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 العاموصف ال :أوال 

 الموقع:- 

جنععا لمألوألعع ) بععي ع)لنعع   بعع ي  –( لمبديىععر 33( حعع    1065يقع  لمبنىععل  قععل األرععر ل )  )اعع   

جنعا لمألوألع ) بعي  –( لمبديىعر 33( حع   890( بت) ب)ن    قل األرر ل )  )اع   2296بس حتو   

 ( بت) ب)ن .1118ع)لن   ب ي بس حتو   

 المساحة:- 

 ( بت) ب)ن .15500ب مير مقبنىل  تنقغ لمبس حر لإلج

 مكونات المبنى:- 

 بتحف مقىقد  ني فر( أل نق  بك ىر بي بك تب مقب ظفيي  ا  ر مقبؤتب)لت  بقص )ة 14يتك ي لمبنىل بي  

 ك فتي)ي   ع)نرر أل لنق مك)لج ت سي )لت ب ظف  لمنىك  غ)ف مقخعدب ت  بسعت د  ت  بىع  )  خالىع ت 

 ا د.(  خالى ت  2بي ه كني)ة  دد  

 :التجهيزات التي تخدم المبنى 

 ( ألي تن)يد.300( اد)ة لجب مير  4تشيق)لت ى ع ب ك ي  دد   .1

 (.4بص  د   بقر  دد   .2

 (.1بصرد بقغ   دد   .3

 ا  ر تجويالت ح س نير. .4

 ( ألي تن)يد.50جو ا تكييف نكج ي ىت اد)ة   .5

 .(4(  دد  AHUب كيى ت دف  ه لء   .6

 لمرش)لت بي عجواة لمف ي ك يا. .7

 تكييف سنقيت ي ىت. عجواة .8

 (.5ن يق)لت  دد   .9

 بنخ ت بي ه بختقفر ل حج  . .10

 ( بت) بكرب.120خالي بي ه لسبىت  )ئيس  سرر   .11

 ( بت) بكرب.50لسبىت  ب اع  قل سألح لمبنىل سرر  خالي بي ه  .12

 خالى ت بي ه نالستيكير  حديدير. .13

 (.4ب مدلت كو)ن ء  دد   .14

 بحألر تىقير بي ه مقش)ب. .15

  فتى) مبي ة لمتكييف.بحألر تىقير بي ه س .16

 خالى ت تبدد. .17

 تبديدلت ص)ف صح . .18

 ألف ي ت ح)يق بختقفر لمسر ت. .19

 عىظبر إىذل) إألف ء  ح)يق. .20

 ك بي)لت ب)لانر. .21
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 تبديدلت ىظ   بك فحر لمح)يق ن ستخدل  لمبي ه. .22

 (.2خالى ت  ا د  دد   .23

 بىظ بر خالي  شبسير. .24

 .  بقردكت ت تكييف  .25

 دكت ت تكييف اديبر بقغ ه.  .26

 مقبي ه ن )دة  س خىر. تبديدلت .27

 تبديدلت تص)يف بي ه لالبأل ). .28

 تبديدلت ب لسي) بقغ ه. .29

 م ح ت كو)ن ئير ف  عب كي بختقفر. .30

 .   بقرتبديدلت كو)ن ئير  .31

 تبديدلت كو)ن ئير بقغ ة. .32

 .  بقرخأل أل لتص ا  .33

 خأل أل لتص ا بقغ ة. .34

 وصف العمل :اثاني

 لمنىعك لمب)كعاي ق لمرأل ء مبش) ع إ ع دة تههيعا بنىعل  ث ئدلد لمد)لس ت  لمتص بي   لمش) أل يتنبي لمربا إ 

نحيع    ،مبيك ىيكيعر  لمكو)ن ئيعر  ل بىيعر(  ت لنرع  كع بال  شع بال جبيع  ل  بع ا لمبرب )يعر  لمبدىيعر  ل2)ا   

 -:يشتبا  قل ب  يق 

 -أعمال الفك واإلزالة:( 7-1)

ديععدلت لمبدىيععر  لإلىشعع ئير  لمكو)ن ئيععر تشععتبا ع بعع ا لمفععك  لإلالمععر  قععل فععك  إالمععر جبيعع  لمتجويععالت  لمتب

 لمبيك ىيكير لمقديبر فع  لمبنىعل  ت لنرع   لمعتخقه بىوع  حسعب بع  يع)له لمب معك بى سعن   لمتع  تشعتبا  قعل نعالأل 

ع)ني ت  جد)لي  ع ب ا هد   تبديدلت  ب لسعي)  دكتع ت  عجوعاة تكييعف  م حع ت كو)نع ء  خألع أل لتصع ا 

 مخ.إنخ ت............ خالى ت بي ه  ب مدلت  ن يق)لت  ب

 -:المناورأعمال ( 7-2)

 د)لسر إبك ىير لستغالا جاء بي لمبى ) م)نأل لمجور ل ب بير بي لمبنىل ن مجور لمخقفير. .1

 لات)لح لستحدل  بى ) جديد يخد  جبي  لمأل لنق ف  لمبنىل يست  ب جبي  ع  نر  لمتبديدلت لمجديدة. .2

فع  لمبىع  ) فع  كعا ألع نق متسعويا بوبعر لم صع ا مجبيع  حديدير بده ىعر  بحبيعر  نسأل تت )يد  ت)كيب  .3

 لمتبديدلت  لمتجويالت.

فك  إالمر  تجديعد  إ ع دة تشعغيا جبيع  لمتبديعدلت  ل ىظبعر لمكو)ن ئيعر  لمبيك ىيكيعر نبع  فع  ذمعك ل  بع ا  .4

 لمبدىير ف  لمبى  ) د ي ترأليا لمربا ف  لمنىك.

 بي بي ه ل بأل ). حب ير لمبى  ) .5

 بي لمألي )  بى  دخ مو . حب ير لمبى  ) .6

 تىظيف لمبى  ). .7
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 -:الطوابقأعمال ( 7-3)

د)لسر لمف)لغ ت لمبرب )ير ف  لمأل لنق  إ  دة لستغالمو  نشكا يتى سب ب  ع بع ا لم حعدلت لمتىظيبيعر لمتع   .1

 تشغقو .

سععقف  لمحب بعع ت  لمتبديععدلت نععي ت  ل )ين ت مقأل لنععق نحيعع  يععت  تجديععد ل إ عع دة هيكقععر  ى صعع) لمتشععأل .2

 تبديدلت شنك ت لمح س ب  خأل أل لمو تف  عىظبر لمتكييف  تحدي  لمحب ب ت  غ)ف   لإلى )ة كو)ن ئيرلم

لمخدب ت  جبي  ب  يقا  إلخ)لج لمأل لنق نص )ة هىدسعير سعقيبر  حنع )ير  نبع  يتى سعب بع  لمىسعق لمرع   

 لمبتن  ف  لمنىك.

يدلت  ن متىسعيق لمتع   بع  لمبرىيعيي تحدي   تجديد لمحب ب ت ف  كا أل نق  تخصيه حب ب ت مق)ج ا  لمسع .3

 ف  لمنىك  تقدي   دة بقت)ح ت نذمك الختي ) ل ىسب.

 تخصيه غ)فر مقبدخىيي ب  ىظ   شفأل  تو ير بى سنيي. .4

 تخصيه غ)فر مقصالة ف  لمبنىل مق)ج ا  لمسيدلت. .5

 تخصيه غ)فر مقب)لسقيي ف  كا  حدة تىظيبير. .6

حعدله  )ئيسعير  عخع)ص بصعغ)ة متسعويا اميعر لمربعا مقبع ظفيي إد لئ) ف  لمأل لنق نغ)ف لجتب   ت تهبيي لم .7

 .إي عبكي ن م حدلت لمتىظيبير

تقععدي  بقت)حعع ت  حقعع ا هىدسععير متععهبيي لمأل لنععق نق لألعع  خ صععر يبكععي فكوعع   تغييعع) بك ىوعع  تشععبا ت ايعع   .8

(  بعي خعالا ىظع   لمف)لغع ت Cubicles Office( ع   Work Stationsلمبسع ح ت نبحألع ت بكتنيعر  

 ب  عبكي.( Open spacesب )ير لمبفت حر  لمبر

شعب ا لمد)لسععر لمبألق نععر نب لصععف ت خ صععر م ثعع    نبعع  يتى سعب بعع  لمب اعع  لمجديععد  نشععكا بىفصععا  ععي  .9

ل  ب ا لمبترققر نإ ع دة لمتههيعا  لمبدىيعر  لمبرب )يعر  لمكو)ن ئيعر  لمبيك ىيكيعر(  ن متىسعيق بع  لمبرىيعيي فع  

 لمنىك لمب)كاي.

 -:لتجهيزات والخدماتاأعمال ( 7-4)

ن) )ة شب ا  ث ئق لمرقد خألر متىفيعذ جبيع  لمتجويعالت  لمخعدب ت  قعل ب)لحعا تتى سعب بع  لسعتب)ل)ير  .1

 سي) لمربا ف  لمبنىل.

ت )يععد  ت)كيععب  فحععه  تشععغيا خألعع أل جديععدة مقبيعع ه لمنعع )دة بععي دلخععا بصعع د)ه   حتععل ىقعع أل ت ايروعع    .2

 ديبر لمخ صر نوذه لمخأل أل  تجديده .ب) )ل ن مبى  ) ب  إالمر جبي  لمحب الت لمق

ت )يد  ت)كيب  فحه  تشغيا خأل أل جديدة مقبي ه لمس خىر بي دلخا بص د)ه   حتل ىق أل ت ايرو   بع   .3

 إالمر جبي  لمحب الت لمقديبر لمخ صر نوذه لمخأل أل  تجديده .

لنرعع  بععي ت )يععد  ت)كيععب  فحععه  تشععغيا خألعع أل جديععدة متصعع)يف بيعع ه لالبألعع ) لمتعع  تخععد  لمبنىععل  ت  .4

 .  فصقو   قل خأل أل لمص)ف لمصح  ل سألح  مغ ير تص)يفو  خ )ج لمنىك

ت )يععد  ت)كيععب  فحععه  تشععغيا خألعع أل جديععدة مقبيعع ه لمخ صععر نبك فحععر لمح)يععق بععي دلخععا خععالي لمبيعع ه  .5

لم)ئيس   قل سألح لمبنىل ب) )ل ن مبى  )  حتل كن ئي بك فحر لمح)يعق لمب جع دة فع  لمأل لنعق بع  إالمعر 

بعع الت لمقديبععر لمخ صععر نوععذه لمخألعع أل  تجديععده  بعع  نعع) )ة عي تكعع ي جبيعع  لمتبديععدلت دلخععا جبيعع  لمح

 لمخالي   ىد لمبخ)ج بي ب دة لمست ىقس ستيا غي) لمق نا مقصدع.
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ت )يد  ت)كيب  فحه  تشغيا كن ئي ح)يق ف  جبي  أل لنق لمبنىل  نحي  يشبا ت )يعد  ت)كيعب كنع ئي  .6

 ا  بي ب لسي)  بح نس  األ   خ)لألي   ا لذف. جديدة ست ىقس ستيا ب  جبي  ب  يق

 د)لسر ت )يد  ت)كيب ىظ   بك فحر ح)يق مق  ر لمبؤتب)لت يتى سب ب  لحتي ج ت لمق  ر  عهبيتو . .7

 تأل ي) ىظ   لمح)يق لمح م  ع  ت )يد  ت)كيب ىظ   إىذل) ح)يق مقأل لنق حسب لمح جر. .8

ي لمحب ب ت  حتل ىق أل لمتصع)يف  قعل ت )يد  ت)كيب  فحه  تشغيا خأل أل جديدة مقص)ف لمصح  ب .9

 لمشنكر لمر بر مقص)ف لمصح  ب  إالمر جبي  لمحب الت لمقديبر لمخ صر نوذه لمخأل أل  تجديده .

إ عع دة تههيععا  تجديععد جبيعع  لمبى هععا  لمبصعع )ف  بعع  نيىوعع  بععي تبديععدلت لمتعع  تخععد  لمبنىععل  حتععل ىقعع أل  .10

 لمتص)يف لمخ )جير.

م حع ت كو)ن ئيعر جديعدة تخعد  لمبنىعل  جبيع  ب)فق تع   تجويالتع  ت )يد  ت)كيعب  فحعه  )نعأل  تشعغيا  .11

 ش بال جبي  ع ب ا لمتبديدلت لمكو)ن ئير لمالابر  جبي  ب  يقا  بي ا لأل   حب ي ت  عسالك .

ت )يد  ت)كيب  فحعه  )نعأل  تشعغيا ب معدلت كو)ن ئيعر جديعدة تخعد  ك بعا لمبنىعل  ب)فق تع   تجويعالت  .12

  نقد)لت ك فير. 

تتى سب ب   يب  تشغيا عىظبر تكييف حديثر ب ف)ة مقأل ار  تدفئر  تن)يد( نب لصف ت فىير   ميرت )يد  ت)ك .13

 .لمتف صيا لمبرب )ير  ت اي  لمأل لنق مك با لمبنىل

 ت )يد  ت)كيب  فحه  تشغيا عىظبر تو ير  شفأل مخدبر جبي  لمأل لنق  لمحب ب ت. .14

 .ت )يد  ت)كيب  تشغيا عىظبر إى )ة حديثر ب ف)ة مقأل ار .15

 . )نألو  نك م)لت ف  جبي  لمأل لنق ت )يد  ت)كيب  تشغيا بحألر متىقير  ترقي  لمبي ه لمخ صر ن مش)ب .16

 ت )يد  ت)كيب  تشغيا بحألر متىقير لمبي ه  س فتى)( لمخ صر ن متكييف. .17

 -:الكراجات( 7-5)

 يتنبي لمربا ف  لمك)لج ت ب  يق :

 ت لمببتععدة بععي لمألعع نق لمر شعع)  حتععل لمألعع نق صععي ىر مقجععد)لي  ل )نععي ت مجبيعع  أل لنععق لمك)لجعع ع بعع ا .1

 لمس ن .

 ع ب ا تفقد ن مبرج ي  ده ي  أل)لشر. .2

 إ  دة ت)اي   تخأليأل مب لاف لمسي )لت.  .3

 -:( الكافتيريا7-6)

يتنععبي لمربععا فعع  لمك فتي)يعع  إ عع دة لمتههيععا مقبألععنخ  لمصعع مر نبعع  فعع  ذمععك تجديععد ل )نععي ت  لمجععد)لي  شععنكر 

 خ.إمظبر لمشفأل  لمتو ير ...........ىع لمبىج )  لمشن نيك  لمتكييف  ء لمص)ف لمصح   لمكو)ن 

 -:( أعمال العزل المائي7-7)

 تتنبي ع ب ا لمراا لمب ئ   اا ل سألح  ل ب كي لمبت ا  تس)ب لمبي ه بىو . 
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 -:( هيكل المبنى وأعمال المنجور7-8)

  -تتنبي ع ب ا هيكا لمبنىل  لمبىج ) ب  يق :

لمبنىعل  ت لنرع  ن مك بعا نحيع  يعت  لسعتخدل  بقع أل  لمبىيع   برا معر ح)ل)يع   عمع لح اج جيعر  تغيي) شن نيك .1

 (.LEباد جر ذلت كف ءة   مير ف  بى  تس)ب لمو لء  لمح)ل)ة  

 ت)كيب عن لب مقأل ل)ئ بأل نقر مقترقيب ت لمر بر مقدف ع لمبدى . .2

 تفصيا  ت )يد  ت)كيب عنع لب ىل  ت لنر  يدير لمص محر ف  لمبن با صي ىر مك با ل ن لب لمخشنير  لمحد .3

 .ر   مير مجبي  لمأل لنق ف  لمبنىلجديدة ندا لمت مف بىو  نب لصف ت فىي

 -:( متطلبات عامة7-9)

 ن متىسعيق  (Access Control (  عىظبعر CCTVشب ا ع ب ا لمتص بي  تهسعيس  ىظبعر لمكع بي)لت   .1

 ب  لمش)ك ت لمبرتبدة ف  لمنىك.

