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 ىندسيةعقد خدمات نموذج اتفاقية 
عداد وثائق عطاء التنفيذ   إعداد الدراسات والتصاميم وا 

 

مدطت باصاث املشاسعبعذاد وثائم عطاء الخىفُز إلوشاء بعذاد الذساظاث والخصامُم و مشروع :    
 

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

 
 بين  ..............سنة  ..............من شير  .............الموافق.........................في ىذا اليوم  االتفاقية هىذ تحرر 
 

 عمى اعتباره الفريق األول ................................................................................. صاحب العمل :
 

 ..............................................................................................   :ويمثمو 
 
 

 عمى اعتباره الفريق الثاني ................................................................................. : واالستشاري
 

 .............................................................................................. -ويمثمو :

 
 
عدادمن دراسات وتصاميم  فنيةلما كان الفريق األول راغبًا في الحصول عمى خدمات     أعاله لممشروع  عطاء التنفيذ وثائق وا 

 -، فقد تم االتفاق بين الفريقين عمى ما يمي : إليوكان قد قبل بعرض الفريق الثاني المقدم  ، ولما
 
الموحـد لممشـاري   المقاولـة ىذا العقد نفس المعاني الواردة فـي دفتـر عقـدفي  الواردة لمكممات و التعابير يكون -2

فــي  الــواردةالتعــاري   إلــى باإلضــافة واإلســكان العامــة األشــلالالصــادر عــن وزارة ( 1020اإلنشــائية فيــد   
 تعتمد التعـاري  الـواردة فـي ىـذا العقـد ، و في حال وجود اختال  العقد ايذالعامة لشروط ال( من  2   المادة

. 
، ويكـون ترتيـب  متكاممـة ةالعقد وتعتبر في مجموعيا وحد اأدناه جزءًا ال يتجزأ من ىذ المدرجةاعتبار الوثائق  -1

 -أولوية الوثائق حسب التسمسل التالي :
 اإلحالةقرار كتاب القبول متضمنًا  -أ 
  المناقصةعرض  -ب 
    .ودعوة العطاء والمالحق التي تصدر قبل التوقي  عمى  العقد  المناقصةمشتركين في التعميمات لم -ج 
 لمعقد الخاصةالشروط  -د 
 ةالمرجعي األسس -ىـ 
 العامةالشروط  -و 
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 :                             ( دينار رقمًا المقبولة قيمة العقد  -أ-3

 دينار( .........................................................................................................................................وكتابة :  

 
 :                       ( يوما  العقدمدة  -ب    

 يوماً ( .................................................................................... 
 األولوتشمل المدة الالزمة لممراجعة والتقييم من قبل الفريق  

 
نجازىاالعقد  االمطموبة منو في ىذ اليندسيةوتقديم الخدمات  بإعداديتعيد الفريق الثاني  -4 وتسميميا وفقا لمشروط  وا 

 .ات الواردة فيو والمتطمب
( في المواعيد وباألسموب المحدد لذل  في  أتعابودل بأن يدف  لمفريق الثاني قيمة العقد   ب األوليتعيد الفريق  -5

 االخدمات اليندسية المطموبة منو بموجب ىذتقديم لقـاء قيـام  الفريق الثاني ب  من ىذا العقد/ب ( 2الممحق رقم   
 .العقد 

برامو في التاريخ المذكور ىذا ، جرى توقي   أعالهوبناء عمى ما ذكر    . أعالهالعقد وا 
   

 
 الفريق الثاني     الفريق األول                   

                ياالستشار       صاحب العمل  
 .......................................................التوقي :  .................................................................التوقي :  
 

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

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

 
 ذل  :قد شيد عمى 

 
 .......................................................: التوقي   ..............................................................التوقي :

 
  ...........................................................االسم: . ..............................................................االسـم:
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 لعقد الخدمات اليندسية العامةالشروط 
 

 التعاري  ( 2 المـادة 
الاصػػطمت ت الل ليػي تي اػػ  كي ت اػا هػػ ا الانػ  الااػػ لا الانصصػي لوػػ  أ لػ م ت كاػػ  أف الكماػ ت اللػػا ل ػيي إلػػ  ك كػكف لمكماػ ت ي

 -: ألنيل ت ا  لـ ينلضا السي ؽ غيي  لؾاأل ن ص أك الفيق ء ل اؿ ال يك ت ك الكي ل ت الن لكليي ا
 . الو  ايي ياالي لي الاامكيتككاي :  الحكومــة

 لاػػ  إل االسل ػػ يمكالػػ م يلا قػػ  اػػ   ككػػ لؾ نمفػػ ءم النػػ لكليكفالانػػ  كفييػػؽ أكؿ  االفييػػؽ الا ػػ ي إليػػن اػػا هػػ :  صــاحب العمــل
ت األكؿاسػؤكلي ت الفييػؽ ك  تب الااػؿ لاا يسػي صػاتي ت أنػيل يفكضػو  صػ اوػي مأك أ امو  الان  ت يالن ا ت الول سيي اللا 

 ب لؾ نطي " .  االسل  يم إعاـعم  أف يلـ 
 لصاتيػػػػ ت ب الانػ  كيلالػػػ  اباكاػب  هػ  االسل ػ يم أعاػ ؿالػ م يايلػن صػ تب الااػؿ لال باػي  ال ػنص:  ثل صاحب العمـلمم

 .سل  يم نطي ن بو إباغ االاللا يلـ لت ي ه  لن اف قبؿ ص تب الااؿ كا  يايم 
( أك اللػػفلؼ الا ػػ ي إليػػن اػػا الانػػ  اسل ػػ ييي ػػيكي  أكت اكلػػب  هل سػػيي)اكلػػب اولػػ م ت اكلػػب أك  ػػيكن  الاكلػػب:  االستشــاري

    الان . االن ا ت الول سيي كان " لو  أل اءكفييؽ   لا كال م لا ق  اان ص تب الااؿ 
ت اػ اكؿ  الفليػيت الاكاصفػػػػػ ت ألكاعوػ ت الانططػ ت بك اػي ك ػ قؽ عطػ ء الللفيػ ال ياسػ ت تاللصػ ايـ ت  إعػ ا  : اليندسيةالخدمات 

 الان . ابو  الن صيالان  كااتنن كال يكط  اات   اا ه  هك كان " لا  كالن صي الا ايالكاي تت ال يكط 

اطػا اكػية لي ك الاامكاػ ت اللػا ي لػ ت األس سػيلطػ ؽ الاوػ ـ الاطمكبػي ك ال ياسػ ت ك الباألهػ اؼ ك الا يػ ت ك  :األسس المرجعية 
  كاضتي عف طبياي الن ا ت الول سيي الاطمكبي.

 .الان  اباكاب ه  الول سييالن ا ت إللا    ص تب الااؿ إل  االسل  يمالايض الان ـ اف :   المناقصة عرض
 ف عميوػ  قبػؿ لكقيػ  الانػ الفػؽ الفيينػ  إضػ ايياػ  أم  ػيكط  الال قصػيالنبػكؿ اليسػاا اػف صػ تب الااػؿ لاػيض  :كتاب القبول 

 .ك لؾ كان ن لنياي اإلت لي 

 .كل ب النبكؿ ان بؿ أ اء الن ا ت الول سيي الاطمكبي كان ن لمان الا ككي اا  اإلاا لاالابمغ  : المقبولة قيمة العقد
 .  الان للا يات اللا ق  لطيأ عم ي  ة أك لنص ف بسبب ا أمقياي الان  الانبكلي ب إلض اي إل   :قيمة العقد 
 .اللا يلمكه  لأكي  نطا ال فكيي الاكاانيأك  النطيي الاكااني  : الموافقــة

 / أ ( اف ه ا الان . 1ها الا ة الات  ة اا امتؽ يقـ )  :مدة العقد 
ف قبػػؿ اػػ ك اللػػ قيؽلماياااػػي  الا اػػيالانػػ  كل ػػاؿ الاػػ ة  ااكضػػكع هػػ  األعاػػ ؿ إللاػػ  ب لانػػ   الاتػػ  ةهػػا الاػػ ة  :مـــدة العمـــل 

كلػػيم بأيػػػ ـ  اللنكيايػػػي األيػػ ـكلنػػ م ب للكقيػػػت ال اسػػا كباػػػ   لا يػػ ات ابػػػيية عمػػ  اػػػ ة الانػػ  ت  أمب إلضػػ اي إلػػػ   األكؿالفييػػؽ 
 الااؿ.

 .الن ان الان  كاللا لالبي ا   ااا ه  الا ياي: ها الك  قؽ الوثائق 
ت ككػػ لؾ أم  إللاػػ   األعاػػ ؿ اكضػكع هػػ ا الانػػ يلوػ  يا أكصػػ تب الااػػؿ  يتػػ  ه اللػا ك الالػػ طؽ  كاألاػػ كف األياضػا: الموقــ  

 .ا عم  اعلب يه  ا ءان اف الاكق لص عميو  الان  لت ي يأا كف أنيل 
نػ ا ت  أكلمصػيؼ عمػ  أم أعاػ ؿ كالانصصػي  األلاػ باػا ناصػي بػ ؿ  الا ياػيالابػ لغ  أكهػا الابمػغ  : االحتياطيـةالمبالغ 

 األلا ب.م الو  اا ناصن ب ؿ كيت   بل  الفصؿ أل تأنيل لت   ب لان  
 األشخاص من غير الموظفين. اآلخرين :
الاكظػػؼ اليسػػاا أك الاسػػلن ـ أك الاا ػػؿ أك الككيػػؿ لػػ ل صػػ تب الااػػؿ أك اػػف يا مػػن صػػ تب الااػػؿ كي ػػاؿ  لػػؾ  : الموظــ 

 .الا اميف ل ل الاؤسس ت التككايي كال يك ت اللا لس هـ بو  التككاي
الااػكالت أك ألاػػ ب االسل ػ يات أك ألاػػ ب الػػككاء أك غييهػ  الاب  ػػية كغيػي الاب  ػػية كأم  ػػاء  ك هػػا اايػػ   : الـدفعات األخــرى

أك لػػـ االلفػػ ؽ عمػػ   ااوػػ  " اينػػييف" كي ػػاؿ  لػػؾ اللصػػييل عمػػ  سػػبيؿ الا ػػ ؿ ال التصػػي كصػػف ن  االسل ػػ يمقياػػي ا  يػػي  ااوػػ  
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أك لي بػين علػن ت أك  االسل  يمب كؿ اب  ي أك غيي اب  ي اف قبؿ  افصان لو م ال اا ت كسببو    سكاء لـ  ااو  أك ك لت سل ا 
اػػف قبػػؿ اسل ػػ ييين أك لي بػػين عػػلوـ أك أم اػػف اػػكظفيوـ أك ككاقوػػـ أك اا مػػيوـ ت ك لػػؾ اياػػ  يلامػػؽ ب لػػ عكة إلػػ  لنػػ يـ الاػػيكض 

أك الاف كض ت اللا لايم إلبياـ الان  اػف  االسل  يمالن صي بللفي  ه ا الان  أك عاميي الال قصي / الا اك ة لفسو  كاإلت لي عم  
 أاؿ للفي م ااان. 
ها ااي  الاب لغ سكاء ك لت عاكالت أك ألا ب اسل  يات أك ألا ب ككاء أك غييه   اات ب كؿ اب  ػي أك  : الدفعات الممنوعة

ـ هػػ م األ ػػػي ء سػػكاء اب  ػػػيةن أك غيػػي اب  ػػي أك أم  ػػػاء  ك قياػػي ا  يػػػي أك الكعػػك  أك اللاوػػػ ات لػػ ا  ا ػػؿ هػػػ م الابػػ لغ أك لنػػػ ي
ب لكاسطي كباض اللظي عا  إ ا ك ف  لؾ لـ اف قبؿ االسل  يم أك لي بين علن أك اف قبؿ اسل  ييين اػف البػ طف أك لي بػين عػلوـ أك 

 عكة أم اف اكظفيوـ كككاقوـ أك اا ميوـ كاللا ل ا  إل  أم "اكظؼ"  سػكاء لصػيؼ بصػفي يسػايي أـ ال ت ك لػؾ اياػ  يلامػؽ ب لػ
أك الاف كضػ ت اللػا  االسل  يمإل  لن يـ الايكض الن صي بللفي  ه ا الان  أك عاميي الال قصي / الا اك ة لفسو  أك اإلت لي عم  

 لايم إلبياـ الان  اف أاؿ للفي م ااان.
التككايػي كب ال ػلياؾ اػ  لالي اككلن اف اول سيف اا ميف عف الاك لب االسل ػ ييي الاؤهمػي لػ ل  اقػية الاطػ ءات  لجنة التدقيق :

الاوػي صػ تبي الااقػي يػلـ لسػايلوـ كلكمػيفوـ يسػاي ن  فاول سيف انلصيف اا ك اية األ ا ؿ الا اي ك اإلسك ف كال كب أك اك ي ع
ك لكػكف او اوػ  لػ قيؽ ال ياسػ ت ك اللصػ ايـ كك ػ قؽ ت ا ك يي األ ػا ؿ الا اػي ك اإلسػك فب لؾ باكاب كل ب يساا اف قبؿ اا ل

 كيككف اك ف االا عو  اا ابل  ك اية األ ا ؿ الا اي كاإلسك ف.اا ااي  اياتمن ت  الاط ء
ك ب للسبي لما  يي  اللا يلـ ل قينو  اا الك ايات ك الاؤسسػ ت األنػيل ايػلـ اسػلب اؿ ك اية األ ػا ؿ الا اػي ك اإلسػك ف بلمػؾ الػك اية 

 مؾ الك اية أك اف ييأم لمؾ الاؤسسي.أك الاؤسسي ت كك لؾ ك يي األ ا ؿ الا اي ك اإلسك ف بك يي ل
 

 وص  العمل في نطاق العقد  (  1   المادة
 ( اف ه م االلف قيي.2كا  هك كاي  اا الامتؽ يقـ )

 

 والقانون المعتمدان :  الملة(  3   المادة
لكػػػكف  أفبػػػن ت إال الػػن ياػػك   الالامنػػيت باػػ  اػػا  لػػؾ اايػػػ  الاياسػػات كال ػػيكط  الايبيػػػي ب لماػػيكػػكف الانػػ  ي

 الايبيػػيتػػيي الانػػ  بػػ لماليف  كا  ا اإللامي يػػي ب لماػػي الفليػػيالاكاصػػف ت كاػػ اكؿ الكايػػ ت كالانططػػ ت كاللنػػ ييي 
 .هك الاالا  ب لايبييككق  ناؼ عم  اللفسيي يككف اللص  كاإللامي يي

 -أ

علػػ  اللكقيػػ  عميػػن كيياػػ  الانػػ   االافاػػكؿ عمػػ  هػػ  الل اػػ ة األي ليػػيكاللامياػػ ت  يالنػػكاليف كااللظاػػ أتكػػ ـلسػػيم 
 .اا لطبيؽ  يكطن إليو 

 -ب

 

 الضرائب والرسوم  (  4   المادة
ايا  ينص الضياقب  الاامكيكاللاميا ت الاااكؿ بو  اا  يلااي  النكاليف كااللظا الان  أطياؼينض  
 .ناا ن ل لؾ ب لان  كي  لص إ ا إالكاليسـك 

1- 

كاللاميا ت  يقبؿ لكقي  الان  تسب النكاليف كااللظا كالا اايت  ا  يسـك طكاب  الكاي ا االسل  يمعم  
 .ب لؾ كالاااكؿ بو  الن صي

2- 

 

  األداءكفالة حسن  ( 5  المادة
ضا لي للن يان الن ا ت  األ اءين ـ لص تب الااؿ كف لي تسف  أفكقبؿ لكقي  الان   ياالت ل با  لبمان قياي االسل  يمعم  

% اف قياي الان  11بلسبي الكف ليكلككف  الان ا ة  عم  أ وي ا ي كلا ة ل ي   الل اا لن باكاب الان كقي ان بك اؿ  الول سيي
 األايلطمب  كا  ا(ت 3الكاي  اا امتؽ الان  يقـ ) الكف لياالا ة يساي "كتسب لاك ج  ا ليياؤسسي  أكص  يم عف بلؾ الانبكلي 
تسب الطمب ت سيي  اا  ميل ا ي أ وي ق بمي لملا ي  لا    االسل  يمب ايتؽ لص تب الااؿ لا ي ه  عم  تس  الكف ليلا ي  

 . االسل  يماف قبؿ  اللو قيي الان اي الان لصي اكاانلن عم عف الكف لي با   اإلاياجالااؿت كعم  ص تب الااؿ 
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  األداءمستوى    (6  المادة

الاوليي كاف يسلن ـ  الاا يسيعم  أعم  اسلكي ت  بيالاطمك أل اء كاابػ لن  كاكاظبيبب ؿ كؿ عل يي  االسل  يميملـ   -أ 
اػا ااػ ؿ انلصػ صن كنبػػػيلنت كاف ياػػمـ ص تػػب الااؿ بأسا ء كنبيات الاول سيف ال يف  األ ن ص الاؤهميف كان 
 .   الول سييسينكاكف بلن يـ الن ا ت 

الاطمكبي اام  ص تب  يال يلفؽ كال يا ل  يملاسالاولا لمك  ي الفلا  األ اءا  لتنؽ لص تب الااؿ بأف اسلكل  كا  ا
للصتيل الكض   إ ا لـ  األاي ا ي م اليييسلن ـ ككا ي  أف االسل  يمياب عم  ك ت الااؿ إباغ االسل  يم ب لؾ نطي ن 

 أف يأن  اا االعلب ي الااتظ ت اللا يكاون االسل  يمكاف ياي  للظيـ الفييؽ الا اؿ با  يلفؽ كه ا الاطمب . كعم  
 الان . ااكضكع ه  الول سيياػف يا مػػن اا كؿ ا  لن عاقي بلن يـ الن ا ت  أكص تب الااػؿ أك يطمبو  ب ألوػ  

ب لاسلكل الاطمكب ايالبي  لؾ لنصييا"اف ا لبن ت كيتػؽ لص تػب الااػؿ  الفلييعف لن يـ الن ا ت  االسل  يملنمؼ  إ ا -ب 
 اإلاياءاتت كللـ  االسل  يم إل ايت ك لؾ با   األنط ءلااا اللنصيي كلصتيل الكفيمي ب اإلاياءاتالن    الت لياػا هػػ م 

