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 الخاص    (12/2022)عم.شروط دعوة العطاء رقم 

 الجديدأنشاء مسجد وادي موسى مشروع لتنفيذ  بإعداد الدراسـات والتصاميـم ووثـائق عطـاء 

 /وسط البلد 

 دعوة العطاء: أولا 
الحكوميةبالفئة   العطاءات  دائرة  لدى  المؤهلة  الستشارية  والشركات  الهندسية  المكاتب  ب  أ)األولىتدعى  فيو  األبنية  مجال    ( 

 . بهذا العطاء النقابة للمشاركةبموجب شهادة تصنيف صادرة عن ن والمصنفة لدى نقابة المهندسين األردنيي

 وصف العمـل ثانياا:

العمل   أزالة  ووثائق عطاء  ميماالدراسات والتصإعداد  يتضمن  يتطلب  القديم  للمسجد  للمسجد   كاملة لعمال تصميم جديد  كامله 

م و يشمل 1,5الحالي وعمل تصاميم جديده مكونه من طابقين بحيث يكون الطابق الرضي مرتفع عن مستوى الشارع بما يقارب 

متر 1200( وغرفة إجتماعات و سكن أمام ( بحيث ل يقل مساحة الطابق عن  4) خدمات صحيه متوضأ و حمامات و مكاتب عدد )

بحيث تكون المساحة الجمالية للمبنى ما يقارب   ل ) مصلى رجال و مصلى نساء بمداخل مختلفة (  مربع , و الطابق الول يشم

لجنائز ا و غرفة   غرفة صوتيات  ( و 2مأذنة عدد ل يقل عن )جميع المتطلبات الرئيسية من  وأن يراعي المصمم  متر مربع  2500

بط ساحات المسجد مع منطقة وسط البلد و المجمع و عل تصور واضح لر،و سهولة وصل ذوي الحتياجات الخاصة للمسجد  

والطوبوغرافية وذلك   األثريةوطبيعة المنطقة    مئيتال  متطور  مع القيام بجميع األعمال الالزمة للوصول الى تصميم نهائيالجديد ,  

 حسب الكودات العالمية والمحلية إلنجاز العمل على أكمل وجه.

ا :   المشروع موقع ثالثا

المشروع   المجمع  يقع  البلد بجانب  ,التجاري  بمنطقة وسط  , كما ان    الجديد  التجارية  يحيطها شارعين يربطان بمنطقة السوق 

وكما هو  ،متر مربع  1536البناء القديم للمسجد و يحيط به مجموعة من أشجار الزيتون ,تبلغ مساحة الرض  على  الموقع يحوي

 موضح في المخطط التنظيمي أدناه. 
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ا:   والرسومات والبيانات  الوثائق المتاحةرابعا

تقوم سلطة إقليم البترا بتقديم التسهيالت للحصول على الوثائق والرسومات والمخططات التنظيمية والصور الجوية والتي من  

ومع ذلك فإنه يطلب من الستشاري الحصول على مزيد من المعلومات   ،جراء الدراسة المطلوبةتساعد الستشاري في إ  أن شأنها  

هات المعنية بالمشروع لستكمال الدراسة والحصول على نسخ جديدة من جميع المخططات المطلوبة والحتياجات من جميع الج

 والصور التي من شأنها إتمام دراسته وعلى نفقته الخاصة. 

ا:   والمواصفاتالمنهجية والمراجع خامسا

في تصميم العطاء وفي حالة عدم وجود كودات والصادرة عن وزارة األشغال العامة واإلسكان    بالبنيةاعتماد الكودات الخاصة    -1

 العامة واإلسكان. األشغالذات الكودات التي تعتمدها وزارة  اعتمادفيتم  األعمالخاصة لبعض 

 األحدث( لجميع أنواع العقود.  )اإلصداريعتمد دفتر عقد المقاولة الموحد  -2

المواصفات القياسية لوزارة األشغال العامة واإلسكان لجميع المواد المستعملة في المشروع وتستعمل المواصفات   اعتماديتم    -3

 الخاصة في حالة أية تعديالت عليها. 

اعتماد أي كودات وأنظمة عالمية أو محلية يتطلبها العمل وعلى نفقة الستشاري وعليه البحث عنها وتحديدها والعمل بها من   -4

 ل الخبراء المعنيين على المشروع.خال

ا:   الموقع زيارة سادسا

وزيارة موقع العمل    البترا  إقليمسوف يتم دعوة كافة الشركات الستشارية المتقدمة للعطاء وعلى نفقتهم الخاصة للحضور الى  

دعوة العطاء والمالحق    إعالنلالطالع على طبيعة الموقع المخصص للمشروع وسوف يتم تحديد تفاصيل الزيارة وموعدها في  

 الصادرة بعده.  

ا   وصف الخدمات الهندسية   :سابعا

والمتطلبات المرفقة    البنيةراحل الدراسات والتصميم لمشاريع  ( واجبات الستشاري أثناء م3حسب ملحق التفاقية رقم )

 لعطاء. امعها 

ا   طريقة تقديم العروض :ثامنا

)نسخة " ع الوثائق المطلوبة ويكتب عليه "العرض الفنيفي مغلفين منفصلين أحدهما يتضمن العرض الفني م تقدم العروض

اآلخر يحتوي على العرض المالي ويكتب عليه "العرض المالي" ويتم وضع المغلفين في   والمغلفلكترونية( إة ونسخة يورق 

أنشاء مسجد  إعداد الدراســات والتصاميـم ووثـائق خدمات استشارية وهندسية المغلف )مغلف ثالث مختوم ويكتب على هذا 

 ( /وسط البلد الجديدوادي موسى 

ا   فنيالعرض ال:  تاسعا
يطلب من الستشاري تسمية الكادر الهندسي المحدد والذي سيقوم بأعداد الدراسة مع إرفاق الشهادات العلمية والعملية   

متقدم   شخص  لكل  الذاتية  والستشاري(  والسيرة  الذاتية  السيرة  صاحب  من  الهندسي  )موقعة  المكتب  خبرات  وكذلك 

مع وثائق العطاء وتوضع كافة المعلومات  والمشاريع المشابهة وتعبئة الجداول المرفقة    األبنيةالستشاري في مجال تصميم  

 يلي:ويشمل ما  الفني،المطلوبة ضمن مغلف العرض 

 معها إلنجاز المطلوب   الئتالفاسم الشركة / المكتب الستشاري ووضعه العام وأي شركة يتم   -1

 لخ( ا...، ائتالفمحدودة،  مشاركةة، السم ونوعية الهيئة أو النظام )شركة مساهم  •

 تاريخ التأسيس حسب النظام الحالي.  •

 مكان تسجيل المكتب الستشاري. •

 العنوان وأرقام الهواتف والفاكس للمكتب الرئيسي.  •

 .البنيةالتصنيف في مجال  •

العاملة في الدعم    األجهزةجميع العاملين على المشروع حسب الجدول المرفقمع توضيح    التصميم:أسماءفريق   -2

 المكتبي مع بيان تخصصاتهم ومؤهالتهم وخبراتهم مدعمة بالشهادات والسير الذاتية للمهندسين الرئيسيين. 

خالل   -3 المشابهة  المشاريع  األخيرة    15جدول  الفعلية   التنفيذ،مدة    اسمالمشروع،المنطقة،القيمة،)سنة  المدة 

 .والتصميم(الدراسات  أعمالإلنهاء 

 شهادات األداء.  -4

 أن ينتهي العرض الفني بالعبارة التالية "نشهد بأن جميع المعلومات الواردة في العرض الفني المرفق صحيحة".  -5

عند التقييم ما هو    العتباروف لن يؤخذ بعين  جميع المعلومات يجب أن تكون مدعمة بوثائق تثبت صحتها وس  -6

 غير مدعم منها. 



 4/42صفحة 

الفنية   -7 العروض  المرفق  تفتح جميع  الجدول  بناءا على  الفني  التقييم  ويتم  المتقدمة  والشركات  المكاتب  لجميع 

 التقييم الفني(.  )نموذج

 (. %70عن )في التقييم الفني يستثنى كلياا ول يفتح العرض المالي لالستشاري الذي تقل عالمته  -8

مناسب ودون   -9 تراه  كما  العروض  أي من  باإلحالة على  تقوم  أن  أو  ا  اإلحالة كليا أن تحجب  للسلطة  بداء  إيحق 

 .األسباب

وبدون أن يترتب على هذا اإللغاء أي مطالبات مالية أو    األسبابلغاء العطاء بدون إبداء  إيحق لصاحب العمل ب  -10

 قانونية ألي من المشاركين بالعطاء. 

الفني    -11 الجهاز  أفراد  فرد من  أي  أو  المشروع  مدير  أو  المستشار  كفاءة  له عدم  تبين  إذا  العمل  يحق لصاحب 

للمرحلة التالية أو إنهاء   تقالاستبدالهقباللنالمطلوب إلنجاز العمل وعلى ضوء ما تم تقديمه للمرحلة أن يطلب  

 .التفاقيةمع المستشار إذا أستمر في تقديم عمل بمستوى غير مناسب وحسب شروط  التفاقية

وأن   الستشارييتوجب أن يتم التوقيع على كافة الوثائق المقدمة من قبل الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عن   -12

 . شاريلالستتكون هذه الوثائق مختومة بالخاتم الرسمي 

 يلي: من الستشاري أن يوضح في عرضه تفاصيل المشاريع التي عمل عليها والمتضمنة ما  بكما يطل -13

 اسم المشروع. •

 اسم صاحب العمل. •

 وصف مفصل للمشروع ومكوناته. •

 مدة الدراسة حسب العقد وأي تمديدات رسمية للمدة وأسباب هذه التمديدات. •

 إنجازها. تاريخ البدء بالدراسة وتاريخ  •

 . الستشاريبدلت األتعاب الذي تقاضها  •

 . الكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع •

 القيمة النهائية لتنفيذ المشروع ) إن أمكن ( . •

 اسم الجهة التي قامت باإلشراف على تنفيذ المشروع. •

 للمشروع.اسم المقاول المنفذ   •

 أنها ضرورية.  الستشاريأي معلومات أخرى يرى  •

 

 مالحظة: 

لى أية إواإلشارة( )  2،  1على الستشاري تقديم عرضه الفني على نموذج التقييم الفني المرفق )  -1 

 ليها.إمرفقات )شهادات خبرة، سير ذاتية، مشاريع،... الخ( حسب رقم الصفحة لسهولة الرجوع 

ا أ -2  عرض لم يلتزم بتقديم عرضه على النموذج المرفق.  ييستثنى كليا

 

 المالي:العرض : عاشراا 

يتم فتح العروض المالية فقط للمكاتب التي تجتاز الحد األدنى للعالمة المقررة أعاله على ضوء التقييم الفني  -1

 مغلفة. ألصحابها ( وتعاد العروض المالية التي لم تجتاز التقييم الفني 70%)

 يجب أن يشمل العرض المالي على:  -2

 . (1ي اتفاقية الخدمات الهندسية )عتقديم العرض المالي على النموذج المخصص ف  •

أن تكون األسعار الواردة في العرض المالي شاملة ألية رسوم أو ضرائب نتيجة العمل في التفاقية بما فيها  •

 . الضريبة العامة على المبيعات

 تدقيق العروض المالية:  أسلوب -3

 : بعين العتبار ما يلي األخذالمتبعة مع  األسسسيتم تدقيق العروض المالية تدقيقاا حسابياا حسب 

ا   أورد  إذا • ا   المناقص خصما المقدم منه    إجماليكليا على    األعماألوبعض بنود    أسعارعلى    جزئيا   أو السعر 

 التي:كليهما سيتم التعامل مع هذا الخصم على النحو 
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تكون المبالغ الحتياطية الواردة في وثائق العطاء غير خاضــعة للخصــم الذي يقدمه المناقص على   أن ➢

 .أصولياالخصم على المبالغ الحتياطية يتم تصحيح ذلك    بإجراءعرضه وفي حال قيام المناقص  

  إجمالي المناقص خصــما على عرضــه المالي كمبلغ مقطوع دون تدوين نســبة هذا الخصــم من   إذاأورد ➢

 قيمة العرض المالي. إجماليقيمة العرض يتم حساب نسبة هذا الخصم كنسبة مئوية من 

المناقص الخصـــم المقدم منه على عرضـــه المالي كنســـبة مئوية من قيمة العرض دون تدوين   إذاأورد ➢

 عرضة المالي. إجماليحساب قيمة هذا الخصم من  قيمة هذا الخصم يتم

 تتطابق النسبة المئوية للخصم المقدم من المناقص مع قيمة هذا الخصم الواردة في عرضه. أنيجب  ➢

بالقيمة   األخذورد تناقض بين النسبة المئوية للخصم المقدم من المناقص وبين قيمة هذا الخصم يتم   إذا ➢

 لهذا الخصم. األعلى

كليهما    أوالسعر المقدم من    إجماليكليا على    األعماألوبعض بنود    أسعارلمناقص زيادة جزئية على  ا  أورد  إذا •

 - التي: فسيتم التعامل مع هذه الزيادة على النحو 

ــعة للزيادة التي يدونها المناقص على   أن ➢ تكون المبالغ الحتياطية الواردة في وثائق العطاء غير خاضــ

 الزيادة على المبالغ الحتياطية يتم تصحيح ذلك أصوليا.  بإجراءعرضه وفي حال قيام المناقص  

من إجمالي  إذا أورد المناقص زيادة على عرضــه المالي كمبلغ مقطوع دون تدوين نســبة هذه الزيادة    ➢

 قيمة العرض يتم حساب نسبة هذه الزيادة كنسبة مئوية من إجمالي قيمة العرض المالي.

مئوية من قيمة العرض دون تدوين   المالي كنســـبةالمناقص الزيادة المدونة منه على عرضـــه  إذاأورد ➢

 عرضه المالي. إجماليقيمة هذه الزيادة يتم حساب قيمة هذه الزيادة من 

 النسبة المئوية للزيادة المدونة من المناقص مع قيمة هذه الزيادة الواردة في عرضه.تتطابق   أنيجب  ➢

ادة يتم    إذا ➢ ادة الـمدوـنة من المـناقص وبين قيـمة ـهذه الزـي ة للزـي ة المئوـي ـــب  األـخذورد تـناقض بين النســ

 بالقيمة األدنى لهذه الزيادة.