ألق نر نب لصف ت خ صر  بتبيعاة نع مت في)  لالسعتخدل  ل بثعا مرى صع) لمأل اعر لمبختقفعر شب ا لمد)لسر لمب .2

 بي كو)ن ء  ب ء  لتص ا   ا د  عجواة تكييف ......لمخ.

 ( مقبرىييي ف  لمنىك لمب)كاي.Animation( ب  خ صير  Three Dimension با  )  تقديب    .3

لمكبيع ت مجبيع  ع بع ا لمخعدب ت لمفىيعر لمبقت)حعر بعي   دلد لمد)لس ت  لمتصع بي    ثع ئق لمرألع ء  جعدل اإ .4

 نرد عي يت  ل تب ده  بي انا لمنىك لمب)كاي ل )دى . لالستش )يخالا 

 لمتهسيس الستخدل  أل نرر ب)كاير مكا أل نق  حسب ح جر لم حدلت لمتىظيبير. .5

نعبي نع ب لمر ئعد ت )يد  ت)كيب لم حدلت لمصحير  نحي  تت لفق ب  دميعا لمبنع ى  لمخنع)لء فع  ل )دي  .6

 مقكف ءة لمب ئير.

لمتشغيا مجبي  ل ىظبر  لمتجويالت  لمب لد نب  يت لفق ب  لمب لصف ت لمقي سير لمر مبير  لمت )يد  لمت)كيب  .7

  ل )دىير  ك دلت لمنى ء لم ألى   لمترقيب ت لمر بر مبدي)ير لمدف ع لمبدى / إدل)ة لم ا ير  لمحب ير لمذلتير.

قر ن إلىذل)  لإلألف ء  لمأل ل)ئ يت  إ تب ده  بي لمبدي)ير لمر بعر مقعدف ع لمبعدى  / إدل)ة جبي  ل ىظبر لمبترق .8

 لم ا ير  لمحب ير لمذلتير.

 لإلستف دة بي لإلى )ة لمألنيرير اد) لإلبك ي. .9

( مقغع)ف اقيقعر لالسعتخدل   بثعا غع)ف لالجتب  ع ت Occupancy Sensorشعغ ا  لستخدل  بجس ت ل  .10

  لمبب)لت .....لمخ(

 ب ا لمربا الستحدل  عي عىظبر كو) بيك ىيكير الابر.ش .11

   تغيي)ه .عمبنىل  بدص صالحيتو  ع  تحديثو  شب ا لمربا مد)لسر عىظبر لإلىذل)  لإلألف ء ف  ل .12

شععب ا شعع) أل لمرألعع ء ايعع   لمبقعع  ا ن سععتخدل  بعع لد ذلت ب لصععف ت فىيععر   ميععر  عي يععت  ل تب دهعع  نصعع )ة  .13

 قف ن إلش)لف  نب لفقر لمب مك.هىدسير سقيبر بي لمبستش ) لمبك

ل خذ نريي لال تن ) لمى حير لمجب مير مقتصبي  لمدلخق  ب  ن) )ة لمبح فظعر  قعل لمىسعق لمبربع )ي لمبتنع   .14

 ف  لمنىك  خص صير  با لمنىك لمب)كاي  بتألقن ت .
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ىسعب  ن متشع  ) اي   لمبستش ) ن ن  لمحق ا لموىدسير  لمبقت)ح ت ب  لمتك ميف لمتقدي)ير ال تب د لمحعا ل  .15

 ب  لمبرىييي ف  لمنىك لمب)كاي.

تقدي  ىسخر بسر)ة بي جدل ا لمكبي ت بغققعر  بخت بعر بنىيعر  قعل ل سعر ) لمدل)جعر  حسعب لمب لصعف ت  .16

 لمبألق نر.

شب ا ع ب ا لمتص بي   لمبخألأل ت  جعدل ا لمكبيع ت  لمب لصعف ت لمتف صعيا لمخ صعر  لمدايقعر ن   بع ا  .17

 مكو)ن ئير  لمبيك ىيكير  ل بىير  لمديك )  ت اي  ل ث    لمبك تب.لمبرب )ير  لإلىش ئير  ل

شمول العمل بوضع آلية مناسبة للمحافظة على سيير تديديم خيدمات المييال والكهربيات واالتصيال واإلني ار  .18

ك دو  اندطيياخ خيي ل واإلطفييات والصييرف الصييحي وجميييع مييا يلييزم لضييما  سييير العمييل فييي المبنييى والبنيي

 ودراسة تدسيم تنفي  العمل على مراحل بشكل يضم  استمرارية العمل داخل البنك.  ،مرحلة التنفي 

عير ع ب ا عخ)ص يتألقنو  لمب ا   ي)له  لمنىك لمب)كاي ل )دى  ن) )ير إلد)لجو  نبي ع ب ا لمتص بي   .19

   ث ئق لمرأل ء لمبقت)حر  ب  يقا  بي ش) أل خ صر تى سب  با  خص صير لمنىك لمب)كاي ل )دى .

 الخاصة الشروط -:الثاث

عي تشتبا ش) أل لمبى اصر اي   لمبق  ا نتقدي  ن ميصر تهبيي مك د)ه  ك د) لمبكتعب لمبشع)ف  كع د) لمنىعك  .1

  لمأل)ف لمث م  بي ب)لجر  لمنىك.

 عي يت  إىو ء لمتىفيذ بي انا لمبق  ا لمذي سيت  إح مر لمبى اصر  قي  خالا عاص) بدة ببكىر. .2

لمبى اصععر  ذمععك نألعع)ق فىيععر ال تععؤث)  قععل لمنيئععر لمبحيألععر  لمععتخقه بععي  شععب ا ع بعع ا لمتىظيععف نععبي .3

 ل ىق   ع ال نه ا. 

عي تشععتبا شعع) أل لمبى اصععر ايعع   لمبقعع  ا نتسععقي  جبيعع  ع بعع ا لإلىععذل)  لإلألفعع ء  كنعع ئي بك فحععر لمح)يععق  .4

 ن ستخدل  لمبي ه حسب بتألقن ت لمدف ع لمبدى .

 ستخدل  ب لد ذلت ب لصف ت فىير   مير.عي تشتبا ش) أل لمبى اصر اي   لمبق  ا ن  .5

 عي تشتبا ش) أل لمبى اصر  د  لسترب ا بص  د لمنىك لمب)كاي متحبيا ل  تىايا لمب لد ل  ل ىق  . .6

عي تشتبا ش) أل لمبى اصر إمال  لمبق  ا نتىفيذ جبي  ل  ب ا لمبرب )ير  لمبدىيعر  لمبيك ىيكيعر  لمكو)ن ئيعر  .7

 لمربا.  عير ع ب ا عخ)ص يتألقنو  لىج ا

سيق   لمنىك نتقدي  لمبرق ب ت لمبت ف)ة مدي  إمل لمبى اصيي لمبش )كيي ف  لمرأل ء، عال عى  غي) بقعا  نتقعدي   .8

عي بخألأل ت ع   ث ئق يألقنو  لمبصب   يق   قعل  ع تق لمبصعب  تعهبيي ذمعك  سعيق   لمنىعك نتسعويا بوبعر 

 ا . لمبصب  ف  لمحص ا  قل عي برق ب ت ن) )ير بي خالا اي )ة لمب 

 يتحبا لمبستش ) جبي  لمبسؤ مي ت لمت  اد تىتج  ي عير عخأل ء ف   لجن ت . .9

يقعع   لمنىععك نتسععقي  لمبستشعع ) ب اعع  لمبشعع) ع نك بععا حععد ده، ع  نشععكا يبكىعع  بععي بن شعع)ة بو بعع  إل ععدلد  .10

 لمتص بي   فق امير يت   نرو  بي انا لمنىك لمب)كاي ل )دى .

ىسععيق نيىعع   نععيي لمبى اصععيي لمبشعع )كيي فعع  لمرألعع ء  يسعع  ده  فعع  يقعع   لمنىععك نتسععبير بوىععدس يبثقعع  مقت .11

 لمحص ا  قل لمبرق ب ت لمبذك )ة ع اله.

متجويعا ك فعر لمبخألألع ت  لم ثع ئق نحيع  تكع ي برتبعدة بعي  ( يوميا  تدويمييا  180)تك ي بدة لمربا لمكقيعر  .12

 لمنىك  بجواة نشكقو  لمىو ئ .
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  ع لمبقت)ح نحي  تك ي ا نقر مقتىفيذ.تقدي  بقت)ح ت تصبيبير  عفك )  بقير مقبش) .13

لالمتال  ن مربا حسب ك دلت لمنى ء لم ألى  لمص د)ة  ي  ال)ة ل شغ ا لمر بر  لإلسك ي  بتألقن ت لمدف ع  .14

 لمبدى .

عي تشتبا ش) أل لمبى اصر اي   لمبق  ا نتقدي  كف مر صي ىر بج ىير ش بال جبيع  لمبع لد  لمتجويعالت  األع   .15

 ( سى لت.3بي ايبر لمرأل ء  ص محر مبدة   )%10(ي) لمبستوقكر نقيبر لمغي ) لمبستوقكر  غ

يقتا  لمبى اه لمبح ا  قي  لمرأل ء نبت نرر ك فعر لإلجع)لءلت لإلدل)يعر  لمالابعر مقحصع ا  قعل لمتع)لخيه  .16

  لمب لفق ت لم)سبير مقبخألأل ت  ك فر بتألقن ت لمربا.

 ي عكف ء بتخصصيي نبثا هذه ل  ب ا.عي يق   لمبى اه نتقدي  ا ئبر نهسب ء   ى  يي بق  مي .17

 تقدي  ت صي ت نخص ه حب ير لمب ا   حب ير ل شخ ه. .18

يقتا  لمبىع اه لمبحع ا  قيعر لمرألع ء نتقعدي  عيعر برق بع ت ع  لستفسع )لت تحتع ج إميوع  لمشع)كر لمتع  سعتق    .19

 ن متىفيذ نرد أل)ح  إح مر  أل ء لمتىفيذ.

ع بعع ا لالستشعع )ي لمبقدبععر مقنىععك ع  عي تكعع ي صععيغر  فعع  حعع ا تنععيي  جعع د عي عخألعع ء ع   يعع ب فىيععر فعع  .20

لمب لصف ت لمفىير   ث ئق لمرأل ء ب جو  مأل)ف بريي، فيحق مقنىك لمب)كاي ل )دى  لم)ج ع ن مبسعؤ مير 

لمب ميععر  لمق ى ىيععر  قععل لالستشعع )ي لمبىفععذ مقتصعع بي  متصعع يب لم نعع ،  كععذمك يتحبععا لالستشعع )ي ايبععر 

 )كاي ل )دى  ب مي ً  ا ى ىي ً.لمن)) لم لا   قل لمنىك لمب

لالستشع )ي ( يع    بعا مقع)د  قعل عي لستفسع ) بعي انعا 15يحق مقنىك لمب)كاي ل )دى  بدة ال تقا  ي   .21

 ح ا  قير لمرأل ء  ال يحق م  لمبأل منر نتبديد ع   ألا  ن)). لمب

ب  قعل لمنىعك عيعر مقنىك لمب)كعاي لمحعق فع  إمغع ء لمرألع ء فع  عي  اعت د ي لنعدلء ل سعن ب  د ي عي يت)تع .22

 تنر ت ب مير ىتيجر ذمك.

لمرق د لمخ صر نتىفيذ ع ب ا إ  دة لمتههيا  لمصي ىر لمبج ىير  لمصي ىر لمبهج )ة عي يق   لمبى اه نصي غر  .23

 مجبي  لمبردلت  لمتجويالت كا  قل حده.

  بع ا لمتع  يتق نل لمبى اه لمبح ا  قي  لمرأل ء نعدا عترع ب لمتصع بي   تحنعي)  ثع ئق لمرألع ء مجبيع  ل .24

 - )د ذك)ه  س نق  تشبا ن)ينر لمبنير ت  تدف  كب  يق :

( عند قيام المناقص المحال عليه العطيات بتديديم المطليون منيه بعيد موافدية %70(دفعة أولى بنسبة    .أ

البنك على المدترحات والمخططات األولية والمخططات التفصييلية ووثيائق العطيات وجيداول الكمييات 

 ضوعة بحيث تكو  جاهزة لطرح العطات.والمواصفات المو

( تدفع بعد تنفي  المشروخ المدترح أو بعد مرور عشرة أشهر على %30(دفعة ثانية وأخيرة بنسبة  .ن

 تسليم التصاميم ووثائق العطات كاملة أيهما اسبق.

بعي  )%10( كف معر حسعي تىفيعذ إلىجع ا ل  بع ا لمبألق نعر نقيبعر   قيعيقد  لمبى اه لمذي يت  إح مر لمرأل ء  .25

 ايبر لإلح مر.

يتريي  قل لمبى اه عي يق   نإ دلد لمد)لس ت  لمتص بي   تقدي  لمخعدب ت لموىدسعير لمبترققعر نوع  فع  جبيع   .26

 لمب)لحا  قل لمىح  لمت م :
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 المرحلة األولى )المرحلة االستط عية(: .أ

ألع ت ع ميعر م  بع ا يت  لمتىسيق ب  ببثق  لمنىك متهبيي لمحص ا  قل بتألقن ت لمبش) ع،  تقعدي  بخأل

( نعبي لمبىألقعر لمبرىيععر  تقعدي  لمد)لسع ت لمبقت)حععر Work Flowلمبألق نعر، ن إلنع فر إمعل د)لسععر  

 إل  دة تههيا لمبنىل  ت لنر .

 المرحلة الثانية: .ن

 -يق   لمبستش ) نإ دلد لمبتألقن ت لمت مير  كب  يق :

 لمبخألأل ت لم)ئيسير. (1

 لمبخألأل ت لمتفصيقير. (2

  ث ئق لمرأل ء. (3

  لصف ت لمفىير.لمب (4

 جدل ا لمكبي ت. (5

 لمش) أل لمخ صر  لمر بر. (6

 لتف اير صي ىر بج ىير مجبي  لمتجويالت  لمبردلت بدتو  ثال  سى لت. (7

 لتف اير صي ىر بهج )ة مجبي  لمتجويالت  لمبردلت بدتو  سن  سى لت. (8

 المرحلة الثالثة )تسليم وثائق عطات التنفي  النهائية وباألعداد المطلوبة(: .ت

 -تسقي   ث ئق لمرأل ء لمىو ئير  قل لمىح  لمت م :يت  

ىسخر لمكت) ىير بي ك فر لم ث ئق  لمبخألأل ت  نب  يتى سب ب  عىظبعر لمتشعغيا فع  لمنىعك لمب)كعاي  (1

 CAD) + (Word.) 

