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 مديرية العطاءات الهندسية 

 

 ( 2020 / هــ/  5  العطاء رقم: )

وثائق العطاء لمشاريع البنية التحتية وإعداد  الدراسة والتصميمخدمات لالشروط المرجعية 

 2020مستحدثة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة للعام التجارية المناطق لل
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المرجعية لخدمات الدراسة والتصميم وإعداد وثائق العطاء لمشاريع البنية التحتية للمناطق التجارية  الشروط 

 2020المستحدثة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة للعام 

 

 دعوة العطاء  .1

ة  تدعو سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المكاتب الهندسية والشركات االستشارية المؤهلة لدى دائر

والمياه والصرف الصحي مجتمعين    األولى في مجال الطرق والمصنفة بالفئةواالسكان  العطاءات الحكومية  

المصنفة لدى نقابة المهندسين األردنيين للمشاركة بهذا العطاء لتجهيز المخططات و، لدى نفس االستشاري

التفصيلية الالزمة لغايات التنفيذ باإلضافة الى جداول الكميات والمواصفات والشروط التعاقدية ومسودة 

شاريع التي  العقد مع المقاول وفحوصات التربة المطلوبة او اية فحوصات انشائية أخرى وتقدير الكلفة للم

 مواقع العمل المبينة أدناه.تنوي السلطة تنفيذها ضمن  

 

 موقع المشروع  .2

 البيت العقباوي. – السادسة .1

 المنطقة المستحدثة التجارية.  –المثلثية   .2

 المنطقة المستحدثة التجارية.   –الثامنة   .3

 ( 3االسترشادية المرفقة )  حسب المخططات وذلك 

 

 وصف العمل  .3

وربط   أعالهالدراسة الالزمة لتصميم أعمال البنية التحتية الكاملة للمناطق المذكورة  خدمات  إعداد 

   -يلي:الخدمات للمنطقة نفسها مع الخدمات القائمة حول المنطقة والقريبة منها والتي تشتمل على ما 

ومناطق  وتهذيب الميول والمساقط واالتجاهات دراسة تنفيذ الشوارع على سعتها التنظيمية الكاملة  •

)المقاطع الطولية والعرضية( واألرصفة والساحات  المرورية المناسبة مع شبكة الطرقااللتفاف 

 . ةالمرفق ةالتنظيمي ات والوثائقوممرات المشاة طبقاً للمخطط

والمناهل الفرعية والرئيسبية وربطها مع   (GRPوالمكونة من مواسبير )  شببكة تصبريم مياه األمطار •

 الشبكات القائمة حول المنطقة والقنوات الفرعية والرئيسية المحيطة بالمنطقة حيثما يلزم.

 والتزويد حسب متطلبات الدفاع المدني.تأسيس نقاط شبكة إطفاء الحريق ونقاط االطفاء  •

ن وطريقة ربط الشببببكة مع الشببببكات شببببكة مياه الشبببرك والمكونة من خطوط الدكتايل والبولي اثيلي •

 القائمة وبالتنسيق مع شركة مياه العقبة .   

وغرف التفتيش والوصبالت (  UPVCشببكة الصبرف الصبحي والمكونة من المواسبير البالسبتيكية ) •

  .المنزلية للقطع وربط الشبكة مع الشبكات األخرى وطريقة الربط وبالتنسيق مع شركة مياه العقبة

  األعمال الكهربائية: •

 شبكة كهرباء اإلنارة للشوارع . -

 شبكة كهرباء التغذية للقطع . -

 صناديق التوزيع الرئيسية .  -

 صناديق التوزيع الفرعية . -

 مواقع محطات الكهرباء المقترحة مع ضببرورة التنسببيق لجميع االعمال مع شببركة توزيع كهرباء -

 العقبة.
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  شبكة الهاتم : األعمال المدنية لشبكة الهاتم وكذلك األعمال األخرى التي ال تؤثر على تنفيذ البنية   •

 التحتية الحقاً وبالتنسيق مع شركة االتصاالت االردنية.     

تنسبببيق الموقع من حيب شببببكات الري الزراعية واعمال البالط لورصبببفة والممرات ومتاع الطريق   •

 وأحواض الشجر .

اخذ الموافقات على تصباميم الشببكات )الكهرباء لالمياه لالصبرف الصبحي لإطفاء التنسبيق ومع ضبرورة   •

 الحريق وشبكة الهاتم( من جميع دوائر الخدمات المعنية.

 

 وصف الخدمات الهندسية  .4

( واجبات المكتب الهندسي اثناء اعداد الدراسات والخدمات 1( من االتفاقية )ع 2حسب ملحق رقم )

 ية. الهندس

 

 الوثائق المتاحة والبيانات والرسومات  .5

 اإلستشاري إلعداد تساعد  أو مخططات  رسومات    وأ وثائق    ةيأ  تقوم السلطة بتقديم التسهيالت للحصول على

طلب من االستشاري الحصول على مزيد من المعلومات المطلوبة ي   في حال توفرها والدراسة المطلوبة 

المعنية بالمشروع الستكمال الدراسة والحصول على نسخ جديدة من جميع  واالحتياجات من جميع الجهات 

 المخططات والصور التي من شأنها ان تساعده في إتمام دراسته وعلى نفقته الخاصة.

 

 المنهجية والمراجع والمواصفات .6

الرجوع إلى الكودات والمواصفات واألدلة اإلرشادية الصادرة عن وزارة األشغال العامة واإلسكان   .1

  و  ميماالتصعداد الدراسات وإفي ومجلس البناء الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية كافة 

لشمسية( و )كودة ومنها على سبيل المثال ال الحصر الكودات المستحدثة )كودة الطاقة ا العطاء وثائق

 ، من الكودات والمواصفات الخاصة باالنظمة المستخدمة في المشاريع األبنية الموفرة للطاقة( وغيرها

وفي حال عدم وجود كودات خاصة لبعض االعمال فيتم اعتماد ذات الكودات التي تعتمدها وزارة االشغال  

 العامة واإلسكان. 

 (. 2013الطبعة الثانية المعدلة ) 2010 للمشاريع االنشائية تعتمد دفتر عقد المقاولة الموحد  .2

المستعملة في المشاريع  يتم اعتماد المواصفات القياسية لوزارة االشغال العامة واإلسكان لجميع المواد  .3

 وتستعمل المواصفات الخاصة في حالة اية تعديالت عليها.

 

 

 الجهات والدوائر المطلوب التنسيق معها  .7

 تطوير العقبة شركة  .1

 شركة توزيع كهرباء العقبة  .2

 شركة مياه العقبة  .3

 مديرية الدفاع المدني  .4

 نقابة المهندسين األردنيين وذلك العتماد المخططات والوثائق المصادقة عليها.  .5

 اية جهات أخرى تحددها طبيعة العمل .6
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  /ذلك عملإن تطلب ال/  (التربة احي وفحصأعمال الرفع المستحريات استطالع الموقع ) .8

الفحوصات الجيوتقنية وفحوصات تحمل اساسات المباني  ومخبرية الفحوصات ال كافةيتم تحميل تكاليم 

حسب األسعار المعتمدة في نقابة   كلفة العطاء الكليةعلى وأعمال الرفع المساحي  والجدران االستنادية

،  التربة فحص طبقات يتحمل المالك )سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة( تكلفة ، على أن المهندسين

على أن يتم تصديق تقارير فحص التربة من النقابة وشريطة أن يكون المختبر معتمد حسب تعميم وزارة  

 .األشغال العامة

 

 زيارة الموقع  .9

 موقع المشروع.  زيارةيطلب من االستشاري وعلى نفقته الخاصة 

 الكفاالت والغرامات .10

نظام حسب وذلك  العطاءمن قيمة  %10لعطاءات الخدمات الفنية بنسبة كفالة حسن األداء تحدد  •

  المشتريات الحكومية  اللوازم واألشغال الخاص بسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ونظام

/مرفق    العامة واإلسكانوزير األشغال  معالي    كتاك ب  المشار اليهوتعليماته    2019لسنة    (28رقم )

 . (2020/ 11/3بتاريخ )  728/   81- 4- عرقم  (/1)

 

وحسب المعادلة ى حدا لع لكل مشروع من معدل اإلنتاج اليومي  %10 بقيمةالتأخير  تحدد غرامة •

 التالية: 

   على حدا لمشروعلكل الكلفة المقدرة       ×    10                     

 باأليام  العملمدة                  100                    

 

  .لكامل المشاريع الثالث  من قيمة العقد  %15بما ال يتجاوز الغرامة الكلية للعطاء  •
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 طريقة تقديم العروض  .11

( الخاص بتقديم  2020 /هب/ 5)  رقم العطاء يكتب عليه تقدم العروض الفنية والمالية في مغلم مغلق 

خدمات الدراسة والتصميم وإعداد وثائق العطاء لمشاريع البنية التحتية للمناطق التجارية المستحدثة في  

يحتوي على مغلفين منفصلين االول يحتوي العرض ، و2020منطقة العقبة االقتصادية الخاصة للعام 

الخاص بتقديم خدمات الدراسة والتصميم  ( 2020/هـ/5) الفني ويكتب عليه العرض الفني للعطاء رقم 

وإعداد وثائق العطاء لمشاريع البنية التحتية للمناطق التجارية المستحدثة في منطقة العقبة االقتصادية  

، اما المغلم الثاني فيحتوي على العرض  المالي ويكتب عليه العرض المالي للعطاء   2020الخاصة للعام  

خدمات الدراسة والتصميم وإعداد وثائق العطاء لمشاريع البنية التحتية  يم  الخاص بتقد (  2020/هـ/  5)   رقم  

 .  2020في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة للعام للمناطق التجارية المستحدثة 

 

 يجب أن يشتمل العرض على:  .1

 : العرض الفني  -1

 

    Company Profileيطلب من المكاتب المتقدمة تقديم 

سبيتم إجراء التقييم الفني للمكاتب الهندسبية والشبركات االسبتشبارية المتقدمة بحيب يكون الحد األعلى 

 ( موزعة على النحو اآلتي: %100لعالمة التقييم الفني لمرحلة الدراسات )

 تقديم قائمة بمجاالت األعمال المقترحة موزعة حسب مراحل العمل.  -1

لجميع عناصر البنية التحتية من شبكة طرق وتصريم مياه أمطار  قائمة بعدد المخططات  -2

 صحي ومياه شرك وكهرباء وهاتم وتنسيق الموقع موضح فيها مقياس الرسم. وصرف

 قائمة بفريق التصميم ومؤهالتهم وخبراتهم.  - 3

 العمال التي سبق أن قام بها المكتب وخاصة في مشاريع مشابهة. اقائمة ب - 4

 قديرية لتنفيذ المشروع ببنوده المختلفة.التكلفة الت  - 5

 - للعروض : التقييمأسس  -6

 الوزن الفني للعرض الوزن الفني الوزن الفني الكلي الوصف الرقم

   % 40 الشركة -1

  % 20  خبرات مماثلة الخر ثالثة مشاريع -1-1

  % 10  تفهم متطلبات  المشروع -1-2

  % 10  خبرات عامة -1-3

   %50 التصميمفريق  -2

  % 13  مدير مشروع ) مهندس مدني ( -2-1

  % 10  مهندس مدني تخصص طرق -2-2

  % 10  بنية تحتيةمهندس  -2-3
  % 8  وميكانيكمهندس كهر -2-4
  % 5  مهندس معماري لتنسيق الموقع -2-5
  % 4  حاسب كميات -2-6
  %5 %5 برنامج العمل -3

  %5 %5 االنطباع العام -4

  %100 %100 المجموع 
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 :العرض المالي  -2

 على: يجب أن يشتمل العرض المالي

 ( .1العرض المالي على النموذج المخصص في اتفاقية الخدمات الهندسية )ع  .1

بما أن تكون األسبعار الواردة في العرض المالي شباملة ألية رسبوم أو ضبرائب نتيجة العمل في االتفاقية   .2

 .الضريبة العامة على المبيعات  فيها

 على المناقص تقديم نسخة الوثائق األصلية كاملة وبحيب تكون موقعة منه ومختومة بخاتم المكتب.  .3

االختصباص المرفق مع الوثائق  والتوقيع عليه  رؤسباءيطلب من االسبتشباري تعبئة نموذج شبهادة مطابقة   .4

 وختمه بخاتم المكتب وارفاقه مع العرض المالي .