 .الان  ا( اف ه 12)  لما  ةكان  
 

 المطموبة سريـان العقد ، المباشـرة ، تمديـد مدة العمل،  التأخـر في  تقديم الخدمات-(7المادة  
 .الفيينيف لان  با  لكقيان اف قبؿا ايسيم افاكؿ ه  :سريان مفعول العقد  -أ 

 

ت كيلـ  لؾ با  لسميـ  االسل  يم إل باكاب كل ب نطا يكاون ص تب الااؿ  الاب  يةيت   ل ييخ  : المباشرةتاريخ  -ب 
اف اب  ية الااؿت كيلـ ل بيت  لؾ اا اتضي يساا ابيف اين ا ه يي  االسل  يماف الاكق  لاكف  أا اء أكالاكق  
ك  اف يفكضن نطي " أكالاتضي اف قبؿ كؿ اف ص تب الااؿ كا ت ت كيكق   إف أنيلعكاقؽ  كأمالاكق  

 .االسل  يم
 

                                    تمديد مدة العمل :                                         -ج 

 أماؿ عا ة اللكع كالن ي ال م يبيي لا ي   كك لت لمؾ الن ا ت اف إض ايي هل سييقػ ـ ص تب الااؿ بطمب ن ا ت  إ ا .1
ي يم الت لي ا   أفا ت ظيكؼ ط يقي لؤ ي عم  سيي الااؿت اام  ص تب الااؿ  أك ايتمي اف اياتؿ الا يكع

 . األاكياف اياتؿ الااؿ  با  يلل سب ا  ه م  يايتم أم ا ة للياي للا ي  الان ا   ا ة لك  االسل  يم
( التن ت ا لن 16اا الا  ة ) إلينالاياتؿ الا  ي اف الانيية اا ا اكؿ  أطكؿاسلايؽ ص تب الااؿ اليات ايااان  إ ا .2

او انت كعم  ص تب الااػؿ  أ اءاا  االسل  يميلـ لا ي  ا ة الااؿ لبا  ل لؾ  اياػػ  عػ ا اػ  هك  ل اـ عف لنمؼ 
ناؼ  لؾ ينـك ص تب الااؿ بل ءا" عم  بك  االسل  يمب كؿ ياك  ب لضيي عم   الاياااياياع ة ع ـ  لا ي  اليات 

 لا ي ت اللاكيض . الاياااي ك لؾاياء لا ي  الية  ب السل  يمب ياسي الضيي ال م لتؽ  االسل  يممب ط
 

      التأخيـــر : -د 
الان  ضاف ا ة الااؿ  ااا ه  الاطمكبيك اؿ الن ا ت الول سيي  بإلا ـالل اا لن  بللفي  االسل  يملـ ينـ  إ ا  .1

ينـك ب ا  غيااي ان ايه    أف االسل  يمعم   ا فكك  قؽ الاط ء ت  الات  ة ب لان  ت كلأني عف لسميـ الانطط ت
لص تب الااؿ سكاء لتؽ بن ضيي   ي ابيي كيالبي ه ا الابمغ اسلتن ن عف كؿ يـك لأنيي غي  يل ي اي لا( 75 )

 أك االسل  يميتسـ ه ا الابمغ اف اسلتن ق ت  أفكيتػؽ لص تب الااؿ  تلـ يمتؽ أكا  م اف اياء اللأنيي 
ك اؿ الان  كاللأنيي الت صؿ عمين ليالبي اااكع ا ة الااؿ  الاياايقياي . كألغياض لت ي  اتلا الن أككف للن 

 .كليم لكؿ ايتمن عم  ت م 

 .الانبكلي  %( اف قياي الان 15) األعم سنؼ ت م  لمايااييت    .2
 

  االستشاريواجبات  (8  المادة
ك الاا   الان  ا( الاياؽ بو 2) الات  ة اا الامتؽ يقـ الاياايي األسمميو  اا الكااب ت الالصكص ع بأ اء االسل  يمينـك 

 . اف قبؿ ص تب الااؿ
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 الفرعيةالتنازل والعقود  (9  المادة
اسل  يم ايعا الني ـ بأم ا ء الن ا  أم  إل ياو   أف أكالان  لمايي  ايلل  ؿ عف أم ا ء اف ه  أف لاسل  يمال يتؽ  -أ 

( 12الا  ة) ألتك ـ تي ؿ أم لصيؼ اف ه ا النبيؿ كان ن الان   إلا ءكيتؽ لص تب الااؿ    قؽ الان ك لـ للص عم   لؾ 
 .الان  ااف ه 

اف ص تب الااؿ عم  قي ـ أم اسل  يم ايعا بأم  اسبني اكاانيالتصكؿ عم   االسل  يمكاا ااي  الت الت عم   -ب 
 اسل  يم ايعا انليح اف تيث اؤهالن كنبيالن ككف ءلن مأين ـ لص تب الااؿ الاامكا ت الاطمكبي عف  أفعمين ك عاؿ 

 االسل  يمالفيعا كيككف  االسل  يمبيلن كبيف  يبـيت كاف ينػػ ـ ك لؾ عن  اللكميؼ الفيعا ال م إللا   ا ؿ ه ا الااؿ
 أكيعا الف االسل  يملنصيي يلاـ عف عاػؿ  أكنطأ  أمت كعف عف ااي  الن ا ت الول سيي ك امي اسؤكليياسؤكال" 

 اسلن اين  .
 

  تحريات استطالع الموق  (20  المادة
بان  اسلنؿ بيف ص تب الااؿ السلطاع الاكق  ا  لـ للص ال يكط الن صي عم  ناؼ  لؾ يلـ اللا ق  ا  اسل  يم  -أ 

 :  تسب ال يكط الل ليي اسلطاع الاكق كاسل  يم 
 ك امي .  يككف اسل  يم الليبي اسؤكال" عف أ اء او ان اسؤكليي - 1
لككف اواي االسل  يم )الفييؽ ال  لا اا ه ا الان ( كض  كصؼ  الااؿ الاطمكب لملتيي ت كاالسلطاع)ا  اياع ة  - 2

أتك ـ كك  اسلطاع الاكق   الاالا (  كا  ينـك االسل  يم أيض  باياقبي عامي ت اللتيم أ ل ء إاياءاه  كلنييـ  
 الااؿ .لص تب  اسلطاع الاكق لنييي اسل  يم 

أا  إ ا لصػت ال يكط الن صي عم  اسؤكليي االسل  يم عف  ياس ت كلتيي ت الليبي عل ه  عمػ  االسل  يم ان  اكااني  -ب 
 .اسلطاع الاكق  الفييؽ األكؿ الاسبني قبؿ اللا ق  ا  اسل  يم 

 

 اإلضافية واألعمالالتلييرات  (22  المادة
لن يـ ن ا ت  أكان ايه   أكلكعو   أك الول سيييام ضيكيي " اا بيل اج الن ا ت لا يؿ ي أم طمب إاياءيتؽ لص تب الااؿ  -أ 

 ياالض اي لألعا ؿ األلا بكلت   ب الت  ت  الان  اعم  سيي ف ه  اإلض ا ت أكت كال لؤ ي ه م اللايييات  إض ايي هل سيي
اللل سب ا  طبياي  للسبي ك بيف الفيينيف ب ب اللف ؽ  عا  كي  اا الان كك لؾ الا ة ال اليي الا اي عف  ي  ة قياي الااؿ الل لاي
كاا الت لي  ت  فلسبي ال ي  ة أك اللنص اوا  بمات  الانلمفيكالاياتؿ  لألعا ؿاا الان   الات  ة كاأللا ب اإلض ايي األعا ؿ

ن يـ ن ا ت لنلمؼ عف اف اللكع ال م يلطمب ل ياالض اي كاألعا ؿاا ه م اللايييات  الا اكلي األعا ؿاللا لككف طبياي 
الاليلب عم   األلا بعم  ب ؿ  كاالسل  يمالان ت افا ا ؿ ه م الت لي يلـ االلف ؽ بيف ص تب الااؿ  المؾ الا اكلي اا ه 

 كالا ة ال اليي الا اي. ياالض اي كاألعا ؿلمؾ اللايييات 
 

ك ل بيت ب ؿ  ؿقبؿ ص تب الاا فن الالنطا   لؾ با  ص كي األايك  الاطمكبي تت  يااللابإاياء    يملـ االسل  ميك  -ب
  االلف ؽ عم  ب الت األلا ب ب ل كؿ اللو قا . كلتيفألا ب اؤقت لاسل  يم عف ه م اللا يات 

 

 : االستشاري التقصير من جانب -( 21  المادة
 لت الت الل ليي:        اف االان  أم  اللفي  ه  أ ل ءتصؿ  إ اعامن  أ اءانصيا" اا االسل  يم يالبي  -/أ( 12)   

 . الاطمكبيالااؿ كالكااب ت كلن يـ الن ا ت  إلا  لأنيي غيي ابيي اا  أم - 1
 او ان . أ اءاا  أهاؿ أك الول سيي الاولياا يسي  كأعياؼ أصكؿك ق ـ عاا باسلكل ال يلل سب  - 2
 الان . ا(  اف ه 6ب لا  ة )  ةالات اف اسلن اين الا اميف ان لف  ب لؾ اللاميا ت  أملنمؼ عف لاييي  - 3
 ب كف اكااني ص تب الااؿ. إلين الاكككليا ء اف الاو ـ  ألمق ـ ب للم يـ اف الب طف  - 4
 لما يكع . يلـ يملـ  بلن يـ عاؿ يمبا الالطمب ت االس سي - 5
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 ان لصي لص لل  اقلين. إل أعسي أك أصبل غيي  م ااءة ا لييت أك لاأ  - 6
الل ليي  اإلاياءاتالان  باكاب  إلو ء  أعامأ( / 12اف الت الت الالصكص عميو  اا  الفنية ) أمكلص تب الااؿ اا 

:-  
  ( يكا " للصكيب الان لفي .21ا  التن اومي لا ة )لاسل  يم أكؿ  إل اي: لكاين أوالً   
لصػػكيب ل ( يكاػػ "14) اػػ ة اػػ  التػػن ػػ لا لػػن  إلػػ ايت يػػلـ لكايػػن  االسل ػػ يم لمان لفػػياػػا ت لػػي عػػ ـ لصػػكيب  :اً ثانيــ 

 .الان لفي
األسب ب  إل الي ا  ة كانلاي إاياءاتالن    أكال  ليي  كف لصػكيب لمكض   اإلل اياا ت لي ايكي الية  : ثالثـا"

الن ا ت  بإكا ؿأك ا ء الو ت كينـك  األ اءالان  كاص  ية كف لي تسف  إلو ءت يتػؽ لصػ تػب الااؿ الان لفي
 .الني ـ با ؿ ه م الن ا ت آنييفاسل  يييف  إل   ويا أف أكالن صي  و لنأاالاطمكبي بكاسطي 

 األلا بايكؽ اف بػػ الت  أملل يينػػن اتسػػكاػػ " الن  اياتؿ اكااؽ عميو عم  ا  قػػ ان اف االسل  يم كللـ ات سبي  
يكق ت اف قبؿ المالي كيلـ اتلس ب ه م الفت  إللا   الاياتؿ الالبنيي كالكمفي اللا يلكب ه  ص تب الااؿ

 .الا  ة( اف ه م /ب12ب لفنية ) و الالصكص عمي
الان  اكيان  / ج ( إلو ء 12الالصكص عميو  اا الفنية ) الن صي  أكيتؽ لص تب الااؿ اا الت الت الط يقي  : رابعاً 

 .ك ب كف لكاين إل اياتت كللـ ات سبي االسل  يم تسب ا  كي  اا الفنية   ل   أعام
 

نطأ اا  أكو  أف هل ؾ لنص قالان  أك با  اللو  االا اكلي اا ه  األعا ؿإ ا لبػػيف لص تب الااػػؿ أ لػػ ء للفػي   : (/ب21  
ق  يلاـ علن نطكية عم  الال أ أك  ي  ة كبيية اا اللك ليؼ عف قياي عط ء الللفي  ك لؾ بسبب لنصيي  ال ياسي

االسل  يم ابيل ن لنصيي  كاإلسك فالا اي  األ ا ؿبان طبي ك يي اال ه  ينـك ص تب الااؿ  أاو لن أكاالسل  يم 
  -اف  كم النبية كاالنلص ص عم  اللتك الل لا: اسقكليلنكيطمب ل كيؿ لالي اليي للت ي  

 يقيس ن لمالي . - أك اف يفكضن نطي ن  ا يي ع ـ  اقية الاط ءات التككايي . 1
 . كاإلسك في الا ا األ ا ؿاول س ن ال كب ن عف ك اية  . 2
 . اول س ن ال كب ن عف لن بي الاول سيف األي لييف .3
 اول س ن ال كب ن عف هيقي الاك لب الول سيي اا لن بي الاول سيف األي لييف . . 4
 اول س ن اف  يكاف الات سبي . . 5

ك يي  إل كليا  لكصي لو   لنػـك هػ م المالػي بػ ياسػي كػ اػي أباػ   الا كمي كااللص ؿ كالللسيؽ ا  الاو ت الااليي
ت اػػإ ا ك ف قيايه  ب ألك ييي أك ب إلاا ع ب للسبي للنصيي االسل  يم ات  ة اسؤكليي  كاإلسك فالا اي  األ ا ؿ

ام ا ن االسل  يم باا لاي اللنصيي ك اتاان إي م كالايكب يص ي الك يي قيايم  األنط ءعف  االسل  يم كاسقكليلن
 . ياء  لؾااي  اللبا ت الا ليي ا

 

 / أ / يابا ن ( با  يما : 12لت   الت الت الن صي ك الط يقي الالصكص عميو  اا الفنية )  –/ج ( 21  
1- 
2- 
3-                                                                             

 المشروع في حالة لزم ذلك     تم ترك هذه البنود لتتم تعبئتها من قبل صاحب العمل بحسب خصوصية     
 

 العقد من قبل صاحب العمل  إنياء (23 المادة 

االسل  يم عف   ا  ألا با   (/أ12)غيي األسب ب الكاي ة اا الا  ة  سب بأل الان  إلو ءيتؽ لص تب الااؿ اا أم كقت  
ألو  الا م ك ل ا  يتمي اللا لـ إلو ء الااؿ نالو  ت ك اعلب ي أعا ؿ الا كااؽ عميو  لماياتؿ الس بني ك امياألعا ؿ الالا ة ك الا

كاللا لـ يب أ االسل  يم الااؿ بو  ت إال الن ال يتؽ  الالبنييالاياتؿ % اف قياي أعا ؿ 11 ت إض اي إل  لسبي ألا بو  ك امي
 .لص تب الااؿ أف يلوا الان  باكاب ه م الا  ة لينـك بللفي ه  بلفسن أك اف قبؿ اسل  يم آني 



 11  مدطت باصاث اإلاشاسع  إلوشاءاغذاد الذساظاث والخصامُم ووثائم غطاء الخىفُز 

ت مشافم الىلل ؼ -مذًٍش  كعم اإلاشاَس

 

 
 

 االستشاريالعقد من قبل  إنياء (24 المادة 
 .الان  الف قيي ( يكا  اف ل ييخ لكقي 91ناؿ ) الاب  ية أايلـ يص ي ص تب الااؿ  إ ا   -أ 

 اف ل ييخ اسلتن قو  . ( يكا ن 61لن با  ) الاسلتني ب ل ااي االسل  يم بإيف ءص تب الااؿ  أنؿ -ب 

 ان اف االسلاياي اا للفي  الان .لايض لض قني اقلص  يي لال أكأعسي ص تب الااؿ  -ج 
اف اللو ء  أي ـلن ناؿ ع ية  الاسلتنيلس ي  ال ااي  أك الاب  ية أاي إص اييط لب ص تب الااؿ  أف االسل  يماال ه  عم  

 نيالاسلت ال ااي  أك لس ي الاب  ية أاي بإص ايلـ ينـ ص تب الااؿ  كا  ا أعام )ب( ةالفني أك  )أ( ب لفنية الات  ةالا   
 طمبك الان   إلو ء لاسل  يمايتؽ  أك إ ا اعسي ص تب الااؿ تسب الفنية )ج( أعام ته م أي ـناؿ الا ية  لاسل  يم

 .باكااني الفيينيف إالالان   اكال يا   الااؿ بو ص تب الااؿ  قبؿ اف ب لان  اإلناؿلاكيضن اللاكيض الال سب الل اـ عف 
 

  لمسؤوليات صاحب العم (25 المادة 
نطط ت األياضا ك الانطط با  ايو  ا االسل  يم إل لن يـ الالطمب ت األكليي كالاامكا ت كالك  قؽ الالكاية ل ين  -1

ت التصكؿ عميو  باكاب الان  االسل  يم إل ألن غيي امػـ  بلن يػػـ أم انططػػ ت أك ك  قػػؽ يككػػؿ  إالت ت ي يالللظياا 
 .الك  قؽ الالكاية ل ل ص تب الااؿ اامكا ت ك اف  عكة الاط ء بي ف الللض أفعم  

 أكال ياس ت ك/ إلع ا اف اب  ية او ان  االسل  يمياكف  ؿأك ب كالا يكع بػك اؿ ت ك م  اكق  االسل  يملسميػـ  -2
 اللص ايـ .

ا التصكؿ عم  الاامكا ت ا االسل  يم ك ليس ع  االسل  يم لسايي اوػلػ م بنبػية الػ سبي يا ػػػمن لملػلسػيػػؽ بػيػػلن كبيف -3
 الا ككية أعام .

ال يف  نألم اف اكظفي ق ايكاإلالااؿ  لأك لص ييللسويؿ او ان اا التصكؿ عم  لػص ييل ال نكؿ  االسل  يماس ع ة  -4
 يلطمب عن  اسلن ااوـ  لؾ .

