط االنارة الخارجيو كمساراتيا .  -01
 مخططات شبكة الكمبيكتر مف اباريز ككبائف كويرىا.   -00
 اعداد دليؿ لممخططات مكضحان عميو داللة كؿ رمز .   -09
المستخدمة في المشركع كذلؾ ضمف اقساـ  مخططات تكضح تغذية االجيزة الطبية كوير الطبية   -06

العالج الطبيعي،كحدة التعقيـ، قسـ العمميات، اجنحة المرضى،المطبخ، العناية المركزة كالحثيثة، 
  المصبغة كويرىا

 مخططات تكضح تغذية احماؿ االعماؿ الميكانيكية  -04
 مخططات النظمة المراقبة كالمصاعد بانكاعيا. -05
كالمكلدات االحتياطية كالتغذية بالطاقة الشمسية)الطاقة  UPSالطاقة وير المتقطعة مخططات النظمة  -06

 المتجددة( لممشركع.
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مخططات الصكاعد لكؿ مف انظمة االتصاالت )شبكة الحاسكب كاليكاتؼ(كانظمة االنذار مف الحريؽ  -07
 كاالخالء الصكتي كالمراقبة كانظمة الصكتيات كالمرئيات كويرىا

 ات اخرل الزمو .أم مخطط -08
 المذكرة الحسابية -09
 
 

 : اعماؿ االنظمة الميكانيكية –د 
 ، شػػبكات الصػػرؼ الصػػحيعمػػاؿ أ ،عمػػاؿ شػػبكات الميػػاه البػػارده كالسػػاخنو أعمييػػا  امخططػػات المكقػػع العػػاـ مبينػػ -0

 عمػاؿأ ، (المسػاؿ الديزؿ اك الغاز)تمديدات الكقكد عماؿ أ ،شبكات تصريؼ مياه االمطار ك الحصاد المائي عماؿ أ
كشػػبكات التدفئػػو المركزيػػو  عمػػاؿأ ، (اف كجػػدت)كشػػبكات الغػػازات الطبيػػو كالبخػػار عمػػاؿ أ ،تمديػػدات شػػبكات الػػرم 

معالجػة الميػاه العادمػة ك الرماديػة )إف أنظمػة  عمػاؿأ ك ،الحريػؽاطفػاء شػبكات ك نظػاـ  عمػاؿأ ،كالتكييؼ المركزم 
 ..... الخ.كجدت( 

 .ت الصرؼ الصحي في جميع الطكابؽ كاالسطحمخططات اعماؿ كشبكا -9
لجميػع الطكابػؽ  ة ك المفمتػرة ك اليسػرة الميػاه المعالجػك البػارده كالسػاخنو المنزليػة مخططات اعماؿ كشبكات المياه  -6

 .سطح كاأل
سػتخداـ ابكالتكييػؼ المركػزم  كاعماؿ كشبكات التدفئو باستخداـ البكيمراتشبكات التدفئو المركزيو عماؿ أمخططات  -4

 .جميع الطكابؽ كاالسطحلشبكات التيكيو الميكانيكيو ك نظمو التكييؼ المركزم كانظمو أ
 كاالسطح .جميع الطكابؽ لمخططات اعماؿ كشبكات نظاـ اطفاء الحريؽ  -5
 جميع الطكابؽل مخططات أعماؿ ك شبكات الغازات الطبية )إف كجدت( -6
 جميع الطكابؽل كجدت()إف  الغاز المساؿمخططات أعماؿ ك شبكات  -7
 جميع الطكابؽل مخططات أعماؿ ك شبكات البخار )إف كجدت( -8
 لجميػػع االنظمػػو الميكانيكيػػو  (SCHEMATIC & RISER DIAGRAMS) الراسػػيو كاالفقيػػو التمديػػداتمخططػػات  -9

 الكارده اعاله.
(   MECHANICAL EQUIPEMENTS DETAILS) ه كاالنظمػو الميكانيكيػو المختمفػوتفاصػيؿ االجيػز مخططات  -01

 .عمييا القياسات كالمكاقع كطريقو التركيب  امبين
و ػػػػػػػػػتنسػػػػػيقيو لجميػػػػػع االنظمػػػػػو الميكانيكيػػػػػو كالكيربائيػػػػػو كالمعماري مخططػػػػػاتـ تقػػػػػديـ صػػػػػميجػػػػػب عمػػػػػى الم -00

(REFLECTED DRWINGS)  كحسػب الفراوػات بػيف االنظمػو المختمفػو  كالتضػاربات  خالتاتػدال لتجنػب  كذلػؾ
 .المتاحوو المعماري

الفراوػات فػي  ةالمطمكبػلمسػتكيات الضػجيج المكاصػفات العالميػو كالمحميػو  المصػمـ االلتػزاـ بمراعػاه  يجػب عمػى -09
 . NOISE CRITREIAالغرؼ اإلشغاالت ك 

ػػػػػػػػػػػػػػػة التدفئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بػػػكيمراتيجػػػب عمػػػى المصػػػمـ تحديػػػد طريقػػػة تدفئػػػة المبنػػػى سػػػكاء أكانػػػت عػػػف طريػػػؽ  -06
(HYDRONIC SYSTEMS)  التبريػػد األنظمػػة التػػي تعمػػؿ وػػازات أك بإسػػتخداـ(HEAT PUMP SYSTEMS)   
  (HUMAN COMFORT)يضػمف مسػتكيات الراحػة لشػاومي المبنػى ك بمػا ات ك رؤية صاحب العمؿ طمبمتحسب ك 
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