 .تكون موقعة منه ومختومة بخاتم المكتبعلى المناقص تقديم نسخة الوثائق األصلية كاملة وبحيث  -4

عليه وختمه   الوثائق والتوقيعالختصاص المرفق مع    رؤساءيطلب من الستشاري تعبئة نموذج شهادة مطابقة   -5

 . فنيالمع العرض  وإرقاقهبخاتم المكتب 

العطاءات   -6 دائرة  تبليغ  الستشارية  الهندسية والشركات  المكاتب  التنموي  يطلب من  البترا  إقليم  التابعة لسلطة 

عن أي تغيير يطرأ على كوادرها الفنية الرئيسية بعد شراء وثائق أي عطاء من عطاءات الخدمات  السياحي  

 شارية من المشاركة بالعطاء.الهندسية وبخالف ذلك سيتم حرمان المكتب الهندسي أو الشركة الست

يتوجب على الستشاري أن يأخذ بالعتبار انه ل يجوز بأي حال من األحوال أن يتضمن عرضه الفني ما يشير   -7

 . باشر لسعره المقدم بالعرض الماليبشكل مباشرة أو غير م

ن وحماية البيئة وتحديدها  السالمة العامة واألم  ألعماليطلب من الستشاري تضمين وثائق العطاء البنود الالزمة   -8

والتأكيد من خالل وثائق العطاء على أن يقوم المقاول بجميع أعمال السالمة العامة واألمن وحماية البيئة ووضع  

  الموحد  من عقد المقاولة(  7-6و    18- 4و    8- 4)واإلشارات التحذيرية للمشاريع عمالا بأحكام المواد    األسيجة

 . 2013( الطبعة الثانية المعدلة 2010) للمشاريع اإلنشائية

( تعتمد الشروط  1الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء )ع  إلعدادالشروط الخاصة لتفاقية الخدمات الهندسية   -9

التالية كشروط خاصة بالتفاقية وأن ما يرد في هذه الشروط من إضافات أو تعديل على مواد الشروط العامة 
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المواد وقد  لتفا أو يعدل على تلك  يفسر أو يضيف  الذي  بالقدر  الهندسية يعتبر سائداا ويؤخذ به  الخدمات  قية 

 الهندسية.اعتمدت نفس أرقام مواد الشروط العامة لتفاقية الخدمات 

ــباب وبدون أن يترتب عن هذا اإللغاء أية مطالبات مالية أو  -10 ــاحب العمل إلغاء العطاء دون إبداء األســ يحق لصــ

 بالعطاء.قانونية ألي من المشاركين 

 : الحادي عشر

 من إجمالي بدلت األتعاب شامالا ضريبة المبيعات. %10م كفالة حسن اإلداء بنسبة يتقدأ_  

 يوم من تاريخ اإليداع. 90سارية المفعول لمدة من قيمة العرض المالي ( %3ب_ تقديم كفالة دخول عطاء  بقيمة )
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 هندسية / دراسات وتصميمخدمات  –الفني نموذج التقييم 
 

 %70ومن ثم يحول الى  %100يتم التقييم الفني من 

 

 عالمة(  50) منهجية العمل للشركة،الخبرات،القدرات،( الملف الشخصي 1)

 

 

 

 

 التقييم العالمة العظمى المعايير  المعايير 

  عالمة  24 لستخدام الشركة ملف الشركة 

المتقدمة   الشركة  عن  عامة  الملف معلومات  وتتضمن:  للعطاء 

القدرات  التنظيمي،  الهيكل  التأسيس،  سنة  للشركة،  الشخصي 

 والمؤهالت، المالءة المالية.... الخ.
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كم    3اثنان من مشاريع الكبرى في نفس مجال العمل بطول ل يقل عن  

مع العمل في مناطق مشابهة   األبنية و المشاريع المشابهةفي تصميم  

 من حيث الطبيعة الطوبوغرافية واألثرية.

 عالمات(  8)كل مشروع 

 

8+8 

 

  عالمة  26  منهجية العمل 

  5  فهم طبيعة ومتطلبات العمل والتحديات وعوامل النجاح 

  5  أعمال الدراسة والتصاميم  إلتماممنهجية العمل المقترحة 

  5  العمل إلتمامالجدول الزمني المفصل 

  5  خطة اللتزام بالتسليمات 

  6  والرجوع للوثائق  ترتيب العرض والوثائق لسهولة دراستها

ا ونوعاا ضمن منطقة  * المناقصين العاملين في مشاريع مشابهة حجما

 عالمات إضافية(  2إقليم البترا )+  
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 عالمة(  50) ( جدول المؤهالت والخبرات2)

 التقييم العالمة العظمى الشركة ستخدامل تفاصيل التوزيع  الوصف

ب
و
طل
لم
 ا
ي
فن
ال
ز 
ها
ج
ال

 

معماري أردني رئيس اختصاص( خبرة عامة ال رئيس الفريق )مهندس  -

( سنوات, منها خبرة متخصصةفي التصميم المعماري في  12تقل عن )

 مجال األبنية  
 ن على األقليعمل في مشاريع مشابهة كمدير مشروع، مشروع - 

 
5  

4+4  

( سننننوات وخبرة في التصنننميم ا نشنننائي 7خبرة عامة ) -مهندس مدني :  -

 ( سنوات 5لألبنية ال تقل عن)
 ن على األقل يعمل في مشاريع مشابهة، مشروع -

 
5  

3+3  

 

- ( عامة  :بخبره  ميكانيك  في  7مهندس  متخصصة  وخبرة  سنوات   )
 ( سنوات  5التصميم ال تقل عن)

 ن على األقل يعمل في مشاريع مشابهة، مشروع -

 
4  

3+3  

( سنوات وخبرة متخصصة في التصميم 7مهندس كهرباء: بخبره عامة ) -
 ( سنوات  5ال تقل عن)

 ن على األقل يعمل في مشاريع مشابهة، مشروع -

 
4  

3+3  

( سددددددددددددددنوات 10مهنددس عقو  وموافددددددددددددددبدات وكميدات : بخبرة عدامدة ) -
 تتضمن خبرة في حساب الكميات وإعدا  العقو  والموافبات 

 

 

6  
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 العطاء إحالةآلية :ثاني عشر 

 يلي: العطاء ما  إحالةتشمل آلية 

 ( في العرض الفني.%70عالمته عن )يستثنى كلياا ول يفتح العرض المالي للمستشار الذي تقل  -1

 التالي: توزع العالمات على النحو  -2

 ( من مجموع العالمات.%70العرض الفني حسب نموذج التقييم الفني لعقد الخدمات الهندسية / تصميم المرفق ) -  

 ( من مجموع العالمات.%30)العرض المالي حسب نموذج التقييم الفني لعقد الخدمات الهندسية / تصميم المرفق  -  

 

 ( سعرقيمة مالية )× أقل  %30  × عالمة التقييم الفني للشركة 70% 

ــ  العالمة النهائية = ــ ــــــــــــــــــــــــــ + ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

 لشركةقيمة العرض المالي ل  أعلى عالمة تقييم فني  

 

 مالحظة:

ولصاحب العمل الحق برفض العروض    الستشاريالواحد،ستتم اإلحالة بعد تطبيق اآللية أعاله ولن يتم إحالة أكثر من عطاء على    -

 على ذلك.  العتراض في حال كانت األسعار غير منطقية أو مبالغ فيها دون أن يكون ألي من المناقصين حق 

ا للمكاتب الهندسية والشركات    - ا عاما المشاركة في العطاء   الستشاريةأن نتائج هذا التقييم خاصة لهذا المشروع ول تعني تقييما

 ث. موضوع البح
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 عطوفة رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

 الخاص (2022)/   م.خ العطاء رقمالموضوع: 

 /وسط البلد جديدأنشاء مسجد وادي موسى البإعداد الدراســات والتصاميـم ووثـائق عطـاء التنفيذ 

 

  
 ================================================= 

مجال   في  المؤهلة    .………………………… شركة   / مكتب  بالفئة    األبنيةنحـن 

ا بأن   البحث، وسنقوم………….. نرغب بالمشاركة بالعطاء موضوع   بسحب وثائق العطاء علما

ا ونتحمل كامل المسؤولية تجاه   ذلك. تأهيلنا لدى دائرة العطاءات الحكومية ل زال ساريا

 

 العنـــوان: 

 الهاتف: رقم 

 الفاكس: رقم 

 : اإللكترونيالبريد 

 

 مديـــر الشـركــة 

 

 

 اإللكتروني. الى الدائرة بواسطة البريد  وإعادتهامالحظـة: يتم تعبئة هذه الصفحة 
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 ( 1)ععقد خدمات هندسية 

 الخاص ( 2022)/ م.خالعطاء رقم 

 لجديدأنشاء مسجد وادي موسى امشروع عطـاء لتنفيذ   والتصاميـم ووثـائقبإعداد الدراســات 

 /وسط البلد 

 

 

  

 
 

 العمل:صاحب  األول:الفريق  سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 

  

 : الستشـاري الثاني:الفريق  ..................................................... 

 العـــطاء:رقــــــم  ..................................................... 

  

 العقـــــد:تاريخ توقيع  ..................................................... 

  

ا تقويميا   70 )  العقــــــد: مــدة  ( يوما

  

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

 التأخيــــر: قيمة غرامة  لكل يوم تأخير  دينار ( 50)  
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 ( 1عقد خدمات هندسية )ع
 الفهرس

 

 رقم الصفحة الموضــوع

 12        الفهـــرس

 13         اتفاقية العقد 

 15 الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية

 15       التعاريف  -(  1المادة )

 16    وصف العمل في نطاق العقد  -(  2المادة )

 16     اللغة والقانون المعتمدان -(  3المادة )

 16      الضرائب والرسوم  -(  4المادة )

 16      كفالة حسن األداء -(  5المادة )

 16       مستوى األداء -(  6المادة )

 17   سريان العقد، المباشرة، مدة العمل -(  7المادة )

 17      واجبات الستشاري  -(  8المادة )

 17     التنازل والعقود الفرعية -(  9المادة )

 17      تحريات استطالع الموقع -( 10المادة )

 18     التغييرات واألعمال اإلضافية -( 11المادة )

 18    التقصير من جانب الستشاري -( 12المادة )

 19    إنهاء العقد من قبل صاحب العمل  -( 13المادة )

 19    إنهاء العقد من قبل الستشاري -( 14المادة )

 19     مسؤوليات صاحب العمل -( 15المادة )

 19       مراحل ومدد العمل -( 16المادة )

 19        بدل األتعاب  -( 17المادة )

 20      تدريب موظفي صاحب العمل  -( 18المادة )

 20   تسوية الخالفات بين صاحب العمل والستشاري  -( 19المادة )

 21  تعديل التشريعات  -( 20المادة )

 21       اإلخطارات العدلية -( 21المادة )

 21        أحكام عامة -( 22المادة )

 23       إقرار المخالصة  -( 23المادة )

 23        اإلشعارات -( 24المادة )

 24   الجدول الزمني لمراحل الدراسات  -( أ - 1ملحق العقد رقم ) 

 25     بدلت األتعاب  -ب(  - 1ملحق العقد رقم ) 

 26 السلفة نموذج كفالة  -( 2ملحق العقد رقم ) 

 27 واجبات الستشاري أثناء مراحل الدراسات       -( 3ملحق العقد رقم ) 

 31     نموذج كفالة حسن األداء -( 4ملحق العقد رقم ) 

 32 خالصة بدل أتعاب الستشاري في مرحلة إعداد التصاميم  - ( 5ملحق العقد رقم ) 

 33  (   إقرار متعلق بالدفعات األخرى 6ملحق العقد رقم ) 

 34  ( إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة 7ملحق العقد رقم ) 

 35  (    العطاءات الحكومية المحالة              1جدول رقم )

 36 (   الوضع المؤسسي2جدول رقم )

 37  (   رؤساء الختصاص و مساعديهم 3جدول رقم )

 38 الكوادر الفنية المسماة على المشروع   ( 4جدول رقم )
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 ( 1)عنموذج اتفاقية عقد خدمات هندسية 

 ( الخاص 12/2022) عم.العطاء رقم 

 /وسط البلد الجديدأنشاء مسجد وادي موسى بإعداد الدراســات والتصاميـم ووثـائق عطـاء مشروع 

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

 

 بين  ........سنة  ..........من شهر  ........الموافق..........حررت هذه التفاقية في هذا اليوم  -

 

 على اعتباره الفريق األول   صاحب العمل : 

 

 ................................................................................ويمثله:

 

 على اعتباره الفريق الثاني   والستشـــاري:

 

 ...............................................................................ويمثله: 

 

ا في الحصول على خدمات فنية من دراسات وتصاميم وإعداد وثائق عطاء التنفيذ للمشروع      أعاله،ولما لما كان الفريق األول راغبا

 - يلي:  فقد تم التفاق بين الفريقين على ما  إليه،قد قبل بعرض الفريق الثاني المقدم  كان

 

المعاني الواردة في دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية   يكون للكلمات و التعابير الواردة في هذا العقد نفس -1

من الشروط    ( 1)( الصادر عن وزارة األشغال العامة واإلسكان باإلضافة إلى التعاريف الواردة في المادة  1999فيدك )

 العقد. وفي حال وجود اختالف تعتمد التعاريف الواردة في هذا  العقد،العامة لهذا 

ويكون ترتيب أولوية   متكاملة،اعتبار الوثائق المدرجة أدناه جزءاا ل يتجزأ من هذا العقد وتعتبر في مجموعها وحدة   -2

 - التالي: الوثائق حسب التسلسل 

ا قرار اإلحالة -أ   .كتاب القبول متضمنا

 . عرض المناقصة -ب 

 على العقد. التعليمات للمشتركين في المناقصة ودعوة العطاء والمالحق التي تصدر قبل التوقيع  -ج 

 . الشروط الخاصة للعقد - د 

 . األسس المرجعية -هـ 

 .الشروط العامة -و 

 

ا:قيمة العقد المقبولة  -أ-3  )                           ( دينار   رقما

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

 ( يوما                    العقد:) مدة  -ب    

ا   )……………………………………………..( يوما

 وتشمل المدة الالزمة للمراجعة والتقييم من قبل الفريق األول 

 

ا -4 الخدمات  وتقديم  بإعداد  الثاني  الفريق  للشروط  يتعهد  وفقا  وتسليمها  وإنجازها  العقد  هذا  في  منه  المطلوبة  لهندسية 

 فيه.والمتطلبات الواردة 
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في المواعيد وباألسلوب المحدد لذلك في الملحق رقم    )بدألتعابه(يتعهد الفريق األول بأن يدفع للفريق الثاني قيمة العقد   -5

 العقد. مات الهندسية المطلوبة منه بموجب هذا  الثاني بتقديم الخد العقد لقـاءقيـام الفريقمن هذا  ب(/1)

 أعاله.جرى توقيع هذا العقد وإبرامه في التاريخ المذكور   أعاله،وبناء على ما ذكر  

  

 الفريق الثاني               الفريق األول                     

  الستشاري                         صاحب العمل  

 

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

 

 ...................................................... السـم: ................................................................السـم: 

 

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

 

 ذلك: قد شهد على 

 

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

 

 ........................................................... السم: السـم: ...............................................................
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 لخدمات الهندسية الشروط العامة لعقد ا

 التعاريف:  -( 1المادة )

كما أن الكلمات التي تشير إلى   أدناه،يكون للكلمات و المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا العقد المعاني المخصصة لها  

 - ذلك: ما لم يقتضي السياق غير  األخرى،األشخاص أو الفرقاء تشمل الشركات والكيانات القانونية 

 األردنيةالهاشمية.حكومة المملكة  الحكومــة:

الفريق المشار إليه في هذا العقد كفريق أول وكذلك خلفاءه القانونيون والذي يتعاقد مع الستشاري إلنجاز    العمل:صاحب  

أو أي جهة أخرى يفوضها صاحب العمل لممارسة صالحيات ومسؤوليات الفريق    العقد،الخدمات الهندسية التي يشملها  

 ". لستشاري بذلك خطياعلى أن يتم إعالم ا األول،

العقد ويتمتــع بالصالحيـــات    بموجب هذاالشخص الذي يعينه صاحب العمل لمتابعة أعمال الستشاري    العمل: ممثل صاحب  

ا   بها. التي يتم تحديدها له من قبل صاحب العمل كما يجري إبالغ الستشاري خطيا

مكتب أو شركة استشارية( أو التآلف المشار إليه في العقد   هندسية،مكتب أو شركه    مهندس،المكتب )مكتب    الستشاري:

 العقد. خدمات الهندسية وفقا" لهذا كفريق ثاني والذي تعاقد معه صاحب العمل ألداء ال

جداول   الفنية،وثائق عطاء التنفيذ، المخططات بكافة أنواعها، المواصفــــات    الدراسات، التصاميم،إعداد    الهندسية:الخدمات  

 الكميات، الشروط العامة والخاصة وفقا" لما هو محدد في هذا العقد ومالحقه والشروط الخاصة بهذا العقد. 

