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 ( 1فاقية خدمات هندسية ) عتا
 اعداد وثائق عطاءراسات وتصميم ود

 
 

 

 نكفرنجة/وادي الطواحيلطريق عداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء اروع :مش
 .............................................................................................م : رقاء طع

 

سنة  000000000من شهر  0000000رت هذه االتفاقيه في هذا اليوم حر 

 بين الفريقين 0000000

 

 

 لفريق األول : صاحب العمل :ا وزارة االشغال العامة واالسكان

 

 مين عام وزارة االشغال العامة واالسكانا -يمثله :و

 

 

 لفريق الثاني : االستشـــاري :ا ..........................................................

 

 .............................................................................................  -مثله :يو

 

 

د اعداما كان الفريق األول راغبا  في الحصول على خدمات فنيه من دراسات وتصاميم ول   

 االتفاق د تمريق الثاني المقدم اليه ، فقلفوثائق للمشروع المذكور، ولما  كان قد قبل بعرض ا

 -فريقين على ما يلي :بين ال

 

ة زارودر عن اتماد التعاريف الواردة في الشروط العامة من دفتر عقد المقاولة الصاع

ى ضافه إلباال واإلسكان للكلمات والعبارات الواردة في هذه االتفاقيه وذلك العامةاالشغال 

 .( من شروط هذه االتفاقيه  1التعاريف الواردة في المادة ) 

 

1- 

 ها وحدهجموعموثائق المدرجة أدناه جزءا  ال يتجزأ من هذه االتفاقيه وتعتبر في تبار الاع

 -يكون ترتيب أولوية الوثائق حسب التسلسل التالي :ومتكاملة ، 

2- 

  -أ ار االحالهقر

  -ب ض المناقصة عر

  -ج شروط الخاصة لالتفاقيهال

  -د وط المرجعيةالشر

  -ـه شروط العامةال

ل لمشتركين في المناقصة ودعوة العطاء والمالحق التي تصدر قبتعليمات للا

 التوقيع على  االتفاقية

  -و

 

 يمة االتفاقية : )                 ( دينار ق -أ-3

 

 دينار………………………………………………………………………
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 يوما      (180)التفاقية : ا مدة -ب    

 لفريق االولتشمل المدة الالزمة للمراجعة والتقييم من قبل او 

 وبحيث يحدد مدة العمل لكل امر عمل او يصدر عن ممثل صاحب العمل        

تفاقيية عهد الفريق الثاني بإعداد وتقديم الخدمات الهندسيية المطلوبية منيه فيي هيذه االيت -4

 .يها ف وإنجازها وتسليمها وفقا للشروط والمتطلبات الواردة
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ثيياني قيميية االتفاقييية ) بييدل أتعابييه ( المييذكورة عهييد الفريييق األول بييأن يييدفع للفريييق اليت -5

ب ( منهيا  لقيـاء /1د ليذلك فيي الملحيق رقيم ) دباالتفاقية في المواعييد وباألسيلوب المحي

 0قيـام  الفريــق الثاني بالخدمات الهندسية المطلوبة منه بموجب هذه االتفاقية 

 

 .خ المذكور أعاله ـي التاريكر أعاله ، جرى توقيع االتفاقية وإبرامها فذ بناء على ماو 

 

 

 

 

 

 لفريق الثانيا     فريق األولال  
 شاريتاالس        احب العملص  
       

لتوقيع: ا  ……………………………………توقيع: ال 

……………….. 

 

 

………………السـم : ا         …………………………………… : سـمالا

                            

 

لوظيفة: ا  العامة واالسكانالوظيفة: امين عام وزارة االشغال 

.……………… 

 

 د شهد على ذلك :ق

 ......……………………………توقيع:لا            ……………………لتوقيع:ا

 …………………………………:مـسالا            ……………………:مـسالا
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 شروط العامة التفاقية الخدمات الهندسيةال
 

 التعاريف : -(1المـادة )
ذا دليي  قييية المعيياني المحييددة لهييا تاليييا إال إتكييون للكلمييات الييواردة فييي هييذه االتفا 

 -القرينه على غير ذلك :

 الحكومــة : حكومة المملكة االردنيه الهاشمية . -

 

تعاقيد يالعمل : الفريق المشار إليه في هذه االتفاقيية كفرييق أول  واليذي  صاحب -

ة جهيمع االستشاري إلنجاز الخدمات الهندسية التي تشيملها االتفاقيية ، أو أي 

أخرى يفوضها صاحب العمل لممارسة صالحيات ومسيؤوليات الفرييق األول ، 

 على أن يتم إعالم االستشاري بذلك خطيا" . 

 

مثيييل صييياحب العميييل:  المهنيييدس اليييذي يعينيييه صييياحب العميييل لمتابعييية أعميييال م -

له مين  االستشاري بموجب  هذه االتفاقية ويتمتــع بالصالحيـــات التي يتم تحديدها

 احب العمل كما يجري اطالع االستشاري عليها .قبل ص

 

ألستشـاري : المكتب)مكتب مهندس ، مكتب أو شركه هندسية ، مكتب او شركة ا -

ه استشيياريه( أو التييالف المشييار إليييه فييي االتفاقييية كفريييق ثيياني والييذي تعاقييد معيي

 صاحب العمل الداء الخدمات الهندسية وفقا" لهذه االتفاقية .   

 

لعطـــيييـاء، الهندسيييية:  تعنيييي إعيييداد الدراسيييات ، التصييياميم ، وثيييائق  ا الخيييدمات -

عامية المخططات بكافة أنواعها، المواصفــــات الفنية ، جيداول الكمييات، الشيروط ال

 والخاصة وفقا" لما هو محدد في هذه االتفاقيية ومالحقهيا والشيروط الخاصية بهيذه

 االتفاقية.

 

ستشيياري الييى صيياحب العمييل إلنجيياز م ميين االالمناقصيية :  العييرض المسييعر المقييد -

   الخدمات الهندسية بموجب أحكام هذه االتفاقية .

 

رار اإلحالة : القبول الرسمي من صاحب العمل لعرض المناقصية ميع أي شيروط ق -

 اضافيه اتفق الفريقان عليها قبل توقيع االتفاقية.

 

الحاليه ويكيون خاضيعا" ألي لمبلغ اإلجميالي الميذكور فيي قيرار اقيمة االتفاقية : ا -

 زيادة أو نقصان قد ينجم عن تطبيق شروط االتفاقية .

 

 لموافقــة:  الموافقة الخطية أو الموافقة الشفوية التي يتلوها تأكيد خطي .ا  -

 

ـدة العمـل : هي المدة المحيددة باالتفاقيية إلنجياز األعميال موضيوع هيذه االتفاقيية م -

مسيي عة والتقييم من قبل الفريقين وتقياس بالتوقيي  الشوتشمل المدة الالزمة للمراج

 وبعدد األيام التقويمية وليس بأيام العمل.

 .ها ق المدرجة في هذه االتفاقية والتي تعتبر جزء منئالوثا يـ: هوثائق ال -

 األراضي واألماكن األخرى التيي يقيدمها صياحب العميل او يعينهيا: قع المو -

اقيية وكذلك أي أماكن أخرى تنص عليهيا االتف الدائمة فيها ، لتنفيذ االشغال

 0تحديدا على اعتبارها جزءا  من الموقع 

 :  مبالغ االحتياطيةال  -
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المبلغ او المبالغ المدرجة في خالصة بدل األتعياب والمخصصية  هي -

أخيرى تحيدد بالعقيد  ويحيدد بنيد  اتللصرف عليى أي أعميال او خيدم

 منفصل ألي منها في خالصه بدل األتعاب .

 -"اآلخرين" : -

 األشخاص من غير الموظفين.  

 -" الموظف": -
الموظف الرسمي أو المستخدم أو الممثيل أو الوكييل ليدى صياحب العميل أو مين 
يمثله صاحب العمل ويشمل ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكوميية والشيركات 

 التي تساهم بها الحكومة.

 -الفريق األول : -

 ة أو من يمثلها أو مفَوض الحكومةهو صاحب العمل أو الحكوم  

 -" الدفعات األخرى ": -
شيرة هي جميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المبا

ى وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية دفعها االستشاري أو تم االتفياق علي
 الحصيير دفعهييا الــييـى " اآلخييرين" ويشييمل ذلييك التصييريل علييى سييبيل المثييال ال

وصييفا  مفصييال  لهييذه الييدفعات وسييببها   سييواء تييم دفعهييا أو كانيي  سييتدفع بشييكل 
يه مباشر أو غير مباشر من قبل االستشاري أو نيابة  عنه ، أو من قبيل استشيار
ليك من الباطن أو نيابية  عينهم أو أي مين ميوظفيهم أو وكالئهيم أو ممثلييهم ، وذ

 خاصيية بتنفيييذ هييذا العقييد أو عمليييةفيمييا يتعلييق بالييدعوة إلييى تقييديم العييروض ال
المناقصيية / المييزاودة نفسييها واإلحاليية علييى االستشيياري أو المفاوضييات التييي 

 تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعال . 

 -" الدفعات الممنوعة ": -

 هي جميع المبالغ سواء كان  عموالت أو أتعاب استشيارات أو أتعياب وكيالء أو

 غير مباشر أو أي شيء ذو قيمة مادية أو الوعود غيرها دفع  بشكل مباشر أو

و أو التعهييدات لييدفع مثييل هييذه المبييالغ أو تقييديم هييذه األشييياء سييواء مباشييرة  أ

ه بالواسطة وبغض النظر عما إذا كان ذلك تيم مين قبيل االستشياري أو نيابية  عني

هيم أو من قبل استشارييه من الباطن أو نيابة  عنهم أو أي مين ميوظفيهم ووكالئ

أو ممثليهم والتي تدفع إلى أي "موظف"  سواء تصيرف بصيفة رسيمية أم ال ، 

 وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ 

 

ي أو هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسيها أو اإلحالية عليى االستشيار

 المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعال  .

 

        ثائق العطاء العداد الدراسات والتصاميم وو وصف العمل في نطاق االتفاقيه –(  2دة ) الما

من مجمع  طريق كفرنجة/وادي الطواحين وتحسين ورفع مستوىو توسعة دراسة ل

 ( كم و معالجة6.5بطول )ليصبل بمستوى الطرق الثانوية  عجلون الى مجمع كفرنجة

 . تجمعات المياه
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 اللغة والقانون المعتمدان  :  –(  3 المادة )

 

ال ة بهيا ، إاالتفاقية باللغة العربية ، بما في ذلك جميع المراسالت والشروط المتعلق ونتك

غيية انييه يجييوز ان تكييون المواصييفات وجييداول الكميييات والمخططييات والتقييارير الفنييية بالل

 التفسيير ه ووقيع خيالف عليىاالنجليزيه وإذا حررت االتفاقية باللغتين العربية واالنجليزي

  .يكون النص بالعربية هو المعتمد 

 -أ

 التفاقييةاري أحكام القوانين واالنظمه والتعليمات األردنيية النافيذة المفعيول عليى هيذه تس

 .عند التوقيع عليها ويرجع إليها في تطبيق شروطها 

 -ب

 
 الضرائب والرسوم  :  –(  4المادة ) 

فيميا  في المملكيةا لقوانين واالنظمه والتعليمات المعمول بهضع االستشاريون لجميع ايخ

خالفيا   يخص الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة العامة عليى المبيعيات إال إذا ورد نصيا  

 .لذلك باالتفاقية 

1- 

ل اليواردات والجامعيه قبيل توقييع االتفاقيية عين كامي ى االستشياري دفيع رسيوم طوابيععل

 مبيعياتيع الرسوم والضرائب بما في ذلك الضريبة العامة عليى الالسعر المقدم شامال  جم
 حسب القوانين واالنظمه والتعليمات الخاصة بذلك والمعمول بها. 

2- 

 

 -ن األداء :كفالة حس   -( 5المادة )

 

ب علييى االستشيياري بعييد تبلغييه قييرار االحالييه وقبييل توقيييع االتفاقييية ان يقييدم لصيياح

زاماته انة لتقديمه الخدمات الهندسية وقيامه بكامل التالعمل كفالة حسن األداء ضم

ة  أو عن مدة العمل المحددة باالتفاقي %25ولمدة تزيد بما نسبته بموجب االتفاقية

ن عيمن قيمة االتفاقية صيادره  %10بثالثة اشهر أيهما أكثر وتكون الكفالة بنسبة

رد فييي ملحييق بنييك او مؤسسيية ماليييه معتمييدة رسميا"وحسييب نمييوذج الكفاليية الييوا

عميل (، وإذا تطلب األمر تمدييد الكفالية ألي سيبب فيحيق لصياحب ال3األتفاقيه رقم )

تمديييدها علييى حسيياب االستشيياري لثالثيية أشييهر قابليية للتجديييد لمييدد مماثليية حسييب 

صية متطلبات سير العمل، وعلى صاحب العمل االفراج عن الكفالة بعيد تقيديم المخال

 موافقة عليها من قبل صاحب العمل .النهائية من قبل االستشاري وال

 

 

 :مستوى األداء      -(6المادة )
يلتزم األستشاري ببذل كل عناية ومواظبة ألداء واجبيـاته المطلوبيه عليى  -أ 

أعلى مستويات الممارسة المهنية وان يستخدم األشيخاص الميؤهلين كيل 
ء فييـي مجييـال اختصييـاصه وخبــييـرته، وان يعـييـلم صاحـييـب العمييل بأسييما
ا وخبرات المهندسين الذين سيقومون بتقديم الخدمات الهندسية .  وإذا م
تحقق لصاحب العمل بأن مستوى األداء المهني للكادر الفني لالستشياري 
ال يتفييق والدرجييه المطلوبيية ، فانييه يجييب علييى االستشيياري ان يسييتخدم 
كيوادر فنييه جديييده لتصيحيل الوضييع وان يعييد تنظييم الفريييق العاميل بمييا 

 تفق وهذا المطلب .  وعلى األستشاري أن يأخذ في االعتبيار المالحظياتي
ل التي يوجهه بشأنهـا صاحب العمـل او مـن يمثلــه او يطلبهيا منيه فيي كي

 ما له عالقة بتقديم الخدمات الهندسية موضوع هذه االتفاقية.
 
