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 الخاص( 2019/ 37 )رقـ  المركزم شركط دعكة العطاء
   التنفيذ ككثػائؽ عطػاءبإعداد الدراسػػات كالتصاميػـ 

      داخميةاني تابعة لكزارة المب شاءالن   
 

 فػػي        بالفئػػة  الحككميػػةتػدعى المكاتػػب اليندسػػية كالشػػركات االستشػارية المؤىمػػة لػػدل دائػػرة العطػاءات  أكال:
 0لممشاركة بيذا العطاء  ييفمجاؿ األبنية كالمصنفة لدل نقابة الميندسيف األردن

 ؿػكصؼ العم ثانيان:
 :يشمؿ العمؿ عمى ما يمي 

  كالتالي : داخميةمباني تابعة لكزارة ال النشاء الدراسات كالتصاميـ ككثائؽ عطاء التنفيذ إعداد
مف اراضي  761المقاـ عمى قطعة رقـ   العاصمة محافظة / متصرفية كسكف لكاء سحابمبنى -1

ككحدات يتككف مبنى المتصرفية مف مكتب متصرؼ كمكاتب ادارييف كنظارة كمكتب انتظار  جنكب عماف ك
( 1900تقريبية ) اجمالية بمساحةك  . صحية ككؿ ما يمـز مف الخدمات التابعة ليا ، كمبنى سكف المتصرؼ

 . شاممة عناصر الحركة الرأسية كاالفقية كالجدراف الداخمية كالخارجية 2ـ
يتككف  مف اراضي مادبا197المقاـ عمى قطعة رقـ  محافظة مادبا/  كسكف محافظة مادبامبنى  -2
نى المحافظة مف مكتب المحافظ كمساعد المحافظ  كمكاتب ادارييف كنظارة كمكتب انتظار كقاعات استقباؿ مب

كمكاتب تصاريح كككمبيكتر كتطكير كعالقات عامة ككحدات صحية ككؿ ما يمـز مف الخدمات التابعة ليا ، 
كة الرأسية كاالفقية شاممة عناصر الحر  2( ـ4000تقريبية ) اجمالية بمساحةك كمبنى سكف المحافظة 

 .كالجدراف الداخمية كالخارجية 
 عمى اف تشتمؿ اعماؿ الدراسة ما يمي:

اعػػداد كتقػػديـ الدراسػػات كالتصػػاميـ بحػػث تراعػػي البيئػػة المحيطػػة ، منػػاخ المنطقػػة ، طبك رافيػػة االرض  .1
العامػػة كابعػػاد كحػػدكد كتنظػػيـ قطعػػة االرض ، بحيػػث يشػػمؿ كافػػة المتطمبػػات كتحقػػؽ متطمبػػات المديريػػة 

 لمدفاع المدني كنقابة الميندسيف االردنييف كاية جية معنية بالخصكص كحسب االصكؿ .
 .ي المطمكبةنااستخداـ المكاد الصديقة لمبيئة في إنشاء المب .2

االلتزاـ بإعػداد التصػاميـ كفػؽ معػايير دليػؿ االبنيػة الخضػراء كػذلؾ اسػتغالؿ الطاقػة الشمسػية فػي تػكفير  .3
ؿ الحرارم كتكجيو المباني )االضاءة كالتيكية( حيثما امكف زدفئة المبنى ككفاءة العالمياه الساخنة كفي ت

، LEDكلػػـز تبعػػان لممكقػػر الجغرافػػي كمراعػػاة اسػػتخداـ االنظمػػة الكيربائيػػة المػػكفرة لمطاقػػة )كحػػدات انػػارة 
 . انتاج الكيرباء بالخاليا الكيركضكئية ك يرىا مف االنظمة(

 تتناسب ك االستخداـ مف قبؿ شا ميو.   يناة ك ذات ديمكمة عالية في المباستخداـ مكاد سيمة الصيان04

مف حيث األحكاؿ الجكيػة كدرجػات الحػرارة ككػذلؾ األخػذ تأكيد مراعاة التصميـ المناخي  لممناطؽ المختمفة 05
 . لكؿ مناخبعيف اإلعتبار األلكاف المناسبة 

يقر ضمف مجرل سيكؿ ميػاه اك قػرب المجػرل اك تمػر ال  مف اف المكقر المخصص النشاء المبانيالتأكد  06
 0بو سيكؿ

 . االلتزاـ بالمعايير التصميمية المالئمة لمباني كزارة الداخمية .7
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 . تأميف مظالت في الساحات كبالتنسيؽ مر الميندس المتابر .8

 عمى اف يقكـ االستشارم بتقديـ مايمي مف خالؿ الدراسة لممشركع مكضكع البحث:
 0لممشركع   conceptاكثر مف بديؿ تصميمي كفكرة معمارية تقديـ  -1
اك  أية مباني قائمة اك أشجار عمؿ رفر مساحي لكامؿ قطعة االرض المخصصة النشاء المبنى شاممة -2  

إف  كدراسة العالقات الكظيفبة  ما بيف المباني القائمة منشآت اك اعمدة كيرباء اك أية معالـ ضمف المكقر
كدراسة طرؽ الربط المختمفة كحسب ما يراه صاحب العمؿ كعمؿ دراسة لتنسيؽ المكقر  كالمشركع كجدت
 landscape  0كامال 

 الجدكؿ التالي: ما ىك مبيف ضمف حسبك  مادبا كالكرؾ ك  كالعقبة العاصمة ك  الطفيمة  ات محافظ  فيارير قر المشت

 الرقـ
  

 اسـ المشركع المحافظة 

المساحة 
 2ـ التقريبية
عناصر شاممة 

 الحركة كالجدراف

 مكقر االرض

 رقـ القطعة
 

 االرض مساحة رقـ الحكض
 2ـ

1- 
 العاصمة

متصرفية كسكف مبنى 
 لكاء سحاب

1900 761 5 
 4650 سمبكد 

2- 

 مادبا
كسكف محافظة مبنى 

 مادبا
4000 197 

3 
عكج ابك 
 سارم
 

8358 

 صاحب العمؿ.شامال مراجعات  تقكيميا يكما (60)المدة المحددة لمدراسة 
 -مالحظات:

   

  تككف اسعار االستشارم الكاردة في االتفاقية شاممة زيارات المكقر كاية اعماؿ تمييدية لتغطية تكاليؼ ازالػة
 العكائؽ كالدخكؿ الى المكقر لتنفيذ اعماؿ الدراسات المساحية كاعماؿ استطالع المكقر .

  كانمػػا زيػػادة كميػػات كبحاجػػة الػػى مكافقػػة صػػاحب العمػػؿ  زيػػادة المسػػاحات التصػػميمية ال يعتبػػر امػػران تغييريػػان
 (.3/6/2015تاريخ  36/1/24945الخطية )الكزير( بعد المرحمة االكلى كحسب التعميـ الصادر رقـ )

 ير شاممة لمسػاحات عناصػر الحركػة الرأسػية كاألفقيػة كالجػدراف  في جداكؿ المساحات المقترحة اتالمساح 
 الزمة لمتطمبات المباني . ات ضركرية أخرلالداخمية كالخارجية كأية خدم

  ممحػؽ  كحسػب مػا كرد فػي شػامال مراجعػات صػاحب العمػؿ تقكيميػا ( يكما60)مدة العمؿ المحددة لالتفاقية
 كبالتنسيؽ مر صاحب العمؿ./أ( 1)

 يػةمػف خػالؿ )دائػرة االراضػي،البمدية المعن عمى االستشارم التنسػيؽ مػر الجيػات المعنيػة لتثبيػت حػدكد االرض  ،
مكضػػكع  ركعالمخصصػػة لممشػػ كذلػػؾ لػػ رض كبالتنسػػيؽ مػػر مسػػاحي ىػػذه الػػكزارة  الػػكزارة المعنيػػة  ) الداخميػػة (

 البحث.

 مػػف مسػػؤكلية االستشػػارم الحصػػكؿ عمػػى المكافقػػات المبدئيػػة مػػف البمديػػة المعنيػػة عمػػى المخططػػات األكليػػة 
 المالؾ. لغايات تصديؽ المخططات كالسير باجراءات الترخيص الحقا مف قبؿ
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  تكػكف االعمػػاؿ التاليػػة مػػف التزامػػات المستشػػار التعاقديػػة كمشػػمكلة باسػػعار العطػػاء كتشػػمؿ قيػػاـ المستشػػار
بػػدفر كافػػة الرسػػـك كالمصػػاريؼ كالتكػػاليؼ كالضػػرائب ..الػػخ المترتبػػة عمػػى ذلػػؾ ،حيػػث يقػػكـ صػػاحب العمػػؿ 

 -باصدار المخاطبات الالزمة لمجيات صاحبة العالقة:

جيات المختصة لمحصكؿ عمى سػندات التسػجيؿ كمخططػات األراضػي كالمخططػات التنظيميػة مراجعة ال -1   
كالبيانػات التغييريػة كاالحػداثيات لمقطػر كالتأكػد مػف حػػدكث أيػة افػرازات حديثػة أك تغييػرات تنظيميػة عمػػى 

 القطر كالسير باجراءات التحكيؿ مف افرازات مؤقتة الى افرازات دائمة اف كجدت.

قطعة األرض عمى الكاقر كمػف خػالؿ مسػاح مػرخص كتقػديـ تقريػر المسػاح المتعمػؽ بػذلؾ  تثبيت حدكد -2
 بحيث يككف مصدؽ مف دائرة األراضي كالمساحة .

مراجعػػػة الجيػػػات التنظيميػػػة فيمػػػا يخػػػص أم إجػػػراءات تتعمػػػؽ بقطعػػػة األرض مػػػف حيػػػث تعػػػديؿ صػػػفة  -3
تطاعػػػات الزمػػػة كالحصػػػكؿ عمػػػى اخػػػر اإلسػػػتعماؿ كاالرتػػػدادات ك/أك تكحيػػػد قطػػػر األراضػػػي ك/أك أيػػػة اق

التعػػديالت عمػػى القطػػر اف كجػػدت سػػكاء )تخصػػيص مشػػارير، طريػػؽ ...(أك احػػداث شػػارع ، طريػػؽ أك 
  .تعديؿ مسار) شارع ، أك طريؽ( ،شامال تقديـ كافة الخدمات اليندسية كالمساحية كالمخططات الالزمة

مر تثبيػت كافػة المنشػآت كاألبنيػة كالخػدمات  القياـ بأعماؿ الرفر المساحي لكامؿ مساحة قطعة األرض -4
القائمة مف أعمػدة كيربػاء كككابػؿ أرضػية أك ىكائيػة كخطػكط تصػريؼ الصػرؼ الصػحي كحفػر التفتػيش 
كعبارات قنكات تصريؼ ميػاه األمطػار كمجػارم السػيكؿ كاألشػجار بكافػة أنكاعيػا كتحديػد نكعيػا كعمرىػا 

لمػػػتمكف مػػػف اتخػػػاذ  ايػػػة  انػػػكاع مكجػػػكدة فػػػي المكقػػػر اك كالمخاطبػػػة بشػػػأف االشػػػجار الحرجيػػػة المعمػػػرة
 االجراءات .

القيػػاـ باعمػػاؿ المكقػػر العػػاـ مػػف سػػاحات خارجيػػة كأسػػكار كبكابػػات المػػداخؿ كالمخػػارج ك ػػرؼ الحراسػػة -5  
 .كأرصفة كمكاقؼ لمسيارات  باألعداد الالزمة كما ىك ضركرم النجاز العمؿ عمى اكمؿ كجو

 كارع المحيطة بالقطر العتمادىا في التصاميـ.الحصكؿ عمى بركفايالت الش-6
 التنسيؽ مر الجيات المعنية اليصاؿ الخدمات ) مياه، صرؼ صحي، كيرباء ك يره لممكقر( . -7
اذا كاف تاريخ انشاء األبنية القائمة كالغير مرخصة يتطمب مصادقة مف المديرية العامو لمػدفاع المػدني  -8

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

اعمػاؿ اسػػتطالع المكقػػر تشػػمؿ جميػر االعمػػاؿ التمييديػػة لمكصػػكؿ الػػى المكقػر مػػف تمييػػد كشػػؽ ممػػر  -9
ر ما يمـز مف عمؿ فتحات باالسكار ... الخ ، كاعادة الكضػر الػى مػا كػاف لكصكؿ اليات فحص التربة م

 عميو.
المشاركة في المجاف المعدة لتسميـ المكقر لممشركع )االحداثيات، النقاط المرجعية ،الحدكد كاية - -10

اريخ امكر اخرل الزمة( لممقاكؿ عند لممباشرة بأعماؿ التنفيذ ككذلؾ التكاجد عند زيارة المكقر حسب ت
 الزيارة.

مف مسؤكلية االستشارم الكشؼ عمى المكقر أثناء مرحمة التنفيذ في حاؿ تـ الطمب منو ذلؾ -11
 كبالتنسيؽ مر جياز االشراؼ كميندس االتصاؿ المتابر.

أف يقكـ االستشارم بتعديؿ كافة المخططات اليندسية كجداكؿ الكميات بحيث تتضمف أية مستجدات  -12
ا المالؾ في الفترة الزمنية مف اعداد الدراسات كالتصاميـ الى طرح عطاء التنفيذ عمى المكقر قاـ بي



 

 

 

 

 

 ساث وانتصايٍى ووثائك عطاء انتُفٍز نغاٌاث اَشاء يباًَ تابعت نوصاسة انذاخهٍتاعذاد انذسا                  

 
   

 

 

4 

 لممشركع مكضكع البحث.
 االلتزاـ بتعميـ معػالي كزير االشغاؿ العامة كاالسػػكاف الػػػػػكارد بمكجػب كتػابو -13

 ئؽالمتضمف ضركرة تضميف مخططات ككثا 19/7/2014( تاريخ  4/100/1/32864رقػـ)       
 عطاءات التنفيذ لكافة مشارير االبنية التي يتـ اعدادىا ما يمي:      

  صكرة حديثة عف كؿ مف سند التسجيؿ كمخطط االراضي كمخطط المكقر التنظيمي ككضعيا
 ضمف لكحة خاصة في المخططات اليندسية لممشارير.

 . البياف التغييرم كاحداثيات نقاط حدكد قطعة ارض المشركع 
  جعية العماؿ الرفر المساحي.النقاط المر 
 .بركفيالت الشكارع القائمة المحيطة بالمكقر قيد الدراسة 

عمى االستشارم تقديـ دراسة مركرية ضمف أعماؿ المرحمة االكلى بخصكص مكقر المشركع   -14         
 مبيا(.)في حاؿ تـ ط  كدراسة تأثير أعداد السيارات الخاصة بالمشركع الجديد عمى الحركة المركرية

 . )في حاؿ تـ طمبيا( عمى االستشارم تقديـ دراسة بيئية لممشركع -15  
يحؽ لصاحب العمؿ الغاء ام عمؿ مف االعماؿ الكاردة خالؿ مرحمة اعداد الدراسات كالتصاميـ   -16   

 دكف اف يترتب عمى ذلؾ ام مطالبات مالية اك زمنية لممستشار المصمـ.
 ة كصؼ الخدمات اليندسي ثالثا":

( كاجبػػات االستشػػػارم أثنػػػاء مراحػػػؿ الدراسػػات كالتصػػػميـ لمشػػػارير األبنيػػػة 2حسػػب ممحػػػؽ االتفاقيػػػة رقػػػـ ) 
 كالمتطمبات المرفقة معيا لمعطاء .

 

 طريقة تقديـ العركض  رابعان":
كتب عميو العرض فقط في مغمؼ مغمؽ كي ( 3-1في الجداكؿ مف ) تقدـ العركض المالية كالكثائؽ المطمكبة    
  التنفيذ الدراسات كالتصاميـ ككثائؽ عطاء  بإعدادالخاص ( 2019/ 37رقـ )  المطمكبة لمعطاء مالي كالكثائؽ ال

     داخميةمباني تابعة لكزارة ال النشاء
 -يجب أف يشتمؿ العرض المالي عمى : (4-1)

تقػػػديـ العػػػرض المػػػالي عمػػػى النمػػػكذج المخصػػػص فػػػي اتفاقيػػػة الخػػػدمات      -
 ( .1)عاليندسية 

أف تككف األسعار الكاردة في العرض المػالي شػاممة أليػة رسػكـ أك ضػرائب  -
  بما فييا الضريبة العامة عمى المبيعات نتيجة العمؿ في االتفاقية

عمػػى المنػػاقص تقػػديـ نسػػخة الكثػػائؽ األصػػمية كاممػػة كبحيػػث تكػػكف مكقعػػة منػػو كمختكمػػة بخػػاتـ     (4-2)
  .المكتب

 تشارم تعبئة نمكذج شػيادة مطابقػة رؤكسػاء االختصػاص المرفػؽ مػر الكثػائؽ يطمب مف االس    (4-3)
 . الماليكالتكقير عميو كختمو بخاتـ المكتب كارفاقو مر العرض 

عػف أم تغييػر  المحميػة يطمب مف المكاتب اليندسية كالشػركات االستشػارية تبميػا دائػرة العطػاءات (4-4)
ئؽ أم عطػػاء مػػف عطػػاءات الخػػدمات اليندسػػية يطػػرأ عمػػى ككادرىػػا الفنيػػة الرئيسػػية بعػػد شػػراء كثػػا

 كبخالؼ ذلؾ سيتـ حرماف المكتب اليندسي أك الشركة االستشارية مف المشاركة بالعطاء .
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الشركات االستشارية كستعاد العركض  أكيتـ فتح العركض المالية المقدمة مف المكاتب اليندسية  (4-5)
 مغمقة  ألصحابياعدـ فتحيا المختصة  المالية التي تقرر لجنة العطاءات 

يطمب مف االستشارم تضميف كثائؽ العطاء البنكد الالزمة العماؿ السالمة العامة كاألمػف كحمايػة  (4-6)
البيئػة كتحديػدىا كالتأكيػد مػف خػالؿ كثػائؽ العطػاء عمػى أف يقػكـ المقػاكؿ بجميػر أعمػاؿ السػالمة 

رير عمػالن بأحكػاـ المػكاد العامة كاألمف كحماية البيئة ككضػر االسػيجة كاإلشػارات التحذيريػة لممشػا
 مف عقد المقاكلة لممشارير اإلنشائية  1-64ك  19-1

تعتمػد  (1الشركط الخاصة التفاقية الخدمات اليندسية العداد الدراسات كالتصػاميـ ككثػائؽ العطػاء )ع (4-7)
الشركط التالية كشركط خاصة باالتفاقيػة كأف مػا يػرد فػي ىػذه الشػركط مػف إضػافات أك تعػديؿ عمػى 

ركط العامة التفاقية الخدمات اليندسية يعتبر سائدان كيؤخذ بو بالقدر الذم يفسر أك يضيؼ مكاد الش
 أك يعدؿ عمى تمؾ المكاد كقد اعتمدت نفس أرقاـ مكاد الشركط العامة التفاقية الخدمات اليندسية . 