ات االسبتشبارية تبليا السبلطة عن أي تغيير يطرأ على كوادرها الفنية يطلب من المكاتب الهندسبية والشبرك .5

الرئيسبية بعد شبراء وثائق أي عطاء من عطاءات الخدمات الهندسبية وبخالف ذلك سبيتم حرمان المكتب 

  الهندسي أو الشركة االستشارية من المشاركة بالعطاء .

تعتمد   (1الدراسببات والتصبباميم ووثائق العطاء )ع إلعداد الشببروط الخاصببة التفاقية الخدمات الهندسببية  .6

في هذه الشبروط من إضبافات أو تعديل على مواد الشبروط التالية كشبروط خاصبة باالتفاقية وأن ما يرد 

 ويؤخذ به بالقدر الذي يفسببر أو يضببيم أو يعدل الشببروط العامة التفاقية الخدمات الهندسببية يعتبر سببائداً 

 نفس أرقام مواد الشروط العامة التفاقية الخدمات الهندسية.قد اعتمدت وعلى تلك المواد 

( 1مرفق الشببروط الخاصببة التفاقية الخدمات الهندسببية إلعداد الدراسببات والتصبباميم ووثائق العطاء )ع  .7

( وعلى االسببتشبباري التقيد بما جاء فيها وبخاصببة ملحق رقم 22( ورقم )1بتعديل المواد رقم )والمتعلقة  

 .(6رقم )( وملحق 5)

الخاصبة التفاقية الخدمات الهندسبية إلعداد الدراسبات والتصباميم يطلب من االسبتشباري التقيد بالشبروط   .8

 ( والمتضمنة )المرفقة مع وثائق العطاء(:1)ع ووثائق العطاء

 التعاريم. –( 1تعديل المادة )  .أ

 أحكام عامة. –( 22تعديل المادة )  .ك 

 األخرى.( إقرار متعلق بالدفعات 5ملحق رقم )  .ت 

 ( إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة.6ملحق رقم )  .ث 

المناقص سببعره شببامالً لكافة الرسببوم والضببرائب والضببمان االجتماعي وأية رسببوم و/أو ضببرائب   يقدم .9

 أخرى.

المناطة بها خطياً وإرسببال نسببخة من هذا   بتكليم األجهزة الفنية بالواجبات والمسببؤوليات م المناقص ويق .10

 التكليم إلى صاحب العمل.

االسبتشباري الذي يفقد تأهيله الصبادر بموجب تعليمات تأهيل المكاتب الهندسبية يتم إحالة العطاء على لن  .11

ما أو يصبدر بحقه قرار بالحرمان من المشباركة بالعطاء خالل الفترة   1996والشبركات االسبتشبارية لسبنة 

يبه سببببوف يسببببتبعبد العرض المقبدم من بين تباريخ إعالن طر  العطباء وتباريخ قرار اإلحبالبة، وبنباًء عل

على صاحب   االسبتشباري من المشباركة بالعطاء دون أن يكون لالسبتشاري الحق باالعتراض أو بالرجوع

 مطالبة مالية أو قانونية. العمل أو دائرة العطاءات المختصة بأي

دون إبداء األسبباك وبدون أن يترتب عن هذا اإللغاء أية مطالبات مالية العطاء يحق لصباحب العمل إلغاء  .12

 أو قانونية ألي من المشاركين بالعطاء.

 يجب على االستشاري تعبئة الجداول التالية: .13

 

 ( العطاءات المحالة.1جدول رقم )مرفق  . أ

 ( الوضع المؤسسي.2مرفق جدول رقم ) . ب

 االختصاص ومساعديهم.( رؤساء 3مرفق جدول رقم ) . ت
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يحق لصباحب العمل إذا تبين له عدم كفاءة المسبتشبار أو مدير المشبروع إلنجاز العمل وعلى ضبوء ما تم .  14

تقبديمبه للمرحلبة األولى أن يطلبب تغير مبدير المشببببروع المسببببمى قببل االنتقبال للمرحلبة الثبانيبة أو إنهباء 

االتفاقية خالل االتفاقية مع المسبتشبار إذا اسبتمر في تقديم عمل بمسبتوى غير مناسبب وحسبب شبروط  

 المرحلة الثانية.

 

 

 والمالي  التقييم الفني .12

 :  أسلوب تقييم العروض الفنية  

 

 الوزن الفني للعرض الوزن الفني الوزن الفني الكلي الوصف الرقم

   % 40 الشركة -1

  % 20  ثالثة مشاريع آلخرخبرات مماثلة  -1-1

  % 10  تفهم متطلبات  المشروع -1-2

  % 10  خبرات عامة -1-3

   %50 فريق التصميم -2

  % 13  مدير مشروع ) مهندس مدني ( -2-1

  % 10  مهندس مدني تخصص طرق -2-2

  % 10  بنية تحتيةمهندس  -2-3
  % 8  كهروميكانيكمهندس  -2-4
  % 5  مهندس معماري لتنسيق الموقع -2-5
  % 4  حاسب كميات -2-6
  %5 %5 برنامج العمل -3

  %5 %5 االنطباع العام -4

  %100 %100 المجموع 

 

 

فنيا   اوال لدراستهايتم فتح العروض الفنية المقدمة من المكاتب الهندسية أو الشركات االستشارية  أوالً:

  %70وتبقى العروض المالية مغلقة وسيتم فتح العروض المالية للشركات المؤهلة فنيا التي حصلت على )

ً الغير العروض المالية مغلقة للشركات فما فوق( وستعاد   . مؤهلة فنيا

 

حسب تعميم دائرة  للمكاتب المؤهلة بتطبيق األسس والشروط مع العروض المالية سيتم التعامل  ثانياً:

وذلك بتطبيق المعادلة ، 2018/ 18/12بتاريخ  2897/   12-4- رقم ع /(2) المرفق / العطاءات الحكومية

 عند إحالة عطاءات الخدمات الهندسية.  الوسطية
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 اعمال السالمة العامة وحماية البيئة. 13

السبالمة العامة واألمن وحماية البيئة   ألعماليطلب من االسبتشباري تضبمين وثائق العطاء البنود الالزمة  

وتحبديبدهبا والتبأكيبد من خالل وثبائق العطباء على أن يقوم المقباول بجميع أعمبال السببببالمبة العبامبة واألمن 

من   1-64و   1-19م المواد وحماية البيئة ووضببع االسببيجة واإلشببارات التحذيرية للمشبباريع عمالً بأحكا

وأن ما يرد في هذه الشبروط من   1عقد المقاولة للمشباريع اإلنشبائية وتعتمد  اتفاقية الخدمات الهندسبية ع

إضبافات أو تعديل على مواد الشبروط العامة التفاقية الخدمات الهندسبية يعتبر سبائداً ويؤخذ به بالقدر الذي 

وقد اعتمدت نفس أرقام مواد الشبروط العامة التفاقية الخدمات يفسبر أو يضبيم أو يعدل على تلك المواد 

 الهندسية . 

 

 الغاء العمل. 14

ترتب  إلغاء العطاء دون إبداء األسباك وبدون أن ي )سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة( مالك لليحق 

 بالعطاء. مالية أو قانونية ألي من المشاركين  عن هذا اإللغاء أية مطالبات  
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 الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية 

 

 :التعاريف  –(  1المادة ) 

يكون للكلمات و المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا العقد المعاني المخصصة لها أدناه، 

كما أن الكلمات التي تشير إلى األشخاص أو الفرقاء تشمل الشركات و الكيانات القانونية  

 - ذلك:األخرى، ما لم يقتضي السياق غير 

 حكومة المملكة االردنية الهاشمية . الحكومــة :

ــاحب ال الفريق المشبببار إليه في هذا العقد كفريق أول وكذلك خلفاءه القانونيون والذي يتعاقد مع  عمل :صـ

االسبتشباري إلنجاز الخدمات الهندسبية التي يشبملها العقد ، أو أي جهة أخرى يفوضبها صباحب 

العمل لممارسببة صببالحيات ومسببؤوليات الفريق األول ، على أن يتم إعالم االسببتشبباري بذلك 

 خطيا" . 

الشبخص الذي يعينه صباحب العمل لمتابعة أعمال االسبتشباري بموجب  هذا العقد  ممثل صـاحب العمل :

ويتمتببببع بالصالحيببببببات التي يتم تحديدها له من قبل صاحب العمل كما يجري إبالت االستشاري 

 خطياً بها .

المكتب )مكتب مهندس ، مكتب أو شبركه هندسبية ، مكتب أو شبركة اسبتشبارية( أو الت لم  االسـتشـار: :

المشبار إليه في العقد كفريق ثاني والذي تعاقد معه صباحب العمل ألداء الخدمات الهندسبية وفقا" 

 لهذا العقد .   

ــية : بكافة أنواعها، إعداد الدراسببببات ،التصبببباميم ، وثائق عطاء التنفيذ، المخططات  الخدمات الهندســ

المواصفببببببببببببات الفنية ، جداول الكميات، الشروط العامة والخاصة وفقا" لما هو محدد في هذا 

 العقد ومالحقه والشروط الخاصة بهذا العقد.

األهداف و الغايات و نطاق المهام المطلوبة و الدراسبببات و البيانات األسببباسبببية و  األســـل المرجعية :

 واضحة عن طبيعة الخدمات الهندسية المطلوبة .  المعلومات التي تعطي فكرة

        العرض المقدم من االسبتشباري إلى صباحب العمل إلنجاز الخدمات الهندسبية بموجب   عرض المناقـصة :

 هذا العقد .

: القبول الرسبمي من صباحب العمل لعرض المناقصبة مع أي شبروط إضبافية اتفق الفريقان  كتاب القبول

 عليها قبل توقيع العقد وذلك وفقاً لقرار اإلحالة .

        : المبلا اإلجمبالي المبذكور في كتباك القبول مقباببل أداء الخبدمبات الهنبدسببببيبة المطلوبة   قيـمة العـقد المقبوـلة

 وفقاً للعقد .

     قيمة العقد المقبولة باإلضببافة إلى أي زيادة أو نقصببان بسبببب التعديالت التي قد تطرأ على  :قيمة العقد 

 العقد .

 الموافقة الخطية أو الموافقة الشفوية التي يتلوها تأكيد خطي .  الموافقــة :

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

لمدة المحددة بالعقد إلنجاز األعمال موضوع هذا العقد وتشمل المدة الالزمة للمراجعة هي ا مــدة العمــل :

و التبدقيق من قببل الفريق األول بباإلضبببببافبة إلى أي تمبديبدات مبررة على مبدة العقبد ل وتقباس 

 بالتوقيت الشمسي وبعدد األيام التقويمية وليس بأيام العمل.

 .لعقد والتي تعتبر جزاً منههي الوثائق المدرجة في هذا ا الوثائق :

  األراضبي واألماكن و المناطق التي يحددها صباحب العمل أو يعينها إلنجاز األعمال موضبوع  الموقع :

 .هذا العقد ، وكذلك أي أماكن أخرى ينص عليها العقد تحديدا على اعتبارها جزءاً من الموقع 

        هي المبلا أو المبالا المدرجة في خالصبة بدل األتعاك والمخصبصبة للصبرف على  المبالغ االحتياطية :

 أي أعمال أو خدمات أخرى تحدد بالعقد ل ويحدد بند منفصل ألي منها في خالصه بدل األتعاك .
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 األشخاص من غير الموظفين. اآلخرين :

الموظم الرسبمي أو المسبتخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صباحب العمل أو من يمثله صباحب  الموظف :

 العمل ويشمل ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة.