تبر إذا تخلف األستشاري عن تقديم الخدمات الفنية بالمستوى المطلوب فيع  -ب 

ذلييك تقصيييرا"من جانبييه ، ويحييـق لصاحييـب العمييـل فييـي هـييـذه الحاليية اتخيياذ 
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اإلجييراءات الكفيليية بتالفييي التقصييير وتصييحيل األخطيياء ، وذلييك بعييد إنييذار 
 ( من هذه االتفاقية .12األستشاري ، وتتم اإلجراءات وفقا للمادة  )

 

م في  تقدي تمديـد مدة العمل ، التأخر ريـان االتفاقية ، المباشـرة ، مـدة العمـل ،س  -(7المادة )

 الخدمات المطلوبة :

 سريان مفعول االتفاقية :  -أ 

 يسري مفعول هذه االتفاقية بعد توقيعها من قبل الفريقين .

 

 تاريخ المباشرة :  -ب  
يحيييدد تيييياريخ المباشيييرة بموجييييب كتيييياب خطيييي يوجهييييه صييياحب العمييييل الييييى 

ري او اجزاء من الموقع تمكن األستشا األستشاري، ويتم ذلك بعد تسليم الموقع
ميين مباشييرة العمييل، ويييتم تثبييي  ذلييك فييي محضيير رسييمي مبينييا" فيييه جاهزييية 
الموقع واي عوائق أخرى ان وجدت ، ويوقع المحضر من قبل كيل مين صياحب 

 العمل او من يفوضه خطيا"واالستشاري .
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 مدة العمل :  -ج 
ة ية المطلوبية منيه بموجيب االتفاقييينبغي على األستشاري إنجاز الخدمات الهندسي

 .( الحقيا" 16لكـل مرحلـة من المراحل ضمن المدة المحددة لهيا بموجيب الميادة )
ويتخليل مييدة المراحيل فتييرات المراجعية التييي يسيتغرقها صاحييـب العميـل ، وتكييـون 

 ة الدراسات وما يلزم من أوقات لتصويبها .ـهذه الفترات خاضعة  لنوعي

                                    مل :                                        تمديد مدة الع  -د
اذا قـام صاحب العمل بطلب خدمات هندسية اضافيه وكان  تليك الخيدمات   - 1 

 من النوع والقدر الذي يبرر تمديد مدة العمل او جدت ظروف طارئة تؤثر
الية ميع الفرييق الثياني على سير العمل، فعلى صاحب العمل ان يدرس الح

ويمدد مدة االتفاقية الي مرحليه مين مراحيل العميل  بميا يتناسيب ميع هيذه 
 االمور .

 
اذا استغرق صاحب العمل فترات مراجعيه أطيول مين المقيررة فيي جيداول   - 2

ميل ( الحقيا، فانيه ييتم تمدييد ميدة الع16المراحل المشار الييه فيي الميادة )
ري ا عـدا مـا هيو  نياجم عين تخليف األستشيالتلك المرحلة تبعا لذلك  فيمــ

فيييي اداء مهاميييه، وعليييى صييياحب العميييـل مراعييياة عيييدم  تمدييييد فتيييرات 
المراجعة بشكل يعود بالضرر على األستشاري وخالف ذلك يقيوم صياحب 
العمل بناءا" على طلب األستشياري بدراسية الضيرر اليذي لحيق بيالفريق 

 تعويض .الثاني جراء تمديد فترة المراجعة لغايات ال
 

 
      التأخيـــر :  -هـ

اذا لم يقيم األستشياري بتنفييذ  التزاماتيه بإتميام كاميل الخيدمات الهندسيية   – 1
ه المطلوبة في هذه االتفاقية ضمن مدة العمل االساسيه المحددة لكل مرحل

بييامر  ( الحقييا" او مييدة العمييل المحييددة16ميين المراحييل بموجييب المييادة )
، وتييأخر عيين تسييليم المخططييات  صيياحب العمييلالعمييل الصييادر ميين ممثييل 

اري ان يقييوم بييدفع غراميية مقييدارها ووثييائق العطيياء ، فييأن علييى األستشيي
عن كيل ييوم تيأخير غيير مبيرر ، كميا ورد فيي البنيد  ا  دينار خمسون( 50)

)د( ميين هييذه المييادة ويعتبيير هييذا المبلييغ مسييتحقا"  لصيياحب العمييل سييواء 
و لم يلحق . ويحـق لصاحب العمل لحق به ضرر مادي من جراء التأخير ا

 ان يحسم هذا المبلغ من استحقاقات األستشاري او كفالتيه او محتجزاتيه .
وألغيييراض تحدييييد الغراميييه يعتبييير مجميييوع ميييدة العميييل بكاميييل االتفاقيييية 
والتأخير الحاصل عليها وليس لكل مرحله على حده اال اذا نص  الشيروط 

 له من مراحل العمل .الخاصة على تحديد غرامه لتأخير أي مرح

 ( من قيمة االتفاقية. %15يحدد للغرامه سقف حده األعلى ) .1

ال تحتسب لألستشاري مدة العمل التيي يوفرهيا صياحب العميل مين فتيرات   .2

 المراجعة الخاصة به والمنصوص عليها بهذه االتفاقية .

 

 واجبات األستشاري : -( 8المـاده )

منصييوص عليهييا فييي الشييروط المرجعييية يقييوم األستشيياري بييأداء الواجبييات ال

ة ( المرفق بهذه االتفاقية .وعلى صاحب العمل دراسي2المحددة في الملحق رقم)

 هذا الملحق وتعديله بما يتناسب ونوعية األعمال موضوع االتفاقية

 

 لتنازل والعقود الفرعية :ا -(9المـاده ) 

تفاقييية للغييير او ان ال يحيق لألستشيياري ان يتنييازل عيين أي جيزء ميين هييذه اال  –أ   

يعهد الى أي   استشاري فرعي القيام بأي جزء منهيا ميا ليم تينص عليى ذليك 

شروط الدعوة او عيرض االستشياري ويحيق لصياحب العميل الغياء االتفاقيية 
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( مين هيذه االتفاقيية 12حيال أي تصرف من هذا القبيل وفقا" الحكام المادة)

. 

 

حصول على موافقة مسبقة مين صياحب في جميع الحاالت على االستشاري الو   -ب

العمل على قيام أي استشاري فرعي بأي عمل وعليه ان يقدم لصاحب العمل 

المعلومييات المطلوبيية عيين اي استشيياري فرعييي مقتييرال ميين حيييث مؤهالتييه 

 وخبراتييه وكفاءتييه، وان يقـييـدم كييذلك عقييد التكليييف الفرعييي الييذي يعقييد بينييه

ري مسؤوال" مسؤولية كاملة عن وبين األستشاري الفرعي ويكون األستشا

جمييييع الخيييدمات الهندسيييية ، وعييين اي خطيييأ او تقصيييير يييينجم عييين عميييـل 

 األستشاري الفرعي أو مستخدميه  .

 

 -حريات استطالع الموقع :ت   -(10الماده )

أ.  ما لم تنص الشروط الخاصة على خيالف ذليك ييتم التعاقيد ميع استشياري لتحرييات 

 تقله بين صاحب العمل وأستشاري اسيتطالع الموقيعاستطالع الموقع باتفاقيه مس

 حسب الشروط التاليه: 

يكيييون استشييياري اسيييتطالع الموقيييع مسيييؤوال" عييين اداء مهاميييه   - 1   

 مسؤوليه  كامله 

ألستشيياري )الفريييق الثيياني فييي هييذه االتفاقييية( وضييع اتكييون مهميية   - 2   

ام وصييف  العمييل المطلييوب للتحريييات واالسييتطالع)مع مراعيياة أحكيي

 كود استطالع الموقع  المعتمد(  كما يقوم األستشاري أيضا بمراقبية

عمليات التحري أثناء إجراءاها وتقيييم  تقريير استشياري اسيتطالع 

 الموقع وبيان رأيه فيه قبل تقديمه لصاحب العمل .

أما إذا نصيـ  الشيروط الخاصية عليى مسيؤولية االستشياري عين دراسيات  -ب 

عنيدها عليـى االستشياري اخيذ موافقية الفرييق  وتحريات اسيتطالع الموقيع

 0االول المسبقة قبل التعاقد مع استشاري استطالع الموقع

 

 لتغييرات واألعمال االضافيه :ا  -(11المادة )

يحق لصاحب العمل إجراء أي تعديل يراه ضروريا" في برنامج الخيدمات  -أ 

ضييافية ، وال الهندسييية او نوعهييا او مقييدارها او تقييديم خييدمات هندسييية إ

ت تؤثر هذه التغييرات او اإلضافات على سريان هذه االتفاقيية وتحيدد بيدال

األتعيياب لألعمييال االضييافيه الناتجييه عيين زيييادة قيميية العمييل عمييا ورد فييي 

ه االتفاقييية باالتفيياق بييين الفييريقين بالتناسييب مييع طبيعيية األعمييال االضييافي

ر المختلفية  بغيض النظي واألتعاب المحددة في االتفاقية لألعميال والمراحيل

 عن نسبة الزيادة أو النقص ،

وفييي الحاليية التييي تكييون طبيعيية األعمييال المشييمولة فييي هييذه التغييييرات 

واألعمال االضافيه من النوع الذي يتطليب تقيديم خيدمات تختليف عين تليك 

ب المشمولة في هذه االتفاقية، ففي مثل هذه الحالة يتم االتفياق بيين صياح

عليييى بيييدل األتعييياب المترتيييب عليييى تليييك التغيييييرات العميييل واالستشييياري 

 واألعمال االضافيه .

 
يلتييزم األستشيياري بييإجراء التعييديالت المطلوبيية ، وذلييك بعييد صييدور األميير  –ب 

 الخطي له من قبل صاحب العمل .  
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 التقصير من جانب األستشاري : -(12المـاده )

 حصييل أثنيياء تنفيييذ هييذه يعتبيير األستشيياري مقصييرا" فييي أداء عملييه اذا  أ(:  /12)

             -االتفاقية أي من الحاالت التالية :

أي تأخير غير مبرر في إنجاز العمل والواجبات وتقيديم الخيدمات   - 1

 المطلوبة بسبب تقصير من جانب األستشاري .

قيييدم األستشييياري عميييال بمسيييتوى ال يتناسيييب واصيييول واعيييراف  - 2

 و قصر في اداء مهامه .ممارسة المهنة الهندسية أو أهمل ا

تخلف األستشاري عن تغيير اي مين مسيتخدميه العياملين مخالفيا  - 3

 (  من هذه االتفاقية .6بذلك التعليمات المحددة بالمادة )

قام بالتلزيم من الباطن ألي جزء من المهيام الموكولية الييه بيدون  - 4

 موافقة صاحب العمل.

ي المتطلبيييات االساسييييه ليييم يلتيييزم االستشييياري بتقيييديم عميييل يلبييي - 5

 للمشروع .

صيييبل غيييير ذي ميييالءة ماليييية، أو لجيييأ اليييى مخالصييية أأعسيير أو     - 6

 لصالل دائنيه.

لييه الصييادر بموجييب تعليمييات تأهيييل المكاتييب الهندسييية فقييد تأهي    - 7

 .1996والشركات االستشارية لسنة 

 
( أعياله  إنهياء أ-12ولصاحب العمل في اي من الحاالت المنصوص عليها في  الفقيرة )

  -االتفاقية بموجب اإلجراءات التالية :

 

( يومييا" لتصييويب 14أوال": توجيييه انييذار أول لألستشيياري مييع منحييه مهليية لمييدة )  

  المخالفة .