(  لمبترققععر ن   بع ا لمبدىيعر  لمبرب )يععر A2( ىسعخ بعي  ثع ئق لمرألعع ء  لمبخألألع ت نع محج   10  (2

 كير  ل بىير. لمكو)ن ئير  لمبيك ىي

(  لمبترققععر ن   بعع ا لمبدىيععر  لمبرب )يععر A3( ىسععخ بععي  ثعع ئق لمرألعع ء  لمبخألألعع ت نعع محج   5  (3

  لمكو)ن ئير  لمبيك ىيكير  ل بىير.

 لمتق)ي) لمىو ئ . (4

 .لمبغققر لمىسخر لمبسر)ة (5

 إضافية للمناقصي  ات: م حظرابعا

لمكبيع ت )اع   لمصعفح ت مق ثع ئق  جعدل ا عبعي عي هكعد  قل لمبى اصيي لمبتقدبيي مقرأل ء ب ن ع لمنح  لمت .1

ف  حع ا عي ىقعه ع  تكع)ل) فيوع   خالفع ً معذمك فعإي دلئ)ة لمرأل ءلت لمحك بير صحيحر  بتسقسقر  ب)لجرر 

س س لمب)جرع  ن  تن )ه  ل  دلئ)ة لمرأل ءلت لمحك بيرلستكب ا عي صفح ت يك ي بي لمىسخر ل صقير مدص 

 ص مي .عمالمتال  لمتر ادي 

 ل لمبى اه تقدي  ىسخر لم ث ئق ل صقير ك بقر  نحي  تك ي ب ار  بى   بخت بر نخت  لمبكتب. ق .2

 : دعوة العطاتخامسا

مدص دلئع)ة لمرألع ءلت لمحك بيعر ن مفئعر ل  معل  ع( فع  يت  د  ة لمبك تب لموىدسير  لمش)ك ت لالستش )ير لمبؤهقر 

 .مقتقد  مقرأل ء لمبذك ) ع اله مبوىدسيي ل )دىيييبج ا ل نىير  مديو  تصىيف س )ي لمبفر ا بي ىق نر ل
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 العروضوفتح طريدة تدديم  :اسادس

يألقب تقدي   )  فى    )  ب م  ف  بغقفعيي بغققعيي  بىفصعقيي يعت  تسعقيبوب  برع  فع  لمب  عد لمبحعدد   .1

 يكتعب  قعل كعا بغقعف لسع  لالستشع )ي  لسع   )اع  لمبختصعر، مجىعر لمرألع ءلت  عبعيي سع) إيدل وب  معدص 

 بغقعفلم  قعل  "التصياميم"عرض فنيي لمرحلية  مر)  لمفى   ن )ة لمخ ه ن بغقفلملمرأل ء  يكتب  قل 

 ."التصاميم"عرض مالي لمرحلة  مر)  لمب م   ن )ة ن لمخ ه

سيت  فتح لمر)   لمفىي  ع ال  نرد لمتقيي  لمفى  س ف يت  فتح لمر)   لمب مير مقبك تب لموىدسير  لمش)ك ت  .2

   لمب ميعر مقشع)ك ت  سعتر د لمرع) ،)%75(ع مية النجياح للتيهييل الفنيي البال ية تجت ا  لمت لالستش )ير 

 .ل خ)ص بغققر

 التدييم الفني :سابعا 

 نحيع  يكع ي لمحعد ل  قعل مرالبعر لمتقيعي   ستت  إج)لءلت لمتقيي  لمفى  مقبك تب لموىدسعير  لمشع)ك ت لالستشع )ير

 - فق  مب  يق :،  ع مة( 100) لمفى 

 ع مة(" 30) لع مة التدييم الحد األعلى" -:للمكتن االستشاري الخبرات المتخصصة (3-1)

نإ عدلد لمد)لسع ت ى  خالا لمسى لت لمرش)ة ل خي)ة اد اع   عي ينيي ف   )ن  لمفى  عيألقب بي لالستش )ي  .1

مبياني  )بنيوك، لمنحع مقبش) ع ب ن ع  ربب ثق  )ي بش لمتص بي   لمش) أل  لمبخألأل ت   ث ئق لمرأل ء م

 )مشروعي  عي ي نحو  جبيرو  ف   )ن  لمفى   ع  بش )ي  ت لايو   لمبس حر بي حي  لمى  ير إدارية(

 -ب  يق :لمفى  كب  يألقب بي لالستش )ي عي ي نح ف   )ن   ،(على األقل

 لس  لمبش) ع. 

 لس  ص حب لمربا. 

  صف بفصا مقبش) ع  بك ى ت . 

 ب لمرقد  عي تبديدلت )سبير مقبدة  عسن ب هذه لمتبديدلتبدة بش) ع إ دلد لمد)لس ت  لمتص بي  حس. 

 ت )يخ لمندء نبش) ع إ دلد لمد)لس ت  لمتص بي   ت )يخ لإلىج ا. 

 ندالت ل تر ب لمت  تق ن ه  لالستش )ي. 

 لمكقفر لمتقدي)ير  لمقيبر لمىو ئير   ب ا تىفيذ لمبش) ع. 

 لس  لمجور لمت  ا بت ن إلش)لف  قل تىفيذ لمبش) ع. 

 لس  لمبق  ا لمبىفذ مقبش) ع. 

 عي برق ب ت عخ)ص ي)ص لالستش )ي عىو  ن) )ير. 

عي يتنبي لمر)  لمفى   صف بق )ي نيي بك ى ت لمبشع) ع لمبب ثعا لمبسعبل بعي انعا لالستشع )ي  نعيي  .2

 بك ى ت بش) ع لمد)لسر ب ن ع هذل لمرأل ء  نشكا  لنح  دايق.

ي  صع د)ة  عي صع حب لمربعا ب ثقعر حسعب ل صع ا عي ي)فق نعبي لمرع)  لمفىع  شعو دلت نوعذه لمبشع ) .3

لمتعع  ال تتنععبي بثععا هععذه   قبعع ً نهىعع  مععي يىظعع) نعع مر)   ( ع ععاله،1لمنىععد   فعع لمبنيىععر  تتنععبي لمبرق بعع ت

 .لمشو دلت
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 لمبختصعرجىعر لمرألع ءلت قم  إي لالستش )ي يتحبا بسعؤ مير داعر لمبرق بع ت لمع ل)دة فع   )نع ،  قبع ً نهىع .4

لمبقدبر مإلألالع  قيو   لمتهكد بي صحتو   مقبرق ب ت ل صقيرتش )ي تقدي  لم ث ئق لمحق ف  لمألقب بي لالس

 لإلح مر.  ذمك انا صد ) ا)ل)

يت جب عي يت  لمت اي   قل ك فر لم ث ئق لمبقدبر بعي انعا لمشعخه لمبفع   نع مت اي  ىي نعر  عي لالستشع )ي  .5

 ي تك ي هذه لم ث ئق بخت بر ن مخ ت  لم)سب  مالستش )ي.ع 

بع   لمفىع   )نع  يتنعبي عي ل ح لا بي ح ا نهي يج ا ال عى  ن ال تن ) يهخذ عي لالستش )ي  قل جبيت  .6

 .لمب م  ن مر)  لمبقد  مسر)ه بن ش) غي) ع  بن ش) نشكا يشي)

 لع مية التديييم الحيد األعليى" -:الي ي سييعمل عليى المشيروخالخبرات المتخصصة للكادر الفنيي  (3-2)

 ("ع مة 55)

ي ي)فعق ع  لمفىع  لمبنعيي ت ميع ، جوع الملالستشع )ي عي ينعيي فع   )نع  لمفىع  عسعب ء  بعؤهالت   قل يتريي .1

ب)تنر ت)تين  تى امي  حسب سى لت لمخنع)ة نشعكا بفصعا  دايعق تنعيي ك فعر لمبشع )ي  لمتع  اع    لمسي)ة لمذلتير

حب لمربا مكعا شعخه  شو دلت لمخن)ة لمربقير لمص د)ة  ي ص  نإ دلد لمد)لس ت  لمتص بي  لموىدسير مو ،

 -: فق  مقش) أل لم ل)دة عدى ه  لمت  سيت  لمتقيي   قل عس سو 

 (ع مة 14) -رئيس الفريق )مهندس معماري مختص ضم  كادر االستشاري(: .أ

ف  لمتصبي   لمتخأليأل لمبربع )ي، بىوع  خنع)ة فع  تصعبي  بشع)  يي ( سىر 15خن)ة   بر ال تقا  ي  

 ع  لمبش نور مقبش) ع ب ن ع لمنح  بي حي  لمى  ير  لمبس حر. قل ل اا بي لمبش )ي  لمبب ثقر 

 (ع مة 10) -مهندس ميكانيك )ضم  كادر االستشاري(: .ن

( سىر  عى  ا   نإ دلد لمتص بي    ب ا لمتدفئر  لمتكييعف  لمصع)ف لمصعح  15خن)ه   بر ال تقا  ي  

مبب ثقععر ع  لمبشعع نور مقبشعع) ع  تا يععد لمبيعع ه مبشعع)  يي  قععل ل اععا بععي لمبشعع )ي  ل خألعع أل لإلألفعع ء 

 ب ن ع لمنح  بي حي  لمى  ير  لمبس حر.

 (ع مة 10) -مهندس كهربات )ضم  كادر االستشاري(: .ت

كو)ن ئيعر مبشع)  يي  قعل ل اعا لم( سىر  عى  ا   نإ عدلد لمتصع بي  م  بع ا 15خن)ه   بر ال تقا  ي  

 بي حي  لمى  ير  لمبس حر. بي لمبش )ي  لمبب ثقر ع  لمبش نور مقبش) ع ب ن ع لمنح 

 ع مات( 7) -مهندس مدني )ضم  كادر االستشاري(: .ث

( سى لت فع  لمتصعبي  لمبعدى ،  قعل عي تتنعبي بشع)  يي  قعل ل اعا بعي 10خن)ة   بر ال تقا  ي  

 لمبش )ي  لمبب ثقر ع  لمبش نور مقبش) ع ب ن ع لمنح  بي حي  لمى  ير  لمبس حر.  

 ع مات( 7) -ات )ضم  كادر االستشاري(:مهندس عدود ومواصفات وكمي .ج

سى لت تتنبي خن)ة حس ب كبي ت  إ دلد  قـ د  ب لصفـ ت مبش)  يي  (10 خن)ة   بر ال تقا  ي 

  قل ل اا بي لمبش )ي  لمبب ثقر ع  لمبش نور مقبش) ع ب ن ع لمنح  بي حي  لمى  ير  لمبس حر.

  مات(ع 7) -مهندس إدارة مشاريع )ضم  كادر االستشاري(: .ح

مكعا  ب)لحعا تىفيعذ لمبشع) ع  لمجعد ا لمابىع  إ دلدسى لت تتنبي خن)ة  (10 خن)ة   بر ال تقا  ي 

 متىفيذ ب)لحا لمبش) ع. لمالابر ،  تقدي) لمب ل)د  لمبدد لمابىيرب)حقر

 .بي لمشخه ىفس   بي لمبف   ن مت اي  )سبي   ي لالستش )ي ري تك ي ل  )لق ب اريجب ع .2
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،  قبع  نهىع   انعا صعد ) نوعذل لمخصع هبسؤ مير داعر لمبرق بع ت لمع ل)دة فع   )نع   يتحبا لالستش )ي .3

لم ثع ئق ل صعقير مقبرق بع ت لمبقدبعر ألقعب  لمبختصعرقجىعر لمرألع ءلت يحعق ما)ل) لإلح معر  قعل لالستشع )ي 

 مالألالع  قيو   لمتهكد بي صحتو .

إال إذل اعد  لالستشع )ي عسعن ن   لمتصع بي  إ عدلدخعالا فتع)ة ف)د بعي عفع)لد لمكع د) لمفىع  ال يج ا لستندلا عي  .4

بقىرر  حقيقير يقتى  نو  ص حب لمربا ب  تقدي  لمنديا لمبى سب  لمذي يجعب عي ي لفعق  قيع  صع حب لمربعا 

 انا عي يت)ك ل صيا.

  -يت  ت اي  لمرالب ت مكا شخه حسب ب  يق : .5

 10( لمخن)ة لمر بر مقشخه%( 

 60( لمخن)ة لمبتخصصر مقشخه%( 

 20( خن)لتت ثيق لم%( 

 ( 4نععبي كعع د) لمبكتععب  حيعع  ترألععل لمرالبععر لمك بقععر مبععي  بععا بعع  لمبكتععب بععدة    ععدد سععى لت لمربععا

 )%10(فهكث)،  تحسب لمرالبر ن مىسنر  لمتى سب مب  د ي ذمك(  بت لصقر سى لت

إي لمبكتب لالستش )ي بسؤ ا  ي تع في) لمجوع ا لمبسعبل مقرألع ء ب نع ع لمنحع ،   قعل صع حب لمربعا  .6

غ دلئ)ة لمرأل ءلت  ي عي تقصي) بي ج ىب لمبكتب ف  تع في) عي بعي عفع)لد لمجوع ا لم)ئيسع  لمبسعؤ ا إنال

  ي تىفيذ لمبش) ع ب ن ع لمنح .

 ("اتع م 10) لع مة التدييم الحد األعلى" -:حس  األدات (3-3)

 لمتىنيوع ت لمب)صع دة  قعل  خذ ن ال تنع ) لمبخ مفع تستش )ييي لمبش )كيي ن مرأل ء سيت  ل متقيي  حسي ل دلء مال

ت جيوع  مالستشع )ي  تع  ىعذل)إ نحي  يت  حس   الب ت مكعا تىنيع  ل  لالستش )ييي ف  دلئ)ة لمرأل ءلت لمحك بير 

 .رهيا لمبك تب  لمش)ك ت لموىدسيهبي انا مجىر ت

 ("اتع م 5) لع مة التدييم الحد األعلى" -:االنطباخ العام (3-4)

   فق  مسالبر تقدي  لمر)  لمفىع   صعحر لمبرق بع ت لمبقدبعر بعي لالستشع )ي  لمتالبع  سيت  تقيي  لالىألن ع لمر 

 س سير مقتقيي  لمفى .ن مبتألقن ت ل 

 العرض المالي :ثامنا

 .(1تقدي  لمر)  لمب م   قل لمىب ذج لمب)فق ف  لتف اير لمخدب ت  عيت  يجب عي  .1

لمبنيرع ت  عيعر )سع    نع)لئب عخع)ص بت ارعر  ترتن) ل سعر ) لمع ل)دة فع  لمرع)  لمبع م  شع بقر منع)ينر .2

 ىتيجر لمربا ف  لالتف اير.