 .الان   اب ل اا ت الاسلتني لن اا الاكاعي  الات  ة باكاب ه  االسل  يماكاا ة  -5
 الان  (.  االفؽ عم  غيي  لؾ باكاب ه  إ ا" اسلطاع الاكق  ) إال اسل  يم ا  ب ؿ ألا ب "   -6

 العمل مراحل ومدد (26  المادة
/أ( لوػ م ال يكط ككاػنػػ " 1الا كؿ ال الا الابيف اا الامتؽ يقـ ) بإلب عكص تب الااؿ كؿ تسب اسؤكلي لن   االسل  يميملـ  

عما ن ألن إ ا ق ـ االسل  يم  الان  االا اكلي اا ه  لألعا ؿ الول سييو ا الا كؿ  للن يـ الن ا ت لماياتؿ الالصكص عميو  ب
لالبي الفلية الا اي للا يؿ ه م ا  أعا ؿ أم ايتمي اف الاياتؿ باسلكل غيي ال سب ككي ت عميو  لا يات كااتظ ت اكهييي

كياك  لص تب الااؿ إ ا  ل الا كعمين لاكيضو  اا الاياتؿ الاتنيالااتظ ت اف الا ة الانيية لاسل  يم تسب الا كؿ ا
 لايتمي الل ليي   تل  يلـ إلا   ب  الايتمي الل ليي أف يال  االسل  يم اف السيي إل ايلأل أف لمؾ الااتظ ت ال لسال ب لسيي 

تني كتسب ا  كي  اا الا  ة ؿ الاغيااي لأنيي إ ا لـ يلـ لاكيضو  اا الايات  عم  االسل  يمه م الااتظ ت كلتلسب 
كا  ياب عم  ص تب الااؿ لت ي  الا ة اللا سينـك نالو  باياااي أعا ؿ الاياتؿ الانلمفي كاللا يالبي با  النض قو   ت/ (7)

 أف أعا ؿ ه م الاياتؿ اكااؽ عميو  إ ا لـ يبمغ االسل  يم بااتظ ت ص تب الااؿ نالو  .
 

  األتعاببدل  (27  المادة
الان  ك لؾ باكاب  ااا ه  الكاي ة األعا ؿاللص ايـ كلتضيي ك  قؽ الاط ء لااي   ألا بب ؿ  االسل  يم يلن ض   -أ 

 اا الامتؽ يقـ )ا/ب( اف ه م ال يكط . الابيلياللسب 
ال ا  كاا  يكا ن اف ل ييخ لسميـ  و  ة (31) ناؿ الايتميي االسل  يمي ا  اسلتن ق ت  أفيلايف عم  ص تب الااؿ  -ب

لأني  كا  اص تب الااؿ  إل  االسل  يمين او   باكاب  و  ة  ا  يكا ن اف ل ييخ لسمياو  (61)ناؿ الية  اللو قييت ؿ ال ااي 
 االسل  يم إل ي ا   أفص تب الااؿ عف صيؼ ال اا ت الاسلتني ناؿ الفليات الالكم علو  اا ه م الفنية ت يليلب عمين 

 و  ك لؾ عف ااي  الاب لغ غيي الا اكعي اعلب يان اف اللو ء الاومي الات  ة ل ااو  .عل الن لكلييالف ق ة 



 12  مدطت باصاث اإلاشاسع  إلوشاءاغذاد الذساظاث والخصامُم ووثائم غطاء الخىفُز 

ت مشافم الىلل ؼ -مذًٍش  كعم اإلاشاَس

 

 

 تدريب موظفي صاحب العمل (28   المادة
كاؽ بيل اج  ال ياس ت أعا ؿلمل ييب عم   االسل  يمباو    لت قوـا  ك يتؽ لص تب الااؿ الل اب ع   ال سب اف اسلن اين 

 ب الااؿ ب ا  يكالبوـ كاسلتن لوـ.يلفؽ عمين بيف الطيايف كينـك ص ت
 

 االستشاريو تسوية الخالفات بين صاحب العمل  ( 29  المادة
 -:الل لييالان  يلـ البت بن بأت  الطيؽ  اناؼ يل أ عف ه  أكأم ل اع 

 -: الودية التسوية  -( 2 /29 
ناؿ ا ة  اام  الفييؽ ايني  الك يييي اف أم اف الفيينيف بيغبلن اا لسكيي الناؼ عف طييؽ اللسك  إ ا يص ي  إ ا -أ

 ياضو  . أك الك يي اللسكيي إل بنبكؿ ال عكة  اإل ا ياكان  إل  ييسؿ ي م نطي ن  أف اإل ا ياف ل ييخ لسمان  ( يكا ن 14)
 .الك يي اللسكيي إل ال عكة قبكؿ عل ا  يكااؽ الفييؽ ايني عم   الك يي اللسكيي إاياءاتلب أ  -ب 

 

( يكا " 14ناؿ ا ة الػ ) اإل ا يالفييؽ ال م كان  إل ييسؿ أم ي  لـ  إ ا أكت  الك يياللسكيي  اينيالفييؽ ياض  إ ا -اػ
كأف لـ يكف ت كألم اف الفيينيف اا ه م الت لي الاب  ية اا  الك يي اللسكيياف ه م الفنية ت يالبي طمب  ) أ ( الابيلي اا البل 

 اللتكيـ . إاياءات
 

 كا  اكان " لا  يلفؽ عمين الفيين ف ت  اف  كم النبية اا لفم اا ؿ أعا ؿ ه ا الان  اكاؽ كات  أك اك ي الك يييي يلكل  اللسك  - 
 الاكانيف ياك  لوا  أف يلفن  عم  أف ينـك  نص أك اؤسسي بلاييف الاكاؽ أك الاكانيف. أكلـ يلفن  عم  اسـ الاكاؽ 

 

كاسلل ات  كأسب باامكا ت ككق ق   يم ان افيطمب اف أم اف الفيينيف لن يـ ا   أف الك ييلماكاؽ اا ااي  اياتؿ اللسكيي  -هػ
لسكيي الناؼ ك ي " بأسمكب يلسـ ب السلناؿ  إل ت كعم  الاكاؽ أف يس ع  الفيينيف اا اللكصؿ  أنيل أ ليكك  قؽ كأم 

 كالل اهي كالا الي . الاكضكعيي باب  ئكالتي   ت كاف يسلي   
 

تي ا  يككف ل يم  إالبا  اا  لؾ الف ؽ اللسكيي ت  الك يياللسكيي  بإاياءاتاالتلف ظ بسييي ا  يلامؽ  كالاكاؽ عم  الفيينيف -ك
 .الللفي  كاللطبيؽ ألغياضضيكيي " 

 

ان با  لكقي الك ييااللف ؽ كلكقيان كيصبل الف ؽ اللسكيي  بإع ا ت اينكا   الف ؽ للسكيي الناؼ ك ي ن  إل لكصؿ الفيين ف  إ ا - 
 .لوا  اف الفيينيف ام ا ن 

 

( يكاػػ ن عمػػ  قبػػكؿ الطػػيايف لمسػػيي بػػإاياءات 31أك باػػيكي ) بلكقيػػ  الفػػيينيف عمػػ  االلفػػ ؽ ت الك يػػي اللسػػكيي إاػػياءاتلللوػػا  . ح
اػػف لػػ ييخ االلفػػ ؽ عمػػ  الاكاػػؽ أك لػػ ييخ لاييلػػن  كف  ( يكاػػ ن 61باػػيكي)  أك لملسػػكيي الك يػػي كلػػـ يػػلـ االلفػػ ؽ عمػػ  الاكاػػؽ ت

 اللسػكيينطػا يصػ ي عػف الاكاػؽ يبػيف ايػن الػن ال يكاػ  اػ  يسػكغ االسػلاياي اػا اوػك   بإ ػا يالف ؽ لسػكين أك  إل صؿ اللك 
 الك يػي اللسػكيي إاػياءات بإلوػ ءالفييؽ ايني كالػ  الاكاػؽ  إل  أت ها عف  أكنطا يص ي عف الفيينيف  بإ ا يت أك  الك يي

قي اػػن  أ لػػ ءاػػف كقػػ ق  كبيلػػ ت اػػا اكضػػكع النػػاؼ  إليػػنا" باايػػ  اػػ  لكصػػؿ ينػػ ـ لنييػػي  أفكاػػا اايػػ  التػػ الت عمػػ  الاكاػػؽ 
 .الفيينيف ا  ات ضي امس ت اللكايؽ إل بااؿ الاكاؽ كلسميان 

 . قض قيي أك يلتكياي إاياءات أميب  ي اا الن    أفت  الك يي اللسكيي إاياءات أ ل ءاف الفيينيف  ألمال ياك   -ط
 

 تحكيــــــمال ( 1/ 29 
لسكيي الناؼ  إل الماكء  يلـاال ق   أعام (1-19الا  ة ) ألتك ـ لسكيي ك يي كان ن  إل ا ت لي ع ـ اللكصؿ ا 

 الس يم الافاكؿ. األي لابأسمكب اللتكيـ باكاب ق لكف اللتكيـ 
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  تعديل التشريعات (10 المادة 
ضياقب  أكيسـك   أم ضللياي للا يؿ الل ييا ت أك لفي  يليلب عمين  ااو  لن يلي ال كلي إض ايياب لغ  أم لاسل  يمي ا    -أ

        عيكض الال قص ت . إي اعا ي ة با  اكع  
عيكض الال قص ت ت  إي اعبا  اكع   أعامب لفنية )أ(  الا ككيةاف اليسـك كالضياقب  أمايل لنفيض يساا عم   إ ا أا -ب

 .االسل  يم ق ت تسـ لمؾ اللنفيض ت اف اسلتن األكؿاال ه  يتؽ لمفييؽ 
 

  ةالعدلي اإلخطارات (12  المادة
الن لكليي كلالبي أم يس لي اسامي  أكالان يي  وا تؽ اف تنكق أمبيف الفيينيف لاا يسلوا   ياالنط يات الا ليال ت اي للب  ؿ 

 . ؿاألتكاانط ي ع لا اا ااي   با  بيالا بت بو ا الان  عم  علكالن  اينيلمفييؽ اييؽ  أمايسمي اف 
 

  عامو أحكام (11  المادة
 ب لااؿ الاب  يةالافاكؿ عل   الس ييي االلل اـ بالطمب ت الكك اتاالسل  يم أف يياعا أتك ـ الللظيـ لالطني الا يكع ك  عم   -أ  

  .التصكؿ عم  اكااني الاو ت الااليي كالليانيص الا اي لما يكع ت ك 
 لص ايـ الا يكع. إع ا طمبػ ت كالكمفي الان ية عل  يلنيػ  ببيل اػج الال أف االسل  يمعم    -ب
 لاسل  يم لص تب الااؿ كال يتؽ الالػامني بو ا الا يكع ها امؾ اايػ  الانطط ت كك  قػؽ الاط ء كالاامكا ت إف -اػ

 اكااني ص تب الااؿ النطيي عم   لؾ .با   إال األ ك ؿاللصيؼ بوػػ  بػػأم  كػػؿ اف 
الانطط ت كالك  قؽ أك اا  إع ا اا ك  قؽ الاط ء  سكاء اا ايتمي  أكلػنص اا الانطط ت  أكطػأ اكل ػؼ أم ن إ ا  -  

 .بصكية ع امي كب كف ان بؿ لصتيل النطأ أك اسلكا ؿ اللنص االسل  يماام   ايتمي الللفي  الفاما لما يكعت
 

 . ال  لييك/ أك  األكل  الايتمييػنـك باػيض ع ـ لم ياس ت اا  أف االسل  يميملػـ    -هػ
ك  قػؽ الاطػ ء  إع ا علػ   الاتميي ا  أاكف الصل عيياللنػي  ب للػص عمػ  اسلػاا ؿ الاكا  كالاللا ت  االسل  يمياػب عمػ    -ك  

اا الا  يي  اللا لتل ج السلاا ؿ ت ك الاللا ت ب كؿ اط بؽ لماكاصف ت أكاا ااػي  الت الت الػلا للكاي ايو  لمؾ الاكا  
 . اسلكي ة اام  ص تب الااؿ ان  الاكاان ت الاسبني عم  اسلن اـ ه م الاكا  ك اللص عميو  اا ك  قؽ الان اكا  

 .ل ل لفسيي  يكط الان  أك اضاكلو الان  ا ءا" الن كال لؤن  اا االعلب ي  ااا ه  الكاي ةال ل كؿ الال كيف  :الال كيف - 
 . النييلياا  كالاكم ب لاكم كان " لانلض  ال إل للصيؼ صياي الافي   الافي  كالاا : -ح
 اللتك الل لا :   الانلمفي عميص ي ص تب الااؿ اكاانلن أك ع ـ اكاانلن عم  اياتؿ الااؿ  -ط

 الاكااني  كف أيي  يكط . -1
ا  ييطي للفي  ه م الااتظ ت ا الل ليي لمايتميب الللن ؿ  لاسل  يمبااتظ ت لسال  انيكلياكااني ا يكطي  -2

 الاطمكبيلتيف للػفي  الااتظ ت  الايتمييلـ اتلا   لسبن اف اسلتػنػ ت الػ اػاي لو م  الت ليكاا ه م  الل ليي الايتمي
عم  أف يػلػـ  ا  ه م الاتلا ات عل  اسلكا ؿ  الايتميلوػ م  الاسلتني ال ااياػف قيػاػي  %11عػف لسػبلو  ل ي ال 

 ميو  .الايتمي اللا ل أعا ؿالااتظ ت ضاف 
 . ضلبيي اليااللا  الك ايي األسب با  بي ف  الايتميعم   الاكاانيع ـ  -3

( الالامني ب لكض  الاؤسسا كيؤس ء  3ت 2ت  1الاتما لابقي الا اكؿ الاياني ) االسل  يميطمب اف   -ؾ
 ـ الن اايض ن اكؿ يككف الايض الان االنلص ص كاس ع يػوـ كتاػـ االلل اـ ككؿ اف ال ينـك بلابقي ه م الا 

 لمياض .
 طمبت(. إف) الن صيالن صي بو ا الا يكع ب ل يكط  ت    يكط اللأهيؿ كاللنييـ الفلال  -ؿ
الاامكا ت كالك  قؽ الان اي اف سبي اف صتي ك قي يتؽ لص تب الااؿ اللأك  ب لطييني اللا يياه  ال   -ـ

 .االسل  يم
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با  األي لييف لن بي الاول سيف اإلسك ف ك ك اية األ ا ؿ الا اي ك  ة عفااللل اـ ب للاميا ت الص  ي  االسل  يم عم   -ف 
 كالااا ييي كالكويب قيي كالايك ليكيي كنااو  . اإلل  قيي ب ألعا ؿيلامؽ 

الاكا    كي  اا لا  الا يؼ كان ن  أكلككف الاسؤكليي الا ليي كالن لكليي لماول م الاصاـ ك/ -ص
 الان  اباض اللظي عف ا  يي  اا ه  1976( لسلي 43يقـ) األي لالا لا ( اف الن لكف ا791(ت)789(ت)788)

 النصكص .بو ا 
اف قبؿ لن بي الاول سيف  الان اكضكع  عالن صي ب لا يك ينـك بلص يؽ ااي  الانطط ت  أفعم  االسل  يم  -ع

  ا الا يكع. اللن بيي الاليلبي عم  ه كاف ين ـ لص تب الااؿ ا  ي بت قي ان ب ا  اليسـك األي لييف
  لممنوعةالدفعات ا- 

( بألن لـ ينـ ب ا  أك يا  ب ا  أم اف " ال اا ت الاالكعي 6كلاو  لمفييؽ األكؿ اا الامتؽ يقـ ) االسل  يملن  صيح  -1
أك لي بين علن أك اف قبؿ  االسل  يمت كباض اللظي عا  إ ا ك ف  لؾ ق  لـ اف قبؿ اء اب  يةن أك ب لكاسطي" سك 

اف الب طف أك لي بين علوـ أك أم اف اكظفيوـ أك ككاقوـ أك اا ميوـ إل  الفييؽ األكؿ ت كي اؿ  لؾ عم   اسل  ييين
ت ك لؾ ايا  يلامؽ ب ل عكة  ف يلصيؼ بصفي يسايي أـ السبيؿ الا  ؿ ال التصي أم "اكظؼ" باض اللظي عا  إ ا ك

أك  االسل  يمي / الا اك ة لفسو  أك اإلت لي عم  إل  لن يـ الايكض الن صي بللفي  ه ا الان  أك عاميي الال قص
 الاف كض ت اللا لايم إلبياـ الان  أك اف أاؿ للفي م ااان.