هي جميع العموالت أو أتعاك االستشارات أو أتعاك الوكالء أو غيرها المباشرة وغير  الدفعات األخرى :

باشرة وأي شيء ذو قيمة مادية دفعها االستشاري أو تم االتفاق على دفعها " اآلخرين" ويشمل الم

ذلك التصبريح على سببيل المثال ال الحصبر وصبفاً مفصبالً لهذه الدفعات وسبببها   سبواء تم دفعها 

أو كانت سببتدفع بشببكل مباشببر أو غير مباشببر من قبل االسببتشبباري أو نيابةً عنه ، أو من قبل 

ارييه أو نيابةً عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة اسبببتشببب 

إلى تقديم العروض الخاصببة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصببة / المزاودة نفسببها واإلحالة على 

 االستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعالً. 

هي جميع المبالا سبببواء كانت عموالت أو أتعاك اسبببتشبببارات أو أتعاك وكالء أو  وعة :الدفعات الممن

غيرها دفعت بشبكل مباشبر أو غير مباشبر أو أي شبيء ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع 

مثل هذه المبالا أو تقديم هذه األشبياء سبواء مباشبرةً أو بالواسبطة وبغض النظر عما إذا كان ذلك 

قبل االسببتشبباري أو نيابةً عنه أو من قبل اسببتشببارييه من الباطن أو نيابةً عنهم أو أي من تم من 

موظفيهم ووكالئهم أو ممثليهم والتي تدفع إلى أي "موظم"  سبواء تصبرف بصبفة رسبمية أم ال ، 

وذلبك فيمبا يتعلق ببالبدعوة إلى تقبديم العروض الخباصببببة بتنفيبذ هبذا العقبد أو عمليبة المنباقصببببة / 

دة نفسبببها أو اإلحالة على االسبببتشببباري أو المفاوضبببات التي تجري إلبرام العقد من أجل المزاو

 تنفيذه فعالً.

 

 وصف العمل في نطاق العقد :  –(  2المادة ) 

 وصف المشروع: 

المخططات التفصيلية الالزمة لغايات التنفيذ باإلضافة الى جداول  على تجهيزيرتكز العطاء 

الكميات والمواصفات والشروط التعاقدية ومسودة العقد مع المقاول وفحوصات التربة المطلوبة  

 كما ورد في وثائق العطاء.وللمشاريع  او اية فحوصات انشائية أخرى وتقدير الكلفة 

 عتمدان  : اللغة والقانون الم –(  3المادة ) 

يكون العقد باللغة العربية ، بما في ذلك جميع المراسبببالت والشبببروط المتعلقة به ، إال انه 

يجوز أن تكون المواصببببفبات وجبداول الكميبات والمخططبات والتقبارير الفنيبة بباللغبة 

اإلنجليزيبة وإذا حرر العقبد بباللغتين العربيبة واإلنجليزيبة ووقع خالف على التفسببببير يكون 

  .لعربية هو المعتمد النص با

 -أ

على هذا العقد عند    تسببببري أحكام القوانين واالنظمة والتعليمات األردنية النافذة المفعول

 .التوقيع عليه ويرجع إليها في تطبيق شروطه 

 -ك 

 
 :    الضرائب والرسوم –(  4المادة ) 

منطقة العقبة  يخضع أطراف العقد لجميع القوانين واالنظمة والتعليمات المعمول بها في 

 .إال إذا ورد نص خالفاً لذلك بالعقد  االقتصادية الخاصة فيما يخص الضرائب والرسوم 

1 - 

على االستشاري دفع رسوم طوابع الواردات والجامعة قبل توقيع العقد حسب القوانين  

 . واالنظمة والتعليمات الخاصة بذلك والمعمول بها 

2 - 
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 -: كفالة حسن األداء   -( 5المادة )

األداء على االستشاري بعد تبلغه قرار االحالة وقبل توقيع العقد أن يقدم لصاحب العمل كفالة حسن  

ضمانة لتقديمه الخدمات الهندسية وقيامه بكامل التزاماته بموجب العقد ولمدة تزيد ثالثة أشهر 

  بدالت األتعاك شامالً ضريبة المبيعات إجمالي من  % 10 على مدة العقد وتكون الكفالة بنسبة

ملحق العقد رقم وحسب نموذج الكفالة الوارد في    صادره عن بنك أو مؤسسة مالية معتمدة رسميا"

(، وإذا تطلب األمر تمديد الكفالة فيحق لصاحب العمل تمديدها على حساك االستشاري لثالثة  3)

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

 الكفالة بعد موافقته على المخالصة النهائية المقدمة من قبل االستشاري .

 

 :  مستوى األداء  -(6دة )الما

يلتزم االستشاري ببذل كل عناية ومواظبة ألداء واجبباته المطلوبة على أعلى مستويات الممارسة  -أ 
المهنية وان يستخدم األشخاص المؤهلين كالً فبي مجبال اختصباصه وخببببرته، وان يعببلم صاحببب 

 الخدمات الهندسية .  العمل بأسماء وخبرات المهندسين الذين سيقومون بتقديم  
وإذا ما تحقق لصاحب العمل بأن مستوى األداء المهني للكادر الفني لالستشاري ال يتفق والدرجة  
المطلوبة فعلى صاحب العمل إبالت االستشاري بذلك خطياً ، ويجب على االستشاري أن يستخدم 

ق العامل بما يتفق وهذا المطلب كوادر فنية جديده إذا لزم األمر لتصحيح الوضع وان يعيد تنظيم الفري
. وعلى االستشاري أن يأخذ في االعتبار المالحظات التي يوجهه بشأنهبا أو يطلبها صاحب العمبل 

 أو مبن يمثلببه في كل ما له عالقة بتقديم الخدمات الهندسية موضوع هذا العقد.
من جانبه،  المطلوك فيعتبر ذلك تقصيراً إذا تخلم االستشاري عن تقديم الخدمات الفنية بالمستوى  -ك 

ويحبق لصاحبب العمبل فبي هببذه الحالة اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتالفي التقصير وتصحيح 
 ( من هذا العقد .12األخطاء، وذلك بعد إنذار االستشاري ، وتتم اإلجراءات وفقا للمادة  )

 

 العمل،  التأخـر في  تقديم الخدمات المطلوبة :سريـان العقد ، المباشـرة ، تمديـد مدة   -(7المادة )

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

يحدد تاريخ المباشرة بموجب كتاك خطي يوجهه صاحب العمل إلى االستشاري،      تاريخ المباشرة :  -ب  

الموقع تمكن االستشاري من مباشرة العمل، ويتم تثبيت  ويتم ذلك بعد تسليم الموقع أو أجزاء من  

ذلك في محضر رسمي مبين فيه جاهزية الموقع وأي عوائق أخرى إن وجدت ، ويوقع المحضر 

 ً  و االستشاري .   من قبل كل من صاحب العمل أو من يفوضه خطيا

 

                           تمديد مدة العمل :                                                   - ج
إذا قبام صاحب العمل بطلب خدمات هندسية إضافية وكانت تلك الخدمات من النوع والقدر الذي  -  1 

يبرر تمديد مدة عمل أي مرحلة من مراحل المشروع أو جدت ظروف طارئة تؤثر على سير  
قد نتيجة لتمديد مدة العمل، فعلى صاحب العمل أن يدرس الحالة مع االستشاري وتمدد مدة الع

 أي مرحلة من مراحل العمل  بما يتناسب مع هذه األمور .
إذا استغرق صاحب العمل فترات مراجعه أطول من المقررة في جداول المراحل المشار إليه   - 2

( الحقا، فانه يتم تمديد مدة العمل تبعا لذلك  فيمببا عبدا مبا هو  ناجم عن تخلم  16في المادة )
االستشاري في أداء مهامه، وعلى صاحب العمبل مراعاة عدم  تمديد فترات المراجعة بشكل 

على طلب االستشاري   يعود بالضرر على االستشاري وبخالف ذلك يقوم صاحب العمل بناءً 
 بدراسة الضرر الذي لحق باالستشاري جراء تمديد فترة المراجعة وذلك لغايات التعويض .
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      التأخيـــر :  -د

إذا لم يقم االستشاري بتنفيذ  التزاماته بإتمام كامل الخدمات الهندسية المطلوبة في هذا العقد  –  1
ضمن مدة العمل المحددة بالعقد ، وتأخر عن تسليم المخططات ووثائق العطاء ، فان على 

( عن  جم المشروعتحدد كل مشروع على حدا حسب حاالستشاري أن يقوم بدفع غرامة مقدارها ) 
كل يوم تأخير غير مبرر ويعتبر هذا المبلا مستحقا"  لصاحب العمل سواء لحق به ضرر مادي 

ويحبق لصاحب العمل أن يحسم هذا المبلا من استحقاقات    ،من جراء التأخير أو لم يلحق
العمل لكامل وألغراض تحديد قيمة الغرامة يعتبر مجموع مدة  ستشاري أو كفالته أو محتجزاته  اال

 العقد والتأخير الحاصل عليه وليس لكل مرحله على حده .
 المقبولة.( من قيمة العقد %15يحدد للغرامة سقم حده األعلى ) -2

 

 : واجبات االستشار: -( 8المادة )

يقوم االستشاري بأداء الواجبات المنصوص عليها في األسس المرجعية المحددة في الملحق رقم  

 العمل.قبل صاحب  والمعد من( المرفق بهذا العقد 2)

 

 :  التنازل والعقود الفرعية -(9المادة )

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

القيام بأي جزء منه ما لم تنص على ذلك وثائق العقد ويحق لصاحب العمل إلغاء العقد حيال أي 

 ( من هذا العقد .12تصرف من هذا القبيل وفقا" ألحكام المادة) 

وفي جميع الحاالت على االستشاري الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل على قيام أي    -ك 

بأي عمل وعليه أن يقدم لصاحب العمل المعلومات المطلوبة عن أي استشاري  استشاري فرعي 

فرعي مقتر  من حيب مؤهالته وخبراته وكفاءته إلنجاز مثل هذا العمل، وان يقببدم كذلك عقد 

التكليم الفرعي الذي يبرم بينه وبين االستشاري الفرعي ويكون االستشاري مسؤوال" مسؤولية 

الهندسية ، وعن أي خطأ أو تقصير ينجم عن عمبل االستشاري الفرعي   كاملة عن جميع الخدمات 

 أو مستخدميه  . 

