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يقوم   

      

             

  

رابع   

يقوم   

     1

 



علومات 

لمبدئية 

توي على المع

اخذ الموافقة ا

  لمبدئية .

تحت 1:200سم 

المخططات و

   تشمل :

على الموافقة ا

  ي :

ية بمقياس رس

، ويتم اعداد ا

المدني والتي

   والمشاه

 

  ة

ت للحصول ع

ذي يشمل التالي

  لكتروني
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طات المعماري

صاحب العمل 

مديرية الدفاع 

  وقع العام

تكة السيارا

  ساقط االفقية

قاطع الرئيسية

ةيالرئيس اتھ

 .رجي ملون

المخططات من

 االولي ) والذ

  عمالھا .

  .نشائي

  ميكانيكي .

ئي و االلكھربا

  سيق الموقع

المخططظھار

ئية من قبل ص

متخصصة وم

مخطط المو -

مخطط حرك -

مخطط المس -

مخطط المقا -

اجھوالمخطط 

منظور خار -  

نسخة م العمل

قديم (التقرير

  روع .

د المقترح استع

ت التصميم االن

ت التصميم الم

ت التصميم الك

و تنس خارجية

  النشاء

بإظالستشاري

للموافقة المبدئ

الرسمية  الم ت

              

              

              

              

            -

              

سليم صاحب

الستشاري بتق

ساحات للمشر

 االولية للمواد

يير ومتطلبات

ايير ومتطلبات

ايير ومتطلبات

الخ لألعمال ية

لال األولية رية

يقوم ا 1-3

لالظرورية 

من الجھات

               

               

               

               

               

               

يتم تس  1-4

يقوم ا 1-5

حسابات المس -

المواصفات -

كودات ومعاي

كودات ومعا -

كودات ومعا -

األولي الفكرة -

التقدير الكلفة -

 

 

      

      

      

      

      

      

-

-

     -

-

-

-

-



مل موافقته 

 صاحب 

ه المرحله 

الفراغات 

لمناسيب 

عماله في 

 صاحب العمل

  

وثائق وتسليم

تي يقدمھا لھذه

 عليھا اسماء

ت االساسية وال

 واماكن استع

رسميه يصدر

رحله الثانيه 

خططات و الو

 االعمال و الت

لنھائية تظھر

قياساتالعاد و

الخارجية يات

  ائي):

من الجھات الر

داء اعمال المر

المخو تصاميم

الكترونيه من

 في صيغتھا ا

بعاالبينا عليھا 

التكسيع مواد

  التالية 

  ة
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(التصميم النھا

افقة المبدئيه م

و تعليماته بابتد

التاعداد ميم و

ة الى نسخه  ا

ع والواجھات

و خارجية ومب

توضع انواع و

المعلوماتلى

   ساسات

اصر االنشائية

  ية للمباني

  والمواد

وير التصميم (

شار على الموا

حله االولى و

بتطوير التصم

عة نسخ اضافة

  : المعمارية

مارية والمقاطع

وسواء داخلية ا

و الخارجية ت

 .طات الفرش

   

تي تحتوي على

لألست االولية

ت االولية للعنا

اصيل االنشائي

ظام االنشائي و

: مرحلة تطو 

حصول المستش

ى اعمال المر

 االستشاري بت

من اربع لص

قديم االعمال

سطحات المعم

 المستخدمة س

التكسياتصيل 

فة الى مخطط

: ال االنشائية

ت االنشائية الت

المسطحات -   

المسطحات -   

جميع التفا -   

تقرير النظ -   

الثانية مرحلة

بعد ح 2-1

الخطيه على

يقوم 2-2

العمل  االص

  وھي :

تق 2-1- 2

يتم تقديم المس

ية التشطيبات

وبة وكذلك تفاص

، باإلضافوع

تقديم االعما 2

ديم المخططات

               

               

               

               

الم - 2

      

