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       تربويت لمدارس قائمت دة و/أو إضافاث غرف صفيت وتقنياثمدارس جديانشاء 

 ( لواء الرصيفت) 

 

 المممكة االردنية الياشػػمية
 

 
 

 وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف
 

 
 دعوة خدمات ىندسية

 بانشاء الخاصةإلعداد الدراسات والتصاميـ ووثائؽ عطاء التنفيذ 
 لواء الرصيفة /مدارس جديدة و/أو إضافات غرؼ صفية وتقنيات تربوية لمدارس قائمة 

 .)مدرسة جريبا االساسية لمبنيف( ذكور في منطقة جريباإنشاء مدرسة لم .1

 .الثانوية المختمطة اضافات صفية لمدرسة رممة بنت ابي عوؼ .2

 .الثانوية لمبنات اضافات صفية لمدرسة وادي القطار .3

 
 ( 2019/  58 ) العطاء المركزي رقـ
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       تربويت لمدارس قائمت دة و/أو إضافاث غرف صفيت وتقنياثمدارس جديانشاء 

 ( لواء الرصيفت) 

 وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف
 

 (   2019/ 58 )قـ ر المركزي شروط دعوة العطاء 
 الخاص بإنشاء الدراسات والتصاميـ ووثائؽ عطاء التنفيذ الخاص بإعداد 

 / لواء الرصيفة مدارس جديدة و/أو إضافات غرؼ صفية وتقنيات تربوية لمدارس قائمة
   بالفئة  حكوميةالعطاءات ال دائرةالمؤىمة لدى  تدعى المكاتب اليندسية والشركات االستشارية أوال:

 0لممشاركة بيذا العطاء  ييفلدى نقابة الميندسيف األردن المؤىمة مجاؿ األبنية و يف
 

 ؿػوصؼ العم ثانيًا:
مػػدارس جديػػدة و/أو  إلنشػػاء شػػمؿ العمػػؿ عمػػى اعػػداد الدراسػػات والتصػػاميـ ووثػػائؽ عطػػاءات التنفيػػذي

ف أدناه, بحيػث يػتـ وكما ىو مبي لواء الرصيفةإلضافات غرؼ صفية وتقنيات تربوية لمدارس قائمة في 
رة التربيػة والتعمػيـ( مثػؿ األخذ بعيف اإلعتبػار المتطمبػات التربويػة اإلضػافية لصػاحب العمػؿ والمالػؾ )وزا

..( أو أيػػة ,مكتبة,مشػػغؿ ميني,غرفػػة فف,حاسػػوب,رياض أطفػػاؿ,غرؼ إدارية,وحػػدات صػػحية.)مختبر
شػػاممة لعناصػػر الحركػػة الرأسػػية  ممػػدارس القائمػػة, عممػػًا أف المسػػاحات أدنػػاهلتعػديتت بيػػذا الخصػػوص 

واألفقية والجدراف الداخمية والخارجية وأية خدمات ضرورية الزمة, كما يشمؿ العمؿ لممشاريع المطموبػة 
ومواقػؼ سػيارات أعماؿ الموقع العػاـ مػف سػاحات خارجيػة وأسػوار وبوابػات المػداخؿ والمخػارج وأرصػفة 

قديمػة مػع اإلضػافات المطموبػة دراسػتيا ومػا ىػو ضػروري باألعداد التزمة وحيثما يمـز وربط المبػاني ال
 إلنجاز العمؿ عمى أكمؿ وجو.

آالؼ متر مربع  عشرة 2( ـ10000) تقريبية إضافات غرؼ صفية لمدارس قائمة بمساحة إجمالية .1
عممػًا أف المسػاحات  والخػدمات شاممة عناصر الحركة الرأسية واألفقية والجدراف الداخميػة والخارجيػة

 -يمي : تتضمف ماو  وقابمة لمزيادة او النقصافتقديرية 

 عمػى  يػراد اقامتػو: )مدرسػة جريبػا االساسػية لمبنػيف( انشاء مدرسة لمذكور في منطقة جريبا
 حمات صبح . 25حوض  57قطعة رقـ 

 المقػػاـ عمػػى قطعػػة رقػػـ  الثانويػػة المختمطػػة اضػػافات صػػفية لمدرسػػة رممػػة بنػػت ابػػي عػػوؼ :
 .رجـ الجيش 3حوض  340

 حػوض  417: المقػاـ عمػى قطعػة رقػـ  الثانوية لمبنػات ت صفية لمدرسة وادي القطاراضافا
 . رجـ الجيش 3

 -:اتمتحظ
 عداد وتقديـ مخططات ) عمى االستشاري ( بيػا لغايػة إجػراءات as builtالكشؼ عمى جميع المباني القائمة في الموقع وا 

 ( مف ىذه اإلتفاقية.2العقد رقـ )التراخيص وذلؾ ضمف أعماؿ المرحمة األولى الواردة في ممحؽ 
 .تقديـ تقرير كشؼ حسي بخصوص مدى تحمؿ المباني القائمة لإلضافات والتوسعة العمودية المطموبة 

 .عمى اإلستشاري عمؿ الفحص اإلنشائي لممباني القائمة أف تطمب العمؿ ذلؾ 
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 ( لواء الرصيفت) 

 ف الداخميػة والخارجيػة وأيػة خػدمات ضػرورية المساحة المقترحة شاممة لمساحات عناصر الحركة الرأسية واألفقية والجػدرا
 أخرى.

 ( يومًا تقويميًا شامًت مراجعات صاحب العمؿ.50مدة إنجاز الدراسات لممشروع الواحد ) 

  يتـ إصدار أمر مباشرة منفصؿ لكؿ موقع مف مواقػع األبنيػة المدرسػية وتحتسػب مػدة العمػؿ لكػؿ مشػروع مػف تػاري  أمػر
فة مراحؿ العمؿ لكؿ موقع عمى حدا وفػي حػاؿ تػزامف أمػر مباشػرة لمشػروعيف جاز الفعمي لكاالمباشرة المذكور ولغاية اإلن

 في نفس الوقت تكوف ىناؾ فترة زمنية مدتيا أسبوع واحد بيف كؿ مشروع وآخر.

 فػي الػواردة  بالمسػاحات المطموبػة و تبقى اإلتفاقية سارية المفعوؿ لحيف قياـ اإلستشػاري بإنجػاز وتسػميـ كافػة المشػاريع
 (.4ممحؽ العقد رقـ )

  عمى اإلستشاري التنسيؽ مع الجيات المعنيػة لتثبيػت حػدود األراضػي مػف خػتؿ )دائػرة األراضػي , البمديػة المعنيػة, وزارة
 التربية( وبالتنسيؽ مع مساحي ىذه الوزارة بخصوص حدود األراضي المخصصة لممشاريع موضوع البحث.

  افقػات المبدئيػة مػف البمديػة المعنيػة عمػى المخططػات األوليػة لغايػات تصػديؽ مف مسؤولية اإلستشاري الحصػوؿ عمػى المو
 المخططات والسير بإجراءات الترخيص الحقًا مف قبؿ المالؾ.

  تكػػوف األعمػػاؿ التاليػػة مػػف التزامػػات المستشػػار التعاقديػػة ومشػػمولة بمسػػعار العطػػاء وتشػػمؿ قيػػاـ المستشػػار بػػدفع كافػػة
لمخاطبػات التزمػة لضرائب ...ال  المترتبة عمى ذلؾ, حيث يقـو صاحب العمؿ بإصػدار االرسـو والمصاريؼ والتكاليؼ وا

 -لمجيات صاحبة العتقة:

والبيانػػات  والمخططػػات التنظيميػػة مراجعػػة الجيػػات المختصػػة لمحصػػوؿ عمػػى سػػندات التسػػجيؿ ومخططػػات األراضػػي -1
و تغييػرات تنظيميػة عمػى القطػع والسػير بػاجراءات لمقطع والتمكد مف حدوث أيػة افػرازات حديثػة أالتغييرية واالحداثيات 

 .مع التمكد اف سند التسجيؿ باسـ المالؾ وزارة التربية والتعميـ التحويؿ مف افرازات مؤقتة الى افرازات دائمة اف وجدت
بحيػث يكػوف  بػذلؾتثبيت حدود قطعة األرض عمػى الواقػع ومػف خػتؿ مسػاح مػرخص وتقػديـ تقريػر المسػاح المتعمػؽ  -2

 مف دائرة األراضي والمساحة .مصدؽ 
واالرتػدادات  مراجعة الجيات التنظيمية فيما يخص أي إجراءات تتعمؽ بقطعة األرض مف حيث تعديؿ صػفة اإلسػتعماؿ -3

والحصػػوؿ عمػػى اخػػر التعػػديتت عمػػى القطػػع اف وجػػدت سػػواء  ات الزمػػةاقتطاعػػ و/أو أيػػة يضػػاقطػػع األر  توحيػػد وو/أ
 شػػامت تقػػديـ كافػػة, ث شػػارع , طريػػؽ أو تعػػديؿ مسػػار) شػػارع , أو طريػػؽ()تخصػػيص مشػػاريع, طريػػؽ ...(أو احػػدا

 مخططات التزمة الخدمات اليندسية والمساحية وال
كافػة المنشػ ت واألبنيػة والخػدمات القائمػة مػف القياـ بمعماؿ الرفع المساحي لكامػؿ مسػاحة قطعػة األرض مػع تثبيػت  -4

يؼ الصرؼ الصحي وحفر التفتيش وعبارات قنوات تصريؼ مياه أعمدة كيرباء وكوابؿ أرضية أو ىوائية وخطوط تصر 
واألشجار بكافة أنواعيا وتحديػد نوعيػا وعمرىػا والمخاطبػة بشػمف االشػجار الحرجيػة المعمػرة  األمطار ومجاري السيوؿ

 .ع(لمشاريلكافة اإعداد الدراسات والتصاميـ عند )وأخذ ىذه األمور بعيف االعتبار  لمتمكف مف اتخاذ االجراءات
وفي حاؿ عدـ وجود بروفػايتت يػتـ تقػديـ ىا في التصاميـ.تمادالحصوؿ عمى بروفايتت الشوارع المحيطة بالقطع الع -5

 مقترح لبروفايتت الشوارع المحيطة لغايات االعتماد في التصاميـ .
 مياه, صرؼ صحي, كيرباء وغيره لمموقع( .الجيات المعنية اليصاؿ الخدمات )التنسيؽ مع  -6
عمػى  ف تاري  انشاء األبنية القائمػة والغيػر مرخصػة يتطمػب مصػادقة مػف المديريػة العامػو لمػدفاع المػدني يجػبذا كاإ -7

االستشاري مراجعة المديرية العامػة لمػدفاع المػدني  والكشػؼ عمػى ىػذه المبػاني واعػداد المخططػات والوثػائؽ التزمػة 
 .الترخيصمتطمبات الدفاع المدني ليا لغايات العادة تمىيميا لتحقيؽ 

عػػػداد جػػػدوؿ اكسػػػيؿ بكافػػػة المشػػػاريع مبينػػػًا اسػػػـ المدرسػػػة ,الموقع,المسػػػاحة,رقـ القطعػػػة,رقـ الحوض,المحافظػػػة إ -8
 والمتطمبات التربوية وأية معمومات أخرى تتعمؽ باالنجاز أو غيرىا.
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وؿ اليػات أعماؿ استطتع الموقػع تشػمؿ جميػع االعمػاؿ التمييديػة لموصػوؿ الػى الموقػع مػف تمييػد وشػؽ ممػر لوصػ -9
 سوار .... ال  ,واعادة الوضع الى ما كاف عميو.يمـز مف عمؿ فتحات باال بة مع مافحص التر 

المشاركة في المجاف المعدة لتسميـ المواقع لممشاريع )االحداثيات, النقاط المرجعية , الحدود واية امور اخرى الزمة (  -11
ند زيارة الموقػع حسػب تػاري  الزيػارة الػذي يحػدده االعػتف عػف وكذلؾ التواجد ع لممقاوؿ عند لممباشرة بمعماؿ التنفيذ

 .عطاء التنفيذ لممشاريع
مف مسؤولية االستشاري الكشؼ عمى المواقع أثناء مرحمة التنفيذ في حاؿ تػـ الطمػب منػو ذلػؾ وبالتنسػيؽ مػع جيػاز  -11

 .االشراؼ والميندس المفوض المتابع

المرحمػة االولػى بخصػوص موقػع المشػروع ودراسػة تػمثير اعػداد عمى االستشػاري تقػديـ دراسػة مروريػة ضػمف اعمػاؿ  -12
 السيارات الخاصة بالمشروع الجديد عمى الحركة المرورية وذلؾ حسب حاجة المشروع ليذه الدراسة .

 عمى االستشاري تقديـ دراسة بيئية لممشروع وذلؾ حسب حاجة المشروع ليذه الدراسة . -13
ت اليندسية وجداوؿ الكميات بحيث تتضمف اية مستجدات عمى الموقع قػاـ ف يقـو االستشاري بتعديؿ كافة المخططاأ -14

التنفيػذ الي مشػروع مػف مشػاريع العطػاء بيا المالؾ في الفترة الزمنية مف اعداد الدراسات والتصاميـ الى طرح عطػاء 
 .او زمنية لممستشار المصمـدوف اف يترتب عمى ذلؾ اي مطالبات مالية موضوع البحث .

 ختؿ مرحمة اعداد الدراسات والتصاميـ. و/ أو موقع العمؿ الغاء اي عمؿ مف االعماؿ الواردةيحؽ لصاحب  -15
ف يػتـ احتسػاب ات الػى مػدارس جديػدة او العكػس عمػى أيحؽ لصاحب العمػؿ اسػتبداؿ المسػاحات المخصصػة لإلضػاف -16

 وارد وحسػػػػػػب مػػػػػػا ىػػػػػػواالتعػػػػػػاب عمػػػػػػى اسػػػػػػاس المتػػػػػػر المربػػػػػػع ألي منيػػػػػػا شػػػػػػاممة كامػػػػػػؿ األعمػػػػػػاؿ المطموبػػػػػػة 
 .عند االستبداؿذلؾ و ( 4ممحؽ العػقد رقـ )في 

 
 وصؼ الخدمات اليندسية  ثالثا":

( واجبات االستشاري أثناء مراحؿ الدراسات والتصميـ لمشاريع األبنية والمتطمبات المرفقػة 2حسب ممحؽ االتفاقية رقـ ) 
 معيا لمعطاء .

 
 طريقة تقديـ العروض  رابعاً":

المطموبة لمعطاء كتب عميو العرض المالي والوثائؽ لوثائؽ المطموبة فقط في مغمؼ مغمؽ ويتقدـ العروض المالية وا
و/أو  جديدة إلنشاء مدارس الدراسات والتصاميـ ووثائؽ عطاء التنفيذ بإعدادالخاص  (2019/ 58) رقـالمركزي 

  . لواء الرصيفةوية لمدارس قائمة في غرؼ صفية وتقنيات ترب ضافاتإ
 

 -ي :ػمالرض الػالع (4-1)
 -يجب أف يشتمؿ العرض المالي عمى :

 ( .1تقديـ العرض المالي عمى النموذج المخصص في اتفاقية الخدمات اليندسية )ع -
بمػا فييػػا  أف تكػوف األسػعار الػػواردة فػي العػػرض المػالي شػػاممة أليػة رسػوـ أو ضػػرائب نتيجػة العمػػؿ فػي االتفاقيػػة -

  الضريبة العامة عمى المبيعات
  .قص تقديـ نسخة الوثائؽ األصمية كاممة وبحيث تكوف موقعة منو ومختومة بخاتـ المكتبعمى المنا (4-2)
والتوقيػع عميػو وختمػو  يطمب مف االستشاري تعبئة نموذج شيادة مطابقة رؤوساء االختصاص المرفؽ مع الوثػائؽ  (4-3)

 .الماليبخاتـ المكتب وارفاقو مع العرض 
عف أي تغيير يطرأ عمػى كوادرىػا  الحكومية ارية تبميغ دائرة العطاءاتيطمب مف المكاتب اليندسية والشركات االستش (4-4)

الفنيػػة الرئيسػػية بعػػد شػػراء وثػػائؽ أي عطػػاء مػػف عطػػاءات الخػػدمات اليندسػػية وبخػػتؼ ذلػػؾ سػػيتـ حرمػػاف المكتػػب 
 اليندسي أو الشركة االستشارية مف المشاركة بالعطاء .
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تزمة العماؿ الستمة العامػة واألمػف وحمايػة البيئػة وتحديػدىا يطمب مف االستشاري تضميف وثائؽ العطاء البنود ال (4-5)
والتمكيد مف ختؿ وثائؽ العطاء عمى أف يقوـ المقاوؿ بجميع أعماؿ الستمة العامػة واألمػف وحمايػة البيئػة ووضػع 

 إلنشائية مف عقد المقاولة لممشاريع ا 1-64و  1-19االسيجة واإلشارات التحذيرية لممشاريع عمًت بمحكاـ المواد 

تعتمػػد الشػػروط  (1الشػػروط الخاصػػة التفاقيػػة الخػػدمات اليندسػػية العػػداد الدراسػػات والتصػػاميـ ووثػػائؽ العطػػاء )ع (4-6)
التاليػػة كشػػروط خاصػػة باالتفاقيػػة وأف مػػا يػػرد فػػي ىػػذه الشػػروط مػػف إضػػافات أو تعػػديؿ عمػػى مػػواد الشػػروط العامػػة 

قػػدر الػػذي يفسػػر أو يضػػيؼ أو يعػػدؿ عمػػى تمػػؾ المػػواد وقػػد التفاقيػػة الخػػدمات اليندسػػية يعتبػػر سػػائدًا ويؤخػػذ بػػو بال
 اعتمدت نفس أرقاـ مواد الشروط العامة التفاقية الخدمات اليندسية . 

