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 مدرسة حوفا االساسية المختلطة في لوائي الطيبة والوسطية/محافظة اربدانشاء 

 

 المملكة االردنية الهاشــمية
 

 
 

 وزارة االشغال العامة واالسكان
 

 
 دعوة خدمات هندسية

 بانشاء الخاصةإلعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ 
 /محافظة اربدلوائي الطيبة والوسطيةفي  مدرسة حوفا االساسية المختلطة

 
 ( 1029/ 56 ) العطاء المركزي رقم
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 مدرسة حوفا االساسية المختلطة في لوائي الطيبة والوسطية/محافظة اربدانشاء 

 وزارة األشغال العامة واإلسكان
 

 (   1029/ 56 )رقم المركزي شروط دعوة العطاء 
 الخاص بإنشاء الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ الخاص بإعداد 

 مدرسة حوفا االساسية المختلطة في لوائي الطيبة والوسطية/محافظة اربد
   بالفئة  حكوميةالعطاءات ال دائرةالمؤهلة لدى  كات االستشاريةتدعى المكاتب الهندسية والشر  أوال:

 0للمشاركة بهذا العطاء  يينلدى نقابة المهندسين األردن المؤهلة مجال األبنية و في
 

 لـوصف العم ثانيًا:
مدرسـة حوفـا االساسـية  إلنشـاء شمل العمل على اعداد الدراسـات والتصـاميم ووثـائق عطـاءات التنفيـذي

وكما هو مبين أدناه, بحيث يتم األخذ بعين اإلعتبـار  ة في لوائي الطيبة والوسطية/محافظة اربدالمختلط
,مكتبة,مشـغل رة التربيـة والتعلـيم( مثـل )مختبرالمتطلبات التربوية اإلضافية لصـاحب العمـل والمالـو )وزا

ذا الخصـوص ..( أو أية تعـديتت بهـمهني,غرفة فن,حاسوب,رياض أطفال,غرف إدارية,وحدات صحية.
لمدارس القائمة, علمًا أن المساحات أدنـاه شـاملة لعناصـر الحركـة الرأسـية واألفقيـة والجـدران الداخليـة ل

والخارجية وأية خدمات ضرورية الزمة, كما يشـمل العمـل للمشـاريل المطلوبـة أعمـال الموقـل العـام مـن 
يارات باألعـداد التزمـة وحيثمـا ومواقـف سـساحات خارجية وأسـوار وبوابـات المـداخل والمخـارر وأرصـفة 

يلزم وربط المباني القديمة مل اإلضافات المطلوبة دراسـتها ومـا هـو ضـروري إلنجـاز العمـل علـى أكمـل 
 وجه.

شـاملة متـر مربـل  ثتثـة الالف واربعمائـة 1( م0400) تقريبيـة غرف صفية بمساحة إجماليـةإنشاء  .2
علمًا أن المسـاحات تقديريـة  والخدمات والخارجية عناصر الحركة الرأسية واألفقية والجدران الداخلية

 -يلي : تتضمن ماو  وقابلة للزيادة او النقصان

  7حـــوض رقـــم  100المقـــام علـــى قطعـــة االرض رقـــم :حوفـــا االساســـية المختلطـــة مدرســـة 
 الماصية الغربية .

 -:اتمتحظ
 الداخليـة والخارجيـة وأيـة خـدمات ضـرورية  المساحة المقترحة شاملة لمساحات عناصر الحركة الرأسية واألفقية والجـدران

 أخرى.

 ( يومًا تقويميًا شامًت مراجعات صاحب العمل.60مدة إنجاز الدراسات للمشروع الواحد ) 

  يتم إصدار أمر مباشرة منفصل لكل موقل من مواقـل األبنيـة المدرسـية وتحتسـب مـدة العمـل لكـل مشـروع مـن تـاري  أمـر
فة مراحل العمل لكل موقل على حدا وفـي حـال تـزامن أمـر مباشـرة لمشـروعين از الفعلي لكاالمباشرة المذكور ولغاية اإلنج

 في نفس الوقت تكون هناو فترة زمنية مدتها أسبوع واحد بين كل مشروع والخر.

 ي الـواردة فـ بالمسـاحات المطلوبـة و تبقى اإلتفاقية سارية المفعول لحين قيام اإلستشـاري بإنجـاز وتسـليم كافـة المشـاريل
 (.4ملحق العقد رقم )
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  على اإلستشاري التنسيق مل الجهات المعنيـة لتثبيـت حـدود األراضـي مـن خـتل )دائـرة األراضـي , البلديـة المعنيـة, وزارة
 التربية( وبالتنسيق مل مساحي هذه الوزارة بخصوص حدود األراضي المخصصة للمشاريل موضوع البحث.

 فقـات المبدئيـة مـن البلديـة المعنيـة علـى المخططـات األوليـة لغايـات تصـديق من مسؤولية اإلستشاري الحصـول علـى الموا
 المخططات والسير بإجراءات الترخيص الحقًا من قبل المالو.

  تكــون األعمــال التاليــة مــن التزامــات المستشــار التعاقديــة ومشــمولة بمســعار العطــاء وتشــمل قيــام المستشــار بــدفل كافــة
لمخاطبـات التزمـة ضرائب ...ال  المترتبة على ذلو, حيث يقوم صاحب العمل بإصـدار االرسوم والمصاريف والتكاليف وال

 -للجهات صاحبة العتقة:

ــى ســندات التســجيل ومخططــات األراضــي -2 ــة مراجعــة الجهــات المختصــة للحصــول عل ــات  والمخططــات التنظيمي والبيان
تغييـرات تنظيميـة علـى القطـل والسـير بـاجراءات  للقطل والتمكد من حدوث أيـة افـرازات حديثـة أوالتغييرية واالحداثيات 

 .مل التمكد ان سند التسجيل باسم المالو وزارة التربية والتعليم التحويل من افرازات مؤقتة الى افرازات دائمة ان وجدت
بحيـث يكـون  بـذلوتثبيت حدود قطعة األرض علـى الواقـل ومـن خـتل مسـاص مـرخص وتقـديم تقريـر المسـاص المتعلـق  -1

 ن دائرة األراضي والمساحة .مصدق م
واالرتـدادات  مراجعة الجهات التنظيمية فيما يخص أي إجراءات تتعلق بقطعة األرض من حيث تعديل صـفة اإلسـتعمال -0

والحصــول علــى اخــر التعــديتت علــى القطــل ان وجــدت ســواء  ات الزمــةاقتطاعــ و/أو أيــة يضــاقطــل األر  توحيــد وو/أ
 شــامت تقــديم كافــة، شــارع , طريــق أو تعــديل مســار) شــارع , أو طريــق( )تخصــيص مشــاريل, طريــق ...(أو احــداث

 مخططات التزمة الخدمات الهندسية والمساحية وال
كافـة المنشـ ت واألبنيـة والخـدمات القائمـة مـن القيام بمعمال الرفل المساحي لكامـل مسـاحة قطعـة األرض مـل تثبيـت  -4

ف الصرف الصحي وحفر التفتيش وعبارات قنوات تصريف مياه أعمدة كهرباء وكوابل أرضية أو هوائية وخطوط تصري
واألشجار بكافة أنواعها وتحديـد نوعهـا وعمرهـا والمخاطبـة بشـمن االشـجار الحرجيـة المعمـرة  األمطار ومجاري السيول

 .(لمشاريللكافة اإعداد الدراسات والتصاميم عند )وأخذ هذه األمور بعين االعتبار  للتمكن من اتخاذ االجراءات
وفي حال عدم وجود بروفـايتت يـتم تقـديم ها في التصاميم.تمادالحصول على بروفايتت الشوارع المحيطة بالقطل الع -6

 مقترص لبروفايتت الشوارع المحيطة لغايات االعتماد في التصاميم .
 مياه, صرف صحي, كهرباء وغيره للموقل( .الجهات المعنية اليصال الخدمات )التنسيق مل  -5
علـى  تاري  انشاء األبنية القائمـة والغيـر مرخصـة يتطلـب مصـادقة مـن المديريـة العامـه للـدفاع المـدني يجـب ذا كانإ -7

االستشاري مراجعة المديرية العامـة للـدفاع المـدني  والكشـف علـى هـذه المبـاني واعـداد المخططـات والوثـائق التزمـة 
 .لترخيصمتطلبات الدفاع المدني لها لغايات االعادة تمهيلها لتحقيق 

عـــداد جـــدول اكســـيل بكافـــة المشـــاريل مبينـــًا اســـم المدرســـة ،الموقل،المســـاحة،رقم القطعـــة،رقم الحوض،المحافظـــة إ -8
 والمتطلبات التربوية وأية معلومات أخرى تتعلق باالنجاز أو غيرها.

ل اليـات أعمال استطتع الموقـل تشـمل جميـل االعمـال التمهيديـة للوصـول الـى الموقـل مـن تمهيـد وشـق ممـر لوصـو -9
 فحص التربة مل ما يلزم من عمل فتحات باال سوار .... ال  ،واعادة الوضل الى ما كان عليه.

المشاركة في اللجان المعدة لتسليم المواقل للمشاريل )االحداثيات، النقاط المرجعية ، الحدود واية امور اخرى الزمة (  -20
د زيارة الموقـل حسـب تـاري  الزيـارة الـذي يحـدده االعـتن عـن وكذلو التواجد عن للمقاول عند للمباشرة بمعمال التنفيذ

 .عطاء التنفيذ للمشاريل
من مسؤولية االستشاري الكشف على المواقل أثناء مرحلة التنفيذ في حال تـم الطلـب منـه ذلـو وبالتنسـيق مـل جهـاز  -22

 .االشراف والمهندس المفوض المتابل

لمرحلـة االولـى بخصـوص موقـل المشـروع ودراسـة تـمثير اعـداد على االستشـاري تقـديم دراسـة مروريـة ضـمن اعمـال ا -21
 السيارات الخاصة بالمشروع الجديد على الحركة المرورية وذلو حسب حاجة المشروع لهذه الدراسة .

 على االستشاري تقديم دراسة بيئية للمشروع وذلو حسب حاجة المشروع لهذه الدراسة . -20
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الهندسية وجداول الكميات بحيث تتضمن اية مستجدات على الموقل قـام  ن يقوم االستشاري بتعديل كافة المخططاتأ -24
التنفيـذ الي مشـروع مـن مشـاريل العطـاء بها المالو في الفترة الزمنية من اعداد الدراسات والتصاميم الى طرص عطـاء 

 .او زمنية للمستشار المصممدون ان يترتب على ذلو اي مطالبات مالية موضوع البحث .
 ختل مرحلة اعداد الدراسات والتصاميم. و/ أو موقل لعمل الغاء اي عمل من االعمال الواردةيحق لصاحب ا -26
ن يـتم احتسـاب ات الـى مـدارس جديـدة او العكـس علـى أيحق لصاحب العمـل اسـتبدال المسـاحات المخصصـة ل ضـاف -25

 واردوحســــــب مــــــا هــــــو االتعــــــاب علــــــى اســــــاس المتــــــر المربــــــل ألي منهــــــا شــــــاملة كامــــــل األعمــــــال المطلوبــــــة 
 .عند االستبدالذلو و ( 4ملحق العـقد رقم )في 

 
 

 وصف الخدمات الهندسية  ثالثا":
( واجبات االستشاري أثناء مراحل الدراسات والتصميم لمشاريل األبنية والمتطلبات المرفقـة 1حسب ملحق االتفاقية رقم ) 

 معها للعطاء .
 
 

 طريقة تقديم العروض  رابعاً":
المطلوبة للعطاء كتب عليه العرض المالي والوثائق الوثائق المطلوبة فقط في مغلف مغلق ويتقدم العروض المالية و 

مدرسة حوفا االساسية إلنشاء  الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ بإعدادالخاص  (56/1029 ) رقمالمركزي 
 .المختلطة في لوائي الطيبة والوسطية/محافظة اربد

 
 -ي :ـرض المالـالع (4-2)

 -ن يشتمل العرض المالي على :يجب أ
 ( .2تقديم العرض المالي على النموذر المخصص في اتفاقية الخدمات الهندسية )ع -
بمـا فيهــا  أن تكـون األسـعار الــواردة فـي العــرض المـالي شــاملة أليـة رسـوم أو ضــرائب نتيجـة العمــل فـي االتفاقيــة -

  الضريبة العامة على المبيعات
  .الوثائق األصلية كاملة وبحيث تكون موقعة منه ومختومة بخاتم المكتبعلى المناقص تقديم نسخة  (4-1)
والتوقيـل عليـه وختمـه  يطلب من االستشاري تعبئة نموذر شهادة مطابقة رؤوساء االختصاص المرفق مل الوثـائق  (4-0)

 .الماليبخاتم المكتب وارفاقه مل العرض 
عن أي تغيير يطرأ علـى كوادرهـا  الحكومية رة العطاءاتيطلب من المكاتب الهندسية والشركات االستشارية تبليغ دائ (4-4)

الفنيــة الرئيســية بعــد شــراء وثــائق أي عطــاء مــن عطــاءات الخــدمات الهندســية وبخــتف ذلــو ســيتم حرمــان المكتــب 
 الهندسي أو الشركة االستشارية من المشاركة بالعطاء .

لستمة العامـة واألمـن وحمايـة البيئـة وتحديـدها يطلب من االستشاري تضمين وثائق العطاء البنود التزمة العمال ا (4-6)
والتمكيد من ختل وثائق العطاء على أن يقوم المقاول بجميل أعمال الستمة العامـة واألمـن وحمايـة البيئـة ووضـل 

 من عقد المقاولة للمشاريل اإلنشائية  2-54و  2-29االسيجة واإلشارات التحذيرية للمشاريل عمًت بمحكام المواد 

تعتمــد الشــروط  (2وط الخاصــة التفاقيــة الخــدمات الهندســية العــداد الدراســات والتصــاميم ووثــائق العطــاء )عالشــر  (4-5)
التاليــة كشــروط خاصــة باالتفاقيــة وأن مــا يــرد فــي هــذه الشــروط مــن إضــافات أو تعــديل علــى مــواد الشــروط العامــة 

أو يضــيف أو يعــدل علــى تلــو المــواد وقــد التفاقيــة الخــدمات الهندســية يعتبــر ســائدًا ويؤخــذ بــه بالقــدر الــذي يفســر 
 اعتمدت نفس أرقام مواد الشروط العامة التفاقية الخدمات الهندسية . 

( والمتعلقــة 2عطــاء )عالالدراســات والتصــاميم ووثــائق  إلعــدادمرفــق الشــروط الخاصــة التفاقيــة الخــدمات الهندســية  (4-7)
 ( 5( وملحق رقم )6ا جاء فيها وبخاصة ملحق رقم )( وعلى االستشاري التقيد بم11( ورقم )2بتعديل المواد رقم )
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الدراســات والتصــاميم ووثــائق  إلعــداديطلــب مــن االستشــاري التقيــد بالشــروط الخاصــة التفاقيــة الخــدمات الهندســية  (4-8)
 -( والمتضمنة )المرفقة مل وثائق العطاء( :2العطاء )ع

 التعاريف -( 2تعديل المادة  ) -أ
 ام عامة أحك -( 11تعديل المادة )  -ب 
 ( إقرار متعلق بالدفعات األخرى 6ملحق رقـــم )  -ر 
 ( إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة 5ملحق رقـــم )  -د 

 .ضرائب أخرى  على المناقص أن يكون سعره شامًت لكافة الرسوم والضرائب والضمان االجتماعي وأية رسوم و/أو  (4-9)
رســال نســخة مــن هــذا علــى المنــاقص القيــام بتكليــف األجهــزة الفنيــة بال (4-20) واجبــات والمســؤوليات المناطــة بهــا خطيــًا وا 

 . صاحب العملالتكليف إلى 

لن يتم إحالة العطاء على االستشاري الذي يفقد تمهيله الصادر بموجب تعليمات تمهيل المكاتب الهندسية والشركات  (4-22)
ل الفتـرة مـا بـين تاريــ  إعـتن أو يصدر بحقـه قـرار بالحرمـان مـن المشـاركة بالعطـاء خـت  2995االستشارية لسنة 

المقدم من االستشاري من المشـاركة بالعطـاء    طرص العطاء وتاري  قرار اإلحالة ،  وبناًء عليه سوف يستبعد العرض
ــى صــاحب العمــل أو دائــرة العطــاءات  ــالرجوع عل ــاالعتراض أو ب ــمي المختصــة دون أن يكــون لتستشــاري الحــق ب ب

 مطالبة مالية أو قانونية.