األهداف والغايات ونطاق المهام المطلوبة والدراسات والبيانات األساسية والمعلومات التي تعطي فكرة    جعية:المراألسس  

 المطلوبة.واضحة عن طبيعة الخدمات الهندسية 

 . العرض المقدم من الستشاري إلى صاحب العمل إلنجاز الخدمات الهندسية بموجب هذا العقد المناقصة:عرض 

ل الرسمي من صاحب العمل لعرض المناقصة مع أي شروط إضافية اتفق الفريقان عليها قبل توقيع العقد  القبو   القبول:كتاب  

ا لقرار   اإلحالة. وذلك وفقا

ا للعقد.  المقبولة:قيمة العقد   المبلغ اإلجمالي المذكور في كتاب القبول مقابل أداء الخدمات الهندسية المطلوبة وفقا

 العقد. قيمة العقد المقبولة باإلضافة إلى أي زيادة أو نقصان بسبب التعديالت التي قد تطرأ على  العقد:قيمة 

 خطي. د الخطية أو الموافقة الشفوية التي يتلوها تأكي  الموافقــة: الموافقة

 العقد.من هذا  أ(/  1)هي المدة المحددة في ملحق رقم   العقد:مدة 

هي المدة المحددة بالعقد إلنجاز األعمال موضوع هذا العقد وتشمل المدة الالزمة للمراجعة والتدقيق من قبل   العمـل:مـدة  

لشمسي وبعدد األيام التقويمية وليس  وتقاس بالتوقيت ا  العقد،الفريق األول باإلضافة إلى أي تمديدات مبررة على مدة  

 بأيام العمل. 

 منه.هي الوثائق المدرجة في هذا العقد والتي تعتبر جزاا  الوثائق:

وكذلك أي أماكن   العقد،األراضي واألماكن والمناطق التي يحددها صاحب العمل أو يعينها إلنجاز األعمال موضوع هذا    الموقع:

 الموقع.اعتبارها جزءاا من أخرى ينص عليها العقد تحديدا على 

هي المبلغ أو المبالغ المدرجة في خالصة بدل األتعاب والمخصصة للصرف على أي أعمال أو خدمات    الحتياطية:المبالغ  

 األتعاب.ويحدد بند منفصل ألي منها في خالصه بدل  بالعقد،أخرى تحدد 

 األشخاص من غير الموظفين.  اآلخرين:

الموظف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاحب العمل أو من يمثله صاحب العمل ويشمل ذلك    الموظف:

 العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة.

اشرة وأي  الدفعات األخرى: هي جميع العمولت أو أتعاب الستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغير المب

شيء ذو قيمة مادية دفعها الستشاري أو تم التفاق على دفعها " اآلخرين" ويشمل ذلك التصريح على سبيل  

المثال ل الحصر وصفاا مفصالا لهذه الدفعات وسببها   سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر  

ه أو نيابةا عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم، ييمن قبل الستشاري أو نيابةا عنه، أو من قبل استشار

نفسها   المزاودة   / المناقصة  عملية  أو  العقد  هذا  بتنفيذ  الخاصة  العروض  تقديم  إلى  بالدعوة  يتعلق  فيما  وذلك 

 واإلحالة على الستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعالا.  

: هي جميع المبالغ سواء كانت عمولت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء أو غيرها دفعت بشكل  الدفعات الممنوعة

أو تقديم هذه   المبالغ  التعهدات لدفع مثل هذه  أو  الوعود  أو  مباشر أو غير مباشر أو أي شيء ذو قيمة مادية 

الستشاري أو نيابةا عنه أو من قبل  األشياء سواء مباشرةا أو بالواسطة وبغض النظر عما إذا كان ذلك تم من قبل  

استشارييه من الباطن أو نيابةا عنهم أو أي من موظفيهم ووكالئهم أو ممثليهم والتي تدفع إلى أي "موظف"  

سواء تصرف بصفة رسمية أم ل ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية 
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فسها أو اإلحالة على الستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعالا  المناقصة / المزاودة ن

. 

وبالشتراك مع مهندسين مختصين    مختصين من سلطة إقليم البترا التنموي السياحيمن مهندسين    ةلجنة مكون  التدقيق: لجنة  

مختصين ممثلين عن المجتمع   مناسبة ومهندسينطة  أو أي جهة مختصة تراها السل  اإلسكانرة األشغال العامة وفي وزا

ا بذلك بموجب كتاب رسمي من قبل    المحلي يتم و تكون   السلطة،رئيس مجلس المفوضين في  تسميتهم وتكليفهم رسميا

مبنى سلطة إقليم    ويكون مكان اجتماعها في  مراحله،مهامها تدقيق الدراسات و التصاميم ووثائق العطاء في جميع  

 البترا التنموي السياحي. 

 العقد: وصف العمل في نطاق   – (2)المادة 

كاملة لعمال تصميم جديد للمسجد القديم يتطلب أزالة كامله للمسجد   يتضمن العمل إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء  

وأن يراعي المصمم جميع المتطلبات   2م2500الحالي وعمل تصاميم جديده وبحيث تكون المساحة الجمالية للمبنى ما يقارب  

و ،و غرفة  الجنائز و سهولة وصل ذوي الحتياجات الخاصة للمسجد  ( وغرفة صوتيات  2الرئيسية من مأذنة عدد ل يقل عن )

لتحديد طريقة التصميم المثلى ومن ثم إعداد على تصور واضح لربط ساحات المسجد مع منطقة وسط البلد و المجمع الجديد ,  

 . الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ للمشروع حسب ما يقرره صاحب العمل

 

 

 :المعتمداناللغة والقانون  – (3)المادة 

إل انه يجوز أن تكون  به،بما في ذلك جميع المراسالت والشروط المتعلقة  العربية،يكون العقد باللغة 

المواصفات وجداول الكميات والمخططات والتقارير الفنية باللغة اإلنجليزية وإذا حرر العقد باللغتين 

 المعتمد. العربية واإلنجليزية ووقع خالف على التفسير يكون النص بالعربية هو 

 -أ

والتعليمات األردنية النافذة المفعول على هذا العقد عند التوقيع عليه   واألنظمةتسري أحكام القوانين  

 شروطه. ويرجع إليها في تطبيق 

 - ب

 

 والرسوم:الضرائب  – (4)المادة 

والتعليمات المعمول بها في المملكة فيما يخص الضرائب   واألنظمةيخضع أطراف العقد لجميع القوانين  

ا لذل  بالعقد. ك والرسوم إل إذا ورد نص خالفا

1- 

القوانين   حسب  العقد  توقيع  قبل  والجامعة  الواردات  طوابع  رسوم  دفع  الستشاري    واألنظمة على 

 بها. والتعليمات الخاصة بذلك والمعمول 

2- 

 - : األداءكفالة حسن    -(  5المادة )

وقبل توقيع العقد أن يقدم لصاحب العمل كفالة حسن األداء ضمانة لتقديمه    اإلحالةعلى الستشاري بعد تبلغه قرار  

الكفالة   وتكون  العقد  مدة  على  أشهر  ثالثة  تزيد  ولمدة  العقد  بموجب  التزاماته  بكامل  وقيامه  الهندسية  الخدمات 

الكفالة الوارد  نموذج    رسميا "وحسبمن قيمة العقد المقبولة صادره عن بنك أو مؤسسة مالية معتمدة    %10بنسبة

(، وإذا تطلب األمر تمديد الكفالة فيحق لصاحب العمل تمديدها على حساب الستشاري لثالثة 4في ملحق العقد رقم )

أشهر قابلة للتجديد لمدد مماثلة حسب متطلبات سير العمل، وعلى صاحب العمل اإلفراج عن الكفالة بعد موافقته  

 . على المخالصة النهائية المقدمة من قبل الستشاري 

 :اءاألدمستوى -(  6المادة )

المهنية وان   -أ  الممارسة  أعلى مستويات  المطلوبة على  ببذل كل عناية ومواظبة ألداء واجبـاته  الستشاري  يلتزم 

وخبرات  بأسماء  العمل  صاحــب  يعــلم  وان  وخبـــرته،  اختصـاصه  مجـال  فـي  كالا  المؤهلين  األشخاص  يستخدم 

 الهندسية.المهندسين الذين سيقومون بتقديم الخدمات 

ذا ما تحقق لصاحب العمل بأن مستوى األداء المهني للكادر الفني لالستشاري ل يتفق والدرجة المطلوبة فعلى  وإ

إبالغ الستشاري بذلك   العمل  إذا لزم األمر   خطياا،صاحب  فنية جديده  ويجب على الستشاري أن يستخدم كوادر 
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يتفق وهذا   بما  العامل  الفريق  تنظيم  يعيد  الوضع وان  العتبار  ،  لمطلبالتصحيح  في  يأخذ  أن  الستشاري  وعلى 

المالحظات التي يوجهه بشأنهـا أو يطلبها صاحب العمـل أو مـن يمثلــه في كل ما له عالقة بتقديم الخدمات الهندسية  

 موضوع هذا العقد. 

ويحـق لصاحـب    منجانبه،  تقصيراا إذا تخلف الستشاري عن تقديم الخدمات الفنية بالمستوى المطلوب فيعتبر ذلك    -ب  

  الستشاري،وذلك بعد إنذار    األخطاء،العمـل فـي هــذه الحالة اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتالفي التقصير وتصحيح  

 العقد. ( من هذا 12للمادة )وتتم اإلجراءات وفقا 

 المطلوبة: الخدمات  العمل، التأخـرفي تقديمتمديـد مدة  سريـانالعقد،المباشـرة، -(  7المادة )

 الفريقين. يسري مفعول هذا العقد بعد توقيعه من قبل   العقد:سريان مفعول  -أ 

ويتم ذلك بعد    الستشاري،يحدد تاريخ المباشرة بموجب كتاب خطي يوجهه صاحب العمل إلى    المباشرة:تاريخ    -ب  

تسليم الموقع أو أجزاء من الموقع تمكن الستشاري من مباشرة العمل، ويتم تثبيت ذلك في محضر رسمي مبين  

ا   من صاحب العمل  ويوقع المحضر من قبل كل  وجدت،فيه جاهزية الموقع وأي عوائق أخرى إن     أو من يفوضه خطيا

 الستشاري.و

 العمل: تمديد مدة    -ج

إذا قـام صاحب العمل بطلب خدمات هندسية إضافية وكانت تلك الخدمات من النوع والقدر الذي يبرر   - 1 

العمل، فعلى   المشروع أو جدت ظروف طارئة تؤثر على سير  تمديد مدة عمل أي مرحلة من مراحل 

مراحل صاحب العمل أن يدرس الحالة مع الستشاري وتمدد مدة العقد نتيجة لتمديد مدة أي مرحلة من  

 األمور.يتناسب مع هذه  العمل بما

أطول من المقررة في جداول المراحل المشار إليه في المادة    ةإذا استغرق صاحب العمل فترات مراجع  - 2

عن تخلف الستشاري في أداء    هو ناجمعـدا مـا    لذلك فيمــا( لحقا، فانه يتم تمديد مدة العمل تبعا  16)

فترات المراجعة بشكل يعود بالضرر على الستشاري    عدم تمديداعاة  مهامه، وعلى صاحب العمـل مر

على طلب الستشاري بدراسة الضرر الذي لحق بالستشاري جراء   وبخالف ذلك يقوم صاحب العمل بناءا 

 . التعويضتمديد فترة المراجعة وذلك لغايات 

      التأخيـــر:  -د

بإتمام كامل الخدمات الهندسية المطلوبة في هذا العقد ضمن مدة   بتنفيذ التزاماتهإذا لم يقم الستشاري   – 1

فان على الستشاري أن يقوم بدفع    العطاء،المخططات ووثائق  وتأخر عن تسليم    بالعقد،العمل المحددة  

العمل   " لصاحب ( عن كل يوم تأخير غير مبرر ويعتبر هذا المبلغ مستحقادينار  50مقدارها )غرامة  

ويحـق لصاحب العمل أن يحسم هذا المبلغ من  يلحق،التأخير أو لم  سواء لحق به ضرر مادي من جراء

استحقاقات الستشاري أو كفالته أو محتجزاته. وألغراض تحديد قيمة الغرامة يعتبر مجموع مدة العمل 

 حده. على  ةلكامل العقد والتأخير الحاصل عليه وليس لكل مرحل

 المقبولة.( من قيمة العقد %15يحدد للغرامة سقف حده األعلى )    -2

 : الستشاريواجبات  - (  8المادة )

( المرفق  3يقوم الستشاري بأداء الواجبات المنصوص عليها في األسس المرجعية المحددة في الملحق رقم )

 العمل.بهذا العقد و المعد من قبل صاحب 

 :الفرعيةالتنازل والعقود -(  9المادة )

استشاري فرعي القيام بأي    العقد للغير أو أن يعهد إلى أي  ل يحق لالستشاري أن يتنازل عن أي جزء من هذا  –أ   

  حيال أي تصرف من هذا القبيل وفقاا جزء منه ما لم تنص على ذلك وثائق العقد ويحق لصاحب العمل إلغاء العقد 

 العقد.( من هذا 12المادة ) ألحكام 

صاحب العمل على قيام أي استشاري فرعي وفي جميع الحالت على الستشاري الحصول على موافقة مسبقة من    -ب

بأي عمل وعليه أن يقدم لصاحب العمل المعلومات المطلوبة عن أي استشاري فرعي مقترح من حيث مؤهالته  

ي وخبراته وكفاءته إلنجاز مثل هذا العمل، وان يقــدم كذلك عقد التكليف الفرعي الذي يبرم بينه وبين الستشار

أي خطأ أو تقصير ينجم    الهندسية وعنمسؤولية كاملة عن جميع الخدمات    سؤولا الفرعي ويكون الستشاري م

 عن عمـل الستشاري الفرعي أو مستخدميه. 