ونوعي

المطلو

المشرو

2-2-2

يتم تقد

      

      

      

      

  

  

  

  



  االتية :

 

  الرئيسية 

  ت العامة 

رتبطة بالنظم 

  ان وجدت) 

  التالية

بطھا بالشبكة 

ربطھا بالخدما

  كز االطفاء 

والمعدات المر

 

  الباريز

  ق الفضائية 

  والتنبية

  ة والتكييف 

حات التحكم (

  ام
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زيع االنظمة

والساخنة ورب

ر عحي ومواق

ق ومواقع مراك

  المطار

 ئة والتكييف

اقع االجھزة و

رافق العامة

عھا وتوزيع اال

  

ات  واالطباق

ات االتصال و

تدفئة والتھوية

لطوارئ ولوح

  .ق الموقع

يق الموقع العا

  : ةكي

تظھر فيھا توز

الباردة و المياه

الصحالصرف

اطفاء الحريق

ياة االصريف م

لتھوية والتدفئ

   : ةائي

تظھر فيھا مو

لخارجية والمر

لداخلية وانواع

ئيسية للھاتف

بالھوائيا يوني

  ء العام

للحريق ولوحا

للت الميكانيكية

اطية وانارة ال

  لمواقع :

النھائي لتنسيق

الخاصة بتنسي

الميكانيكي عمال

ت الميكانيكية ت

امسار شبكات

مسار شبكات ا

مسار خطوط ا

مسار شبكة تص

مواقع اجھزة ا

الكھربا العمال

ت الكھربائية ت

واقع االنارة ال

واقع االنارة ال

التصاالت الرئ

التلفزيالستقبال

والنداء وسيقى

النذار المبكر ل

غيل المعدات

ولدات االحتيا

طات تنسيق ال

ھار التصميم 

ميع التفاصيل 

تقديم االع  3-

المخططات ديم

م -            

م -            

م -            

م -            

م -            

تقديم اال 4- 2-

ديم المخططات

مو -            

مو -            

اال -            

اال -            

مو -            

اال -            

تشغ -          

المو -          

تقديم مخطط 5

اظھ -          

جم -          

 2-2-

يتم تقد

      

      

      

      

      

    2-

تقديتم 

      

      

      

      

      

      

      

      

2-2-5

      

      



  باليوم

  ظات 

صاحب العمل با

  

  اسبوع

  

  اسبوع

  

  

  اسبوعان

طيا باية مالحظ

   النجازھا

دة مراجعة ص

الستشاري خط

  حله.

المدد المحددة

مد   باليوم

جعه ولم يبلغ اال

لكل مرح ةشر
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راحل العمل و

ة االستشاري

20  

  

20  

  

20  

  

  

60  ً   يوما

ت مدة المراج

مباشالمع امر 

  نية

  

ل الزمني لمر

مدة دراسة

ليھا اذا انقضت

الزمنيةبالمده

  ق :

  ائق العقد .

مواصفات الفن

داول الكميات

الجدول

 ميم المبدئي

  ل 

ة تطوير

  ل

ي وتقديم

  لنھائية

  يق 

حل موافق عل

لجدول معبأ با

تقديم الوثائق 6

وثا -          

الم -            

جد -            

االولى :التصم

صاحب العمل

مرحلة الثانية:

  

صاحب العمل

  الثالثة : 

تصميم النھائي

ت والوثائق ال

 المدد لكل فري

  ظه:

تعتبر المرا-  

يرفق ھذا ال-  

2-2-6

      

      

      

 المرحلة

المرحلة ا

مراجعة ص

المرحلة ا

التصميم

مراجعة ص

المرحلة ا

رحلة التم

المخططات

مجموع 

  

مالحظ

      

      

  

  

  



كيه من 

وطه بعمل 

مه  يقد

 15ل 

  ل كما يلي :

مقابل كفاله بنك

  ى.

  يه .

  ثه .