 

   -:  تحريات استطالع الموقع و فحوصات العناصر االنشائية  -(10المادة )

  وفحص ستطالع الموقع يقوم االستشاري المصمم بالتعاقد مع استشاري متخصص ومرخص ال -أ

 التالية:  ستشاري استطالع الموقع حسب الشروط االاالستشاري المصمم وبعقد مستقل بين التربة 

 مسؤولية كاملة.يكون استشاري التربة والفحص االنشائي مسؤوال" عن أداء مهامه  - 1   

المطلوك للتحريات   وصم العملتكون مهمة االستشاري )الفريق الثاني في هذا العقد( وضع  - 2   

يقوم االستشاري أيضا بمراقبة   الموقع المعتمد( كماام كود استطالع )مع مراعاة أحك واالستطالع

 اري استطالع الموقع لصاحب العمل. استش وتقييم تقريرعمليات التحري أثناء إجراءها 

تقع على مسؤولية االستشاري المصمم )الفريق الثاني في هذا العقد أخذ موافقة صاحب العمل  -ك 

العقد( قبل التعاقد مع استشاري استطالع الموقع ويجب أن يكون  المسبقة)الفريق األول في هذا 

لدى دائرة العطاءات  االستشاري المتعاقد معه ألعمال استطالع الموقع والفحص االنشائي مؤهالً 

الحكومية بالفئة األولى، ويتحمل االستشاري المصمم مسؤولية أية أخطاء بالمعلومات المساحية أو 

بتاريخ   54256/ 63/1م معالي وزير األشغال العامة واإلسكان رقم فحوصات التربة حسب تعمي 

 )ملحق العقد رقم )أ((. 2014/ 12/ 2

الرفع المساحي وهي من واجبات   عمالأاستطالع الموقع فان المقصود به يكون  حيثما ذكر -ت 

وأعمال فحص طبقات التربة حيب يتحمل تكلفتها المالك بموجب مطالبات رسمية   االستشاري

 عار نقابة المهندسين المعتمدة.وحسب أس

مشمولة ضمن المدة التعاقدية والرفع المساحي  التربة    فحوصات تكون المدة الزمنية الالزمة إلجراء   -ث 

 الممنوحة لالستشاري لتنفيذ التصميم. 
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  : التغييرات واألعمال اإلضافية  -(11المادة )

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

أو مقدارها أو تقديم خدمات هندسية إضافية ، وال تؤثر هذه التغييرات أو اإلضافات على سريان هذا 

العقد ل  وتحدد بدالت األتعاك لوعمال االضافية الناتجة عن زيادة قيمة العمل وكذلك المدة الزمنية 

التفاق بين الفريقين بالنسبة والتناسب مع طبيعة األعمال اإلضافية  الالزمة عما ورد في العقد با

واألتعاك المحددة في العقد لوعمال والمراحل المختلفة  مهما بلغت نسبة الزيادة أو النقصان ، وفي  

الحالة التي تكون طبيعة األعمال المشمولة في هذه التغييرات واألعمال االضافية من النوع الذي  

خدمات تختلم عن تلك المشمولة في هذا العقد، ففي مثل هذه الحالة يتم االتفاق بين  يتطلب تقديم

صاحب العمل واالستشاري على بدل األتعاك المترتب على تلك التغييرات واألعمال االضافية 

 والمدة الزمنية الالزمة.

له من قبل صاحب  وذلك بعد صدور األمر الخطي المطلوبة،ويلتزم االستشاري بإجراء التعديالت  -ك 

العمل و تثبيت بدل أتعاك مؤقت لالستشاري عن هذه التعديالت ولحين االتفاق على بدالت األتعاك 

  بالشكل النهائي .

 

 :التقصير من جانب االستشار:   -(12المادة )

 

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

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

الهندسية أو أهمل في أداء قدم عمال بمستوى ال يتناسب وأصول وأعراف ممارسة المهنة   -  2

 مهامه .

(  6تخلم عن تغيير أي من مستخدميه العاملين مخالفا بذلك التعليمات المحددة بالمادة )  -  3

 من هذا العقد .

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

 ساسية للمشروع .لم يلتزم بتقديم عمل يلبي المتطلبات اال -  5

 أعسر أو أصبح غير ذي مالءة مالية، أو لجأ إلى مخالصة لصالح دائنيه. - 6

 

/ أ( أعاله  إنهاء العقد بموجب  12ولصاحب العمل في أي من الحاالت المنصوص عليها في  الفقرة )

  - اإلجراءات التالية :

  ( يوما" لتصويب المخالفة21مدة ) توجيه إنذار أول لالستشاري مع منحه مهلة ل :أوالً  

 

  ً ( 14في حالة عدم تصببويب االسببتشبباري للمخالفة ، يتم توجيه إنذار ثاني له مع منحه مدة ) :ثانيا

 .يوما" لتصويب المخالفة 

 

 ً في حالة مرور فترة اإلنذار الثانية دون تصبويب للوضع أو اتخاذ إجراءات جادة ومقنعة   : ثالثـا

إلزالة األسباك المخالفة، يحبق لصباحبب العمل إنهاء العقد ومصادرة كفالة حسن األداء أو 

جزء منها، ويقوم بإكمال الخدمات المطلوبة بواسطة أجهزته الخاصة أو أن يعهد إلى 

 القيام بمثل هذه الخدمات . استشاريين آخرين

وتتم محاسبة االستشاري على ما قببدمه من مراحل موافق عليها لتاريخببه محسببومببا" منه  

أي فروق من بببدالت األتعاك والكلفة التي يتكبدها صاحب العمل إلنجاز المراحل المتبقية ل 

/ك( من هذه المادة 12) ويتم احتساك هذه الفروقات من قبل اللجنة المنصوص عليها بالفقرة

. 
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/ ج(  12يحق لصاحب العمل في الحاالت الطارئة أو الخاصة المنصوص عليها في الفقرة )    رابعاً :

إنهاء العقد فوراً و بدون توجيه إنذاراتل وتتم محاسبة االستشاري حسب ما ورد في الفقرة 

 ثالثا أعاله .

/ك( : إذا تبببين لصاحب العمببل أثنبباء تنفبيذ األعمال المشمولة في هذا العقد أو بعد 12)        

انتهائها أن هناك نقص أو خطأ في الدراسة قد ينجم عنه خطورة على المنشأ أو زيادة كبيرة  

وعليه يقوم  في التكاليم عن قيمة عطاء التنفيذ وذلك بسبب تقصير االستشاري أو أجهزته

لسلطة بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة واالختصاص لتحديد المسؤولية ومن ثم السير  رئيس ا

 بمطالبة االستشاري بتصويب األوضاع اصوليا وضمن األطر القانونية. 

 

/ أ/ رابعاً( بما  12والطارئة المنصوص عليها في الفقرة ) تحدد الحاالت الخاصة  /ج( :12)

 يلي: 

1 - 

2-   

3 - 

 
 . البنود لتتم تعبئتها من قبل صاحب العمل بحسب خصوصية المشروع في حال لزم ذلكتم ترك هذه 

 

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

/أ( مع 12يحق لصاحب العمل في أي وقت إنهاء العقد ألسباك غير األسباك الواردة في المادة ) 

دفع أتعاك االستشاري عن األعمال المنجزة و الموافق عليها للمراحل السابقة كاملة ل و اعتبار  

  % 10لى نسبة  أعمال المرحلة التي تم إنهاء العمل خاللها أنها منجزه و تدفع أتعابها كاملة ل إضافة إ

من قيمة أعمال المراحل المتبقية والتي لم يبدأ االستشاري العمل بها ل إال انه ال يحق لصاحب العمل 

 أن ينهي العقد بموجب هذه المادة ليقوم بتنفيذها بنفسه أو من قبل استشاري آخر .

 

 :  إنهاء العقد من قبل االستشار: -(14المادة )

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

 تاريخ استحقاقها .  نيوما "م ( 60أخل صاحب العمل بإيفاء االستشاري بالدفعة المستحقة له بعد ) .ك 

 أعسر صاحب العمل أو تعرض لضائقة اقتصادية تمنعه من االستمرار في تنفيذ العقد.  جب.

 

فعندها على االستشاري أن يطالب صاحب العمل إصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة له 

عمل خالل عشرة أيام من انتهاء المدد المحددة بالفقرة )أ( أو الفقرة )ك(  أعاله وإذا لم يقم صاحب ال

بإصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة لالستشاري خالل العشرة أيام هذه ، أو إذا اعسر 

صاحب العمل حسب الفقرة )ج( أعاله فيحق لالستشاري إنهاء العقد وطلب تعويضه التعويض المناسب  

 . وافقة الفريقينالناجم عن اإلخالل بالعقد من قبل صاحب العمل وال يعاد العمل بهذا العقد إال بم
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 : مسؤوليات صاحب العمل -(15المادة )

تقديم المتطلبات األولية والمعلومات والوثائق المتوفرة لديه إلى االستشاري بما فيها مخططات  - 1

األراضي و المخطط التنظيمي حديثة ، إال أنه غير ملبزم بتقديببم أي مخططببات أو وثائببق يوكببل  

االستشاري الحصول عليها بموجب العقد ل على أن تتضمن دعوة العطاء بيان المعلومات و  إلى 

 الوثائق المتوفرة لدى صاحب العمل .

تسليبم االستشاري موقع المشروع ببكامل حدوده أو بشكل يمكن االستشاري من مباشرة مهامه إلعداد  - 2

 الدراسات و/أو التصاميم . 

االستشاري و ليساعد االستشاري في   باسبة يمثبببله للتبنسبيببق ببيببنه وبينتسمية مهبنبدس بخببرة من - 3

 الحصول على المعلومات المذكورة أعاله .

 مساعدة االستشاري لتسهيل مهامه في الحصول على تبصاريح الدخول أو تصاريح العمل واإلقامة  - 4

 ألي من موظفيه الذين يتطلب عقد استخدامهم ذلك .

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

 

 :  مراحل ومدد العمل  -(16المادة )

يلتزم االستشاري وصاحب العمل كل حسب مسؤولياته  بإتباع الجدول الزمني المبين في الملحق  

/أ( لهبذه الشروط ووفبقببا" للمراحل المنصوص عليها بهذا الجدول  لتقديم الخدمات الهندسية 1رقم )

مراحل بمستوى  لوعمال المشمولة في هذا العقد  علماً أنه إذا قدم االستشاري أعمال أي مرحلة من ال

غير مناسب ووردت عليها تعديالت ومالحظات جوهرية  فتعتبر الفترة الالزمة لتعديل هذه 

المالحظات من المدة المقررة لالستشاري حسب الجدول الزمني وعليه تعويضها في المراحل 

الية أن الالحقة ويجوز لصاحب العمل إذا ارتأى أن تلك المالحظات ال تسمح بالسير إلى المرحلة الت

يمنع االستشاري من السير  بالمرحلة التالية   حتى يتم إنجاز هذه المالحظات وتحتسب على 

 ،/د(7االستشاري  غرامة تأخير إذا لم يتم تعويضها في المراحل الالحقة وحسب ما ورد في المادة )

المختلفة كما يجب على صاحب العمل تحديد المدة التي سيقوم خاللها بمراجعة أعمال المراحل 

والتي يعتبر بعد انقضائها أن أعمال هذه المراحل موافق عليها إذا لم يبلا االستشاري بمالحظات  

 صاحب العمل خاللها .

 

 :  بدل األتعاب -(17المادة )

يتقاضى االستشاري بدل أتعاك التصاميم وتحضير وثائق العطاء لجميع األعمال الواردة في هذا   -أ 

 سب المبينة في الملحق رقم )ا/ك( من هذه الشروط . العقد وذلك بموجب الن

( يوماً من تاريخ  30يتعين على صاحب العمل أن يدفع استحقاقات االستشاري المرحلية خالل ) -ك 

( يوماً من تاريخ تسليمها بموجب شهادة 60تسليم شهادة الدفع وفي حال الدفعة النهائية خالل فترة ) 

العمل وإذا تأخر صاحب العمل عن صرف الدفعات المستحقة  دفع  يقدمها االستشاري إلى صاحب  

خالل الفترات المنوه عنها في هذه الفقرة ، يترتب عليه أن يدفع إلى االستشاري الفائدة القانونية  

 عنها وذلك عن جميع المبالا غير المدفوعة اعتباراً من انتهاء المهلة المحددة لدفعها 

 

 

 : تدريب موظفي صاحب العمل -( 18المادة  )

يحق لصاحب العمل انتداك عدد مناسب من مستخدميه وإلحاقهم بجهاز االستشاري للتدريب 

على أعمال الدراسات وفق برنامج يتفق عليه بين الطرفين ويقوم صاحب العمل بدفع رواتبهم  

 ومستحقاتهم. 
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 : تسوية الخالفات بين صاحب العمل و االستشار: -( 19المادة )

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

 

 -: التسوية الودية   -( 1/ 19)

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

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

 اإلشعار بقبول الدعوة إلى التسوية الودية أو رفضها . 