 النهائي: التدييم تاسعا

المعادلية للع مية حسعب بنعدع لمبتنرعر ل سعس  لمشع) أل  بعي خعالاسيت  لمتر با بع  لمرع)   مقبك تعب لمبؤهقعر 

 -  قل لمىح  لآلت : العليا،

 مقرع)  %30نحي  يخصه ىسنر  ،لمب م   لمر)  لمفى بر دمر لمتقيي  مقر)  يت  تقيي  لمر)   بي خالا 

 -كب  يق :مقر)  لمفى    %70لمب م    ىسنر 
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 أقل سعر × %30+      ع مة الشركة × %70الع مة النهائية  =   

 أعلى ع مة فنية              سعر الشركة                                    

 

والشييركات  الهندسييية للمكاتيين عامييا   تدييمييا   تعنييي وال المشييروخ لهيي ا اصييةخ التدييييم هيي ا نتييائ  إ  م حظيية:

 .مدار البحث بالعطات االستشارية المشاركة

 



 30 من 1 صفحة
 

 

 ( 1) ع هندسيةعقد خدمات 
2006 

 لبنكامبنى  "إعداد الدراسات والتصاميم والشروط والمخططات ووثائق العطاء لمشروع إعادة تأهيل
 "( وتوابعه2المركزي رقم )

 ردنيالبنك المركزي ال  الدائرة :
 

 الفريق الول : صاحب العمل : ردنيالبنك المركزي ال 
  

 اري :ـالفريق الثاني : االستش .................................................................................
  
 رقــــــم العـــطاء : 
  
 د : ـــــتاريخ توقيع العق 
  

 :العقــــــد دة ــم يوما   180
  
 :المقبولــــة قيمة العقد  
  
 ـر :ـامة التأخيــقيمة غر  دينار عن كل يوم تأخير غير مبرر (100)

 



 30 من 2 صفحة
 

 (1عقد خدمات هندسية )ع
 الفهرس
 ــــــــــــــ

 
 

 رقم الصفحة الموضــوع
 2        الفهـــرس
 4         العقداتفاقية 

 6 الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية
 6       التعاريف -( 1المادة )
 7    وصف العمل في نطاق العقد -( 2المادة )
 8     اللغة والقانون المعتمدان -( 3المادة )
 8      الضرائب والرسوم -( 4المادة )
 8      الداءكفالة حسن  -( 5المادة )
 8       الداءمستوى  -( 6المادة )
 8   المباشرة ، مدة العمل ،سريان العقد -( 7المادة )
 9      واجبات االستشاري -( 8المادة )
 9     والعقود الفرعية التنازل -( 9المادة )
 10      استطالع الموقعتحريات  -( 10المادة )
 10     اإلضافية والعمالالتغييرات  -( 11المادة )
 10    التقصير من جانب االستشاري -( 12المادة )
 12    إنهاء العقد من قبل صاحب العمل -( 13المادة )
 12    اريالعقد من قبل االستش إنهاء -( 14المادة )
 12     مسؤوليات صاحب العمل -( 15المادة )
 13       مراحل ومدد العمل -( 16المادة )
 13        التعاببدل  -( 17المادة )
 13      تدريب موظفي صاحب العمل -( 18المادة )
 13   تسوية الخالفات بين صاحب العمل واالستشاري -( 19المادة )
 14  ل التشريعاتتعدي -( 20المادة )
 15       االخطارات العدلية -( 21المادة )
 15        عامة أحكام -( 22المادة )
 18       إقرار المخالصة -( 23المادة )
 18        اإلشعارات -( 24المادة )

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



 30 من 3 صفحة
 

 رقم الصفحة الموضــوع
 20     التعاببدالت  -ب(  - 1ق العقد رقم )ملح

 21        نموذج كفالــة السلفـــة
 22 مراحل الدراسات       أثناءواجبات االستشاري  -( 2ملحق العقد رقم )
 24     الداءنموذج كفالة حسن  -( 3ملحق العقد رقم )
 25 التصاميم  إعداداالستشاري في مرحلة  أتعابخالصة بدل -(  4ملحق العقد رقم )
 26         (   إقرار متعلق بالدفعات الخرى5ملحق العقد رقم )
 27         (  إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة6ملحق العقد رقم )

 28                العطاءات الحكومية المحالة(    1جدول رقم )
 29 الوضع المؤسسي(   2جدول رقم )
 30         ء االختصاص و مساعديهمرؤسا(   3جدول رقم )

 
      



 30 من 4 صفحة
 

 ( 1) ع هندسيةعقد خدمات نموذج اتفاقية 
عداد وتصاميمدراسات   وثائق عطاء وا 

 

 

زي رقم المرك مبنى البنك"إعداد الدراسات والتصاميم والشروط والمخططات ووثائق العطاء لمشروع إعادة تأهيل  مشروع:
 "( وتوابعه2)
 

 عطاء رقم: 
 
 بين  .......سنة  .......من شهر  ....... الموافق ..................في هذا اليوم  االتفاقية ههذ تحرر  -
 

 على اعتباره الفريق الول  البنك المركزي الردني صاحب العمل :
 

  -ويمثله :
 
 الفريق الثانيعلى اعتباره   ........................................................... االستشـــاري :و 
 

 ................................................................ -ويمثله :
 
عدادمن دراسات وتصاميم  فنيةلما كان الفريق الول راغبا  في الحصول على خدمات     مشروع لل نفيذعطاء الت وثائق وا 

 -لي :، فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما ي إليه، ولما  كان قد قبل بعرض الفريق الثاني المقدم أعاله 
 
حـد للمشـاريع المو  المقاولـة هذا العقد نفس المعاني الواردة فـي دفتـر عقـدفي  الواردة يكون للكلمات و التعابير -1

فــي  ةالــواردالتعــاريف  إلــى باإلضــافة واإلســكان العامــة الشــغالالصــادر عــن وزارة ( 1999اإلنشــائية فيــدك )
 هـذا العقـد , و في حال وجود اختالف تعتمد التعـاريف الـواردة فـي العقد اهذالعامة لشروط ال( من  1)  المادة

0 
 يكـون ترتيـبو ،  متكاملـة ةالعقد وتعتبر في مجموعها وحد اأدناه جزءا  ال يتجزأ من هذ المدرجةاعتبار الوثائق  -2

 -أولوية الوثائق حسب التسلسل التالي :
 اإلحالةقرار ا  كتاب القبول متضمن -أ 
  المناقصةعرض  -ب 
    0قد ى  العودعوة العطاء والمالحق التي تصدر قبل التوقيع عل المناقصةالتعليمات للمشتركين في  -ج 
 للعقد الخاصةالشروط  -د 
 ةالمرجعي السس -هـ 
 العامةالشروط  -و 
 



 30 من 5 صفحة
 

 ار ( دين                  : )رقما  المقبولة قيمة العقد  -أ-3
  

 دينار(                                  وكتابة : )
 

 ( يوما  180: ) العقدمدة  -ب    
 الولوتشمل المدة الالزمة للمراجعة والتقييم من قبل الفريق  

 
نجازهاالعقد  االمطلوبة منه في هذ الهندسيةوتقديم الخدمات  بإعداديتعهد الفريق الثاني  -4 فقا و سليمها وت وا 

 0والمتطلبات الواردة فيه للشروط 
 دد لذلك فيوب المح( في المواعيد وبالسل أتعابهبأن يدفع للفريق الثاني قيمة العقد ) بدل  الوليتعهد الفريق  -5

موجب طلوبة منه بالخدمات الهندسية المتقديم لقـاء قيـام  الفريق الثاني ب  من هذا العقدب ( /1الملحق رقم ) 
 0العقد  اهذ
برامه في التاريخ المذكور هذا ، جرى توقيع  أعالهما ذكر وبناء على    0 أعالهالعقد وا 
 الفريق الثاني     الفريق الول  
            ياالستشار       صاحب العمل  
    

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

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

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

 
 قد شهد على ذلك :

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

 
  ...........................................................االسم: . ..............................................................االسـم:

 



 30 من 6 صفحة
 

 لعقد الخدمات الهندسية العامةالشروط 
 

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

 -: لكير إلى األشخاص أو الفرقاء تشمل الشركات و الكيانات القانونية األخرى , ما لم يقتضي السياق غير ذتش
 . الهاشمية ةاالردني المملكةحكومة :  الحكومــة

 ياالستشققار والققذي يتعاقققد مقق   وكققذلك خلفققاءه القققانونيونالعقققد كفريققق أول  االفريققق المشققار إليققذ فققي هققذ:  صــاحب العمــل
أخققرى يفوضققها صققاحل العمققل لممارسققة صقق حيات  جهققة يأو أشققملها العقققد   يالخققدمات الهندسققية التققي  نجققا إل
 بذلك خطيا" .  االستشاري إع م  على أن يتم  األولمسؤوليات الفريق و 

 العققققد ويتمتققققق  ابموجققل  هقققذ االستشقققاري أعمقققالالققذي يعينقققذ صقققاحل العمققل لمتابعقققة  الشقققخص:  ثـــل صـــاحب العمـــلمم
 . إب غ االستشاري خطيًا بهايقققات التي يتم تحديدها لذ من قبل صاحل العمل كما يجري الص حب

 ( أو التآلف المشقار إليقذ فقياستشاريةشركة  أو  مكتل  هندسية)مكتل مهندس   مكتل أو شركذ  المكتل:  االستشاري
    العقد . ا" لهذالخدمات الهندسية وفقا ألداءالعقد كفريق ثاني والذي تعاقد معذ صاحل العمل 

   الفنيقةات   المواصفقققققأنواعها  المخططات بكافة وثائق عطاء التنفيذالدراسات  التصاميم    إعداد : الهندسيةالخدمات 
 ابهققذ الخاصققةالعقققد وم حقققذ والشققروط  امحققدد فققي هققذ هققو وفقققا" لمققا والخاصققة العامققةجققداول الكميققات  الشققروط 

 العقد.

لتققي يانققات األساسققية و المعلومققات ااف و الغايققات و نطققاق المهققام المطلوبققة و الدراسققات و الباألهققد :الســس المرجعيــة 
  عطي فكرة واضحة عن طبيعة الخدمات الهندسية المطلوبة .ت
 .العقد  ابموجل هذ الهندسيةالخدمات إلنجا  صاحل العمل  إلى االستشاريالعرض المقدم من :   المناقصة عرض

اتفققق الفريقققان عليهققا قبققل  إضققافيةمقق  أي شققروط  المناقصققةل الرسققمي مققن صققاحل العمققل لعققرض القبققو  :كتــاب القبــول 
 .وذلك وفقًا لقرار اإلحالة  توقي  العقد

 . ًا للعقدكتال القبول مقابل أداء الخدمات الهندسية المطلوبة وفقالمذكور في  اإلجماليالمبلغ  : المقبولة قيمة العقد
 . يادة أو نقصان بسبل التعدي ت التي قد تطرأ على العقد  أيمقبولة باإلضافة إلى قيمة العقد ال :قيمة العقد 
 التي يتلوها تأكيد خطي . الشفوية الموافقةأو  الخطية الموافقة  : الموافقــة

 / أ ( من هذا العقد . 1هي المدة المحددة في ملحق رقم )  :مدة العقد 
مقن  دقيقو التقللمراجعقة  ال  مقةالعقد وتشمل المقدة  اموضوع هذ األعمال إلنجا بالعقد  المحددةهي المدة  :مـدة العمـل 
 األيقققاموتققققاس بالتوقيقققت الشمسقققي وبعقققدد تمديقققدات مبقققررة علقققى مقققدة العققققد ,  أيباإلضقققافة إلقققى  األولالفريقققق قبقققل 

 وليس بأيام العمل. التقويمية
 0منذ  اً العقد والتي تعتبر ج   افي هذ المدرجة: هي الوثائق الوثائق 
   إلنجققا  األعمققال موضققوع هققذا العقققديعينهققا  أوصققاحل العمققل  يحققددهاالتققي و المنققاطق  واألمققاكن األراضققي: الموقــع 

 0نص عليها العقد تحديدا على اعتبارها ج ءًا من الموق  يوكذلك أي أماكن أخرى 
 أوللصقرف علقى أي أعمقال المخصصقة و  األتعقالفقي خ صقة بقدل  المدرجةالمبالغ  أوهي المبلغ  : االحتياطيةالمبالغ 

 األتعال .ويحدد بند منفصل ألي منها في خ صذ بدل  ,خدمات أخرى تحدد بالعقد 



 30 من 7 صفحة
 

 .األشخاص من غير الموظفين :اآلخرين 
الموظف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاحل العمقل أو مقن يمثلقذ صقاحل العمقل ويشقمل  : الموظف

 .مؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومةذلك العاملين لدى ال
هقي جميقق  العمقوالت أو أتعققال االستشققارات أو أتعقال الققوك ء أو غيرهققا المباشقرة وغيققر المباشققرة وأي  : الــدفعات الخــرى

أو تققم االتفققاق علققى دفعهققا " ايخققرين" ويشققمل ذلققك التصققري  علققى سققبيل  االستشققاريشققيء ذو قيمققة ماديققة دفعهققا 
ال ال الحصققر وصققفًا مفصققً  لهققذه الققدفعات وسققببها   سققواء تققم دفعهققا أو كانققت سققتدف  بشققكل مباشققر أو غيققر المثقق

أو نيابقًة عنقذ   أو مقن قبقل استشقارييذ أو نيابقًة عقنهم أو أي مقن مقوظفيهم أو وك ئهقم  االستشاريمباشر من قبل 
بتنفيقققذ هقققذا العققققد أو عمليقققة المناقصقققة / أو ممثلقققيهم   وذلقققك فيمقققا يتعلقققق بالقققدعوة إلقققى تققققديم العقققروض الخاصقققة 

 أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعً .  االستشاريالم اودة نفسها واإلحالة على 
هي جمي  المبالغ سواء كانت عموالت أو أتعال استشارات أو أتعال وك ء أو غيرهقا دفعقت بشقكل  : الدفعات الممنوعة

أو أي شققيء ذو قيمققة ماديققة أو الوعققود أو التعهققدات لققدف  مثققل هققذه المبققالغ أو تقققديم هققذه مباشققر أو غيققر مباشققر 
األشقياء سقواء مباشققرًة أو بالواسقطة وبغققض النظقر عمققا إذا كقان ذلقك تققم مقن قبققل االستشقاري أو نيابققًة عنقذ أو مققن 

والتقي تقدف  إلقى أي "موظقف"  قبل استشارييذ من الباطن أو نيابًة عقنهم أو أي مقن مقوظفيهم ووك ئهقم أو ممثلقيهم 
سققواء تصققرف بصققفة رسققمية أم ال   وذلققك فيمققا يتعلققق بالققدعوة إلققى تقققديم العققروض الخاصققة بتنفيققذ هققذا العقققد أو 

أو المفاوضققات التققي تجققري إلبققرام العقققد مققن أجققل  االستشققاريعمليققة المناقصققة / المقق اودة نفسققها أو اإلحالققة علققى 
 تنفيذه فعً  .