االعمال المنو

ا ضمن كشف

االشراف خال

 مراحل العمل

تفاقيه مقيع اال

المرحله االولى

 المرحله الثاني

 المرحله الثالث

ھاء من كامل 

  بق .

شروع شھريا

 التصاميم او ا

 .  

  مالي

 دفعات حسب

لمالي عند توق

اب عند تسليم 

ب عند تسليم

اب عند تسليم

عاب عند االنتھ

يوماً ايھما اسب

عمال تنفيذ المش

 اتعاب اعداد

  .ية

صاحب العمل
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العرض الم -2

ي الى خمس

يمة العرض ال

مة بدل االتعاب

يمة بدل االتعاب

يمة بدل االتعا

قيمة بدل االتع

) ي 90الل ( خ

شراف عن اع

  ع.

الستشاري عن

االتفاقيشروط

ريخ تسليمه لص

2

:  

حقه لالستشاري

% من قي15ا

%من قيم25

% من قي35

%من قي20ھا

% من ق 5ھا

ء التنفيذ او خ

عن اتعاب االش

ل في المشروع

عه مستحقه لال

حسب  ش مالية

وم من تاري 9

ي على جزئين:

  

المستح صميم 

قيمتھا الولى :

وقيمتھا : انية

وقيمتھا : الثة

: وقيمتھ رابعة

: وقيمتھ امسة

عد احالة عطا

 :   

 االستشاري ع

 الجھاز العامل

ل قيمة كل دفع

 المطالبات الم

  ض :

90صالحا لمدة

  ض المالي :

لعرض المالي

اب التصميم :

اتعاب التصسيم

اال الدفعة -   

  عتمد .

الثا الدفعة -  

الثا الدفعة -  

الر الدفعة -  

الخا الدفعة -  

، وذلك بع شار

عاب االشراف

دفع مستحقات

شاري لبدالت

  ريقة الدفع:

صاحب العمل

تقديمن تاريخ 

صالحية العرض

ھذا العرض ص

العرض

يقدم ال

اتعا-1

يتم تقس

      

بنك مع

      

      

      

      

المستش

اتع -2

يتم د  

االستش

طر-3

يسدد ص

يوم من

ص -4

يبقى ھ



  كتابة

 --  

  

المحاسبة 

  الجماليه

  دينار 

 --  

  

  يع

% وسيتم 25

   العطاء

القيمه اال

  فلس 

   --  

  

    خاتم وتوقي

5قصان بنسبة 

ططات ووثائق

متر  مساحه /

  ربع

600  

  ظيفة:

.ب           

ة للزيادة والنق

  تصاميم .

14 
 

صاميم والمخط

الم  وحده

مر

  
  دينار

 --  00

  

    ) دينار

           الوظ

ص.          

 تقريبية وقابلة

ھا بموجب الت

ب اعداد التص

سعر الو

  فلس

طاء

ال

 ---  

  

               

               

              

ار اليھا اعالة

التي يتم تنفيذھ

صة بدالت اتعاب

التصاميم

 الوثائق للعط

معمارية

ماكميكانيكية 

ارات واالعما

ضرائب

 المبيعات  ى

  ية 

               

              

      فاكس:  

مساحات المشا

ةعلية المسقوف

خالص         

  ف

 اتعاب اعداد ا

ططات واعداد

ل المدنية والم

ائية والكھروم

ك مواقف السيا

جية شاملة الض

علىريبة العامة 

عطاء االجمالي

              

:   

             : 

              

ظة : تعتبر الم

لمساحات الفع

      

الوصف  م

بدالت

والمخط

لالعمال

واالنشا

في ذلك

الخارج

والضر

قيمة الع

(  جموع رقما

  كتابة جموع

 االستشاري 

وض بالتوقيع

  وان

ن :           

  

مالحظ

على ال

  

 

الرقم

1  

2  

المج

المج

اسم

المفو

العنو

تلفون
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  ) 1( ع هندسيةعقد خدمات نموذج اتفاقية 
  وثائق عطاء وٕاعداد وتصاميمدراسات 

  
  

  ...............................................................................................مشروع  
............................................................................................................  

