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O-T-W-2021-221 

يتؼهقة بؼًم دراسة هيذرونيكية نكايم شبكة  ء تقذيى خذيات استشارية ػطا

تصزيف يياِ انصزف انصحي نًذيُة اربذ باالضافة انى دراسة انحهىل انفُية 

  داخم يذيُة اربذيختهفة  نًشاكم انفيضاَات في ستة يىاقغ
 

0202 

 وثائق انؼطاء 

 

 

 شزكة يياِ انيزيىك

 يذيزية انؼطاءات وانًشتزيات

 شارع بغذاد –اربذ 

http://www.yw.com.jo 

 
 
 

 خًيسيساء يىو ان انثانثة وانُصف يٍهى انساػة  اخز يىػذ نبيغ وثيقة انؼطاء -

 21/10/2021 انًىافق

 

 انًىافق ثالثاءاناخز يىػذ نتقذيى االستفسارات انساػة انثاَية يٍ يساء يىو  -

 26/10/2021 انًىافق انثالثاءانزد ػهى االستفسارات يىو  , 19/10/2021

 

صباحا نغاية  30:8انساػة يٍ يبذا يىػذ تسهيى انؼزوض ػهى انؼُىاٌ انًذكىر ادَاِ  -

 28/10/2021انًىافق  خًيسانظهزا يٍ يىو  11:00ال
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 انـًحتــىيـــات

 

 

 
 انـمــوضـوع                                    

 ـاء دعــوه انعطـ انجزء االول

   تعهيمات دخول انعطاء انجزء انثاني

  انشروط انعامة انجزء انثانث

 انشروط انخاصة وانمواصفات انجزء انرابع

  اننمارج انجزء انخامس
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 انجزء االول
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Yarmouk Water Company invites interested bidders to bid for the contract No. O-T-W-

2021-221 “CONSULTANCY SERVICE FOR WASTEWATER COLLECTION 

NETWORK DESIGN IN IRBID, JORDAN” 

1- Eligible bidders shall be classified in the field of wastewater as per the tabel No.1 

below. The Bidder shall provide the latest certificate from the Jordanian Construction 

Contractors Association, a valid professional practice certificate, commerce chamber 

registration, and the company register, and the power of attorney. 

2- Interested eligible bidders are invited to purchase the full set of the tender 

documents from YWC offices at Irbid- Baghdad street for the non-refundable fee of (25) 

twenty five Jordainain Dinars. During working hours (9:00 – 15:30) Sunday to Thursday. 

The document should be collected by an authorized representative. 

3- The bank guarantee (Tender Entry Guarantee) or a certified check shall be in the 

amount and validity as stated in the table No.1 below. (Any proposal submitted without 

submission of an acceptable Tender Entry Guarantee will be rejected directly). 

4- The Employer will not be responsible for lost and/or undelivered documents sent by 

mail, Fax or similar means.  

5-  The Employer has the right to cancel the tendering process without bearing any 

financial or legal obligations. 

6- The Employer reserves the right to accept or reject any offer, and to annul the tender 

and cancel the tendering process at any time, without thereby incurring any liability to 

Bidders. 

7-  All information provided/submitted by the tenderers shall be accurate, correct and duly 

certified. 

8- The deadline for the tender document purchasing is Thursday, October 21 2021 at 15:30 

pm. 

9- The deadline for submission of bids is Thursday, October 28, 2021 at 11:00 am. 

10- Any questions regarding the tender documents shall be sent to Yarmouk Water 

Company via fax, preferably by email to the below mentioned address no later than 

Tuesday, October 19, 2021, Inquiries will be answered on Tuesday, October ,26 2021. 
Tenders and Procurement Department Director  
Yarmouk Water Company, 

King Hussein Street (formerly Baghdad Street) 

P.O. Box 378 

Irbid, Tel fax: 00962-2-7246859  

Eng. Dalal Eliwah, Tenders and Procurement Director 

Dalal_Eliwah@yw.com.jo 

bassam_jarboo@yw.com.jo 

malak_abo-zaitoun@yw.com.jo 

abdelhadi_bataineh@yw.com.jo  
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11- Bids will be opened in the presence of Bidders’ representatives, who choose to 

attend, by the special tendering committee at Yarmouk Water Company offices. 

12- Tender advertisement costs will be borne by the winning bidder. 

13- The bidder shall submit his offer in three separate sealed envelopes (Financial , 

Technical and  Tender Entry  Guarantee ) ,each envelop shall be labelled with the name 

and number of the bid, the name of the bidder, the phone number and the words 

Technical proposal or Finacial Proposal or Tender Entry Guarantee. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrac

t 

Number 

Contract Name 

 

Bank Guarantee 

(JOD) 

 

Classification 

Grade 

Deadline 

for 

Purchasing 

Tender 

Documents 

Deadline for 

Delivering 

the bid 

Documents 

O-T-W-

2021-221 

CONSULTANCY 

SERVICE FOR 

WASTEWATER 

COLLECTION 

NETWORK 

DESIGN IN IRBID, 

JORDAN  

1500 JOD 

(One thousand and 

five hundred 

Jordanian Dinar) 

valid for 120 days. 

 First class 

(A) in 

waste 

water field  

 First class 

(B) in 

waste 

water field  

 Second 

class in 

waste 

water field 

 Third class 

in waste 

water 

21/10/2021 

3:30p.m. 

28/10/2021 

11:00 p.m. 
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Table No 1 

14) Location Names as per YWC names  

  

Location Names Number 

 Irbid Specialized Hospital/ Altakhassosy street 1 

 Palestine Street from Al-Hour Al-Ain Hall to 

the intersection of Al-Quds Street with Palestine Street 

2 

 Hakama street near Hnena sign    3 

 Balat Al-Shuhada Street and Abu Ghraiba street 4 

Al-Yarmouk Street until Fu'ara Street north of the 

wwtp 

5 

 From Umayyah restaurants (4) to  Baghdad 

Street Passing through king Faisal the Second  Street 

6 

  

  

  

 

15)  SCOPE OF WORKS  

This Scope of Works includes: composing of  Hydraulic model of the existing sewer 

systems of the city of  Irbid including cleaning the GIS data through survey to the existing 

sewer networks , starting with the 6 locations or streets (as per schedule above), all 

associated calculations/estimations, Once model is approved by the client group, all 

documents required to proceed to tender purposes need to be drawn up (specifications of 

documentation requirements to be provided to successful bidder).  

The responsibilities to be covered by the selected bidder include, but are not limited to, the 

following:  

 

1. To build a Hydraulic model of the existing wastewater network of  Irbid based on the 

data delivered from YWC and field survey to the existing sewer networks , data from the 

Jordan department of statistics and the Municipality of Irbid.  

 

2. To make conceptual designs, calculations including hydraulic modeling, conform the 

Jordanian Standards for six locations.  

 

3. Estimation of wastewater produced for both winter and summer conditions, including 

patterns of quality and quantity (hydrograph), for the different parts and facilities in the 

city including consideration of the future planned city extensions. Efforts should be made 
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to get representative, validated data. Wastewater design assumptions will be presented and 

reviewed by the client and their representatives. This will require the consultant to 

consider water supplied and how it is used now and in the future. This will assist in 

estimation of the nature of the wastewater produced from the different activities. The 

consultant should consider the standard methods for estimation of wastewater produced 

including daily, weekly and seasonal hydrographs. Peak flows from the households and 

facilities should also be calculated and presented. Further, an appropriate peaking factor 

for each winter and summer should be calculated and presented. This information should 

also be used by the consultant to forecast an estimate of wastewater expected across the 

city into the future. Methodology should be presented to client group for approval prior to 

the analysis.  

 

4. Develop and present options in a concept note per location (6x), including assumptions, 

modeling and analysis, to enable the client-group to review, discuss and undertake 

evaluation and feedback to the consultant prior to undertaking detailed design. The 

consultant will clearly outline how the options presented vary from international and 

Jordanian conventional sewer Standards used for conventional sewers . 

 

Concept and Detailed design phase outputs will need to consider and be presented in terms 

of agreed critical engineering parameters associated with sewer design and/or open 

channel design. As mentioned previously, that innovation and modification to standards 

and standard design, is encouraged without losing the operational integrity/performance 

and safety of the system . 

a) Optimize sewer design slope using either the tractive force concept or minimum 

velocity concept depending on plan to manage wastewater solids.  

b) Minimise pipe diameters – to achieve greater depths of flow, therefore higher velocities. 

Consider peak flows.  

c) Reliable, robust and feasible pipe materials.  

d) Minimise or optimize interaction between sewer locations, residential areas, roads, and 

other infrastructure which will benefit pipe cover and trench dimension requirements.  

 

Pre-design for the six (6) locations should contain: 

e) Minimise pipe cover/protection requirements and trench dimensions.  

f) Minimize drops within shafts.  

g) Minimize number and optimize/simplify design, spacing and materials of 

manholes/junctions depending on alternative options for change in directions and/or slope, 

pipe junctions and intervals needed for access to unblock or maintain sewers – cost is 

usually a function of depth, spacing and strength of design.  

h) Minimize/optimize operation and maintenance requirements.  

i) Optimize all design aspects including materials, connections, biological processes and 

any requirement for insulation considering all temperature variations expected in Irbid: air 
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and ground temperature 0 to 35° C, water temperature 7 to 35° C, wastewater temperature 

10 to 35° C.  

j) Optimize choice of materials considering the following: maximum lengths possible; 

ease/simplicity of connection or workability; water tightness of connections; differential 

expansion/contraction (at connection of different materials) which can lead to leaks and 

infiltration; durability considering corrosion; support structures required or backfilling 

requirements; resistance to biofilm/slime, and resistance to corrosion from hydrogen 

sulphide production in the sewer.  

k) Only if required, develop simplified, optimized ventilation plan and structures to ensure 

the required number of air changes in a sewer to reduce accumulation of noxious and 

dangerous gases. The design, location of these components will be directly dependent on 

the solids management in the collection system.   
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 شركة مياه اليرمؾك 
 
 
 

 

 (2اتفــاقية خدمــات ىشدسيــة )ع

 

 

 

 

  
يتؼهقة بؼًم دراسة هيذرونيكية نكايم شبكة ء تقذيى خذيات استشارية  ػطا

ِ انصزف انصحي نًذيُة اربذ باالضافة انى دراسة انحهىل انفُية تصزيف ييا

 يختهفة داخم يذيُة اربذ نًشاكم انفيضاَات في ستة يىاقغ
  

 

 

 

 
O-T-W-2021-221  رقؼ:عظاء  
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 (2خدمــات ىشدسيــة )ع عقد

 

 
يتؼهقة بؼًم دراسة هيذرونيكية نكايم شبكة ء تقذيى خذيات استشارية  ػطا

زيف يياِ انصزف انصحي نًذيُة اربذ باالضافة انى دراسة انحهىل انفُية تص

 يختهفة داخم يذيُة اربذ نًشاكم انفيضاَات في ستة يىاقغ
 شركة مياه اليرمؾكالدائرة: 

 
 شركة مياه اليرمؾكالفـريـق األول : صاحب العسل: 

  
  ---------------------------الفريق الثاني: االستذــاري: 

  
 ------------------------------------قؼ العظـاء: ر 
  

 --------------------------------تاريخ تؾقيع االتفاقية: 
  

 ------------------------------------مدة االتفاقيـة: 
  

 -----------------------------------قيسة االتفاقيـة: 
  

 --------------------------------قيسة غرامة التأخير : 
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 الفهرس / (1ع) هندسٌة خدمات عمد
 الصفحة رلم الموضــوع

 3        الفهـــرس

 4         العمد اتفالٌة

 6 الهندسٌة الخدمات لعمد العامة الشروط

 6       التعارٌف -( 1) المادة

 7    العمد نطاق فً العمل وصف -( 2) المادة

 7     المعتمدان ونوالمان اللغة -( 3) المادة

 7      والرسوم الضرائب -( 4) المادة

 7      األداء حسن كفالة -( 5) المادة

 7       األداء مستوى -( 6) المادة

 8   العمل مدة ، المباشرة العمد، سرٌان -( 7) المادة

 8      االستشاري واجبات -( 8) المادة

 8     الفرعٌة والعمود التنازل -( 9) المادة

 9     المولع استطالع تحرٌات -( 11) المادة

 9    اإلضافٌة واألعمال التغٌٌرات -( 11) المادة

 9    االستشاري جانب من التمصٌر -( 12) المادة

 11    العمل صاحب لبل من العمد إنهاء -( 13) المادة

 11    االستشاري لبل من العمد إنهاء -( 14) المادة

 11     العمل صاحب مسؤولٌات -( 15) المادة

 11      العمل ومدد مراحل -( 16) المادة

 11       األتعاب بدل -( 17) المادة

 11    العمل صاحب موظفً تدرٌب -( 18) المادة

 11 واالستشاري العمل صاحب بٌن الخالفات تسوٌة -( 19) المادة
 12  التشرٌعات تعدٌل -( 21) المادة
 12      العدلٌة االخطارات -( 21) المادة

 12       عامة أحكام -( 22) المادة

 15      المخالصة إلرار -( 23) المادة

 15       اإلشعارات -( 24) المادة

 16  الدراسات لمراحل الزمنً الجدول -(  أ - 1) رلم العمد ملحك

 17    األتعاب بدالت -( ب - 1) رلم العمد ملحك

 18      السلفـــة ـةكفالـ نموذج

 19       الدراسات مراحل أثناء االستشاري واجبات -( 2) رلم العمد ملحك

 25    األداء حسن كفالة نموذج -( 3) رلم العمد ملحك

 26  التصامٌم إعداد مرحلة فً االستشاري أتعاب بدل خالصة-( 4) رلم العمد ملحك

 27         األخرى اتبالدفع متعلك إلرار(   5) رلم العمد ملحك

 28         الممنوعة بالدفعات متعلك إلرار(  6) رلم العمد ملحك

 29 الشروط الخاصة التفالٌة الخدمات الهندسٌة
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 29 الجهاز الفنً المطلوب

 31 شروط المشاركة و اسس التمٌم الفنً 

 33                المحالة الحكومٌة العطاءات(    1) رلم جدول

 34 المؤسسً الوضع(   2) رلم جدول

 35         مساعدٌهم و االختصاص رؤساء(   3) رلم جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



متعهقة بعمم دراسة هيذرونيكية نكامم شبكة تصريف مياه انصرف انصحي نمذينة اربذعطاء تقذيم خذمات استشارية   

 

 

                 O-T-W-2021-221                   

                                                                      

13 

 ( 1ع)  ىشدسية خدمات عقد اتفاقية نسؾذج
  عظاء وثائق وإعداد وتراميؼ دراسات

نصزف يتؼهقة بؼًم دراسة هيذرونيكية نكايم شبكة تصزيف يياِ اء تقذيى خذيات استشارية  ػطا

يختهفة داخم  انصحي نًذيُة اربذ باالضافة انى دراسة انحهىل انفُية نًشاكم انفيضاَات في ستة يىاقغ

 يذيُة اربذ

 : ............................................................................ رقؼ عظاء
 ســــشة ...........شــــير مــــؽ ...........السؾافــــق............اليــــؾم ىــــ ا فــــي االتفاقيــــة ىــــ ه حــــررت

   :بيؽ .............
 األول الفريق اعتباره عمى  :لــالعس صاحب
 ............................................................................... -: ويسثمو

 الثاني الفريق اعتباره عمى  :االستذـــاري 
 ............................................................................... -: ويسثمو

 وإعاااااا اد وتراااااا  يؼ دراساااااا ت  ااااااؽ فنياااااا  خاااااا   ت عماااااا  الحرااااااؾل فاااااا  راغباااااا    األول الفرياااااا  كاااااا   لماااااا    
 فقااااا  ، إليااااا  المقااااا   الثااااا    الفريااااا  بعااااار  قبااااا  قااااا  كااااا    ولمااااا  ، أعااااا   لممذااااارو  التنفيااااا  عظااااا   وثااااا   

 -: يم     عم  الفريقيؽ بيؽ االتف ق تؼ
 عقـــد دفتـــر فـــي الـــؾاردة السعـــاني نفـــ  العقـــد ىـــ ا فـــي الـــؾاردة التعـــابير و لمكمســـات يكـــؾن  -1