ة مكونققذ مققن مهندسققين ممثلقققين عققن المكاتققل االستشققارية المؤهلققة لققدى دائققرة العطققاءات الحكوميقققة لجنقق لجنــة التــدقيق :
الجهققة صققاحبة  نوباالشققتراك مقق  مهندسققين مختصققين فققي و ارة األشققغال العامققة و اإلسققكان ومنققدول أو اكثققر عقق

   غال العامقة و اإلسقكانالع قة يتم تسميتهم وتكليفهم رسميًا بذلك بموجل كتال رسمي من قبل معالي و ير األش
ويكقون مكقان اجتماعهقا فقي مبنقى و تكون مهامها تدقيق الدراسات و التصاميم ووثائق العطاء في جمي  مراحلذ , 

 . و ارة األشغال العامة واإلسكان
و  و بالنسققبة للمشققاري  التقققي يققتم تققدقيقها فقققي الققو ارات و المؤسسقققات األخققرى فيققتم اسقققتبدال و ارة األشققغال العامقققة
لقك تاإلسكان بتلك الو ارة أو المؤسسة , وكقذلك و يقر األشقغال العامقة و اإلسقكان بقو ير تلقك القو ارة أو مقن يقرأس 

 المؤسسة .
 وصف العمل في نطاق العقد :  –(  2)  المادة

 يجل أن يشمل وصف المشروع ما يلي :
تكققون  أنوع و متطلباتققذ , علققى ومفصققً  لكافققة عناصققر المشققر يشققمل وصققفًا دقيقققًا  أن: يجققل  وصققف عققام للمشققروع

 . كافية لتمكين االستشاري من معرفة نطاق الخدمات الهندسية المطلوبة بموجل هذا العقد
 والقانون المعتمدان  :  اللغة –(  3)  المادة

 أنبققذ   إال انققذ يجققو   المتعلقققة  بمققا فققي ذلققك جميقق  المراسقق ت والشققروط  العربيققة باللغققةكققون العقققد ي
ذا اإلنجلي يقققة باللغقققة الفنيقققةفات وجقققداول الكميقققات والمخططقققات والتققققارير تكقققون المواصققق حقققرر العققققد  وا 

  0هو المعتمد  بالعربيةووق  خ ف على التفسير يكون النص  واإلنجلي ية العربيةباللغتين 

 -أ

ليققذ ع  العقققد عنققد التوقيقق االمفعققول علققى هققذ النافققذة األردنيققةوالتعليمققات  ةالقققوانين واالنظمقق أحكققامتسققري 
 0في تطبيق شروطذ  إليهاويرج  

 -ل
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 الضرائب والرسوم  :  –(  4)  المادة
فيما يخص  المملكةوالتعليمات المعمول بها في  ةلجمي  القوانين واالنظم العقد أطرافيخض  

 0خ فًا لذلك بالعقد  ورد نص إذا إالالضرائل والرسوم 
1- 

 ةقبل توقي  العقد حسل القوانين واالنظم لجامعةوادف  رسوم طواب  الواردات  االستشاريعلى 
 0بذلك والمعمول بها  الخاصةوالتعليمات 

2- 

 
 

 -: الداءكفالة حسن    -( 5) المادة
مانة ض األداءيقدم لصاحل العمل كفالة حسن  أنوقبل توقي  العقد  ةبعد تبلغذ قرار االحال االستشاريعلى 

وتكون  عقدالمدة  على أشهرث ثة ولمدة ت يد  مل الت اماتذ بموجل العقدوقيامذ بكا الهندسيةلتقديمذ الخدمات 
 معتمدة رسميا"وحسل نموذج ماليةمؤسسة  أوصادره عن بنك المقبولة من قيمة العقد  %10بنسبة الكفالة
ذا(  3الوارد في ملحق العقد رقم ) الكفالة ا على فيحق لصاحل العمل تمديده الكفالةتمديد  األمرتطلل  وا 

 حسل متطلبات سير العمل  وعلى صاحل العمل مماثلةلث ثة أشهر قابلة للتجديد لمدد  االستشاريحسال 
 . االستشاريمن قبل  النهائية المقدمة المخالصة موافقتذ علىعن الكفالة بعد  اإلفراج

 
 : الداءمستوى      -(6) المادة

المهنية وان  الممارسةعلى أعلى مستويات  المطلوبةقاتذ ألداء واجب ومواظبةببذل كل عناية  االستشارييلت م  -أ 
خبرات فقي مجقال اختصقاصذ وخبقققرتذ  وان يعققلم صاحققل العمل بأسماء و  يستخدم األشخاص المؤهلين ك ً 

 .   الهندسيةالمهندسين الذين سيقومون بتقديم الخدمات 
ذا وبة المطل ةال يتفق والدرج ل ستشاريالفني  المهني للكادر األداءما تحقق لصاحل العمل بأن مستوى  وا 

ذا إ جديده فنيةيستخدم كوادر  أن االستشارييجل على و   فعلى صاحل العمل إب غ االستشاري بذلك خطيًا 
يأخذ  أن االستشاريلتصحي  الوض  وان يعيد تنظيم الفريق العامل بما يتفق وهذا المطلل . وعلى  ل م األمر

 قة مقن يمثلققذ في كل ما لذ ع أوصاحل العمقل أو يطلبها التي يوجهذ بشأنهقا  في االعتبار الم حظات
 العقد. اموضوع هذ الهندسيةبتقديم الخدمات 

حقق بالمستوى المطلول فيعتبر ذلك تقصيرا"من جانبذ   وي الفنيةعن تقديم الخدمات  االستشاريتخلف  إذا -ل 
 إنذارعد ب  وذلك  األخطاءالكفيلة بت في التقصير وتصحي   راءاتاإلجاتخاذ  الحالةلصاحقل العمقل فقي هققذه 

 العقد . ا( من هذ12)  للمادةوفقا  اإلجراءات  وتتم  االستشاري
 

 : لوبةالمط ماتسريـان العقد ، المباشـرة ، تمديـد مدة العمل،  التأخـر في  تقديم الخد  -(7المادة )
 العقد بعد توقيعذ من قبل الفريقين . ايسري مفعول هذ :سريان مفعول العقد  -أ 
  ويتم  االستشاري إلىبموجل كتال خطي يوجهذ صاحل العمل  المباشرةيحدد تاريخ  : المباشرةتاريخ   -ب 

حضر من مباشرة العمل  ويتم تثبيت ذلك في م االستشاريمن الموق  تمكن  أج اء أوذلك بعد تسليم الموق  
وجدت   ويوق  المحضر من قبل كل من صاحل العمل  إن أخرىعوائق  يوأرسمي مبين فيذ جاه ية الموق  

 .و االستشاري  من يفوضذ خطيا" أو
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                                    تمديد مدة العمل :                                          -ج
دمات من النوع والقدر الذي وكانت تلك الخ إضافية هندسيةققام صاحل العمل بطلل خدمات  إذا  - 1 

جدت ظروف طارئة تؤثر على سير  أو مرحلة من مراحل المشروع أيعمل مدة يبرر تمديد 
 يأ مدة نتيجة لتمديد العقدمدد مدة تو  االستشارييدرس الحالة م   أنالعمل  فعلى صاحل العمل 

 . األمورمن مراحل العمل  بما يتناسل م  هذه  ةمرحل
في  إليذمن المقررة في جداول المراحل المشار  أطولحل العمل فترات مراجعذ استغرق صا إذا  - 2

خلف ( الحقا  فانذ يتم تمديد مدة العمل تبعا لذلك  فيمققا عقدا مقا هو  ناجم عن ت16المادة )
بشكل يعود  المراجعةمهامذ  وعلى صاحل العمقل مراعاة عدم  تمديد فترات  أداءفي  االستشاري

بدراسة  االستشاريخ ف ذلك يقوم صاحل العمل بناءا" على طلل بو  ستشارياالبالضرر على 
 لغايات التعويض . المراجعة وذلكجراء تمديد فترة  باالستشاريالضرر الذي لحق 

 
      التأخيـــر :  -د

د العق افي هذ المطلوبةكامل الخدمات الهندسية  بإتمامبتنفيذ  الت اماتذ  االستشاريلم يقم  إذا  – 1
على  فانضمن مدة العمل المحددة بالعقد   وتأخر عن تسليم المخططات ووثائق العطاء   

لغ (  عن كل يوم تأخير غير مبرر ويعتبر هذا المب50يقوم بدف  غرامة مقدارها  ) أن االستشاري
ويحقق  ,لم يلحق  أومستحقا"  لصاحل العمل سواء لحق بذ ضرر مادي من جراء التأخير 

ض محتج اتذ . وألغرا أوكفالتذ  أو االستشارييحسم هذا المبلغ من استحقاقات  أن لصاحل العمل
رحلذ كامل العقد والتأخير الحاصل عليذ وليس لكل مليعتبر مجموع مدة العمل  الغرامةقيمة تحديد 

 .على حده 
 .المقبولة  ( من قيمة العقد%20) األعلىسقف حده  للغرامةيحدد     -2

 
 : االستشاري واجبات - (8) المادة

( 2) المحددة في الملحق رقم المرجعية األسسالواجبات المنصوص عليها في  بأداء االستشارييقوم 
 . و المعد من قبل صاحل العمل العقد االمرفق بهذ

 
 : الفرعيةالتنازل والعقود  -(9) المادة

أي   استشاري فرعي القيام  إلىعهد ي أن أوالعقد للغير  ايتنا ل عن أي ج ء من هذ أن ل ستشاريال يحق   –أ   
العقد حيال أي تصرف من  إلغاءويحق لصاحل العمل  وثائق العقدبأي ج ء منذ ما لم تنص على ذلك 

 العقد . ا( من هذ12المادة) ألحكامهذا القبيل وفقا" 
من صاحل العمل على قيام أي  مسبقة موافقةالحصول على  االستشاريوفي جمي  الحاالت على    -ل

استشاري فرعي  أييقدم لصاحل العمل المعلومات المطلوبة عن  أنعليذ و استشاري فرعي بأي عمل 
رعي   وان يقققدم كذلك عقد التكليف الفإلنجا  مثل هذا العمل مقترح من حيث مؤه تذ وخبراتذ وكفاءتذ

 جمي  الخدمات عن كاملة مسؤوليةمسؤوال"  االستشاريالفرعي ويكون  االستشاريبينذ وبين  يبرمالذي 
 مستخدميذ  . أوالفرعي  االستشاريتقصير ينجم عن عمقل  أوخطأ  أيالهندسية   وعن 
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   -: تحريات استطالع الموقع   -(10) المادة
بعقد مستقل بين الستط ع الموق  ما لم تنص الشروط الخاصة على خ ف ذلك يتم التعاقد م  استشاري  -أ

 :  حسل الشروط التالية وق استط ع المصاحل العمل واستشاري 
 يكون استشاري التربة مسؤوال" عن أداء مهامذ مسؤولية  كاملة .  - 1   
تكون مهمة االستشاري )الفريق الثاني في هذا العقد( وض  وصف  العمل المطلول للتحريات   - 2   

بة ي أيضا بمراقواالستط ع)م  مراعاة أحكام كود استط ع الموق   المعتمد(  كما يقوم االستشار 
 لصاحل العمل . استط ع الموق عمليات التحري أثناء إجراءاها وتقييم  تقرير استشاري 

أما إذا نصقت الشروط الخاصة على مسؤولية االستشاري عن دراسات وتحريات التربة عندها علقى  -ل 
 .الموق   استط عاالستشاري اخذ موافقة الفريق األول المسبقة قبل التعاقد م  استشاري 

 
  : اإلضافية والعمالالتغييرات   -(11) المادة

مقدارها  أونوعها  أو الهندسيةتعديل يراه ضروريا" في برنامج الخدمات  أي طلل إجراءيحق لصاحل العمل  -أ 
دد وتح ,  العقد اعلى سريان هذ اإلضافات أو  وال تؤثر هذه التغييرات  إضافية هندسيةتقديم خدمات  أو

رد في عما و  وكذلك المدة ال منية ال  مة عن  يادة قيمة العمل الناتجة ةاالضافي لألعمال األتعالبدالت 
لعقد في ا المحددة واألتعال اإلضافية األعمالالتناسل م  طبيعة النسبة و بين الفريقين ب باالتفاقالعقد 

 عمالاألالحالة التي تكون طبيعة وفي    اننسبة ال يادة أو النقص مهما بلغت  المختلفةوالمراحل  لألعمال
مشمولة من النوع الذي يتطلل تقديم خدمات تختلف عن تلك ال ةاالضافي واألعمالفي هذه التغييرات  المشمولة
تل المتر  األتعالعلى بدل  واالستشاريالعقد  ففي مثل هذه الحالة يتم االتفاق بين صاحل العمل  افي هذ

 والمدة ال منية ال  مة. ةفياالضا واألعمالعلى تلك التغييرات 
 و لقبل صاحل العم نذ ملذلك بعد صدور األمر الخطي و  المطلوبة  ت دي علتابإجراء  شاريتم االست  ليو  -ل

ائي .االتفاق على بدالت األتعال بالشكل النه ولحينتثبيت بدل أتعال مؤقت ل ستشاري عن هذه التعدي ت 
  

 

 : ستشارياال التقصير من جانب -( 12) المادة
             -ية:العقد أي من الحاالت التال اتنفيذ هذ أثناءحصل  إذاعملذ  أداءمقصرا" في االستشاري يعتبر    -أ( /12)

 
 . المطلوبةالعمل والواجبات وتقديم الخدمات  إنجا تأخير غير مبرر في  أي - 1
 .مهامذ  أداءفي  أهمل أو هندسيةال المهنةممارسة  وأعراف أصولو قدم عم  بمستوى ال يتناسل  - 2
 ا(  من هذ6بالمادة ) المحددةمن مستخدميذ العاملين مخالفا بذلك التعليمات  أيتخلف عن تغيير  - 3

 العقد .
 بدون موافقة صاحل العمل. إليذ الموكولةج ء من المهام  أليقام بالتل يم من الباطن  - 4
 للمشروع . ةساسيلم يلت م بتقديم عمل يلبي المتطلبات اال - 5
 مخالصة لصال  دائنيذ. إلىأعسر أو أصب  غير ذي م ءة مالية  أو لجأ  - 6
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 تاإلجراءاالعقد بموجل  إنهاء  أع هأ(  /12من الحاالت المنصوص عليها في  الفقرة ) أيولصاحل العمل في 
  -التالية :
  ما" لتصويل المخالفة .( يو 21م  منحذ مهلة لمدة )ل ستشاري أول  إنذار": توجيذ أوال  
 ( يومققا"14) مقق  منحققذ مققدةثققاني لققذ  إنققذار  يققتم توجيققذ  االستشققاري للمخالفققةفققي حالققة عققدم تصققويل  ":ثانيــا 

 0 تصويل المخالفةل
  الةإل جادة ومقنعة إجراءاتاتخاذ  أوالثانية دون تصقويل للوض   اإلنذارفي حالة مرور فترة  : ثالثـا"

ويقوم  أو ج ء منها  األداءالعقد ومصادرة كفالة حسن  إنهاءلصقاحقل العمل   يحقق المخالفةاألسبال 
هذه  القيام بمثل آخريناستشاريين  إلىد هيع أن أوالخاصة  أجه تذالخدمات المطلوبة بواسطة  بإكمال

 .الخدمات 
روق من ف أيلتاريخققذ محسققومققا" منذ  مراحل موافق عليهاعلى ما قققدمذ من االستشاري وتتم محاسبة  