( والمتعمقػػة 1عطػػاء )عالالدراسػػات والتصػػاميـ ووثػػائؽ  إلعػػدادمرفػػؽ الشػػروط الخاصػػة التفاقيػػة الخػػدمات اليندسػػية  (4-7)
 ( 6( وممحؽ رقـ )5شاري التقيد بما جاء فييا وبخاصة ممحؽ رقـ )( وعمى االست22( ورقـ )1بتعديؿ المواد رقـ )

الدراسػػات والتصػػاميـ ووثػػائؽ  إلعػػداديطمػػب مػػف االستشػػاري التقيػػد بالشػػروط الخاصػػة التفاقيػػة الخػػدمات اليندسػػية  (4-8)
 -( والمتضمنة )المرفقة مع وثائؽ العطاء( :1العطاء )ع

 التعاريؼ -( 1تعديؿ المادة  ) -أ
 أحكاـ عامة  -( 22ادة )تعديؿ الم  -ب 
 ( إقرار متعمؽ بالدفعات األخرى 5ممحؽ رقػػػـ )  -ج 
 ( إقرار متعمؽ بالدفعات الممنوعة 6ممحؽ رقػػػـ )  -د 

 .ضرائب أخرى  عمى المناقص أف يكوف سعره شامًت لكافة الرسـو والضرائب والضماف االجتماعي وأية رسـو و/أو  (4-9)
رسػػاؿ نسػػخة مػػف ىػػذا عمػػى المنػػاقص القيػػاـ بتكميػػؼ األج (4-10) يػػزة الفنيػػة بالواجبػػات والمسػػؤوليات المناطػػة بيػػا خطيػػًا وا 

 . صاحب العمؿالتكميؼ إلى 

لف يتـ إحالة العطاء عمى االستشاري الذي يفقد تمىيمو الصادر بموجب تعميمات تمىيؿ المكاتب اليندسية والشركات  (4-11)
كة بالعطػاء خػتؿ الفتػرة مػا بػيف تاريػػ  إعػتف أو يصدر بحقو قرار بالحرمػاف مػف المشػار  1996االستشارية لسنة 

 المقدـ مف االستشاري مف المشػاركة بالعطػاء  طرح العطاء وتاري  قرار اإلحالة ,  وبناًء عميو سوؼ يستبعد العرض
بػػمي المختصػػة دوف أف يكػػوف لتستشػػاري الحػػؽ بػػاالعتراض أو بػػالرجوع عمػػى صػػاحب العمػػؿ أو دائػػرة العطػػاءات 

 و قانونية.مطالبة مالية أ

يحػػؽ لصػػاحب العمػػؿ إلغػػاء العطػػاء دوف إبػػداء األسػػباب وبػػدوف أف يترتػػب عػػف ىػػذا اإللغػػاء أيػػة مطالبػػات ماليػػة أو  (4-12)
 قانونية ألي مف المشاركيف بالعطاء .

 -يجب عمى االستشاري تعبئة الجداوؿ التالية : (4-13)

 0العطاءات المحالة( 1مرفؽ جدوؿ رقـ )ا.             
 0الوضع المؤسسي(  2فؽ جدوؿ رقـ )مر   ب.            
 .رؤساء االختصاص ومساعدييـ(  3مرفؽ جدوؿ رقـ ) ج.              

 ( الكوادر الفنية المسماة عمى المشروع .4رفؽ جدوؿ رقـ )د.  م            
العمػؿ وعمػى ضػوء مػا تػـ تقديمػو  المستشار أو مدير المشروع إلنجاز  كفاءةالعمؿ اذا تبيف لو عدـ  لصاحبيحؽ  (4-14)

إنياء االتفاقية مع المستشار مرحمة الثانية أو قبؿ االنتقاؿ لملممرحمة األولى أف يطمب تغير مدير المشروع المسمى 
 االتفاقية ختؿ المرحمة الثانية  اذا استمر في تقديـ عمؿ بمستوى غير مناسب وحسب شروط

يتوجب أف يتـ التوقيع عمى كافػة الوثػائؽ المقدمػة مػف قبػؿ الشػخص المفػوض بػالتوقيع نيابػة عػف االستشػاري واف  (4-15)
 الرسمي لتستشاري . تكوف ىذه الوثائؽ مختومة بالخاتـ
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       تربويت لمدارس قائمت دة و/أو إضافاث غرف صفيت وتقنياثمدارس جديانشاء 

 ( لواء الرصيفت) 

 -كما يطمب مف االستشاري أف يوضح في عرضو ما يمي :              
 اسـ المشروع .  -
 اسـ صاحب العمؿ  -
 وصؼ مفصؿ لممشروع ومكوناتو )نوع الخدمات التي قدميا االستشاري ونسبة مشاركتو بذلؾ(  -
 ذه التمديدات .مدة الدراسة حسب العقد وأي تمديدات رسمية لممدة وأسباب ى -
 تاري  البدء بالدراسة وتاري  إنجازىا . -
 بدالت األتعاب التي تقاضاىا االستشاري . -
 الكمفة التقديرية لتنفيذ المشروع . -
 القيمة النيائية لتنفيذ المشروع ) إف أمكف ( . -
 اسـ الجية التي قامت باإلشراؼ عمى تنفيذ المشروع . -
 وع  .اسـ المقاوؿ المنفذ لممشر  -
 أي معمومات أخرى يرى االستشاري أنيا ضرورية . -

 العرض المالي: : خامسا
 لجميع العروض المقدمة.سيتـ فتح العروض المالية  5-1
 -اسموب تدقيؽ العروض المالية: 5-2

 سيتـ تدقيؽ العروض المالية تدقيقًا حسابيًا حسب االسس المتبعة مع االخذ بعيف االعتبار ما يمي: 
اذا اورد المناقص خصما جزئيا عمى اسعار بعض بنود االعماؿ او كميا عمى اجمالي السعر المقػدـ منػو او كمييمػا سػيتـ  5-2-1 

  -التعامؿ مع ىذا الخصـ عمى النحو االتي :
اف تكوف المبالغ االحتياطية الواردة في وثائؽ العطاء غير خاضعة لمخصـ الذي يقدمو المنػاقص عمػى عرضػو وفػي حػاؿ قيػاـ  - أ

 المناقص باجراء الخصـ عمى المبالغ االحتياطية يتـ تصحيح ذلؾ اصوليًا.
اذا اورد المنػػاقص خصػػما عمػػى عرضػػو المػػالي كمبمػػغ مقطػػوع دوف تػػدويف نسػػبة ىػػذا الخصػػـ مػػف اجمػػالي قيمػػة العػػرض يػػتـ   - ب

 حساب نسبة ىذا الخصـ كنسبة مئوية مف اجمالي قيمة العرض المالي.

دـ منو عمى عرضو المػالي كنسػبة مئويػة مػف قيمػة العػرض دوف تػدويف قيمػة ىػذا الخصػـ يػتـ اذا اورد المناقص الخصـ المق - ت
 حساب قيمة ىذا الخصـ مف اجمالي عرضة المالي.

 يجب اف تتطابؽ النسبة المئوية لمخصـ المقدـ مف المناقص مع قيمة ىذا الخصـ الواردة في عرضو . - ث

مػػف المنػػاقص وبػػيف قيمػػة ىػػذا الخصػػـ يػػتـ االخػػذ بالقيمػػة االعمػػى ليػػذا اذا ورد تنػػاقض بػػيف النسػػبة المئويػػة لمخصػػـ المقػػدـ  - ج
 الخصـ.

اذا اورد المناقص زيادة جزئية عمى اسعار بعض بنود االعماؿ او كميا عمى اجمالي السعر المقػدـ مػف او كمييمػا فسػيتـ  5-2-2
 -التعامؿ مع ىذه الزيادة عمى النحو االتي :

ة في وثائؽ العطاء غير خاضعة لمزيادة التي يػدونيا المنػاقص عمػى عرضػو وفػي حػاؿ اف تكوف المبالغ االحتياطية الوارد - أ
 قياـ المناقص باجراء الزيادة عمى المبالغ االحتياطية يتـ تصحيح ذلؾ أصوليا.

إذا أورد المناقص زيادة عمى عرضو المالي كمبمغ مقطوع دوف تدويف نسبة ىػذه الزيػادة مػف إجمػالي قيمػة العػرض يػتـ   - ب
 سبة ىذه الزيادة كنسبة مئوية مف إجمالي قيمة العرض المالي.حساب ن

اذا اورد المناقص الزيادة المدونة منو عمى عرضو المالي  كنسبة مئوية مف قيمة العرض دوف تدويف قيمػة ىػذه الزيػادة  - ت
 يتـ حساب قيمة ىذه الزيادة مف اجمالي عرضو المالي.

 ة مف المناقص مع قيمة ىذه الزيادة الواردة في عرضو.يجب اف تتطابؽ النسبة المئوية لمزيادة المدون - ث
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       تربويت لمدارس قائمت دة و/أو إضافاث غرف صفيت وتقنياثمدارس جديانشاء 

 ( لواء الرصيفت) 

اذا ورد تناقض بيف النسبة المئوية لمزيادة المدونة مف المناقص وبيف قيمة ىػذه الزيػادة يػتـ االخػذ بالقيمػة األدنػى ليػذه  - ج
 الزيادة.

   
 ا : ػػسادس

 .مبيعات% مف إجمالي بدالت األتعاب شامًت ضريبة ال10تقدـ كفالة حسف اإلداء بنسبة 
 
 
 

 .وانفحص االنشائي تحرياخ اسـتطالع انمىقـع -( 11انمادج )
 

 -ب-( 11يضاف إنى انمادج )

مػػؤىًت لػػدى دائػػرة  والفحػػص االنشػػائي  اسػػتطتع الموقػػع ألعمػػاؿويجػػب أف يكػػوف االستشػػاري المتعاقػػد معػػو 
اء بالمعمومػات المسػاحية أو ى, ويتحمؿ االستشاري المصػمـ مسػؤولية أيػة أخطػالعطاءات الحكومية بالفئة األول

 2/12/2014تػاري   63/1/54256فحوصات التربة حسب تعميـ معالي وزير األشغاؿ العامة واإلسكاف رقػـ 
 )ممحؽ العقد رقـ )أ( (.
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       تربويت لمدارس قائمت دة و/أو إضافاث غرف صفيت وتقنياثمدارس جديانشاء 

 ( لواء الرصيفت) 

 دائرة العطاءات الحكوميةعطوفة مدير عاـ 
 

 (2019/ 58رقـ )المركزي  عطػاءالموضوع: ال
 يـ ووثائؽ عطاء التنفيذالدراسات والتصامبإعداد  الخاص

  مدارس جديدة و/أو إضافات غرؼ صفية وتقنيات تربوية لمدارس قائمةالنشاء 
  لـــــــــــــواء الـــــــــرصـــــــــيفةفــــــــــــــــــــــي   

 
 

ال ؤهلــــــة فــــــي  اــــــ ل ا  نيــــــة   لف ــــــة ………………………….  نحـــــــن  شرــــــ  /  ــــــرشة 
 وضـو  ال حـث    وقـن وم  قـح  و ـ  ق العطـ ء بل ـ    ـ ن  نرغ    ل   رشة   لعط ء………….. 
   زال ق ري   ونرح ل ش  ل ال قؤولية را ه ذلك . دا رة العط ءات الحشو يةر هيلن  لدى 

 
 العنـــوان :

 رقم اله رف  :
 رقم الف شس :

 ال ريد ا لشرروني:
 

 
 مذيـــر انشـركــح

 
 

 لى الدائرة بواسطة البريد االلكتروني .متحظػة: يتـ تعبئة ىذه الصفحة واعادتيا ا
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       تربويت لمدارس قائمت دة و/أو إضافاث غرف صفيت وتقنياثمدارس جديانشاء 

 ( لواء الرصيفت) 

 ( 1) ع ىندسيةعقد خدمات 
 (2019/ 58 رقـ )المركزي  عطػاءالموضوع: ال

 الدراسات والتصاميـ ووثائؽ عطاء التنفيذبإعداد الخاص 
  مدارس جديدة و/أو إضافات غرؼ صفية وتقنيات تربوية لمدارس قائمةالنشاء 

  لـــــــــــــــواء الــــــــــرصــــــيفـــــــــــة فــــــــــــــــــــــــي  
      

 
 وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف الدائرة : 

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

 
 الفريؽ األوؿ : صاحب العمؿ : .....................................................
  

 اري :ػالفريؽ الثاني : االستش .....................................................

 رقػػػػػػـ العػػػطاء : .....................................................
  

 د : ػػػػػتاري  توقيع العق .....................................................
  

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

 :المقبولػػػػة قيمة العقد  .....................................................
 
 لشل يوم ر خير ا  ر دين  وق عون خ س(  75) 

 /مشروعػرػقيمة غرامة التمخيػػ
 :ضمف العطاء
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       تربويت لمدارس قائمت دة و/أو إضافاث غرف صفيت وتقنياثمدارس جديانشاء 

 ( لواء الرصيفت) 

 
 (1عقد خدمات ىندسية )ع

 الفيرس
 

 رقـ الصفحة الموضػػوع
 10        الفيػػػرس
 11         العقداتفاقية 

 13 الشروط العامة لعقد الخدمات اليندسية
 14      التعاريؼ -( 1المادة )
 15    ؼ العمؿ في نطاؽ العقدوص -( 2المادة )
 15     المغة والقانوف المعتمداف -( 3المادة )
 15      الضرائب والرسـو -( 4المادة )
 16      األداءكفالة حسف  -( 5المادة )
 16       األداءمستوى  -( 6المادة )
 16   المباشرة , مدة العمؿ ,سرياف العقد -( 7المادة )
 17      جبات االستشاريوا -( 8المادة )
 17     التنازؿ والعقود الفرعية -( 9المادة )
 17      استطتع الموقعتحريات  -( 10المادة )
 18     اإلضافية واألعماؿالتغييرات  -( 11المادة )
 18    التقصير مف جانب االستشاري -( 12المادة )
 20    إنياء العقد مف قبؿ صاحب العمؿ -( 13المادة )
 20    العقد مف قبؿ االستشاري إنياء -( 14المادة )
 20     مسؤوليات صاحب العمؿ -( 15المادة )
 21       مراحؿ ومدد العمؿ -( 16المادة )
 21        األتعاببدؿ  -( 17المادة )
 21      تدريب موظفي صاحب العمؿ -( 18المادة )
 22   احب العمؿ واالستشاريتسوية الختفات بيف ص -( 19المادة )
 23  تعديؿ التشريعات -( 20المادة )
 23       االخطارات العدلية -( 21المادة )
 23        عامة أحكاـ -( 22المادة )
 26       إقرار المخالصة -( 23المادة )
 27        اإلشعارات -( 24المادة )

 28   راحؿ الدراساتالجدوؿ الزمني لم -أ (  - 1ممحؽ العقد رقـ )
 29     األتعاببدالت  -ب(  - 1ممحؽ العقد رقـ )

 30        نموذج كفالػػة السمفػػػة
 31 مراحؿ الدراسات       أثناءواجبات االستشاري  -( 2ممحؽ العقد رقـ )
 39     األداءنموذج كفالة حسف  -( 3ممحؽ العقد رقـ )
 40 التصاميـ  إعداداالستشاري في مرحمة  عابأتختصة بدؿ -(  4ممحؽ العقد رقـ )
 41         (   إقرار متعمؽ بالدفعات األخرى5ممحؽ العقد رقـ )
 42         (  إقرار متعمؽ بالدفعات الممنوعة6ممحؽ العقد رقـ )

 43                العطاءات الحكومية المحالة(    1جدوؿ رقـ )
 44 الوضع المؤسسي(   2جدوؿ رقـ )
 45         رؤساء االختصاص و مساعدييـ(   3جدوؿ رقـ )
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       تربويت لمدارس قائمت دة و/أو إضافاث غرف صفيت وتقنياثمدارس جديانشاء 

 ( لواء الرصيفت) 

 ( 1) ع ىندسيةعقد خدمات نموذج اتفاقية 
 (2019/ 58 رقـ )المركزي  عطػاءالموضوع: ال

 الدراسات والتصاميـ ووثائؽ عطاء التنفيذبإعداد الخاص 
  مةمدارس جديدة و/أو إضافات غرؼ صفية وتقنيات تربوية لمدارس قائالنشاء 

 لـــــــــــــــواء الــــــــــــرصــــــــيفةفــــــــــــــــــــــــي   
    
 

 عطاء رقـ : ...............................................................................................
 بيف  000000سنة  0000000مف شير  0000الموافؽ00000في ىذا اليوـ  االتفاقية هىذ تحرر  -
 

 عمى اعتباره الفريؽ األوؿ  صاحب العمؿ :
 

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -ويمثمو :
 عمى اعتباره الفريؽ الثاني  االستشػػػاري :و 
 

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -ويمثمو :
 
عدادمف دراسات وتصاميـ  فنيةوؿ راغبًا في الحصوؿ عمى خدمات لما كاف الفريؽ األ     , أعته لممشروع  عطاء التنفيذ وثائؽ وا 

 -, فقد تـ االتفاؽ بيف الفريقيف عمى ما يمي : إليوولما  كاف قد قبؿ بعرض الفريؽ الثاني المقدـ 
الموحػد لممشػاريع  المقاولػة فػي دفتػر عقػدىذا العقد نفس المعاني الواردة في  الواردة يكوف لمكممات و التعابير -1

فػػي  الػػواردةالتعػػاريؼ  إلػػى باإلضػػافة واإلسػػكاف العامػػة األشػػغاؿالصػػادر عػػف وزارة ( 1999اإلنشػػائية فيػػدؾ )
  , و في حاؿ وجود اختتؼ تعتمد التعاريؼ الواردة في ىذا العقد العقد ايذالعامة لشروط ال( مف  1)  المادة

, ويكػوف ترتيػب  متكاممػة ةالعقد وتعتبر في مجموعيا وحد اأدناه جزءًا ال يتجزأ مف ىذ رجةالمداعتبار الوثائؽ  -2
 -أولوية الوثائؽ حسب التسمسؿ التالي :

 اإلحالةقرار كتاب القبوؿ متضمنًا  -أ 
  المناقصةعرض  -ب 
    0ع عمى  العقد ودعوة العطاء والمتحؽ التي تصدر قبؿ التوقي المناقصةالتعميمات لممشتركيف في  -ج 
 لمعقد الخاصةالشروط  -د 
 ةالمرجعي األسس -ىػ 
 العامةالشروط  -و 

 
 

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

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

 ا : )                     ( يوم العقدمدة  -ب    
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       تربويت لمدارس قائمت دة و/أو إضافاث غرف صفيت وتقنياثمدارس جديانشاء 

 ( لواء الرصيفت) 

 يوماً ( ……………………………………………..)
 األوؿوتشمؿ المدة التزمة لممراجعة والتقييـ مف قبؿ الفريؽ  

 
نجازىاالعقد  االمطموبة منو في ىذ اليندسيةوتقديـ الخدمات  بإعداديتعيد الفريؽ الثاني  -4  0وتسميميا وفقا لمشروط والمتطمبات الواردة فيو  وا 
مف ىذا /ب ( 1( في المواعيد وباألسموب المحدد لذلؾ في الممحؽ رقـ )  أتعابوؽ الثاني قيمة العقد ) بدؿ بمف يدفع لمفري األوؿيتعيد الفريؽ  -5

 0العقد  االخدمات اليندسية المطموبة منو بموجب ىذتقديـ لقػاء قيػاـ  الفريؽ الثاني ب  العقد
برامو في التاري  المذىذا , جرى توقيع  أعتهوبناء عمى ما ذكر    0 أعتهكور العقد وا 
   

 الفريؽ الثاني     الفريؽ األوؿ          
                ياالستشار       صاحب العمؿ  

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

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

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

 قد شيد عمى ذلؾ :
 

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

  ...........................................................االسـ: .............................................................. .االسػـ:
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       تربويت لمدارس قائمت دة و/أو إضافاث غرف صفيت وتقنياثمدارس جديانشاء 

 ( لواء الرصيفت) 

 نخذماخ انهنذسيحانشروط انعامح نعقذ ا
 

 :الرع ريف  -1ال ـ دة 
و المصطمحات التالية حيثما وردت في ىذا العقد المعاني المخصصة ليا أدناه , كما أف الكممات التي تشير كوف لمكممات ي

 -: ت القانونية األخرى , ما لـ يقتضي السياؽ غير ذلؾإلى األشخاص أو الفرقاء تشمؿ الشركات و الكيانا
 . الياشمية ةاالردني المممكةالحكومػػة : حكومة 

 االستشػاري إلنجػازوالػذي يتعاقػد مػع  وكذلؾ خمفػاءه القػانونيوفالعقد كفريؽ أوؿ  اصاحب العمؿ : الفريؽ المشار إليو في ىذ
مسػػؤوليات و أخػرى يفوضػػيا صػاحب العمػػؿ لممارسػة صػػتحيات  جيػػة يأو أشػػمميا العقػد , يالخػدمات اليندسػػية التػي 

 بذلؾ خطيا"  االستشاري إعتـ, عمى أف يتـ  األوؿالفريؽ 
الصتحيػػػػات ب العقد ويتمتػػع ابموجب  ىذ االستشاري أعماؿالذي يعينو صاحب العمؿ لمتابعة  الشخص:  ثؿ صاحب العمؿمم

 . إبتغ االستشاري خطيًا بياجري التي يتـ تحديدىا لو مف قبؿ صاحب العمؿ كما ي
( أو الت لؼ المشار إليو في العقد استشاريةشركة  أو, مكتب  ىندسية)مكتب ميندس , مكتب أو شركو  : المكتباالستشاري 

 العقد .    االخدمات اليندسية وفقا" ليذ ألداءكفريؽ ثاني والذي تعاقد معو صاحب العمؿ 
,  الفنيػػة, المواصفػػػػػػات أنواعيػػا, المخططػػات بكافػػة وثػػائؽ عطػػاء التنفيػػذت ,التصػػاميـ , الدراسػػا إعػػداد :اليندسػػية الخػػدمات 

 العقد. ابيذ الخاصةالعقد ومتحقو والشروط  امحدد في ىذ ىو وفقا" لما والخاصة العامةجداوؿ الكميات, الشروط 

لبيانػات األساسػية و المعمومػات التػي تعطػي األسس المرجعية : األىداؼ و الغايات و نطاؽ الميػاـ المطموبػة و الدراسػات و ا
 فكرة واضحة عف طبيعة الخدمات اليندسية المطموبة . 