ك ربػػط أنظمػػة سػػتيالؾ الطاقػػة ك تػػكفير إمحافظػػو عمػػى البيئػػو ك صػػاحب العمػػؿ فػػي ال يحقػػؽ مصػػمحة المالػػؾ بمػػا ك 
 .ةالطاقو المستدامالتكييؼ ك التدفئة بمفيكـ 

 .ىذه الرمكز لةدال  عمييا رمكز كارقاـ جميع المخططات معمكضح ممخططات الميكانيكيو ل دليؿ تقديـ كاعداد  -04
جيػزة ك المعػدات الالزمػة لجميػع األيػة ك الصػحية يجب عمى المصمـ عمؿ كافة الخدمات ك التأسيسات الميكانيك -05

 كحسب متطمبات المالؾ ك تعميمات الشركة الصانعة.الطبية 
اصػػفات كالمقػػاييس ىػػذه المك  ةجميػػع االنظمػػو الميكانيكيػػو كمراعػػالعػػداد جػػدكؿ الكميػػات كالمكاصػػفات إ تقػػديـ ك -06

 .ةكالعالمي ةكالككدات المحمي
 

 مسؤكليات لجنة التدقيؽ:
ؿ الدراسػات كالتصػاميـ باالشػتراؾ مػع منػدكب المالػؾ تنحصػر ميػاـ في حاؿ تعييف لجنػة لتػدقيؽ كافػة مراحػ 

 المجنة بما يمي:
 مناقشة المتطمبات األساسية لممشركع مع الجية المعنية صاحبة العالقة كتحديد المعطيات الرئيسية . -0
 كع.االتفاؽ مع المستشار المصمـ عمى التكجيات العامة المحددة ألسس التصميـ كحسب طبيعة المشر  -9
 متابعة المستشار المصمـ خالؿ مراحؿ التصميـ ك الدراسات المختمفة . -6
 التنسيب باعتماد المراحؿ المختمفة لالنتقاؿ إلى المرحمة التي تمييا . -4
 مناقشة تقرير الكمفة التقديرية األكلية. -5
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 
 (6رقـ ) العقدممحؽ 

  األداءنمكذج كفالة حسف 
 السادة : إلى
 

 ……………………......بأف مصرفنا...................................................يسرنا إعالمكـ 
 

 ...............................................…………………....... االستشارمقد كفؿ بكفالة مالية ، 
 

 .........................................................…………………….بخصكص العطاء رقـ 
 ........................................................................…………………........المتعمؽ 

 . أردنيدينار .....……………..(  …………………………………………………..بمبما : ) 
 

د بتقديـ الخدمات اليندسية لمتصميـ ككفقا لشركط العق االستشارملضماف التزاـ  األداءكذلؾ مقابؿ كفالة حسف 
 . أعالهالخاصة بالعطاء 

 
ننا أم شرط آخر، كبغض النظر  أكتحفظ  أك إنذارطمب مف قبمكـ بال  أكؿندفع لكـ المبما المذككر لدل  أفنتعيد  كام

 . االستشارمعف أم معارضة مف جانب 
 

  -ئيا" :كتحدد  مبد)                        ( كلمدة  إصدارىاكتبقى ىذه الكفالة سارية المفعكؿ مف تاريخ 
 ...............……………………مف عاـ ...………........  شير ...............…….. بتاريخ 

 
 ما لـ يتـ تمديدىا أك تجديدىا بناء عمى طمب صاحب العمؿ .

 
 تكقيع الكفيؿ/مصرؼ : ...........................
 المفكض بالتكقيػػع : ...........................

 ........................... بحضػػكر كشيادة :
 التػػػػػػػاريخ : ...........................
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

  ( 4رقـ )  العقد ممحؽ
 ( 9109/   لمعطاء رقـ )  

 ككثائؽ عطاء التنفيذ  الدراسات كالتصاميـ بإعدادالخاص 
 لمشركع تكسعة مستشفى معاف الحككمي 

 )عيادات خارجية،عناية مركزة،اجنحة مرضى،مستكدعات(
 األخرلخالصة بدالت أتعاب إعداد التصاميـ كالمخططات كجميع كثائؽ العطاء  - أ

 الكصػػػػػػػػؼ الرقـ
 المبما اإلجمالي سعر الكحدة الكمية الكحدة

 دينار فمس دينار فمس 

بػػػدالت أتعػػػاب إعػػػداد كتجييػػػز كتقػػػديـ التصػػػاميـ كالمخططػػػات ككثػػػائؽ العطػػػاء  -0
خػػدمات كعناصػر الحركػػة الرأسػػية كاألفقيػػة كذلػػؾ المطمكبػػة شػػامالن كافػػة ال ل عمػاؿ

 لممسػػػػػاحات المسػػػػػقكفة التػػػػػي يػػػػػتـ ترخيصػػػػػيا مػػػػػف قبػػػػػؿ الجيػػػػػات التنظيميػػػػػة             
 ( )شامال الضريبة العامة عمى المبيعات(ستة اآلؼ متر مربع)

