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 (9102/      شروط دعوة العطاء المركزي رقم )

 الخاص بإعداد الدراسات والتصاميم لغايات إنشاء
 مبنى دائرة االحوال المدنية والجوازات /محافظة المفرق

تُـدعى المكاتب الهندسية والشركات االستشارية المؤهلة لدى دائرة العطاءات الحكومية في مجال األبنية  أوال:
دائرة االحوال المدنية لمبني  مالي وبحيث يتضمن العطاء تقديم عرضنقابة المهندسين األردنيين  والمصّنـفة لدى

 . المفرق، على االستشاري االلتزام بها مع مراعاة تصميم الواجهات وبما يتناسب مع محافظة والجوازات 

 
 لـوصف العم ثانيًا:

دائرة االحوال المدنية والجوازات /محافظة إلنشاء إعداد وتقديم الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ 
وسماكات شاملة عناصر الحركة الرأسية واالفقية  9م (9111ال تقل عن )تقريبية إجمالية بمساحة  المفرق

المفرق ( 0( حوض رقم )041)على قطعة األرض رقم الجدران الداخلية والخارجية واية خدمات اخرى 
مع الوظيفية  واالحتياجات ، وبحيث يوفر كافة المتطلبات المفرقفظة محا/  المفرقأراضي من  الشرقي

  .المفرق مراعاة تصميم الواجهات بما يتناسب مع محافظة 
كما ويشمل العمل إعداد وتجهيز كافة المخططات ووثائق عطاء التنفيذ لألعمال المعمارية واإلنشائية 

( وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف وأنظمة color-schemeوالكهربائية والميكانيكية شاملة الخطة اللونية )
طفاء الحريق واالتصاالت وأنظمة  الحاسوبوشبكات  اإلخالء الصوتيو مراقبة ال مةنظأو  وأنظمة الري إنذار وا 

باإلضافة إلى أعمال  الكهربائيةوكافة األنظمة  الطاقة المتجددة وأنظمة العرض والصوت والطاقة االحتياطية
ضمن المبنى وفي الساحات الخارجية وكذلك لعام من ساحات ومواقف للسيارات باألعداد الالزمة الموقع ا
وغرف للحراسة وخزانات المياه وأعمال الصرف الصحي وتصريف مياه األمطار... ألخ وتقرير األثر  األسوار
 وكل ما هو ضروري إلنجاز العمل على أكمل وجه. والدراسة المرورية البيئي

 شمل أعمال الدراسة ما يلي:على أن ت
 أعاله. روعاستخدام المواد الصديقة للبيئة في إنشاء المش .0

استغالل الطاقة الشمسية في توفير اإللتزام بإعداد التصاميم وفق معايير دليل األبنية الخضراء كذلك و  .9
أمكن و لزم ة والتهوية( حيثما وكفاءة العزل الحراري وتوجيه المباني )اإلضاء المبنىالمياه الساخنة و كذلك في تدفئة 

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

 استخدام مواد سهلة الصيانة و ذات ديمومة عالية في المباني تتناسب واالستخدام. .1
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األرض وأبعاد  ةوتقديم الدراسات والتصاميم بحيث تراعي البيئة المحيطة, مناخ المنطقة, طبوغرافيإعداد  .4
وحدود وتنظيم قطعة األرض، بحيث يشمل كافة المتطلبات وتحقق متطلبات المديرية العامة للدفاع المدني 

 ونقابة المهندسين األردنيين وأية جهة معنية بالخصوص وحسب األصول. 

 الت في الساحات وبالتنسيق مع المهندس المتابع.تأمين مظ .5

تأكيد مراعات التصميم المناخي للمناطق المختلفة من حيث األحوال الجوية ودرجات الحرارة وكذلك األخذ بعين  .6
 اإلعتبار األلوان المناسبة لكل مناخ.

ال يقع ضمن  فظة المفرقدائرة االحوال المدنية والجوازات /محاالتأكد من أن الموقع المخصص إلنشاء مبنى  .7
 مجرى سيول مياه أو قرب المجرى أو تمر به سيول.

 . دائرة االحوال المدنية والجوازاتااللتزام بالمعايير التصميمية لتصميم أبنية  .8
 مراجعات صاحب العمل . يومًا تقويميًا شامالً  ستون( 61المدة المحددة للدراسة )
 -مالحظات:

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

 نما زيادة كميات وبحاجة إلى موافقة صاحب العمل  زيادة المساحات التصميمية ال يعتبر أمرًا تغييريًا وا 
 (.1/6/9105تاريخ  16/0/94245ـة )الوزير( بعد المرحلة األولى وحسب التعميم الصادر رقم )الخطيّ 

  عداد وتقديـم مخططـات  (ان وجدت)على االستشاري الكشف على جميـع المبـاني القائـمة في الموقع  (as built)وا 
( من 9الواردة في ملحق العقد رقم ) بها لغاية اجراءات التراخيص وذلك ضمن اعمال المرحلة االولى )االستطالعية(

 هذه االتفاقية.

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

 ( يوما61مدة العمل المحددة لالتفاقية ) تقويميا شامال مراجعات صاحب العمل. 

 ،المعنية،  البلدية على االستشاري التنسيق مع الجهات المعنية لتثبيت حدود االراضي من خالل )دائرة االراضي
( وبالتنسيق مع مساحي هذه الوزارة بخصوص حدود االراضي / دائرة االحوال المدنية والجوازات الداخليةالوزاره المعنيه)

 المخصصة للمشروع موضوع البحث.

 لغايات  تشاري الحصول على الموافقات المبدئية من البلدية المعنية على المخططات األوليةمن مسؤولية االس
 تصديق المخططات والسير باجراءات الترخيص الحقا من قبل المالك.

  تكون االعمال التالية من التزامات المستشار التعاقدية ومشمولة باسعار العطاء وتشمل قيام المستشار بدفع كافة
لمصاريف والتكاليف والضرائب ..الخ المترتبة على ذلك ،حيث يقوم صاحب العمل باصدار المخاطبات الالزمة الرسوم وا

 -للجهات صاحبة العالقة:

 

مراجعة الجهات المختصة للحصول على سندات التسجيل ومخططات األراضي والمخططات التنظيمية والبيانات  -0
حدوث أية افرازات حديثة أو تغييرات تنظيمية على القطعة والسير باجراءات التغييرية واالحداثيات للقطعة والتأكد من 

 التحويل من افرازات مؤقتة الى افرازات دائمة ان وجدت.
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تثبيت حدود قطعة األرض على الواقع ومن خالل مساح مرخص وتقديم تقرير المساح المتعلق بذلك بحيث يكون  -9
 مصدق من دائرة األراضي والمساحة .

راجعة الجهات التنظيمية فيما يخص أي إجراءات تتعلق بقطعة األرض من حيث تعديل صفة اإلستعمال واالرتدادات م -1
و/أو توحيد قطع األراضي و/أو أية اقتطاعات الزمة والحصول على اخر التعديالت على القطعة ان وجدت سواء 

شارع , أو طريق( ،شامال تقديم كافة  )تخصيص مشاريع, طريق ...(أو احداث شارع , طريق أو تعديل مسار)
 الخدمات الهندسية والمساحية والمخططات الالزمة. 

القيام بأعمال الرفع المساحي لكامل مساحة قطعة األرض مع تثبيت كافة المنشآت واألبنية والخدمات القائمة من أعمدة  -4
تيش وعبارات قنوات تصريف مياه األمطار كهرباء وكوابل أرضية أو هوائية وخطوط تصريف الصرف الصحي وحفر التف

ومجاري السيول واألشجار بكافة أنواعها وتحديد نوعها وعمرها والمخاطبة بشأن االشجار الحرجية المعمرة للتمكن من 
 اتخاذ االجراءات .

 الحصول على بروفايالت الشوارع المحيطة بالقطعة العتمادها في التصاميم.-5
 نية اليصال الخدمات ) مياه, صرف صحي, كهرباء وغيره للموقع( .التنسيق مع الجهات المع -6
اذا كان تاريخ انشاء األبنية القائمة والغير مرخصة إن وجدت يتطلب مصادقة من المديرية العامه للدفاع المدني يجب  -7

ات والوثائق الالزمة على االستشاري مراجعة المديرية العامة للدفاع المدني والكشف على هذه المباني واعداد المخطط
 العادة تأهيلها لتحقيق متطلبات الدفاع المدني لها لغايات الترخيص.

أعمال استطالع الموقع تشمل جميع االعمال التمهيدية للوصول الى الموقع من تمهيد وشق ممر لوصول اليات فحص -8
 كان عليه.التربة مع ما يلزم من عمل فتحات باألسوار .... الخ ،واعادة الوضع الى ما 

المشاركة في اللجان المعدة لتسليم الموقع للمشروع )االحداثيات، النقاط المرجعية ،الحدود واية امور اخرى الزمة( -2
 لمباشرة بأعمال التنفيذ وكذلك التواجد عند زيارة الموقع حسب تاريخ الزيارة.اللمقاول عند 

ة التنفيذ في حال تم الطلب منه ذلك وبالتنسيق مع جهاز من مسؤولية االستشاري الكشف على الموقع أثناء مرحل-01
 االشراف ومهندس االتصال المتابع.

أن يقوم االستشاري بتعديل كافة المخططات الهندسية وجداول الكميات بحيث تتضمن أية مستجدات على الموقع قام  -00
 اء التنفيذ للمشروع موضوع البحث.بها المالك في الفترة الزمنية من اعداد الدراسات والتصاميم الى طرح عط

 االلتزام بتعميم معـالي وزير االشغال العامة واالســكان الـــــوارد بموجـب كتـابه -09
 المتضمن ضرورة تضمين مخططات ووثائق 02/7/9104( تاريخ  4/011/0/19864رقـم)       
 يلي:عطاءات التنفيذ لكافة مشاريع االبنية التي يتم اعدادها ما       
  صورة حديثة عن كل من سند التسجيل ومخطط االراضي ومخطط الموقع التنظيمي ووضعها ضمن لوحة خاصة في

 المخططات الهندسية للمشاريع.
 . البيان التغييري واحداثيات نقاط حدود قطعة ارض المشروع 
 .النقاط المرجعية العمال الرفع المساحي 
  قع قيد الدراسة.بروفيالت الشوارع القائمة المحيطة بالمو 

على االستشاري تقديم دراسة مرورية ضمن أعمال المرحلة االولى بخصوص موقع المشروع ودراسة تأثير أعداد   -01
 )في حال تم طلبها(.  السيارات الخاصة بالمشروع الجديد على الحركة المرورية
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 . )في حال تم طلبها( على االستشاري تقديم دراسة بيئية للمشروع -04
يحق لصاحب العمل الغاء اي عمل من االعمال الواردة خالل مرحلة اعداد الدراسات والتصاميم دون ان يترتب على   -05 

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

لمشاريع األبنية والمتطلبات  ( واجبات االستشاري أثناء مراحل الدراسات والتصميم9حسب ملحق االتفاقية رقم ) 
 المرفقة معها للعطاء .

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

دائرة االحوال المدنية والجوازات إنشاء مبنى  تايالغالدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ بإعداد الخاص  (9102/     )
 .المفرق

 
 -يجب أن يشتمل العرض المالي على :  (4-0)

 ( .0تقديم العرض المالي على النموذج المخصص في اتفاقية الخدمات الهندسية )ع  -
بما فيها الضريبة  االتفاقيةأن تكون األسعار الواردة في العرض المالي شاملة ألية رسوم أو ضرائب نتيجة العمل في   -

  العامة على المبيعات
  .على المناقص تقديم نسخة الوثائق األصلية كاملة وبحيث تكون موقعة منه ومختومة بخاتم المكتب (4-9)
 والتوقيع عليه  يطلب من االستشاري تعبئة نموذج شهادة مطابقة رؤوساء االختصاص المرفق مع الوثائق (  4-1) 

 . الماليالمكتب وارفاقه مع العرض وختمه بخاتم 
يطلب من المكاتب الهندسية والشركات االستشارية تبليغ دائرة العطاءات الحكومية عن أي تغيير يطرأ على  (4-4)

كوادرها الفنية الرئيسية بعد شراء وثائق أي عطاء من عطاءات الخدمات الهندسية وبخالف ذلك سيتم حرمان 
 ارية من المشاركة بالعطاء .المكتب الهندسي أو الشركة االستش

االستشاري تضمين وثائق العطاء البنود الالزمة العمال السالمة العامة واألمن وحماية البيئة وتحديدها يطلب من   (4-5)
والتأكيد من خالل وثائق العطاء على أن يقوم المقاول بجميع أعمال السالمة العامة واألمن وحماية البيئة ووضع 

من عقد المقاولة للمشاريع  0-64و  0-02االسيجة واإلشارات التحذيرية للمشاريع عماًل بأحكام المواد 
  .اإلنشائية

تعتمد الشروط  (0الشروط الخاصة التفاقية الخدمات الهندسية العداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء )ع (4-6)
التالية كشروط خاصة باالتفاقية وأن ما يرد في هذه الشروط من إضافات أو تعديل على مواد الشروط العامة 

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

  والمتعلقة   ( 0عطاء )عالالدراسات والتصاميم ووثائق  إلعدادمرفق الشروط الخاصة التفاقية الخدمات الهندسية   (4-7)     
 ( .6( وملحق رقم )5( وعلى االستشاري التقيد بما جاء فيها وبخاصة ملحق رقم )99( ورقم )0بتعديل المواد رقم )
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الدراسات والتصاميم ووثائق  إلعداديطلب من االستشاري التقيد بالشروط الخاصة التفاقية الخدمات الهندسية  (4-8)
 -ثائق العطاء( :( والمتضمنة )المرفقة مع و 0العطاء )ع
 التعاريف -( 0تعديل المادة  ) -أ 
 أحكام عامة  -( 99تعديل المادة )  -ب 
 ( إقرار متعلق بالدفعات األخرى 5ملحق رقـــم )   -ج 
 ( إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة 6ملحق رقـــم )   -د 

 

 ضرائب أخرى  الضمان االجتماعي وأية رسوم و/أو على المناقص أن يكون سعره شاماًل لكافة الرسوم والضرائب و  (4-2)   
رسال نسخة  (4-01)   من هذا    على المناقص القيام بتكليف األجهزة الفنية بالواجبات والمسؤوليات المناطة بها خطيًا وا 

 . صاحب العملالتكليف إلى 
يمات تأهيل المكاتب الهندسية لن يتم إحالة العطاء على االستشاري الذي يفقد تأهيله الصادر بموجب تعل (4-00)

أو يصدر بحقه قرار بالحرمان من المشاركة بالعطاء خالل الفترة ما بين تاريـخ إعالن  9101والشركات االستشارية لسنة 
المقدم من االستشاري من المشاركة بالعطاء ، دون أن  طرح العطاء وتاريخ قرار اإلحالة ، وبناًء عليه سوف يستبعد العرض

بأي مطالبة مالية أو المختصة ستشاري الحق باالعتراض أو بالرجوع على صاحب العمل أو دائرة العطاءات يكون لال
 قانونية.