 تبدأ إجراءات التسوية الودية عندما يوافق الفريق اآلخر على قبول الدعوة إلى التسوية الودية.  -ك 

اإلشعار  إذا رفض الفريق اآلخر التسوية الودية ، أو إذا لم  يرسل أي رد إلى الفريق الذي وجه  -جب

( يوما" المبينة في البند ) أ ( من هذه الفقرة ، يعتبر طلب التسوية الودية كأن لم  14خالل مدة الب )

 يكن ، وألي من الفريقين في هذه الحالة المباشرة في إجراءات التحكيم .

قا" يتولى التسوية الودية موفق واحد أو اكثر من ذوي الخبرة في نفس مجال أعمال هذا العقد وف -د 

لما يتفق عليه الفريقان ، وإذا لم يتفقا على اسم الموفق أو الموفقين يجوز لهما أن يتفقا على أن يقوم  

 شخص أو مؤسسة بتعيين الموفق أو الموفقين . 
للموفق في جميع مراحل التسوية الودية أن يطلب من أي من الفريقين تقديم ما يلزمه من معلومات   -هب

ووثائق وأي أدلة أخرى ، وعلى الموفق أن يساعد الفريقين في التوصل    ووقائع وأسباك ومستندات 
وان يسترشد بمبادئ الموضوعية أسلوك يتسم باالستقالل والحياد، إلى تسوية الخالف وديا" ب

 والنزاهة والعدالة .
على الفريقين والموفق االحتفاظ بسرية ما يتعلق بإجراءات التسوية الودية بما في ذلك اتفاق  - و

 التسوية ، إال حيثما يكون نشره ضروريا" ألغراض التنفيذ والتطبيق . 

إذا توصل الفريقان إلى اتفاق لتسوية الخالف وديا" ، فيقوما بإعداد االتفاق وتوقيعه ويصبح اتفاق   -ز

 .التسوية الودية بعد توقيعه من الفريقين ملزما" لهما 
( يوماً على قبول 30على االتفاق ، أو بمرور ) تنتهي إجراءات التسوية الودية بتوقيع الفريقين  - 

( يوما" من  60الطرفين للسير بإجراءات للتسوية الودية ولم يتم االتفاق على الموفق ل أو بمرور)  
تاريخ االتفاق على الموفق أو تاريخ تعيينه دون التوصل إلى اتفاق تسويه أو بإشعار خطي يصدر 

وت االستمرار في جهود التسوية الودية ، أو بإشعار خطي عن الموفق يبين فيه انه ال يوجد ما يس
يصدر عن الفريقين أو عن أحدهما إلى الفريق اآلخر والى الموفق بإنهاء إجراءات التسوية الودية  
وفي جميع الحاالت على الموفق أن يقدم تقريرا" بجميع ما توصل إليه من وقائع وبينات في  

 وفق وتسليمه إلى الفريقين مع محاضر جلسات التوفيق . موضوع الخالف أثناء قيامه بعمل الم
ال يجوز ألي من الفريقين أثناء إجراءات التسوية الودية ، أن يباشر في اتخاذ أي إجراءات تحكيمية    -ط

 أو قضائية .

 

 تحكيــــــمال -( 2/ 19) 

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

 تسوية الخالف بأسلوك التحكيم بموجب قانون التحكيم األردني الساري المفعول. 

 

 -تعديل التشريعات : -(20المادة )

يدفع لالستشاري أي مبالا إضافية يترتب عليه دفعها لخزينة الدولة نتيجة لتعديل التشريعات أو    -أ

        موعد إيداع عروض المناقصات .لفرض أي  رسوم أو ضرائب جديدة بعد 

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

إيداع عروض المناقصات ، فعندها يحق للفريق األول حسم تلك التخفيضات من استحقاقات  

 االستشاري. 
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 :  اإلخطارات العدلية -(21المادة )

حاجة لتبادل االخطارات العدلية بين الفريقين لممارستهما أي حق من حقوقهما العقدية أو  ال 

القانونية وتعتبر أي رسالة مسجلة مرسلة من أي فريق للفريق اآلخر على عنوانه المثبت بهذا 

 . العقد بمثابة اخطار عدلي في جميع األحوال

 

 : أحكام عامه -(22المادة )

على االستشاري أن يراعي أحكام التنظيم لمنطقة المشروع و االلتزام بمتطلبات الكودات  السارية  -أ

المفعول عند المباشرة بالعمل ل والحصول على موافقة الجهات المعنية والتراخيص الالزمة 

 للمشروع.  

 م المشروع. على االستشاري أن يتقيبد ببرنامبج المتطلببات والكلفة المقدرة عند إعداد تصامي  -ك 

إن جميبع المخططات ووثائبق العطاء والمعلومات المتبعلقة بهذا المشروع هي ملك  لصاحب العمل  -ج

وال يحق لالستشاري التصرف بهببا بببأي شكببل من األشكال إال بعد  موافقة صاحب العمل الخطية 

 على ذلك .

واء في مرحلة إعداد إذا اكتشبم أي خطبأ أو نبقص في المخططات أو في وثائق العطاء  س  -د 

المخططات والوثائق أو في مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع ،  فعلى االستشاري تصحيح الخطأ أو 

 استكمال النقص  بصورة عاجلة وبدون مقابل . 

 يلتبزم االستشاري أن يبقوم بعبرض عام للدراسات في المرحلة األولى و/ أو الثانية .  -ه

نبص علبى استبعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية ما أمكن يجبب علبى االستشاري التقبيد بال - و

عنبد إعداد وثائبق العطباء في جمبيع الحاالت البتي تتوفر فيها تلك المواد أو المنتجات بشكل مطابق  

للمواصفات ل و في المشاريع التي تحتاج الستعمال مواد مستوردة فعلى صاحب العمل اخذ 

 ستخدام هذه المواد و النص عليها في وثائق العقد. الموافقات المسبقة على ا

العناوين : ال تشكل العناوين الواردة في هذا العقد جزءا" منه وال تؤخذ في االعتبار لدى تفسير   -ز

 شروط العقد أو مضمونها . 

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

   ل موافقته أو عدم موافقته على مراحل العمل المختلفة على النحو التالي :يصدر صاحب العم -ط

 الموافقة دون أية شروط . -1

    موافقة مشروطة مقرونة بمالحظات تسمح لالستشاري باالنتقال للمرحلة التالية شريطة تنفيذ  -2

تحبقبات البدفبعة لهذه هذه المالحظات في المرحلة التالية وفي هذه الحالة يتم احتجاز نسبه من مس 

مبن قيبمبة الدفعة المستحقة   %10المرحلة لحين تنبفيذ المالحظات المطلوبة ال تزيد نسببتها عبن

لهبذه المرحلة على أن يبتبم دفع هذه المحتجزات عند استكمال المالحظات ضمن أعمال المرحلة 

 التي تليها .

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

 

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

 خاص بالضريبة.  بند 

( المتعلقة بالوضع المؤسسي   3، 2،  1يطلب من االستشاري المحلي تعبئة الجداول المرفقة )  -ك

االلتزام وكل من ال يقوم بتعبئة هذه الجداول يكون   ورؤساء االختصاص ومساعديبهم وحجبم

 ً  للرفض . العرض المقدم منه معرضا

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

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

 االستشاري. من 

على االستشاري االلتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة األشغال العامة و اإلسكان و نقابة   - ن

 المهندسين األردنيين بما يتعلق باألعمال اإلنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وخالفها .
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لما ورد في  المواد   تكون المسؤولية المدنية والقانونية للمهندس المصمم و/أو المشرف وفقا" -س

بغض النظر عن ما يرد    1976( لسنة  43( من القانون المدني األردني رقم) 790(،) 789(،) 788)

 في هذا العقد  بهذا الخصوص .

 

 الدفعات الممنوعة :  -ع
( بأنه لم يقم بدفع أو يعد بدفع أي  6لقد صر  االستشاري وتعهد للفريق األول في الملحق رقم ) - 1

ممنوعة " سواء مباشرةً أو بالواسطة ، وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من من " الدفعات ال
قبل االستشاري أو نيابةً عنه أو من قبل استشارييه من الباطن أو نيابةً عنهم أو أي من موظفيهم  
أو وكالئهم أو ممثليهم إلى الفريق األول ، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي "موظم"  

ر عما إذا كان يتصرف بصفة رسمية أم ال ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم  بغض النظ
العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على 

 االستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعالً.
بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات  كما ويتعهد االستشاري بأن ال يقوم

سواًء مباشرةً أو بالواسطة وسواًء أكان ذلك من قبل االستشاري نفسه أو استشارييه من الباطن  
أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أي "موظم" فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو 

 تجديده أو تمديده أو تنفيذه. 
( أن يتخذ أياً من  1يحق للفريق األول في حال حدوث أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة )ف/  - 2

 اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره: 
 /أ( من العقد.12أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ) -أ

)ضعفي( مبلا   ي العقد مبلغاً يساوأن يخصم من المبالا المستحقة لالستشاري بموجب هذا  -ك 

 الدفعات الممنوعة. 

أن يطالب االستشاري بأن يدفع إلى الفريق األول وعلى الفور مبلغبباً يساوي )ضعفي( مبلا   -ت 

الدفعات الممنوعة ويقر االستشاري بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على 

( أدناه ، يصر  الفريقان بأن  4الفقرة )ف/ االستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة مع مراعاة

( لن يتجاوز 2مجموع المبالا التي يحق للفريق األول تقاضيها بموجب هذه الفقرة )ف/

 )ضعفي( مجموع مبالا الدفعات الممنوعة.

يوافق االستشاري على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع االستشاريين من   -  3 -ث 

(  1ا يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات )ف/الباطن أو المجهزين ، فيم

( أعاله )على أن ال تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما( 2و)ف/ 

، شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق الفريق األول بتنفيذ أحكام هذه المواد 

باطن أو المجهزين. كما يتعهد االستشاري مباشرة بحق أي من هؤالء االستشاريين من ال

أن يزود الفريق األول على الفور بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمجرد التوقيع  

 عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد.

ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضفي صفة المشروعية على أي من  -ج

إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها ، وأن حقوق الفريق األول  الدفعات الممنوعة

المنصوص عليها في المادة  أعاله  هي باإلضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتب للفريق  

 األول تجاه االستشاري أو أي طرف آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في المملكة.

 ا سارياً ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد.يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراته - 
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 -الدفعات األخرى : - ف

( المرفق بهذا العقد بجميع " الدفعات األخرى" والتي 5) لقد صبر  االسبتشاري في الملحق رقم -1

دفعها أو تم االتفاق على دفعها إلى " اآلخرين "، وعلى االسبتشباري تقديم وصبفاً مفصبالً لهذه 

الدفعات األخرى وسبببها سبواء تم دفعها أو كانت سبتدفع بشبكل مباشبر أو غير مباشبر من قبله أو 

نيابة عنه ، أو من قبل اسببتشببارييه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو 

ممثليهم ، وذلبك فيمبا يتعلق ببالبدعوة إلى تقبديم العروض الخباصبببببة بتنفيبذ هبذا العقبد أو عمليبة 

المناقصبة / المزاودة نفسبها أو اإلحالة على االسبتشباري أو المفاوضبات التي تجري إلبرام العقد 

 أو من أجل تنفيذه فعالً.