 



 42/ 18صفحة 

 - : الموقعتحريات استطالع -( 10المادة )

ما لم تنص الشروط الخاصة على خالف ذلك يتم التعاقد مع استشاري لستطالع الموقع بعقد مستقل بين صاحب   -أ

 التالية: العمل واستشاري استطالع الموقع حسب الشروط 

 كاملة. عن أداء مهامه مسؤولية ة مسؤولا يكون استشاري الترب  - 1   

والستطالع  العمل المطلوب للتحريات  ذا العقد( وضع وصف  ق الثاني في همهمة الستشاري )الفري  تكون   -  2   

مع مراعاة أحكام كود استطالع الموقع المعتمد( كما يقوم الستشاري أيضا بمراقبة عمليات التحري أثناء )

 .استشاري استطالع الموقع لصاحب العمل وتقييم تقريرإجراءاها 

أما إذا نصـت الشروط الخاصة على مسؤولية الستشاري عن دراسات وتحريات التربة عندها علـى الستشاري    -ب 

 الموقع.اخذ موافقة الفريق األول المسبقة قبل التعاقد مع استشاري استطالع 

 اإلضافية:واألعمال  التغييرات -( 11المادة )

ضروريا" في برنامج الخدمات الهندسية أو نوعها أو مقدارها أو   يحق لصاحب العمل طلب إجراء أي تعديل يراه -أ 

تؤثر هذه التغييرات أو اإلضافات على سريان هذا العقد , وتحدد بدلت األتعاب    إضافية ولتقديم خدمات هندسية  

تفاق بين الفريقين  الناتجة عن زيادة قيمة العمل وكذلك المدة الزمنية الالزمة عما ورد في العقد بال  اإلضافيةلألعمال  

بالنسبة والتناسب مع طبيعة األعمال اإلضافية واألتعاب المحددة في العقد لألعمال والمراحل المختلفة  مهما بلغت 

من    اإلضافيةالحالة التي تكون طبيعة األعمال المشمولة في هذه التغييرات واألعمال    النقصان وفينسبة الزيادة أو  

مثل هذه الحالة يتم التفاق بين صاحب    العقد ففيالنوع الذي يتطلب تقديم خدمات تختلف عن تلك المشمولة في هذا  

 والمدة الزمنية الالزمة.  اإلضافيةالعمل والستشاري على بدل األتعاب المترتب على تلك التغييرات واألعمال 

بعد صدور األمر الخطي له من قبل صاحب العمل و تثبيت بدل   المطلوبة وذلكويلتزم الستشاري بإجراء التعديالت    -ب

  أتعاب مؤقت لالستشاري عن هذه التعديالت ولحين التفاق على بدلت األتعاب بالشكل النهائي. 

 الستشاري: التقصير من جانب  - ( 12المادة )

 - التالية: اري مقصرا" في أداء عمله إذا حصل أثناء تنفيذ هذا العقد أي من الحالت يعتبر الستش   -/أ( 12)

 المطلوبة. أي تأخير غير مبرر في إنجاز العمل والواجبات وتقديم الخدمات  - 1

 مهامه.قدم عمال بمستوى ل يتناسب وأصول وأعراف ممارسة المهنة الهندسية أو أهمل في أداء  - 2

 العقد. ( من هذا 6ر أي من مستخدميه العاملين مخالفا بذلك التعليمات المحددة بالمادة )تخلف عن تغيي  - 3

 قام بالتلزيم من الباطن ألي جزء من المهام الموكولة إليه بدون موافقة صاحب العمل. - 4

 األساسيةللمشروع.لم يلتزم بتقديم عمل يلبي المتطلبات  - 5

 مالية، أو لجأ إلى مخالصة لصالح دائنيه. ة ئي مال أعسر أو أصبح غير ذ - 6

 التالية:/ أ( أعاله إنهاء العقد بموجب اإلجراءات 12ولصاحب العمل في أي من الحالت المنصوص عليها في الفقرة ) 

  المخالفة.( يوما" لتصويب 21أول": توجيه إنذار أول لالستشاري مع منحه مهلة لمدة ) 

( يوما" لتصويب  14يتم توجيه إنذار ثاني له مع منحه مدة )  للمخالفة،تشاري  ثانيا": في حالة عدم تصويب الس 

 المخالفة. 

في حالة مرور فترة اإلنذار الثانية دون تصـويب للوضع أو اتخاذ إجراءات جادة ومقنعة إلزالة األسباب    ":ثالثـا

منها، ويقوم بإكمال الخدمات   المخالفة، يحـق لصـاحـب العمل إنهاء العقد ومصادرة كفالة حسن األداء أو جزء

 الخدمات. المطلوبة بواسطة أجهزته الخاصة أو أن يعهد إلى استشاريين آخرين القيام بمثل هذه 

وتتم محاسبة الستشاري على ما قــدمه من مراحل موافق عليها لتاريخــه محســومــا" منه أي فروق من  

ويتم احتساب هذه الفروقات من   المتبقية،بــدلت األتعاب والكلفة التي يتكبدها صاحب العمل إلنجاز المراحل  

 المادة. /ب( من هذه 12قبل اللجنة المنصوص عليها بالفقرة )

ا  إنهاء العقد فوراا    ج(/    12)يحق لصاحب العمل في الحالت الطارئة أو الخاصة المنصوص عليها في الفقرة   : رابعا

 أعاله. وتتم محاسبة الستشاري حسب ما ورد في الفقرة ثالثا  إنذارات،و بدون توجيه 

و بعد انتهائها أن هناك نقص أو خطأ في  إذا تبــين لصاحب العمــل أثنــاء تنفـيذ األعمال المشمولة في هذا العقد أ  (:/ب12)

الدراسة قد ينجم عنه خطورة على المنشأ أو زيادة كبيرة في التكاليف عن قيمة عطاء التنفيذ وذلك بسبب تقصير  

رئيس مجلس المفوضين في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بتشكيل لجنة   الستشاري أو أجهزته فعندها يقوم

 من ثم السير بمطالبة الستشاري بتصويب األوضاع أصولياا وضمن األطر القانونية. لتحديد المسؤولية و
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 : العملإنهاء العقد من قبل صاحب -( 13المادة )

/أ( مع دفع أتعاب الستشاري 12يحق لصاحب العمل في أي وقت إنهاء العقد ألسباب غير األسباب الواردة في المادة )

واعتبار أعمال المرحلة التي   كاملة،للمراحل السابقة    خطياا من صاحب العمل  والموافق عليها عن األعمال المنجزة  

  إضافة نها منجزه وتدفع أتعابها كاملة ول تدفع أي أتعاب عن أي مراحل غير منجزة ول أي  تم إنهاء العمل خاللها أ

 األسباب.  إبداءدون  األعمالويتم إنهاء  بها،المتبقية والتي لم يبدأ الستشاري العمل   أعمال المراحلمن قيمة 

 : الستشاريإنهاء العقد من قبل -( 14المادة )

 ( يوما من تاريخ توقيع اتفاقية العقد. 90المباشرة خالل )  إذا لم يصدر صاحب العمل أمر . أ

 استحقاقها.تاريخ  يوما "من( 60أخل صاحب العمل بإيفاء الستشاري بالدفعة المستحقة له بعد )  .ب

 جـ. أعسر صاحب العمل أو تعرض لضائقة اقتصادية تمنعه من الستمرار في تنفيذ العقد. 

 

صاحب العمل إصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة له خالل عشرة  فعندها على الستشاري أن يطالب  

وإذا لم يقم صاحب العمل بإصدار أمر المباشرة   ب( أعالهأيام من انتهاء المدد المحددة بالفقرة )أ( أو الفقرة )

الفقرة )ج(  أو إذا اعسر صاحب العمل حسب    هذه،أو تسديد الدفعة المستحقة لالستشاري خالل العشرة أيام  

أعاله فيحق لالستشاري إنهاء العقد وطلب تعويضه التعويض المناسب الناجم عن اإلخالل بالعقد من قبل صاحب  

 . العمل ول يعاد العمل بهذا العقد إل بموافقة الفريقين

 :العملمسؤوليات صاحب  -( 15المادة )

تقديم المتطلبات األولية والمعلومات والوثائق المتوفرة لديه إلى الستشاري بما فيها مخططات األراضي و  -1

إل أنه غير ملـزم بتقديــم أي مخططــات أو وثائــق يوكــل إلى الستشاري الحصول    حديثة،المخطط التنظيمي  

 .ى صاحب العملت و الوثائق المتوفرة لد على أن تتضمن دعوة العطاء بيان المعلوما العقد،عليها بموجب 

إلعداد  -2 مهامه  مباشرة  من  الستشاري  يمكن  بشكل  أو  حدوده  بـكامل  المشروع  موقع  الستشاري  تسليـم 

 التصاميم. الدراسات و/أو 

 تسمية مهـنـدس بخبـرة منـاسبة يمثـــله للتـنسـيــق بـيــنه وبينالستشاري و ليساعد الستشاري في الحصول -3

 أعاله. على المعلومات المذكورة 

مساعدة الستشاري لتسهيل مهامه في الحصول على تـصاريح الدخول أو تصاريح العمل واإلقامة ألي من  -4

 ذلك.موظفيه الذين يتطلب عقد استخدامهم 

 العقد. موافاة الستشاري بالدفعات المستحقة له في المواعيد المحددة بموجب هذا  -5

 . العقد(إذا اتفق على غير ذلك بموجب هذا )إلعاب "استشاري" استطالع الموقع دفع بدل أت   -6

 :العملومدد  مراحل -( 16المادة )

/أ( لهـذه  1يلتزم الستشاري وصاحب العمل كل حسب مسؤولياته بإتباع الجدول الزمني المبين في الملحق رقم ) 

الشروط ووفـقــا" للمراحل المنصوص عليها بهذا الجدول  لتقديم الخدمات الهندسية لألعمال المشمولة في هذا  

ا أنه إذا قدم الستشاري أعمال أي مرحلة من المر احل بمستوى غير مناسب ووردت عليها تعديالت  العقد علما

ومالحظات جوهرية  فتعتبر الفترة الالزمة لتعديل هذه المالحظات من المدة المقررة لالستشاري حسب الجدول  

الزمني وعليه تعويضها في المراحل الالحقة ويجوز لصاحب العمل إذا ارتأى أن تلك المالحظات ل تسمح بالسير 

ية أن يمنع الستشاري من السير بالمرحلة التالية حتى يتم إنجاز هذه المالحظات وتحتسب على  إلى المرحلة التال

/د(, كما يجب على  7الستشاريغرامة تأخير إذا لم يتم تعويضها في المراحل الالحقة وحسب ما ورد في المادة )

المختلف المراحل  التي سيقوم خاللها بمراجعة أعمال  المدة  العمل تحديد  انقضائها أن  صاحب  ة والتي يعتبر بعد 

 . أعمال هذه المراحل موافق عليها إذا لم يبلغ الستشاري بمالحظات صاحب العمل خاللها
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 : األتعاب بدل  - (17المادة )

يتقاضى الستشاري بدل أتعاب التصاميم وتحضير وثائق العطاء لجميع األعمال الواردة في هذا العقد وذلك بموجب   -أ 

 الشروط. النسب المبينة في الملحق رقم )ا/ب( من هذه 

ا من تاريخ تسليم شهادة الدفع  30يتعين على صاحب العمل أن يدفع استحقاقات الستشاري المرحلية خالل ) -ب ( يوما

ا من تاريخ تسليمها بموجب شهادة  60في حال الدفعة النهائية خالل فترة )و الستشاري إلى    دفع يقدمها( يوما

  الفقرة،صاحب العمل وإذا تأخر صاحب العمل عن صرف الدفعات المستحقة خالل الفترات المنوه عنها في هذه  

ن جميع المبالغ غير المدفوعة اعتباراا من  يترتب عليه أن يدفع إلى الستشاري الفائدة القانونية عنها وذلك ع

 لدفعها. انتهاء المهلة المحددة 

 : تدريب موظفي صاحب العمل -( 18المادة )

انتداب عدد مناسب من مستخدميه وإلحاقهم بجهاز الستشاري للتدريب على أعمال الدراسات    يحق لصاحب العمل

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

 : الستشاري تسوية الخالفات بين صاحب العمل و  -( 19المادة )

 أي نزاع أو خالف ينشأ عن هذا العقد يتم البت به بأحد الطرق التالية: 

 الودية:   التسوية –( 1/ 19)

الفريق    الودية فعلى إذا صدر إشعار من أي من الفريقين برغبته في تسوية الخالف عن طريق التسوية   -أ

( يوما" من تاريخ تسلمه اإلشعار أن يرسل رده خطيا" إلى موجه اإلشعار بقبول  14اآلخر خالل مدة ) 

 رفضها. الدعوة إلى التسوية الودية أو 

 افق الفريق اآلخر على قبول الدعوة إلى التسوية الودية. تبدأ إجراءات التسوية الودية عندما يو -ب 

 

أي رد إلى الفريق الذي وجه اإلشعار خالل مدة الـ   لم يرسلإذا    الودية أوإذا رفض الفريق اآلخر التسوية   -جـ

ا ( يوم14) وألي من الفريقين    يكن،يعتبر طلب التسوية الودية كأن لم    الفقرة،من هذه    )أ(المبينة في البند    ا

 التحكيم.في هذه الحالة المباشرة في إجراءات 

من ذوي الخبرة في نفس مجال أعمال هذا العقد وفقا" لما   أكثريتولى التسوية الودية موفق واحد أو   - د

ز لهما أن يتفقا على أن يقوم شخص لم يتفقا على اسم الموفق أو الموفقين يجو  الفريقان، وإذايتفق عليه  

 الموفقين. أو مؤسسة بتعيين الموفق أو 

معلومات  -هـ من  يلزمه  ما  تقديم  الفريقين  من  أي  من  يطلب  أن  الودية  التسوية  مراحل  في جميع  للموفق 

وعلى الموفق أن يساعد الفريقين في التوصل إلى    أخرى،ووقائع وأسباب ومستندات ووثائق وأي أدلة  

ا والنزاهة تسوية  الموضوعية  بمبادئ  يسترشد  والحياد،وان  بالستقالل  يتسم  بأسلوب  وديا"  لخالف 

 والعدالة.