يحق لصاحب العمل إلغاء العطاء دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب عن هذا اإللغاء أية مطالبات مالية أو  (4-09)
 قانونية ألي من المشاركين بالعطاء .

 -االستشاري تعبئة الجداول التالية :يجب على  (4-01)
 العطاءات المحالة.( 0مرفق جدول رقم ) أ.  
 الوضع المؤسسي .(  9مرفق جدول رقم )  ب.
 .رؤساء االختصاص ومساعديهم(  1مرفق جدول رقم ) ج. 

ما تم تقديمه  العمل وعلى ضوء المستشار أو مدير المشروع إلنجاز  كفاءة( يحق لصاحب العمل اذا تبين له عدم 4-04)
للمرحلة األولى أن يطلب تغير مدير المشروع المسمى قبل االنتقال للمرحلة الثانية أو إنهاء االتفاقية مع 

 المستشار اذا استمر في تقديم عمل بمستوى غير مناسب وحسب شروط االتفاقية خالل المرحلة الثانية 
من قبل الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عن االستشاري وان  يتوجب أن يتم التوقيع على كافة الوثائق المقدمة( 4-05)

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

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

 العرض المالي: : خامسا
 بالعطاء.للمناقصين المشاركين سيتم فتح العروض المالية  5-0
 -لمالية:اسلوب تدقيق العروض ا 5-9

 سيتم تدقيق العروض المالية تدقيقًا حسابيًا حسب االسس المتبعة مع االخذ بعين االعتبار ما يلي:       
اذا اورد المناقص خصما جزئيا على اسعار بعض بنود االعمال او كليا على اجمالي السعر المقدم منه او كليهما   5-9-0 

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

 المناقص باجراء الخصم على المبالغ االحتياطية يتم تصحيح ذلك اصوليًا.
من اجمالي قيمة العرض يتم  اذا اورد المناقص خصما على عرضه المالي كمبلغ مقطوع دون تدوين نسبة هذا الخصم  - ب

 حساب نسبة هذا الخصم كنسبة مئوية من اجمالي قيمة العرض المالي.

اذا اورد المناقص الخصم المقدم منه على عرضه المالي كنسبة مئوية من قيمة العرض دون تدوين قيمة هذا الخصم يتم  - ت
 حساب قيمة هذا الخصم من اجمالي عرضة المالي.

 المئوية للخصم المقدم من المناقص مع قيمة هذا الخصم الواردة في عرضه .يجب ان تتطابق النسبة  - ث

اذا ورد تناقض بين النسبة المئوية للخصم المقدم من المناقص وبين قيمة هذا الخصم يتم االخذ بالقيمة االعلى لهذا  - ج
 الخصم.

اجمالي السعر المقدم من او كليهما اذا اورد المناقص زيادة جزئية على اسعار بعض بنود االعمال او كليا على  5-9-9
 -فسيتم التعامل مع هذه الزيادة على النحو االتي :

ان تكون المبالغ االحتياطية الواردة في وثائق العطاء غير خاضعة للزيادة التي يدونها المناقص على عرضه وفي حال  - أ
 يا.قيام المناقص باجراء الزيادة على المبالغ االحتياطية يتم تصحيح ذلك أصول

إذا أورد المناقص زيادة على عرضه المالي كمبلغ مقطوع دون تدوين نسبة هذه الزيادة من إجمالي قيمة العرض يتم   - ب
 حساب نسبة هذه الزيادة كنسبة مئوية من إجمالي قيمة العرض المالي.

دوين قيمة هذه اذا اورد المناقص الزيادة المدونة منه على عرضه المالي  كنسبة مئوية من قيمة العرض دون ت - ت
 الزيادة يتم حساب قيمة هذه الزيادة من اجمالي عرضه المالي.

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

بالقيمة األدنى لهذه اذا ورد تناقض بين النسبة المئوية للزيادة المدونة من المناقص وبين قيمة هذه الزيادة يتم االخذ  - ج
 الزيادة.

 -: سيتم التعامل مع العروض المالية للمكاتب المؤهلة بتطبيق األسس والشروط التالية   5-1
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 سترتب األسعار االمقدمة من االستشاريين ترتيبًا تنازليًا من األكثر الى األقل   -0
ن المتقدمين فرديًا فسيأخذ صاحب التقديم الوسط سيؤخذ السعر الوسطي لألسعار المقدمة  فإن كان عدد االستشاريي  -9

هو السعر الوسطي أما اذا كان عدد المتقدمين زوجيًا فيؤخذ المتقدمان الوسط حسب الترتيب ويكون صاحب التقديم 
  1الوسط الثاني )األقل( هو سعر الوسطي 

 من السعر الوسطي .  %03 سيخرج من التنافس كل من يزيد أو يقل سعره عن   -1
 يستخرج السعر المعدل من األسعار الباقية وذلك بجمع هذه األسعار وتقسيمها على العدد الباقي .  -4
أعاله ( 4األقل من معدل السعر المبين في البند ) %(03سيحال العطاء على أقل األسعار الذي يقع ضمن حدود الـ )  -5

األقل حتى لو كان  %(03)األدنى مباشرة بعد حدود ، وفي حالة عدم وجود مثل هذا السعر تتم االحالة على السعر 
 . ( أعاله0)صاحب هذا السعر من الذين تم استبعادهم بموجب البند 

( أعاله تعني أن السعر المساوي لمعدل السعر 5األقل من معدل السعر ( الوارد في ) %03إن عبارة )ضمن حدود   -6
 غير مشمولة ضمن هذه الحدود .

 . األسعار المتقدمة للعطاءالمعادلة وفقًا لهذه األسس تتم اإلحالة على أقل  إذا تعذر تطبيق  -7
 سادسا : 

   % من إجمالي بدالت األتعاب شاماًل ضريبة المبيعات.01داء بنسبة التقدم كفالة حسن ا
   والفحص االنشائي تحريات اسـتطالع الموقـع -( 01المادة )

 -ب-( 03يضاف إلى المادة )

مؤهاًل لدى دائرة العطاءات الحكومية  والفحص االنشائي  استطالع الموقع ألعمالاالستشاري المتعاقد معه  ويجب أن يكون
ى، ويتحمل االستشاري المصمم مسؤولية أية أخطاء بالمعلومات المساحية أو فحوصات التربة حسب تعميم معالي بالفئة األول

 ) ملحق العقد رقم )أ( (.9/09/9104خ تاري 61/0/54956وزير األشغال العامة واإلسكان رقم 
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 دائرة العطاءات الحكوميةعطوفة مدير عام 

 (  9102/       رقم ) عطـاءالموضوع: ال
 الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذبإعداد  الخاص 

 لجوازات /محافظة المفرقمبنى دائرة االحوال المدنية وا مشروع   بانشاء الخاصة
============================================== 

المؤهلة في مجال االبنية بالفئة ………………………….  نحـن مكتب / شركة 
نرغب بالمشاركة بالعطاء موضوع البحث ، وسنقوم بسحب وثائق العطاء علمًا بأن ………….. 

 يًا ونتحمل كامل المسؤولية تجاه ذلك .تأهيلنا لدى دائرة العطاءات الحكومية ال زال سار 
 

 العنـــوان :
 رقم الهاتف  :
 رقم الفاكس :

 البريد االلكتروني:
 
 

 مديـــر الشـركــة

 
 

 مالحظـة: يتم تعبئة هذه الصفحة واعادتها الى الدائرة بواسطة البريد االلكتروني .
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 ( 0) ع هندسيةعقد خدمات 

 ( 9102/     رقم ) عطـاءالموضوع: ال
 الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذالخاص بإعداد  

 مبنى دائرة االحوال المدنية والجوازات /محافظة المفرق مشروع   بانشاء: الخاصة
                  

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

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

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

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

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

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

 
 أخيردينارًا لكل يوم ت خمسة وسبعون(  75) 

 /مشروعـرـقيمة غرامة التأخيــ
 :ضمن العطاء
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 (0عقد خدمات هندسية )ع
 الفهرس

 

 رقم الصفحة الموضــوع
 09        الفهـــرس
 01         العقداتفاقية 

 05 الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية
 05       التعاريف -( 0المادة )
 06    ق العقدوصف العمل في نطا -( 9المادة )
 07     اللغة والقانون المعتمدان -( 1المادة )
 08      الضرائب والرسوم -( 4المادة )
 08      األداءكفالة حسن  -( 5المادة )
 08       األداءمستوى  -( 6المادة )
 08   المباشرة ، مدة العمل ،سريان العقد -( 7المادة )
 02      واجبات االستشاري -( 8المادة )
 02     التنازل والعقود الفرعية -( 2المادة )
 02      استطالع الموقعتحريات  -( 01المادة )
 02     اإلضافية واألعمالالتغييرات  -( 00المادة )
 91    التقصير من جانب االستشاري -( 09المادة )
 90    إنهاء العقد من قبل صاحب العمل -( 01المادة )
 99    العقد من قبل االستشاري إنهاء -( 04المادة )
 99     مسؤوليات صاحب العمل -( 05المادة )
 99       مراحل ومدد العمل -( 06المادة )
 91        األتعاببدل  -( 07المادة )
 91      تدريب موظفي صاحب العمل -( 08المادة )
 91   ستشاريتسوية الخالفات بين صاحب العمل واال -( 02المادة )
 94  تعديل التشريعات -( 91المادة )
 94       االخطارات العدلية -( 90المادة )
 94        عامة أحكام -( 99المادة )
 97       إقرار المخالصة -( 91المادة )
 97        اإلشعارات -( 94المادة )

 98   الجدول الزمني لمراحل الدراسات -أ (  - 0ملحق العقد رقم )
 92     األتعاببدالت  -ب(  - 0ملحق العقد رقم )

 11        نموذج كفالــة السلفـــة
 10 مراحل الدراسات       أثناءواجبات االستشاري  -( 9ملحق العقد رقم )
 49     األداءنموذج كفالة حسن  -( 1ملحق العقد رقم )
 41 التصاميم  إعدادفي مرحلة االستشاري  أتعابخالصة بدل -(  4ملحق العقد رقم )
 45         (   إقرار متعلق بالدفعات األخرى5ملحق العقد رقم )
 46         (  إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة6ملحق العقد رقم )

 50                العطاءات الحكومية المحالة(    0جدول رقم )
 59 الوضع المؤسسي(   9جدول رقم )
 54         رؤساء االختصاص و مساعديهم(   1جدول رقم )
 55 الكوادر الفنية المسماة على المشروع   (4جدول رقم )
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 ( 0) ع هندسيةعقد خدمات نموذج اتفاقية 
 ( 9102/     رقم ) عطـاءالموضوع: ال

 الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذالخاص بإعداد  
 االحوال المدنية والجوازات /محافظة المفرقمبنى دائرة  مشروع  بانشاء الخاصة

 طاء رقم : ...............................................................................................ع
 بين  111111سنة  1111111من شهر  1111الموافق11111في هذا اليوم  االتفاقية ههذ تحرر  -

 فريق األولعلى اعتباره ال  صاحب العمل :
 

 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -ويمثله :
 على اعتباره الفريق الثاني  االستشـــاري :و 
 

 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -ويمثله :
 
عدادوتصاميم من دراسات  فنيةلما كان الفريق األول راغبًا في الحصول على خدمات     ، أعاله للمشروع  عطاء التنفيذ وثائق وا 

 -، فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي : إليهولما  كان قد قبل بعرض الفريق الثاني المقدم 
الموحد للمشاريع  المقاولة هذا العقد نفس المعاني الواردة في دفتر عقدفي  الواردة يكون للكلمات و التعابير -0

 المادةفي  الواردةالتعاريف  إلى باإلضافة واإلسكان العامة األشغالالصادر عن وزارة ( 0222فيدك ) اإلنشائية
 1 , و في حال وجود اختالف تعتمد التعاريف الواردة في هذا العقد العقد اهذالعامة لشروط ال( من  0) 

، ويكون ترتيب  متكاملة ةفي مجموعها وحدالعقد وتعتبر  اأدناه جزءًا ال يتجزأ من هذ المدرجةاعتبار الوثائق  -9
 -أولوية الوثائق حسب التسلسل التالي :

 اإلحالةقرار كتاب القبول متضمنًا  -أ 
  المناقصةعرض  -ب 
    1ودعوة العطاء والمالحق التي تصدر قبل التوقيع على  العقد  المناقصةالتعليمات للمشتركين في  -ج 
 للعقد الخاصةالشروط  -د 
 ةالمرجعي األسس -هـ 
 العامةالشروط  -و 

 
 : )                           ( دينار المقبولة رقمًا قيمة العقد  -أ-1

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

 
 : )                     ( يوما  العقدمدة  -ب    

 يوماً ( ……………………………………………..)
 األولالزمة للمراجعة والتقييم من قبل الفريق وتشمل المدة ال 
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نجازهاالعقد  االمطلوبة منه في هذ الهندسيةوتقديم الخدمات  بإعداديتعهد الفريق الثاني  -4  1وتسليمها وفقا للشروط والمتطلبات الواردة فيه  وا 
من هذا /ب ( 0وباألسلوب المحدد لذلك في الملحق رقم )  ( في المواعيد أتعابهبأن يدفع للفريق الثاني قيمة العقد ) بدل  األوليتعهد الفريق  -5

 1العقد  االخدمات الهندسية المطلوبة منه بموجب هذتقديم لقـاء قيـام  الفريق الثاني ب  العقد
برامه في التاريخ المذكور هذا ، جرى توقيع  أعالهوبناء على ما ذكر    1 أعالهالعقد وا 
   

 الفريق الثاني     الفريق األول
 ياالستشار       صاحب العمل

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

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

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

 قد شهد على ذلك :
 

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

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

 :التعاريف  -1المـادة 
و المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا العقد المعاني المخصصة لها أدناه , كما أن الكلمات التي تشير كون للكلمات ي

 -: قتضي السياق غير ذلكإلى األشخاص أو الفرقاء تشمل الشركات و الكيانات القانونية األخرى , ما لم ي
 . الهاشمية ةاالردني المملكةالحكومــة : حكومة 

 االستشاري إلنجازوالذي يتعاقد مع  وكذلك خلفاءه القانونيونالعقد كفريق أول  اصاحب العمل : الفريق المشار إليه في هذ
مسؤوليات و ة صالحيات أخرى يفوضها صاحب العمل لممارس جهة يأو أشملها العقد، يالخدمات الهندسية التي 

 بذلك خطيا"  االستشاري إعالم، على أن يتم األولالفريق 
 العقد ويتمتــع ابموجب  هذ االستشاري أعمالالذي يعينه صاحب العمل لمتابعة  الشخص:  ثل صاحب العملمم

 . إبالغ االستشاري خطيًا بهاالصالحيـــات التي يتم تحديدها له من قبل صاحب العمل كما يجري ب
( أو التآلف المشار إليه في العقد استشاريةشركة  أو، مكتب هندسية)مكتب مهندس ،مكتب أو شركه  : المكتباالستشاري 

 العقد .    االخدمات الهندسية وفقا" لهذ ألداءكفريق ثاني والذي تعاقد معه صاحب العمل 
،  الفنية، المواصفــــات أنواعها، المخططات بكافة وثائق عطاء التنفيذالدراسات ،التصاميم ،  إعداد :الهندسية الخدمات 

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

ي تعطي األسس المرجعية : األهداف و الغايات و نطاق المهام المطلوبة و الدراسات و البيانات األساسية و المعلومات الت
 فكرة واضحة عن طبيعة الخدمات الهندسية المطلوبة . 