لصــاحب العمــل إلغــاء العطــاء دون إبــداء األســباب وبــدون أن يترتــب عــن هــذا اإللغــاء أيــة مطالبــات ماليــة أو يحــق  (4-21)
 قانونية ألي من المشاركين بالعطاء .

 -يجب على االستشاري تعبئة الجداول التالية : (4-20)

 0العطاءات المحالة( 2مرفق جدول رقم )ا.             
 0الوضل المؤسسي  (1مرفق جدول رقم )  ب.            
 .رؤساء االختصاص ومساعديهم(  0مرفق جدول رقم ) ر.             
 ( الكوادر الفنية المسماة على المشروع . 4د.  مرفق جدول رقم )             

العمـل وعلـى ضـوء مـا تـم تقديمـه  المستشار أو مدير المشروع إلنجاز  كفاءةالعمل اذا تبين له عدم  لصاحبيحق  (4-44)
إنهاء االتفاقية مل المستشار قبل االنتقال للمرحلة الثانية أو ة األولى أن يطلب تغير مدير المشروع المسمى للمرحل

 .االتفاقية ختل المرحلة الثانية  اذا استمر في تقديم عمل بمستوى غير مناسب وحسب شروط
قيل نيابـة عـن االستشـاري وان يتوجب أن يتم التوقيل على كافـة الوثـائق المقدمـة مـن قبـل الشـخص المفـوض بـالتو  (4-26)

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

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

 العرض المالي: : خامسا
 لجميل العروض المقدمة.سيتم فتح العروض المالية  6-2
 -اسلوب تدقيق العروض المالية: 6-1

 يًا حسب االسس المتبعة مل االخذ بعين االعتبار ما يلي:سيتم تدقيق العروض المالية تدقيقًا حساب 
اذا اورد المناقص خصما جزئيا على اسعار بعض بنود االعمال او كليا على اجمالي السـعر المقـدم منـه او كليهمـا سـيتم  6-1-2 

  -التعامل مل هذا الخصم على النحو االتي :
ء غير خاضعة للخصم الذي يقدمه المنـاقص علـى عرضـه وفـي حـال قيـام ان تكون المبالغ االحتياطية الواردة في وثائق العطا - أ

 المناقص باجراء الخصم على المبالغ االحتياطية يتم تصحيح ذلو اصوليًا.
اذا اورد المنــاقص خصــما علــى عرضــه المــالي كمبلــغ مقطــوع دون تــدوين نســبة هــذا الخصــم مــن اجمــالي قيمــة العــرض يــتم   - ب

 ية من اجمالي قيمة العرض المالي.حساب نسبة هذا الخصم كنسبة مئو 

اذا اورد المناقص الخصم المقدم منه على عرضه المـالي كنسـبة مئويـة مـن قيمـة العـرض دون تـدوين قيمـة هـذا الخصـم يـتم  - ت
 حساب قيمة هذا الخصم من اجمالي عرضة المالي.

 

 ردة في عرضه .يجب ان تتطابق النسبة المئوية للخصم المقدم من المناقص مل قيمة هذا الخصم الوا - ث

اذا ورد تنــاقض بــين النســبة المئويــة للخصــم المقــدم مــن المنــاقص وبــين قيمــة هــذا الخصــم يــتم االخــذ بالقيمــة االعلــى لهــذا  - ر
 الخصم.

اذا اورد المناقص زيادة جزئية على اسعار بعض بنود االعمال او كليا على اجمـالي السـعر المقـدم مـن او كليهمـا فسـيتم  6-1-1
 -الزيادة على النحو االتي :التعامل مل هذه 

ان تكون المبالغ االحتياطية الواردة في وثائق العطاء غير خاضعة للزيادة التي يـدونها المنـاقص علـى عرضـه وفـي حـال  - أ
 قيام المناقص باجراء الزيادة على المبالغ االحتياطية يتم تصحيح ذلو أصوليا.

ع دون تدوين نسبة هـذه الزيـادة مـن إجمـالي قيمـة العـرض يـتم إذا أورد المناقص زيادة على عرضه المالي كمبلغ مقطو   - ب
 حساب نسبة هذه الزيادة كنسبة مئوية من إجمالي قيمة العرض المالي.

اذا اورد المناقص الزيادة المدونة منه على عرضه المالي  كنسبة مئوية من قيمة العرض دون تدوين قيمـة هـذه الزيـادة  - ت
 الي عرضه المالي.يتم حساب قيمة هذه الزيادة من اجم

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

اذا ورد تناقض بين النسبة المئوية للزيادة المدونة من المناقص وبين قيمة هـذه الزيـادة يـتم االخـذ بالقيمـة األدنـى لهـذه  - ر
 الزيادة.

 
 
 
 
 
 



 7                                                                                                                              
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 -ل العروض المالية للمكاتب المؤهلة بتطبيق االسس والشروط التالية:سيتم التعامل م 0- 6

 سترتب األسعار االمقدمة من اإلستشاريين ترتيبًا تنازليًا من األكثر الى األقل.  (2
سيؤخذ السعر الوسطي لألسعار المقدمة  فإن كـان عـدد اإلستشـاريين المتقـدمين فرديـًا فسـيؤخذ صـاحب التقـديم الوسـط  (1

عر الوسطي أما اذا كان عدد المتقدمين زوجيًا فيؤخذ المتقدمان الوسط حسب الترتيب ويكون صاحب التقديم الوسـط الثـاني هو الس
  0)األقل( هو سعر الوسطي 

 % من السعر الوسطي .00سيخرر من التنافس كل من يزيد أو يقل سعره عن  (0
 ه األسعار وتقسيمها على العدد الباقي .يستخرر السعر المعدل من األسعار الباقية وذلو بجمل هذ (4
( أعـته ، 4%( األقل من معدل السعر المبين فـي البنـد )20سيحال العطاء على أقل األسعار الذي يقل ضمن حدود الـ ) (6

%( األقـل حتـى لـو كـان صـاحب هـذا 20وفي حالة عدم وجود مثل هذا السعر تـتم االحالـة علـى السـعر األدنـى مباشـرة بعـد حـدود )
 ( أعته .0لسعر من الذين تم استبعادهم بموجب البند )ا

( أعته تعني أن السعر المساوي لمعدل السعر غيـر 6% األقل من معدل السعر ( الوارد في )20إن عبارة )ضمن حدود  (5
 مشمولة ضمن هذه الحدود .

 تقدمة( إذا تعذر تطبيق المعادلة وفقًا لهذه األسس تتم اإلحالة على أقل األسعار الم7
 

 ا : ــسادس
 .% من إجمالي بدالت األتعاب شامًت ضريبة المبيعات20تقدم كفالة حسن اإلداء بنسبة 

 
 .والفحص االنشائي تحريات اسـتطالع الموقـع -( 01المادة )

 

 -ب-( 01يضاف إلى المادة )

هًت لــدى دائــرة مــؤ  والفحــص االنشــائي  اســتطتع الموقــل ألعمــالويجــب أن يكــون االستشــاري المتعاقــد معــه 
ى، ويتحمل االستشاري المصـمم مسـؤولية أيـة أخطـاء بالمعلومـات المسـاحية أو العطاءات الحكومية بالفئة األول

 1/21/1024تـاري   50/2/64165فحوصات التربـة حسـب تعمـيم معـالي وزيـر األشـغال العامـة واإلسـكان رقـم 
 )ملحق العقد رقم )أ( (.
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 ت الحكوميةدائرة العطاءاعطوفة مدير عام 
 

 (1029/ 56 رقم )المركزي  عطـاءالموضوع: ال
 الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذبإعداد  الخاص

 مدرسة حوفا االساسية المختلطة في لوائي الطيبة والوسطية/محافظة اربدالنشاء 
 

 
 

ال ؤهلــــــ  لــــــة  اــــــ   ا  ن ــــــ    ل  ــــــ  ………………………….  نحـــــــ   شرــــــ     ــــــ ش  
ل    ش    لعط ء  وضـو  ال حـ،    وقـن وس  قـح  و ـ  ط العطـ ء بل ـ    ـ   ن غ    ………….. 
   زا  ق      ونرح   ش    ال قؤول   را ه ذلك . دا  ة العط ءات الحشو   ر ه لن  لدى 

 
 العنـــوا  :

  قس اله رف  :
  قس ال  شس :

 ال   د ا لشر ونة:
 

 
 مديـــر الشـركــة

 
 

 صفحة واعادتها الى الدائرة بواسطة البريد االلكتروني .متحظـة: يتم تعبئة هذه ال
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 ( 2) ع هندسيةعقد خدمات 
 (1029/ 56 رقم )المركزي  عطـاءالموضوع: ال

 الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذبإعداد الخاص 
 مدرسة حوفا االساسية المختلطة في لوائي الطيبة والوسطية/محافظة اربدالنشاء 

 
 زارة االشغال العامة واالسكان و الدائرة : 

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

 
 ل :الفريق األول : صاحب العم .....................................................

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

  
 د : ـــــتاري  توقيل العق .....................................................

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

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

 
 لش   وس ر خ   ا  د ن    وق عو  خ س(  76) 

 /مشروعـرـقيمة غرامة التمخيــ
 :ضمن العطاء
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 (4خدمات هندسية )ععقد 

 الفهرس
 

 رقم الصفحة الموضــوع
 41        الفهـــرس
 44         العقداتفاقية 

 41 الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية
 44       التعاريف -( 4المادة )
 41    وصف العمل في نطاق العقد -( 2المادة )
 41     اللغة والقانون المعتمدان -( 1المادة )
 41      الضرائب والرسوم -( 4المادة )
 41      األداءكفالة حسن  -( 1المادة )
 41       األداءمستوى  -( 1المادة )
 41   المباشرة ، مدة العمل ،سريان العقد -( 7المادة )
 47      واجبات االستشاري -( 8المادة )
 47     التنازل والعقود الفرعية -( 9المادة )

 47      استطتع الموقلتحريات  -( 41ة )الماد
 48     اإلضافية واألعمالالتغييرات  -( 44المادة )
 48    التقصير من جانب االستشاري -( 42المادة )
 21    إنهاء العقد من قبل صاحب العمل -( 41المادة )
 21    العقد من قبل االستشاري إنهاء -( 44المادة )
 21     ليات صاحب العملمسؤو  -( 41المادة )
 24       مراحل ومدد العمل -( 41المادة )
 24        األتعاببدل  -( 47المادة )
 24      تدريب موظفي صاحب العمل -( 48المادة )
 22   تسوية الختفات بين صاحب العمل واالستشاري -( 49المادة )
 21  تعديل التشريعات -( 21المادة )
 21       االخطارات العدلية -( 24المادة )
 21        عامة أحكام -( 22المادة )
 21       إقرار المخالصة -( 21المادة )
 27        اإلشعارات -( 24المادة )

 28   الجدول الزمني لمراحل الدراسات -أ (  - 4ملحق العقد رقم )
 29     األتعاببدالت  -ب(  - 4ملحق العقد رقم )

 11        فالــة السلفـــةنموذر ك
 14 مراحل الدراسات       أثناءواجبات االستشاري  -( 2ملحق العقد رقم )
 19     األداءنموذر كفالة حسن  -( 1ملحق العقد رقم )
 41 التصاميم  إعداداالستشاري في مرحلة  أتعابختصة بدل -(  4ملحق العقد رقم )
 44         ق بالدفعات األخرى(   إقرار متعل1ملحق العقد رقم )
 42         (  إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة1ملحق العقد رقم )

 41                العطاءات الحكومية المحالة(    4جدول رقم )
 44 الوضل المؤسسي(   2جدول رقم )
 41         رؤساء االختصاص و مساعديهم(   1جدول رقم )
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 ( 4) ع هندسيةد خدمات عقنموذر اتفاقية 
 (1029/ 56 رقم )المركزي  عطـاءالموضوع: ال

 الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذبإعداد الخاص 
 مدرسة حوفا االساسية المختلطة في لوائي الطيبة والوسطية/محافظة اربدالنشاء 

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

 بين  111111سنة  1111111من شهر  1111الموافق11111في هذا اليوم  االتفاقية ههذ تحرر  -
 

 على اعتباره الفريق األول  صاحب العمل :
 

 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -ويمثله :
 الفريق الثاني على اعتباره  االستشـــاري :و 
 

 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -ويمثله :
 
عدادمن دراسات وتصاميم  فنيةلما كان الفريق األول راغبًا في الحصول على خدمات     ، أعته للمشروع  عطاء التنفيذ وثائق وا 

 -االتفاق بين الفريقين على ما يلي :، فقد تم  إليهولما  كان قد قبل بعرض الفريق الثاني المقدم 
الموحـد للمشـاريل  المقاولـة هذا العقد نفس المعاني الواردة فـي دفتـر عقـدفي  الواردة يكون للكلمات و التعابير -4

 المـادةفـي  الـواردةالتعاريف  إلى باإلضافة واإلسكان العامة األشغالالصادر عن وزارة ( 4999اإلنشائية فيدو )
 1 , و في حال وجود اختتف تعتمد التعاريف الواردة في هذا العقد العقد اهذالعامة لط شرو ال( من  4) 

، ويكـون ترتيـب  متكاملـة ةالعقد وتعتبر في مجموعها وحد اأدناه جزءًا ال يتجزأ من هذ المدرجةاعتبار الوثائق  -2
 -أولوية الوثائق حسب التسلسل التالي :

 حالةاإلقرار كتاب القبول متضمنًا  -أ 
  المناقصةعرض  -ب 
    1ودعوة العطاء والمتحق التي تصدر قبل التوقيل على  العقد  المناقصةالتعليمات للمشتركين في  -ر 
 للعقد الخاصةالشروط  -د 
 ةالمرجعي األسس -هـ 
 العامةالشروط  -و 

 
 

 ار : )                           ( دينالمقبولة رقمًا قيمة العقد  -أ-1
  

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

 : )                     ( يوما  العقدمدة  -ب    
 يوماً ( ……………………………………………..)