بأف ال ينـك بلن يـ أم  اا ت االكعي أك أف يا  بلن يـ ا ؿ ه م ال اا ت سكاءن اب  يةن أك  االسل  يمكا  كيلاو  
أك اسل  ييين اف الب طف أك أم اف اكظفيوـ أك ككاقوـ أك  لفسن االسل  يمب لكاسطي كسكاءن أك ف  لؾ اف قبؿ 

 اا ميوـ إل  أم "اكظؼ" ايا  يلامؽ بلا يؿ ه ا الان  أك لا ي م أك لا ي م أك للفي م. 
( أف يلن  أي ن اف اإلاياءات الل ليي أك 1ؼ/يتؽ لمفييؽ األكؿ اا ت ؿ ت كث أم ان لفي أك إناؿ بأتك ـ الفنية ) - 2

 ؾ باتض تييلن كانلي يم:ااياو  ك ل
 /أ( اف الان .12أف يلوا ه ا الان  ا  اياع ة لصكص الا  ة ) -أ

 )ضافا( ابمغ ال اا ت الاالكعي. يس كمباكاب ه ا الان  ابما ن  لاسل  يمأف ينصـ اف الاب لغ الاسلتني  -ب
)ضافا( ابمغ ال اا ت الاالكعي  بأف ي ا  إل  الفييؽ األكؿ كعم  الفكي ابماػػ ن يس كم االسل  يمأف يط لب  -ج

ا   باكاب ه ا البل  باكاانلن غيي الن بمي لملنض عم  االسلا بي الفكييي لا ؿ ه م الاط لبي االسل  يمكيني 
( أ ل م ت يصيح الفيين ف بأف اااكع الاب لغ اللا يتؽ لمفييؽ األكؿ لن ضيو  باكاب ه م 4ؼ/اياع ة الفنية )

 افا( اااكع اب لغ ال اا ت الاالكعي.( لف يلا ك  )ض2ؼ/الفنية )
عم  أف يضاف ااي  االلف قي ت اللا يبياو  ا  االسل  يييف اف الب طف أك الااو يف ت ايا  ينص  االسل  يميكااؽ  - 3

( أعام ) عم  أف ال لنؿ ه م الاكا  اا   لو  عف 2ؼ/( ك)1ؼ/ه ا الان  اكا ان اا  مي للمؾ الكاي ة اا الفنيات )
فنيليف الا  ي إليوا  ( ت  ييطي أف للص ه م الاكا  صياتي عم  تؽ الفييؽ األكؿ بللفي  أتك ـ ه م لصكص ال

أف ي ك  الفييؽ األكؿ  االسل  يمالاكا  اب  ية بتؽ أم اف هؤالء االسل  يييف اف الب طف أك الااو يف. كا  يلاو  
 كقي  عميو  كبا  ي بت ألو  ا لامي عم  ه م الاكا .عم  الفكي بلسخ ك امي كاط بني ألصؿ ه م االلف قي ت بااي  الل

ال ياك  ألم  نص أف يل يع بأف لص الا  ة أعام يضفا صفي الا يكعيي عم  أم اف ال اا ت الاالكعي إ ا  -4
ك لت النكاليف كاأللظاي الل ا ة لالاو  ت كأف تنكؽ الفييؽ األكؿ الالصكص عميو  اا الا  ة  أعام  ها ب إلض اي 

أك أم طيؼ آني باكاب النكاليف كاأللظاي الل ا ة اا  االسل  يمأم تنكؽ أنيل ق  لليلب لمفييؽ األكؿ لا م  إل 
 الاامكي.
 يبن  لص الا  ة أعام بااي  انيالو  س يي ن كيلـ الااؿ بن تل  با  إلو ء ه ا الان . -5

 األخرى الدفعات  -س 
اػػؽ بوػػ ا الانػػ  باايػػ  " الػػ اا ت األنػػيل" كاللػػا  ااوػػ  أك لػػـ االلفػػ ؽ عمػػ  ( الاي 5) اػػا الامتػػؽ يقػػـ االسل ػػ يملنػػ  صػػيح  -1

لن يـ كصف ن افصان لو م ال اا ت األنيل كسببو  سكاء لـ  ااوػ  أك ك لػت سػل ا   االسل  يم ااو  إل  " اينييف "ت كعم  
أك لي بػي عػلوـ أك أم اػف اػكظفيوـ  ب كؿ اب  ي أك غيي اب  ي اف قبمن أك لي بي علن ت أك اف قبؿ اسل  ييين اػف البػ طف
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أك ككاقوػػـ أك اا مػػيوـ ت ك لػػؾ اياػػ  يلامػػؽ ب لػػ عكة إلػػ  لنػػ يـ الاػػيكض الن صػػي بللفيػػ  هػػ ا الانػػ  أك عاميػػي الال قصػػي / 
 أك الاف كض ت اللا لايم إلبياـ الان  أك اف أاؿ للفي م ااان. االسل  يمالا اك ة لفسو  أك اإلت لي عم  

بػأف ينػ ـ لصػييت ن نطيػ ن إلػ  الفييػؽ األكؿ عمػ  الفػكي عػف كاػك  أم  ااػ ت أنػيل باػ  اػا  لػؾ   ػ يماالسلكا  يلاو  
عمػػ  سػػبيؿ الا ػػ ؿ كصػػف ن افصػػان لسػػبب هػػ م الػػ اا ت األنػػيل ك لػػؾ بلػػ ييخ قي اػػن ب لػػ ا  أك لػػ ييخ إل ااػػن ب لػػ ا  أيواػػ  

 .يت ث
( اػف هػ م الاػ  ة أف يلنػ  أيػ ن اػف اإلاػياءات 1م/ ـ الفنػية )يتؽ لمفييؽ األكؿ اا ت ؿ ت كث أم ان لفي أك إنػاؿ بأتكػ -2

 الل ليي أك ااياو  ك لؾ باتض تييلن كانلي يم:
 /أ( اف الان .12أف يلوا ه ا الان  ا  اياع ة لصكص الا  ة )  -أ

 كعي.باكاب ه ا الان  ابما ن يس كم )ضافا( ابمغ ال اا ت الاال لاسل  يمأف ينصـ اف الاب لغ الاسلتني  -ب
) ضافا( ابمغ ال اا ت األنيل كينػي   كمفييؽ األكؿ كعم  الفكي ابما ن يسبأف ي ا  إل  ال االسل  يمأف يط لب  -ج

االسل  يم باكاػب هػ ا البلػ  باكاانلػن غيػي الن بمػي لمػلنض عمػ  االسػلا بي الفكييػي لا ػؿ هػ م الاط لبػي.ا  اياعػ ة 
ع الابػػ لغ اللػػا يتػػؽ لمفييػػؽ األكؿ لن ضػػيو  باكاػػب هػػ م الفنػػية ( أ لػػ م ت يصػػيح الفيينػػ ف بػػأف اااػػك 4م/الفنػػية )

 ( لف يلا ك  ) ضافا( اااكع اب لغ ال اا ت األنيل.2م/)
عم  أف يضاف ااي  االلف قي ت اللا يبياو  ا  االسل  يييف اف الب طف أك الااو يف ت ايا  ينػص هػ ا  االسل  يميكااؽ   -3

( أعػام  )عمػ  أف ال لنػؿ هػ م الاػكا  اػا  ػ لو  عػف لصػكص 2م/( ك)1م/الفنػيات ) الان  اكا ان اا  مي للمؾ الكاي ة اػا
الفنيليف الا  ي إليوا  ( ت  ييطي أف للص ه م الاكا  صياتي عم  تؽ الفييؽ األكؿ بللفي  أتك ـ ه م الاكا  اب  ية بتؽ 

 ك  الفييػؽ األكؿ عمػ  الفػكي بلسػخ ك امػي أف يػ االسل  يمأم اف هؤالء االسل  يييف اف الب طف أك الااو يف . كا  يلاو  
 كاط بني ألصؿ ه م االلف قي ت بااػي  اللكقي  عميو  كبا  ي بت ألو  ا لامي عم  ه م الاكا .

ال ياػػك  ألم  ػػنص أف يلػػ يع بػػأف لػػص الاػػ  ة أعػػام يضػػفا صػػفي الا ػػيكعيي عمػػ  أم اػػف الػػ اا ت األنػػيل إ ا ك لػػت  -4
و  ت كأف تنكؽ الفييؽ األكؿ الالصكص عميو  اا الا  ة أعام هػا ب إلضػ اي إلػ  أم تنػكؽ النكاليف كاأللظاي الل ا ة لالا

 أك أم طيؼ آني باكاب النكاليف كاأللظاي الل ا ة اا الاامكي. االسل  يمأنيل ق  لليلب لمفييؽ األكؿ لا م 
 ا الان .يبن  لص الا  ة أعام بااي  انيالو  س يي ن كيلـ الااؿ بن تل  با  إلو ء ه  -5

 

 المخالصة إقرار( 13  المادة
ك ؼ  أفي بت اين  ان لصي إقيايياطا ص تب الااؿ  أفت ؿ لن يان لك ؼ ال ااي اللو قيي  االسل  يمعم  

ال يسيم افاكؿ  أفال ااي اللو قيي ي كؿ اللسكيي الك امي كاللو قيي لااي  الاب لغ الاسلتني لن باكاب الان  ت كي ليط 
 لماب لغ الاسلتني لن باكاب ه م ال ااي . االسل  يمبا  قبض  إال الان لصي إقياي

 

 ( اإلشعارات14  المادة
 إل  بإباغو  االسل  يمكلمؾ اللا ينـك  االسل  يم إل كالاػياسات اللا يص يه  ص تب الااؿ  اإل ا ياتلبمغ 

 بإيس لو  أكب اليقيسا لكؿ اييؽ الوا  ت ل ل الاكل بإي اعو  أكب لبيي  الاساؿ  إا الان   ألتك ـص تب الااؿ كان  
 أم علكاف آني يايلن كؿ اييؽ لوػ م الا يي كيلـ لت ي م ل لي  إل 

 علكاف ص تب الااػػؿ : ......................................................................           
 

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

 : ..................................................................... االسل  يمعلكاف           
 

.................................................................................................. 
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 /ؤ (1سكم ) ملحم 

ا  الجذٌو الضمني ملشاخل الذساظاث واملذد املدذدة إلهجاَص

 

مي  املشخلت البُــــــــــــــــــــــان ًىم جلٍى

(10 
 
خ أمش اإلاباششة بالػمل ولغاًت اهجاص اإلاطلىب في اإلاشخلت ألاولى.  ( ًىما  ألاولى جبذأ مً جاٍس

(5 
 
 ً كبل صاخب الػمل.مشاحػت وجلُُم أغمال اإلاشخلت ألاولى م ( ًىما

(15 
 
خ مىافلت صاخب الػمل الخطُت غلى أغمال اإلاشخلت ألاولى   ( ًىما جبذأ مً جاٍس

وحشمل احشاء الخػذًالث التي ًطلبها صاخب الػمل غلى اإلاشخلت ألاولى واهجاص 

 1أغمال اإلاشخلت الثاهُت

 الثاهُت

(5 
 
 1ب الػمل مشاحػت وجلُُم أغمال اإلاشخلت الثاهُت مً كبل صاخ- ( ًىما

(15 
 
خ مىافلت صاخب الػمل الخطُت غلى أغمال اإلاشخلت الثا ( ًىما  هُتجبذأ مً جاٍس

 هُتوحشمل احشاء الخػذًالث التي ًطلبها صاخب الػمل غلى اإلاشخلت الثا

 .(Draft-Final)وجلذًم وسخخين مً معىدة الىثائم النهائُت 

 الثالثت

 

(15  
 
 ئُت مً كبل صاخب الػمل.مشاحػت معىدة الىثائم النها ( ًىما

  (5  
 
 شابػتال جلذًم كافت وثائم الػطاء وباليسخ اإلاطلىبت ( ًىما

(45  
 
 الخالصت مذة عمل الاظدشاسي.  - ( ًىما

(25 
 
  مذة املشاحعت لصاخب العمل. - ( ًىما

 (70 
 
  مذة العلذ شاملت مشاحعاث صاخب العمل. - ( ًىما

 

دذًذ اإلاذة التي ظُلىم خاللها بمشاحػت أغمال اإلاشاخل اإلاخخلفت والتي ٌػخبر بػذ ًجب غلى صاخب الػمل ج -مالخظت : 

  ً  .خاللها صاخب الػمل بلغ الاظدشاسي بمالخظاثاهلظائها أن أغمال هزه اإلاشاخل مىافم غليها ارا لم 
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 / ب ( 1ملحم سكم ) 

 بذالث ألاحعاب

 

 ملا ًلي  جذفع بذالث ؤحعاب الخصامُم و جدظير وثائم العطاء و  .ؤ 
 
 فلا

 

 (% مً كُمت العطاء بعذ كبٌى ؤعماٌ املشخلت ألاولى مً كبل صاخب العمل . 20)   .2

 (% مً كُمت العطاء جذفع بعذ كبٌى ؤعماٌ املشخلت الثاهُت مً كبل صاخب العمل .  30)   .3

 (% مً كُمت العطاء جذفع بعذ كبٌى ؤعماٌ املشخلت الثالثت مً كبل صاخب العمل .  30)   .4

ش النهائي  للعطاء باألعذاد املطلىبت  15)  .5  (% مً كُمت العطاء جذفع بعذ جلذًم الىثائم واملخططاث والخلٍش

 وكبىلها مً صاخب العمل.

 ؤو بعذ مشوس ثالثت اشهش على جلذًم حمُع وثائم العطاء ؤيهما اظبـــم . الخىفُز بعـذ طـشح عطــاء  (5%) .6

 

ذ10ادٌ ًلىم صاخب العمل بذفع ظلفت لالظدشاسي حع .ب   % مً كُمت العطاء ورلً للعطاءاث التي جٍض

طت كُام الاظدشاسي باإلحشاءاث الخالُت    -كُمتها عً خمعين ؤلف دًىاس ، شٍش

 دفع سظىم الطىابع والجامعت . -1

 جلذًم هفالت خعً ألاداء .  -2

 ٍ .(ؤعال 2، 1جىكُع العلذ الخاص باملششوع بعذ اظخىماٌ إلاحشاءاث املىصىص عليها في البىىد )  -3

 جلذًم طلب العلفت .  -4

 جلذًم هفالت العلفت خعب همىرج الىفالت املشفم .  -5

 

   -ًخم اظترداد العلفت مً الاظدشاسي على الىدى الخالي   .ج 

ت مً دفعاث املشاخل التي ًلذمها الاظدشـاسي ،  وفـي خـاٌ عـذم الـخمىً مـً    حعذد العلفت على ؤكعاط مدعاٍو

 ل اهتهاء مذة العطاء ،  فُخم اظتردادَا مً هفالت العلفت.اظترداد كُمت العلفت ألي ظبب وان كب
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 همىرج هفالت العلفت 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………الى العادة : 

 

 ………………………....…………………………………………………………………………………ٌعشها أغالمكم بؤن مصشفىا ًكفل الاظدشاسي: 
 

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

 

 أسدهُا فلط 
ً
 …………………………………………............……………………………………………بمبــلغ:  )                              ( دًىاسا

 

........................................................................................................………. 
ً
 أسدهُا . دًىاسا

 

 ………………………………………………………………………………………………………ورلك ملابل كفالت ظلفت بخصىص الػطاء سكم : 

 .........................................................………………………………………………………………………………………………………الخاص بمششوع : 

 لخؤمين كُام الاظدشاسي بعذاد العلفت خعب ششوط الػطاء .

 

وأهىا هخػهذ بؤن هذفؼ لكم اإلابلغ اإلازكىس أغاله أو الشصُذ اإلاعخدم مىه غىذ أول طلب خطي مىكم ، ورلك بصشف 

 الىظش غً أي اغتراض أو جدفظ ًبذًه الاظدشاسي.

 

خ صذوسها ولحي ت اإلافػىل مً جاٍس خم وجبلى هزه الكفالت ظاٍس ن ظذاد الاظدشاسي ألكعاط دفػاث العلفت ، ٍو

 لحين ظذاد العلفت بالكامل .
ً
 جمذًذها جللائُا

 

 

 

  

 ...........…...................…………..……….جىكُـؼ الكفُل/ مصشف:                                                             

 ……………..................…………….....……اإلافىض :                                                          

خ :                                                                                               ……………..........................................…الخاٍس
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 (1رقم   العقدممحق 
إلوشاء الذساظاث والخصامُم وبعذاد وثائم عطاء الخىفُز وواجبات اإلستشاري أثناء مراحل  الشروط المرجعية الخاصة

 مدطت باصاث املشاسع
 

  المقدمة: .1

ص تب الاالي الو  ايي الامؾ عبػػ اهلل ال  لا ابف التسيف الااظـ )تفظن اهلل( ناؿ  ي ية  لكايو تعم   بل ءن 
ال  امي للاكيي النطي ال الب ء بإع ا ت لـ  2117/ 11/  8يي بل ييخ الطني الا  يع اا لكاء األغكاي ال ا ل

 اا لكاء األغكاي ال ا ليي.لالطني الا  يع الاسل ااي لك اي النط ع ت اليقيسيي 

 .2/4/2118كق  لات الاكااني عم  النطي الللاكيي باكاب قياي اامم الك ياء الاكقي بل ييخ 
ا الت كات كي للاكيي يقيسيي أت ه  هك اا ؿ البليي اللتليي كي اؿ  لؾ ايلك ت النطي الللاكيي عم  أيباي ا

لتسيف اسلكل ن ا ت اللنؿ كلأهيؿ  بكي الطيؽ لتسيف اسلكل الن ا ت األس سيي الايلبطي ب لبليي اللتليي؛ 
ل يلو   .ال انميي كالاتيطي كا 

      

لكايي أك  ؾ لصمل لا  يي  ي ب إلض اي ال  أت  انيا ت اتكي البليي اللتلي سيككف ااا  ت اات اللنؿ الا ـ
 اف ضاف ه ا الااا . ( ك ؾ21صايية الفيقي )

  
كلصايـ كللفي   ا يكع  ياسي  ت2118لما ـ  نطلو  الللفي يي ضافللظيـ اللنؿ البيم هيقي كبل ء عم   لؾ ا يات 

 ااا  ت اات اللنؿ الا ـ اا الا  يع.
 

 ./ لواء األغوار الشمالية النقل في منطقة المشارعال واق  ح .2
اف قبؿ ب ص ت الكسطي لنييب   اللنؿ الا ـ ااي  الال طؽ السكليي كالتيكيي اا الا  يعن اي   بكي اطال

            كك لل لا:ياكب  22)ككسليات( ساي 

 قييي ال يخ تسيف )ت امليف للان ال  ايب ( .1

 طبني اتؿ األ ييي )ت امليف للان ال  ايب ( .2

 ت اات ال  يب ( 8عبي ة لو يي الا  يع )اسل ف  ابا  .3

 ابي ب لا م ااي  ال طؽ الاامكي( الاابي )اسي ال يخ تسيف( )لكسا الا .4
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كيلـ اللتايؿ الب ص ت اا ال  يع الا ـ  ت اات اللنؿ الا ـت تيث لصطؼل ااا  لكاك الطني الا  يع الفلني ل

اا  يؤ ي سمب  عم  تيكي الايكي اا ال  يع اليقيسا لما  يع كال م ي  تـ أيض ن ب لب عي كاللل يؿ با كاقيي 
كال يف الن كا اف البكب ت الاصطفي عم  ا لب ال  يع أك  ؾ  اقاي لبي  النض ي كالفكاكي اا  ااؿ اف اكالب 

 ال  يع اكيهي صتيي اف انمف ت النض ي كالفككي الل لفي.
 