  ( 1عطاء )عاللتصاميـ ككثائؽ الدراسات كا إلعدادمرفؽ الشركط الخاصة التفاقية الخدمات اليندسية   (4-8)          
( كعمى االستشارم التقيد بما جاء فييا كبخاصة ممحؽ رقـ 22( كرقـ )1بتعديؿ المكاد رقـ )  كالمتعمقة 

 ( .6( كممحؽ رقـ )5)
الدراسات كالتصاميـ  إلعداديطمب مف االستشارم التقيد بالشركط الخاصة التفاقية الخدمات اليندسية  (4-9)    

 -( كالمتضمنة )المرفقة مر كثائؽ العطاء( :1طاء )عككثائؽ الع
 التعاريؼ -( 1تعديؿ المادة  ) -أ 
 أحكاـ عامة  -( 22تعديؿ المادة )  -ب 
 ( إقرار متعمؽ بالدفعات األخرل 5ممحؽ رقػػػـ )  -ج 
 ( إقرار متعمؽ بالدفعات الممنكعة 6ممحؽ رقػػػـ )  -د 

 

 مالن لكافة الرسـك كالضرائب كالضماف االجتماعي كأية رسـك ك/أك عمى المناقص أف يككف سعره شا (4-10)
 ضرائب أخرل 

رساؿ نسخة  (4-11)        عمى المناقص القياـ بتكميؼ األجيزة الفنية بالكاجبات كالمسؤكليات المناطة بيا خطيان كا 
 . صاحب العمؿمف ىذا التكميؼ إلى 

لذم يفقد تأىيمو الصادر بمكجب تعميمات تأىيؿ المكاتب لف يتـ إحالة العطاء عمى االستشارم ا (4-12) 
أك يصدر بحقو قرار بالحرماف مف المشاركة بالعطاء  2013اليندسية كالشركات االستشارية لسنة 

 خالؿ الفترة ما بيف تاريػخ إعالف طرح العطاء كتاريخ قرار اإلحالة ، كبناءن عميو سكؼ يستبعد العرض
مشاركة بالعطاء ، دكف أف يككف لالستشارم الحؽ باالعتراض أك بالرجكع المقدـ مف االستشارم مف ال

 بأم مطالبة مالية أك قانكنية.المختصة عمى صاحب العمؿ أك دائرة العطاءات 
يحؽ لصاحب العمؿ إلغاء العطاء دكف إبداء األسباب كبدكف أف يترتب عف ىذا اإللغاء أية مطالبات ( 4-13) 

 المشاركيف بالعطاء .مالية أك قانكنية ألم مف 
 -يجب عمى االستشارم تعبئة الجداكؿ التالية :( 4-14)

 العطاءات المحالة.( 1مرفؽ جدكؿ رقـ ) أ.  
 الكضر المؤسسي .(  2مرفؽ جدكؿ رقـ )  ب.
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 .رؤساء االختصاص كمساعدييـ(  3مرفؽ جدكؿ رقـ ) ج. 
العمؿ كعمى ضكء ما تـ  مدير المشركع إلنجاز المستشار أك  كفاءة( يحؽ لصاحب العمؿ اذا تبيف لو عدـ 4-15)

تقديمو لممرحمة األكلى أف يطمب تغير مدير المشركع المسمى قبؿ االنتقاؿ لممرحمة الثانية أك إنياء 
االتفاقية مر المستشار اذا استمر في تقديـ عمؿ بمستكل  ير مناسب كحسب شركط االتفاقية خالؿ 

 المرحمة الثانية 
تـ التكقير عمى كافة الكثائؽ المقدمة مف قبؿ الشخص المفكض بالتكقير نيابة عف يتكجب أف ي( 4-16)

 االستشارم كاف تككف ىذه الكثائؽ مختكمة بالخاتـ الرسمي لالستشارم .
 -كما يطمب مف االستشارم أف يكضح في عرضو ما يمي :                    

 اسـ المشركع .  -
 اسـ صاحب العمؿ  -
 شركع كمككناتو )نكع الخدمات التي قدميا االستشارم كنسبة مشاركتو بذلؾ( كصؼ مفصؿ لمم -
 مدة الدراسة حسب العقد كأم تمديدات رسمية لممدة كأسباب ىذه التمديدات . -
 تاريخ البدء بالدراسة كتاريخ إنجازىا . -
 بدالت األتعاب التي تقاضاىا االستشارم . -
 الكمفة التقديرية لتنفيذ المشركع . -
 القيمة النيائية لتنفيذ المشركع ) إف أمكف ( . -
 اسـ الجية التي قامت باإلشراؼ عمى تنفيذ المشركع . -
 اسـ المقاكؿ المنفذ لممشركع  . -
 أم معمكمات أخرل يرل االستشارم أنيا ضركرية . -

 العرض المالي: : خامسا
 اسمكب تدقيؽ العركض المالية: 5-1

 ة تدقيقان حسابيان حسب االسس المتبعة مر االخذ بعيف االعتبار ما يمي:سيتـ تدقيؽ العركض المالي 
اذا اكرد المناقص خصما جزئيا عمى اسعار بعض بنكد االعماؿ اك كميا عمى اجمػالي السػعر المقػدـ منػو اك  5-1-1 

  -كمييما سيتـ التعامؿ مر ىذا الخصـ عمى النحك االتي :
في كثائؽ العطاء  ير خاضعة لمخصـ الذم يقدمو المناقص عمى عرضػو كفػي اف تككف المبالا االحتياطية الكاردة  - أ

 حاؿ قياـ المناقص باجراء الخصـ عمى المبالا االحتياطية يتـ تصحيح ذلؾ اصكليان.
اذا اكرد المنػػاقص خصػػما عمػػى عرضػػو المػػالي كمبمػػا مقطػػكع دكف تػػدكيف نسػػبة ىػػذا الخصػػـ مػػف اجمػػالي قيمػػة   - ب

 لخصـ كنسبة مئكية مف اجمالي قيمة العرض المالي.العرض يتـ حساب نسبة ىذا ا

اذا اكرد المناقص الخصـ المقػدـ منػو عمػى عرضػو المػالي كنسػبة مئكيػة مػف قيمػة العػرض دكف تػدكيف قيمػة ىػذا  - ت
 الخصـ يتـ حساب قيمة ىذا الخصـ مف اجمالي عرضة المالي.

 ذا الخصـ الكاردة في عرضو .يجب اف تتطابؽ النسبة المئكية لمخصـ المقدـ مف المناقص مر قيمة ى - ث

اذا كرد تناقض بيف النسبة المئكية لمخصـ المقدـ مف المناقص كبيف قيمػة ىػذا الخصػـ يػتـ االخػذ بالقيمػة االعمػى  - ج
 ليذا الخصـ.

اذا اكرد المناقص زيادة جزئيػة عمػى اسػعار بعػض بنػكد االعمػاؿ اك كميػا عمػى اجمػالي السػعر المقػدـ مػف اك  5-1-2
 -تعامؿ مر ىذه الزيادة عمى النحك االتي :كمييما فسيتـ ال
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اف تككف المبالا االحتياطية الكاردة في كثائؽ العطاء  ير خاضعة لمزيادة التي يدكنيا المناقص عمػى عرضػو  - أ
 كفي حاؿ قياـ المناقص باجراء الزيادة عمى المبالا االحتياطية يتـ تصحيح ذلؾ أصكليا.

لي كمبما مقطػكع دكف تػدكيف نسػبة ىػذه الزيػادة مػف إجمػالي قيمػة إذا أكرد المناقص زيادة عمى عرضو الما  - ب
 العرض يتـ حساب نسبة ىذه الزيادة كنسبة مئكية مف إجمالي قيمة العرض المالي.

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

 يجب اف تتطابؽ النسبة المئكية لمزيادة المدكنة مف المناقص مر قيمة ىذه الزيادة الكاردة في عرضو. - ث

اذا كرد تناقض بيف النسبة المئكية لمزيادة المدكنػة مػف المنػاقص كبػيف قيمػة ىػذه الزيػادة يػتـ االخػذ بالقيمػة  - ج
 األدنى ليذه الزيادة.

  عامؿ مر العركض المالية لممكاتب المؤىمة بتطبيؽ األسس كالشركط التالية سيتـ الت 5-3
 :  سترتب األسعار االمقدمة مف االستشارييف ترتيبان تنازليان مف األكثر الى األقؿ 1
:  سػػيؤخذ السػػعر الكسػػطي ل سػػعار المقدمػػة  فػػإف كػػاف عػػدد االستشػػارييف المتقػػدميف فرديػػان فسػػيأخذ صػػاحب التقػػديـ 2

ىك السعر الكسطي أما اذا كاف عدد المتقدميف زكجيان فيؤخذ المتقدماف الكسط حسب الترتيب كيككف صػاحب  الكسط
  0التقديـ الكسط الثاني )األقؿ( ىك سعر الكسطي 

 % مف السعر الكسطي .30:  سيخرج مف التنافس كؿ مف يزيد أك يقؿ سعره عف 3
 ؾ بجمر ىذه األسعار كتقسيميا عمى العدد الباقي .:  يستخرج السعر المعدؿ مف األسعار الباقية كذل4
( 4%( األقػؿ مػف معػدؿ السػعر المبػيف فػي البنػد )10: سيحاؿ العطاء عمى أقػؿ األسػعار الػذم يقػر ضػمف حػدكد الػػ )5

%( األقػؿ حتػى 10أعاله ، كفي حالة عدـ كجكد مثؿ ىذا السعر تتـ االحالة عمى السعر األدنى مباشػرة بعػد حػدكد )
 ( أعاله .3احب ىذا السعر مف الذيف تـ استبعادىـ بمكجب البند )لك كاف ص

( أعاله تعني أف السعر المسػاكم لمعػدؿ السػعر 5% األقؿ مف معدؿ السعر ( الكارد في )10: إف عبارة )ضمف حدكد 6
  ير مشمكلة ضمف ىذه الحدكد .

 سعار المتقدمة لمعطاء .: إذا تعذر تطبيؽ المعادلة كفقان ليذه األسس تتـ اإلحالة عمى أقؿ األ7
 

 % مف إجمالي بدالت األتعاب شامالن ضريبة المبيعات 10تقدـ كفالة حسف اإلداء بنسبة : سادسا 
 
 

   ك الفحص االنشائي تحريات اسػتطالع المكقػر -( 10المادة )
 -ب-( 10يضاؼ إلى المادة )

مؤىالن لدل دائرة العطاءات  الفحص االنشائيك  استطالع المكقر ألعماؿكيجب أف يككف االستشارم المتعاقد معو 
، كيتحمؿ االستشارم المصمـ مسؤكلية أية أخطاء بالمعمكمات المساحية أك فحكصات التربة الحككمية بالفئة األكلى

  ) ممحؽ العقد رقـ )أ( (.2/12/2014تاريخ  63/1/54256حسب تعميـ معالي كزير األشغاؿ العامة كاإلسكاف رقـ 
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 الحككمية العطاءاتعاـ دائرة  عطكفة مدير
 

   كثائؽ عطاء التنفيذك  الدراسات كالتصاميـ بإعدادالخاص (   2019/  37  رقـ )  عطػاءالمكضكع: ال
 مباني تابعة لكزارة الداخمية     النشاء

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

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

 ذلك .
 

 ال نـــلان :
 رقم الهاتف  :
 رقم الفاكس :

 البريد االلكترلني:
 

ةيذيـــش انشـشكــ  

 
 

 مالحظػة: يتـ تعبئة ىذه الصفحة كاعادتيا الى الدائرة بكاسطة البريد االلكتركني .
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 ( 1) ع ىندسيةعقد خدمات 
 ك كثائؽ عطاء التنفيذ  الدراسات كالتصاميـ بإعدادالخاص (  2019/ 37 رقـ )   عطػاءالمكضكع: ال

      لداخميةمباني تابعة لكزارة ا النشاء
 

 
  الشغاؿ العامة كاالسكاف كزارة االدائرة : 

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

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

  
 ارم :ػالفريؽ الثاني : االستش .....................................................
 رقػػػػػػـ العػػػطاء : .....................................................

  
 د : ػػػػػتاريخ تكقير العق .....................................................

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

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

 ػر :ػقيمة  رامة التأخيػػ لكل يلم تأخير دينار خم لن( 50) 
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 (1عقد خدمات ىندسية )ع
 الفيرس

 

 ـ الصفحةرق المكضػػكع
 10        الفيػػػرس
 11         العقداتفاقية 

 13 الشركط العامة لعقد الخدمات اليندسية
 14      التعاريؼ -( 1المادة )
 15    كصؼ العمؿ في نطاؽ العقد -( 2المادة )
 15     المغة كالقانكف المعتمداف -( 3المادة )
 15      الضرائب كالرسـك -( 4المادة )
 16      األداءكفالة حسف  -( 5المادة )
 16       األداءمستكل  -( 6المادة )
 16   المباشرة ، مدة العمؿ ،سرياف العقد -( 7المادة )
 17      كاجبات االستشارم -( 8المادة )
 17     التنازؿ كالعقكد الفرعية -( 9المادة )
 17      استطالع المكقرتحريات  -( 10المادة )
 18     اإلضافية كاألعماؿالتغييرات  -( 11المادة )
 18    التقصير مف جانب االستشارم -( 12المادة )
 20    إنياء العقد مف قبؿ صاحب العمؿ -( 13المادة )
 20    العقد مف قبؿ االستشارم إنياء -( 14المادة )
 20     مسؤكليات صاحب العمؿ -( 15المادة )
 21       مراحؿ كمدد العمؿ -( 16المادة )
 21        األتعاببدؿ  -( 17المادة )
 21      تدريب مكظفي صاحب العمؿ -( 18المادة )
 22   تسكية الخالفات بيف صاحب العمؿ كاالستشارم -( 19المادة )
 23  تعديؿ التشريعات -( 20المادة )
 23       االخطارات العدلية -( 21المادة )
 23        عامة أحكاـ -( 22المادة )
 26       إقرار المخالصة -( 23المادة )
 27        اإلشعارات -( 24المادة )

 36   الجدكؿ الزمني لمراحؿ الدراسات -أ (  - 1ممحؽ العقد رقـ )
 رقـ الصفحة المكضػػكع

 37     األتعاببدالت  -ب(  - 1ممحؽ العقد رقـ )
 38        نمكذج كفالػػة السمفػػػة

 39 مراحؿ الدراسات       أثناءكاجبات االستشارم  -( 2ممحؽ العقد رقـ )
 51     األداءنمكذج كفالة حسف  -( 3ممحؽ العقد رقـ )
 52 التصاميـ  إعداداالستشارم في مرحمة  أتعابخالصة بدؿ -(  4ممحؽ العقد رقـ )
 53         ل(   إقرار متعمؽ بالدفعات األخر 5ممحؽ العقد رقـ )
 55         (  إقرار متعمؽ بالدفعات الممنكعة6ممحؽ العقد رقـ )

 57                العطاءات الحككمية المحالة(    1جدكؿ رقـ )
 58 الكضر المؤسسي(   2جدكؿ رقـ )
 59         رؤساء االختصاص ك مساعدييـ(   3جدكؿ رقـ )
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 ( 1ع ) ىندسيةعقد خدمات نمكذج اتفاقية 
عداد كتصاميـدراسات   التنفيذ كثائؽ عطاء كا 

 

     الداخميةمباني تابعة لكزارة  النشاء   
 

 

 

 عطاء رقـ : ...............................................................................................
 بيف  000000سنة  0000000مف شير  0000المكافؽ00000في ىذا اليكـ  االتفاقية هىذ تحرر  -
 

 عمى اعتباره الفريؽ األكؿ  صاحب العمؿ :
 

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -كيمثمو :
 عمى اعتباره الفريؽ الثاني  االستشػػػارم :ك 
 

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -كيمثمو :
 
عدادمف دراسات كتصاميـ  فنيةفريؽ األكؿ را بان في الحصكؿ عمى خدمات لما كاف ال    لممشركع  عطاء التنفيذ كثائؽ كا 

 -، فقد تـ االتفاؽ بيف الفريقيف عمى ما يمي : إليو، كلما  كاف قد قبؿ بعرض الفريؽ الثاني المقدـ أعاله 
المكحػد لممشػارير  المقاكلػة لكاردة فػي دفتػر عقػدىذا العقد نفس المعاني افي  الكاردة يككف لمكممات ك التعابير -1

فػػي  الػػكاردةالتعػػاريؼ  إلػػى باإلضػػافة كاإلسػػكاف العامػػة األشػػغاؿالصػػادر عػػف كزارة ( 1999اإلنشػػائية فيػػدؾ )
 ، ك في حاؿ كجكد اختالؼ تعتمد التعػاريؼ الػكاردة فػي ىػذا العقػد العقد ايذالعامة لشركط ال( مف  1)  المادة