ــــة  العامــــة األشــــ ال وزارة عــــؽ الرــــادر( 1999) فيــــدك اإلنذــــائية لمسذــــاريع السؾحــــد السقاول
ــــؾاردة التعــــاري  إلــــى باإلضــــافة واإلســــكان  ليــــ ا العامــــة الذــــرو  مــــؽ(  1)  الســــادة فــــي ال
  العقد ى ا في الؾاردة التعاري  تعتسد اختالف وجؾد حال في و,  العقد

 وحـــدة مجسؾعيـــا فـــي وتعتبـــر العقـــد ىـــ ا مـــؽ يتجـــ أ ال جـــ ءا   أدنـــاه السدرجـــة الؾثـــائق اعتبـــار -2
 -: التالي التدمدل حدب الؾثائق أولؾية ترتيب ويكؾن  , متكاممة

 اإلحالة قرار متزسشا   القبؾل كتاب -أ 
  السشاقرة عرض -ب 
ـــي والسالحـــق العظـــاء ودعـــؾة السشاقرـــة فـــي لمسذـــتركيؽ تعميســـاتال -ج  ـــل ترـــدر الت ـــع قب ـــى التؾقي   عم

    1 العقد
 لمعقد الخاصة الذرو  -د 
 السرجعية األس  -ه 
 العامة الذرو  -و 
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( االحتياطيـة والسبـال  السبيعـات وضـريبة والزـرائب الرسـؾم كافـة شاممة) رقسا   السقبؾلة العقد قيسة -أ-3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار(                           :)   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ديش :  وكتاب
 ديشار)…………………………………………… ( 

 السبيعــــــات ضــــــريبة و الزــــــرائب و الرســــــؾم كافــــــة شــــــاممة ) رقســــــا   السقبؾلــــــة العقــــــد قيســــــة -ب  
:  وكتابــــــــــــــة ديشــــــــــــــار( : )                       ( االحتياطيــــــــــــــة السبــــــــــــــال  باســــــــــــــتثشاء
 ديشار… ( ………….....................……………..)………

   يؾما:  العقد مدة -ب    
 يؾما  )……………………………………………..( 

 األول الفريق قبل مؽ والتقييؼ لمسراجعة الالزمة السدة وتذسل 
 العقــــد ىــــ ا فــــي مشــــو السظمؾبــــة اليشدســــية الخــــدمات وتقــــديؼ بإعــــداد الثــــاني الفريــــق يتعيــــد -4

 1 فيو الؾاردة والستظمبات لمذرو  وفقا وتدميسيا وإنجازىا
 السؾاعيــــد فـــي(  أتعابـــو بــــدل)  العقـــد قيســـة الثــــاني لمفريـــق يـــدفع بــــأن األول الفريـــق عيـــديت -5

 الفريـــق  قيــــام لقــــاء  العقـــد ىـــ ا مـــؽ(  ب/1)  رقـــؼ السمحـــق فـــي لـــ لػ السحـــدد وباألســـمؾب
 1 العقد ى ا بسؾجب مشو السظمؾبة اليشدسية الخدمات بتقديؼ الثاني
  أعاله الس كؾر التاريخ في وإبرامو العقد اى  تؾقيع جرى  , أعاله ذكر ما عمى وبشاء 
 الثاني الفريق     األول الفريق  
                االستذاري       العسل صاحب  

 : ...............................التؾقيع : ..............................التؾقيع 
 ........................: ....... االسـؼ : ...............................االسـؼ
 : ................................الؾعيفة :.................................الؾعيفة
 : ذلػ عمى شيد قد

  ...................................:االسؼ........ ...:........................االسـؼ
 : ..............................لتؾقيعا  :.................................التؾقيع
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 الهندسٌة الخدمات لعمد العامة الشروط
 

 : التعارٌف -1 المـادة
,  أدناه لها المخصصة المعاني العمد هذا في وردت حيثما التالية المصطلحات و للكلمات يكون

,  األخرى المانونية الكيانات و الشركات تشمل الفرلاء أو األشخاص إلى تشير التي الكلمات أن كما
 -: ذلن غير السياق يمتضي لم ما

 . الهاشمية االردنية المملكة حكومة:  الحكومــة
 يتعالذد والذذ  المذانونيون خلفذاءه وكذذلن أول كفريك العمد هذا في إليه المشار الفريك:  العمل صاحب
 يفوضذذها رىأخذذ جهذذة أ  أو , العمذذد يشذذملها التذذي الهندسذذية الخذذدمات إلنجذذا  االستشذذار  مذذ 

 االستشذار  إعذالم يذتم أن علذى , األول الفريك ومسؤوليات صالحيات لممارسة العمل صاحب
 .   خطيا بذلن

 هذذا  بموجذب االستشذار  أعمذال لمتابعذة العمذل صذاحب يعينذه الذذ  الشخص:  العمل صاحب ممثل
 إبذذال  جذذر ي كمذذا العمذذل صذذاحب لبذذل مذذن لذذه تحديذذدها يذذتم التذذي بالصالحيــذذـات ويتمتـذذـ  العمذذد

 . بها خطيا   االستشار 
 أو( استشذذارية شذذركة أو مكتذذب , هندسذذية شذذركه أو مكتذذب , مهنذذد  مكتذذب) المكتذذب:  االستشاااري
 الخذذدمات ألداء العمذذل صذذاحب معذذه تعالذذد والذذذ  ثذذاني كفريذذك العمذذد فذذي إليذذه المشذذار التذذفل 
    . العمد لهذا  وفما الهندسية

 أنواعهذا, بكافذة المخططذات التنفيذذ, عطذاء وثذاقك , ,التصذاميم تالدراسا إعداد:  الهندسٌة الخدمات
 هذذا فذي محذدد هذو لمذا  وفمذا والخاصذة العامذة الشروط الكميات, جداول , الفنية المواصفــــات

 .العمد بهذا الخاصة والشروط ومالحمه العمد
 و األساسذية لبيانذاتا و الدراسذات و المطلوبذة المهام نطاق و الغايات و األهدا :  المرجعٌة األسس

  . المطلوبة الهندسية الخدمات طبيعة عن واضحة فكرة تعطي التي المعلومات
 الهندسذية الخذدمات إلنجذا  العمذل صذاحب إلذى االستشذار  مذن الممذدم العذر :   المنالصاة عرض

 . العمد هذا بموجب
 اتفذذك افيةإضذذ شذذروط أ  مذذ  المنالصذذة لعذذر  العمذذل صذذاحب مذذن الرسذذمي المبذذول:  المبااول كتاااب

 . اإلحالة لمرار وفما   وذلن العمد تولي  لبل عليها الفريمان
 الهندسذذية الخذذدمات أداء ممابذذل المبذذول كتذذاب فذذي المذذذكور اإلجمذذالي المبلذذ :  الممبولااة العمااد لٌمااة

 . للعمد وفما   المطلوبة
 تطذرأ لذد التذي تالتعذديال بسذبب نمصذان أو  يذادة أ  إلذى باإلضذافة الممبولذة العمد ليمة:  العمد لٌمة

 . العمد على
 . خطي تأكيد يتلوها التي الشفوية الموافمة أو الخطية الموافمة:   الموافمــة

 . العمد هذا من(  أ/  1)  رلم ملحك في المحددة المدة هي:  العمد مدة
 الال مذذة المذذدة وتشذذمل العمذذد هذذذا موضذذو  األعمذذال إلنجذذا  بالعمذذد المحذذددة المذذدة هذذي:  لالعماا دةماا

,  العمذد مذدة علذى مبذررة تمديذدات أ  إلذى باإلضذافة األول الفريذك لبذل من التدليك و لمراجعةل
 .العمل بأيام ولي  التمويمية األيام وبعدد الشمسي بالتوليت وتما 

 0 منه ج ا   تعتبر والتي العمد هذا في المدرجة الوثاقك هي:  الوثائك
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 األعمذذال إلنجذذا  يعينهذذا أو العمذذل صذذاحب دهايحذذد التذذي المنذذاطك و واألمذذاكن األراضذذي:  المولااع
 مذن جذ ءا   اعتبارها على تحديدا العمد عليها ينص أخرى أماكن أ  وكذلن , العمد هذا موضو 
 . المول 

 للصذر  والمخصصذة األتعذاب بذدل خالصذة فذي المدرجذة المبال  أو المبل  هي:  االحتٌاطٌة المبالغ
 بذدل خالصذه فذي منهذا أل  منفصذل بنذد ويحذدد,  بالعمد تحدد أخرى خدمات أو أعمال أ  على

 . األتعاب
 .الموظفين غير من األشخاص:  اآلخرٌن
 يمثلذذه مذذن أو العمذذل صذذاحب لذذدى الوكيذذل أو الممثذذل أو المسذذتخدم أو الرسذذمي الموظذذ :  الموظااف

 بهذذا تسذذاهم التذذي والشذذركات الحكوميذذة المؤسسذذات لذذدى العذذاملين ذلذذن ويشذذمل العمذذل صذذاحب
 .الحكومة

 المباشذرة غيرهذا أو الذوكالء أتعذاب أو االستشذارات أتعاب أو العموالت جمي  هي:  األخرى فعاتالد
 اآلخذرين  دفعهذا علذى االتفذاق تم أو االستشار  دفعها مادية ليمة ذو شيء وأ  المباشرة وغير
 سذواء   وسذببها الذدفعات لهذذه مفصال   وصفا   الحصر ال المثال سبيل على التصريح ذلن ويشمل

 مذن أو , عنذه نيابة   أو االستشار  لبل من مباشر غير أو مباشر بشكل ستدف  كانت أو دفعها تم
 يتعلذذك فيمذذا وذلذذن , ممثلذذيهم أو وكالقهذذم أو مذذوظفيهم مذذن أ  أو عذذنهم نيابذذة   أو استشذذارييه لبذذل

 الةنفسذهاواإلح الم اودة/المنالصة عملية أو العمد هذا بتنفيذ الخاصة العرو  تمديم إلى بالدعوة
 .  فعال   تنفيذه أجل من العمد إلبرام تجر  التي المفاوضات أو االستشار  على
 أو وكذالء أتعذاب أو استشذارات أتعاب أو عموالت كانت سواء المبال  جمي  هي:  الممنوعة الدفعات

 التعهذدات أو الوعذود أو ماديذة ليمذة ذو شذيء أ  أو مباشذر غيذر أو مباشذر بشكل دفعت غيرها
 عمذا النظر وبغ  بالواسطة أو مباشرة   سواء األشياء         هذه تمديم أو المبال  ههذ مثل لدف 
 عذنهم نيابذة   أو البذاطن من استشاريه لبل من أو عنه نيابة   أو االستشار  لبل من تم ذلن كان إذا
 بصذذفة تصذذر  سذذواء  وظذذ   أ  إلذذى تذذدف  والتذذي ممثلذذيهم أو ووكالقهذذم مذذوظفيهم مذذن أ  أو

 عمليذة أو العمذد هذذا بتنفيذذ الخاصذة العرو  تمديم إلى بالدعوة يتعلك فيما وذلن , ال أم رسمية
 العمذد إلبذرام تجر  التي المفاوضات أو االستشار  على اإلحالة أو نفسها الم اودة/  المنالصة

 . فعال   تنفيذه أجل من
 داقذذرة لذذدى هلذذةالمؤ االستشذذارية المكاتذذب عذذن ممثلذذين مهندسذذين مذذن مكونذذه لجنذذة : التاادلٌك لجنااة

 اإلسذكان و العامذة األشذغال و ارة فذي مختصذين مهندسذين م  وباالشتران الحكومية العطاءات
 كتذاب بموجذب بذذلن رسذميا   وتكلذيفهم تسذميتهم يذتم العاللذة صذاحبة الجهة عن اكثر أو ومندوب
 و الدراسذات تذدليك مهامهذا تكذون و , اإلسذكان و العامذة األشذغال و يذر معذالي لبل من رسمي

 األشذغال و ارة مبنذى فذي اجتماعهذا مكذان ويكذون,  مراحله جمي  في العطاء ووثاقك التصاميم
 . واإلسكان العامة

 و ارة اسذتبدال فيذتم األخذرى المؤسسذات و الذو ارات فذي تذدليمها يذتم التذي للمشاري  بالنسبة و
 اإلسذكان و عامذةال األشذغال و يذر وكذذلن,أوالمؤسسذة الذو ارة بتلذن اإلسذكان و العامة األشغال
 . المؤسسة تلن يرأ  من أو الو ارة تلن بو ير
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 :   العمد نطاق فً العمل وصف –(  2)  المادة
 يجب أن يشمل وص  المشرو  ما يلي :

وص  عام للمشرو  : يجب أن يشمل وصفا  دليما  ومفصال  لكافة عناصر المشرو  و متطلباتذه , 
من معرفة نطاق الخدمات الهندسية المطلوبة بموجب هذذا على أن تكون كافية لتمكين االستشار  

 العمد .
 :   المعتمدان والمانون اللغة –(  3)  المادة

 يجذو  انذه إال بذه, المتعلمذة والشذروط المراسالت جمي  ذلن في بما العربية, باللغة العمد كون - أ
 وإذا إلنجلي يذذةا باللغذة الفنيذة والتمذذارير والمخططذات الكميذات وجذذداول المواصذفات تكذون أن

 هذو بالعربيذة الذنص يكذون التفسذير علذى خال  وول  واإلنجلي ية العربية باللغتين العمد حرر
 0 المعتمد

 عنذذد العمذذد هذذذا علذذى المفعذذول النافذذذة األردنيذذة والتعليمذذات واالنظمذذة المذذوانين أحكذذام تسذذر  - ب
 0 شروطه تطبيك في إليها ويرج  عليه التولي 

 :   والرسوم الضرائب –(  4)  المادة
 فيما المملكة في بها المعمول والتعليمات واالنظمة الموانين لجمي  العمد أطرا  يخض  - 1

 0 بالعمد لذلن خالفا   نص ورد إذا إال والرسوم الضراقب يخص
 واالنظمة الموانين حسب العمد تولي  لبل الواردات طواب  رسوم دف  االستشار  على - 2

 0 بها المعمولو بذلن الخاصة والتعليمات
 -: األداء حسن كفالة   -( 5) المادة

 األداء حسن كفالة العمل لصاحب يمدم أن العمد تولي  ولبل االحالة لرار تبلغه بعد االستشار  على
 على أشهر ثالثة ت يد ولمدة العمد بموجب الت اماته بكامل وليامه الهندسية الخدمات لتمديمه ضمانة
 مالية مؤسسة أو بنن عن صادره الممبولة العمد ليمة من% 10بنسبة الكفالة وتكون العمد مدة

 تمديد األمر تطلب وإذا ,(3) رلم العمد ملحك في الوارد الكفالة نموذج وحسب رسميا معتمدة
 مماثلة لمدد للتجديد لابلة أشهر لثالثة االستشار  حساب على تمديدها العمل لصاحب فيحك الكفالة
 المخالصة على موافمته بعد الكفالة عن اإلفراج العمل صاحب وعلى العمل, سير متطلبات حسب
 . االستشار  لبل من الممدمة النهاقية

 : األداء مستوى     -(6) المادة
 مستويات أعلى على المطلوبة واجبـاته ألداء ومواظبة عناية كل ببذل االستشار  يلت م- أ

 وان وخبـــرته, اختصـاصه مجـال فـي ال  ك المؤهلين األشخاص يستخدم وان المهنية الممارسة
 .   الهندسية الخدمات بتمديم سيمومون الذين المهندسين وخبرات بأسماء العمل صاحــب يعــلم
 
 يتفك ال لالستشار  الفني للكادر المهني األداء مستوى بأن العمل لصاحب تحمك ما وإذا

 االستشار  على ويجب , خطيا   لنبذ االستشار  إبال  العمل صاحب فعلى المطلوبة والدرجة
 بما العامل الفريك تنظيم يعيد وان الوض  لتصحيح األمر ل م إذا جديده فنية كوادر يستخدم أن
 أو بشأنهـا يوجهه التي المالحظات االعتبار في يأخذ أن االستشار  وعلى.  المطلب وهذا يتفك
 هذا موضو  الهندسية الخدمات تمديمب عاللة له ما كل في يمثلــه مـن أو العمـل صاحب يطلبها
 .العمد
 من تمصيرا ذلن فيعتبر المطلوب بالمستوى الفنية الخدمات تمديم عن االستشار  تخل  إذا - ب