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

  
  سنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن شهر  ــــــــــــــــــــــــــــــــ   لموافقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا  في هذا اليوم  االتفاقية ههذ تحرر

   : بينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

  على اعتباره الفريق األول    صاحب العمل :
  

    -ويمثله :
  
  على اعتباره الفريق الثاني    االستشـــاري :و 
  

   -ويمثله :
  
للمشروع  عطاء التنفيذ وثائق وٕاعدادمن دراسات وتصاميم  فنيةول راغبًا في الحصول على خدمات لما كان الفريق األ    

  - ، فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي : إليه، ولما  كان قد قبل بعرض الفريق الثاني المقدم أعاله 
  
الموحــد للمشــاريع  المقاولــة في دفتــر عقــد هذا العقد نفس المعاني الواردةفي  الواردة يكون للكلمات و التعابير  -1

 المــادةفــي  الــواردةالتعاريف  إلى باإلضافة واإلسكان العامة األشغالالصادر عن وزارة ) 1999اإلنشائية فيدك (
  . , و في حال وجود اختالف تعتمد التعاريف الواردة في هذا العقد العقد اهذالعامة لشروط ال) من  1( 

، ويكــون ترتيــب  متكاملــة ةالعقد وتعتبر في مجموعها وحد اأدناه جزءًا ال يتجزأ من هذ مدرجةالاعتبار الوثائق   -2
  -أولوية الوثائق حسب التسلسل التالي :

  اإلحالةقرار كتاب القبول متضمنًا   -أ  
   المناقصةعرض   - ب  
     .قيع على  العقد ودعوة العطاء والمالحق التي تصدر قبل التو  المناقصةالتعليمات للمشتركين في   -ج  
  للعقد الخاصةالشروط   - د  
  ةالمرجعي األسس  -هـ  
  العامةالشروط   -و  
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  : (                           ) دينار المقبولة رقمًا قيمة العقد   - أ-3

    
  دينار)  ……………………………………………………………………………………وكتابة : (

  
  : (           ) يوما  العقدمدة  -ب    

  يوماً ) ………………………………..……………(
  األولوتشمل المدة الالزمة للمراجعة والتقييم من قبل الفريق   

  
وتسليمها وفقا للشروط  وٕانجازهاالعقد  االمطلوبة منه في هذ الهندسيةوتقديم الخدمات  بإعداديتعهد الفريق الثاني 

  والمتطلبات الواردة فيه 
) في المواعيد وباألسلوب المحدد لذلك في الملحق  أتعابهيمة العقد ( بدل بأن يدفع للفريق الثاني ق األوليتعهد الفريق 

  .العقد  االخدمات الهندسية المطلوبة منه بموجب هذتقديم لقـاء قيـام  الفريق الثاني ب  من هذا العقد/ب ) 1رقم ( 
  . أعالهالعقد وٕابرامه في التاريخ المذكور هذا ، جرى توقيع  أعالهوبناء على ما ذكر   
  الفريق الثاني          الفريق األول    
               ياالستشار            صاحب العمل    

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

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

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

  
  قد شهد على ذلك :

  
  .......................................................: التوقيع   ..............................................................لتوقيع:ا

  
   ...........................................................االسم:  .............................................................. .االسـم:
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  )3رقم ( العقدملحق 

   األداءنموذج كفالة حسن 
  السادة : إلى
  

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

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

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

  . أردنيدينار .....……………..)  …………………………………………………..بمبلغ : ( 
  
بتقديم الخدمات الهندسية للتصميم ووفقا لشروط العقد الخاصة  االستشاريلضمان التزام  األداءلك مقابل كفالة حسن وذ

  . أعالهبالعطاء 
  

أي شرط آخر، وبغض النظر عن  أوتحفظ  أو إنذارطلب من قبلكم بال  أولندفع لكم المبلغ المذكور لدى  أننتعهد  وٕاننا
  . ياالستشار أي معارضة من جانب 

  
   - وتحدد  مبدئيا" :(                        ) ولمدة  إصدارهاوتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ 

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

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

  رف : ...........................توقيع الكفيل/مص
  

  المفوض بالتوقيــع : ...........................
  