 األولوتشمل المدة التزمة للمراجعة والتقييم من قبل الفريق  
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نجازهاالعقد  انه في هذالمطلوبة م الهندسيةوتقديم الخدمات  بإعداديتعهد الفريق الثاني  -4  1وتسليمها وفقا للشروط والمتطلبات الواردة فيه  وا 
من هذا /ب ( 4( في المواعيد وباألسلوب المحدد لذلو في الملحق رقم )  أتعابهبمن يدفل للفريق الثاني قيمة العقد ) بدل  األوليتعهد الفريق  -6

 1العقد  اسية المطلوبة منه بموجب هذالخدمات الهندتقديم لقـاء قيـام  الفريق الثاني ب  العقد
برامه في التاري  المذكور هذا ، جرى توقيل  أعتهوبناء على ما ذكر    1 أعتهالعقد وا 
   

 الفريق الثاني     الفريق األول          
                ياالستشار       صاحب العمل  

 .......................................................التوقيل:  .................................................................التوقيل:  
 

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

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

 قد شهد على ذلو :
 

 .......................................................: التوقيل  ..............................................................التوقيل:
 

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

 :الرع   ف  -1ال ـ دة 
العقد المعاني المخصصة لها أدناه , كما أن الكلمات التي تشير و المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا كون للكلمات ي

 -: إلى األشخاص أو الفرقاء تشمل الشركات و الكيانات القانونية األخرى , ما لم يقتضي السياق غير ذلو
 . الهاشمية ةاالردني المملكةالحكومــة : حكومة 

 االستشـاري إلنجـازوالـذي يتعاقـد مـل  وكذلو خلفـاءه القـانونيونالعقد كفريق أول  اصاحب العمل : الفريق المشار إليه في هذ
مســؤوليات و أخـرى يفوضــها صـاحب العمــل لممارسـة صــتحيات  جهــة يأو أشــملها العقـد ، يالخـدمات الهندســية التـي 

 بذلو خطيا"  االستشاري إعتم، على أن يتم  األولالفريق 
الصتحيــــات ب العقد ويتمتــل ابموجب  هذ االستشاري أعمالابعة الذي يعينه صاحب العمل لمت الشخص:  ثل صاحب العملمم

 . إبتغ االستشاري خطيًا بهاالتي يتم تحديدها له من قبل صاحب العمل كما يجري 
( أو الت لف المشار إليه في العقد استشاريةشركة  أو، مكتب  هندسية)مكتب مهندس ، مكتب أو شركه  : المكتباالستشاري 

 العقد .    االخدمات الهندسية وفقا" لهذ ألداءوالذي تعاقد معه صاحب العمل كفريق ثاني 
،  الفنيــة، المواصفــــــات أنواعهــا، المخططــات بكافــة وثــائق عطــاء التنفيــذالدراســات ،التصــاميم ،  إعــداد :الهندســية الخــدمات 

 العقد. ابهذ الخاصةحقه والشروط العقد ومت امحدد في هذ هو وفقا" لما والخاصة العامةجداول الكميات، الشروط 

األسس المرجعية : األهداف و الغايات و نطاق المهـام المطلوبـة و الدراسـات و البيانـات األساسـية و المعلومـات التـي تعطـي 
 فكرة واضحة عن طبيعة الخدمات الهندسية المطلوبة . 

 العقد  ابموجب هذ الهندسيةالخدمات إلنجاز صاحب العمل  إلى االستشاريالمناقصة :  العرض المقدم من  عرض
اتفـق الفريقـان عليهـا قبـل توقيـل  إضـافيةمـل أي شـروط  المناقصـة: القبول الرسـمي مـن صـاحب العمـل لعـرض كتاب القبول 
 .وذلو وفقًا لقرار اإلحالة  العقد

 .سية المطلوبة وفقًا للعقد كتاب القبول مقابل أداء الخدمات الهندالمذكور في  اإلجمالي: المبلغ  المقبولة قيمة العقد
 زيادة أو نقصان بسبب التعديتت التي قد تطرأ على العقد . أيقيمة العقد : قيمة العقد المقبولة باإلضافة إلى 

 التي يتلوها تمكيد خطي . الشفوية الموافقةأو  الخطية الموافقة:   الموافقــة
 من هذا العقد ./ أ (  4مدة العقد : هي المدة المحددة في ملحق رقم ) 

مـن قبـل  و التـدقيقللمراجعـة  التزمـةالعقد وتشمل المـدة  اموضوع هذ األعمال إلنجازبالعقد  المحددةمـدة العمـل : هي المدة 
 التقويميــة األيــاموتقــاس بالتوقيــت الشمســي وبعــدد تمديــدات مبــررة علــى مــدة العقــد ,  أيباإلضــافة إلــى  الفريــق األول

 وليس بميام العمل.
 1منه  اً العقد والتي تعتبر جز  افي هذ المدرجةائق : هي الوثائق الوث

، وكـذلو أي  إلنجـاز األعمـال موضـوع هـذا العقـديعينها  أوصاحب العمل  يحددهاالتي و المناطق  واألماكن األراضيالموقل : 
 1نص عليها العقد تحديدا على اعتبارها جزءًا من الموقل يأماكن أخرى 

خـدمات  أوللصـرف علـى أي أعمـال والمخصصة  األتعابفي ختصة بدل  المدرجةالمبالغ  أو: هي المبلغ  االحتياطيةالمبالغ 
 األتعاب .ويحدد بند منفصل ألي منها في ختصه بدل  ,أخرى تحدد بالعقد 

 األشخاص من غير الموظفين. اآلخرين :
لعمــل أو مــن يمثلــه صــاحب العمــل الموظــف الرســمي أو المســتخدم أو الممثــل أو الوكيــل لــدى صــاحب ا : الموظــف

 ويشمل ذلو العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة.
هي جميل العموالت أو أتعاب االستشـارات أو أتعـاب الـوكتء أو غيرهـا المباشـرة وغيـر المباشـرة وأي شـيء  : الدفعات األخرى

على دفعهـا " اآلخـرين" ويشـمل ذلـو التصـريح علـى سـبيل المثـال ال  أو تم االتفاق االستشاريذو قيمة مادية دفعها 
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الحصر وصفًا مفصًت لهذه الدفعات وسببها   سواء تم دفعها أو كانت ستدفل بشكل مباشر أو غير مباشر مـن قبـل 
هم ، أو نيابــًة عنـه ، أو مــن قبـل استشــارييه أو نيابـًة عــنهم أو أي مـن مــوظفيهم أو وكتئهـم أو ممثلــي االستشـاري

وذلــو فيمــا يتعلــق بالــدعوة إلــى تقــديم العــروض الخاصــة بتنفيــذ هــذا العقــد أو عمليــة المناقصــة / المــزاودة نفســها 
 أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعًت.  االستشاريواإلحالة على 

أو أتعاب وكتء أو غيرها دفعت بشكل مباشر هي جميل المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات  : الدفعات الممنوعة
أو غير مباشر أو أي شيء ذو قيمـة ماديـة أو الوعـود أو التعهـدات لـدفل مثـل هـذه المبـالغ أو تقـديم هـذه األشـياء 
ــل  ــه أو مــن قب ــًة عن ــل االستشــاري أو نياب ــو تــم مــن قب ســواء مباشــرًة أو بالواســطة وبغــض النظــر عمــا إذا كــان ذل

أو نيابــًة عــنهم أو أي مــن مــوظفيهم ووكتئهــم أو ممثلــيهم والتــي تــدفل إلــى أي "موظــف"   استشــارييه مــن البــاطن
سواء تصرف بصفة رسمية أم ال ، وذلو فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية 

 إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعًت أو المفاوضات التي تجري  االستشاريالمناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على 
وباالشتراو  دائرة العطاءات الحكوميةلجنة التدقيق : لجنة مكونه من مهندسين ممثلين عن المكاتب االستشارية المؤهلة لدى 

ــتم  نمــل مهندســين مختصــين فــي وزارة األشــغال العامــة و اإلســكان ومنــدوب أو اكثــر عــ الجهــة صــاحبة العتقــة ي
م رســميًا بـذلو بموجــب كتـاب رسـمي مــن قبـل معــالي وزيـر األشـغال العامــة و اإلسـكان ، و تكــون تسـميتهم وتكلـيفه

مهامهــا تــدقيق الدراســات و التصــاميم ووثــائق العطــاء فــي جميــل مراحلــه , ويكــون مكــان اجتماعهــا فــي مبنــى وزارة 
 األشغال العامة واإلسكان .

و المؤسســات األخــرى فيــتم اســتبدال وزارة األشــغال العامــة و  و بالنســبة للمشــاريل التــي يــتم تــدقيقها فــي الــوزارات   
اإلسكان بتلو الـوزارة أو المؤسسـة , وكـذلو وزيـر األشـغال العامـة و اإلسـكان بـوزير تلـو الـوزارة أو مـن يـرأس تلـو 

 المؤسسة .
  وصف العمل في نطاق العقد : –(  2)  المادة

مدرســة حوفــا االساســية المختلطــة فــي ائق عطــاءات التنفيــذ إلنشــاء يشــمل العمــل علــى اعــداد الدراســات والتصــاميم ووثــ   
وكما هو مبين أدناه, بحيـث يـتم األخـذ بعـين اإلعتبـار المتطلبـات التربويـة اإلضـافية  لوائي الطيبة والوسطية/محافظة اربد

رياض أطفـال,غرف لصاحب العمل والمالـو )وزارة التربيـة والتعلـيم( مثـل )مختبـر ,مكتبة,مشـغل مهني,غرفـة فن,حاسـوب,
شــاملة  لقائمــة, علمــًا أن المســاحات أدنــاهإدارية,وحــدات صــحية...( أو أيــة تعــديتت بهــذا الخصــوص وتمهيــل المــدارس ا

لعناصر الحركة الرأسية واألفقية والجدران الداخليـة والخارجيـة وأيـة خـدمات ضـرورية الزمـة, كمـا يشـمل العمـل للمشـاريل 
ساحات خارجيـة وأسـوار وبوابـات المـداخل والمخـارر وأرصـفة ومواقـف سـيارات باألعـداد  المطلوبة أعمال الموقل العام من

التزمة وحيثما يلزم وربـط المبـاني القديمـة مـل اإلضـافات المطلوبـة دراسـتها ومـا هـو ضـروري إلنجـاز العمـل علـى أكمـل 
 وجه.

تـر مربـل شـاملة عناصـر الحركـة م ثتثـة الالف واربعمائـة 1( م0400غرف صفية بمسـاحة إجماليـة تقريبيـة )إنشاء  .2
ــادة او النقصــان  ــة للزي الرأســية واألفقيــة والجــدران الداخليــة والخارجيــة والخــدمات علمــًا أن المســاحات تقديريــة وقابل

 -يلي : تتضمن ماو 

  الماصية الغربية 7حوض رقم  100حوفا االساسية المختلطة :المقام على قطعة االرض رقم مدرسة 
 

 :   والقانون المعتمدان ةاللغ –(  1)  المادة
 أنبـه ، إال انـه يجـوز  المتعلقـة، بما فـي ذلـو جميـل المراسـتت والشـروط  العربية باللغةكون العقد ي

ذا اإلنجليزيــة باللغــة الفنيــةتكــون المواصــفات وجــداول الكميــات والمخططــات والتقــارير  حــرر العقــد  وا 
  1هو المعتمد  بالعربيةر يكون النص ووقل ختف على التفسي واإلنجليزية العربيةباللغتين 

 -أ
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العقد عنـد التوقيـل عليـه  االمفعول على هذ النافذة األردنيةوالتعليمات  ةالقوانين واالنظم أحكامتسري 
 .في تطبيق شروطه إليهاويرجل 

 

 - 

 الضرائب والرسوم  :  –(  4)  المادة
فيما يخص  المملكةلمعمول بها في والتعليمات ا ةلجميل القوانين واالنظم أطراف العقديخضل 

 1ورد نص ختفًا لذلو بالعقد  إذا إالالضرائب والرسوم 
1- 

 ةقبل توقيل العقد حسب القوانين واالنظم والجامعةدفل رسوم طوابل الواردات  االستشاريعلى 
 1بذلو والمعمول بها  الخاصةوالتعليمات 

2- 

 
 : األداءكفالة حسن    -( 1) المادة

ضمانة لتقديمه  األداءيقدم لصاحب العمل كفالة حسن  أنوقبل توقيل العقد  ةبعد تبلغه قرار االحال ستشارياالعلى 
 الكفالةوتكون  العقدمدة  على ثتثة أشهروقيامه بكامل التزاماته بموجب العقد ولمدة تزيد  الهندسيةالخدمات 

الوارد  الكفالةمعتمدة رسميا"وحسب نموذر  ليةمامؤسسة  أوصادره عن بنو المقبولة % من قيمة العقد 41بنسبة
ذا(، 1في ملحق العقد رقم )  االستشاريفيحق لصاحب العمل تمديدها على حساب  الكفالةتمديد  األمرتطلب  وا 

عن الكفالة بعد  اإلفرارحسب متطلبات سير العمل، وعلى صاحب العمل  مماثلةلثتثة أشهر قابلة للتجديد لمدد 
 . االستشاريمن قبل  النهائية المقدمة الصةالمخ موافقته على

 
 : األداءمستوى      -(1) المادة

المهنية وان  الممارسةعلى أعلى مستويات  المطلوبةألداء واجبـاته  ومواظبةببذل كل عناية  االستشارييلتزم  -أ 
عمل بمسماء وخبرات فـي مجـال اختصـاصه وخبـــرته، وان يعــلم صاحــب ال يستخدم األشخاص المؤهلين كتً 

 .   الهندسيةالمهندسين الذين سيقومون بتقديم الخدمات 
ذا المطلوبة فعلى  ةال يتفق والدرج لتستشاريالمهني للكادر الفني  األداءما تحقق لصاحب العمل بمن مستوى  وا 

 إذا لزم األمر هجديد فنيةيستخدم كوادر  أن االستشارييجب على و ، صاحب العمل إبتغ االستشاري بذلو خطيًا 
أن يمخذ في االعتبار  االستشاريلتصحيح الوضل وان يعيد تنظيم الفريق العامل بما يتفق وهذا المطلب . وعلى 

مـن يمثلــه في كل ما له عتقة بتقديم الخدمات  أوصاحب العمـل أو يطلبها المتحظات التي يوجهه بشمنهـا 
 العقد. اموضوع هذ الهندسية

بالمستوى المطلوب فيعتبر ذلو تقصيرا"من جانبه ، ويحـق  الفنيةعن تقديم الخدمات  ستشارياالتخلف  إذا –ب 
 إنذار، وذلو بعد  األخطاءالكفيلة بتتفي التقصير وتصحيح  اإلجراءاتاتخاذ  الحالةلصاحـب العمـل فـي هــذه 

 العقد . ا( من هذ42)  للمادةوفقا  اإلجراءات، وتتم  االستشاري
 

 : المطلوبة سريـان العقد ، المباشـرة ، تمديـد مدة العمل،  التمخـر في  تقديم الخدمات  -(7المادة )
 العقد بعد توقيعه من قبل الفريقين . اسريان مفعول العقد : يسري مفعول هذ -أ 
ذلو بعد ، ويتم  االستشاري إلىبموجب كتاب خطي يوجهه صاحب العمل  المباشرةيحدد تاري   : المباشرةتاري    -ب 

من مباشرة العمل، ويتم تثبيت ذلو في محضر رسمي مبين  االستشاريمن الموقل تمكن  أجزاء أوتسليم الموقل 
من يفوضه  أووجدت ، ويوقل المحضر من قبل كل من صاحب العمل  إن أخرىعوائق  وأيفيه جاهزية الموقل 

 .و االستشاري  خطيا"
                                                         تمديد مدة العمل :                    -ر

وكانت تلو الخدمات من النوع والقدر الذي يبرر  إضافية هندسيةقـام صاحب العمل بطلب خدمات  إذا  - 4 
جدت ظروف طارئة تؤثر على سير العمل، فعلى  أو مرحلة من مراحل المشروع أيمدة عمل تمديد 
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من مراحل  ةمرحل نتيجة لتمديد مدة أي العقدمدد مدة تو  االستشاريحالة مل يدرس ال أنصاحب العمل 
 . األمورالعمل  بما يتناسب مل هذه 

في المادة  إليهمن المقررة في جداول المراحل المشار  أطولاستغرق صاحب العمل فترات مراجعه  إذا  - 2
في  االستشاريا مـا هو  ناجم عن تخلف ( الحقا، فانه يتم تمديد مدة العمل تبعا لذلو  فيمــا عـد41)

بشكل يعود بالضرر على  المراجعةمهامه، وعلى صاحب العمـل مراعاة عدم  تمديد فترات  أداء
بدراسة الضرر الذي لحق  االستشاريختف ذلو يقوم صاحب العمل بناءا" على طلب بو  االستشاري
 . يضلغايات التعو  المراجعة وذلوجراء تمديد فترة  باالستشاري

