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 (821/2181العطاء المركزي رقم )شروط دعوة 
 الخاص بإعداد الدراسات والتصاميم لغايات إنشاء

 جرشمحافظة  /قصر عدل جرش 
 

فـ   تُـدعى المكاتب الهندسية والشركات االستشارية المؤهلـة لـدد دائـرة العطـاءات الحكوميـة فـ  مجـال األبنيـة أوال:
للمشـاركة  ألردنييـن بموجـب شـهادة حديثـة صــادرة عـن هـذا النقابــةنقابة المهندسين اوالمصّنـفة لدد  بالفئة االولى )أ(

 مخططات نموذجية لمبان  قصر العدل .وسيتم تسليم االستشاري المحال عليه العطاء  مال  تقديم عرضو بالعطاء 

 
 لـوصف العم ثانيًا:

ال تقـل عـن إجماليـة  بمساحةقصر عدل جرش إعداد وتقديم الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ إلنشاء 
علـى شاملة عناصر الحركة الرأسية واالفقيـة والجـدران الداخليـة والخارجيـة وايـة خـدمات اخـرد  2م (82111)

، وبحيـ  يـوفر  جـرشمحافظـة /  جـرشأراضـ  مـن خالل ابو حنيفـة ( 7( حوض رقم )01)قطعة األرض رقم 
المخططـات النموذجيـة لمبـان  قصـر العـدل  وحسب الوظيفية االسترشادية المرفقة واالحتياجات كافة المتطلبات

علمـًا بوجـود مبنـى محكمـة  مع مراعـاة تصـميم الواجهـات بمـا يتناسـب مـع محافظـة جـرش االثريـة والتاريخيـة.
    جرش القائم ضمن قطعة االرض .

 
 كمــا ويشــمل العمــل إعــداد وتجهيـــز كافــة المخططــات ووثــائق عطـــاء التنفيــذ لئعمــال المعماريــة واإلنشـــائية

( وأنظمـة التدفئـة والتهويـة والتكييـف وأنظمـة color-schemeوالكهربائية والميكانيكية شاملة الخطة اللونيـة )
طفاء الحريق واالتصـاالت وأنظمـة  الحاسـوبوشـبكات  اإلخـالء الصـوت و مراقبـة ال مـةنظأو  وأنظمة الـري إنذار وا 

باإلضـافة إلـى أعمـال  الكهربائيـةفـة األنظمـة وكا الطاقة المتجددة وأنظمة العرض والصـوت والطاقـة االحتياطيـة
ضــمن المبنــى وفــ  الســاحات الخارجيــة وكــذل  الموقــع العــام مــن ســاحات ومواقــف للســيارات باألعــداد الالزمــة 

وغرف للحراسة وخزانات المياا وأعمال الصـرف الصـح  وتصـريف ميـاا األمطـار... ألـي وتقريـر األثـر  األسوار
 ل ما هو ضروري إلنجاز العمل على أكمل وجه.وك والدراسة المرورية البيئ 

 
 
 

 على أن تشمل أعمال الدراسة ما يل :
 أعالا. روعاستخدام المواد الصديقة للبيئة ف  إنشاء المش .8

استغالل الطاقة الشمسية ف  توفير اإللتزام بإعداد التصاميم وفق معايير دليل األبنية الخضراء كذل  و  .2
أمكن و لزم وكفاءة العزل الحراري وتوجيه المبان  )اإلضاءة والتهوية( حيثما  المبنىة المياا الساخنة و كذل  ف  تدفئ

, إنتاج الكهرباء  LEDوحدات إنارة تبعا للموقع الجغراف  ومراعاة استخدام األنظمة الكهربائية الموفرة للطاقة )
 (.بالخاليا الكهروضوئية وغيرها من األنظمة

 ات ديمومة عالية ف  المبان  تتناسب واالستخدام.استخدام مواد سهلة الصيانة و ذ .3

األرض وأبعاد  ةإعداد وتقديم الدراسات والتصاميم بحي  تراع  البيئة المحيطة, مناخ المنطقة, طبوغرافي .0
وحدود وتنظيم قطعة األرض، بحي  يشمل كافة المتطلبات وتحقق متطلبات المديرية العامة للدفاع المدن  

 ردنيين وأية جهة معنية بالخصوص وحسب األصول. ونقابة المهندسين األ 
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 تأمين مظالت ف  الساحات وبالتنسيق مع المهندس المتابع. .1

تأكيد مراعات التصميم المناخ  للمناطق المختلفة من حي  األحوال الجوية ودرجات الحرارة وكذل  األخذ بعين  .6
 اإلعتبار األلوان المناسبة لكل مناخ.

خصص إلنشاء مبنى قصر العدل ال يقع ضمن مجرد سيول مياا أو قرب المجرد أو التأكد من أن الموقع الم .7
 تمر به سيول.

 .ودور القضاء االلتزام بالمعايير التصميمية لتصميم أبنية المحاكم  .1
 

 مراجعات صاحب العمل .يومًا تقويميًا شامالً  تسعون( 01المدة المحددة للدراسة )
 -مالحظات:

  اردة فـ  االتفاقيـة شـاملة زيـارات الموقـع وأيـة أعمـال تمهيديـة لتغطيـة تكـاليف إزالـة العوائـق تكون أسعار االستشـاري الـو
 والدخول إلى الموقع لتنفيذ أعمال الدراسات المساحية وأعمال استطالع الموقع.

 ــــة صــــاحب العمــــل ــــى موافق ــــات وبحاجــــة إل ــــادة كمي نمــــا زي ــــًا وا  ــــرًا تغييري ــــر أم ــــادة المســــاحات التصــــميمية ال يعتب  زي
 (.3/6/2181تاريي  36/8/20001خطّيـة )الوزير( بعد المرحلة األولى وحسب التعميم الصادر رقم )ال

  عداد وتقديــم مخططــات  (ان وجدت)على االستشاري الكشف على جميـع المبـان  القائـمة ف  الموقع بهـا  (as built)وا 
( مـن هـذا 2عية( الـواردة فـ  ملحـق العقـد رقـم )لغاية اجراءات التراخيص وذل  ضمن اعمـال المرحلـة االولـى )االسـتطال

 االتفاقية.

 لخارجية وأية خدمات ضرورية المساحة المقترحة شاملة لمساحات عناصر الحركة الرأسية واألفقية والجدران الداخلية وا
 أخرد الزمة لمتطلبات المبنى .

 ( يوما01مدة العمل المحددة لالتفاقية ) عملتقويميا شامال مراجعات صاحب ال. 

 ، المعنية، الوزارا  البلدية على االستشاري التنسيق مع الجهات المعنية لتثبيت حدود االراض  من خالل )دائرة االراض
 ( وبالتنسيق مع مساح  هذا الوزارة بخصوص حدود االراض  المخصصة للمشروع موضوع البح .العدلالمعنيه)

 لغايات تصديق  ية من البلدية المعنية على المخططات األوليةمن مسؤولية االستشاري الحصول على الموافقات المبدئ
 المخططات والسير باجراءات الترخيص الحقا من قبل المال .

  تكون االعمال التالية من التزامات المستشار التعاقدية ومشمولة باسعار العطاء وتشمل قيام المستشار بدفع كافة
المترتبة على ذل  ،حي  يقوم صاحب العمل باصدار المخاطبات الرسوم والمصاريف والتكاليف والضرائب ..الي 

 -الالزمة للجهات صاحبة العالقة:

 

مراجعة الجهات المختصة للحصول على سندات التسجيل ومخططات األراض  والمخططات التنظيمية والبيانات  -8
تنظيمية على القطعة والسير  التغييرية واالحداثيات للقطعة والتأكد من حدو  أية افرازات حديثة أو تغييرات

 باجراءات التحويل من افرازات مؤقتة الى افرازات دائمة ان وجدت.
تثبيت حدود قطعة األرض على الواقع ومن خالل مساح مرخص وتقديم تقرير المساح المتعلق بذل  بحي  يكون  -2

 مصدق من دائرة األراض  والمساحة .
ي إجراءات تتعلق بقطعة األرض من حي  تعديل صفة اإلستعمال مراجعة الجهات التنظيمية فيما يخص أ -3

واالرتدادات و/أو توحيد قطع األراض  و/أو أية اقتطاعات الزمة والحصول على اخر التعديالت على القطعة ان 
وجدت سواء )تخصيص مشاريع, طريق ...(أو احدا  شارع , طريق أو تعديل مسار) شارع , أو طريق( ،شامال 

 ة الخدمات الهندسية والمساحية والمخططات الالزمة. تقديم كاف
القيام بأعمال الرفع المساح  لكامل مساحة قطعة األرض مع تثبيت كافة المنشآت واألبنية والخدمات القائمة  -0

من أعمدة كهرباء وكوابل أرضية أو هوائية وخطوط تصريف الصرف الصح  وحفر التفتيش وعبارات قنوات 
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طار ومجاري السيول واألشجار بكافة أنواعها وتحديد نوعها وعمرها والمخاطبة بشأن االشجار تصريف مياا األم
 الحرجية المعمرة للتمكن من اتخاذ االجراءات .

 الحصول على بروفايالت الشوارع المحيطة بالقطعة العتمادها ف  التصاميم.-1
  , كهرباء وغيرا للموقع( .التنسيق مع الجهات المعنية اليصال الخدمات ) مياا, صرف صح -6
اذا كان تاريي انشاء األبنية القائمة والغير مرخصة إن وجدت يتطلب مصادقة من المديرية العامه للدفاع المدن   -7

يجب على االستشاري مراجعة المديرية العامة للدفاع المدن  والكشف على هذا المبان  واعداد المخططات 
 ا لتحقيق متطلبات الدفاع المدن  لها لغايات الترخيص.والوثائق الالزمة العادة تأهيله

أعمال استطالع الموقع تشمل جميع االعمال التمهيدية للوصول الى الموقع من تمهيد وشق ممر لوصول اليات -1
 فحص التربة مع ما يلزم من عمل فتحات باألسوار .... الي ،واعادة الوضع الى ما كان عليه.

معدة لتسليم الموقع للمشروع )االحداثيات، النقاط المرجعية ،الحدود واية امور اخرد المشاركة ف  اللجان ال-0
 الزمة( للمقاول عند للمباشرة بأعمال التنفيذ وكذل  التواجد عند زيارة الموقع حسب تاريي الزيارة.

وبالتنسيق مع  من مسؤولية االستشاري الكشف على الموقع أثناء مرحلة التنفيذ ف  حال تم الطلب منه ذل -81
 جهاز االشراف ومهندس االتصال المتابع.

أن يقوم االستشاري بتعديل كافة المخططات الهندسية وجداول الكميات بحي  تتضمن أية مستجدات على  -88
الموقع قام بها المال  ف  الفترة الزمنية من اعداد الدراسات والتصاميم الى طرح عطاء التنفيذ للمشروع موضوع 

 البح .
 االلتزام بتعميم معـال  وزير االشغال العامة واالســكان الـــــوارد بموجـب كتـابه -82

 المتضمن ضرورة تضمين مخططات ووثائق 80/7/2180( تاريي  0/811/8/32160رقـم)       
 عطاءات التنفيذ لكافة مشاريع االبنية الت  يتم اعدادها ما يل :      

 جيل ومخطط االراض  ومخطط الموقع التنظيم  ووضعها ضمن لوحة صورة حديثة عن كل من سند التس
 خاصة ف  المخططات الهندسية للمشاريع.

 . البيان التغييري واحداثيات نقاط حدود قطعة ارض المشروع 
 . النقاط المرجعية العمال الرفع المساح 
 .بروفيالت الشوارع القائمة المحيطة بالموقع قيد الدراسة 

االستشاري تقديم دراسة مرورية ضمن أعمال المرحلة االولى بخصوص موقع المشروع ودراسة تأثير  على  -83         
 )ف  حال تم طلبها(.  أعداد السيارات الخاصة بالمشروع الجديد على الحركة المرورية

 . )ف  حال تم طلبها( على االستشاري تقديم دراسة بيئية للمشروع -80  
لغاء اي عمل من االعمال الواردة خالل مرحلة اعداد الدراسات والتصاميم دون ان يترتب يحق لصاحب العمل ا  -81   

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

تطلبــات ( واجبــات االستشــاري أثنــاء مراحــل الدراســات والتصــميم لمشــاريع األبنيــة والم2حســب ملحــق االتفاقيــة رقــم ) 
 المرفقة معها للعطاء .

 
 طريقة تقديم العروض  رابعاً":
يحتوي العرض المال  ويكتب عليه "العرض المال ", ويكتب على هذا المغلف العطاء رقم  ف  مغلف مغلق تقدم العروض       

 دل جرش.قصر عإنشاء مبنى  تلغاياالدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ بإعداد الخاص  (2181/ 821)
 -يجب أن يشتمل العرض المال  على :  (0-8) 
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 ( .8تقديم العرض المال  على النموذج المخصص ف  اتفاقية الخدمات الهندسية )ع  -
بما  أن تكون األسعار الواردة ف  العرض المال  شاملة ألية رسوم أو ضرائب نتيجة العمل ف  االتفاقية  -

  فيها الضريبة العامة على المبيعات
  .على المناقص تقديم نسخة الوثائق األصلية كاملة وبحي  تكون موقعة منه ومختومة بخاتم المكتب (0-2)
 والتوقيع عليه  يطلب من االستشاري تعبئة نموذج شهادة مطابقة رؤوساء االختصاص المرفق مع الوثائق (  0-3) 

 . المال وختمه بخاتم المكتب وارفاقه مع العرض 
ب الهندسية والشركات االستشارية تبليغ دائرة العطاءات الحكومية عن أي تغيير يطرأ على يطلب من المكات (0-0)

كوادرها الفنية الرئيسية بعد شراء وثائق أي عطاء من عطاءات الخدمات الهندسية وبخالف ذل  سيتم حرمان 
 المكتب الهندس  أو الشركة االستشارية من المشاركة بالعطاء .

ية المؤهلة المقدمة من المكاتب الهندسية أو الشركات االستشارية وستعاد العروض المالية يتم فتح العروض المال (0-1)
( أعالا والت  تقرر لجنة العطاءات المختصة عدم فتحها واعادتها 8-0الت  لم تحقق الشروط الواردة ف  البند )

 ألصحابها مغلقة.

مال السالمة العامة واألمن وحماية البيئة وتحديدها يطلب من االستشاري تضمين وثائق العطاء البنود الالزمة الع  (0-6)
والتأكيد من خالل وثائق العطاء على أن يقوم المقاول بجميع أعمال السالمة العامة واألمن وحماية البيئة ووضع 

من عقد المقاولة للمشاريع  8-60و  8-80االسيجة واإلشارات التحذيرية للمشاريع عماًل بأحكام المواد 
  .اإلنشائية

تعتمد الشروط  (8الشروط الخاصة التفاقية الخدمات الهندسية العداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء )ع (0-7)
التالية كشروط خاصة باالتفاقية وأن ما يرد ف  هذا الشروط من إضافات أو تعديل على مواد الشروط العامة 

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

  والمتعلقة   ( 8عطاء )عالالدراسات والتصاميم ووثائق  إلعدادمرفق الشروط الخاصة التفاقية الخدمات الهندسية   (0-1)     
 ( .6( وملحق رقم )1لى االستشاري التقيد بما جاء فيها وبخاصة ملحق رقم )( وع22( ورقم )8بتعديل المواد رقم )

الدراسات والتصاميم ووثائق  إلعداديطلب من االستشاري التقيد بالشروط الخاصة التفاقية الخدمات الهندسية  (0-0)
 -( والمتضمنة )المرفقة مع وثائق العطاء( :8العطاء )ع
 فالتعاري -( 8تعديل المادة  ) -أ 
 أحكام عامة  -( 22تعديل المادة )  -ب 
 ( إقرار متعلق بالدفعات األخرد 1ملحق رقـــم )  -ج 
 ( إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة 6ملحق رقـــم )  -د 

 

ضرائب  على المناقص أن يكون سعرا شاماًل لكافة الرسوم والضرائب والضمان االجتماع  وأية رسوم و/أو  (0-81)
 أخرد 

رسال نسخة  (0-88)     من هذا    على المناقص القيام بتكليف األجهزة الفنية بالواجبات والمسؤوليات المناطة بها خطيًا وا 
 . صاحب العملالتكليف إلى 

 

لن يتم إحالة العطاء على االستشاري الذي يفقد تأهيله الصادر بموجب تعليمات تأهيل المكاتب الهندسية  (0-82)
أو يصدر بحقه قرار بالحرمان من المشاركة بالعطاء خالل الفترة ما بين  2183سنة والشركات االستشارية ل



6                                                                                                                              
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المقدم من االستشاري من  تاريـي إعالن طرح العطاء وتاريي قرار اإلحالة ، وبناًء عليه سوف يستبعد العرض
 و دائرة العطاءات المشاركة بالعطاء ، دون أن يكون لالستشاري الحق باالعتراض أو بالرجوع على صاحب العمل أ

يحق لصاحب العمل إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب عن هذا اإللغاء أية مطالبات مالية أو ( 0-83)
 قانونية ألي من المشاركين بالعطاء .