 العقد  ابموجب ىذ اليندسيةالخدمات إلنجاز صاحب العمؿ  إلى االستشاريالمناقصة :  العرض المقدـ مف  عرض
اتفػؽ الفريقػاف عمييػا قبػؿ توقيػع  فيةإضػامػع أي شػروط  المناقصػة: القبوؿ الرسػمي مػف صػاحب العمػؿ لعػرض كتاب القبوؿ 
 .وذلؾ وفقًا لقرار اإلحالة  العقد

 .كتاب القبوؿ مقابؿ أداء الخدمات اليندسية المطموبة وفقًا لمعقد المذكور في  اإلجمالي: المبمغ  المقبولة قيمة العقد
 ت التي قد تطرأ عمى العقد .زيادة أو نقصاف بسبب التعديت أيقيمة العقد : قيمة العقد المقبولة باإلضافة إلى 

 التي يتموىا تمكيد خطي . الشفوية الموافقةأو  الخطية الموافقة:   الموافقػػة
 / أ ( مف ىذا العقد . 1مدة العقد : ىي المدة المحددة في ممحؽ رقـ ) 

مػف قبػؿ  و التػدقيؽلممراجعػة  التزمػةالعقد وتشمؿ المػدة  اموضوع ىذ األعماؿ إلنجازبالعقد  المحددةمػدة العمػؿ : ىي المدة 
 التقويميػػة األيػػاـوتقػػاس بالتوقيػػت الشمسػػي وبعػػدد تمديػػدات مبػػررة عمػػى مػػدة العقػػد ,  أيباإلضػػافة إلػػى  الفريػػؽ األوؿ

 وليس بمياـ العمؿ.
 0منو  اً العقد والتي تعتبر جز  افي ىذ المدرجةالوثائؽ : ىي الوثائؽ 

, وكػذلؾ أي  إلنجػاز األعمػاؿ موضػوع ىػذا العقػديعينيا  أوصاحب العمؿ  ددىايحالتي و المناطؽ  واألماكف األراضيالموقع : 
 0نص عمييا العقد تحديدا عمى اعتبارىا جزءًا مف الموقع يأماكف أخرى 

خػدمات  أولمصػرؼ عمػى أي أعمػاؿ والمخصصة  األتعابفي ختصة بدؿ  المدرجةالمبالغ  أو: ىي المبمغ  االحتياطيةالمبالغ 
 األتعاب .ويحدد بند منفصؿ ألي منيا في ختصو بدؿ  ,د أخرى تحدد بالعق

 األشخاص مف غير الموظفيف. اآلخريف :
الموظػػؼ الرسػػمي أو المسػػتخدـ أو الممثػػؿ أو الوكيػػؿ لػػدى صػػاحب العمػػؿ أو مػػف يمثمػػو صػػاحب العمػػؿ  : الموظػػؼ

 ويشمؿ ذلؾ العامميف لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساىـ بيا الحكومة.
ىي جميع العموالت أو أتعاب االستشػارات أو أتعػاب الػوكتء أو غيرىػا المباشػرة وغيػر المباشػرة وأي شػيء  : دفعات األخرىال

أو تـ االتفاؽ عمى دفعيػا " اآلخػريف" ويشػمؿ ذلػؾ التصػريح عمػى سػبيؿ المثػاؿ ال  االستشاريذو قيمة مادية دفعيا 
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       تربويت لمدارس قائمت دة و/أو إضافاث غرف صفيت وتقنياثمدارس جديانشاء 

 ( لواء الرصيفت) 

تـ دفعيا أو كانت ستدفع بشكؿ مباشر أو غير مباشر مػف قبػؿ  الحصر وصفًا مفصًت ليذه الدفعات وسببيا   سواء
أو نيابػػًة عنػو , أو مػػف قبػؿ استشػػارييو أو نيابػًة عػػنيـ أو أي مػف مػػوظفييـ أو وكتئيػـ أو ممثمػػييـ ,  االستشػاري

 وذلػػؾ فيمػػا يتعمػػؽ بالػػدعوة إلػػى تقػػديـ العػػروض الخاصػػة بتنفيػػذ ىػػذا العقػػد أو عمميػػة المناقصػػة / المػػزاودة نفسػػيا
 أو المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد مف أجؿ تنفيذه فعًت.  االستشاريواإلحالة عمى 

ىي جميع المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكتء أو غيرىا دفعت بشكؿ مباشر  : الدفعات الممنوعة
مثػؿ ىػذه المبػالغ أو تقػديـ ىػذه األشػياء أو غير مباشر أو أي شيء ذو قيمػة ماديػة أو الوعػود أو التعيػدات لػدفع 

سػػواء مباشػػرًة أو بالواسػػطة وبغػػض النظػػر عمػػا إذا كػػاف ذلػػؾ تػػـ مػػف قبػػؿ االستشػػاري أو نيابػػًة عنػػو أو مػػف قبػػؿ 
استشػػارييو مػػف البػػاطف أو نيابػػًة عػػنيـ أو أي مػػف مػػوظفييـ ووكتئيػػـ أو ممثمػػييـ والتػػي تػػدفع إلػػى أي "موظػػؼ"  

 , وذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية سواء تصرؼ بصفة رسمية أـ ال
 أو المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد مف أجؿ تنفيذه فعًت  االستشاريالمناقصة / المزاودة نفسيا أو اإلحالة عمى 

وباالشتراؾ  دائرة العطاءات الحكوميةىمة لدى لجنة التدقيؽ : لجنة مكونو مف ميندسيف ممثميف عف المكاتب االستشارية المؤ 
الجيػػة صػػاحبة العتقػػة يػػتـ  فمػػع ميندسػػيف مختصػػيف فػػي وزارة األشػػغاؿ العامػػة و اإلسػػكاف ومنػػدوب أو اكثػػر عػػ

تسػميتيـ وتكمػيفيـ رسػػميًا بػذلؾ بموجػػب كتػاب رسػمي مػػف قبػؿ معػػالي وزيػر األشػغاؿ العامػػة و اإلسػكاف , و تكػػوف 
و التصػػاميـ ووثػػائؽ العطػػاء فػػي جميػػع مراحمػػو , ويكػػوف مكػػاف اجتماعيػػا فػػي مبنػػى وزارة مياميػػا تػػدقيؽ الدراسػػات 
 األشغاؿ العامة واإلسكاف .

و بالنسػػبة لممشػػاريع التػػي يػػتـ تػػدقيقيا فػػي الػػوزارات و المؤسسػػات األخػػرى فيػػتـ اسػػتبداؿ وزارة األشػػغاؿ العامػػة و    
غاؿ العامػة و اإلسػكاف بػوزير تمػؾ الػوزارة أو مػف يػرأس تمػؾ اإلسكاف بتمؾ الػوزارة أو المؤسسػة , وكػذلؾ وزيػر األشػ

 المؤسسة .
  وصؼ العمؿ في نطاؽ العقد : –(  2)  المادة

يشمؿ العمؿ عمى اعداد الدراسات والتصاميـ ووثائؽ عطاءات التنفيذ إلنشاء مدارس جديدة و/أو إلضافات غرؼ صػفية    
ىػػو مبػػيف أدنػػاه, بحيػػث يػػتـ األخػػذ بعػػيف اإلعتبػػار  لػػواء الرصػػيفةي وتقنيػػات تربويػػة وتمىيػػؿ المبػػاني لمػػدارس قائمػػة فػػ

المتطمبػػات التربويػػة اإلضػػافية لصػػاحب العمػػؿ والمالػػؾ )وزارة التربيػػة والتعمػػيـ( مثػػؿ )مختبػػر ,مكتبة,مشػػغؿ ميني,غرفػػة 
ائمػػة, لقفف,حاسػػوب,رياض أطفػػاؿ,غرؼ إدارية,وحػػدات صػػحية...( أو أيػػة تعػػديتت بيػػذا الخصػػوص وتمىيػػؿ المػػدارس ا

شػػاممة لعناصػػر الحركػػة الرأسػػية واألفقيػػة والجػػدراف الداخميػػة والخارجيػػة وأيػػة خػػدمات ضػػرورية  عممػػًا أف المسػػاحات أدنػػاه
الزمة, كما يشمؿ العمؿ لممشاريع المطموبة أعماؿ الموقع العاـ مف سػاحات خارجيػة وأسػوار وبوابػات المػداخؿ والمخػارج 

ة وحيثمػا يمػـز وربػط المبػاني القديمػة مػع اإلضػافات المطموبػة دراسػتيا ومػا ىػو وأرصفة ومواقؼ سيارات باألعػداد التزمػ
 ضروري إلنجاز العمؿ عمى أكمؿ وجو.

عشرة آالؼ متر مربػع شػاممة عناصػر  2( ـ10000إضافات غرؼ صفية لمدارس قائمة بمساحة إجمالية تقريبية ) .1
ات عممػػًا أف المسػػػاحات تقديريػػة وقابمػػة لمزيػػػادة او الحركػػة الرأسػػية واألفقيػػػة والجػػدراف الداخميػػة والخارجيػػػة والخػػدم

 -يمي : تتضمف ماالنقصاف و 

 25حػوض  57: يػراد اقامتػو عمػى قطعػة رقػـ  )مدرسػة جريبػا االساسػية لمبنػيف(انشاء مدرسػة لمػذكور فػي منطقػة جريبا 
 حمات صبح .

 رجـ الجيش. 3حوض  340قـ : المقاـ عمى قطعة ر  الثانوية المختمطة اضافات صفية لمدرسة رممة بنت ابي عوؼ 
 رجـ الجيش . 3حوض  417: المقاـ عمى قطعة رقـ  الثانوية لمبنات اضافات صفية لمدرسة وادي القطار 
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       تربويت لمدارس قائمت دة و/أو إضافاث غرف صفيت وتقنياثمدارس جديانشاء 

 ( لواء الرصيفت) 

 
 :   والقانوف المعتمداف المغة –(  3)  المادة

 أفبػو , إال انػو يجػوز  المتعمقػة, بما فػي ذلػؾ جميػع المراسػتت والشػروط  العربية بالمغةكوف العقد ي
ذا اإلنجميزيػػة بالمغػػة الفنيػػةكػػوف المواصػػفات وجػػداوؿ الكميػػات والمخططػػات والتقػػارير ت حػػرر العقػػد  وا 

  0ىو المعتمد  بالعربيةووقع ختؼ عمى التفسير يكوف النص  واإلنجميزية العربيةبالمغتيف 

 -أ

عنػد التوقيػع عميػو العقد  االمفعوؿ عمى ىذ النافذة األردنيةوالتعميمات  ةالقوانيف واالنظم أحكاـتسري 
 .في تطبيؽ شروطو إليياويرجع 

 

 - 

 الضرائب والرسوـ  :  –(  4)  المادة
فيما يخص  المممكةوالتعميمات المعموؿ بيا في  ةلجميع القوانيف واالنظم أطراؼ العقديخضع 

 0ورد نص ختفًا لذلؾ بالعقد  إذا إالالضرائب والرسوـ 
1- 

 ةقبؿ توقيع العقد حسب القوانيف واالنظم والجامعةواردات دفع رسـو طوابع ال االستشاريعمى 
 0بذلؾ والمعموؿ بيا  الخاصةوالتعميمات 

2- 

 
 : األداءكفالة حسف    -( 5) المادة

ضمانة لتقديمو  األداءيقدـ لصاحب العمؿ كفالة حسف  أفوقبؿ توقيع العقد  ةبعد تبمغو قرار االحال االستشاريعمى 
 الكفالةوتكوف  العقدمدة  عمى ثتثة أشيرامو بكامؿ التزاماتو بموجب العقد ولمدة تزيد وقي اليندسيةالخدمات 

الوارد  الكفالةمعتمدة رسميا"وحسب نموذج  ماليةمؤسسة  أوصادره عف بنؾ المقبولة % مف قيمة العقد 10بنسبة
ذا(, 3في ممحؽ العقد رقـ )  االستشاريىا عمى حساب فيحؽ لصاحب العمؿ تمديد الكفالةتمديد  األمرتطمب  وا 

عف الكفالة بعد  اإلفراجحسب متطمبات سير العمؿ, وعمى صاحب العمؿ  مماثمةلثتثة أشير قابمة لمتجديد لمدد 
 . االستشاريمف قبؿ  النيائية المقدمة المخالصة موافقتو عمى

 
 : األداءمستوى      -(6) المادة

المينية واف  الممارسةعمى أعمى مستويات  المطموبةاء واجبػاتو ألد ومواظبةببذؿ كؿ عناية  االستشارييمتـز  -أ 
فػي مجػاؿ اختصػاصو وخبػػػرتو, واف يعػػمـ صاحػػب العمؿ بمسماء وخبرات  يستخدـ األشخاص المؤىميف كتً 

 .   اليندسيةالميندسيف الذيف سيقوموف بتقديـ الخدمات 
ذا المطموبة فعمى  ةال يتفؽ والدرج لتستشاريلمكادر الفني  الميني األداءما تحقؽ لصاحب العمؿ بمف مستوى  وا 

 إذا لـز األمر جديده فنيةيستخدـ كوادر  أف االستشارييجب عمى و , صاحب العمؿ إبتغ االستشاري بذلؾ خطيًا 
أف يمخذ في االعتبار  االستشاريلتصحيح الوضع واف يعيد تنظيـ الفريؽ العامؿ بما يتفؽ وىذا المطمب . وعمى 

مػف يمثمػػو في كؿ ما لو عتقة بتقديـ الخدمات  أوصاحب العمػؿ أو يطمبيا متحظات التي يوجيو بشمنيػا ال
 العقد. اموضوع ىذ اليندسية

بالمستوى المطموب فيعتبر ذلؾ تقصيرا"مف جانبو , ويحػؽ  الفنيةعف تقديـ الخدمات  االستشاريتخمؼ  إذا –ب 
 إنذار, وذلؾ بعد  األخطاءالكفيمة بتتفي التقصير وتصحيح  اإلجراءاتاذ اتخ الحالةلصاحػب العمػؿ فػي ىػػذه 

 العقد . ا( مف ىذ12)  لممادةوفقا  اإلجراءات, وتتـ  االستشاري
 

 : المطموبة سريػاف العقد , المباشػرة , تمديػد مدة العمؿ,  التمخػر في  تقديـ الخدمات  -(7المادة )
 العقد بعد توقيعو مف قبؿ الفريقيف . اعوؿ ىذسرياف مفعوؿ العقد : يسري مف -أ 
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, ويتـ ذلؾ بعد  االستشاري إلىبموجب كتاب خطي يوجيو صاحب العمؿ  المباشرةيحدد تاري   : المباشرةتاري    -ب 
مف مباشرة العمؿ, ويتـ تثبيت ذلؾ في محضر رسمي مبيف  االستشاريمف الموقع تمكف  أجزاء أوتسميـ الموقع 
مف يفوضو  أووجدت , ويوقع المحضر مف قبؿ كؿ مف صاحب العمؿ  إف أخرىعوائؽ  وأيموقع فيو جاىزية ال

 .و االستشاري  خطيا"
 تمديد مدة العمؿ :                                                                            -ج

الخدمات مف النوع والقدر الذي يبرر وكانت تمؾ  إضافية ىندسيةقػاـ صاحب العمؿ بطمب خدمات  إذا  - 1 
جدت ظروؼ طارئة تؤثر عمى سير العمؿ, فعمى  أو مرحمة مف مراحؿ المشروع أيمدة عمؿ تمديد 

مف مراحؿ  ةمرحم نتيجة لتمديد مدة أي العقدمدد مدة تو  االستشارييدرس الحالة مع  أفصاحب العمؿ 
 . األمورالعمؿ  بما يتناسب مع ىذه 

في المادة  إليومف المقررة في جداوؿ المراحؿ المشار  أطوؿصاحب العمؿ فترات مراجعو  استغرؽ إذا  - 2
في  االستشاري( الحقا, فانو يتـ تمديد مدة العمؿ تبعا لذلؾ  فيمػػا عػدا مػا ىو  ناجـ عف تخمؼ 16)

 بشكؿ يعود بالضرر عمى المراجعةميامو, وعمى صاحب العمػؿ مراعاة عدـ  تمديد فترات  أداء
بدراسة الضرر الذي لحؽ  االستشاريختؼ ذلؾ يقـو صاحب العمؿ بناءا" عمى طمب بو  االستشاري
 . لغايات التعويض المراجعة وذلؾجراء تمديد فترة  باالستشاري