      التمخيـــر :  -د
العقد ضمن  افي هذ المطلوبةكامل الخدمات الهندسية  بإتمامبتنفيذ  التزاماته  االستشاريلم يقم  إذا  – 4

يقوم  أن االستشاريعلى  فانمدة العمل المحددة بالعقد ، وتمخر عن تسليم المخططات ووثائق العطاء ، 
عن كل يوم تمخير غير مبرر ويعتبر هذا المبلغ مستحقا"   ( اً ر دينا خمسة وسبعون)  مقدارهابدفل غرامة 

 أنويحـق لصاحب العمل  ,لم يلحق  أولصاحب العمل سواء لحق به ضرر مادي من جراء التمخير 
 قيمة الغرامةمحتجزاته . وألغراض تحديد  أوكفالته  أو االستشارييحسم هذا المبلغ من استحقاقات 

 .مل العقد والتمخير الحاصل عليه وليس لكل مرحله على حده كاليعتبر مجموع مدة العمل 
 .المقبولة  %( من قيمة العقد41) األعلىسقف حده  للغرامةيحدد     -2

 : االستشاريواجبات  - (8) المادة
( المرفق 2) المحددة في الملحق رقم المرجعية األسسالواجبات المنصوص عليها في  بمداء االستشارييقوم 
 . المعد من قبل صاحب العمل و العقد ابهذ

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

ذا القبيل العقد حيال أي تصرف من ه إلغاءويحق لصاحب العمل  وثائق العقدجزء منه ما لم تنص على ذلو 
 العقد . ا( من هذ42المادة) ألحكاموفقا" 

من صاحب العمل على قيام أي استشاري  مسبقة موافقةالحصول على  االستشاريوفي جميل الحاالت على    -ب
استشاري فرعي مقترص من حيث  أييقدم لصاحب العمل المعلومات المطلوبة عن  أنعليه و فرعي بمي عمل 

بينه وبين  يبرم، وان يقــدم كذلو عقد التكليف الفرعي الذي إلنجاز مثل هذا العمل مؤهتته وخبراته وكفاءته
 أوخطم  أيعن جميل الخدمات الهندسية ، وعن  كاملة مسؤوليةمسؤوال"  االستشاريالفرعي ويكون  االستشاري

 مستخدميه   أوالفرعي  االستشاريتقصير ينجم عن عمـل 
 

   -: ةاالنشائي ات العناصرصو فحو  لموقلتحريات استطتع ا   -(41) المادة
للتاكد  الفحص االنشائي و ما لم تنص الشروط الخاصة على ختف ذلو يتم التعاقد مل استشاري الستطتع الموقل -1

االتفاق مسبقا بين  من ستمة العناصر االنشائية للمبنى وقدرتها على تحمل طوابق اضافية على ان يتم
بعقد مستقل بين صاحب العمل واستشاري استطتع الموقل ل للقيام بالفحص االنشائي االستشاري والمهندس المتاب

 حسب الشروط التالية : 
 مسؤوال" عن أداء مهامه مسؤولية  كاملة والفحص االنشائي يكون استشاري التربة   - 0   
وب للتحريات تكون مهمة االستشاري )الفريق الثاني في هذا العقد( وضل وصف  العمل المطل  - 2   

واالستطتع)مل مراعاة أحكام كود استطتع الموقل  المعتمد(  كما يقوم االستشاري أيضا بمراقبة عمليات 
 .شاري استطتع الموقل لصاحب العملالتحري أثناء إجراءاها وتقييم  تقرير است
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امر المباشرة  عند اصدار  من شركات متخصصةفنية ومالية  ( عروض3تكون مهمة االستشاري تقديم ) -3
 .فقطاالنشائي للمبنى القائم  للفحصها و ذلو ااحدليتم اعتماد 

على االستشاري التمكد من تقديم نطاق عمل موحد من الشركات المتخصصة العمال الفحص االنشائي  -4
 لغايات االعتماد من قبل المعنيين وبقيمة اجمالية وللعرض الفني و تقديم عرض مالي مفصل لتلو االعمال

 ون قيمة  االعمال شاملة الضريبة العامة للمبيعات تك
االتعاب تقديم صورة عن العقد المبرم ما بين المكتب االستشاري و مكتب الفحص االنشائي متضمنا بدالت  -5

/ملحق ( جدول بدالت االتعاب 3المتفق عليها ليتم الصرف على ضوئها المطالبة المالية الواردة بالبند )
 (.4العقد رقم )

ما إذا نصـت الشروط الخاصة على مسؤولية االستشاري عن دراسات وتحريات التربة عندها علـى أ -6
 االستشاري اخذ موافقة الفريق األول المسبقة قبل التعاقد مل استشاري استطتع الموقل 

 
  : اإلضافية واألعمالالتغييرات   -(44) المادة

 أومقدارها  أونوعها  أو الهندسيةروريا" في برنامج الخدمات تعديل يراه ض أي طلب إجراءيحق لصاحب العمل  -أ 
وتحدد بدالت  ,  العقد اعلى سريان هذ اإلضافات أو، وال تؤثر هذه التغييرات  إضافية هندسيةتقديم خدمات 

 تفاقباال عما ورد في العقد  وكذلو المدة الزمنية التزمة عن زيادة قيمة العمل الناتجة ةاالضافي لألعمال األتعاب
  المختلفةوالمراحل  لألعمالفي العقد  المحددة واألتعاب اإلضافية األعمالالتناسب مل طبيعة النسبة و بين الفريقين ب

 واألعمالفي هذه التغييرات  المشمولة األعمالوفي الحالة التي تكون طبيعة  ، اننسبة الزيادة أو النقص مهما بلغت
العقد، ففي مثل هذه الحالة يتم  اخدمات تختلف عن تلو المشمولة في هذمن النوع الذي يتطلب تقديم  ةاالضافي

والمدة  ةاالضافي واألعمالالمترتب على تلو التغييرات  األتعابعلى بدل  واالستشارياالتفاق بين صاحب العمل 
 الزمنية التزمة.

و تثبيت  لقبل صاحب العم نه ملي ذلو بعد صدور األمر الخطو  المطلوبة ،ت ديتعلتابإجراء  شاريتم االستز ليو  -ب 
  بدل أتعاب مؤقت لتستشاري عن هذه التعديتت ولحين االتفاق على بدالت األتعاب بالشكل النهائي .

 :االستشاري  التقصير من جانب -( 42) المادة
             -التالية:العقد أي من الحاالت  اتنفيذ هذ أثناءحصل  إذاعمله  أداءمقصرا" في االستشاري يعتبر    -/أ( 42)

 . المطلوبةالعمل والواجبات وتقديم الخدمات  إنجازتمخير غير مبرر في  أي – 4
 مهامه . أداءفي  أهمل أو الهندسية المهنةممارسة  وأعراف وأصولقدم عمت بمستوى ال يتناسب  - 2
العقد  ا(  من هذ1بالمادة ) المحددةمن مستخدميه العاملين مخالفا بذلو التعليمات  أيتخلف عن تغيير  - 1

. 
 بدون موافقة صاحب العمل. إليه الموكولةجزء من المهام  أليقام بالتلزيم من الباطن  - 4
 للمشروع . ةلم يلتزم بتقديم عمل يلبي المتطلبات االساسي - 1
 مخالصة لصالح دائنيه. إلىأعسر أو أصبح غير ذي متءة مالية، أو لجم  – 1

 اإلجراءاتالعقد بموجب  إنهاء  أعتهأ( / 42من الحاالت المنصوص عليها في  الفقرة ) يأولصاحب العمل في 
  -:التالية
  ( يوما" لتصويب المخالفة .24مل منحه مهلة لمدة )لتستشاري أول  إنذار": توجيه أوال 
لتصـويب  ( يومـا"44) ةمـل منحـه مـدثاني لـه  إنذار، يتم توجيه  االستشاري للمخالفةفي حالة عدم تصويب  ثانيا": 

 1 المخالفة
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األسباب  إلزالةجادة ومقنعة  إجراءاتاتخاذ  أوالثانية دون تصـويب للوضل  اإلنذارفي حالة مرور فترة  : ثالثـا"
 بإكمالأو جزء منها، ويقوم  األداءالعقد ومصادرة كفالة حسن  إنهاء، يحـق لصـاحـب العمل المخالفة

 .القيام بمثل هذه الخدمات  الخريناستشاريين  إلىد هيع أن أوالخاصة  تهأجهز الخدمات المطلوبة بواسطة 
فروق من  أيلتاريخــه محســومــا" منه  مراحل موافق عليهاعلى ما قــدمه من االستشاري وتتم محاسبة  

وقات ويتم احتساب هذه الفر ,  إلنجاز المراحل المتبقية والكلفة التي يتكبدها صاحب العمل األتعاببــدالت 
 . المادة( من هذه /ب42بالفقرة ) هامن قبل اللجنة المنصوص علي

العقد  / ر ( إنهاء 42المنصوص عليها في الفقرة ) الخاصة  أويحق لصاحب العمل في الحاالت الطارئة  : رابعاً 
 . و بدون توجيه إنذارات, وتتم محاسبة االستشاري حسب ما ورد في الفقرة ثالثا أعتهفورًا 

خطم  أوها أن هناو نقص ئالعقد أو بعد انتها االمشمولة في هذ األعمالإذا تبــين لصاحب العمــل أثنــاء تنفـيذ  : (/ب42) 
قد ينجم عنه خطورة على المنشم أو زيادة كبيرة في التكاليف عن قيمة عطاء التنفيذ وذلو بسبب  الدراسةفي 

مبينًا تقصير  واإلسكانالعامة  األشغالبمخاطبة وزير فعندها يقوم صاحب العمل  أجهزتهأو االستشاري تقصير 
  -من ذوي الخبرة واالختصاص على النحو التالي: مسئوليتهويطلب تشكيل لجنة فنية لتحديد االستشاري 

 رئيسًا للجنة . – أو من يفوضه خطياً  دائرة العطاءات الحكوميةمدير عام  . 4
 . واإلسكانة العام األشغالمهندسًا مندوبًا عن وزارة  . 2
 مهندسًا مندوبًا عن نقابة المهندسين األردنيين .  .1
 مهندسًا مندوبًا عن هيئة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسين األردنيين . . 4
 مهندسًا من ديوان المحاسبة . . 1

وزير  إلىة وترفل توصياتها تقـوم هـذه اللجنـة بـدراسـة كـافـة أبعـاد المشكلة واالتصال والتنسيق مل الجهات المعني
، فــإذا كان قرارها باألكثرية أو باإلجماع بالنسبة لتقصير االستشاري محددة مسؤولية  واإلسكانالعامة  األشغال

ملزمًا االستشاري بمعالجة التقصير و محمًت إياه والعيوب يصدر الوزير قراره  األخطاءعن  االستشاري ومسئوليته
  جراء ذلوجميل التبعات المالية 

 / أ / رابعًا ( بما يلي : 21تحدد الحاالت الخاصة و الطارئة المنصوص عليها في الفقرة )  –/ر ( 21) 
2- 
1- 
0-    

 

                                                                          
ة المشروع في حالة لزم تم ترك هذه البنود لتتم تعبئتها من قبل صاحب العمل بحسب خصوصي     

 ذلك
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 : العقد من قبل صاحب العمل إنهاء -(41)المادة 
 

 دفل أتعابمل  /أ(42ألسباب غير األسباب الواردة في المادة ) العقد إنهاءيحق لصاحب العمل في أي وقت  
رحلة التي تم إنهاء االستشاري عن األعمال المنجزة و الموافق عليها للمراحل السابقة كاملة , و اعتبار أعمال الم

والتي لم  المتبقيةالمراحل % من قيمة أعمال 41 العمل ختلها أنها منجزه و تدفل أتعابها كاملة , إضافة إلى نسبة
يبدأ االستشاري العمل بها , إال انه ال يحق لصاحب العمل أن ينهي العقد بموجب هذه المادة ليقوم بتنفيذها بنفسه 

 .أو من قبل استشاري الخر 
 

 : االستشاريالعقد من قبل  إنهاء -(44)المادة 
 .العقد اتفاقية ( يوما من تاريخ توقيع91خالل ) المباشرة أمرلم يصدر صاحب العمل  إذا .أ

 ( يوما"من تاري  استحقاقها .11له بعد ) المستحقة بالدفعة االستشاري بإيفاءصاحب العمل  أخل .ب
 تمنعه من االستمرار في تنفيذ العقد.تعرض لضائقة اقتصادية  أوأعسر صاحب العمل  جـ.

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

ذا أعته)ب(   ةالفقر أو  )أ( بالفقرة المحددةمن انتهاء المدد  أيامعشرة   أمر بإصدارلم يقم صاحب العمل  وا 
أو إذا اعسر صاحب العمل حسب  هذه ، أيامختل العشرة  لتستشاري لمستحقةا الدفعة دأو تسدي المباشرة

 اإلختل بالعقدتعويضه التعويض المناسب الناجم عن وطلب العقد  إنهاء لتستشاريفيحق  الفقرة )ر( أعته
 بموافقة الفريقين إالالعقد  اوال يعاد العمل بهذمن قبل صاحب العمل 

 
 : ب العملمسؤوليات صاح -(41) المادة

أنه غير ملـزم بتقديــم أي  إال،  االستشاري إلىتقديم المتطلبات األولية والمعلومات والوثائق المتوفرة لديه  -4
, على أن تتضمن دعوة العطاء الحصول عليها بموجب العقد  االستشاري إلىمخططــات أو وثائــق يوكــل 

 .مل بيان المعلومات و الوثائق المتوفرة لدى صاحب الع
 إلعدادمن مباشرة مهامه  االستشارييمكن  لأو بشكالمشروع بـكامل حدوده  موقل االستشاريتسليـم  -2

 التصاميم . أوالدراسات و/
في الحصول  االستشاري و ليساعد االستشاري تسمية مهـنـدس بخبـرة منـاسبة يمثـــله للتـنسـيــق بـيــنه وبين -1

 .على المعلومات المذكورة أعته 
ألي من  واإلقامةالعمل  حأو تصاريلتسهيل مهامه في الحصول على تـصاريح الدخول  االستشاريمساعدة  -4

 الذين يتطلب عقد استخدامهم ذلو . هموظفي
 .العقد  ابالدفعات المستحقة له في المواعيد المحددة بموجب هذ االستشاريموافاة  -1

 : مراحل ومدد العمل  -(41) المادة
/أ( لهـذه 4الجدول الزمني المبين في الملحق رقم ) بإتباعوصاحب العمل كل حسب مسؤولياته   ستشاريااليلتزم  

 االمشمولة في هذ لألعمال الهندسيةالشروط ووفـقــا" للمراحل المنصوص عليها بهذا الجدول  لتقديم الخدمات 
توى غير مناسب ووردت عليها تعديتت علمًا أنه إذا قدم االستشاري أعمال أي مرحلة من المراحل بمس  العقد

ومتحظات جوهرية  فتعتبر الفترة التزمة لتعديل هذه المتحظات من المدة المقررة لتستشاري حسب الجدول 
الزمني وعليه تعويضها في المراحل التحقة ويجوز لصاحب العمل إذا ارتمى أن تلو المتحظات ال تسمح بالسير 

منل االستشاري من السير  بالمرحلة التالية   حتى يتم إنجاز هذه المتحظات وتحتسب إلى المرحلة التالية أن ي
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كما  /د( ,7على االستشاري  غرامة تمخير إذا لم يتم تعويضها في المراحل التحقة وحسب ما ورد في المادة )
والتي يعتبر بعد  يجب على صاحب العمل تحديد المدة التي سيقوم ختلها بمراجعة أعمال المراحل المختلفة

  انقضائها أن أعمال هذه المراحل موافق عليها إذا لم يبلغ االستشاري بمتحظات صاحب العمل ختلها
 

 : األتعاببدل  -(47) المادة
العقد وذلو  افي هذ الواردة األعمالالتصاميم وتحضير وثائق العطاء لجميل  أتعاببدل  االستشارييتقاضى   -أ 

 في الملحق رقم )ا/ب( من هذه الشروط . ةالمبينبموجب النسب 
يومًا من تاري  تسليم شهادة الدفل  (11)ختل المرحلية  االستشارييدفل استحقاقات  أنالعمل  يتعين على صاحب -ب 

إلى  االستشارييومًا من تاري  تسليمها بموجب شهادة دفل  يقدمها  (11)ختل فترة  النهائيةوفي حال الدفعة 
تمخر صاحب العمل عن صرف الدفعات المستحقة ختل الفترات المنوه عنها في هذه الفقرة ،  ذاصاحب العمل وا  

عنها وذلو عن جميل المبالغ غير المدفوعة اعتبارًا من  القانونيةالفائدة  االستشاري إلىيدفل  أنيترتب عليه 
 انتهاء المهلة المحددة لدفعها .