ذه هويتم احتسال ,  إلنجا  المراحل المتبقية والكلفة التي يتكبدها صاحل العمل األتعالبققدالت 
 . المادة( من هذه ل/12بالفقرة ) هاالفروقات من قبل اللجنة المنصوص علي

 ( إنهاء/ ج  12المنصوص عليها في الفقرة ) الخاصة  أويحق لصاحل العمل في الحاالت الطارئة  : رابعا  
 . هو بدون توجيذ إنذارات, وتتم محاسبة االستشاري حسل ما ورد في الفقرة ثالثا أع العقد فورًا 

 
 أوص ن هناك نقها أئالعقد أو بعد انتها االمشمولة في هذ األعمالإذا تبققين لصاحل العمققل أثنققاء تنفقيذ  : ب(/12) 

وذلك  و  يادة كبيرة في التكاليف عن قيمة عطاء التنفيذقد ينجم عنذ خطورة على المنشأ أ الدراسةخطأ في 
بينًا م واإلسكانالعامة  األشغالفعندها يقوم صاحل العمل بمخاطبة و ير  أجه تذأو االستشاري بسبل تقصير 

من ذوي الخبرة واالختصاص على النحو  مسئوليتذويطلل تشكيل لجنة فنية لتحديد االستشاري تقصير 
  -التالي:
 رئيسًا للجنة . - أو من يفوضذ خطياً  عام دائرة العطاءات الحكومية مدير . 1
 . واإلسكانالعامة  األشغالمهندسًا مندوبًا عن و ارة  . 2
 مهندسًا مندوبًا عن نقابة المهندسين األردنيين .  .3
 مهندسًا مندوبًا عن هيئة المكاتل الهندسية في نقابة المهندسين األردنيين . . 4
  من ديوان المحاسبة .مهندساً  . 5

 إلىها توصيات تققوم هقذه اللجنقة بقدراسقة كقافقة أبعقاد المشكلة واالتصال والتنسيق م  الجهات المعنية وترف 
 ماع بالنسبة  فققإذا كان قرارها باألكثرية أو باإلجاالستشاري محددة مسؤولية  واإلسكانالعامة  األشغالو ير 

تقصير و مل مًا االستشاري بمعالجة الوالعيول يصدر الو ير قراره  األخطاءعن  االستشاري ومسئوليتذلتقصير 
 . محمً  إياه جمي  التبعات المالية جراء ذلك

 
 / أ / رابعًا ( بما يلي : 12تحدد الحاالت الخاصة و الطارئة المنصوص عليها في الفقرة )  –ج ( /12) 

1- 
2- 
3-                                                                             

                                                                                     زم ذلكتم ترك هذه البنود لتتم تعبئتها من قبل صاحب العمل بحسب خصوصية المشروع في حالة ل     



 30 من 12 صفحة
 

 : ملالعقد من قبل صاحب الع إنهاء -(13)المادة 
 الدف  أتعم   (أ/12)غير األسبال الواردة في المادة  سبالأل العقد إنهاءيحق لصاحل العمل في أي وقت  

 لتي تما, و اعتبار أعمال المرحلة  وافق عليها للمراحل السابقة كاملةاالستشاري عن األعمال المنج ة و الم
 المراحلمن قيمة أعمال  %10 افة إلى نسبة, إض أنها منج ه و تدف  أتعابها كاملةإنهاء العمل خ لها 

ادة ذه المهوالتي لم يبدأ االستشاري العمل بها , إال انذ ال يحق لصاحل العمل أن ينهي العقد بموجل  المتبقية
 .ليقوم بتنفيذها بنفسذ أو من قبل استشاري آخر 

 

 : االستشاريالعقد من قبل  إنهاء -(14)المادة 
 .العقد اتفاقية ( يوما من تاريخ توقي 90خ ل ) المباشرة مرألم يصدر صاحل العمل  إذا .أ

 ( يوما"من تاريخ استحقاقها .60لذ بعد ) المستحقة بالدفعة االستشاري بإيفاءصاحل العمل  أخل .ب
 تعرض لضائقة اقتصادية تمنعذ من االستمرار في تنفيذ العقد. أوأعسر صاحل العمل  جق.

 
لذ  المستحقةتسديد الدفعة  أو المباشرة أمر إصدارحل العمل يطالل صا أن االستشاريفعندها على 
ذا أع ه)ل(   ةالفقر أو  )أ( بالفقرة المحددةمن انتهاء المدد  أيامخ ل عشرة  العمل  لم يقم صاحل وا 

 أو إذا اعسر هذه   أيامخ ل العشرة  ل ستشاري المستحقة الدفعة دأو تسدي المباشرة أمر بإصدار
تعويضذ التعويض المناسل  طللو العقد  إنهاء ل ستشاريفيحق  الفقرة )ج( أع هصاحل العمل حسل 

 .نبموافقة الفريقي إالالعقد  اوال يعاد العمل بهذصاحل العمل  قبل من بالعقد اإلخ لالناجم عن 
 

 : مسؤوليات صاحب العمل -(15)المادة 
بما فيها مخططات األراضي  االستشاري إلىديذ تقديم المتطلبات األولية والمعلومات والوثائق المتوفرة ل -1

 الستشاريا إلىأنذ غير ملق م بتقديققم أي مخططققات أو وثائققق يوكققل  إال   حديثةو المخطط التنظيمي 
دى تتضمن دعوة العطاء بيان المعلومات و الوثائق المتوفرة ل أن, على الحصول عليها بموجل العقد 

 .صاحل العمل 
 إلعدادمن مباشرة مهامذ  االستشارييمكن  لأو بشكالمشروع بقكامل حدوده  موق  تشارياالستسليقم  -2

 التصاميم . أوالدراسات و/
في الحصول  االستشاري و ليساعد االستشاري تسمية مهقنقدس بخبقرة منقاسبة يمثقققلذ للتقنسقيققق بقيققنذ وبين -3

 على المعلومات المذكورة أع ه .
ألي  قامةواإلالعمل   أو تصاريلتسهيل مهامذ في الحصول على تقصاري  الدخول  رياالستشامساعدة  -4

 الذين يتطلل عقد استخدامهم ذلك . ذمن موظفي
 .العقد  ابالدفعات المستحقة لذ في المواعيد المحددة بموجل هذ االستشاريموافاة  -5
 العقد (.  اى غير ذلك بموجل هذاتفق عل إذا" استط ع الموق  ) إال استشاريدف  بدل أتعال "   -6
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 : مراحل ومدد العمل  -(16) المادة
الجدول ال مني المبين في الملحق رقم  بإتباعوصاحل العمل كل حسل مسؤولياتذ   االستشارييلت م  
 عماللأل الهندسيةأ( لهقذه الشروط ووفققققا" للمراحل المنصوص عليها بهذا الجدول  لتقديم الخدمات /1)

اسل علمًا أنذ إذا قدم االستشاري أعمال أي مرحلة من المراحل بمستوى غير من  العقد اولة في هذالمشم
لمقررة تعتبر الفترة ال  مة لتعديل هذه الم حظات من المدة اف  ووردت عليها تعدي ت وم حظات جوهرية

ن حل العمل إذا ارتأى أويجو  لصا ل ستشاري حسل الجدول ال مني وعليذ تعويضها في المراحل ال حقة
لية   حتى المرحلة التاب  المرحلة التالية أن يمن  االستشاري من السير إلىتلك الم حظات ال تسم  بالسير 

 حقة غرامة تأخير إذا لم يتم تعويضها في المراحل ال  على االستشارييتم إنجا  هذه الم حظات وتحتسل 
 على صاحل العمل تحديد المدة التي سيقوم خ لها بمراجعةكما يجل  د( ,/7وحسل ما ورد في المادة )

لغ أعمال المراحل المختلفة والتي يعتبر بعد انقضائها أن أعمال هذه المراحل موافق عليها إذا لم يب
 االستشاري بم حظات صاحل العمل خ لها .

 : التعاببدل  -(17) المادة
العقد  افي هذ الواردة األعمالضير وثائق العطاء لجمي  التصاميم وتح أتعالبدل  االستشارييتقاضى   -أ 

 في الملحق رقم )ا/ل( من هذه الشروط . المبينةوذلك بموجل النسل 
يومًا من تاريخ تسليم شهادة  (30)خ ل  المرحلية االستشارييدف  استحقاقات  أنيتعين على صاحل العمل  -ل

ا بموجل شهادة دف   يقدمه يومًا من تاريخ تسليمها (60)خ ل فترة  النهائيةالدف  وفي حال الدفعة 
ذاصاحل العمل  إلى االستشاري تأخر صاحل العمل عن صرف الدفعات المستحقة خ ل الفترات المنوه  وا 

لمبالغ غير اعنها وذلك عن جمي   القانونيةالفائدة  االستشاري إلىيدف   أنعنها في هذه الفقرة   يترتل عليذ 
 من انتهاء المهلة المحددة لدفعها . المدفوعة اعتباراً 

 

 :تدريب موظفي صاحب العمل - (18)  المادة
 أعمالللتدريل على  االستشاريبجها   لحاقهما  و يحق لصاحل العمل انتدال عدد مناسل من مستخدميذ 

 وفق برنامج يتفق عليذ بين الطرفين ويقوم صاحل العمل بدف  رواتبهم ومستحقاتهم. الدراسات
 

 : و االستشاريتسوية الخالفات بين صاحب العمل  -( 19) المادة
 -:التاليةالعقد يتم البت بذ بأحد الطرق  اخ ف ينشأ عن هذ أوأي ن اع 

 -: الودية التسوية  -( 1 /19)
فعلى   الوديةمن أي من الفريقين برغبتذ في تسوية الخ ف عن طريق التسوية  إشعارصدر  إذا -أ

موجذ  إلىيرسل رده خطيا"  أن اإلشعار( يوما" من تاريخ تسلمذ 14الفريق ايخر خ ل مدة )
 رفضها . أو الودية التسوية إلىبقبول الدعوة  اإلشعار

 .الودية التسوية إلىالدعوة قبول عندما يوافق الفريق ايخر على  الودية التسوية إجراءاتتبدأ  -ل 
 

 اإلشعارالفريق الذي وجذ  إلىيرسل أي رد   لم إذا أو   الوديةالتسوية  ايخررفض الفريق  إذا -جق
كأن لم  يةالود التسويةمن هذه الفقرة   يعتبر طلل  ) أ ( ( يوما" المبينة في البند14خ ل مدة الق )

 التحكيم . إجراءاتيكن   وألي من الفريقين في هذه الحالة المباشرة في 
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وفقا" لما  من ذوي الخبرة في نفس مجال أعمال هذا العقد موفق واحد أو اكثر الوديةيتولى التسوية  -د
ذايتفق عليذ الفريقان    أن يقوم  الموفقين يجو  لهما أن يتفقا على أولم يتفقا على اسم الموفق  وا 

 شخص أو مؤسسة بتعيين الموفق أو الموفقين .
 
معلومات  يل مذ منديم ما أن يطلل من أي من الفريقين تق الوديةللموفق في جمي  مراحل التسوية  -هق

ل   وعلى الموفق أن يساعد الفريقين في التوص أخرى أدلةومستندات ووثائق وأي  وأسبالووقائ  
 الموضوعية بمبادئتسوية الخ ف وديا" بأسلول يتسم باالستق ل والحياد   وان يسترشد  إلى

 والن اهة والعدالة .
 
بما في ذلك اتفاق التسوية  الوديةالتسوية  بإجراءاتيتعلق  على الفريقين والموفق االحتفاظ بسرية ما -و

 التنفيذ والتطبيق . ألغراضحيثما يكون نشره ضروريا"  إال  
 
االتفاق وتوقيعذ ويصب  اتفاق  بإعداداتفاق لتسوية الخ ف وديا"   فيقوما  إلىتوصل الفريقان  إذا - 

 0 ابعد توقيعذ من الفريقين مل ما" لهم الوديةالتسوية 
 
فين ( يومًا على قبول الطقر 30أو بمرور ) بتوقي  الفريقين على االتفاق   الودية التسوية إجراءاتتنتهي  .ح

فقاق ( يوما" مقن تقاريخ االت60بمرور)  أو للسير بإجراءات للتسوية الودية ولم يتم االتفاق على الموفق ,
خطي يصقدر عقن الموفقق يبقين  شعاربإاتفاق تسويذ أو  إلىعلى الموفق أو تاريخ تعيينذ دون التوصل 

خطقي يصقدر عقن الفقريقين  بإشقعار  أو  الوديقة التسقويةفيذ انذ ال يوجد ما يسقوغ االسقتمرار فقي جهقود 
 وفي جمي  الحاالت على الودية التسوية إجراءات بإنهاءالفريق ايخر والى الموفق  إلى أحدهماعن  أو

قيامقذ بعمقل  أثنقاءوققائ  وبينقات فقي موضقوع الخق ف  مقن إليذيقدم تقريرا" بجمي  ما توصل  أنالموفق 
 الفريقين م  محاضر جلسات التوفيق . إلىالموفق وتسليمذ 

 ةتحكيمي إجراءات أييباشر في اتخاذ  أن   الودية التسوية إجراءات أثناءمن الفريقين  أليال يجو   -ط
 . قضائية أو

 
 تحكيــــــمال -( 2 /19)

تسوية  إلىاللجوء  يتمفعندئذ  أع ه (1-19المادة ) ألحكامتسوية ودية وفقا"  إلىفي حالة عدم التوصل  
 الساري المفعول. األردنيالخ ف بأسلول التحكيم بموجل قانون التحكيم 

 
 -: تعديل التشريعات -(20)المادة 

  أي ضعات أو لفر نتيجة لتعديل التشرييترتل عليذ دفعها لخ ينة الدولة  إضافيةمبالغ  أي ل ستشارييدف    -أ
        عروض المناقصات . إيداعضرائل جديدة بعد موعد  أورسوم 

 إيداعبعد موعد  أع هبالفقرة )أ(  المذكورةمن الرسوم والضرائل  أيجرى تخفيض رسمي على  إذا أما -ل 
 .االستشاريحسم تلك التخفيضات من استحقاقات  األولعروض المناقصات   فعندها يحق للفريق 
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 : ةالعدلي اإلخطارات -(21) المادة
 وتعتبر أي القانونية أوالعقدية  هماحق من حقوق أيبين الفريقين لممارستهما  ةاالخطارات العدليال حاجة لتبادل 
مي  اخطار عدلي في ج بمثابةالمثبت بهذا العقد على عنوانذ  ايخرللفريق فريق  أيمرسلة من رسالة مسجلة 

 .األحوال
 

 : عامه أحكام -(22) المادة
المفعول عند  الساريةااللت ام بمتطلبات الكودات   االستشاري أن يراعي أحكام التنظيم لمنطقة المشروع وعلى   -أ  

  ., و الحصول على موافقة الجهات المعنية والتراخيص ال  مة للمشروع  بالعمل المباشرة
 تصاميم المشروع. إعدادلفة المقدرة عند يتقيقد ببرنامقج المتطلبقات والك أن االستشاريعلى   -ل
 جميق  المخططات ووثائقق العطاء والمعلومات المتقعلقة بهذا المشروع هي ملك  لصاحل العمل وال يحق إن -جق

 بعد  موافقة صاحل العمل الخطية على ذلك . إال األشكالالتصرف بهققا بققأي شكققل من  ل ستشاري
المخططات  إعدادفي وثائق العطاء  سواء في مرحلة  أوقص في المخططات نق أواكتشقف أي خطقأ  إذا  -د 

  تصحي  الخطأ أو استكمال النقص االستشاريوالوثائق أو في مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع    فعلى 
 بصورة عاجلة وبدون مقابل .