  التسوية إل على الفريقين والموفق الحتفاظ بسرية ما يتعلق بإجراءات التسوية الودية بما في ذلك اتفاق   -و

 والتطبيق. حيثما يكون نشره ضروريا" ألغراض التنفيذ  

ا إذا توصل الفريقان إلى اتفاق لتسوية الخالف ودي  - ز ،فيقوما بإعداد التفاق وتوقيعه ويصبح اتفاق التسوية ا

ا الودية بعد توقيعه من الفريقين ملزم  لهما. ا

( يوماا على قبول الطرفين  30مرور )تنتهي إجراءات التسوية الودية بتوقيع الفريقين على التفاق ، أو ب .ح

( يوما" من تاريخ التفاق  60للسير بإجراءات للتسوية الودية ولم يتم التفاق على الموفق , أو بمرور)  

على الموفق أو تاريخ تعيينه دون التوصل إلى اتفاق تسويه أو بإشعار خطي يصدر عن الموفق يبين فيه انه 

ود التسوية الودية ، أو بإشعار خطي يصدر عن الفريقين أو عن أحدهما ل يوجد ما يسوغ الستمرار في جه

إلى الفريق اآلخر والى الموفق بإنهاء إجراءات التسوية الودية وفي جميع الحالت على الموفق أن يقدم  

تقريرا" بجميع ما توصل إليه من وقائع وبينات في موضوع الخالف أثناء قيامه بعمل الموفق وتسليمه إلى 

 فريقين مع محاضر جلسات التوفيق. ال

ل يجوز ألي من الفريقين أثناء إجراءات التسوية الودية،أن يباشر في اتخاذ أي إجراءات تحكيمية أو   - ط

 قضائية. 
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 تحكيــــــمال -( 2/ 19)

تسوية الخالف ( أعاله فعندئذ يتم اللجوء إلى 1- 19في حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية وفقا" ألحكام المادة ) 

 بأسلوب التحكيم بموجب قانون التحكيم األردني الساري المفعول. 

 

 -: التشريعاتتعديل  - (20المادة )

 أي رسوميدفع لالستشاري أي مبالغ إضافية يترتب عليه دفعها لخزينة الدولة نتيجة لتعديل التشريعات أو لفرض   -أ

   المناقصات. أو ضرائب جديدة بعد موعد إيداع عروض 

أما إذا جرى تخفيض رسمي على أي من الرسوم والضرائب المذكورة بالفقرة )أ( أعاله بعد موعد إيداع عروض  -ب 

 فعندها يحق للفريق األول حسم تلك التخفيضات من استحقاقات الستشاري.   المناقصات،

 :العدليةاإلخطارات  -( 21المادة )

لتبادل   لمما  اإلخطاراتل حاجة  الفريقين  بين  أي  العدلية  القانونية وتعتبر  أو  العقدية  رستهما أي حق من حقوقهما 

 األحوال. عدلي في جميع    إخطاررسالة مسجلة مرسلة من أي فريق للفريق اآلخر على عنوانه المثبت بهذا العقد بمثابة  

 :عامةأحكام   -( 22المادة )

ب  -أ   واللتزام  المشروع  لمنطقة  التنظيم  أحكام  يراعي  أن  الستشاري  الساريةمتطلبات  على  عند    الكودات  المفعول 

 . و الحصول على موافقة الجهات المعنية والتراخيص الالزمة للمشروع بالعمل،المباشرة 

 على الستشاري أن يتقيـد ببرنامـج المتطلبـات والكلفة المقدرة عند إعداد تصاميم المشروع.  -ب

المتـ-جـ والمعلومات  العطاء  ووثائـق  المخططات  جميـع  يحق  إن  ول  العمل  لصاحب  ملك   هي  المشروع  بهذا  علقة 

 . موافقة صاحب العمل الخطية على ذلك بعد لالستشاري التصرف بهــا بــأي شكــل من األشكال إل

في مرحلة إعداد المخططات والوثائق أو في   العطاء سواءإذا اكتشـف أي خطـأ أو نـقص في المخططات أو في وثائق   -د  

 مقابل. مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع،فعلى الستشاري تصحيح الخطأ أو استكمال النقص بصورة عاجلة وبدون 

 .جميع المراحليلتـزم الستشاري أن يـقوم بعـرض عام للدراسات في  -هـ

ة ما أمكن عنـد إعداد وثائـق  المحلييجـب علـى الستشاري التقـيد بالنـص علـى استـعمال المواد والمنتجات الصناعية    -و 

و في المشاريع التي    للمواصفات،العطـاء في جمـيع الحالت الـتي تتوفر فيها تلك المواد أو المنتجات بشكل مطابق  

عمل اخذ الموافقات المسبقة على استخدام هذه المواد و النص عليها  تحتاج لستعمال مواد مستوردة فعلى صاحب ال

 في وثائق العقد.  

ل تشكل العناوين الواردة في هذا العقد جزءا" منه ول تؤخذ في العتبار لدى تفسير شروط العقد أو    - العناوين:    -ز

 مضمونها.

 القرينة. تنصرف صيغة المفرد إلى الجمع والعكس بالعكس وفقا" لمقتضى  -والجمع: المفرد  -ح

 التالي: ى النحو يصدر صاحب العمل موافقته أو عدم موافقته على مراحل العمل المختلفة عل  -ط

 شروط. الموافقة دون أية  -1

موافقة مشروطة مقرونة بمالحظات تسمح لالستشاري بالنتقال للمرحلة التالية شريطة تنفيذ هذه المالحظات    -2

نسب احتجاز  يتم  الحالة  هذه  وفي  التالية  المرحلة  تنـفيذ    ةفي  لحين  المرحلة  لهذه  الـدفـعة  مستحـقـات  من 

مـن قيـمـة الدفعة المستحقة لهـذه المرحلة على أن يـتـم دفع هذه   %10ة ل تزيد نسـبتها عـنالمالحظات المطلوب

 تليها. المحتجزات عند استكمال المالحظات ضمن أعمال المرحلة التي  

 الرفض. عدم الموافقة على المرحلة مع بيان األسباب الكافية التي تبرر  -3

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

المتعلقة بالوضع المؤسسي ورؤساء الختصاص    (4،  3،  2  ،1تعبئة الجداول المرفقة )  المحلي من الستشاري    يطلب  -ك

وكل من ل يقوم بتعبئة هذه الجداول يكون  ، الكوادر الفنية المسماة على المشروع  ومساعديـهم وحجـم اللتزام

 للرفض. العرض المقدم منه معرضا" 

 تحدد شروط التأهيل والتقييم الفني الخاصة بهذا المشروع بالشروط الخاصة )إن طلبت(.   -ل

 والوثائق المقدمة من الستشاري.  ودقة المعلوماتيحق لصاحب العمل التأكد بالطريقة التي يراها مناسبة من صحة    -م

على الستشاري اللتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة األشغال العامة و اإلسكان و نقابة المهندسين األردنيين بما  -ن 

 وخالفها. الكهربائية والميكانيكية يتعلق باألعمال اإلنشائية والمعمارية و
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(،  789(، )788تكون المسؤولية المدنية والقانونية للمهندس المصمم و/أو المشرف وفقا" لما ورد في المواد )  -ص

 العقد بهذاالخصوص. بغض النظر عن ما يرد في هذا  1976( لسنة 43رقم )( من القانون المدني األردني 790)

يقوم    -ع أن  الستشاري  المهندسين  على  نقابة  قبل  من  العقد  بالمشروع موضوع  الخاصة  المخططات  بتصديق جميع 

)وصل النقابة(    األردنيين وان يقدم لصاحب العمل ما يثبت قيامه بدفع الرسوم النقابية المترتبة على هذا المشروع

 .  صورة عنه

 الممنوعة: الدفعات  -ف

( بأنه لم يقم بدفع أو يعد بدفع أي من " الدفعات  6لقد صرح الستشاري وتعهد للفريق األول في الملحق رقم ) -1

الممنوعة " سواء مباشرةا أو بالواسطة ، وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل الستشاري أو نيابةا 

موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى الفريق  عنه أو من قبل استشارييه من الباطن أو نيابةا عنهم أو أي من  

األول ، ويشمل ذلك على سبيل المثال ل الحصر أي "موظف" بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة رسمية  

أم ل،وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها  

 ستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعالا. أو اإلحالة على ال

كما ويتعهد الستشاري بأن ل يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواءا مباشرةا 

أي من موظ أو  الباطن  استشارييه من  أو  نفسه  الستشاري  قبل  من  أكان ذلك  بالواسطة وسواءا  أو  أو  فيهم 

 وكالئهم أو ممثليهم إلى أي "موظف" فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه. 

الفقرة )ف/ - 2 بأحكام  أياا من اإلجراءات  1يحق للفريق األول في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل  ( أن يتخذ 

 واختياره: التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته 

 /أ( من العقد. 12أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )  -أ

م -ب العقد  هذا  بموجب  لالستشاري  المستحقة  المبالغ  من  يخصم  الدفعات  أن  مبلغ  )ضعفي(  يساوي  ا  بلغا

 الممنوعة. 

الدفعات   -ج مبلغ  )ضعفي(  يساوي  ا  مبلغــا الفور  وعلى  األول  الفريق  إلى  يدفع  بأن  الستشاري  يطالب  أن 

الممنوعة ويقر الستشاري بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على الستجابة الفورية لمثل 

( أدناه،يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق األول 4قرة )ف/هذه المطالبة مع مراعاة الف

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

  المجهزين، يوافق الستشاري على أن يضمن جميع التفاقيات التي يبرمها مع الستشاريين من الباطن أو  - 3

أن ل تقل هذه    )على( أعاله  2( و)ف/1ذا العقد مواداا مماثلة لتلك الواردة في الفقرات )ف/فيما يخص ه

شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق    إليهما(،المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار  

المجهزين.  الفريق األول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤلء الستشاريين من الباطن أو  

كما يتعهد الستشاري أن يزود الفريق األول على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه التفاقيات بمجرد  

 التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد. 

ل يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات الممنوعة   -4

كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها،وأن حقوق الفريق األول المنصوص عليها في المادة أعاله هي إذا  

باإلضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتب للفريق األول تجاه الستشاري أو أي طرف آخر بموجب القوانين  

 واألنظمة النافذة في المملكة.

ا ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد. يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها ساري  -5  ا

 - األخرى: الدفعات  -س 

( المرفق بهذا العقد بجميع " الدفعات األخرى" والتي دفعها أو تم 5لقد صرح الستشاري في الملحق رقم) -1

الدفعات األخرى وسببه لهذه  إلى " اآلخرين "، وعلى الستشاري تقديم وصفاا مفصالا  ا  التفاق على دفعها 

سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبله أو نيابة عنه ، أو من قبل استشارييه من 

الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض  

نفسها أو اإلحالة على الستشاري أو المفاوضات التي  الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة  

 تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعالا. 

ا إلى الفريق األول على الفور عن وجود أي دفعات أخرى بما في  كما يتعهد الستشاري بأن يقدم تصريحاا خطيا

يخ قيامه بالدفع أو تاريخ إلزامه بالدفع ذلك على سبيل المثال وصفاا مفصالا لسبب هذه الدفعات األخرى وذلك بتار

 يحدث. أيهما 
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( من هذه المادة أن يتخذ أياا من 1يحق للفريق األول في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة )س/ -2

 اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره: 

 /أ( من العقد.12ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ) أن -أ

الدفعات   -ب مبلغ  )ضعفي(  يساوي  ا  مبلغا العقد  هذا  بموجب  لالستشاري  المستحقة  المبالغ  من  يخصم  أن 

 الممنوعة. 

ا يساوي  -ج ( مبلغ الدفعات األخرى  )ضعفيأن يطالب الستشاري بأن يدفع إلى الفريق األول وعلى الفور مبلغا

هذه وي لمثل  الفورية  الستجابة  على  للنقض  القابلة  غير  بموافقته  البند  هذا  بموجب  الستشاري  قر 

الفقرة )س/  التي يحق للفريق األول   أدناه،(  4المطالبة.مع مراعاة  المبالغ  الفريقان بأن مجموع  يصرح 

 ( مجموع مبالغ الدفعات األخرى. )ضعفي( لن يتجاوز  2تقاضيها بموجب هذه الفقرة )س/

فيما    المجهزين،يوافق الستشاري على أن يضمن جميع التفاقيات التي يبرمها مع الستشاريين من الباطن أو    -3

على أن ل تقل هذه المواد في أعاله )( 2( و)س/1يخص هذا العقد مواداا مماثلة لتلك الواردة في الفقرات )س/

ذه المواد صراحة على حق الفريق األول بتنفيذ شريطة أن تنص ه   إليهما(،شدتها عن نصوص الفقرتين المشار  

كما يتعهد الستشاري أن   المجهزين.أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤلء الستشاريين من الباطن أو  

يزود الفريق األول على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه التفاقيات بمجـرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها 

 ذه المواد.مشتملة على ه

ل يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات األخرى إذا   -4

وأن حقوق الفريق األول المنصوص عليها في المادة أعاله هي باإلضافة    تمنعها،كانت القوانين واألنظمة النافذة  

ال تجاه  األول  للفريق  تترتب  قد  أخرى  أي حقوق  القوانين واألنظمة  إلى  آخر بموجب  أو أي طرف  ستشاري 

 النافذة في المملكة.