 6111 9ـ
    

 بدالت أتعاب إعداد كتجييػز كتقػديـ التصػاميـ كالمخططػات ككثػائؽ عطػاء التنفيػذ -9
عػػادة تاىيميػػػا لممسػػاحات القائمػػػة المطمػػكب تحػػػديثيا  ضػػمف مبنػػػى المستشػػػفى كام

( )شػامال الضػريبة ألػؼ متػر مربػعالقائـ كحسب المتطمبات االسترشادية المرفقػة )
 العامة عمى المبيعات(

 0111 9ـ
    

 بالمتر المربع :  -6
بػػػػدالت أتعػػػػاب إعػػػػداد كتجييػػػػز كتقػػػػديـ التصػػػػاميـ كالمخططػػػػات ككثػػػػائؽ عطػػػػاء 
التنفيػػػػػذ لممسػػػػػاحات المسػػػػػقكفة لكافػػػػػة الطكابػػػػػؽ كمرافػػػػػؽ المبػػػػػاني كشػػػػػغاالتيا 
الحاليػػػػة التػػػػي تسػػػػتعمؿ كمكاقػػػػؼ لمسػػػػيارات كفقػػػػان لمقػػػػكانيف كاألنظمػػػػة النافػػػػذة. 

 الضريبة العامة عمى المبيعات( )شامال (ألؼ متر مربع)

 
 0111 9ـ

    

 بالمتر المربع : -4
 عشػػػػػر) ؿ المسػػػػػاحية لممكقػػػػػعبػػػػػدالت أتعػػػػػاب إعػػػػػداد كتجييػػػػػز كتقػػػػػديـ االعمػػػػػا

 الضريبة العامة عمى المبيعات( )شامال( متر مربع االؼ
 01111 9ـ

    

 :بالمتر الطكلي -5
أعمػػػاؿ اسػػػتطالع المكقػػػع كتحريػػػات التربػػػة حسػػػب الفحكصػػػات كاألعمػػػاؽ التػػػي 
يحددىا الككد األردني ككما كرد فػي كػكد اسػتطالع المكقػع )كال يػتـ دفػع أم مبمػا 

ا اإلجمالي الذم يحػدده المستشػار ميمػا بمغػت األعمػاؽ كحاجػة إضافي عف المبم
 الضريبة العامة عمى المبيعات( أعماؿ استطالع المكقع(. )شامال

 051 ـ.ط

    

 بالمتر المربع : -6
لممسػػػاحات القائمػػػة المطمػػػكب تحػػػديثيا كاعػػػادة بػػػدالت أتعػػػاب خػػػدمات مسػػػاحية 

عػػداد كتقػػديـ مخطتاىيميػػا ضػػمف ا ألػػؼ ) ليػػا( (as builtطػػات لمبػػاني القائمػػة كام
 الضريبة العامة عمى المبيعات( )شامال ( متر مربع

 
 0111 9ـ

    

 مبما احتياطي: -7
 )شػػػامال (مبمػػػا احتيػػػاطيحكصػػػات اإلنشػػػائية لممبػػػاني القائمػػػة )بػػػدالت أتعػػػاب الف

 الضريبة العامة عمى المبيعات(
مبما 
 - -      - - احتياطي

عشرة 01111
 االؼ

 طيمبما احتيا -01
لتغطية ما يترتب مف مبػالا كرسػـك تػرخيص المبػاني لمجيػات الرسػمية المسػؤكلة 
ذات العالقة عمى أف يتـ دفع رسـك التػرخيص مػف قبػؿ المالػؾ كيػدفع لالستشػارم 

فػي حػاؿ %( خمسة بالمئة مػف قيمػة الرسػـك المدفكعػة بػدؿ أتعػاب  5ما نسبتو )
الضػػػريبة العامػػػة عمػػػى  )شػػػامال (مبمػػػا احتيػػػاطيتػػػـ تكميفػػػو باعمػػػاؿ التػػػرخيص )

 المبيعات(.
مبما 
 - -      - - احتياطي

(5111 )
  ؼاالخمسة 

 قيمة العطاء اإلجمالية شامالن ضريبة المبيعات كالمبالا االحتياطية. 
   

 المجمكع رقمان )                                    ( دينار 
 دينار ................................................................................................................................................المجمكع كتابة 
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 ................................................................................................................................................اسـ االستشارم :  
 .............................................................................................................................................المفكض بالتكقيع : 

 .........................................................................................................................................................الكظيفة : 
 ........تمفكف : .......................................................... فاكس : ...................................................