 . الثانيةو و/ أ   األولى المرحلةيققوم بعقرض عام للدراسات في  أن االستشارييلتق م   -هق
عنقد  المحلية ما أمكن الصناعيةالتققيد بالنقص علقى استقعمال المواد والمنتجات  االستشارييجقل علقى   -و  

 تلمواصفاالمنتجات بشكل مطابق ل أووثائقق العطقاء في جمقي  الحاالت القتي تتوفر فيها تلك المواد  إعداد
 توردة فعلى صاحل العمل اخذ الموافقات المسبقة على, و في المشاري  التي تحتاج الستعمال مواد مس
 . استخدام هذه المواد و النص عليها في وثائق العقد

د روط العقشالعقد ج ءا" منذ وال تؤخذ في االعتبار لدى تفسير  افي هذ الواردةال تشكل العناوين  -العناوين : - 
 أو مضمونها .

 . القرينةالجم  والعكس بالعكس وفقا" لمقتضى  إلىتنصرف صيغة المفرد  -المفرد والجم : -ح
 النحو التالي :  ىالمختلفة عليصدر صاحل العمل موافقتذ أو عدم موافقتذ على مراحل العمل  -ط

 الموافقة دون أية شروط . -1
شريطة تنفيذ هذه  التالية للمرحلةباالنتقال  ل ستشاريبم حظات تسم   مقرونةموافقة مشروطة  -2

 لمرحلةايتم احتجا  نسبذ من مستحقققات القدفقعة لهذه  الحالةوفي هذه  التالية المرحلةفي  الم حظات
 لمرحلةالهقذه  المستحقة الدفعةمقن قيقمقة  %10نسقبتها عقن ت يدال  المطلوبةلحين تنقفيذ الم حظات 

 تليها . المرحلة التي أعمالعلى أن يقتقم دف  هذه المحتج ات عند استكمال الم حظات ضمن 
 . ضتبرر الرفالتي  الكافية األسبالم  بيان  المرحلةعلى  الموافقةعدم  -3

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

تعلقة بالوض  المؤسسي ورؤساء ( الم 3  2   1المحلي تعبئة الجداول المرفقة ) االستشارييطلل من   -ك
 االختصاص ومساعديقهم وحجقم االلت ام وكل من ال يقوم بتعبئة هذه الجداول يكون العرض المقدم منذ

 معرضا" للرفض .
 طلبت(. إن) الخاصةتحدد شروط التأهيل والتقييم الفني الخاصة بهذا المشروع بالشروط   -ل
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ي يراها مناسبة من صحة ودقة  المعلومات والوثائق المقدمة من يحق لصاحل العمل التأكد بالطريقة الت  -م
 .االستشاري

األردنيين نقابة المهندسين  و ارة األشغال العامة و اإلسكان و االلت ام بالتعليمات الصادرة عن االستشاريعلى  -ن 
 والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وخ فها . اإلنشائية باألعمالبما يتعلق 

المشرف وفقا" لما ورد في  المواد   أوتكون المسؤولية المدنية والقانونية للمهندس المصمم و/  -ص
 ابغض النظر عن ما يرد في هذ 1976( لسنة 43رقم) األردني( من القانون المدني 790( )789( )788)

 الخصوص .بهذا العقد  
ن من قبل نقابة المهندسي العقدموضوع  عو الخاصة بالمشر يقوم بتصديق جمي  المخططات  أنعلى االستشاري  -ع

 النقابية المترتبة على هذا المشروع.  وان يقدم لصاحل العمل ما يثبت قيامذ بدف  الرسوم األردنيين
 : لممنوعةالدفعات ا -ف

( بأنذ لم يقم بدف  أو يعد بدف  أي من " 6وتعهد للفريق األول في الملحق رقم ) االستشاريلقد صرح  -1
 ستشارياالالممنوعة " سواء مباشرًة أو بالواسطة   وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل الدفعات 

هم و ممثليأو نيابًة عنذ أو من قبل استشارييذ من الباطن أو نيابًة عنهم أو أي من موظفيهم أو وك ئهم أ
نظر عما إذا كان إلى الفريق األول   ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي "موظف" بغض ال

د أو يتصرف بصفة رسمية أم ال   وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العق
لعقد أو أو المفاوضات التي تجري إلبرام ا االستشاريعملية المناقصة / الم اودة نفسها أو اإلحالة على 

 من أجل تنفيذه فعً .
سواًء  وم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعاتبأن ال يق االستشاريكما ويتعهد 

ن نفسذ أو استشارييذ من الباطن أو أي م االستشاريمباشرًة أو بالواسطة وسواًء أكان ذلك من قبل 
يده أو موظفيهم أو وك ئهم أو ممثليهم إلى أي "موظف" فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمد

 . تنفيذه
( أن يتخذ أيًا من 1ف/يحق للفريق األول في حال حدوث أي مخالفة أو إخ ل بأحكام الفقرة ) - 2

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

العقد مبلغًا يساوي   )ضعفي( مبلغ الدفعات بموجل هذا  ل ستشاريأن يخصم من المبالغ المستحقة  -ل
 الممنوعة.

بأن يدف  إلى الفريق األول وعلى الفور مبلغققًا يساوي )ضعفي( مبلغ الدفعات  االستشاريأن يطالل  -ج
ل رية لمثبموجل هذا البند بموافقتذ غير القابلة للنقض على االستجابة الفو  االستشاريالممنوعة ويقر 
لفريق ل( أدناه   يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق 4ف/راعاة الفقرة )م  م هذه المطالبة

 ( لن يتجاو  )ضعفي( مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة.2ف/األول تقاضيها بموجل هذه الفقرة )
على أن يضمن جمي  االتفاقيات التي يبرمها م  االستشاريين من الباطن أو  االستشارييوافق  - 3

)  ( أع ه2ف/( و)1ف/  فيما يخص هذا العقد موادًا مماثلة لتلك الواردة في الفقرات )المجه ين 
 على أن ال تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما (   شريطة أن تنص هذه

ن شارييالمواد صراحة على حق الفريق األول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤالء االست
أن ي ود الفريق األول على الفور بنسخ كاملة  االستشاريمن الباطن أو المجه ين. كما يتعهد 

 ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمجرد التوقي  عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد.
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ت ال يجو  ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أع ه يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعا -4
يها في الممنوعة إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها   وأن حقوق الفريق األول المنصوص عل

 أو أي االستشاريالمادة  أع ه  هي باإلضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتل للفريق األول تجاه 
 طرف آخر بموجل القوانين واألنظمة النافذة في المملكة.

 بجمي  فقراتها ساريًا ويتم العمل بذ حتى بعد إنهاء هذا العقد. يبقى نص المادة أع ه -5
 -:الخرى الدفعات  -س 

( المرفق بهقذا العققد بجميق  " القدفعات األخقرى" والتقي دفعهقا أو تقم 5في الملحق رقم) االستشاريلقد صرح  -1
ا لقدفعات األخقرى وسقببهتققديم وصقفًا مفصقً  لهقذه ا االستشارياالتفاق على دفعها إلى " ايخرين "  وعلى 

سقققواء تقققم دفعهقققا أو كانقققت سقققتدف  بشقققكل مباشقققر أو غيقققر مباشقققر مقققن قبلقققذ أو نيابقققة عنقققذ   أو مقققن قبقققل 
استشقققارييذ مقققن البقققاطن أو نيابقققة عقققنهم أو أي مقققن مقققوظفيهم أو وك ئهقققم أو ممثلقققيهم   وذلقققك فيمقققا يتعلقققق 

على  لمناقصة / الم اودة نفسها أو اإلحالةبالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية ا
 أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعً . االستشاري
بأن يققدم تصقريحًا خطيقًا إلقى الفريقق األول علقى الفقور عقن وجقود أي دفعقات أخقرى  االستشاريكما يتعهد 

ات األخققرى وذلققك بتققاريخ قيامققذ بالققدف  أو بمققا فققي ذلققك علققى سققبيل المثققال وصققفًا مفصققً  لسققبل هققذه الققدفع
 0 تاريخ إل امذ بالدف  أيهما يحدث

( من هذه المادة أن يتخذ أيقًا 1س/يحق للفريق األول في حال حدوث أي مخالفة أو إخ ل بأحكام الفقرة ) -2
 من اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريتذ واختياره:

 أ( من العقد./12ة نصوص المادة )أن ينهي هذا العقد م  مراعا  -أ
بموجقل هقذا العققد مبلغقًا يسقاوي )ضقعفي( مبلقغ القدفعات  ل ستشقاريأن يخصم من المبالغ المسقتحقة  -ل

 الممنوعة.
) ضقعفي( مبلقغ القدفعات  اويفريق األول وعلقى الفقور مبلغقًا يسقبأن يدف  إلى ال االستشاريأن يطالل  -ج

ل البند بموافقتقذ غيقر القابلقة للقنقض علقى االسقتجابة الفوريقة لمثقاألخرى ويقر االستشاري بموجل هذا 
ق ( أدنقاه   يصقرح الفريققان بقأن مجمقوع المبقالغ التقي يحقق للفريق4س/هذه المطالبة.م  مراعاة الفققرة )

 ( لن يتجاو  ) ضعفي( مجموع مبالغ الدفعات األخرى.2س/األول تقاضيها بموجل هذه الفقرة )
لى أن يضمن جمي  االتفاقيات التي يبرمهقا مق  االستشقاريين مقن البقاطن أو المجهق ين ع االستشارييوافق   -3

( أعق ه  )علقى أن ال تققل 2س/( و)1س/  فيما يخص هقذا العققد مقوادًا مماثلقة لتلقك القواردة فقي الفققرات )
لقى هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشقار إليهمقا (   شقريطة أن تقنص هقذه المقواد صقراحة ع

حققققق الفريققققق األول بتنفيققققذ أحكققققام هققققذه المققققواد مباشققققرة بحققققق أي مققققن هققققؤالء االستشققققاريين مققققن البققققاطن أو 
أن يقق ود الفريققق األول علققى الفققور بنسققخ كاملققة ومطابقققة ألصققل هققذه  االستشققاريالمجهقق ين . كمققا يتعهققد 

 االتفاقيات بمجقرد التوقي  عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد.
يجققو  ألي شققخص أن يتققذرع بققأن نققص المققادة أعقق ه يضققفي صققفة المشققروعية علققى أي مققن الققدفعات  ال -4

دة األخرى إذا كانت القوانين واألنظمة النافذة تمنعها   وأن حققوق الفريقق األول المنصقوص عليهقا فقي المقا
رف آخققر أو أي طقق االستشققاريأعقق ه هققي باإلضققافة إلققى أي حقققوق أخققرى قققد تترتققل للفريققق األول تجققاه 

 بموجل القوانين واألنظمة النافذة في المملكة.
 يبقى نص المادة أع ه بجمي  فقراتها ساريًا ويتم العمل بذ حتى بعد إنهاء هذا العقد. -5
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 :  المخالصة إقرار -( 23) المادة

كشف  نأيثبت فيذ  مخالصة إقراريعطي صاحل العمل  أنحال تقديمذ لكشف الدفعة النهائية  االستشاريعلى 
يسري  ال أن الدفعة النهائية يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجمي  المبالغ المستحقة لذ بموجل العقد   ويشترط

 للمبالغ المستحقة لذ بموجل هذه الدفعة . االستشاريبعد قبض  إال المخالصة إقرارمفعول 
 

 : اإلشعارات -( 24) المادة
 إلى ابإب غه االستشاريوتلك التي يقوم  االستشاري إلىها صاحل العمل والمقراس ت التي يصدر  اإلشعاراتتبلغ 

 أو لدى المكتل الرئيسي لكل فريق منهما   بإيداعها أوبالبريد المسجل  إماالعقد  ألحكامصاحل العمل وفقا 
 أي عنوان آخر يعينذ كل فريق لهقذه الغاية ويتم تحديده تاليا إلى بإرسالها

 ...............................................................ل العمققل : ........................عنوان صاح           
 

............................................................................................................. 
  

 ...........................................................................: ............... االستشاريعنوان           
 

............................................................................................................. 
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 أ (/1ملحق رقم ) 
 زهاإلنجا المحددةالجدول الزمني لمراحل الدراسات والمدد 

 
 المرحلة البيــــــــــــــــــــــان يوم تقويمي

 رحلةالمالمطلوب في  إنجازبالعمل ولغاية  المباشرةتبدأ من تاريخ أمر  - ( يوما  60)
 .الولى

 الولى

 الولى من قبل صاحب العمل. المرحلة أعمالمراجعة وتقييم  - ( يوما  25)
 ( يوما  60)
 
 

 الولى المرحلة أعمالعلى  الخطيةالعمل  تبدأ من تاريخ موافقة صاحب
 الولى المرحلةالتعديالت التي يطلبها صاحب العمل على  إجراءوتشمل 

 .(Draft-Final)وتقديم نسختين من مسودة الوثائق النهائية 

 الثانية
 

 مراجعة مسودة الوثائق النهائية من قبل صاحب العمل. -ب ( يوما  25)
 الخامسة ثائق العطاء وبالنسخ المطلوبةتقديم كافة و  ( يوما  10)
 الخالصة الستشاري. امدة عمل  - ( يوما  130)
  مدة المراجعة لصاحب العمل. - ( يوما  50)
  مراجعات صاحب العمل. شاملةمدة العقد  - ( يوما  180)

 
تبر بعد لتي يعالمختلفة وا يجب على صاحب العمل تحديد المدة التي سيقوم خاللها بمراجعة أعمال المراحل -مالحظة : 

 لها .خال  لصاحب العم بلغ االستشاري بمالحظاتانقضائها أن أعمال هذه المراحل موافق عليها إذا لم ي  
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 / ب ( 1ملحق رقم ) 
 
 بدالت التعاب  -أ

 تدفع بدالت أتعاب التصاميم و تحضير وثائق العطاء وفقا  لما يلي :
 

لبنك افقة ام المناقص المحال عليه العطاء بتقديم المطلوب منه بعد مو قيا (% من قيمة العطاء بعد70) .1
فات المواصعلى المقترحات والمخططات الولية والمخططات التفصيلية ووثائق العطاء وجداول الكميات و 

 .الموضوعة بحيث تكون جاهزة لطرح العطاء

م ور عشرة أشهر على تسليتنفيذ المشروع المقترح أو بعد مر  % من قيمة العطاء تدفع بعد(30) .2
 التصاميم ووثائق العطاء كاملة أيهما اسبق.