 

ة ه لمدلثانيا": في حالة عدم تصويب األستشاري المخالفة ، يتم توجيه انذار ثاني  

 . ( يوما" من تاريخ انتهاء اإلنذار األول14)

 

 

 

 

ءات ثالثـا":في حالية ميرور فتيرة اإلنيذار الثانيية دون تصيـويب للوضيع او اتخياذ إجيرا

قيية إلزالية األسيباب المخالفية، يحيـق لصـاحيـب العميل إنهياء االتفا جادة ومقنعية

ومصادرة كفالية حسين األداء أو جيزء منهيا، ويقيوم بإكميال الخيدمات المطلوبية 

ليى استشياريين رخيرين القييام بمثيل هيذه بواسطة اجهزته الخاصية او ان يعميد ا

 الخيدمات ، وتيتم محاسيبة االستشياري عليى ميا قـيـدمه مين خــدمـيـات لتاريخـيـه

 محســومــا" منه أي فيروق مين بـيـدالت األتعياب والكلفية التيي يتكبيدها صياحب

العميييل إلنجييياز الخيييدمات طبقيييا" لمتطلبيييات هيييذه االتفاقيييية وييييتم احتسييياب هيييذه 

 للجنة المنصوص عليه بالفقرة )ب( من هذه المادة .الفروقات من قبل ا

 

يحق لصاحب العمل في الحاالت الطارئة او الخاصة إنهاء االتفاقية فورا  فيي اي  رابعا :

 ( أعاله .أ-12من الحاالت المنصوص عليها في الفقرة )

 

فــاقية ب(:إذا تبــين لصاحب العمــل أثنــاء تنفـيذ األعمال المشمولة في هذه االت/12) 

أو بعد انتهاءها أن هناك نقصا  او خطأ في الدراسة قد ينجم عنهيا خطيورة عليى 
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المنشأ أو زيادة كبيرة في التكاليف عن قيمة عطاء التنفييذ وذليك بسيبب تقصيير 

األستشيياري أو أجهزتييه فعنييدها يقييوم صيياحب العمييل بمخاطبيية وزييير االشييغال 

لييب تشييكيل لجنيية فنييية لتحديييد العاميية واإلسييكان مبينييا  تقصييير األستشيياري ويط

  -مسؤوليته من ذوي الخبرة واالختصاص على النحو التالي:

 رئيسا  للجنة . -مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  . 1

 مهندسا  مندوبا  عن وزارة االشغال العامة واإلسكان . . 2

 مهندسا  مندوبا  عن نقابة المهندسين األردنيين .  .3

 ا  عن هيئة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسين األردنيين.مهندسا  مندوب . 4

 مهندسا  من ديوان المحاسبة . . 5

ميع  تقـوم هيـذه اللجنيـة بـدراسيـة كـافيـة أبعيـاد المشيكلة واالتصيال والتنسييق

ة الجهات المعنية وترفع توصياتها الى وزير االشغال العامية واإلسيكان محيدد

 كييان قرارهييا باألكثرييية أو باإلجميياع بالنسييبة مسييؤولية األستشيياري ، فـييـإذا

لتقصير األستشاري ومسؤوليته عن األخطاء والعييوب يصيدر اليوزير قيراره 

 لمعالجة تقصير األستشاري .

 

 

 نهاء االتفاقية من قبل صاحب العمل :إ -(13المادة )

يحق لصاحب العمل في أي وق  أن ينهي العمل باالتفاقية مع تعيويض األستشياري  

 من قيمة األعمال المتبقية. %10ويضا"مناسبا" وبما ال يزيد عن تع

 

 

 نهاء االتفاقية من قبل األستشاري :إ -(14المادة )

( يوما من 90إذا لم يصدر صاحب العمل أمر المباشرة خالل )أ .

 تاريخ توقيع االتفاقية

أخل صاحب العمل بموافاة االستشاري بالدفعة المسيتحقة ليه ب .

 ا"من تاريخ استحقاقها .( يوم60بعد )

أعسر صاحب العمل او تعرض لضائقة اقتصادية تمنعه مين االسيتمرار فيي  جـ.

 تنفيذ االتفاقية.

 

 فعندها على االستشاري ان يطالب صاحب العمل إصدار أمر المباشرة او تسديد

الدفعيية المسييتحقة لييه خييالل عشييرة اييييام ميين انتهيياء المييدد المحييددة بيييالفقرة 

اعيياله واذا لييم يقييم صيياحب العمييل بإصييدار أميير المباشييرة أو   )أ(والفقييره )ب(

ي تسديد الدفعه المستحقة لالستشاري خالل العشرة ايام هذه ، فيحق لالستشار

ان يطالب صاحب العمل بإنهياء االتفاقيية وتعويضيه التعيويض المناسيب النياجم 

 عن اإلخالل وال يعاد العمل بهذه االتفاقية اال بموافقة الفريقين .

 

 احب العمل :مسؤوليات ص -(15المادة )

تقييييديم المتطلبييييات األولييييية والمعلومييييات والوثييييائق المتييييوفرة لديييييه الييييى  -1

ل الـى األستشاري، اال أنه غير ملـزم بتقديــم أي مخططــات أو وثائــق يوكــ

 األستشاري الحصول عليها بموجب االتفاقية .

ودها أوبشييييكل يمكيييين تسليييييـم األستشيييياري أرض المشييييروع بييييـكامل حييييد -2

 األستشاري من مباشرة مهامه العداد الدراسات و/او التصاميم .

تسمية مهـنـدس بخبـرة منـاسبة يمثـــله للتـنسـيــق بـيــنه وبين األستشاري  -3

 وليساعد األستشاري في الحصول على المعلومات المذكورة أعاله .
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تيـصاريل اليدخول أو  مساعدة األستشاري لتسهيل مهامه في الحصيول عليى -4

تصيياريل العمييل واألقامييه ألي ميين مييوظفي األستشيياري الييذين يتطلييب عقييد 

 استخدامهم ذلك .

موافاة األستشاري بالدفعات المستحقة له في المواعيد المحددة بموجب هذه  -5

 االتفاقية 

دفع بدل أتعاب "أستشاري" استطالع الموقع ) إال أذا اتفيق عليى غيير ذليك    -6

 ذه  االتفاقيه ( .بموجب ه

 

 د العمل :مراحل ومد  -(16المــادة )

يلتييزم األستشيياري وصيياحب العمييل وكييل حسييب مسييؤولياته  باتبيياع الجييدول الزمنييي  

أ( لهييـذه الشييروط ووفـقـييـا" للمراحييل المنصييوص عليهييا /1المبييين فييي الملحييق رقييم )

ميا انيه عل االتفاقيةبهذا الجدول  لتقديم الخدمات الهندسية لألعمال المشمولة في هذه 

اذا قييدم االستشيياري أعمييال أي مرحلييه ميين المراحييل بمسييتوى غييير مناسييب ووردت 

مين  عليها تعديالت ومالحظات جوهريه فتعتبر الفتره الالزمه لتعديل هيذه المالحظيات

المييده المقييرره لالستشيياري حسييب الجييدول الزمنييي وعليييه تعويضييها فييي المراحييل 

ذا ارتييأى أن تلييك المالحظييات ال تسييمل بالسييير الييى الالحقييه ويجييوز لصيياحب العمييل إ

حظيات المرحله التاليه أن يمنع من السيير بالمرحليه التالييه حتيى ييتم انجياز هيذه المال

وتحتسييب علييى االستشيياري غراميية تييأخير اذا لييم يييتم تعويضييها فييي المراحييل الالحقييه 

 التي سيقوم د( كما يجب على صاحب العمل تحديد المده /7وحسب ما ورد في الماده)

ذه هياعميال المراحيل المختلفيه والتيي يعتيير بعيد انقضيائها أن أعميال خاللها بمراجعة 

  .المراحل موافق عليها اذا لم يبلغ االستشاري بمالحظات صاحب العمل خاللها

 

 بدل األتعاب : -(17المادة )

عميال التيي يتقاضى األستشاري بدل أتعاب التصاميم وتحضيير وثيائق العطياء لجمييع األ  -أ 

ب( /ورد ذكرها سابقا في هذه االتفاقيه وذلك بموجب النسيب المبينية فيي الملحيق رقيم )ا

 من هذه الشروط .

 

يتعين على صاحب العمل ان يدفع استحقاقات االستشاري الشيهرية بموجيب شيهادة دفيع   -ب

يومييا  ميين تيياريخ تسييليم شييهادة الييدفع وفييي حييال الدفعيية  30يقييدمها االستشيياري خييالل 

يوميا  مين تياريخ تسيليمها واذا تيأخر صياحب العميل عين صيرف  60النهائية خيالل فتيرة 

فع اليى الدفعات المستحقة خالل الفترات المنوه عنها في هذه الفقرة ، يترتب علييه ان ييد

 مين االستشاري الفائدة القانونية عنهيا وذليك عين جمييع المبيالغ غيير المدفوعية اعتبيارا  

 دفعها .انتهاء المهلة المحددة ل

 

 ريب موظفي صاحب العمل:تد -(18المـاده ) 

ق لصييياحب العميييل انتيييداب عيييدد مناسيييب مييين مسيييتخدميه والحييياقهم بجهييياز يحييي

مال التصميم وفق برنامج يتفق علييه بيين الطيرفين عا ىلاالستشاري للتدريب ع

 هم.اتويقوم صاحب العمل بدفع رواتبهم ومستحق

 

 ب العمل واالستشاري:لخالفات بين صاحاتسوية  -(19المـاده )

 -أي نزاع او خالف ينشأ عن هذه االتفاقية يتم الب  به بأحد الطرق التالية:     
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 -الودية : (:  التسوية1 -19)   

إذا صدر إشيعار مين أي مين الفيريقين برغبتيه فيي تسيوية الخيالف  -أ

( 14عن طريق التسوية الودييه  فعليى الفرييق اآلخير خيالل ميدة ) 

تسلمه اإلشعار ان يرسيل رده خطييا" اليى موجيه  يوما" من تاريخ

 اإلشعار بقبول الدعوة الى التسوية الوديه او رفضها .

تبييدأ إجييراءات التسييوية الودييية عنييدما يوافييق الفريييق اآلخيير علييى  -ب 

 الدعوة الى التسويه الوديه.
 

إذا رفييض الفريييق اآلخيير التسييوية الودييية ، او اذا لييم  يرسييل أي رد الييى  -جـ

 (أند)( يوما" المبينة في الب14الذي وجه اإلشعار خالل مدة الـ   )  الفريق

ميين هييذه الفقييرة ، يعتبيير طلييب التسييويه الودييية كييأن لييم يكيين ، وألي ميين 

 الفريقين في هذه الحالة المباشرة في إجراءات التحكيم .
 
يتولى التسوية الوديه موفق واحد أو اكثر وفقا" لما يتفيق علييه الفريقيان  -د

أن  ذا لم يتفقا على اسم الموفق او الموفقين يجوز لهميا أن يتفقيا عليى، وا

 يقوم شخص أو مؤسسة بتعيين الموفق أو الموفقين .
 
للموفق في جمييع مراحيل التسيوية الوديية أن يطليب مين أي مين الفيريقين  -هـ

تقديم ما يراه مين طلبيات ومعلوميات ووقيائع واسيباب ومسيتندات ووثيائق 
زز طلباتييه ، وعلييى الموفييق أن يسيياعد الفييريقين فييي وأي ادليية أخييرى تعيي

ن التوصل الى تسوية الخالف وديا" بأسلوب يتسم باالستقالل والحياد ، وا
 يسترشد بمبادئ الموضوعية والنزاهة والعدالة .

 
علييى الفييريقين والموفييق االحتفيياظ بسييرية مييا يتعلييق بييإجراءات التسييوية  -و

اال حيثمييا يكييون نشييره ضييروريا" الودييية بمييا فييي ذلييك اتفيياق التسييوية ، 

 ألغراض التنفيذ والتطبيق .
 
اذا توصييل الفريقييان الييى اتفيياق لتسييوية الخييالف وديييا" ، فيقومييا بإعييداد  -ز

 االتفاق وتوقيعه ويصبل اتفياق التسيوية الوديية بعيد توقيعيه مين الفيريقين

 ملزما" لهما
 

التفييياق ، او ال.   تنتهيييي إجيييراءات التسيييويه الوديييية بتوقييييع الفيييريقين عليييى ا

ل ( يوما" من تاريخ االتفاق على الموفق أو تاريخ تعيينه دون التوص60بمرور)

الى اتفاق تسويه أو بإشعار خطيي يصيدر عين الموفيق يبيين فييه انيه ال يوجيد ميا 

يسييوا االسييتمرار فييي جهييود التسييويه الودييية ، أو بإشييعار خطييي يصييدر عييين 

سويه ى الموفق بإنهاء إجراءات التالفريقين او عن احدهما الى الفريق اآلخر وال

 الودية وفي جميع الحاالت على الموفق ان يقيدم تقرييرا" بجمييع ميا توصيل الييه

من وقائع وبينات في موضيوع الخيالف اثنياء قياميه بعميل الموفيق وتسيليمه اليى 

 الفريقين مع محاضر جلسات التوفيق .
 
وديية ، ان يباشير فيي ال يجوز الي من الفريقين أثناء اجيراءات التسيويه ال -ط

 اتخاذ اي اجراءات تحكيميه او قضائيه .

 

 

 (: التحكيــــــم2 -19)

 

(اعاله فعندئذ 1-19في حالة عدم التوصل الى تسوية ودية وفقا" الحكام المادة ) -

يحييق الي ميين الفييريقين اللجييوء الييى المحيياكم المختصيية فييي المملكيية اال اذا اتفييق 
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سيلوب التحكييم بموجيب قيانون التحكييم االردنيي الفريقان عليى تسيوية الخيالف بأ

 الساري المفعول .

 

 

 -عات :تعديل التشري  -(20المادة )

يدفع لالستشاري اي مبالغ إضافية يترتب عليه دفعها لخزينة الدولة نتيجة   -أ

لفرض اي  رسوم او ضرائب  جديدة بعد موعد إيداع عروض المناقصات .

        

ض رسمي على اي من الرسوم والضرائب المذكورة اما اذا جرى تخفي   -ب 

 لفريقبالفقرة )أ( أعاله بعد موعد ايداع عروض المناقصات ، فعندها يحق ل

 االول حسم تلك التخفيضات من استحقاقات االستشاري .
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 االخطارات العدليه : -(21المادة )

مين حقوقية  إن صاحب العمل معفى من توجيه االخطيارات العدلييه لممارسيتة أي حيق

ه العقدييية او القانونييية وتعتبيير أي رسييالة مسييجلة مرسييلة للفريييق الثيياني علييى عنوانيي

 بمثابة اخطار عدلي في جميع األحوال .

 

 أحكام عامه : -(22المادة )

عليييى األستشييياري أن يراعيييي المخططيييات التنظيميييية لمنطقييية المشيييروع وااللتيييزام   -أ  

 د المباشرة بالعمل بمتطلبات الكودات  السارية المفعول عن

على األستشاري ان يتقيـد ببرنامـج المتطلبـات والمساحـات والكلفية المقيدرة عنيد   -ب

 إعداد تصاميم المشروع.