      التمخيػػػر :  -د
عقد ضمف ال افي ىذ المطموبةكامؿ الخدمات اليندسية  بإتماـبتنفيذ  التزاماتو  االستشاريلـ يقـ  إذا  – 1

يقوـ  أف االستشاريعمى  فافمدة العمؿ المحددة بالعقد , وتمخر عف تسميـ المخططات ووثائؽ العطاء , 
عف كؿ يـو تمخير غير مبرر ويعتبر ىذا المبمغ مستحقا"   ( اً دينار  خمسة وسبعوف)  مقدارىابدفع غرامة 

 أفويحػؽ لصاحب العمؿ  ,لـ يمحؽ  أولصاحب العمؿ سواء لحؽ بو ضرر مادي مف جراء التمخير 
 قيمة الغرامةمحتجزاتو . وألغراض تحديد  أوكفالتو  أو االستشارييحسـ ىذا المبمغ مف استحقاقات 

 .كامؿ العقد والتمخير الحاصؿ عميو وليس لكؿ مرحمو عمى حده ليعتبر مجموع مدة العمؿ 
 .المقبولة  %( مف قيمة العقد15) األعمىسقؼ حده  لمغرامةيحدد     -2

 
 : االستشاريواجبات  - (8) المادة

( المرفؽ 2) المحددة في الممحؽ رقـ المرجعية األسسالواجبات المنصوص عمييا في  بمداء االستشارييقـو 
 . و المعد مف قبؿ صاحب العمؿ العقد ابيذ
 

 : الفرعيةالتنازؿ والعقود  -(9) المادة
أي   استشاري فرعي القياـ بمي  إلىيعيد  أف أوالعقد لمغير  ايتنازؿ عف أي جزء مف ىذ أف لتستشاريال يحؽ   –أ   

العقد حياؿ أي تصرؼ مف ىذا القبيؿ  إلغاءويحؽ لصاحب العمؿ  وثائؽ العقدجزء منو ما لـ تنص عمى ذلؾ 
 العقد . ا( مف ىذ12المادة) ألحكاـوفقا" 

العمؿ عمى قياـ أي استشاري  مف صاحب مسبقة موافقةالحصوؿ عمى  االستشاريوفي جميع الحاالت عمى    -ب
استشاري فرعي مقترح مف حيث  أييقدـ لصاحب العمؿ المعمومات المطموبة عف  أفعميو و فرعي بمي عمؿ 

بينو وبيف  يبـر, واف يقػػدـ كذلؾ عقد التكميؼ الفرعي الذي إلنجاز مثؿ ىذا العمؿ مؤىتتو وخبراتو وكفاءتو
 أوخطم  أيعف جميع الخدمات اليندسية , وعف  كاممة مسؤولية" مسؤوال االستشاريالفرعي ويكوف  االستشاري

 مستخدميو   أوالفرعي  االستشاريتقصير ينجـ عف عمػؿ 
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   -: ةاالنشائي ات العناصرصو فحو  تحريات استطتع الموقع   -(10) المادة
لمتاكد  الفحص االنشائي و ما لـ تنص الشروط الخاصة عمى ختؼ ذلؾ يتـ التعاقد مع استشاري الستطتع الموقع -2

االتفاؽ مسبقا بيف  مف ستمة العناصر االنشائية لممبنى وقدرتيا عمى تحمؿ طوابؽ اضافية عمى اف يتـ
بعقد مستقؿ بيف صاحب العمؿ واستشاري استطتع الموقع االستشاري والميندس المتابع لمقياـ بالفحص االنشائي 

 حسب الشروط التالية : 
 مسؤوال" عف أداء ميامو مسؤولية  كاممة والفحص االنشائي ري التربة يكوف استشا  - 1   
تكوف ميمة االستشاري )الفريؽ الثاني في ىذا العقد( وضع وصؼ  العمؿ المطموب لمتحريات   - 2   

واالستطتع)مع مراعاة أحكاـ كود استطتع الموقع  المعتمد(  كما يقـو االستشاري أيضا بمراقبة عمميات 
 .شاري استطتع الموقع لصاحب العمؿأثناء إجراءاىا وتقييـ  تقرير استالتحري 

عند اصدار امر المباشرة   مف شركات متخصصةفنية ومالية  ( عروض3تكوف ميمة االستشاري تقديـ ) -3
 .فقطاالنشائي لممبنى القائـ  لمفحصىا و ذلؾ ااحدليتـ اعتماد 

د مف الشركات المتخصصة العماؿ الفحص االنشائي عمى االستشاري التمكد مف تقديـ نطاؽ عمؿ موح -4
 لغايات االعتماد مف قبؿ المعنييف وبقيمة اجمالية ولمعرض الفني و تقديـ عرض مالي مفصؿ لتمؾ االعماؿ

 تكوف قيمة  االعماؿ شاممة الضريبة العامة لممبيعات 
االتعاب نشائي متضمنا بدالت تقديـ صورة عف العقد المبـر ما بيف المكتب االستشاري و مكتب الفحص اال  -5

/ممحؽ ( جدوؿ بدالت االتعاب 3المتفؽ عمييا ليتـ الصرؼ عمى ضوئيا المطالبة المالية الواردة بالبند )
 (.4العقد رقـ )

أما إذا نصػت الشروط الخاصة عمى مسؤولية االستشاري عف دراسات وتحريات التربة عندىا عمػى  -6
 وؿ المسبقة قبؿ التعاقد مع استشاري استطتع الموقع االستشاري اخذ موافقة الفريؽ األ 

 
  : اإلضافية واألعماؿالتغييرات   -(11) المادة

 أومقدارىا  أونوعيا  أو اليندسيةتعديؿ يراه ضروريا" في برنامج الخدمات  أي طمب إجراءيحؽ لصاحب العمؿ  -أ 
وتحدد بدالت  ,  العقد اعمى سرياف ىذ افاتاإلض أو, وال تؤثر ىذه التغييرات  إضافية ىندسيةتقديـ خدمات 

 باالتفاؽعما ورد في العقد  وكذلؾ المدة الزمنية التزمة عف زيادة قيمة العمؿ الناتجة ةاالضافي لألعماؿ األتعاب
  المختمفةوالمراحؿ  لألعماؿفي العقد  المحددة واألتعاب اإلضافية األعماؿالتناسب مع طبيعة النسبة و بيف الفريقيف ب

 واألعماؿفي ىذه التغييرات  المشمولة األعماؿوفي الحالة التي تكوف طبيعة  , افنسبة الزيادة أو النقص ميما بمغت
العقد, ففي مثؿ ىذه الحالة يتـ  امف النوع الذي يتطمب تقديـ خدمات تختمؼ عف تمؾ المشمولة في ىذ ةاالضافي

والمدة  ةاالضافي واألعماؿالمترتب عمى تمؾ التغييرات  األتعابعمى بدؿ  واالستشارياالتفاؽ بيف صاحب العمؿ 
 الزمنية التزمة.

و تثبيت  ؿقبؿ صاحب العم فو ملذلؾ بعد صدور األمر الخطي و  المطموبة ,ت ديتعلتابإجراء  شاريتـ االستز ميو  -ب 
  يائي .بدؿ أتعاب مؤقت لتستشاري عف ىذه التعديتت ولحيف االتفاؽ عمى بدالت األتعاب بالشكؿ الن

 :االستشاري  التقصير مف جانب -( 12) المادة
             -العقد أي مف الحاالت التالية: اتنفيذ ىذ أثناءحصؿ  إذاعممو  أداءمقصرا" في االستشاري يعتبر    -/أ( 12)

 . المطموبةالعمؿ والواجبات وتقديـ الخدمات  إنجازتمخير غير مبرر في  أي – 1
 ميامو . أداءفي  أىمؿ أو اليندسية المينةممارسة  وأعراؼ وأصوؿال يتناسب قدـ عمت بمستوى  - 2
 ا(  مف ىذ6بالمادة ) المحددةمف مستخدميو العامميف مخالفا بذلؾ التعميمات  أيتخمؼ عف تغيير  - 3

 العقد .
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 بدوف موافقة صاحب العمؿ. إليو الموكولةجزء مف المياـ  أليقاـ بالتمزيـ مف الباطف  - 4
 لممشروع . ةلـ يمتـز بتقديـ عمؿ يمبي المتطمبات االساسي - 5
 مخالصة لصالح دائنيو. إلىأعسر أو أصبح غير ذي متءة مالية, أو لجم  – 6

 اإلجراءاتالعقد بموجب  إنياء  أعتهأ( / 12مف الحاالت المنصوص عمييا في  الفقرة ) أيولصاحب العمؿ في 
  -:التالية
  ( يوما" لتصويب المخالفة .21مع منحو ميمة لمدة )لتستشاري  أوؿ إنذار": توجيو أوال 
لتصػويب  ( يومػا"14) مع منحػو مػدةثاني لو  إنذار, يتـ توجيو  االستشاري لممخالفةفي حالة عدـ تصويب  ثانيا": 

 0 المخالفة
األسباب  إلزالةمقنعة جادة و  إجراءاتاتخاذ  أوالثانية دوف تصػويب لموضع  اإلنذارفي حالة مرور فترة  : ثالثػا"

 بإكماؿأو جزء منيا, ويقـو  األداءالعقد ومصادرة كفالة حسف  إنياء, يحػؽ لصػاحػب العمؿ المخالفة
 .القياـ بمثؿ ىذه الخدمات  آخريفاستشارييف  إلىد ييع أف أوالخاصة  أجيزتوالخدمات المطموبة بواسطة 

فروؽ مف  أيلتاريخػػو محسػػومػػا" منو  افؽ عمييامراحؿ مو عمى ما قػػدمو مف االستشاري وتتـ محاسبة  
ويتـ احتساب ىذه الفروقات ,  إلنجاز المراحؿ المتبقية والكمفة التي يتكبدىا صاحب العمؿ األتعاببػػدالت 

 . المادة( مف ىذه /ب12بالفقرة ) يامف قبؿ المجنة المنصوص عمي
العقد  / ج ( إنياء 12المنصوص عمييا في الفقرة ) صة الخا أويحؽ لصاحب العمؿ في الحاالت الطارئة  : رابعاً 

 . و بدوف توجيو إنذارات, وتتـ محاسبة االستشاري حسب ما ورد في الفقرة ثالثا أعتهفورًا 
خطم  أويا أف ىناؾ نقص ئالعقد أو بعد انتيا االمشمولة في ىذ األعماؿإذا تبػػيف لصاحب العمػػؿ أثنػػاء تنفػيذ  : /ب(12) 

قد ينجـ عنو خطورة عمى المنشم أو زيادة كبيرة في التكاليؼ عف قيمة عطاء التنفيذ وذلؾ بسبب  راسةالدفي 
مبينًا تقصير  واإلسكافالعامة  األشغاؿفعندىا يقـو صاحب العمؿ بمخاطبة وزير  أجيزتوأو االستشاري تقصير 

  -ختصاص عمى النحو التالي:مف ذوي الخبرة واال مسئوليتوويطمب تشكيؿ لجنة فنية لتحديد االستشاري 
 رئيسًا لمجنة . – أو مف يفوضو خطياً  دائرة العطاءات الحكوميةمدير عاـ  . 1
 . واإلسكافالعامة  األشغاؿميندسًا مندوبًا عف وزارة  . 2
 ميندسًا مندوبًا عف نقابة الميندسيف األردنييف .  .3
 بة الميندسيف األردنييف .ميندسًا مندوبًا عف ىيئة المكاتب اليندسية في نقا . 4
 ميندسًا مف ديواف المحاسبة . . 5

وزير  إلىتقػـو ىػذه المجنػة بػدراسػة كػافػة أبعػاد المشكمة واالتصاؿ والتنسيؽ مع الجيات المعنية وترفع توصياتيا 
بالنسبة لتقصير  , فػػإذا كاف قرارىا باألكثرية أو باإلجماعاالستشاري محددة مسؤولية  واإلسكافالعامة  األشغاؿ

ممزمًا االستشاري بمعالجة التقصير و محمًت إياه والعيوب يصدر الوزير قراره  األخطاءعف  االستشاري ومسئوليتو
  جميع التبعات المالية جراء ذلؾ

 / أ / رابعًا ( بما يمي : 12تحدد الحاالت الخاصة و الطارئة المنصوص عمييا في الفقرة )  –/ج ( 12) 
1- 
2- 
3-    

 

                                                                          
 مت ترك هذه البنود لتتم تعبئتها من قبل صاحب العمل حبسب خصوصوة املشروع يف حالة لزم ذلك     
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 : العقد مف قبؿ صاحب العمؿ إنياء -(13)المادة 
 

 دفع أتعابمع  /أ(12باب غير األسباب الواردة في المادة )ألس العقد إنياءيحؽ لصاحب العمؿ في أي وقت  
االستشاري عف األعماؿ المنجزة و الموافؽ عمييا لممراحؿ السابقة كاممة , و اعتبار أعماؿ المرحمة التي تـ إنياء 

والتي لـ  المتبقيةالمراحؿ % مف قيمة أعماؿ 10 العمؿ ختليا أنيا منجزه و تدفع أتعابيا كاممة , إضافة إلى نسبة
يبدأ االستشاري العمؿ بيا , إال انو ال يحؽ لصاحب العمؿ أف ينيي العقد بموجب ىذه المادة ليقـو بتنفيذىا بنفسو 

 .أو مف قبؿ استشاري آخر 
 

 : االستشاريالعقد مف قبؿ  إنياء -(14)المادة 
 .انعقذ يحاتفاق ( يىما من تاريخ تىقيع91خالل ) انمثاشرج أمرنم يصذر صاحة انعمم  إرا .أ

 ( يوما"مف تاري  استحقاقيا .60لو بعد ) المستحقة بالدفعة االستشاري بإيفاءصاحب العمؿ  أخؿ .ب
 تعرض لضائقة اقتصادية تمنعو مف االستمرار في تنفيذ العقد. أوأعسر صاحب العمؿ  جػ.

 
لو ختؿ  ستحقةالمتسديد الدفعة  أو المباشرة أمر إصداريطالب صاحب العمؿ  أف االستشاريفعندىا عمى 

ذا أعته)ب(   ةالفقر أو  )أ( بالفقرة المحددةمف انتياء المدد  أياـعشرة   أمر بإصدارلـ يقـ صاحب العمؿ  وا 
أو إذا اعسر صاحب العمؿ حسب  ىذه , أياـختؿ العشرة  لتستشاري المستحقة الدفعة دأو تسدي المباشرة

 اإلختؿ بالعقدتعويضو التعويض المناسب الناجـ عف ب وطمالعقد  إنياء لتستشاريفيحؽ  الفقرة )ج( أعته
 بموافقة الفريقيف إالالعقد  اوال يعاد العمؿ بيذمف قبؿ صاحب العمؿ 

 
 : مسؤوليات صاحب العمؿ -(15) المادة

ي أنو غير ممػـز بتقديػػـ أ إال,  االستشاري إلىتقديـ المتطمبات األولية والمعمومات والوثائؽ المتوفرة لديو  -1
, عمى أف تتضمف دعوة العطاء الحصوؿ عمييا بموجب العقد  االستشاري إلىمخططػػات أو وثائػػؽ يوكػػؿ 

 .بياف المعمومات و الوثائؽ المتوفرة لدى صاحب العمؿ 
 إلعدادمف مباشرة ميامو  االستشارييمكف  ؿأو بشكالمشروع بػكامؿ حدوده  موقع االستشاريتسميػـ  -2

 اميـ .التص أوالدراسات و/
في الحصوؿ  االستشاري و ليساعد االستشاري تسمية ميػنػدس بخبػرة منػاسبة يمثػػػمو لمتػنسػيػػؽ بػيػػنو وبيف -3

 عمى المعمومات المذكورة أعته .
ألي مف  واإلقامةالعمؿ  حأو تصاريلتسييؿ ميامو في الحصوؿ عمى تػصاريح الدخوؿ  االستشاريمساعدة  -4

 عقد استخداميـ ذلؾ .الذيف يتطمب  وموظفي
 .العقد  ابالدفعات المستحقة لو في المواعيد المحددة بموجب ىذ االستشاريموافاة  -5

 : مراحؿ ومدد العمؿ  -(16) المادة
/أ( 1الجدوؿ الزمني المبيف في الممحؽ رقـ ) بإتباعوصاحب العمؿ كؿ حسب مسؤولياتو   االستشارييمتـز  

المشمولة في  لألعماؿ اليندسيةؿ المنصوص عمييا بيذا الجدوؿ  لتقديـ الخدمات ليػذه الشروط ووفػقػػا" لممراح
عممًا أنو إذا قدـ االستشاري أعماؿ أي مرحمة مف المراحؿ بمستوى غير مناسب ووردت عمييا   العقد اىذ

تشاري حسب تعديتت ومتحظات جوىرية  فتعتبر الفترة التزمة لتعديؿ ىذه المتحظات مف المدة المقررة لتس
الجدوؿ الزمني وعميو تعويضيا في المراحؿ التحقة ويجوز لصاحب العمؿ إذا ارتمى أف تمؾ المتحظات ال تسمح 
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بالسير إلى المرحمة التالية أف يمنع االستشاري مف السير  بالمرحمة التالية   حتى يتـ إنجاز ىذه المتحظات 
/د( 7تعويضيا في المراحؿ التحقة وحسب ما ورد في المادة ) وتحتسب عمى االستشاري  غرامة تمخير إذا لـ يتـ

كما يجب عمى صاحب العمؿ تحديد المدة التي سيقـو ختليا بمراجعة أعماؿ المراحؿ المختمفة والتي يعتبر بعد  ,
  انقضائيا أف أعماؿ ىذه المراحؿ موافؽ عمييا إذا لـ يبمغ االستشاري بمتحظات صاحب العمؿ ختليا

 
 : األتعاببدؿ  -(17) ةالماد

العقد وذلؾ  افي ىذ الواردة األعماؿالتصاميـ وتحضير وثائؽ العطاء لجميع  أتعاببدؿ  االستشارييتقاضى   -أ 
 في الممحؽ رقـ )ا/ب( مف ىذه الشروط . المبينةبموجب النسب 

مف تاري  تسميـ شيادة الدفع  يوماً  (30)ختؿ المرحمية  االستشارييدفع استحقاقات  أفالعمؿ  يتعيف عمى صاحب -ب 
إلى  االستشارييومًا مف تاري  تسميميا بموجب شيادة دفع  يقدميا  (60)ختؿ فترة  النيائيةوفي حاؿ الدفعة 
ذا تمخر صاحب العمؿ عف صرؼ الدفعات المستحقة ختؿ الفترات المنوه عنيا في ىذه الفقرة ,  صاحب العمؿ وا 

عنيا وذلؾ عف جميع المبالغ غير المدفوعة اعتبارًا مف  القانونيةالفائدة  ياالستشار  إلىيدفع  أفيترتب عميو 
 انتياء الميمة المحددة لدفعيا .