يلـ لنؿ س ( ك ؾ ضاف الاس تي اللا سلنصص لااا  الت اات؛21ك  ؾ با   )ل لؾ لـ اقلياح إل  ء أ
ينض  كؿ ب ق  ت سالب عن الاكاك يف )البسط ت( عم  أطياؼ ال  يع اليقيسا لما  يع ال  ه م األك  ؾ 

قاي لنفيؼ األ اي الن ت تيث سيسوـ  لؾ اا الاكؿ للظ ـ اللاكيؿ الا كيكم عف طييؽ ك اية الللايي اإلالا عيي
 عـ األسي ت األك  ؾالل لاي عف ع كاقيي ه م  اللنميؿ اف ت ة الاك يم الصتيي تعم  ال  يع اليقيسا لما  يع

 .اللنميؿ اف لسبي الفني كالبط لي اا الطني الا  يعك  الا امي عم  ه م األك  ؾ

 
( تكض 819ك يقـ )(  811عم  النطاليف يقـ ) الصكية أ ل م لبيف الاكق  الانصص إلق اي ااا  الت اات

 ( الي ايب .1611قييي الا  يع اف أياضا ال كلي ال ا ليي / ات اظي ايب   كباس تي لنييبيي ) –البم  ال ا لا 

 

  
 
 

  الخدمات المطموبة. 3
 با  يما:إلل  ء الااا  ينـك االسل  يم ا ل ء اياتؿ اع ا  ال ياس ت كاللص ايـ كك  قؽ عط ء الللفي  

ااا  اصاي ين ـ الت اات الا امي عم  نطكط اللص ايـ كك  قؽ عط ء الللفي  الل  ء اع ا  ال ياس ت ك  .1
 .عم  قطالا االيض الا ككية أعام ( الي ايب 1611)لنييبيي   باس تي ك اللنؿ الا ـ 

اكقؼ اك أك ي  لملل يؿ ك/  نكؿ كاسيب نيكج لمت اات ك يب اسس تي الت اات ك  بتيث ي اؿ اللصايـ
كلصايـ اك ف الصطف ؼ الت اات كلصايـ لاك ف اللظ ي اليك ب )اظات اا ليي(   أك اللتايؿت

كيلـ  )هيكؿ اا لا اف 21ع    )أك  ؾ أا كف الاتات اللا يييكلصايـ الا ي الف صمي كااليصفي ك 
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 ا  ك اؿ الن ا تتيكي اسلن اا الااا  اف يك ب كغييم  كلك ي ( Sandwish Panelsلمبيسن بصف قل )
ا  اياع ة الطمب ت هيقي اللنؿ البيم كالاو ت الااليي ا  األن  بايف االعلب ي لصييؼ اي م  .ي لو الا ا

 :عم  بل ءن اللصايـ  أم اي م ا ييي ق  لؤ ي عم  سااي الااا  كال ألن بتيث يلـ  ك /االاط ي اك
 

  اف ينـك االسل  يم  األن  بايف االعلب ي لن ط اليبط اف ا نؿ كانيج ا  الطيؽ الاتيطي ب لااا  عم
 بإع ا  ال ياس ت كاللص ايـ كك  قؽ الاط ء عم  أيباي اياتؿ افصمي سيلـ  كيه  ايا  با .

  كبتيث لككف ااي  ال ياس ت ااقاي اف الل تيي الفليي كاال اييي كتسب الطمب ت هيقي للظيـ اللنؿ البيم
 قي الب يمي )ال اسيي(.عف طييؽ الط  ل كي  الااا  ب لكويب ءكالاو ت الااليي ك ياسي 

 
 كللتنيؽ  لؾ الب  اف الني ـ با  يما:

 

الني ـ بلن يـ لنييي أكلا ي اؿ الال صي الاـ  إلل  ء الااا  كالن ا ت الكااب لكاايه  اين سكاء لمنطكط  .1
 أك الت اات اك اليك ب ا  اياع ة الطمب ت الاو ت الاليي.

لا الت الالكاية لماكق  الا ـ كلت ي  اكاق  اس يب الت اات الني ـ ب ل ياس ت الفليي الا اي لك اي االت .2
 ف ا اي  بلك  االل  ء اليقيسيي. كالسي يات الااكايي كاالبليي ا  لن ـ لنييي الا ب لؾ كبي

اكق  ااياء  ياسي اليي ك امي لملا يات الان اي اللا للـ الاكااني عميو  اف قبؿ ص تب الااؿ اف تيث ال .3
 س يالو  كأا كف االصطف ؼ كاللتايؿ كاللل يؿ كأا كف لكاا  اليك ب كاكاق  األك  ؾتاس يب النطكط كا

 كلظـ اللصييؼ كك اي أعا ؿ االل  ء.

ااياء الفتكص ت الانبييي الا اي لملصايـ كل لؾ اتص الليبي كعاؿ الااس ت الا اي كلتيي ت الاكق   .4
ء عم  اف لككف لل قج ه م الفتكص ت االا ة لملصايـ كالايكؿ الال سيي ك ب لو  كلكاي الاكا  الا اي لإلل  

 كيلتاؿ االسل  يم الاسؤكليي علو .

اع ا  انطط ت كا اكؿ كاي ت لفصيميي لماكاقؽ كالن ا ت اللا لن  ضاف الاكق  اكضكع البتث كلت ي   .5
ايف ه م االعا ؿ األا كف الال سبي إل اتلو  أك إ اللو  أك اع  ة إل  ؤه  كب لللسيؽ ا  الاو ت الااليي كلض

 با اكؿ الكاي ت.

كاللنييي األكلا كاللنييي اللو قا كلن ييات الكمفي كالتس ب ت  يي الفليي الا اي كلنييي الليبيلن يـ اللن ي  .6
  يكط االلف قيي.سي ب لكيفيي كالا   ال م لت  م االل  قيي كك اي الطمب ت ال يا

 اف قبمن: كعم  االسل  يم لضايف ا  يما اا ال ياسي الان اي
 ضاف سااي تيكي الت اات  ياسي تيكي الت اات كالسي يات الااكاا ال   نكلو  كتل  نيكاو  بتيث ي .1

 كالسي بيلو  ا  اياع ة السااي الا اي كالايكييي لتيكي الت اات كالا  ة.
 صتا.ق  ا  ال بك ت الا اي اف ن يج الاكق  اليبط الكويب قا كالاي م كالصيؼ ال ياسي يبط الاك  .2
  ياسي لكايي الط قي الب يمي إلل ية الاكق . .3
  ياسي يبط الاكق  ا  الطيؽ الاتيطي. .4
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 . مراحل العمل 4
 : االستطالعية المرحمة االولى

كلسميـ  بإلو ء اف ل ييخ إص اي أاي الاب  ية لن اف قبؿ ص تب الااؿ أي ـ( 11االسل  يم اا ا ة أقص ه  )ينـك 
 ال م يفليض أف يتلكم ا  يما:( لسخ ك 3عم  ) اؿاللنييي االكؿ لص تب الا

 كط قلن االسليا بيي كالن ا ت الاطمكبي كالا اي إلل  ء ااا  ا ي . اللنؿ الا ـ كالاكق  الانليحكاق  ت ؿ لفصيؿ ل .1

   كأع ا  اليك ب كاسلن اا الااا .أع ا  النطكط الب ص ت كالسي يات الااكاا اللا لسلن ـ الااا .2

كك لؾ لك ي  كالا نؿ كالانيج  كلك ياو  الاطمكبي األك  ؾبيف اكاق  ي )  Master Planع ـ ) إع ا  انطط اكق  .3
النطكط  اات كلل يؿ اليك ب كلتايؿ اليك ب كاك ف اللظ ي الب ص ا  األن  بايف االعلب ي ع   تيكي الت

ي الن ا ت با  يضاف ك االا امي كع   الب ص ت عم  كؿ نط كآلين ال كي الاااكؿ بو  اا لتايؿ اليك ب ك 
كالسي بيي التيكي لمت اات كلما  ة كا عميلو  كاياع ة عل صي السااي الايكييي  لنصكل اف الاس تياالسلف  ة ا

 كالا اي ككاؽ الاكاصف ت الول سيي الاااكؿ بو .

كق  كاكاق  النطكط لألبليي كالس ت ت كالطيؽ ال انميي اا الا لنييـ اكلا لماكق  الا ـ لن يـ لنييي الا ي لاؿ عم  .4
كؿ ب لكمفي اللن يييي لن يـ ا ك ت كالاكا  اإلل  قيي الاسلن ايكبي ف نص قص كؿ الو  كاكاقؼ االصطف ؼ 

  ألاضؿ.ا  اللكصيي ب اليقيسيي اإلل  ءالاتلامي ا لامي عم  ك اي بلك  

اا  ص تب الااؿللس ع  ايي اامكا ت اك انطط ت اك بي ل ت اليي يالبيه  ضيكييي  ا اللنييياف ي نؿ ضاف ه  .5
 إل اللو كالكمفي اللن يييي الاكق  ك اكاقاو   اا انلي ي الب يؿ االاضؿ با  اا  لؾ لن يـ بي ف اب قا ب لاكاقؽ اللا

 كلكقا ت الا ة الا اي ل لؾ.

 األوليمرحمة التصميم والتقرير ثانية:  المرحمة ال
الاكااني عم  ال ياسي االسلطاعين بإلو ء كلسميـ الانطط ت  ( يكا ن اف ل ييخ15ينـك االسل  يم كاا ا ة اقص ه  )

سم اللا سيلـ االعلا   عميو  اا ايتمي اللصايـ اللو قا ( لسخ كياب اف للضاف ال ق ي لأل3كاللنييي األكل  عم  )
 عم  ا  يما:بتيث ل لاؿ ال ياسي كاللنييي األكل  

 .ص تب الااؿ اف قبؿلماكق  الا ـ  كصػؼ ع ـ لما يكع كعاؿ لنييـ .1

الاكاقؼ الانصصي كالطيؽ كالس ت ت ك  لألبليي ـ اللا سللب  اا اللصايـ اللو قااللصاي ألسمامنص  .2
 لاصطف ؼ ك  لؾ اسلل  ا لماكاصف ت الفليي .

 :ل لاؿ ا  يم ك    فت الانليتيلال ياسي الااا ييي لما .3

 البيل اج كاللاميؽ عمين. ياسي الطمب ت الا يكع الاا م اف قبؿ ص تب الااؿ ك ياسي  اكليي  -أ 
ع ا  ال ياس ت كاللص ايـ اف ااي  الاو ت الاالين ب لاكضكع كأتك ـ  ان إلالتصكؿ عم  الاامكا ت الا -ب 

 إللا ـالللظيـ الن صي بالطني الا يكع كالاامكا ت األس سيي الالامني ب لن ا ت كالبليي اللتليي ككؿ ا  يمـ  
 الااؿ تسب األصكؿ.

ي اؿ بيل اا  الك اا يلضاف الن ا ت الا ان لمال صي الاككلن لما يكع  لسخ( 3) م(اع ا  )لنييي لصكي  -ج 
 كيتلكل عم  ا  يم : 

 كصؼ اكا  لطبياي الا يكع كعل صيم كعاق لن الكظيفين .1
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 لنييي الاس ت ت الا ان لكؿ علصي كالاس تن الكمين.  .2
  zoningيا ت الكظيفيي اليقيسييكع كاللك  اكضتي الكلؿ اليقيسيي لما ي   conceptاكية ااا ييي   .3
 اع ا  كلن يـ انطط هيكم  يبيف عل صي الا يكع الانلمفي .  .4
سـ( ا  ل بيت  كاي   51اع ا  كلن يـ الانطط الطبكغيااا لاكق  الا يكع بفلية ككللكييي ال للا ك  ) .5

 الت ك  كلنطي الايا  بكلؿ نيس ليي   بلي كبي ف ال سيب الطيؽ الاتيطي ب لاكق .
 (.    Grid 5mا  كلن يـ انطط يكضل ال بكيي اا الاكق  الا ـ ) اع  .6
 لسخ( . 3) 1/211لن يـ الانطط ت الااا يين لاب ل  الا يكع كباني م يسـ  .7
لن يـ كصؼ لأللظان االل  قين كالكويكايك ليكين الالكل لفصيمو  ا  الاياتؿ الاتنن كالاكا  الانليح  .8

 .اسلاا لو  ا  البل ء
ا ت لصييؼ اي م األاط ي ت الصيؼ الصت الاي ملظان الن صي ب لبليي اللتليي ا ؿ لك ي  لن يـ كصؼ لأل .9

 ان أنيل بت اي إليو  . ظت كأم أل
 اتكص ت الليبن  كااياء الفتكص ت.  إلاياءعاؿ بيل اج  .11
 لسخ(. 3لن يـ لنييي الايتمن   اان الكمفي اللن يييي االكليي) .11

طمب ت ن صن كلـ لي  ضاف الكااب ت اام  ص تب الااؿ كب لللسيؽ ا  ص تب الااؿ  ا ا لطمبت ظيكؼ الااؿ ال: ااتظي 
 لت ي  ه م الالطمب ت ككااب ت االسل  يل با  ا   لؾ لكع الانطط ت كال ياس ت الاطمكبن كاض الو  ال  كااب ت االسل  يل

 ال ياسي االل  قيي .4

ا   كاالسكاي كالا ياف االسلل  يي  ؾ كالاظاتاألك لمس ت ت كالاكاقؼ ك  ياب لت ي  أسم اللصايـ اإلل  قا -أ 
كاعلا   التاؿ  1992( لا ـ  AASHTOاعلا   الاكاصف ت األاييكيي )اكاصف ت ااايي الطيؽ األاييكيي 

 .%( ب إلض اي ل ليؿ اللصايـ ض  ال ال ؿ اا لصايـ ك اي اا اء الال أ51( كب ي  ة )HS20-44التا )
ايف اسلل  يي ) بش كب طكف ت نيس لي اك نيس لي اسمتي اقف ص ا بيكف اك لت ي  الال فت اللا ق  لمـ  كا  -ب 

 .ليبي اسمتي( كلن يـ الانطط ت االكليي لو 
اف عب يات كاعا ؿ التا يي الا اي كاللا لتل ج ال   ياسي ال  قيي كلن يـ إف كا ت لت ي  الال فت الا قيي  -ج 

 .الانطط ت االكليي لو 
ه م اللن ط كيبطو  ا   بكي لن ط الا م  ت  إت ا ي ت ي يي كالني ـ بيص  كتس ب ل بيت لن ط اللن ط  ب كاي  ت -  

 .اا ت ؿ تصكؿ  لؾ كللظ ـ ليبي  امسطيف ك لؾ للسويؿ عاميي االسلااؾ
اللنييبيي  اإلل  ءاليقيسيي ككاي لو  كلن يي كمفلو  كتس ب كمفي  اإلل  ءا كؿ كاي ت لنييبا ابيل ن لبلك   إع ا  -ق 

 مين.ااؽ عب يؿ الاك لم
  

 يمرحمة التصميم النيائي ووثائق العطاء والتقرير النيائ: الثالثةالمرحمة 
اف ل ييخ الاكااني عم  ال ياسي االكليي بلن يـ اسك ة ال ياسي اللو قيي أي ـ ( 11كاا ا ة اقص ه  ) االسل  يمينـك 

 الللفي  عط ء ك  قؽك  لكاي ت الافصميكتس ب ا ( لسخ اف الانطط ت اللو قيي3ؼ اف )ػػػكاللا للأل لص تب الااؿ
كل بي ن ب لاكااني عم   االسل  يمبايااالو  كل قينو  كالي  عم  كينـك ص تب الااؿ  اللو قا ( لسخ اف اللنييي3ك)
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ت كك  قؽ الاط ء افصمي كا  ال ياسي اللو قيي اف الانطط  ايتمي اسك ة للألؼ ال ياسي اك بطمب لا يمو  اك الا او 
 يما :

كأا كف اللتايؿ كاللل يؿ  الااا ييي لس تي الااا  كلك ي  الاس يب كالا ي الكسطييالانطط ت كلن يـ ا  اع  .1
كاالسكاي الاتيطي ب لااا  كاالعا ؿ  اكاق  األك  ؾ كالاظاتتيكي الت اات كالا نؿ كالانيج ك  كاس ي

او تت لف صيؿ ااا ييي لمان ط  الن يايي لماكق  )اكق  ع ـ باني م يسـ ال سبت اس قط أانييت ان ط ت كا
 (.لسخ3) 1/111أعا ؿ اللصايـ ال انما كاللأ يث باني م يسػػػـ كلك اي  اليقيسيي(

 .)لسنل ف( 1/111 ليكيي باني م يسػػػػـ لن يـ الانطط ت  اللفصيميي االل  قيي  كالكويب قيي كالايك  .2
ت صييؼ اي م األاط ي  الاي مت الصيؼ الصتات لالانطط ت اللفصيميي الن صي ب لبليي اللتليي ا ؿ لك يلن يـ   .3

 كأم ألظان أنيل بت اي إليو  .
( لاس يات تيكي الت اات اف  نكلو  لمااا  لا يي نيكاو  1/251لن يـ انطط ت لفصيميي باني م يسـ )  .4

 ؼ كعيض اصطف ؼ الت اات ك كاي  االللفيو  ابا   لفصيميي كال سيب لاك ف اللتايؿ كاللل يؿ ك بتيث يبيف عم
 الاس يات الانليتي كاطكالو  كعيض الا انؿ كالان يج كااليصفي الف صمي بيلو .

اعا ؿ لابي  كل ايت الااا  كا  يم او  اف طبن ت لأسيم كطبن ت ـ انطط ت كان ط  لفصيميي للكضيل لن ي  .5
لاوي  ايض  ياعيي االسفمت لمطيؽ كالاكاقؼ كااليصفي كالا ي ضاف الاكاقؼ كااليصفي تكؿ االبليي كلاوي  ك 

 اا اا اء اف الاكق  با  يضاف لتنيؽ اكبي اسلف  ة اف الاس ت ت الالكاية.