ان جميـع المخططات ووثائيـق العطياء والمعلوميات المتيـعلقة بهيذا المشيروع هيي  -جـ

األشيكال  ملك  لصاحب العمل وال يحق لألستشاري التصرف بهــا بــأي شكـيـل مين

 اال بعد  موافقة صاحب العمل الخطية على ذلك .

اذا اكتشـف أي خطيـأ او نيـقص فيي المخططيات او فيي وثيائق العطياء  سيواء فيي   -د 

على مرحلة اعداد المخططات والوثائق أو في مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع ،  ف

 مقابل .األستشاري تصحيل الخطأ أو استكمال النقص  بصورة عاجلة وبدون 

يلتـزم األستشاري ان ييـقوم بعيـرض عيام للدراسيات فيي المرحلية األوليى   و/ أو   -هـ

 الثانية .

يجيييـب عليييـى األستشييياري التقيييـيد بالنيييـص عليييـى استيييـعمال الميييواد والمنتجيييات   -و  

فر فيها الصناعيه المحليه عنـد إعداد وثائـق العطـاء في جمـيع الحاالت الـتي تتو

 المنتجات بشكل مطابق للمواصفات.  تلك المواد او

ا وال ناوين الواردة في هذه االتفاقيه جزءا" منهال تشكل الع -العناوين : -ز

  تؤخذ في االعتبار    لدى تفسير شروط االتفاقيه أو مضمونها

لمفرد الى الجمع والعكس بالعكس وفقا" لمقتضيى اتنصرف صيغة  -مع:المفرد والج -ال

 القرينه .

لعمل المختلفيةعلى النحيو حب العمل موافقته أو عدم موافقته على مراحل ايصدر صا -ط

 التالي : 
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 الموافقة دون أية شروط .   -1

روطة مقرونييه بمالحظييات تسييمل لالستشيياري باالنتقييال للمرحلييه   موافقيية مشيي   -2

ييتم  التاليه شريطة تنفيذ هذه المالحظات في المرحله التاليه وفيي هيذه الحالية

ت سبه من مستحـقـات الـدفيـعة لهيذه المرحليه لحيين تنيـفيذ المالحظيااحتجاز ن

ة ميـن قيـمـيـ %25وال تــزيـيـد عليـى  %10المطلوبه ال تقـل نســبتـهيـا عيـن

ت عنيد الدفعـــه المستحقــه لهــذه المرحلــه على أن يـتيـم دفيع هيذه المحتجيزا

 استكمال المالحظات ضمن اعمال المرحلة التي تليها .

ر الييرفض  عييدم الموافقيية علييى المرحلييه مييع بيييان األسييباب الكافيييه التييي تبيير    -3

 ( أعاله .12واعتبار ذلك  تقصيرا" من جانب االستشاري  بموجب المادة )

ي_ضيييريبة المبيعات:يجيييب ان يشيييمل السيييعر المقيييدم عليييى الضيييريبه العاميييه عليييى 

 المبيعات ولن يتم إفراد بند خاص بالضريبه.

( المتعلقيية  3، 2،  1ستشيياري المحلييي تعبئيية الجييداول المرفقيية )يطلييب ميين اال   -ك

بالوضع المؤسسي ورؤساء االختصاص ومساعديـهم وحجـم االلتزام وكيل مين ال 

 يقوم بتعبئة هذه الجداول يكون العرض المقدم منه معرضا" للرفض .
)إن  تحييدد شييروط التأهيييل والتقييييم الفنييي الخاصيية بهييذا المشييروع بالشييروط الخاصيية  -ل

 طلب (.
يحييق لصيياحب العمييل التأكييد بالطريقيية التييي يراهييا مناسييبة ميين صييحة ودقيية    -م

 المعلومات والوثائق المقدمة من االستشاري  .
على االستشاري االلتزام بالتعليميات الصيادرة عين نقابية المهندسيين بميا يتعليق  -ن

 ها .باألعمال اإلنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وخالف
تكون المسؤولية المدنية والقانونية للمهندس المصمم و/او المشرف وفقا" لما   -ص

( 43( من القانون المدني األردني رقم)790(،)789(،)788ورد في  المواد  )
 .ا يرد في هذه االتفاقية  بالخصوصبغض النظر عن م 1976لسنة 

صية بالمشيروع موضيوع م بتصديق جميع المخططات الخاعلى االستشاري ان يقو  -ع

ثبي  االتفاقية من قبل نقابة المهندسيين األردنييين وان يقيدم لصياحب العميل ميا ي

 قيامه بدفع الرسوم النقابية المترتبة على هذا المشروع. 
 
 
 
 

 الدفعــات االخــرى  -ش 
 

( المرفييق بهييذا العقييد بجميييع " 5لقييد صييرال االستشيياري فييي الملحييق رقييم ) -1
 لتيي دفعهييا أو تييم االتفياق علييى دفعهيا إلييى " اآلخييرين "،اليدفعات األخييرى" وا

م تيوعلى االستشاري تقديم وصفا  مفصال  لهــذه الدفعات األخرى وسببها سواء 
و دفعها أو كان  ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشير مين قبليه أو نيابية عنيه ، أ
ئهيم من قبل استشارييه من الباطن أو نيابية عينهم أو أي مين ميوظفيهم أو وكال
هيذا  أو ممثليهـم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفييذ

 العقييد أو عملييية المناقصيية / المييزاودة نفسييها أو اإلحاليية علييى االستشيياري أو
 المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعال .
ر عن ق األول على الفوكما يتعهد االستشاري بأن يقدم تصريحا  خطيا  إلى الفري

وجود أي دفعات أخرى بما في ذلك على سبيل المثال وصفا  مفصال  لسيبب هيذه 
يحيد   الدفعات األخرى وذلك بتاريخ قيامه بالدفع أو تاريخ إلزامه بالدفع أيهميا

 أوال  .
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يحق للفرييق األول فيي حيال حيدو  أي مخالفية أو إخيالل بأحكيام الفقيرة )أ( مين  -2

ه ن يتخيذ أييا  مين اإلجيراءات التاليية أو جميعهيا وذليك بمحيض حريتيهذه المادة أ

 واختياره:

 أ( من العقد./12(:  أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )2-1)

أن يخصم مين المبيالغ المسيتحقة لالستشياري بموجيب هيذا العقيد مبلغيا   (:2-2)

 يساوي    )ضعفي( مبلغ الدفعات االخرى .

ليى الفرييق األول وعليى الفيور مبلغيا  إاالستشياري بيأن ييدفع  (:  أن يطالب2-3)

يســـــاوي   ) ضعفي( مبليغ اليدفعات األخيرى ويقير االستشياري بموجيب 

ذه هيهذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفوريية لمثيل 

المطالبيية.مع مراعيياة الفقييرة )د( أدنيياه ، يصييرال الفريقييان بييأن مجمييوع 

لتييي يحييق للفريييق األول تقاضيييها بموجييب هييذه الفقييرة )ب( ليين المبييالغ ا

 يتجاوز ) ضعفي( مجموع مبالغ الدفعات األخرى.
 

يوافق االستشاري على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها ميع االستشياريين  .3

فيي  من الباطن أو المجهيزين ، فيميا يخيص هيذا العقيد ميوادا  مماثلية لتليك اليواردة

و)ب( أعيياله  ) علييى أن ال تقييل هييذه المييواد فييي شييدتها عيين نصييوص الفقيرات )أ( 

ق الفقرتين المشار إليهما ( ، شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق الفريي

األول بتنفيييذ أحكييام هييذه المييواد مباشييرة بحييق أي ميين هييؤالء االستشيياريين ميين 

ر عليى الفيو الباطن أو المجهزين . كميا يتعهيد االستشياري أن ييزود الفرييق األول

أنهيا  بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمجـرد التوقيع عليها وبميا يثبي 

 مشتملة على هذه المواد.

ال يجييوز ألي شييخص أن يتييذرع بييأن نييص المييادة أعيياله يضييفي صييفة المشييروعية  .4

أن علييى أي ميين الييدفعات األخييرى إذا كانيي  القييوانين واألنظميية النافييذة تمنعهييا ، و

فريييق األول المنصييوص عليهييا فييي المييادة أعيياله هييي باإلضييافة إلييى أي حقييوق ال

حقوق أخرى قد تترتب للفريق األول تجياه االستشياري أو أي طيرف رخير بموجيب 

 القوانين واألنظمة النافذة في المملكة.

يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتهيا سياريا  وييتم العميل بيه حتيى بعيد إنهياء هيذا  .5

 العقد.

 

 -دفعات الممنوعة:ال -ف 
( بأنه لم يقيم بيدفع 6لقد صرال االستشاري وتعهد للفريق األول في الملحق رقم ) .1

ض أو يعد بدفع أي من " الدفعات الممنوعة " سواء مباشرة  أو بالواسطة ، وبغ

النظيير عمييا إذا كييان ذلييك قييد تييم ميين قبييل االستشيياري أو نيابيية  عنييه أو ميين قبييل 

لييهم يابة  عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثاستشارييه من الباطن أو ن

إلى الفريق األول ، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي "موظف" بغيض 

ى النظر عما إذا كان يتصرف بصيفة رسيمية أم ال ، وذليك فيميا يتعليق باليدعوة إلي

ا أو فسهتقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة ن

اإلحاليية علييى االستشيياري أو المفاوضييات التييي تجييري إلبييرام العقييد أو ميين أجييل 

 تنفيذه فعال .

 
كما ويتعهد االستشاري بأن ال يقيوم بتقيديم أي دفعيات ممنوعية أو أن يعيد بتقيديم 

مثيييل هيييذه اليييدفعات سيييواء  مباشيييرة  أو بالواسيييطة وسيييواء  أكيييان ذليييك مييين قبيييل 

مين البياطن أو أي مين ميوظفيهم أو وكالئهيم أو  االستشاري نفسه أو استشيارييه
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ممثليهم إلى أي "موظف" فيما يتعلق بتعيديل هيذا العقيد أو تجدييده أو تمدييده أو 

 تنفيذه. 

يحق للفريق األول في حال حدو  أي مخالفة أو إخالل بأحكام الفقرة )أ( من هذه  - 2

بمحيييض حريتيييه  الميييادة أن يتخيييذ أييييا  مييين اإلجيييراءات التاليييية أو جميعهيييا وذليييك

 -واختياره:

 أ( من العقد./12أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ) (:2-1)

أن يخصم مين المبيالغ المسيتحقة لالستشياري بموجيب هيذا العقيد مبلغيا   (:2-2)

 يساوي   )ضعفي( مبلغ الدفعات الممنوعة.

 

مبلغـيـا   أن يطالب االستشاري بأن ييدفع إليى الفرييق األول وعليى الفيور (:2-3)

يســـــاوي ) ضعفي( مبلغ الدفعات الممنوعة ويقر االستشاري بموجب 

 هذا البنيد بموافقتيه غيير القابلية للينقض عليى االسيتجابة الفوريية لمثيل

 هذه المطالبة.

مع مراعاة الفقرة )د( أدناه ، يصرال الفريقيان بيأن مجميوع المبيالغ التيي  

رة )ب( لييييييين جيييييييب هييييييذه الفقييييييييحييييييق للفرييييييييق األول تقاضيييييييها بمو

 ضعفي( مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة.يتجــــاوز)

يوافييييق االستشيييياري علييييى أن يضييييمن جميييييع االتفاقيييييات التييييي يبرمهييييا مييييع  - 3

 االستشيياريين ميين البيياطن أو المجهييزين ، فيمييا يخييص هييذا العقييد مييوادا  مماثليية

ي لتلييك الييواردة فييي الفقييرات )أ( و)ب( أعيياله ) علييى أن ال تقييل هييذه المييواد فيي

شدتها عن نصوص الفقرتين المشــار إليهما ( ، شيريطة أن تينص هيذه الميواد 

صراحة على حق الفريق األول بتنفييذ أحكيام هيذه الميواد مباشيرة بحيق أي مين 

 هؤالء االستشاريين من الباطن أو المجهيزين. كميا يتعهيد االستشياري أن ييزود

االتفاقيييات بمجييرد الفريييق األول علييى الفييور بنسييخ كامليية ومطابقيية ألصييل هييذه 

 التوقيع عليها وبما يثب  أنها مشتملة على هذه المواد.

ال يجوز ألي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعاله يضيفي صيفة المشيروعية  -4

،  علييى أي ميين الييدفعات الممنوعيية إذا كانيي  القييوانين واألنظميية النافييذة تمنعهييا

ى اله  هي باإلضافة إليوأن حقوق الفريق األول المنصوص عليها في المادة  أع

أي حقييوق أخييرى قييد تترتييب للفريييق األول تجيياه االستشيياري أو أي طييرف رخيير 

 بموجب القوانين واألنظمة النافذة في المملكة.