 التمصير بتالفي الكفيلة اإلجراءات اتخاذ الحالة هــذه فـي العمـل لصاحـب ويحـك , جانبه
 هذا من( 12)  للمادة وفما اإلجراءات موتت , االستشار  إنذار بعد وذلن , األخطاء وتصحيح

 . العمد
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 : المطلوبة الخدمات تمدٌم  فً التأخـر  العمل، مدة تمدٌـد ، المباشـرة ، العمد سرٌـان  -(7) المادة

 . الفريمين لبل من توليعه بعد العمد هذا مفعول يسر :  العمد مفعول سرٌان- أ
 إلى العمل صاحب يوجهه خطي كتاب موجبب المباشرة تاريخ يحدد:  المباشرة تارٌخ- ب

 مباشرة من االستشار  تمكن المول  من أج اء أو المول  تسليم بعد ذلن ويتم , االستشار 
 إن أخرى عواقك وأ  المول  جاه ية فيه مبين رسمي محضر في ذلن تثبيت ويتم العمل,
 . االستشار  و خطيا يفوضه من أو العمل صاحب من كل لبل من المحضر ويول  , وجدت

 
                                    :                                         العمل مدة تمدٌد  -ج
 النو  من الخدمات تلن وكانت إضافية هندسية خدمات بطلب العمل صاحب لـام إذا  - 1 

 طارقة ظرو  جدت أو المشرو  مراحل من مرحلة أ  عمل مدة تمديد يبرر الذ  والمدر
 العمد مدة وتمدد االستشار  م  الحالة يدر  أن العمل صاحب فعلى العمل, سير على تؤثر
 . األمور هذه م  يتناسب بما  العمل مراحل من مرحلة أ  مدة لتمديد نتيجة

 المشار المراحل جداول في الممررة من أطول مراجعه فترات العمل صاحب استغرق إذا .- 2
 عن ناجم  هو مـا عـدا فيمــا  لذلن تبعا العمل مدة تمديد يتم فانه الحما,( 16) المادة في إليه

وعلى صاحب العمل مراعاة عدم تمديد فترات المراجعة مهامه, أداء في االستشار  تخل 
بشكل يعود بالضرر على االستشار  وبخال  ذلن يموم صاحب العمل بناءا على طلب 

ستشار  جراء تمديد فترة المراجعة وذلن لغايات االستشار  بدراسة الضرر الذ  لحك باال
 التعوي 

 وعلى االستشار  عدم المطالبة باية مطالبات امالية اضافية نتيجة التمديد . 
 

      : التأخٌـــر  -د
 العمد هذا في المطلوبة الهندسية الخدمات كامل بإتمام الت اماته  بتنفيذ االستشار  يمم لم إذا – 1

 على فان , العطاء ووثاقك المخططات تسليم عن وتأخر , بالعمد المحددة العمل مدة ضمن
 ويعتبر مبرر غير تأخير يوم كل عن(   دٌنار 150  )  ممدارها غرامة بدف  يموم أن االستشار 

,  يلحك لم أو التأخير جراء من ماد  ضرر به لحك سواء العمل لصاحب  مستحما المبل  هذا
.  محتج اته أو كفالته أو االستشار  استحمالات من المبل  هذا ميحس أن العمل لصاحب ويحـك

 عليه الحاصل والتأخير العمد لكامل العمل مدة مجمو  يعتبر الغرامة ليمة تحديد وألغرا 
 . حده على مرحله لكل ولي 

 . الممبولة العمد ليمة من%( 15) األعلى حده سم  للغرامة يحدد  -2
 

 : االستشاري واجبات-( 8) المادة
( 2) رلم الملحك في المحددة المرجعية األس  في عليها المنصوص الواجبات بأداء االستشار  يموم

 . العمل صاحب لبل من المعد و العمد بهذا المرفك
 

 : الفرعٌة والعمود التنازل -(9) المادة
 استشار    أ  إلى يعهد أن أو للغير العمد هذا من ج ء أ  عن يتنا ل أن لالستشار  يحك ال – أ  

 العمد إلغاء العمل لصاحب ويحك العمد وثاقك ذلن على تنص لم ما منه ج ء بأ  الميام فرعي
 . العمد هذا من( 12)المادة ألحكام وفما المبيل هذا من تصر  أ  حيال
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 ليام على العمل صاحب من مسبمة موافمة على الحصول االستشار  على الحاالت جمي  وفي   -ب
 أ  عن المطلوبة المعلومات العمل لصاحب يمدم أن وعليه عمل بأ  فرعي استشار  أ 

 يمــدم وان العمل, هذا مثل إلنجا  وكفاءته وخبراته مؤهالته حيث من ممترح فرعي استشار 
  مسؤوال االستشار  ويكون الفرعي االستشار  وبين بينه يبرم الذ  الفرعي التكلي  عمد كذلن

 عمـل عن ينجم تمصير أو خطأ أ  وعن , الهندسية تالخدما جمي  عن كاملة مسؤولية
 .  مستخدميه أو الفرعي االستشار 

 
   -: المولع استطالع تحرٌات   -(11) المادة

ما لم تنص الشروط الخاصة على خال  ذلن يتم التعالد م  استشار  الستطال  المول  بعمد  -أ 
 لشروط التالية : مستمل بين صاحب العمل واستشار  استطال  المول  حسب ا

 عن أداء مهامه مسؤولية  كاملة .  يكون استشار  التربة مسؤوال  - 1   
العمل المطلوب  ك الثاني في هذا العمد( وض  وص )الفريتكون مهمة االستشار   - 2   

)م  مراعاة أحكام كود استطال  المول   المعتمد(  كما يموم  للتحريات واالستطال 
البة عمليات التحر  أثناء إجراءها وتمييم  تمرير استشار  استطال  االستشار  أيضا بمر
 المول  لصاحب العمل .

أما إذا نصـت الشروط الخاصة على مسؤولية االستشار  عن دراسات وتحريات التربة  -ب 
عندها علـى االستشار  اخذ موافمة الفريك األول المسبمة لبل التعالد م  استشار  استطال  

 المول  .
 

  : اإلضافٌة واألعمال التغٌٌرات  -(11) المادة
 أو الهندسية الخدمات برنامج في ضروريا يراه تعديل أ  إجراء طلب العمل لصاحب يحك - أ

 اإلضافات أو التغييرات هذه تؤثر وال , إضافية هندسية خدمات تمديم أو ممدارها أو نوعها
 ليمة  يادة عن الناتجة االضافية ماللألع األتعاب بدالت وتحدد,   العمد هذا سريان على
 والتناسب بالنسبة الفريمين بين باالتفاق العمد في ورد عما الال مة ال منية المدة وكذلن العمل
 مهما  المختلفة والمراحل لألعمال العمد في المحددة واألتعاب اإلضافية األعمال طبيعة م 

 هذه في المشمولة األعمال طبيعة تكون التي الحالة وفي , النمصان أو ال يادة نسبة بلغت
 المشمولة تلن عن تختل  خدمات تمديم يتطلب الذ  النو  من االضافية واألعمال التغييرات

 بدل على واالستشار  العمل صاحب بين االتفاق يتم الحالة هذه مثل ففي العمد, هذا في
 .الال مة ل منيةا والمدة االضافية واألعمال التغييرات تلن على المترتب األتعاب

وٌلتزم االستشاري بإجراء التعدٌالت المطلوبة ، وذلن بعد صدور األمر الخطً له من لبل  -ب
 صاحب العمل و تثبٌت بدل أتعاب مؤلت لالستشاري عن هذه التعدٌالت ولحٌن االتفاق على

 بدالت األتعاب بالشكل النهائً 
 
 : االستشاري جانب من التمصٌر-( 12) المادة
 الحاالت من أ  العمد هذا تنفيذ أثناء حصل إذا عمله أداء في  ممصرا االستشار  يعتبر -( أ/12)

             -:التالية
 . المطلوبة الخدمات وتمديم والواجبات العمل إنجا  في مبرر غير تأخير أ  - 1
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 أداء في أهمل أو الهندسية المهنة ممارسة وأعرا  وأصول يتناسب ال بمستوى عمال لدم - 2
 . مهامه

(  6) بالمادة المحددة التعليمات بذلن مخالفا العاملين مستخدميه من أ  تغيير عن تخل  - 3 
 . العمد هذا     من

 .العمل صاحب موافمة بدون إليه الموكولة المهام من ج ء أل  الباطن من بالتل يم لام - 4
 . للمشرو  االساسية المتطلبات يلبي عمل بتمديم يلت م لم - 5
 .داقنيه لصالح مخالصة إلى لجأ أو مالية, مالءة ذ  غير أصبح أو أعسر - 6

 
 العمد إنهاء  أعاله( أ/ 12) الفمرة  في عليها المنصوص الحاالت من أ  في العمل ولصاحب
  -: التالية اإلجراءات بموجب
  . خالفةالم لتصويب  يوما( 21) لمدة مهلة منحه م  لالستشار  أول إنذار توجيه:  أوال 
 مذدة منحه م  له ثاني إنذار توجيه يتم , للمخالفة االستشار  تصويب عدم حالة في:  ثانٌا 

 0 المخالفة لتصويب يوما( 14)
 جادة إجراءات اتخاذ أو للوض  تصـويب دون الثانية اإلنذار فترة مرور حالة في:   ثالثـا

 كفالة ومصادرة العمد نهاءإ العمل لصـاحـب يحـك المخالفة, األسباب إل الة وممنعة
 أجه ته بواسطة المطلوبة الخدمات بإكمال ويموم منها, ج ء أو األداء حسن

 . الخدمات هذه بمثل الميام آخرين استشاريين إلى يعهد أن أو الخاصة
 أ  منه محسوما لتاريخـه عليها موافك مراحل من لــدمه ما على االستشار  محاسبة وتتم 
 ويتم,إلنجا  المراحل المتبمية العمل صاحب يتكبدها التي والكلفة تعاباأل بـدالت من فروق

 . المادة هذه من( ب/12) بالفمرة عليها المنصوص اللجنة لبل من الفرولات هذه احتساب
 

 الفمرة في عليها المنصوص الخاصة أو الطارقة الحاالت في العمل لصاحب يحك : رابعا  
 ورد ما حسب االستشار  محاسبة وتتم, إنذارات توجيه دونب و فورا   العمد إنهاء(  ج/  12) 
 . أعاله ثالثا الفمرة في

 
 بعد أو العمد هذا في المشمولة األعمال تنفـيذ أثنــاء العمــل لصاحب تبــين إذا: ( ب/12) 
 في كبيرة  يادة أو المنشأ على خطورة عنه ينجم لد الدراسة في خطأ أو نمص هنان أن انتهاقها
 صاحب يموم فعندها أجه ته أو االستشار  تمصير بسبب وذلن التنفيذ عطاء ليمة عن ي التكال
 لجنة تشكيل ويطلب االستشار  تمصير مبينا   واإلسكان العامة األشغال و ير بمخاطبة العمل
  -:التالي النحو على واالختصاص الخبرة ذو  من مسقوليته لتحديد فنية

 . للجنة رقيسا   - خطيا   يفوضه من أو كوميةالح العطاءات داقرة عام مدير . 1
 . واإلسكان العامة األشغال و ارة عن مندوبا   مهندسا   . 2
 . األردنيين المهندسين نمابة عن مندوبا   مهندسا    .3
 . األردنيين المهندسين نمابة في الهندسية المكاتب هيقة عن مندوبا   مهندسا   . 4
 . المحاسبة ديوان من مهندسا   . 5
 المعنية الجهات م  والتنسيك واالتصال المشكلة أبعـاد كـافـة بـدراسـة اللجنـة هـذه مـومت
 كان فــإذا , االستشار  مسؤولية محددة واإلسكان العامة األشغال و ير إلى توصياتها وترف 
 والعيوب األخطاء عن ومسقوليته االستشار  لتمصير بالنسبة باإلجما  أو باألكثرية لرارها
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 المالية التبعات جمي  إياه محمال   و التمصير بمعالجة االستشار  مل ما   لراره الو ير ريصد
 . ذلن جراء

 
/ أ / رابعا  ( بما  12تحدد الحاالت الخاصة و الطارقة المنصوص عليها في الفمرة )  –/ج ( 20) 

 يلي :
دسية بشكل لم يمم بتمديم العمل بالشكل المطلوب كعدم المدره على تمديم مخططات هن -1

 مفصل يعك  الوال  وتتضمن البنيه التحتيه الماقمة 

لم يمم بتمديم الخيارات الفنية وااللتصادية ودراسة جدوى متكاملة الفضل الخيارات  -2
 وافضل المواد الممكن استخدامها

 لم يمم بتعيين كوادر حسب شروط العمد -3

خطارات رسمية وعمل لم يمم بالتنسيك الفعال وبالعدد الال م والمطلوب باراسال ا -4
اجتماعات ومحاضر اجتماعات بالعدد الال م م  جمي  الجهات الرسمية او المعنية لحين 

 الحصول على موافمتها وعمل برنامج باطار  مني لذلن
 

تم ترن هذه البنود لتتم تعبقتها من لبل صاحب العمل بحسب خصوصية المشرو  في      
 حالة ل م ذلن 

                                                                                    
 : العمل صاحب لبل من العمد إنهاء -(13) المادة
 م ( أ/12) المادة في الواردة األسباب غير ألسباب العمد إنهاء ولت أ  في العمل لصاحب يحك 

 اعتبار و,  كاملة السابمة لللمراح عليها الموافك و المنج ة األعمال عن االستشار  أتعاب دف 
 نسبة إلى إضافة,  كاملة أتعابها تدف  و منج ه أنها خاللها العمل إنهاء تم التي المرحلة أعمال

 يحك ال انه إال,  بها العمل االستشار  يبدأ لم والتي المتبمية المراحل أعمال ليمة من% 10
 . آخر استشار  لبل من أو بنفسه يذهابتنف ليموم المادة هذه بموجب العمد ينهي أن العمل لصاحب
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 : االستشاري لبل من العمد إنهاء -(14) المادة
 تاريخ من يوما( 60) بعد له المستحمة بالدفعة االستشار  بإيفاء العمل صاحب أخلاذا  . أ

 . استحمالها
 .العمد تنفيذ في االستمرار من تمنعه التصادية لضاقمة تعر  أو العمل صاحب أعسر. ب 

 المستحمة الدفعة تسديد أو المباشرة أمر إصدار العمل صاحب يطالب أن االستشار  على فعندها
 صاحب يمم لم وإذا أعاله(  ب) الفمرة أو( أ) بالفمرة المحددة المدد انتهاء من أيام عشرة خالل له

 إذا وأ , هذه أيام العشرة خالل لالستشار  المستحمة الدفعة تسديد أو المباشرة أمر بإصدار العمل
 تعويضه وطلب العمد إنهاء لالستشار  فيحك أعاله( ج) الفمرة حسب العمل صاحب اعسر

 إال العمد بهذا العمل يعاد وال العمل صاحب لبل من بالعمد اإلخالل عن الناجم المناسب التعوي 
 .الفريمين بموافمة

 : العمل صاحب مسؤولٌات -(15) المادة
 مخططات فيها بما االستشار  إلى لديه المتوفرة والوثاقك لوماتوالمع األولية المتطلبات تمديم -1

 وثاقــك أو مخططــات أ  بتمديــم ملـ م غير أنه إال , حديثة التنظيمي المخطط و األراضي
 بيان العطاء دعوة تتضمن أن على,  العمد بموجب عليها الحصول االستشار  إلى يوكــل

 . العمل حبصا لدى المتوفرة الوثاقك و المعلومات
 مهامه مباشرة من االستشار  يمكن بشكل أو حدوده بـكامل المشرو  مول  االستشار  تسليـم -2

 . التصاميم أو/و الدراسات إلعداد
 ليساعد و االستشار  وبين بـيــنه للتـنسـيــك يمثـــله منـاسبة بخبـرة مهـنـد  تسمية -3