 ينـك االسل  يم بلن يـ الا كيات التس بيي االل  قيي الا اي لمال فت الانليتي. .6
ع ـت اإلل  قيي كالكويكايك ليكيي كالانطط ت الااا ييي )اكق  بلن يـ لسنليف اف الانطط ت  االسل  يمينـك  .7

اف أاؿ  ال  ا يييي ال ا ع الا ل  الا ـ اس قط أانييت ان ط ت كااو تت لف صيؿ ااا ييي لمان ط  اليقيسيي(
 ليلـ اعلا  ه  كاللأك  اف اط بنلو  لالطمب لوـ أصكلي . التصكؿ عم  الاكااني الاب قيي

الاط ء االنيل الاطمكبن كتسب الا   ال ياس ت كاللص ايـ اللو قين لااي  االعا ؿ كا اكؿ الكاي ت كك  قؽ  .8
 3) ه م الايتمن لمايااان اف قبؿ ص تب الااؿ كاقيايه  أعا ؿاللف صيؿ الابيلن التن  ا  ه م الامتؽ كلن يـ 

 .لسخ(

 .لسخ( 3)  اان الكمفي اللن يييي لن يـ لنييي الايتمن  .9

 :يما لما يكع لل اؿ ا  اإلل  قييلن يـ لن ييات الكمفي  االسل  يمعم   .11

 الا يكع. بإل  ءالا يكع   امي ك اي البلك  الالامني  إلل  ءلكمفي اللن يييي ا -أ 
 الاكاقؽ. إل اليالكمفي اللن يييي  -ب 
لمات اظػي  ـاػ  يمػ  ي ػػػاالتليا يػي الن قاػي عػف لنيػيـ األ ػي البيقػا ككػ لؾ كمف لإلاػياءاتالكمفي اللن يييػي الا اػي  -ج 

 .اي  يعم  
كاللػا لكفػؿ  اإلل ػ ءنػاؿ الػية كالبػ اقؿ ي كلصايـ اللت كيؿ الا اي كاياتػؿ للفيػ ه  الفييؽ ال  لا اف ينـك ب ياس عم  .11

 كك  قؽ الاط ء الية للفي  الا يكع ا  بي ف ه م اللت كيؿ عم  الانطط ت أ ل ءع ـ لكقؼ عاؿ الااا  
لػ ه ف كبيػ ف  لػؾ عمػ  كاعاػ ؿ ا كالمكت ت اللػا لبػيف اسػا ء النطػكط   ياتالاظات كاال ينـك الفييؽ ال  لا بلصايـ .12

 .الانطط ت كاا ا اكؿ الكاي ت
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 المرحمة الرابعة : مرحمة المخططات ووثائق العطاء النيائية 

 بإاياءف ل ييخ الاكااني عم  ال ياسي االكليي ا أ( /1كتسب الا ة الات  ة ب لامتؽ يقـ ) االسل  يمينـك  أواًل:
اف الانطط ت اللصايـ اللو قا  ايتمي كللألؼل ي لايتمن ال  اللا يات الل  يطمبو  ص تب الااؿ عم  اعا ؿ ا

 افصمي كا  يما :كك  قؽ الاط ء 
 .( لسنن اف  ا لي ال يكط كالاكاصف ت كا اكؿ الكاي ت21  .1
 م.ن اف ك اي الانطط ت ب لتاـ الا  ( لسن21) .2
 .(A3( لسخ  اف اللف صيؿ الااا يين الن صن ب لا يكع بتاـ )5) .3
  .الان يجك  االيصفي كالاكاقؼ كالا انؿالس تي ك  ؿ( لسني اف لف صي2) .4
 .( لسخ اصايم اف الانطط ت5) .5
 الاـ  لو . االصمين لمانطط ت ا  عاؿ االط ي اللسنن ال ف ان .6
 .لسنن اسايم اف ا اكؿ الكاي ت .7
  اللنييي اللو ق  لو م الايتمن الضال  الاس ت ت اللو قيي لما يكع. .8
 ا اكؿ كاي تت )انطط تت ( لك اي االعا ؿ الاطمكبنCDين )اف االقياص االلكليكل يلسن لن يـ .9

 .البيااج الاالا م ل ل ص تب الااؿ يكط( بتيث للل سب ا  االاو ة ك  اكاصف تت
  .كب لللسيؽ ا  الاول م الال ب  الظكي باني م يسـ ال سب  .11
 الااليي .( لسخ اص قي كانلكاي اف لن بي الاول سيف االي لييف كال ا ع الا لا كالاو ت 6)   .11
 ( لسخ اف لنييي اتص الليبي اص قي اف لن بي الاول سيف5 )  .12
يككف اف اسؤكليي االسل  يل التصكؿ عم  الاكااني الاب قيي لمليانيص كاؽ االلظاي الالباي ألتك ـ   .13

 عل الللظيـ كيككف اف اسؤكليي االسل  يم لا يؿ ام ان لفي عم  الانطط ت كعم  لفنلن الن صن 
 ي اللينيص اف قبؿ الا لؾ.اسلكا ؿ اا ام

 اك ص تب الااؿ ضيكييي. االسل  يميي لكت ت اض ايي يياه  أ  .14
 لكتي غيي قي سيي. أيي( ال ينبؿ بA1ااي  المكت ت ياب اف لككف قي م )  .15
 ال ينبؿ ب م  كؿ الكل بي بنط الي  عم  ايي لكتي.  .16
 . ن عم  لكعيي الكيؽاليسـ ا  ان  الاكااني النطيي اسبن ألعا ؿياب اسلاا ؿ كيؽ اي    .17

 
 لتصميم : االعتبارات العامو عند اعداد الدراسات واثانياً 

 كاليأسيي السكبي لااي  عل صي الا يكع . األانيياللكس   إاك ل تبي ف  االسل  يمعم   .أ 

اع ا  اللص ايـ بتيث لاكم اللن لي  كالبيقي الاتميي ا  االن  بايف االعلب ي سوكلي صي لي  االسل  يمعم   .ب 
 لال صي كل ايمو  بأقؿ كمفي ااكلي.ا

كأن  اكااني السمط ت الللظيايي عم  اكا  البل ء الايا   ل اياع ة الل تيي الاا ليي كاالقلص  يي لماب االسل  يمعم   .ج 
 .اف لـ  االاي اسلاا لو 

س ت ت الانليتي اي الاس ت ت لطبياي اسلن اـ الفياغ ت ال انميي ا  اياع ة لكتي  الاعم  االسل  يم اياع ة ااق .  
 ب السلل   ال  اسم لصايـ كاضتي.

لككف الاكاصف ت ك س ليي البل ء الاالا م اا اللص ايـ ا  هك انػيي اا الاامكي اال اا الت الت الن صي تيث  .ق 
  .عميو  اف قبؿ  ص تب الااؿ يلطمب  لؾ التصكؿ عم  اكااني اسبني
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ا  االسلي    )عم  االقؿ  الل ليي ب ألبكابث لككف افصمي لبكيػب ا اكؿ الكاي ت لماػ يكع بتي االسل  يمعمػ   .ك 
 .با كؿ الكاي ت اللاك اا الص  ي عف ك اية اال ا ؿ الا اي كاالسك ف(

الااا ييي كالا ليي  لألعا ؿلن يـ ال ياس ت كالا كيات التس بيي الالامني بلصايـ الا يكع  االسل  يمعم   .  
 اعا ؿ انيل.   كالكويب قيي كالايك ليكيي كاللصييؼ كأيي

ضالو   يي ت كافالن يا لألعا ؿاعػ ا  اػكاصف ت كلصػػ ايـ اعاػ ؿ الس تػػ ت كاالض ءة كال ياعي  االسل  يمعمػ   .ح 
كااياء أم الال طؽ الااب ة كالابمطي كالال طؽ النضياء كعاقلو  ا  تيكي لمس ت ت كا انمو  كان ياو  ال ياسي 

 للسيؽ الـ  ا  ال كاقي الااليي .

  ككف ااي  االقيسي عم  الانطط ت ب للظ ـ الاليم .ل .ط 

يلـ لن يـ عيض اف قبؿ الاسل  ي الاصاـ لمايتمي االكليي كاللو قيي لما  يي  عم  لالي اليي االيي يلـ لت ي ه   .م 
 التن .

لككف اسؤكليي االسل  يم يقيسيي اا إع ا  الكاي ت كالاكاصف ت كايااالو  كلأكي ه  اا الاياتؿ اللو قيي بتيث  .ؾ 
عم  اف يلضاف ابمغ اتلي طا لمان كؿ يلـ صيان  . ت اللصايايي كلكصي ت اتص الليبيالط بني ا  الانطط

 بااياي الويقي لا ي ت اليسـك كاللينيص.

السااي الا اي كاالاف كتا يي البيقي كلت ي ه   العا ؿ  اياف االسل  يم لضايف ك  قؽ الاط ء البلك  الا يطمب .ؿ 
 اللت ييييي كاال  يات ػاعا ؿ السااي الا اي كاالاف كتا يي البيقي ككض  االسيا بااي ـ الان كؿ كاللأكي  عم  قي 

 2111)اي يؾ   االل  قييلما  يي  الاكت  اف عن  الان كلي  6-7ك  18-4ك  8-4لما  يي  عاان بأتك ـ الاكا  
الال سبي  االاياءاتاو ت الان لفي اللن   كاعاـ  اقية الاط ءات التككايي عف اسا ء الالاا لي(  2113/ طباي 

 . بتنو 
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  تفاصيل المخططات المطموبة:ثالثًا 
 ب ألعا ؿاياع ة لكايي ك اي الالطمب ت الكاي ة اا اللاميا ت الص  ية عف لن بي الاول سيف ايا  يلامؽ  االسل  يمعم  

 : ل مأ  اف ل لاؿ االاكي الكاي ة كييؼ عمكالااا ييي كالكويب قيي كالصتيي كاعا ؿ الل اقي كالل اإلل  قيي
 : االعمال المعمارية -أ 

كاا ت لي كبي اس تي الاكق  ين ـ اكق  ع ـ اض اا   اؿ  1/211نطػط الاكقػػ  الاػ ـ بانػي م يسـ : ا .1
 اك ا  يل سب الاكق . 1/511باني م 

 111:  1اسطت ت ااا ييي باني م يسـ  .2
 111:  1كااو ت ااا ييي باني م يسـ  .3
 .   111:  1 ط  ااا ييي باني م يسـ ان .4
 51: 1ت  21:  1ت  11:  1ت  5:  1اللف صيؿ الااا ييي الا اي باني م يسـ  .5
 1انطط ت كض  األ  ث ال  بت كالالتيؾ كبي ف لف صيؿ األ  ث ال  بت  .6
 . ا اكؿ الل طيب ت .7

 الانطط ت اللفصيميي العا ؿ للسيؽ الاكق  كالس ت ت كأعا ؿ ال ياعي. .8
  ليؿ لمانطط ت اكضت ن عمين  اللي كؿ يا .إع ا   .9

 أم انطط ت أك لف صيؿ أنيل ال اي. .11
 لن يـ اللف صيؿ الا اي ألعا ؿ الا ؿ الصكلا إ ا لـ  . .11
  1/211انطط طبكغيااا لماكق  الا ـ باني م يسـ  .12
 1/111لماكق  الا ـ باني م يسـ   بكيي .13

 
 : والمواق  الساحات الخارجيةاعمال  – ب

 . كاللابي  كالل ايت  يم لسني اف التس ب ت االل  قيي لطبن ت اليصؼاالسل ين ـ  .1
اك  إل اللو الانطط ت كاللكمفي اللن يييي كالا ة الا اي  ق قاي ب لاكاقؽ با  ل بيلو  عم  االسل  يمين ـ  .2

 اسلب الو .
 -عا  يما: بلسني ص تب الااؿيلـ ل كي   .3

 لف صيؿ كناصي تس ب كاي ت النط  كالي ـ. - أ
 يؿ كناصي تس ب طبن ت اليصؼ.لف ص - ب
 .اع ا   ليؿ لمانطط ت اكضت ن عمين  اللي كؿ يا  - ت

 اليصفي الن يايي.لس تي الااا  كالا ي الكسطيي كاان ط  طكليي كعيضيي  - ث
 .أم انطط ت كلف صيؿ انيل ال ان - ج

ااني كااي  الانطط ت ك اللن ييي الاطمكبي اا ايتمي اسك ة الانطط ت اللو قيي با  لا يمو  ك الاك  - ح
 .اف ص تب الااؿ
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  : اإلنشائيةاالعمال   - جـ
للػا يكمؼ بو  اسل  يم الليبي ك ياسي اللنييي  اإل ياؼ عم  اتػكص لتييػ ت الليبػي كاسلطػاع الاكقػ    .1

 كلنييان .
الت ي  كالنيس لي بااي   كألعا ؿألعا ؿ الطاـ كاليصؼ كالنمطي اإلسفمليي  لف صيؿ التس ب ت اإلل  قيي .2

 كاعو .أل
ال م لـ اعلا  م اا اللصايـ ( CDانطط ت األس س ت كاألعا م كلف صيمو  االل  قيي كبلسني اؿ ) .3

كالا كية اإلل  قيي ا  االلل اـ ب لكك ات الاالا ة ل ل ك اية اال ا ؿ الا اي كلاميا ت لن بي الاول سيف تكؿ 
 كك ة ال ال ؿ.

 اللا   كلف صيمو  االل  قيي.انطط ت عن ات الطكابؽ كاال ياج كالاسكي كاكاصؿ  .4
 كاسكاي كن ال ت كغييه (. اسلل  ينالن يايي )ا ياف  لألعا ؿانطط ت اللف صيؿ االل  قيي  .5
 اع ا   ليؿ لمانطط ت اكضت ن عمين  اللي كؿ يا  . .6
 .أم انطط ت كلف صيؿ انيل ال ان .7

  
 االعمال الكيربائية : – د

 .ط )اف كا ت( ا  ليقيـ ال كاقي الكويب قييكاياكح ال ف إلل ية الااا  ك الاب لاانطط ت  .1
انطط ت االب ييػػ  كاػػياكح اللػوكيي اػ  ليقػػيـ الػػ كاقي الكويب قيي ك لؾ اا اااكعي انطط ت الفصمي عف  .2

 االل ية .
ك اؿ انطط ت أب ييػػ  اللمفكلػػ ت ككبسػػ ت االاػػيام كاب ييػػ  اللمف يكل ت  كالايكياكل ت كالسا ع ت كالكابيكلي  .3

 ( Data Show. اف كا ت ) 
انطط المكتي اليقيسيي ابيل ن عميو  ااي  النكاط  كط قلو  الاا يي لمطكابػػػؽ كك لؾ الن ط  اليقيسا كاللف صيؿ  .4

 الا اي .
 انطط لظ ـ اللأييض كلك يان عم  الطكابؽ . .5
 انطط اااا ت الوكالؼ ابيل ن عميو  الاااا ت كككابؿ الوكالؼ. .6
ػكط اللا يػي اليقيسيػن ابيػل ن عميػن انػ م الككابؿ كاالساؾ كالاكاسيي الاسلن اي كاس يالو  انطػط لظػ ـ نط .7

 كلن ط ب اي لو  كلو ي لو  .
 انطط لظ ـ الصكاعؽ كال اي التييؽ )ا ا طمب( . .8
االساؾ  انطط لك يػ  االتاػ ؿ الكويب قػيي عمػ  المكتػ ت الفيعيي ا  انلمؼ ال كاقي الكويب قيي كاس تي ان ط  .9

 لكؿ  اقية عم  ت ة كقكة الن ط  ان ية ب الابيي .
 انطط اكق  ع ـ ابيل ن عمين لن ط االل ية الن ياين كاس يالو  . .11
 انطط ت  بكي الكابيكلي اف اب يي  ككب قف كغييه . .11
 اع ا   ليؿ لمانطط ت اكضت ن عمين  اللي كؿ يا  . .12
 أم انطط ت انيل ال ان . .13
 .الا كية التس بيي .14
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 اعمال االنظمة الميكانيكية : –ىـ 
انطط اكق  ع ـ ابيل ن عمين لا ي ات اللا يي ب لا ء كالصيؼ الصتا كلن ط ب ايلو  كلو ي لو  كك لؾ  .1

الايك ليكيي الانلمفي اف كا ت ا ػؿ ) الل اقي الايك ين ت لظ ـ اطف ء  لأللظايلا ي ات اللا يي اليقيسيي 
 الخ ( .……  التييؽ ت الا  ات ت اللكييؼ ت البن ي

 الايك ليكيي الانلمفي . لأللظايانطط ت اللا ي ات اليأسيي الااااي  .2
 الايك ليكيي الانلمفي . لأللظايانطط ت اللا ي ات االانين  .3
 .1/21انطط ت لفصيميي ابيل ن عميو  اكاق  كاقيسي كالكاع االلظاي الايك ليكيي الانلمفي باني م يقـ :  .4
 مين  اللي كؿ يا  .إع ا   ليؿ لمانطط ت اكضت ن ع .5
انطط ت لفصيميي لبيف الااقي بيف االلظاي الايك ليكيي كالكويب قين الانلمفي كنااي لال  ل انؿ  .6

 كلض يب ه م االلظاي ا  باضو  .
 اياع ة الطمب ت لظ ـ الصكلي ت اا األعا ؿ الايك ليكيي اف لكييؼ كغييه . .7
 .كأيي انطط ت ضيكييي انيل .8
 .الا كية التس بيي .9
 

 :اا  يمعم  االسل  يم لن يـ لن ييات الكمفي اإلل  قيي لما يكع لل اؿ  :الكمفة اإلنشائية -و
 الكمفي اللن يييي إلل  ء الا يكع   امي ك اي البلك  الالامني بإل  ء الا يكع. . 1
 الكمفي اللن يييي إل الي الاكاقؽ. . 2
 اي عف لنييـ األ ي البيقا .االتليا يي الن ق لإلاياءات.  الكمفي اللن يييي الا اي 3
 

 ياب عاؿ إط ي لملسني األصميي اف الانطط ت. -:  مالحظات -ز
عم  االسل  يم الا   الانطط ت كالك  قؽ لما  يي  الن صي ب لاب  يات ضاف الا ة الات  ة  -

ككان  لألكلكيي الابيلي اا الا اكؿ الاياني كبف يؽ  الا أسبكع عم  األك ي بيف كؿ ا يكع 
تيث يلـ لت ي  أكلكي ت اللسميـ  يكع ال م يمين ب للسمسؿ اليقاا ا  لـ يلبيف كاك  عكاقؽتكالا 

 تسب لكايو ت المالي الفليي كالاول م الااا يم الال ب . 
 

 مسؤوليات لجنة التدقيق:
 ؤكليلن:يتؽ لمويقي االسلا لي با  ليام ال سب ن لا يي ل قيؽ الانطط ت كيككف اف اس

 ب ت األس سيي لما يكع ا  الاوي الااليي ص تبي الااقي كلت ي  الااطي ت اليقيسيي .ال ق ي الالطم -1
 االلف ؽ ا  الاسل  ي الاصاـ عم  اللكاو ت الا اي الات  ة ألسم اللصايـ كتسب طبياي الا يكع. -2
 ال باي الاسل  ي الاصاـ ناؿ اياتؿ اللصايـ ك ال ياس ت الانلمفي . -3
 الاياتؿ الانلمفي لاللن ؿ إل  الايتمي اللا لميو  .الللسيب ب علا    -4
 ال ق ي لنييي الكمفي اللن يييي األكليي. -5
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 (3رقم   العقدممحق 

  األداءنموذج كفالة حسن 
 السادة : إلى
 

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

 ...............................................…………………....... االستشاريالة مالية ، قد كفل بكف
 

 .........................................................…………………….بخصوص العطاء رقم 
 ................................................................................…………………المتعمق 
 . أردني دينار…………………………………………………..  (.....……………..) بمبمغ : 

 
بتقديم الخدمات اليندسية لمتصميم ووفقا لشروط العقد الخاصة  االستشاريلضمان التزام  األداءوذل  مقابل كفالة حسن 

 . أعالهبالعطاء 
 

ننا أي شرط آخر، وبلض النظر عن أي  أوتحفظ  أو إنذارال طمب من قبمكم ب أولندف  لكم المبمغ المذكور لدى  أننتعيد  وا 
 . االستشاريمعارضة من جانب 

 
  -مبدئيا" : وتحدد                         ( ولمدة  إصدارىاوتبقى ىذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ 

 ...............……………………من عام ...………........  شير ...............…….. بتاريخ 
 

 ما لم يتم تمديدىا أو تجديدىا بناء عمى طمب صاحب العمل .
 