 

 يبقى نص المادة أعاله بجميع فقراتها ساريا  ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد. -5
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 إقرار المخالصة :  -(23المادة )

 

ستشياري حيال تقديميه لكشيف الدفعية النهائيية ان يعطيي صياحب العميل إقيرار على اال

مييع مخالصة يثب  فيه ان كشف الدفعة النهائية يشيكل التسيوية الكاملية والنهائيية لج

الصة المبالغ المستحقة له بموجب االتفاقية ، ويشترط ان ال يسري مفعول اقرار المخ

 له بموجب هذه الدفعة .اال بعد قبض األستشاري للمبالغ المستحقة 

 
 اإلشعارات :  -(24المـاده )

 تبلغ اإلشعارات والمـراسالت التيي يصيدرها صياحب العميل اليى األستشياري وتليك التيي

جل او يقوم األستشاري بإبالغها الى صاحب العميل وفقيا الحكيام العقيد أميا بالبرييد المسي

يعينيه  لها الى أي عنوان رخربإيداعها لدى المكتب الرئيسي لكل فريق منهما ، او بإرسا

 كل فريق لهـذه الغاية ويتم تحديده تاليا

 

 االردن  – 11118عمان      1220ب .صعنوان صاحب العمــل :            

  

 ......عنوان األستشــــاري : ..............................................          
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 المعدل أ (/1ملحق رقم ) 
 

 إلنجازها المحددةزمني لمراحل الدراسات والمدد الجدول ال
 

 

 يوم تقويمي البيان المرحلة

ي تبدا من تاريخ امر المباشرة بالعمل ولغايية انجياز المطليوب في - الولىا

 .المرحلة االولى وتقديم تقرير اولي عن اعمال المرحلة االولى

 ( يوما  30) 

 ( يوما  15) .حب العمل مراجعة وتقييم اعمال المرحلة االولى من قبل صا -

تبيييدا مييين تييياريخ موافقييية صييياحب العميييل الخطيييية عليييى اعميييال  - الثانية 

المرحليية االولييى وتشييمل اجييراء التعييديالت التييي يطلبهييا صيياحب 

  لى وانجاز اعمال المرحلة الثانية.العمل على المرحلة االو

 ( يوما  40)

 ( يوما  20) ل.مرحلة الثانية من قبل صاحب العممراجعة وتقييم اعمال ال -

تبيييدا مييين تييياريخ موافقييية صييياحب العميييل الخطيييية عليييى اعميييال  - الثالثة 

وتشييمل اجييراء التعييديالت التييي يطلبهييا صيياحب  الثانيييةالمرحليية 

 الثالثة.وانجاز اعمال المرحلةالثانية العمل على المرحلة 

 ( يوما  40)

 يوما  ( 15) مرحلة الثالثة من قبل صاحب العمل.مراجعة وتقييم اعمال ال -

 ( يوما  20) تقديم كافة وثائق العطاء وبالنسخ المطلوب - الرابعة

 ( يوما  130) مدة عمل االستشاري  - - الخالصة 

 ( يوما  50) مدة المراجعة لصاحب العمل  - - 

 ( يوما  180) اجعات صاحب العمل مدة العقد شاملة مر - - 

 

 -مالحظة :
(  Gantt Chartيقوم الفريق الثاني بتقديم مخطط بياني ) .1

يبين فعاليات المشروع والمده الزمنيه الالزمه لتنفيذ كل فعالية 

ويتم أخذ موافقة الفريق األول على المخطط قبل المباشره 

بالمشروع.
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 ب(/1ملحــق )
 بـدالت االتعــاب 

 

 -دفع بدالت اتعاب التصاميم وتحضير وثائق العطاء لالستشاري وفقا" لما يلي :ت-أ

  
 . العطــاء تدفع بعد قبول أعمال المرحلة االولى من قبل صاحب العمل من قيمة 20%
 ل .لعممن قيمة العطاء تدفع بعد قبول أعمال المرحلة الثانيه من قبل صاحب ا 25%

  .من قيمة العطاء تدفع بعد قبول أعمال المرحلة الثالثة من قبل صاحب العمل  30%

 ريربعد تقديم الوثائق والمخططات والتقمن قيمة العطاء للمرحله الرابعه تدفع  20%

النهيييائي  للعطييياء باالعيييداد المطلوبيييه وقبولهيييا مييين صييياحب العميييل شيييريطة ان يقيييدم 

ليى شهادة مين نقابية المهندسيين تثبي  تسيديده للرسيوم النقابيية المترتبية عاالستشاري 

 هذا العطاء .

 وثييائق العطيياء بعيـد طييـرال العطـييـاء او بعييد مييرور ثالثيية اشييهر علييى تقييديم جميييع  5%

 ايهما اسبـــق .

 

لك من قيمة العطاء وذ %10يقوم صاحب العمل بدفع سلفة لالستشاري تعادل -ب

دينار شريطة قيام االستشاري  الف للعطاءات التي تزيد قيمتها عن خمسين

 باالجراءات التالية:

 دفع رسوم الطوابع والجامعه.

 تقديم كفالة حسن االداء.

ي لمشروع بعد استكمال االجراءات المنصوص عليها فتوقيع العقد الخاص با

 ( اعاله .1,2البنود)

 تقديم طلب سلفه.

 تقديم كفالة السلفة حسب نموذج الكفالة المرفق.

 ج_   يتم استرداد السلفة من االستشاري على النحو التالي :

في واري ستشتسديد السلفة على اربع اقساط متساوية من االربع دفعات االولى التي يقدمها اال

 , فيتم لعطاءحال عدم التمكن من استرداد اقساط السلفة المتبقية ألي سبب كان قبل انتهاء مدة ا

 استردادها من كفالة السلفة .
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 نموذج كفالة السلفة

 

 

الى السادة : 

…………………………………………………………………………… 

 

 يسرنا اعالمكم بأن مصرفنا يكفل االستشاري : 

……………………………………………… 

 .يا  اردن…………………………. اردنيا  فقط بمبــلغ:  )                              ( دينارا  

 

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

 

 طريق كفرنجة/وادي الطواحين ورفع مستوىو توسعة  تصميم دراسة و:الخاص بمشروع 
………………………………………………………………… 

 ستشاري بسداد السلفة حسب شروط العطاء .لتأمين قيام اال

 

ب خطيي وأننا نتعهد بأن ندفع لكم المبليغ الميذكور اعياله او الرصييد المسيتحق منيه عنيد اول طلي

 منكم ، وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض او تحفظ يبديه االستشاري .

 

ات قسياط دفعيوتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحيين سيداد االستشياري ال

 السلفة ، ويتم تمديدها تلقائيا  لحين سداد السلفة بالكامل .

 

 ………………..…توقيـع الكفيل/ مصرف: 

 …………….…………………المفوض : 

 .……………….................التاريخ :  
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 (2ملحق االتفاقية رقم )

   واحينكفرنجة/وادي الطلطريق  مراحل الدراسات والتصميم أثناءواجبات االستشاري 
 
 

 -:  يلي اجراء ماب اثناء مراحل دراسات وتصميم الطريق االستشارييقوم 

ميين مجمييع  طريييق كفرنجيية/وادي الطييواحين وتحسييين ورفييع مسييتوىو توسييعة دراسيية 

ولتحقييق ذليك .( كيم 6.5بطيول ) اليى مسيتوى الطيرق الثانوييةعجلون الى مجمع كفرنجية 

 -يجب القيام بما يلي :

ر ديم تقرييلفنية الالزمة لكافة االحتماالت المتيوفرة لمسيار الطرييق ميع تقيالقيام بالدراسات ا 01

 ئل مشتملةو بيان مزايا الطريق الموصى به و تقديم جداول بالكلفة التقديرية للبدافني بذلك 

 على كافة بنود االنشاء الرئيسية.

ر و ث المسيااجراء دراسة فنيية كاملية للتعيديالت المقترحية التيي تيتم الوافقية عليهيا مين حيي 02

 نظام التصريف و كافة اعمال المنشات و الحماية .

ان بيي من حييث  طبقات الرصف القائمةالفحوصات المخبرية الالزمة للتصميم وتقييم  إجراء 03

وكييذلك فحييص التربييه وعمييل المجسييات الالزميية وتحريييات الموقييع  امنهيياالسييتفادة  مييدى

عليييى ان تكيييون نتيييائج هيييذه  النشييياءو تيييوفر الميييواد الالزمييية لوثباتهيييا المناسيييبةوالمييييول 

فيي حيـال حاجية الطرييق  الفحوصات معتمدة للتصميم ويتحمل االستشاري المسيؤولية عنهيا

 .لذلك وطلب الوزارة

الطرييق للعوائق والخدمات التي تقيع ضيمن مسيار تفصيلية إعداد مخططات وجداول كميات  04

جهييات اؤها وبالتنسيييق مييع الوتحديييد االميياكن المناسييبة الزاحتهييا أو إزالتهييا أو اعييادة انشيي

 وتضمين هذه االعمال بجداول الكميات المعنية

ضيافة واالشارات المروريية الالزمية باالاعداد المخططات وجداول الكميات لتحويالت السير  05

 .الى المخططات الخاصة لربط الفعاليات المحلية الواقعة ضمن المشروع 

نطقية باالنزالقيات التيي تتعيرض لهيا الماجراء دراسات جيوتقنية استطالعية فيما يتعلق  06

ييق ضمن الطريق موضوع البحث وتقديم االقتراحات االولية الالزمة لتحديد مسيار الطر

 بنيياء  عليهييا والتنسيييق مييع صيياحب العمييل لطريقيية اجييراء الدراسيية والحمايييات الالزميية

 .وكلفة الدراسة لكل موقع على حده في حينه اذا لزم االمر

راثييية و فنييية الالزميية كتقرييير التربيية و تقرييير الدراسيية البيئييية و التتقييديم التقييارير ال 07

افيية كالتقرييير االولييي و التقرييير النهييائي و تقييديرات الكلفيية و الحسييابات االنشييائية و 

 متطلبات الدراسة بالكيفية و العدد الذي تحدده شروط االتفاقية.

 

 

 

 

 مراحـــــل الدراســـــــة 

  اسة االستطالعيةالدر:  المرحلة االولى  

احب يوما  من تاريخ إصدار أمر المباشرة له مين قبيل صي(30) االستشاري في مدة أقصاهايقوم 

( نسيخ وتحتيوي 10عليى ) لصياحب العميلوتسيليم الدراسية االسيتطالعية  بإنهاء العمل

 -يلي: الدراسة فيما تحتويه على ما

(  1/25000 ) ريــيـة بمقيياسدراسة عامـــــة لمنطقة المشيروع عليى الخيرائط الكنتو .1

مقييياس اكبيير اذا تطلبيي  طبيعيية العمييل ذلييك  بييأياو  (1/10000)اس ــييـبمقي والمكبييرة

ضييرورة دراسييتها  صيياحب العمييل او ميين يمثلييهوالي موقييع ميين مواقييع المشييروع يييرى 

بشكل واضل وجيد المطلوب مسار الطريق لبمقياس اكبر وذلك لتحديد البدائل المختلفة 
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البدائل بالموقع بوضع عالمات واضحة وممييزة لمسيارات البيدائل بحييث  مع تحديد تلك

يمكيين مشيياهدتها ميييدانيا  ودراسييتها جنبييا  الييى جنييب مييع البييدائل المبينيية علييى الخييرائط 

 .( ثالثة بدائل3على ان ال يقل عدد البدائل عن ) الكنتورية ليتم التوصية بأفضلها

 

دسييا  شيريطة ان يشييمل الفرييق مهن االستشييارين قبيل القييام بزييارات ميدانييية للفرييق العامييل مي .2

لوجييية ميدنيا  ذا خبييرة فييي مجييال الطييرق ومهندسييا  جيوتقنييا  ذا خبييرة فييي مجييال الدراسييات الجيو

 0وب تعديل مسار الطريق القائم او اختيار المسار االنسب للطريق المطلوالجيوتقنية لغرض 

ول عليهييا ميين الجهييات التييي ــييـء بالحصسييوا (10000 /1)ورية بمقييياس ــييـخييرائط كنت إعييداد .3

ر او ( متي10( ال تزيد عين )Contour Intervalا هذه الخرائط وبفترة كنتورية )ــتتوفر لديه

 بتكبيرها من خرائط اخرى.

لطرييق اللمواقيع التيي تحتياج اليى تعيديل مسيار اعداد المقطع الطولي لكل مين البيدائل المقترحية  .4

 ) يعييية كمييا أخييذت ميين الخييرائط الطبوغرافييية وبمقييياس رسييمالطب األرضمبينييا  منسييوب القييائم 

 (1/2000)للمسيييقط الرأسيييي ومقيييياس رسيييم (  1/1000)و  األفقييييللمسيييقط  ( 1/10000

 للمسقط الرأسي للبديل الموصى به.(  1/200)و  األفقيللمسقط 

 .( 1/10000 ) اعداد المسقط االفقي لكل من البدائل المقترحة بمقياس رسم .5

 واقتيراال عييدة بييدائل مييع(  1/10000)س رسييم اقط االفقييي للتقياطع المنفصييل بمقييياعيداد المسيي .6

 ضرورة ذكر ميزات كل بديل وكذلك توضيل العوائق والخدمات التي تعترض مسار كل بديل

لية هذه المرحلايجاد االحداثيات التقريبية لنقاط التقاطع للمسارات المقترحة والتي يمكن ايجادها  .7

 ا ميع شيبكةة المتوفرة والزيارات الميدانية وتثبيتها بزوايا حديديية وربطهيمن الخرائط الكنتوري

 نقاط المثلثات .

ة توقيع المسارات والبدائل المقترحة بشكل تقريبي على مخططات وفهيارس االراضيي والمسياح .8

خيذ ان وجدت وعلى المخططات التنظيمية في حالة مرور المسار المقترال في مناطق تنظيميية ال

ويمكنيه  تبار عند مفاضلة البدائل. ويتحمل االستشاري كلفة تأمين المخططيات الالزميةذلك باالع

لتسييهيل مهمتييه للحصييول علييى هييذه الفهييارس  صيياحب العمييلاالسييتعانة والتنسيييق مييع اجهييزة 

ليى ان والمخططات باالضافة الى توقيع المسارات المقترحه للبدائل على احد  الصور الجوية ع

 لصياحبين الصور الجوية على حسابة الخاص وتعود ملكية هيذه الصيور بتام االستشارييلتزم 

   .بعد االنتهاء من المشروع العمل

 علييى الفريييق الثيياني ان يييدخل ضييمن هييذه الدراسيية اييية معلومييات او مخططييات او بيانييات فنييية .9

ميا فيي في اختيار البديل االفضل مين البيدائل المقترحية ب صاحب العمليعتبرها ضرورية لتساعد 

لتقديريية ذلك تقديم بيان مبدئي بالعوائق التي تعترض مسارات هيذه البيدائل ومواقعهيا والكلفية ا

 الزالتها وتوقعات المدة الالزمة لذلك.