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

 -التالية : باإلجراءات االستشاريشريطة قيام  دينار ، ألفعن خمسين 
 . والجامعةدفع رسوم الطوابع  -1
 . الداءديم كفالة حسن تق  -2
 . الهأع(2، 1المنصوص عليها في البنود ) اإلجراءاتتوقيع العقد الخاص بالمشروع بعد استكمال   -3
 تقديم طلب السلفة .  -4
 تقديم كفالة السلفة حسب نموذج الكفالة المرفق .  -5

 

   -على النحو التالي : االستشارييتم استرداد السلفة من  -ج
وفـي حـال عـدم الـتمكن مـن  االستشـاري , التـي يقـدمها سـاط متسـاوية مـن دفعـات المراحـل علـى أقتسدد السـلفة   

 السلفة لي سبب كان قبل انتهاء مدة العطاء ،  فيتم استردادها من كفالة السلفة. قيمةاسترداد 
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 نموذج كفالة السلفة 
 
 ………………………………………………….............……………………………………السادة :  إلى
 
 ……………………...............…………………………………: االستشاريبأن مصرفنا يكفل  أعالمكمرنا يس
 

……….………………………………………………………………...........…………………………… 
 …………………………………................………فقط  أردنيابمبــلغ:  )                              ( دينارا  

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

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

 …………………………………………….............……………………………………الخاص بمشروع : 
 بسداد السلفة حسب شروط العطاء . االستشاريلتأمين قيام 

 

لنظر الك بصرف طلب خطي منكم ، وذ أولالرصيد المستحق منه عند  أو أعالهور وأننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذك
 .االستشاريتحفظ يبديه  أوعن أي اعتراض 

 

دها تم تمديدفعات السلفة ، وي لقساط االستشاريوتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد 
 تلقائيا  لحين سداد السلفة بالكامل .

 
 

 ….………....................…………توقيـع الكفيل/ مصرف:                                                      
 ….………....................…………المفوض :                                                  
 …………...............................……التاريخ :                                                 
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 (2رقم ) العقدملحق 
 مراحل الدراسات والتصميم  أثناء االستشاريواجبات  أ.

 

 فيها ب المتعلقة الهندسيةيقوم بإعداد الدراسات والتصاميم وتقديم الخدمات  أن االستشارييتعين على  : أوال -1
 : التاليجمي  المراحل على النحو 

طلوبة بما المذلك نوع المخططات والدراسات  فيبما  االستشاريالمتطلبات وواجبات تحديد على صاحب العمل ) 
 (  يتناسب مع نوع و طبيعة المشروع
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 مسؤوليات لجنة التدقيق:  -ثانيا  
في حال تعيين لجنة لتدقيق كافقة مراحقل الدراسقات والتصقاميم باالشقتراك مق  منقدول المالقك تنحصقر مهقام اللجنقة  

 بما يلي:
 اقشة المتطلبات األساسية للمشروع م  الجهة المعنية صاحبة الع قة وتحديد المعطيات الرئيسية .من -1
 االتفاق م  المستشار المصمم على التوجهات العامة المحددة ألسس التصميم وحسل طبيعة المشروع. -2
 .التصميم و الدراسات المختلفة حل امتابعة المستشار المصمم خ ل مر  -3
 .المرحلة التي تليها  إلىالمراحل المختلفة ل نتقال يل باعتماد التنس -4
 مناقشة تقرير الكلفة التقديرية األولية. -5

 
 : ةمالحظ

 عنقداألتعال المترتبة على اشتراك مهندسين ممثلين عقن المكاتقل االستشقارية ضقمن لجنقة التقدقيق  تحديد بدالتيتم 
 . تشكيلها و تصرف من مخصصات المشروع
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 (3رقم ) العقدملحق 
  الداءنموذج كفالة حسن 

 السادة : إلى
 

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

 ...............................................…………………....... االستشاريقد كفل بكفالة مالية ، 
 

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

 
الخاصة  ط العقدبتقديم الخدمات الهندسية للتصميم ووفقا لشرو  االستشاريلضمان التزام  الداءوذلك مقابل كفالة حسن 

 . أعالهبالعطاء 
 

ننا ن عبغض النظر و أي شرط آخر،  أوتحفظ  أو إنذارطلب من قبلكم بال  أولندفع لكم المبلغ المذكور لدى  أننتعهد  وا 
 . االستشاريأي معارضة من جانب 

 
  -ا" :وتحدد  مبدئي)                        ( ولمدة  إصدارهارية المفعول من تاريخ وتبقى هذه الكفالة سا

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

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

 .......توقيع الكفيل/مصرف : ....................
 المفوض بالتوقيــع : ...........................
 بحضــور وشهادة : ...........................

 التـــــــاريخ : ...........................
 

 
 
 
 
 
 



 30 من 25 صفحة
 

 ( 4رقم )  العقد ملحق
 الخرىخالصة بدالت أتعاب إعداد التصاميم والمخططات وجميع وثائق العطاء  -أ

 اإلجمالي المبلغ سعر الوحدة الكمية الوحدة صفالو  الرقم
 دينار فلس دينار فلس

 : بالمقطوع -1
عقققققداد توالمخططقققققاالتصقققققاميم  إعقققققداد أتعقققققالبقققققدالت  وثقققققائق  وا 
 المبيعات العامة على لضريبةلشامً   المطلوبة لألعمالالعطاء 

   --- -- مقطوع مقطوع

    0بيعات شامً  ضريبة الم اإلجماليةقيمة العطاء  -2
 المجموع رقما  )                                  ( دينار 

 را........ دينالمجموع كتابة ...................................................................................
 .............................................................................................. :اسم االستشاري  

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

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

 ......البريد االلكتروني :  ...............................    ص . ب : .................................
 ختم و توقيع المكتب الهندسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 من 26 صفحة
 

 (5ق العقد رقم)ملح

خرىلاقرار متعلق بالدفعات إ   
 

 
 ………………………………………………………………ناهدأ ر أنا الموقع إمضائي وخاتمي فيقأ

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

…………………………………………………………………………………………….……… 
م أحكا( وعمال  ب1ة  )عــيلهندسا تلخدماعقد ال  روط العامةشلا نم( س-22) مقر ة داما قد اطلعنا على ما ورد تحت الننأ

 باتعأو أ ترااشستالاب أتعا أو تالو لعمميع ابج فيهر ل نقوصال حسب موقعلنا من قب ا  عوقم فق إقرارا  نر ة مادلاهذه 
" نخريآلاى " لإ عهادف على قافتال ا أو اهعفد وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم ةير المباشر أو غيرها المباشرة وغء الكلو ا

ر غي أور شمبا لشكبفع دست كانتأو  فعها تم دء  او س هادفعت وسبب منولرى خعات الالدفمفصال  لهذه  ا  فا  وصيط فقونر 
و أوكالئهم  أو أي من موظفيهم أو يابة  عنهماريين من الباطن أو نتشاسبل ق نم عنا أو بة  يان أوا لنبن قمر شابم
أو  اهسفنلمزاودة ا/  صةاقلمنا عملية د أوبتنفيذ هذا العق ةصاض الخو ر عيم الدقتى لإدعوة لعلق باتا يميف كلهم، وذيلثمم
 .فعال  ه ذفيأجل تنن م أود عقالم ابر إلي ر جتتي ات الوضاالمف أو اريشستحالة على االاإل
ال ثملا ليبعلى سي ذلك ما فب تاعفد أي دو جو  نلى الفريق الول على الفور عيا  إتصريحا  خطونتعهد بأن نقدم  كما

 اميق ىلق عونواف ام كال  ث أو دحيما أيه لدفعا باإلزامن خيار ت بالدفع أو ناامقي خيك بتار وذل وصفا  مفصال  لسبب هذه الدفعات
أحكام ب انلل من قبال خإ وأاله حال حدوث أي مخالفة عار إليها أمشلا  ةداملا تحت ةنيبملاجراءات اإل ذخاتبال وال  يقالفر 
 تنفيذ كل ما ورد في هذه المادة.ب زملتنو  ها( من 1س//22دة ) املا

 
 ا  فــــي            /        /ير حر ت يه نوقعلعو 
 
 ............................……………………………………………شـــاري:الستا مـــــسا
 
 ………………………….................……………………………قيــــع: المفوض بالتو  مسا
 
 ......…………………………………………………………………توقيـــع: لاب ضو فيع المقو ت
 
 ………...................................................................ـــم: ــــاتــــــخلا

 
 و أتعاب أه بدفع أي عموالت محال عدم قيا فعات الخرى وفيلدبالق تعلما ارقر إلام قديت ير اشتسالاى لع

ال  مـنوكـل رار المقـدم منـه ، قـإلفـي ا كلـذيذكر  أن هيلع( س-22دة )امالب ةددحملاور ملمن ا أو أي
 ض.ر لععن ا صلفمن قمغلظرف  في رارقع اإلضو  رياشتى االسوعل ه ،رضع فضير س رذا اإلقراه دميق

 
 



 30 من 27 صفحة
 

 ( 6)العقد رقم ق حمل
الممنوعة دفعاتلبا قرار متعلقإ  

 
 

 ………………………………………………………………ناهدأع إمضائي وخاتمي في قر أنا المو قأ
 
…………………………………………………………………………………………….……… 
 ………………………………………………………ه نادفي أ انمتخاو  نار نحن الموقعين إمضاءاتقن
 
…………………………………………………………………………………………….……… 

 
 ههذ أحكامب ال  معو  ،(1ف( من الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية )ع/22ة )دامت الحد تر و ا على م ناا قد اطلعننأ
 ابعتأ وأموالت نت عكا ء  او س لغبامبدفع أي  قمن لمبأننا فيه قرار موقعا  من قبلنا حسب الصول ، نقر إنرفق  ةداملا

م نقم مادية  ول قديم أي شيء ذو قيمة  لم نقم بتو  شرمبا ريأو غر شمبال شكب ء  اسو ها ير ء أو غاب وكالأتعأو ت رااشتاس
 نظرالض بغأو  ، اسطةسواء  مباشرة  أو بالو  ءاالشي ذههثل مم يدتق أولغ ابماله ذثل هم عفدل اتدبإعطاء وعود أو تعه

ظفيهم أو مو ن ي مأ وأ مهنع ة  ابنيو أ طنباالن منا يير اشتاس ن قبلم وا أعن ة  يابنو أ ان قبلنتم مقد ك لذن كاا ذعما إ
 ناذا كإ النظر عمابغض موظف" " يصر أح الال لاثملا ليلى الفريق الول، ويشمل ذلك على سبوكالئهم أو ممثليهم إ

 ةيعمل د أوعقلا اهذذ يتنفبة صاخروض الالع ديمتق ىإلة عو ديتعلق بالا يمف ، وذلكال  تصرف بصفة  رسمية  أمي
 .ال  عذه فل تنفيالمفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أج ستشاري أوالا على ةلاحإلا وأ هافسن دةاو مز الة/صناقملا

 
 أكاناء  سو و ة طسواالب ومباشرة  أ اء  سو دفعات ه العات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذفد يم أيبأن ال نقوم بتقدونتعهد  امك
علق يت وظف" فيمام إلى أي "مأو ممثليهم ئهوكال  وهم أفيظمو  من يا  أ وأ اطنالبمن  انييشار ل استقب من أو قبلنا من كلذ

 .  فيذهنأو ت هديدمتو أبتعديل هذا العقد أو تجديده 
 

 /        / يرا  فــــي           ر تح عنوق يهوعل
 ............................……………………………………………ـــاري:تشساالـــــم سا
 ..…………….................………………………………………: ـعــيـبالتوقض م المفو سا
 ......…………………………………………………………………قيـــع: و قيع المفوض بالتو ت
 ………..................................................................: مـــــــــخاتــــلا

 
ي تعاب أو أأ أوالت و مأي عع فبد مهياق دمعل حا وفيعة و نمملت الدفعابا قلتعلماقرار إلا مالستشاري تقديا ىلع * 

 رإلقراا اذهدم قي وكل من ال ، نهم ملمقدا رار اإلق يفف( عليه أن يذكر ذلك /22المادة )بمن المور المحددة 
 ض.العر عن ل صفمنق غلمر في ظرف راقاإلي وضع تشار يرفض عرضه ، وعلى االسس

 



 30 من 28 صفحة

 

 العطاءات الحكومية المحالة   -(    1جدول رقم ) 
 عليه كما هو مبين أدناه : هذا العطاء تعبئة حجم التزام المكتب عن العطاءات الحكومية المحالةب ينالمشارك االستشاريينيطلب من جميع 

 
تاريخ إنجاز 

العمل 
 المتوقع

 
مدة العطاء 
 الصلية

 
تاريخ 
 المباشرة

 
 أسم صاحب العمل

 
 نسبة حجم االلتزام الحالي بالدينار

 
 رقم وأسم العطاء

 
 الرقم

نسبة اإلنجاز     
 لتاريخه

   تصميم إشراف هماكلي

          

          

          

          

          

          

          

          

 مالحظات:
 بالكامل مسئوليتهاأتحمل يقة و أشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودق                          كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضا  للرفض      -
  .أخرىفحات إذا كان النموذج ال يكفي ، يمكن إرفاق ص  -

 المفوض بالتوقيع : أسم                                
 التوقيــــع والخاتم :                                                      



 30 من 29 صفحة

 

 الوضع المؤسسي   -(    2جدول رقم ) 
 الشركاء الذين التحقوا أو تركوا بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناه والمتعلق بالوض  المؤسسي م  بيان أسماء ينالمشارك الستشاريينايطلل من جمي  

 المكتل
أسماء الشركاء الذين التحقوا  تاريخ االلتحاق

 بالشركة أو بالمكتب
أو أسماء الشركاء الذين تركوا الشركة  تاريخ الترك أسباب الترك

 المكتب
 الرقم أسماء الشركاء بتاريخ آخر تعديل

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 -مالحظات :
  .بالكامل  مسئوليتها اشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل                 ترفق شهادات السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للشركاء الجدد . -1
 أسم المفوض بالتوقيع :      ترفق شهادة من نقابة المهندسين ووزارة الصناعة والتجارة بأسماء الشركاء عند التأهيل  -2

 التوقيـــع والخاتم :                وبأسماء الشركاء حاليا  . 
 .كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضا  للرفض   -3



 30 من 30 صفحة

 

 رؤساء االختصاص ومساعديهم   -(    3جدول رقم ) 
 بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناه والمتعلق  برؤساء االختصاص ومساعديهم الحاليـين والذين تركوا العمل وبيان التعديالت التي ينالمشارك االستشاريينيطلب من جميع 

 جرت عليهم منذ آخر تأهيل خاص بكل منهم
 

تاريخ الترك إذا  تركأسباب ال
 تغير أي منهما

 أسم رئيس االختصاص والمساعد
 بتاريخ آخر تعديل

أسم رئيس االختصاص والمساعد  تاريخ االلتحاق
 الحالي

 الرقم االختصاص

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 -مالحظات :
 بالكامل  مسئوليتهاة ودقيقة وأتحمل أشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيح                              للكوادر الجديدة بعد آخر تأهيل.ترفق شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخبرة   -1
  ترفق شهادة من نقابة المهندسين باالختصاصات وأسماء المهندسين . -2

 قيع :أسم المفوض بالتو 
  كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضا  للرفض .  -3

   التوقيـع والخاتــم  :