 ..............................................................البريد االلكتركني :   ....................................... ........................ص . ب : 
 ختـ ك تكقيع المكتب اليندسي

 

 
 

 -مالحظة:

العكائؽ   اليؼ إزالةتككف أسعار االستشارم الكاردة في االتفاقية شاممة زيارات المكقع كأية أعماؿ تمييدية لتغطية تك 
 كالدخكؿ إلى المكقع لتنفيذ أعماؿ الدراسات المساحية كأعماؿ استطالع المكقع
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 (5ؽ العقد رقـ)ممح

 خرلألاقرار متعمؽ بالدفعات إ 
 
 ………………………………………………………………ناهدأ ر أنا المكقع إمضائي كخاتمي فيقأ

………………………………………………………………………………………….………… 
 
 ….…………………………………………………… اهأدنفي ا نتمكخا تنااضاءإم فر نحف المكقعيقن

…………………………………………………………………………………………….……… 
( كعمالن 0ة  )عػػيليندسا تلخدماعقد ال  ركط العامةشلا فم( س-99) ـقر ة داما قد اطمعنا عمى ما كرد تحت الننأ
ك أ تراشاستالاب أتعا أك تالك لعمميع ابج فيور ؿ نقكصاأل حسب مكقعمنا مف قب ان عكقم فؽ إقراران نر ة مادلاـ ىذه أحكاب
لى " إ دفعيا عمى ؽافتال ا أك ايعفد كأم شيء ذك قيمة مادية كالتي تـ ةأك ويرىا المباشرة كوير المباشر ء الكلك ا باتعأ
ؿ شكبفع دست كانتأك  فعياتـ د ءن اك س يابدفعت كسب مفكلرل خعات األالدفمفصالن ليذه  ان فان كصيط فؽ" كنر فخريآلا

أك أم مف مكظفييـ أك  ارييف مف الباطف أك نيابةن عنيـتشاسبؿ ق فم عنا أك بةن يان أكا منبف قمر شابر مأك وير شمبا
/  صةاقلمنا عممية د أكبتنفيذ ىذا العق ةصاض الخك ر عيـ الدقتى لإدعكة لعمؽ باتا يميف ؾليـ، كذيمثممككالئيـ أك 

 .فعالن ه ذفيأجؿ تنف م أكد عقالـ ابر إلم ر جتتي ات الكضاالمف أك ارمشستحالة عمى االأك اإل ايسنفدة المزاك 
ثاؿ ملا ؿيبعمى سي ذلؾ ما فب تاعفد أم دك جك  فلى الفريؽ األكؿ عمى الفكر عيان إكنتعيد بأف نقدـ تصريحان خط كما

 ىمؽ عكنكافا مك الن ث أك دحيما أيي لدفعا باإلزامن خيار ت كبالدفع أ ناامقي خيؾ بتار كذل كصفان مفصالن لسبب ىذه الدفعات
 انمؿ مف قبال خإ كأاله حاؿ حدكث أم مخالفة عمشار إلييا ألا  ةداملا تحت ةنيبملاجراءات اإل ذخاتباؿ كاأل  يؽالفر  اـيق

 تنفيذ كؿ ما كرد في ىذه المادة.ب ـزمتنك  يا( من 0/س/99دة ) املبأحكاـ ا
 
 ػػػػي            /        /ان فير حر ت يو نكقعمعك 
 
 ............................……………………………………………شػػػارم:الستا ـػػػػػسا
 
 ………………………….................……………………………المفكض بالتكقيػػػػع:  ـسا
 
 ......…………………………………………………………………تكقيػػػع: لاب ضك فيع المقك ت
 
 .........................................................………..........ػػػـ: ػػػػاتػػػػػػخلا
 

 و بػدفع أم عمػكالت أك مػفعات األخػرل كفػي حػاؿ عػدـ قيالػدبامػؽ تعلما ارقر إلاـ قديت مر اشتسالاى مع
رار المقػدـ منػػو ، قػإلفػي ا ؾلػذيػذكر  أف ويػػمعس( -99دة )امػالب ةددحػملاكر مػألمػف ا أتعػاب أك أم

 ؽمغمػػظػػرؼ  فػػي رارقػػع اإلضػػك  رماشػػتى االسكعمػػ و ،رضػػع فضير سػػ رراذا اإلقػػىػػ دـيقػػمػػف ال ككػػؿ 
 ض.ر لععف ا صؿفمن
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 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 
 (6)العقد رقـ ؽ حمم

 دفعات الممنكعةلبا ؽرار متعمقإ
 

 
 .………………………………………………………………ناهدأع إمضائي كخاتمي في قر أنا المك قأ
 
…………………………………………………………………………………………….……… 
 ..………………………………………………………ه نادفي أ انمتخاك  نار نحف المكقعيف إمضاءاتقن
 
…………………………………………………………………………………………….……… 
 
 أحكاـب الن معك  ،(0/ؼ( مف الشركط العامة لعقد الخدمات اليندسية )ع99ة )دامت الحد تر ك ا عمى م ناا قد اطمعننأ

 كأمكالت نت عكا ءن اك س لابامبدفع أم  ـقن لـبأننا فيو قرار مكقعان مف قبمنا حسب األصكؿ ، نقر إنرفؽ  ةداملا هىذ
مادية   لـ نقـ بتقديـ أم شيء ذك قيمة  ك  شرمبا ريأك ور شمباؿ شكب ءن اسك ىا ير ء أك واب ككالأتعأك ت رااشتاس ابعأت