0 
، كيكػكف ترتيػب  متكاممػة ةالعقد كتعتبر في مجمكعيا كحد اأدناه جزءان ال يتجزأ مف ىذ المدرجةائؽ اعتبار الكث -2

 -أكلكية الكثائؽ حسب التسمسؿ التالي :
 اإلحالةقرار كتاب القبكؿ متضمنان  -أ 
  المناقصةعرض  -ب 
    0ؿ التكقير عمى  العقد كدعكة العطاء كالمالحؽ التي تصدر قب المناقصةالتعميمات لممشتركيف في  -ج 
 لمعقد الخاصةالشركط  -د 
 ةالمرجعي األسس -ىػ 
 العامةالشركط  -ك 
 
 : )                           ( دينار المقبكلة رقمان قيمة العقد  -أ-3

  
 دينار(  ……………………………………………………………………………………ككتابة : )
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 ( يكما   : )                    العقدمدة  -ب    

 يكمان ( ……………………………………………..)
 األكؿكتشمؿ المدة الالزمة لممراجعة كالتقييـ مف قبؿ الفريؽ  

 
نجازىاالعقد  االمطمكبة منو في ىذ اليندسيةكتقديـ الخدمات  بإعداديتعيد الفريؽ الثاني  -4 كتسميميا كفقا لمشركط كالمتطمبات  كا 

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

 0العقد  االخدمات اليندسية المطمكبة منو بمكجب ىذتقديـ لقػاء قيػاـ  الفريؽ الثاني ب  مف ىذا العقد( 
برامو في التار ىذا ، جرل تكقير  أعالهكبناء عمى ما ذكر    0 أعالهيخ المذككر العقد كا 
   

 الفريؽ الثاني     الفريؽ األكؿ          
                ماالستشار       صاحب العمؿ  

 .......................................................التكقير:  .................................................................التكقير:  
 

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

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

 قد شيد عمى ذلؾ :
 

 .......................................................: التكقير  ..............................................................التكقير:
 

  ...........................................................االسـ: .............................................................. .االسػـ:
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 لخدمات اليندسيةالشركط العامة لعقد ا
 

 :الت اريف  -1المـادة 
ك المصطمحات التالية حيثما كردت في ىذا العقد المعاني المخصصة ليا أدناه ، كما أف الكممات ككف لمكممات ي

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

 . الياشمية ةاالردني المممكةالحككمػػة : حككمة 
كالػػذم يتعاقػػد مػػر  ككػػذلؾ خمفػػاءه القػػانكنيكفالعقػػد كفريػػؽ أكؿ  اصػػاحب العمػػؿ : الفريػػؽ المشػػار إليػػو فػػي ىػػذ

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

 العقػد كيتمتػػػر ابمكجػب  ىػذ االستشػارم أعمػاؿالذم يعينو صاحب العمػؿ لمتابعػة  الشخص:  ثؿ صاحب العمؿمم
 . إبالغ االستشارم خطيان بيالعمؿ كما يجرم الصالحيػػػات التي يتـ تحديدىا لو مف قبؿ صاحب اب

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

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

 العقد. ابيذ الخاصة

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

العقػد  ابمكجب ىذ اليندسيةالخدمات إلنجاز صاحب العمؿ  إلى االستشارمالمناقصة :  العرض المقدـ مف  عرض
. 

اتفؽ الفريقاف عمييا قبؿ  إضافيةأم شركط مر  المناقصة: القبكؿ الرسمي مف صاحب العمؿ لعرض كتاب القبكؿ 
 .كذلؾ كفقان لقرار اإلحالة  تكقير العقد

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

 بب التعديالت التي قد تطرأ عمى العقد .زيادة أك نقصاف بس أمقيمة العقد : قيمة العقد المقبكلة باإلضافة إلى 
 التي يتمكىا تأكيد خطي . الشفكية المكافقةأك  الخطية المكافقة:   المكافقػػة

 / أ ( مف ىذا العقد . 1مدة العقد : ىي المدة المحددة في ممحؽ رقـ ) 
ك لممراجعػػة  الالزمػػةدة العقػػد كتشػػمؿ المػػ امكضػػكع ىػػذ األعمػػاؿ إلنجػػازبالعقػػد  المحػػددةمػػػدة العمػػػؿ : ىػػي المػػدة 

كتقاس بالتكقيت الشمسػي تمديدات مبررة عمى مدة العقد ،  أمباإلضافة إلى  الفريؽ األكؿمف قبؿ  التدقيؽ
 كليس بأياـ العمؿ. التقكيمية األياـكبعدد 

 0منو  ان العقد كالتي تعتبر جز  افي ىذ المدرجةالكثائؽ : ىي الكثائؽ 
،  إلنجاز األعمػاؿ مكضػكع ىػذا العقػديعينيا  أكصاحب العمؿ  يحددىاالتي اطؽ ك المن كاألماكف األراضيالمكقر : 

 0نص عمييا العقد تحديدا عمى اعتبارىا جزءان مف المكقر يككذلؾ أم أماكف أخرل 
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لمصػرؼ عمػى أم أعمػاؿ كالمخصصة  األتعابفي خالصة بدؿ  المدرجةالمبالا  أك: ىي المبما  االحتياطيةالمبالا 
 األتعاب .كيحدد بند منفصؿ ألم منيا في خالصو بدؿ  ،تحدد بالعقد  خدمات أخرل أك

 األشخاص مف  ير المكظفيف. اآلخريف :
المكظػػؼ الرسػػمي أك المسػػتخدـ أك الممثػػؿ أك الككيػػؿ لػػدل صػػاحب العمػػؿ أك مػػف يمثمػػو صػػاحب  : المكظػػؼ

 الحككمة.العمؿ كيشمؿ ذلؾ العامميف لدل المؤسسات الحككمية كالشركات التي تساىـ بيا 
ىػػي جميػػر العمػػكالت أك أتعػػاب االستشػػارات أك أتعػػاب الػػككالء أك  يرىػػا المباشػػرة ك يػػر  : الػػدفعات األخػػرل

أك تػـ االتفػػاؽ عمػػى دفعيػػا " اآلخػػريف" كيشػػمؿ  االستشػػارمالمباشػرة كأم شػػيء ذك قيمػػة ماديػػة دفعيػػا 
ببيا   سػكاء تػـ دفعيػا أك ذلؾ التصريح عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصػر كصػفان مفصػالن ليػذه الػدفعات كسػ

أك نيابػةن عنػو ، أك مػف قبػؿ استشػارييو  االستشارمكانت ستدفر بشكؿ مباشر أك  ير مباشر مف قبؿ 
أك نيابػػةن عػػنيـ أك أم مػػف مػػكظفييـ أك ككالئيػػـ أك ممثمػػييـ ، كذلػػؾ فيمػػا يتعمػػؽ بالػػدعكة إلػػى تقػػديـ 

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

ىػي جميػر المبػالا سػكاء كانػت عمػكالت أك أتعػاب استشػارات أك أتعػاب ككػالء أك  يرىػا  : الدفعات الممنكعػة
عيدات لدفر مثؿ ىػذه دفعت بشكؿ مباشر أك  ير مباشر أك أم شيء ذك قيمة مادية أك الكعكد أك الت

المبالا أك تقديـ ىذه األشياء سكاء مباشرةن أك بالكاسػطة كبغػض النظػر عمػا إذا كػاف ذلػؾ تػـ مػف قبػؿ 
االستشػػارم أك نيابػػةن عنػػو أك مػػف قبػػؿ استشػػارييو مػػف البػػاطف أك نيابػػةن عػػنيـ أك أم مػػف مػػكظفييـ 

رسػػمية أـ ال ، كذلػػؾ فيمػػا  كككالئيػػـ أك ممثمػػييـ كالتػػي تػػدفر إلػػى أم "مكظػػؼ"  سػػكاء تصػػرؼ بصػػفة
يتعمؽ بالدعكة إلى تقديـ العركض الخاصة بتنفيذ ىذا العقػد أك عمميػة المناقصػة / المػزاكدة نفسػيا أك 

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

الجيػػة  فكباالشػػتراؾ مػػر ميندسػػيف مختصػػيف فػػي كزارة األشػػغاؿ العامػػة ك اإلسػػكاف كمنػػدكب أك اكثػػر عػػ
صػػاحبة العالقػػة يػػتـ تسػػميتيـ كتكمػػيفيـ رسػػميان بػػذلؾ بمكجػػب كتػػاب رسػػمي مػػف قبػػؿ معػػالي كزيػػر األشػػغاؿ 

يؽ الدراسػػات ك التصػػاميـ ككثػػائؽ العطػػاء فػػي جميػػر مراحمػػو ، العامػػة ك اإلسػػكاف ، ك تكػػكف مياميػػا تػػدق
 كيككف مكاف اجتماعيا في مبنى كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف .

ك بالنسبة لممشارير التي يتـ تدقيقيا في الكزارات ك المؤسسات األخرل فيتـ استبداؿ كزارة األشػغاؿ العامػة 
كزيػر األشػغاؿ العامػة ك اإلسػكاف بػكزير تمػؾ الػكزارة أك مػف ك اإلسكاف بتمؾ الػكزارة أك المؤسسػة ، ككػذلؾ 

 يرأس تمؾ المؤسسة .
 كصؼ العمؿ في نطاؽ العقد :  –(  2)  المادة

 يشمؿ العمؿ عمى ما يمي : 
 كالتالي :  داخميةتابعة لكزارة ال كسكنات مباني النشاءإعداد الدراسات كالتصاميـ ككثائؽ عطاء التنفيذ  

 ؿ الدراسة ما يمي:عمى اف تشتمؿ اعما
مف اراضي  761المقاـ عمى قطعة رقـ   مبنى متصرفية كسكف لكاء سحاب / محافظة العاصمة-1

جنكب عماف ك يتككف مبنى المتصرفية مف مكتب متصرؼ كمكاتب ادارييف كنظارة كمكتب انتظار ككحدات 
( 1900ة اجمالية تقريبية )صحية ككؿ ما يمـز مف الخدمات التابعة ليا ، كمبنى سكف المتصرؼ . كبمساح
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 شاممة عناصر الحركة الرأسية كاالفقية كالجدراف الداخمية كالخارجية.  2ـ
يتككف مف اراضي مادبا 197المقاـ عمى قطعة رقـ  مبنى كسكف محافظة مادبا / محافظة مادبا -2

ظار كقاعات استقباؿ مبنى المحافظة مف مكتب المحافظ كمساعد المحافظ  كمكاتب ادارييف كنظارة كمكتب انت
كمكاتب تصاريح كككمبيكتر كتطكير كعالقات عامة ككحدات صحية ككؿ ما يمـز مف الخدمات التابعة ليا ، 

شاممة عناصر الحركة الرأسية كاالفقية  2( ـ4000كمبنى سكف المحافظة كبمساحة اجمالية تقريبية )
 كالجدراف الداخمية كالخارجية .

ييز كافة المخططات ككثائؽ عطاء التنفيذ ل عماؿ المعمارية كاإلنشائية كالكيربائيػة كما كيشمؿ العمؿ إعداد كتج
طفػاء color-schemeكالميكانيكية شػاممة الخطػة المكنيػة ) ( كأنظمػة التدفئػة كالتيكيػة كالتكييػؼ كأنظمػة إنػذار كا 

كالحاسػكب باإلضػافة إلػى أعمػاؿ  الحريؽ كنظاـ مراقبة الكاميرات كنظاـ اإلخالء الصكتي كأنظمة اإلنارة الكيربائية
المكقػػر العػػاـ مػػف سػػاحات كمكاقػػؼ لمسػػيارات باألعػػداد الالزمػػة كأسػػكار ك ػػرؼ لمحراسػػة كخزانػػات الميػػاه كأعمػػاؿ 
الصػػرؼ الصػػحي كتصػػريؼ ميػػاه األمطػػار... ألػػخ كتقريػػر األثػػر البيئػػي كالدراسػػة المركريػػة ككػػؿ مػػا ىػػك ضػػركرم 

 إلنجاز العمؿ عمى أكمؿ كجو.
 

 :   كالقانكف المعتمداف المغة –(  3)  المادة
 أفبػو ، إال انػو يجػكز  المتعمقػة، بما في ذلؾ جميػر المراسػالت كالشػركط  العربية بالمغةككف العقد ي

ذا اإلنجميزيػػة بالمغػػة الفنيػػةتكػػكف المكاصػػفات كجػػداكؿ الكميػػات كالمخططػػات كالتقػػارير  حػػرر العقػػد  كا 
  0ىك المعتمد  بالعربيةعمى التفسير يككف النص ككقر خالؼ  كاإلنجميزية العربيةبالمغتيف 

 -أ

العقد عند التكقيػر عميػو  االمفعكؿ عمى ىذ النافذة األردنيةكالتعميمات  ةالقكانيف كاالنظم أحكاـتسرم 
 0في تطبيؽ شركطو  إليياكيرجر 

 -ب

 
 الضرائب كالرسكـ  :  –(  4)  المادة

فيما يخص  المممكةالتعميمات المعمكؿ بيا في ك  ةلجمير القكانيف كاالنظم أطراؼ العقديخضر 
 0كرد نص خالفان لذلؾ بالعقد  إذا إالالضرائب كالرسكـ 

1- 

 ةقبؿ تكقير العقد حسب القكانيف كاالنظم كالجامعةدفر رسـك طكابر الكاردات  االستشارمعمى 
 0بذلؾ كالمعمكؿ بيا  الخاصةكالتعميمات 

2- 

 
 -: ءاألداكفالة حسف    -( 5) المادة

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

معتمدة  ماليةمؤسسة  أك صادره عف بنؾالمقبكلة % مف قيمة العقد 10بنسبة الكفالةكتككف  العقدمدة 
ذا(، 3الكارد في ممحؽ العقد رقـ ) الكفالةرسميا"كحسب نمكذج  فيحؽ  الكفالةتمديد  األمرتطمب  كا 

حسب متطمبات  مماثمةلثالثة أشير قابمة لمتجديد لمدد  االستشارملصاحب العمؿ تمديدىا عمى حساب 
مف  النيائية المقدمة المخالصة قتو عمىمكافعف الكفالة بعد  اإلفراجسير العمؿ، كعمى صاحب العمؿ 

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

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

ذا  ةال يتفؽ كالدرج لالستشارمالميني لمكادر الفني  األداءما تحقؽ لصاحب العمؿ بأف مستكل  كا 
در يستخدـ ككا أف االستشارميجب عمى ك ، المطمكبة فعمى صاحب العمؿ إبالغ االستشارم بذلؾ خطيان 

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

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

،  األخطاءالكفيمة بتالفي التقصير كتصحيح  اإلجراءاتاتخاذ  الحالةكيحػؽ لصاحػب العمػؿ فػي ىػػذه 
 .العقد  ا( مف ىذ12)  لممادةكفقا  اإلجراءات، كتتـ  االستشارم إنذاركذلؾ بعد 

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

 العقد بعد تكقيعو مف قبؿ الفريقيف . اسرياف مفعكؿ العقد : يسرم مفعكؿ ىذ -أ 
،  شارماالست إلىبمكجب كتاب خطي يكجيو صاحب العمؿ  المباشرةيحدد تاريخ  : المباشرةتاريخ   -ب 

مف مباشرة العمؿ، كيتـ تثبيت ذلؾ  االستشارممف المكقر تمكف  أجزاء أككيتـ ذلؾ بعد تسميـ المكقر 
كجدت ، كيكقر المحضر مف قبؿ كؿ  إف أخرلعكائؽ  كأمفي محضر رسمي مبيف فيو جاىزية المكقر 

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

ككانت تمؾ الخدمات مف النكع كالقدر  إضافية ىندسيةقػاـ صاحب العمؿ بطمب خدمات  إذا  - 1 
جدت ظركؼ طارئة تؤثر عمى  أك مرحمة مف مراحؿ المشركع أممدة عمؿ الذم يبرر تمديد 

نتيجة  العقدمدد مدة تك  االستشارميدرس الحالة مر  أفمؿ سير العمؿ، فعمى صاحب الع
 . األمكرمف مراحؿ العمؿ  بما يتناسب مر ىذه  ةمرحم لتمديد مدة أم

 إليومف المقررة في جداكؿ المراحؿ المشار  أطكؿاستغرؽ صاحب العمؿ فترات مراجعو  إذا  - 2
ؾ  فيمػػا عػدا مػا ىك  ناجـ عف ( الحقا، فانو يتـ تمديد مدة العمؿ تبعا لذل16في المادة )

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

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

      التأخيػػػر :  -د
 افي ىذ المطمكبةكامؿ الخدمات اليندسية  بإتماـبتنفيذ  التزاماتو  االستشارملـ يقـ  إذا  – 1

 فافالعقد ضمف مدة العمؿ المحددة بالعقد ، كتأخر عف تسميـ المخططات ككثائؽ العطاء ، 
عف كؿ يـك تأخير  ير  (   سكف دينارخم )  مقدارىايقـك بدفر  رامة  أف االستشارمعمى 

مبرر كيعتبر ىذا المبما مستحقا"  لصاحب العمؿ سكاء لحؽ بو ضرر مادم مف جراء 
 االستشارميحسـ ىذا المبما مف استحقاقات  أفكيحػؽ لصاحب العمؿ  ،لـ يمحؽ  أكالتأخير 

كامؿ العقد للعمؿ يعتبر مجمكع مدة ا قيمة الغرامةمحتجزاتو . كأل راض تحديد  أككفالتو  أك
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 .كالتأخير الحاصؿ عميو كليس لكؿ مرحمو عمى حده 
 .المقبكلة  %( مف قيمة العقد15) األعمىسقؼ حده  لمغرامةيحدد     -2

 
 : االستشارمكاجبات  - (8) المادة

 المحددة في الممحؽ رقـ المرجعية األسسالكاجبات المنصكص عمييا في  بأداء االستشارميقـك 
 . ك المعد مف قبؿ صاحب العمؿ العقد ا( المرفؽ بيذ2)
 

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

 العقد حياؿ أم إلغاءكيحؽ لصاحب العمؿ  كثائؽ العقدالقياـ بأم جزء منو ما لـ تنص عمى ذلؾ 
 العقد . ا( مف ىذ12المادة) ألحكاـتصرؼ مف ىذا القبيؿ كفقا" 

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

، كاف يقػػدـ كذلؾ عقد التكميؼ إلنجاز مثؿ ىذا العمؿ تو ككفاءتومقترح مف حيث مؤىالتو كخبرا
عف  كاممة مسؤكليةمسؤكال"  االستشارمالفرعي كيككف  االستشارمبينو كبيف  يبـرالفرعي الذم 

 مستخدميو   أكالفرعي  االستشارمتقصير ينجـ عف عمػؿ  أكخطأ  أمجمير الخدمات اليندسية ، كعف 
   -: ةاالنشائي ات العناصرصك فحك  استطالع المكقرتحريات    -(10) المادة

 عمى اف يتـ  ما لـ تنص الشركط الخاصة عمى خالؼ ذلؾ يتـ التعاقد مر استشارم الستطالع المكقر - أ
 كاستشارم استطالع المكقر حسب الشركط التالية :  االتفاؽ مسبقا بيف االستشارم 

 يامو مسؤكلية  كاممة .مسؤكال" عف أداء م يككف استشارم التربة   - 1   
تككف ميمة االستشارم )الفريؽ الثاني في ىذا العقد( كضر كصؼ  العمؿ المطمكب لمتحريات   - 2   

كاالستطالع)مر مراعاة أحكاـ ككد استطالع المكقر  المعتمد(  كما يقـك االستشارم أيضا 
 ع المكقر لصاحب العمؿ بمراقبة عمميات التحرم أثناء إجراءاىا كتقييـ  تقرير استشارم استطال

أما إذا نصػت الشركط الخاصة عمى مسؤكلية االستشارم عف دراسات كتحريات التربة عندىا عمػى  -ب 
 االستشارم اخذ مكافقة الفريؽ األكؿ المسبقة قبؿ التعاقد مر استشارم استطالع المكقر .