  بحضــور وشهادة : ...........................
  

  .......التـــــــاريخ : ...........................
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  خرىألاقرار متعلق بالدفعات إ 
  
  ………………………………………………………………ناهدأ ر أنا الموقع إمضائي وخاتمي فيقأ

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

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

 باتعأو أ تراشاستالاب أتعا أو تالو لعمميع ابج فيهر ل نقوصاأل حسب موقعلنا من قب اً عوقم فق إقراراً نر ة مادلاهذه 
" نخريآلالى " إ دفعها على قافتال ا أو اهعفد وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم ةأو غيرها المباشرة وغير المباشر ء الكلو ا

ر أو غير شمبال شكبفع دست كانتأو  فعهاتم د ءً او س هادفعت وسبب منولرى خعات األالدفمفصًال لهذه  اً فًا وصيط فقونر 
أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو  اريين من الباطن أو نيابًة عنهمتشاسبل ق نم عنا أو بةً يان أوا لنبن قمر شابم
أو  اهسنف/ المزاودة  صةاقلمنا عملية د أوبتنفيذ هذا العق ةصاض الخو ر عيم الدقتى لإدعوة لعلق باتا يميف كلهم، وذيلثمم
  .فعالً ه ذفيأجل تنن م أود عقالم ابر إلي ر جتتي ات الوضاالمف أو اريشستحالة على االاإل
ثال ملا ليبعلى سي ذلك ما فب تاعفد أي دو جو  نلى الفريق األول على الفور عيًا إونتعهد بأن نقدم تصريحًا خط كما

 اميق ىلق عونوافا مك الً ث أو دحيما أيه لدفعا باإلزامن خيار ت بالدفع أو ناامقي خيك بتار وذل مفصًال لسبب هذه الدفعات وصفاً 
بأحكام  انلل من قبال خإ وأاله حال حدوث أي مخالفة عمشار إليها ألا  ةداملا تحت ةنيبملاجراءات اإل ذخاتبال واأل  يقالفر 
  تنفيذ كل ما ورد في هذه المادة.ب زملتنو  ها) من 1/س/22دة ( املا
  
  ًا فــــي            /        /ير حر ت يه نوقعلعو 
  
  ............................……………………………………………شـــاري:الستا مـــــسا
  
  ………………………….................……………………………المفوض بالتوقيــــع:  مسا
  
  ......…………………………………………………………………توقيـــع: لاب ضو فيع المقو ت
  
  ………...................................................................ـــم: ــــاتــــــخلا

 ه بدفع أي عموالت أو أتعاب مفعات األخرى وفي حال عدم قيالدبالق تعلما ارقر إلام قديت ير اشتسالاى لع
مــن ال وكــل رار المقــدم منــه ، قــإلفــي ا كلــذيــذكر  أن هيلعس) -22دة (امالب ةددحملاور مألمن ا أو أي

  ض.ر لععن ا صلفمن قمغلظرف  في رارقع اإلضو  رياشتى االسوعل ه ،رضع فضير س رذا اإلقراه دميق
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  دفعات الممنوعةلبا قرار متعلقإ

 
  
  ………………………………………………………………ناهدأع إمضائي وخاتمي في قر أنا المو قأ
  

…………………………………………………………………………………………….………  
  ………………………………………………………ه نادفي أ انمتخاو  نار نحن الموقعين إمضاءاتقن
  