 . أعاله المذكورة المعلومات على الحصول في االستشار 

 العمل تصاريح أو الدخول تـصاريح على الحصول في مهامه لتسهيل االستشار  مساعدة -4

   ذلن استخدامهم عمد يتطلب الذين موظفيه من أل  واإللامة
 . العمد هذا بموجب المحددة المواعيد في له المستحمة بالدفعات االستشار  موافاة -5

 (. العمد  هذا بموجب ذلن غير على اتفك إذا إال) ول الم استطال  استشار  أتعاب بدل دف  -6

 : العمل ومدد مراحل  -(16) المادة
 الملحك في المبين ال مني الجدول بإتبا   مسؤولياته حسب كل العمل وصاحب االستشار  يلت م 

 ةالهندسي الخدمات لتمديم الجدول بهذا عليها المنصوص للمراحل ووفـمــا الشروط لهـذه( أ/1) رلم
 المراحل من مرحلة أ  أعمال االستشار  لدم إذا أنه علما    العمد هذا في المشمولة لألعمال
 لتعديل الال مة الفترة فتعتبر  جوهرية ومالحظات تعديالت عليها ووردت مناسب غير بمستوى

 في تعويضها وعليه ال مني الجدول حسب لالستشار  الممررة المدة من المالحظات هذه
 إلى بالسير تسمح ال المالحظات تلن أن ارتأى إذا العمل لصاحب ويجو  الحمةال المراحل
 المالحظات هذه إنجا  يتم حتى التالية السيربالمرحلة من االستشار  يمن  أن التالية المرحلة
 ورد ما وحسب الالحمة المراحل في تعويضها يتم لم إذا تأخير غرامة  االستشار  على وتحتسب

كما يجب على صاحب العمل تحديد المدة التي سيموم خاللها بمراجعة أعمال  , (د/7) المادة في
المراحل المختلفة والتي يعتبر بعد انمضاقها أن أعمال هذه المراحل موافك عليها إذا لم يبل  

 .االستشار  بمالحظات صاحب العمل خاللها 
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 : األتعاب بدل -(17) المادة

 
 الواردة األعمال لجمي  العطاء وثاقك وتحضير التصاميم ابأتع بدل االستشار  يتماضى  - أ

 . الشروط هذه من( ب/ا) رلم الملحك في المبينة النسب بموجب وذلن العمد هذا في
 من يوما  ( 30) خالل المرحلية االستشار  استحمالات يدف  أن العمل صاحب على يتعين -ب

 تسليمها تاريخ من يوما  ( 60) فترة خالل النهاقية الدفعة حال وفي الدف  شهادة تسليم تاريخ
 عن العمل صاحب تأخر وإذا العمل صاحب إلى االستشار  يمدمها  دف  شهادة بموجب
 يدف  أن عليه يترتب , الفمرة هذه في عنها المنوه الفترات خالل المستحمة الدفعات صر 
 من اعتبارا   لمدفوعةا غير المبال  جمي  عن وذلن عنها المانونية الفاقدة االستشار  إلى

 . لدفعها المحددة المهلة انتهاء
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 :العمل صاحب موظفً تدرٌب -( 18)  المادة
 للتدريب االستشار  بجها  وإلحالهم مستخدميه من مناسب عدد انتداب العمل لصاحب يحك
 رواتبهم بدف  العمل صاحب ويموم الطرفين بين عليه يتفك برنامج وفك الدراسات أعمال على

 .ماتهمومستح
 

 : االستشاري و العمل صاحب بٌن الخالفات تسوٌة -( 19) المادة
 -:التالية الطرق بأحد به البت يتم العمد هذا عن ينشأ خال  أو ن ا  أ 

 -: الودٌة التسوٌة  -( 1/ 19)
  الودية التسوية طريك عن الخال  تسوية في برغبته الفريمين من أ  من إشعار صدر إذا -أ

 إلى خطيا رده يرسل أن اإلشعار تسلمه تاريخ من يوما( 14) مدة خالل اآلخر الفريك فعلى
 . رفضها أو الودية التسوية إلى الدعوة بمبول اإلشعار موجه

 التسوية إلى الدعوة لبول على اآلخر الفريك يوافك عندما الودية التسوية إجراءات تبدأ - ب
 .الودية

 
 وجه الذ  الفريك إلى رد أ  يرسل  لم إذا أو , يةالود التسوية اآلخر الفريك رف  إذا -جـ

 التسوية طلب يعتبر , الفمرة هذه من( أ)البند في المبينة يوما( 14) الـ مدة خالل اإلشعار
 . التحكيم إجراءات في المباشرة الحالة هذه في الفريمين من وأل  , يكن لم كأن الودية

 
 العمد هذا أعمال مجال نف  في الخبرة ذو  من اكثر أو واحد موفك الودية التسوية يتولى -د

 يتفما أن لهما يجو  الموفمين أو الموفك اسم على يتفما لم وإذا , الفريمان عليه يتفك لما وفما
 . الموفمين أو الموفك بتعيين مؤسسة أو شخص يموم أن على

 
 من يل مه ما متمدي الفريمين من أ  من يطلب أن الودية التسوية مراحل جمي  في للموفك -هـ

 يساعد أن الموفك وعلى , أخرى أدلة وأ  ووثاقك ومستندات وأسباب وولاق  معلومات
 وان , والحياد باالستمالل يتسم بأسلوب وديا الخال  تسوية إلى التوصل في الفريمين
 . والعدالة والن اهة الموضوعية بمبادئ يسترشد

 
 اتفاق ذلن في بما الودية التسوية بإجراءات علكيت ما بسرية االحتفاظ والموفك الفريمين على -و

 . والتطبيك التنفيذ ألغرا  ضروريا نشره يكون حيثما إال , التسوية
 
 ويصبح وتوليعه االتفاق بإعداد فيموما , وديا الخال  لتسوية اتفاق إلى الفريمان توصل إذا - 

 . لهما مل ما الفريمين من توليعه بعد الودية التسوية اتفاق
 
 علذى يومذا  ( 30) بمذرور أو , االتفذاق علذى الفذريمين بتوليذ  الوديذة التسذوية إجراءات نتهيت . ح

) بمذرور أو,  الموفذك علذى االتفذاق يذتم ولذم الوديذة للتسذوية بذإجراءات للسذير الطذرفين لبول
 أو تسذويه اتفذاق إلذى التوصذل دون تعيينذه تذاريخ أو الموفك على االتفاق تاريخ من يوما( 60

 التسذوية جهود في االستمرار يسو  ما يوجد ال انه فيه يبين الموفك عن يصدر يخط بإشعار
 الموفذك والى اآلخر الفريك إلى أحدهما عن أو الفريمين عن يصدر خطي بإشعار أو , الودية
 مذا بجميذ  تمريذرا يمذدم أن الموفذك علذى الحذاالت جميذ  وفذي الودية التسوية إجراءات بإنهاء
 إلذى وتسذليمه الموفذك بعمذل ليامذه أثنذاء الخذال  موضذو  فذي بينذاتو ولذاق  من إليه توصل
 . التوفيك جلسات محاضر م  الفريمين
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 إجراءات أ  اتخاذ في يباشر أن , الودية التسوية إجراءات أثناء الفريمين من أل  يجو  ال -ط
 . لضاقية أو تحكيمية

 
 تحكٌــــــمال -( 2/ 19)

 إلى اللجوء يتم فعندقذ أعاله( 1-19) المادة ألحكام وفما يةود تسوية إلى التوصل عدم حالة في 
 .المفعول السار  األردني التحكيم لانون بموجب التحكيم بأسلوب الخال  تسوية

 
 -: التشرٌعات تعدٌل -(21) المادة

 نتٌجة الدولة لخزٌنة دفعها علٌه ٌترتب إضافٌة مبالغ أي لالستشاري ٌدفع  -أ
 إٌداع موعد بعد جدٌدة ضرائب أو رسوم  أي رضلف أو التشرٌعات لتعدٌل
        . المنالصات عروض

 أعاله( أ) بالفمرة المذكورة والضراقب الرسوم من أ  على رسمي تخفي  جرى إذا أما-ب 
 من التخفيضات تلن حسم األول للفريك يحك فعندها , المنالصات عرو  إيدا  موعد بعد

 .االستشار  استحمالات
 : العدلٌة اإلخطارات -(21) المادة

 أو العمدية حمولهما من حك  أ  لممارستهما الفريمين بين العدلية االخطارات لتبادل حاجة ال
 بهذا المثبت عنوانه على اآلخر للفريك فريك أ  من مرسلة مسجلة رسالة أ  وتعتبر المانونية
 . األحوال جمي  في عدلي اخطار بمثابة العمد

 
 : مهعا أحكام -(22) المادة
  الكودات بمتطلبات االلت ام و المشرو  لمنطمة التنظيم أحكام يراعي أن االستشار  على  - أ 

 والتراخيص المعنية الجهات موافمة على الحصول و,  بالعمل المباشرة عند المفعول السارية
 .  للمشرو  الال مة

 .المشرو  تصاميم إعداد عند ةالممدر والكلفة المتطلبـات ببرنامـج يتميـد أن االستشار  على  -ب
  ملن هي المشرو  بهذا المتـعلمة والمعلومات العطاء ووثاقـك المخططات جميـ  إن -جـ

 موافمة  بعد إال األشكال من شكـل بــأ  بهــا التصر  لالستشار  يحك وال العمل لصاحب
 . ذلن على الخطية العمل صاحب

 مرحلة في سواء  العطاء وثاقك في أو طاتالمخط في نـمص أو خطـأ أ  اكتشـ  إذا  - د
 االستشار  فعلى  , للمشرو  الفعلي التنفيذ مرحلة في أو والوثاقك المخططات إعداد

 . ممابل وبدون عاجلة بصورة النمص أواستكمال الخطأ تصحيح
 . الثانية أو/ و   األولى المرحلة في للدراسات عام بعـر  يـموم أن االستشار  يلتـ م  -هـ
 المحلية الصناعية والمنتجات المواد استـعمال علـى بالنـص التمـيد االستشار  علـى يجـب  - و 

 أو المواد تلن فيها تتوفر الـتي الحاالت جمـي  في العطـاء وثاقـك إعداد عنـد أمكن ما
 مستوردة مواد الستعمال تحتاج التي المشاري  في و,  للمواصفات مطابك بشكل المنتجات

 في عليها النص و المواد هذه استخدام على المسبمة الموافمات اخذ العمل حبصا فعلى
 . العمد وثاقك

 فً تؤخذ وال منه جزءا العمد هذا فً الواردة العناوٌن تشكل ال -: العناوٌن -ز
 . مضمونها أو العمد شروط تفسٌر لدى االعتبار
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 . المرينة لممتضى وفما العك ب والعك  الجم  إلى المفرد صيغة تنصر  -:والجم  المفرد -ح
 :  التالي النحو على المختلفة العمل مراحل على موافمته عدم أو موافمته العمل يصدرصاحب -ط

 . شروط أية دون الموافمة -1
 شريطة التالية للمرحلة باالنتمال لالستشار  تسمح بمالحظات ممرونة مشروطة موافمة -2

 من نسبه احتجا  يتم الحالة هذه وفي ليةالتا المرحلة في المالحظات هذه تنفيذ
 نسـبتها ت يد ال المطلوبة المالحظات تنـفيذ لحين المرحلة لهذه الـدفـعة مستحـمـات

 المحتج ات هذه دف  يـتـم أن على المرحلة لهـذه المستحمة الدفعة ليـمـة مـن% 10عـن
 . تليها التي المرحلة أعمال ضمن المالحظات استكمال عند

 . الرف  تبرر التي الكافية األسباب بيان م  المرحلة على الموافمة عدم -3
 الضريبةجمي  الضراقب والرسوم بما فيها   الممدم السعر يشمل أن يجب  : المبٌعات ضرٌبة - 

 . بالضريبة خاص بند إفراد يتم ولن  المبيعات على العامة
 بالوض  المتعلمة(  3 ,2 , 1) المرفمة الجداول تعبقة المحلي االستشار  من يطلب  -ن

 هذه بتعبقة يموم ال من وكل االلت ام وحجـم ومساعديـهم االختصاص ورؤساء المؤسسي
 . للرف  معرضا منه الممدم العر  يكون الجداول

 (.طلبت إن) الخاصة بالشروط المشرو  بهذا الخاصة الفني والتمييم التأهيل شروط تحدد  -ل
 والوثاقك المعلومات  ودلة صحة من مناسبة يراها التي الطريمةب التأكد العمل لصاحب يحك  -م

 .االستشار  من الممدمة
 و اإلسكان و العامة األشغال و ارة عن الصادرة بالتعليمات االلت ام االستشار  على -ن 

 والميكانيكية والكهرباقية والمعمارية اإلنشاقية باألعمال يتعلك بما األردنيين المهندسين نمابة
  فهاوخال

 
  وفمالماوردفي أوالمشر /و المصمم للمهند  والمانونية المدنية المسؤولية تكون -ص

 النظر بغ  1976 لسنة( 43)رلم األردني المدني المانون من( 790),(789), (788)المواد
 . الخصوص بهذا  العمد هذا في يرد ما عن

لمشرو  موضو  العمد من على االستشار  أن يموم بتصديك جمي  المخططات الخاصة با - 
لبل نمابة المهندسين األردنيين وان يمدم لصاحب العمل ما يثبت ليامه بدف  الرسوم النمابية 

 المترتبة على هذا المشرو . 
 
 : الممنوعة الدفعات -ف
 أو بدف  يمم لم بأنه( 6) رلم الملحك في األول للفريك وتعهد االستشار  صرح لمد -1

 كان إذا عما النظر وبغ  , بالواسطة أو مباشرة   سواء الممنوعة اتالدفع من أ  بدف  يعد
 أو عنهم نيابة   أو الباطن من استشارييه لبل من أو عنه نيابة   أو االستشار  لبل من تم لد ذلن
 ال المثال سبيل على ذلن ويشمل , األول الفريك إلى ممثليهم أو وكالقهم أو موظفيهم من أ 

 يتعلك فيما وذلن , ال أم رسمية بصفة يتصر  كان إذا عما ظرالن بغ  موظ  أ  الحصر
 أو نفسها الم اودة/  المنالصة عملية أو العمد هذا بتنفيذ الخاصة العرو  تمديم إلى بالدعوة
 .فعال   تنفيذه أجل من أو العمد إلبرام تجر  التي المفاوضات أو االستشار  على اإلحالة
 هذه مثل بتمديم يعد أن أو ممنوعة دفعات أ  بتمديم ميمو ال بأن االستشار  ويتعهد كما

 أواستشارييه نفسه االستشار  لبل من ذلن أكان وسواء   بالواسطة أو مباشرة   سواء   الدفعات
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 هذا بتعديل يتعلك فيما موظ  أ  إلى ممثليهم أو وكالقهم أو موظفيهم من أوأ  الباطن من
 . تنفيذه أو تمديده أو تجديده أو العمد

 أيا   يتخذ أن( 1/ ) الفمرة بأحكام إخالل أو مخالفة أ  حدوث حال في األول للفريك يحك - 2
 :واختياره حريته بمح  وذلن جميعها أو التالية اإلجراءات من

 .العمد من( أ/12) المادة نصوص مراعاة م  العمد هذا ينهي أن -أ
 مبل (ضعفي)يساو  بلغا  م هذاالعمد بموجب المستحمةلالستشار  المبال  من يخصم أن -ب

 .الممنوعة الدفعات
 مبل ( ضعفي) يساو  مبلغــا   الفور وعلى األول الفريك إلى يدف  بأن االستشار  يطالب أن -ج

 على للنم  المابلة غير بموافمته البند هذا بموجب االستشار  ويمر الممنوعة الدفعات
 بأن الفريمان يصرح , أدناه( 4/ ) ةالفمر مراعاة م  المطالبة هذه لمثل الفورية االستجابة
 يتجاو  لن( 2/ ) الفمرة هذه بموجب تماضيها األول للفريك يحك التي المبال  مجمو 

 .الممنوعة الدفعات مبال  مجمو ( ضعفي)
 الباطن من االستشاريين م  يبرمها التي االتفاليات جمي  يضمن أن على االستشار  يوافك - 3