  : اإلضافية كاألعماؿالتغييرات   -(11) المادة
 أكنكعيا  أك اليندسيةتعديؿ يراه ضركريا" في برنامج الخدمات  أم طمب إجراءمؿ يحؽ لصاحب الع -أ 

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

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

مف النكع الذم يتطمب تقديـ  ةاالضافي كاألعماؿفي ىذه التغييرات  المشمكلة األعماؿتككف طبيعة 
العقد، ففي مثؿ ىذه الحالة يتـ االتفاؽ بيف صاحب العمؿ  اخدمات تختمؼ عف تمؾ المشمكلة في ىذ

 كالمدة الزمنية الالزمة. ةاالضافي كاألعماؿالمترتب عمى تمؾ التغييرات  األتعابعمى بدؿ  كاالستشارم
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 ؿقبؿ صاحب العم فو ملذلؾ بعد صدكر األمر الخطي ك  ، المطمكبةت ديالعلتابإجراء  شارمتـ االستز ميك  -ب
ك تثبيت بدؿ أتعاب مؤقت لالستشارم عف ىذه التعديالت كلحيف االتفاؽ عمى بدالت األتعاب بالشكؿ 

  النيائي .

 :االستشارم  التقصير مف جانب -( 12) المادة
             -العقد أم مف الحاالت التالية: ايذ ىذتنف أثناءحصؿ  إذاعممو  أداءمقصرا" في االستشارم يعتبر    -/أ( 12)

 . المطمكبةالعمؿ كالكاجبات كتقديـ الخدمات  إنجازتأخير  ير مبرر في  أم - 1
 أداءفي  أىمؿ أك اليندسية المينةممارسة  كأعراؼ كأصكؿقدـ عمال بمستكل ال يتناسب  - 2

 ميامو .
(  6بالمادة ) المحددةالفا بذلؾ التعميمات مف مستخدميو العامميف مخ أمتخمؼ عف تغيير  - 3

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

العقد بمكجب  إنياء  أعالهأ( / 12مف الحاالت المنصكص عمييا في  الفقرة ) أمكلصاحب العمؿ في 
  -التالية : اإلجراءات

  ( يكما" لتصكيب المخالفة .21مر منحو ميمة لمدة )لالستشارم أكؿ  إنذار": تكجيو أكال 
( 14) مػر منحػو مػدةثػاني لػو  إنػذارجيػو ، يػتـ تك  االستشػارم لممخالفػةفػي حالػة عػدـ تصػكيب  ثانيا": 

 0 لتصكيب المخالفة يكما"
 إلزالةجادة كمقنعة  إجراءاتاتخاذ  أكالثانية دكف تصػكيب لمكضر  اإلنذارفي حالة مركر فترة  : ثالثػا"

أك جزء منيا،  األداءالعقد كمصادرة كفالة حسف  إنياء، يحػؽ لصػاحػب العمؿ المخالفةاألسباب 
 آخريفاستشارييف  إلىد ييع أف أكالخاصة  أجيزتوالخدمات المطمكبة بكاسطة  بإكماؿكيقـك 

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

كيتـ ،  تبقيةإلنجاز المراحؿ الم كالكمفة التي يتكبدىا صاحب العمؿ األتعابفركؽ مف بػػدالت 
 . المادة( مف ىذه /ب12بالفقرة ) يااحتساب ىذه الفركقات مف قبؿ المجنة المنصكص عمي

/ ج (  12المنصكص عمييا في الفقرة ) الخاصة  أكيحؽ لصاحب العمؿ في الحاالت الطارئة  : رابعان 
الفقرة ثالثا  ك بدكف تكجيو إنذارات، كتتـ محاسبة االستشارم حسب ما كرد فيالعقد فكران  إنياء
 . أعاله

يا أف ىناؾ ئالعقد أك بعد انتيا االمشمكلة في ىذ األعماؿإذا تبػػيف لصاحب العمػػؿ أثنػػاء تنفػيذ  : /ب(12) 
قد ينجـ عنو خطكرة عمى المنشأ أك زيادة كبيرة في التكاليؼ عف قيمة عطاء  الدراسةخطأ في  أكنقص 

 األشغاؿفعندىا يقـك صاحب العمؿ بمخاطبة كزير  يزتوأجأك االستشارم التنفيذ كذلؾ بسبب تقصير 
مف ذكم الخبرة  مسئكليتوكيطمب تشكيؿ لجنة فنية لتحديد االستشارم مبينان تقصير  كاإلسكافالعامة 

  -كاالختصاص عمى النحك التالي:
 رئيسان لمجنة . - أك مف يفكضو خطيان  مدير عاـ دائرة العطاءات الحككمية . 1
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 . كاإلسكافالعامة  األشغاؿدكبان عف كزارة ميندسان من . 2
 ميندسان مندكبان عف نقابة الميندسيف األردنييف .  .3
 ميندسان مندكبان عف ىيئة المكاتب اليندسية في نقابة الميندسيف األردنييف . . 4
 ميندسان مف ديكاف المحاسبة . . 5

اؿ كالتنسيؽ مر الجيات المعنية كترفر تكصياتيا تقػـك ىػذه المجنػة بػدراسػة كػافػة أبعػاد المشكمة كاالتص
، فػػإذا كاف قرارىا باألكثرية أك باإلجماع االستشارم محددة مسؤكلية  كاإلسكافالعامة  األشغاؿكزير  إلى

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

 / أ / رابعان ( بما يمي : 12تحدد الحاالت الخاصة ك الطارئة المنصكص عمييا في الفقرة )  –/ج ( 12) 
1- 
2- 
3-                                                                             

 ن قبم صبحب انعًم بحسب خصٌصية انًششًع في حبنة نزو رنكتى تشك ىزه انبنٌد نتتى تعبئتيب ي     

 : العقد مف قبؿ صاحب العمؿ إنياء -(13)المادة 
دفر مر  /أ(12ألسباب  ير األسباب الكاردة في المادة ) العقد إنياءيحؽ لصاحب العمؿ في أم كقت  

اممة ، ك اعتبار أعماؿ االستشارم عف األعماؿ المنجزة ك المكافؽ عمييا لممراحؿ السابقة ك أتعاب
% مف 10 المرحمة التي تـ إنياء العمؿ خالليا أنيا منجزه ك تدفر أتعابيا كاممة ، إضافة إلى نسبة

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

 : االستشارمالعقد مف قبؿ  إنياء -(14)المادة 
 .العقد اتفاقية ( يكما مف تاريخ تكقير90خالؿ ) المباشرة أمرلـ يصدر صاحب العمؿ  إذا .أ

 ( يكما"مف تاريخ استحقاقيا .60لو بعد ) المستحقة بالدفعة االستشارم بإيفاءصاحب العمؿ  أخؿ .ب
 تعرض لضائقة اقتصادية تمنعو مف االستمرار في تنفيذ العقد. أكأعسر صاحب العمؿ  جػ.

 المستحقةتسديد الدفعة  أك المباشرة أمر إصداريطالب صاحب العمؿ  أف االستشارمفعندىا عمى 
ذا أعاله)ب(   ةالفقر أك  )أ( بالفقرة المحددةمف انتياء المدد  أياـلو خالؿ عشرة  لـ يقـ صاحب  كا 

أك إذا  ىذه ، أياـخالؿ العشرة  لالستشارم المستحقة الدفعة دأك تسدي باشرةالم أمر بإصدارالعمؿ 
تعكيضو كطمب العقد  إنياء لالستشارمفيحؽ  اعسر صاحب العمؿ حسب الفقرة )ج( أعاله

 إالالعقد  اكال يعاد العمؿ بيذمف قبؿ صاحب العمؿ  اإلخالؿ بالعقدالتعكيض المناسب الناجـ عف 
 بمكافقة الفريقيف

 : مسؤكليات صاحب العمؿ -(15)ادة الم
بما فييا مخططات  االستشارم إلىتقديـ المتطمبات األكلية كالمعمكمات كالكثائؽ المتكفرة لديو  -1

أنو  ير ممػـز بتقديػػـ أم مخططػػات أك كثائػػؽ يككػػؿ  إال، األراضي ك المخطط التنظيمي حديثة 
مى أف تتضمف دعكة العطاء بياف المعمكمات ك ، عالحصكؿ عمييا بمكجب العقد  االستشارم إلى

 .الكثائؽ المتكفرة لدل صاحب العمؿ 
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مف مباشرة ميامو  االستشارميمكف  ؿأك بشكالمشركع بػكامؿ حدكده  مكقر االستشارمتسميػـ  -2
 التصاميـ . أكالدراسات ك/ إلعداد

في  االستشارم ك ليساعد االستشارم فتسمية ميػنػدس بخبػرة منػاسبة يمثػػػمو لمتػنسػيػػؽ بػيػػنو كبي -3
 الحصكؿ عمى المعمكمات المذككرة أعاله .

العمؿ  حأك تصاريلتسييؿ ميامو في الحصكؿ عمى تػصاريح الدخكؿ  االستشارممساعدة  -4
 الذيف يتطمب عقد استخداميـ ذلؾ . وألم مف مكظفي كاإلقامة

 .العقد  اد المحددة بمكجب ىذبالدفعات المستحقة لو في المكاعي االستشارممكافاة  -5
 : مراحؿ كمدد العمؿ  -(16) المادة

الجدكؿ الزمني المبيف في الممحؽ رقـ  بإتباعكصاحب العمؿ كؿ حسب مسؤكلياتو   االستشارميمتـز  
 اليندسية/أ( ليػذه الشركط ككفػقػػا" لممراحؿ المنصكص عمييا بيذا الجدكؿ  لتقديـ الخدمات 1)

عممان أنو إذا قدـ االستشارم أعماؿ أم مرحمة مف المراحؿ بمستكل   العقد اي ىذالمشمكلة ف ل عماؿ
 ير مناسب ككردت عمييا تعديالت كمالحظات جكىرية  فتعتبر الفترة الالزمة لتعديؿ ىذه المالحظات 
مف المدة المقررة لالستشارم حسب الجدكؿ الزمني كعميو تعكيضيا في المراحؿ الالحقة كيجكز 

عمؿ إذا ارتأل أف تمؾ المالحظات ال تسمح بالسير إلى المرحمة التالية أف يمنر االستشارم لصاحب ال
مف السير  بالمرحمة التالية   حتى يتـ إنجاز ىذه المالحظات كتحتسب عمى االستشارم   رامة تأخير 

احب كما يجب عمى ص /د( ،7إذا لـ يتـ تعكيضيا في المراحؿ الالحقة كحسب ما كرد في المادة )
العمؿ تحديد المدة التي سيقـك خالليا بمراجعة أعماؿ المراحؿ المختمفة كالتي يعتبر بعد انقضائيا أف 

 . أعماؿ ىذه المراحؿ مكافؽ عمييا إذا لـ يبما االستشارم بمالحظات صاحب العمؿ خالليا
 : األتعاببدؿ  -(17) المادة

العقد  افي ىذ الكاردة األعماؿثائؽ العطاء لجمير التصاميـ كتحضير ك  أتعاببدؿ  االستشارميتقاضى   -أ 
 في الممحؽ رقـ )ا/ب( مف ىذه الشركط . المبينةكذلؾ بمكجب النسب 

يكمان مف تاريخ تسميـ  (30)خالؿ المرحمية  االستشارميدفر استحقاقات  أفيتعيف عمى صاحب العمؿ  -ب
مف تاريخ تسميميا بمكجب شيادة دفر   يكمان  (60)خالؿ فترة  النيائيةشيادة الدفر كفي حاؿ الدفعة 

ذا االستشارميقدميا  تأخر صاحب العمؿ عف صرؼ الدفعات المستحقة خالؿ  إلى صاحب العمؿ كا 
عنيا كذلؾ  القانكنيةالفائدة  االستشارم إلىيدفر  أفالفترات المنكه عنيا في ىذه الفقرة ، يترتب عميو 

 نتياء الميمة المحددة لدفعيا .عف جمير المبالا  ير المدفكعة اعتباران مف ا
 :تدريب مكظفي صاحب العمؿ - (18)  المادة

لحاقيـيحؽ لصاحب العمؿ انتداب عدد مناسب مف مستخدميو  لمتدريب عمى  االستشارمبجياز  كا 
كفؽ برنامج يتفؽ عميو بيف الطرفيف كيقـك صاحب العمؿ بدفر ركاتبيـ  الدراسات أعماؿ

 كمستحقاتيـ.
 : ك االستشارمسكية الخالفات بيف صاحب العمؿ ت -( 19) المادة

 -:التاليةالعقد يتـ البت بو بأحد الطرؽ  اخالؼ ينشأ عف ىذ أكأم نزاع 
 -: الكدية التسكية  -( 1 /19)
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  الكديةمف أم مف الفريقيف بر بتو في تسكية الخالؼ عف طريؽ التسكية  إشعارصدر  إذا -أ
 إلىيرسؿ رده خطيا"  أف اإلشعارا" مف تاريخ تسممو ( يكم14فعمى الفريؽ اآلخر خالؿ مدة )

 رفضيا . أك الكدية التسكية إلىبقبكؿ الدعكة  اإلشعارمكجو 
 التسكية إلىالدعكة قبكؿ عندما يكافؽ الفريؽ اآلخر عمى  الكدية التسكية إجراءاتتبدأ  -ب 

 .الكدية
الفريؽ الذم كجو  إلىم رد لـ  يرسؿ أ إذا أك،  الكديةالتسكية  اآلخررفض الفريؽ  إذا -جػ

 التسكيةمف ىذه الفقرة ، يعتبر طمب  ) أ ( ( يكما" المبينة في البند14خالؿ مدة الػ ) اإلشعار
 التحكيـ . إجراءاتكأف لـ يكف ، كألم مف الفريقيف في ىذه الحالة المباشرة في  الكدية

 س مجاؿ أعماؿ ىذا العقدمف ذكم الخبرة في نف مكفؽ كاحد أك اكثر الكديةيتكلى التسكية  -د
ذاكفقا" لما يتفؽ عميو الفريقاف ،  المكفقيف يجكز ليما أف  أكلـ يتفقا عمى اسـ المكفؽ  كا 

 يتفقا عمى أف يقـك شخص أك مؤسسة بتعييف المكفؽ أك المكفقيف .
 يمزمو مفأف يطمب مف أم مف الفريقيف تقديـ ما  الكديةلممكفؽ في جمير مراحؿ التسكية  -ىػ

، كعمى المكفؽ أف يساعد  أخرل أدلةكمستندات ككثائؽ كأم  كأسبابات ككقائر معمكم
تسكية الخالؼ كديا" بأسمكب يتسـ باالستقالؿ كالحياد ، كاف  إلىالفريقيف في التكصؿ 

 كالنزاىة كالعدالة . المكضكعية بمبادئيسترشد 
بما في ذلؾ اتفاؽ  الكديةة التسكي بإجراءاتعمى الفريقيف كالمكفؽ االحتفاظ بسرية ما يتعمؽ  -ك

 التنفيذ كالتطبيؽ . أل راضحيثما يككف نشره ضركريا"  إالالتسكية ، 
االتفاؽ كتكقيعو كيصبح  بإعداداتفاؽ لتسكية الخالؼ كديا" ، فيقكما  إلىتكصؿ الفريقاف  إذا -ز

 0 بعد تكقيعو مف الفريقيف ممزما" ليما الكديةاتفاؽ التسكية 
( يكمػان عمػى قبػكؿ 30أك بمركر ) بتكقير الفريقيف عمى االتفاؽ ، الكدية يةالتسك  إجراءاتتنتيي  . ح

( يكمػا" 60بمػركر)  أك الطرفيف لمسير بإجراءات لمتسكية الكدية كلػـ يػتـ االتفػاؽ عمػى المكفػؽ ،
خطػي  بإشعاراتفاؽ تسكيو أك  إلىمف تاريخ االتفاؽ عمى المكفؽ أك تاريخ تعيينو دكف التكصؿ 

، أك  الكديػػة التسػػكيةيبػػيف فيػػو انػػو ال يكجػػد مػػا يسػػكغ االسػػتمرار فػػي جيػػكد يصػػدر عػػف المكفػػؽ 
 بإنيػػاءالفريػػؽ اآلخػػر كالػػى المكفػػؽ  إلػػى أحػػدىماعػػف  أكخطػػي يصػػدر عػػف الفػػريقيف  بإشػػعار
 إليػويقػدـ تقريػرا" بجميػر مػا تكصػؿ  أفكفي جمير الحاالت عمى المكفؽ  الكدية التسكية إجراءات

الفػػريقيف مػػر  إلػػىقيامػػو بعمػػؿ المكفػػؽ كتسػػميمو  أثنػػاءلخػػالؼ مػػف كقػػائر كبينػػات فػػي مكضػػكع ا
 محاضر جمسات التكفيؽ .