 
 :تدريب موظفي صاحب العمل – (48)  المادة

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

 
 : و االستشاريتسوية الختفات بين صاحب العمل  –( 49) المادة

 -:التاليةالعقد يتم البت به بمحد الطرق  اهذختف ينشم عن  أوأي نزاع 
 -: الودية التسوية  -( 4 /49)

فعلى الفريق   الوديةمن أي من الفريقين برغبته في تسوية الختف عن طريق التسوية  إشعارصدر  إذا   -أ
ل بقبو اإلشعارموجه  إلىيرسل رده خطيا"  أن اإلشعار( يوما" من تاري  تسلمه 44اآلخر ختل مدة )

 رفضها . أو الودية التسوية إلىالدعوة 
 .الودية التسوية إلىالدعوة قبول عندما يوافق الفريق اآلخر على  الودية التسوية إجراءاتتبدأ  -ب 
ختل  اإلشعارالفريق الذي وجه  إلىلم  يرسل أي رد  إذا أو،  الوديةالتسوية  اآلخررفض الفريق  إذا -جـ

كمن لم يكن ، وألي  الودية التسويةمن هذه الفقرة ، يعتبر طلب  ) أ ( في البند( يوما" المبينة 44مدة الـ )
 التحكيم . إجراءاتمن الفريقين في هذه الحالة المباشرة في 

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

 مؤسسة بتعيين الموفق أو الموفقين .
معلومات  يلزمه منأن يطلب من أي من الفريقين تقديم ما  الوديةللموفق في جميل مراحل التسوية  -هـ

 إلىفق أن يساعد الفريقين في التوصل ، وعلى المو  أخرى أدلةومستندات ووثائق وأي  وأسبابووقائل 
والنزاهة  الموضوعية بمبادئتسوية الختف وديا" بمسلوب يتسم باالستقتل والحياد ، وان يسترشد 

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

 التنفيذ والتطبيق . ألغراضوريا" حيثما يكون نشره ضر  إال
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االتفاق وتوقيعه ويصبح اتفاق  بإعداداتفاق لتسوية الختف وديا" ، فيقوما  إلىتوصل الفريقان  إذا -ز
 1 بعد توقيعه من الفريقين ملزما" لهما الوديةالتسوية 

يومـًا علـى قبـول الطـرفين  (11أو بمـرور ) بتوقيل الفريقين علـى االتفـاق ، الودية التسوية إجراءات تنتهي  -ص 
( يومـا" مـن تـاري  االتفـاق 11بمـرور)  أو للسير بإجراءات للتسوية الودية ولم يتم االتفاق على الموفـق ,

خطـي يصـدر عـن الموفـق يبـين  بإشـعاراتفـاق تسـويه أو  إلـىعلى الموفق أو تاري  تعيينه دون التوصـل 
 أوخطـي يصـدر عـن الفـريقين  بإشـعار، أو  الودية ةالتسويفيه انه ال يوجد ما يسوغ االستمرار في جهود 

وفــي جميــل الحــاالت علــى  الوديــة التســوية إجــراءات بإنهــاءالفريــق اآلخــر والــى الموفــق  إلــى أحــدهماعــن 
قيامـه بعمـل  أثنـاءمـن وقـائل وبينـات فـي موضـوع الخـتف  إليـهيقدم تقريرا" بجميـل مـا توصـل  أنالموفق 

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

 . قضائية
 

 تحكيــــــمال –( 2/ 49)
ف تسوية الخت إلىاللجوء  يتمفعندئذ  أعته (4-49المادة ) ألحكامتسوية ودية وفقا"  إلىفي حالة عدم التوصل  

 الساري المفعول. األردنيبمسلوب التحكيم بموجب قانون التحكيم 
 

 -: تعديل التشريعات -(21)المادة 
 أي ضنتيجة لتعديل التشريعات أو لفر يترتب عليه دفعها لخزينة الدولة  إضافيةمبالغ  أي لتستشارييدفل  -أ

 عروض المناقصات . إيداعضرائب جديدة بعد موعد  أورسوم 
 أعتهبالفقرة )أ(  المذكورةمن الرسوم والضرائب  أيجرى تخفيض رسمي على  إذا أما -3

حسم تلو التخفيضات  األولعروض المناقصات ، فعندها يحق للفريق  إيداعبعد موعد 
 .االستشاريمن استحقاقات 

 
 : ةالعدلي اإلخطارات -(24) المادة

القانونية وتعتبر أي  أوالعقدية  هماحق من حقوق  أيتهما بين الفريقين لممارس ةاالخطارات العدليال حاجة لتبادل 
اخطار عدلي في جميل  بمثابةالمثبت بهذا العقد على عنوانه  اآلخرللفريق فريق  أيمرسلة من رسالة مسجلة 

 . األحوال
 : عامه أحكام -(22) المادة

المفعول عند  الساريةبمتطلبات الكودات  االلتزام  االستشاري أن يراعي أحكام التنظيم لمنطقة المشروع وعلى   -أ  
  .خيص التزمة للمشروع, و الحصول على موافقة الجهات المعنية والترا بالعمل المباشرة

 تصاميم المشروع. إعداديتقيـد ببرنامـج المتطلبـات والكلفة المقدرة عند  أن االستشاريعلى   -ب
 المتـعلقة بهذا المشروع هي ملو  لصاحب العمل وال يحق جميـل المخططات ووثائـق العطاء والمعلومات إن -جـ

 بعد  موافقة صاحب العمل الخطية على ذلو  إال األشكالالتصرف بهــا بــمي شكــل من  لتستشاري
المخططات والوثائق  إعدادفي وثائق العطاء  سواء في مرحلة  أونـقص في المخططات  أواكتشـف أي خطـم  إذا  -د 

تصحيح الخطم أو استكمال النقص  بصورة عاجلة  االستشاريلتنفيذ الفعلي للمشروع ،  فعلى أو في مرحلة ا
 وبدون مقابل .

 . الثانيةو/ أو    األولى المرحلةيـقوم بعـرض عام للدراسات في  أن االستشارييلتـزم   -هـ
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 إعدادعنـد  المحلية ما أمكن صناعيةالالتقـيد بالنـص علـى استـعمال المواد والمنتجات  االستشارييجـب علـى   -و  
, و في  المنتجات بشكل مطابق للمواصفات أووثائـق العطـاء في جمـيل الحاالت الـتي تتوفر فيها تلو المواد 

المشاريل التي تحتار الستعمال مواد مستوردة فعلى صاحب العمل اخذ الموافقات المسبقة على استخدام هذه 
 . ئق العقدالمواد و النص عليها في وثا

العقد جزءا" منه وال تؤخذ في االعتبار لدى تفسير شروط العقد أو  افي هذ الواردةال تشكل العناوين  -العناوين : -ز
 مضمونها .

 . القرينةالجمل والعكس بالعكس وفقا" لمقتضى  إلىتنصرف صيغة المفرد  -المفرد والجمل: -ص 
 النحو التالي :  ىالمختلفة علعلى مراحل العمل يصدر صاحب العمل موافقته أو عدم موافقته  -ط

 الموافقة دون أية شروط . -4
شريطة تنفيذ هذه  التالية للمرحلةباالنتقال  لتستشاريبمتحظات تسمح  مقرونةموافقة مشروطة  -2

لحين  المرحلةيتم احتجاز نسبه من مستحـقـات الـدفـعة لهذه  الحالةوفي هذه  التالية المرحلةالمتحظات في 
على أن يـتـم  المرحلةلهـذه  المستحقة الدفعةمـن قيـمـة  %41نسـبتها عـن تزيدال  المطلوبةتنـفيذ المتحظات 

 المرحلة التي تليها . أعمالدفل هذه المحتجزات عند استكمال المتحظات ضمن 
 . ضتبرر الرفالتي  الكافية األسبابمل بيان  المرحلةعلى  الموافقةعدم  -1

بة المبيعات :  يجب أن يشمل السعر المقدم على الضريبة العامة على المبيعات ولن يتم إفراد بند خاص ضري -ي
 بالضريبة. 

( المتعلقة بالوضل المؤسسي ورؤساء 4، 1، 2،  4المحلي تعبئة الجداول المرفقة ) االستشارييطلب من   -و
ة هذه الجداول يكون العرض المقدم منه معرضا" االختصاص ومساعديـهم وحجـم االلتزام وكل من ال يقوم بتعبئ

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

 .االستشاري
بما األردنيين نقابة المهندسين  وزارة األشغال العامة و اإلسكان و االلتزام بالتعليمات الصادرة عن ارياالستشعلى  -ن 

 والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وختفها  اإلنشائية باألعماليتعلق 
د  المشرف وفقا" لما ورد في  الموا أوتكون المسؤولية المدنية والقانونية للمهندس المصمم و/  -ص

بهذا العقد   ابغض النظر عن ما يرد في هذ 4971( لسنة 41رقم) األردني( من القانون المدني 791(،)789(،)788)
 الخصوص .

من قبل نقابة المهندسين  العقدموضوع  عالخاصة بالمشرو يقوم بتصديق جميل المخططات  أنعلى االستشاري  -ع
 النقابية المترتبة على هذا المشروع.  دفل الرسوموان يقدم لصاحب العمل ما يثبت قيامه ب األردنيين

 : لممنوعةالدفعات ا -ف
( بمنه لم يقم بدفل أو يعد بدفل أي من " الدفعات 1وتعهد للفريق األول في الملحق رقم ) االستشاريلقد صرص  -4

أو نيابًة عنه  ارياالستشالممنوعة " سواء مباشرًة أو بالواسطة ، وبغض النظر عما إذا كان ذلو قد تم من قبل 
أو من قبل استشارييه من الباطن أو نيابًة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكتئهم أو ممثليهم إلى الفريق األول 
، ويشمل ذلو على سبيل المثال ال الحصر أي "موظف" بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة رسمية أم ال ، 

خاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو وذلو فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض ال
 أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعًت. االستشارياإلحالة على 
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بمن ال يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواًء مباشرًة  االستشاريكما ويتعهد 
نفسه أو استشارييه من الباطن أو أي من موظفيهم أو  االستشاريوسواًء أكان ذلو من قبل  أو بالواسطة

 وكتئهم أو ممثليهم إلى أي "موظف" فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه. 
يًا من اإلجراءات ( أن يتخذ أ4ف/يحق للفريق األول في حال حدوث أي مخالفة أو إختل بمحكام الفقرة ) - 2

 التالية أو جميعها وذلو بمحض حريته واختياره:
 /أ( من العقد.42أن ينهي هذا العقد مل مراعاة نصوص المادة )  -أ
بموجب هذا العقد مبلغًا يساوي   )ضعفي( مبلغ الدفعات  لتستشاريأن يخصم من المبالغ المستحقة  -ب     

 الممنوعة.
دفل إلى الفريق األول وعلى الفور مبلغــًا يساوي )ضعفي( مبلغ الدفعات بمن ي االستشاريأن يطالب  -ر

بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية  االستشاريالممنوعة ويقر 
( أدناه ، يصرص الفريقان بمن مجموع المبالغ التي يحق 4ف/مل مراعاة الفقرة ) لمثل هذه المطالبة

( لن يتجاوز )ضعفي( مجموع مبالغ الدفعات 2ف/ول تقاضيها بموجب هذه الفقرة )للفريق األ 
 الممنوعة.

على أن يضمن جميل االتفاقيات التي يبرمها مل االستشاريين من الباطن أو المجهزين  االستشارييوافق  - 1
) على أن ال تقل هذه ( أعته 2ف/( و)4ف/، فيما يخص هذا العقد موادًا مماثلة لتلو الواردة في الفقرات )

المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما ( ، شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق 
الفريق األول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤالء االستشاريين من الباطن أو المجهزين. 

س  كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمجرد أن يزود الفريق األول على الفور بن االستشاريكما يتعهد 
 التوقيل عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد.

ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بمن نص المادة أعته يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات   -4
المنصوص عليها في الممنوعة إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأن حقوق الفريق األول 
أو أي طرف  االستشاريالمادة  أعته  هي باإلضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتب للفريق األول تجاه 

 الخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في المملكة.
 يبقى نص المادة أعته بجميل فقراتها ساريًا ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد.  -1

 
 -:خرى األالدفعات  -س 

( المرفــق بهــذا العقــد بجميــل " الــدفعات األخــرى" والتــي دفعهــا أو تــم 1فــي الملحــق رقــم) االستشــاريلقــد صــرص  -4
تقديم وصفًا مفصًت لهذه الدفعات األخـرى وسـببها سـواء  االستشارياالتفاق على دفعها إلى " اآلخرين "، وعلى 

قبلـه أو نيابـة عنـه ، أو مـن قبـل استشـارييه مـن  تم دفعها أو كانـت سـتدفل بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر مـن
ــيهم ، وذلــو فيمــا يتعلــق بالــدعوة إلــى تقــديم  البــاطن أو نيابــة عــنهم أو أي مــن مــوظفيهم أو وكتئهــم أو ممثل

أو  االستشـــاريالعــروض الخاصــة بتنفيــذ هــذا العقــد أو عمليـــة المناقصــة / المــزاودة نفســها أو اإلحالــة علــى 
 برام العقد أو من أجل تنفيذه فعًت.المفاوضات التي تجري إل

بمن يقدم تصريحًا خطيًا إلى الفريق األول على الفور عن وجود أي دفعات أخرى بمـا فـي  االستشاريكما يتعهد 
ذلو علـى سـبيل المثـال وصـفًا مفصـًت لسـبب هـذه الـدفعات األخـرى وذلـو بتـاري  قيامـه بالـدفل أو تـاري  إلزامـه 

 1 بالدفل أيهما يحدث
( من هذه المـادة أن يتخـذ أيـًا مـن 4س/حق للفريق األول في حال حدوث أي مخالفة أو إختل بمحكام الفقرة )ي -2

 اإلجراءات التالية أو جميعها وذلو بمحض حريته واختياره:
 /أ( من العقد.42أن ينهي هذا العقد مل مراعاة نصوص المادة ) -أ 



 24                                                                                                                              

 مدرسة حوفا االساسية المختلطة في لوائي الطيبة والوسطية/محافظة اربدانشاء 

ــالغ المســتحقة  -ب ــدفعات بمو  لتستشــاريأن يخصــم مــن المب ــغ ال ــًا يســاوي )ضــعفي( مبل جــب هــذا العقــد مبلغ
 الممنوعة.