( 2/ )و( 1/ ) الفمرات في الواردة لتلن مماثلة موادا   العمد هذا يخص فيما , المجه ين أو
 ,(  إليهما المشار الفمرتين نصوص عن شدتها في المواد هذه تمل ال أن على)  أعاله
 المواد هذه أحكام بتنفيذ األول الفريك حك على صراحة المواد هذه تنص أن شريطة
 االستشار  يتعهد كما. المجه ين أو الباطن من االستشاريين هؤالء من أ  بحك مباشرة

 التولي  بمجرد االتفاليات هذه ألصل ومطابمة كاملة بنسخ الفور على األول الفريك ي ود أن
 .المواد هذه على مشتملة أنها يثبت وبما عليها

 من أ  على المشروعية صفة يضفي أعاله المادة نص بأن يتذر  أن شخص أل  يجو  ال-4
 األول الفريك حموق وأن , تمنعها النافذة واألنظمة الموانين كانت ذاإ الممنوعة الدفعات

 للفريك تترتب لد أخرى حموق أ  إلى باإلضافة هي  أعاله  المادة في عليها المنصوص
 .المملكة في النافذة واألنظمة الموانين بموجب آخر طر  أ  أو االستشار  تجاه األول

 .العمد هذا إنهاء بعد حتى به العمل ويتم ساريا   افمراته بجمي  أعاله المادة نص يبمى-5
 
 -: األخرى الدفعات - س
 والتذي األخرى الدفعات  بجمي  العمد بهذا المرفك( 5)رلم الملحك في االستشار  صرح لمد -1

 لهذذه مفصذال   وصذفا   تمذديم االستشذار  وعلذى , اآلخذرين  إلذى دفعهذا على االتفاق تم أو دفعها
 لبلذه مذن مباشذر غيذر أو مباشر بشكل ستدف  كانت أو دفعها تم سواء ببهاوس األخرى الدفعات

 وكالقهذم أو موظفيهم من أ  أو عنهم نيابة أو الباطن من استشارييه لبل من أو , عنه نيابة أو
 عمليذة أو العمذد هذذا بتنفيذذ الخاصذة العرو  تمديم إلى بالدعوة يتعلك فيما وذلن , ممثليهم أو

 إلبذذرام تجذذر  التذذي المفاوضذذات أو االستشذذار  علذذى اإلحالذذة أو نفسذذها دةالمذذ او/  المنالصذذة
 .فعال   تنفيذه أجل من أو العمد
 أ  وجذود عذن الفذور علذى األول الفريذك إلذى خطيذا   تصذريحا   يمذدم بأن االستشار  يتعهد كما

 وذلذن األخذرى الذدفعات هذذه لسبب مفصال   وصفا   المثال سبيل على ذلن في بما أخرى دفعات
 0 يحدث أيهما بالدف  إل امه تاريخ أو بالدف  ليامه تاريخب
 المذادة هذذه من( 1/ ) الفمرة بأحكام إخالل أو مخالفة أ  حدوث حال في األول للفريك يحك-2

 :واختياره حريته بمح  وذلن جميعها أو التالية اإلجراءات من أيا   يتخذ أن
 .العمد من( أ/12) المادة نصوص مراعاة م  العمد هذا ينهي أن  -أ
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 مبلذ ( ضذعفي) يساو  مبلغا   العمد هذا بموجب لالستشار  المستحمة المبال  من يخصم أن-ب
 .الممنوعة الدفعات

( ضذعفي)  يسذاو  مبلغذا   الفذور وعلذى األول الفريذك إلذى يذدف  بذأن االستشار  يطالب أن -ج
 علذى للذنم  المابلذة غيذر بموافمته البند هذا بموجب االستشار  ويمر األخرى الدفعات مبل 

 بذأن الفريمذان يصذرح , أدناه( 4/ ) الفمرة مراعاة م .المطالبة هذه لمثل الفورية االستجابة
)  يتجذاو  لذن( 2/ ) الفمذرة هذذه بموجذب تماضذيها األول للفريذك يحذك التي المبال  مجمو 
 .األخرى الدفعات مبال  مجمو ( ضعفي

 البذاطن مذن االستشاريين م  يبرمها التي تفالياتاال جمي  يضمن أن على االستشار  يوافك -3
( 2/ )و( 1/ ) الفمذرات فذي الذواردة لتلذن مماثلة موادا   العمد هذا يخص فيما , المجه ين أو

 شذريطة ,(  إليهمذا المشار الفمرتين نصوص عن شدتها في المواد هذه تمل ال أن على)  أعاله
 أ  بحذك مباشذرة المواد هذه أحكام بتنفيذ األول الفريك حك على صراحة المواد هذه تنص أن
 الفريذذك يذذ ود أن االستشذذار  يتعهذذد كمذذا.  المجهذذ ين أو البذذاطن مذذن االستشذذاريين هذذؤالء مذذن
 يثبذت وبمذا عليها التولي  بمجـرد االتفاليات هذه ألصل ومطابمة كاملة بنسخ الفور على األول
 .المواد هذه على مشتملة أنها

 مذن أ  علذى المشذروعية صذفة يضذفي أعاله المادة نص بأن ر يتذ أن شخص أل  يجو  ال-4
 األول الفريذذذك حمذذذوق وأن , تمنعهذذذا النافذذذذة واألنظمذذذة المذذذوانين كانذذذت إذا األخذذذرى الذذذدفعات

 األول للفريذك تترتب لد أخرى حموق أ  إلى باإلضافة هي أعاله المادة في عليها المنصوص
 .المملكة في النافذة واألنظمة نالمواني بموجب آخر طر  أ  أو االستشار  تجاه
 .العمد هذا إنهاء بعد حتى به العمل ويتم ساريا   فمراتها بجمي  أعاله المادة نص يبمى -5

 :  المخالصة إلرار -( 23) المادة
 مخالصة إلرار العمل صاحب يعطي أن النهاقية الدفعة لكش  تمديمه حال االستشار  على
 له المستحمة المبال  لجمي  والنهاقية الكاملة التسوية يشكل النهاقية الدفعة كش  أن فيه يثبت

 للمبال  االستشار  لب  بعد إال المخالصة إلرار مفعول يسر  ال أن ويشترط , العمد بموجب
 . الدفعة هذه بموجب له المستحمة

 : اإلشعارات -( 24) المادة
 يموم التي وتلن تشار االس إلى العمل صاحب يصدرها التي والمـراسالت اإلشعارات تبل 

 لدى بإيداعها أو المسجل بالبريد إما العمد ألحكام وفما العمل صاحب إلى بإبالغها االستشار 
 الغاية لهـذه فريك كل يعينه آخر عنوان أ  إلى بإرسالها أو , منهما فريك لكل الرقيسي المكتب
 تاليا تحديده ويتم
 

 :  العســل صاحب عشؾان
 شزكة يياِ انيزيىك

 ذيزية انؼطاءات وانًشتزياتي

 شارع بغذاد –اربذ 

http://www.yw.com.jo 

 : ......................................................... االستذاري  عشؾان          
................................................................................. 
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 /أ (2ممحق رقؼ ) 
 إلنجازىا السحددةال مشي لسراحل الدراسات والسدد  الجدول

 السرحمة البيــــــــــــــــــــــان يؾم تقؾيسي
تجيي  كافة االعسال بالعسل ول اية  السباشرةتبدأ مؽ تاريخ أمر  - ( يؾما  61)

شامال السظمؾبة بخرؾص الخط االول )شارع مدتذفى التخرري ( 
 وصف العسل.حدب  الدراسة الييدروليكية لي ا الخط

 األولى

 األولى مؽ قبل صاحب العسل. السرحمة أعسالمراجعة وتقييؼ  - ايام( 11)
 السرحمة أعسالعمى  الخظيةتبدأ مؽ تاريخ مؾافقة صاحب العسل  - ( يؾما  61) 

 السرحمةالتعديالت التي يظمبيا صاحب العسل عمى  إجراءوتذسل  األولى
سظمؾبة بخرؾص الخظؾ  الخسدة وتجيي  كافة االعسال ال األولى

 االخرى حدب وصف العسل.

 الثانية

 1الثانية مؽ قبل صاحب العسل  السرحمة أعسالمراجعة وتقييؼ  - ( يؾما  21)
 
 ( يؾما  121)

تجيي  كافة االعسال بالعسل ول اية  السباشرةتبدأ مؽ تاريخ أمر 
حي السظمؾبة بخرؾص الدراسة ىيدروليكية لكامل شبكة الررف الر

 حدب وصف العسل القائسة لسديشة اربد

 الثالثة 

 مؽ قبل صاحب العسل لثةالثا السرحمة أعسالمراجعة وتقييؼ  ( يؾما  31)
 الخالصة الستذاري. امدة عسل  - ( يؾما   121)
  مدة السراجعة لراحب العسل. - ( يؾما  31)
  مراجعات صاحب العسل. شاممةمدة العقد  - ( يؾما  151)
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 ( ب/  1)  رقؼ ممحق
  األتعاب بدالت -أ

 : يمي لسا وفقا   العظاء وثائق تحزير و التراميؼ أتعاب بدالت تدفع
 . العسل صاحب قبل مؽ األولى السرحمة أعسال قبؾل بعد العظاء قيسة مؽ(% 21) .1
 .العسل صاحب قبل مؽ الثانية السرحمة أعسال قبؾل بعد تدفع العظاء قيسة مؽ(15%) .2
 . العسل صاحب قبل مؽ الثالثة السرحمة أعسال قبؾل بعد تدفع العظاء قيسة مؽ(21%) .3
 . العسل صاحب قبل مؽ الرابعة السرحمة أعسال قبؾل بعد تدفع العظاء قيسة مؽ(15%) .4
 لمعظاء  الشيائي والتقرير والسخظظات الؾثائق تقديؼ بعد تدفع العظاء قيسة مؽ(% 21) .5

 نقابة مؽ شيادة االستذاري  يقدم أن شريظة العسل صاحب مؽ وقبؾليا السظمؾبة باألعداد
  العظاء ى ا عمى السترتبة الشقابية لمرسؾم تدديده تثبت السيشدسيؽ

 وثائق جسيع تقديؼ عمى اشير ثالثة مرور بعد أو التشفي  عظــاء طـرح بعـد%( 11) .6
 . اسبـــق أييسا العظاء

 لمعظاءات وذلػ العظاء قيسة مؽ% 11 لتعاد لالستذاري  سمفة بدفع العسل صاحب يقؾم - ب
 -: التالية باإلجراءات االستذاري  قيام شريظة , ديشار ألف خسديؽ عؽ قيستيا ت يد التي

 .الظؾابع رسؾم دفع -2
 . األداء حدؽ كفالة تقديؼ -0
 1) البشؾد في عمييا السشرؾص اإلجراءات استكسال بعد بالسذروع الخاص العقد تؾقيع -3
 . أعاله(2,
 . الدمفة طمب تقديؼ -4
 . السرفق الكفالة نسؾذج حدب الدمفة كفالة تقديؼ -5
   -: التالي الشحؾ عمى االستذاري  مؽ الدمفة استرداد يتؼ -ج
 حـال وفـي,   االستذـاري  يقـدميا التـي السراحـل دفعـات مـؽ متدـاوية أقدـا  عمـى الدـمفة تددد  

 اسـتردادىا فيـتؼ  , لعظـاءا مـدة انتيـاء قبل كان سبب ألي الدمفة قيسة استرداد مؽ التسكؽ عدم
 .الدمفة كفالة مؽ
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  الدمفة كفالة نسؾذج
 
 : ……………………………………………………………………… الدادة إلى
 

 : ………………………………………االستذاري  يكفل مررفشا بأن أعالمكؼ يدرنا
 

………………………………………………………………………………… 
  أردنيا………… …………… فقط أردنيا ديشارا  :  )                        ( بسبــم 
 

 : …………………………………… رقؼ العظاء بخرؾص سمفة كفالة مقابل وذلػ
 

 : …………………………………………………………… بسذروع الخاص
 . العظاء شرو  حدب الدمفة بدداد االستذاري  قيام لتأميؽ
 
 خظي طمب أول عشد مشو السدتحق الرصيد أو أعاله الس كؾر السبم  لكؼ ندفع بأن نتعيد وأنشا
 .االستذاري  يبديو تحفظ أو اعتراض أي عؽ الشغر بررف ذلػو  , مشكؼ
 

 دفعات ألقدا  االستذاري  سداد ولحيؽ صدورىا تاريخ مؽ السفعؾل سارية الكفالة ى ه وتبقى
 . بالكامل الدمفة سداد لحيؽ تمقائيا   تسديدىا ويتؼ , الدمفة
 
 

 ........: …………ف رر / الكفي  تؾقياع                                          
 ………………………………:  السفؾض                                          
 ………………...................:   التاريخ                                          
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 (0ملحك االتفالٌة رلم )
 واجبات االستشاري أثناء مراحل الدراسات
 والتصمٌم لمشارٌع الصرف الصحً

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

نتصًيى شبكة تجًيغ يياِ صزف صحي في يُاطق يختهفة في  تقذيى خذيات استشارية 

 يحافظة اربذ
. 
 

  العمل: : وصفأوال
 اتو محطذذذ دراسذذذة و تصذذذميم شذذذبكات صذذذر  صذذذحي وخطذذذوط رقيسذذذية وفرعيذذذة ووصذذذالت من ليذذذة

علذذذذى ان تتضذذذذمن ( كذذذذم  8.5بطذذذذول ) لمنذذذذاطك مختلفذذذذة فذذذذي محافظذذذذة اربذذذذد( ر)اذا لذذذذ م االمذذذذ رفذذذذ 

الدراسذذة تميذذيم شذذامل للمولذذ  مذذن حيذذث الناحيذذة البيقيذذة و االلتصذذادية و الفنيذذة وبالتذذالي تمذذديم دراسذذة 
جذذذدوى اوليذذذة وشذذذاملة الختيذذذار أفضذذذل الطذذذرق والخيذذذارات الفنيذذذة الممكنذذذة واالكثذذذر جذذذدوى التصذذذادية 

لرفذذذ  أو محطذذذة التنميذذذة ا محطذذذةوفنيذذذة لتنفيذذذذ االعمذذذال ولذذذربط هذذذذه المنذذذاطك علذذذى الشذذذبكة الماقمذذذة أو 
وبحيذذذذث تتضذذذذمن دراسذذذذة الجذذذذدوى اختيذذذذار المذذذذواد االكثذذذذر جذذذذدوى التصذذذذادية وخصوصذذذذا االنابيذذذذب 

باإلضذذذذافة الذذذذى عمذذذذل دراسذذذذة هيدروليكيذذذذة لكامذذذذل شذذذذبكة الصذذذذر   والمضذذذذخات بمختلذذذذ  انواعهذذذذا
الصذذذحي الماقمذذذة لمدينذذذة اربذذذد  تتضذذذمن الدراسذذذة تميذذذيم شذذذامل للوالذذذ  مذذذن حيذذذث الناحيذذذة البيقيذذذة و 
االلتصذذذذادية و الفنيذذذذة وتمذذذذديم دراسذذذذة جذذذذدوى اوليذذذذة وشذذذذاملة الختيذذذذار أفضذذذذل الطذذذذرق والخيذذذذارات 

 الفنية الممكنة واالكثر جدوى التصادية وفنية إلستغالل هذه الشبكة بالشكل االمثل .
 