 العقد  ابموجب هذ الهندسيةالخدمات إلنجاز صاحب العمل  إلى االستشاريالمناقصة :  العرض المقدم من  عرض
ع اتفق الفريقان عليها قبل توقي إضافيةمع أي شروط  المناقصة: القبول الرسمي من صاحب العمل لعرض كتاب القبول 
 .وذلك وفقًا لقرار اإلحالة  العقد

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

 التي يتلوها تأكيد خطي . الشفوية الموافقةأو  الخطية الموافقة:   قــةالمواف
 / أ ( من هذا العقد . 0مدة العقد : هي المدة المحددة في ملحق رقم ) 

من قبل  و التدقيقللمراجعة  الالزمةالعقد وتشمل المدة  اموضوع هذ األعمال إلنجازبالعقد  المحددةمـدة العمـل : هي المدة 
 التقويمية األياموتقاس بالتوقيت الشمسي وبعدد تمديدات مبررة على مدة العقد ,  أيباإلضافة إلى  األولالفريق 

 وليس بأيام العمل.
 1منه  اً العقد والتي تعتبر جز  افي هذ المدرجةالوثائق : هي الوثائق 

، وكذلك أي  األعمال موضوع هذا العقدإلنجاز يعينها  أوصاحب العمل  يحددهاالتي و المناطق  واألماكن األراضيالموقع : 
 1نص عليها العقد تحديدا على اعتبارها جزءًا من الموقع يأماكن أخرى 

 أوللصرف على أي أعمال والمخصصة  األتعابفي خالصة بدل  المدرجةالمبالغ  أو: هي المبلغ  االحتياطيةالمبالغ 
 األتعاب .الصه بدل ويحدد بند منفصل ألي منها في خ ,خدمات أخرى تحدد بالعقد 
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 األشخاص من غير الموظفين. اآلخرين :
الموظف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاحب العمل أو من يمثله صاحب العمل  : الموظف

 ويشمل ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة.
و أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء هي جميع العموالت أ : الدفعات األخرى

أو تم االتفاق على دفعها " اآلخرين" ويشمل ذلك التصريح على سبيل المثال ال  االستشاريذو قيمة مادية دفعها 
أو غير مباشر من قبل الحصر وصفًا مفصاًل لهذه الدفعات وسببها سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر 

أو نيابًة عنه، أو من قبل استشارييه أو نيابًة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ،  االستشاري
وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها 

 التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعاًل.  أو المفاوضات االستشاريواإلحالة على 
هي جميع المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء أو غيرها دفعت بشكل  : الدفعات الممنوعة

مباشر أو غير مباشر أو أي شيء ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم هذه 
سواء مباشرًة أو بالواسطة وبغض النظرعما إذا كان ذلك تم من قبل االستشاري أو نيابًة عنه أو من قبل  األشياء

استشارييه من الباطن أو نيابًة عنهم أو أي من موظفيهم ووكالئهم أو ممثليهم والتي تدفع إلى أي "موظف"  
العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو سواء تصرف بصفة رسمية أم ال، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم 

أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل  االستشاريعملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على 
 تنفيذه فعاًل.

لجنة التدقيق : لجنة مكونه من مهندسين ممثلين عن المكاتب االستشارية المؤهلة لدى دائرة العطاءات الحكومية 
الجهة صاحبة  نتراك مع مهندسين مختصين في وزارة األشغال العامة و اإلسكان ومندوب أو اكثر عوباالش

العالقة يتم تسميتهم وتكليفهم رسميًا بذلك بموجب كتاب رسمي من قبل معالي وزير األشغال العامة و اإلسكان ، 
ه , ويكون مكان اجتماعها في مبنى و تكون مهامها تدقيق الدراسات و التصاميم ووثائق العطاء في جميع مراحل

 وزارة األشغال العامة واإلسكان.
و بالنسبة للمشاريع التي يتم تدقيقها في الوزارات و المؤسسات األخرى فيتم استبدال وزارة األشغال العامة    

من يرأس تلك واإلسكان بتلك الوزارة أو المؤسسة, وكذلك وزير األشغال العامة واإلسكان بوزير تلك الوزارة أو 
 المؤسسة.

  وصف العمل في نطاق العقد : –(  9)  المادة
 النشاء:يشمل العمل على اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاءات التنفيذ         

 مبنى دائرة االحوال المدنية والجوازات إعداد وتقديم الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ إلنشاء 
محافظة /  المفرق الشرقي من أراضي المفرق( 0( حوض رقم )041)األرض رقم على قطعة 9م (9111)

 الوظيفية. واالحتياجات ، وبحيث يوفر كافة المتطلباتالمفرق
 

كما ويشمل العمل إعداد وتجهيز كافة المخططات ووثائق عطاء التنفيذ لألعمال المعمارية واإلنشائية والكهربائية 
طفاء الحريق  ( وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييفcolor-schemeونية )والميكانيكية شاملة الخطة الل وأنظمة إنذار وا 

ونظام مراقبة الكاميرات ونظام اإلخالء الصوتي وأنظمة اإلنارة الكهربائية والحاسوب باإلضافة إلى أعمال الموقع العام 
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انات المياه وأعمال الصرف الصحي من ساحات ومواقف للسيارات باألعداد الالزمة وأسوار وغرف للحراسة وخز 
وتصريف مياه األمطار... ألخ وتقرير األثر البيئي والدراسة المرورية وكل ما هو ضروري إلنجاز العمل على أكمل 

   وجه.
 :   والقانون المعتمدان اللغة –(  1)  المادة

 أنبه ، إال انه يجوز  المتعلقة، بما في ذلك جميع المراسالت والشروط  العربية باللغةكون العقد ي
ذا اإلنجليزية باللغة الفنيةتكون المواصفات وجداول الكميات والمخططات والتقارير  حرر العقد  وا 

  .هو المعتمد بالعربيةخالف على التفسير يكون النص   ووقع واإلنجليزية العربيةباللغتين 

 -أ

العقد عند التوقيع عليه  االمفعول على هذ النافذة األردنيةوالتعليمات  ةالقوانين واالنظم أحكامتسري 
 .في تطبيق شروطه إليهاويرجع 

 

 -ب

 الضرائب والرسوم  :  –(  4)  المادة
فيما يخص  المملكةوالتعليمات المعمول بها في  ةلجميع القوانين واالنظم أطراف العقديخضع 

 1ورد نص خالفًا لذلك بالعقد  إذا إالالضرائب والرسوم 
1- 

 ةقبل توقيع العقد حسب القوانين واالنظم والجامعةدفع رسوم طوابع الواردات  شارياالستعلى 
 1بذلك والمعمول بها  الخاصةوالتعليمات 

 

2- 

 : األداءكفالة حسن    -( 5) المادة
ضمانة  األداءيقدم لصاحب العمل كفالة حسن  أنوقبل توقيع العقد  ةبعد تبلغه قرار االحال االستشاريعلى 
وتكون  العقدمدة  على ثالثة أشهروقيامه بكامل التزاماته بموجب العقد ولمدة تزيد  الهندسيةه الخدمات لتقديم
معتمدة رسميا"وحسب نموذج  ماليةمؤسسة  أوصادره عن بنك المقبولة % من قيمة العقد 01بنسبة الكفالة
ذا(، 1الوارد في ملحق العقد رقم ) الكفالة فيحق لصاحب العمل تمديدها على حساب  الكفالةتمديد  األمرتطلب  وا 

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

 : األداءمستوى      -(6) المادة
المهنية وان  الممارسةعلى أعلى مستويات  المطلوبةألداء واجبـاته  ومواظبةكل عناية  ببذل االستشارييلتزم  -أ 

فـي مجـال اختصـاصه وخبـــرته، وان يعــلم صاحــب العمل بأسماء وخبرات  يستخدم األشخاص المؤهلين كالً 
 .  الهندسيةالمهندسين الذين سيقومون بتقديم الخدمات 

ذا المطلوبة فعلى  ةال يتفق والدرج لالستشاريالمهني للكادر الفني  األداءمستوى  ما تحقق لصاحب العمل بأن وا 
 إذا لزم األمر جديده فنيةيستخدم كوادر  أن االستشارييجب على و ، صاحب العمل إبالغ االستشاري بذلك خطيًا 

يأخذ في االعتبار  أن االستشاريلتصحيح الوضع وان يعيد تنظيم الفريق العامل بما يتفق وهذا المطلب . وعلى 
مـن يمثلــه في كل ما له عالقة بتقديم الخدمات  أوصاحب العمـل أو يطلبها المالحظات التي يوجهه بشأنهـا 

 العقد. اموضوع هذ الهندسية
بالمستوى المطلوب فيعتبر ذلك تقصيرا"من جانبه ، ويحـق  الفنيةعن تقديم الخدمات  االستشاريتخلف  إذا –ب 

 إنذار، وذلك بعد  األخطاءالكفيلة بتالفي التقصير وتصحيح  اإلجراءاتاتخاذ  الحالةفـي هــذه لصاحـب العمـل 
 العقد. ا( من هذ09)  للمادةوفقا  اإلجراءات، وتتم  االستشاري
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 : المطلوبة سريـان العقد ، المباشـرة ، تمديـد مدة العمل،  التأخـر في  تقديم الخدمات  -(7المادة )

 العقد بعد توقيعه من قبل الفريقين. اعول العقد : يسري مفعول هذسريان مف -أ 
، ويتم ذلك بعد  االستشاري إلىبموجب كتاب خطي يوجهه صاحب العمل  المباشرةيحدد تاريخ  : المباشرةتاريخ  -ب 

بين من مباشرة العمل، ويتم تثبيت ذلك في محضر رسمي م االستشاريمن الموقع تمكن  أجزاء أوتسليم الموقع 
من يفوضه  أووجدت ، ويوقع المحضر من قبل كل من صاحب العمل  إن أخرىعوائق  وأيفيه جاهزية الموقع 

 .و االستشاري خطيا"
 تمديد مدة العمل:                                                                             - ح

وكانت تلك الخدمات من النوع والقدر الذي يبرر  يةإضاف هندسيةقـام صاحب العمل بطلب خدمات  إذا  - 0 
جدت ظروف طارئة تؤثر على سير العمل، فعلى  أو مرحلة من مراحل المشروع أيمدة عمل تمديد 

من  ةمرحل نتيجة لتمديد مدة أي العقدمدد مدة تو  االستشارييدرس الحالة مع  أنصاحب العمل 
 .األمورمراحل العمل  بما يتناسب مع هذه 

في المادة  إليهمن المقررة في جداول المراحل المشار  أطولاستغرق صاحب العمل فترات مراجعه  إذا  - 9
في  االستشاري( الحقا، فانه يتم تمديد مدة العمل تبعا لذلك  فيمــا عـدا مـا هو  ناجم عن تخلف 06)

د بالضرر على بشكل يعو  المراجعةمهامه، وعلى صاحب العمـل مراعاة عدم  تمديد فترات  أداء
بدراسة الضرر الذي لحق  االستشاريخالف ذلك يقوم صاحب العمل بناءا" على طلب بو  االستشاري
 .لغايات التعويض المراجعة وذلكجراء تمديد فترة  باالستشاري

      التأخيـــر :  -د
العقد ضمن  افي هذ المطلوبةكامل الخدمات الهندسية  بإتمامبتنفيذ التزاماته  االستشاريلم يقم  إذا  – 0

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

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

 .ولةالمقب %( من قيمة العقد05) األعلىسقف حده  للغرامةيحدد     -9

 : االستشاريواجبات  - (8) المادة
( المرفق 9) المحددة في الملحق رقم المرجعية األسسالواجبات المنصوص عليها في  بأداء االستشارييقوم 
 .و المعد من قبل صاحب العمل العقد ابهذ

 : الفرعيةالتنازل والعقود  -(2) المادة
أي   استشاري فرعي القيام  إلىيعهد  أن أوالعقد للغير  اذيتنازل عن أي جزء من ه أن لالستشاريال يحق   –أ   

العقد حيال أي تصرف من هذا  إلغاءويحق لصاحب العمل  وثائق العقدبأي جزء منه ما لم تنص على ذلك 
 العقد. ا( من هذ09المادة) ألحكامالقبيل وفقا" 

حب العمل على قيام أي استشاري من صا مسبقة موافقةالحصول على  االستشاريوفي جميع الحاالت على    -ب
استشاري فرعي مقترح من حيث  أييقدم لصاحب العمل المعلومات المطلوبة عن  أنعليه و فرعي بأي عمل 