ا ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد.  -5  يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها ساريا

 : المخالصةإقرار  -( 23المادة )

ة يثبت فيه أن كشف الدفعة  على الستشاري حال تقديمه لكشف الدفعة النهائية أن يعطي صاحب العمل إقرار مخالص

ويشترط أن ل يسري مفعول إقرار    العقد،النهائية يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة له بموجب  

 الدفعة. المخالصة إل بعد قبض الستشاري للمبالغ المستحقة له بموجب هذه 

 : اإلشعارات-( 24المادة )

تبلغ اإلشعارات والمـراسالت التي يصدرها صاحب العمل إلى الستشاري وتلك التي يقوم الستشاري بإبالغها إلى صاحب  

أو بإرسالها إلى أي عنوان    منهما،العمل وفقا ألحكام العقد إما بالبريد المسجل أو بإيداعها لدى المكتب الرئيسي لكل فريق  

 م تحديده تاليا آخر يعينه كل فريق لهـذه الغاية ويت

 

 ...................................................................... العمــل:عنوان صاحب 

 

 ..................................................................... الستشاري:عنوان 

 

.................................................................................................. 
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 أ(/1)ملحق رقم 

 المحددةإلنجازهاالجدول الزمني لمراحل الدراسات والمدد 
 

 المرحله البيــــــــــــــــــــــان  يوم تقويمي

االولى على أن   تبدأ من تاريخ أمر المباشره بالعمل ولغاية انجاز المطلوب في المرحله  - ( ايام15)
 . يتم تقديم عدة مقترحات للفكرة المعمارية  

 االولى
) الدراسة االستطالعية  

 مراجعة وتقييم اعمال المرحله األولى من قبل صاحب العمل. - ( يوم5) والتقرير األولي ( 

  ( يوما  20)

االولى وتشمل إجراء    المرحلة  تبدأ من تاريخ موافقة صاحب العمل الخطية على أعمال  -
 . االولى  وانجاز االعمال المطلوبة  التعديالت التي يطلبها صاحب العمل على المرحله

 الثانية 

)مسودة التقرير النهائي  
 وإعداد وثائق العطاء (

 مراجعة وتقييم اعمال المرحلة الثانية من قبل صاحب العمل  - ( يوم15)

 يوم( 15)
 

وتشمل إجراء    نيةموافقة صاحب العمل الخطية على أعمال المرحلة الثاتبدأ من تاريخ    -

الثا المرحلة  العمل على  يطلبها صاحب  التي  باإلعداد    نيةالتعديالت  العطاء  وتسليم وثائق 

  المطلوبة والتقرير النهائي.

   الثالثة
) التقرير النهائي وتسليم  

 وثائق العطاء(

 الخالصه مدة العمل لالستشاري.  - يوما   (50)

  مدة المراجعة لصاحب العمل. - ( يوم20)

  مدة االتفاقية شامله مراجعات صاحب العمل. - ( يوما  70)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 42/ 25صفحة 

 ب( /  1)ملحق رقم 
 

 بدلت األتعاب  -أ

ا  و كل مرحلة على حدا    واألطوالحسب الكميات  للمشروع  تدفع بدلت أتعاب التصاميم وتحضير وثائق العطاء  ا لما يلي، علما فقا

ا: األتعاببأن بدلت   التي يتم صرفها ستكون لألعمال المنجزة فعليا

 .(والتقرير الولي ( من قيمة العطاء بعد قبول أعمال المرحلة األولى )الدراسة الستطالعية  25%)  .1

 . (مسودة التقرير النهائيالمرحلة الثانية )( من قيمة العطاء بعد قبول أعمال   30%)   .2

 . )مسودة التصميم النهائي وإعداد وثائق العطاء( ثالثة( من قيمة العطاء بعد قبول أعمال المرحلة ال  43%)   .3

على تقديم جميع وثائق العطاء أيهما اسبـــق ولكافة    أشهر( بعـد طـرح عطــاء التنفيذ أو بعد مرور ثالثة    2%)    .4

 المشاريع.

خمسين   من قيمة العطاء وذلك للعطاءات التي تزيد قيمتها عن  %10يقوم صاحب العمل بدفع سلفة لالستشاري تعادل    -ب  

 - التالية: شريطة قيام الستشاري باإلجراءات  دينار،ألف 

 والجامعة.دفع رسوم الطوابع  .1

 األداء.تقديم كفالة حسن  .2

 ( أعاله.2، 1توقيع العقد الخاص بالمشروع بعد استكمال اإلجراءات المنصوص عليها في البنود ) .3

 السلفة.تقديم طلب  .4

 المرفق. تقديم كفالة السلفة حسب نموذج الكفالة  .5

   - التالي: يتم استرداد السلفة من الستشاري على النحو  -ج

حال عدم التمكن من استرداد قيمة    الستشاري، وفيتساوية من دفعات المراحل التي يقدمها  تسدد السلفة على أقساط م  

 استردادها من كفالة السلفة. العطاء، فيتمالسلفة ألي سبب كان قبل انتهاء مدة 
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 ( 2ملحق العقد رقم )

 نموذج كفالة السلفة

 

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

 

 ..........يسرنا أعالمكم بأن مصرفنا يكفل الستشاري: ……………………………………………………….

 

…………………………………….……………………………………………………………… 

 ( ديناراا أردنيا فقط …………………………………………                              بمبــلغ: )

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

 

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

 

 ......………………………………………………………………………………… بمشروع:الخاص 

 العطاء. ستشاري بسداد السلفة حسب شروط لتأمين قيام ال

 

وذلك بصرف النظر عن أي    منكم،وأننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي  

 اعتراض أو تحفظ يبديه الستشاري. 

 

ا لحين   السلفة،ساط دفعات  وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد الستشاري ألق  ويتم تمديدها تلقائيا

 بالكامل. سداد السلفة 

 

 

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

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

 ................................................: ………………التاريخ 
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 ( 3ملحق العقد رقم )

 واجبات الستشاري أثناء مراحل الدراسات والتصميم  أ.

 

يتعين على الستشاري أن يقوم بإعداد الدراسات والتصاميم وتقديم الخدمات الهندسية المتعلقة بها في جميع   :أولا 

 التالي: المراحل على النحو 

العطاء وقبل المباشرة بالتنفيذ تقديم كشف بأسماء فريقالتصميم و تسمية رئيس    هعلى المستشار المحال علي  -1

، ويحق للسلطة طلب المقابلة الشخصية  كافة  السير الذاتية ألعضاء الفريقومدعما الكشف بواألعضاء    الفريق

المقابلة  أو بعد  المقابلةالشخصية و/  قبل  الذاتية  العمل رفض السير  التصميم كما يحق لصاحب  ألعضاء فريق 

سير ذاتية جديده  لعطاء تقديم ثالث  االشخصية أو أثناء سير العمل، وفي هذه الحالة على الستشاري المحال عليه  

 ليتم اعتمادها و أجراء المقابالت الشخصية بعد ذلك. 

ل يجوز لالستشاري أجراء أية تغييرات في تكوين فريقهدون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة واللتزام    -2

 بالكادر الذي تقدمه بالعرض الفني.

اليف الرفع المساحي لمنطقة المشروع حيث يلتزم  تربة وتكليتحمل المصمم تكاليف إجراء الفحوصات المخبرية ل  -3

 الستشاري بأسماء المكاتب المقدمة بالعرض الفني، ويحق للسلطة رفض أي مكتب معتمد.

المعنية بالموضوع كأحكام    -4 الجهات  الدراسات والتصاميم من جميع  الالزمة ألعداد  المعلومات  الحصول على 

مات األساسية المتعلقة بالخدمات والبنية التحتية من جميع الدوائر ذات التنظيم الخاصة بمنطقة المشروع والمعلو

 العالقة بالمشروع وكل ما يلزم إلتمام العمل حسب األصول.

يجب أن يتحمل الستشاري جميع التكاليف المرتبطة بتجميع المعلومات عن المشروع وأعداد العروض باإلضافة   -5

 وسلطة إقليم البترا غير مسؤولة في أي حال من األحوال عن هذه التكاليف. الى كافة تكاليف التنقالت واإلقامة، 

يتعلق    -6 فيما  والتصالت  والماء  الكهرباء  كشركة  العالقة  ذات  والشركات  والمؤسسات  الدوائر  مع  التنسيق 

 بالخدمات المرتبطة بها. 

يترتب على المصمم الحصول على جميع الموافقات الالزمة على المقترح التصميمي و كافة مراحل المشروع   -7

 والمخططات من قبل سلطة إقليم البترا أول بأول وبكتاب رسمي.

على المكتب الهندسي القائم بأعمال التصميم عند تقديم أي مقترح دراسته من الناحية الفنية وأعداد دراسة    -8

 لكلفة التقديرية لتنفيذ. با

الستشاري مراعا  -9 البيئية  ة على  الموقع   واألثرية  الشؤون  التصميم و حساسية  تقرير    أثناء  وإضافتها ضمن 

 .المسح الشامل للموقع
 

يترتب على الستشاري الحصول على كافة المالحظات الفنية والمتطلبات المتعلقة بالمشروع من الجهات ذات    -10

الستشاري تقديم عرض تقديمي لكافة مراحل المشروع، عند تسليم كل مرحلة من مراحل التصميم العالقة وعلى  

 وعند عقد الجتماعات. 

 تقديم مخططات تصميمية للمشروع و بقياس رسم مناسب.  -11

دنيين  يجب أن يتم ختم المخططات التصميمية )أخذالموافقة( من قبل الدوائر المعنية مثل نقابة المهندسين األر  -12

 وعلى نفقته الخاصة وتقديمها لصاحب العمل. 

يوم من تاريخ انتهاء الموعد   180العرض المقدم من قبل الستشاري يجب أن يكون ساري المفعول لمدة    -13

 النهائي لتقديم العروض و يشار إليه في دعوة العطاء. 

 روع بشكل منفصل. ديمها لكل مرحلة من مراحل المشقالمادة التصميمية المطلوبة يجب ت -14

اللغة المعتمدة لتقديم العطاء واللغة المعتمدة في حال الفوز بالمشروع واللغة المعتمدة لتجهيز المخططات    -15

النهائية والمواصفات ووثائق العطاء )الشروط العامة والشروط الخاصة،جدول الكميات، جدول الكميات مسعر( 

 هي اللغة العربية.

ستشاريين الفرعيين له، والموظفين أن ل يقوم بالكشف عن أية معلومات سرية تتعلق  على الستشاري وال  -16

بالمشروع خالل مدة التصميم أو في غضون سنتين بعد انتهاء مدة عقد التصميم، دون الحصول على موافقة 

 خطية مسبقة من سلطة إقليم البترا.

 م الواردة في هذه الشروط المرجعية.سوف يتم استبعاد أي عرض مخالف ألي من الشروط واألحكا -17

 يجب أن تكون األسعار بالدينار األردني.  – 18

يتم شراء وثائق العطاء من قبل مندوب الشركة بموجب كتاب تفويض رسمي أصل صادر عن الشركة أو    –  19

صة بموجب صورة مع ختم أصل الشركة وحسب النموذج المعتمد ويكون ذلك من خالل مديرية العطاءات الخا

 بالسلطة.

يحق لصاحب العمل تمديد الموعد النهائي لتقديم العرض أو أي جداول أخرى ذات صلة بهذا العطاء أو ألغاء    -20

العطاء بشكل صريح بدون أي إشعار مسبق أو دون أبداء أسباب ولن يترتب على هذا اإللغاء أي مطالبة مالية أو  

م للعروض  المقدمة  الستشارية  والشركات  تم  قانونية  والتي  النهاية  للمواعيد  ستخضع  البترا  إقليم  سلطة  ع 

 تمديدها. 



 42/ 28صفحة 

 يجب على الستشاري تعبئة الجداول المرفقة التالية:  -21

 ( الوضع المؤسسي. 2( العطاءات المحالة وجدول رقم )1جدول رقم ) -أ   

  سماة على المشروع ( الكوادر الفنية الم4( رؤساء الختصاص ومساعديهم، وجدول رقم )3جدول رقم )  -ب   

 .حسب متطلبات العرض الفني للمشروع

 على الستشاري تأمين الكوادر التالية ضمن فريق التصميم  -22

 فريق العمل:  
المشروع: )  مدير  تقل عن  ل  اختصاص( خبرة عامة  أردني رئيس  معماري  منها خبرةة( سن 12)مهندس   ,  7  

 مع شهادات تثبت ذلك.  األبنيةفي التصميم المعماري في مجال  متخصصة
مع شهادات   ( سنوات5( سنوات وخبرة في التصميم اإلنشائي لألبنية ل تقل عن)7خبرة عامة )  -مهندس مدني :

 تثبت ذلك. 
مع شهادات تثبت ( سنوات  5( سنوات وخبرة متخصصة في التصميم ل تقل عن)7مهندس ميكانيك :بخبره عامة ) 

 ذلك. 
مع شهادات تثبت ( سنوات  5( سنوات وخبرة متخصصة في التصميم ل تقل عن) 7مهندس كهرباء: بخبره عامة ) 

 ذلك. 

( سنوات تتضمن خبرة في حساب الكميات وإعداد العقود  10مهندس عقود ومواصفات وكميات : بخبرة عامة )

 مع شهادات تثبت ذلك.  والمواصفات 

 
 إلكمال العمل على أكمل وجهه.فريق مقترح أضافي من الستشاري   -

 يجب تسمية مكتب مساحة من مكاتب المساحة المحلية )ضمن منطقة إقليم البترا( للقيام باألعمال المساحية. -23

 يجب تسمية مكتب فحوصات تربة. -24

تنطبق عليه  على الستشاري المصمم أن يلتزم بالكادر المحدد بالعرض المقدم من قبله أو يتم استبداله بعضو    -25

 من قيمة الراتب المقرر لذلك.  %25المؤهالت الفنية بموافقة صاحب العمل و خالفا لذلك يطبق عليه نسبة خصم 

 يجب أن يوضح الستشاري دور كل خبير من الخبراء المحليين أو األجانب ومدة عمله بالمشروع. -26

 

 مالحظة: 

لواجبات فعلى الستشاري وبالتنسيق مع صاحب العمل إذا تطلبت ظروف العمل متطلبات خاصة ولم ترد ضمن ا

 تحديد هذه المتطلبات وواجبات الستشاري بما في ذلك نوع المخططات والدراسات المطلوبة. 

 

 ب. مراحل الدراسة: 

 والتقرير الولي المرحلة األولى: الدراسة الستطالعية 

 1/50000الموقع على الخرائط الكنتورية بمقياس  دراسة عامة لموقع المشروع المحدد في التفاقية وبيان   -

إن أمكن    مقترحات  3  الفكرة التصميمة للمسجد المقترح مع إعطاء  و/أو على صور جوية بمقياس مناسب، وبيان 

 تتناسب وطبيعة المنطقة.