 -المـناطك المطلوبة خدمتها على شبـكة الصرف الصحً هً: -أ 

/ شار  فلسطين من لاعة حور العين التخصصي  مستشفى اربد –شار  التخصصي  اربد :محافظة 
لتماط  شار  المد  م  شار  فلسطين / شار  حكما لرب اشارة حنينا / شار  بالط الشهداء وشار  

لشار  بغداد  4/ من مطعم اميه  wwtpابو غريب / شار  اليرمون لغاية  شار  فوعرا شمال ال 

 مرورا بشار  فيصل الثاني 
دراسة خدمة مناطك واحياء جديده أو استكمال خدمة العمارات غير  -ة على :مل هذه الدراستتش -ب

المخدومة بالصر  الصحي من اجل ربطها على شبكة الصر  الصحي الماقمة للمناطك المذكورة في 
العمل منطمة  عامالت الصر  الصحي المتفرلة ضمنوغيرها من المناطك و م) أ (أعاله  دالبن

  حولهاالمذكورة وما 
الحك بإضافة المعامالت الممدمة من  شركة مياه اليرمونل المعامالت الممدمه من المواطنٌن : -ج

العمل وما المواطنين بخصوص خدمتهم بالصر  الصحي في المناطك المختلفة داخل حدود منطمة 
 من تاريخ تمديم المرحلة الخامسة . وذلن لبل شهر حولها

  
الحك بإضافة معامالت سابمة  شركة مياه اليرمون: ل ماالمعامالت المدروسة والمصممة ساب -د

وباستخدام الكمبيوتر  لرسمها حسب االصول العمل وما حولهامدروسة ومصممة داخل حدود منطمة 
ومن  ثم شمولها وكل ما يل م بحيث تصبح ج ءا ال يتج ا من وثاقك ومخططات عطاءات التنفيذ 

 بعطاء ةالخاص
                                                                        .ميم شبكة تجمي  مياه صر  صحي في مناطك مختلفة في محافظة اربدتمديم خدمات استشارية  لتص 
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 المناطك المطلوب دراسة  التحلٌل الهٌدرولٌكً لشبكة الصرف الصحً المائمة  لها هً :-هـ 

 كامل مناطك مدٌنة اربد 
 

سٌه المتعلمة االستشاري ان ٌموم بإعداد الدراسات والتصامٌم وتمدٌم الخدمات الهند : ٌتعٌن على ثانٌا
  -على النحو التالً:  بها 

 
 

 :   الجدوى االلتصادٌة والفنٌةاالولٌة ودراسة  إعداد التمارٌر أ_
 

 على: ال الحصر هذه المرحلة ملتوتش
خالل مدة عشرة ايام من  ل المطلوبةمفصل بكل المهام واالجراءات واالعما تمديم برنامج العمل -1

اشرة و و على أن يشتمل هذا البرنامج على خطة لتمسيم أعمال الدراسة للمناطك بتاريخ أمر الم
 المشمولة في هذا العطاء. 

علذذذذذى ان يكذذذذذون هنذذذذذان برنذذذذذامج مذذذذذوا   او ضذذذذذمن البرنذذذذذامج فيمذذذذذا يتعلذذذذذك بالحصذذذذذول علذذذذذى 
  خذذذدمات الصذذذر  الصذذذحي معهذذذا كاالشذذذغال الموافمذذذات الال مذذذة مذذذن جميذذذ  الجهذذذات التذذذي تتمذذذاط

والبلذذذذديات واالتصذذذذاالت والكهربذذذذاء والسذذذذلطات المحليذذذذة االخذذذذرى وكذذذذذلن اجذذذذراءات االسذذذذتمالن 
 كاملة لغاية االستمالن الفعلي

الحصول على المخططات التنظيمية المطلوبة من الجهات الرسمية,و ارة شؤون البلديات, داقرة  -2
لجغرافي و البلديات او أ  جهة رسمية اخرى وعلى المكتب االراضي والمساحة , المرك  ا

 .حصول على اخر تنظيم معد للمنطمة االستشار  مطابمة هذه المخططات م  الوال  ومتابعة ال
(  ومبين عليها 2500:1( و )10000: 1(  بمميا  رسم  )  planتحضير وإعداد المخططات  )  -3

هاتها على المخططات مراعيا مبدأ االنسياب الطبيعي مسارات الخطوط الرقيسية والفرعية واتجا
 للخطوط .

الذ  يخدم  دراسة تو ي  السكان لكامل الحو تحضير وأعداد الدراسات السكانية للمنطمة و -4
اخذا باالعتبار خدمة كافة العمارات ضمن هذا الحو  مستمبال  (catchment area)باالنسياب 

ا مباني للمناطك المراد خدمتها, موضحا عليها االراضي المفرو ه وبيان العمارات للمط  الممام عليه
و الوصالت المن ليه لالبنيه الماقمه و الوصالت المن ليه للمط  الغير مفرو ه و بيان حدودها 
بالرجو  الى داقرة االراضي و و ارة البلديات وتن يل ذلن على المخططات الممدمة وممارنة 

 . شركة مياه اليرمون  ووض  الحلول لكافة المشاكل بالتنسيك م  الشوار  بين التنظيم والوال
تمديم تمرير أولي يشتمل على أطوال الخطوط الرقيسية و أطوال الوصالت المن لية الممترحة و عدد  -5

بالنسبة لمسارات  شركة مياه اليرمونكل خط و الحصول على موافمة العمارات المخدومة على 
أولويات خدمة هذه المناطك, من أجل شمولها ضمن عطاء الدراسة هذا  الخطوط الممترحة و كذلن

حسب المناطك و أخذ موافمة  و رلم الحو  و المبنيةو تمديم كش  تفصيلي بأرلام لط  االراضي 
الخطية عليها من اجل شمولها في عطاء الدراسة م  مالحظة أنه ال يدف   شركة مياه اليرمون

و لجمي  المراحل و بما فيها هذه  طوط غير الموافك عليها خطيالالستشار  أية أتعاب عن الخ
عاما)تمسم على فترات خم   05باالضافة الى تمدير كميات التدفمات المتولعة لمدة  ,المرحلة
 سنوات( 
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عن العواقك او أية تعارضات تحد من إمكانية تنفيذ  على المكتب االستشار  ان يمدم تمريرا مفصال  -6
رحة وبالتالي متابعة  التنسيك م  الجهات المعنية إل التها وتحضير أ  مخططات االعمال الممت
اوحك مرور خالل  )والسير باجراءات االستمالن كاملة باالتنسيك م  سلطة المياه(إستمالكيه
شركة وفي حال الحصول على الموافمة من  شركة مياه اليرمونالخاصة وبالتنسيك م   االراضي

 تن يل ذلن على المخططات.    يتم   مياه اليرمون
من و ارة االشغال  ةعلى المكتب االستشار  ان يموم بالتنسيك م  كافة الدواقر والمؤسسات المختلف -7

  الخ  ........كهرباء مياه اتصاالت   للخدماتوغيرها  والبلديات وهيقة الطالة وهيقة االتصاالت
ات هذه الخدمات على مخططات تولي  مساروتجمي  كافه المعلومات المتعلمة بهذا الموضو  و

والحصول على موافماتهم المسبمة على مخططات المشرو  ومتطلبات (  2500: 1) مميا 

 ومواصفات التنفيذ
على االستشار  حصر موال  مناهل الربط  التي تحتاج الى طريمة خاصة لفتحها ومثال ذلن  -8

لفتحها من لبل  شركة مياه اليرمونتنسيك م  غيره وذلن للالمناهل المغطاة بطبمة من ال فتة و
 الجهات المختصة في سلطة المياه حسب االصول .

 شركة مياه اليرمونالخاصة والمواصفات الفنية بعلى المكتب االستشار  دراسة الشروط العامة و -22
اصفات والتنسيك م  مختل  الجهات مثل مؤسسة المو وتمديم االلتراحات المناسبة خطيا  للنظر بها

 والممايي  وو ارة االشغال
كاملة من وثاقك الدراسة ورلية والكترونية نسخ  ثالث( 3على المكتب االستشار  ان يمدم ) -22

 االولية لدراستها والموافمة عليهــا .  
على االستشار  تمديم دراسة جدوى فنية والتصادية لجمي  المواد المستخدمة وخصوصا خطوط  -12

طية المناهل والمعدات الميكانيكية المختلفة)يمكن استكمال هذا المتطلب في الصر  الصحي واغ
 المرحلة الثانية(

في حال عدم اكتمال ا  من المطلوب اعاله يمكن تاجيله للمراحل الالحمة بعد تحديد االطار  -13
 شركة مياه اليرمونال مني لكل مهمة والمرحلة بعد موافمة 

 

و التنساااااااٌك لعمااااااال االجتماعاااااااات الالزماااااااة وبالعااااااادد مالحظاااااااة: ضاااااااعف التنساااااااٌك الخطاااااااً ا
المطلااااااااوب ماااااااان االستشاااااااااري مااااااااع جمٌااااااااع المعنٌااااااااٌن وجمٌااااااااع المؤسسااااااااات ذات العاللااااااااة 

  التاخٌر الناتج عن ذلن وترتب علٌها تاخٌر فان االستشاري ٌتحمل
 
 إعداد الدراسة التفصٌلٌه :  -ب
 

بالنسبة لمرحلة إعداد  كة مياه اليرمونشرحلة بعد الحصول على موافمة وتبدأ مباشره العمل بهذه المر
شركة  الستشار  حاجةالمكتب ا م  اهمية مراعاة الجدوى االلتصادية والفنيةودراسة التمرير االولي 
وإبداء المالحظات  سابمةالممدم للمرحلة الالتمرير لدراسة الى الفتره المنصوص عليهامياه اليرمون 

بهذا  شركة مياه اليرمونعن التعليمات التي تصدر بكافة مة وعلى المكتب االستشار  التميدالال 
 الخصوص وتشمل ما يلي: 

 الجدوى االلتصادية والفنيةودراسة  التمرير االوليعلى اجراء التعديالت التي يطلبها صاحب العمل  -2
و ( مول  عليها مسارات الخطوط 500:1( و )2500: 1مميا  ) (  Plans)تحضير مخططات  - 0

 طرق, ارصفة,بحيث ال تتعار  م  مسارات الخدمات االخرى من ) نظام االحداثيات باستخدام
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الخ ( وتحديد تماط  هذه الخدمات وكذلن كافة  000 اتصاالت, امالن خاصةكوابل , خطوط مياه  , 
 كافة هذه النماط وتثبيت موالعهاعلى المخططات  م (BM)النماط المساحية المعلومة االرتفا 

( تبين مسارات 500:1( و)2500: 1( ليا )  planتب االستشار  تحضير مخططات) على المك -3 

 العمل مدار البحثمنطمة  ضمنالفرعية لشبكات الصر  الصحي الممترحة الخطوط الرقيسية و
 ء الخطوط م  بيان نوعها ولطرهاعلى ان يكون موضحا عليها موال  المناهل , ارلامها , اسما

الخطوط وعلى ان يتم تحديد مسارات الخطوط في االراضي غير معروفة  واتجاه التدفك داخل هذه
المعالم وفي الوديان حسب مخططات االراضي والمساحة وباستخدام نظام االحداثيات,على ان يتم 
االشارة على المخطط التنظيمي الى رلم لوحة االراضي واسم الحو  وتن يل ارلام لط  االراضي 

 ألخ( . 00000مخططات مثل )مسجد ,مبنى حكومي, مدرسةواية إنشاءات هامة على ال
نماط مولعاعليها مسارات خطوط الصر  الصحي وكذلن ال(500:1مميا )(plan)تحضير مخططات -4

باالضافة الى دراسة الوصالت المن لية في العمارات  وطريمة (  BM)  المساحيه المعلومة االرتفا 
النسبة لخطوط الصر  الصحي الممترحة في منطمة وذلن ب0التوصيل و الموجودة في كل لطعة 

بحيث يتم تعري  كافة أنوا  الخطوط و الرمو  و اية  (Legend), و اضافة لاقمة عناوين مفهرسة العمل
 على نف  المخطط. (Key Plan)مالحظات ضرورية و عمل 

الخطذذوط الرقيسذذية و و   ( X.Y.Z) باألبعذذاد الثالثيذذةعلذذى اإلستشذذار  تثبيذذت إحذذداثيات موالذذ  المناهذذل 
وبيانها على البذروفيالت وكذذلن المخططذات التذي تبذين مسذارات الخطذوط  (GIS)بواسطة نظام الفرعيه 
 الرقيسية. 

( العملفي منطمة  الممترحةتحضير نماذج الوصالت المن لية ) بالنسبة لخطوط الصر  الصحي  -5
المبينة والتي تحت التنفيذ فمط (  ) مخططات الوصـالت المن لية للعمارات    منفصله لكل لطعة

( تبين دراسة الوصله المن لية من حيث المناهل والخطوط ومناسيبها واطوالها 500: 1مميا  ) 

رلم المطعة ورلم الحو  واسم المالن   مبينا شركة مياه اليرمونوطريمة الربط وحسب نماذج 
  شركة مياه اليرمونوافمة واسم الخط الذ  تربط عليه المطعة واية تفاصيل اخرى وحسب م

 ( عامود  مبينا100: 1( أفمي ) 1000: 1تحضير بروفيالت للخطوط الصر  الصحي مميا  )  - 6

عليها الوصالت واطوالها وميلها ورلم المطعة المخدومة ,أسماء الخطوط ارلام المناهل  الطار 
سب النظام المتب  في المناهل انوا  اغطيتها ,ميول الخطوط,طبيعة االر  وأية تفصيالت وح

السلطه .كما يتم وض  طريمة واشارة يتم عن طريمها تسهيل الربط بين رلم ومكان  المخطط االفمي 
(Plan)  م   مكان ورلم المخطط العامود (Profile  (,والعك  بالعك  من أجل سهولة الربط  ذو العاللة

 بين المخططات.
( اعاله مرسومة 6, 5,  4,  3, 2ات الواردة في البنود)على المكتب االستشار  تمديم كافة المخطط -7

بسهولة وحسب   (GIS( لابلة للتحويل المباشر إلى نظامبواسطة جها  الحاسوب برنامج  االتوكاد 
على ان ال يمل  (CD)وتمديم كافة المخططات على  اسطوانات  شركة مياه اليرمونتب  بمالنظام ال

 عدد النسخ عن خمسة نسخ. 
تبين عليه على  العملم تحليل هيدروليكـي كامل لخطوط الصر  الصحي الممترحة في منطمة تمدي -8

 سبيل الذكر ولي  الحصر ما يلي:
م(التدفك     

3
لمطر الخط وميله الممترح وبيان (Q full), السرعة وذلن عند  االستيعاب االلصى)/ يوم

مياه لذات الخط بالمطر والميل وذلن في بداية والسرعة الفعلية وارتفا  ال  (، Q act) التدفك  الفعلي 
وخالل كل خم  سنوات من هذه   سنة ( 05)وفي نهاية مدة التصميم  )الوال  الحالي(التشغيل 

الفترة كما يبين عليها اس  الدراسة من حيث طريمة حساب  الشبكة بناء على االستهالن اليومي 
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لية لو ارة المياه والر  والتو ي  السكاني الحالي للفرد في تلن المنطمة بالرجو  الى الخطة الشمو
 والمستمبلي والتحمك من ان النتاقج توافك االس  التصميمية المتفك عليها في المرحلة االولى . 

يتم التأكد من استيعاب الخطوط الرقيسية الماقمة التي سيتم الربط عليها بحيث يتم التمييم للوض   -9
والتي يتم الربط عليها  وتمديم الحلول المناسبة لذلن يكي للخطوط الماقمةالتشغيلي و الوض  الهيدرول

والجديدة  للتأكد من لدرتها على استيعاب تدفك مياه الصر  الصحي للمناطك المخدومة عليه المديمة
حسب نو  االنابيب من تاريخ طرح  سنه 05لغاٌة وبعد كل خم  سنوات  حاليا بكفاءة هيدروليكية

وحسب االس   التصميمية على ان يمدم التحليل الهيدروليكي كما يبين عليها  سات العطاء الدرا
اس  الدراسة من حيث طريمة حساب التدفك بناء على االستهالن اليومي للفرد في تلن المنطمة 
والتو ي  السكاني  للمنطمة المخدومة على هذا الخط الماقم بناء على عمل دراسة وتصميم لهذا الخط 

  الماقم.
على المكتب االستشار  تثبيت الوصالت المن ليه والمناهل التي على الخطوط الرقيسية والفرعية  - 22

 علىالموال  بالشكل التالي: 
(  وسهما بنف  اللون يشير الى HCتثبيت الوصالت المن لية بوض  عالمة باللون االحمر)  -أ 

ة او التي تحت ينحاقط للمطعة المبعي على جدار او إتجاه الربط على الخط الرقيسي او الفر
 شركة مياه اليرمون.التنفيذ وحسب نماذج 

حاقط , جدار , عامود ) ( باللون االحمر على مكان ثابتM.H) تثبيت المناهل بوض  عالمة -ب 

الخ ( وسهمين بنف  اللون يشير  الى مكان واتجاه الربط م  بيان مسافة الربط على …كهرباء 
المانهول وحسب نماذج سامير حديدية مناسبه في االر  لتثبيت مكان كل سهم وكذلن وض  م
  شركة مياه اليرمون.