بينه وبين  يبرم، وان يقــدم كذلك عقد التكليف الفرعي الذي إلنجاز مثل هذا العمل مؤهالته وخبراته وكفاءته
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خطأ  أيعن جميع الخدمات الهندسية ، وعن  كاملة مسؤوليةوال" مسؤ  االستشاريالفرعي ويكون  االستشاري
   .مستخدميه أوالفرعي  االستشاريتقصير ينجم عن عمـل  أو

   -: و فحوصات العناصر االنشائية تحريات استطالع الموقع   -(01) المادة
ما لم تنص الشروط الخاصة على خالف ذلك يتم التعاقد مع استشاري الستطالع الموقع  - أ

 بعقد مستقل بين صاحب العمل واستشاري استطالع الموقع حسب الشروط التالية: 
 يكون استشاري التربة مسؤوال" عن أداء مهامه مسؤولية  كاملة.  - 0   
تكون مهمة االستشاري )الفريق الثاني في هذا العقد( وضع وصف  العمل المطلوب للتحريات   - 9   

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

أما إذا نصـت الشروط الخاصة على مسؤولية االستشاري عن دراسات وتحريات  - ب
المسبقة قبل التعاقد مع التربة عندها علـى االستشاري اخذ موافقة الفريق األول 

 استشاري استطالع الموقع .
  : اإلضافية واألعمالالتغييرات   -(00) المادة

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

 باالتفاقعما ورد في العقد  وكذلك المدة الزمنية الالزمة عن زيادة قيمة العمل الناتجة ةاالضافي لألعمال األتعاب
والمراحل  لألعمالفي العقد  المحددة واألتعاب اإلضافية األعمالالتناسب مع طبيعة النسبة و بين الفريقين ب

في هذه  المشمولة األعمالوفي الحالة التي تكون طبيعة  ، اننسبة الزيادة أو النقص بلغتمهما   المختلفة
العقد، ففي  امن النوع الذي يتطلب تقديم خدمات تختلف عن تلك المشمولة في هذ ةاالضافي واألعمالالتغييرات 

تب على تلك التغييرات المتر  األتعابعلى بدل  واالستشاريمثل هذه الحالة يتم االتفاق بين صاحب العمل 
 والمدة الزمنية الالزمة. ةاالضافي واألعمال

و تثبيت  لقبل صاحب العم نه ملذلك بعد صدور األمر الخطي و  المطلوبة،ت ديالعلتابإجراء  شاريتم االستز ليو  -ب 
 بدل أتعاب مؤقت لالستشاري عن هذه التعديالت ولحين االتفاق على بدالت األتعاب بالشكل النهائي.

  

 :االستشاري  التقصير من جانب -( 09) المادة
             -العقد أي من الحاالت التالية: اتنفيذ هذ أثناءحصل  إذاعمله  أداءمقصرا" في االستشاري يعتبر    -/أ( 09)

 .المطلوبةالعمل والواجبات وتقديم الخدمات  إنجازتأخير غير مبرر في  أي – 0
 مهامه. أداءفي  أهمل أو الهندسية المهنةممارسة  وأعراف وأصولسب قدم عمال بمستوى ال يتنا - 9
 ا(  من هذ6بالمادة ) المحددةمن مستخدميه العاملين مخالفا بذلك التعليمات  أيتخلف عن تغيير  - 1

 العقد.
 بدون موافقة صاحب العمل. إليه الموكولةجزء من المهام  أليقام بالتلزيم من الباطن  - 4
 للمشروع. ةبتقديم عمل يلبي المتطلبات االساسي لم يلتزم - 5
 مخالصة لصالح دائنيه. إلىأعسر أو أصبح غير ذي مالءة مالية، أو لجأ  – 6
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  -التالية : اإلجراءاتالعقد بموجب  إنهاء أعالهأ( / 09من الحاالت المنصوص عليها في  الفقرة ) أيولصاحب العمل في 
  ( يوما" لتصويب المخالفة .90مع منحه مهلة لمدة ) لالستشاريأول  إنذار": توجيه أوال 
 ( يوما"04) مع منحه مدةثاني له  إنذار، يتم توجيه  االستشاري للمخالفةفي حالة عدم تصويب  ثانيا": 

 لتصويب المخالفة.
األسباب  ةإلزالجادة ومقنعة  إجراءاتاتخاذ  أوالثانية دون تصـويب للوضع  اإلنذارفي حالة مرور فترة  : ثالثـا"

 بإكمالأو جزء منها، ويقوم  األداءالعقد ومصادرة كفالة حسن  إنهاء، يحـق لصـاحـب العمل المخالفة
 .القيام بمثل هذه الخدمات آخريناستشاريين  إلىد هيع أن أوالخاصة  أجهزتهالخدمات المطلوبة بواسطة 

فروق من  أياريخــه محســومــا" منه لت مراحل موافق عليهاعلى ما قــدمه من االستشاري وتتم محاسبة  
ويتم احتساب هذه الفروقات ,  إلنجاز المراحل المتبقية والكلفة التي يتكبدها صاحب العمل األتعاببــدالت 

 .المادة( من هذه /ب09بالفقرة ) هامن قبل اللجنة المنصوص علي
العقد  / ج ( إنهاء 09يها في الفقرة ) المنصوص علالخاصة  أويحق لصاحب العمل في الحاالت الطارئة  : رابعاً 

 .و بدون توجيه إنذارات, وتتم محاسبة االستشاري حسب ما ورد في الفقرة ثالثا أعالهفورًا 
 أوها أن هناك نقص ئالعقد أو بعد انتها االمشمولة في هذ األعمالإذا تبــين لصاحب العمــل أثنــاء تنفـيذ  : /ب(09) 

نه خطورة على المنشأ أو زيادة كبيرة في التكاليف عن قيمة عطاء التنفيذ وذلك قد ينجم ع الدراسةخطأ في 
مبينًا  واإلسكانالعامة  األشغالفعندها يقوم صاحب العمل بمخاطبة وزير  أجهزتهأو االستشاري بسبب تقصير 

  -حو التالي:من ذوي الخبرة واالختصاص على الن مسئوليتهويطلب تشكيل لجنة فنية لتحديد االستشاري تقصير 
 رئيسًا للجنة. – أو من يفوضه خطياً  مدير عام دائرة العطاءات الحكومية . 0
 .واإلسكانالعامة  األشغالمهندسًا مندوبًا عن وزارة  . 9
 مهندسًا مندوبًا عن نقابة المهندسين األردنيين.  .1
 دنيين.مهندسًا مندوبًا عن هيئة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسين األر  . 4
 مهندسًا من ديوان المحاسبة. . 5

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

ملزمًا االستشاري بمعالجة التقصير و محماًل إياه والعيوب يصدر الوزير قراره  األخطاءعن  ستشاري ومسئوليتهاال
  جميع التبعات المالية جراء ذلك.

 / أ / رابعًا ( بما يلي : 09تحدد الحاالت الخاصة و الطارئة المنصوص عليها في الفقرة )  –/ج ( 09) 
0- 
9- 
1-    

                                              
 تم ترك هذه البنود لتتم تعبئتها من قبل صاحب العمل بحسب خصوصية المشروع في حالة لزم ذلك.   
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 : العقد من قبل صاحب العمل إنهاء -(01)المادة 
 أتعابدفع مع  /أ(09ألسباب غير األسباب الواردة في المادة ) العقد إنهاءيحق لصاحب العمل في أي وقت  

االستشاري عن األعمال المنجزة و الموافق عليها للمراحل السابقة كاملة , و اعتبار أعمال المرحلة التي تم إنهاء 
والتي  المتبقيةالمراحل % من قيمة أعمال 01 العمل خاللها أنها منجزه و تدفع أتعابها كاملة , إضافة إلى نسبة

حق لصاحب العمل أن ينهي العقد بموجب هذه المادة ليقوم بتنفيذها لم يبدأ االستشاري العمل بها, إال انه ال ي
 .بنفسه أو من قبل استشاري آخر 

 
 : االستشاريالعقد من قبل  إنهاء -(04)المادة 

 .العقد اتفاقية ( يوما من تاريخ توقيع03خالل ) المباشرة أمرلم يصدر صاحب العمل  إذا .أ

 ( يوما"من تاريخ استحقاقها.61له بعد ) المستحقة بالدفعة االستشاري بإيفاءصاحب العمل  أخل .ب
 تعرض لضائقة اقتصادية تمنعه من االستمرار في تنفيذ العقد. أوأعسر صاحب العمل  ج.

له خالل  المستحقةتسديد الدفعة  أو المباشرة أمر إصداريطالب صاحب العمل  أن االستشاريفعندها على 
ذا أعاله)ب(  ةالفقر أو  )أ( قرةبالف المحددةمن انتهاء المدد  أيامعشرة   أمر بإصدارلم يقم صاحب العمل  وا 
أو إذا اعسر صاحب العمل حسب  هذه ، أيامخالل العشرة  لالستشاري المستحقة الدفعة دأو تسدي المباشرة

 اإلخالل بالعقدتعويضه التعويض المناسب الناجم عن وطلب العقد  إنهاء لالستشاريفيحق  الفقرة )ج( أعاله
 .بموافقة الفريقين إالالعقد  اوال يعاد العمل بهذقبل صاحب العمل من 

 
 : مسؤوليات صاحب العمل -(05)المادة 

أنه غير ملـزم بتقديــم أي  إال،  االستشاري إلىتقديم المتطلبات األولية والمعلومات والوثائق المتوفرة لديه  -0
, على أن تتضمن دعوة العقد   يها بموجب الحصول عل االستشاري إلىمخططــات أو وثائــق يوكــل 

 .العطاء بيان المعلومات و الوثائق المتوفرة لدى صاحب العمل
 إلعدادمن مباشرة مهامه  االستشارييمكن  لأو بشكالمشروع بـكامل حدوده  موقع االستشاريتسليـم  -9

 التصاميم. أوالدراسات و/
في الحصول  االستشاري و ليساعد االستشاري نسـيــق بـيــنه وبينتسمية مهـنـدس بخبـرة منـاسبة يمثـــله للتـ -1

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

 الذين يتطلب عقد استخدامهم ذلك. هموظفي
 .العقد احقة له في المواعيد المحددة بموجب هذبالدفعات المست االستشاريموافاة  -5
 العقد(.  ااتفق على غير ذلك بموجب هذ إذا" استطالع الموقع ) إال استشاريدفع بدل أتعاب "   -6

 : مراحل ومدد العمل  -(06) المادة
/أ( 0)الجدول الزمني المبين في الملحق رقم  بإتباعوصاحب العمل كل حسب مسؤولياته   االستشارييلتزم  

المشمولة في  لألعمال الهندسيةلهـذه الشروط ووفـقــا" للمراحل المنصوص عليها بهذا الجدول  لتقديم الخدمات 
علمًا أنه إذا قدم االستشاري أعمال أي مرحلة من المراحل بمستوى غير مناسب ووردت عليها   العقد اهذ
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هذه المالحظات من المدة المقررة لالستشاري حسب تعديالت ومالحظات جوهرية  فتعتبر الفترة الالزمة لتعديل 
الجدول الزمني وعليه تعويضها في المراحل الالحقة ويجوز لصاحب العمل إذا ارتأى أن تلك المالحظات ال 
تسمح بالسير إلى المرحلة التالية أن يمنع االستشاري من السير  بالمرحلة التالية   حتى يتم إنجاز هذه 

ى االستشاري  غرامة تأخير إذا لم يتم تعويضها في المراحل الالحقة وحسب ما ورد في المالحظات وتحتسب عل
كما يجب على صاحب العمل تحديد المدة التي سيقوم خاللها بمراجعة أعمال المراحل المختلفة  /د( ,7المادة )

بمالحظات صاحب العمل  والتي يعتبر بعد انقضائها أن أعمال هذه المراحل موافق عليها إذا لم يبلغ االستشاري
  خاللها.

 : األتعاببدل  -(07) المادة
العقد وذلك  افي هذ الواردة األعمالالتصاميم وتحضير وثائق العطاء لجميع  أتعاببدل  االستشارييتقاضى   -أ 

 في الملحق رقم )ا/ب( من هذه الشروط . المبينةبموجب النسب 
يومًا من تاريخ تسليم شهادة  (11)خالل المرحلية  االستشاري يدفع استحقاقات أنيتعين على صاحب العمل  -ب 

يومًا من تاريخ تسليمها بموجب شهادة دفع  يقدمها  (61)خالل فترة  النهائيةالدفع وفي حال الدفعة 
ذا االستشاري تأخر صاحب العمل عن صرف الدفعات المستحقة خالل الفترات المنوه عنها  إلى صاحب العمل وا 

عنها وذلك عن جميع المبالغ غير  القانونيةالفائدة  االستشاري إلىيدفع  أنة ، يترتب عليه في هذه الفقر 
 المدفوعة اعتبارًا من انتهاء المهلة المحددة لدفعها .

 
 :تدريب موظفي صاحب العمل – (08)  المادة

 أعماللى للتدريب ع االستشاريبجهاز  وإلحاقهميحق لصاحب العمل انتداب عدد مناسب من مستخدميه 

 وفق برنامج يتفق عليه بين الطرفين ويقوم صاحب العمل بدفع رواتبهم ومستحقاتهم. الدراسات

 
 

 : و االستشاريتسوية الخالفات بين صاحب العمل  –( 02) المادة
 -:التاليةالعقد يتم البت به بأحد الطرق  اخالف ينشأ عن هذ أوأي نزاع 

 -: الودية التسوية  -( 0 /02)
فعلى الفريق   الوديةمن أي من الفريقين برغبته في تسوية الخالف عن طريق التسوية  إشعارصدر  اإذ   -أ

بقبول  اإلشعارموجه  إلىيرسل رده خطيا"  أن اإلشعار( يوما" من تاريخ تسلمه 04اآلخر خالل مدة )
 رفضها . أو الودية التسوية إلىالدعوة 

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

كأن لم يكن ،  الودية التسويةمن هذه الفقرة ، يعتبر طلب  ) أ ( ( يوما" المبينة في البند04مدة الـ )
 التحكيم . إجراءاتفريقين في هذه الحالة المباشرة في وألي من ال

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

 الموفق أو الموفقين. شخص أو مؤسسة بتعيين
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معلومات  يلزمه منأن يطلب من أي من الفريقين تقديم ما  الوديةللموفق في جميع مراحل التسوية  -هـ
 إلى، وعلى الموفق أن يساعد الفريقين في التوصل  أخرى أدلةومستندات ووثائق وأي  وأسبابووقائع 

والنزاهة  الموضوعية بمبادئان يسترشد تسوية الخالف وديا" بأسلوب يتسم باالستقالل والحياد ، و 
 والعدالة .