 -يجب على االستشاري تعبئة الجداول التالية :( 0-80)
 العطاءات المحالة.( 8مرفق جدول رقم ) أ.  
 الوضع المؤسس  .(  2ق جدول رقم )مرف  ب.
 .رؤساء االختصاص ومساعديهم(  3مرفق جدول رقم ) ج. 

العمل وعلى ضوء ما تم تقديمه  المستشار أو مدير المشروع إلنجاز  كفاءةالعمل اذا تبين له عدم ( يحق لصاحب 0-81)
الثانية أو إنهاء االتفاقية مع  للمرحلة األولى أن يطلب تغير مدير المشروع المسمى قبل االنتقال للمرحلة

 المستشار اذا استمر ف  تقديم عمل بمستود غير مناسب وحسب شروط االتفاقية خالل المرحلة الثانية 
يتوجب أن يتم التوقيع على كافة الوثائق المقدمة من قبل الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عن االستشاري وان ( 0-86)

 م الرسم  لالستشاري .تكون هذا الوثائق مختومة بالخات
 -كما يطلب من االستشاري أن يوضح ف  عرضه ما يل  :                    

 اسم المشروع .  -
 اسم صاحب العمل  -
 وصف مفصل للمشروع ومكوناته )نوع الخدمات الت  قدمها االستشاري ونسبة مشاركته بذل (  -
 أسباب هذا التمديدات .مدة الدراسة حسب العقد وأي تمديدات رسمية للمدة و  -
 تاريي البدء بالدراسة وتاريي إنجازها . -
 بدالت األتعاب الت  تقاضاها االستشاري . -
 الكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع . -
 القيمة النهائية لتنفيذ المشروع ) إن أمكن ( . -
 اسم الجهة الت  قامت باإلشراف على تنفيذ المشروع . -
 ذ للمشروع  .اسم المقاول المنف -
 أي معلومات أخرد يرد االستشاري أنها ضرورية . -

 العرض المال : : خامسا
 .( 8-0الت  حققت الشرط الوارد ف  البند )سيتم فتح العروض المالية  1-8
 -اسلوب تدقيق العروض المالية: 1-2

 ذ بعين االعتبار ما يل :سيتم تدقيق العروض المالية تدقيقًا حسابيًا حسب االسس المتبعة مع االخ       
اذا اورد المناقص خصما جزئيا علـى اسـعار بعـض بنـود االعمـال او كليـا علـى اجمـال  السـعر المقـدم منـه او كليهمـا   1-2-8 

  -سيتم التعامل مع هذا الخصم على النحو االت  :
المناقص على عرضه وف  حال قيام  ان تكون المبالغ االحتياطية الواردة ف  وثائق العطاء غير خاضعة للخصم الذي يقدمه - أ

 المناقص باجراء الخصم على المبالغ االحتياطية يتم تصحيح ذل  اصوليًا.
اذا اورد المناقص خصما على عرضه المـال  كمبلـغ مقطـوع دون تـدوين نسـبة هـذا الخصـم مـن اجمـال  قيمـة العـرض يـتم   - ب

 ل .حساب نسبة هذا الخصم كنسبة مئوية من اجمال  قيمة العرض الما

اذا اورد المناقص الخصم المقدم منه على عرضه المال  كنسبة مئوية من قيمة العرض دون تـدوين قيمـة هـذا الخصـم يـتم  - ت
 حساب قيمة هذا الخصم من اجمال  عرضة المال .

 يجب ان تتطابق النسبة المئوية للخصم المقدم من المناقص مع قيمة هذا الخصم الواردة ف  عرضه . -  
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ين النســبة المئويــة للخصــم المقـدم مــن المنــاقص وبــين قيمــة هــذا الخصـم يــتم االخــذ بالقيمــة االعلــى لهــذا اذا ورد تنـاقض بــ - ج
 الخصم.

اذا اورد المنــاقص زيــادة جزئيــة علــى اســعار بعــض بنــود االعمــال او كليــا علــى اجمــال  الســعر المقــدم مــن او كليهمــا  1-2-2
 -فسيتم التعامل مع هذا الزيادة على النحو االت  :

تكون المبالغ االحتياطية الواردة ف  وثائق العطاء غير خاضعة للزيادة الت  يدونها المناقص على عرضه وف  حـال  ان - أ
 قيام المناقص باجراء الزيادة على المبالغ االحتياطية يتم تصحيح ذل  أصوليا.

من إجمال  قيمة العـرض يـتم إذا أورد المناقص زيادة على عرضه المال  كمبلغ مقطوع دون تدوين نسبة هذا الزيادة   - ب
 حساب نسبة هذا الزيادة كنسبة مئوية من إجمال  قيمة العرض المال .

اذا اورد المنــاقص الزيــادة المدونــة منــه علــى عرضــه المــال   كنســبة مئويــة مــن قيمــة العــرض دون تــدوين قيمــة هــذا  - ت
 الزيادة يتم حساب قيمة هذا الزيادة من اجمال  عرضه المال .

 ق النسبة المئوية للزيادة المدونة من المناقص مع قيمة هذا الزيادة الواردة ف  عرضه.يجب ان تتطاب -  

اذا ورد تناقض بين النسبة المئوية للزيادة المدونة من المناقص وبين قيمة هذا الزيادة يتم االخذ بالقيمة األدنـى لهـذا  - ج
 الزيادة.

 -: طبيق األسس والشروط التالية سيتم التعامل مع العروض المالية للمكاتب المؤهلة بت  1-3
  .سترتب األسعار االمقدمة من االستشاريين ترتيبًا تنازليًا من األكثر الى األقل  -8
سيؤخذ السعر الوسط  لئسعار المقدمة  فإن كـان عـدد االستشـاريين المتقـدمين فرديـًا فسـيأخذ صـاحب التقـديم الوسـط   -2

دمين زوجيـًا فيؤخـذ المتقـدمان الوسـط حسـب الترتيـب ويكـون صـاحب التقـديم هو السعر الوسط  أما اذا كان عدد المتقـ
  1الوسط الثان  )األقل( هو سعر الوسط  

 من السعر الوسط  .  %03 سيخرج من التنافس كل من يزيد أو يقل سعرا عن   -3
 د الباق  .يستخرج السعر المعدل من األسعار الباقية وذل  بجمع هذا األسعار وتقسيمها على العد  -0
أعاله  ( 4األقل من معدل السعر المبين فـ  البنـد ) %(03سيحال العطاء على أقل األسعار الذي يقع ضمن حدود الـ )  -1

األقـل حتـى لـو كـان  %(03)، وف  حالة عدم وجود مثل هذا السعر تتم االحالة على السعر األدنـى مباشـرة بعـد حـدود 
 . ( أعه 0)بموجب البند  صاحب هذا السعر من الذين تم استبعادهم

( أعـالا تعنـ  أن السـعر المسـاوي لمعـدل السـعر 5األقل مـن معـدل السـعر ( الـوارد فـ  ) %03إن عبارة )ضمن حدود   -6
 غير مشمولة ضمن هذا الحدود .

 . األسعار المتقدمة للعطاءإذا تعذر تطبيق المعادلة وفقًا لهذا األسس تتم اإلحالة على أقل   -7
 

 سادسا : 
   % من إجمال  بدالت األتعاب شاماًل ضريبة المبيعات.81تقدم كفالة حسن اإلداء بنسبة 

   والفحص االنشائ  تحريات اسـتطالع الموقـع -( 81المادة )
 -ب-( 03يضاف إلى المادة )

لعطــاءات الحكوميــة مـؤهاًل لــدد دائـرة ا والفحــص االنشــائ   اســتطالع الموقـع ألعمـالويجـب أن يكــون االستشـاري المتعاقــد معــه 
ى، ويتحمل االستشاري المصمم مسؤولية أية أخطـاء بالمعلومـات المسـاحية أو فحوصـات التربـة حسـب تعمـيم معـال  بالفئة األول

 ) ملحق العقد رقم )أ( (.2/82/2180تاريي  63/8/10216وزير األشغال العامة واإلسكان رقم 
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 دائرة العطاءات الحكومية  عطوفة مدير عام                                 
 (   2181/       رقم ) عطـاءالموضوع: ال

 الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ بإعداد  الخاص 
 جرش/ محافظة قصر عدل جرش مشروع   بانشاء الخاصة

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

ن غ   ةل/ ة     ةلعطةء /وضوع ال حـ    ونـنموب  نـح  وقـة ع العطـةء  ل/ـة   ـ ب ………….. 
 ش ه لنة لدى دا  ة العطةءات الح و/     زا  نة  ة  ونشح/   ة/  ال/نؤول   ش ةه ذلك .

 
 العنـــواب :

  قب الهةشف  :
  قب ال ة س :
 ن:ال   د ا ل ش ون

 
 

 مديـــر الشـركــة

 
 

 مالحظـة: يتم تعبئة هذا الصفحة واعادتها الى الدائرة بواسطة البريد االلكترون  .
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 ( 8) ع هندسيةعقد خدمات 
 (  2181/     رقم ) عطـاءالموضوع: ال

 الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ الخاص بإعداد   
 جرشحافظة / مقصر عدل جرش مشروع   بانشاء: الخاصة

                  
 

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

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

  
 اري :ـالفريق الثان  : االستش .....................................................
 رقــــــم العـــطاء : .....................................................

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

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

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

 
 د نة ا  ل    وب ش خ   خ/ن  ون عوب(  71) 

 /مشروعـرـــقيمة غرامة التأخي
 :ضمن العطاء
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 (8عقد خدمات هندسية )ع

 الفهرس
 

 رقم الصفحة الموضــوع
 82        الفهـــرس
 83         العقداتفاقية 

 81 الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية
 81       التعاريف -( 8المادة )
 86    وصف العمل ف  نطاق العقد -( 2المادة )

 87     اللغة والقانون المعتمدان -( 3ادة )الم
 81      الضرائب والرسوم -( 0المادة )
 81      األداءكفالة حسن  -( 1المادة )
 81       األداءمستود  -( 6المادة )
 81   المباشرة ، مدة العمل ،سريان العقد -( 7المادة )
 80      واجبات االستشاري -( 1المادة )
 80     التنازل والعقود الفرعية -( 0المادة )
 80      استطالع الموقعتحريات  -( 81المادة )
 80     اإلضافية واألعمالالتغييرات  -( 88المادة )
 21    التقصير من جانب االستشاري -( 82المادة )
 28    إنهاء العقد من قبل صاحب العمل -( 83المادة )
 22    من قبل االستشاريالعقد  إنهاء -( 80المادة )
 22     مسؤوليات صاحب العمل -( 81المادة )
 22       مراحل ومدد العمل -( 86المادة )
 23        األتعاببدل  -( 87المادة )
 23      تدريب موظف  صاحب العمل -( 81المادة )
 23   تسوية الخالفات بين صاحب العمل واالستشاري -( 80المادة )

 20  تعديل التشريعات -( 21ة )الماد
 20       االخطارات العدلية -( 28المادة )
 20        عامة أحكام -( 22المادة )
 27       إقرار المخالصة -( 23المادة )
 27        اإلشعارات -( 20المادة )

 21   الجدول الزمن  لمراحل الدراسات -أ (  - 8ملحق العقد رقم )
 20     األتعاببدالت  -ب(  - 8قم )ملحق العقد ر 

 31        نموذج كفالــة السلفـــة
 38 مراحل الدراسات       أثناءواجبات االستشاري  -( 2ملحق العقد رقم )
 02     األداءنموذج كفالة حسن  -( 3ملحق العقد رقم )
 03 صاميم الت إعداداالستشاري ف  مرحلة  أتعابخالصة بدل -(  0ملحق العقد رقم )
 01         (   إقرار متعلق بالدفعات األخرد1ملحق العقد رقم )
 06         (  إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة6ملحق العقد رقم )

 18                العطاءات الحكومية المحالة(    8جدول رقم )
 12 الوضع المؤسس (   2جدول رقم )
 10         ص و مساعديهمرؤساء االختصا(   3جدول رقم )
 11 الكوادر الفنية المسماة على المشروع   (0جدول رقم )
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 ( 8) ع هندسيةعقد خدمات نموذج اتفاقية 
 (  2181/     رقم ) عطـاءالموضوع: ال

 الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ الخاص بإعداد   
 جرش/ محافظة قصر عدل جرش مشروع  بانشاء الخاصة

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

 بين  111111سنة  1111111من شهر  1111الموافق11111ف  هذا اليوم  االتفاقية اهذ تحرر  -
 

 على اعتبارا الفريق األول  صاحب العمل :
 

 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -ويمثله :
 على اعتبارا الفريق الثان   االستشـــاري :و 
 

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

 -، فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يل  : إليهولما  كان قد قبل بعرض الفريق الثان  المقدم 
الموحـد للمشـاريع  المقاولـة هذا العقد نفس المعان  الواردة فـ  دفتـر عقـدف   الواردة يكون للكلمات و التعابير -8

فــ   الــواردةالتعــاريف  إلــى باإلضــافة واإلســكان العامــة األشــغالارة الصــادر عــن وز ( 8000اإلنشــائية فيــد  )
 , و ف  حال وجود اختالف تعتمد التعـاريف الـواردة فـ  هـذا العقـد العقد اهذالعامة لشروط ال( من  8)  المادة

1 
ويكـون ترتيـب  ، متكاملـة ةالعقد وتعتبر ف  مجموعها وحد اأدناا جزءًا ال يتجزأ من هذ المدرجةاعتبار الوثائق  -2

 -أولوية الوثائق حسب التسلسل التال  :
 اإلحالةقرار كتاب القبول متضمنًا  -أ 
  المناقصةعرض  -ب 
    1ودعوة العطاء والمالحق الت  تصدر قبل التوقيع على  العقد  المناقصةالتعليمات للمشتركين ف   -ج 
 للعقد الخاصةالشروط  -د 
 ةالمرجعي األسس -هـ 
 العامةلشروط ا -و 

 
 : )                           ( دينار المقبولة رقمًا قيمة العقد  -أ-3

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

 
 : )                     ( يوما  العقدمدة  -ب    

 يوماً ( ……………………………………………..)
 األولن قبل الفريق وتشمل المدة الالزمة للمراجعة والتقييم م 
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نجازهاالعقد  االمطلوبة منه ف  هذ الهندسيةوتقديم الخدمات  بإعداديتعهد الفريق الثان   -4  1وتسليمها وفقا للشروط والمتطلبات الواردة فيه  وا 
من هذا /ب ( 8الملحق رقم )  ( ف  المواعيد وباألسلوب المحدد لذل  ف  أتعابهبأن يدفع للفريق الثان  قيمة العقد ) بدل  األوليتعهد الفريق  -5

 1العقد  االخدمات الهندسية المطلوبة منه بموجب هذتقديم لقـاء قيـام  الفريق الثان  ب  العقد
برامه ف  التاريي المذكور هذا ، جرد توقيع  أعالاوبناء على ما ذكر    1 أعالاالعقد وا 
   

 الفريق الثان      الفريق األول          
                ياالستشار       صاحب العمل  

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

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

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

 قد شهد على ذل  :
 

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

  ...........................................................االسم: .............................................................. .االسـم:
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 هندسيةلخدمات الالشروط العامة لعقد ا
 

 :الشعة  ف  -1ال/ـةدة 
و المصطلحات التالية حيثما وردت ف  هذا العقد المعان  المخصصة لها أدناا , كما أن الكلمات الت  تشير كون للكلمات ي

 -: إلى األشخاص أو الفرقاء تشمل الشركات و الكيانات القانونية األخرد , ما لم يقتض  السياق غير ذل 
 . الهاشمية ةاالردني مملكةالالحكومــة : حكومة 

 االستشـاري إلنجـازوالذي يتعاقد مع  وكذل  خلفاءا القانونيونالعقد كفريق أول  اصاحب العمل : الفريق المشار إليه ف  هذ
مسـؤوليات و أخـرد يفوضـها صـاحب العمـل لممارسـة صـالحيات  جهـة يأو أشـملها العقـد، يالخدمات الهندسية التـ  

 بذل  خطيا"  االستشاري إعالمم ، على أن يتاألولالفريق 
ــــع ابموجـــب  هـــذ االستشـــاري أعمـــالالـــذي يعينـــه صـــاحب العمـــل لمتابعـــة  الشـــخص:  ثـــل صـــاحب العمـــلمم  العقـــد ويتمتـ

 . إبالغ االستشاري خطيًا بهاالصالحيـــات الت  يتم تحديدها له من قبل صاحب العمل كما يجري ب
( أو التآلف المشار إليه ف  العقد استشاريةشركة  أو، مكتب هندسيةركه )مكتب مهندس ،مكتب أو ش : المكتباالستشاري 

 العقد .    االخدمات الهندسية وفقا" لهذ ألداءكفريق ثان  والذي تعاقد معه صاحب العمل 
،  نيـةالف، المواصفـــــات أنواعهـا، المخططـات بكافـة وثـائق عطـاء التنفيـذالدراسـات ،التصـاميم ،  إعـداد :الهندسية الخدمات 

 العقد. ابهذ الخاصةالعقد ومالحقه والشروط  امحدد ف  هذ هو وفقا" لما والخاصة العامةجداول الكميات، الشروط 

األسس المرجعية : األهداف و الغايات و نطاق المهام المطلوبة و الدراسات و البيانات األساسية و المعلومـات التـ  تعطـ  
 المطلوبة .  فكرة واضحة عن طبيعة الخدمات الهندسية

 العقد  ابموجب هذ الهندسيةالخدمات إلنجاز صاحب العمل  إلى االستشاريالمناقصة :  العرض المقدم من  عرض
اتفـق الفريقـان عليهـا قبـل توقيـع  إضـافيةمـع أي شـروط  المناقصـة: القبول الرسم  من صاحب العمل لعرض كتاب القبول 
 .وذل  وفقًا لقرار اإلحالة  العقد

 كتاب القبول مقابل أداء الخدمات الهندسية المطلوبة وفقًا للعقد المذكور ف   اإلجمال : المبلغ  المقبولة قدقيمة الع
 زيادة أو نقصان بسبب التعديالت الت  قد تطرأ على العقد . أيقيمة العقد : قيمة العقد المقبولة باإلضافة إلى 

 الت  يتلوها تأكيد خط  . الشفوية الموافقةأو  الخطية الموافقة:   الموافقــة
 / أ ( من هذا العقد . 8مدة العقد : ه  المدة المحددة ف  ملحق رقم ) 

من قبـل  و التدقيقللمراجعة  الالزمةالعقد وتشمل المدة  اموضوع هذ األعمال إلنجازبالعقد  المحددةمـدة العمـل : ه  المدة 
 التقويميـة األيـاموتقـاس بالتوقيـت الشمسـ  وبعـدد العقـد ,  تمديـدات مبـررة علـى مـدة أيباإلضافة إلى  الفريق األول

 وليس بأيام العمل.
 