ــى الفــور مبلغــًا يســاوي االستشــاريأن يطالــب  -ر ــدفل إلــى الفريــق األول وعل ــدفعات  بــمن ي ــغ ال ) ضــعفي( مبل
األخرى ويقر االستشاري بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االسـتجابة الفوريـة لمثـل هـذه 

( أدنــاه ، يصــرص الفريقــان بــمن مجمــوع المبــالغ التــي يحــق للفريــق األول 4س/مراعــاة الفقــرة ) المطالبــة.مل
 ( لن يتجاوز ) ضعفي( مجموع مبالغ الدفعات األخرى.2س/تقاضيها بموجب هذه الفقرة )

، على أن يضـمن جميـل االتفاقيـات التـي يبرمهـا مـل االستشـاريين مـن البـاطن أو المجهـزين  االستشارييوافق  -1
( أعــته  )علــى أن ال تقــل هــذه 2س/( و)4س/فيمــا يخــص هــذا العقــد مــوادًا مماثلــة لتلــو الــواردة فــي الفقــرات )

المــواد فــي شــدتها عــن نصــوص الفقــرتين المشــار إليهمــا ( ، شــريطة أن تــنص هــذه المــواد صــراحة علــى حــق 
ن مـن البـاطن أو المجهـزين . كمـا الفريق األول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤالء االستشاريي

أن يزود الفريق األول على الفور بنس  كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمجــرد التوقيـل  االستشارييتعهد 
 عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد.

عات األخرى إذا ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بمن نص المادة أعته يضفي صفة المشروعية على أي من الدف -4
كانــت القــوانين واألنظمــة النافــذة تمنعهــا ، وأن حقــوق الفريــق األول المنصــوص عليهــا فــي المــادة أعــته هــي 

أو أي طــرف الخــر بموجــب القــوانين  االستشــاريباإلضــافة إلــى أي حقــوق أخــرى قــد تترتــب للفريــق األول تجــاه 
 واألنظمة النافذة في المملكة.

 جميل فقراتها ساريًا ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد.يبقى نص المادة أعته ب -1
 

 :  المخالصة إقرار –( 21) المادة
كشف الدفعة  أنيثبت فيه  مخالصة إقراريعطي صاحب العمل  أنحال تقديمه لكشف الدفعة النهائية  االستشاريعلى 

ال يسري مفعول  أنله بموجب العقد ، ويشترط النهائية يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميل المبالغ المستحقة 
 للمبالغ المستحقة له بموجب هذه الدفعة . االستشاريبعد قبض  إال المخالصة إقرار
 

 : اإلشعارات –( 24) المادة
صاحب  إلى بإبتغها االستشاريوتلو التي يقوم  االستشاري إلىوالمـراستت التي يصدرها صاحب العمل  اإلشعاراتتبلغ 
أي  إلى بإرسالها أولدى المكتب الرئيسي لكل فريق منهما ،  بإيداعها أوبالبريد المسجل  إماالعقد  ألحكاموفقا  العمل

 عنوان الخر يعينه كل فريق لهـذه الغاية ويتم تحديده تاليا
 ......عنوان صاحب العمــل : ................................................................

 : ..................................................................... االستشاريعنوان           
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 (1029/  56رقم )المركزي  عطـاءالموضوع: ال
 الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذبإعداد الخاص 

    وسطية/محافظة اربدمدرسة حوفا االساسية المختلطة في لوائي الطيبة والالنشاء 
  

  أ (1 لحط  قس ) 
 المشروع الواحد الجدول الزمني لمراحل الدراسات والمدد المحدده النجاز

 

 المرحله البيــــــــــــــــــــــان يوم تقويمي

االستطتعية  تبدأ من تاري  أمر المباشره بالعمل ولغاية انجاز المطلوب في المرحله االولى. - يوم( 41)
 مراجعة وتقييم اعمال المرحله األولى من قبل صاحب العمل. - ايام( 1) الولىاو 

 يوماً  (21)
 

 إجراءوتشمل  االولى المرحلة أعمالعلى  الخطيةتبدأ من تاري  موافقة صاحب العمل  -
وتقديم مخططات انشائية االولى التعديتت التي يطلبها صاحب العمل على المرحله 

من مسودة الوثائق النهائية  ( نس 1)وتقديم  فة التفاصيل التزمةوكهروميكانيكية وكا
(Draft-Final) 

 الثانية
 

 مراجعة مسودة الوثائق النهائية من قبل صاحب العمل - أيام( 1)

 الثالثة . تقديم كافة وثائق العطاء وبالنس  المطلوبة - ايام (1)
 الختصه مدة العمل لتستشاري.  - يوماً  (41)

  مدة المراجعة لصاحب العمل. - يوما( 41)

  .الواحدللمشروع  له مراجعات صاحب العملشام االتفاقيةمدة  - يوماً  (11)
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 (1029/ 56 رقم )المركزي  عطـاءالموضوع: ال
 الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذبإعداد الخاص 

 وسطية/محافظة اربدمدرسة حوفا االساسية المختلطة في لوائي الطيبة والالنشاء 
 

 

 

  لكل مشروع بدالت األتعاب -أ
علما ان بدالت االتعاب  وفقًا لما يليلكل مشروع على حدا  تدفل بدالت أتعاب التصاميم و تحضير وثائق العطاء
 : التي سيتم صرفها ستكون لتعمال المنجزة فعلياً 

 األولى.و  االستطتعيةالمرحلة ( من قيمة العطاء بعد قبول أعمال %  11)   .4

 من قبل صاحب العمل . الثانيةالمرحلة  أعمالمن قيمة العطاء تدفل بعد قبول  (%  41)   .2
وقبولها من  المطلوبة باألعدادالنهائي  للعطاء  من قيمة العطاء تدفل بعد تقديم الوثائق والمخططات والتقرير (% 21)  .1

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

ولكافة  اسبـــق أيهمابعد مرور ثتثة اشهر على تقديم جميل وثائق العطاء  أو التنفيذ بعـد طـرص عطــاء ( 2% ) .4
 . المشاريل

 
تي تزيد قيمتها عن % من قيمة العطاء وذلو للعطاءات ال41تعادل لتستشاري يقوم صاحب العمل بدفل سلفة  –ب 

 -التالية : باإلجراءات االستشاريدينار ، شريطة قيام  ألفخمسين 
 . والجامعةدفل رسوم الطوابل  -2
 . األداءتقديم كفالة حسن   -1
 . أعته(2، 4المنصوص عليها في البنود ) اإلجراءاتتوقيل العقد الخاص بالمشروع بعد استكمال   -0
 تقديم طلب السلفة .  -4
 سلفة حسب نموذر الكفالة المرفق .تقديم كفالة ال  -6

 
   -على النحو التالي : االستشارييتم استرداد السلفة من  -ر       

وفـي حـال عـدم الـتمكن مـن اسـترداد  االستشـاري , التـي يقـدمها على أقسـاط متسـاوية مـن دفعـات المراحـل تسدد السلفة   
 ستردادها من كفالة السلفة.السلفة ألي سبب كان قبل انتهاء مدة العطاء ،  فيتم ا قيمة
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 نموذر كفالة السلفة 
 

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

 : ……………………………………………………….االستشاريبمن مصرفنا يكفل  أعتمكميسرنا 
 

…………………………………….……………………………………………………………… 
 …………………………………………فقط  أردنيا بمبــلغ:  )                              ( ديناراً 

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

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

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

 
طلب خطي منكم ، وذلو بصرف النظر عن أي  أولالرصيد المستحق منه عند  أو أعتهبمن ندفل لكم المبلغ المذكور  وأننا نتعهد
 .االستشاريتحفظ يبديه  أواعتراض 

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

 د السلفة بالكامل .سدا
 
 

 …………..………............…توقيـل الكفيل/ مصرف:        
 ………………………………المفوض :                                                  
 ………………..................التاري  :                                                   
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 (2رقم ) العقدملحق 
 مراحل الدراسات والتصميم أثناء االستشاريواجبات 

جميل  فيبها  المتعلقة الهندسيةيقوم بإعداد الدراسات والتصاميم وتقديم الخدمات  أن االستشارييتعين على  : أوال
 التالي :على النحو ولكل مشروع المراحل 

  –المرحله االولى 
اد الدراسات والتصاميم من جميل الجهات المعنيه الحصول على المعلومات التزمه العدمن مسؤولية االستشاري  - أ

الخاصة بقطل االراضي والحصول على أحكام من حيث تثبيت حدود االرض والحصول على الوثائق الرسمية  بالموضوع
ما يلزم التمام العمل األساسية المتعلقة بالخدمات والبنية التحتية وكل التنظيم الخاصة بمنطقة المشروع والمعلومات 

  .األصول حسب

صر المكونه للمشروع ايشمل برنامجا متكامت يتضمن الخدمات التزمه للعن نس ( 1) اعداد )تقرير تصورى(-ث     
  -ويحتوى على ما يلى:

 وصف موجز لطبيعة المشروع وعناصره وعتقاته الوظيفيه -4
 .تقرير المساحات التزمه لكل عنصر والمساحه الكليه -2
 (.2عدد )  zoningوالتوزيعات الوظيفية الرئيسية  للمشروعضحة الكتل الرئيسية مو   conceptفكرة معمارية  -1
  . المختلفةمخطط هيكلى يبين عناصر المشروع وتقديم عداد إ -4
سم( مـل تثبيـت زوايـا الحـدود  11المخطط الطبوغرافي لموقل المشروع بفترة كونتورية ال تتجاوز ) عداد وتقديمإ -1

  1بتة وبيان مناسيب الطرق المحيطة بالموقل المرجل بكتل خرسانية ثا نقاطو 
وتقـديم مخطـط الرفـل المسـاحي علـى نسـخة  في الموقل العـام( grid 5m)إعداد وتقديم مخطط يوضح الشبكية  -1

 .  لغايات التدقيق (C.D) الكترونية
ـــوارد بموجـــب كتـــابه رقـــم بتعمــيم االلتــزام -7 ـــكان الــــ ( تــاري   11/4/14211) معـــالي وزيــر االشــغال العامــة واالسـ

 وكمايلي : 2/42/2144
ارفاق ما يؤكد قيـامكم بالمتابعـة الفعليـة والحقيقيـة والحضـور الميـداني كـل مـن اعمـال الخـدمات الهندسـية  -4

وخدمات استطتع الموقل لضمان القيام بتلو االعمال وفقًا للمتطلبات الهندسية والكـودات واصـول مزاولـة 
 المهنة .

  ي مسؤولية اية اخطاء بالمعلومات المساحية او فحوصات التربة.يتحمل االستشار  -2
 ()لغايات التمهيل أو التراخيص أو التوسعة أو ما يلزم  ( لهاasbuiltدراسة المباني القائمة وتقديم مخططات ) -8
 دراسة االنظمة الكهروميكانيكية الخاصة بالمباني القائمة وربطها مل االنظمة في االضافات. -9

لألنظمـــه االنشـــائيه والكهروميكانيكيــه المنـــوى تفصـــيلها فـــى المراحــل التحقـــه والمـــواد المقتـــرص تقــديم وصـــف  -41
 استعمالها فى البناء

الخاصة بالبنية التحتية مثل توزيل الميـاة , الصـرف الصـحي , تصـريف ميـاه األمطـار ,  تقديم وصف لألنظمه -44
 ليها وأي أنضمه أخرى بحاجة إشبكات تزويد بالكهرباء واالتصاالت، 

وتقـديم تقريـر فحـص التربـة موقعـًا  واجـراء الفحوصـات والفحص االنشـائي عمل برنامج الجراء فحوصات التربه -42
 .من االستشاري وكل من مندوب مديرية االبنية ومديرية التربية المعنية

 1نس ( 1)شامًت الكلفة التقديريةتقديم تقرير المرحله  -41
الموقـل )أشـجار, أعمـدة كهربـاء, حفـر تجميعيـة , أسـوار , مبـاني  تقديم صـور فوتوغرافيـة لكافـة العناصـر فـي -44

 قائمة , عبارة مياة, قناة تصريف ... (.
 دراسة بيئية لموقل المشاريل. -41
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  المالـو لمـ بالتنسـيقاذا تطلبت ظروف العمل متطلبات خاصه ولم ترد ضمن الواجبات فعلى صاحب العمـل و –متحظة 
بما فى ذلو نوع المخططات والدراسات المطلوبه واضافتها الى واجبـات  يتشار هذه المتطلبات وواجبات االس تحديد

 االستشارى.
 - نية المرحله الثا

 االولىاجراء التعديتت التى يطلبها صاحب العمل على اعمال المرحله   -            
) موقل عام بمقياس رسم مناسب,مساقط  للمبانى المعماريةالمخططات وتقديم اعداد  -

،كافة التفاصيل المعمارية التزمة للمشروع  ة,مقاطل,واجهات,تفاصيل معمارية للمقاطل الرئيسيةأفقي
 1( نس  1) 4/411أعمال التصميم الداخلي والتمثيث بمقياس رســـم ولكافة   (ولكافة اعمال المشروع

قديم كافة التفاصيل مل االلتزام بتنيكية تقديم المخططات  التفصيلية االنشائية  والكهربائية والميكا  -
 )نسختان( 4/411بمقياس رســــم التزمة ولكافة االختصاصات 

المخططات التفصيلية الخاصة بالبنية التحتية مثل توزيل المياة , الصرف الصحي , تصريف تقديم   -
 مه أخرى بحاجة إليها .ظمياه األمطار , وأي أن

والكهروميكانيكية والمخططات المعمارية )  اإلنشائيةيقوم المستشار بتقديم نسختين من المخططات  -
الى  (وكافة التفاصيل التزمة موقل عام,مساقط أفقية,مقاطل,واجهات,تفاصيل معمارية للمقاطل الرئيسية

ليتم اعتمادها والتمكد من مطابقتها  من أجل الحصول على الموافقة المبدئية مديرية الدفاع المدنى العام
 لمتطلباتهم أصوليا.

الترخيص من لمستشار بمراجعة الجهات التنظيمية والحصول على الموافقات المبدئية على يقوم ا -
 الجهات المعنية ) أمانة عمان , البلدية ( .