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

 تحكيػػػػػػـال -( 2/ 19) 
 إلىالمجكء  يتـفعندئذ  أعاله (1-19المادة ) ألحكاـتسكية كدية كفقا"  إلىفي حالة عدـ التكصؿ  

 السارم المفعكؿ. األردنيتسكية الخالؼ بأسمكب التحكيـ بمكجب قانكف التحكيـ 
 -: تعديؿ التشريعات -(20)المادة 

نتيجة لتعديؿ التشريعات أك يترتب عميو دفعيا لخزينة الدكلة  إضافيةمبالا  أم لالستشارميدفر   -أ
 عركض المناقصات . إيداعرائب جديدة بعد مكعد ض أكرسكـ   أم ضلفر 
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 إيداعبعد مكعد  أعالهبالفقرة )أ(  المذككرةمف الرسـك كالضرائب  أمجرل تخفيض رسمي عمى  إذا أما -ب 
 .االستشارمحسـ تمؾ التخفيضات مف استحقاقات  األكؿعركض المناقصات ، فعندىا يحؽ لمفريؽ 

 : ةالعدلي اإلخطارات -(21) المادة
القانكنية  أكالعقدية  يماحؽ مف حقكق  أمبيف الفريقيف لممارستيما  ةاالخطارات العدليال حاجة لتبادؿ 

اخطار  بمثابةالمثبت بيذا العقد عمى عنكانو  اآلخرلمفريؽ فريؽ  أممرسمة مف كتعتبر أم رسالة مسجمة 
 . األحكاؿعدلي في جمير 

 : عامو أحكاـ -(22) المادة
 الساريةااللتزاـ بمتطمبات الككدات   االستشارم أف يراعي أحكاـ التنظيـ لمنطقة المشركع كعمى   -أ  

  .خيص الالزمة لممشركع، ك الحصكؿ عمى مكافقة الجيات المعنية كالترا بالعمؿ المباشرةالمفعكؿ عند 
 تصاميـ المشركع. إعداديتقيػد ببرنامػج المتطمبػات كالكمفة المقدرة عند  أف االستشارمعمى   -ب
جميػر المخططات ككثائػؽ العطاء كالمعمكمات المتػعمقة بيذا المشركع ىي ممؾ  لصاحب العمؿ كال  إف -جػ

 بعد  مكافقة صاحب العمؿ الخطية عمى ذلؾ  إال األشكاؿالتصرؼ بيػػا بػػأم شكػػؿ مف  لالستشارم يحؽ
 إعدادائؽ العطاء  سكاء في مرحمة في كث أكنػقص في المخططات  أكاكتشػؼ أم خطػأ  إذا  -د 

تصحيح الخطأ أك  االستشارمالمخططات كالكثائؽ أك في مرحمة التنفيذ الفعمي لممشركع ،  فعمى 
 استكماؿ النقص  بصكرة عاجمة كبدكف مقابؿ .

 . الثانيةك/ أك    األكلى المرحمةيػقكـ بعػرض عاـ لمدراسات في  أف االستشارميمتػـز   -ىػ
 المحمية ما أمكف الصناعيةالتقػيد بالنػص عمػى استػعماؿ المكاد كالمنتجات  االستشارمعمػى يجػب   -ك  

المنتجات بشكؿ مطابؽ  أككثائػؽ العطػاء في جمػير الحاالت الػتي تتكفر فييا تمؾ المكاد  إعدادعنػد 
خذ المكافقات ، ك في المشارير التي تحتاج الستعماؿ مكاد مستكردة فعمى صاحب العمؿ ا لممكاصفات

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

 العقد أك مضمكنيا .
 . القرينةا" لمقتضى الجمر كالعكس بالعكس كفق إلىتنصرؼ صيغة المفرد  -المفرد كالجمر: -ح
 النحك التالي :  ىالمختمفة عميصدر صاحب العمؿ مكافقتو أك عدـ مكافقتو عمى مراحؿ العمؿ  -ط

 المكافقة دكف أية شركط . -1
شريطة تنفيذ  التالية لممرحمةباالنتقاؿ  لالستشارمبمالحظات تسمح  مقركنةمكافقة مشركطة  -2

يتـ احتجاز نسبو مف مستحػقػات الػدفػعة  الحالةىذه  كفي التالية المرحمةىذه المالحظات في 
 الدفعةمػف قيػمػة  %10نسػبتيا عػف تزيدال  المطمكبةلحيف تنػفيذ المالحظات  المرحمةليذه 

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

 . ضتبرر الرفالتي  الكافية األسبابمر بياف  المرحمةعمى  ةالمكافقعدـ  -3
ضريبة المبيعات :  يجب أف يشمؿ السعر المقدـ عمى الضريبة العامة عمى المبيعات كلف يتـ إفراد بند  -م

 خاص بالضريبة. 
ؤساء ( المتعمقة بالكضر المؤسسي كر  3، 2،  1المحمي تعبئة الجداكؿ المرفقة ) االستشارميطمب مف   -ؾ



 

 

 

 

 

 ساث وانتصايٍى ووثائك عطاء انتُفٍز نغاٌاث اَشاء يباًَ تابعت نوصاسة انذاخهٍتاعذاد انذسا                  

 
   

 

 

23 

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

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

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

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

بغض النظر عف ما يرد في  1976( لسنة 43رقـ) األردني( مف القانكف المدني 790(،)789(،)788)
 الخصكص .بيذا العقد   اىذ

قابة مف قبؿ ن العقدمكضكع  عالخاصة بالمشرك يقـك بتصديؽ جمير المخططات  أفعمى االستشارم  -ع
النقابية المترتبة عمى ىذا  كاف يقدـ لصاحب العمؿ ما يثبت قيامو بدفر الرسـك األردنييفالميندسيف 
 المشركع. 

 : لممنكعةالدفعات ا -ؼ
( بأنو لـ يقـ بدفر أك يعد بدفر أم 6كتعيد لمفريؽ األكؿ في الممحؽ رقـ ) االستشارملقد صرح  -1

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

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

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

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

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

( أف يتخذ أيان مف 1ؼ/في حاؿ حدكث أم مخالفة أك إخالؿ بأحكاـ الفقرة ) يحؽ لمفريؽ األكؿ - 2
 اإلجراءات التالية أك جميعيا كذلؾ بمحض حريتو كاختياره:

 /أ( مف العقد.12أف ينيي ىذا العقد مر مراعاة نصكص المادة ) -أ
عفي( مبما بمكجب ىذا العقد مبمغان يساكم   )ض لالستشارمأف يخصـ مف المبالا المستحقة  -ب

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

بمكجب ىذا البند بمكافقتو  ير القابمة لمنقض عمى  االستشارمالدفعات الممنكعة كيقر 
ه ، يصرح الفريقاف بأف ( أدنا4ؼ/مر مراعاة الفقرة ) االستجابة الفكرية لمثؿ ىذه المطالبة

( لف يتجاكز 2ؼ/مجمكع المبالا التي يحؽ لمفريؽ األكؿ تقاضييا بمكجب ىذه الفقرة )
 )ضعفي( مجمكع مبالا الدفعات الممنكعة.
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عمى أف يضمف جمير االتفاقيات التي يبرميا مر االستشارييف مف الباطف أك  االستشارميكافؽ  - 3
( أعاله 2ؼ/( ك)1ؼ/ادان مماثمة لتمؾ الكاردة في الفقرات )المجيزيف ، فيما يخص ىذا العقد مك 

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

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

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

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

 أك أم طرؼ آخر بمكجب القكانيف كاألنظمة النافذة في المممكة. االستشارمتجاه 
 يتـ العمؿ بو حتى بعد إنياء ىذا العقد.يبقى نص المادة أعاله بجمير فقراتيا ساريان ك  -5
 -:األخرل الدفعات  -س 

( المرفؽ بيذا العقػد بجميػر " الػدفعات األخػرل" كالتػي دفعيػا 5في الممحؽ رقـ) االستشارملقد صرح  -1
تقػػديـ كصػػفان مفصػػالن ليػػذه الػػدفعات  االستشػػارمأك تػػـ االتفػػاؽ عمػػى دفعيػػا إلػػى " اآلخػػريف "، كعمػػى 

اء تـ دفعيا أك كانت ستدفر بشكؿ مباشر أك  ير مباشر مف قبمو أك نيابػة عنػو األخرل كسببيا سك 
، أك مف قبؿ استشارييو مف الباطف أك نيابػة عػنيـ أك أم مػف مػكظفييـ أك ككالئيػـ أك ممثمػييـ ، 
كذلػػؾ فيمػػا يتعمػػؽ بالػػدعكة إلػػى تقػػديـ العػػركض الخاصػػة بتنفيػػذ ىػػذا العقػػد أك عمميػػة المناقصػػة / 

أك المفاكضات التي تجرم إلبراـ العقد أك مف أجؿ تنفيذه  االستشارما أك اإلحالة عمى المزاكدة نفسي
 فعالن.

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

 0 بالدفر أك تاريخ إلزامو بالدفر أييما يحدث
( مػف ىػذه المػادة أف 1س/يحؽ لمفريؽ األكؿ في حاؿ حػدكث أم مخالفػة أك إخػالؿ بأحكػاـ الفقػرة ) -2

 يتخذ أيان مف اإلجراءات التالية أك جميعيا كذلؾ بمحض حريتو كاختياره:
 العقد. /أ( مف12أف ينيي ىذا العقد مر مراعاة نصكص المادة )  -أ
بمكجػػب ىػػذا العقػػد مبمغػػان يسػػاكم )ضػػعفي( مبمػػا  لالستشػػارمأف يخصػـ مػػف المبػػالا المسػػتحقة  -ب

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

بمػػػة لمػػػنقض عمػػػى الػػػدفعات األخػػػرل كيقػػػر االستشػػػارم بمكجػػػب ىػػػذا البنػػػد بمكافقتػػػو  يػػػر القا
( أدنػاه ، يصػرح الفريقػاف بػأف 4س/االستجابة الفكريػة لمثػؿ ىػذه المطالبػة.مر مراعػاة الفقػرة )

( لػػف يتجػػاكز ) 2س/مجمػػكع المبػػالا التػػي يحػػؽ لمفريػػؽ األكؿ تقاضػػييا بمكجػػب ىػػذه الفقػػرة )
 ضعفي( مجمكع مبالا الدفعات األخرل.

يػػات التػػي يبرميػػا مػػر االستشػػارييف مػػف البػػاطف أك عمػػى أف يضػػمف جميػػر االتفاق االستشػػارميكافػػؽ   -3
( أعػاله  2س/( ك)1س/المجيزيف ، فيما يخػص ىػذا العقػد مػكادان مماثمػة لتمػؾ الػكاردة فػي الفقػرات )
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)عمى أف ال تقؿ ىذه المكاد في شػدتيا عػف نصػكص الفقػرتيف المشػار إلييمػا ( ، شػريطة أف تػنص 
يػػذ أحكػػاـ ىػػذه المػػكاد مباشػػرة بحػػؽ أم مػػف ىػػؤالء ىػػذه المػػكاد صػػراحة عمػػى حػػؽ الفريػػؽ األكؿ بتنف

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

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

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

 األنظمة النافذة في المممكة.طرؼ آخر بمكجب القكانيف ك 
 يبقى نص المادة أعاله بجمير فقراتيا ساريان كيتـ العمؿ بو حتى بعد إنياء ىذا العقد. -5

 :  المخالصة إقرار -( 23) المادة
 أفيثبت فيو  مخالصة إقراريعطي صاحب العمؿ  أفحاؿ تقديمو لكشؼ الدفعة النيائية  االستشارمعمى 

كؿ التسكية الكاممة كالنيائية لجمير المبالا المستحقة لو بمكجب العقد ، كشؼ الدفعة النيائية يش
لممبالا المستحقة لو بمكجب ىذه  االستشارمبعد قبض  إال المخالصة إقرارال يسرم مفعكؿ  أفكيشترط 
 الدفعة .

 : اإلشعارات -( 24) المادة
 بإبال يا االستشارمكتمؾ التي يقـك  رماالستشا إلىكالمػراسالت التي يصدرىا صاحب العمؿ  اإلشعاراتتبما 
لدل المكتب الرئيسي لكؿ فريؽ منيما ،  بإيداعيا أكبالبريد المسجؿ  إماالعقد  ألحكاـصاحب العمؿ كفقا  إلى
 أم عنكاف آخر يعينو كؿ فريؽ ليػذه الغاية كيتـ تحديده تاليا إلى بإرساليا أك

 .........................................................عنكاف صاحب العمػػؿ : .............
 : ..................................................................... االستشارمعنكاف           
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 /أ (1ممحؽ رقـ ) 
 الجدكؿ الزمني لمراحؿ الدراسات كالمدد المحدده النجازىا

 
 المرحمو ػػػػػػػػػػػػافالبيػػػػػػػػػػ يـك تقكيمي

 االكلى تبدأ مف تاريخ أمر المباشره بالعمؿ كلغاية انجاز المطمكب في المرحمو االكلى. - يـك( 15)
 مراجعة كتقييـ اعماؿ المرحمو األكلى مف قبؿ صاحب العمؿ. - يـك( 5)
 إجراءكتشمؿ  كلىاال  المرحمة أعماؿعمى  الخطيةتبدأ مف تاريخ مكافقة صاحب العمؿ  -  يكمان  (30)

كتسميـ مخططات انشائية االكلى  التعديالت التي يطمبيا صاحب العمؿ عمى المرحمو 
مسكدة الكثائؽ كالمخططات  ( نسخ مف3ككيركميكانيكية كجداكؿ كميات كتقديـ )

 (Draft-Final)النيائية 

 الثانية
 

 مف قبؿ صاحب العمؿ مسكدة الكثائؽ النيائيةمراجعة  - أياـ( 5)
 الثالثة المطمكبةتقديـ كافة كثائؽ العطاء كبالنسخ  - يـك (5)
 الخالصو مدة العمؿ لالستشارم.  - يكمان  (50)
  مدة المراجعة لصاحب العمؿ. - يـك( 10)
  شاممو مراجعات صاحب العمؿ. االتفاقيةمدة  - ( يكمان 60)
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 / ب ( 1ممحؽ رقـ ) 
 
 بدالت األتعاب  -أ

 لتصاميـ ك تحضير كثائؽ العطاء كفقان لما يمي :تدفر بدالت أتعاب ا
 ( مف قيمة العطاء بعد قبكؿ أعماؿ المرحمة األكلى مف قبؿ صاحب العمؿ .%  30)   .1

 مف قبؿ صاحب العمؿ . الثانيةالمرحمة  أعماؿمف قيمة العطاء تدفر بعد قبكؿ  (%  45)   .2
 المطمكبة باألعدادالنيائي  لمعطاء  كالتقرير مف قيمة العطاء تدفر بعد تقديـ الكثائؽ كالمخططات (% 23)  .3

يقدـ االستشارم شيادة مف نقابة الميندسيف تثبت تسديده لمرسـك  أف كقبكليا مف صاحب العمؿ شريطة
 النقابية المترتبة عمى ىذا العطاء .

 اسبػػػؽ . اأييمبعد مركر ثالثة اشير عمى تقديـ جمير كثائؽ العطاء  أك التنفيذ بعػد طػرح عطػػاء ( 2% ) .4
 

% مف قيمة العطاء كذلؾ لمعطاءات التي تزيد 10تعادؿ لالستشارم يقـك صاحب العمؿ بدفر سمفة  -ب 
 -التالية : باإلجراءات االستشارمدينار ، شريطة قياـ  ألؼقيمتيا عف خمسيف 

 . كالجامعةدفر رسكـ الطكابر  -1
 . األداءتقديـ كفالة حسف   -2
 . أعاله(2، 1المنصكص عمييا في البنكد ) اإلجراءاتعد استكماؿ تكقير العقد الخاص بالمشركع ب  -3
 تقديـ طمب السمفة .  -4
 تقديـ كفالة السمفة حسب نمكذج الكفالة المرفؽ .  -5

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

 السمفة ألم سبب كاف قبؿ انتياء مدة العطاء ،  فيتـ استردادىا مف كفالة السمفة. قيمةاسترداد 
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 نمكذج كفالة السمفة 
 

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

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

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

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

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

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

 
طمب خطي منكـ ، كذلؾ بصرؼ  أكؿالرصيد المستحؽ منو عند  أك أعالهكأننا نتعيد بأف ندفر لكـ المبما المذككر 

 .االستشارمتحفظ يبديو  أكالنظر عف أم اعتراض 
 

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

 
 

 …………..………............…تكقيػر الكفيؿ/ مصرؼ:                                                      
 ………………………………فكض : الم                                                 

 ……………….......................التاريخ :                                                 
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 (2رقـ ) العقدممحؽ 
  مراحؿ الدراسات كالتصميـ أثناء االستشارمكاجبات  أ.