 1منه  اً العقد والت  تعتبر جز  اف  هذ المدرجةالوثائق : ه  الوثائق 
، وكـذل  أي  إلنجاز األعمال موضوع هذا العقديعينها  أوصاحب العمل  يحددهاالت  و المناطق  واألماكن األراض الموقع : 

 1نص عليها العقد تحديدا على اعتبارها جزءًا من الموقع يخرد أماكن أ
 أوللصــرف علــى أي أعمــال والمخصصــة  األتعــابفــ  خالصــة بــدل  المدرجــةالمبــالغ  أو: هــ  المبلــغ  االحتياطيــةالمبــالغ 

 األتعاب .ويحدد بند منفصل ألي منها ف  خالصه بدل  ,خدمات أخرد تحدد بالعقد 
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 ير الموظفين.األشخاص من غ اآلخرين :
الموظف الرسـم  أو المسـتخدم أو الممثـل أو الوكيـل لـدد صـاحب العمـل أو مـن يمثلـه صـاحب العمـل  : الموظف

 ويشمل ذل  العاملين لدد المؤسسات الحكومية والشركات الت  تساهم بها الحكومة.
رها المباشرة وغير المباشـرة وأي شـ ء ه  جميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غي : الدفعات األخرد

أو تم االتفاق على دفعها " اآلخرين" ويشمل ذل  التصريح علـى سـبيل المثـال ال  االستشاريذو قيمة مادية دفعها 
الحصر وصفًا مفصاًل لهذا الدفعات وسببها سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر مـن قبـل 

نـه، أو مـن قبـل استشـارييه أو نيابـًة عـنهم أو أي مـن مـوظفيهم أو وكالئهـم أو ممثلـيهم ، أو نيابًة ع االستشاري
وذلــ  فيمــا يتعلــق بالــدعوة إلــى تقــديم العــروض الخاصــة بتنفيــذ هــذا العقــد أو عمليــة المناقصــة / المــزاودة نفســها 

 . أو المفاوضات الت  تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذا فعالً  االستشاريواإلحالة على 
هـ  جميـع المبـالغ سـواء كانـت عمـوالت أو أتعـاب استشـارات أو أتعـاب وكـالء أو غيرهـا دفعـت بشـكل  : الدفعات الممنوعـة

مباشر أو غير مباشر أو أي ش ء ذو قيمة ماديـة أو الوعـود أو التعهـدات لـدفع مثـل هـذا المبـالغ أو تقـديم هـذا 
ذا كان ذل  تم من قبل االستشاري أو نيابًة عنـه أو مـن قبـل األشياء سواء مباشرًة أو بالواسطة وبغض النظرعما إ

استشــارييه مــن البــاطن أو نيابــًة عــنهم أو أي مــن مــوظفيهم ووكالئهــم أو ممثلــيهم والتــ  تــدفع إلــى أي "موظــف"  
ســواء تصــرف بصــفة رســمية أم ال، وذلــ  فيمــا يتعلــق بالــدعوة إلــى تقــديم العــروض الخاصــة بتنفيــذ هــذا العقــد أو 

أو المفاوضـات التـ  تجـري إلبـرام العقـد مـن أجـل  االستشـاريلمناقصـة / المـزاودة نفسـها أو اإلحالـة علـى عملية ا
 تنفيذا فعاًل.

ــرة العطــاءات الحكوميــة  ــدد دائ ــة ل ــب االستشــارية المؤهل ــين عــن المكات ــه مــن مهندســين ممثل ــة مكون ــدقيق : لجن ــة الت لجن
الجهــة صــاحبة  نلعامــة و اإلســكان ومنــدوب أو اكثــر عــوباالشــترا  مــع مهندســين مختصــين فــ  وزارة األشــغال ا

العالقة يتم تسميتهم وتكليفهم رسميًا بذل  بموجب كتاب رسم  من قبل معال  وزير األشغال العامة و اإلسـكان ، 
و تكون مهامها تدقيق الدراسات و التصاميم ووثائق العطاء ف  جميع مراحله , ويكون مكان اجتماعها ف  مبنـى 

 شغال العامة واإلسكان.وزارة األ
ــتم اســتبدال وزارة األشــغال العامــة     ــتم تــدقيقها فــ  الــوزارات و المؤسســات األخــرد في و بالنســبة للمشــاريع التــ  ي

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

  لعمل ف  نطاق العقد :وصف ا –(  2)  المادة
 النشاء:يشمل العمل على اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاءات التنفيذ         

بمســاحة ال تقــل عــن قصــر عــدل جــرش إعــداد وتقــديم الدراســات والتصــاميم ووثــائق عطــاء التنفيــذ إلنشــاء 
محافظــة /    جــرش( خــالل ابــو حنيفــة مـن أراضــ7( حــوض رقـم )01)علـى قطعــة األرض رقــم 2م (82111)

 الوظيفية. واالحتياجات ، وبحي  يوفر كافة المتطلبات جرش
 

كمــا ويشــمل العمــل إعــداد وتجهيــز كافــة المخططــات ووثــائق عطــاء التنفيــذ لئعمــال المعماريــة واإلنشــائية والكهربائيــة 
طفـاء الحريـق و  ( وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييفcolor-schemeوالميكانيكية شاملة الخطة اللونية ) أنظمة إنذار وا 

ونظام مراقبة الكاميرات ونظام اإلخالء الصوت  وأنظمة اإلنارة الكهربائية والحاسـوب باإلضـافة إلـى أعمـال الموقـع العـام 
ــات الميــاا وأعمــال الصــرف الصــح   ــف للســيارات باألعــداد الالزمــة وأســوار وغــرف للحراســة وخزان مــن ســاحات ومواق

ألي وتقرير األثـر البيئـ  والدراسـة المروريـة وكـل مـا هـو ضـروري إلنجـاز العمـل علـى أكمـل وتصريف مياا األمطار... 
 وجه.

  



15                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                

 جرش/ محافظة قصر عدل جرش تصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات إنشاء مبنى اعداد الدراسات وال

 

 :   والقانون المعتمدان اللغة –(  3)  المادة
 أنبـه ، إال انـه يجـوز  المتعلقـة، بما فـ  ذلـ  جميـع المراسـالت والشـروط  العربية باللغةكون العقد ي

ذا اإلنجليزيــة باللغــة الفنيــةمخططــات والتقــارير تكــون المواصــفات وجــداول الكميــات وال حــرر العقــد  وا 
  .هو المعتمد بالعربيةخالف على التفسير يكون النص   ووقع واإلنجليزية العربيةباللغتين 

 -أ

العقد عنـد التوقيـع عليـه  االمفعول على هذ النافذة األردنيةوالتعليمات  ةالقوانين واالنظم أحكامتسري 
 .تطبيق شروطهف   إليهاويرجع 

 

 - 

 الضرائب والرسوم  :  –(  0)  المادة
فيما يخص  المملكةوالتعليمات المعمول بها ف   ةلجميع القوانين واالنظم أطراف العقديخضع 

 1ورد نص خالفًا لذل  بالعقد  إذا إالالضرائب والرسوم 
1- 

 ةحسب القوانين واالنظمقبل توقيع العقد  والجامعةدفع رسوم طوابع الواردات  االستشاريعلى 
 1بذل  والمعمول بها  الخاصةوالتعليمات 

 

2- 

 : األداءكفالة حسن    -( 1) المادة
ضمانة  األداءيقدم لصاحب العمل كفالة حسن  أنوقبل توقيع العقد  ةبعد تبلغه قرار االحال االستشاريعلى 

وتكون  العقدمدة  على ثالثة أشهرولمدة تزيد وقيامه بكامل التزاماته بموجب العقد  الهندسيةلتقديمه الخدمات 
معتمدة رسميا"وحسب نموذج  ماليةمؤسسة  أوصادرا عن بن  المقبولة % من قيمة العقد 81بنسبة الكفالة
ذا(، 3الوارد ف  ملحق العقد رقم ) الكفالة فيحق لصاحب العمل تمديدها على حساب  الكفالةتمديد  األمرتطلب  وا 

عن  اإلفراجحسب متطلبات سير العمل، وعلى صاحب العمل  مماثلةر قابلة للتجديد لمدد لثالثة أشه االستشاري
 . االستشاريمن قبل  النهائية المقدمة المخالصة موافقته علىالكفالة بعد 

 
 : األداءمستود      -(6) المادة

المهنية وان  الممارسةتويات على أعلى مس المطلوبةألداء واجبـاته  ومواظبةببذل كل عناية  االستشارييلتزم  -أ 
فـ  مجـال اختصـاصه وخبـــرته، وان يعــلم صاحــب العمل بأسماء وخبرات  يستخدم األشخاص المؤهلين كالً 

 .  الهندسيةالمهندسين الذين سيقومون بتقديم الخدمات 
ذا المطلوبة فعلى  ةالدرجال يتفق و  لالستشاريالمهن  للكادر الفن   األداءما تحقق لصاحب العمل بأن مستود  وا 

 إذا لزم األمر جديدا فنيةيستخدم كوادر  أن االستشارييجب على و ، صاحب العمل إبالغ االستشاري بذل  خطيًا 
أن يأخذ ف  االعتبار  االستشاريلتصحيح الوضع وان يعيد تنظيم الفريق العامل بما يتفق وهذا المطلب . وعلى 

مـن يمثلــه ف  كل ما له عالقة بتقديم الخدمات  أوصاحب العمـل بها أو يطلالمالحظات الت  يوجهه بشأنهـا 
 العقد. اموضوع هذ الهندسية

بالمستود المطلوب فيعتبر ذل  تقصيرا"من جانبه ، ويحـق  الفنيةعن تقديم الخدمات  االستشاريتخلف  إذا –ب 
 إنذار، وذل  بعد  األخطاءير وتصحيح الكفيلة بتالف  التقص اإلجراءاتاتخاذ  الحالةلصاحـب العمـل فـ  هــذا 

 العقد. ا( من هذ82)  للمادةوفقا  اإلجراءات، وتتم  االستشاري
 : المطلوبة سريـان العقد ، المباشـرة ، تمديـد مدة العمل،  التأخـر ف   تقديم الخدمات  -(7المادة )

 ريقين.العقد بعد توقيعه من قبل الف اسريان مفعول العقد : يسري مفعول هذ -أ 
، ويتم ذل  بعد  االستشاري إلىبموجب كتاب خط  يوجهه صاحب العمل  المباشرةيحدد تاريي  : المباشرةتاريي  -ب 

من مباشرة العمل، ويتم تثبيت ذل  ف  محضر رسم  مبين  االستشاريمن الموقع تمكن  أجزاء أوتسليم الموقع 
من يفوضه  أولمحضر من قبل كل من صاحب العمل وجدت ، ويوقع ا إن أخردعوائق  وأيفيه جاهزية الموقع 

 .و االستشاري خطيا"
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 تمديد مدة العمل:                                                                             - ح
وكانت تل  الخدمات من النوع والقدر الذي يبرر  إضافية هندسيةقـام صاحب العمل بطلب خدمات  إذا  - 8 

جدت ظروف طارئة تؤثر على سير العمل، فعلى  أو مرحلة من مراحل المشروع أيدة عمل متمديد 
من  ةمرحل نتيجة لتمديد مدة أي العقدمدد مدة تو  االستشارييدرس الحالة مع  أنصاحب العمل 

 .األمورمراحل العمل  بما يتناسب مع هذا 
ف  المادة  إليه  جداول المراحل المشار من المقررة ف أطولاستغرق صاحب العمل فترات مراجعه  إذا  - 2

ف   االستشاري( الحقا، فانه يتم تمديد مدة العمل تبعا لذل   فيمــا عـدا مـا هو  ناجم عن تخلف 86)
بشكل يعود بالضرر على  المراجعةمهامه، وعلى صاحب العمـل مراعاة عدم  تمديد فترات  أداء

بدراسة الضرر الذي لحق  االستشاريا" على طلب خالف ذل  يقوم صاحب العمل بناءبو  االستشاري
 .لغايات التعويض المراجعة وذل جراء تمديد فترة  باالستشاري

      التأخيـــر :  -د
العقد ضمن  اف  هذ المطلوبةكامل الخدمات الهندسية  بإتمامبتنفيذ التزاماته  االستشاريلم يقم  إذا  – 8

 أن االستشاريعلى  فانتسليم المخططات ووثائق العطاء ، مدة العمل المحددة بالعقد ، وتأخر عن 
( عن كل يوم تأخير غير مبرر ويعتبر هذا المبلغ ) خمسة وسبعون دينارًا يقوم بدفع غرامة مقدارها 

ويحـق لصاحب ,لم يلحق  أومستحقا" لصاحب العمل سواء لحق به ضرر مادي من جراء التأخير 
قيمة محتجزاته . وألغراض تحديد  أوكفالته  أو االستشاريقاقات يحسم هذا المبلغ من استح أنالعمل 
 .كامل العقد والتأخير الحاصل عليه وليس لكل مرحله على حداليعتبر مجموع مدة العمل  الغرامة

 .المقبولة %( من قيمة العقد81) األعلىسقف حدا  للغرامةيحدد     -2

 : االستشاريواجبات  - (1) المادة
( المرفق 2) المحددة ف  الملحق رقم المرجعية األسسالواجبات المنصوص عليها ف   داءبأ االستشارييقوم 
 .و المعد من قبل صاحب العمل العقد ابهذ

 : الفرعيةالتنازل والعقود  -(0) المادة
 أي   استشاري فرع  القيام إلىيعهد  أن أوالعقد للغير  ايتنازل عن أي جزء من هذ أن لالستشاريال يحق   –أ   

العقد حيال أي تصرف من هذا  إلغاءويحق لصاحب العمل  وثائق العقدبأي جزء منه ما لم تنص على ذل  
 العقد. ا( من هذ82المادة) ألحكامالقبيل وفقا" 

من صاحب العمل على قيام أي استشاري  مسبقة موافقةالحصول على  االستشاريوف  جميع الحاالت على    -ب
استشاري فرع  مقترح من حي   أيم لصاحب العمل المعلومات المطلوبة عن يقد أنعليه و فرع  بأي عمل 

بينه وبين  يبرم، وان يقــدم كذل  عقد التكليف الفرع  الذي إلنجاز مثل هذا العمل مؤهالته وخبراته وكفاءته
طأ خ أيعن جميع الخدمات الهندسية ، وعن  كاملة مسؤوليةمسؤوال"  االستشاريالفرع  ويكون  االستشاري

   .مستخدميه أوالفرع   االستشاريتقصير ينجم عن عمـل  أو
   -: و فحوصات العناصر االنشائية تحريات استطالع الموقع   -(81) المادة

ما لم تنص الشروط الخاصة على خالف ذل  يتم التعاقد مع استشاري الستطالع الموقع  - أ
 الشروط التالية: بعقد مستقل بين صاحب العمل واستشاري استطالع الموقع حسب 

 يكون استشاري التربة مسؤوال" عن أداء مهامه مسؤولية  كاملة.  - 8   
تكون مهمة االستشاري )الفريق الثان  ف  هذا العقد( وضع وصف  العمل المطلوب للتحريات   - 2   

بة عمليات واالستطالع)مع مراعاة أحكام كود استطالع الموقع المعتمد( كما يقوم االستشاري أيضا بمراق
 التحري أثناء إجراءاها وتقييم  تقرير استشاري استطالع الموقع لصاحب العمل. 