ا  - ا القيام بزيارات ميدانية للفريق العامل من قبل الستشاري شريطة أن يشمل الفريق مهندسا ا خبرة في  ذ معماريا

ا  بنية  مجال األ  لغرض إجراء كشف حسي أولي لكامل موقع المشروع.   اإلنشاءاتذا خبرة في مجال    مدنياا ومهندسا
 دراسة متطلبات المشروع المعدة من قبل صاحب العمل ودراسة شمولية البرنامج والتعليق عليه.  -

الالزمة - المعلومات  على  الدراسات    الحصول  بالموضوعإلعداد  المعنية  الجهات  جميع  من  مثل   والتصاميم 

التحتية مع مراعاة تصريف مياه األمطار وكل ما يلزم إلتمام  المتعلقة بالخدمات والبنية  المعلومات األساسية 

 العمل حسب األصول.

ا   (أولياعداد )تقرير - وى على ما  يتضمن الخدمات الالزمه للعناصر المكونه للمشروع ويحت  متكامالا   يشمل برنامجا

   -يلى: 

 .وصف موجز لطبيعة المشروع وعناصره وعالقاته الوظيفيه .1

 الكليه.  تقرير المساحات الالزمه لكل عنصر والمساحه .2

 .zoningموضحة الكتل الرئيسية للمشروع والتوزيعات الوظيفية الرئيسية     conceptمعمارية    تقديم ثالثة أفكار .3

 اعداد وتقديم مخطط هيكلى يبين عناصر المشروع المختلفة.  .4

سم( مع تثبيت زوايا الحدود    50اعداد وتقديم المخطط الطبوغرافي لموقع المشروع بفترة كونتورية ل تتجاوز ) .5

 ن مناسيب الطرق المحيطة بالموقع . ونقطة المرجع بكتل خرسانية ثابتة وبيا

 (. Grid  5mاعداد وتقديم مخطط يوضح الشبكية في الموقع العام )  .6
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 .شامالا الكلفة التقديرية األولية تقديم تقرير المرحلة .7

 

- ( وتسليم  نتائج  5إعداد  يشمل  الفني  التقرير  من  نسخ  المقدمة  (  المعمارية  واألفكار  األولى  وكافة المرحلة 

 المعلومات التي تم جمعها لتحديد األجزاء التي سيتم شمولها في الدراسة في المرحلة التالية من هذه التفاقية.

صاحب    اذا تطلبت ظروف العمل متطلبات خاصة ولم ترد ضمن الواجبات فعلى صاحب العمل وبالتنسيق مع-مالحظة  

  وإضافتها   تحديد هذه المتطلبات وواجبات الستشارى بما فى ذلك نوع المخططات والدراسات المطلوبةالعمل   

 إلى واجبات الستشاري. 
 

 ة: مرحلة مسودة التقرير النهائي وإعداد وثائق العطاء    نيالمرحلة الثا

 

 : المرحلة الثانية
( نسخ  5بتقديم مسودة الدراسة النهائية لصاحب العمل والتي تتألف من ) األولى  مرحلة  اليقوم الستشاري بعد الموافقة على  

النهائي و ) النهائية والتقرير  المخططات  الى نسخة واحدة من  5من  الكميات،إضافة  العطاء وجداول  ( نسخ من وثائق 

المرحلة وعلى المستشار في هذه المرحلة القيام بالدراسة والتصاميم الالزمة  جدول الكميات المسعر وتقدير الكلفة في هذه  

 ، والتي تتضمن على سبيل المثال ل الحصر ما يلي : ن مدة كل مرحلة ضمن وثائق العطاء ومراحل تنفيذها على أن تبي

عام بمقياس  )موقع من قبل صاحب العمل  للفكره المعتمده المخططات المعمارية للمبنى وتقديم إعداد •

 . أفقية,مقاطع,واجهات,تفاصيل معمارية للمقاطع الرئيسية( رسم مناسب,مساقط

      .1/100تقديم المخططات التفصيلية اإلنشائية والكهربائية والميكانيكية بمقياس رســــم  •

ه , الصرف الصحي , تصريف مياه تقديم المخططات التفصيلية الخاصة بالبنية التحتية مثل توزيع الميا •

 األمطار وأي أنضمه أخرى بحاجة إليها .

المطلوبة وحسب داول الكميات ووثائق العطاء انجاز الدراسات والتصاميم النهائية لجميع األعمال وج •

للمراجعة من قبل صاحب العمل  التفاصيل المبينه لحقا فى هذه الملحق وتقديم أعمال هذه المرحلة

 واقرارها. 
 

 لثالثة  :ة االمرحل
 

يقوم الستشاري بإعداد المخططات ووثائق العطاء وتقسيم مراحل المشروع بناءا على تعليمات صاحب العمل، ويقوم الستشاري 

والوثائق لكل3بتقديم ) المخططات  المطلوب من  العدد  تقديم  قبل  الموافقة عليها  النهائية ألخذ  الوثائق والمخططات   ( نسخ من 

 عطاء. 

 وتتألف مرحلة الدراسة النهائية مما يلي:

 وثائق العطاء:  -

 ( عشر نسخ من وثائق العطاء، وتشمل الوثائق على سبيل المثال ل الحصر: 10يقوم الستشاري بتحضير ) .1

 التعليمات للمناقصين.  - .2

 الشروط العامة والخاصة.- .3

 المواصفات الفنية الخاصة.  - .4

 جداول الكميات.  - .5

 المخططات.  - .6

 مع مالحظة أن تتضمن وثائق العطاء تحميل المقاول القيام بالرفع المساحي وتصميم المقاطع لألجزاء التي سيتم إنشاءها. .7

 منظور بمقياس رسم مناسب وبالتنسيق مع المهندس المتابع.  .8

 دفاع المدني.نسخة مصدقة ومختومة من الدفاع المدني والجهات المعنية لألخذ بالعتبار جميع متطلبات ال .9

 ارفاق نسخة من تقرير فحص التربة. .10
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 التقريرالنهائي:  -

( عشر نسخ من التقرير النهائي ويجب أن يحتوي التقرير النهائي في ما يحتويه  10يقدم الستشاري لصاحب العمل ) .11

 على ما يلي: 

 وصف كامل للمشروع.  - .12

 جميع الدراسات والنتائج التي تم إعدادها.  - .13

 الكلفة المقدرة ألعمال المشروع.حساب  - .14

 

المراحل   .15 الكميات لجميع  والدراسات وجداول  التقارير  تقديم جميع  الستشاري  مالحظة: على 

نسخة   الى  باإلضافة  مرحلة  لكل  المطلوبة  النسخ  العربية وحسب  مدمج  إباللغة  قرص  لكترونية على 

(CD) . 

 

 

ا : العتبارات العامه  عند اعداد الدراسات والتصميم :  ثانيا
 على الستشاري بيان إمكانات التوسع األفقية والرأسية منسوبة لجميع عناصر المشروع .  -أ 

العتبار سهولة صيانة   -ب  بعين  الخذ  المحلية مع  والبيئة  التقاليد  تعكس  التصاميم بحيث  اعداد  الستشاري  على 

 العناصر وتشغيلها بأقل كلفة ممكنة .

وأخذ موافقة السلطات التنظيمية على مواد البناء    نىعلى الستشاري مراعاة الناحية الجمالية والقتصادية للمب  -جـ

 المراد استعمالها ان لزم المر .

المساحات   - د توحيد  مراعاة  مع  الداخلية  الفراغات  استخدام  لطبيعة  المساحات  مالءمة  مراعاة  الستشاري  على 

 لى اسس تصميم واضحة.المقترحة بالستناد ا 

 مة المساحات للتشطيبات الداخلية .ئعلى الستشاري مراعاة مال  -هـ 

تكون المواصفات ودساتير البناء المعتمدة في التصاميم ما هو مقـرر في المملكة ال في الحالت الخاصة حيث    -و

 يتطلب ذلك الحصول على موافقة مسبقةعليها من قبل  صاحب العمل 

 علـى األستشاري تبويـب جداول الكميات للمـشروع بحيث تكون مفصلة بالبواب التالية     -ز

 - السترشاد بجدول الكميات النموذجي الصادر عن وزارة الشغال العامة والسكان(: على القل ) مع
 - للمبنى:  -1

 مجموع العمال تحت منسوب البالط .  . أ

 مجموع العمال فوق منسوب البالط . .ب

 ج. اعمال القصارة  

 د. اعمال البالط والرضيات  

 هـ. اعمال عزل السطح وفواصل التمدد وتصريف مياه المطر  

 اعمال المنجور  .و

 ز. العمال المعدنيه

 ح.اعمال الدهان

 ط. العمال الصحية 

 ي. العمال الكهربائيه 

 ك. أعمال التكييف و التدفئة والعمال الميكانيكية

 
 - للمشروع : العمال الخارجيه -2

 أ. العمال التمهيدية للموقع  .

 ب. اعمال السوار والجدران الستناديهان لزمت 

 ج .أعمال الممرات ومواقف السيارات.

 د. أعمال تنسيق الموقع. 

 هـ.  اعمال الميكانيك والصرف الصحي
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 و. اعمال الحفرة المتصاصيه ان لزمت

 ز. اعمال الكهرباء والنارة الخارجيه

 ح. أعمال المداخل و المخارج.

 مت أن لز ط. أعمال المظالت

على الستشاري تقديم الدراسات والمذكرات الحسابية المتعلقة بتصميم المشروع لالعمال المعمارية والمدنية والكهربائية     -ح

 والميكانيكية والتصريف وأية اعمال اخرى.    

 لعام. علـى الستشارياعـداد مـواصفات وتصــاميم األعمال الخارجية وربط المداخل والمخارج مع الموقع ا   -ط

 يقوم الستشاري )اذا كلـفه صاحـب العـمل( بالشـتراك فـي دراسـة وتقـييم عروض المناقصين من المقاولين .   -ي

 تكون جميع القيسة على المخططات بالنظام المتري .  -ك 
المالك للتدقيق وذلك   بعد    –م   المستشار وبحضور ممثل  قبل  النتائج الولية من  المساحي والشبكية يتم عرض  الرفع  استكمال 

 باجتماع يعقد في حينه.

 يتم تقديم عرض من قبل المستشار المصمم للمرحلة األولية والنهائية للمشاريع على لجنة فنية معنية يتم تحديدها لحقا.  –ن 

تشاري رئيسية في إعداد الكميات والمواصفات ومراجعتها وتأكيدها في المراحل النهائية بحيث تكون متطابقة مسؤولية الس  -س

 مع المخططات التصميمية وتوصيات فحص التربة . 

 على الستشاري انجاز المخططات ووثائق العطاء للمشروع ضمن المدة المحددة  

 

ا :   تفاصيل المخططات المطلوبة : ثالثا
 

 :  العمال المعمارية  -أ 

وفي حالة كبر مساحة الموقع يقدم موقع عام اضافي شامل    1/200مخطـط الموقــع العـام بمقـياس رسم :   .1

 او ما يناسب الموقع. 1/500بمقياس 

 100:  1مسطحات معمارية بمقياس رسم  .2

 100:  1واجهات معمارية بمقياس رسم   .3

 .    100:   1مقاطع معمارية بمقياس رسم  .4

 50: 1،  20:   1،  10:   1،  5:  1التفاصيل المعمارية الالزمة بمقياس رسم  .5

 جداول التشطيبات .  .6

 المخططات التفصيلية لعمال تنسيق الموقع والساحات.  .7
ا عليه دللة كل رمز. .8  إعداد دليل للمخططات موضحا

 أي مخططات أو تفاصيل أخرى لزمة.  .9

   1/200مخطط طبوغرافي للموقع العام بمقياس رسم . 10

 1/100. شبكية للموقع العام بمقياس رسم 11

 :  العمال اإلنشائية  -ب 

 استطـالع الموقـع ودراسة تقرير فحص التربة وتقييمه والعمل بنتائجه.   - 1

ال )   - 2 التصميم والمذكرة الذي تم اعتم(  CDمخططات األساساتواألعمده وتفاصيلها النشائية وبنسخة  اده في 

كودة  حول  المهندسين  نقابة  وتعليمات  العامة  الشغال  وزارة  لدى  المعتمدة  بالكودات  اللتزام  مع  اإلنشائية 

 الزلزل.

 مخططات عقدات الطوابق والدراج والجسور وتفاصيلها النشائية.  - 3

 دية واسوار وخزانات وغيرها(. مخططات التفاصيل النشائية لالعمال الخارجية )جدران استنا  - 4

ا عليه دللة كل رمز .  - 5  اعداد دليل للمخططات موضحا

 أي مخططات وتفاصيل اخرى لزمه.   - 6

 
 :  العمال الكهربائية –جـ 

 ومراوح الشفط )ان وجدت( مع ترقيم الدوائر الكهربائية  مخططات لالنارة (1

مخططات الباريــز ومــراوح التـهوية مـع ترقــيم الــدوائر الكهربائية وذلك في مجموعة مخططات منفصلة   (2

 عن النارة . 

الرئيس (3 القاطع  وكذلك  للطوابـــق  المغذية  وطاقتها  القواطع  جميع  عليها  ا  مبينا الرئيسية  اللوحة  ي مخطط 

 والتفاصيل الالزمة .

 مخطط نظام التأريض وتوزيعه على الطوابق .  (4

ا عليـه مقـاس الكوابل والسالك والمواسير المستخدمة ومساراتها  (5 مخطـط نظـام خطـوط التغذيـة الرئيسيـه مبيـنا

 ونقاط بداياتها ونهاياتها . 

 مخطط نظام الصواعق وانذار الحريق )اذا طلب( .  (6
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الحمـا (7 توزيـع  مقاطع  مخطط  ومساحة  الكهربائية  الدوائر  مختلف  مع  الفرعية  اللوحـات  علـى  الكهربائـية  ل 

 السالك لكل دائرة على حدة وقوة القاطع مقدرة بالمبير . 

ا عليه نقاط النارة الخارجيه ومساراتها .  (8  مخطط موقع عام مبينا

ا عليه دللة كل رمز . (9  اعداد دليل للمخططات موضحا

 زمه .أي مخططات اخرى ل (10

 .المذكرة الحسابية (11

 
 : اعمال النظمة الميكانيكية –د 

ا عليه تمديدات التغذية بالماء والصرف الصحي ونقاط بدايتها ونهاياتها وكذلك تمديدات التغذية   .1 مخطط موقع عام مبينا

الرئيسية لالنظمة الميكانيكية المختلفة ان وجدت مثـل ) التدفئة المركزيه ، نظام اطفاء الحريق ، الغازات ، التكييف  

 ، البخار …… الخ ( . 