 تمديم تحليل اسعار بناء على جداول كميات تحليلية بحيث يشمل اعمال الحفر, الطمم, كلفة -22

وم , وجمي  المواد وااليد  العاملة واالليات وكذلن الرسالت فيت, أية فحوصات المناهل, , المواسير
......الخ كامل بمجاميعه من اجل ممارنة االسعار وذلن العمال خطوط  والضراقب والجمارن

الصر  الصحي من خط نالل وخطوط رقيسية وفرعية ووصالت من لية وذلن لعدة موال  من 
 ضمن منطمة الدراسة يتم تحديدها من لبل صاحب العمل.

(  ومخططــات حك  500:  1) ( و2500: 1ستمالن بمميا  رسم ) تمديم  مخططـــات اال - 12
حسب نماذج سلطة المياه عندما يتطلب االمر ذلن و ( 500:1( و)2500: 1)  المرور بمميا  رسم

ذلن  لكامل اعمال االتفالية م  تمديم كش  يبين أرلام المط  و االحوا  للمط  المراد اإلستمالن 
ديم المخطط التنظيمي و سند الملكية لكل منها م  تحديد مساحة االستمالن واالحداثيات لها م  تم

 .لطعة يراد االستمالن منها

العمال شبكات الصر  الصحي )الخطوط الرقيسية والفرعية  تمديم تمرير التصميم االولي  - 13
 محطات الرف .متضمنة اعمال والوصالت المن لية( 

ه المرحلة لمراجعتها من من أعمال هذ ورلية والكترونية نسخ ثالثعلى المكتب االستشار  تمديم  - 14
 .  لبل صاحب العمل

بشكل موا   العمال الدراسات والتصاميم يتم تمديم شروط العمد العامة والخاصة وا  ممترحات  15
من االستشار  الجراء التحسين عليها من خالل وض  شروط خاصة اضافية تحمك الغاية المثلى 

م ح م العطاءات بناءا تنسيب االستشار  من العمد على ان يتم مسبما اختيار نو  العمد وتمسي
 / المديرية المعنيةشركة مياه اليرمونوموافمة  
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بشكل موا   العمال الدراسات والتصاميم يتم تمديم المواصفات العامة والخاصة بعد دراسة وافية  16
ة من االستشار  والتاكد من المواعد الفنية والمواصفات المعتمدة بالتنسيك م  المديرية المختص

 الخاصة لتحمك الغاية المثلى منهاوكذلن مؤسسة المواصفات والممايي  لتمديم افضل المواصفات 

  
 الماقمة لكامل مدينة اربدتمديم تحليل هيدروليكـي كامل لخطوط الصر  الصحي  17

 
   إعداد مسودة  المخططات والتمرٌر النهائً -ج 
 
هذه المرحلة  وتشمل إعداد الدراسة التفصيليه على اعمالشركة مياه اليرمون بدا من تاريخ موافمة ت

 على :
 الدراسة التفصيليهاجراء التعديالت التي يطلبها صاحب العمل على اعمال  -1

انجا  الدراسات و التصاميم النهاقيه لجمي  االعمال و تحضير المخططات التفصيليه وجداول  -2

ل  االعمال الهيدروليكية واالنشاقية الكميات وجمي  المذكرات الحسابية وتمرير التصميم لمخت
بة و حسب والكهرباقية والميكانيكية...الخ  ليتم تدليمها ومراجعتها ووثاقك العطاء االخرى المطلو

 .التفاصيل المبينه الحما
عن كامل وثاقــك العطاء ) ونسخ مدموغة ) مسودة الدراسة(  ثالثعلى المكتب االستشار  تمديم  -3

تها و عمد مماولة و المذكرات الحسابية و تمرير التصميم..... الخ ( ليتم مراجعمخططات, مواصفات, 
وال  لبل الموافمة عليها و حتى يتم توليعها في المكتب و على ال شركة مياه اليرمون تدليمها من لبل 

نسخة تحتاج ابداء المالحظات الال مة لتعديل هذه الوثاقك حسب ما تراه مناسبا و من ثم تمدم  لشركةا
واحدة لكامل أعمال العطاء يتم أخذ مالحظات صاحب العمل بعين االعتبار بها و اذا استل م الوض  

 تعديالاخر يتم تمديم نسخة أولية أخرى و هكذا حتى تصبح النسخة االولية المعدلة موافك عليها.
ة تمسيم ح م يتم االتفاق على طريم بحيث  ( Packagesتمسيم العطاء الى ح م من العطاءات ) -4

 /المديرية المختصةشركة مياه اليرمونعليمات و موافمة حسب ت واختيار نو  العمد المناسب العطاءات
 
 
 المخططات ووثائك العطاء النهائٌه :–د 

مسودة  المخططات ووثاقك العطاءات النهاقية  اعمالعلى  شركة مياه اليرمونتبدأ من تاريخ موافمة 
 هذه المرحلة: و تشملوالتمرير النهاقي  

 إجراء جمي   التعديالت التي يطلبها صاحب العمل على اعمال المرحله الثالثه . - 1
يموم صاحب العمل بدراسة و مراجعة المخططات التفصيليه ووثاقك العطاء و استالم مناهل  - 2

 يننسختالربط على الوال  و ابال  االستشار  خطيا بمالحظاته حولها ويموم االستشار  بتسليم 
 ورلية وااللكترونية بعد موافمة صاحب العمل عليها بالكامل.نهاقية 
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 مرحلة ما بعد طرح العطــاء :  -و 
في تأهيل المماولين وخدمات ما لبل التعالد للتنفيذ  شركة مياه اليرمونالستشار  ان يشارن يمكن ل 

 على النحو التالي: وخالل مرحلة اعادة الطرح ان وجدت 
  .عالن ودعوة العطاء ونماذج التأهل الال مهتحضير اال -1

في دراسة العرو  الممدمة   شركة مياه اليرمون  الترتيب والمشاركة في  يارة المول  ومساعدة- 2
 .شركة الفنية والمالية وحسب طلب الوتحليل األسعار واختيار العر  األنسب من الناحية 

 .التعالد على التنفيذ  في تحضير وثاقك  شركة مياه اليرمون  مساعدة  -3
في حالة الطلب لمنالشة أصحاب العرو  الممدمة و االجابة  االشتران م  شركة مياه اليرمون  - 4

 على استفسارات  المماولين الممدمة بخصوص عطاءات التنفيذ أثناء عملية طرح العطاء.
 

لفني  وذلن حتى يتمكن وفي كل المراحل على اإلستشار  تمديم كل ما يل م من تسهيالت كالجها  ا
صاحب العمل من التحمك من صحة المعلومات الواردة في الدراسات والتصاميم واستالم مسارات 

 الخطوط وفتح المناهل  حتى يتمكن من اتخاذ اإلجراءات المناسبة.
 

  ( 4العرض المالً للدراسه : شمولٌة االسعار فً الملحك رلم ) –ثالثا 
 
 لفرعٌة والوصالت المنزلٌة:بند الخطوط الرئٌسٌة وا* 
ملم فما فوق 200يتم الدف  عن المتر الطولي االفمي للدراسة كاملة للخطوط الرقيسية والفرعيه لطر -أ 

ويشمل تجهي  كل ما يل م  والسعر يشمل الوصالت المن ليةالممترحة و بغ  النظر عن المول  
 ص.( بهذا الخصو 2وبالطريمة المبينة بملحك االتفالية رلم )

الهيدروليكية لشبكة الصر  الصحي الماقمة لكامل مدينة اربد بالممطو  وحسب نسب  الدراسةيتم الدف  عن  -ب

ويشمل تجهي  كل ما يل م وبالطريمة االنجا  الموافك عليها من لبل صاحب العمل او ممثل صاحب العمل  
 ( بهذا الخصوص. 2المبينة بملحك االتفالية رلم )

  
 :التدلٌك لجنة ٌاتمسؤول  -ا  رابع
 تنحصذر المالذن مندوب م  باالشتران والتصاميم الدراسات مراحل كافة لتدليك لجنة تعيين حال في 

 :يلي بما اللجنة مهام
 المعطيذذات وتحديذذد العاللذذة صذذاحبة المعنيذذة الجهذذة مذذ  للمشذذرو  األساسذذية المتطلبذذات منالشذذة -1

 . الرقيسية
 طبيعذة وحسذب التصذميم ألسذ  المحذددة العامذة التوجهذات علذى المصذمم المستشذار م  االتفاق -2

 .المشرو 
 . المختلفة الدراسات و التصميم مراحل خالل المصمم المستشار متابعة -3
 . تليها التي المرحلة إلى لالنتمال المختلفة المراحل باعتماد التنسيب-4
 .األولية التمديرية الكلفة تمرير منالشة -5

 مالحظة :
الت األتعاب المترتبة على اشتران مهندسين ممثلين عذن المكاتذب االستشذارية ضذمن يتم تحديد بد

        لجنة التدليك عند تشكيلها و تصر  من مخصصات المشرو  .
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 (3) رقؼ العقد ممحق      
 األداء حدؽ كفالة نسؾذج

 
 : الدادة إلى
 

 ..........………...........................................مررفشا بأن إعالمكؼ يدرنا
 
 ...............................................…… االستذاري  , مالية بكفالة كفل قد
 

 .........................................................…… رقؼ العظاء بخرؾص
 ……........................................................................... الستعمق
 . أردني ديشار…………………………………..  (.....……………..) :  بسبم 
 

 لمترسيؼ اليشدسية الخدمات بتقديؼ االستذاري  الت ام لزسان األداء حدؽ كفالة مقابل وذلػ
 . أعاله بالعظاء الخاصة العقد لذرو  ووفقا
 
 أي أو تحفظ أو ن ارإ بال قبمكؼ مؽ طمب أول لدى الس كؾر السبم  لكؼ ندفع أن نتعيد وإنشا
 . االستذاري  جانب مؽ معارضة أي عؽ الشغر وب ض آخر, شر 

)                        (  ولسدة إصدارىا تاريخ مؽ السفعؾل سارية الكفالة ى ه وتبقى
  -" :مبدئيا  وتحدد

 ...............…… عام مؽ...………........   شير...............……..  بتاريخ
 . العسل صاحب طمب عمى بشاء تجديدىا أو سديدىات يتؼ لؼ ما

 : ........................... مررف/الكفيل تؾقيع
 : ........................... بالتؾقيــع السفؾض
 : ........................... وشيادة بحزــؾر
 : ........................... التـــــــاريخ
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 ( 4ملحك العمد رلم ) 
خالصة بدالت أتعاب إعداد الدراسات والتصامٌم والمخططات وجمٌع وثائك العطاء األخرى وكافة  -أ
 االعمال

الكمٌ الوحدة الوصف الرلم
 ة

 المبلغ اإلجمالً سعر الوحدة

 دٌنار فلس دٌنار فلس
تمذذديم وإعذذداد الدراسذذة والتصذذاميم والمخططذذات  -1

وجميذذذذ  وثذذذذاقك العطذذذذاء للخطذذذذوط الرقيسذذذذية و 
كافذذذذة   شذذذذامال الوصذذذذالت المن ليذذذذةفرعيذذذذة و ال

الرسذذوم  والضذذراقب بمذذا فيهذذا الضذذريبة العامذذة 
 على المبيعات 

 8.5 كم

    

كيذة لشذبكة الصذر  ليتمديم وإعداد دراسة هيدرو - 2
 الصحي الماقمة لكامل مدينة اربد  

 ممطو 
ممطو
  

    

    المجمو   

 
 ( 4ملحك العمد رلم ) 

 خالصة ال -ب

 المبلغ وصفال الرلم

 دٌنار فلس
   المجمو  غير شامل المبل  االحتياطي  
   ليمة التن يل او ال يادة )بدون المبل  االحتياطي( 

 
)بدون المبل  المجمو  بعد التن يل او ال يادة 

 االحتياطي(
  

 
المبل  المجمو  االجمالي للعطاء شامال 

 الرسوموالضراقب واالحتياطي 
  

 )                                  ( دٌنار المجموع رلما   
المجموع كتابة 

 .........................................................................................دٌنار

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

 : المفوض بالتولٌع
............................................................................................ 

 الوظٌفة:
...................................................................................................... 

 ............................: فاكس  ................................................ تلفون :
 ص . ب : .................................    البرٌد االلكترونً:  ..........................

 ختم و تولٌع المكتب الهندسً
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 (5ممحق العقد رقؼ)

 إقرار متعمق بالدفعات األخرى  
 ……………………………………………زائي وخاتسي في أدناهأقر أنا السؾقع إم

 ………………………………………نقر نحؽ السؾقعيؽ إمزاءاتشا وخاتسشا في أدناه 
( 1س(  ؽ الذروط الع     لعق  الخ   ت الهن سياا   ) -22أ ن  ق  اطمعن  عم     ورد تحت الم دة رقؼ )

األصؾل  قر في  بجميع العمؾالت أو أتع ب  وعم   بأحك   ه   الم دة  رف  إقرارا   ؾقع    ؽ قبمن   ؾقع حدب
االستذ رات أو أتع ب الؾك   أو غيره  المب شرة وغير المب شرة وأي ش   ذو قيم    دي  والت  تؼ دفعه  أو 
االتف ق عم  دفعه  إل  " اآلخريؽ" و رف  طي   وصف    فر   له   ال فع ت األخرى ولمؽ دفعت وسببه  سؾا   تؼ 

ست فع بذك   ب شر أو غير  ب شر  ؽ قبمن  أو  ي ب   عن  أو  ؽ قب  استذ رييؽ  ؽ الب طؽ أو  دفعه  أو ك  ت
 ي ب   عنهؼ أو أي  ؽ  ؾعفيهؼ أو وك  هؼ أو  مثميهؼ، وذلػ فيم  يتعم  ب ل عؾة إل  تق يؼ العرو  الخ ص  

ستذ ري أو المف وا ت الت  تجري بتنفي  ه ا العق  أو عممي  المن قر  / المزاودة  فده  أو اإلح ل  عم  اال
 إلبرا  العق  أو  ؽ أج  تنفي   فع  .