أما إذا نصـت الشروط الخاصة على مسؤولية االستشاري عن دراسات وتحريات التربة عندها علـى االستشاري  -ب 
 اخذ موافقة الفريق األول المسبقة قبل التعاقد مع استشاري استطالع الموقع .
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  : اإلضافية واألعمالالتغييرات   -(88) المادة
 أومقدارها  أونوعها  أو الهندسيةتعديل يراا ضروريا" ف  برنامج الخدمات  أي طلب إجراءيحق لصاحب العمل  -أ 

وتحدد بدالت , العقد اعلى سريان هذ اإلضافات أو، وال تؤثر هذا التغييرات  إضافية هندسيةتقديم خدمات 
 باالتفاقعما ورد ف  العقد  وكذل  المدة الزمنية الالزمة عن زيادة قيمة العمل الناتجة ةاالضافي اللئعم األتعاب

والمراحل  لئعمالف  العقد  المحددة واألتعاب اإلضافية األعمالالتناسب مع طبيعة النسبة و بين الفريقين ب
ف  هذا  المشمولة األعمالكون طبيعة وف  الحالة الت  ت ، اننسبة الزيادة أو النقص مهما بلغت  المختلفة
العقد، فف   امن النوع الذي يتطلب تقديم خدمات تختلف عن تل  المشمولة ف  هذ ةاالضافي واألعمالالتغييرات 

المترتب على تل  التغييرات  األتعابعلى بدل  واالستشاريمثل هذا الحالة يتم االتفاق بين صاحب العمل 
 زمنية الالزمة.والمدة ال ةاالضافي واألعمال

و تثبيت  لقبل صاحب العم نه ملذل  بعد صدور األمر الخط  و  المطلوبة،ت ديالعلتابإجراء  شاريتم االستز ليو  -ب 
  بدل أتعاب مؤقت لالستشاري عن هذا التعديالت ولحين االتفاق على بدالت األتعاب بالشكل النهائ .

 
 :االستشاري  التقصير من جانب -( 82) المادة

             -العقد أي من الحاالت التالية: اتنفيذ هذ أثناءحصل  إذاعمله  أداءمقصرا" ف  االستشاري يعتبر    -أ( /82)
 .المطلوبةالعمل والواجبات وتقديم الخدمات  إنجازتأخير غير مبرر ف   أي – 8
 مهامه. أداء  ف أهمل أو الهندسية المهنةممارسة  وأعراف وأصولقدم عمال بمستود ال يتناسب  - 2
 ا(  من هذ6بالمادة ) المحددةمن مستخدميه العاملين مخالفا بذل  التعليمات  أيتخلف عن تغيير  - 3

 العقد.
 بدون موافقة صاحب العمل. إليه الموكولةجزء من المهام  أليقام بالتلزيم من الباطن  - 0
 للمشروع. ةلم يلتزم بتقديم عمل يلب  المتطلبات االساسي - 1
 مخالصة لصالح دائنيه. إلىأعسر أو أصبح غير ذي مالءة مالية، أو لجأ  – 6

  -التالية : اإلجراءاتالعقد بموجب  إنهاء أعالاأ( / 82من الحاالت المنصوص عليها ف   الفقرة ) أيولصاحب العمل ف  
  ( يوما" لتصويب المخالفة .28مع منحه مهلة لمدة )لالستشاري أول  إنذار": توجيه أوال 
ــتم توجيــه  االستشــاري للمخالفــةفــ  حالــة عــدم تصــويب  ثانيــا":  ــه  إنــذار، ي  ( يومــا"80) مــع منحــه مــدةثــان  ل

 لتصويب المخالفة.
 

األسباب  إلزالةجادة ومقنعة  إجراءاتاتخاذ  أوالثانية دون تصـويب للوضع  اإلنذارف  حالة مرور فترة  : ثالثـا"
 بإكمالأو جزء منها، ويقوم  األداءعقد ومصادرة كفالة حسن ال إنهاء، يحـق لصـاحـب العمل المخالفة

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

ويتم احتساب هذا الفروقات ,  إلنجاز المراحل المتبقية والكلفة الت  يتكبدها صاحب العمل عاباألتبــدالت 
 .المادة( من هذا /ب82بالفقرة ) هامن قبل اللجنة المنصوص علي

العقد  / ج ( إنهاء 82المنصوص عليها ف  الفقرة ) الخاصة  أويحق لصاحب العمل ف  الحاالت الطارئة  : رابعاً 
 .ون توجيه إنذارات, وتتم محاسبة االستشاري حسب ما ورد ف  الفقرة ثالثا أعالاو بدفورًا 
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 أوها أن هنا  نقص ئالعقد أو بعد انتها االمشمولة ف  هذ األعمالإذا تبــين لصاحب العمــل أثنــاء تنفـيذ  : /ب(82) 
عن قيمة عطاء التنفيذ وذل  قد ينجم عنه خطورة على المنشأ أو زيادة كبيرة ف  التكاليف  الدراسةخطأ ف  

مبينًا  واإلسكانالعامة  األشغالفعندها يقوم صاحب العمل بمخاطبة وزير  أجهزتهأو االستشاري بسبب تقصير 
  -من ذوي الخبرة واالختصاص على النحو التال : مسئوليتهويطلب تشكيل لجنة فنية لتحديد االستشاري تقصير 
 رئيسًا للجنة. – أو من يفوضه خطياً  يةمدير عام دائرة العطاءات الحكوم . 8
 .واإلسكانالعامة  األشغالمهندسًا مندوبًا عن وزارة  . 2
 مهندسًا مندوبًا عن نقابة المهندسين األردنيين.  .3
 مهندسًا مندوبًا عن هيئة المكاتب الهندسية ف  نقابة المهندسين األردنيين. . 0
 مهندسًا من ديوان المحاسبة. . 1

وزير  إلىا اللجنـة بـدراسـة كـافـة أبعـاد المشكلة واالتصال والتنسيق مع الجهات المعنية وترفع توصياتها تقـوم هـذ
، فــإذا كان قرارها باألكثرية أو باإلجماع بالنسبة لتقصير االستشاري محددة مسؤولية  واإلسكانالعامة  األشغال

ملزمًا االستشاري بمعالجة التقصير و محماًل إياا قرارا  والعيوب يصدر الوزير األخطاءعن  االستشاري ومسئوليته
  جميع التبعات المالية جراء ذل .

 / أ / رابعًا ( بما يل  : 82تحدد الحاالت الخاصة و الطارئة المنصوص عليها ف  الفقرة )  –/ج ( 82) 
8- 
2- 
3-                                   

 ا من قبل صاحب العمل بحسب خصوصية المشروع ف  حالة لزم ذل .تم تر  هذا البنود لتتم تعبئته   
 

 : العقد من قبل صاحب العمل إنهاء -(83)المادة 
 دفع أتعابمع  /أ(82ألسباب غير األسباب الواردة ف  المادة ) العقد إنهاءيحق لصاحب العمل ف  أي وقت  

بقة كاملة , و اعتبار أعمال المرحلة الت  تم إنهاء االستشاري عن األعمال المنجزة و الموافق عليها للمراحل السا
والت   المتبقيةالمراحل % من قيمة أعمال 81 العمل خاللها أنها منجزا و تدفع أتعابها كاملة , إضافة إلى نسبة

لم يبدأ االستشاري العمل بها, إال انه ال يحق لصاحب العمل أن ينه  العقد بموجب هذا المادة ليقوم بتنفيذها 
 .فسه أو من قبل استشاري آخر بن
 

 : االستشاريالعقد من قبل  إنهاء -(80)المادة 
 .العقد اتفاقية ( يوما من تاريخ توقيع03خهل ) المباشرة أمرلم يصدر صاحب العمل  إذا .أ

 ( يوما"من تاريي استحقاقها.61له بعد ) المستحقة بالدفعة االستشاري بإيفاءصاحب العمل  أخل .ب
 تعرض لضائقة اقتصادية تمنعه من االستمرار ف  تنفيذ العقد. أومل أعسر صاحب الع ج.

له خالل  المستحقةتسديد الدفعة  أو المباشرة أمر إصداريطالب صاحب العمل  أن االستشاريفعندها على 
ذا أعالا)ب(  ةالفقر أو  )أ( بالفقرة المحددةمن انتهاء المدد  أيامعشرة   أمر بإصدارلم يقم صاحب العمل  وا 

أو إذا اعسر صاحب العمل حسب  هذا ، أيامخالل العشرة  لالستشاري المستحقة الدفعة دأو تسدي لمباشرةا
 اإلخالل بالعقدتعويضه التعويض المناسب الناجم عن وطلب العقد  إنهاء لالستشاريفيحق  الفقرة )ج( أعالا

 .بموافقة الفريقين إالالعقد  اوال يعاد العمل بهذمن قبل صاحب العمل 
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 : مسؤوليات صاحب العمل -(81)المادة 
أنه غير ملـزم بتقديــم أي  إال،  االستشاري إلىتقديم المتطلبات األولية والمعلومات والوثائق المتوفرة لديه  -8

, على أن تتضمن دعوة العقد   الحصول عليها بموجب  االستشاري إلىمخططــات أو وثائــق يوكــل 
 .الوثائق المتوفرة لدد صاحب العمل العطاء بيان المعلومات و

 إلعدادمن مباشرة مهامه  االستشارييمكن  لأو بشكالمشروع بـكامل حدودا  موقع االستشاريتسليـم  -2
 التصاميم. أوالدراسات و/

ف  الحصول  االستشاري و ليساعد االستشاري تسمية مهـنـدس بخبـرة منـاسبة يمثـــله للتـنسـيــق بـيــنه وبين -3
 لى المعلومات المذكورة أعالا.ع

ألي من  واإلقامةالعمل  حأو تصاريلتسهيل مهامه ف  الحصول على تـصاريح الدخول  االستشاريمساعدة  -0
 الذين يتطلب عقد استخدامهم ذل . هموظفي

 .العقد ابالدفعات المستحقة له ف  المواعيد المحددة بموجب هذ االستشاريموافاة  -1
 العقد(.  ااتفق على غير ذل  بموجب هذ إذا" استطالع الموقع ) إال استشاريب "دفع بدل أتعا   -6

 : مراحل ومدد العمل  -(86) المادة
/أ( 8الجدول الزمن  المبين ف  الملحق رقم ) بإتباعوصاحب العمل كل حسب مسؤولياته   االستشارييلتزم  

المشمولة ف   لئعمال الهندسيةل  لتقديم الخدمات لهـذا الشروط ووفـقــا" للمراحل المنصوص عليها بهذا الجدو
علمًا أنه إذا قدم االستشاري أعمال أي مرحلة من المراحل بمستود غير مناسب ووردت عليها   العقد اهذ

تعديالت ومالحظات جوهرية  فتعتبر الفترة الالزمة لتعديل هذا المالحظات من المدة المقررة لالستشاري حسب 
ليه تعويضها ف  المراحل الالحقة ويجوز لصاحب العمل إذا ارتأد أن تل  المالحظات ال الجدول الزمن  وع

تسمح بالسير إلى المرحلة التالية أن يمنع االستشاري من السير  بالمرحلة التالية   حتى يتم إنجاز هذا 
ة وحسب ما ورد ف  المالحظات وتحتسب على االستشاري  غرامة تأخير إذا لم يتم تعويضها ف  المراحل الالحق

كما يجب على صاحب العمل تحديد المدة الت  سيقوم خاللها بمراجعة أعمال المراحل المختلفة  /د( ,7المادة )
والت  يعتبر بعد انقضائها أن أعمال هذا المراحل موافق عليها إذا لم يبلغ االستشاري بمالحظات صاحب العمل 

  خاللها.
 : األتعاببدل  -(87) المادة

العقد وذل   اف  هذ الواردة األعمالالتصاميم وتحضير وثائق العطاء لجميع  أتعاببدل  االستشارييتقاضى   -أ 
 ف  الملحق رقم )ا/ب( من هذا الشروط . المبينةبموجب النسب 

يومًا من تاريي تسليم شهادة  (31)خالل المرحلية  االستشارييدفع استحقاقات  أنيتعين على صاحب العمل  -ب 
يومًا من تاريي تسليمها بموجب شهادة دفع  يقدمها  (61)خالل فترة  النهائيةع وف  حال الدفعة الدف

ذا االستشاري تأخر صاحب العمل عن صرف الدفعات المستحقة خالل الفترات المنوا عنها  إلى صاحب العمل وا 
ذل  عن جميع المبالغ غير عنها و  القانونيةالفائدة  االستشاري إلىيدفع  أنف  هذا الفقرة ، يترتب عليه 

 المدفوعة اعتبارًا من انتهاء المهلة المحددة لدفعها .
 

 :تدريب موظف  صاحب العمل – (81)  المادة
 أعمالللتدريب على  االستشاريبجهاز  وإلحاقهميحق لصاحب العمل انتداب عدد مناسب من مستخدميه 

 العمل بدفع رواتبهم ومستحقاتهم. وفق برنامج يتفق عليه بين الطرفين ويقوم صاحب الدراسات
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 : و االستشاريتسوية الخالفات بين صاحب العمل  –( 80) المادة
 -:التاليةالعقد يتم البت به بأحد الطرق  اخالف ينشأ عن هذ أوأي نزاع 

 -: الودية التسوية  -( 8 /80)
فعلى الفريق   الوديةالتسوية من أي من الفريقين برغبته ف  تسوية الخالف عن طريق  إشعارصدر  إذا   -أ

بقبول  اإلشعارموجه  إلىيرسل ردا خطيا"  أن اإلشعار( يوما" من تاريي تسلمه 80اآلخر خالل مدة )
 رفضها . أو الودية التسوية إلىالدعوة 

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

كأن لم يكن ،  الودية التسويةمن هذا الفقرة ، يعتبر طلب  ) أ ( ( يوما" المبينة ف  البند80مدة الـ )
 التحكيم . إجراءاتوألي من الفريقين ف  هذا الحالة المباشرة ف  

وفقا" لما  من ذوي الخبرة ف  نفس مجال أعمال هذا العقد موفق واحد أو اكثر الوديةلتسوية يتولى ا -د
ذايتفق عليه الفريقان،  الموفقين يجوز لهما أن يتفقا على أن يقوم أو لم يتفقا على اسم الموفق  وا 

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

 إلى، وعلى الموفق أن يساعد الفريقين ف  التوصل  أخرد أدلةومستندات ووثائق وأي  وأسبابووقائع 
والنزاهة  الموضوعية بمبادئتسوية الخالف وديا" بأسلوب يتسم باالستقالل والحياد ، وان يسترشد 

 والعدالة .
بما ف  ذل  اتفاق التسوية ،  الوديةالتسوية  بإجراءاتن والموفق االحتفاظ بسرية ما يتعلق على الفريقي -و

 التنفيذ والتطبيق . ألغراضحيثما يكون نشرا ضروريا"  إال
االتفاق وتوقيعه ويصبح اتفاق  بإعداداتفاق لتسوية الخالف وديا" ، فيقوما  إلىتوصل الفريقان  إذا -ز

 1 يعه من الفريقين ملزما" لهمابعد توق الوديةالتسوية 
( يومًا على قبول الطرفين 31أو بمرور ) بتوقيع الفريقين على االتفاق ، الودية التسوية إجراءاتتنته    -ح 

ــى الموفــق , ــاق عل ــتم االتف ــم ي ــة ول ــإجراءات للتســوية الودي ــاريي 61بمــرور)  أو للســير ب ( يومــا" مــن ت
خطــ  يصــدر عــن  بإشــعاراتفــاق تســويه أو  إلــىن التوصــل االتفــاق علــى الموفــق أو تــاريي تعيينــه دو

خطـ  يصـدر  بإشـعار، أو  الوديـة التسـويةالموفق يبين فيه انه ال يوجد مـا يسـوغ االسـتمرار فـ  جهـود 
وفـ  جميـع  الودية التسوية إجراءات بإنهاءالفريق اآلخر والى الموفق  إلى أحدهماعن  أوعن الفريقين 

 أثنـاءمن وقائع وبينات ف  موضـوع الخـالف  إليهتقريرا" بجميع ما توصل  يقدم أنالحاالت على الموفق 
 الفريقين مع محاضر جلسات التوفيق . إلىقيامه بعمل الموفق وتسليمه 

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

 ـــمتحكيـــال –( 2/ 80)
تسوية  إلىاللجوء  يتمفعندئذ  أعالا (8-80المادة ) ألحكامتسوية ودية وفقا"  إلىف  حالة عدم التوصل  

 الساري المفعول. األردن الخالف بأسلوب التحكيم بموجب قانون التحكيم 
 

 -: تعديل التشريعات -(21)المادة 
 أورسوم  أي ضنتيجة لتعديل التشريعات أو لفر ة الدولة يترتب عليه دفعها لخزين إضافيةمبالغ  أي لالستشارييدفع  -أ

 عروض المناقصات . إيداعضرائب جديدة بعد موعد 
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عروض  إيداعبعد موعد  أعالابالفقرة)أ(  المذكورةمن الرسوم والضرائب  أيجرد تخفيض رسم  على  إذا أما - ب
 .االستشاريحقاقات حسم تل  التخفيضات من است األولالمناقصات، فعندها يحق للفريق 

 
 : ةالعدلي اإلخطارات -(28) المادة

القانونية وتعتبر أي  أوالعقدية  هماحق من حقوق  أيبين الفريقين لممارستهما  ةاالخطارات العدليال حاجة لتبادل 
اخطار عدل  ف  جميع  بمثابةالمثبت بهذا العقد على عنوانه  اآلخرللفريق فريق  أيمرسلة من رسالة مسجلة 

 . ألحوالا
 : عامه أحكام -(22) المادة

المفعول عند  الساريةااللتزام بمتطلبات الكودات  االستشاري أن يراع  أحكام التنظيم لمنطقة المشروع وعلى   -أ  
  , و الحصول على موافقة الجهات المعنية والتراخيص الالزمة للمشروع.بالعمل المباشرة

 تصاميم المشروع. إعدادج المتطلبـات والكلفة المقدرة عند يتقيـد ببرنامـ أن االستشاريعلى   -ب
 جميـع المخططات ووثائـق العطاء والمعلومات المتـعلقة بهذا المشروع ه  مل   لصاحب العمل وال يحق إن -جـ

 بعد  موافقة صاحب العمل الخطية على ذل   إال األشكالالتصرف بهــا بــأي شكــل من  لالستشاري
المخططات  إعدادف  وثائق العطاء  سواء ف  مرحلة  أونـقص ف  المخططات  أوـف أي خطـأ اكتش إذا  -د 

تصحيح الخطأ أو استكمال النقص  بصورة  االستشاريوالوثائق أو ف  مرحلة التنفيذ الفعل  للمشروع ،  فعلى 
 عاجلة وبدون مقابل .