بما في ذلك اتفاق التسوية ،  الوديةالتسوية  بإجراءاتعلى الفريقين والموفق االحتفاظ بسرية ما يتعلق  -و
 التنفيذ والتطبيق . ألغراضحيثما يكون نشره ضروريا"  إال

االتفاق وتوقيعه ويصبح اتفاق  بإعدادوما اتفاق لتسوية الخالف وديا" ، فيق إلىتوصل الفريقان  إذا -ز
 1 بعد توقيعه من الفريقين ملزما" لهما الوديةالتسوية 

( يومًا على قبول الطرفين 11أو بمرور ) بتوقيع الفريقين على االتفاق ، الودية التسوية إجراءاتتنتهي   -ح 
( يوما" من تاريخ 61رور) بم أو للسير بإجراءات للتسوية الودية ولم يتم االتفاق على الموفق ,

خطي يصدر عن  بإشعاراتفاق تسويه أو  إلىاالتفاق على الموفق أو تاريخ تعيينه دون التوصل 
خطي يصدر  بإشعار، أو  الودية التسويةالموفق يبين فيه انه ال يوجد ما يسوغ االستمرار في جهود 

وفي جميع  الودية التسوية إجراءات بإنهاءالفريق اآلخر والى الموفق  إلى أحدهماعن  أوعن الفريقين 
 أثناءمن وقائع وبينات في موضوع الخالف  إليهيقدم تقريرا" بجميع ما توصل  أنالحاالت على الموفق 

 الفريقين مع محاضر جلسات التوفيق . إلىقيامه بعمل الموفق وتسليمه 
 أو ةتحكيمي إجراءات أييباشر في اتخاذ  أن،  الودية التسوية إجراءات أثناءمن الفريقين  أليال يجوز  -ط

 . قضائية
 تحكيــــــمال –( 9/ 02)

تسوية  إلىاللجوء  يتمفعندئذ  أعاله (0-02المادة ) ألحكامتسوية ودية وفقا"  إلىفي حالة عدم التوصل  
 الساري المفعول. األردنيالخالف بأسلوب التحكيم بموجب قانون التحكيم 

 -: يعاتتعديل التشر  -(91)المادة 
 أورسوم  أي ضنتيجة لتعديل التشريعات أو لفر يترتب عليه دفعها لخزينة الدولة  إضافيةمبالغ  أي لالستشارييدفع  -أ

 عروض المناقصات . إيداعضرائب جديدة بعد موعد 
عروض  إيداعبعد موعد  أعالهبالفقرة)أ(  المذكورةمن الرسوم والضرائب  أيجرى تخفيض رسمي على  إذا أما - ت

 .االستشاريحسم تلك التخفيضات من استحقاقات  األولالمناقصات، فعندها يحق للفريق 
 

 : ةالعدلي اإلخطارات -(90) المادة
القانونية وتعتبر أي  أوالعقدية  هماحق من حقوق  أيبين الفريقين لممارستهما  ةاالخطارات العدليال حاجة لتبادل 
اخطار عدلي في جميع  بمثابةالمثبت بهذا العقد على عنوانه  اآلخرق للفريفريق  أيمرسلة من رسالة مسجلة 

 . األحوال
 : عامه أحكام -(99) المادة

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

 تصاميم المشروع. إعداديتقيـد ببرنامـج المتطلبـات والكلفة المقدرة عند  أن االستشاريعلى   -ب
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 جميـع المخططات ووثائـق العطاء والمعلومات المتـعلقة بهذا المشروع هي ملك  لصاحب العمل وال يحق إن -جـ
 بعد  موافقة صاحب العمل الخطية على ذلك  إال األشكالالتصرف بهــا بــأي شكــل من  لالستشاري

المخططات  إعدادفي وثائق العطاء  سواء في مرحلة  أونـقص في المخططات  أواكتشـف أي خطـأ  إذا  -د 
تصحيح الخطأ أو استكمال النقص  بصورة  االستشاريوالوثائق أو في مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع ،  فعلى 

 ابل .عاجلة وبدون مق
 . الثانيةو/ أو    األولى المرحلةيـقوم بعـرض عام للدراسات في  أن االستشارييلتـزم   -هـ
 إعدادعنـد  المحلية ما أمكن الصناعيةالتقـيد بالنـص علـى استـعمال المواد والمنتجات  االستشارييجـب علـى   -و  

, و في  المنتجات بشكل مطابق للمواصفات أوواد وثائـق العطـاء في جمـيع الحاالت الـتي تتوفر فيها تلك الم
المشاريع التي تحتاج الستعمال مواد مستوردة فعلى صاحب العمل اخذ الموافقات المسبقة على استخدام هذه 

 . المواد و النص عليها في وثائق العقد
تبار لدى تفسير شروط العقد أو العقد جزءا" منه وال تؤخذ في االع افي هذ الواردةال تشكل العناوين  -العناوين : -ز

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

 الموافقة دون أية شروط . -0
شريطة تنفيذ هذه  التالية للمرحلةباالنتقال  لالستشاريبمالحظات تسمح  قرونةمموافقة مشروطة  -9

 المرحلةيتم احتجاز نسبه من مستحـقـات الـدفـعة لهذه  الحالةوفي هذه  التالية المرحلةالمالحظات في 
على  مرحلةاللهـذه  المستحقة الدفعةمـن قيـمـة  %01نسـبتها عـن تزيدال  المطلوبةلحين تنـفيذ المالحظات 

 المرحلة التي تليها . أعمالأن يـتـم دفع هذه المحتجزات عند استكمال المالحظات ضمن 
 . ضتبرر الرفالتي  الكافية األسبابمع بيان  المرحلةعلى  الموافقةعدم  -1

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

( المتعلقة بالوضع المؤسسي ورؤساء  1، 9،  0المحلي تعبئة الجداول المرفقة ) االستشارييطلب من   -ك
االختصاص ومساعديـهم وحجـم االلتزام وكل من ال يقوم بتعبئة هذه الجداول يكون العرض المقدم منه معرضا" 

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

 .االستشاري
بما ن األردنيينقابة المهندسين  وزارة األشغال العامة و اإلسكان و االلتزام بالتعليمات الصادرة عن االستشاريعلى  -ن 

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

 ابغض النظر عن ما يرد في هذ 0276( لسنة 41رقم) األردني( من القانون المدني 721(،)782(،)788)
 الخصوص .بهذا العقد  
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من قبل نقابة المهندسين  العقدموضوع  عالخاصة بالمشرو يقوم بتصديق جميع المخططات  أنعلى االستشاري  -ع
 النقابية المترتبة على هذا المشروع.  وان يقدم لصاحب العمل ما يثبت قيامه بدفع الرسوم األردنيين

 : لممنوعةالدفعات ا -ف
( بأنه لم يقم بدفع أو يعد بدفع أي من " الدفعات 6عهد للفريق األول في الملحق رقم )وت االستشاريلقد صرح  -0

أو نيابًة عنه أو  االستشاريالممنوعة " سواء مباشرًة أو بالواسطة ، وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل 
و ممثليهم إلى الفريق األول ، من قبل استشارييه من الباطن أو نيابًة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أ

ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي "موظف" بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة رسمية أم ال، وذلك 
فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة 

 ت التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعاًل.أو المفاوضا االستشاريعلى 
بأن ال يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواًء مباشرًة أو  االستشاريكما ويتعهد 

نفسه أو استشارييه من الباطن أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو  االستشاريبالواسطة وسواًء أكان ذلك من قبل 
 ممثليهم إلى أي "موظف" فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه. 

( أن يتخذ أيًا من اإلجراءات التالية أو 0ف/يحق للفريق األول في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة ) - 9
 جميعها وذلك بمحض حريته واختياره:

 /أ( من العقد.09نصوص المادة )أن ينهي هذا العقد مع مراعاة   -أ
 بموجب هذا العقد مبلغًا يساوي )ضعفي( مبلغ الدفعات الممنوعة. لالستشاريأن يخصم من المبالغ المستحقة  -ب     
بأن يدفع إلى الفريق األول وعلى الفور مبلغــًا يساوي )ضعفي( مبلغ الدفعات الممنوعة ويقر  االستشاريأن يطالب  -ج

مع مراعاة  ب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبةبموج االستشاري
( أدناه ،يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول تقاضيها بموجب هذه الفقرة 4ف/الفقرة )

 ( لن يتجاوز )ضعفي( مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة.9ف/)
على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع االستشاريين من الباطن أو المجهزين ،فيما  شارياالستيوافق  - 1

( أعاله ) على أن ال تقل هذه المواد في 9ف/( و)0ف/يخص هذا العقد موادًا مماثلة لتلك الواردة في الفقرات )
احة على حق الفريق األول شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما ( ، شريطة أن تنص هذه المواد صر 

 االستشاريبتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤالء االستشاريين من الباطن أو المجهزين. كما يتعهد 
أن يزود الفريق األول على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت 

 أنها مشتملة على هذه المواد.
ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات الممنوعة إذا   -4

كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها، وأن حقوق الفريق األول المنصوص عليها في المادة  أعاله  هي 
أو أي طرف آخر بموجب القوانين  االستشاريباإلضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتب للفريق األول تجاه 

 واألنظمة النافذة في المملكة.
 يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها ساريًا ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد.  -5
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 -:األخرى الدفعات  -س 
عها أو تم ( المرفق بهذا العقد بجميع " الدفعات األخرى" والتي دف5في الملحق رقم) االستشاريلقد صرح  -0

تقديم وصفًا مفصاًل لهذه الدفعات األخرى وسببها  االستشارياالتفاق على دفعها إلى " اآلخرين "، وعلى 
سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبله أو نيابة عنه ، أو من قبل استشارييه 

ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو 
أو  االستشاريالعروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على 

 المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعاًل.
لى الفور عن وجود أي دفعات أخرى بما بأن يقدم تصريحًا خطيًا إلى الفريق األول ع االستشاريكما يتعهد 

في ذلك على سبيل المثال وصفًا مفصاًل لسبب هذه الدفعات األخرى وذلك بتاريخ قيامه بالدفع أو تاريخ 
 1 إلزامه بالدفع أيهما يحدث

( من هذه المادة أن يتخذ أيًا 0س/يحق للفريق األول في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة ) -9
 اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره: من
 /أ( من العقد.09أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ) -أ 
بموجب هذا العقد مبلغًا يساوي )ضعفي( مبلغ الدفعات  لالستشاريأن يخصم من المبالغ المستحقة  -ب

 الممنوعة.
) ضعفي( مبلغ الدفعات  ق األول وعلى الفور مبلغًا يساويبأن يدفع إلى الفري االستشاريأن يطالب  -ج

األخرى ويقر االستشاري بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية لمثل 
( أدناه ، يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق 4س/هذه المطالبة.مع مراعاة الفقرة )

 ( لن يتجاوز ) ضعفي( مجموع مبالغ الدفعات األخرى.9س/هذه الفقرة ) األول تقاضيها بموجب
على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع االستشاريين من الباطن أو المجهزين ،  االستشارييوافق  -1

ه ( أعاله  )على أن ال تقل هذ9س/( و)0س/فيما يخص هذا العقد موادًا مماثلة لتلك الواردة في الفقرات )
المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما ( ، شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق 
الفريق األول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤالء االستشاريين من الباطن أو المجهزين . 

ألصل هذه االتفاقيات بمجـرد أن يزود الفريق األول على الفور بنسخ كاملة ومطابقة  االستشاريكما يتعهد 
 التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد.

ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات األخرى  -4
مادة أعاله هي إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأن حقوق الفريق األول المنصوص عليها في ال

أو أي طرف آخر بموجب القوانين  االستشاريباإلضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتب للفريق األول تجاه 
 واألنظمة النافذة في المملكة.

 يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها ساريًا ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد. -5
 :  المخالصة إقرار –( 91) المادة

كشف  أنيثبت فيه  مخالصة إقراريعطي صاحب العمل  أنحال تقديمه لكشف الدفعة النهائية  الستشارياعلى 
ال يسري  أنالدفعة النهائية يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة له بموجب العقد ، ويشترط 

 بموجب هذه الدفعة . للمبالغ المستحقة له االستشاريبعد قبض  إال المخالصة إقرارمفعول 
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 : اإلشعارات –( 94) المادة
 إلى بإبالغها االستشاريوتلك التي يقوم  االستشاري إلىوالمـراسالت التي يصدرها صاحب العمل  اإلشعاراتتبلغ 

 بإرسالها أولدى المكتب الرئيسي لكل فريق منهما ،  بإيداعها أوبالبريد المسجل  إماالعقد  ألحكامصاحب العمل وفقا 
 أي عنوان آخر يعينه كل فريق لهـذه الغاية ويتم تحديده تاليا إلى

 عنوان صاحب العمــل : ......................................................................
 ......: ............................................................... االستشاريعنوان           
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 /أ (0ملحق رقم )  /مبنى دائرة االحوال المدنية والجوازات 
 الجدول الزمني لمراحل الدراسات والمدد المحدده النجازها

 
   

      

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 مالحظة:
 في حال تكرار نفس المالحظة عند تقديم األعمال المعدلة ألي مرحلة ولم يتم تعديلها سيتم رفض المرحلة. -

 
 
 
 
 

 المرحله البيــــــــــــــــــــــان يوم تقويمي
 االولى ب في المرحله االولى.تبدأ من تاريخ أمر المباشره بالعمل ولغاية انجاز المطلو  - ( يوماً 05)
 مراجعة وتقييم اعمال المرحله األولى من قبل صاحب العمل. - أيام( 5)
وتشمل اجراء  الولىتبدأ من تاريخ موافقة صاحب العمل الخطيه على اعمال المرحله ا - يوماً  (11)

ودة وتقديم نسختين من مس الولىالتعديالت التي يطلبها صاحب العمل على المرحله ا
 .(Draft-Final)الوثائق النهائية 

 الثانية
 

 مراجعة مسودة الوثائق النهائية من قبل صاحب العمل. - ايام(5 )
 الثالثة تقديم كافة وثائق العطاء وبالنسخ المطلوبه أيام(  5)
 الخالصه مدة العمل لالستشاري.  -  ( يوم51)
  مدة المراجعة لصاحب العمل. -    يوماً   (01)
  مدة االتفاقيه شامله مراجعات صاحب العمل. - ( يوماً 61)
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 / ب ( 0ملحق رقم ) 

 
 بدالت األتعاب  -أ

 وثائق العطاء وفقًا لما يلي : تدفع بدالت أتعاب التصاميم و تحضير
 (% من قيمة العطاء بعد قبول أعمال المرحلة األولى من قبل صاحب العمل . 95)   .0

 من قبل صاحب العمل. لثانيةمن قيمة العطاء تدفع بعد قبول أعمال المرحلة ا% (51)  .9

طاء باألعداد (% من قيمة العطاء تدفع بعد تقديم الوثائق والمخططات والتقرير النهائي  للع91) .1
المطلوبة وقبولها من صاحب العمل شريطة أن يقدم االستشاري شهادة من نقابة المهندسين تثبت 

 تسديده للرسوم النقابية المترتبة على هذا العطاء .
 اسبـــق . أيهمابعد مرور ثالثة اشهر على تقديم جميع وثائق العطاء  أو التنفيذ بعـد طـرح عطــاء  (9%) .4

 
 

% من قيمة العطاء وذلك للعطاءات التي تزيد قيمتها عن 01تعادل لالستشاري صاحب العمل بدفع سلفة يقوم  -ب 
 -التالية : باإلجراءات االستشاريدينار ، شريطة قيام  ألفخمسين 
 . والجامعةدفع رسوم الطوابع  -1
 . األداءتقديم كفالة حسن   -2
 . أعاله(9، 0لمنصوص عليها في البنود )ا اإلجراءاتتوقيع العقد الخاص بالمشروع بعد استكمال   -3
 تقديم طلب السلفة .  -4
 تقديم كفالة السلفة حسب نموذج الكفالة المرفق .  -5

 
   -على النحو التالي : االستشارييتم استرداد السلفة من  -ج
ن استرداد وفي حال عدم التمكن م االستشاري , التي يقدمها على أقساط متساوية من دفعات المراحل تسدد السلفة   

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

 
 
 
 
 



 

 إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات إنشاء
 مبنى دائرة االحوال المدنية والجوازات /محافظة المفرق 

 

29 

 نموذج كفالة السلفة
 

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

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

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

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

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

 …………………………………………………………………………………الخاص بمشروع : 
 بسداد السلفة حسب شروط العطاء . االستشاريتأمين قيام ل
 

طلب خطي منكم ، وذلك بصرف النظر عن  أولالرصيد المستحق منه عند  أو أعالهوأننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور 
 .االستشاريتحفظ يبديه  أوأي اعتراض 

 
دفعات السلفة ، ويتم تمديدها تلقائيًا  ألقساط االستشاريد وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سدا

 لحين سداد السلفة بالكامل .
 

 
 …………..………............…توقيـع الكفيل/ مصرف:        

 ………………………………..المفوض :                                                  
 ………………...................التاريخ :                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات إنشاء
 مبنى دائرة االحوال المدنية والجوازات /محافظة المفرق 

 

31 

 
 (9رقم ) العقدملحق 

  مراحل الدراسات والتصميم أثناء االستشاريواجبات  أ.

 بها المتعلقة الهندسيةيقوم بإعداد الدراسات والتصاميم وتقديم الخدمات  أن االستشارييتعين على  : أوال
 التالي :جميع المراحل على النحو  في
 المشروع كمبنى حضاري متميز بذاتة ومنسجم مع البيئة المحلية والبيئة المحيطة من حيث النواحي  ابراز

 الجمالية والعمرانية والحضرية.

  توفير الخصوصية والتميز في تصميم المبنى وبما يلبي خدمة احتياجات مستخدمي المبنى والزوار
 والمراجعين.

  التقيد الكامل باحكام التنظيم. 

 والتقيد بتصميم المبنى وفقًا للمتطلبات الواردة في دليل المباني الخضراء األردني. االلتزام 
 
  –ولى اآل ةالمرحل

 -لألتفاقيه على ان تشمل ما يلى: الخاصةالشروط  في المرحلةتحدد أعمال هذه 
جهات المعنيه الحصول على المعلومات الالزمه العداد الدراسات والتصاميم من جميع المن مسؤولية االستشاري  .أ 

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

 حسب األصول. 

سم( مع تثبيت زوايا الحدود ونقاط  51طبوغرافي لموقع المشروع بفترة كونتورية ال تتجاوز )إعداد وتقديم المخطط ال .ب 
 المرجع بكتل خرسانية ثابتة وبيان مناسيب الطرق المحيطة بالموقع.

( في الموقع العام وتقديم مخطط الرفع المساحي على نسخة الكترونية grid 5mإعداد وتقديم مخطط يوضح الشبكية ) .ج 
(C.D) ايات التدقيق.لغ 

جمع المعلومات وتحليلها وتحديد متطلبات المشروع والمساحات المطلوبة للفعاليات المختلفة بالتنسيق مع المالك  .د 
 وصاحب العمل.

 دائرة االحوال المدنية والجوازاتلمبنى إعداد وتقديم متطلبات ومكونات المشروع وبما يتماشى مع الهيكل التنظيمي  .ه 
 .لداخلية )دائرة االحوال المدنية والجوازات(وزارة اوبي هذه الوزارة ومندوبي وذلك بالتنسيق مع مند

لكتل الرئيسية للمشروع والعالقات ا اً موضح للمخطط ضمن قطعة األرض المقترحة (Conceptتقديم الفكرة المعمارية ) .و 
بط العمل بين كافة المديريات بينها باإلضافة إلى التوزيعات الوظيفية وبما يضمن تراوالمداخل والمخارج الوظيفية 

 . ويحقق المرونة في التصميم
صر المكونه للمشروع ويحتوى ايشمل برنامجا متكامال يتضمن الخدمات الالزمه للعن نسخ( 1) عداد )تقرير تصورى(إ .ز 

 -على ما يلى:

 وصف موجز لطبيعة المشروع وعناصره وعالقاته الوظيفيه -0
 .ساحه الكليهتقرير المساحات الالزمه لكل عنصر والم -9
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 المختلفة.مخطط هيكلى يبين عناصر المشروع وتقديم عداد إ -1

 .نسخ(  1) 0/911تقديم المخططات المعماريه لمبانى المشروع وبمقياس رسم  -4
( تاريخ  61/0/54956)معـالي وزير االشغال العامة واالســكان الـــــوارد بموجـب كتـابه رقـم  بتعميم االلتزام -5

 : وكمايلي 9/09/9104
ارفاق ما يؤكد قيامكم بالمتابعة الفعلية والحقيقية والحضور الميداني كل من اعمال الخدمات الهندسية  -0

وخدمات استطالع الموقع لضمان القيام بتلك االعمال وفقًا للمتطلبات الهندسية والكودات واصول 
 مزاولة المهنة .

  ساحية او فحوصات التربة.يتحمل االستشاري مسؤولية اية اخطاء بالمعلومات الم -9
 

 )لغايات التأهيل أو التراخيص أو التوسعة أو ما يلزم ...(. ( لهاasbuiltدراسة المباني القائمة وتقديم مخططات ) -6
 .نسخ(  1) 0/911تقديم المخططات المعماريه لمبانى المشروع وبمقياس رسم  -7
 بطها مع االنظمة في االضافات.دراسة االنظمة الكهروميكانيكية الخاصة بالمباني القائمة ور  -8
تقديم وصف لألنظمه االنشائيه والكهروميكانيكيه المنوى تفصيلها فى المراحل الالحقه والمواد المقترح  -2

 استعمالها فى البناء
الخاصة بالبنية التحتية مثل توزيع المياة , الصرف الصحي , تصريف مياه األمطار ,  تقديم وصف لألنظمه -01

 رباء واالتصاالت، وأي أنضمه أخرى بحاجة إليها شبكات تزويد بالكه
وتقديم تقرير فحص التربة موقعًا واجراء الفحوصات  والفحص االنشائي عمل برنامج الجراء فحوصات التربه -00

 .من االستشاري وكل من مندوب مديرية االبنية ومديرية التربية المعنية
 1نسخ( 1)شاماًل الكلفة التقديريةتقديم تقرير المرحله  -09
تقديم صور فوتوغرافية لكافة العناصر في الموقع )أشجار, أعمدة كهرباء, حفر تجميعية , أسوار , مباني  -01

 قائمة , عبارة مياة, قناة تصريف ... (.
 دراسة بيئية لموقع المشاريع. -04

 عم بالتنسيقذا تطلبت ظروف العمل متطلبات خاصه ولم ترد ضمن الواجبات فعلى صاحب العمل و إ –مالحظة: 
بما فى ذلك نوع المخططات والدراسات المطلوبه  يهذه المتطلبات وواجبات االستشار  تحديدالمالك 

 واضافتها الى واجبات االستشارى.
 -  نيةالمرحله الثا

 االولىاجراء التعديالت التى يطلبها صاحب العمل على اعمال المرحله  .0
ياس رسم مناسب,مساقط )موقع عام بمق للمبانى المعماريةلمخططات اوتقديم  اعداد .9

،كافة التفاصيل المعمارية الالزمة للمشروع ولكافة  أفقية,مقاطع,واجهات,تفاصيل معمارية للمقاطع الرئيسية
 1( نسخ 1) 0/011أعمال التصميم الداخلي والتأثيث بمقياس رســـم ولكافة   (اعمال المشروع

نيكية مع االلتزام بتقديم كافة التفاصيل الالزمة ميكاتقديم المخططات  التفصيلية االنشائية  والكهربائية وال  .1
 )نسختان( 0/011ولكافة االختصاصات بمقياس رســــم 
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المخططات التفصيلية الخاصة بالبنية التحتية مثل توزيع المياة , الصرف الصحي , تصريف مياه تقديم   .4
 مه أخرى بحاجة إليها .ظاألمطار , وأي أن

اإلنشائية والكهروميكانيكية والمخططات المعمارية ) موقع ين من المخططات يقوم المستشار بتقديم نسخت .5
الى مديرية  (وكافة التفاصيل الالزمة عام,مساقط أفقية,مقاطع,واجهات,تفاصيل معمارية للمقاطع الرئيسية

متطلباتهم ليتم اعتمادها والتأكد من مطابقتها ل من أجل الحصول على الموافقة المبدئية الدفاع المدنى العام
 أصوليا.

يقوم المستشار بمراجعة الجهات التنظيمية والحصول على الموافقات المبدئية على الترخيص من الجهات  .6
 المعنية ) أمانة عمان , البلدية ( .

ووثائق العطاء  والمواصفات الدراسات والتصاميم النهائيه لجميع االعمال وجداول الكميات وتقديم انجاز .7
بما في ذلك تقديم مذكرة الحسابات التفصيلية  الملحق اوحسب التفاصيل المبينه الحقا فى هذاالخرى المطلوبه 

 1نسخ( 1)هذه المرحله للمراجعه من قبل صاحب العمل واقرارها أعمالتقديم لبنود كميات العطاء وبحيث يتم 
 (Draft Finalمن مسودة الوثائق النهائيه )(نسخ 1)تقديم  .8
من تاريخ تقديمها يوم ( 1ق مسودة وثائق العطاء النهائيه خالل مدة أقصاها )يقوم صاحب العمل بتدقي  .2

 خطيا بمالحظاته حولها. االستشاريوابالغ 
 : لثةالثاالمرحله 

 -مع التقرير النهائى باالعداد التاليه:النهائية مرحلة تسليم كافة وثائق العطاء 
 .يات( نسخه من دفاتر الشروط والمواصفات وجداول الكم91)-0 
 .بالحجم العادىبما فيها التفاصيل المعمارية ( نسخه من كافة المخططات 91)-9 
 .(A3من التفاصيل المعماريه الخاصه بالمشروع بحجم ) سخ( ن5)-1 
 .( نسخ مصغره من المخططات5)-4 
 النسخه الشفافه االصليه للمخططات مع عمل الالزم لها.-5 
 .كمياتنسخه مسعره من جداول ال -6         
 تضمنا المساحات النهائية للمشروع والكلفة التقديرية للتنفيذ    م التقرير النهائى لهذه المرحله-7   
لكافة ( flash Drive USBباالضافة الى وحدة الذاكرة )  (C.D.االلكترونيه )( نسخ من األقراص 5تقديم )-8          
بحيث تتناسب مع , word)شروط )  مواصفات, اكسيل(,كميات)( ,جداول PDF,المطلوبة)مخططات )اوتوكاد األعمال
 fontكل نسخة في علبة صلبة و مطبوع على الغالف :المحتويات و لدى صاحب العمل. المعتمدةوالبرامج  األجهزة

 اللغة المستخدمة.
 : بحجم لوحة مناسب او اكثر وبحيث يضم مايلي)باالتفاق مع المهندس المتابع (  (Poster)تقديم  -2

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

 .نظور للواجهات الرئيسية والمداخلم -ب      
 .نظور داخلي لفراغ مهم في المشروعم -ج     
 .و مقاطع لتوضيح فكرة المشروع/ ا مساقط افقية و -د    
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المساقط الرئيسية والواجهات الرئيسية وبحيث يتم اخذ موافقة المهندس المتابع المسبقة قبل          -هـ   
  (.C.D)الطباعة والتقديم وعلى ان يتم تسليمها مطبوعة على ورق مقوى ونسخة الكترونية 

الجهات المديرية العامة للدفاع المدني و ن االردنيين و مصدقة ومختومة من نقابة المهندسي(نسخ  6 )   -01
وان   (C.D)لتلك المخططات المصدقة على قرص الكتروني   (scanner)وكذلك تقديم صورة الكترونية المعنية 

رسوم التصديق من ضمن اعمال العطاء موضوع البحث. مع تزويد الوزارة برقم المعاملة الخاصة بالمشروع لدى 
 .والمديرية العامة للدفاع المدني سين االردنييننقابة المهند

وكذلك تقديم صورة الكترونية االردنيين   ( نسخ من تقرير فحص التربة مصدقة من نقابة المهندسين5)-00
(scanner)   لتلك النسخة المصدقة على قرص الكتروني(C.D)  .  