تلفيية المقارنيية بييين البييدائل المخ تقييييم اولييي للطريييق القييائم و تقييديم تقرييير فنييي يشييتمل علييى .10

 .األفضلبينها مقارنة بالبدائل وبيان خصائص كل منها والمفاضلة لتحسين مسار الطريق 

 

لخرائط تقديم تقرير عن الدراسات الجيولوجية التي قام بها المكتب لمنطقة المشروع مدعمة با .11

 الجيولوجية والمقاطع العرضية وتقييم الوضع الجيولوجي للطريق.

 

ط على معدالت سقو مشتملةتقديم تقرير عن الدراسات الهيدرولوجية ومنشات تصريف المياه  .12

 وشييدتها لمنطقية المشييروع والقييام بتحديييد فتحييات التصيريف الالزميية ليذلك مييع وصييف األمطيار

 الحماية الالزمة لكل من المسارات. أعمال

 

الحجريية  األقفياصتحديد المنشات التي قد تلزم مثل الجسور والجدران االستنادية المسلحة او  .13

 ,Spillways, Weirs) مائيية مثيلميا شيابه ذليك بميا فيهيا المنشيات ال أوالتربية المسيلحة أو 

Stilling basins etc.. لكل من المسارات ) 
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 ئيسية.الر اإلنشاءتقديم جداول بالكلفة التقديرية للبدائل المحتملة مشتملة على كافة بنود  .14

 

عرضييية القييام بالدراسيات الالزمية للتصييميم وتشيمل كافية النيواحي الفنييية المطلوبية للمقياطع ال .15

 مناسب لبيان اماكن القطع والطمم وكمياتها. والطولية بمقياس

 

 على الفريق الثاني ان يدخل ضمن هذه الدراسية ايية معلوميات او مخططيات يعتبرهيا ضيرورية .16

ي لنتيائج التيفي اختيار البديل االفضل من البدائل المقترحة اخذا باالعتبار ا صاحب العمللتساعد 

لتقيييم الطريق في هذه المرحلة وتقيديم نتيائج يتوصل لها من دراسات الجدوى االقتصادية لهذا ا

 0لهذه الدراسات

 

تقيييديم التوصييييات النهائيييية بخصيييوص البيييديل المفضيييل اسيييتنادا  لنتيييائج وتحالييييل الدراسيييات  .17

 0االقتصادية مع ضرورة مفاضلة هذا البديل مع الطرق الرئيسية الحالية

 

ئيية ة العيداد التصياميم النهاضيروري االستشيارييراهيا  إضيافيةدراسيات  بأييةتقديم التوصيات  .18

 للبديل الموصى به.

 

دراسييات متيوفرة سييواء كانيي  فنييية او اقتصيادية )جييدوى اقتصييادية( مييع  أيييةمراجعية وتييدقيق  .19

ت علييى بعييين االعتبييار جميييع المسييتجدات الفنييية او االجتماعييية او االقتصييادية التييي طييرأ األخييذ

 المنطقة عند التوصية بالبديل االمثل.

 

من  طالعي في حال وجود مناطق اثرية وكذلك عمل تقييم لالثر البيئي الي بديلعمل مسل است .20

لعامية االبدائل المقترحة من خالل اختصاصي في مجيال البيئية وكيذلك التنسييق ميع دائيرة االثيار 

 بخصوص االثار.

 

غ بدراسية ومراجعية نتيائج الدراسية االسيتطالعية واليرد عليهيا ويبلي صاحب العملقوم ي .21

  لييبططيييا  بالموافقيية علييى الدراسيية او بطلييب تعييديلها او اتمامهييا وذلييك اذا المستشييار خ

 . ا  ( يوم15وذلك خالل )صاحب العمل دراسات اقتصادية  

 
 : األوليمرحلة التصميم والتقرير المرحلة الثانية:   

سيية ( يومييا  ميين تيياريخ الموافقيية علييى الدرا40االستشيياري وفييي مييدة اقصيياها  )يقييوم          

( نسييخ ويجييب ان 10بإنهيياء وتسييليم المخططييات والتقرييير األولييى علييى ) تطالعيهاالسيي

 تتضمن مناقشة لالسس التي سيتم االعتمياد عليهيا فيي مرحلية التصيميم النهيائي بحييث

 -تشتمل الدراسة والتقرير األولى فيما تشتمل على ما يلي:

 

ل صاحب العمل ولمسار للمسار الموافق عليه من قبف عام للمشروع وعمل تقييم ـوص  (.1)

ن وتحديييد ومناقشيية خصييائص االسييتقامة االفقييية والعامودييية مييع بييياالطريييق القائمـييـة 

ليى عمواقع التقاطعات المنفصلة على ان تشمل الدراسة في هذه المرحلية تقيديم بيديلين 

ل االقل للتقاطعات الرئيسية بحيث يكيون فصيل حركيات السيير بالجسيور احيد هيذه البيدائ

 ية.ت الرئيسالفة التقديرية لكل بديل والتقاطعات على نفس المنسوب والمنشمفصال الك
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لخص السس التصميم التي ستتبع في التصميم النهائي مثل نصف القطر االدنى والحيد (.    م2)

االعلى للميول الطولية والعرضية وذلك استنادا  الى مواصفات جمعية الطرق االمريكيية 

AASHTO. 

اري بعميييل تقييييييم اقتصييييادي وذليييك باعييييداد التحلييييل االقتصييييادي المبييييدئي ( يقيييوم االستشيييي3)

(Preliminary Economic Analysis Reporting والمتضيييمن حسييياب )

 المؤشييرات االقتصييادية حييول جييدوى انجيياز المشييروع وحسيياب العوائييد )سييلبا  وايجابييا (

ر ( وكلفييية الوقييي  الميييوفVOCالناجمييية عييين التيييوفير فيييي كلفييية تشيييغيل المركبيييات )

ة لمستخدمي الطريق وكذلك كلفية حيواد  الطيرق ، واعيداد التوصييات النهائيية المتعلقي

بجييدوى تنفيييذ المشييروع مقارنيية بالبييدائل المتييوفرة ميين الطييرق القائميية وتكييون هييذه 

 0االعمال مشمولة ضمن كلفة اعمال الدراسات المرورية 

 -الدراسة المرورية وتشتمل على مايلي:(.   4)

 ( وبحييد ادنييىOrigin Destinationالمييرور ومصييدره واتجاهاتييه )راسيية حركيية د أ.

 .لثالثة مواقع

عليى  شيمليتقديم خطة عمل يبين فيها مواقع التعداد المروري واليذي  االستشاريعلى  ب.

ال  ثيايام( لمواقيع ال تقيل عين  7( وميكانيكي )مدة  يومين)مدة  (يدويتصنيفي )تعداد 

  صاحب العملمن قبل وفق برنامج تتم مناقشته واقراره 

تحليال  للدراسية المروريية يتضيمن نتيائج حركية الميرور والتعيداد واي  االستشارييقدم   جـ.

نميو  دراسات ميدانية قام بها شامال  المعلومات االساسية وحجم الميرور الحيالي ونسيبة

السييييير والتوقعييييات المسييييتقبلية اخييييذا باالعتبييييار النييييواحي االجتماعييييية واالقتصييييادية 

 راعية للمنطقة.والز

وذليك  توزين الحموالت المحوريه عليى الطرييق قييد الدراسيه و/او الطيرق المؤدييه اليهيا     0د

اد اليى بعد ان يقوم االستشاري بتقديم خطة عمل يبين فيها مواقع ومدة التوزين باالستن

 0نتائج وتحليالت الدراسة المرورية واخذ موافقة صاحب العمل على الخطة

احتياجات الطريق من التقاطعات على نفس المنسوب والتقاطعات المنفصلة وفي تحديد   هـ.

فنييا   حالة وجود حاجة لهذه التقاطعات ينبغي تقديم بدائل وحلول مختلفة لهيا ودراسيتها

 من قبل االستشاري وبيان خصائص كل منها والتوصية باختيار افضلها.

 ق والتوصييية بمييا يلييزم علييى ضييوء هييذهدراسيية عييدد المسييارب الالزميية وسييعة الطرييي       0و

 الدراسة.

 

 -األعمال المساحية: (.5)

لمسيارات الطيرق الحاليية ( 1000 / 1)اعداد خيرائط كنتوريية رقميية بمقيياس  .أ

 Contourرة الكنتوريية )ــــــيـون الفتـى ان تكيـا عليـالت الموصى بهــوللتعدي

Intervalتي متير عليى ان ( ميائ200ن منطقة عرضيها )ـــوضم ا  واحد ا  ( متر

تكون المعلومات المساحية مرصودة ميدانيا  وباجهزة مساحية متقدمة وال يقبل 

بتكبير المخططات عن المقيياس االصيغر وحسيب المواصيفات اليواردة فيي البنيد 

 0( األعمال المساحية10-رقم )أ

 ( 1/1000 ) اعداد مسقط افقي ومقطيع طيولي للمسيار الموافيق علييه بمقيياس .ب

 للمسقط الرأسيي. وبييان عناصير التصيميم الالزمية (1/100 )قي وللمسقط االف

لييه وكيييذلك مواقيييع المنشييات الرئيسيييية ومنشيييات تصييريف الميييياه والتقاطعيييات 

والتقاطعات على نفس المنسوب وبدائله والمفاضلة بيين )ان وجدت( المنفصلة 

وكيذلك هذه البدائل استنادا  الى اسس التصميم المشار اليها في الفقرات السابقة 

تقديم المسقط االفقي للطريق موقعا  على لوحيات وفهيارس دائيرة االراضيي ميع 

بيان الحدود التقريبية لالستمالك وتقديم نسختين من المقاطع العرضية بمقياس 

ومناسيييب  مبينييا  عليهييا جسييم الطريييق(   1/100)ورأسييي ( 200 /1)افقييي 
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يييول الجانبيييه مييع االرض االرض الطبيعيييه والميييول الجانبيييه ونقيياط التقيياء الم

الطبيعيه والتعلييه االفقييه وكيذلك كمييات القطيع والطميم عليى كيل مقطيع ويقيوم 

الفريييق الثيياني بمتابعيية الحصييول علييى لوحييات االراضييي بالتنسيييق مييع اجهييزة 

الفريييق االول ويتحمييل الفريييق الثيياني اثمييان اللوحييات والفهييارس التييي يحصييل 

 عليها لغايات الدراسة.

ثالثيية امتييار كعييرض اضييافي لكييل جانييب فييي المقيياطع العرضييية  ( م3اضييافة ) .ج

للطيرق وذلييك لمنسييوب اعليى سييطل القاعييدة الترابيية لغايييات تمديييد اي خييدمات 

حالية اومستقبلية باالضافة الى ضرورة وضع عبارات خيدمات ارضيية بمواقيع 

مختارة من الطريق بعد تحديد المسافات بينهما مع وضع شاخصة تبيين مواقيع 

 0لعبارات وبالتنسيق مع صاحب العمل هذه ا

 
 -يلي: الدراسة الهيدرولوجية وتشتمل على ما (.6)

 تحديد مواقع تقاطع المسار مع أي مجرى طبيعي للمياه. . أ

او أي مقيياس  (1/25000)تحديد االحواض الساكبة على خيرائط طبوغرافيية مقيياس  . ب

 اكبر اذا تطلب  طبيعة الموقع ذلك.

 -ميات المياه بالطرق التالية:. يتم حساب كجـ

 (Hydrologic Methodsالطرق الهيدرولوجية ) -1

 ( كم.25ن )ـــ( لالحواض الساكبه لمساحات ال تزيد عRational Methodاعتماد )  (:1-1)

 2(كيم25ن )ــيـ( لالحيواض السياكبة لمسياحات مSub-Integral Methodاعتمياد ) (:1-2)

 .2( كم150وحتى )

الحييواض ( لUnit  Hydrograph) اعتميياد الطييرق االحصييائية مدعميية باسييتعمال(: 1-3)

 .2( كم150ا عن )ــالساكبة والتي تزيد مساحته

للمحطية او  المطيارامنحنيات شدة االمطار: يقوم االستشاري باستحدا  منحنييات شيدة (: 1-4)

 االمطيار للمحطات المعتميدة بالدراسية الهيدرلوجيية، وذليك مين خيالل اسيتعمال قيراءات

يية اضافة اليى تليك القيراءات المسيتعملة بدور الخمسة عشر الماضية العظمى  لالعوام 

 (.3ة رقم ــنشرة مهني ) 1986سلطة المياه لعام 

 
 الطرق الهيدرولوكية: -2

 

لعرضييي يييتم اعتميياد الطييرق الهيدرولوكييية التالييية والتييي تعتمييد علييى مواصييفات المقطييع ا        

ا ذات االحييواض السيياكبة الشاسييعة المسيياحة او التييي ال يتييوافر لهييللوديييان الطبيعييية 

 -احصائيات امطار منتظمة لفترات طويلة:

 (Unsteady Flow Methodثاب  )الطريق الجريان غير  (:2-1)

 (Slope - Area Methodطريق الميل والمساحة ) (:2-2)

 ائي رخر.تقديم المقاطع العرضية عند مواقع العبارات واي منشأ م (:2-3)

  .اراتتقديم الحسابات المائية المعتمدة لتحديد عدد وسعات فتحات العب (:2-4)
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فييي حاليية اعتميياد الجسييور لتصييريف المييياه يييتم تقييديم الحسييابات المائييية لتحديييد طييول (: 2-5)

اه ـيييـوب ميـيييـوارتفيياع الجسييير وسيييرعة الجرييييان القصيييوى اسيييفل الجسييير واعليييى منس

النحير  وأعمياق( Backwate Curveاه )ـنحنيى الخلفيي للميير المـــيـان وتأثيـــالفيض

 واعمال الحماية المضادة . وأماكنهاالمتوقعة 

تقيييديم الحسيييابات الهيدرولوكيييية المفصيييلة والتيييي عليييى اساسيييها ييييتم اعتمييياد ابعييياد :  (2-6)

 (.Scourومواصفات اعمال الحماية ضد النحر )

 -مائي مقترال مثل:منشأ  أليتقديم الحسابات الهيدرولوكية (: 2-7)

(Spillways, Stillign basins, weirs, dykes, Cut-off walls, Ditches, 

 Channels, … etc. ….) 