 . الثانيةو/ أو    األولى لةالمرحيـقوم بعـرض عام للدراسات ف   أن االستشارييلتـزم   -هـ
 إعدادعنـد  المحلية ما أمكن الصناعيةالتقـيد بالنـص علـى استـعمال المواد والمنتجات  االستشارييجـب علـى   -و  

, و ف   المنتجات بشكل مطابق للمواصفات أووثائـق العطـاء ف  جمـيع الحاالت الـت  تتوفر فيها تل  المواد 
المشاريع الت  تحتاج الستعمال مواد مستوردة فعلى صاحب العمل اخذ الموافقات المسبقة على استخدام هذا 

 . المواد و النص عليها ف  وثائق العقد
العقد جزءا" منه وال تؤخذ ف  االعتبار لدد تفسير شروط العقد أو  اف  هذ الواردةال تشكل العناوين  -العناوين : -ز

 . مضمونها
 . القرينةالجمع والعكس بالعكس وفقا" لمقتضى  إلىتنصرف صيغة المفرد  -المفرد والجمع: -ح 
 النحو التال  :  ىالمختلفة عليصدر صاحب العمل موافقته أو عدم موافقته على مراحل العمل  -ط

 الموافقة دون أية شروط . -8
شريطة تنفيذ هذا  التالية للمرحلةقال باالنت لالستشاريبمالحظات تسمح  مقرونةموافقة مشروطة  -2

 المرحلةيتم احتجاز نسبه من مستحـقـات الـدفـعة لهذا  الحالةوف  هذا  التالية المرحلةالمالحظات ف  
على  المرحلةلهـذا  المستحقة الدفعةمـن قيـمـة  %81نسـبتها عـن تزيدال  المطلوبةلحين تنـفيذ المالحظات 

 المرحلة الت  تليها . أعمالعند استكمال المالحظات ضمن  أن يـتـم دفع هذا المحتجزات
 . ضتبرر الرفالت   الكافية األسبابمع بيان  المرحلةعلى  الموافقةعدم  -3

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

( المتعلقة بالوضع المؤسس  ورؤساء  3، 2،  8المحل  تعبئة الجداول المرفقة ) االستشارييطلب من   - 
هذا الجداول يكون العرض المقدم منه معرضا" االختصاص ومساعديـهم وحجـم االلتزام وكل من ال يقوم بتعبئة 

 للرفض .
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والوثائق المقدمة من يحق لصاحب العمل التأكد بالطريقة الت  يراها مناسبة من صحة ودقة  المعلومات   -م
 .االستشاري

بما األردنيين نقابة المهندسين  وزارة األشغال العامة و اإلسكان و االلتزام بالتعليمات الصادرة عن االستشاريعلى  -ن 
 والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وخالفها  اإلنشائية باألعماليتعلق 

المشرف وفقا" لما ورد ف   المواد   أودس المصمم و/تكون المسؤولية المدنية والقانونية للمهن  -ص
 ابغض النظر عن ما يرد ف  هذ 8076( لسنة 03رقم) األردن ( من القانون المدن  701(،)710(،)711)

 الخصوص .بهذا العقد  
من قبل نقابة المهندسين  العقدموضوع  عالخاصة بالمشرو يقوم بتصديق جميع المخططات  أنعلى االستشاري  -ع

 النقابية المترتبة على هذا المشروع.  وان يقدم لصاحب العمل ما يثبت قيامه بدفع الرسوم ألردنيينا
 : لممنوعةالدفعات ا -ف

( بأنه لم يقم بدفع أو يعد بدفع أي من " 6وتعهد للفريق األول ف  الملحق رقم ) االستشاريلقد صرح  -8
أو  االستشاريبغض النظر عما إذا كان ذل  قد تم من قبل الدفعات الممنوعة " سواء مباشرًة أو بالواسطة ، و 

نيابًة عنه أو من قبل استشارييه من الباطن أو نيابًة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى 
الفريق األول ، ويشمل ذل  على سبيل المثال ال الحصر أي "موظف" بغض النظر عما إذا كان يتصرف 

وذل  فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية  بصفة رسمية أم ال،
أو المفاوضات الت  تجري إلبرام العقد أو من أجل  االستشاريالمناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على 

 تنفيذا فعاًل.
يم مثل هذا الدفعات سواًء بأن ال يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقد االستشاريكما ويتعهد 

نفسه أو استشارييه من الباطن أو أي من  االستشاريمباشرًة أو بالواسطة وسواًء أكان ذل  من قبل 
موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أي "موظف" فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديدا أو تمديدا أو 

 تنفيذا. 
( أن يتخذ أيًا من اإلجراءات 8ف/خالفة أو إخالل بأحكام الفقرة )يحق للفريق األول ف  حال حدو  أي م - 2

 التالية أو جميعها وذل  بمحض حريته واختيارا:
 /أ( من العقد.82أن ينه  هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )  -أ
فعات بموجب هذا العقد مبلغًا يساوي )ضعف ( مبلغ الد لالستشاريأن يخصم من المبالغ المستحقة  -ب     

 الممنوعة.
بأن يدفع إلى الفريق األول وعلى الفور مبلغــًا يساوي )ضعف ( مبلغ الدفعات  االستشاريأن يطالب  -ج

بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية  االستشاريالممنوعة ويقر 
قان بأن مجموع المبالغ الت  يحق ( أدناا ،يصرح الفري0ف/مع مراعاة الفقرة ) لمثل هذا المطالبة

( لن يتجاوز )ضعف ( مجموع مبالغ الدفعات 2ف/للفريق األول تقاضيها بموجب هذا الفقرة )
 الممنوعة.

على أن يضمن جميع االتفاقيات الت  يبرمها مع االستشاريين من الباطن أو  االستشارييوافق  - 3
( أعالا ) على 2ف/( و)8ف/  الواردة ف  الفقرات )المجهزين ،فيما يخص هذا العقد موادًا مماثلة لتل

أن ال تقل هذا المواد ف  شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما ( ، شريطة أن تنص هذا المواد 
صراحة على حق الفريق األول بتنفيذ أحكام هذا المواد مباشرة بحق أي من هؤالء االستشاريين من 

أن يزود الفريق األول على الفور بنسي كاملة ومطابقة  ستشارياالالباطن أو المجهزين. كما يتعهد 
 ألصل هذا االتفاقيات بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذا المواد.

ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعالا يضف  صفة المشروعية على أي من الدفعات   -0
النافذة تمنعها، وأن حقوق الفريق األول المنصوص عليها ف   الممنوعة إذا كانت القوانين واألنظمة
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أو أي طرف  االستشاريالمادة  أعالا  ه  باإلضافة إلى أي حقوق أخرد قد تترتب للفريق األول تجاا 
 آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة ف  المملكة.

 تى بعد إنهاء هذا العقد.يبقى نص المادة أعالا بجميع فقراتها ساريًا ويتم العمل به ح  -1
 

 
 -:األخرد الدفعات  -س 

( المرفـق بهـذا العقـد بجميــع " الـدفعات األخـرد" والتـ  دفعهـا أو تــم 1فـ  الملحــق رقـم) االستشـاريلقـد صـرح  -8
تقــديم وصــفًا مفصــاًل لهــذا الــدفعات األخــرد وســببها  االستشــارياالتفــاق علــى دفعهــا إلــى " اآلخــرين "، وعلــى 

أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبله أو نيابة عنه ، أو مـن قبـل استشـارييه سواء تم دفعها 
من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ، وذل  فيما يتعلق بالـدعوة إلـى تقـديم 

أو  االستشــاريعلــى  العــروض الخاصــة بتنفيــذ هــذا العقــد أو عمليــة المناقصــة / المــزاودة نفســها أو اإلحالــة
 المفاوضات الت  تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذا فعاًل.

بأن يقدم تصريحًا خطيًا إلى الفريـق األول علـى الفـور عـن وجـود أي دفعـات أخـرد بمـا  االستشاريكما يتعهد 
أو تــاريي فــ  ذلــ  علــى ســبيل المثــال وصــفًا مفصــاًل لســبب هــذا الــدفعات األخــرد وذلــ  بتــاريي قيامــه بالــدفع 

 1 إلزامه بالدفع أيهما يحد 
( مـن هـذا المـادة أن يتخـذ أيـًا 8س/يحق للفريق األول ف  حال حـدو  أي مخالفـة أو إخـالل بأحكـام الفقـرة ) -2

 من اإلجراءات التالية أو جميعها وذل  بمحض حريته واختيارا:
 /أ( من العقد.82أن ينه  هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ) -أ 
بموجــب هــذا العقــد مبلغــًا يســاوي )ضــعف ( مبلــغ الــدفعات  لالستشــارين يخصــم مــن المبــالغ المســتحقة أ -ب

 الممنوعة.
) ضــعف ( مبلــغ الــدفعات  بــأن يــدفع إلــى الفريــق األول وعلــى الفــور مبلغــًا يســاوي االستشــاريأن يطالــب  -ج

ى االسـتجابة الفوريـة لمثـل األخرد ويقر االستشـاري بموجـب هـذا البنـد بموافقتـه غيـر القابلـة للـنقض علـ
( أدنـاا ، يصـرح الفريقـان بـأن مجمـوع المبـالغ التـ  يحـق للفريـق 0س/هذا المطالبة.مع مراعـاة الفقـرة )

 ( لن يتجاوز ) ضعف ( مجموع مبالغ الدفعات األخرد.2س/األول تقاضيها بموجب هذا الفقرة )
ها مع االستشـاريين مـن البـاطن أو المجهـزين ، على أن يضمن جميع االتفاقيات الت  يبرم االستشارييوافق  -3

( أعـالا  )علـى أن ال تقـل هـذا 2س/( و)8س/فيما يخص هذا العقد موادًا مماثلـة لتلـ  الـواردة فـ  الفقـرات )
المواد فـ  شـدتها عـن نصـوص الفقـرتين المشـار إليهمـا ( ، شـريطة أن تـنص هـذا المـواد صـراحة علـى حـق 

المـواد مباشـرة بحـق أي مـن هـؤالء االستشـاريين مـن البـاطن أو المجهـزين . الفريق األول بتنفيذ أحكـام هـذا 
أن يزود الفريق األول على الفور بنسـي كاملـة ومطابقـة ألصـل هـذا االتفاقيـات بمجــرد  االستشاريكما يتعهد 

 التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذا المواد.
أعالا يضف  صفة المشروعية علـى أي مـن الـدفعات األخـرد  ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة -0

إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأن حقوق الفريق األول المنصوص عليها ف  المـادة أعـالا هـ  
أو أي طـرف آخـر بموجـب القـوانين  االستشـاريباإلضافة إلـى أي حقـوق أخـرد قـد تترتـب للفريـق األول تجـاا 

 ذة ف  المملكة.واألنظمة الناف
 يبقى نص المادة أعالا بجميع فقراتها ساريًا ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد. -1
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 :  المخالصة إقرار –( 23) المادة

كشف  أنيثبت فيه  مخالصة إقراريعط  صاحب العمل  أنحال تقديمه لكشف الدفعة النهائية  االستشاريعلى 
ال يسري  أنة الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة له بموجب العقد ، ويشترط الدفعة النهائية يشكل التسوي

 للمبالغ المستحقة له بموجب هذا الدفعة . االستشاريبعد قبض  إال المخالصة إقرارمفعول 
 
 

 : اإلشعارات –( 20) المادة
 إلى بإبالغها االستشاريالت  يقوم  وتل  االستشاري إلىوالمـراسالت الت  يصدرها صاحب العمل  اإلشعاراتتبلغ 

 بإرسالها أولدد المكتب الرئيس  لكل فريق منهما ،  بإيداعها أوبالبريد المسجل  إماالعقد  ألحكامصاحب العمل وفقا 
 أي عنوان آخر يعينه كل فريق لهـذا الغاية ويتم تحديدا تاليا إلى

 ..................................................عنوان صاحب العمــل : ....................
 : ..................................................................... االستشاريعنوان           
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 /أ (8ملحق رقم )  /قصر عدل جرش 

 الجدول الزمن  لمراحل الدراسات والمدد المحددا النجازها
 

   
      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظة:
 دلة ألي مرحلة ولم يتم تعديلها سيتم رفض المرحلة.ف  حال تكرار نفس المالحظة عند تقديم األعمال المع -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المرحله البيــــــــــــــــــــــان يوم تقويم 
 االولى تبدأ من تاريي أمر المباشرا بالعمل ولغاية انجاز المطلوب ف  المرحله االولى. - ( يوماً 31)
 مراجعة وتقييم اعمال المرحله األولى من قبل صاحب العمل. - أيام( 81)
وتشمل اجراء  الولىمل الخطيه على اعمال المرحله اتبدأ من تاريي موافقة صاحب الع -أ يوماً  (31)

وتقديم نسختين من مسودة  الولىالتعديالت الت  يطلبها صاحب العمل على المرحله ا
 .(Draft-Final)الوثائق النهائية 

 الثانية
 

 مراجعة مسودة الوثائق النهائية من قبل صاحب العمل. -ب ايام(81 )
 الثالثة لعطاء وبالنسي المطلوبهتقديم كافة وثائق ا أيام(  1)
 الخالصه مدة العمل لالستشاري.  -  ( يوم71)
  مدة المراجعة لصاحب العمل. -    يوماً   (21)
  مدة االتفاقيه شامله مراجعات صاحب العمل. - ( يوماً 01)
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 / ب ( 8ملحق رقم ) 
 
 بدالت األتعاب  -أ

 تدفع بدالت أتعاب التصاميم و تحضير وثائق العطاء وفقًا لما يل  :
 (% من قيمة العطاء بعد قبول أعمال المرحلة األولى من قبل صاحب العمل . 21)   .8

 من قبل صاحب العمل. لثانيةطاء تدفع بعد قبول أعمال المرحلة امن قيمة الع% (11)  .2

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

 لمترتبة على هذا العطاء .تسديدا للرسوم النقابية ا
 اسبـــق . أيهمابعد مرور ثالثة اشهر على تقديم جميع وثائق العطاء  أو التنفيذ بعـد طـرح عطــاء  (2%) .0

 
% من قيمة العطاء وذل  للعطاءات الت  تزيد قيمتها عن 81تعادل لالستشاري يقوم صاحب العمل بدفع سلفة  -ب 

 -التالية : باإلجراءات تشارياالسدينار ، شريطة قيام  ألفخمسين 
 . والجامعةدفع رسوم الطوابع  -1
 . األداءتقديم كفالة حسن   -2
 . أعالا(2، 8المنصوص عليها ف  البنود ) اإلجراءاتتوقيع العقد الخاص بالمشروع بعد استكمال   -3
 تقديم طلب السلفة .  -4
 تقديم كفالة السلفة حسب نموذج الكفالة المرفق .  -5

 
   -على النحو التال  : االستشاريلفة من يتم استرداد الس -ج
وفـ  حـال عـدم الـتمكن مـن اسـترداد  االستشـاري , الت  يقـدمها على أقساط متساوية من دفعات المراحل تسدد السلفة   

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

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

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

…………………………………….……………………………………………………………… 
 …………………………………………فقط  أردنيابمبــلغ:  )                              ( دينارًا 

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

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

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

 
طلب خط  منكم ، وذل  بصرف النظر عن  أولند الرصيد المستحق منه ع أو أعالاوأننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور 

 .االستشاريتحفظ يبديه  أوأي اعتراض 
 

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

 
 

 ............……………..………توقيـع الكفيل/ مصرف:        
 ………………………………المفوض :                                                  
 ………………..................التاريي :                                                   
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 (2رقم ) العقدملحق 

  مراحل الدراسات والتصميم أثناء االستشاريواجبات  أ.
 بهـــا المتعلقـــة الهندســـيةيقـــوم بإعـــداد الدراســـات والتصـــاميم وتقـــديم الخـــدمات  أن االستشـــارييتعـــين علـــى  : أوال

 التال  :جميع المراحل على النحو  ف 
   ابراز المشروع كمبنى حضاري متميـز بذاتـة ومنسـجم مـع البيئـة المحليـة والبيئـة المحيطـة مـن حيـ  النـواح

 الجمالية والعمرانية والحضرية.