للتراخيص وفق االنظمة المتبعة ألحكام  على الموافقة المبدئيةيكون من مسؤولية االستشارى الحصول  -09
 عندالتنظيم ويكون من مسؤولية االستشاري تعديل اي مخالفة على المخططات وعلى نفقته الخاصه 

الترخيص وتقديم صورة عن تلك الموافقة او عند اجراءات  استكمال معاملة الترخيص من قبل المالك
 المبدئية بموجب كتاب مخاطبة رسمي.

وتنظيمي حديثة للموقع وسند تسجيل على أن يتم وضعها على لوحة ضمن المخططات  مخططات اراضي -01
 الهندسية للمشاريع.

 : االعتبارات العامه عند اعداد الدراسات والتصميمثانيًا : 
 والرأسية منسوبة لجميع عناصر المشروع . األفقيةالتوسع  إمكاناتبيان  االستشاريعلى   - 0
التصاميم بحيث تعكس التقاليد والبيئة المحلية مع االخذ بعين االعتبار سهولة صيانة  اعداد االستشاريعلى  - 9

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

 المراد استعمالها.
مراعاة مالءمة المساحات لطبيعة استخدام الفراغات الداخلية مع مراعاة توحيد المساحات  على االستشاري -4

 المقترحة باالستناد الى اسس تصميم واضحة.
 مراعاة مالءمة المساحات لالثاث والفرش الداخلي . االستشاريعلى   -5
المملكة اال في الحاالت الخاصة  تكون المواصفات ودساتير البناء المعتمده في التصاميم ما هو مقـرر في  -6

 حيث يتطلب ذلك الحصول على موافقة مسبقةعليها من قبل  صاحب العمل 
 علـى األستشاري تبويـب جداول الكميات للمـشروع بحيث تكون مفصلة باالبواب التالية   -7

 -:واالسكان() مع االسترشاد بجدول الكميات النموذجي الصادر عن وزارة االشغال العامة على االقل 
 مجموع االعمال تحت منسوب البالط .أ.    -8

 مجموع االعمال فوق منسوب البالط . ب.
  .ج. اعمال القصارة

  .د. اعمال البالط واالرضيات
  .هـ. اعمال عزل السطح وفواصل التمدد وتصريف مياه المطر

  .اعمال المنجورو.
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 . االعمال المعدنيه ز
 اعمال الدهانح.
 لصحية . االعمال اط
 . االعمال الكهربائيه ي

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

 أ. االعمال التمهيدية للموقع.
 ان لزمت.ب. اعمال االسوار والجدران االستناديه 

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

 .والصرف الصحي .  اعمال الميكانيكهـ
 ان لزمت. . اعمال الحفرة االمتصاصيهو
 .. اعمال الكهرباء واالنارة الخارجيهز

 ح. أعمال المداخل و المخارج.
تقديم الدراسات والمذكرات الحسابية المتعلقة بتصميم المشروع لالعمال المعمارية والمدنية والكهربائية  االستشاريعلى    -01 

 وأية اعمال اخرى.   والميكانيكية والتصريف 
اعـداد مـواصفات وتصــاميم اعمـال الساحــات واالضاءة والزراعة لالعمال الخارجية ، ومن ضمنها  االستشاريعلـى   -00

 واجراء أي تنسيق الزم مع الدوائر المعنية.والمناطق الخضراء حركة للساحات ومداخلها ومخارجها الدراسة 
 ـفه صاحـب العـمل( باالشـتراك فـي دراسـة وتقـييم عروض المناقصين من المقاولين.)اذا كل االستشارييقوم   -09  
 تكون جميع االقيسة على المخططات بالنظام المتري.  - 01  

%( من الكلفة التقديرية لغايات ايصال الخدمات 5يتم تخصيص مبلغ احتياطي ضمن وثائق عطاءات التنفيذ بنسبة ) – 04
ية متطلبات اضافية تطرأ خالل التنفيذ وتكون مسؤولية االستشاري المصمم تحديد كلفة ايصال الالزمة للموقع او ا

 الخدمات وعكس الكلفة على المبلغ االحتياطي.
بعد استكمال الرفع المساحي والشبكية يتم عرض النتائج االولية من قبل المستشار وبحضور مساحي الوزارة للتدقيق  –05

 ينه وبحضور مندوبي الوزارات المعنية.وذلك باجتماع يعقد في ح
 يتم تقديم عرض من قبل المستشار المصمم للمرحلة االولية والنهائية للمشاريع على لجنة فنية معنية.   –06  
تكون مسؤولية االستشاري رئيسية في إعداد الكميات والمواصفات ومراجعتها وتأكيدها في المراحل النهائية بحيث   -07  

 قة مع المخططات التصميمية وتوصيات تقارير فحص التربة.تكون متطاب
بحال تحققت كميات إضافية ناتجة عن تنفيذ المخططات ومخالفة لجداول الكميات وزادت نسبة هذه الكميات عن  -08  

ب %( من القيمة الواردة في الوثائق ودون وجود مبررات لالعمال غير المنظورة وخاصة لكميات اعمال اسفل منسو 01)
وسيتم تغريم  البالط سوف ينعكس سلبا على االستشاري من حيث تأهيل االستشاري لدى دائرة العطاءات الحكومية

 االستشاري المبالغ المترتبة نتيجة االوامر التغييرية.
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ء الرجوع الى الكودات والمواصفات واالدلة االرشادية الصادرة عن وزارة االشغال العامة واالسكان ومجلس البنا-02
الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس االردنية كافة في اعداد الدراسات والتصاميم ومنها على سبيل المثال 

كودة الطاقة الشمسية( و) كودة االبنية الموفرة للطاقة( وغيرها من الكودات )ال الحصر الكودات المستحدثة 
        والمواصفات الخاصة باالنظمة المستخدمة في المشاريع.        

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

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

وفي حالة كبر مساحة الموقع يقدم موقع عام اضافي  0/911مخطـط الموقــع العـام بمقـياس رسم :  .0
 او ما يناسب الموقع. 0/511شامل بمقياس 

 011:  0مسطحات معمارية بمقياس رسم  .9
 011:  0واجهات معمارية بمقياس رسم  .1
 .   011:  0مقاطع معمارية بمقياس رسم  .4
 51: 0،  91:  0،  01:  0،  5:  0لتفاصيل المعمارية الالزمة بمقياس رسم ا .5
 مخططات وضع األثاث الثابت والمتحرك وبيان تفاصيل األثاث الثابت. .6
 .جداول التشطيبات .7

 المخططات التفصيلية العمال تنسيق الموقع والساحات وأعمال الزراعة. .8
 .إعداد دليل للمخططات موضحًا عليه داللة كل رمز .2

 أي مخططات أو تفاصيل أخرى الزمة. .01
 . تقديم التفاصيل الالزمة ألعمال العزل الصوتي إذا لزم.00
  0/911. مخطط طبوغرافي للموقع العام بمقياس رسم 09
 0/011. شبكية للموقع العام بمقياس رسم 01
 .وثائق الموقع حديثة )سند تسجيل،مخططاراضي وتنظيمي،مخطط موقع وترسيم (.04
 ة لونية للمشروع للعناصر الداخلية والخارجية.. خط05
 .مخططات للوحات االرشادية الداخلية واالرمات المطلوبة للمشروع.06

  : اإلنشائيةاالعمال   -ب 
التـي يكلف بها استشاري إن لزم والفحص اإلنشائي على فحـوص تحريـات التربـة واستطـالع الموقـع  اإلشراف  - 0

 ر وتقييمه.التربة ودراسة التقري
الذي تم اعتماده في التصميم والمذكرة ( CDوبنسخة ال )عمده وتفاصيلها االنشائية ألوا األساساتمخططات   - 9

 اإلنشائية مع االلتزام بالكودات المعتمدة لدى وزارة االشغال العامة وتعليمات نقابة المهندسين حول كودة الزالزل.
 الجسور وفواصل التمدد وتفاصيلها االنشائية.مخططات عقدات الطوابق واالدراج و   - 1
 .(مخططات التفاصيل االنشائية لالعمال الخارجية )جدران استنادية واسوار وخزانات وغيرها  - 4
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  اعداد دليل للمخططات موضحًا عليه داللة كل رمز.  - 5
 للمبنى القائم. تقديم التقرير والمخططات والتفاصيل االنشائية الخاصة بالفحص االنشائي     - 6
 أي مخططات وتفاصيل اخرى الزمه.  - 7

 : االعمال الكهربائية –جـ 
 (LEED)انارة .مخططات لالنارة ومراوح الشفط )ان وجدت( مع ترقيم الدوائر الكهربائية  - 0
منفصلة عن  مخططات االباريــز ومــراوح التـهوية مـع ترقــيم الــدوائر الكهربائية وذلك في مجموعة مخططات  - 9

 االنارة.
 .(Data Showالعرض )  والصوت  مخططات انظمة و از واباريــز التلف الهاتف والحاسوبمخططات أباريــز   - 1
مخطط اللوحة الرئيسية مبينًا عليها جميع القواطع وطاقتها المغذية للطوابـــق وكذلك القاطع الرئيسي   - 4

 والتفاصيل الالزمة.
  للوحات التوزيع وتأريض منظومة التوليد ان وجدت.يض مخطط نظام التأر    - 5
نظـام خطـوط التغذيـة الرئيسيـه مبيـنًا عليـه مقـاس الكوابل واالسالك والمواسير المستخدمة ومساراتها  طمخطـ  - 6

 ونقاط بداياتها ونهاياتها.
 .مخططات أنظمة االنذار من الحريق والحماية من الصواعق  - 7
ـع االحمـال الكهربائـية علـى اللوحـات الفرعية مع مختلف الدوائر الكهربائية ومساحة مقاطع مخطط توزي  - 8

 االسالك لكل دائرة على حدة وقوة القاطع مقدرة باالمبير.
 (موضحا عليها مصدر التغذية ومواقع تركيب اجزاء النظام.CCTVمخططات نظام المراقبة )     -2

( والمولدات االحتياطية )اذا طلب( والتغذية بالطاقة الشمسية UPSر المنقطعة )مخططات النظمة الطاقة غي  - 01
 والطاقة المتجددة للمشروع.

 نقاط االنارة الخارجيه ومساراتها.االعمال الخارجية و مخطط موقع عام مبينًا عليه   -00
االنذار من الحريق  مخططات الصواعد لكل من أنظمة االتصاالت)شبكات الحاسوب والهاتف( وأنظمة     -09

 واالخالء الصوتي والمراقبة وأنظمة الصوتيات والمرئيات وغيرها.
 اعداد دليل للمخططات موضحًا عليه داللة كل رمز.     -01
 أي مخططات اخرى الزمه.     -04
 المذكرة الحسابية.     -05
 مخططات توضح تغذية أحمال االعمال الميكانيكية.     -06

 متطلبات كودة المباني الموفرة للطاقة والطاقة الشمسية وغيرها من كودات البناء الوطني  تنفيذ -07     
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 : اعمال االنظمة الميكانيكية –د .
مخطط موقع عام مبينًا عليه تمديدات التغذية بالماء والصرف الصحي ونقاط بدايتها ونهاياتها وكذلك تمديدات  .0

كية المختلفة ان وجدت مثـل ) التدفئة المركزيه ، نظام اطفاء الحريق ، الغازات التغذية الرئيسية لالنظمة الميكاني
 الخ (.…… ،نظام الري، التكييف ، البخار 

 مخططات التمديدات الرأسية المجمعة لالنظمة الميكانيكية المختلفة. .9
 مخططات التمديدات االفقيه لالنظمة الميكانيكية المختلفة. .1
 .0/91يها مواقع واقيسة وانواع االنظمة الميكانيكية المختلفة بمقياس رقم : مخططات تفصيلية مبينًا عل .4
 دليل للمخططات موضحًا عليه داللة كل رمز. إعداد .5
مخططات تفصيلية تبين العالقة بين االنظمة الميكانيكية والكهربائيه المختلفة وخالفة لمنع تداخل وتضارب هذه  .6

 االنظمة مع بعضها.

 م الصوتيات في األعمال الميكانيكية من تكييف وغيرها.مراعاة متطلبات نظا .7

 وأية مخططات ضرورية اخرى. .8
 المذكرة الحسابية. .2

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

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

عيين لجنة لتدقيق كافة مراحل الدراسات والتصاميم باالشتراك مع مندوب المالك تنحصر مهام اللجنة بما في حال ت 
 يلي:

مناقشة المتطلبات األساسية للمشروع )أنظمة كهربائيه, ميكانيكية, تشطيبات, تفاصيل, فرش..( مع الجهة المعنية صاحبة العالقة  -0
 وتحديد المعطيات الرئيسية.