 
 :تدريب موظفي صاحب العمؿ – (18)  المادة

لحاقيـيحؽ لصاحب العمؿ انتداب عدد مناسب مف مستخدميو   أعماؿلمتدريب عمى  االستشاريبجياز  وا 
 ميو بيف الطرفيف ويقـو صاحب العمؿ بدفع رواتبيـ ومستحقاتيـ.وفؽ برنامج يتفؽ ع الدراسات

 
 : و االستشاريتسوية الختفات بيف صاحب العمؿ  –( 19) المادة

 -:التاليةالعقد يتـ البت بو بمحد الطرؽ  اختؼ ينشم عف ىذ أوأي نزاع 
 -: الودية التسوية  -( 1 /19)

فعمى الفريؽ   الوديةفي تسوية الختؼ عف طريؽ التسوية  مف أي مف الفريقيف برغبتو إشعارصدر  إذا   -أ
بقبوؿ  اإلشعارموجو  إلىيرسؿ رده خطيا"  أف اإلشعار( يوما" مف تاري  تسممو 14اآلخر ختؿ مدة )

 رفضيا . أو الودية التسوية إلىالدعوة 
 .الودية التسوية إلىالدعوة قبوؿ عندما يوافؽ الفريؽ اآلخر عمى  الودية التسوية إجراءاتتبدأ  -ب 
ختؿ  اإلشعارالفريؽ الذي وجو  إلىلـ  يرسؿ أي رد  إذا أو,  الوديةالتسوية  اآلخررفض الفريؽ  إذا -جػ

كمف لـ يكف ,  الودية التسويةمف ىذه الفقرة , يعتبر طمب  ) أ ( ( يوما" المبينة في البند14مدة الػ )
 التحكيـ . اءاتإجر وألي مف الفريقيف في ىذه الحالة المباشرة في 

وفقا" لما يتفؽ  مف ذوي الخبرة في نفس مجاؿ أعماؿ ىذا العقد موفؽ واحد أو اكثر الوديةيتولى التسوية  -د
ذاعميو الفريقاف ,  الموفقيف يجوز ليما أف يتفقا عمى أف يقوـ شخص أو  أولـ يتفقا عمى اسـ الموفؽ  وا 

 مؤسسة بتعييف الموفؽ أو الموفقيف .
معمومات  يمزمو مفأف يطمب مف أي مف الفريقيف تقديـ ما  الوديةجميع مراحؿ التسوية  لمموفؽ في -ىػ

 إلى, وعمى الموفؽ أف يساعد الفريقيف في التوصؿ  أخرى أدلةومستندات ووثائؽ وأي  وأسبابووقائع 
والنزاىة  الموضوعية بمبادئتسوية الختؼ وديا" بمسموب يتسـ باالستقتؿ والحياد , واف يسترشد 

 والعدالة .
بما في ذلؾ اتفاؽ التسوية ,  الوديةالتسوية  بإجراءاتعمى الفريقيف والموفؽ االحتفاظ بسرية ما يتعمؽ  -و

 التنفيذ والتطبيؽ . ألغراضحيثما يكوف نشره ضروريا"  إال
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ويصبح اتفاؽ  االتفاؽ وتوقيعو بإعداداتفاؽ لتسوية الختؼ وديا" , فيقوما  إلىتوصؿ الفريقاف  إذا -ز
 0 بعد توقيعو مف الفريقيف ممزما" ليما الوديةالتسوية 

( يومػًا عمػى قبػوؿ الطػرفيف 30أو بمػرور ) بتوقيع الفريقيف عمى االتفاؽ , الودية التسوية إجراءات تنتيي  -ح 
تفػاؽ ( يومػا" مػف تػاري  اال 60بمرور)  أو لمسير بإجراءات لمتسوية الودية ولـ يتـ االتفاؽ عمى الموفؽ ,

خطػي يصػدر عػف الموفػؽ يبػيف  بإشػعاراتفػاؽ تسػويو أو  إلػىعمى الموفؽ أو تاري  تعيينو دوف التوصػؿ 
 أوخطػي يصػدر عػف الفػريقيف  بإشػعار, أو  الودية التسويةفيو انو ال يوجد ما يسوغ االستمرار في جيود 

وفػػي جميػػع الحػػاالت عمػػى  الوديػػة التسػػوية إجػػراءات بإنيػػاءالفريػػؽ اآلخػػر والػػى الموفػػؽ  إلػػى أحػػدىماعػػف 
قيامػو بعمػؿ  أثنػاءمػف وقػائع وبينػات فػي موضػوع الخػتؼ  إليػويقدـ تقريرا" بجميػع مػا توصػؿ  أفالموفؽ 

 الفريقيف مع محاضر جمسات التوفيؽ . إلىالموفؽ وتسميمو 
 أو ةميتحكي إجراءات أييباشر في اتخاذ  أف,  الودية التسوية إجراءات أثناءمف الفريقيف  أليال يجوز  -ط

 . قضائية
 

 تحكيػػػػػػـال –( 2/ 19)
تسوية  إلىالمجوء  يتـفعندئذ  أعته (1-19المادة ) ألحكاـتسوية ودية وفقا"  إلىفي حالة عدـ التوصؿ  

 الساري المفعوؿ. األردنيالختؼ بمسموب التحكيـ بموجب قانوف التحكيـ 
 

 -: تعديؿ التشريعات -(20)المادة 
 أي ضنتيجة لتعديؿ التشريعات أو لفر يترتب عميو دفعيا لخزينة الدولة  إضافيةمبالغ  أي لتستشارييدفع  -أ

 عروض المناقصات . إيداعضرائب جديدة بعد موعد  أورسوـ 
 أعتهبالفقرة )أ(  المذكورةمف الرسـو والضرائب  أيجرى تخفيض رسمي عمى  إذا أما -3

حسـ تمؾ التخفيضات  األوؿلمفريؽ  عروض المناقصات , فعندىا يحؽ إيداعبعد موعد 
 .االستشاريمف استحقاقات 

 
 : ةالعدلي اإلخطارات -(21) المادة

القانونية وتعتبر أي  أوالعقدية  يماحؽ مف حقوق  أيبيف الفريقيف لممارستيما  ةاالخطارات العدليال حاجة لتبادؿ 
اخطار عدلي في جميع  بمثابةبيذا العقد المثبت عمى عنوانو  اآلخرلمفريؽ فريؽ  أيمرسمة مف رسالة مسجمة 

 . األحواؿ
 : عامو أحكاـ -(22) المادة

المفعوؿ عند  الساريةااللتزاـ بمتطمبات الكودات   االستشاري أف يراعي أحكاـ التنظيـ لمنطقة المشروع وعمى   -أ  
  .وعخيص التزمة لممشر , و الحصوؿ عمى موافقة الجيات المعنية والترا بالعمؿ المباشرة

 تصاميـ المشروع. إعداديتقيػد ببرنامػج المتطمبػات والكمفة المقدرة عند  أف االستشاريعمى   -ب
 جميػع المخططات ووثائػؽ العطاء والمعمومات المتػعمقة بيذا المشروع ىي ممؾ  لصاحب العمؿ وال يحؽ إف -جػ

 صاحب العمؿ الخطية عمى ذلؾ بعد  موافقة  إال األشكاؿالتصرؼ بيػػا بػػمي شكػػؿ مف  لتستشاري
المخططات والوثائؽ  إعدادفي وثائؽ العطاء  سواء في مرحمة  أونػقص في المخططات  أواكتشػؼ أي خطػم  إذا  -د 

تصحيح الخطم أو استكماؿ النقص  بصورة عاجمة  االستشاريأو في مرحمة التنفيذ الفعمي لممشروع ,  فعمى 
 وبدوف مقابؿ .

 . الثانيةو/ أو    األولى المرحمةيػقوـ بعػرض عاـ لمدراسات في  أف ارياالستشيمتػـز   -ىػ
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 إعدادعنػد  المحمية ما أمكف الصناعيةالتقػيد بالنػص عمػى استػعماؿ المواد والمنتجات  االستشارييجػب عمػى   -و  
, و في  بؽ لممواصفاتالمنتجات بشكؿ مطا أووثائػؽ العطػاء في جمػيع الحاالت الػتي تتوفر فييا تمؾ المواد 

المشاريع التي تحتاج الستعماؿ مواد مستوردة فعمى صاحب العمؿ اخذ الموافقات المسبقة عمى استخداـ ىذه 
 . المواد و النص عمييا في وثائؽ العقد

د أو العقد جزءا" منو وال تؤخذ في االعتبار لدى تفسير شروط العق افي ىذ الواردةال تشكؿ العناويف  -العناويف : -ز
 مضمونيا .

 . القرينةالجمع والعكس بالعكس وفقا" لمقتضى  إلىتنصرؼ صيغة المفرد  -المفرد والجمع: -ح 
 النحو التالي :  ىالمختمفة عميصدر صاحب العمؿ موافقتو أو عدـ موافقتو عمى مراحؿ العمؿ  -ط

 الموافقة دوف أية شروط . -1
شريطة تنفيذ ىذه  التالية لممرحمةباالنتقاؿ  تشاريلتسبمتحظات تسمح  مقرونةموافقة مشروطة  -2

لحيف  المرحمةيتـ احتجاز نسبو مف مستحػقػات الػدفػعة ليذه  الحالةوفي ىذه  التالية المرحمةالمتحظات في 
عمى أف  المرحمةليػذه  المستحقة الدفعةمػف قيػمػة  %10نسػبتيا عػف تزيدال  المطموبةتنػفيذ المتحظات 

 المرحمة التي تمييا . أعماؿذه المحتجزات عند استكماؿ المتحظات ضمف يػتػـ دفع ى
 . ضتبرر الرفالتي  الكافية األسبابمع بياف  المرحمةعمى  الموافقةعدـ  -3

ضريبة المبيعات :  يجب أف يشمؿ السعر المقدـ عمى الضريبة العامة عمى المبيعات ولف يتـ إفراد بند خاص  -ي
 بالضريبة. 

( المتعمقة بالوضع المؤسسي ورؤساء 4, 3, 2,  1المحمي تعبئة الجداوؿ المرفقة ) االستشاريمف يطمب   -ؾ
االختصاص ومساعديػيـ وحجػـ االلتزاـ وكؿ مف ال يقـو بتعبئة ىذه الجداوؿ يكوف العرض المقدـ منو معرضا" 

 لمرفض .
 طمبت(. إف) الخاصةط تحدد شروط التمىيؿ والتقييـ الفني الخاصة بيذا المشروع بالشرو   -ؿ
يحؽ لصاحب العمؿ التمكد بالطريقة التي يراىا مناسبة مف صحة ودقة  المعمومات والوثائؽ المقدمة مف   -ـ

 .االستشاري
بما األردنييف نقابة الميندسيف  وزارة األشغاؿ العامة و اإلسكاف و االلتزاـ بالتعميمات الصادرة عف االستشاريعمى  -ف 

 والمعمارية والكيربائية والميكانيكية وختفيا  إلنشائيةا باألعماؿيتعمؽ 
المشرؼ وفقا" لما ورد في  المواد   أوتكوف المسؤولية المدنية والقانونية لمميندس المصمـ و/  -ص

العقد   ابغض النظر عف ما يرد في ىذ 1976( لسنة 43رقـ) األردني( مف القانوف المدني 790(,)789(,)788)
 الخصوص .بيذا 

مف قبؿ نقابة الميندسيف  العقدموضوع  عالخاصة بالمشرو يقـو بتصديؽ جميع المخططات  أفعمى االستشاري  -ع
 النقابية المترتبة عمى ىذا المشروع.  واف يقدـ لصاحب العمؿ ما يثبت قيامو بدفع الرسـو األردنييف

 : لممنوعةالدفعات ا -ؼ
( بمنو لـ يقـ بدفع أو يعد بدفع أي مف " الدفعات 6ممحؽ رقـ )وتعيد لمفريؽ األوؿ في ال االستشاريلقد صرح  -1

أو نيابًة عنو  االستشاريالممنوعة " سواء مباشرًة أو بالواسطة , وبغض النظر عما إذا كاف ذلؾ قد تـ مف قبؿ 
ألوؿ أو مف قبؿ استشارييو مف الباطف أو نيابًة عنيـ أو أي مف موظفييـ أو وكتئيـ أو ممثمييـ إلى الفريؽ ا

, ويشمؿ ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أي "موظؼ" بغض النظر عما إذا كاف يتصرؼ بصفة رسمية أـ ال , 
وذلؾ فيما يتعمؽ بالدعوة إلى تقديـ العروض الخاصة بتنفيذ ىذا العقد أو عممية المناقصة / المزاودة نفسيا أو 

 عقد أو مف أجؿ تنفيذه فعًت.أو المفاوضات التي تجري إلبراـ ال االستشارياإلحالة عمى 
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بمف ال يقـو بتقديـ أي دفعات ممنوعة أو أف يعد بتقديـ مثؿ ىذه الدفعات سواًء مباشرًة  االستشاريكما ويتعيد 
نفسو أو استشارييو مف الباطف أو أي مف موظفييـ أو  االستشاريأو بالواسطة وسواًء أكاف ذلؾ مف قبؿ 

 فيما يتعمؽ بتعديؿ ىذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه.  وكتئيـ أو ممثمييـ إلى أي "موظؼ"
( أف يتخذ أيًا مف اإلجراءات 1ؼ/يحؽ لمفريؽ األوؿ في حاؿ حدوث أي مخالفة أو إختؿ بمحكاـ الفقرة ) - 2

 التالية أو جميعيا وذلؾ بمحض حريتو واختياره:
 العقد. /أ( مف12أف ينيي ىذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )  -أ
بموجب ىذا العقد مبمغًا يساوي   )ضعفي( مبمغ الدفعات  لتستشاريأف يخصـ مف المبالغ المستحقة  -ب     

 الممنوعة.
بمف يدفع إلى الفريؽ األوؿ وعمى الفور مبمغػػًا يساوي )ضعفي( مبمغ الدفعات  االستشاريأف يطالب  -ج

و غير القابمة لمنقض عمى االستجابة الفورية بموجب ىذا البند بموافقت االستشاريالممنوعة ويقر 
( أدناه , يصرح الفريقاف بمف مجموع المبالغ التي يحؽ 4ؼ/مع مراعاة الفقرة ) لمثؿ ىذه المطالبة

( لف يتجاوز )ضعفي( مجموع مبالغ الدفعات 2ؼ/لمفريؽ األوؿ تقاضييا بموجب ىذه الفقرة )
 الممنوعة.

ميع االتفاقيات التي يبرميا مع االستشارييف مف الباطف أو المجيزيف عمى أف يضمف ج االستشارييوافؽ  - 3
( أعته ) عمى أف ال تقؿ 2ؼ/( و)1ؼ/, فيما يخص ىذا العقد موادًا مماثمة لتمؾ الواردة في الفقرات )

ىذه المواد في شدتيا عف نصوص الفقرتيف المشار إلييما ( , شريطة أف تنص ىذه المواد صراحة عمى 
األوؿ بتنفيذ أحكاـ ىذه المواد مباشرة بحؽ أي مف ىؤالء االستشارييف مف الباطف أو  حؽ الفريؽ

أف يزود الفريؽ األوؿ عمى الفور بنس  كاممة ومطابقة ألصؿ ىذه  االستشاريالمجيزيف. كما يتعيد 
 االتفاقيات بمجرد التوقيع عمييا وبما يثبت أنيا مشتممة عمى ىذه المواد.

أف يتذرع بمف نص المادة أعته يضفي صفة المشروعية عمى أي مف الدفعات  ال يجوز ألي شخص  -4
الممنوعة إذا كانت القوانيف واألنظمة النافذة تمنعيا , وأف حقوؽ الفريؽ األوؿ المنصوص عمييا في 

أو أي طرؼ  االستشاريالمادة  أعته  ىي باإلضافة إلى أي حقوؽ أخرى قد تترتب لمفريؽ األوؿ تجاه 
 وجب القوانيف واألنظمة النافذة في المممكة.آخر بم

 يبقى نص المادة أعته بجميع فقراتيا ساريًا ويتـ العمؿ بو حتى بعد إنياء ىذا العقد.  -5
 

 -:األخرى الدفعات  -س 
( المرفػػؽ بيػػذا العقػػد بجميػػع " الػػدفعات األخػػرى" والتػػي دفعيػػا أو تػػـ 5فػػي الممحػػؽ رقػػـ) االستشػػاريلقػػد صػػرح  -1

تقديـ وصفًا مفصًت ليذه الدفعات األخػرى وسػببيا سػواء  االستشاريعمى دفعيا إلى " اآلخريف ", وعمى االتفاؽ 
تـ دفعيا أو كانػت سػتدفع بشػكؿ مباشػر أو غيػر مباشػر مػف قبمػو أو نيابػة عنػو , أو مػف قبػؿ استشػارييو مػف 

ا يتعمػػؽ بالػػدعوة إلػػى تقػػديـ البػػاطف أو نيابػػة عػػنيـ أو أي مػػف مػػوظفييـ أو وكتئيػػـ أو ممثمػػييـ , وذلػػؾ فيمػػ
أو  االستشػػػاريالعػػروض الخاصػػة بتنفيػػذ ىػػذا العقػػد أو عمميػػػة المناقصػػة / المػػزاودة نفسػػيا أو اإلحالػػة عمػػى 

 المفاوضات التي تجري إلبراـ العقد أو مف أجؿ تنفيذه فعًت.
ي دفعات أخرى بمػا فػي بمف يقدـ تصريحًا خطيًا إلى الفريؽ األوؿ عمى الفور عف وجود أ االستشاريكما يتعيد 

ذلؾ عمػى سػبيؿ المثػاؿ وصػفًا مفصػًت لسػبب ىػذه الػدفعات األخػرى وذلػؾ بتػاري  قيامػو بالػدفع أو تػاري  إلزامػو 
 0 بالدفع أييما يحدث

( مف ىذه المػادة أف يتخػذ أيػًا مػف 1س/يحؽ لمفريؽ األوؿ في حاؿ حدوث أي مخالفة أو إختؿ بمحكاـ الفقرة ) -2
 أو جميعيا وذلؾ بمحض حريتو واختياره: اإلجراءات التالية
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 /أ( مف العقد.12أف ينيي ىذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ) -أ 
بموجػػب ىػػذا العقػػد مبمغػػًا يسػػاوي )ضػػعفي( مبمػػغ الػػدفعات  لتستشػػاريأف يخصػػـ مػػف المبػػالغ المسػػتحقة  -ب

 الممنوعة.
) ضػػعفي( مبمػػغ الػػدفعات  مبمغػػًا يسػػاوي بػػمف يػػدفع إلػػى الفريػػؽ األوؿ وعمػػى الفػػور االستشػػاريأف يطالػػب  -ج

األخرى ويقر االستشاري بموجب ىذا البند بموافقتو غير القابمة لمنقض عمى االسػتجابة الفوريػة لمثػؿ ىػذه 
( أدنػاه , يصػػرح الفريقػاف بػمف مجمػػوع المبػالغ التػػي يحػؽ لمفريػػؽ األوؿ 4س/المطالبػة.مع مراعػاة الفقػػرة )
 لف يتجاوز ) ضعفي( مجموع مبالغ الدفعات األخرى.( 2س/تقاضييا بموجب ىذه الفقرة )

عمى أف يضمف جميػع االتفاقيػات التػي يبرميػا مػع االستشػارييف مػف البػاطف أو المجيػزيف ,  االستشارييوافؽ  -3
( أعػػته  )عمػػى أف ال تقػػؿ ىػػذه 2س/( و)1س/فيمػا يخػػص ىػػذا العقػػد مػوادًا مماثمػػة لتمػػؾ الػػواردة فػػي الفقػرات )

عػػف نصػػوص الفقػػرتيف المشػػار إلييمػػا ( , شػػريطة أف تػػنص ىػػذه المػػواد صػػراحة عمػػى حػػؽ المػػواد فػػي شػػدتيا 
الفريؽ األوؿ بتنفيذ أحكاـ ىذه المواد مباشرة بحؽ أي مف ىؤالء االستشارييف مػف البػاطف أو المجيػزيف . كمػا 

ت بمجػػرد التوقيػع أف يزود الفريؽ األوؿ عمى الفور بنس  كاممة ومطابقة ألصؿ ىذه االتفاقيا االستشارييتعيد 
 عمييا وبما يثبت أنيا مشتممة عمى ىذه المواد.