  فير الخصوصـــية والتميـــز فـــ  تصـــميم المبنـــى وبمـــا يلبـــ  خدمـــة احتياجـــات مســـتخدم  المبنـــى والـــزوار تـــو
 والمراجعين.

  التقيد الكامل باحكام التنظيم. 

 . االلتزام والتقيد بتصميم المبنى وفقًا للمتطلبات الواردة ف  دليل المبان  الخضراء األردن 
 
  –ولى اآل ةالمرحل

 -لئتفاقيه على ان تشمل ما يلى: الخاصةالشروط  ف  المرحلةتحدد أعمال هذا 
الحصول على المعلومات الالزمه العداد الدراسات والتصاميم من جميع الجهات من مسؤولية االستشاري  .أ 

من حي  تثبيت حدود االرض والحصول على الوثائق الرسمية الخاصة بقطع االراض   المعنيه بالموضوع
لخاصة بمنطقة المشروع والمعلومات األساسية المتعلقة بالخدمات والبنية والحصول على أحكام التنظيم ا

 التحتية وكل ما يلزم التمام العمل حسب األصول. 

سم( مع تثبيت زوايا الحدود  11إعداد وتقديم المخطط الطبوغراف  لموقع المشروع بفترة كونتورية ال تتجاوز ) .ب 
 ب الطرق المحيطة بالموقع.ونقاط المرجع بكتل خرسانية ثابتة وبيان مناسي

( ف  الموقع العام وتقديم مخطط الرفع المساح  على نسخة grid 5mإعداد وتقديم مخطط يوضح الشبكية ) .ج 
 لغايات التدقيق. (C.D)الكترونية 

جمع المعلومات وتحليلها وتحديد متطلبات المشروع والمساحات المطلوبة للفعاليات المختلفة بالتنسيق مع  .د 
 ب العمل.المال  وصاح

وذل  لمبنى قصر العدل يتماشى مع الهيكل التنظيم  إعداد وتقديم متطلبات ومكونات المشروع وبما  .ه 
 .وزارة العدلبالتنسيق مع مندوب  هذا الوزارة ومندوب  

 ضمن قطعة األرض المقترحة للمخطط النموذج  لمبان  قصر العدل (Conceptتقديم الفكرة المعمارية ) .و 
بينها باإلضافة إلى التوزيعات والمداخل والمخارج ئيسية للمشروع والعالقات الوظيفية لكتل الر ا اً موضح

 . الوظيفية وبما يضمن ترابط العمل بين كافة المديريات ويحقق المرونة ف  التصميم
صر المكونه للمشروع ايشمل برنامجا متكامال يتضمن الخدمات الالزمه للعن نسي( 3) عداد )تقرير تصورد(إ .ز 

 -ود على ما يلى:ويحت

 وصف موجز لطبيعة المشروع وعناصرا وعالقاته الوظيفيه -8
 .تقرير المساحات الالزمه لكل عنصر والمساحه الكليه -2
 المختلفة.مخطط هيكلى يبين عناصر المشروع وتقديم عداد إ -3

 .نسي(  3) 8/211تقديم المخططات المعماريه لمبانى المشروع وبمقياس رسم  -0
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( تـاريي  63/8/10216)ل  وزير االشغال العامة واالســكان الـــــوارد بموجــب كتــابه رقــم معـا بتعميم االلتزام -1
 وكمايل  : 2/82/2180
ارفاق ما يؤكد قيامكم بالمتابعة الفعلية والحقيقية والحضور الميدان  كـل مـن اعمـال الخـدمات الهندسـية  -8

للمتطلبــات الهندســية والكــودات واصــول  وخــدمات اســتطالع الموقــع لضــمان القيــام بتلــ  االعمــال وفقــاً 
 مزاولة المهنة .

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

 )لغايات التأهيل أو التراخيص أو التوسعة أو ما يلزم ...(. ( لهاasbuiltدراسة المبان  القائمة وتقديم مخططات ) -6
 .نسي(  3) 8/211يه لمبانى المشروع وبمقياس رسم تقديم المخططات المعمار  -7
 دراسة االنظمة الكهروميكانيكية الخاصة بالمبان  القائمة وربطها مع االنظمة ف  االضافات. -1
تقــديم وصــف لئنظمــه االنشــائيه والكهروميكانيكيــه المنــود تفصــيلها فــى المراحــل الالحقــه والمــواد المقتــرح  -0

 استعمالها فى البناء
الخاصة بالبنية التحتية مثل توزيع المياة , الصرف الصح  , تصريف مياا األمطـار ,  لئنظمهتقديم وصف  -81

 شبكات تزويد بالكهرباء واالتصاالت، وأي أنضمه أخرد بحاجة إليها 
وتقديم تقرير فحـص التربـة موقعـًا واجراء الفحوصات  والفحص االنشائ  عمل برنامج الجراء فحوصات التربه -88

 .كل من مندوب مديرية االبنية ومديرية التربية المعنيةمن االستشاري و 
 1نسي( 3)شاماًل الكلفة التقديريةتقديم تقرير المرحله  -82
تقديم صور فوتوغرافية لكافة العناصر ف  الموقع )أشـجار, أعمـدة كهربـاء, حفـر تجميعيـة , أسـوار , مبـان   -83

 قائمة , عبارة مياة, قناة تصريف ... (.
 لمشاريع.دراسة بيئية لموقع ا -80
 

 عمـ بالتنسـيقذا تطلبت ظروف العمل متطلبـات خاصـه ولـم تـرد ضـمن الواجبـات فعلـى صـاحب العمـل و إ –مالحظة: 
بمــا فــى ذلــ  نــوع المخططــات والدراســات المطلوبــه  يهــذا المتطلبــات وواجبــات االستشــار  تحديــدالمالــ  

 واضافتها الى واجبات االستشارد.
 -  نيةالمرحله الثا

 االولىت التى يطلبها صاحب العمل على اعمال المرحله اجراء التعديال .8
)موقع عام بمقياس رسم مناسب,مساقط  للمبانى المعماريةلمخططات اوتقديم  اعداد .2

،كافة التفاصيل المعمارية الالزمة للمشروع ولكافة  أفقية,مقاطع,واجهات,تفاصيل معمارية للمقاطع الرئيسية
 1( نسي 3) 8/811يم الداخل  والتأثي  بمقياس رســـم أعمال التصمولكافة   (اعمال المشروع

نيكية مع االلتزام بتقديم كافة التفاصيل الالزمة تقديم المخططات  التفصيلية االنشائية  والكهربائية والميكا  .3
 )نسختان( 8/811ولكافة االختصاصات بمقياس رســــم 

وزيع المياة , الصرف الصح  , تصريف مياا المخططات التفصيلية الخاصة بالبنية التحتية مثل تتقديم   .0
 مه أخرد بحاجة إليها .ظاألمطار , وأي أن

اإلنشائية والكهروميكانيكية والمخططات المعمارية ) موقع يقوم المستشار بتقديم نسختين من المخططات  .1
الى مديرية  (وكافة التفاصيل الالزمة عام,مساقط أفقية,مقاطع,واجهات,تفاصيل معمارية للمقاطع الرئيسية

ليتم اعتمادها والتأكد من مطابقتها لمتطلباتهم  من أجل الحصول على الموافقة المبدئية الدفاع المدنى العام
 أصوليا.
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يقوم المستشار بمراجعة الجهات التنظيمية والحصول على الموافقات المبدئية على الترخيص من الجهات  .6
 المعنية ) أمانة عمان , البلدية ( .

ووثائق العطاء  والمواصفات الدراسات والتصاميم النهائيه لجميع االعمال وجداول الكميات قديموت انجاز .7
بما ف  ذل  تقديم مذكرة الحسابات التفصيلية  الملحق ااالخرد المطلوبه وحسب التفاصيل المبينه الحقا فى هذ

 1نسي( 3)صاحب العمل واقرارهاهذا المرحله للمراجعه من قبل  أعمالتقديم لبنود كميات العطاء وبحي  يتم 
 (Draft Finalمن مسودة الوثائق النهائيه )(نسي 3)تقديم  .1
من تاريي تقديمها يوم ( 3يقوم صاحب العمل بتدقيق مسودة وثائق العطاء النهائيه خالل مدة أقصاها )  .0

 خطيا بمالحظاته حولها. االستشاريوابالغ 
 : لثةالثاالمرحله 

 -مع التقرير النهائى باالعداد التاليه:النهائية عطاء مرحلة تسليم كافة وثائق ال
 .( نسخه من دفاتر الشروط والمواصفات وجداول الكميات21)-8 
 .بالحجم العاددبما فيها التفاصيل المعمارية ( نسخه من كافة المخططات 21)-2 
 .(A3من التفاصيل المعماريه الخاصه بالمشروع بحجم ) سي( ن1)-3 
 .ا من المخططات( نسي مصغر 1)-0 
 النسخه الشفافه االصليه للمخططات مع عمل الالزم لها.-1 
 .نسخه مسعرا من جداول الكميات -6         
 تضمنا المساحات النهائية للمشروع والكلفة التقديرية للتنفيذ    م التقرير النهائى لهذا المرحله-7 
( ,جداول PDF,المطلوبة)مخططات )اوتوكاد األعماللكافة  (C.D.االلكترونيه )( نسي من األقراص 1تقديم )-1       
كل نسخة لدد صاحب العمل. المعتمدةوالبرامج  األجهزةبحي  تتناسب مع , word)شروط )  مواصفات, اكسيل(,كميات)

 اللغة المستخدمة. fontف  علبة صلبة و مطبوع على الغالف :المحتويات و 
بحجم لوحة مناسب او اكثر وبحي  يضم التفاق مع المهندس المتابع ( )با الحد المشاريع (Poster)تقديم  -0

 مايل  :

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

 .نظور للواجهات الرئيسية والمداخلم -ب      
 .نظور داخل  لفراغ مهم ف  المشروعم -ج     
 ./ او مقاطع لتوضيح فكرة المشروع مساقط افقية و -د    
المساقط الرئيسية والواجهات الرئيسية وبحي  يتم اخذ موافقة المهندس المتابع المسبقة قبل          -هـ   

  (.C.D)خة الكترونية الطباعة والتقديم وعلى ان يتم تسليمها مطبوعة على ورق مقود ونس
الجهات المديرية العامة للدفاع المدن  و مصدقة ومختومة من نقابة المهندسين االردنيين و (نسي  6 )   -81

وان   (C.D)لتل  المخططات المصدقة على قرص الكترون    (scanner)وكذل  تقديم صورة الكترونية المعنية 
ح . مع تزويد الوزارة برقم المعاملة الخاصة بالمشروع لدد رسوم التصديق من ضمن اعمال العطاء موضوع الب

 .والمديرية العامة للدفاع المدن  نقابة المهندسين االردنيين
وكذل  تقديم صورة الكترونية االردنيين   ( نسي من تقرير فحص التربة مصدقة من نقابة المهندسين1)-88

(scanner)    لتل  النسخة المصدقة على قرص الكترون(C.D)  .  
على الموافقة المبدئية للتراخيص وفق االنظمة المتبعة ألحكام يكون من مسؤولية االستشارد الحصول  -82

 عندالتنظيم ويكون من مسؤولية االستشاري تعديل اي مخالفة على المخططات وعلى نفقته الخاصه 
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صورة عن تل  الموافقة  الترخيص وتقديماو عند اجراءات  استكمال معاملة الترخيص من قبل المال 
 المبدئية بموجب كتاب مخاطبة رسم .

مخططات اراض  وتنظيم  حديثة للموقع وسند تسجيل على أن يتم وضعها على لوحة ضمن المخططات  -83
 الهندسية للمشاريع.

 : االعتبارات العامه عند اعداد الدراسات والتصميمثانيًا : 
 والرأسية منسوبة لجميع عناصر المشروع . فقيةاألالتوسع  إمكاناتبيان  االستشاريعلى   - 8
اعداد التصاميم بحي  تعكس التقاليد والبيئة المحلية مع االخذ بعين االعتبار سهولة صيانة  االستشاريعلى  - 2

 العناصر وتشغيلها بأقل كلفة ممكنة.
لسلطات التنظيمية على مواد البناء مراعاة الناحية الجمالية واالقتصادية للمبان  وأخذ موافقة ا االستشاريعلى   -3

 المراد استعمالها.
على االستشاري مراعاة مالءمة المساحات لطبيعة استخدام الفراغات الداخلية مع مراعاة توحيد المساحات  -0

 المقترحة باالستناد الى اسس تصميم واضحة.
 مراعاة مالءمة المساحات لالثا  والفرش الداخل  . االستشاريعلى   -1
تكون المواصفات ودساتير البناء المعتمدا ف  التصاميم ما هو مقـرر ف  المملكة اال ف  الحاالت الخاصة   -6

 حي  يتطلب ذل  الحصول على موافقة مسبقةعليها من قبل  صاحب العمل 
 علـى األستشاري تبويـب جداول الكميات للمـشروع بحي  تكون مفصلة باالبواب التالية   -7

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

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

  .ج. اعمال القصارة
  .د. اعمال البالط واالرضيات

  .د وتصريف مياا المطرهـ. اعمال عزل السطح وفواصل التمد
  .اعمال المنجور . و
 . االعمال المعدنيه ز
 اعمال الدهانح.
 . االعمال الصحية ط
 . االعمال الكهربائيه ي

  . أعمال التكييف و التدفئة واالعمال الميكان
 -: للمشروعاالعمال الخارجيه  -0

 أ. االعمال التمهيدية للموقع.
 لزمت. انب. اعمال االسوار والجدران االستناديه 

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

 ..  اعمال الميكاني  والصرف الصح هـ
 ان لزمت. . اعمال الحفرة االمتصاصيهو
 .. اعمال الكهرباء واالنارة الخارجيهز

 ح. أعمال المداخل و المخارج.
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المتعلقة بتصميم المشروع لالعمال المعمارية والمدنية والكهربائية  تقديم الدراسات والمذكرات الحسابية االستشاريعلى    -81 
 والميكانيكية والتصريف وأية اعمال اخرد.   

اعـداد مـواصفات وتصــاميم اعمـال الساحــات واالضاءة والزراعة لالعمال الخارجية ، ومن ضمنها  االستشاريعلـى   -88
 واجراء أي تنسيق الزم مع الدوائر المعنية.المناطق الخضراء و حركة للساحات ومداخلها ومخارجها الدراسة 

 )اذا كلـفه صاحـب العـمل( باالشـترا  فـ  دراسـة وتقـييم عروض المناقصين من المقاولين. االستشارييقوم   -82  
 تكون جميع االقيسة على المخططات بالنظام المتري.  - 83  

%( من الكلفة التقديرية لغايات ايصال الخدمات 1عطاءات التنفيذ بنسبة )يتم تخصيص مبلغ احتياط  ضمن وثائق  – 80
الالزمة للموقع او اية متطلبات اضافية تطرأ خالل التنفيذ وتكون مسؤولية االستشاري المصمم تحديد كلفة ايصال 

 الخدمات وعكس الكلفة على المبلغ االحتياط .
رض النتائج االولية من قبل المستشار وبحضور مساح  الوزارة للتدقيق بعد استكمال الرفع المساح  والشبكية يتم ع –81

 وذل  باجتماع يعقد ف  حينه وبحضور مندوب  الوزارات المعنية.
 يتم تقديم عرض من قبل المستشار المصمم للمرحلة االولية والنهائية للمشاريع على لجنة فنية معنية.   –86  
سية ف  إعداد الكميات والمواصفات ومراجعتها وتأكيدها ف  المراحل النهائية بحي  تكون مسؤولية االستشاري رئي  -87  

 تكون متطابقة مع المخططات التصميمية وتوصيات تقارير فحص التربة.
بحال تحققت كميات إضافية ناتجة عن تنفيذ المخططات ومخالفة لجداول الكميات وزادت نسبة هذا الكميات عن  -81  

الواردة ف  الوثائق ودون وجود مبررات لالعمال غير المنظورة وخاصة لكميات اعمال اسفل منسوب  %( من القيمة81)
وسيتم تغريم  البالط سوف ينعكس سلبا على االستشاري من حي  تأهيل االستشاري لدد دائرة العطاءات الحكومية

 االستشاري المبالغ المترتبة نتيجة االوامر التغييرية.
ودات والمواصفات واالدلة االرشادية الصادرة عن وزارة االشغال العامة واالسكان ومجلس البناء الرجوع الى الك-80

الوطن  ومؤسسة المواصفات والمقاييس االردنية كافة ف  اعداد الدراسات والتصاميم ومنها على سبيل المثال 
رة للطاقة( وغيرها من الكودات كودة الطاقة الشمسية( و) كودة االبنية الموف)ال الحصر الكودات المستحدثة 

 والمواصفات الخاصة باالنظمة المستخدمة ف  المشاريع.               
 