كما يتعهد االسبببتشببباري بأن يقدم تصبببريحاً خطياً إلى الفريق األول على الفور عن وجود أي 

عات األخرى وذلك دفعات أخرى بما في ذلك على سبببيل المثال وصببفاً مفصببالً لسبببب هذه الدف

 .بتاريخ قيامه بالدفع أو تاريخ إلزامه بالدفع أيهما يحدث 

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

 يتخذ أياً من اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره:

 /أ( من العقد.12صوص المادة )أن ينهي هذا العقد مع مراعاة ن . أ
أن يخصبم من المبالا المسبتحقة لالسبتشباري بموجب هذا العقد مبلغاً يسباوي )ضبعفي( مبلا  . ب

 الدفعات الممنوعة.
) ضعفي( مبلا   أن يطالب االستشاري بأن يدفع إلى الفريق األول وعلى الفور مبلغاً يساوي . ت

البنبد بموافقتبه غير القبابلبة للنقض على البدفعبات األخرى ويقر االسببببتشبببباري بموجبب هبذا 
( أدناه ، يصبببر  الفريقان 4.مع مراعاة الفقرة )س/ االسبببتجابة الفورية لمثل هذه المطالبة

( لن يتجاوز 2بأن مجموع المبالا التي يحق للفريق األول تقاضيها بموجب هذه الفقرة )س/
 ) ضعفي( مجموع مبالا الدفعات األخرى.

االسبتشباري على أن يضبمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع االسبتشباريين من الباطن أو يوافق    -3

( 2( و)س/ 1المجهزين ، فيمبا يخص هبذا العقبد مواداً ممباثلبة لتلبك الواردة في الفقرات )س/

أعاله  )على أن ال تقل هذه المواد في شبدتها عن نصبوص الفقرتين المشبار إليهما ( ، شبريطة 

واد صببراحة على حق الفريق األول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشببرة بحق أي أن تنص هذه الم

من هؤالء االستشاريين من الباطن أو المجهزين . كما يتعهد االستشاري أن يزود الفريق األول 

على الفور بنسبخ كاملة ومطابقة ألصبل هذه االتفاقيات بمجببببببرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها 

 مواد.مشتملة على هذه ال

ال يجوز ألي شببخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضببفي صببفة المشببروعية على أي من  -4

الببدفعببات األخرى إذا كببانببت القوانين واألنظمببة النببافببذة تمنعهببا ، وأن حقوق الفريق األول 

المنصببوص عليها في المادة أعاله هي باإلضببافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتب للفريق األول 

 اري أو أي طرف آخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في المملكة.تجاه االستش

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

 

 

 :  إقرار المخالصة -( 23المادة )

ة يثبت على االستشاري حال تقديمه لكشم الدفعة النهائية أن يعطي صاحب العمل إقرار مخالص

فيه أن كشم الدفعة النهائية يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالا المستحقة له بموجب 

العقد ، ويشترط أن ال يسري مفعول إقرار المخالصة إال بعد قبض االستشاري للمبالا المستحقة 

 له بموجب هذه الدفعة .
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 :  اإلشعارات -( 24المادة )
 

اإلشعارات والمبراسالت التي يصدرها صاحب العمل إلى االستشاري وتلك التي يقوم تبلا 

االستشاري بإبالغها إلى صاحب العمل وفقا ألحكام العقد إما بالبريد المسجل أو بإيداعها لدى المكتب  

ديده الرئيسي لكل فريق منهما ، أو بإرسالها إلى أي عنوان آخر يعينه كل فريق لهبذه الغاية ويتم تح

 تاليا 

 األردن  -سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة، العقبةعنوان صاحب العمببل : 

 032091028، فاكس 032091000هاتم  

 عنوان االستشاري : .....................................................................
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 /أ ( 1ملحق رقم ) 

 إلنجازهادد المحددة الجدول الزمني لمراحل الدراسات والم

 
 

 المدة   وصف المرحلة   المراحل 

 ( عمل  )يوم

عدد النســخ المطلوب 

ـيـمهــا ـمع كــل  تســــــل

 مرحلة

استكمال وانجاز  تبدأ من تاريخ أمر المباشرة بالعمل ولغاية  • االولى المرحلة  

 الشروط المطلوبة في المرحلة األولى.

 

ً يوم( 15)  نسخ ورقية ملونة  3 ا

 إلكترونية نسخة 

مراجعة وتقييم أعمال المرحلة األولى من قبل صاحب   • 

 العمل.  

  ( أيام 10)

تبدأ من تاريخ موافقة صاحب العمل الخطية على أعمال   • الثانية 

االولى وتشمل إجراء التعديالت التي يطلبها صاحب   المرحلة

العمل على المرحلة االولى وتقديم مخططات انشائية  

( نسخ من  3وكهروميكانيكية وكافة التفاصيل الالزمة وتقديم )

 (.   Draft-Finalمسودة الوثائق النهائية ) 

 

ً ( يوم25)  نسخ ورقية  3 ا

 نسخة الكترونية 

  ( أيام 15) . الوثائق النهائية من قبل صاحب العملمراجعة مسودة   • 

  ( أيام 10) تقديم كافة وثائق العطاء وبالنسخ المطلوبة.  • الثالثة 

 . مدة العمل لالستشار: • الخالصة 

 

ً ( يوم50)  ا

 

 

  ( أيام  25) . مدة المراجعة لصاحب العمل • 

ً ( 75) مدة العمل شاملة مراجعات صاحب العمل للمشروع الواحد .  •    يوما

 

 

 مالحظات:

يجب على االستشاري الحصول على موافقة سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة خطيا عن كل مرحلة عمل 

لها للبدء بالمرحلة الالحقة من أعمال التصميم، علما بأن المدة المحددة لالستشاري في الجدول الزمني   يقدمها

 غير شاملة لفترات مراجعة صاحب العمل.
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 / ب ( 1ملحق رقم ) 

 

 

 

 

 لكل مشروعبدالت األتعاب  -أ

 

علماً أن بدالت االتعاب  وفقاً لما يلي  على حدا    لكل مشروعتدفع بدالت أتعاب التصاميم و تحضير وثائق العطاء  

 : التي سيتم صرفها ستكون لالعمال المنجزة فعلياً 

 

 بعد قبول أعمال المرحلة االستطالعية واألولى . كل مشروع على حدا( من قيمة 30%) .1

 

 تدفع بعد قبول أعمال المرحلة الثانية من قبل صاحب العمل . كل مشروع على حدامن قيمة ( 30%) .2

 

ر النهائي للعطاء باألعداد ي الوثائق والمخططات والتقرتدفع بعد تقديم  كل مشروع على حدامن قيمة ( 30%) .3

وقبولها من صاحب العمل شريطة أن يقدم االستشاري شهادة من نقابة المهندسين تثبت تسديده للرسوم المطلوبة 

 النقابية المترتبة على هذا العطاء .

 

أشهر على تقديم جميع وثائق العطاء   ثالثةأو بعد مرور  كل مشروع على حدابعد طر  عطاء التنفيذ ( 10%) .4

 . ولكافة المشاريعأيهما أسبق  كل مشروع على حدا
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 ( 2ملحق العقد رقم )

 واجبات االستشار: أثناء مراحل الدراسات والتصميم  .أ

وتقديم الخدمات الهندسية  ووثائق العطاء  أوال : يتعين على االستشار: أن يقوم بإعداد الدراسات والتصاميم  

 المتعلقة بها في جميع المراحل على النحو التالي :

العطاء وقبل المباشرة بالتنفيذ تقديم كشم بأسماء فريق التصميم وتسمية  على المستشار المحال عليه  •

رئيس الفريق ورؤساء االختصاص مدعما الكشم بالسير الذاتية ألعضاء الفريق، ويحق للسلطة طلب  

الشخصية و/أو بعد   المقابلة الشخصية لرئيس فريق التصميم كما يحق لها رفض السير الذاتية قبل المقابلة 

المقابلة الشخصية او اثناء سير العمل، وفي هذه الحالة على االستشاري المحال عليه العطاء تقديم ثالث  

 )إن تطلب العمل(. سير ذاتية جديدة لرئيس الفريق ليتم اعتمادها واجراء المقابالت الشخصية بعد ذلك

فريقه دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة   كادرال يجوز لالستشاري اجراء اية تغييرات في  •

 وعليه االلتزام بالكادر الذي تم تقديمه بالعرض الفني. 

بالموضوع  الدراسات والتصاميم من جميع الجهات المعنية  إلعداد الحصول على المعلومات الالزمة  •

المشروع والمعلومات األساسية المتعلقة بالخدمات والبنية التحتية من  كأحكام التنظيم الخاصة بمنطقة 

 جميع الدوائر ذات العالقة بالمشروع وكل ما يلزم إلتمام العمل حسب األصول.

يتحمل االستشاري جميع التكاليم المرتبطة بتجميع المعلومات من كافة شركات الخدمات والمعلومات  •

  .المشروع واعداد العروض الخاصة عن 

 باإلضافة الى كافة تكاليم التنقالت واإلقامة والسلطة غير مسؤولة أي حال من األحوال عن هذه التكاليم. •

يما  ف والدفاع المدني واالتصاالت  ياهالتنسيق مع الدوائر والمؤسسات ذات العالقة كشركة الكهرباء والم •

 رى تتطلبها طبيعة المشروع. يتعلق بالخدمات المرتبطة بها وأية جهات أخ

الحصول على جميع الموافقات الالزمة على المقتر  التصميمي وكافة مراحل  االستشارييترتب على  •

 المشروع والمخططات من قبل السلطة أوال بأول وبموجب كتاك رسمي.

من   على االستشاري التنسيق مع الدوائر ذات العالقة والحصول على الموافقات التنظيمية وغيرها •

كوادر االستشاري للحصول  لتسهيل مهمة  تقديم كتاك الموافقات واستصدار التصاريح وستقوم السلطة ب 

 على الموافقات والتصاريح الالزمة في حال تطلب االمر ذلك.

 اعداد دراسة بالكلفة التقديرية لتنفيذه. ، على االستشاري عند تقديم أي مقتر  دراسته من الناحية الفنية •

ية اثناء التصميم وحساسية الموقع، وفي حال تطلب  البيئ   اإلشتراطات والمتطلبات على االستشاري مراعاة   •

 المشروع موافقة بيئية فيترتب عليه الحصول عليها وعلى نفقته الخاصة.

يترتب على االستشاري الحصول على كافة المالحظات الفنية والمتطلبات المتعلقة بالمشروع من الجهات   •

لعالقة وعلى االستشاري تقديم عرض تقديمي لكافة مراحل المشروع، عند تسليم كل مرحلة من ذات ا

 احل التصميم وعند عقد االجتماعات وحسب طلب المالك.مر

تقديم المخططات التفصيلية  الخاصة بالبنية التحتية مثل توزيع المياه، الصرف الصحي، تصريم مياه   •

 . أخرى قد يحتاجها المشروعاالمطار ، نظام العزل واية أنظمة 

كل مشروع ودراسة المحوالت الكهربائية القريبة وتقديم  لعلى االستشاري تحديد نقاط الربط مع الخدمات   •

 تصميم للمحوالت المطلوبة ان لزم االمر. 

 تقديم وصم للمواد المقتر  استخدامها. •

اء الموعد يوما( من تاريخ انته  90العرض المقدم من االستشاري يجب ان يكون ساري المفعول ولمدة ) •

 ة العطاء. وعد ويشار اليه في  النهائي لتقديم العروض 

 المادة التصميمية المطلوبة يجب تقديمها لكل مرحلة من مراحل المشروع بشكل منفصل.  •
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الفرعيين له والموظفين( ان ال يقوم بالكشم عن اية معلومات سرية واالستشاريين )على االستشاري  •

ق بالمشروع خالل مدة التصميم او في غضون سنتين بعد انتهاء مدة عقد التصميم دون الحصول على  تتعل

 موافقة خطية مسبقة من السلطة.