بيا  المتعمقة ليندسيةايقـك بإعداد الدراسات كالتصاميـ كتقديـ الخدمات  أف االستشارميتعيف عمى  : أكال -1
 التالي :جمير المراحؿ عمى النحك  في

 بيػا المتعمقػة اليندسػيةيقـك بإعداد الدراسات كالتصاميـ كتقػديـ الخػدمات  أف االستشارميتعيف عمى  : أكال
 التالي :جمير المراحؿ عمى النحك  في
 يئػة المحيطػة مػف حيػث ابراز المشركع كمبنى حضارم متميز بذاتػة كمنسػجـ مػر البيئػة المحميػة كالب

 النكاحي الجمالية كالعمرانية كالحضرية.

  تكفير الخصكصية كالتميز في تصميـ المبنى كبما يمبي خدمػة احتياجػات مسػتخدمي المبنػى كالػزكار
 كالمراجعيف.

 . التقيد الكامؿ باحكاـ التنظيـ 

 الخضراء األردني. االلتزاـ كالتقيد بتصميـ المبنى كفقان لممتطمبات الكاردة في دليؿ المباني 
 

  –كلى اآل ةالمرحم
 -ل تفاقيو عمى اف تشمؿ ما يمى: الخاصةالشركط  في المرحمةتحدد أعماؿ ىذه 

الحصكؿ عمى المعمكمات الالزمو العداد الدراسات كالتصاميـ مف جمير مف مسؤكلية االستشارم  .أ 
ائؽ الرسمية الخاصة مف حيث تثبيت حدكد االرض كالحصكؿ عمى الكث الجيات المعنيو بالمكضكع

بقطر االراضي كالحصكؿ عمى أحكاـ التنظيـ الخاصة بمنطقة المشركع كالمعمكمات األساسية 
 المتعمقة بالخدمات كالبنية التحتية ككؿ ما يمـز التماـ العمؿ حسب األصكؿ. 

يت سـ( مر تثب 50إعداد كتقديـ المخطط الطبك رافي لمكقر المشركع بفترة ككنتكرية ال تتجاكز ) .ب 
 زكايا الحدكد كنقاط المرجر بكتؿ خرسانية ثابتة كبياف مناسيب الطرؽ المحيطة بالمكقر.

( في المكقر العاـ كتقديـ مخطط الرفر المساحي grid 5mإعداد كتقديـ مخطط يكضح الشبكية ) .ج 
 لغايات التدقيؽ. (C.D)عمى نسخة الكتركنية 

لمساحات المطمكبة لمفعاليات المختمفة جمر المعمكمات كتحميميا كتحديد متطمبات المشركع كا .د 
 بالتنسيؽ مر المالؾ كصاحب العمؿ.

يتماشى مر الييكؿ التنظيمي لمبنى قصر العدؿ كذلؾ إعداد كتقديـ متطمبات كمككنات المشركع كبما  .ق 
 بالتنسيؽ مر مندكبي ىذه الكزارة كمندكبي كزارة العدؿ.

ضمف قطعة األرض  ي لمباني قصر العدؿلممخطط النمكذج (Conceptتقديـ الفكرة المعمارية ) .ك 
بينيا باإلضافة إلى كالمداخؿ كالمخارج لكتؿ الرئيسية لممشركع كالعالقات الكظيفية ا ان مكضح المقترحة

 . التكزيعات الكظيفية كبما يضمف ترابط العمؿ بيف كافة المديريات كيحقؽ المركنة في التصميـ
صر المككنو امتكامال يتضمف الخدمات الالزمو لمعن يشمؿ برنامجا نسخ( 3) عداد )تقرير تصكرل(إ .ز 

 -لممشركع كيحتكل عمى ما يمى:

 كصؼ مكجز لطبيعة المشركع كعناصره كعالقاتو الكظيفيو -1
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 .تقرير المساحات الالزمو لكؿ عنصر كالمساحو الكميو -2
 المختمفة.مخطط ىيكمى يبيف عناصر المشركع كتقديـ عداد إ -3

 .نسخ(  3) 1/200نى المشركع كبمقياس رسـ تقديـ المخططات المعماريو لمبا -4
 63/1/54256)معػالي كزير االشغاؿ العامة كاالسػػكاف الػػػػػكارد بمكجػب كتػابو رقػػـ  بتعميـ االلتزاـ -5

 ككمايمي : 2/12/2014( تاريخ 
ارفاؽ ما يؤكد قيامكـ بالمتابعة الفعمية كالحقيقية كالحضػكر الميػداني كػؿ مػف اعمػاؿ الخػدمات  -1

ندسػػية كخػػدمات اسػػتطالع المكقػػر لضػػماف القيػػاـ بتمػػؾ االعمػػاؿ كفقػػان لممتطمبػػات اليندسػػية الي
 كالككدات كاصكؿ مزاكلة المينة .

  يتحمؿ االستشارم مسؤكلية اية اخطاء بالمعمكمات المساحية اك فحكصات التربة. -2
 

التػراخيص أك التكسػعة أك مػا )لغايػات التأىيػؿ أك  ( ليػاasbuiltدراسة المباني القائمة كتقديـ مخططػات ) -6
 يمـز ...(.

 .نسخ(  3) 1/200تقديـ المخططات المعماريو لمبانى المشركع كبمقياس رسـ  -7
 دراسة االنظمة الكيركميكانيكية الخاصة بالمباني القائمة كربطيا مر االنظمة في االضافات. -8
راحػػؿ الالحقػػو كالمػػكاد تقػػديـ كصػػؼ ل نظمػػو االنشػػائيو كالكيركميكانيكيػػو المنػػكل تفصػػيميا فػػى الم -9

 المقترح استعماليا فى البناء
الخاصة بالبنية التحتية مثؿ تكزير المياة ، الصرؼ الصػحي ، تصػريؼ ميػاه  تقديـ كصؼ ل نظمو -10

 األمطار ، شبكات تزكيد بالكيرباء كاالتصاالت، كأم أنضمو أخرل بحاجة إلييا 
كتقػديـ تقريػػر فحػػص جػراء الفحكصػػات كا كالفحػػص االنشػػائي عمػؿ برنػػامج الجػراء فحكصػػات التربػو -11

 .التربة مكقعان مف االستشارم ككؿ مف مندكب مديرية االبنية كمديرية التربية المعنية
 0نسخ( 3)شامالن الكمفة التقديريةتقديـ تقرير المرحمو  -12
تقديـ صكر فكتك رافية لكافة العناصر في المكقر )أشجار، أعمػدة كيربػاء، حفػر تجميعيػة ، أسػكار  -13

 ي قائمة ، عبارة مياة، قناة تصريؼ ... (.، مبان
 دراسة بيئية لمكقر المشارير. -14
 

ذا تطمبػػػت ظػػػركؼ العمػػػؿ متطمبػػػات خاصػػػو كلػػػـ تػػػرد ضػػػمف الكاجبػػػات فعمػػػى صػػػاحب العمػػػؿ إ –مالحظػػػة: 
بمػا فػى ذلػؾ نػكع المخططػات  مىذه المتطمبات ككاجبػات االستشػار  تحديدالمالؾ  رم بالتنسيؽك 

 تيا الى كاجبات االستشارل.كالدراسات المطمكبو كاضاف
 - نية المرحمو الثا

 االكلىاجراء التعديالت التى يطمبيا صاحب العمؿ عمى اعماؿ المرحمو  .1
)مكقر عاـ بمقياس رسـ مناسب،مساقط  لممبانى المعماريةلمخططات اكتقديـ  اعداد .2

ة الالزمة لممشركع ،كافة التفاصيؿ المعماري أفقية،مقاطر،كاجيات،تفاصيؿ معمارية لممقاطر الرئيسية
 ( نسخ 3) 1/100أعماؿ التصميـ الداخمي كالتأثيث بمقياس رسػػػـ كلكافة   (كلكافة اعماؿ المشركع

نيكية مر االلتزاـ بتقديـ كافة التفاصيؿ تقديـ المخططات  التفصيمية االنشائية  كالكيربائية كالميكا  .3
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 اف()نسخت 1/100الالزمة كلكافة االختصاصات بمقياس رسػػػػـ 
المخططات التفصيمية الخاصة بالبنية التحتية مثؿ تكزير المياة ، الصرؼ الصحي ، تصريؼ تقديـ   .4

 مو أخرل بحاجة إلييا .ظمياه األمطار ، كأم أن
اإلنشائية كالكيركميكانيكية كالمخططات المعمارية ) يقـك المستشار بتقديـ نسختيف مف المخططات  .5

 (ككافة التفاصيؿ الالزمة ات،تفاصيؿ معمارية لممقاطر الرئيسيةمكقر عاـ،مساقط أفقية،مقاطر،كاجي
ليتـ اعتمادىا كالتأكد مف  مف أجؿ الحصكؿ عمى المكافقة المبدئية الى مديرية الدفاع المدنى العاـ
 مطابقتيا لمتطمباتيـ أصكليا.

رخيص مف يقـك المستشار بمراجعة الجيات التنظيمية كالحصكؿ عمى المكافقات المبدئية عمى الت .6
 الجيات المعنية ) أمانة عماف ، البمدية ( .

ككثائؽ  كالمكاصفات الدراسات كالتصاميـ النيائيو لجمير االعماؿ كجداكؿ الكميات كتقديـ انجاز .7
بما في ذلؾ تقديـ مذكرة  الممحؽ االعطاء االخرل المطمكبو كحسب التفاصيؿ المبينو الحقا فى ىذ

ىذه المرحمو لممراجعو مف قبؿ  أعماؿتقديـ العطاء كبحيث يتـ  الحسابات التفصيمية لبنكد كميات
 0نسخ( 3)صاحب العمؿ كاقرارىا

 (Draft Finalمف مسكدة الكثائؽ النيائيو )(نسخ 3)تقديـ  .8
مف تاريخ يـك ( 3يقـك صاحب العمؿ بتدقيؽ مسكدة كثائؽ العطاء النيائيو خالؿ مدة أقصاىا )  .9

 الحظاتو حكليا.خطيا بم االستشارمتقديميا كابالغ 
 : الثالثةالمرحمو 

 -مر التقرير النيائى باالعداد التاليو:النيائية مرحمة تسميـ كافة كثائؽ العطاء 
 .( نسخو مف دفاتر الشركط كالمكاصفات كجداكؿ الكميات20)-1 
 .بالحجـ العادلبما فييا التفاصيؿ المعمارية ( نسخو مف كافة المخططات 20)-2 
 .(A3فاصيؿ المعماريو الخاصو بالمشركع بحجـ )مف الت سخ( ن5)-3 
 .( نسخ مصغره مف المخططات5)-4 
 النسخو الشفافو االصميو لممخططات مر عمؿ الالـز ليا.-5 
 .نسخو مسعره مف جداكؿ الكميات -6         
 يذ    تضمنا المساحات النيائية لممشركع كالكمفة التقديرية لمتنفم التقرير النيائى ليذه المرحمو-7 
 األعماؿلكافة ( Flash Memoryك ) (C.D.االلكتركنيو )( نسخ مف األقراص 5تقديـ )-8       

بحيث تتناسب مر ، word)شركط )  مكاصفات، اكسيؿ(،( ،جداكؿ كميات)PDF،المطمكبة)مخططات )اكتككاد
غالؼ :المحتكيات ك كؿ نسخة في عمبة صمبة ك مطبكع عمى اللدل صاحب العمؿ. المعتمدةكالبرامج  األجيزة

font .المغة المستخدمة 
بحجـ لكحة مناسب اك اكثر )باالتفاؽ مر الميندس المتابر (  الحد المشارير (Poster)تقديـ  -9

 كبحيث يضـ مايمي :

المعمكمات الرئيسية الخاصة بالمشركع مف حيث ) الفكرة ، المساحات ، الكصؼ ،    الممكؿ،  -أ      
 ، االستشارم المصمـ ...ك يرىا (. المالؾ ، صاحب العمؿ

 .نظكر لمكاجيات الرئيسية كالمداخؿم -ب      
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 .نظكر داخمي لفراغ ميـ في المشركعم -ج     
 ./ اك مقاطر لتكضيح فكرة المشركع مساقط افقية ك -د    
قة قبؿ         المساقط الرئيسية كالكاجيات الرئيسية كبحيث يتـ اخذ مكافقة الميندس المتابر المسب -ىػ   

  (.C.D)الطباعة كالتقديـ كعمى اف يتـ تسميميا مطبكعة عمى كرؽ مقكل كنسخة الكتركنية 
المديرية العامة لمدفاع المدني مصدقة كمختكمة مف نقابة الميندسيف االردنييف ك (نسخ  6 )   -10
صدقة عمى قرص لتمؾ المخططات الم  (scanner)ككذلؾ تقديـ صكرة الكتركنية الجيات المعنية ك 

كاف رسـك التصديؽ مف ضمف اعماؿ العطاء مكضكع البحث. مر تزكيد الكزارة برقـ   (C.D)الكتركني 
 .كالمديرية العامة لمدفاع المدني المعاممة الخاصة بالمشركع لدل نقابة الميندسيف االردنييف

كذلؾ تقديـ صكرة ك االردنييف   ( نسخ مف تقرير فحص التربة مصدقة مف نقابة الميندسيف5)-11
  .  (C.D)لتمؾ النسخة المصدقة عمى قرص الكتركني   (scanner)الكتركنية 

عمى المكافقة المبدئية لمتراخيص كفؽ االنظمة المتبعة يككف مف مسؤكلية االستشارل الحصكؿ  -12
ألحكاـ التنظيـ كيككف مف مسؤكلية االستشارم تعديؿ ام مخالفة عمى المخططات كعمى نفقتو 

الترخيص كتقديـ صكرة اك عند اجراءات  استكماؿ معاممة الترخيص مف قبؿ المالؾ عندخاصو ال
 عف تمؾ المكافقة المبدئية بمكجب كتاب مخاطبة رسمي.

مخططات اراضي كتنظيمي حديثة لممكقر كسند تسجيؿ عمى أف يتـ كضعيا عمى لكحة ضمف  -13
 المخططات اليندسية لممشارير.

 : امو عند اعداد الدراسات كالتصميـاالعتبارات العثانيان : 
 كالرأسية منسكبة لجمير عناصر المشركع . األفقيةالتكسر  إمكاناتبياف  االستشارمعمى   - 1
اعداد التصاميـ بحيث تعكس التقاليد كالبيئة المحمية مر االخذ بعيف االعتبار سيكلة  االستشارمعمى  - 2

 صيانة العناصر كتشغيميا بأقؿ كمفة ممكنة.
مراعاة الناحية الجمالية كاالقتصادية لممباني كأخذ مكافقة السمطات التنظيمية عمى  االستشارمعمى   -3

 مكاد البناء المراد استعماليا.
عمى االستشارم مراعاة مالءمة المساحات لطبيعة استخداـ الفرا ات الداخمية مر مراعاة تكحيد  -4

 كاضحة. المساحات المقترحة باالستناد الى اسس تصميـ
 مراعاة مالءمة المساحات لالثاث كالفرش الداخمي . االستشارمعمى   -5
تككف المكاصفات كدساتير البناء المعتمده في التصاميـ ما ىك مقػرر في المممكة اال في الحاالت   -6

 الخاصة حيث يتطمب ذلؾ الحصكؿ عمى مكافقة مسبقةعمييا مف قبؿ  صاحب العمؿ 
 بكيػب جداكؿ الكميات لممػشركع بحيث تككف مفصمة باالبكاب التالية عمػى األستشارم ت  -7

 -:) مر االسترشاد بجدكؿ الكميات النمكذجي الصادر عف كزارة االشغاؿ العامة كاالسكاف(عمى االقؿ 
 -: بشكم ينفصمنكم انًششًع    -8

 مجمكع االعماؿ تحت منسكب البالط . .أ
 مجمكع االعماؿ فكؽ منسكب البالط .  .ب

  .عماؿ القصارةج. ا
  .د. اعماؿ البالط كاالرضيات
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  .ىػ. اعماؿ عزؿ السطح كفكاصؿ التمدد كتصريؼ مياه المطر
  .اعماؿ المنجكر .ً 
 . االعماؿ المعدنيو ز
 اعماؿ الدىافح.
 . االعماؿ الصحية ط
 . االعماؿ الكيربائيو م

 ؾ. أعماؿ التكييؼ ك التدفئة كاالعماؿ الميكاف
 -: شًعنهًشاالعًبل انخبسجيو  -9

 أ. االعماؿ التمييدية لممكقر.
 اف لزمت.ب. اعماؿ االسكار كالجدراف االستناديو 

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

 ..  اعماؿ الميكانيؾ كالصرؼ الصحيىػ
 اف لزمت. . اعماؿ الحفرة االمتصاصيوك
 .. اعماؿ الكيرباء كاالنارة الخارجيوز

 ؿ المداخؿ ك المخارج.ح. أعما
تقديـ الدراسات كالمذكرات الحسابية المتعمقة بتصميـ المشركع لالعماؿ المعمارية كالمدنية  االستشارمعمى    -10 

 كالكيربائية كالميكانيكية كالتصريؼ كأية اعماؿ اخرل.   
زراعة لالعماؿ الخارجية ، كمف اعػداد مػكاصفات كتصػػاميـ اعمػاؿ الساحػػات كاالضاءة كال االستشارمعمػى   -11

كاجراء أم تنسيؽ الـز مر الدكائر كالمناطؽ الخضراء حركة لمساحات كمداخميا كمخارجيا الضمنيا دراسة 
 المعنية.