…………………………………………………………………………………………….………  
  
 ههذ أحكامب الً معو  ،)1/ف) من الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية (ع22ة (دامت الحد تر و ا على م ناا قد اطلعننأ
 ابعأت وأموالت نت عكا ءً او س لغبامبدفع أي  قمن لمبأننا فيه حسب األصول ، نقر  قرار موقعًا من قبلناإنرفق  ةداملا

ماديٍة ولم نقم  لم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمةٍ و  شرمبا ريأو غر شمبال شكب ءً اسو ها ير ء أو غاب وكالأتعأو ت رااشتاس
نظر الض بغ، أو  اسطةًء مباشرًة أو بالو سوا ءااألشي ذههثل مم يدتق أولغ ابماله ذثل هم عفدل اتدبإعطاء وعود أو تعه

ظفيهم أو مو ن أي م وأ مهنع ةً ابنيو أ طنباالن منا يير اشتاس ن قبلم وا أعن ةً يابنو أ ان قبلنتم مقد ك لذن كاا ذعما إ
 نذا كاإ النظر عمابغض موظف" " يصر أح الال لاثملا ليلى الفريق األول، ويشمل ذلك على سبوكالئهم أو ممثليهم إ

 ةيعملد أو عقلا اهذذ يتنفبة صاخروض الالع ديمتق ىإلة عو ديتعلق بالا يمف ، وذلكال  رف بصفٍة رسميٍة أمتصي
  .الً عستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فالا على ةلاحإلا وأ هافسن دةاو مز الة/صناقملا
  
أكان اًء وسو ة طسواالب ومباشرًة أ اءً سو دفعات ه النعد بتقديم مثل هذ عات ممنوعة أوفد يم أيبأن ال نقوم بتقدونتعهد  امك
يتعلق  أو ممثليهم إلى أي "موظف" فيمام ئهوكال  وهم أفيظمو  من ياً أ وأ اطنالبمن  انييشار ل استقب من أو قبلنا من كلذ

  .  فيذهنأو ت هديدمتو أبتعديل هذا العقد أو تجديده 
  

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

تعاب أو أي أ أوالت و مأي عع فبد مهياق دمعل حا وفيعة و نمملت الدفعابا قلتعلماقرار إلا مالستشاري تقديا ىلع  * 
 رإلقراا ادم هذقي ال وكل من ، نهم ملمقدا رار اإلق يف/ف) عليه أن يذكر ذلك 22المادة (بمن األمور المحددة 

  العروض .عن ل صفمنق غلمر في ظرف راقاإلي وضع تشار يرفض عرضه ، وعلى االسس
 



  
  

  
  
  

 

  



  ه :

  عمل المتوقع

  بالكامل ھا

يه كما ھو مبين أدنا

تاريخ إنجاز الع

مسئوليتھقة وأتحمل 

علي حكومية المحالة

ء

 

  

  

  

  

  

عاله صحيحة ودقيق

  ومية المحالة

ب عن العطاءات الح

  
مدة العطاء
  شرة األصلية

 

  

  

  

  

  

المعلومات المبينة أ

  بالتوقيع : مفوض
  : ـــع والخاتم

  المؤسسي
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العطاءات الحكو 

ئة حجم التزام المكتب

  
المباتاريخ 

 
سم
حب
  مل

 

  

  

  

  

  

أشھد أن            

لما أسم              
التوقيــ              

الوضع ا -)   

 - )    1ل رقم (

بھذا العطاء تعبئ ينك

أس
صاح
العم

  ار

 اإلنجاز 
  ريخه

  

  

  

  

  

              ض   

                
                

 2جدول رقم ( 

جدول

المشارك الستشارية

  
اللتزام الحالي بالدينا

نسبة
لتار   كليھما

   

   

   

   

   

دم منه معرضاً للرفض
    .خرى

   
   

ج

شركات الھندسية وا

نسبة حجم اال

 صميم إشراف

  

  

  

  

  