كم  و تعه  بأ   ق   ترريح   خظي   إل  الفري  األول عم  الفؾر عؽ وجؾد أي دفع ت بم  ف  ذلػ عم  سبي  
م  يح ث أوال  كم  المث ل وصف    فر   لدبب ه   ال فع ت وذلػ بت ريخ قي  ن  ب ل فع أو ت ريخ إلزا ن  ب ل فع أيه

و ؾاف  عم  قي   الفري  األول ب تخ ذ اإلجرا ات المبين  تحت الم دة  المذ ر إليه  أع   ح ل ح وث أي  خ لف  
 (  نه  و متز  بتنفي  ك     ورد ف  ه   الم دة. 1/س/22)  أو إخ ل  ؽ قبمن  بأحك   الم دة

 وعميو نؾقع تحريرا  فــــي            /        /
 …………………………………………….........اســـــؼ االستذـــاري:

 ……………………………………………………اسؼ السفؾض بالتؾقيــــع: 
 ……………………………………………………تؾقيع السفؾض بالتؾقيـــع: 

 ………...............................................الخاتـــــــــــــؼ: 
 عات األخرى وفي حـال عـدم قيامـو بـدفع أي عسـؾالت عمى االستذاري تقديؼ اإلقرار الستعمق بالدف

س( عميـو أن يـ كر ذلـػ فـي اإلقـرار السقــدم -00أو أتعـاب أو أي مـؽ األمـؾر السحـددة بالسـادة )
قـرار فـي عـرف مشو , وكل مؽ ال يقدم ى ا اإلقرار سيرفض عرضو , وعمـى االستذـاري وضـع اإل

 م مق مشفرل عؽ العرض
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 (6ممحق العقد رقؼ )
 مق بالدفعات السسشؾعةإقرار متع

 
 …………………………………………أقر أنا السؾقع إمزائي وخاتسي في أدناه

 …………………………………نقر نحؽ السؾقعيؽ إمزاءاتشا وخاتسشا في أدناه 
 

(، وعم   1/ف(  ؽ الذروط الع    لعق  الخ   ت الهن سي  ) 22أ ن  ق  اطمعن  عم     ورد تحت الم دة )
رار  ؾقع    ؽ قبمن  حدب األصؾل ،  قر في  بأ ن  لؼ  قؼ ب فع أي  ب لغ سؾا   ك  ت بأحك   ه   الم دة  رف  إق

عمؾالت أو أتع ب استذ رات أو أتع ب وك   أو غيره  سؾا   بذك   ب شر أو غير  ب شر ولؼ  قؼ بتق يؼ أي 
 ث  ه   األشي   سؾا   ش   ذو قيمٍ    ديٍ  ولؼ  قؼ بإعظ   وعؾد أو تعه ات ل فع  ث  ه   المب لغ أو تق يؼ 

 ب شرة  أو ب لؾاسظ  ، أو بغض النغر عم  إذا ك   ذلػ ق  تؼ  ؽ قبمن  أو  ي ب   عن  أو  ؽ قب  استذ ريين   ؽ 
الب طؽ أو  ي ب   عنهؼ أو أي  ؽ  ؾعفيهؼ أو وك  هؼ أو  مثميهؼ إل  الفري  األول، ويذم  ذلػ عم  سبي  

نغر عم  إذا ك   يتررف برفٍ  رسميٍ  أ  ال ، وذلػ فيم  يتعم  المث ل ال الحرر أي " ؾعف" بغض ال
ب ل عؾة إل  تق يؼ العرو  الخ ص  بتنفي  ه ا العق  أو عممي  المن قر /المزاودة  فده  أو اإلح ل  عم  

 االستذ ري أو المف وا ت الت  تجري إلبرا  العق  أو  ؽ أج  تنفي   فع  .
أي دفع ت  منؾع  أو  ع  بتق يؼ  ث  ه   ال فع ت سؾا    ب شرة  أو ب لؾاسظ  كم  و تعه  بأ  ال  قؾ  بتق يؼ 

وسؾا   أك   ذلػ  ؽ قبمن  أو  ؽ قب  استذ ريين   ؽ الب طؽ أو أي    ؽ  ؾعفيهؼ أو وك  هؼ أو  مثميهؼ إل  أي 
 " ؾعف" فيم  يتعم  بتع ي  ه ا العق  أو تج ي   أو تم ي   أو تنفي  .  

 حريرا  فــــي            /        /وعميو نؾقع ت
 ……………………………………………........اســـــؼ االستذـــاري:

 ……………………………………………………اسؼ السفؾض بالتؾقيــــع: 
 ……………………………………………………تؾقيع السفؾض بالتؾقيـــع: 

 ………...............................................الخاتـــــــــــــؼ: 
االستذ ري تق يؼ اإلقرار المتعم  ب ل فع ت الممنؾع  وف  ح ل ع   قي    ب فع أي عمؾالت أو عم   * 

/ف( عمي  أ  ي كر ذلػ ف  اإلقرار المق    ن  ، 22أتع ب أو أي  ؽ األ ؾر المح دة ب لم دة )
قرار ف  عرف  غم  وك   ؽ ال يق   ه ا اإلقرار سيرفض عرا  ، وعم  االستذ ري واع اإل

 .عؽ العر   نفر 
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 الهندسٌة الخدمات التفالٌة الخاصة الشروط

 (1ع) العطاء ووثائك والتصامٌم الدراسات إلعداد
 

 الخاصة الشروط
 

تعتمد الشروط التاليذة كشذروط خاصذة للعمذد وأن مذا يذرد فذي هذذه الشذروط مذن إضذافات أو تعذديل علذى 
 يضي  أو يعدل على تلن المواد. الشروط العامة يعتبر ساقدا ويؤخذ به بالمدر الذ  يفسر أو 

ولبل التاريخ المحدد لفتح العرو  إصدار أية مالحك تراهذا ضذرورية لوثذاقك لصاحب العمل يحك  - 1

ال يتج أ من وثاقك العطاء وفي حالذة وجذود تعذار  أو إلتبذا  تتمذدم  العطاء وتعتبر هذه المالحك ج ءا
 بمية الوثاقك.   هذه المالحك على

من الشروط العامة باضافة ما يلي:  يجب تمديم كافة الدراسذات والتصذاميم والوثذاقك  3تعدل المادة  - 3
 .وحسب ما يطلبه صاحب العمل االنجلي يه العربية او والتمارير المطلوبة من االستشار  باللغة

مذذن الشذذروط العامذذه فذذان االستشذذار  يتحمذذل مسذذؤولية   تحريذذات التربذذه ( 10اشذذاره الذذى المذذاده ) 4

 تحريات التربه وحسب البند )ب( من الماده. دراسات و
( مذذن الشذذروط العامذذة بمذذا يتعلذذك بمخططذذات االراضذذي ومخططذذات التنظذذيم: فيذذتم 15تعذذدل المذذادة ) 5

 .شركة مياه اليرمونالحصول عليها من الدواقر المختصة من لبل االستشار  وال تمدم من 
والتي يعتبر بعد انمضاقها أن أعمال هذذه  ( من الشروط العامة ويحذ  منها ما يلي: 16تعدل المادة ) 6

 .  المراحل موافك عليها إذا لم يبل  االستشار  بمالحظات صاحب العمل خاللها

 ( من الشروط العامة بخصوص تدريب موظفي صاحب العمل حسب ما يلي :18تعدل المادة ) 7

التدريب الكافي علذى  يموم صاحب العمل باختيار عدد من مهندسين  و الحالهم م  االستشار  لتوفير
احدث البرامج الخاصة بتصميم شذبكات الصذر  الصذحي  ويذتم االتفذاق علذى البرنذامج مذ  صذاحب 

 العمل علما ان هذا التدريب يم  ضمن شمولية االسعار .
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 والتصمٌم الدراسة بأعمال للمٌام المطلوب الفنً الجهاز

 

 : دراسة وتصمٌم شبكات رئٌسٌة وفرعٌة ووصالت منزلٌةال الجهاز الفنً المطلوب للمٌام باعم –أ 
حسذب المذؤهالت  للمشذرو توفير الجها  الفني الذال م إلعذداد الدراسذات والتصذاميم  باإلستشار   يلت م

ؤهالت والتخصذذص أدنذذاه كحذذد أدنذذى وتمذذديم وصذذ  تفصذذيلي لهذذذا الجهذذا  شذذامال اإلسذذم والمذذالمبينذذة 
وفذي حذال غيذاب  ستشار  أن يلت م بتعيين الكذوادر الفنيذة المبينذة أدنذاهيطلب من اإلو والخبرات السابمة 

أ  فرد من طالم الجها  الفني يتم الحسم من مطالبات االستشار  ليمة البدل الشهر  المبينة في الكش  
  ادناه .

 

سنوات الخبرة  الجهاز الفنً
 المطلوبة

مبلغ الحسم/دٌنار/ 
 شهر

 دينار شهريا 1500 15 ( 2 )عدد     مدٌر مشروع 

/ تصمٌم  مهندس مدنً
نطام جمع مٌاه الصرف 

 ( 2عدد )    الصحً

10 

 دينار شهريا 1000

     GIS/Autocadمهندس
 (  2  )عدد 

10 
 دينار شهريا 1000

. 

 
 مالحظة : المؤهالت المطلوبة اعاله لغايات بيان الحد االدنى لمؤهالت الجها  الفني  للمشرو .  

 :  ( 4فً الملحك رلم ) األسعار: شمولٌة والتصامٌم واعداد وثائك العطاء للدراسة العرض المالً 
 ( 0كافة االعمال والواجبات الواردة فً االتفالٌة  وفً الملحك رلم )
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 شروط المشاركة واسس التمٌٌم الفنً

 

تهفة في نتصًيى شبكة تجًيغ يياِ صزف صحي في يُاطق يخ تقذيى خذيات استشارية 

 يحافظة اربذ
. 

 
الحصول على ب الجهة المشتريةوالمشار اليها في وثاقك هذا العطاء ب شركة مياه اليرمونترغب  أوال:

خدمات استشارية العداد الدراسات والتصاميم لشبكات من خطوط الصر  الصحي الرقيسية 
فة في محافظة اشبكة تجمي  مياه صر  صحي في مناطك مختلوالفرعية والوصالت المن لية 

وذلن  الماقمة لكامل مدينة اربدتمديم تحليل هيدروليكـي كامل لخطوط الصر  الصحي  اربد
بدعوة المكاتب الهندسية والشركات االستشارية المصنفة لدى داقرة العطاءات الحكومية في 

 لفقة الثالثة .)أ(, الفقة االولى )ب( , الفقة الثانية , ا بالفقة األولىمجال المياه والصر  الصحي 
 وصف العمل : ثانٌا

محطات و دراسة وتصميم شبكات صر  صحي وخطوط رقيسية وفرعيه ووصالت من لية 
( والميام باعداد وتمديم وثاقك العطاءات في مناطك متفرلة او اج اء من هذه ر)اذا ل م االم رف 

ر  الصحي وكذلن تشمل الدراسه لجمي  معامالت خدمة الصاربد محافظة المناطك ضمن 
طيلة فترة  العملداخل منطمة  شركة مياه اليرمون المتفرلة والممدمه من لبل المستفيدين الى 

 بشهر. الدراسة ولبل تمديم المرحلة النهاقية
 
  وصف الخدمات الهندسٌة  : ثالثا 

 ( ومتعلماته0كما جاء فً الملحك رلم )
 
 

 ٌة :والشروط التال حسب ما ورد فً دعوة العطاء : رابعا  
 الواردة في وثاقك العطاء  لت ام بتعيين الحد االدنى من الكوادر بالمؤهالت المطلوبةاال -
 على المنالص تمديم الحد االدنى من الخبرات المطلوبة مدعما بالوثاقك )سيرة ذاتية ( -
 سنوات االخيرة  الخم على المنالص تمديم مشروعين مشابهين خالل  -
 س  التمييم الفني يعتبر العر  مؤهال اذا اجتا  ا -
 تمديم العر  المالي على النماذج المخصصه في إتفالية الخدمات الهندسية  -
أن تكون األسعار الواردة في العر  المالي شاملة ألية رسوم أو ضراقب نتيجة العمل في اإلتفالية  -

 بما فيها الضريبة العامة على المبيعات
اب الت ام بتمديم بوليصة تامين مهني على يطلب من االستشار  ان يرفك م  عرضه المالي كت -

وفك الميمة و الشروط و المتطلبات التي يحددها  professional indemnity insuranceالمشرو  
صاحب العمل , او تمديم بوليصة تامين مهني سنوية وفك الميمة و الشروط و المتطلبات الواردة في 

 اذا تم االحالة عليه 16/3/2008تاريخ  4/39/477  /  تعميم معالي و ير االشغال و االسكان رلم     

وبحيث تكون مولعة منه ومختومة بخاتم  (2عدد ) على المنالص تمديم نسخة الوثاقك األصلية كاملة -
 المكتب اإلستشار  . 
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  -:متطلبات وأسس التمٌٌم الفنً خامسا :

 هالت المطلوبة الواردة انفا ()يطلب فمط تمديم الت ام بتعيين الحد االدنى من الكوادر بالمؤ

على المنالص تمديم الحد االدنى من  الخبرات  المطلوبة مدعما بالوثاقك وبخال  ذلن يرف   .1

 العر 

سنوات االخيرة وبخال  ذلن يرف    العشرعلى المنالص تمديم مشروعين  مشابهين خالل  .2

 عرضه 
 

ركات هلين فنيذا وسذتعاد العذرو  الماليذة للشذللمذؤ بعذد تطبيذك المعادلذة الوسذطيةسيتم االحالة   سادسا  :

 غير المؤهلة الصحابها مغلمة

شذذامال   ليمذذة االحالذذة علذذى المنذذالص الفذذاق %( مذذن اجمذذالي 10تمذذدم كفالذذة حسذذن االداء بنسذذبة )-: سااابعا  

 .ضريبة المبيعات
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 انؼطاءات انحكىيية انًحانة   -(    2جذول رقى ) 

 عميو كسا ىؾ مبيؽ أدناه : بي ا العظاء تعبئة حجؼ الت ام السكتب عؽ العظاءات الحكؾمية السحالة يؽالسذارك ستذارييؽااليظمب مؽ جسيع 
تاريخ 
إنجاز 
العسل 
 الستؾقع

 
مدة 
العظاء 
 األصمية

 
تاريخ 
 السباشرة

 
 أسؼ صاحب العسل

 
ندبة حجؼ االلت ام الحالي 
 بالديشار

 
 رقؼ وأسؼ العظاء

 
 الرقؼ

ندبة     
اإلنجاز 
 لتاريخو

   ترسيؼ إشراف كمييسا

          

          

          

 مالحغات:
                                                                                 بالكامل مدئؾليتياكل مؽ ال يعبئ ى ا الشسؾذج سيكؾن العرض السقدم مشو معرضا  لمرفض    أشيد أن السعمؾمات السبيشة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحسل   -
 السفؾض بالتؾقيع : أسؼ                     .فحات أخرى إذا كان الشسؾذج ال يكفي , يسكؽ إرفاق ص  -

 التؾقيــــع والخاتؼ :                                                     
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 الؾضع السؤسدي   -(    2جدول رقؼ ) 

به ا العظ   تعبئ   النمؾذج المبيؽ أد    والمتعم  ب لؾاع المؤسد   ع بي   أسم   الذرك   ال يؽ  يؽالمذ رك االستذ رييؽجميع  يظمب  ؽ
 التحقؾا أو تركؾا المكتب

تاريخ 
 االلتحاق

أسساء الذركاء ال يؽ 
التحقؾا بالذركة أو 

 بالسكتب

أسساء الذركاء ال يؽ تركؾا  تاريخ الترك أسباب الترك
 الذركة أو السكتب

أسساء الذركاء 
بتاريخ 
 آخر تعديل

 الرقؼ

       

       

       
 -مالحغات :

  بالكامل . مدئؾليتيااشيد أن السعمؾمات السبيشة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحسل                    ترفق شيادات الديرة ال اتية وشيادات الخبرة لمذركاء الجدد . -2
 أسؼ السفؾض بالتؾقيع :        ابة السيشدسيؽ ووزارة الرشاعة والتجارة بأسساء الذركاء عشد التأىيلترفق شيادة مؽ نق  -0

 التؾقيـــع والخاتؼ :                             وبأسساء الذركاء حاليا  . 
 كل مؽ ال يعبئ ى ا الشسؾذج سيكؾن العرض السقدم مشو معرضا  لمرفض .  -3
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 رؤساء االختراص ومداعدييؼ   -(    3جدول رقؼ ) 
بي ا العظاء تعبئة  الشسؾذج السبيؽ أدناه والستعمق  برؤساء االختراص ومداعدييؼ الحاليـيؽ  يؽالسذارك االستذارييؽيظمب مؽ جسيع 

 وال يؽ تركؾا العسل وبيان التعديالت التي جرت عمييؼ مش  آخر تأىيل خاص بكل مشيؼ

 
 -مالحغات :

أشيد أن السعمؾمات السبيشة أعاله صحيحة                    ترفق شيادة الديرة ال اتية وشيادات الخبرة لمكؾادر الجديدة بعد آخر تأىيل.  -1
                                                            بالكامل  مدئؾليتياودقيقة وأتحسل 

 أسؼ السفؾض بالتؾقيع :                          ترفق شيادة مؽ نقابة السيشدسيؽ باالختراصات وأسساء السيشدسيؽ . -0
    : التؾقيـع والخاتــؼ                   كل مؽ ال يعبئ ى ا الشسؾذج سيكؾن العرض السقدم مشو معرضا  لمرفض .  -3

تاريخ الترك  أسباب الترك
أي إذا ت ير 
 مشيسا

أسؼ رئي  االختراص 
 والسداعد

 بتاريخ آخر تعديل

تاريخ 
 االلتحاق

أسؼ رئي  االختراص 
 والسداعد الحالي

 الرقؼ  االختراص

       
       
       
       
       
       