، أك  اسطةسكاءن مباشرةن أك بالك  ءااألشي ذهىثؿ مـ يدتق أكلا ابماله ذثؿ ىم عفدل اتدكلـ نقـ بإعطاء كعكد أك تعي
ف أم م كأ ـينع ةن ابنيك أ طفباالف منا يير اشتاس ف قبؿم كا أعن ةن يابنك أ اف قبمنتـ مقد ؾ لذف كاا ذنظر عما إلاض بغ
لنظر ابغض مكظؼ" " مصر أح الال ؿاثملا ؿيلى الفريؽ األكؿ، كيشمؿ ذلؾ عمى سبظفييـ أك ككالئيـ أك ممثمييـ إمك 
د أك عقلا اىذذ يتنفبة صاخركض الالع ديـتق ىإلة عك ديتعمؽ بال ايمف ، كذلؾال  تصرؼ بصفة  رسمية  أـي فذا كاإ اعم
ستشارم أك المفاكضات التي تجرم إلبراـ العقد أك مف أجؿ تنفيذه الا عمى ةلاحإلا كأ يافسن دةاك مز الة/صناقملا ةيعمم
 .الن عف
 
اءن كسك ة طسكاالب كمباشرةن أ اءن سك دفعات ه العات ممنكعة أك نعد بتقديـ مثؿ ىذفد يـ أمبأف ال نقـك بتقدكنتعيد  امك

أك ممثمييـ إلى أم "مكظؼ" ـ ئيككال  كيـ أفيظمك  مف يان أ كأ اطفالبمف  انييشار ؿ استقب مف أك قبمنا مف ؾلأكاف ذ
 .  فيذهنأك ت هديدمتك أيتعمؽ بتعديؿ ىذا العقد أك تجديده  فيما
 

 /        / يران فػػػػي           ر تح عنكق يوكعم
 ....................................……………………………………………ػػػارم:شتساالػػػػػـ سا
 ..……………...................……………………………………: …ػعػػيػبالتكقض ـ المفك سا
 ......…………………………………………………………………قيػػػع: ك قيع المفكض بالتك ت
 .....................................: ……….............................................ـػػػػػػػػػخاتػػػػلا
 
تعاب أك أ أكالت ك مأم عع فبد موياق دـعؿ حا كفيعة ك نمملت الدفعابا ؽمتعلماقرار إلا ـالستشارم تقديا ىمع * 

 ادـ ىذقي ككؿ مف ال ، نوم ـلمقدا رار اإلق يف/ؼ( عميو أف يذكر ذلؾ 99المادة )بأم مف األمكر المحددة 
الععف ؿ صفمنؽ غممر في ظرؼ راقاإلم كضع تشار ، كعمى االسيرفض عرضو س رإلقراا



 

 

                         

 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هشضى،هغزْدػبد( )ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ

 

 

 المتطمبات المعمارية االسترشادية
 محافظة معاف/معاف الحككميمستشفى  تكسعة لمشركع 

 

ا

مالحظاتالمساحة الكليةالمساحةعدد الفراغاتاسم الفراغالرقم

12020بهو المدخل الرئيسيأ-1

188كاونتر استقبالأ-2

1100100صالة انتظار رئيسيةأ-3

11818مكتب رئيس قسم العيادات+وحدة صحيةأ-4

11212سكرتيرةا-5

12525غرفة اجتماعات)10-15( شخصا-6

11616مكتب رئيس التمريضأ-7

11414مكتب عالقات عامة وتحويالتأ-8

11414مكتب وكيل عهدة للقسمأ-9

11616ديوانأ-10

17575قاعة محاضرات )50(شخصأ-11

11212مكتبة +انترنتأ-12

11010مستودع قرطاسيةأ-13

11212سكرتاريا +طباعة وتصويرأ-14

السجل الطبيأ-15

11616  أ-  مكتب موظفين

199 ب-  كاونتر )2 موظف(

15050 ج - مستودع الملفات

المحاسبة:-أ-16

11616  أ-  مكتب موظفين

199ب-كاونتر)2 موظف(

صيدلية :-أ-17

11212  أ-  مكتب مسؤول الصيدلية

11212ب-  مكتب ) 2 موظف(

199ج-  كاونتر )2 موظف(

11212د-  كاونتر تحضير ادوية

15050 ه- مستودع ادوية

22244وحدات صحية للمراجعينأ-18

21020وحدات صحية للعاملينأ-19

166وحدة صحية للمعاقينأ-20

166بوفيهأ-21

144غرفة منظفينأ-22

166موقف عربات وكراسي متحركةأ-23

633

المتطلبات المعمارٌة االسترشادٌة للعٌادات الخارجٌة فً مستشفى معان الحكومً/ محافظة معان

إدارة العٌادات الخارجٌة

 صافً المساحات
 
 
 

 

 



 

 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك دم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 

 

 

 

 

 