سيكون العرض المقد
فحات أخكن إرفاق ص

   

المكاتب والش جميع

  
  أسم العطاء

تص

 

 

 

 

 

يعبئ ھذا النموذج س
موذج ال يكفي ، يمك

       

  
  

يطلب من
  

رقم وأ
  
  الرقم

  

   

   

   

   

   

  
  

  مالحظات:
كل من ال ي  -
إذا كان النم  -

              
  
  

ا

 

 

 

 

 

 



وا 

  االلتحاق

أو تركوا ذين التحقوا

تاريخ ا التحقوا 
  ب

  

  

  

  

  

  

  

  

    بالكامل . ها

أسماء الشركاء الذن 

ماء الشركاء الذين ا
بالشركة أو بالمكتب

مسئوليتهقة وأتحمل 

يانع المؤسسي مع ب

أسم   ب الترك

  

  

  

  

  

  

  

  

أعاله صحيحة ودقيق

اه والمتعلق بالوضع

أسباب    الترك

  

  

  

  

  

  

  

  

 المعلومات المبينة أ
  وض بالتوقيع :

   والخاتم :
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 النموذج المبين أدنا
  المكتب

تاريخ  كة أو 

  

  

  

  

  

  

  

  

اشهد أن           
أسم المفو      
التوقيـــع          

بهذا العطاء تعبئة   

ء الذين تركوا الشرك
  المكتب

       
 شركاء عند التأهيل

    
   ض .

ينالمشارك ستشارية

أسماء الشركاء

  

  

  

  

  

  

  

  

   اء الجدد .
 والتجارة بأسماء الش

    
م منه معرضًا للرفض

كات الھندسية واالست

  اريخ آخر تعديل

هادات الخبرة للشركا
ين ووزارة الصناعة 

    
يكون العرض المقدم

المكاتب والشركميع 

أسماء الشركاء بتا

  
ت السيرة الذاتية وشه
 من نقابة المهندسي

   شركاء حاليًا .
عبئ هذا النموذج سي

يطلب من جم

  الرقم

    

    

    

    

    

    

    

    

- مالحظات :
ترفق شهادات - 1
ترفق شهادة  - 2

وبأسماء الش 
كل من ال يع  - 3

1

2

3



  ك

  مل 

جرت عليھم  الت التي

أسباب الترك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بالكام مسئوليتهاحمل 

ركوا العمل وبيان التعديال

 الترك إذا تغير 
  أي منهما

صحيحة ودقيقة وأتح

ديھم الحاليـين والذين تر

تاريخ
أ

  والمساعد
  ل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مات المبينة أعاله ص

  ض بالتوقيع :
    والخاتــم  :

  ص ومساعديهم
ساء االختصاص ومساعد

رئيس االختصاص و
بتاريخ آخر تعديل

أشهد أن المعلوم   

أسم المفوض
التوقيـع و           
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رؤساء االختصاص 
ن أدناه والمتعلق  برؤس

سم را    االلتحاق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                   

                    

   - )    3ل رقم ( 
ء تعبئة  النموذج المبين

تاريخ والمساعد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        آخر تأهيل.
    سين .

      للرفض .

جدول
بھذا العطا ينالمشارك ة

 رئيس االختصاص و
  الحالي

لكوادر الجديدة بعد آ
صات وأسماء المهندس

المقدم منه معرضًا ل

ت الھندسية واالستشارية

سم ا   

  
  
  
  
  
  
  
    
  
    
  

ة وشهادات الخبرة لل
مهندسين باالختصاص

ج سيكون العرض ا

المكاتب والشركاتجميع
  ھيل خاص بكل منھم

 االختصاص

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

شهادة السيرة الذاتية
شهادة من نقابة المه

 ال يعبئ هذا النموذ

يطلب من ج
منذ آخر تأھ

  الرقم

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

- مالحظات :
ترفق ش  -1
ترفق ش -2

كل من  -3
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