لجسور والعبيارات ا(م لمواقع 1يتم عمل خرائط كنتورية منفصلة وذات فترة كنتورية ) (:2-8)

عمييال ( األ10-د )أـييـالمهميية والمنشييات المائييية وحسييب المواصييفات الييواردة فييي البن

 0المساحية

 -( :ويشمل ذلك) ةدراسة الترب . (7)

 الدراسة الجيولوجية العامة لمنطقة المشروع من الخرائط الجيولوجية -أ

 المتوفرة واعداد مقطع طولي للمسار الموافق عليه مبينا  عليه وصفا  

ية الحفر االختبار أماكنوطبقات التربة والصخور المتواجدة في  ألنواع

ة ــــلطريق المقترحلترابية القاعدة الحد منسوب والمجسات والى 

(Subgrade مع تحديد اماكن المجسات والحفر االختبارية ومناسيبها )

 استقرار التربة والميول الجانبية في حالتي القطع ودراسة وأعماقها

ا بوضع برنامج المجسات ومراقبة تنفيذه االستشاريوالطمم وبحيث يقوم 

هذه  الالزمة بحيث ال تقل األعماقة وعلى مسافات في مناطق القطع العالي

 الى لطريق المقترحة اوللترابية للقاعدة اعن المنسوب النهائي  األعماق

التربة  أنواع(م في الصخر المتواصل وذلك لتحديد 1عمق ال يقل عن )

 المختلفة الواقعة في منطقة العمل.

يا  لفحصها مخبر أمكنينية حيثما ( للطبقات الطUndisturbedوتؤخذ عينات غير مضطربة )

( او ASTM)  األميركيــةتحديد قوة التحمل وتتبع مواصفات الجمعية  ألغراض

(AASHTOفيما يتعلق باخذ عينات التربة على امتداد خط الطريق وعلى الفري ) ق

 اءإنش ضألغراالثاني تحديد المواقع المحتملة للحصمة والمياه التي يمكن استخدامها 

 أعماقو ألنواعبصورة مبدئية ويتضمن تقرير دراسة التربة سجال  متكامال   المشروع

ها الطبقات كما وجدت لكل جهة او حفرة اختبارية وسجال لجميع الفحوصات ونتائج

حيث  وتسليم مواقع المجسات ميدانيا  للفريق االول ويمكن تاجيل جزء من المجسات

لركائز واقع ااسة وذلك بعد تحديد واعتماد مخالل المرحلة النهائية من الدر إنجازهايتم 

 والركب للجسور.

 

عمل تقييم لطبقات الرصف الحاليية مين حييث حيال سيطحه واسيتواءه وايية  -ب

هبوطات او تشققات وبيان اية عيوب اخرى في االسفل  في سطل الطريق 

الحييالي وكييذلك تقييييم طبقييات الرصييف ميين حيييث السييماكات والمواصييفات 

يية ور المستقبلي وذلك باجراء الفحوصات الحقلية التالوكفاءتها لحجم المر

:- 

بميا ال يقيل  (Pavement Condition Index PCI)اجراء مسل لحالية سيطل الطرييق  -

ميين الطريييق واييية مواقييع ضييرورية اخييرى و مقيياطع طولييية ( كييم 1عيين عينيية واحييدة لكييل )

 0توضل هذه المنشات
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( كيم 2ة بما ال يقل عن عينة واحدة لكيل )اجراء حفر اختبارية واحدة لطبقات الرصف الحالي -

واجراء الفحوصات الالزمة لتحديد مواصفات وطبقيات اإلسيفل  وطبقية االسياس وميا تحي  

 0االساس وطبقة القاعدة الترابية والتربة الطبيعية

 

 األوليى ومؤهيل بالفئية تتم دراسة التربية مين قبيل مكتيب فنيي مخيتص بدراسيات التربية  

راسة دالفريق الثاني الذي يقوم بدورة بتدقيق  الحكومية وبإشرافلدى دائرة العطاءات 

اليى  التربة المقدمة اليه من المكتب الفني المختص ورفعها ميع مالحظاتيه ورأييه الفنيي

 .األولالفريق 

 

 -الدراسة االنشائية :   (8)

 

ع اعتماد جب تحديد أسس التصميم اإلنشائي للجسور والعبارات والجدران االستنادية م( ي8-1)

( لعيييام  AASHTOالمواصيييفات األمريكيييية )مواصيييفات جمعيييية الطيييرق األمريكيييية 

ليييدليل  ( باإلضيييافة%50( وبزييييادة )HS20-44اعتمييياد الحميييل الحيييي ) و (2007)

 .التصميم ضد الزالزل في تصميم كافة اجزاء المنشأ

او خرسيانة  لمنشات التيي قيد تليزم كجيدارن اسيتنادية )دبيو وبياطون ، خرسيانة( تحديد ا8-2)

 .مسلحة اقفاص جابيون او تربة مسلحة( وتقديم المخططات االولية لها

( تحديد المنشات المائية مين عبيارات واعميال الحمايية الالزمية والتيي تحتياج اليى دراسية 8-3)

 .انشائية وتقديم المخططات االولية لها

ودييان( او منشيات دائل الجسور )جسيور تقاطعيات منفصيلة او جسيور ب( تحضير وتقديم 8-4) 

 -مائية كبيرة بحيث تشتمل على ما يلي :

 

عليى مخطيط كنتيوري لكافية البيدائل  (Layout)مقطع عرضيي ومقطيع طيولي ومسيقط افقيي أ. 

 0محددا   عليها االبعاد االولية

 .الكلفة التقديرية لإلنشاء لكل بديل من البدائل المقترحةب.

 .ماقها للبدائل المقترحةاجراء دراسة شاملة لنوعية االساسات وأع ج.

عين  اتــيـلجسيـور التقاطع Vertical Clearanceودي ـــيـيجيب ان ال يقيل االرتفياع العام د.  

 .(م5.5)

 

مين قبييل خبييير بيئييي مخييتص او  والبييديل الموصييى بييهالبيئييي للطرييق  لألثييرعميل تقييييم  (.9)

البيئييي  ثيراأليبيين دراسيية  األوليييوتضيمين قسييم خياص فييي التقريير مكتيب بيئية معتمييد 

مسيوحات  إجيراءيليزم مين اجيراءات احترازيية للمحافظية عليى البيئية وكيذلك  وكلفة ميا

 العامة. اآلثاران وجدت بالتنسيق مع دائرة  لآلثارتفصيلية 

هيذه النقياط وربطهيا  إحداثياتتثبي  نقاط التقاطع بزوايا حديدية والقيام برصد وحساب  . (10)

 ربيع فلسطين وذلك لتسهيل عملية االستمالك.مع شبكة نقاط المثلثات ولنظام ت

 

يية الكلفية ناح ال يجوز استخدام الجسور العمال المياه اال بعد التأكد من انهيا االنسيب مين (.11)

 واساسات التربة وكميات المياه الواجب تصريفها.

 

زمة يقوم الفريق الثاني بتقديم تقرير فني يبين كيفية حساب تصميم طبقات الرصف الال (.12)

ر ليدى لهذا الطريق استنادا  الى دراسة التربة والدراسات المروريية سيواء منهيا المتيوف

عهييا التييي اتب األسييسالفريييق االول او الييذي يييتم تحقيقيية ميين قبييل الفريييق الثيياني وتقييديم 

 وتوصياته بذلك.
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فتهييا الرئيسييية وكمياتهييا وتقييدير كل اإلنشيياءجييدول كميييات تقريبييي مبينييا  لبنييود  إعييداد (.13)

 التقريبية للمسار الموافق عليه. اإلنشاءوحساب كلفة 

للطرييق وحيرم االسيتمالك المقتيرال او  األوليييقوم الفرييق الثياني بتوقييع خيط المسيار   (.14)

بشيكل رقميي  األراضييحدود التنظيم ان وجيد عليى نسيخة مين لوحيات وفهيارس دائيرة 

التييي يميير فيهييا ويقييدم  األراضيييبواسييطة الكمبيييوتر لمعرفيية وضييع الطريييق ميين قطييع 

الفرييق الثيياني هييذه المخططييات وديسييكات الكمبييوتر لصيياحب العمييل الييذي يقييوم بييدورة 

بالتنسييييق ميييع الجهيييات ذات العالقييية بمناقشييية وضيييع المسيييار وتزوييييد الفرييييق الثييياني 

لتيي النسخ )مخططيات وفيايالت رقميية( ا أثمانبمالحظاته عليه. ويتحمل الفريق الثاني 

 .ألراضياستدفع لدائرة 

 

كتابييا   االستشاريوسيبلغ  االستشاريبمراجعة الدراسة والرد على  صاحب العملقوم ي (.15)

لحيق فيي الم فيي الفتيرة الميذكورة إتمامهيابالموافقة على الدراسية او بطليب تعيديلها او 

 .أ (  /1رقم )

 – الثالثةرابعا  : المرحلة 

 -:النهائي مرحلة التصميم النهائي ووثائق العطاء والتقرير 

   

راسية ( مين تياريخ الموافقية عليى الدأ /1وحسب المدة المحددة بالملحق رقيم ) االستشارييقوم 

سيخ ( ن10ف مين )ــيـوالتيي تتأل لصياحب العميلاالولية بتقديم مسودة الدراسة النهائيية 

الي مع التاكيد عليى تعميييـم معيمن المخططات النهائية ونسختان من المقاطع العرضية 

والوارد  23/12/2001تاريخ  63/1/20282االشغال العامة واالسكـــان رقم )وزير 

( م ثالثيية امتييار 3( ميين هييذه االتفاقييية بخصييوص اضييافة )41نصيية فييي الصييفحة رقييم )

كعييرض اضييافي لكييل جانييب فييي المقيياطع العرضييية للطييرق وذلييك لمنسييوب اعلييى سييطل 

ة وضع لية باالضافة الى ضرورالقاعدة الترابية لغايات تمديد اي خدمات حالية اومستقب

عبيارات خيدمات ارضيية بمواقيع مختيارة ميين الطرييق بعيد تحدييد المسيافات بينهميا مييع 

وحساب الكمييات وضع شاخصة تبين مواقع هذه العبارات وبالتنسيق مع صاحب العمل 

للطريييق النهييائي  ( نسييخ ميين التقرييير10( نسييخ ميين وثييائق العطيياء و)10المفصييلة و )

ة عليى كتابيا  بالموافقي االستشاريبمراجعتها وتدقيقها والرد على  مل ويقوم صاحب الع

 أ( /1)  في الملحق رقيمالدراسة او بطلب تعديلها او اتمامها وذلك خالل المدة المذكورة 

ي تتالف مرحلة مسودة الدراسة النهائية من المخططات ووثائق العطياء مفصيلة كميا يلي

:- 

 

 -المخططات : )أ( 

 -طات النهائية وتشمل مايلي:المخط  (:1-أ)

 لوحة عنوان . 1

 (KEY MAPلوحة تبين موقع الطريق على مخطط طبوغرافي ) . 2

 0فهارس للوحات االراضي وفايالت كمبيوتر رقمية لهذه الفهارس المار منها الطريق . 3

 لوحة للرموز . 4

المحطيات التيي لوحة او اكثر للمقياطع العرضيية النموذجيية المسيتعملة فيي المشيروع و . 5

 ينطبق عليها كل مقطع نموذجي.

بشيكل مفصيل لكافية منحنيى ( Superelevationلوحة تبيين توزييع التعليية الجانبيية ) . 6

 .الطريق مبينا   علبة المخططات التي تتغير فيها الميول 
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 -: . لوحة او اكثر تتضمن7

 الخرسيانهارتفياع( وكمييات  جدول لمواقع الجدران واطوالها وارتفاعاتها )اعلى وادنيى (:7-1)

 والحديد لكل منها.

ها ومنسوب الميدخل جدول لمواقع منشات تصريف المياه تبين انواعها واحجامها وميل(: 7-2)

ومنسوب المخرج والطول من منتصف الطريق للمخرج والطيول مين منتصيف الطرييق 

( Skewوالحدييييد وزاويييية مييييل العبيييارة ) الخرسيييانهللميييدخل والطيييول الكليييي وكمييييات 

 واية معلومات اخرى. ومقاطع طوليه توضل هذه المنشات والسرعة وكمية التصريف

 جدول باشارات المرور يبين انواعها ومواقعها.(: 7-3)

 جدول بالحواجز الواقية يبين مواقعها واطوالها وانواعها.(: 7-4)

 ياتها.اثواحد  جدول بنقاط التقاطع االفقية يبين عناصر المنحنيات جميعها (:7-5)

 ( يبين ارتفاعاتها.B.Mجدول بنقاط االرتكاز )(: 7-6)

 ( ..Gabion, RipRap .... etcاية جداول اخرى )(: 7-7)

 

( ويكيون مقيياس الرسيم لهيذه Plan & Profileمخططات المسقط االفقيي والرأسيي ) .8

وتبيين هيذه  ( 100/  1 ) للمسقط االفقيي وللمسيقط الرأسيي (1/1000) ات ــالمخطط

 خططات مايلي:الم

 المسار االفقي للطريق. (:8-1)

 ... P.I’s, PT’s, PC’s. TSمعلوميات المنحنييات وعناصيرها بميا فيهيا احيداثيات ) (:8-2)

etcــ( ومق( دارSuperelevation( و )Length of runoff.) 