ب

مالحظاتالمساحة الكليةالمساحةعدد الفراغاتاسم الفراغالرقم

االشعةب-1

11212انتظار فرعي

230+228غرفة اشعة x-ray   +  غرفة غيار

11212  - غرفة تحكم

188  - غرفة تحميض

155  - مستودع

11212غرفة تصوير بانوراما+غرفة تحكمب-2

ultra sound11212  ب-3

618+112غرفة جبس+مستودعب-4

تامين وحدات صحية قريبة منه13030مختبر  ب-5

2816سحب عينات

11616مستودع مستهلكات ولوازم ب-6

11616مستودع عامب-7

11212مستودع اجهزةب-8

2612غرفة تجهيزات نظيفة )C.U.(ب-9

248غرفة تجهيزات متسخة )D.U.(ب-10

166غرفة نفاياتب-11

مشتركة مع العيادات22448غرف تبديل المالبس +وحدة صحية+استراحةب-12

21020وحدات صحية للمراجعينب-13

166وحدة صحية للمعاقينب-14

166بوفيهب-15

305

ج

مالحظاتالمساحة الكليةالمساحةعدد الفراغاتاسم الفراغالرقم

51680انتظار فرعيج-1

باطنً وعددها )4(:-ج-2 عٌادات ال

12424عيادة جهاز هضمي1

12424عيادة قلب 2

Echo +11616      غيار

Treadmill       199

ECG 11212       غرفة تخطيط القلب

12424عيادة باطني اعصاب3

11212       غرفة تخطيط دماغ

12424عيادة غدد صماء4

5treatment  11212غرفة غيار

عٌادات الجراحة وعددها )4(:-ج-3

32472عيادة جراحة عامة1

12424عيادة جراحة فم وفكين2

3treatment  11212غرفة غيار

عٌادات عظام وعددها )3(:-ج-4

32472      عيادة عظام1

1218+16      غرفة جبس+مستودع2

 العٌادات

 الخدمات المساندة للعٌادات

صافً المساحات

 



 

 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك دم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 

 

 

 

 

 

ج

مالحظاتالمساحة الكليةالمساحةعدد الفراغاتاسم الفراغالرقم

12424عٌادة انف واذن وحنجرةج-5

11010مكتب فني سمعيات1

11212      غرفة سمعيات2

12424عٌادة عٌونج-6

199      غرفة فحص نظر1

199      اجهزة ساد2

12424عٌادة مسالك بولٌةج-7

122      غرفة غيار1

2ultrasound 11010      غرفة

11212      غرفة تخطيط مثانة +حمام3

22424عٌادة جلدٌةج-8

32472عٌادة نسائٌةج-9

199      غرفة ultrasound +وزن1

12424عٌادة نفسٌةج-10

مدخل مستقل11212      انتظار فرعي1

816+18      كاونتر استقبال+ملفات2

2612      وحدة صحية3

32472عٌادة اطفالج-11

11616      صالة لعب1

11212      غرفة معالجة2

840

هـ

مالحظاتالمساحة الكليةالمساحةعدد الفراغاتاسم الفراغالرقم

12525انتظار+ استقبالهـ -1

على أن تستخدم قواطع من االلمنيوم او P.V.C مع الزجاج1100100أسرة مرضى )6( سريرهـ -2

اطفال +نساء22448غرف عزل+حمامهـ -3

11616كاونتر تمريضهـ -4

11212مكتب تمريضهـ -5

Gowning166هـ -6

199غرفة تجهيزات نظيفة C.Uهـ -9

166غرفة تجهيزات متسخة  D.Uهـ -10

22040استراحة + غيار+وحدات صحية للممرضينهـ -11

11616مكتب طبيبهـ -12

11616طبيب مناوب + وحدة صحيةهـ -13

166مطبخ صغير PANTRYهـ -14

166مستودع vent storeهـ -15

166مستودع ادويةهـ -16

11010مستودع اجهزةهـ -17

EQUIPMENT ALCOVE144هـ -18

sluice.144هـ -19

تخدم الزوار في صالة االنتظار21020وحدات صحية للزوارهـ -20

350

 العٌادات

صافً المساحات

صافً المساحات

 قسم العناٌة الحثٌثة I.C.U )نساء +اطفال(:-

 



 

 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك دم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 

 

 

 

 

 

 

 

د

مالحظاتالمساحة الكليةالمساحةعدد الفراغاتاسم الفراغالرقم

826208غرفة مرضى )2( سرير +وحدة صحيةد-1

32678غرفة مرضى  / 1 سرير +وحدة صحيةد-2

تامين تهوية ميكانيكية لغرفة واحدة /قسم12626غرفة عزل  +وحدة صحيةد-3

21224كاونتر تمريضد-4

11616غرفة تمريض + استراحةد-5

166غرفة أدوية )عالجات(د-6

11616غرفة معالجةد-7

11212مكتب طبيب اختصاصد-8

11212مكتب طبيب مقيمد-9

11616غرفة طبيب مناوب + وحدة صحيةد-10

لكل قسم)40 سرير(12525قاعة محاضراتد-11

12626غرفة جلوس للمرضىد-12

لكل قسم)40 سرير(11616استراحة اطباء اختصاصد-13

لكل قسم)40 سرير(11616استراحة اطباء مقيميند-14

199مستودع معداتد-15

166مطبخ صغير PANTRYد-16

لكل قسم)50 سرير(144غرفة منظفين   JAN.د-17

166مستودع شراشف LINENد-18

11010مستودعد-19

166غرفة تجهيزات نظيفة C.U.د-20

166غرفة تجهيزات متسخة D.Uد-21

يكون خارج االقسام166حمام معاقيند-22

تكون مشتركة الكثر من قسم21632غرف تبديل المالبس +وحدة صحيةد-23

لخدمة المرضى )80 سرير(11212مكتب لمسؤول اإلخراجد-24

لخدمة المرضى )80 سرير(social worker199د-25

لكل طابق11616صالة انتظار زوارد-26

تكون خارج االقسام2816حمامات عامةد-27

635 صافً المساحات

اجنحة مرضى )20(سرٌرتتكون مما ٌلً:-

 اجنحة  المرضى  فً قسم النسائٌة  لتتسع ل)40(سرٌر )القائم والمقترح( وموزعة كما ٌلً:-