ال يجوز ألي شخص أف يتذرع بمف نص المػادة أعػته يضػفي صػفة المشػروعية عمػى أي مػف الػدفعات األخػرى  -4
إذا كانت القوانيف واألنظمة النافذة تمنعيػا , وأف حقػوؽ الفريػؽ األوؿ المنصػوص عمييػا فػي المػادة أعػته ىػي 

أو أي طػػرؼ آخػػر بموجػػب القػػوانيف  االستشػػاريضػػافة إلػػى أي حقػػوؽ أخػػرى قػػد تترتػػب لمفريػػؽ األوؿ تجػػاه باإل
 واألنظمة النافذة في المممكة.

 يبقى نص المادة أعته بجميع فقراتيا ساريًا ويتـ العمؿ بو حتى بعد إنياء ىذا العقد. -5
 

 :  المخالصة إقرار –( 23) المادة
كشؼ الدفعة  أفيثبت فيو  مخالصة إقراريعطي صاحب العمؿ  أفمو لكشؼ الدفعة النيائية حاؿ تقدي االستشاريعمى 

ال يسري مفعوؿ  أفالنيائية يشكؿ التسوية الكاممة والنيائية لجميع المبالغ المستحقة لو بموجب العقد , ويشترط 
 . لممبالغ المستحقة لو بموجب ىذه الدفعة االستشاريبعد قبض  إال المخالصة إقرار
 

 : اإلشعارات –( 24) المادة
صاحب  إلى بإبتغيا االستشاريوتمؾ التي يقـو  االستشاري إلىوالمػراستت التي يصدرىا صاحب العمؿ  اإلشعاراتتبمغ 

أي  إلى بإرساليا أولدى المكتب الرئيسي لكؿ فريؽ منيما ,  بإيداعيا أوبالبريد المسجؿ  إماالعقد  ألحكاـالعمؿ وفقا 
 يعينو كؿ فريؽ ليػذه الغاية ويتـ تحديده تاليا عنواف آخر

 عنواف صاحب العمػػؿ : ......................................................................
 : ..................................................................... االستشاريعنواف           
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 (2019/ 58 رقـ )المركزي  عطػاءع: الالموضو 
 الدراسات والتصاميـ ووثائؽ عطاء التنفيذبإعداد الخاص 

  مدارس جديدة و/أو إضافات غرؼ صفية وتقنيات تربوية لمدارس قائمةالنشاء 
 لـــــــــــواء الـــــــــرصــــــــيفة ي ــــــــــــف

 
     

 /أ (1 لحق رقم ) 
 المشروع الواحد ؿ الدراسات والمدد المحدده النجازالجدوؿ الزمني لمراح

 

   

كحد اقصىسيتـ اصدار امر مباشرة منفصؿ لكؿ مشروع وبفارؽ زمني مدتو اسبوع تقويمي 

 المرحمو البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف يـو تقويمي

االستطتعية  تبدأ مف تاري  أمر المباشره بالعمؿ ولغاية انجاز المطموب في المرحمو االولى. - يـو( 10)
 صاحب العمؿ. مراجعة وتقييـ اعماؿ المرحمو األولى مف قبؿ - اياـ( 5) االولىو 

 يوماً  (25)
 

 إجراءوتشمؿ  االولى المرحمة أعماؿعمى  الخطيةتبدأ مف تاري  موافقة صاحب العمؿ  -
وتقديـ مخططات انشائية االولى التعديتت التي يطمبيا صاحب العمؿ عمى المرحمو 

ة مف مسودة الوثائؽ النيائي ( نس 3)وتقديـ  وكيروميكانيكية وكافة التفاصيؿ التزمة
(Draft-Final) 

 الثانية
 

 مراجعة مسودة الوثائؽ النيائية مف قبؿ صاحب العمؿ - أياـ( 5)

 الثالثة . تقديـ كافة وثائؽ العطاء وبالنس  المطموبة - اياـ (5)
 الختصو مدة العمؿ لتستشاري.  - يوماً  (40)

  مدة المراجعة لصاحب العمؿ. - يوما( 10)

  .الواحدلممشروع  مو مراجعات صاحب العمؿشام اقيةاالتفمدة  - يوماً  (50)
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 ( لواء الرصيفت) 

 (2019/ 58 رقـ )المركزي  عطػاءالموضوع: ال
 الدراسات والتصاميـ ووثائؽ عطاء التنفيذبإعداد الخاص 

  ؼ صفية وتقنيات تربوية لمدارس قائمةر .مدارس جديدة و/أو إضافات غالنشاء 
  لـــــــــواء الـــــــــرصـــــــيـــــــــــــــفــــــــــــةي ــــــــــــف

 
 

 

  لكؿ مشروع بدالت األتعاب -أ
عمما اف بدالت االتعاب  وفقًا لما يميلكؿ مشروع عمى حدا  تدفع بدالت أتعاب التصاميـ و تحضير وثائؽ العطاء

 : تـ صرفيا ستكوف لتعماؿ المنجزة فعمياً التي سي
 األولى.و االستطتعية المرحمة ( مف قيمة العطاء بعد قبوؿ أعماؿ %  30)   .1

 مف قبؿ صاحب العمؿ . الثانيةالمرحمة  أعماؿمف قيمة العطاء تدفع بعد قبوؿ  (%  45)   .2
وقبوليا مف  المطموبة باألعدادلنيائي  لمعطاء ا مف قيمة العطاء تدفع بعد تقديـ الوثائؽ والمخططات والتقرير (% 23)  .3

يقدـ االستشاري شيادة مف نقابة الميندسيف تثبت تسديده لمرسـو النقابية المترتبة عمى ىذا  أف صاحب العمؿ شريطة
 العطاء .

لكافة و  اسبػػػؽ أييمابعد مرور ثتثة اشير عمى تقديـ جميع وثائؽ العطاء  أو التنفيذ بعػد طػرح عطػػاء ( 2% ) .4
 . المشاريع

 
% مف قيمة العطاء وذلؾ لمعطاءات التي تزيد قيمتيا عف 10تعادؿ لتستشاري يقـو صاحب العمؿ بدفع سمفة  –ب 

 -التالية : باإلجراءات االستشاريدينار , شريطة قياـ  ألؼخمسيف 
 . والجامعةدفع رسوـ الطوابع  -1
 . األداءتقديـ كفالة حسف   -2
 . أعته(2, 1المنصوص عمييا في البنود ) اإلجراءاتروع بعد استكماؿ توقيع العقد الخاص بالمش  -3
 تقديـ طمب السمفة .  -4
 تقديـ كفالة السمفة حسب نموذج الكفالة المرفؽ .  -5

 
   -عمى النحو التالي : االستشارييتـ استرداد السمفة مف  -ج       

وفػي حػاؿ عػدـ الػتمكف مػف اسػترداد  االستشػاري ,  التػي يقػدمياعمى أقسػاط متسػاوية مػف دفعػات المراحػؿ تسدد السمفة   
 السمفة ألي سبب كاف قبؿ انتياء مدة العطاء ,  فيتـ استردادىا مف كفالة السمفة. قيمة
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 نموذج كفالة السمفة 
 

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

 ………………….: ……………………………………االستشاريبمف مصرفنا يكفؿ  أعتمكـيسرنا 
 

…………………………………….……………………………………………………………… 
 …………………………………………فقط  أردنيابمبػػمغ:  )                              ( دينارًا 

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

 ………………………………………………………وذلؾ مقابؿ كفالة سمفة بخصوص العطاء رقـ : 
 

 : …………………………………………………………………………………الخاص بمشروع 
 بسداد السمفة حسب شروط العطاء . االستشاريلتمميف قياـ 

 
طمب خطي منكـ , وذلؾ بصرؼ النظر عف أي  أوؿالرصيد المستحؽ منو عند  أو أعتهوأننا نتعيد بمف ندفع لكـ المبمغ المذكور 

 .االستشاريتحفظ يبديو  أواعتراض 
 

دفعات السمفة , ويتـ تمديدىا تمقائيًا لحيف  ألقساط االستشارية المفعوؿ مف تاري  صدورىا ولحيف سداد وتبقى ىذه الكفالة ساري
 سداد السمفة بالكامؿ .

 
 

 …………..………............…توقيػع الكفيؿ/ مصرؼ:        
 ………………………………المفوض :                                                  

 ………………..................التاري  :                                                   
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 (2رقـ ) العقدممحؽ 
 مراحؿ الدراسات والتصميـ أثناء االستشاريواجبات 

جميع  فيبيا  المتعمقة اليندسيةيقـو بإعداد الدراسات والتصاميـ وتقديـ الخدمات  أف االستشارييتعيف عمى  : أوال
 التالي :عمى النحو ؿ مشروع ولكالمراحؿ 

  –المرحمو االولى 
الحصوؿ عمى المعمومات التزمو العداد الدراسات والتصاميـ مف جميع الجيات المعنيو مف مسؤولية االستشاري  - أ

الخاصة بقطع االراضي والحصوؿ عمى أحكاـ مف حيث تثبيت حدود االرض والحصوؿ عمى الوثائؽ الرسمية  بالموضوع
ما يمـز التماـ العمؿ األساسية المتعمقة بالخدمات والبنية التحتية وكؿ ة بمنطقة المشروع والمعمومات التنظيـ الخاص
  .حسب األصوؿ

صر المكونو لممشروع ايشمؿ برنامجا متكامت يتضمف الخدمات التزمو لمعن نس ( 3) اعداد )تقرير تصورى(-ث     
  -ويحتوى عمى ما يمى:

 وعناصره وعتقاتو الوظيفيووصؼ موجز لطبيعة المشروع  -1
 .تقرير المساحات التزمو لكؿ عنصر والمساحو الكميو -2
 (.2عدد )  zoningوالتوزيعات الوظيفية الرئيسية  لممشروعموضحة الكتؿ الرئيسية   conceptفكرة معمارية  -3
  . المختمفةمخطط ىيكمى يبيف عناصر المشروع وتقديـ عداد إ -4
سـ( مع تثبيت زوايػا الحػدود  50ي لموقع المشروع بفترة كونتورية ال تتجاوز )المخطط الطبوغراف عداد وتقديـإ -5

  0المرجع بكتؿ خرسانية ثابتة وبياف مناسيب الطرؽ المحيطة بالموقع  نقاطو 
وتقػديـ مخطػط الرفػع المسػاحي عمػى نسػخة  في الموقع العػاـ( grid 5m)إعداد وتقديـ مخطط يوضح الشبكية  -6

 .  التدقيؽلغايات  (C.D) الكترونية
( تػاري   63/1/54256) معػالي وزيػر االشػغاؿ العامػة واالسػػػكاف الػػػػػػوارد بموجػػب كتػػابو رقػػـ بتعميـ االلتزاـ -7

 وكمايمي : 2/12/2014
ارفاؽ ما يؤكد قيامكـ بالمتابعػة الفعميػة والحقيقيػة والحضػور الميػداني كػؿ مػف اعمػاؿ الخػدمات اليندسػية  -1

لضماف القياـ بتمؾ االعماؿ وفقًا لممتطمبات اليندسية والكػودات واصػوؿ مزاولػة وخدمات استطتع الموقع 
 المينة .

  يتحمؿ االستشاري مسؤولية اية اخطاء بالمعمومات المساحية او فحوصات التربة. -2
 (ـ )لغايات التمىيؿ أو التراخيص أو التوسعة أو ما يمز  ( لياasbuiltدراسة المباني القائمة وتقديـ مخططات ) -8
 دراسة االنظمة الكيروميكانيكية الخاصة بالمباني القائمة وربطيا مع االنظمة في االضافات. -9

تقػػديـ وصػػػؼ لألنظمػػػو االنشػػػائيو والكيروميكانيكيػػو المنػػػوى تفصػػػيميا فػػػى المراحػػؿ التحقػػػو والمػػػواد المقتػػػرح  -10
 استعماليا فى البناء

لميػاة , الصػرؼ الصػحي , تصػريؼ ميػاه األمطػار , الخاصة بالبنية التحتية مثؿ توزيع ا تقديـ وصؼ لألنظمو -11
 وأي أنضمو أخرى بحاجة إلييا شبكات تزويد بالكيرباء واالتصاالت, 

وتقػديـ تقريػر فحػص التربػة موقعػًا  واجػراء الفحوصػات والفحص االنشػائي عمؿ برنامج الجراء فحوصات التربو -12
 .المعنية مف االستشاري وكؿ مف مندوب مديرية االبنية ومديرية التربية

 0نس ( 3)شامًت الكمفة التقديريةتقديـ تقرير المرحمو  -13
تقديـ صػور فوتوغرافيػة لكافػة العناصػر فػي الموقػع )أشػجار, أعمػدة كيربػاء, حفػر تجميعيػة , أسػوار , مبػاني  -14

 قائمة , عبارة مياة, قناة تصريؼ ... (.
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 دراسة بيئية لموقع المشاريع. -15
  المالػؾ عمػ بالتنسػيؽبات خاصو ولـ ترد ضمف الواجبات فعمى صاحب العمػؿ و اذا تطمبت ظروؼ العمؿ متطم–متحظة 

بما فى ذلؾ نوع المخططات والدراسات المطموبو واضافتيا الى واجبػات  يىذه المتطمبات وواجبات االستشار  تحديد
 االستشارى.
 - نية المرحمو الثا

 االولىاعماؿ المرحمو اجراء التعديتت التى يطمبيا صاحب العمؿ عمى   -            
) موقع عاـ بمقياس رسـ مناسب,مساقط  لممبانى المعماريةالمخططات وتقديـ اعداد  -

,كافة التفاصيؿ المعمارية التزمة لممشروع  أفقية,مقاطع,واجيات,تفاصيؿ معمارية لممقاطع الرئيسية
 0( نس  3) 1/100سػػػـ أعماؿ التصميـ الداخمي والتمثيث بمقياس ر ولكافة   (ولكافة اعماؿ المشروع

مع االلتزاـ بتقديـ كافة التفاصيؿ نيكية تقديـ المخططات  التفصيمية االنشائية  والكيربائية والميكا  -
 )نسختاف( 1/100بمقياس رسػػػػـ التزمة ولكافة االختصاصات 

تصريؼ المخططات التفصيمية الخاصة بالبنية التحتية مثؿ توزيع المياة , الصرؼ الصحي , تقديـ   -
 مو أخرى بحاجة إلييا .ظمياه األمطار , وأي أن

اإلنشائية والكيروميكانيكية والمخططات المعمارية ) يقـو المستشار بتقديـ نسختيف مف المخططات  -
الى  (وكافة التفاصيؿ التزمة موقع عاـ,مساقط أفقية,مقاطع,واجيات,تفاصيؿ معمارية لممقاطع الرئيسية

ليتـ اعتمادىا والتمكد مف مطابقتيا  مف أجؿ الحصوؿ عمى الموافقة المبدئية عاـمديرية الدفاع المدنى ال
 لمتطمباتيـ أصوليا.

الترخيص مف يقـو المستشار بمراجعة الجيات التنظيمية والحصوؿ عمى الموافقات المبدئية عمى  -
 الجيات المعنية ) أمانة عماف , البمدية ( .

ووثائؽ العطاء  والمواصفات ائيو لجميع االعماؿ وجداوؿ الكمياتالدراسات والتصاميـ الني وتقديـ انجاز -
بما في ذلؾ تقديـ مذكرة الحسابات  الممحؽ ااالخرى المطموبو وحسب التفاصيؿ المبينو الحقا فى ىذ

ىذه المرحمو لممراجعو مف قبؿ صاحب العمؿ  أعماؿتقديـ التفصيمية لبنود كميات العطاء وبحيث يتـ 
 0نس ( 3)واقرارىا

 (Draft Finalمف مسودة الوثائؽ النيائيو )(نس  3)تقديـ  -
مف تاري  تقديميا يوـ ( 3يقـو صاحب العمؿ بتدقيؽ مسودة وثائؽ العطاء النيائيو ختؿ مدة أقصاىا )  -

 خطيا بمتحظاتو حوليا. االستشاريوابتغ 
 :الثالثة المرحمو 
 -:التاليةباالعداد  ولكؿ مشروع نيائىمع التقرير الالنيائية مرحمة تسميـ كافة وثائؽ العطاء  
 ( نسخو مف دفاتر الشروط والمواصفات وجداوؿ الكميات20)-1
 بالحجـ العادىبما فييا التفاصيؿ المعمارية ( نسخو مف كافة المخططات 20)-2
 (A3مف التفاصيؿ المعماريو الخاصو بالمشروع بحجـ ) س ( ن5)-3
 ( نس  مصغره مف المخططات5)-4
 .افو االصميو لممخططاتالشفالنسخو -5
 .نسخو مسعره مف جداوؿ الكميات -6
 لمتنفيذ.تضمنا المساحات النيائية لممشروع والكمفة التقديرية م التقرير النيائى ليذه المرحمو-7
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 األعماؿلكافة  (Flash Memory ونسخة عمى ) (C.D.االلكترونيو )( نس  مف األقراص 5تقديـ ) -8
بحيث تتناسب مع ,   word)( ,جداوؿ كميات ) اكسيؿ(,مواصفات,شروط ) PDF,دالمطموبة)مخططات )اوتوكا

كؿ نسخة في عمبة صمبة و مطبوع عمى الغتؼ :المحتويات و لدى صاحب العمؿ. المعتمدةوالبرامج  األجيزة
font .المغة المستخدمة 

اسب او اكثر وبحيث يضـ بحجـ لوحة من حد المشاريع باالتفاؽ مع الميندس المتابعال (Poster)تقديـ  -9
 مايمي :

المموؿ, المالؾ , الفكرة , المساحات , الوصؼ ,  المعمومات الرئيسية الخاصة بالمشروع مف حيث ) -أ
 صاحب العمؿ , االستشاري المصمـ ...وغيرىا (.