 )اذا كمػفو صاحػب العػمؿ( باالشػتراؾ فػي دراسػة كتقػييـ عركض المناقصيف مف المقاكليف. االستشارميقكـ   -12  
 االقيسة عمى المخططات بالنظاـ المترم.تككف جمير   - 13  

%( مف الكمفة التقديرية لغايات ايصاؿ 5يتـ تخصيص مبما احتياطي ضمف كثائؽ عطاءات التنفيذ بنسبة ) – 14
الخدمات الالزمة لممكقر اك اية متطمبات اضافية تطرأ خالؿ التنفيذ كتككف مسؤكلية االستشارم المصمـ تحديد 

 س الكمفة عمى المبما االحتياطي.كمفة ايصاؿ الخدمات كعك
بعد استكماؿ الرفر المساحي كالشبكية يتـ عرض النتائج االكلية مف قبؿ المستشار كبحضكر مساحي الكزارة  –15

 لمتدقيؽ كذلؾ باجتماع يعقد في حينو كبحضكر مندكبي الكزارات المعنية.
 كالنيائية لممشارير عمى لجنة فنية معنية.  يتـ تقديـ عرض مف قبؿ المستشار المصمـ لممرحمة االكلية  –16  
تككف مسؤكلية االستشارم رئيسية في إعداد الكميات كالمكاصفات كمراجعتيا كتأكيدىا في المراحؿ النيائية   -17  

 بحيث تككف متطابقة مر المخططات التصميمية كتكصيات تقارير فحص التربة.
ذ المخططات كمخالفة لجداكؿ الكميات كزادت نسبة ىذه الكميات بحاؿ تحققت كميات إضافية ناتجة عف تنفي -18  

%( مف القيمة الكاردة في الكثائؽ كدكف كجكد مبررات لالعماؿ  ير المنظكرة كخاصة لكميات اعماؿ 10عف )
اسفؿ منسكب البالط سكؼ ينعكس سمبا عمى االستشارم مف حيث تأىيؿ االستشارم لدل دائرة العطاءات 
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 تغريـ االستشارم المبالا المترتبة نتيجة االكامر التغييرية.كسيتـ  الحككمية
الرجكع الى الككدات كالمكاصفات كاالدلة االرشادية الصادرة عف كزارة االشغاؿ العامة كاالسكاف كمجمس -19

البناء الكطني كمؤسسة المكاصفات كالمقاييس االردنية كافة في اعداد الدراسات كالتصاميـ كمنيا 
ككدة الطاقة الشمسية( ك) ككدة االبنية المكفرة )مثاؿ ال الحصر الككدات المستحدثة عمى سبيؿ ال

 لمطاقة( ك يرىا مف الككدات كالمكاصفات الخاصة باالنظمة المستخدمة في المشارير.               
 
 : تفاصيؿ المخططات المطمكبة ثالثان :

في التعميمات الصادرة عف نقابة الميندسيف فيما يتعمؽ مراعاة تكفير كافة المتطمبات الكاردة  االستشارمعمى 
كالمعمارية كالكيربائية كالصحية كاعماؿ التدفئة كالتكييؼ عمى اف تشتمؿ االمكر الكاردة  اإلنشائية باألعماؿ
 ادناه :

 : االعماؿ المعمارية  -أ 
دـ مكقر عاـ كفي حالة كبر مساحة المكقر يق 1/200مخطػط المكقػػر العػاـ بمقػياس رسـ :  .1

 اك ما يناسب المكقر. 1/500اضافي شامؿ بمقياس 
 100:  1مسطحات معمارية بمقياس رسـ  .2
 100:  1كاجيات معمارية بمقياس رسـ  .3
 .   100:  1مقاطر معمارية بمقياس رسـ  .4
 50: 1،  20:  1،  10:  1،  5:  1التفاصيؿ المعمارية الالزمة بمقياس رسـ  .5
 كالمتحرؾ كبياف تفاصيؿ األثاث الثابت.مخططات كضر األثاث الثابت  .6
 .جداكؿ التشطيبات .7

 المخططات التفصيمية العماؿ تنسيؽ المكقر كالساحات كأعماؿ الزراعة. .8
 إعداد دليؿ لممخططات مكضحان عميو داللة كؿ رمز. .9

 أم مخططات أك تفاصيؿ أخرل الزمة. .10
11.  . تقديـ التفاصيؿ الالزمة ألعماؿ العزؿ الصكتي إذا لـز
  1/200مخطط طبك رافي لممكقر العاـ بمقياس رسـ . 12
 1/100. شبكية لممكقر العاـ بمقياس رسـ 13
 .كثائؽ المكقر حديثة )سند تسجيؿ،مخططاراضي كتنظيمي،مخطط مكقر كترسيـ (.14
 . خطة لكنية لممشركع لمعناصر الداخمية كالخارجية.15
 كبة لممشركع..مخططات لمكحات االرشادية الداخمية كاالرمات المطم16

  : اإلنشائيةاالعماؿ   -ب 
التػي يكمؼ بيا إف لـز كالفحص اإلنشائي عمى فحػكص تحريػات التربػة كاستطػالع المكقػر  اإلشراؼ  - 1

 استشارم التربة كدراسة التقرير كتقييمو.
 الذم تـ اعتماده في( CDكبنسخة اؿ )عمده كتفاصيميا االنشائية ألكا األساساتمخططات   - 2

التصميـ كالمذكرة اإلنشائية مر االلتزاـ بالككدات المعتمدة لدل كزارة االشغاؿ العامة كتعميمات نقابة 
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 الميندسيف حكؿ ككدة الزالزؿ.
 مخططات عقدات الطكابؽ كاالدراج كالجسكر كفكاصؿ التمدد كتفاصيميا االنشائية.  - 3
 .(اف استنادية كاسكار كخزانات ك يرىامخططات التفاصيؿ االنشائية لالعماؿ الخارجية )جدر   - 4
  اعداد دليؿ لممخططات مكضحان عميو داللة كؿ رمز.  - 5
 تقديـ التقرير كالمخططات كالتفاصيؿ االنشائية الخاصة بالفحص االنشائي لممبنى القائـ.     - 6
 أم مخططات كتفاصيؿ اخرل الزمو.  - 7

 : االعماؿ الكيربائية –جػ 
 (LEED)انارة .رة كمراكح الشفط )اف كجدت( مر ترقيـ الدكائر الكيربائيةمخططات لالنا  - 1
مخططات االباريػػز كمػػراكح التػيكية مػر ترقػػيـ الػػدكائر الكيربائية كذلؾ في مجمكعة مخططات   - 2

 منفصمة عف االنارة.
 Dataالعرض )  كت الصك  مخططات انظمة ك از كاباريػػز التمف الياتؼ كالحاسكبمخططات أباريػػز   - 3

Show). 
مخطط المكحة الرئيسية مبينان عمييا جمير القكاطر كطاقتيا المغذية لمطكابػػػؽ ككذلؾ القاطر   - 4

 الرئيسي كالتفاصيؿ الالزمة.
  لمكحات التكزير كتأريض منظكمة التكليد اف كجدت.مخطط نظاـ التأريض    - 5
يػنان عميػو مقػاس الككابؿ كاالسالؾ كالمكاسير المستخدمة نظػاـ خطػكط التغذيػة الرئيسيػو مب طمخطػ  - 6

 كمساراتيا كنقاط بداياتيا كنياياتيا.
 .مخططات أنظمة االنذار مف الحريؽ كالحماية مف الصكاعؽ  - 7
مخطط تكزيػر االحمػاؿ الكيربائػية عمػى المكحػات الفرعية مر مختمؼ الدكائر الكيربائية كمساحة   - 8

 لكؿ دائرة عمى حدة كقكة القاطر مقدرة باالمبير. مقاطر االسالؾ
 (مكضحا عمييا مصدر التغذية كمكاقر تركيب اجزاء النظاـ.CCTVمخططات نظاـ المراقبة )     -9
( كالمكلدات االحتياطية )اذا طمب( كالتغذية بالطاقة UPSمخططات النظمة الطاقة  ير المنقطعة )  - 10

 ركع.الشمسية كالطاقة المتجددة لممش
 نقاط االنارة الخارجيو كمساراتيا.االعماؿ الخارجية ك مخطط مكقر عاـ مبينان عميو   -11
مخططات الصكاعد لكؿ مف أنظمة االتصاالت)شبكات الحاسكب كالياتؼ( كأنظمة االنذار مف      -12

 الحريؽ كاالخالء الصكتي كالمراقبة كأنظمة الصكتيات كالمرئيات ك يرىا.
 ليؿ لممخططات مكضحان عميو داللة كؿ رمز.اعداد د     -13
 أم مخططات اخرل الزمو.     -14
 المذكرة الحسابية.     -15

 مخططات تكضح تغذية أحماؿ االعماؿ الميكانيكية.     -16    
تنفيذ متطمبات ككدة المباني المكفرة لمطاقة كالطاقة الشمسية ك يرىا مف ككدات البناء  -17     

 الكطني .
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 : اعماؿ االنظمة الميكانيكية –د 
مخطط مكقر عاـ مبينان عميو تمديدات التغذية بالماء كالصرؼ الصحي كنقاط بدايتيا كنياياتيا ككذلؾ  .1

تمديدات التغذية الرئيسية لالنظمة الميكانيكية المختمفة اف كجدت مثػؿ ) التدفئة المركزيو ، نظاـ اطفاء 
 الخ (.…… ،نظاـ الرمالحريؽ ، الغازات ، التكييؼ ، البخار 

 مخططات التمديدات الرأسية المجمعة لالنظمة الميكانيكية المختمفة. .2
 مخططات التمديدات االفقيو لالنظمة الميكانيكية المختمفة. .3
مخططات تفصيمية مبينان عمييا مكاقر كاقيسة كانكاع االنظمة الميكانيكية المختمفة بمقياس رقـ :  .4

1/20. 
 ضحان عميو داللة كؿ رمز.دليؿ لممخططات مك  إعداد .5
مخططات تفصيمية تبيف العالقة بيف االنظمة الميكانيكية كالكيربائيو المختمفة كخالفة لمنر تداخؿ  .6

 كتضارب ىذه االنظمة مر بعضيا.

 مراعاة متطمبات نظاـ الصكتيات في األعماؿ الميكانيكية مف تكييؼ ك يرىا. .7

 كأية مخططات ضركرية اخرل. .8
 المذكرة الحسابية. .9

  -مالحظات عامة :
  .يجب عمؿ إطار لمنسخة األصمية مف المخططات 

 .عمى االستشارم انجاز المخططات ككثائؽ العطاء لممشارير ضمف المدة المحددة 
 مسؤكليات لجنة التدقيؽ:

في حاؿ تعييف لجنة لتدقيؽ كافة مراحؿ الدراسات كالتصاميـ باالشتراؾ مر مندكب المالؾ تنحصر مياـ  
 يمي: المجنة بما

مناقشة المتطمبات األساسية لممشركع )أنظمة كيربائيو، ميكانيكية، تشطيبات، تفاصيؿ، فرش..( مر الجية المعنية صاحبة  -1
 العالقة كتحديد المعطيات الرئيسية.

 االتفاؽ مر المستشار المصمـ عمى التكجيات العامة المحددة ألسس التصميـ كحسب طبيعة المشركع. -2
 صمـ خالؿ مراحؿ التصميـ ك الدراسات المختمفة.متابعة المستشار الم -3
 التنسيب باعتماد المراحؿ المختمفة لالنتقاؿ إلى المرحمة التي تمييا. -4
 مناقشة تقدير الكمفة االكلية. -5
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   لداخميةمباني تابعة لكزارة ا النشاء جداكؿ المساحات كالفرا ات المطمكبة

 لواء سحاب ( )المتصرفٌة االقسام الرئٌسٌة التً ٌتكون منها مبنى 

 جدول الفراغات االسترشادٌة

 2م المساحة مجموع 2م المساحة العدد المعماري الفراغ الرقم

 61  6*11  1  انًتصشف يكتب  1 

 21 4*5 1 يكتب يذٌش 2

 113  675*1.75  1  وعًهٍاث      اجتًاعاث صانت 3

 21 4*5  1 سكشتاسٌا يكتب   4

 16 4*4 1 شفانًتص يكتب يُايت 5

 12 3*4 1 صحٍت وحذة 6

 31 5*6 1 انًتصشف يساعذ يكتب .

 9 3*3 1  صحٍت وحذة   8

 31 5*6 1 دٌواٌ سئٍس يكتب 9

 2. 4*475 4 لسى سئٍس يكتب 11

 121 5*6 4 لسى يوظفٍٍ يكتب 11

 21 4*5 1 طباعت يكتب 12

 96        6*16 1 يستودع 13

 51 5*11 1 يهفاث يكتب 14

 33 6*515 1 وواسد صادس يكتب 15 

 18 3*3 2 يوظفٍٍ صحٍت وحذة  16

 9 3*3 1 يوظفاث صحٍت وحذة  .1

   2        )ركوس +اَاث(يشاجعٍٍ    صحٍت وحذة  18 

 9 3*3 1 انخاصت     االحتٍاجاث نزوي  صحٍت وحذة 19

 16 4*4 1      َظاسة    21

 12 3*4 1 يمسى  21

 16 4*4 1 بوفٍه 22
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 51 5*5 2 يشاجعٍٍ اَتظاس يكتب 23

 21 4*5 1  حًاو+  حاسس غشفت  24

 والجدران واألفقٌة الرأسٌة الحركة عناصر لمساحات شاملة غٌر  مربع متر( 068)   بحوالً المساحة تقدر  

 (للمبنى العامة والمرافق الخدمات) أخرى خدمات وأٌة والخارجٌة الداخلٌة

 

 الداخلٌة والجدران فقٌةواأل الرأسٌة الحركة عناصر لمساحات شاملة غٌر  مربع متر( 088)   بحوالً المساحة تقدر

 (للمبنى العامة والمرافق الخدمات) أخرى خدمات وأٌة والخارجٌة

 

 

 

 

 لواء سحاب ( ) ون منها مبنى سكن المتصرفاالقسام الرئٌسٌة التً ٌتك

 جدول الفراغات االسترشادٌة

 2م المساحة مجموع 2م المساحة العدد المعماري الفراغ الرقم

 61  6*11  1  ضٌوف صالون  1 

 21 412*5  1 سفرة غرفة 2

 9   3*3    1          صحٌة وحدة 3

 31 5*6  1 مطبخ          4

 31 5*6   1 معٌشة غرفة 5

 + ماستر نوم غرفة 6

 صحٌة وحدة

1 8*4 32 

 51 5*5 2 نوم غرفة .

 21 4*5   1  مكتب غرفة   8

 18 3*3   2 صحٌة وحدة 9

 11 3*375 1 غسٌل غرفة 11

 21 4*5 1 حمام+  خادمة غرفة 11
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 مادبا ( محافظة )االقسام الرئٌسٌة التً ٌتكون منها مبنى 

 2م المساحة مجموع 2م المساحة العدد المعماري الفراغ الرقم

 211725 1.751*1175 1 يذخم واستمبال 1 

 268741 71272*22 1 اضلاعت يتعذدة االغش 2

 114735 8735*12751 1 لاعت استمبال 3

 VIP 1 8*6751 52لاعت  4

 12716 1761*179 4 وحذاث صحٍت  5

 28786 741.*379 1 بوفٍه 6

 2.714 579*476 1 تصاسٌح .

 .2475 379*673 1  طباعت 8

 39721 4*479 2 يكاتب  9

 39721 479*4 2 يكتب يذٌش  11

 21716 1735*1795 8 ٍت  )ركوس + اَاث(وحذاث صح 11

 137.8 276*573 1 بوفٍه 12

   1 وحذة صحٍت نهًعالٍٍ 13

   2 يكشساث ادساج 14

 81 4*5 4 يكتب حاالث 15 

 3874 478*4 2 يكتب عاللاث عايت 16

 21 4*5 1 سئٍس لسى .1

 61 6*5 2 يكتب يساعذٌٍ 18 

 31 5*. 1 يكتب َائب يذٌش 19

 25 5*5 1 اثاجتًاع 21

 41 8*5 1 سكشتاسٌا 21

 6 2*175 2 وحذاث صحٍت 22

 61 4*5 3 يكتب تطوٌش 23

 96 8*12 1 يكتب انًحافع 24
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 2م المساحة مجموع 2م المساحة العدد المعماري الفراغ الرقم

 48 6*8 1 اجتًاعاث 25

 23761 4*579 1 يكتب يذٌش  26

 61 4*5 3 يكتب تطوٌش 23

 96 8*12 1 افعيكتب انًح 24

 48 6*8 1 اجتًاعاث 25

 23761 4*579 1 يكتب يذٌش  26

 41725 5*8715 1 اَتظاس .2

 31725 5*6715 1 سكشتاسٌا 28

 5722 1781*279 1 وحذة صحٍت 29

 1.27.1 11*157.1 1 لاعت اَتظاس سئٍسٍت 31

 41 5*4 2 كويبٍوتش 31

 38741 478*4 2 طشق 32

 19721 4*478 1 يساعذ شؤوٌ انتطوٌش 33

 21 4*5 1 وحذة انتطوٌش 34

 157.9 1795*1735 6 وحذاث صحٍت )ركوس + اَاث ( 35

 137.8 573*276 1 بوفٍه 36

 6 3*2 1 يستودع .3

 6723. 979*.7. 1 يستودع اثاث 38

 4.751 975*5 1 يستودع 39

 35 5*. 1 غشفت بوٌهش 41

 38 76.*5 1 يصهى 41

 9741 2735*4 1 يتوضأ 42

 18 3*6 1 يششف 43

 5726 1795*1735 2 وحذاث صحٍت  44

 28 4*375 2 َظاسة  45

 والجدران واألفقٌة الرأسٌة الحركة عناصر لمساحات شاملة غٌر  مربع متر( 0998)   بحوالً المساحة تقدر

 (للمبنى العامة والمرافق الخدمات) أخرى خدمات وأٌة والخارجٌة الداخلٌة
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   مباني تابعة لكزارة الداخمية النشاء احات كالفرا ات المطمكبةجداكؿ المس

 

 الداخلٌة والجدران واألفقٌة الرأسٌة الحركة عناصر لمساحات شاملة غٌر  مربع متر( 524)   حوالًب المساحة تقدر

 (للمبنى العامة والمرافق الخدمات) أخرى خدمات وأٌة والخارجٌة

 

 

 مادبا ( محافظة )االقسام الرئٌسٌة التً ٌتكون منها مبنى سكن 

 جدول الفراغات االسترشادٌة

 2م المساحة مجموع 2م المساحة العدد المعماري الفراغ الرقم

 4781. 678*11 1  ضٌوف صالون  1 

 3171 676*4755 1 سفرة غرفة 2

 42 .*6  1 معٌشة 3

 25 5*5 1 مطبخ          4

 31 5*6   1 معٌشة غرفة 5

  ماستر نوم غرفة 6

 صحٌة وحدة+

1 5*4781 

373*273 

24 

.759 

 5721. .47*4 4 نوم غرفة .