 من الشروط واالحكام الواردة في هذه الشروط المرجعية.  أليسوف يتم استبعاد أي عرض مخالم  •

 يجب ان تكون االسعار بالدينار األردني.  •

وثائق العطاء في مديرية العطاءات الهندسية من قبل مندوبي المكاتب والشركات الهندسية يتم استالم  •

 بموجب تفويض رسمي صادر عن المكتب او الشركة الهندسية. 

الموعد النهائي لتقديم العروض او أي جداول أخرى ذات صلة بهذا العطاء او الغاء  تمديد  للسلطةيحق  •

 السلطة جراء هذايترتب على   وبما الاالسباك  مسبق او دون ابداء العطاء بشكل صريح بدون اية اشعار

والشركات االستشارية المقدمة للعروض مع السلطة   مطالبات أو تبعات مالية او قانونية،االلغاء اية 

 ستخضع للمواعيد النهائية التي تم تمديدها. 

 يجب على االستشاري تعبئة الجداول المرفقة التالية:  •

 

 العطاءات المحالة  (1جدول رقم ) . أ

 ( الوضع المؤسسي.  2وجدول رقم )  . ب

 ( رؤساء االختصاص ومساعديهم. 3رقم )جدول  . ت

 

 على االستشاري تأمين الكوادر التالية ضمن فريق التصميم :  •

 

o  رؤساء اختصاص 

 سنة(.  15بخبرة ال تقل عن ) مدنيمهندس  -)رئيس اختصاص( طرق -

 سنة(.  15مهندس مدني بخبرة ال تقل عن )  -)رئيس اختصاص(  بنية تحتية -

 سنة(.  15بخبرة ال تقل عن )  باءمهندس كهر- )رئيس اختصاص  باءالكهر -

 

o فريق العمل 

 سنوات في مجال العمل المطلوك. 10طرق/ خبرة ال تقل عن   مهندس -

 سنوات في مجال العمل المطلوك. 10خبرة ال تقل عن  /بنية تحتيةمهندس   -

 سنوات في مجال العمل المطلوك. 10/خبرة ال تقل عن   وميكانيككهر مهندس -

 سنوات في مجال العمل المطلوك. 5مهندس تنسيق مواقع/ خبرة ال تقل عن   -

 سنوات في مجال العمل المطلوك. 5خبرة ال تقل عن   /حاسب كميات  -

 

االستشاري وبالتنسيق  مالحظة/ اذا تطلبت ظروف العمل متطلبات خاصة ولم ترد ضمن الواجبات فعلى  

مع السلطة تحديد هذه المتطلبات وواجبات االستشاري بما في ذلك نوع المخططات والدراسات المطلوبة  

 واضافتها الى واجبات االستشاري. 
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 ثانيا : يتعين على االستشار: تقديم الخدمات  حسب التالي:

 

 

 المرحلة االولى: 

عداد الدراسات والتصاميم من جميع  االستشاري الحصول على معلومات الالزمة إلمن مسؤولية  -أ

 : الجهات المعنية بالموضوع من حيب 

الخاصة بقطع االراضي  حدود االرض والحصول على الوثائق الرسمية  ت تثبي . الناحية التنظيمية:1

   حسب األصول. المشروع اطق والحصول على أحكام التنظيم الخاصة بمن

من  المعلومات األساسية المتعلقة بالخدمات والبنية التحتية الحصول على مات البنية التحتية: . خد 2

 إلتمام العمل حسب األصول.وكل ما يلزم الجهات المعنية 

 

يشمل برنامجا متكامال يتضمن الخدمات الالزمة للعناصر المكونة للمشروع    اعداد )تقرير تصوري(  -ك 

   -ويحتوى على ما يلي:

 وصم موجز لطبيعة المشروع وعناصره وعالقاته الوظيفية. .1

 تقرير المساحات الالزمة لكل عنصر والمساحة الكلية. .2

الحدود ونقطة   بيان مع  مناسبببةاعداد وتقديم المخطط الطبوغرافي لموقع المركز بفترة كونتورية   .3

  المطلوبة والربط عليها. قعاالمرجع بكتل خرسانية ثابتة وبيان مناسيب الطرق المحيطة بالمو

بحيب يتم  ي ()نقاط الرفع المسباحي، مخطط الرفع المسباحأعمال الرفع المسباحي للمشبروع تقديم   .4

 .عليهاللمصادقة قسم المساحة  - التنسيق مع مديرية التخطيط والدراسات 

 يتحمل االستشاري مسؤولية أية أخطاء بالمعلومات المساحية أو فحوصات التربة. .5

تقديم وصبم لونظمة الخاصبة بالبنية التحتية مثل توزيع المياه، الصبرف الصبحي، تصبريم مياه  .6

 األمطار، شبكات تزويد بالكهرباء واالتصاالت وأي أنظمة أخرى بحاجة إليها 

عمل برنامج إلجراء فحوصبببات التربة والفحص االنشبببائي واجراء الفحوصبببات وتقديم تقرير  .7

 )ان تطلب العمل ذلك(. شاريفحص التربة موقعاً من االست

 .االولية تقديم تقرير المرحلة شامالً الكلفة التقديرية  .8

مبديريبة التخطيط )  أخبذ الموافقبة التنظيميبة لمواقع المحطبات الكهرببائيبة من الجهبات المعنيبة .9

 .  وحسب األصول للمصادقة عليها واللجنة العليا ( والدراسات 

 . المرحلة األولى اعمال العليا علىالحصول على موافقة اللجنة  .10
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 المرحلة الثانية: 

 

 .  األولىاجراء التعديالت التي يطلبها صاحب العمل على اعمال المرحلة  .1

مع االلتزام بتقديم كافة التفاصيل   تقديم المخططات التفصيلية االنشائية والكهربائية والميكانيكية .2

  . 100/ 1بمقياس رسببببم   الالزمة ولكافة االختصاصات 

 توزيع المياه، الصرف الطرق،شبكة  بالبنية التحتية مثلتقديم المخططات التفصيلية الخاصة  .3

 وأي أنظمه أخرى بحاجة إليها.  رتصريم مياه األمطا، الصحي

نهائية لجميع االعمال وجداول الكميات ووثائق العطاء االخرى  الدراسات والتصاميم الوتقديم  انجاز   .4

بما في ذلك تقديم مذكرة الحسابات   المطلوبة وحسب التفاصيل المبينة الحقا فى هذه الملحق

تقديم أعمال هذه المرحلة للمراجعة من قبل صاحب   التفصيلية لبنود كميات العطاء وبحيب يتم 

 . العمل واقرارها

 .  (Draft Finalمسودة الوثائق النهائية ) تقديم من  .5

يكون من مسؤولية االستشاري تعديل اي مخالفة على المخططات وعلى نفقته الخاصة عند استكمال   .6

معاملة الترخيص من قبل المالك أو عند إجراءات الترخيص وتقديم صورة عن تلك الموافقة المبدئية  

 بموجب كتاك مخاطبة رسمي .

مي حديثة للموقع وسند تسجيل على أن يتم وضعها على لوحة ضمن مخططات أراضي وتنظي .7

 . المخططات الهندسية للمشاريع

 النهائية .  تقديم تقرير المرحلة شامالً الكلفة التقديرية  .8

أراضي وتنظيمي حديثة للموقع وسند تسجيل على أن يتم وضعها على لوحة ضمن مخططات  .9

 .  المخططات الهندسية للمشاريع
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 المرحلة الثالثة: 

 

 التالية:  باإلعداد ولكل مشروع مرحلة تسليم كافة وثائق العطاء النهائية مع التقرير النهائي  .1

 . من دفاتر الشروط والمواصفات وجداول الكميات  ة( نسخ12) .2

 .  A2 الكبير بالحجم من كافة المخططات  ة( نسخ12) .3

 . A3 من المخططات ة نسخ مصغر( 5)  .4

 . جداول الكميات نسخة مسعره من  .5

 والكلفة التقديرية للتنفيذ.  عالتقرير النهائي لهذه المرحلة متضمنا المساحات النهائية للمشرو .6

  لكافة االعمال المطلوبة )مخططات  ( CDمن االقراص اإللكترونية ) نسخ( 5)تقديم  .7

( بحيب تتناسب مع  (word) شروط ،مواصفات  ،)إكسيل( جداول كميات ، (PDF)أوتوكاد،

، كل نسخة في علبة صلبة ومطبوع على الغالف االجهزة والبرامج المعتمدة لدى صاحب العمل

 اللغة المستخدمة . font:المحتويات و 

وفق األنظمة المتبعة   الالزمة  المبدئية ات يكون من مسؤولية االستشاري الحصول على الموافق .8

 . ة على المخططات ألحكام التنظيم ويكون من مسؤولية االستشاري تعديل اي مخالف
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 : االعتبارات العامة عند اعداد الدراسات والتصميم: ثالثا

على االستشاري اعداد التصاميم بحيب تعكس التقاليد والبيئة المحلية مع االخذ بعين االعتبار سهولة   -أ

 صيانة العناصر وتشغيلها بأقل كلفة ممكنة . 

لطبيعة استخدام الفراغات الداخلية مع مراعاة توحيد على االستشاري مراعاة مالءمة المساحات  -ك 

 المساحات المقترحة باالستناد الى اسس تصميم واضحة. 

تكون المواصفات وكودات البناء المعتمدة في التصاميم ما هو مقبرر في المملكة اال في الحاالت الخاصة   -ج

  حيب يتطلب ذلك الحصول على موافقة مسبقة عليها من قبل  صاحب العمل.

علبى االستشاري تبويبب جداول الكميات للمبشروع بحيب تكون مفصلة باألبواك التالية على االقل  -د 

لكل مشروع   )مع االسترشاد بجدول الكميات النموذجي الصادر عن وزارة االشغال العامة واالسكان(

 - بشكل منفصل:
 

 -االعمال التمهيدية : -الباب االول -1                     

 أعمال التسوية للموقع .أ

 تنظيف الموقع من المواد العضوية ومخلفات البناء واالحجار الكبيرة والمواد المعدنية وخالفه  .ب

 أعمال شبكة الطرق واالرصفة والممرات .  -الباب الثاني – 2                     

 اعمال شبكة تصريف مياه االمطار. -الباب الثالث  -3                     

 أعمال شبكة مياه الشرب و الصرف الصحي  -الباب الرابع -4                     

 أعمال شبكة الكهرباء -الباب الخامل -5                     

 أعمال شبكة الهاتف –الباب السادس  -6                     

 تنسيق الموقع –الباب السابع  -7                     

ستشاري تقديم الدراسات والمذكرات الحسابية المتعلقة بتصميم المشروع لالعمال المدنية العلى ا -ه

 والكهربائية والميكانيكية والتصريم وأية اعمال اخرى.   

 مياه االمطار ومياه الشرك ستشاري اعبداد مبواصفات وتصبباميم اعمبال الطبرق وتصريم علبى اال - و

وائر  د والصرف الصحي  واالنارة والتغذية الكهربائية والهاتم والزراعة واجراء أي تنسيق الزم مع ال

 المعنية. 

 تكون جميع االقيسة على المخططات بالنظام المتري .  -ز
 

 ً  تفاصيل المخططات المطلوبة :  : رابعا

المتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة عن نقابة المهندسين فيما  ستشاري مراعاة توفير كافة على اال

 يتعلق باالعمال االنشائية والميكانيكية والكهربائية وتنسيق الموقع على ان تشتمل االمور الواردة ادناه : 

 

 االعمال االنشائية :  -أ

 .  تحريات التربة واستطالع الموقع ات فحوص إجراء -1

ومواقم  مخططات شبكة الطرق والمقاطع الرأسية والعرضية وممرات المشاة واالرصفة -2

 والتفاصيل االنشائية لكل منها  .والجدران االستنادية السيارات 

 اعداد دليل للمخططات موضحاً عليه داللة كل رمز . - 3

 الزمه. أي مخططات وتفاصيل اخرى  - 4
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 االعمال الميكانيكية :  -ك 

 

 الموقع العام لكل من شبكة مياه الشرك والصرف الصحي وتصريم مياه االمطار . ات مخطط -1

مخططات المقاطع الرأسية لشبكة الصرف الصحي وتصريم مياه االمطار ونقاط بدايتها ونهاياتها   -2

ومخطط المقطع العرضي لبيان توزيع مواقع خدمات خطوط المياه والصرف الصحي ا وتفاصيله 

 والكهرباء والوصالت المنزلية وخطوط مياه الري . 