ووثائق العطاء  والمواصفات الدراسات والتصاميم النهائيه لجميل االعمال وجداول الكميات وتقديم انجاز -
بما في ذلو تقديم مذكرة الحسابات  الملحق احقا فى هذاالخرى المطلوبه وحسب التفاصيل المبينه ال
هذه المرحله للمراجعه من قبل صاحب العمل  أعمالتقديم التفصيلية لبنود كميات العطاء وبحيث يتم 

 1نس ( 1)واقرارها
 (Draft Finalمن مسودة الوثائق النهائيه )(نس  1)تقديم  -
من تاري  تقديمها يوم ( 1هائيه ختل مدة أقصاها )يقوم صاحب العمل بتدقيق مسودة وثائق العطاء الن  -

 خطيا بمتحظاته حولها. االستشاريوابتغ 
 :الثالثة المرحله 
 -:التاليةباالعداد  ولكل مشروع مل التقرير النهائىالنهائية مرحلة تسليم كافة وثائق العطاء  
 ( نسخه من دفاتر الشروط والمواصفات وجداول الكميات21)-4
 بالحجم العادىبما فيها التفاصيل المعمارية خه من كافة المخططات ( نس21)-2
 (A3من التفاصيل المعماريه الخاصه بالمشروع بحجم ) س ( ن1)-1
 ( نس  مصغره من المخططات1)-4
 .افه االصليه للمخططاتالنسخه الشف-1
 .نسخه مسعره من جداول الكميات -5
 للتنفيذ.ات النهائية للمشروع والكلفة التقديرية تضمنا المساحم التقرير النهائى لهذه المرحله-7
 األعماللكافة  (Flash Memory ونسخة على ) (C.D.االلكترونيه )( نس  من األقراص 1تقديم ) -8

بحيث تتناسب مل ,   word)( ,جداول كميات ) اكسيل(,مواصفات,شروط ) PDF,المطلوبة)مخططات )اوتوكاد
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كل نسخة في علبة صلبة و مطبوع على الغتف :المحتويات و احب العمل.لدى ص المعتمدةوالبرامج  األجهزة
font .اللغة المستخدمة 

بحجم لوحة مناسب او اكثر وبحيث يضم  حد المشاريل باالتفاق مل المهندس المتابلال (Poster)تقديم  -9
 مايلي :

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

 منظور للواجهات الرئيسية والمداخل . -ب
 منظور داخلي لفراغ مهم في المشروع . -ر 
 مساقط افقية و / او مقاطل لتوضيح فكرة المشروع . -د
الطباعة والتقديم ندس المتابل المسبقة قبل مهالمساقط الرئيسية والواجهات الرئيسية وبحيث يتم اخذ موافقة ال -هـ

 (.C.D)وعلى ان يتم تسليمها مطبوعة على ورق مقوى ونسخة الكترونية 
وكذلو الجهات المعنية المدني و  المديرية العامة للدفاعمصدقة ومختومة من نقابة المهندسين االردنيين و (نس   1 )-41

وان رسوم التصديق من   (C.D)طات المصدقة على قرص الكتروني لتلو المخط  (scanner)تقديم صورة الكترونية 
ضمن اعمال العطاء موضوع البحث. مل تزويد الوزارة برقم المعاملة الخاصة بالمشروع لدى نقابة المهندسين 

 .االردنيين والمديرية العامة للدفاع المدني 
  (scanner)وكذلو تقديم صورة الكترونية دنيين االر  ( نس  من تقرير فحص التربة مصدقة من نقابة المهندسين1)-44

  .   (C.D)لتلو النسخة المصدقة على قرص الكتروني 
على الموافقة المبدئية للتراخيص وفق االنظمة المتبعة ألحكام التنظيم يكون من مسؤولية االستشارى الحصول  -42

استكمال معاملة  عندنفقته الخاصه ويكون من مسؤولية االستشاري تعديل اي مخالفة على المخططات وعلى 
وتقديم صورة عن تلو الموافقة المبدئية بموجب كتاب مخاطبة  الترخيصاو عند اجراءات  الترخيص من قبل المالو

 .رسمي
على أن يتم وضعها على لوحة ضمن المخططات الهندسية  مخططات اراضي وتنظيمي حديثة للموقل وسند تسجيل  -41

 .للمشاريل
 .نقابة المهندسين االردنيين من االستشاري و ن تقرير الفحص االنشائي مصدق ( نسخة م1عدد)  -44

 ثانيًا : االعتبارات العامه عند اعداد الدراسات والتصميم :
 والرأسية منسوبة لجميل عناصر المشروع . األفقيةالتوسل  إمكاناتبيان  االستشاريعلى   - 4
لتقاليد والبيئة المحلية مل االخذ بعين االعتبار سهولة صيانة اعداد التصاميم بحيث تعكس ا االستشاريعلى  - 2

 العناصر وتشغيلها بمقل كلفة ممكنة .
مراعاة الناحية الجمالية واالقتصادية للمباني وأخذ موافقة السلطات التنظيمية على مواد البناء  االستشاريعلى   -1

 المراد استعمالها .
احات لطبيعة استخدام الفراغات الداخلية مل مراعاة توحيد المساحات على االستشاري مراعاة متءمة المس -4

 المقترحة باالستناد الى اسس تصميم واضحة.
 مراعاة متءمة المساحات لتثاث والفرش الداخلي . االستشاريعلى   -ـ 1
لحاالت الخاصة حيث تكون المواصفات ودساتير البناء المعتمده في التصاميم ما هو مقـرر في المملكة اال في ا  -1

 يتطلب ذلو الحصول على موافقة مسبقةعليها من قبل  صاحب العمل 
 علـى األستشاري تبويـب جداول الكميات للمـشروع بحيث تكون مفصلة باالبواب التالية   -7
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 -:) مل االسترشاد بجدول الكميات النموذجي الصادر عن وزارة االشغال العامة واالسكان(على االقل 
 -: بشكل منفصللكل المشروع    -8

 مجموع االعمال تحت منسوب البتط . .أ
 مجموع االعمال فوق منسوب البتط .  .ب

 ر. اعمال القصارة 
 د. اعمال البتط واالرضيات 

 هـ. اعمال عزل السطح وفواصل التمدد وتصريف مياه المطر 
 اعمال المنجور  . و
 . االعمال المعدنيه ز

 اعمال الدهانص.
 حية . االعمال الصط
 . االعمال الكهربائيه ي
 واالعمال الميكان و التدفئة . أعمال التكييفو

 -: للمشروعاالعمال الخارجيه  -9

 أ. االعمال التمهيدية للموقل  .
 ان لزمتب. اعمال االسوار والجدران االستناديه 

 والمتعب ر .اعمال الساحات
 د. أعمال الزراعة وتنسيق الموقل.

 الصرف الصحي.  اعمال الميكانيو و هـ
 ان لزمت . اعمال الحفرة االمتصاصيهو
 . اعمال الكهرباء واالنارة الخارجيهز

 .و المخارر ص. أعمال المداخل
المعمارية والمدنية والكهربائية لمتعلقة بتصميم المشروع لتعمال تقديم الدراسات والمذكرات الحسابية ا االستشاريعلى   -41 

 عمال اخرى.   والميكانيكية والتصريف وأية ا
اعـداد مـواصفات وتصــاميم اعمـال الساحــات واالضاءة والزراعة لتعمال الخارجية ، ومن ضمنها  االستشاريعلـى   -44

 واجراء أي تنسيق الزم مل الدوائر المعنية .والمناطق الخضراء ومخارجها  حركة للساحات ومداخلهاالدراسة 
 ـب العـمل( باالشـتراو فـي دراسـة وتقـييم عروض المناقصين من المقاولين .)اذا كلـفه صاح االستشارييقوم   -42
 تكون جميل االقيسة على المخططات بالنظام المتري .  - 41
%( من الكلفة التقديرية لغايات ايصال الخدمات 1يتم تخصيص مبلغ احتياطي ضمن وثائق عطاءات التنفيذ بنسبة ) – 44

المصمم تحديد كلفة ايصال  يختل التنفيذ وتكون مسؤولية االستشار  بات اضافية تطرألموقل او اية متطلالتزمة ل
 الخدمات وعكس الكلفة على المبلغ االحتياطي

بعد استكمال الرفل المساحي والشبكية يتم عرض النتائج االولية من قبل المستشار وبحضور مساحي الوزارة للتدقيق وذلو  –41
 ور مندوبي الوزارات المعنية.باجتماع يعقد في حينه وبحض

 عند الطلب.يتم تقديم عرض من قبل المستشار المصمم للمرحلة االولية والنهائية للمشاريل على لجنة فنية معنية   –41
تكون مسؤولية االستشاري رئيسية في إعداد الكميات والمواصفات ومراجعتها وتمكيدها في المراحل النهائية بحيث تكون   -47

 مل المخططات التصميمية وتوصيات تقارير فحص التربة.متطابقة 
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%( 41بحال تحققت كميات إضافية ناتجة عن تنفيذ المخططات ومخالفة لجداول الكميات وزادت نسبة هذه الكميات عن ) -48
تط من القيمة الواردة في الوثائق ودون وجود مبررات لتعمال غير المنظورة وخاصة لكميات اعمال اسفل منسوب الب

يتم تغريم االستشاري وس دائرة العطاءات الحكوميةاري لدى سوف ينعكس سلبا على االستشاري من حيث تمهيل االستش
 .المبالغ المترتبة نتيجة االوامر التغييرية

إذا تطلب العمل التوسعة يكون من مسؤولية االستشاري عمل فحص انشائي لجميل العناصر االنشائية للمبنى القائم  -49
 انشائيةومخططات وتقديم تقرير فني ابق االضافية و لتمكد من ستمتها وقدرتها على تحمل الطعمودية للمشروع القائم لال

وتكون من مسؤولياته ايضًا التمكد من اعادة الوضل كما كان عليه سابقًا وتقديم تقرير بذلو مصدق من مندوب مديرية 
 -: يما يل توضح االبنية ومديرية التربية المعنية 

مل توضيح طرق للمبنى القائم( )عدد الطوبق الممكن اضافتها مدى تحمل المبنى للتوسعة الرأسية المطلوبة   -
 مل ضرورة تقديم المخططات والتفاصيل االنشائية الخاصة بذلو. التدعيم للعناصر االنشائية إن لزم االمر

 النظام االنشائي واتجاهات التحميل في المبنى القائم.  -

اعتمادها دراسة خطوات الدراسة االنشائية و ( عروض من شركات متخصصة بالفحص اإلنشائي ل1) تقديم  -
 أصوليا من قبل صاحب العمل.

الرجوع الى الكودات والمواصفات واالدلة االرشادية الصادرة عن وزارة االشغال العامة واالسكان ومجلس البناء الوطني  -21
فة في اعداد الدراسات والتصاميم ومنها على سبيل المثال ال الحصر ومؤسسة المواصفات والمقاييس االردنية كا

والمواصفات الخاصة   موفرة للطاقة( وغيرها من الكودات)كودة الطاقة الشمسية( و) كودة االبنية الالكودات المستحدثة 
 باالنظمة المستخدمة في المشاريل.

 : تفاصيل المخططات المطلوبة ثالثًا :
 باألعمالعاة توفير كافة المتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة عن نقابة المهندسين فيما يتعلق مرا االستشاريعلى 

 والمعمارية والكهربائية والصحية واعمال التدفئة والتكييف على ان تشتمل االمور الواردة ادناه : اإلنشائية
 : االعمال المعمارية  -أ 

وفي حالة كبر مساحة الموقل يقدم موقل عام اضافي شامل  4/211مخطـط الموقــل العـام بمقـياس رسم :  .4
 او ما يناسب الموقل. 4/111بمقياس 

 411:  4مسطحات معمارية بمقياس رسم  .2
 411:  4واجهات معمارية بمقياس رسم  .1
 .   411:  4مقاطل معمارية بمقياس رسم  .4
 11: 4،  21:  4،  41:  4،  1:  4التفاصيل المعمارية التزمة بمقياس رسم  .1
 1مخططات وضل األثاث الثابت والمتحرو وبيان تفاصيل األثاث الثابت  .1
 . جداول التشطيبات .7

 مخططات للوحات االرشادية لمرافق المبنى . .8

 المخططات التفصيلية العمال تنسيق الموقل والساحات وأعمال الزراعة. .9
 إعداد دليل للمخططات موضحًا عليه داللة كل رمز. .41
 يل أخرى الزمة.أي مخططات أو تفاص .44
 التزمة ألعمال العزل الصوتي إذا لزم . التفاصيلتقديم  .42
  4/211مخطط طبوغرافي للموقل العام بمقياس رسم  .41
 4/411شبكية للموقل العام بمقياس رسم  .44
 وثائق الموقل )سند تسجيل،مخططاراضي وتنظيمي،مخطط موقل وترسيم (. .41
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 خطة لونية للمشروع للعناصر الداخلية والخارجية. .41
 مخططات للوحات االرشادية الداخلية واالرمات المطلوبة للمشروع. .47

  : اإلنشائيةاالعمال   -ب 
التـي يكلف بها استشاري لزم  إن اإلنشائيوالفحص على فحـوص تحريـات التربـة واستطـتع الموقـل  اإلشراف  - 4

 التربة ودراسة التقرير وتقييمه .
الذي تم اعتماده في التصميم والمذكرة ( CDوبنسخة ال )صيلها االنشائية عمده وتفاألوا األساساتمخططات   - 2

اإلنشائية مل االلتزام بالكودات المعتمدة لدى وزارة االشغال العامة وتعليمات نقابة المهندسين حول كودة 
 الزالزل.

 مخططات عقدات الطوابق واالدرار والجسور وفواصل التمدد وتفاصيلها االنشائية.  - 1
 .(مخططات التفاصيل االنشائية لتعمال الخارجية )جدران استنادية واسوار وخزانات وغيرها  - 4
  اعداد دليل للمخططات موضحًا عليه داللة كل رمز .  - 1
 الخاصة بالفحص االنشائي للمبنى القائم.المخططات والتفاصيل االنشائية التقرير و تقديم      - 1
 الزمه.أي مخططات وتفاصيل اخرى   - 7

 : االعمال الكهربائية –جـ 
 مخططات لتنارة ومراوص الشفط )ان وجدت( مل ترقيم الدوائر الكهربائية -2
 مخططات االباريــز ومــراوص التـهوية مـل ترقــيم الــدوائر الكهربائية وذلو في مجموعة مخططات منفصلة عن االنارة  -1
 و نظام العرضوالسماعات اباريز الصوت و از راس واباريــز التلفوكبســات االجــ الهاتف والحاسوبمخططات أباريــز  -0

 (Data Show). 
مخطط اللوحة الرئيسية مبينًا عليها جميل القواطل وطاقتها المغذية للطوابـــق وكذلو القاطل الرئيسي والتفاصيل  -4

 التزمة .
 . للوحات التوزيل وتمريض منظومة التوليد ان وجدت.مخطط نظام التمريض  -6
نظـام خطـوط التغذيـة الرئيسيـه مبيـنًا عليـه مقـاس الكوابل واالستو والمواسير المستخدمة ومساراتها ونقاط  ططـمخ -5

 بداياتها ونهاياتها .
 . مخططات أنظمة االنذار من الحريق والحماية من الصواعق -7
كهربائية ومساحة مقاطل االستو مخطط توزيـل االحمـال الكهربائـية علـى اللوحـات الفرعية مل مختلف الدوائر ال -8

 لكل دائرة على حدة وقوة القاطل مقدرة باالمبير .
 (موضحا عليها مصدر التغذية ومواقل تركيب اجزاء النظام.CCTVمخططات نظام المراقبة ) -9
( والمولدات االحتياطية )اذا طلب( والتغذية بالطاقة الشمسية UPSالنظمة الطاقة غير المنقطعة ) مخططات -20

 اقة المتجددة للمشروع.والط
 نقاط االنارة الخارجيه ومساراتها .االعمال الخارجية و مخطط موقل عام مبينًا عليه  -22
لكل من أنظمة االتصاالت)شبكات الحاسوب والهاتف( وأنظمة االنذار من الحريق واالختء  الصواعد مخططات -21

 .الصوتي والمراقبة وأنظمة الصوتيات والمرئيات )اذا طلب( وغيرها
 عداد دليل للمخططات موضحًا عليه داللة كل رمز .إ -20
 أي مخططات اخرى الزمه . -24
 المذكرة الحسابية -26
 مخططات توضح تغذية أحمال االعمال الميكانيكية. -25
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 : اعمال االنظمة الميكانيكية –د 
تمديدات مخطط موقل عام مبينًا عليه تمديدات التغذية بالماء والصرف الصحي ونقاط بدايتها ونهاياتها وكذلو  .4

التغذية الرئيسية لتنظمة الميكانيكية المختلفة ان وجدت مثـل ) التدفئة المركزيه ، نظام اطفاء الحريق ، الغازات ، 
 ال  ( .…… ،نظام الريالتكييف ، البخار 

 مخططات التمديدات الرأسية المجمعة لتنظمة الميكانيكية المختلفة . .2
 يكانيكية المختلفة .مخططات التمديدات االفقيه لتنظمة الم .1
 .4/21مخططات تفصيلية مبينًا عليها مواقل واقيسة وانواع االنظمة الميكانيكية المختلفة بمقياس رقم :  .4
 دليل للمخططات موضحًا عليه داللة كل رمز . إعداد .1
ضارب هذه مخططات تفصيلية تبين العتقة بين االنظمة الميكانيكية والكهربائيه المختلفة وختفة لمنل تداخل وت .1

 االنظمة مل بعضها .