 مستشار المصمم على التوجهات العامة المحددة ألسس التصميم وحسب طبيعة المشروع.االتفاق مع ال -9
 متابعة المستشار المصمم خالل مراحل التصميم و الدراسات المختلفة. -1
 التنسيب باعتماد المراحل المختلفة لالنتقال إلى المرحلة التي تليها. -4
 مناقشة تقدير الكلفة االولية. -5
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 مبنى دائرة االحوال المدنية والجوازات / محافظة المفرقيفية/ المتطلبات الوظ
 

 الطابق االرضي

 2م251 1 - قاعة متلقي الخدمة 1

 2م21 1 5*4 غرفة كفتيريا لخدمة الجمهور 2

 2م21 1 5*4 مكتب المدير 3

 (1صرف ) 4
 مكتب 

 2م31 1 6*5

 (2صرف ) 5
 مكتب 

 2م16 1 4*4

 البطاقة الذكية 6
 مكتب 

 2م9 1 3*3

 محاسب 7
 مكتب 

 2م9 1 3*3

 امين عهدة 8
 مكتب 

 2م9 1 3*3

 مستودع 9
 مستودع

 2م41 1 11*4

11 Data center 
  غرفة

 2م12 1 3*4

 الطابق االول

 2م31 1 6*5 مكتب مدير + اجتماعات 11

 سكارتاريا 12
 مكتب 

 2م21 1 4*5

 2م31 1 6*5 غرفة ديوان 13

 2م181 1 - - قاعة ملفات 14

 2م32 2 4*4 مكتب مكتب  15

 مخازن خارجية لالستثمار 16
 مخزن

 2م161 5 4*8

 2م867 المجموع 
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 -متطلبات أخرى لاللتزام بها:

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

 أي متطلبات أخرى ضرورية والزمة. -11
 بهو + استقبال  -11
 خل منفصل للدائرة مخصص للمراجعينتوفير مد -12
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 (1رقم ) العقدملحق 

 األداء حسننموذج كفالة 
 

 السادة : إلى
 

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

 ...............................................…………………....... ارياالستشقد كفل بكفالة مالية ،
 

 .........................................................…………………….بخصوص العطاء رقم 
 ........................................................................…………………........المتعلق 
 . أردنيدينار .....……………..(  ………………………………………………….. بمبلغ : )

 
بتقديم الخدمات الهندسية للتصميم ووفقا لشروط العقد الخاصة بالعطاء  االستشاريلضمان التزام  األداءوذلك مقابل كفالة حسن 

 . أعاله
 

ننا أي شرط آخر، وبغض النظر عن أي  وأتحفظ  أو إنذارطلب من قبلكم بال  أولندفع لكم المبلغ المذكور لدى  أننتعهد  وا 
 . االستشاريمعارضة من جانب 

 
  -وتحدد  مبدئيا" :)                        ( ولمدة  إصدارهاوتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ 

 ...............……………………من عام ...………........  شهر ...............…….. بتاريخ 
 

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

 توقيع الكفيل/مصرف : ...........................
 وض بالتوقيــع : ...........................ــــــالمف

 ادة : ...........................ـــور وشهـــــبحضــ
 ..........خ : .................ــــــــــــــــــــــــــــالتـــــــاري
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 ( 4رقم )  العقد ملحق
 ( 9102/    للعطاء رقم )

 بانشاء مبنى الخاصةالدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ بإعداد  الخاص 
 مبنى دائرة االحوال المدنية والجوازات /محافظة المفرق

 األخرىخالصة بدالت أتعاب إعداد التصاميم والمخططات وجميع وثائق العطاء  -أ

 الوصــــــــف الرقم
 المبلغ اإلجمالي سعر الوحدة الكمية الوحدة

 دينار فلس دينار فلس

 :بالمتر المربع -0
بدالت أتعاب إعداد وتجهيز وتقديم التصاميم والمخططات ووثائق العطاء 

شاماًل كافة الخدمات  وحسب المخطط النموذجي المرفق المطلوبة لألعمال
ة واألفقية وذلك للمساحات المسقوفة التي يتم وعناصر الحركة الرأسي

علمًا بأن بدالت أتعاب  ترخيصها من قبل الجهات التنظيمية )أمانة عّمـان(
األعمال المساحية للموقع العام وتحريات التربة غير مشمولة ببدالت 
أتعاب البند وتدفع لالستشاري حسب البنود المبينة أدناه ذوات األرقام 

ع وتشمل أعمال الموقمبيعات.على ال العامة ضريبةلل, شاملة ( 4،1)
 ت الخارجيةالعام والساحات ومواقف السيارا

-  

 
 
 
 9م

 

     ألفان 9111

 بالمتر المربع : -9
بدالت أتعاب إعداد وتجهيز وتقديم التصاميم والمخططات ووثائق عطاء 

 ضمن المبنى التنفيذ للمساحات المسقوفة التي تستعمل كمواقف للسيارات
 شاملة للضريبة العامة على المبيعاتوفقًا للقوانين واألنظمة النافذة, 

 
 
 
 9م

 

511 
     خمسمائة

 بالمتر المربع: -1
بدالت اتعاب اعداد وتجهيز وتقديم األعمال المساحية للموقع )وال يتم دفع 
أي مبلغ إضافي عن المبلغ اإلجمالي الذي يحدده المستشار مهما بلغت 

مات المساحية(، مع التأكيد على مسؤولية المستشار كمية وحجم الخد
شاملة للضريبة العامة حسب ما ورد بالبند )سادسًا( من وثائق العطاء, 

 على المبيعات
         

 9م
 

1911 
ثالثة االف 
 ومائتان

    

 بالمتر الطولي: -4
أعمال استطالع الموقع وتحريات التربة حسب الفحوصات واألعماق التي 

لكود األردني وكما ورد في كود استطالع الموقع )وال يتم دفع أي يحددها ا
مبلغ إضافي عن المبلغ اإلجمالي الذي يحدده المستشار مهما بلغت 
األعماق وحاجة أعمال استطالع الموقع(، مع التأكيد على مسؤولية 

شاملة المستشار حسب ما ورد بالبند )سادسًا( من وثائق العطاء, 
 ى المبيعاتللضريبة العامة عل

 

 م.ط
 
 

51 
 خمسون

    

 مبلغ احتياطي: -5
بدالت أتعاب إعداد وتقديم واعتماد الدراسات األولية لألثر البيئي 

(Environmental Impact Assessmentللمشروع )  وبحيث
يتم إعدادها من قبل جهة متخصصة وبموافقة مديرية االستثمار والتعاون 

ائج. شاملة للضريبة العامة على الدولي على منهجية الدراسة والنت
 المبيعات

 

مبلغ 
 احتياطي

مبلغ 
 احتياطي

-- --- --- 
(9111 )

 ألفان

 مبلغ احتياطي: -6
 بدالت أتعاب إعداد وتقديم واعتماد الدراسات األولية لألثر المروري 

(Traffic Impact Assessment للمشروع وبحيث يتم إعدادها )
يرية دراسات الطرق على منهجية من قبل جهة متخصصة وبموافقة مد

 الدراسة والنتائج.
 شاملة للضريبة العامة على المبيعات         

مبلغ 
 احتياطي

مبلغ 
 احتياطي

-- --- --- 
(9111 )

 ألفان
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 مبلغ احتياطي -7
لتغطية ما يترتب من مبالغ كرسوم ترخيص المباني للجهات الرسمية 

م الترخيص من قبل المالك المسؤولة ذات العالقة على أن يتم دفع رسو 
%( خمسة بالمئة من قيمة الرسوم  5ويدفع لالستشاري ما نسبته )

 المدفوعة بدل  أتعاب وللمشروع . شاملة للضريبة العامة على المبيعات

مبلغ 
 احتياطي

مبلغ 
 احتياطي

-- --- --- 
(9111 )

 ألفان

 حتياطية.قيمة العطاء اإلجمالية شاماًل ضريبة المبيعات والمبالغ اال -8
   

 المجموع رقمًا )                                  ( دينار 
 

 ....... دينارالمجموع كتابة ...............................................................................................................
  

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

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

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

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

 
 ............ص . ب : ............................................  البريد االلكتروني :  ..................................................

 
 ختم و توقيع المكتب الهندسي
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 (5ق العقد رقم)ملح

 خرىألاعات قرار متعلق بالدفإ
 
 ………………………………………………………………ناهدأ ر أنا الموقع إمضائي وخاتمي فيقأ

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

…………………………………………………………………………………………………… 
م هذه أحكا( وعماًل ب0ة  )عــيلهندسا تلخدماعقد ال  روط العامةشلا نم( س-99) مقر  ةداما قد اطلعنا على ما ورد تحت الننأ
أو غيرها ء الكلو ا باتعأو أ تراشاستالاب أتعا أو تالو لعمميع ابج فيهر ل نقوصاأل حسب موقعلنا من قب اً عوقم فق إقراراً نر ة مادلا

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

دعوة لعلق باتا يميف كلهم، وذيلثممأو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو  اريين من الباطن أو نيابًة عنهمتشاسبل ق نم عنا أو
ات وضاالمف أو اريشستحالة على االأو اإل اهسنف/ المزاودة  صةاقلمنا عملية د أوبتنفيذ هذا العق ةصاض الخو ر عيم الدقتى لإ
 .فعالً ه ذفيأجل تنن م أود عقالم ابر إلي ر جتتي ال

ثال وصفًا ملا ليبعلى سي ذلك ما فب تاعفد أي دو جو  نلى الفريق األول على الفور عيًا إونتعهد بأن نقدم تصريحًا خط كما
 يقالفر  اميق ىلق عونوافا مك الً ث أو دحيما أيه لدفعا باإلزامن خيار ت بالدفع أو ناامقي خيك بتار وذل مفصاًل لسبب هذه الدفعات

دة ) املبأحكام ا انلقبل من ال خإ وأاله حال حدوث أي مخالفة عمشار إليها ألا  ةداملا تحت ةنيبملاجراءات اإل ذخاتبال واأل 
 تنفيذ كل ما ورد في هذه المادة.ب زملتنو  ها( من 0/س/99
 
 ًا فــــي            /        /ير حر ت يه نوقعلعو 
 
 ............................……………………………………………شـــاري:الستا مـــــسا
 
 .…………………………................……………………………المفوض بالتوقيــــع:  مسا
 
 ......…………………………………………………………………توقيـــع: لاب ضو فيع المقو ت
 
 ………...................................................................ـــم: ــــاتــــــخلا
 

 ه بدفع أي عموالت أو أتعاب أو مفعات األخرى وفي حال عدم قيالدبالق تعلما ارقر إلام قديت ير اشتسالاى لع
ذا ه دميقمن ال وكل رار المقدم منه ، قإلفي ا كلذيذكر  أن هيلعس( -99دة )امالب ةددحملاور مألن ام أي

 ض.ر لععن ا صلفمن قمغلظرف  في رارقع اإلضو  رياشتى االسوعل ه ،رضع فضير س راإلقرا

 



 

 إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات إنشاء
 مبنى دائرة االحوال المدنية والجوازات /محافظة المفرق 

 

44 

 
 (6)العقد رقم ق حمل

 دفعات الممنوعةلبا قرار متعلقإ
 

 
 ………………………………………………………………اهندأع إمضائي وخاتمي في قر أنا المو قأ
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………ه نادفي أ انمتخاو  نار نحن الموقعين إمضاءاتقن
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 ةداملا ههذ أحكامب الً معو  ،(0)ع /ف( من الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية99ة )دامت الحد تر و ا على م ناا قد اطلعننأ

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

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

 .الً عه فالمفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذ
 
 كلأكان ذاًء وسو ة طسواالب ومباشرًة أ اءً سو دفعات ه العات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذفد يم أيبأن ال نقوم بتقدونتعهد  امك

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

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

يرفض س رإلقراا ادم هذقي وكل من ال ، نهم ملمقدا رار اإلق يفلك /ف( عليه أن يذكر ذ99المادة )باألمور المحددة 
 ض.العر عن ل صفمنق غلمر في ظرف راقاإلي وضع تشار عرضه ، وعلى االس



 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 



                                                                                                
 مبنى دائرة االحوال المدنية والجوازات /محافظة المفرق إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات إنشاء مبنى 


 

 

1  

 العطاءات الحكومية المحالة   -(    0جدول رقم ) 

 عليه كما هو مبين أدناه : لعطاءات الحكومية المحالةبهذا العطاء تعبئة حجم التزام المكتب عن ا ينالمشارك االستشاريينيطلب من جميع 
 

تاريخ إنجاز 
العمل 
 المتوقع

 
مدة العطاء 

 األصلية

 
تاريخ 

 المباشرة

 
 أسم صاحب العمل

 
 نسبة حجم االلتزام الحالي بالدينار

 
 رقم وأسم العطاء

 
 الرقم

نسبة اإلنجاز     
 لتاريخه

   تصميم إشراف كليهما

          

          

          

          

          

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

                                
 لمفوض بالتوقيع :ا اسم                                                                      

 التوقيــــع والخاتم :                                                                           
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 ؤسسيالوضع الم   -(    9جدول رقم ) 
 بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناه والمتعلق بالوضع المؤسسي مع بيان أسماء الشركاء الذين التحقوا أو تركوا المكتب ينالمشارك االستشاريينيطلب من جميع 

أسماء الشركاء الذين التحقوا  تاريخ االلتحاق
 بالشركة أو بالمكتب

الذين تركوا الشركة أو أسماء الشركاء  تاريخ الترك أسباب الترك
 المكتب

 الرقم أسماء الشركاء بتاريخ آخر تعديل

       

       

       

       

       

       

       

       

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

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

 كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضًا للرفض .  -2
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 رؤساء االختصاص ومساعديهم   -(    1جدول رقم ) 
تركوا العمل وبيان التعديالت التي بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناه والمتعلق  برؤساء االختصاص ومساعديهم الحاليـين والذين  ينالمشارك االستشاريينيطلب من جميع 

 جرت عليهم منذ آخر تأهيل خاص بكل منهم
 

تاريخ الترك إذا  أسباب الترك
 تغير أي منهما

 أسم رئيس االختصاص والمساعد
 بتاريخ آخر تعديل

أسم رئيس االختصاص والمساعد  تاريخ االلتحاق
 الحالي

 الرقم االختصاص

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 -مالحظات :
 بالكامل  مسئوليتهاأشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل                               ترفق شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للكوادر الجديدة بعد آخر تأهيل.  -0
  قابة المهندسين باالختصاصات وأسماء المهندسين .ترفق شهادة من ن -2

 المفوض بالتوقيع :       
   التوقيـع والخاتــم  :                                     كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضًا للرفض .  -1
 



                                                                                                
 مبنى دائرة االحوال المدنية والجوازات /محافظة المفرق إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات إنشاء مبنى 


 

 

4  

 
 عالكوادر الفنية المسماة على المشرو    -(    4جدول رقم ) 

الكوادر الفنية المسماة على العطاء وااللتزام بتوثيق خبراتهم ليتم اعتمادها من قبل وزارة االشغال  بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناه ينالمشارك االستشاريينيطلب من جميع 
  العامة واالسكان لاللتزام بها خالل اعمال العطاء

 
لخبرة سنوات ا سنوات الخبرة العملية مالحظات

 الكلية
 الرقم االختصاص الكادر الفنيأسم 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 -مالحظات :
 بالكامل  مسئوليتهاالمبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل  أشهد أن المعلومات                              ترفق شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للكوادر الجديدة بعد آخر تأهيل.  -0
  ترفق شهادة من نقابة المهندسين باالختصاصات وأسماء المهندسين .  -9

 المفوض بالتوقيع :      
                                           كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضًا للرفض .  -1 توقيـع والخاتــم  :ال