 (.A4تقديم نماذج الوصالت المنزلية ألعمال شبكات الصرف الصحي قياس )   -3

ومناهل الصرف الصحي مخططات تفاصيل شبكة مياه الشرك والوصالت والمحابس على اختالفها  -4

 .  الرئيسية والفرعية وكذلك مناهل مياه االمطار

 اعداد دليل للمخططات موضحاً عليه داللة كل رمز . -4

 أي مخططات اخرى الزمه . -5

 الالزمة .  الحسابية ات المذكر -6

 

 االعمال الكهربائية :  -ج

 

 الموقع العام لكل من شبكة التغذية واالنارة الكهربائية و مسارات الكوابل ومقاساتها .  ات مخطط -1

 مخطط اعمدة االنارة وبيان انواعها وارتفاعاتها وتفاصيلها. -2

 مخططات لوحات التغذية لقطع االراضي وبيان مصدر التغذية ومواقع محطات التحويل اذا لزم .  -3

 ت موضحاً عليه داللة كل رمز .اعداد دليل للمخططا -4            

 أي مخططات اخرى الزمه . -5

 المذكرات الحسابية الالزمة . -6

 

 عمال شبكة الهاتم: أ -د 

 

 مخطط الموقع العام لشبكة الهاتم وبيان مسارات الخطوط الرئيسية والمناهل وتحديد مقاطع الطرق  -

 لتنفيذ تلك  المسارات  .     

 

 أعمال تنسيق الموقع:  -ه

 

 وكل ما يلزم .   الموقع العام العمال الزراعة وبيان مسارات خطوط شبكة الري الزراعية ات مخطط   

 

 

 

 مالحظات عامة:   •

 يجب عمل إطار بالنسخة األصلية من المخططات  -1

 على االستشاري إنجاز المخططات ووثائق العطاء للمشاريع ضمن المدة المحددة. -2
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 ( 3ملحق العقد رقم )    

 نموذج كفالة حسن األداء 

 إلى السادة :

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

 ......................………………...قد كفل بكفالة مالية ، االستشاري .......................

 

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

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

 بمبلا : ) .....……………..( دينار أردني . 

 

بتقديم الخدمات الهندسية للتصميم ووفقا لشروط العقد  وذلك مقابل كفالة حسن األداء لضمان التزام االستشاري 

 الخاصة بالعطاء أعاله .

 

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

 النظر عن أي معارضة من جانب االستشاري . 

 

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

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

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

 

 

 

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

 ع : ...........................المفوض بالتوقيبب

 بحضببور وشهادة : ...........................

 التببببببباريخ : ..........................
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 (  4ملحق العقد رقم ) 

 خالصة بدالت أتعاب إعداد التصاميم والمخططات وجميع وثائق العطاء األخرى -أ

  

  

 المبلا اإلجمالي الوحدةسعر  الكمية الوحدة الوصم  الرقم

 دينار فلس دينار        فلس

ــاميم والمخططات التنفي ية  - 1 بدالت أتعاب إعداد التصـ

ائق العطـاء لاعمـال ة وإعـداد وـث ــامالً  المطلوـب شـــ

ــب القوانين  ــريبة العامة على المبيعات،وحســ للضــ

 واألنظمة المعمول بها في المنطقة

      

     مقطوع مقطوع البيت العقباوي. – السادسة أ

     مقطوع مقطوع المنطقة المستحدثة التجارية. –المثلثية  ب

     مقطوع مقطوع المنطقة المستحدثة التجارية.  –الثامنة  جـ

 مبلغ احتياطي - 2

 تغطية أجور فحوصات التربة 

 

 مقطوع

 

 مقطوع

 

-- 

1000 

 ألم دينار

-- 1000 

 ألم دينار 

   المجموع  - 3

  

 

 .............................................................................................. :اسم االستشار: 

 

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

 

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

 

 ..........................................: فاكل  ................................................: تلفون 

 

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

 

 

 ختم و توقيع المكتب الهندسي 
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 ( 5ملحق العقد رقم)

 إقرار متعلق بالدفعات األخرى 

 

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

.……………………………………………………………………………… 

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

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

( وعمالً بأحكام ه ه 1س( من الشروط العامة  لعقد الخدمات الهندسيــة  )ع-22أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم )

ادة نرفق إقراراً موقعاً من قبلنا موقع حسب األصول نقر فيه بجميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها  الم

المباشرة وغير المباشرة وأ: شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفعها أو االتفاق على دفعها إلى " اآلخرين" ونرفق طياً وصفاً 

ى ولمن دفعت وسببها سواًء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبلنا أو نيابةً مفصالً له ه الدفعات األخر

عنا أو من قبل استشاريين من الباطن أو نيابةً عنهم أو أ: من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى 

مناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة على االستشار: أو المفاوضات التي تقديم العروض الخاصة بتنفي  ه ا العقد أو عملية ال

 تجر: إلبرام العقد أو من أجل تنفي ه فعالً.

كما ونتعهد بأن نقدم تصريحاً خطياً إلى الفريق األول على الفور عن وجود أ: دفعات بما في ذلك على سبيل المثال وصفاً مفصالً 

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

( منها  1/س/22اإلجراءات المبينة تحت المادة  المشار إليها أعاله حال حدوث أ: مخالفة أو إخالل من قبلنا بأحكام المادة ) 

 ونلتزم بتنفي  كل ما ورد في ه ه المادة.

 

 نوقع تحريراً فــــي            /        / وعليه

 

 اســـــم االستشـــار::……………………………………………............................

 

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

 

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

 

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

 

على االســتشــار: تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات األخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أ: عموالت أو أتعاب أو  •

ادة ) الـم ه ، وـكل من -22أ: من األمور المـحددة ـب دم مـن ه أن ـي كر ذـلك في اإلقرار المـق دم ـه ا س( علـي ال يـق

 اإلقرار سيرفض عرضه ، وعلى االستشار: وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض.
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 ( 6ملحق العقد رقم )

 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة 

 

 

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

 

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

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

 

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

 

لمادة (، وعمالً بأحكام ه ه ا1/ف( من الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية )ع22أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة )

نرفق إقرار موقعاً من قبلنا حسب األصول ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أ: مبالغ سواًء كانت عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعاب  

وكالء أو غيرها سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر ولم نقم بتقديم أ: شيء ذو قيمٍة ماديٍة ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع 

الغ أو تقديم مثل ه ه األشياء سواًء مباشرةً أو بالواسطة ، أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابةً مثل ه ه المب

عنا أو من قبل استشاريينا من الباطن أو نيابةً عنهم أو أ: من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى الفريق األول، ويشمل ذلك 

"موظف" بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفٍة رسميٍة أم ال ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى على سبيل المثال ال الحصر أ: 

تقديم العروض الخاصة بتنفي  ه ا العقد أو عملية المناقصة/المزاودة نفسها أو اإلحالة على االستشار: أو المفاوضات التي 

 تجر: إلبرام العقد أو من أجل تنفي ه فعالً.

 

 نقوم بتقديم أ: دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل ه ه الدفعات سواًء مباشرةً أو بالواسطة وسواًء أكان ذلك كما ونتعهد بأن ال

من قبلنا أو من قبل استشاريينا من الباطن أو أياً من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أ: "موظف" فيما يتعلق بتعديل ه ا 

  العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفي ه. 

 

 وعليه نوقع تحريراً فــــي            /        /

 اســـــم االستشـــار::……………………………………………............................

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

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

 ــــم: ………..................................................................الخاتـــــــــ

 

على االستشار: تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات الممنوعة وفي حال عدم قيامه بدفع أ: عموالت أو أتعاب أو أ: من   * 

منه ، وكل من ال يقدم ه ا اإلقرار سيرفض عرضه /ف( عليه أن ي كر ذلك في اإلقرار المقدم  22األمور المحددة بالمادة )

 ، وعلى االستشار: وضع اإلقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض.
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 العطاءات الحكومية المحالة    -(    1جدول رقم )  

 جميع االستشاريين المشاركين به ا العطاء تعبئة حجم التزام المكتب عن العطاءات الحكومية المحالة عليه كما هو مبين أدناه : يطلب من 

 

 

تاريخ إنجاز العمل 

 المتوقع

 

مدة العطاء 

 األصلية

 

 تاريخ المباشرة

 

سم صاحب ا

 العمل

 

 نسبة حجم االلتزام الحالي بالدينار

 

 رقم وأسم العطاء

 

 الرقم

نسبة اإلنجاز     

 لتاريخه

   تصميم إشراف  كليهما

          

          

          

          

          

 

 مالحظات:

 المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل مسئوليتها بالكاملن أشهد أ                                      كل من ال يعبئ ه ا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضاً للرفض         -

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

 

 

 المفوض بالتوقيع :سم ا            

 التوقيــــع والخاتم :        
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 الوضع المؤسسي    -(    2جدول رقم )  

 تركوا المكتب بيان أسماء الشركاء ال ين التحقوا أو  تعبئة النموذج المبين أدناه والمتعلق بالوضع المؤسسي مع يطلب من جميع االستشاريين المشاركين به ا العطاء

 

 مالحظات:

 .ترفق شهادات السيرة ال اتية وشهادات الخبرة للشركاء الجدد  -1

  الشركاء عند التأهيلترفق شهادة من نقابة المهندسين ووزارة الصناعة والتجارة بأسماء  -2

 وبأسماء الشركاء حالياً .

3-  ً  . للرفض كل من ال يعبئ ه ا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضا

  

أسماء الشركاء ال ين التحقوا  تاريخ االلتحاق

 بالشركة أو بالمكتب

أسماء الشركاء ال ين تركوا الشركة أو  تاريخ الترك أسباب الترك

 المكتب

 الرقم أسماء الشركاء بتاريخ آخر تعديل

       

       

       

       

       

       

       

       

 .  صحيحة ودقيقة وأتحمل مسئوليتها بالكاملأشهد أن المعلومات المبينة أعاله 

              
 م المفوض بالتوقيع :اس    سا  

 التوقيــــع والخاتم :          
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 رؤساء االختصاص ومساعديهم    -(    3جدول رقم )  

 جرت عليهم من  آخر تأهيل  التعديالت التي االختصاص ومساعديهم الحاليـين وال ين تركوا العمل وبيانيطلب من جميع االستشاريين المشاركين به ا العطاء تعبئة النموذج المبين أدناه والمتعلق برؤساء 

 خاص بكل منهم

 

 

 أسباب الترك

 

تاريخ الترك إذا 

 تغير أ: منهما

 

 سم رئيل االختصاص والمساعدا

 بتاريخ آخر تعديل

 

 تاريخ االلتحاق

 

سم رئيل االختصاص والمساعد ا

 الحالي

 

 االختصاص

 

 الرقم

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 - مالحظات :

                                         ترفق شهادة السيرة ال اتية وشهادات الخبرة للكوادر الجديدة بعد آخر تأهيل.      -1

  ترفق شهادة من نقابة المهندسين باالختصاصات وأسماء المهندسين .  -2

   يعبئ ه ا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضاً للرفض . كل من ال   -3

 

 

 

 أشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل مسئوليتها بالكامل 

               
 المفوض بالتوقيع :                  
 التوقيــــع والخاتم :                  

 
 