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

 وأية مخططات ضرورية اخرى .8
 المذكرة الحسابية .9

  -: ات عامةمتحظ
  1ار للنسخة األصلية من المخططات يجب عمل إط 

 مدة المحددة.على االستشاري انجاز المخططات ووثائق العطاء للمشاريل ضمن ال 
 مسؤوليات لجنة التدقيق:

في حال تعيين لجنـة لتـدقيق كافـة مراحـل الدراسـات والتصـاميم باالشـتراو مـل منـدوب المالـو تنحصـر مهـام اللجنـة بمـا  
 يلي:

الجهـة المعنيـة صـاحبة )أنظمة كهربائيه, ميكانيكية, تشطيبات, تفاصـيل, فـرش..( مـل  مناقشة المتطلبات األساسية للمشروع -4
 عتقة وتحديد المعطيات الرئيسية .ال

 االتفاق مل المستشار المصمم على التوجهات العامة المحددة ألسس التصميم وحسب طبيعة المشروع. -2
 متابعة المستشار المصمم ختل مراحل التصميم و الدراسات المختلفة . -1
 التنسيب باعتماد المراحل المختلفة لتنتقال إلى المرحلة التي تليها . -4

 شة تقرير الكلفة التقديرية األوليةمناق -1
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 (1رقم ) العقدملحق 
  األداءنموذر كفالة حسن 

 الق دة : إلى
 

 ……………………......يسرنا إعتمكم بمن مصرفنا...................................................
 

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

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

 . ردنيأدينار .....……………..(  …………………………………………………..بمبلغ : ) 
 

بتقديم الخدمات الهندسية للتصميم ووفقا لشروط العقد الخاصة بالعطاء  االستشاريلضمان التزام  األداءوذلو مقابل كفالة حسن 
 . أعته

 
ننا أي شرط الخر، وبغض النظر عن أي  أوتحفظ  أو إنذارطلب من قبلكم بت  أولندفل لكم المبلغ المذكور لدى  أننتعهد  وا 

 . االستشاريب معارضة من جان
 

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

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

 
 الكفيل/مصرف : ........................... توقيل

 المفوض بالتوقيــل : ...........................
 بحضــور وشهادة : ...........................

 التـــــــاري  : ...........................
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 ( 2149/  11 ) العطاء المركزي رقم
 ( 4رقم )  العقد ملحق

 راسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ الدبإعداد الخاص 
  مدرسة حوفا االساسية المختلطة في لوائي الطيبة والوسطية/محافظة اربدنشاء ال 

 
 ختصة بدالت أتعاب إعداد التصاميم والمخططات وجميل وثائق العطاء األخرى -أ

 الوصــــــــف الرقم
 المبلغ اإلجمالي سعر الوحدة الكمية الوحدة

 دينار فلس ناردي فلس

 :بالمتر المربل -1
بـــدالت أتعـــاب إعـــداد وتجهيـــز وتقـــديم التصـــاميم والمخططـــات ووثـــائق العطـــاء 

المطلوبــة شــامًت كافــة الخــدمات وعناصــر الحركــة الرأســية واألفقيــة وذلــو  لألعمــال
 للمســاحات المســقوفة التــي يــتم ترخيصــها مــن قبــل الجهــات التنظيميــة )البلــديات

 . )شامل الضريبة العامة على المبيعات(أو أمانة عّمـان(

 
 
 
 

     

 إنشاء مدارس جديدة  و 

 4300 2م  ( ثتثة الالف واربعمائة) ةغرف صفية لمدرس
  

  

 بالمتر المربل: -2
 (ســـتة الالفبـــدالت اتعـــاب اعـــداد وتجهيـــز وتقـــديم األعمـــال المســـاحية للموقـــل ) 

 )شامل الضريبة العامة على المبيعات(
 0000 2م

    

 بالمتر الطولي: -4
أعمال استطتع الموقل وتحريات التربة حسب الفحوصات واألعماق التـي يحـددها 

 (ةتثمائثالكود األردني وكما ورد في كود استطتع الموقل )
 )شامل الضريبة العامة على المبيعات(

 400 م.ط

    
 مبلغ احتياطي -3

لجهـات الرسـمية المسـؤولة لتغطية ما يترتب مـن مبـالغ كرسـوم تـرخيص المبـاني ل
ذات العتقة على أن يتم دفل رسـوم التـرخيص مـن قبـل المالـو ويـدفل لتستشـاري 

ــة مــن قيمــة الرســوم المدفوعــة%(  5مــا نســبته ) بــدل أتعــاب غيــر  خمســة بالمئ
 شاملة للغرامات  في حال قيامه بمتابعة الترخيص والتكليف الخطي بذلو .

مبلغ 
 احتياطي

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ مبلغ احتياطي
(10000 )

 عشرة االف 

 

 قيمة العطاء شامًت الضريبة العامة على المبيعات والمبالغ االحتياطية.
   

 المجموع رقمًا )                                  ( دينار 
المجموع كتابة 

 .............................................................. دينار........................................................................

 ................................................................................................................................................:  اسم االستشاري 
 .............................................................................................................................................:  المفوض بالتوقيل

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

 ..............................................................د االلكتروني :  البري ............................................................... ص . ب : 
 ختم و توقيل المكتب الهندسي
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 (6) ق العقد رقمملح

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 
م هذه محكا( وعمًت ب2ة  )عــيلهندسا تلخدماعقد ال  روط العامةشلا نم( س-11) مقر ة داما قد اطلعنا على ما ورد تحت الننأ
أو غيرها ء تكلو ا باتعأو أ تراشاستالاب أتعا أو تالو لعمميل ابج فيهر ل نقوصاأل حسب موقللنا من قب اً عوقم فق إقراراً نر ة مادلا

مفصًت  اً فًا وصيط فق" ونر نخريآلالى " إ دفعها على قافتال ا أو اهعفد وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم ةالمباشرة وغير المباشر 
 عنا أو بةً يان أوا لنبن قمر شابر مأو غير شمبال شكبفل دست كانتأو  فعهاتم د ءً او س هادفعت وسبب منولرى خعات األالدفلهذه 

يم دقتى لإدعوة لعلق باتا يميف ولهم، وذيلثممأو أي من موظفيهم أو وكتئهم أو  اريين من الباطن أو نيابًة عنهمتشاسبل ق نم
ي ر جتتي ات الوضاالمف أو اريشستحالة على االأو اإل اهسنف/ المزاودة  صةاقلمنا عملية د أوبتنفيذ هذا العق ةصاض الخو ر عال
 .فعتً ه ذفيأجل تنن م أود عقالم ابر إل

ثال وصفًا ملا ليبعلى سي ذلو ما فب تاعفد أي دو جو  نلى الفريق األول على الفور عيًا إونتعهد بمن نقدم تصريحًا خط كما
ل واأل  يقالفر  اميق ىلق عونوافا مك الً ث أو دحيما أيه لدفلا باإلزامن  يار ت بالدفل أو ناامقي  يو بتار وذل مفصًت لسبب هذه الدفعات

(  2/س/11دة ) املبمحكام ا انلل من قبت خإ وأته حال حدوث أي مخالفة عمشار إليها ألا  ةداملا تحت ةنيبملاجراءات اإل ذخاتبا
 تنفيذ كل ما ورد في هذه المادة.ب زملتنو  هامن
 
 /        /   ًا فــــي         ير حر ت يه نوقللعو 
 
 ............................……………………………………………شـــاري:الستا مـــــسا
 
 ………………………….................……………………………المفوض بالتوقيــــل:  مسا
 
 ......…………………………………………………………………توقيـــل: لاب ضو فيل المقو ت
 
 ...........................................………........................ـــم: ــــاتــــــخلا
 

 ه بـدفل أي عمـوالت أو أتعـاب أو أيمفعات األخرى وفي حال عدم قيالدبالق تعلما ارقر إلام قديت ير اشتسالاى لع 
 رذا اإلقـراهـ دميقـمـن ال وكل رار المقدم منه ، قإلفي ا ولذيذكر  أن هيلعس( -11دة )امالب ةددحملاور مألمن ا
 ض.ر لععن ا صلفمن قمغلظرف  في رارقل اإلضو  رياشتى االسوعل ، هرضع فضير س
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 (5)العقد رقم ق حمل

 دفعات الممنوعةلبا قرار متعلقإ
 

 
 ………………………………………………………………ناهدأل إمضائي وخاتمي في قر أنا المو قأ
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………ه نادفي أ انمتخاو  نار نحن الموقعين إمضاءاتقن
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 ةداملا ههذ محكامب تً معو  ،(2/ف( من الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية )ع11ة )دامت الحد تر و ا على م ناا قد اطلعننأ

اب أتعأو ت رااشتاس ابعأت وأموالت نت عكا ءً او س لغبامبدفل أي  قمن لمبمننا فيه قرار موقعًا من قبلنا حسب األصول ، نقر إنرفق 
 اتدمادية  ولم نقم بإعطاء وعود أو تعه لم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمة  و  شرمبا ريأو غر شمبال شكب ءً اسو ها ير ء أو غوكت

و أ ان قبلنتم مقد و لذن كاا ذنظر عما إالض بغ، أو  اسطةسواًء مباشرًة أو بالو  ءااألشي ذههثل مم يدتق أولغ ابماله ذثل هم لفدل
لى الفريق األول، ويشمل ظفيهم أو وكتئهم أو ممثليهم إمو ن أي م وأ مهنع ةً ابنيو أ طنباالن منا يير اشتاس ن قبلم وا أعن ةً يابن

ة عو ديتعلق بالا يمف ، وذلوال  تصرف بصفة  رسمية  أمي نذا كاإ النظر عمابغض موظف" " يصر أح الال لاثملا ليذلو على سب
ستشاري أو المفاوضات التي الا على ةلاحإلا وأ هافسن دةاو مز الة/صناقملا ةيعملد أو عقلا اهذذ يتنفبة صاخروض الالع ديمتق ىإل

 .تً عتجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه ف
 
 من ولأكان ذاًء وسو ة طسواالب ومباشرًة أ اءً سو دفعات ه العات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذفد يم أيبمن ال نقوم بتقدونتعهد  امك

يتعلق بتعديل هذا العقد  أو ممثليهم إلى أي "موظف" فيمام ئهوكت  وهم أفيظمو  من ياً أ وأ اطنالبمن  انييشار ل استقب من أو قبلنا
 .  فيذهنأو ت هديدمتو أأو تجديده 

 
 /        / يرًا فــــي           ر تح لنوق يهوعل
 ............................……………………………………………ـــاري:تشساالـــــم سا
 ……………...................……………………………………: …ـلــيـبالتوقض م المفو سا
 ......…………………………………………………………………قيـــل: و قيل المفوض بالتو ت
 : ………..................................................................مـــــــــخاتــــلا
 

 تعاب أو أ أوالت و مأي عل فبد مهياق دمعل حا وفيعة و نمملت الدفعابا قلتعلماقرار إلا مالستشاري تقديا ىلع
 ادم هذقي وكل من ال ، نهم ملمقدا رار اإلق يف/ف( عليه أن يذكر ذلو 11المادة )بأي من األمور المحددة 

 ض.العر عن ل صفمنق غلمر في ظرف راقاإلي وضل تشار يرفض عرضه ، وعلى االسس رإلقراا
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 العطاءات الحكومية المحالة   -(    4جدول رقم ) 

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

تاري  إنجاز 
العمل 
 المتوقل

 
مدة العطاء 
 األصلية

 
تاري  
 المباشرة

 
 أسم صاحب العمل

 
 نسبة حجم االلتزام الحالي بالدينار

 
 رقم وأسم العطاء

 
 الرقم

نسبة اإلنجاز     
 لتاريخه

   تصميم إشراف كليهما

          

          

          

          

          

 متحظات:
 بالكامل مسئوليتهاأشهد أن المعلومات المبينة أعته صحيحة ودقيقة وأتحمل                           كل من ال يعبئ هذا النموذر سيكون العرض المقدم منه معرضًا للرفض      -
  .فحات أخرىإذا كان النموذر ال يكفي ، يمكن إرفاق ص  -

                               
 لمفوض بالتوقيل :ا سما                                             

 التوقيــــل والخاتم :                                                                           
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 الوضل المؤسسي   -(    2جدول رقم ) 
 وا أو تركوا المكتببهذا العطاء تعبئة  النموذر المبين أدناه والمتعلق بالوضل المؤسسي مل بيان أسماء الشركاء الذين التحق ينالمشارك االستشاريينيطلب من جميل 

أسماء الشركاء الذين التحقوا  تاري  االلتحاق
 بالشركة أو بالمكتب

أسماء الشركاء الذين تركوا الشركة أو  تاري  الترو أسباب الترو
 المكتب

 ال قس أق  ء ال  ش ء  ر   خ آخ  رعد  

       

       

       

       

       

       

       

       

 -ت :متحظا
  بالكامل . مسئوليتهااشهد أن المعلومات المبينة أعته صحيحة ودقيقة وأتحمل                             ترفق شهادات السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للشركاء الجدد . -2
 المفوض بالتوقيل : سما         ترفق شهادة من نقابة المهندسين ووزارة الصناعة والتجارة بمسماء الشركاء عند التمهيل  -1

 التوقيـــل والخاتم :                                                  وبمسماء الشركاء حاليًا . 
 كل من ال يعبئ هذا النموذر سيكون العرض المقدم منه معرضًا للرفض .  -0



 مدرسة حوفا االساسية المختلطة في لوائي الطيبة والوسطية/محافظة اربدانشاء 

 رؤساء االختصاص ومساعديهم   -(    3جدول رقم ) 
ومساعديهم الحاليـين والذين تركوا العمل وبيان التعديتت التي جرت  بهذا العطاء تعبئة  النموذر المبين أدناه والمتعلق  برؤساء االختصاص يناركالمش االستشاريينيطلب من جميل 

 عليهم منذ الخر تمهيل خاص بكل منهم
 

تاري  الترو إذا  أسباب الترو
 تغير أي منهما

 أسم رئيس االختصاص والمساعد
 بتاري  الخر تعديل

أسم رئيس االختصاص والمساعد  تاري  االلتحاق
 الحالي

 الرقم االختصاص

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 -متحظات :
 بالكامل  مسئوليتهاأشهد أن المعلومات المبينة أعته صحيحة ودقيقة وأتحمل                               ترفق شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للكوادر الجديدة بعد الخر تمهيل.  -4
  ترفق شهادة من نقابة المهندسين باالختصاصات وأسماء المهندسين . -1

 المفوض بالتوقيل : 
   التوقيـل والخاتــم  :                                     كل من ال يعبئ هذا النموذر سيكون العرض المقدم منه معرضًا للرفض .  -1
 



 مدرسة حوفا االساسية المختلطة في لوائي الطيبة والوسطية/محافظة اربدانشاء 

 الكوادر الفنية المسماة على المشروع   -(    4جدول رقم )  
االشغال ليتم اعتمادها من قبل وزارة وااللتزام بتوثيق خبراتهم العطاء الكوادر الفنية المسماة على  بهذا العطاء تعبئة  النموذر المبين أدناه ينالمشارك االستشاريينيطلب من جميل 

  العامة واالسكان لتلتزام بها ختل اعمال العطاء
 

سنوات الخبرة  سنوات الخبرة العملية متحظات
 الكلية

 الرقم االختصاص الكادر الفنيأسم 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 -متحظات :
 بالكامل  مسئوليتهاأشهد أن المعلومات المبينة أعته صحيحة ودقيقة وأتحمل                               وشهادات الخبرة للكوادر الجديدة بعد الخر تمهيل. ترفق شهادة السيرة الذاتية  -4
  ترفق شهادة من نقابة المهندسين باالختصاصات وأسماء المهندسين . -0

 المفوض بالتوقيل : 
    التوقيـل والخاتــم  :                                     ر سيكون العرض المقدم منه معرضًا للرفض .كل من ال يعبئ هذا النموذ  -1
 