 .ر  : ........................توقي  الكفيل/مص
 المفوض بالتوقيــ  : ...........................
 .بحضــور وشيادة : ...........................

 ........التـــــــاريخ : ...........................
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 ( 4رقم    العقد ممحق
 األخرىخالصة بدالت أتعاب إعداد التصاميم والمخططات وجمي  وثائق العطاء  -أ

 اإلاا لا الابمغ ساي الكت ة الكايي الكت ة الكصؼ اليقـ
  يل ي امم  يل ي امم

أك با   21لاك  ؾ كع    اللص ايـ كالانطط تأعا ؿ  -2
ه م األك  ؾ اف الوي كؿ  يلل سب ا  الاس تي الالكاية كلككف

 Sandwishي ) يعم  أف للـ اللكسيي بصف قل ت ي الاا ليي 
Panels ) االسكاي كالا ياف االسلل  يي  كل اؿ الانطط ت

ل اؿ ال ياس ت ك  لاتطياال  يات االسلي   يي  انؿ اك 
تسب الالطمب ت الااا ييي لماب لا اف لـ  االاي الايكلكايي 

س يب كالا نؿ كالانيج كاا كف س ت ت الاتطي كالا كيصؼ
الطيؽ ال انميي الا ي الكسطيي ك ك  االصطف ؼ كاالللظ ي

 ك كتسب الكك ات الس ييي الافاكؿكاال  يات االسلي   يي 
 .أعمال المساحة بما فيها الرفع المساحي والمساحة التفصيلية 

أعا ؿ لتيي ت لليبي الاكق  تسب الفتكص ت كاالعا ؽ اللا ك 
ك  االي لا كا  كي  اا كك  اسلطاع الاكق يت  ه  الكك  
              .مااا اعا ؿ االل ية ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقطوع

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 مقطوع

    

     شاممة ضريبة المبيعاتغير  قيمة العطاء االجمالية -1
    قيمة ضريبة المبيعات  -3
     شاممة ضريبة المبيعات قيمة العطاء االجمالية -4
 قمًا                                    ( دينارالمجموع ر  

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

 .............................................................................................. :اسم االستشاري  
 

 .............................................................................................:  المفوض بالتوقي 
 ......................................................................................................: الوظيفة 
 ..........................................: فاكس  ................................................: تمفون 

 البريد االلكتروني :  .....................................    ص . ب : .................................
 ختم و توقي  المكتب اليندسي

 
 
 
 
 
 
 



 32  مدطت باصاث اإلاشاسع  إلوشاءاغذاد الذساظاث والخصامُم ووثائم غطاء الخىفُز 

ت مشافم الىلل ؼ -مذًٍش  كعم اإلاشاَس

 

 
 (5ق العقد رقم ممح

خرىألاار متعمق بالدفعات قر إ   
 

 
 ………………………………………………………………ناهدأ ر أنا الموق  إمضائي وخاتمي فيقأ

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

…………………………………………………………………………………………….……… 
م أحكا( وعماًل ب2ة   عــيليندسا تلخدماعقد ال  روط العامةشلا نم( س-11  مقر ة دامما ورد تحت الا قد اطمعنا عمى ننأ

ء الكلو ا باتعأو أ تراشاستالاب أتعا أو تالو لعممي  ابج فيور ل نقوصاأل حسب موق منا من قب اً عوقم فق إقراراً نر ة مادلاىذه 
ًا يط فق" ونر نخريآلالى " إ دفعيا عمى قافتال ا أو ايعفد ادية والتي تموأي شيء ذو قيمة م ةأو غيرىا المباشرة وغير المباشر 

ا منبن قمر شابر مأو غير شمبال شكبف  دست كانتأو  فعياتم د ءً او س يادفعت وسبب منولرى خعات األالدفمفصاًل ليذه  اً فوص
عمق تا يميف  ليم، وذيمثممو وكالئيم أو أو أي من موظفييم أ اريين من الباطن أو نيابًة عنيمتشاسبل ق نم عنا أو بةً يان أو
 أو اريشستحالة عمى االأو اإل ايسنف/ المزاودة  صةاقلمنا عممية د أوبتنفيذ ىذا العق ةصاض الخو ر عيم الدقتى لإدعوة لبا

 .فعالً ه ذفيأجل تنن م أود عقالم ابر إلي ر جتتي ات الوضاالمف
ثال وصفًا ملا ليبعمى سي ذل  ما فب تاعفد أي دو جو  نع ل عمى الفورلى الفريق األويًا إونتعيد بأن نقدم تصريحًا خط كما

 يقالفر  اميق ىمق عونوافا مك الً ث أو دحيما أيي لدف ا باإلزامن خيار ت بالدف  أو ناامقي خي  بتار وذل مفصاًل لسبب ىذه الدفعات
دة املبأحكام ا انمل من قبال خإ وأالفة اله حال حدوث أي مخعمشار إلييا ألا  ةداملا تحت ةنيبملاجراءات اإل ذخاتبال واأل 
 تنفيذ كل ما ورد في ىذه المادة.ب زممتنو  يا( من 2/س/11 

 
 ًا فــــي            /        /ير حر ت يو نوق معو 
 
 ............................……………………………………………شـــاري:الستا مـــــسا
 
 .................………………………………………………………المفوض بالتوقيــــ :  مسا
 
 ......…………………………………………………………………توقيـــ : لاب ضو في  المقو ت
 
 ………...................................................................ـــم: ــــاتــــــخلا

 
 أو أتعـاب أو و بـدف  أي عمـوالت مـفعات األخرى وفي حال عـدم قيالدبامق تعلما ارقر إلام قديت ير اشتسالاى مع

ذا ىـ دميقـمـن ال وكل رار المقدم منو ، قإلفي ا  لذيذكر  أن ويمع( س-11دة  امالب ةددحملاور مألمن ا أي
 ض.ر لععن ا صلفمن قملمظر   في رارق  اإلضو  رياشتى االسوعم و ،رضع فضير س راإلقرا
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 ( 6 العقد رقم ق حمم

دفعات الممنوعةلبا قرار متعمقإ  
 

 
 ………………………………………………………………ناهدأمضائي وخاتمي في   إقر أنا المو قأ
 
…………………………………………………………………………………………….……… 
 ………………………………………………………ه نادفي أ انمتخاو  نار نحن الموقعين إمضاءاتقن
 
…………………………………………………………………………………………….……… 

 
 ةداملا هىذ أحكامب الً معو  ،(2لعقد الخدمات اليندسية  ع ( من الشروط العامة /11ة  دامت الحد تر و ا عمى م ناا قد اطمعننأ

أو ت رااشتاس ابعأت وأموالت نت عكا ءً او س لغبامبدف  أي  قمن لمبأننا فيو قرار موقعًا من قبمنا حسب األصول ، نقر إنرفق 
ولم نقم بإعطاء وعود أو مادية   لم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمة  و  شرمبا ريأو غر شمبال شكب ءً اسو ىا ير ء أو غاب وكالأتع
تم قد   لذن كاا ذنظر عما إالض بل، أو  اسطةسواًء مباشرًة أو بالو  ءااألشي ذهىثل مم يدتق أولغ ابماله ذثل ىم  فدل اتدتعي
لى ظفييم أو وكالئيم أو ممثمييم إمو ن أي م وأ مينع ةً ابنيو أ طنباالن منا يير اشتاس ن قبلم وا أعن ةً يابنو أ ان قبمنم

، ال  تصر  بصفة  رسمية  أمي نذا كاإ النظر عمابلض موظ " " يصر أح الال لاثملا ليق األول، ويشمل ذل  عمى سبالفري
 عمى ةلاحإلا وأ يافسن دةاو مز الة/صناقملا ةيعممد أو عقلا اىذذ يتنفبة صاخروض الالع ديمتق ىإلة عو ديتعمق بالا يمف وذل 

 .الً عالعقد أو من أجل تنفيذه فستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبرام الا
 

  لأكان ذاًء وسو ة طسواالب ومباشرًة أ اءً سو دفعات ه العات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل ىذفد يم أيبأن ال نقوم بتقدونتعيد  امك
تعديل يتعمق ب أو ممثمييم إلى أي "موظ " فيمام ئيوكال  ويم أفيظمو  من ياً أ وأ اطنالبمن  انييشار ل استقب من أو قبمنا من

 .  فيذهنأو ت هديدمتو أىذا العقد أو تجديده 
 

 /        / يرًا فــــي           ر تح  نوق يووعم
 ............................……………………………………………ـــاري:تشساالـــــم سا
 ……………...................……………………………………: …ـ ــيـبالتوقض م المفو سا
 ......………………………………………………………………… قيـــ :و قي  المفوض بالتو ت
 : ………..................................................................مـــــــــخاتــــلا

 
تعاب أو أي من أ أوالت و مأي ع  فبد موياق دمعل حا وفيعة و نمملت الدفعابا قمتعلماقرار إلا مالستشاري تقديا ىمع * 

يرفض س رإلقراا ادم ىذقي وكل من ال ، نوم ملمقدا رار اإلق يف ( عميو أن يذكر ذل  /11 المادة باألمور المحددة 
 ض.العر عن ل صفمنق لممر في ظر  راقاإلي وض  تشار عرضو ، وعمى االس
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 العطاءات الحكومية المحالة   -(    2جدول رقم   
 عميو كما ىو مبين أدناه : المكتب عن العطاءات الحكومية المحالةبيذا العطاء تعبئة حجم التزام  ينالمشارك االستشاريينيطمب من جمي  

 
تاريخ إنجاز 

العمل 
 المتوق 

 
مدة العطاء 
 األصمية

 
تاريخ 
 المباشرة

 
 أسم صاحب العمل

 
 نسبة حجم االلتزام الحالي بالدينار

 
 رقم وأسم العطاء

 
 الرقم

نسبة اإلنجاز     
 لتاريخو

   تصميم إشرا  كمييما

          

          

          

          

          

          

          

          

 مالحظات:
 بالكامل مسئوليتياأشيد أن المعمومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل                           كل من ال يعبئ ىذا النموذج سيكون العرض المقدم منو معرضًا لمرفض      -
  .أخرىفحات ذا كان النموذج ال يكفي ، يمكن إرفاق صإ  -

 المفوض بالتوقي  : أسم                                
 التوقيــــ  والخاتم :                                                      
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 الوض  المؤسسي   -(    1جدول رقم   
 الاكلب ال يك ء ال يف اللتنكا أك ليككا اط ء لابقي  اللاك ج الابيف أ ل م كالالامؽ ب لكض  الاؤسسا ا  بي ف أسا ءبو ا ال يفالا  يك االسل  يييفيطمب اف ااي  

أسماء الشركاء الذين التحقوا  تاريخ االلتحاق
 بالشركة أو بالمكتب

أسماء الشركاء الذين تركوا الشركة أو  تاريخ التر  أسباب التر 
 المكتب

 الرقم يخ آخر تعديلأسماء الشركاء بتار 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 -مالحظات :
  بالكامل . مسئوليتيااشيد أن المعمومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل                  ترفق شيادات السيرة الذاتية وشيادات الخبرة لمشركاء الجدد . -1
 أسم المفوض بالتوقي  :      شيادة من نقابة الميندسين ووزارة الصناعة والتجارة بأسماء الشركاء عند التأىيلترفق   -2

 التوقيـــ  والخاتم :                وبأسماء الشركاء حاليًا . 
 كل من ال يعبئ ىذا النموذج سيكون العرض المقدم منو معرضًا لمرفض .  -3
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 ء االختصاص ومساعدييمرؤسا   -(    3جدول رقم   
 بيذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناه والمتعمق  برؤساء االختصاص ومساعدييم الحاليـين والذين تركوا العمل وبيان التعديالت التي ينالمشارك االستشاريينيطمب من جمي  

 جرت عمييم منذ آخر تأىيل خاص بكل منيم
 

تاريخ التر  إذا  أسباب التر 
 منيماتلير أي 

 أسم رئيس االختصاص والمساعد
 بتاريخ آخر تعديل

أسم رئيس االختصاص والمساعد  تاريخ االلتحاق
 الحالي

 الرقم االختصاص

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 -مالحظات :
 بالكامل  مسئوليتياأشيد أن المعمومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل                               لمكوادر الجديدة بعد آخر تأىيل.تية وشيادات الخبرة ترفق شيادة السيرة الذا  -2
  ترفق شيادة من نقابة الميندسين باالختصاصات وأسماء الميندسين . -2

 أسم المفوض بالتوقي  :
  النموذج سيكون العرض المقدم منو معرضًا لمرفض .كل من ال يعبئ ىذا   -3

    التوقيـ  والخاتــم  :
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 ششوط دعىة العطاء

 

   دعىة العطاء
 
 ؤوال

ت هىذظُت  جشغب هُئت جىظُم الىلل البري واإلاشاس اليها في وثائم هزا الػطاء بـ " صاخب الػمل " بالحصىل غلى خذماث اظدشاٍس

 (لىاء الاغىاس الشمالُت -مىطلت اإلاشاسع /  اسعمدطت باصاث اإلاش)دساظـت وجصمُم 

ت اإلائهلت لذي دائشة الػطاءاث الحكىمُت  ًخم طشح دغىة الػطاء  بمىحب شهادة جؤهُل للمكاجب الهىذظُت والششكاث الاظدشاٍس

ت اإلافػىل صادسة غً هزه الذائشة  لابت اإلاهىذظين ألاسدهُين واإلاصىفت لذي ههُت الثاألاولى )ب( و الفئت بالفئت  بيُتفي مجال ألا ظاٍس

  .بمىحب شهادة جصيُف خذًثت صادسة غً الىلابت

 

 
 
لت جلذًم العشوض ثاهُا  طٍش

كخب  غلُه "الػشض  ومىفصلينجلذم الػشوض في مغلفين مغللين       ، أخذهما ًخظمً الػشض الفني مؼ الىثائم اإلاطلىبت ٍو

كخب غ كخب غلى الفني" واإلاغلف آلاخش ًدخىي غلى الػشض اإلاالي ٍو خم وطؼ اإلاغلفين في مغلف ثالث مخخىم ٍو لُه "الػشض اإلاالي" ، ٍو

ت ودساظاث وجصامُم  مدافظت  -ألاغىاس الشمالُت لىاء /  مدطت باصاث اإلاشاسعذساظـت وجصمُم لهزا اإلاغلف )خذماث اظدشاٍس

 (اسبذ

 

 :الفني الػشض (2-1)  

ظُلىم ببغذاد الذساظت مؼ اسفاق الشهاداث الػملُت والعيرة  والزيد مً الاظدشاسي حعمُت الكادس الهىذس ي اإلادذ ًطلب      

ؼ ألابيُت و  وكزلك خبراث اإلاكخب الهىذس ي الاظدشاسي في مجال جصمُم منهمالزاجُت لكل شخص  ، وحػبئت اإلاشابهتالطشق واإلاشاَس

 الػشض الفني . طمً مغلف والىثائمالجذاول اإلاشفلت مؼ وثائم الػطاء وجىطؼ كافت اإلاػلىماث اإلاطلىبت 

 
 : اإلاالي الػشض ( 2-2) 

 لجمُؼ اإلاكاجب اإلاخلذمت . الفىُتفخذ الػشوض  ظِخم -1

 . اإلادلُتللمكاجب التي ظخئهل لفخذ غشوطها اإلاالُت مً كبل لجىت الػطاءاث  الادوىغالمت الحذ  جدذد -2

طىء  غلى  اإلادلُتجلشسها لجىت الػطاءاث للمكاجب التي ججخاص الحذ الادوى للػالمت التي  اإلاالُتفخذ الػشوض  ًخم -3

 مغللت للمكاجب الاخشي . الُتالخلُُم وحػاد الػشوض اإلا

 -غلى : اإلااليأن ٌشخمل الػشض  ًجب -4

 ( .1الىمىرج اإلاخصص في اجفاكُت الخذماث الهىذظُت )ع غلىالػشض اإلاالي  جلذًم -

 لشواجب الجهاص الفني . مفصلجدلُل مالي  جلذًم -

 لكافت اإلاخطلباث . مفصلالي جدلُل م جلذًم -
ً
 لذغم اإلاكخب الشئِس ي وبدُث ًكىن الذغم اإلاكخبي شامال

 فيهافي الػشض اإلاالي شاملت ألًت سظىم أو طشائب هدُجت الػمل في الاجفاكُت بما  الىاسدةجكىن ألاظػاس  أن -

بت الػامت غلى اإلابُػاث  .الظٍش

 ت وبدُث جكىن مىكػت مىه ومخخىمت بخاجم اإلاكخب ( غلى اإلاىاكص جلذًم وسخت الىثائم ألاصلُت كامل2-3)

ظاء الاخخصاص اإلاشفم مؼ الىثائم والخىكُؼ غلُه وخخمه اسي حػبئت همىرج شهادة مطابلت سإ ( ًطلب مً الاظدش2-4)

 بخاجم اإلاكخب واسفاكه مؼ الػشض الفني .
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ت جبلُغًطلب مً اإلاكاجب الهىذظُت  (2-5) غً أي حغُير ًطشأ غلى كىادسها ري هُئت الىلل الب والششكاث الاظدشاٍس

الفىُت الشئِعُت بػذ ششاء وثائم أي غطاء مً غطاءاث الخذماث الهىذظُت وبخالف رلك ظِخم خشمان 

ت مً اإلاشاسكت بالػطاء .  اإلاكخب الهىذس ي أو الششكت الاظدشاٍس

غشطه الفني ما ٌشير  ًخظمً أناهه ال ًجىص بؤي خال مً ألاخىال  باالغخباس غلى الاظدشاسي أن ًؤخز  ًخىحب  (2-6)