 منظور لمواجيات الرئيسية والمداخؿ . -ب
 منظور داخمي لفراغ ميـ في المشروع . -ج 
 و / او مقاطع لتوضيح فكرة المشروع . مساقط افقية -د
الطباعة والتقديـ ندس المتابع المسبقة قبؿ المساقط الرئيسية والواجيات الرئيسية وبحيث يتـ اخذ موافقة المي -ىػ

 (.C.D)وعمى اف يتـ تسميميا مطبوعة عمى ورؽ مقوى ونسخة الكترونية 
وكذلؾ الجيات المعنية المدني و  المديرية العامة لمدفاعييف و مصدقة ومختومة مف نقابة الميندسيف االردن(نس   6 )-10

واف رسـو التصديؽ مف   (C.D)لتمؾ المخططات المصدقة عمى قرص الكتروني   (scanner)تقديـ صورة الكترونية 
ضمف اعماؿ العطاء موضوع البحث. مع تزويد الوزارة برقـ المعاممة الخاصة بالمشروع لدى نقابة الميندسيف 

 .دنييف والمديرية العامة لمدفاع المدني االر 
  (scanner)وكذلؾ تقديـ صورة الكترونية االردنييف  ( نس  مف تقرير فحص التربة مصدقة مف نقابة الميندسيف5)-11

  .   (C.D)لتمؾ النسخة المصدقة عمى قرص الكتروني 
يص وفؽ االنظمة المتبعة ألحكاـ التنظيـ عمى الموافقة المبدئية لمتراخيكوف مف مسؤولية االستشارى الحصوؿ  -12

استكماؿ معاممة  عندويكوف مف مسؤولية االستشاري تعديؿ اي مخالفة عمى المخططات وعمى نفقتو الخاصو 
وتقديـ صورة عف تمؾ الموافقة المبدئية بموجب كتاب مخاطبة  الترخيصاو عند اجراءات  الترخيص مف قبؿ المالؾ

 .رسمي
عمى أف يتـ وضعيا عمى لوحة ضمف المخططات اليندسية  مي حديثة لمموقع وسند تسجيؿمخططات اراضي وتنظي -13

 .لممشاريع
 .نقابة الميندسيف االردنييف مف االستشاري و ( نسخة مف تقرير الفحص االنشائي مصدؽ 3عدد) -14

 ثانيًا : االعتبارات العامو عند اعداد الدراسات والتصميـ :
 والرأسية منسوبة لجميع عناصر المشروع . األفقيةالتوسع  تإمكانابياف  االستشاريعمى   - 1
اعداد التصاميـ بحيث تعكس التقاليد والبيئة المحمية مع االخذ بعيف االعتبار سيولة صيانة  االستشاريعمى  - 2

 العناصر وتشغيميا بمقؿ كمفة ممكنة .
أخذ موافقة السمطات التنظيمية عمى مواد البناء مراعاة الناحية الجمالية واالقتصادية لممباني و  االستشاريعمى   -3

 المراد استعماليا .
عمى االستشاري مراعاة متءمة المساحات لطبيعة استخداـ الفراغات الداخمية مع مراعاة توحيد المساحات  -4

 المقترحة باالستناد الى اسس تصميـ واضحة.
 رش الداخمي .مراعاة متءمة المساحات لتثاث والف االستشاريعمى   -ػ 5
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تكوف المواصفات ودساتير البناء المعتمده في التصاميـ ما ىو مقػرر في المممكة اال في الحاالت الخاصة حيث   -6
 يتطمب ذلؾ الحصوؿ عمى موافقة مسبقةعمييا مف قبؿ  صاحب العمؿ 

 ة عمػى األستشاري تبويػب جداوؿ الكميات لممػشروع بحيث تكوف مفصمة باالبواب التالي  -7
 -:) مع االسترشاد بجدوؿ الكميات النموذجي الصادر عف وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف(عمى االقؿ 

 -: تشكم منفصمنكم انمشروع    -8

 مجموع االعماؿ تحت منسوب البتط . .أ
 مجموع االعماؿ فوؽ منسوب البتط .  .ب

 ج. اعماؿ القصارة 
 د. اعماؿ البتط واالرضيات 

 وفواصؿ التمدد وتصريؼ مياه المطر  ىػ. اعماؿ عزؿ السطح
 اعماؿ المنجور  . و
 . االعماؿ المعدنيو ز
 اعماؿ الدىافح.
 . االعماؿ الصحية ط
 . االعماؿ الكيربائيو ي
 واالعماؿ الميكاف و التدفئة . أعماؿ التكييؼؾ

 -: نهمشروعاالعمال انخارجيه  -9

 أ. االعماؿ التمييدية لمموقع  .
 اف لزمتاالستناديو ب. اعماؿ االسوار والجدراف 

 والمتعب ج .اعماؿ الساحات
 د. أعماؿ الزراعة وتنسيؽ الموقع.

 .  اعماؿ الميكانيؾ والصرؼ الصحيىػ
 اف لزمت . اعماؿ الحفرة االمتصاصيوو
 . اعماؿ الكيرباء واالنارة الخارجيوز

 .و المخارج ح. أعماؿ المداخؿ
المعمارية والمدنية والكيربائية لمتعمقة بتصميـ المشروع لتعماؿ لحسابية اتقديـ الدراسات والمذكرات ا االستشاريعمى   -10 

 والميكانيكية والتصريؼ وأية اعماؿ اخرى.   
اعػداد مػواصفات وتصػػاميـ اعمػاؿ الساحػػات واالضاءة والزراعة لتعماؿ الخارجية , ومف ضمنيا  االستشاريعمػى   -11

 واجراء أي تنسيؽ الـز مع الدوائر المعنية .والمناطؽ الخضراء ارجيا ومخ حركة لمساحات ومداخمياالدراسة 
 )اذا كمػفو صاحػب العػمؿ( باالشػتراؾ فػي دراسػة وتقػييـ عروض المناقصيف مف المقاوليف . االستشارييقوـ   -12
 تكوف جميع االقيسة عمى المخططات بالنظاـ المتري .  - 13
%( مف الكمفة التقديرية لغايات ايصاؿ الخدمات 5وثائؽ عطاءات التنفيذ بنسبة )يتـ تخصيص مبمغ احتياطي ضمف  – 14

المصمـ تحديد كمفة ايصاؿ  يختؿ التنفيذ وتكوف مسؤولية االستشار  مموقع او اية متطمبات اضافية تطرأالتزمة ل
 الخدمات وعكس الكمفة عمى المبمغ االحتياطي

يتـ عرض النتائج االولية مف قبؿ المستشار وبحضور مساحي الوزارة لمتدقيؽ وذلؾ بعد استكماؿ الرفع المساحي والشبكية  –15
 باجتماع يعقد في حينو وبحضور مندوبي الوزارات المعنية.
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 عند الطمب.يتـ تقديـ عرض مف قبؿ المستشار المصمـ لممرحمة االولية والنيائية لممشاريع عمى لجنة فنية معنية   –16
ستشاري رئيسية في إعداد الكميات والمواصفات ومراجعتيا وتمكيدىا في المراحؿ النيائية بحيث تكوف تكوف مسؤولية اال  -17

 متطابقة مع المخططات التصميمية وتوصيات تقارير فحص التربة.
%( 10بحاؿ تحققت كميات إضافية ناتجة عف تنفيذ المخططات ومخالفة لجداوؿ الكميات وزادت نسبة ىذه الكميات عف ) -18

ف القيمة الواردة في الوثائؽ ودوف وجود مبررات لتعماؿ غير المنظورة وخاصة لكميات اعماؿ اسفؿ منسوب البتط م
يتـ تغريـ االستشاري وس دائرة العطاءات الحكوميةاري لدى سوؼ ينعكس سمبا عمى االستشاري مف حيث تمىيؿ االستش

 .المبالغ المترتبة نتيجة االوامر التغييرية
إذا تطمب العمؿ التوسعة مف مسؤولية االستشاري عمؿ فحص انشائي لجميع العناصر االنشائية لممبنى القائـ يكوف  -19

 انشائيةومخططات وتقديـ تقرير فني ابؽ االضافية و متمكد مف ستمتيا وقدرتيا عمى تحمؿ الطالعمودية لممشروع القائـ ل
كاف عميو سابقًا وتقديـ تقرير بذلؾ مصدؽ مف مندوب مديرية  وتكوف مف مسؤولياتو ايضًا التمكد مف اعادة الوضع كما

 -: ما يمي توضح االبنية ومديرية التربية المعنية 
مع توضيح طرؽ لممبنى القائـ( )عدد الطوبؽ الممكف اضافتيا مدى تحمؿ المبنى لمتوسعة الرأسية المطموبة   -

 لمخططات والتفاصيؿ االنشائية الخاصة بذلؾ.مع ضرورة تقديـ ا التدعيـ لمعناصر االنشائية إف لـز االمر

 النظاـ االنشائي واتجاىات التحميؿ في المبنى القائـ.  -

اعتمادىا دراسة خطوات الدراسة االنشائية و ( عروض مف شركات متخصصة بالفحص اإلنشائي ل3تقديـ )  -
 أصوليا مف قبؿ صاحب العمؿ.

الصادرة عف وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف ومجمس البناء الوطني الرجوع الى الكودات والمواصفات واالدلة االرشادية  -20
ومؤسسة المواصفات والمقاييس االردنية كافة في اعداد الدراسات والتصاميـ ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر 

واصفات الخاصة والم  موفرة لمطاقة( وغيرىا مف الكودات)كودة الطاقة الشمسية( و) كودة االبنية الالكودات المستحدثة 
 باالنظمة المستخدمة في المشاريع.

 : تفاصيؿ المخططات المطموبة ثالثًا :
 باألعماؿمراعاة توفير كافة المتطمبات الواردة في التعميمات الصادرة عف نقابة الميندسيف فيما يتعمؽ  االستشاريعمى 

 عمى اف تشتمؿ االمور الواردة ادناه : والمعمارية والكيربائية والصحية واعماؿ التدفئة والتكييؼ اإلنشائية
 : االعماؿ المعمارية  -أ 

وفي حالة كبر مساحة الموقع يقدـ موقع عاـ اضافي شامؿ  1/200مخطػط الموقػػع العػاـ بمقػياس رسـ :  .1
 او ما يناسب الموقع. 1/500بمقياس 

 100:  1مسطحات معمارية بمقياس رسـ  .2
 100:  1واجيات معمارية بمقياس رسـ  .3
 .   100:  1مقاطع معمارية بمقياس رسـ  .4
 50: 1,  20:  1,  10:  1,  5:  1التفاصيؿ المعمارية التزمة بمقياس رسـ  .5
 0مخططات وضع األثاث الثابت والمتحرؾ وبياف تفاصيؿ األثاث الثابت  .6
 . جداوؿ التشطيبات .7

 مخططات لموحات االرشادية لمرافؽ المبنى . .8

 سيؽ الموقع والساحات وأعماؿ الزراعة.المخططات التفصيمية العماؿ تن .9
 إعداد دليؿ لممخططات موضحًا عميو داللة كؿ رمز. .10
 أي مخططات أو تفاصيؿ أخرى الزمة. .11
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 التزمة ألعماؿ العزؿ الصوتي إذا لـز . التفاصيؿتقديـ  .12
  1/200مخطط طبوغرافي لمموقع العاـ بمقياس رسـ  .13
 1/100شبكية لمموقع العاـ بمقياس رسـ  .14
 موقع )سند تسجيؿ,مخططاراضي وتنظيمي,مخطط موقع وترسيـ (.وثائؽ ال .15
 خطة لونية لممشروع لمعناصر الداخمية والخارجية. .16
 مخططات لموحات االرشادية الداخمية واالرمات المطموبة لممشروع. .17

  : اإلنشائيةاالعماؿ   -ب 
التػي يكمؼ بيا استشاري لـز  إف ئياإلنشاوالفحص عمى فحػوص تحريػات التربػة واستطػتع الموقػع  اإلشراؼ  - 1

 التربة ودراسة التقرير وتقييمو .
الذي تـ اعتماده في التصميـ والمذكرة ( CDوبنسخة اؿ )عمده وتفاصيميا االنشائية ألوا األساساتمخططات   - 2

حوؿ كودة اإلنشائية مع االلتزاـ بالكودات المعتمدة لدى وزارة االشغاؿ العامة وتعميمات نقابة الميندسيف 
 الزالزؿ.

 مخططات عقدات الطوابؽ واالدراج والجسور وفواصؿ التمدد وتفاصيميا االنشائية.  - 3
 .(مخططات التفاصيؿ االنشائية لتعماؿ الخارجية )جدراف استنادية واسوار وخزانات وغيرىا  - 4
  اعداد دليؿ لممخططات موضحًا عميو داللة كؿ رمز .  - 5
 الخاصة بالفحص االنشائي لممبنى القائـ.المخططات والتفاصيؿ االنشائية ير و التقر تقديـ      - 6
 أي مخططات وتفاصيؿ اخرى الزمو.  - 7

 : االعماؿ الكيربائية –جػ 
 مخططات لتنارة ومراوح الشفط )اف وجدت( مع ترقيـ الدوائر الكيربائية -1
 الكيربائية وذلؾ في مجموعة مخططات منفصمة عف االنارة مخططات االباريػػز ومػػراوح التػيوية مػع ترقػػيـ الػػدوائر  -2
 و نظاـ العرضوالسماعات اباريز الصوت و از وكبسػػات االجػػراس واباريػػز التمف الياتؼ والحاسوبمخططات أباريػػز  -3

 (Data Show). 
طع الرئيسي والتفاصيؿ مخطط الموحة الرئيسية مبينًا عمييا جميع القواطع وطاقتيا المغذية لمطوابػػػؽ وكذلؾ القا -4

 التزمة .
 . لموحات التوزيع وتمريض منظومة التوليد اف وجدت.مخطط نظاـ التمريض  -5
نظػاـ خطػوط التغذيػة الرئيسيػو مبيػنًا عميػو مقػاس الكوابؿ واالستؾ والمواسير المستخدمة ومساراتيا ونقاط  طمخطػ -6

 بداياتيا ونياياتيا .
 . يؽ والحماية مف الصواعؽمخططات أنظمة االنذار مف الحر  -7
مخطط توزيػع االحمػاؿ الكيربائػية عمػى الموحػات الفرعية مع مختمؼ الدوائر الكيربائية ومساحة مقاطع االستؾ  -8

 لكؿ دائرة عمى حدة وقوة القاطع مقدرة باالمبير .
 (موضحا عمييا مصدر التغذية ومواقع تركيب اجزاء النظاـ.CCTVمخططات نظاـ المراقبة ) -9
( والمولدات االحتياطية )اذا طمب( والتغذية بالطاقة الشمسية UPSالنظمة الطاقة غير المنقطعة ) خططاتم -11

 والطاقة المتجددة لممشروع.
 نقاط االنارة الخارجيو ومساراتيا .االعماؿ الخارجية و مخطط موقع عاـ مبينًا عميو  -11
تؼ( وأنظمة االنذار مف الحريؽ واالختء لكؿ مف أنظمة االتصاالت)شبكات الحاسوب واليا الصواعد مخططات -12

 .الصوتي والمراقبة وأنظمة الصوتيات والمرئيات )اذا طمب( وغيرىا
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 عداد دليؿ لممخططات موضحًا عميو داللة كؿ رمز .إ -13
 أي مخططات اخرى الزمو . -14
 المذكرة الحسابية -15
 مخططات توضح تغذية أحماؿ االعماؿ الميكانيكية. -16

 : يكيةاعماؿ االنظمة الميكان –د 
مخطط موقع عاـ مبينًا عميو تمديدات التغذية بالماء والصرؼ الصحي ونقاط بدايتيا ونياياتيا وكذلؾ تمديدات  .1

التغذية الرئيسية لتنظمة الميكانيكية المختمفة اف وجدت مثػؿ ) التدفئة المركزيو , نظاـ اطفاء الحريؽ , الغازات , 
 ال  ( .…… ,نظاـ الريالتكييؼ , البخار 

 خططات التمديدات الرأسية المجمعة لتنظمة الميكانيكية المختمفة .م .2
 مخططات التمديدات االفقيو لتنظمة الميكانيكية المختمفة . .3
 .1/20مخططات تفصيمية مبينًا عمييا مواقع واقيسة وانواع االنظمة الميكانيكية المختمفة بمقياس رقـ :  .4
 رمز .دليؿ لممخططات موضحًا عميو داللة كؿ  إعداد .5
مخططات تفصيمية تبيف العتقة بيف االنظمة الميكانيكية والكيربائيو المختمفة وختفة لمنع تداخؿ وتضارب ىذه  .6

 االنظمة مع بعضيا .

 مراعاة متطمبات نظاـ الصوتيات في األعماؿ الميكانيكية مف تكييؼ وغيرىا. .7

 وأية مخططات ضرورية اخرى .8
 المذكرة الحسابية .9

  -: ات عامةمتحظ
  0ار لمنسخة األصمية مف المخططات جب عمؿ إطي 

 .عمى االستشاري انجاز المخططات ووثائؽ العطاء لممشاريع ضمف المدة المحددة 
 مسؤوليات لجنة التدقيؽ:

في حاؿ تعييف لجنػة لتػدقيؽ كافػة مراحػؿ الدراسػات والتصػاميـ باالشػتراؾ مػع منػدوب المالػؾ تنحصػر ميػاـ المجنػة بمػا  
 يمي:

الجيػة المعنيػة صػاحبة )أنظمة كيربائيو, ميكانيكية, تشطيبات, تفاصػيؿ, فػرش..( مػع  مبات األساسية لممشروعمناقشة المتط -1
 العتقة وتحديد المعطيات الرئيسية .

 االتفاؽ مع المستشار المصمـ عمى التوجيات العامة المحددة ألسس التصميـ وحسب طبيعة المشروع. -2
 تصميـ و الدراسات المختمفة .متابعة المستشار المصمـ ختؿ مراحؿ ال -3
 التنسيب باعتماد المراحؿ المختمفة لتنتقاؿ إلى المرحمة التي تمييا . -4

 مناقشة تقرير الكمفة التقديرية األولية -5
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 (3رقـ ) العقدممحؽ 
  األداءنموذج كفالة حسف 

 الق دة : إلى
 

 ...........……………………......يسرنا إعتمكـ بمف مصرفنا........................................
 

 ...............................................…………………....... االستشاريقد كفؿ بكفالة مالية , 
 

 .........................................................…………………….بخصوص العطاء رقـ 
 ..............................…………………........المتعمؽ ..........................................