 )قسم نساء  بسعة )40( سرٌر  ٌقسم الى جناحٌن

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك دم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 

 

و

مالحظاتالمساحة الكليةالمساحةعدد الفراغاتاسم الفراغالرقم

826208غرفة مرضى )2( سرير +وحدة صحيةو-1

32678غرفة مرضى  / 1 سرير +وحدة صحيةو-2

تامين تهوية ميكانيكية لغرفة واحدة /قسم12626غرفة عزل  +وحدة صحيةو-3

21224كاونتر تمريضو-4

11616غرفة تمريض + استراحةو-5

166غرفة أدوية )عالجات(و-6

11616غرفة معالجةو-7

11212مكتب طبيب اختصاصو-8

11212مكتب طبيب مقيمو-9

11616غرفة طبيب مناوب + وحدة صحيةو-10

لكل قسم)40 سرير(12525قاعة محاضراتو-11

12626صالة لعب لالطفالو-12

11616استراحة اطباء اختصاصو-13

11616استراحة اطباء مقيمينو-14

11010مستودع معداتو-16

166مطبخ صغير PANTRYو-17

144غرفة منظفين   JAN.و-18

166مستودع شراشف LINENو-19

11010مستودعو-20

166غرفة تجهيزات نظيفة C.U.و-21

166غرفة تجهيزات متسخة D.Uو-22

يكون خارج االقسام166حمام معاقينو-23

تكون مشتركة الكثر من قسم21632غرف تبديل المالبس +وحدة صحيةو-24

لكل طابق11616صالة انتظار زوارو-27

تكون خارج االقسام2816حمامات عامةو-27

615

على االستشاري تامٌن جمٌع ما ٌلزم من خدمات الجنحة المرضى وباالعداد الكافٌة وبما ٌتناسب مع عدد االسرة فً كل               )قسم 

/ جناح( وحسب المعاٌٌر العالمٌة لتصمٌم المستشفٌات

 اجنحة  المرضى  فً قسم االطفال لتتسع ل)40(سرٌر )القائم والمقترح( وموزعة كما ٌلً:-

 )قسم اطفال  بسعة )40( سرٌر  ٌقسم الى جناحٌن

اجنحة مرضى )20(سرٌرتتكون مما ٌلً:-

صافً المساحات

 
 

 الٌفبيبد الطجيخ -ًُ

 مالحظات المساحة الكلية المساحة عدد الفراغات الوظيفة الرقم

  6 6 1 غرفة مبردة لحفظ النفاٌات الطبٌة 1

  6 6 1 غرفة حفظ النفاٌات الكٌماوٌة  2

  16 16 1 غرفة تعقٌم النفاٌات الطبٌة 3

  12 12 1 مكتب المسؤول 4

  6 6 1 غرفة استالم 5

  11 11 1 غرفة للنفاٌات غٌر الطبٌة 6

  01 11 1 غرفة غسيل الحاويات 7

  01 01 0 اٌاتغرفة تقطٌع وضغط النف 8

  8 8 0 غرفة النفاٌات الطبٌة المعالجة 9

  1 1 0 حمامات 11

  4 4 0 غرفة منظفٌن 12

  011   المجموع

 



 

 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك دم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 

 

 

 

 

 

ز

مالحظاتالمساحة الكليةالمساحةعدد الفراغاتاسم الفراغالرقم

14646غرفة المولد االحتياطيز-1

12020غرفة لوحات الكهرباءز-2

16262بويلر )تدفئة+مياه ساخنة+بخار (ز-3

12020غرفة ديزلز-4

21632غرفة الغازات الطبيةز-5

تامين خزان اكسجين ومرفقاته ان لزم االمروحدة االكسجين والغازات الطبية.ز-6

180

ط

مالحظاتالمساحة الكليةالمساحةعدد الفراغاتاسم الفراغالرقم

11212منطقة استالمط-1

11616مكتب امين مستودع+وحدة صحيةط-2

12525مستودع اثاثط-3

12525مستودع اجهزة طبيةط-4

11616مستودع قرطاسية ولوازمط-5

12626مستودع محاليل طبية ومستهلكات طبيةط-6

120

 المستودعات ان تكون بسعة تتناسب وحجم القسم:

صافً المساحات

على االستشاري دراسة كافة الخدمات الكهرومٌكانٌكٌة الموجودة فً الموقع ومعرفة مدى امكانٌة االستفادة منها وعمل التعدٌالت 

الالزمة لها باالضافة الستحداث جمٌع ما ٌلزم من خدمات ان تطلب العمل

الخدمات الكهرومٌكانٌكٌة

صافً المساحات

 
 

 

 بنك الدم: -:ل 

 مالحظات المساحة الكلية المساحة عدد الفراغات الوظيفة الرقم

   11 11 1 انتظار 1

   12 12 1 مختبر فحص مسبق  2

   31 31 1 ة(اسر 6غرفة سحب دم  3

   11 11 1 غرفة ثالجات 4

   6 6 1 مستودع  5

   PANTRY 1 6 6مطبخ صغٌر  6

   16 16 1 مكتب مسؤول بنك الدم 7

  disposal hold 1 8 8غرفة  8

   24 12+8+4 1 غرفة مناوب ) مكتب + منامة +وحدة صحٌة ( 9

   18 9 2 وحدات صحٌة  )ذكور و اناث( 11

  041 المجموع



 