 لرأسية المجمعة لالنظمة الميكانيكية المختلفة .مخططات التمديدات ا .2

 مخططات التمديدات الفقيهلالنظمة الميكانيكية المختلفة . .3

ا عليها مواقع واقيسة وانواع النظمة الميكانيكية المختلفة بمقياس رقم :   .4  .1/20مخططات تفصيلية مبينا

ا عليه دللة كل رمز . .5  إعداد دليل للمخططات موضحا

تداخل وتضارب هذه  مخططات تفصيل .6 لمنع  المختلفة وخالفة  والكهربائيه  الميكانيكية  النظمة  بين  العالقة  تبين  ية 

 النظمة مع بعضها .

 مراعاة متطلبات نظام الصوتيات في األعمال الميكانيكية من تكييف وغيرها.  .7
 وأية مخططات ضرورية اخرى  .8
 المذكرة الحسابية .9

 
 األصلية من المخططات. يجب عمل إطار للنسخة   -مالحظات :

 

 

 لجنةالتدقيق  مسؤوليات

 الك تنحصر أعمال اللجنة بما يلي : في حال تعيين لجنة لتدقيق كافة مراحل الدراسات والتصاميم باإلشتراك مع مندوب الم

 مناقشة المتطلبات األساسية للمشروع مع الجهة المعنية صاحبة العالقة وتحديد المعطيات الرئيسية. -1

 اإلتفاق مع المستشار المصمم على التوجهات العامة المحددة ألسس التصميم وحسب طبيعة المشروع. -2

 متابعة المستشار المصمم خالل مراحل التصميم والدراسات المختلفة.  -3

 التنسيب بأعتماد المراحل المختلفة لإلنتقال للمراحل التي تليها. -4

 ية. الكلفة التقديرية األول ريرمناقشة تق -5
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 ( 4لحق العقد رقم ) م

 نموذج كفالة حسن األداء

 السادة: إلى 

 

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

 الستشاري ...............................................…………………....... مالية،قد كفل بكفالة 

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

 المتعلق ........................................................................…………………........

 ) .....……………..(  …………………………………………………..دينار أردني. لغ:بمب

وذلك مقابل كفالة حسن األداء لضمان التزام الستشاري بتقديم الخدمات الهندسية للتصميم ووفقا لشروط العقد الخاصة بالعطاء 

 أعاله.

 

وإننا نتعهد أن ندفع لكم المبلغ المذكور لدى أول طلب من قبلكم بال إنذار أو تحفظ أو أي شرط آخر، وبغض النظر عن أي معارضة 

 ري. الستشامن جانب 

 

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

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

 

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

 

 ........................... مصرف:توقيع الكفيل/

 ........................... بالتوقيــع:المفوض 

 ........................... وشهادة:بحضــور 

 ........................... التـــــــاريخ:
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 ( 5) ملحق العقد رقم 

 العطاء األخرى خالصة بدلت أتعاب إعداد التصاميم والمخططات وجميع وثائق 

 

 المبلغ اإلجمالي سعر الوحدة  الكمية  الوحدة  الوصف الرقم 

 دينار  فلس  دينار  فلس 

ـبدلت أتـعاب إـعداد التصــــاميم والمخطـطات وإـعداد وـثائق   -1

باإلضـــافة إلى أعمال اســـتطالع  المطلوبة  العطاء لألعمال

ــوم  الموقع  ــريبة العامة على المبيعات ورســ ــامالا للضــ شــ

 الدفاع المدني للمشروع التالي:
 . /وسط البلد جديدأنشاء مسجد وادي موسى اللمشروع 

     مقطوع  مقطوع 

إلنشاء   -2 والوثائق  والمخططات  التصاميم  المسجد  تجهيز 

 وما يتبعها من أعمال خارجيةالجديد 

     مقطوع  مقطوع 

  1000      يتطلبها العمل.    أخرىألي أعمال  احتياطيمبلغ  -3

 دينار أردني

المبالغ   -4 و  المبيعات  ضريبة  شامالا  اإلجمالية  العطاء  قيمة 

 الحتياطية.

   

ا )                                  ( دينار    المجموع رقما

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

 .............................................................................................. الستشاري:اسم  

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

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

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

 .....................................  اإللكتروني:.................................    البريد  ص.ب:

 ختم و توقيع المكتب الهندسي

 

( المطالبة بأي تعديل ألسعار البنود في حال زيادة أو نقصان كمياتها مهما بلغت تلك )الستشاريل يحق للطرف الثاني    مالحظة:

 الواقع.الزيادة أو النقصان ويستخدم نفس سعر الوحدة ألي كمية حسب 
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 ( 6رقم ) ملحق العقد  

 إقرار متعلق بالدفعات األخرى 

 

 أدناه………………………………………………………………أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في 

.…………………………………………………………………………………………………… 

 

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ……………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………… 

( وعمالا بأحكام هذه المادة  1الخدمات الهندسيــة  )عس( من الشروط العامة  لعقد  -22أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم )

أو غيرها   الوكالء  أتعاب  أو  الستشارات  أتعاب  أو  العمولت  بجميع  فيه  نقر  األصول  موقع حسب  قبلنا  من  ا  موقعا إقراراا  نرفق 

ين" ونرفق طياا وصفاا مفصالا المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفعها أو التفاق على دفعها إلى " اآلخر

لهذه الدفعات األخرى ولمن دفعت وسببها سواءا تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبلنا أو نيابةا عنا أو من 

ديم العروض قبل استشاريين من الباطن أو نيابةا عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تق

الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على الستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد  

 أو من أجل تنفيذه فعالا. 

ا إلى الفريق األول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك على سبيل الم ثال وصفاا مفصالا كما ونتعهد بأن نقدم تصريحاا خطيا

لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أولا كما ونوافق على قيام الفريق األول باتخاذ 

لتزم  منها ون  (1س//22) إليها أعاله حال حدوث أي مخالفة أو إخالل من قبلنا بأحكام المادة    المادة المشاراإلجراءات المبينة تحت  

 بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة. 

 

 وعليه نوقع تحريراا فــــي            /        /

 

 ………………………………………............................الستشـــاري: اســـــم  

 

 اسم المفوض بالتوقيــــع: ……………………………………………………….................

 

 بالتوقيـــع: …………………………………………………………………......توقيع المفوض 

 

 الخاتـــــــــــــم: ………...................................................................

 

على الستشاري تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عمولت أو أتعاب أو أي  •

وكل من ل يقدم هذا اإلقرار    منه،س( عليه أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم  -22بالمادة )   من األمور المحددة

 وعلى الستشاري وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض.  عرضه،سيرفض 
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 ( 7ملحق العقد رقم ) 

 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة

 

 

 أدناه………………………………………………………………أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في 

 

.…………………………………………………………………………………………………… 

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ………………………………………………………

 

.…………………………………………………………………………………………………… 

 

(، وعمالا بأحكام هذه المادة نرفق 1/ف( من الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية )ع22أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة ) 

ا من قبلنا حسب األصول ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أي مبالغ سواءا كانت عمولت أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكالء  إقرار موقعا

شكل مباشر أو غير مباشر ولم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمٍة ماديٍة ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل أو غيرها سواءا ب

 هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه األشياء سواءا مباشرةا أو بالواسطة ، أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابةا عنا أو

نيابةا عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى الفريق األول، ويشمل ذلك على سبيل   من قبل استشاريينا من الباطن أو

المثال ل الحصر أي "موظف" بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفٍة رسميٍة أم ل ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض  

نفسها أو اإلحالة على الستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة/المزاودة  

 من أجل تنفيذه فعالا. 

 

كما ونتعهد بأن ل نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواءا مباشرةا أو بالواسطة وسواءا أكان ذلك من 

ا   من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أي "موظف" فيما يتعلق بتعديل هذا العقد قبلنا أو من قبل استشاريينا من الباطن أو أيا

 أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه.   

 

 وعليه نوقع تحريراا فــــي            /        /

 اســـــم الستشـــاري:……………………………………………............................

 …………………………………………...................اسم المفوض بالتوقيــــع: …………

 توقيع المفوض بالتوقيـــع: …………………………………………………………………......

 الخاتـــــــــــــم: ………..................................................................

 

يامه بدفع أي عمولت أو أتعاب أو أي من األمور على الستشاري تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات الممنوعة وفي حال عدم ق  * 

وكل من ل يقدم هذا اإلقرار سيرفض عرضه، وعلى    منه،/ف( عليه أن يذكر ذلك في اإلقرار المقدم  22المحددة بالمادة ) 

 الستشاري وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض. 
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 العطاءات الحكومية المحالة    -   (1) دول رقم ج
يطلب من جميع الستشاريين المشاركين بهذا العطاء تعبئة حجم التزام المكتب عن العطاءات الحكومية المحالة عليه كما  

 أدناه: هو مبين 

 
تاريخ  
إنجاز  
العمل 
 المتوقع

 
مدة 
العطاء  
 األصلية

 
تاريخ  
المباشر
 ة

 
 صاحب العمل اسم

 
 اللتزام الحالي بالدينارنسبة حجم 

 
 العطاء  واسمرقم 

 
 الرقم 

نسبة اإلنجاز     
 لتاريخه

   تصميم إشراف  كليهما 

          

          

          

          

          

 مالحظات: 

ا للرفض                                 - أشهد أن المعلومات المبينة أعاله كل من ل يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضا

 صحيحة ودقيقة وأتحمل مسئوليتها بالكامل 

  يمكن إرفاق صفحات أخرى.  يكفي،إذا كان النموذج ل  -

 

   

 بالتوقيع: سم المفوض ا

  

 والخاتم: التوقيــــع  
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 الوضع المؤسسي    -    (2)جدول رقم 

العطاء   المشاركين بهذا  النموذجيطلب من جميع الستشاريين  المؤسسي مع بيان    تعبئة  أدناه والمتعلق بالوضع  المبين 

 أسماء الشركاء الذين التحقوا أو تركوا المكتب

الذين  ا تاريخ اللتحاق  الشركاء  سماء 

أو  بالشركة  التحقوا 

 بالمكتب 

أسباب 

 الترك 

تاريخ  

 الترك 

الذين  ا الشركاء  تركوا سماء 

 الشركة أو المكتب 

الشركاء ا سماء 

 بتاريخ آخر تعديل 

 الرقم 

       

       

       

       

       

       

       

       

 - مالحظات: 

اشهد أن المعلومات المبينة أعاله                  الجدد. ترفق شهادات السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للشركاء  -1

  بالكامل. صحيحة ودقيقة وأتحمل مسئوليتها 

ا. وبأسماء الشركاء  ترفق شهادة من نقابة المهندسين ووزارة الصناعة والتجارة بأسماء الشركاء عند التأهيل   -2  حاليا

        

ا    -3  للرفض. كل من ل يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضا

 المفوض بالتوقيع: اسم  

   

 

 التـوقيع والخاتــم:                  
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 رؤساء الختصاص ومساعديهم    -    (3)جدول رقم 

الختصاص ومساعديهم    والمتعلق برؤساء المبين أدناه    تعبئة النموذجيطلب من جميع الستشاريين المشاركين بهذا العطاء  

 الحاليـين والذين تركوا العمل وبيان التعديالت التي جرت عليهم منذ آخر تأهيل خاص بكل منهم 

 

إذا   أسباب الترك  الترك  تاريخ 

 تغير أي منهما

الختصاص ا رئيس    سم 

 والمساعد

 بتاريخ آخر تعديل 

تاريخ  

 اللتحاق 

الختصاص  ا رئيس  سم 

 والمساعد الحالي

 الرقم  الختصاص 

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 - مالحظات: 

ه شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للكوادر الجديدة بعد آخر تأهيل.                              أشهد أن المعلومات المبينة أعال ترفق -1

 صحيحة ودقيقة وأتحمل مسئوليتها بالكامل  

     المهندسين. ترفق شهادة من نقابة المهندسين بالختصاصات وأسماء  -2

ا  كل -3   للرفض. من ل يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضا

 المفوض بالتوقيع: اسم       

 

 

 : موالخاتــلتوقيـع ا
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 الكوادر الفنية المسماة على المشروع   -(    4جدول رقم )

 

العطاء   على  المسماة  الفنية  أدناهالكوادر  المبين  النموذج  تعبئة  العطاء  بهذا  المشاركين  الستشاريين  جميع  من  يطلب 

 العطاء   أعماللاللتزام بها خالل   سلطة إقليم البترا التنموي السياحي واللتزام بتوثيق خبراتهم ليتم اعتمادها من قبل

 

سنوات الخبرة   مالحظات 

 العملية

 الرقم  الختصاص  سم الكادر الفني ا سنوات الخبرة الكلية

      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 - مالحظات: 

أشهد أن المعلومات المبينة                                    شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للكوادر الجديدة بعد آخر تأهيل.  ترفق  -1

 أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل مسئوليتها بالكامل  

  المهندسين.ترفق شهادة من نقابة المهندسين بالختصاصات وأسماء  -2

ا   -3  :أسم المفوض     للرفض. كل من ل يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضا

 بالتوقيع  

 

     :لختم و التوقيعا
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 وقابلة للتعديل( المتطلبات التصميمية والفراغية للمبنى. )استرشادية -

 

 

المساحة  المقاسات  العدد   المادة / الصنف ت

 االجمالية  

صافي  

 المساحة   

 مالحظات 

واجهات البناء حجروواجهات زجاجية من    .1

 الخارج

     

      مدخل رئيسي زجاج سكريت و حماية حديد   .2

      شبابيك المنيوم    .3

المدخل الرئيسي والممراتواألدراج من   .4

 الجرانيت ايطالي او سعودي 

     

      ارضيات المخازن من البورسالن  .5

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        
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 الشروط الخاصة 
 

( تعتمد الشروط  1الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء )ع  إلعدادالشروط الخاصة لتفاقية الخدمات الهندسية   -1

التالية كشروط خاصة بالتفاقية وأن ما يرد في هذه الشروط من إضافات أو تعديل على مواد الشروط العامة 

المواد وقد   أو يعدل على تلك  يفسر أو يضيف  الذي  بالقدر  الهندسية يعتبر سائداا ويؤخذ به  الخدمات  لتفاقية 

 الهندسية.نفس أرقام مواد الشروط العامة لتفاقية الخدمات اعتمدت 

ــباب وبدون أن يترتب عن هذا اإللغاء أية مطالبات مالية أو  -2 ــاحب العمل إلغاء العطاء دون إبداء األســ يحق لصــ

 بالعطاء.قانونية ألي من المشاركين 

 

 

 

 

 

 

 

 