 . أردنيدينار .....……………..(  …………………………………………………..بمبمغ : ) 
 

بتقديـ الخدمات اليندسية لمتصميـ ووفقا لشروط العقد الخاصة بالعطاء  االستشاريلضماف التزاـ  األداءوذلؾ مقابؿ كفالة حسف 
 . أعته

 
ننا أي شرط آخر, وبغض النظر عف أي  أوتحفظ  أو إنذارطمب مف قبمكـ بت  أوؿالمبمغ المذكور لدى ندفع لكـ  أفنتعيد  وا 

 . االستشاريمعارضة مف جانب 
 

  -وتحدد  مبدئيا" :)                        ( ولمدة  إصدارىاوتبقى ىذه الكفالة سارية المفعوؿ مف تاري  
 ...............……………………....  مف عاـ ...………....شير ...............…….. بتاري  

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

 
 توقيع الكفيؿ/مصرؼ : ...........................
 المفوض بالتوقيػػع : ...........................
 بحضػػور وشيادة : ...........................

 .......................التػػػػػػػاري  : ....
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 ( 2019/  58 ) العطاء المركزي رقـ
 ( 4رقـ )  العقد ممحؽ

 الدراسات والتصاميـ ووثائؽ عطاء التنفيذ بإعداد الخاص 
  مدارس جديدة و/أو إضافات غرؼ صفية وتقنيات تربوية لمدارس قائمةنشاء ال 

       لواء الرصيفةفي 
 لتصاميـ والمخططات وجميع وثائؽ العطاء األخرىختصة بدالت أتعاب إعداد ا -أ

 الوصػػػػػػػػؼ الرقـ
 المبمغ اإلجمالي سعر الوحدة الكمية الوحدة

 دينار فمس دينار فمس

 :بالمتر المربع -1
بػػػدالت أتعػػػاب إعػػػداد وتجييػػػز وتقػػػديـ التصػػػاميـ والمخططػػػات ووثػػػائؽ العطػػػاء 

ر الحركػػة الرأسػػية واألفقيػػة وذلػػؾ المطموبػػة شػػامًت كافػػة الخػػدمات وعناصػػ لألعمػػاؿ
 لممسػػاحات المسػػقوفة التػػي يػػتـ ترخيصػػيا مػػف قبػػؿ الجيػػات التنظيميػػة )البمػػديات

 . )شامؿ الضريبة العامة عمى المبيعات(أو أمانة عّمػاف(

 
 
 
 

     

  إنشاء مدارس جديدة  و / او

 10000 2ـ  إضافات غرؼ صفية لمدارس قائمة )عشرة آالؼ( 
  

  

 ر المربع:بالمت -2
خمسػة وسػػتوف بػدالت اتعػاب اعػػداد وتجييػز وتقػػديـ األعمػاؿ المسػاحية لمموقػػع ) 

 )شامؿ الضريبة العامة عمى المبيعات( (ألؼ
 65000 2ـ

    

 بالمتر الطولي: -3
أعماؿ استطتع الموقع وتحريات التربة حسب الفحوصات واألعماؽ التػي يحػددىا 

 (ثمانمائةع الموقع )الكود األردني وكما ورد في كود استطت
 )شامؿ الضريبة العامة عمى المبيعات(

 800 ـ.ط

    

 بالمتر المربع: -4
عػػػػداد وتقػػػػديـ مخططػػػػات  بػػػػدالت أتعػػػػاب خػػػػدمات مسػػػػاحية لممبػػػػاني القائمػػػػة وا 

(As Built) ()خمسة عشر الؼ 
 )شامؿ الضريبة العامة عمى المبيعات(

 15000 2ـ

    

 مبمغ احتياطي: -5
حوصػػات اإلنشػػائية لممبػػاني القائمػػة شػػامؿ الضػػريبة العامػػةعمى بػػدالت أتعػػاب الف

 المبيعات .

مبمغ 
 احتياطي

( 30000) ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ مبلغ احتياطي
  الؼ ثتثوف

 مبمغ احتياطي -6
لتغطية ما يترتب مػف مبػالغ كرسػـو تػرخيص المبػاني لمجيػات الرسػمية المسػؤولة 

مػف قبػؿ المالػؾ ويػدفع لتستشػاري  ذات العتقة عمى أف يتـ دفع رسػـو التػرخيص
)غير شػػػػاممة     %( خمسػػػػة بالمئػػػػة مػػػػف قيمػػػػة الرسػػػػـو المدفوعػػػػة 5مػػػػا نسػػػػبتو )
 بدؿ أتعاب. الغرامات ( 

مبمغ 
 احتياطي

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ مبلغ احتياطي
(10000 )

 عشرة االؼ 

    قيمة العطاء شامًت الضريبة العامة عمى المبيعات والمبالغ االحتياطية. 
 المجموع رقمًا )                                  ( دينار 

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

 ................................................................................................................................................:  اسـ االستشاري 
 .............................................................................................................................................:  المفوض بالتوقيع

 .........................................................................................................................................................: الوظيفة 
 فاكس : ...........................................................تمفوف : .......................................................... 

 ..............................................................البريد االلكتروني :   ............................................................... ص . ب : 
 ختـ و توقيع المكتب اليندسي
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       تربويت لمدارس قائمت دة و/أو إضافاث غرف صفيت وتقنياثمدارس جديانشاء 

 ( لواء الرصيفت) 

 (5) ؽ العقد رقـحمم

 خرىألاقرار متعمؽ بالدفعات إ 
 
 ………………………………………………………………ناهدأ ر أنا الموقع إمضائي وخاتمي فيقأ

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 ….…………………………………………………… اهأدنفي ا نتموخا تنااضاءإم فر نحف الموقعيقن

…………………………………………………………………………………………………… 
ـ ىذه محكا( وعمًت ب1ة  )عػػيليندسا تلخدماعقد ال  روط العامةشلا فم( س-22) ـقر ة داما قد اطمعنا عمى ما ورد تحت الننأ
أو غيرىا ء تكلو ا باتعأو أ تراشاستالاب أتعا أو تالو لعمميع ابج فيور ؿ نقوصاأل حسب موقعمنا مف قب اً عوقم فؽ إقراراً نر ة مادلا

مفصًت  اً فًا وصيط فؽ" ونر فخريآلالى " إ دفعيا عمى ؽافتال ا أو ايعفد وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تـ ةالمباشرة وغير المباشر 
 عنا أو بةً يان أوا منبف قمر شابر مأو غير شمباؿ شكبفع دست كانتأو  فعياتـ د ءً او س يادفعت وسبب مفولرى خعات األالدفليذه 

يـ دقتى لإدعوة لعمؽ باتا يميف ؾليـ, وذيمثممأو أي مف موظفييـ أو وكتئيـ أو  ارييف مف الباطف أو نيابًة عنيـتشاسبؿ ق فم
ي ر جتتي ات الوضاالمف أو اريشستحالة عمى االأو اإل ايسنف/ المزاودة  صةاقلمنا عممية د أوبتنفيذ ىذا العق ةصاض الخو ر عال
 .فعتً ه ذفيأجؿ تنف م أود عقالـ ابر إل

ثاؿ وصفًا ملا ؿيبعمى سي ذلؾ ما فب تاعفد أي دو جو  فلى الفريؽ األوؿ عمى الفور عًا إيونتعيد بمف نقدـ تصريحًا خط كما
ؿ واأل  يؽالفر  اـيق ىمؽ عونوافا مك الً ث أو دحيما أيي لدفعا باإلزامن  يار ت بالدفع أو ناامقي  يؾ بتار وذل مفصًت لسبب ىذه الدفعات

(  1/س/22دة ) املبمحكاـ ا انمؿ مف قبت خإ وأته حاؿ حدوث أي مخالفة عمشار إلييا ألا  ةداملا تحت ةنيبملاجراءات اإل ذخاتبا
 تنفيذ كؿ ما ورد في ىذه المادة.ب ـزمتنو  يامن
 
 ًا فػػػػي            /        /ير حر ت يو نوقعمعو 
 
 ............................……………………………………………شػػػاري:الستا ـػػػػػسا
 
 ………………………….................……………………………المفوض بالتوقيػػػػع:  ـسا
 
 ......…………………………………………………………………توقيػػػع: لاب ضو فيع المقو ت
 
 ………...................................................................ػػػـ: ػػػػاتػػػػػػخلا
 

 و بػدفع أي عمػوالت أو أتعػاب أو أيمافعات األخرى وفي حاؿ عدـ قيلدبامؽ تعلما ارقر إلاـ قديت ير اشتسالاى مع 
 رذا اإلقػراىػ دـيقػمف ال وكؿ رار المقدـ منو , قإلفي ا ؾلذيذكر  أف ويمعس( -22دة )امالب ةددحملاور مألمف ا
 ض.ر لععف ا صؿفمن ؽمغمظرؼ  في رارقع اإلضو  رياشتى االسوعم و ,رضع فضير س
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       تربويت لمدارس قائمت دة و/أو إضافاث غرف صفيت وتقنياثمدارس جديانشاء 

 ( لواء الرصيفت) 

 
 (6)العقد رقـ ؽ حمم

 دفعات الممنوعةلبا ؽرار متعمقإ
 

 
 ………………………………………………………………ناهدأع إمضائي وخاتمي في قر أنا المو قأ
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………ه نادفي أ انمتخاو  نار نحف الموقعيف إمضاءاتقن
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 ةداملا هىذ محكاـب تً معو  ,(1الشروط العامة لعقد الخدمات اليندسية )ع /ؼ( مف22ة )دامت الحد تر و ا عمى م ناا قد اطمعننأ

اب أتعأو ت رااشتاس ابعأت وأموالت نت عكا ءً او س لغبامبدفع أي  قـن لـبمننا فيو قرار موقعًا مف قبمنا حسب األصوؿ , نقر إنرفؽ 
 اتدمادية  ولـ نقـ بإعطاء وعود أو تعي و قيمة  لـ نقـ بتقديـ أي شيء ذو  شرمبا ريأو غر شمباؿ شكب ءً اسو ىا ير ء أو غوكت

و أ اف قبمنتـ مقد ؾ لذف كاا ذنظر عما إالض بغ, أو  اسطةسواًء مباشرًة أو بالو  ءااألشي ذهىثؿ مـ يدتق أولغ ابماله ذثؿ ىم عفدل
لى الفريؽ األوؿ, ويشمؿ ثمييـ إظفييـ أو وكتئيـ أو مممو ف أي م وأ ـينع ةً ابنيو أ طفباالف منا يير اشتاس ف قبؿم وا أعن ةً يابن

ة عو ديتعمؽ بالا يمف , وذلؾال  تصرؼ بصفة  رسمية  أـي فذا كاإ النظر عمابغض موظؼ" " يصر أح الال ؿاثملا ؿيذلؾ عمى سب
تي ستشاري أو المفاوضات الالا عمى ةلاحإلا وأ يافسن دةاو مز الة/صناقملا ةيعممد أو عقلا اىذذ يتنفبة صاخروض الالع ديـتق ىإل

 .تً عتجري إلبراـ العقد أو مف أجؿ تنفيذه ف
 
 مف ؾلأكاف ذاًء وسو ة طسواالب ومباشرًة أ اءً سو دفعات ه العات ممنوعة أو نعد بتقديـ مثؿ ىذفد يـ أيبمف ال نقـو بتقدونتعيد  امك

يتعمؽ بتعديؿ ىذا العقد  ؼ" فيماأو ممثمييـ إلى أي "موظـ ئيوكت  ويـ أفيظمو  مف ياً أ وأ اطفالبمف  انييشار ؿ استقب مف أو قبمنا
 .  فيذهنأو ت هديدمتو أأو تجديده 

 
 /        / يرًا فػػػػي           ر تح عنوق يووعم
 ............................……………………………………………ػػػاري:تشساالػػػػػـ سا
 ……………...................……………………………………: …ػعػػيػبالتوقض ـ المفو سا
 ......…………………………………………………………………قيػػػع: و وض بالتقيع المفو ت
 : ………..................................................................ـػػػػػػػػػخاتػػػػلا
 

 تعاب أو أ أوالت و مأي عع فبد موياق دـعؿ حا وفيعة و نمملت الدفعابا ؽمتعلماقرار إلا ـالستشاري تقديا ىمع
 ادـ ىذقي وكؿ مف ال , نوم ـلمقدا رار اإلق يف/ؼ( عميو أف يذكر ذلؾ 22المادة )بددة أي مف األمور المح

 ض.العر عف ؿ صفمنؽ غممر في ظرؼ راقاإلي وضع تشار يرفض عرضو , وعمى االسس رإلقراا
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       تربويت لمدارس قائمت دة و/أو إضافاث غرف صفيت وتقنياثمدارس جديانشاء 

 ( لواء الرصيفت) 
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       تربويت لمدارس قائمت دة و/أو إضافاث غرف صفيت وتقنياثمدارس جديانشاء 

 ( لواء الرصيفت) 
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       تربويت لمدارس قائمت دة و/أو إضافاث غرف صفيت وتقنياثمدارس جديانشاء 

 ( لواء الرصيفت) 
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       تربويت لمدارس قائمت دة و/أو إضافاث غرف صفيت وتقنياثمدارس جديانشاء 

 ( لواء الرصيفت) 

 



                                      تربويت لمدارس قائمت دة و/أو إضافاث غرف صفيت وتقنياثمدارس جديانشاء 

 ( لواء الرصيفت)                                                                        
 

 العطاءات الحكومية المحالة   -(    1جدوؿ رقـ ) 

 عميو كما ىو مبيف أدناه : طاء تعبئة حجـ التزاـ المكتب عف العطاءات الحكومية المحالةبيذا الع يفالمشارك االستشارييفيطمب مف جميع 
 

تاري  إنجاز 
العمؿ 
 المتوقع

 
مدة العطاء 
 األصمية

 
تاري  
 المباشرة

 
 أسـ صاحب العمؿ

 
 نسبة حجـ االلتزاـ الحالي بالدينار

 
 رقـ وأسـ العطاء

 
 الرقـ

نسبة اإلنجاز     
 لتاريخو

   تصميـ اؼإشر  كمييما

          

          

          

          

          

 متحظات:
 بالكامؿ مسئوليتياأشيد أف المعمومات المبينة أعته صحيحة ودقيقة وأتحمؿ                           كؿ مف ال يعبئ ىذا النموذج سيكوف العرض المقدـ منو معرضًا لمرفض      -
  .فحات أخرىذج ال يكفي , يمكف إرفاؽ صإذا كاف النمو   -

                               
 لمفوض بالتوقيع :ا سـا                                             

 التوقيػػػػع والخاتـ :                                                                           
 



                                      تربويت لمدارس قائمت دة و/أو إضافاث غرف صفيت وتقنياثمدارس جديانشاء 

 ( لواء الرصيفت)                                                                        
 

 لوضع المؤسسيا   -(    2جدوؿ رقـ ) 
 بيذا العطاء تعبئة  النموذج المبيف أدناه والمتعمؽ بالوضع المؤسسي مع بياف أسماء الشركاء الذيف التحقوا أو تركوا المكتب يفالمشارك االستشارييفيطمب مف جميع 

أسماء الشركاء الذيف التحقوا  تاري  االلتحاؽ
 بالشركة أو بالمكتب

الشركاء الذيف تركوا الشركة أو أسماء  تاري  الترؾ أسباب الترؾ
 المكتب

 الرقم أق  ء ال رش ء  ر ريخ آخر رعديل

       

       

       

       

       

       

       

       

 -متحظات :
  بالكامؿ . مسئوليتيابينة أعته صحيحة ودقيقة وأتحمؿ اشيد أف المعمومات الم                            ترفؽ شيادات السيرة الذاتية وشيادات الخبرة لمشركاء الجدد . -1
 سـ المفوض بالتوقيع :ا         ترفؽ شيادة مف نقابة الميندسيف ووزارة الصناعة والتجارة بمسماء الشركاء عند التمىيؿ  -2

 ـ :التوقيػػػع والخات                                                  وبمسماء الشركاء حاليًا . 
 كؿ مف ال يعبئ ىذا النموذج سيكوف العرض المقدـ منو معرضًا لمرفض .  -3



                                      تربويت لمدارس قائمت دة و/أو إضافاث غرف صفيت وتقنياثمدارس جديانشاء 

 ( لواء الرصيفت)                                                                        
 

 رؤساء االختصاص ومساعدييـ   -(    3جدوؿ رقـ ) 
وبياف التعديتت التي جرت ومساعدييـ الحاليػيف والذيف تركوا العمؿ  بيذا العطاء تعبئة  النموذج المبيف أدناه والمتعمؽ  برؤساء االختصاص يفالمشارك االستشارييفيطمب مف جميع 

 عمييـ منذ آخر تمىيؿ خاص بكؿ منيـ
 

تاري  الترؾ إذا  أسباب الترؾ
 تغير أي منيما

 أسـ رئيس االختصاص والمساعد
 بتاري  آخر تعديؿ

أسـ رئيس االختصاص والمساعد  تاري  االلتحاؽ
 الحالي

 الرقـ االختصاص

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 -متحظات :
 بالكامؿ  مسئوليتياأشيد أف المعمومات المبينة أعته صحيحة ودقيقة وأتحمؿ                               ترفؽ شيادة السيرة الذاتية وشيادات الخبرة لمكوادر الجديدة بعد آخر تمىيؿ.  -1
  يف باالختصاصات وأسماء الميندسيف .ترفؽ شيادة مف نقابة الميندس -2

 المفوض بالتوقيع : 
   التوقيػع والخاتػػـ  :                                     كؿ مف ال يعبئ ىذا النموذج سيكوف العرض المقدـ منو معرضًا لمرفض .  -3
 



                                      تربويت لمدارس قائمت دة و/أو إضافاث غرف صفيت وتقنياثمدارس جديانشاء 

 ( لواء الرصيفت)                                                                        
 

 الكوادر الفنية المسماة عمى المشروع   -(    4جدوؿ رقـ )  
ليتـ اعتمادىا مف قبؿ وزارة االشغاؿ وااللتزاـ بتوثيؽ خبراتيـ العطاء الكوادر الفنية المسماة عمى  بيذا العطاء تعبئة  النموذج المبيف أدناه يفالمشارك ستشارييفااليطمب مف جميع 

  العامة واالسكاف لتلتزاـ بيا ختؿ اعماؿ العطاء
 

سنوات الخبرة  سنوات الخبرة العممية متحظات
 الكمية

 الرقـ االختصاص لكادر الفنياأسـ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 -متحظات :
 بالكامؿ  مسئوليتياحة ودقيقة وأتحمؿ أشيد أف المعمومات المبينة أعته صحي                              ترفؽ شيادة السيرة الذاتية وشيادات الخبرة لمكوادر الجديدة بعد آخر تمىيؿ.  -1
  ترفؽ شيادة مف نقابة الميندسيف باالختصاصات وأسماء الميندسيف . -3

 المفوض بالتوقيع : 
    التوقيػع والخاتػػـ  :                                     كؿ مف ال يعبئ ىذا النموذج سيكوف العرض المقدـ منو معرضًا لمرفض .  -3
 