 35 5*. 1 بوٌلر 8

 567.6 6745*878 1 خزٌن 9

 237.6 272*376 3 وحدات صحٌة ومغاسل 11
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 -متطمبات أخرل لاللتزاـ بيا:

 وحدات صحٌة تتناسب مساحتها وأعداد شاغلً ومراجعً المبنى7 -1
 داد المطلوبة وفق االحكام التنظٌمٌة 7مواقف سٌارات باالع -2
 غرف للحراسة 7 -3
 خزان ماء أرضً 7 -4
 غرفة مضخات 7 -5
 خزان تجمٌع مٌاه األمطار 7 -6
 ومناور للتمدٌدات الكهربائٌة7غرف اتصاالت وكهرباء فً حال تعدد الطوابق  -.
 وغرفة كهرباء رئٌسٌة7وغرفة للحاسوب الرئٌسً UPS  7غرف للمحوالت والمولدات و  -8
 راقبة 7غرفة م  -9

 أي متطلبات أخرى ضرورٌة والزمة7 -11
 بهو + استقبال  -11
 توفٌر مدخل منفصل للدائرة مخصص للمراجعٌن -12
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 (3رقـ ) العقدممحؽ                                                

  األداءنمكذج كفالة حسف 
 ال ادة : إلى
 

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

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

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

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

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

ننا أم شرط آخر، كبغض النظر  أكتحفظ  أك إنذارطمب مف قبمكـ بال  أكؿندفر لكـ المبما المذككر لدل  أفنتعيد  كا 
 . االستشارمعف أم معارضة مف جانب 

 
  -كتحدد  مبدئيا" :)                        ( كلمدة  إصدارىاكتبقى ىذه الكفالة سارية المفعكؿ مف تاريخ 

 ...............……………………مف عاـ ...………........  شير .......…….. بتاريخ ........
 

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

 تكقير الكفيؿ/مصرؼ : ...........................
 المفكض بالتكقيػػر : ...........................

 ....بحضػػكر كشيادة : .......................
 التػػػػػػػاريخ : ...........................
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 ( 4رقـ )  العقد ممحؽ
 (  2019/      رقـ ) المركزملمعطاء 
 الداخميةمباني تابعة لكزارة  النشاء

 )مبنى متصرفية كسكف لكاء سحاب / محافظة العاصمة( -1
 )مبنى كسكف محافظة مادبا / محافظة مادبا( -2

 األخرلإعداد التصاميـ كالمخططات كجمير كثائؽ العطاء خالصة بدالت أتعاب  -أ
 اإلجمالي المبما سعر الكحدة الكمية الكحدة الكصؼ الرقـ

 دينار فمس دينار فمس
 :بالمتر المربر -1

بػػدالت أتعػػاب إعػػداد كتجييػػز كتقػػديـ التصػػاميـ كالمخططػػات ككثػػائؽ 
الحركػػػة  المطمكبػػة شػػػامالن كافػػة الخػػػدمات كعناصػػر العطػػاء ل عمػػػاؿ

الرأسية كاألفقيػة كذلػؾ لممسػاحات المسػقكفة التػي يػتـ ترخيصػيا مػف 
ػػػػاف( عممػػػان بػػػأف بػػػدالت أتعػػػاب  األعمػػػاؿ المسػػػاحية لممكقػػػر العػػػاـ كتحريػػػات التربػػػة  يػػػر مشػػػمكلة قبػػػؿ الجيػػػات التنظيميػػػة )أمانػػػة عمب
ببػػدالت أتعػػاب البنػػد كتػػدفر لالستشػػارم حسػػب البنػػكد المبينػػة أدنػػاه 

، شاممة لمضريبة العامة عمػى المبيعات.كتشػمؿ ( 4,3ذكات األرقاـ )
 أعماؿ المكقر العاـ كالساحات كمكاقؼ السيارات الخارجية

خمسػػػػػة االؼ ) انشػػػػػاء مبػػػػػاني تابعػػػػػة لػػػػػكزارة الداخميػػػػػة لمشػػػػػارير 
 (كتسعمائة

 5900 2ـ

    

 بالمتر المربر : -2
بػػدالت أتعػػاب إعػػداد كتجييػػز كتقػػديـ التصػػاميـ كالمخططػػات ككثػػائؽ 

 اء التنفيػذ لممسػاحات المسػقكفة التػي تسػتعمؿ كمكاقػؼ لمسػياراتعط
العامػة  ضػريبةلمكفقان لمقكانيف كاألنظمة النافذة، شاممة  ضمف المبنى

 (مائتاف)  مبيعاتال عمى

 200 2ـ

    

 بالمتر المربر: -3
بػػدالت اتعػػاب اعػػداد كتجييػػز كتقػػديـ األعمػػاؿ المسػػاحية لممكقػػر )كال 

ي عػػػػف المبمػػػػا اإلجمػػػػالي الػػػػذم يحػػػػدده يػػػػتـ دفػػػػر أم مبمػػػػا إضػػػػاف
المستشار ميما بمغت كميػة كحجػـ الخػدمات المسػاحية(، مػر التأكيػد 
عمػى مسػؤكلية المستشػار حسػب مػػا كرد بالبنػد )سادسػان( مػف كثػػائؽ 

ثالثػػة عشػػر الػػؼ )  مبيعػػاتال العامػػة عمػػى ضػػريبةلمالعطػػاء، شػػاممة 
 (كمائة 

 13100 2ـ

    

 بالمتر الطكلي: -4
الع المكقر كتحريات التربة حسب الفحكصػات كاألعمػاؽ أعماؿ استط

التي يحددىا الكػكد األردنػي ككمػا كرد فػي كػكد اسػتطالع المكقػر )كال 
يػػػػتـ دفػػػػر أم مبمػػػػا إضػػػػافي عػػػػف المبمػػػػا اإلجمػػػػالي الػػػػذم يحػػػػدده 
المستشار ميما بمغت األعماؽ كحاجة أعماؿ استطالع المكقػر(، مػر 

كرد بالبنػد )سادسػان( مػف  التأكيد عمى مسػؤكلية المستشػار حسػب مػا
مائتػػػاف ) مبيعػػػاتعمػػػى ال العامػػػة ضػػػريبةلمكثػػػائؽ العطػػػاء، شػػػاممة 

 (كعشرة 

     210 ـ.ط

 مبما احتياطي: -5
بػػدالت أتعػػاب إعػػداد كتقػػديـ كاعتمػػاد الدراسػػات األكليػػة ل ثػػر البيئػػي 

(Environmental Impact Assessmentلممش )كبحيث  ارير
صصػػة كبمكافقػػة مديريػػة االسػػتثمار يػػتـ إعػػدادىا مػػف قبػػؿ جيػػة متخ

 ضػػريبةلمشػػاممة  لي عمػػى منيجيػػة الدراسػػة كالنتػػائج.كالتعػػاكف الػػدك 
 مبيعاتعمى ال العامة

 

مبما 
 احتياطي

مبما 
 -- -- -- احتياطي

 
 (2000) 

 الفاف
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 مبما احتياطي: -6
 بدالت أتعاب إعداد كتقػديـ كاعتمػاد الدراسػات األكليػة ل ثػر المػركرم 

(Traffic Impact Assessmentلممشػػػ ) كبحيػػػث يػػػتـ ارير
إعػدادىا مػف قبػػؿ جيػة متخصصػػة كبمكافقػة مديريػػة دراسػات الطػػرؽ 

 عمى منيجية الدراسة كالنتائج.
          مبيعاتال العامة عمى ضريبةلمشاممة  

يبهغ 

 احتيبطي

يبهغ 

 احتيبطي

-- -- -- 
 (2000) 

 الفاف

 مبما احتياطي: -7
 المبنػىمػف مبػالا كرسػـك تػرخيص  مبما احتيػاطي لتغطيػة مػا يترتػب

فػػػر رسػػػـك لمجيػػػات الرسػػػمية المسػػػؤكلة ذات العالقػػػة عمػػػى اف يػػػتـ د
% مف قيمػة 5يدفر لالستشارم ما نسبتو الترخيص مف قبؿ المالؾ ك 

فػػي حػػاؿ قيامػػو  بػػدؿ اتعػػاب  يػػر شػػاممة لمغرامػػات الرسػػـك المدفكعػػة
 .بمتابعة الترخيص كالتكميؼ الخطي بذلؾ

يبهغ 

 احتيبطي

يبهغ 

 احتيبطي

   (11111 )
 عشرة االف

    .ةكالمبالا االحتياطيشامالن ضريبة المبيعات  اإلجماليةقيمة العطاء  -8
 المجمكع رقمان )                                  ( دينار 

 ......... دينارالمجمكع كتابة ..................................................................................
 اسـ االستشارم : .............................................................................................. 

 المفكض بالتكقير : .............................................................................................
 .................................................................................................الكظيفة : .....

 تمفكف : ................................................ فاكس : ..........................................
 االلكتركني :  ..................................... ص . ب : .................................    البريد

 ختـ ك تكقير المكتب اليندسي
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 (5ؽ العقد رقـ)ممح

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

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

…………………………………………………………………………………………….……… 
( كعمالن 1ة  )عػػيليندسا تلخدماعقد ال  ركط العامةشلا فم( س-22) ـقر ة داما قد اطمعنا عمى ما كرد تحت الننأ
ك أ تراشاستالاب أتعا أك تالك لعممير ابج وفير ؿ نقكصاأل حسب مكقرمنا مف قب ان عكقم فؽ إقراران نر ة مادلاـ ىذه أحكاب
لى " إ دفعيا عمى ؽافتال ا أك ايعفد كأم شيء ذك قيمة مادية كالتي تـ ةأك  يرىا المباشرة ك ير المباشر ء الكلك ا باتعأ
ؿ شكبفر دست كانتأك  فعياتـ د ءن اك س يادفعت كسبب مفكلرل خعات األالدفمفصالن ليذه  ان فان كصيط فؽ" كنر فخريآلا
أك أم مف مكظفييـ أك  ارييف مف الباطف أك نيابةن عنيـتشاسبؿ ق فم عنا أك بةن يان أكا منبف قمر شابر مأك  ير شامب

/  صةاقلمنا عممية د أكبتنفيذ ىذا العق ةصاض الخك ر عيـ الدقتى لإدعكة لعمؽ باتا يميف ؾليـ، كذيمثممككالئيـ أك 
 .فعالن ه ذفيأجؿ تنف م أكد عقالـ ابر إلم ر جتتي ات الكضافالم أك ارمشستحالة عمى االأك اإل ايسنفالمزاكدة 

ثاؿ ملا ؿيبعمى سي ذلؾ ما فب تاعفد أم دك جك  فلى الفريؽ األكؿ عمى الفكر عيان إكنتعيد بأف نقدـ تصريحان خط كما
 ىمؽ عكنكافا مك الن ث أك دحيما أيي لدفرا باإلزامن خيار ت بالدفر أك ناامقي خيؾ بتار كذل كصفان مفصالن لسبب ىذه الدفعات

 انمؿ مف قبال خإ كأاله حاؿ حدكث أم مخالفة عمشار إلييا ألا  ةداملا تحت ةنيبملاجراءات اإل ذخاتباؿ كاأل  يؽالفر  اـيق
 تنفيذ كؿ ما كرد في ىذه المادة.ب ـزمتنك  يا( من 1/س/22دة ) املبأحكاـ ا

 
 ان فػػػػي            /        /ير حر ت يو نكقرمعك 
 
 ............................……………………………………………شػػػارم:ستالا ـػػػػػسا
 
 ………………………….................……………………………المفكض بالتكقيػػػػر:  ـسا
 
 ......…………………………………………………………………تكقيػػػر: لاب ضك فير المقك ت
 
 .................………..................................................ػػػـ: ػػػػاتػػػػػػخلا
 

 و بػدفر أم عمػكالت أك مػفعات األخػرل كفػي حػاؿ عػدـ قيالػدبامػؽ تعلما ارقر إلاـ قديت مر اشتسالاى مع
رار المقػدـ منػػو ، قػإلفػي ا ؾلػذيػذكر  أف ويػػمعس( -22دة )امػالب ةددحػملاكر مػألمػف ا أتعػاب أك أم

 ؽمغمػػظػػرؼ  فػػي رارقػػر اإلضػػك  رماشػػتى االسكعمػػ و ،رضػػع فضير سػػ رذا اإلقػػراىػػ دـيقػػمػػف ال ككػػؿ 
 ض.ر لععف ا صؿفمن
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 (6)العقد رقـ ؽ حمم        
 دفعات الممنكعةلبا ؽرار متعمقإ

 

 
 ………………………………………………………………ناهدأر إمضائي كخاتمي في قر أنا المك قأ
 
…………………………………………………………………………………………….……… 
 ………………………………………………………ه نادفي أ انمتخاك  نار نحف المكقعيف إمضاءاتقن
 
…………………………………………………………………………………………….……… 
 
 أحكاـب الن معك  ،(1/ؼ( مف الشركط العامة لعقد الخدمات اليندسية )ع22ة )دامت الحد تر ك ا عمى م ناا قد اطمعننأ

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

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

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

 /        / يران فػػػػي           ر تح رنكق يوكعم
 ............................……………………………………………ػػػارم:تشساالػػػػػـ سا
 ……………...................……………………………………: …ػرػػيػبالتكقض ـ المفك سا
 ......…………………………………………………………………قيػػػر: ك قير المفكض بالتك ت
 : ………..................................................................ـػػػػػػػػػخاتػػػػلا
 
تعاب أك أ أكالت ك مأم عر فبد موياق دـعؿ حا كفيعة ك نمملت الدفعابا ؽمتعلماقرار إلا ـالستشارم تقديا ىمع * 

 ادـ ىذقي ككؿ مف ال ، نوم ـلمقدا رار اإلق يف/ؼ( عميو أف يذكر ذلؾ 22المادة )بأم مف األمكر المحددة 
 ض.العر عف ؿ صفمنؽ غممر في ظرؼ راقاإلم كضر تشار يرفض عرضو ، كعمى االسس رإلقراا
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 انعطاءاث انحكويٍت انًحانت   -(    1جذول سلى ) 

 عميو كما ىك مبيف أدناه : بيذا العطاء تعبئة حجـ التزاـ المكتب عف العطاءات الحككمية المحالة يفالمشارك االستشارييفيطمب مف جمير 
 

 مالحظات:
 مسئكليتياأشيد أف المعمكمات المبينة أعاله صحيحة كدقيقة كأتحمؿ                           كؿ مف ال يعبئ ىذا النمكذج سيككف العرض المقدـ منو معرضان لمرفض      -

 بالكامؿ
 لمفكض بالتكقير :ا أسـ                                        .فحات أخرلإذا كاف النمكذج ال يكفي ، يمكف إرفاؽ ص  -

 التكقيػػػػر كالخاتـ :                                                                           
 

تاريخ إنجاز 
 العمؿ المتكقر

 
مدة العطاء 
 األصمية

 
تاريخ 
 المباشرة

 
 أسـ صاحب العمؿ

 
 نسبة حجـ االلتزاـ الحالي بالدينار

 
 رقـ كأسـ العطاء

 
 الرقـ

نسبة اإلنجاز     
 لتاريخو

   تصميـ إشراؼ كمييما
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 الكضر المؤسسي   -(    2جدكؿ رقـ ) 
بيذا العطاء تعبئة  النمكذج المبيف أدناه كالمتعمؽ بالكضر المؤسسي مر بياف أسماء الشركاء الذيف  يفالمشارك االستشارييفيطمب مف جمير 

 التحقكا أك ترككا المكتب
لتحقكا أسماء الشركاء الذيف ا تاريخ االلتحاؽ

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

 المكتب
 الرقم أ ماع الشركاع بتاريخ آخر ت ديل

       

       

       

       

       

       

       

       

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

 التكقيػػػر كالخاتـ :                                                 كبأسماء الشركاء حاليان . 
 كؿ مف ال يعبئ ىذا النمكذج سيككف العرض المقدـ منو معرضان لمرفض .  -3
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 رؤساء االختصاص كمساعدييـ   -(    3جدكؿ رقـ ) 
ص كمساعدييـ الحاليػيف كالذيف ترككا العمؿ كبياف بيذا العطاء تعبئة  النمكذج المبيف أدناه كالمتعمؽ  برؤساء االختصا يفالمشارك االستشارييفيطمب مف جمير 

 التعديالت التي جرت عمييـ منذ آخر تأىيؿ خاص بكؿ منيـ
 

تاريخ الترؾ إذا  أسباب الترؾ
 تغير أم منيما

 أسـ رئيس االختصاص كالمساعد
 بتاريخ آخر تعديؿ

أسـ رئيس االختصاص كالمساعد  تاريخ االلتحاؽ
 الحالي

 الرقـ االختصاص

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 -مالحظات :
 مؿ بالكا مسئكليتياأشيد أف المعمكمات المبينة أعاله صحيحة كدقيقة كأتحمؿ                     ترفؽ شيادة السيرة الذاتية كشيادات الخبرة لمككادر الجديدة بعد آخر تأىيؿ.  -1
 المفكض بالتكقير :                                ترفؽ شيادة مف نقابة الميندسيف باالختصاصات كأسماء الميندسيف . -2
 التكقيػر كالخاتػػـ                                 كؿ مف ال يعبئ ىذا النمكذج سيككف العرض المقدـ منو معرضان لمرفض .  -3
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