 اإلاالي . بالػشضبشكل مباشش أو غير مباشش لعػشه اإلالذم 

ت التي ججخاص اظغ الخلُُم الفني  (2-7) ًخم فخذ الػشوض اإلاالُت اإلالذمت مً اإلاكاجب الهىذظُت او الششكاث الاظدشاٍس

 غذم فخدها الصحابها مغللت. اإلادلُتوظخػاد الػشوض اإلاالُت التي جلشس لجىت الػطاءث 
 

 ث
 
 مخطلباث وؤظغ الخلُُم الفني    الثا

ت اإلاخلذمت بدُث ًكىن الحذ الاغلى لػالمت الخلُُم الفني   ظِخم احشاء جلُُم فني للمكاجب الهىذظُت والششكاث الاظدشاٍس

 بإن عالمت الىجاح بالخإَُل الفني) (%  مىصغت غلى الىدى الاحي :111إلاشخلت الذساظاث ) 
 
 ( %(70) علما

          غالمت(  15ث اإلاخخصصت )الخبرا (3-1)

 -ة كـذ كـام بما ًلي:الثالثت ظىىاث ألاخير ًطلب مً الاظدشاسي ان ًبين في غشطه الفني اهه خالل  

) مشاكض اهطالق ووصىل ومجمػاث خافالث( أو اغذاد الذساظاث والخصامُم ووثائم الػطاء إلاششوغين مماثلين  (3-1/1)

ؼ أخشي مماثلت  ؼ. )ظمً أبيجخ)مشاَس  (تغالم 15ُت وظاخاث( مؼ طشوسة جىثُم هزه اإلاشاَس

 -ًطلب مً الاظدشاسي ان ًىضح في غشطه ما ًلي :  (3-1/2) 

 . اظم اإلاششوع 

  اظم صاخب الػمل 

  وصف مفصل للمششوع ومكىهاجه 

  مذة اإلاششوع خعب الػلذ وأي جمذًذاث سظمُت للمذة 

 . وأظباب هزه الخمذًذاث 

 خ البذء باإلاششوع وجا خ اهجاصها .جاٍس  ٍس

 . بذالث ألاحػاب التي جلاطاها الاظدشاسي 

 . ت لخىفُز اإلاششوع  الكلفت الخلذًٍش

 . ) ًاللُمت النهائُت لخىفُز اإلاششوع ) ان أمك 

 . اظم الجهت التي كامذ باإلششاف غلى جىفُز اإلاششوع 

 .  اظم اإلالاول اإلاىفز للمششوع 

 . ت  أي مػلىماث أخشي ًشي الاظدشاسي أنها طشوٍس

 

ؼ مماثلت( اإلاشفم .1*           حػبئ بالجذول سكم )  ( ) الخبراث في مجال اغذاد الذساظاث والخصامُم ووثائم الػطاء إلاشاَس

أن ًخظمً الػشض الفني وصف ملاسن بين مكىهاث اإلاششوع اإلاماثل اإلاعمى مً كبل الاظدشاسي وبين     (3-1/3) 

 ئم الػطاء مىطىع هزا الػطاء وبشكل واضح ودكُم .مكىهاث مششوع اغذاد الذساظاث والخصامُم ووثا

 

ؼ صادسة غً صاخب الػمل مىثلت خعب ألاصىل جخظمً  (3-1/4) أن ًشفم طمً الػشض الفني شهاداث بهزه اإلاشاَس

 بؤن الػشوض التي ال جخظمً مثل هزه الشهاداث  ظخكىن  1/2-2اإلاػلىماث اإلابِىت في البىـذ ) 
ً
(  أغاله ،  غلما
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دبػاد وارا لم ًخمكً الاظدشاسي مً جلذًم شهاداث مً صاخب الػمل له ان ًشفم صىسة غً مػشطه لالظ

ؼ.  الػلىد والششوط اإلاشحػُه الخاصت بهزه اإلاشاَس

 

ًخىحب أن ًخم الخىكُؼ غلى كافت الىثائم اإلالذمت مً كبل الصخص اإلافىض بالخىكُؼ هُابت غً الاظدشاسي  (3-1/5)

 بالخاجم الشظمي لالظدشاسي   .وان جكىن هزه الىثائم مخخىمت 

 

لً ًخم اخالت الػطاء غلى الاظدشاسي الزي ًفلذ جؤهُله الصادس بمىحب حػلُماث جؤهُل اإلاكاجب الهىذظُت  (3-1/6)

ت لعىت  او ًصذس بدله كشاس بالحشمان مً اإلاشاسكت بالػطاء خالل الفترة ما بين  2112والششكاث الاظدشاٍس

ــخ اغــالن طشح الػطاء  ــخ كــشاس الاخالت ،  وبىاًء غلُه ظىف ٌعدبػذ الػشض الفني والػشض اإلاالي جاٍس وجاٍس

اإلالذمين مً الاظدشاسي مً اإلاشاسكت بالػطاء ،  دون ان ًكىن لالظدشاسي الحم باالغتراض او بالشحىع غلى 

 صاخب الػمل او دائشة الػطاءاث الحكىمُت بؤي مطالبت مالُت او كاهىهُت" . 

 

 (  عالمت 70م  الفني امللترح للمششوع  ) الحذ ألاعلى لعالمت الخلُُ الجهاص  (3-2)

 ملا ًلي  
 
 وفلـــا

 
الث الجهاص الفني املبين جالُا  ًطلب مً الاظدشاسي جلذًم ؤظماء ومَا

  خعب ظىىاث الخبرة بشيل  (3-2/1)
 
 جىاصلُا

 
العيرة الزاجُت ليل فشد مً ؤفشاد الجهاص الفني مشجبت جشجِبا

ع التي كام بةعذاد الذساظاث والخصامُم الهىذظُت لها .مفصل ود  كُم جبين وافت املشاَس

 ؤن ًخم بسفاق شهاداث الخبرة العملُت الصادسة عً صاخب العمل ليل فشد مً ؤفشاد الجهاص الفني . (3-2/2)

في َزا الذساظت املطلىبت  ؤن ًبين ول فشد مً ؤفشاد الجهاص الفني خبراجه املخخصصت في مجاٌ (3-2/3)

 العطاء بشىــل واطـــذ ودكُم بدُث جخظمً  

 اظم املششوع املماثل . -

 اظم الاظدشاسي الزي عمل معه في َزا املششوع . -

 وصف مفصل للمششوع ومىىهاجه . -

اوحه الدشابه مً خُث الىىع والحجم بين مىىهاث املششوع املعمى ومىىهاث املششوع مىطىع  -

 العطاء 

 به في املششوع املعمى .الذوس الزي كام  -

 

 ؤن ًخم بسفاق الىثائم الثبىجُه التي جذعم املعلىماث امللذمت مً ؤي فشد مً ؤفشاد الجهاص الفني. (3-2/4)

 عً  (3-2/5)
 
ؤن جىىن وافت الىثائم املشفلت مىكعت مً الشخص هفعه ومً املفىض بالخىكُع سظمُا

خ.  الاظدشاسي ورلً بالحبر ألاصسق مع الخاٍس

ًخدمل الاظدشاسي والشخص املعمى معاولُت دكت وصحت املعلىماث امللذمت في َزا الخصىص  (3-2/6)

 بإن 
 
الحم في الطلب مً الاظدشاسي جلذًم  املدلُت/ لجىت العطاءاث  َُئت جىظُم الىللعلما

 .ورلً كبل صذوس كشاس إلاخالت  الىثائم الاصلُه لهزٍ املعلىماث لإلطالع عليها والخإهذ مً صحتها 

 -ظِخم جىصَع العالماث ليل شخص خعب ما ًلي    (3-2/7)

 % مً العالمت(.20الخبرة العامت للشخص ) -

 % مً العالمت( .60الخبرة املخخصصت للشخص ) -
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 % مً العالمت(.10جىثُم الخبراث ) -

% مً العالمت( لعذد ظىىاث العمل طمً وادس املىخب  خُث حعطى العالمت الياملت 10)  -

( ظىىاث فما فىق وجددعب العالمت باليعب والخىاظب ملً 4املىخب ملذة )ملً عمل مع 

خ مباششة عمل املهىذط مع 4جلل وعبت عمله عً ) ( ظىىاث )على الاظدشاسي بُان جاٍس

 املىخب( .
 

 ملىعت وخلُلُت  (3-2/8)
 
ال ًجىص اظدبذاٌ ؤي فشد مً ؤفشاد الجهاص الفني بال برا كذم الاظدشاسي ؤظبابا

صاخب العمل مع جلذًم البذًل املىاظب والزي ًجب ؤن ًىافم علُه صاخب العمل كبل  ًلىع بها

 ؤن ًترن ألاصُل .

ل طمً  (3-2/9) عذم العماح بدعمُت ؤي مهىذط سئِس ي )سئِغ اخخصاص( ٌعمل في مىخب َىذس ي مَا

لت او  عمذ بدعمُت اشخاص مً مياجب ػير مَا  اليادس الهىذس ي املعمى على عطاء ملىخب آخش َو

لت في مجاٌ الهىذظت املخخصصت .  مياجب مَا

 

ان املىخب الهىذس ي معاوٌ عً جىفير الجهاص املعمى للعطاء وعلى صاخب العمل ابالغ دائشة  (3-2/10) 

العطاءاث عً ؤي جلصير مً حاهب املىخب في جىفير ؤي مً افشاد الجهاص الشئِس ي املعاوٌ عً 

 جىفُز املششوع .

 

الهىذس ي واملهىذط املعمى حعهذ مىكع مً وليهما لاللتزام بالعمل على املششوع في  ان ًلذم املىخب (3-2/11)

 خاٌ اخالت العطاء على املىخب وخعب الىمىرج املشفم .

 

 

 

 

الث الجهاص الفني (3-2/12)  مَا

  اوال  الجهاص الفني العامل لذي املىخب مً سئظاء الاخخصاص

 للمششوع( مذويمهىذط  -ؤ 
 
 )مذًشا

 عالمت (  15لعالمت الخلُُم  )الحذ الاعلى 

 ( ظىىاث في مجال جصمُم 5( ظىه منها )11، أسدوي الجيعُت بخبرة غامه ال جلل غً ) حعمُت مهىذط مذوي

ؼ مشابهت  إلاخطلباث الػطاء مىطىع البدث وان ًخم حعمُت مششوغين مشابهين داخل ألاسدن غلى  مشاَس

 ظمً اظم اإلاششوع ووصف للمششوع ومذة الذساظت. ألاكل كام بخصمُمها مؼ ركشه هبزة غً كل مششوع جخ

 معماسي جصمُم  مهىذط -ب 

 عالماث ( 10) الحذ الاعلى لعالمت الخلُُم  

مجال  في( ظىىاث 5( ظىىاث منها )7أسدوي الجيعُت ولذًه خبرة غامت ال جلل غً ) مػماسي  مهىذط حعمُت

 . اإلاػماسي خصمُم ال
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ً ػير سئظاء الاخخصاص  ) مالخظت   ال ًجىص لالظدشاسي حعمُت ؤي ثاهُا  الجهاص الفني العامل لذي املىخب م

مهىذط ٌعمل سئِغ اخخصاص لذي املىخب في الجهاص الفني مً ػير سئظاء الاخخصاص ، وفي خاٌ عذم الخلُذ 

 بزلً فعُفلذ الاظدشاسي عالمت الخلُُم لهزا البىذ(.
 

  )ميشأث معذهُت(جصمُم بوشائي  مهىذط  .ؤ 

 عالماث( 10مت الخلُُم ) الحذ الاعلى لعال 

( 5( ظىىاث منها )7أسدوي الجيعُت ولذًه خبرة غامت ال جلل غً ))ميشآث مػذهُت( اوشائي  مهىذط حعمُت

داخل ألاسدن غلى ألاكل كام  مشابهينوان ًخم حعمُت مششوغين الاوشائي، خصمُم المجال  فيظىىاث 

 .ووصف للمششوع ومذة الذساظت اإلاششوعبخصمُمها مؼ ركشه هبزه غً كل مششوع جخظمً اظم 

 طشق  جصمُم مهىذط .ب 

 عالماث ( 10) الحذ الاعلى لعالمت الخلُُم 
( ظىىاث في مجال جصمُم 5( ظىىاث منها )7بخبرة غامت ال جلل غً ) الجيعُتمهىذط مذوي اسدوي  حعمُت

بزه غً كل داخل ألاسدن غلى ألاكل كام بخصمُمها مؼ ركشه ه مشابهينالطشق وان ًخم حعمُت مششوغين 

 .ووصف للمششوع ومذة الذساظت اإلاششوعمششوع جخظمً اظم 
 

 ههشباء   مهىذط .ج 

 عالماث ( 5) الحذ الاعلى لعالمت الخلُُم 

مجال  في( ظىىاث  5 ( ظىىاث منها )7أسدوي الجيعُت ولذًه خبرة غامت ال جلل غً ) كهشباء مهىذط حعمُت 

ؼ راث مخطلباث مشابهت إلاخطلباث الكهشبائي واهه كام ببغذاد الخصامُم لخصمُم ال ألغمال الكهشبائُت إلاشاَس

 اإلاششوع مىطىع الػطاء.
 

 مهىذط مُياهًُ  .د 

 عالماث(  5)الحذ الاعلى لعالمت الخلُُم  

( ظىىاث وخبرة مخخصصت في الخصمُم ال جلل 7حعمُت مهىذط مُكاهُك اسدوي الجيعُت ولذًه خبره غامت )

مُم ألغمال الخذفئت والخكُُف والصشف الصحي واغمال جصٍشف ( ظىىاث واهه كام ببغذاد الخصا5غً)

ؼ راث اإلاخطلباث اإلاشابهت للمششوع  مُاه الامطاس لألبيُت والعاخاث والاسصفت والاغمال الخاسحُت في مشاَس

  مىطىع الػطاء.
 مهىذط علىد ومىاصفاث وهمُاث   .ٌ 

 عالماث(  10)الحذ الاعلى لعالمت الخلُُم  
 

( ظىىاث جخظمً خبرة في خعاب الكمُاث واغذاد 11الجيعُت ولذًه خبرة غامت )حعمُت مهىذط اسدوي 

 .
ً
 وهىغا

ً
 الػلىد واإلاىاصفاث إلاششوع مشابه حجمــا

 ؤو مىخب معاخت معاح .و 

 عالماث(  5الحذ الاعلى لعالمت الخلُُم  

ج كلُت حامػُت مخىظطت أو مكخب معاخت بخبرة ال جلل غً ) معاح حعمُت  مجال ( ظىه كلها في15خٍش

 جصمُم أو اششاف مؼ خبرة ببغذاد الخشائط الكىخىسٍت.وألابيُت اإلاعاخت للطشق 
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 ألاداء خعـــً  -(3-3) 

 (اثعالم 10لعالمت الخلُُم  ألاعلى)الحذ 

ً اإلاشاسكين بالػطاء ظِخم ألاخز باالغخباس اإلاخالفاث  خعً لخلُُم   اإلاشصىدة  والخيبيهاثألاداء لالظدشاٍس

ي هظش أو خشمان  لكل جىبُه أو لفذ غالماثن في دائشة الػطاءاث الحكىمُت وبدُث ًخم خعم غلى الاظدشاٍس

 . والششكاث الهىذظُت اإلاكاجبمً كبل لجىت جؤهُل  ي جم جىحيهه لالظدشاس 
 

 العـــام الاهطباع  -(3-4)

 عالماث ( 5لعالمت الخلُُم  ألاعلى)الحذ 

 لعالمت جلذً جلُُم ظِخم 
ً
م الػشض الفني وصحت اإلاػلىماث اإلالذمت مً الاهطباع الػام وفلا

 والتزامه باإلاخطلباث ألاظاظُت للخلُُم الفني .  الاظدشاسي 

 

 
 
  الخلُُم املالي  سابعا

 ظِخم الخػامل مؼ الػشوض اإلاالُت للمكاجب اإلائهلت بخطبُم ألاظغ والششوط الخالُت :

1-   
ً
 جىاصلُا

ً
ين جشجِبا  مً ألاكثر الى ألاكل .  ظترجب ألاظػاس اإلالذمت مً ؤلاظدشاٍس

 فعُئخز صاخب الخلذًم   -2
ً
ين اإلاخلذمين فشدًا ظُئخز العػش الىظطي لألسكام اإلالذمت فبن كان غذد ؤلاظدشاٍس

كىن صاخب   فُئخز اإلاخلذمان الىظط خعب الترجِب ٍو
ً
الىظط هى العػش الىظطي أما ارا كان غذد اإلاخلذمين صوحُا

 العػش الىظطي .الخلذًم الىظط الثاوي )ألاكل( هى 

ذ أو ًلل ظػشه غً  -3  % مً العػش الىظطي .31ظُخشج مً الخىافغ كل مً ًٍض

 ٌعخخشج العػش اإلاػخذل مً ألاظػاس الباكُت ورلك بجمؼ هزه ألاظػاس وجلعُمها غلى الػذد الباقي. -4

( أغاله ، 4إلابين في البىذ )%( ألاكل مً مػخذل العػش ا11ظُدال الػطاء غلى أكل ألاظػاس الزي ًلؼ طمً خذود ال ) -5

%( ألاكل ختى لى كان 11وفي خالت غذم وحىد مثل هزا العػش ظِخم ؤلاخالت غلى العػش ألادوى مباششة بػذ خذود ال)

 أغاله . (3جم اظدبػادهم بمىحب البىذ ) صاخب هزا العػش مً الزًً

( أغاله حػني أن العػش اإلاعاوي إلاػذل 5ذ )%( ألاكل مً مػخذل العػش( الىاسد في بى11ان غباسة )طمً خذود ال ) -6

 العػش غير مشمىلت طمً هزه الحذود .

 لهزه ألاظغ ، جخم ؤلاخالت غلى اكل ألاظػاس اإلاخلذمت للػطاء  -7
ً
 ارا حػزس جطبُم هزه اإلاػادلت وفلا

 

 

 
 
بت املب10جلذم هفالت خعً ألاداء بيعبت ) :  خامعا  طٍش

 
 ُعاث .%( مً احمالي بذالث ألاحعاب شامال

 
 
 للمياجب الهىذظُت والششو  ظادظا

 
 عاما

 
ت بن هخائج َزا الخلُُم خاصت لهزا املششوع وال حعني جلُُما اث إلاظدشاٍس

ء .املشاسهت بالعطا
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