
1998تعلیمات اختیار الموفقین لسنة 

) من نظام األشغال الحكومیة28صادرة استنادا" إلى المادة ( 
وتعدیالته 1986) لسنة 71رقم ( 

ویعمل بها من تاریخ نشرها في 1998تسمى هذه التعلیمات ( تعلیمات الختیار الموفقین لسنة ):1المادة(
الجریدة الرسمیة ) .

یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في هذه التعلیمات المعاني المخصصة لها أدناه ما :)2المادة(
لم تدل القرینة على غیر ذلك :

وزارة األشغال العامة واإلسكانالوزارة :
وزیر األشغال العامة واإلسكانالوزیـر :
یه عامه أي وزارة أو دائرة أو مجلس أو سلطه أو مؤسسة رسمالدائرة :

العطاءات: دائرة العطاءات الحكومیه المشكلة بموجب أحكام نظام االشغال      الحكومیة دائرة
وتعدیالته  .1986) لسنة 71رقم ( 

مدیر عام دائرة العطاءات الحكومیةالمدیـر :
الشخص الذي یتم اعتماده كموفق للتوفیق بین أطراف العقد في عقود االشغال الموفق :

مات الفنیه بموجب هذه التعلیمات  .والخد
1986) لسنة 71هي اللجنة المشكلة بموجب نظام االشغال الحكومیة رقم ( اللجنـــه:

) لتقوم باختیار الموفقین وتحضیر قوائم 28وتعدیالته ، الماده  رقم ( 
بأسماءهم وتعیـین موفقین في حال الطلب من قبل صاحب العمل أو المقاول .

-یتم  اختیار الموفقین في المجاالت  التالیة :):3مادة(ال
عقود المشتریات االنشائیه ( خدمات فنیه واشغال ) .-أ

أي عقود أخرى  یوافق علیها الوزیر بناء" على تنسیب المدیر .-ب

):4المادة(
ن على یعرض المدیر قائمة بأسماء االشخاص الذین یرى بأنهم مؤهلین للعمل كموفقی-1

لجنة التأهیل كلما دعت الحاجة لذلك لیتم الموافقة على اعتمادهم من قبل اللجنة 
كموفقین .

یعاد النظر بالموفقین على ضوء أداءهم مرة كل سنه .-2



-تشمل أسس التأهیل  ما یلي :-3
یجب أن یكون الموفق  حائزا" على الشهاده الجامعیة األولى في مجال الهندسه -أ

ن یكون قد مارس المهنه لمدة ال تقل عن عشرین عاما" في مجال الهندسه وأ
ومجال عقود المقاوالت والخدمات الفنیه .

یجب أن ال یكون للموفق أي عالقة او مصلحة مباشرة او غیر مباشرة تتعارض -ب
مع عمله كموفق .

أن ال یكون للموفق أي مصلحة مباشرة او غیر مباشرة بالعقد الذي یعین له -ج
كموفق .

أن یكون لدى الموفق موقع عمل مناسب  .-د

یجب أن یتمتع الموفق بأعلى درجات المصداقیة واألمانة خالل فترة عمله السابقة -4
ت الصفه السیاسیه)  أو والالحقه وأن ال یكون  محكوما" بجنایة ( باستثناء الجرائم ذا

بجنحه مخله بالشرف واالخالق العامه   .

تقوم اللجنة بتحدید مهام الموفق وبدل اتعابه لكل مشروع على حدة آخذین بعین -5
االعتبار نوعیة االعمال وحجمها ومكانها .

للمدیر أن یعرض موضوع شطب الموفق من قوائم الموفقین على اللجنه حسب ما یراه -6
ناسبًا في حالة التقصیر في األعمال التي مارسها الموفق أو قام بإجراءات أو أعمال م

بها أخطاء أو عیوب وتقوم اللجنة بدراسة الموضوع وتصدر قرارها المناسب بالخصوص 
.

) لسنة 71یمنع اختیار أو تعیـین موفقین إَال  بموجب نظام االشغال الحكومیة رقم ( -7
سب ما ورد في هذه التعلیمات وذلك للعقود التي تبرم بموجب هذا وتعدیالته وح1986

النظام  أو أي نظام مشتریات  ( أشغال أو خدمات فنیه ) ألي دائرة أخرى  .

):5المادة(
ترفع قرارات لجنة اختیار الموفقین  إلى الوزیر إلقرارها .-أ

ألعضاء لجنة اختیار الموفقین للوزیر بناء" على تنسیب المدیر أن یمنح مكافأة مالیة -ب
وسكرتیرها ویحدد في قراره مقدار هذه المكافآت وأسلوب صرفها .

تصدر اللجنه قائمة دوریه كل ستة أشهر بأسماء الموفقین .-ج



یتوجب على الموفقین تحدیث عناونهم باستمرار وابالغ دائرة العطاءات الحكومیة عن -د
أي تغییرات في هذه العناوین .

للجنة الحق باالطالع على جمیع حاالت التوفیق التي عمل بها الموفق .-هـ
للموفق أن یرسل نسخًا من جمیع العقود التي عمل بها وأن یرسل كشفًا سنویًا للعقود -و

التي عین بها كموفق الى دائرة العطاءات الحكومیة .