 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك دم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 

 

جمٌع هذه المتطلبات استرشادٌة ولٌست نهائٌة وعلى االستشاري تامٌن جمٌع ما ٌلزم من خدمات لكافة االقسام  مالحظة : 
وأٌة متطلبات أخرى الزمة تظهر أثناء اعداد الدراسات سواء وباالعداد الكافٌة  وحسب المعاٌٌر العالمٌة لتصمٌم المستشفٌات 

العمل لتحقٌق الخدمات الصحٌة وحسب المعاٌٌر العالمٌة فً تصمٌم المستشفٌات وحسب ما  من قبل المستشار أو صاحب
ٌتطلبه الوضع العام للمستشفى وتعتبر جزءا الٌتجزأ من متطلبات المشروع األساسٌة وال ٌحق للمستشار تقدٌم اٌة مطالبات 

    مالٌة مقابل هذه االعمال.



 

 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك دم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 

 

 



 

 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك دم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك دم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي

 هغزْدػبد(ثٌك دم،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ هشضى،

 

 



 

 

 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي                         

 هشضى،هغزْدػبد( )ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،اجٌحخ

 

 

 العطاءات الحكومية المحالة   - (   1جدول رقم ) 
 
 

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

   تصميم إشراف كليهما

          

          

          

          

          

 
 

 مالحظات:
 بالكامل مسئوليتهاأشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل                           كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضاً للرفض      -
  .فحات أخرىإذا كان النموذج ال يكفي ، يمكن إرفاق ص  -

 لمفوض بالتوقيع :ا أسم                                
 ـــع والخاتم :التوقيـ                                                      

 
 
 



 

 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي                                                                         

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،جٌحخ هشضى،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،ا
 

 

 

 الكضع المؤسسي   -(    9جدكؿ رقـ ) 
أك ترككا  ياف أسماء الشركاء الذيف التحقكاأدناه كالمتعمؽ بالكضع المؤسسي مع ب بيذا العطاء تعبئة النمكذج المبيف ينالمشارك المكاتب والشركات الهندسية واالستشاريةيطمب مف جميع 

 المكتب
ء الذيف التحقكا أسماء الشركا تاريخ االلتحاؽ

 بالشركة أك بالمكتب
أسماء الشركاء الذيف ترككا الشركة أك  تاريخ الترؾ أسباب الترؾ

 المكتب
 الرقم أسماء الشركاء بتاريخ آخر تعديؿ

       

       

       

       

       

       

       

       

 -مالحظات :
   بالكامؿ مسئكليتيااشيد أف المعمكمات المبينة أعاله صحيحة كدقيقة كأتحمؿ                              لمشركاء الجدد . ترفؽ شيادات السيرة الذاتية كشيادات الخبرة -1
 سـ المفكض بالتكقيع :ا                  ترفؽ شيادة مف نقابة الميندسيف ككزارة الصناعة كالتجارة بأسماء الشركاء عند التأىيؿ  -2

 التكقيػػػع كالخاتـ :                                         اليان .كبأسماء الشركاء ح 
 كؿ مف ال يعبئ ىذا النمكذج سيككف العرض المقدـ منو معرضان لمرفض .  -3



 

 هششّع رْعؼخ هغزشفى هؼبى الحكْهي                                                                         

 هغزْدػبد(ثٌك الذم،جٌحخ هشضى،)ػيبداد خبسجيخ،ػٌبيخ هشكضح،ا
 

 

 

 رؤساء االختصاص كمساعدييـ   -(    6جدكؿ رقـ ) 
ئة  النمكذج المبيف أدناه كالمتعمؽ  برؤساء االختصاص كمساعدييـ الحاليػيف كالذيف ترككا العمؿ كبياف بيذا العطاء تعب يفالمشارك المكاتب كالشركات اليندسية كاالستشاريةيطمب مف جميع 

 التعديالت التي جرت عمييـ منذ آخر تأىيؿ خاص بكؿ منيـ
تاريخ الترؾ إذا  أسباب الترؾ

 تغير أم منيما
 أسـ رئيس االختصاص كالمساعد

 بتاريخ آخر تعديؿ
س االختصاص كالمساعد أسـ رئي تاريخ االلتحاؽ

 الحالي
 الرقـ االختصاص

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 -مالحظات :
 بالكامؿ  مسئكليتيالمعمكمات المبينة أعاله صحيحة كدقيقة كأتحمؿ أشيد أف ا                              ترفؽ شيادة السيرة الذاتية كشيادات الخبرة لمككادر الجديدة بعد آخر تأىيؿ.  -0
  ترفؽ شيادة مف نقابة الميندسيف باالختصاصات كأسماء الميندسيف . -2

 أسـ المفكض بالتكقيع :
   كالخاتػػـ  : التكقيػع                                   كؿ مف ال يعبئ ىذا النمكذج سيككف العرض المقدـ منو معرضان لمرفض .  -6