 : تفاصيل المخططات المطلوبة ثالثًا :

 باألعمالمراعاة توفير كافة المتطلبات الواردة ف  التعليمات الصادرة عن نقابة المهندسين فيما يتعلق  االستشاريعلى 
 مارية والكهربائية والصحية واعمال التدفئة والتكييف على ان تشتمل االمور الواردة ادناا :والمع اإلنشائية

 : االعمال المعمارية  -أ 
وف  حالة كبر مساحة الموقع يقدم موقع عام اضاف   8/211مخطـط الموقــع العـام بمقـياس رسم :  .8

 او ما يناسب الموقع. 8/111شامل بمقياس 
 811:  8اس رسم مسطحات معمارية بمقي .2
 811:  8واجهات معمارية بمقياس رسم  .3
 .   811:  8مقاطع معمارية بمقياس رسم  .0
 11: 8،  21:  8،  81:  8،  1:  8التفاصيل المعمارية الالزمة بمقياس رسم  .1
 مخططات وضع األثا  الثابت والمتحر  وبيان تفاصيل األثا  الثابت. .6
 .جداول التشطيبات .7

 عمال تنسيق الموقع والساحات وأعمال الزراعة.المخططات التفصيلية ال .1
 إعداد دليل للمخططات موضحًا عليه داللة كل رمز. .0
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 أي مخططات أو تفاصيل أخرد الزمة. .81
 . تقديم التفاصيل الالزمة ألعمال العزل الصوت  إذا لزم.88
  8/211. مخطط طبوغراف  للموقع العام بمقياس رسم 82
 8/811رسم . شبكية للموقع العام بمقياس 83
 .وثائق الموقع حديثة )سند تسجيل،مخططاراض  وتنظيم ،مخطط موقع وترسيم (.80
 . خطة لونية للمشروع للعناصر الداخلية والخارجية.81
 .مخططات للوحات االرشادية الداخلية واالرمات المطلوبة للمشروع.86

  : اإلنشائيةاالعمال   -ب 
التـ  يكلف بها استشاري إن لزم والفحص اإلنشائ  ـة واستطـالع الموقـع على فحـوص تحريـات الترب اإلشراف  - 8

 التربة ودراسة التقرير وتقييمه.
الذي تم اعتمادا ف  التصميم والمذكرة ( CDوبنسخة ال )عمدا وتفاصيلها االنشائية ألوا األساساتمخططات   - 2

العامة وتعليمات نقابة المهندسين حول كودة  اإلنشائية مع االلتزام بالكودات المعتمدة لدد وزارة االشغال
 الزالزل.

 مخططات عقدات الطوابق واالدراج والجسور وفواصل التمدد وتفاصيلها االنشائية.  - 3
 .(مخططات التفاصيل االنشائية لالعمال الخارجية )جدران استنادية واسوار وخزانات وغيرها  - 0
  لة كل رمز.اعداد دليل للمخططات موضحًا عليه دال   - 1
 تقديم التقرير والمخططات والتفاصيل االنشائية الخاصة بالفحص االنشائ  للمبنى القائم.     - 6
 أي مخططات وتفاصيل اخرد الزمه.  - 7

 : االعمال الكهربائية –جـ 
 (LEED)انارة .مخططات لالنارة ومراوح الشفط )ان وجدت( مع ترقيم الدوائر الكهربائية  - 8
طات االباريــز ومــراوح التـهوية مـع ترقــيم الــدوائر الكهربائية وذل  ف  مجموعة مخططات منفصلة عن مخط  - 2

 االنارة.
 .(Data Showالعرض )  والصوت  مخططات انظمة و از واباريــز التلف الهاتف والحاسوبمخططات أباريــز   - 3
وطاقتها المغذية للطوابـــق وكذل  القاطع الرئيس   مخطط اللوحة الرئيسية مبينًا عليها جميع القواطع  - 0

 والتفاصيل الالزمة.
  للوحات التوزيع وتأريض منظومة التوليد ان وجدت.مخطط نظام التأريض    - 1
نظـام خطـوط التغذيـة الرئيسيـه مبيـنًا عليـه مقـاس الكوابل واالسال  والمواسير المستخدمة ومساراتها  طمخطـ  - 6

 اتها ونهاياتها.ونقاط بداي
 .مخططات أنظمة االنذار من الحريق والحماية من الصواعق  - 7
مخطط توزيـع االحمـال الكهربائـية علـى اللوحـات الفرعية مع مختلف الدوائر الكهربائية ومساحة مقاطع   - 1

 االسال  لكل دائرة على حدة وقوة القاطع مقدرة باالمبير.
 (موضحا عليها مصدر التغذية ومواقع تركيب اجزاء النظام.CCTV)مخططات نظام المراقبة      -0
( والمولدات االحتياطية )اذا طلب( والتغذية بالطاقة الشمسية UPSمخططات النظمة الطاقة غير المنقطعة )  - 81

 والطاقة المتجددة للمشروع.
 ومساراتها. نقاط االنارة الخارجيهاالعمال الخارجية و مخطط موقع عام مبينًا عليه   -88
مخططات الصواعد لكل من أنظمة االتصاالت)شبكات الحاسوب والهاتف( وأنظمة االنذار من الحريق      -82

 واالخالء الصوت  والمراقبة وأنظمة الصوتيات والمرئيات وغيرها.
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 اعداد دليل للمخططات موضحًا عليه داللة كل رمز.     -83
 أي مخططات اخرد الزمه.     -80
 المذكرة الحسابية.     -81

 مخططات توضح تغذية أحمال االعمال الميكانيكية.     -86    
د تنفيذ متطلبات كودة المبان  الموفرة للطاقة والطاقة الشمسية وغيرها من كودات البناء الوطن  . -87     
 : اعمال االنظمة الميكانيكية –

والصرف الصح  ونقاط بدايتها ونهاياتها وكذل  تمديدات مخطط موقع عام مبينًا عليه تمديدات التغذية بالماء  .8
التغذية الرئيسية لالنظمة الميكانيكية المختلفة ان وجدت مثـل ) التدفئة المركزيه ، نظام اطفاء الحريق ، الغازات 

 الي (.…… ،نظام الري، التكييف ، البخار 
 لفة.مخططات التمديدات الرأسية المجمعة لالنظمة الميكانيكية المخت .2
 مخططات التمديدات االفقيه لالنظمة الميكانيكية المختلفة. .3
 .8/21مخططات تفصيلية مبينًا عليها مواقع واقيسة وانواع االنظمة الميكانيكية المختلفة بمقياس رقم :  .0
 دليل للمخططات موضحًا عليه داللة كل رمز. إعداد .1
لكهربائيه المختلفة وخالفة لمنع تداخل وتضارب هذا مخططات تفصيلية تبين العالقة بين االنظمة الميكانيكية وا .6

 االنظمة مع بعضها.

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

 وأية مخططات ضرورية اخرد. .1
 المذكرة الحسابية. .0

  -مالحظات عامة :
  .يجب عمل إطار للنسخة األصلية من المخططات 

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

ف  حال تعيين لجنة لتدقيق كافة مراحل الدراسات والتصاميم باالشترا  مع مندوب المال  تنحصر مهام اللجنة بما  
 يل :

فاصيل, فرش..( مع الجهة المعنية صاحبة العالقة مناقشة المتطلبات األساسية للمشروع )أنظمة كهربائيه, ميكانيكية, تشطيبات, ت -8
 وتحديد المعطيات الرئيسية.

 االتفاق مع المستشار المصمم على التوجهات العامة المحددة ألسس التصميم وحسب طبيعة المشروع. -2
 متابعة المستشار المصمم خالل مراحل التصميم و الدراسات المختلفة. -3
 النتقال إلى المرحلة الت  تليها.التنسيب باعتماد المراحل المختلفة ل -0
 مناقشة تقدير الكلفة االولية. -1
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 جرش/ محافظة قصر عدل جرش تصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات إنشاء مبنى اعداد الدراسات وال

 

 جرش/ حمافظة  لقصر عدل جرش املتطلبات الوظيفية/ االسرتشادية 
 / جدول الفراغات والمساحات االسترشادية قصر عدل جرشاألقسام الرئيسية الت  يتكون منها مبنى 

 

 عدل جرش  االقسام الرئيسية التي يتكون منها مبنى قصر

 ت االسترشاديةالفراغات واجدول 

 المساحة الكلية العدد المساحة المكاتب / القاعة الكادر القضائي واالداري الرقم

 31 1 6*5 مكتب الرئيس  رئيس المحكمة  1

 51 1 11*5 قاعة محاكمة

 21 1 6*5 مدر مكتب الرئيس

 21 1 4*5 مكتب قلم متابعة الرئيس 

 41 2 4*5 مكتب CCTVغرفة  2

 25 1 5*5 مكتب غرفة حراسة 3

 21 1 4*5 مكتب منامة شرطة 4

 15 1 3*5 مكتب حمام + بوفيه صغير للشرطة 5

نظارات للرجال والنساء  6

واالحداث مع وحدة صحية 

 داخلها

 35 3 5*7 غرفة

 81 2 5*8 مكتب غرفة المفرزة االمنية الشرطة 7

 91 3 5*6 غرفة استالم موقوفين 8

 25 1 5*5 غرفة نقطة امن 9

 111 2 11*5 مستودع  مستودع اثاث 11

 65 1 615*11 مكتب مأمورين مستودعات 11

 311 2 15*11 مستودع مستودع صلح الحقوق 12

 451 3 11*15 مستودع مستودع كاتب عدل 13

مستودع بداية الجزاء + صلح  14

 الجزاء

 311 2 11*15 مستودع

غرفة كهرباء+  15

 انيك+مناور ميك

 111 1 11*11 مستودع

 51 1 11*5 مستودع مستودع امانات 16

 111 1 11*11 مستودع مستودع بداية الحقوق 17

 211 5 11*4   5مداخل ومخارج عدد  18
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 جرش/ محافظة قصر عدل جرش تصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات إنشاء مبنى اعداد الدراسات وال

 

 

 
 جرش/ حمافظة  لقصر عدل جرش املتطلبات الوظيفية/ االسرتشادية 

 / جدول الفراغات والمساحات االسترشادية قصر عدل جرشاألقسام الرئيسية الت  يتكون منها مبنى 
 

 االقسام الرئيسية التي يتكون منها مبنى قصر عدل جرش 

 جدول الفراغات وات االسترشادية

 المساحة الكلية العدد المساحة المكاتب / القاعة الكادر القضائي واالداري الرقم

 8 4 2  4مصاعد عدد  19

 71كراجات داخلية تتسع  21

 موقف

 1751 71 25 كراج

 31 1 5*6 مكتب مدير المحكمة 21

 25 1 5*5 مكتب رئيس الديوان 22

 21 1 4*5 مكتب شؤون الموظفين 23

 21 1 4*5 مكتب الصادر والوارد 24

 21 1 4*5 مكتب مكتب دعم فني + الصيانة 25

 25 1 5*5 مكتب مكتب الجودة 26

 111 1 5*21 مستودع+كاونترات دائرة كاتب العدل + مستودع 27

 11 1 5*2 كاونترات خدمة الجمهور 28

 111 1 11*11 كاونترات مكاتب محاسبة 29

غرفة محامين +مرافق  31

 صحية

 45 1 11*4.5 مكتب

 11 1 4*2.5 مكتب البوفيه 31

 31 1 5*6 مكتب غرفة طابعات 32

 11 1 4*2.5 مكتب مكتب بريد 33

 11 1 4*2.5 مكتب مكتب اراميكس 34

 11 1 4*2.5 مكتب فة سيرفرغر 35

+ غرفة  5مرافق صحية عدد 36

 تنظيف

 311 1 31*11 خدمات

 151 1 11*15 مستودع مستودعات 37
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 جرش/ محافظة قصر عدل جرش تصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات إنشاء مبنى اعداد الدراسات وال

 

 
 جرش/ حمافظة  لقصر عدل جرش املتطلبات الوظيفية/ االسرتشادية 

 / جدول الفراغات والمساحات االسترشادية قصر عدل جرشاألقسام الرئيسية الت  يتكون منها مبنى 
 

 االقسام الرئيسية التي يتكون منها مبنى قصر عدل جرش 

 جدول الفراغات وات االسترشادية

 المساحة الكلية العدد المساحة المكاتب / القاعة الكادر القضائي واالداري الرقم

 21 2 4*2.5 مكتب 2غرفة تصوير عدد  38

اقالم محضرين وغرف  39

 المحضرين

 75 1 11*7.5 كاونترات

رة المدعي العام مكاتب دائ 41

 قضاة

 125 5 5*5 مكتب

 15 1 3*5 مكتب رئيس الديوان 41

 151 5 5*6 كاونترات اقالم مدعي العام  42

 211 4 11*5 مستودع مستودعات المدعي العام 43

 15 1 3*5 مكتب غرفة طابعات 44

 15 1 3*5 كاونترات محاسبة المدعي العام 45

غرف التقاء المحامي مع  46

 الموكل + اماكن انتظار

 11*11 1 111 

 111 5 5*4  5قضاة عدد  -دائرة التنفيذ 47

 25 1 5*5 مكتب غرفة اجتماعات 48

مأمور التنفيذ +  49

 محاسبة+كتاب التنفيذ 

 211 1 11*21 كاونترات

تسجيل القضايا + مستودع  51

التنفيذ + الرقابة + قاعة 

 المزاودة

 251 1 11*25 كاونترات

 51 1 5*11 كاونترات قلم صلح الحقوق  51

 51 1 5*11 كاونترات قلم صلح الجزاء 52

 111 1 11*11 كاونترات قلم بداية الحقوق + الجزاء 53

اقالم االستئناف واالعالمات  54

 الجزائية

 311 4 11*7.5 كاونترات

 25 1 5*5 مكتب طب شرعي + مرفق صحي  55

 21 1 4*5 مكتب مكتب دعم فني + الصيانة  56
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 جرش/ محافظة قصر عدل جرش تصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات إنشاء مبنى اعداد الدراسات وال

 

 جرش/ حمافظة  لقصر عدل جرش املتطلبات الوظيفية/ االسرتشادية 
 / جدول الفراغات والمساحات االسترشادية قصر عدل جرشاألقسام الرئيسية الت  يتكون منها مبنى 

 
 االقسام الرئيسية التي يتكون منها مبنى قصر عدل جرش 

 جدول الفراغات وات االسترشادية

 المساحة الكلية العدد المساحة المكاتب / القاعة قضائي واالداريالكادر ال الرقم

 31 1 6*5 كاونترات قلم االعالمات الجزائية 57

 111 1 11*11 مكتب مكتبة + قاعة اجتماعات 58

 31 1 6*5 مكتب  استراحة قضاة 59

 311 2 15*11  قاعات انتظار  61

 21 1 4*5 مكتب  مكتب التنفيذ القضائي 61

 31 1 5*6 مكتب مكتب مدير المحكمة 62

 611 12 5*11 مكتب قاعات البداية المحاكمة 63

 311 15 5*4 مكتب مكاتب قضاة 64

 31 2 5*3 مكتب غرفة طابعات 65

 181 6 5*6 كاونترات كتاب متابعة + مستودعات 66

 361 4 11*9 قاعات قاعات جنايات  67

 111 2 11*5 مستودع مستودع قضايا 68

 111 2 11*5  مصلى رجال + نساء 69

 611 12 5*11 قاعات قاعات الصلح المحاكمة 71

 61 3 4*5 مكتب ادارة قضايا الدولة 71

 75 3 5*5 مكتب ادارة الدعوى 72

 51 1 5*11 قاعات قاعة مرافعات 73

 211 1 21*11 مكتب الوساطة + محفظتي 74

 41 4 11 مكتب غرفة حراسة 75
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 جرش/ محافظة قصر عدل جرش تصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات إنشاء مبنى اعداد الدراسات وال

 

 
 جرش/ حمافظة  لقصر عدل جرش وظيفية/ االسرتشادية املتطلبات ال

 / جدول الفراغات والمساحات االسترشادية قصر عدل جرشاألقسام الرئيسية الت  يتكون منها مبنى 
 

 االقسام الرئيسية التي يتكون منها مبنى قصر عدل جرش 

 جدول الفراغات وات االسترشادية

 المساحة الكلية العدد المساحة / القاعةالمكاتب  الكادر القضائي واالداري الرقم

 211 1 21*11  مكتبة 76

خدمات + بويلر+ غرفة  77

 كهرباء

 31*11 1 311 

 
 03008   المجموع

 
 06435023 632602 03008 المجموع شاملة الممرات

 
 -متطلبات أخرد لاللتزام بها:

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

 أي متطلبات أخرى ضرورية والزمة. -11
 بهو + استقبال  -11
 توفير مدخل منفصل للدائرة مخصص للمراجعين -12
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 جرش/ محافظة قصر عدل جرش تصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات إنشاء مبنى اعداد الدراسات وال

 

 

 
 

 (3رقم ) العقدملحق                                          
 األداء حسننموذج كفالة 

 
 النةدة : إلى
 

 ……………………......فنا...................................................يسرنا إعالمكم بأن مصر 
 

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

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

 . أردن دينار .....……………..(  …………………………………………………..بمبلغ : ) 
 

بالعطاء  بتقديم الخدمات الهندسية للتصميم ووفقا لشروط العقد الخاصة االستشاريلضمان التزام  األداءوذل  مقابل كفالة حسن 
 . أعالا

 
ننا أي شرط آخر، وبغض النظر عن أي  أوتحفظ  أو إنذارطلب من قبلكم بال  أولندفع لكم المبلغ المذكور لدد  أننتعهد  وا 

 . االستشاريمعارضة من جانب 
 

  -وتحدد  مبدئيا" :)                        ( ولمدة  إصدارهاوتبقى هذا الكفالة سارية المفعول من تاريي 
 ...............……………………من عام ...………........  شهر ...............…….. بتاريي 

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

 
 توقيع الكفيل/مصرف : ...........................
 المفوض بالتوقيــع : ...........................

 ....................بحضــور وشهادة : .......
 التـــــــاريي : ...........................
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 جرش/ محافظة قصر عدل جرش تصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات إنشاء مبنى اعداد الدراسات وال

 

 
 ( 0رقم )  العقد ملحق

 (  2181/ 821   للعطاء رقم )
 بانشاء مبنى الخاصةالدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ بإعداد  الخاص 

 جرش/ محافظة  قصر عدل جرش
 األخردلمخططات وجميع وثائق العطاء خالصة بدالت أتعاب إعداد التصاميم وا -أ

 الوصــــــــف الرقم
 المبلغ اإلجمال  سعر الوحدة الكمية الوحدة

 دينار فلس دينار فلس

 :بالمتر المربع -8
بدالت أتعاب إعداد وتجهيز وتقديم التصاميم والمخططات ووثائق العطاء 

كافــــة شــــاماًل  وحســــب المخطــــط النمـــوذج  المرفــــق المطلوبــــة لئعمـــال
الخــدمات وعناصــر الحركــة الرأســية واألفقيــة وذلــ  للمســاحات المســقوفة 

علمـًا بـأن  الت  يتم ترخيصها من قبـل الجهـات التنظيميـة )أمانـة عّمــان(
بـــدالت أتعـــاب األعمـــال المســـاحية للموقـــع العـــام وتحريـــات التربـــة غيـــر 

دنـاا مشمولة ببدالت أتعاب البند وتدفع لالستشاري حسب البنود المبينة أ
وتشـــمل مبيعات.علـــى ال العامـــة ضـــريبةلل, شـــاملة ( 0،3ذوات األرقـــام )
 ت الخارجيةع العام والساحات ومواقف السياراأعمال الموق

-  

 
 
 

 2م
 

81111     

 بالمتر المربع : -2
بدالت أتعاب إعداد وتجهيز وتقديم التصاميم والمخططـات ووثـائق عطـاء 

ضـــمن  ل كمواقـــف للســـياراتالتنفيـــذ للمســـاحات المســـقوفة التـــ  تســـتعم
شــاملة للضــريبة العامــة علــى وفقــًا للقــوانين واألنظمــة النافــذة,  المبنــى

 المبيعات

 
 

 
 2م

 

2111 
     

 بالمتر المربع: -3
بــدالت اتعــاب اعــداد وتجهيــز وتقــديم األعمــال المســاحية للموقــع )وال يــتم 

مـا دفع أي مبلغ إضاف  عن المبلغ اإلجمـال  الـذي يحـددا المستشـار مه
بلغـــت كميـــة وحجـــم الخـــدمات المســـاحية(، مـــع التأكيـــد علـــى مســـؤولية 

شـــاملة المستشــار حســـب مـــا ورد بالبنـــد )سادســـًا( مـــن وثـــائق العطـــاء, 
 للضريبة العامة على المبيعات

         

 2م
 

83111 
 

    

 بالمتر الطول : -0
أعمال استطالع الموقع وتحريات التربة حسب الفحوصات واألعماق الت  

دها الكـود األردنـ  وكمـا ورد فـ  كـود اسـتطالع الموقـع )وال يـتم دفـع يحد
أي مبلغ إضاف  عن المبلغ اإلجمال  الذي يحددا المستشار مهمـا بلغـت 
األعمــاق وحاجــة أعمــال اســتطالع الموقــع(، مــع التأكيــد علــى مســؤولية 

شـــاملة المستشــار حســـب مـــا ورد بالبنـــد )سادســـًا( مـــن وثـــائق العطـــاء, 
 مة على المبيعاتللضريبة العا

 

 م.ط
 
 

211 
 

    

 مبلغ احتياط : -1
ـــ   ـــر البيئ بـــدالت أتعـــاب إعـــداد وتقـــديم واعتمـــاد الدراســـات األوليـــة لئث

(Environmental Impact Assessment  للمشــروعين وبحيــ )
ـــة االســـتثمار  ـــة مديري ـــل جهـــة متخصصـــة وبموافق ـــتم إعـــدادها مـــن قب ي

لنتـائج. شـاملة للضـريبة العامـة ل  على منهجية الدراسـة واوالتعاون الدو 
 على المبيعات

 

 --- -- بالمقطوع بالمقطوع
--
- 

 
 (2111) 

 مبلغ احتياط : -6
 بــدالت أتعــاب إعــداد وتقــديم واعتمــاد الدراســات األوليــة لئثــر المــروري 

(Traffic Impact Assessment للمشروعين وبحيـ  يـتم إعـدادها )
اسـات الطـرق علـى منهجيـة من قبل جهة متخصصة وبموافقـة مديريـة در 

 الدراسة والنتائج.
         شاملة للضريبة العامة على المبيعات 

بالمقطو

 ع
 --- -- بالمقطوع

--
- 

 (2111) 
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 مبلغ احتياط  -7
لتغطيــة مــا يترتــب مــن مبــالغ كرســوم تــرخيص المبــان  للجهــات الرســمية 

الـ  المسؤولة ذات العالقة على أن يتم دفع رسوم التـرخيص مـن قبـل الم
ــدفع لالستشــاري مــا نســبته ) ــة مــن قيمــة الرســوم  1وي %( خمســة بالمئ

ـــدل  أتعـــاب وللمشـــروعين . ـــى  المدفوعـــة ب شـــاملة للضـــريبة العامـــة عل
 المبيعات

 --- -- بالمقطوع بالمقطوع
--
- 

(83111 )
ثالثة عشر 

الفا 
 وخمسمائة

 

 قيمة العطاء اإلجمالية شاماًل ضريبة المبيعات والمبالغ االحتياطية.
   

 
 المجموع رقمًا )                                  ( دينار

المجموع كتابة 
 ......... دينار.............................................................................................................................

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

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

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

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

 
 ..............................................................البريد االلكترون  :   ............................................................... ص . ب : 

 
 ندس ختم و توقيع المكتب اله

 



43                                                                                                                              
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 (1ق العقد رقم)ملح

 خردألاقرار متعلق بالدفعات إ 
 
 ………………………………………………………………ناادأ ر أنا الموقع إمضائ  وخاتم  ف قأ

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

…………………………………………………………………………………………………… 
م هذا أحكا( وعماًل ب8ة  )عــيلهندسا تلخدماعقد ال  روط العامةشلا نم( س-22) مقر ة داما قد اطلعنا على ما ورد تحت الننأ
أو غيرها ء الكلو ا باتعأو أ تراشاستالاب أتعا أو تالو لعمميع ابج فيهر ل نقوصاأل حسب موقعلنا من قب اً عوقم فق إقراراً نر ة مادلا

 اً فًا وصيط فق" ونر نخريآلالى " إ دفعها على قافتال ا أو اهعفد وأي ش ء ذو قيمة مادية والت  تم ةالمباشر  المباشرة وغير
 بةً يان أوا لنبن قمر شابر مأو غير شمبال شكبفع دست كانتأو  فعهاتم د ءً او س هادفعت وسبب منولرد خعات األالدفمفصاًل لهذا 

دعوة لعلق باتا يميف  لهم، وذيلثممأو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو  بًة عنهماريين من الباطن أو نياتشاسبل ق نم عنا أو
ات وضاالمف أو اريشستحالة على االأو اإل اهسنف/ المزاودة  صةاقلمنا عملية د أوبتنفيذ هذا العق ةصاض الخو ر عيم الدقتى لإ
 .فعالً ا ذفيأجل تنن م أود عقالم ابر إلي ر جتت  ال

ثال وصفًا ملا ليبعلى س  ذل  ما فب تاعفد أي دو جو  نلى الفريق األول على الفور عيًا إريحًا خطونتعهد بأن نقدم تص كما
 يقالفر  اميق ىلق عونوافا مك الً   أو دحيما أيه لدفعا باإلزامن ييار ت بالدفع أو ناامقي يي  بتار وذل مفصاًل لسبب هذا الدفعات

دة ) املبأحكام ا انلل من قبال خإ وأالا حال حدو  أي مخالفة عإليها أ مشارلا  ةداملا تحت ةنيبملاجراءات اإل ذخاتبال واأل 
 تنفيذ كل ما ورد ف  هذا المادة.ب زملتنو  ها( من 8/س/22
 
 ًا فــــ             /        /ير حر ت يه نوقعلعو 
 
 ............................……………………………………………شـــاري:الستا مـــــسا
 
 ………………………….................……………………………ــــع: المفوض بالتوقي مسا
 
 ......…………………………………………………………………توقيـــع: لاب ضو فيع المقو ت
 
 ………...................................................................ـــم: ــــاتــــــخلا
 

 ه بـدفع أي عمـوالت أو أتعـاب أو مـال عـدم قيافعات األخـرد وفـ  حـلدبالق تعلما ارقر إلام قديت ير اشتسالاى لع
ذا هـ دميقـمـن ال وكـل رار المقـدم منـه ، قـإلف  ا  لذيذكر  أن هيلعس( -22دة )امالب ةددحملاور مألمن ا أي

 ض.ر لععن ا صلفمن قمغلظرف  ف  رارقع اإلضو  رياشتى االسوعل ه ،رضع فضير س راإلقرا
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 (6)العقد رقم ق حمل
 الممنوعة دفعاتلبا قرار متعلقإ

 

 
 ………………………………………………………………ناادأع إمضائ  وخاتم  ف  قر أنا المو قأ
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………ا نادف  أ انمتخاو  نار نحن الموقعين إمضاءاتقن
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 ةداملا اهذ أحكامب الً معو  ،(8/ف( من الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية )ع22ة )دامت الحد تر و ا على م ناا قد اطلعننأ

أو ت رااشتاس ابعأت وأموالت نت عكا ءً او س لغبامبدفع أي  قمن لمبأننا فيه قرار موقعًا من قبلنا حسب األصول ، نقر إنرفق 
مادية  ولم نقم بإعطاء وعود أو  يم أي ش ء ذو قيمة  لم نقم بتقدو  شرمبا ريأو غر شمبال شكب ءً اسو ها ير ء أو غاب وكالأتع
تم قد   لذن كاا ذنظر عما إالض بغ، أو  اسطةسواًء مباشرًة أو بالو  ءااألشي ذاهثل مم يدتق أولغ ابمالا ذثل هم عفدل اتدتعه
لى الفريق الئهم أو ممثليهم إظفيهم أو وكمو ن أي م وأ مهنع ةً ابنيو أ طنباالن منا يير اشتاس ن قبلم وا أعن ةً يابنو أ ان قبلنم

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

 .الً علمفاوضات الت  تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذا فا
 
  لأكان ذاًء وسو ة طسواالب ومباشرًة أ اءً سو دفعات ا العات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذفد يم أيبأن ال نقوم بتقدونتعهد  امك

يتعلق بتعديل هذا  إلى أي "موظف" فيماأو ممثليهم م ئهوكال  وهم أفيظمو  من ياً أ وأ اطنالبمن  انييشار ل استقب من أو قبلنا من
 .  فيذانأو ت اديدمتو أالعقد أو تجديدا 

 
 /        / يرًا فــــ            ر تح عنوق يهوعل
 ............................……………………………………………ـــاري:تشساالـــــم سا
 ……………...................……………………………………: …ـعــيـبالتوقض م المفو سا
 ......…………………………………………………………………قيـــع: و قيع المفوض بالتو ت
 : ………..................................................................مـــــــــخاتــــلا
 
من تعاب أو أي أ أوالت و مأي عع فبد مهياق دمعل حا وف عة و نمملت الدفعابا قلتعلماقرار إلا مالستشاري تقديا ىلع * 

يرفض س رإلقراا ادم هذقي وكل من ال ، نهم ملمقدا رار اإلق  ف/ف( عليه أن يذكر ذل  22المادة )باألمور المحددة 
 ض.العر عن ل صفمنق غلمر ف  ظرف راقاإلي وضع تشار عرضه ، وعلى االس
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 العطاءات الحكومية المحالة   -(    8جدول رقم ) 

 عليه كما هو مبين أدناا : بهذا العطاء تعبئة حجم التزام المكتب عن العطاءات الحكومية المحالة ينالمشارك رييناالستشايطلب من جميع 
 

تاريي إنجاز 
العمل 
 المتوقع

 
مدة العطاء 
 األصلية

 
تاريي 
 المباشرة

 
 أسم صاحب العمل

 
 نسبة حجم االلتزام الحال  بالدينار

 
 رقم وأسم العطاء

 
 الرقم

نجاز نسبة اإل     
 لتاريخه

   تصميم إشراف كليهما

          

          

          

          

          

 مالحظات:
 الكاملب مسئوليتهاأشهد أن المعلومات المبينة أعالا صحيحة ودقيقة وأتحمل                           كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضًا للرفض      -
  .فحات أخردإذا كان النموذج ال يكف  ، يمكن إرفاق ص  -

                                
 لمفوض بالتوقيع :ا اسم                                                                      

 التوقيــــع والخاتم :                                                                           
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2  

 الوضع المؤسس    -(    2جدول رقم ) 
 بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناا والمتعلق بالوضع المؤسس  مع بيان أسماء الشركاء الذين التحقوا أو تركوا المكتب ينالمشارك االستشاريينيطلب من جميع 

أسماء الشركاء الذين التحقوا  تاريي االلتحاق
 لشركة أو بالمكتببا

أسماء الشركاء الذين تركوا الشركة أو  تاريي التر  أسباب التر 
 المكتب

 ال قب أن/ةء ال   ةء  شة  خ آخ  شعد  

       

       

       

       

       

       

       

       

 -مالحظات :
بالكامل .  مسئوليتهااشهد أن المعلومات المبينة أعالا صحيحة ودقيقة وأتحمل                             ترفق شهادات السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للشركاء الجدد . -1

 سم المفوض بالتوقيع :ا                               ترفق شهادة من نقابة المهندسين ووزارة الصناعة والتجارة بأسماء الشركاء عند التأهيل
 التوقيـــع والخاتم :                                                  وبأسماء الشركاء حاليًا . 

 كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضًا للرفض .  -2
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3  

 رؤساء االختصاص ومساعديهم   -(    3جدول رقم ) 
ا والمتعلق  برؤساء االختصاص ومساعديهم الحاليـين والذين تركوا العمل وبيان التعديالت الت  بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدنا ينالمشارك االستشاريينيطلب من جميع 

 جرت عليهم منذ آخر تأهيل خاص بكل منهم
 

تاريي التر  إذا  أسباب التر 
 تغير أي منهما

 أسم رئيس االختصاص والمساعد
 بتاريي آخر تعديل

أسم رئيس االختصاص والمساعد  تاريي االلتحاق
 حال ال

 الرقم االختصاص

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 -مالحظات :
 بالكامل  مسئوليتهاصحيحة ودقيقة وأتحمل  أشهد أن المعلومات المبينة أعالا                              ترفق شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للكوادر الجديدة بعد آخر تأهيل.  -8
  ترفق شهادة من نقابة المهندسين باالختصاصات وأسماء المهندسين . -6

 المفوض بالتوقيع :       
   التوقيـع والخاتــم  :                                     كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضًا للرفض .  -3
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4  

 
 الكوادر الفنية المسماة على المشروع   -(    0جدول رقم ) 

الكوادر الفنية المسماة على العطاء وااللتزام بتوثيق خبراتهم ليتم اعتمادها من قبل وزارة االشغال  بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناا ينالمشارك االستشاريينيطلب من جميع 
  الل اعمال العطاءالعامة واالسكان لاللتزام بها خ

 
سنوات الخبرة  سنوات الخبرة العملية مالحظات

 الكلية
 الرقم االختصاص الكادر الفن أسم 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 -مالحظات :
 بالكامل  مسئوليتهاأشهد أن المعلومات المبينة أعالا صحيحة ودقيقة وأتحمل                               ر تأهيل.ترفق شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للكوادر الجديدة بعد آخ  -8
  ترفق شهادة من نقابة المهندسين باالختصاصات وأسماء المهندسين .  -2

 المفوض بالتوقيع :      
 التوقيـع والخاتــم  :                                     ًا للرفض .كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرض  -3
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5  
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6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           
   ش/حةاظ  / إن ةء / نى قص   د    ش  إ داد الد انةت والشصة/ ب ووقة ع  طةء الشن  ذ لغة ةت


 

 

7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