عات على مستويات اطراف المسارب واالكتاف والتقاطعات على نفس المستوى والتقاط(: 8-3)

 تلفة وكذلك حرم الطريق والطرق الفرعية مع ذكر الجهة المؤدية اليها.مخ

يوافيق عليهيا الفرييق  خطوط الكنتور وشبكة احداثيات لممير الطرييق وبفتيرة كنتوريية(:  8-4)

 االول.

 مواقع الجدران والمنشات المائية والحواجز الواقية ... الخ. (:8-5)

ية وعناصييرها يعييية مييع بيييان المنحنيييات الرأسييالمسييقط الرأسييي للطريييق ولييالرض الطب(:8-6)

 ( والمناسيب وترسم االرض الطبيعية بخط متقطع.Gradesوالميول )

 ( ونقاط الربط ومعلومات الربط.B.Mنقاط االرتكاز )(:8-7)

 جدول يبين نسبة الميول الطولية واطوالها.(: 8-8)

ائيق والخيدمات عليها العو مبينا   Plan & Profileنسخة شفافة )سيبيا( من مخططات (:8-9)

مناسيبة الظاهرة والمخفية المطلوب ازالتها أو إزاحتهيا واألمياكن المقترحية والمواقيع ال

القية بتحدييد هيذه المواقيع ميع الجهيات المعنيية ذات الع االستشياريلنقلها على أن يقوم 

 وكذلك اعداد جداول كميات مفصلة ومنفصلة لنقل وازالة هذه العوائق.

لتقاطعات على نفس المنسوب مبينا  عليها المناسيب الالزمية لالنشياء لفصيلية لوحات ت . 9

 والتعلية االفقية.

لوحييات تفصيييلية لالشييارات الضييوئية فييي حاليية ضييرورة اسييتعمال االشييارات الضييوئية  . 10

 لتنظيم حركة السير.

يييرة لوحييات تفصيييلية للجسييور وللتقاطعييات المنفصييلة وجسييور الوديييان والمنشييات الكب . 11

 موضحا  عليها خطوط الكنتور. 500:1بمقياس رسم 

 لوحة تبين التقاطع المنفصل موضحا  عليها خطوط الكنتور وبمقياس رسم مناسب. . 12

 لوحة او اكثر تبين التفاصيل االنشائية للجدران االستنادية. . 13

 لوحة او اكثر تبين التفاصيل االنشائية للعبارات االنبوبية. . 14

 ة او اكثر تبين التفاصيل االنشائية للعبارات الصندوقية.لوح . 15

 لوحة او اكثر تبين التفاصيل االنشائية للحواجز الواقية. . 16

 لوحة اواكثر تبين التفاصيل االنشائية لالشارات المرورية. . 17
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 لوحة او اكثر تبين تفاصيل دهان الطرق. . 18

 لوحات تفصيلية للجسور. . 19

ئييرة االراضييي والمسيياحة )نسييخه شييفافه وديسييك كمبيييوتر عيين اللوحيية مخططييات دا . 20

الطمم االصلية المرقمة ( تبين مسار الطريق وحرم االستمالك ونهايات الميول )القطع و

 ( باللون االحمر.

 .1000:1مخططات العوائق والخدمات بمقياس  . 21

 او صاحب العمل ضرورية. االستشارياية لوحات اضافية يراها  . 22

 ( ال يقبل باية لوحة غير قياسية.A1جميع اللوحات يجب ان تكون قياس ) . 23

 ال يقبل باي شكل الكتابة بخط اليد على اية لوحة. . 24

يجب اسيتعمال ورق جييد العميال الرسيم ميع اخيذ الموافقية الخطيية مسيبقا  عليى نوعيية  . 25

 الورق.

 
اس ــيـبمقي( متيرا  عليى طيول الطرييق 25)ولكل  ( نسخ من المقاطع العرضية 3تقديم )  (:2-أ)

 بحيث تغطيي عرضيا  كافييا  العميال التنفييذ وعليى(  1/100)ي ــورأس (1/100)ي ـافق

كامل عرض الحرم المستملك بحييث يبيين منسيوب االرض الطبيعيية ومنسيوب الطرييق 

ع مييالمصييممة والميييول الجانبييية و الحمايييات الالزميية ونقيياط التقيياء الميييول الجانبييية 

( كييل A3الرض الطبيعييية مسييافة وارتفيياع. وتكييون المقيياطع العرضييية مرسييمة علييى )ا

مقطع على ورقة منفصيلة ويكتيب ارتفياع وبعيد كيل نقطية عين منتصيف الطرييق وتمييز 

االرض الطبيعيييية بخيييط متقطيييع والتصيييميم بخيييط متصيييل وباالضيييافة ليييذلك ييييتم كتابييية 

، ميم النهيائي، كميية القطيعالمعلومات التاليية: اسيم المشيروع، المحطية، منسيوب التصي

كمييية الطمييم، وتوقيييع المستشييار علييى كييل مقطييع، الميييل العرضييي للطريييق )االيميين ، 

سيخه نااليسر( والميل العرضي لالكتاف )االيمن ، االيسر( ويقوم المستشار بتجلييد كيل 

ط على حدى ويتم رسم المقاطع من معلومات مساحية ميدانية وال يقبل رسمها من خرائ

( وييتم تجلييد النسيخة االصيلية A3ية وترسم المقاطع على ورق شفاف حجم )طبوغراف

 والنسخ المطلوبة وتقديمها للفريق االول.

 -تشتمل مخططات الجسور على مايلي: (: 3-أ)

اسييس التصييميم والحمييوالت وانييواع الحديييد والخرسييانة واييية مالحظييات ضييرورية كمييا  . 1

ممتيدة  (1/500 ) ع الجسيور بمقيياس رقيمتشتمــل علــــى مخططات طبوغرافية لمواق

 ( متر من كل جانب من جوانب خط الوسط.100)

كافيية التفاصيييل الفنييية الضييرورية باالضييافة الييى جييداول عييدد واطييوال وكميييات حديييد  . 2

 التسليل لكافة اجزاء المنشأ.

 طرق االنشاء بما يتناسب مع طبيعة المنشأ والموقع. . 3

 

 

بنيياء علييى رات الصييندوقية الخرسييانية المسييلحة والعبييارات االنبوبييية يييتم تصييميم العبييا  (:4-أ)

 تقديم نسخه من الحسابات االنشائية لها. معمعتمدة القياسية المواصفات ال

 

يجييب ان تشييتمل مخططييات العبييارات علييى تفاصيييل كامليية بمييا فييي ذلييك الموقييع وزاوييية  (:5-أ)

 زمية واتجياه الجرييان ومناسييبالميل ومنسوب المدخل والمخيرج واعميال الحمايية الال

خيييط الجرييييان الحيييالي وطيييول العبيييارة لكيييل جانيييب مييين جيييانبي خيييط الوسيييط كميييا تبيييين 

المخططات حدود حرم الطريق واية عوائق فيي المجيرى وتوضيع بنيود منفصيلة الزالية 

 هذه العوائق في جداول الكميات.
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اط المثلثيييية حيييداثيات النقيييالنهائيييية لنقييياط التقييياطع بعيييد تصيييميمها با اإلحيييداثياتتيييربط  (:6-أ)

 المتواجدة في المنقطة وتكون االحيداثيات حسيب نظيام تربييع فلسيطين وشيبكة التسيويه

 الدقيقه المعتمده من قبل المركز الجغرافي.

 

الفريق الثاني ان يقوم بدراسة وتصيميم التحاوييل الالزمية ومراحيل تنفييذها خيالل  على (:7-أ)

ن هيذه فترة تنفيذ المشروع مع بييا أثناءكة المرور حر إعاقةوذلك لتجنب  اإلنشاءفترة 

 0ووثائق العطاء التحاويل على المخططات

 

ى المخططيات يقوم الفريق الثاني بتصميم اشارات الطرق واعمال الدهان وبييان ذليك علي (:8-أ)

 وفي جداول الكميات.

 

سيم يياس رترسم التقاطعيات المنفصيلة وعليى نفيس المنسيوب عليى لوحيات منفصيلة بمق (:9-أ)

حيث مبينا  عليها كافة التفاصيل التصميمية والطرق الفرعية وطرق االقتراب ب 500:1

 توضل حركة السير وطريقة تنظيمها عند كل تقاطع.

 

 : االعمال المساحية(:  10-أ)

رس مفتوال او مغلق بمحاذاة الطرييق وبشيكل ميوازي للطرييق خيارج يتوزيع نقاط تراف . 1

 -واصفات التالية:حدود االنشاء وحسب الم

 

 ( متر.500المسافة بين النقاط ال تزيد عن )   (:1-1)

اطق الترابية سم )عمق( في المن50× سم 30× سم 30تصب النقاط بمكعب خرساني  (: 1-2)

 وبمسمار صلب ظاهر في المناطق الصخرية الثابتة.

 يجب ان تكون الرؤيه متبادلة بين كل نقطتين.(: 1-3)

 

   ةــــييـة الحديثـمساحيييزة الـييـة االجهـييـد احييداثيات نقيياط الترافيييرس امييا بواسطيييتم تحدييي  (:1-4)

(TOTAL STATION او بواسطة قياس الزوايا والمسافات وحسياب االحيداثيات )

 -يلي: ، وفي كلتا الحالتين يجب ان ال يزيد خطأ االغالق كما

 عدد الزوايا - n حيث   n   ً10  في الزوايا   -

 fs   =1/10000فات عن    في المسا   -

            S   

 حيث:     

 fs -الخطأ في المسافة     

 s -طول المضلع          

 

       2+ f    y 2fs =            f   x 
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المتبيع  اإلحيداثياتوالمسياحة )حسيب نظيام  األراضييربط النقياط بشيبكة مثلثيات دائيرة  (:1-5)

 لديهم( 

 اإلحداثياتمعروفة  على نقطتين واإلغالق اإلحداثياتمن نقطتين معروفة يتم االنطالق  (:1-6)

 مغلق. أورس مفتوال يبشكل تراف

( وييتم تحدييد ارتفاعاتهيا B.MSيتم اعتماد النقاط المحددة في البند )أ( كنقياط ارتكياز ) . 2

 (سيم للكيليو متير الواحيد وبواسيطة جهياز ليفيل يحقيق الدقية المطلوبيه بحييث ال1بدقة )

( 1ن )عييد الفرق بين االرتفاع من االتجاه االمامي واالتجاه العكسي فيي الكلييو متير يز

 سم.

 :تثبي  المسار  .3
ة ـييـن الخرسانـييـمب ـييـيات بمكعـ( وبداييية ونهاييية المنحنييPISتم صييب نقيياط التقيياطع )ييي  (:3-1)

سييم ) عميق ( فيي المنيياطق الترابيية وفيي المنيياطق الصيخرية يييتم 50×سيم30×سيم30

 النقاط بواسطة مسامير صلبه ظاهره.تثبي  

ا  ــيـافيرس المحيددة سابق( انطالقيا  مين نقياط الترPISنقاط التقاطع ) إحداثياتيتم تحديد  (:3-2)

 .اإلغالقوالمساحة بعد توزيع خطأ  األراضيدائرة  بإحداثيات( والمربوطة 1-10-)أ

( متير 25او ) تيرم( 20) يتم تثبي  نقاط خط الوسيط )المحطيات( بعالميات مؤقتية لكيل (: 3-3)

 0حسب طلب صاحب العمل

 :دورــالكاري  .4
 صيياحب العمييلمتيير وحسييب طبيعيية االرض وطلييب  200-100يييتم تعيييين كاريييدور بعييرض ميين 

بحييث ييتم تحدييد احيداثيات مجموعية مين النقياط لغاييات عميل المخطيط الكنتيوري وييتم 

 -رصدها كالتالي:

ات ـحداثيييبيياي طريقيية تمكيين الحصييول علييى اال ترصييد بواسييطة االجهييزة المسيياحية   (:4-1)

 (.XYZ)   ةــــالثالث

حيييث تكييون الفتييرة  المسييافة الرأسييية بييين النقيياط ال تتجيياوز )نصييف الفتييره الكنتوريييه( (:4-2)

 الكنتورية نصف متر للمناطق السهلية ومتر لغيرها.

نحيدرات والكسيرات لميتم تحديد النقياط بشيكل مكثيف فيي المنياطق الممييزة كاالودييه وا(: 4-3)

 والقمم ومواقع الجسور والعبارات وغيرها.

 إحيداثياتدييد ( كأسياس لتح1-10-في البند )أ المحددةيتم االنطالق من نقاط الترافرس (: 4-4)

 نقاط الكاريدور.

وغرافي بيمل المخطيط الطعفي الكمبيوتر لغايات  إدخالهاتعتمد النقاط السالفة الذكر بعد  (:4-5)

 العرضية. وعمل المقاطع

و هاتف وغيرها ارفع كافة العوائق من منشات وابنية واسيجه وخطوط قوى كهربائية  (:4-6)

 ضمن الكاريدور.

 حدود التنظيم واالستمالك ان وجدت. (:4-7)

 غيرهاوالتدقيق  ألغراضضرورية  صاحب العمل يراهااية معلومات اضافيه (: 4-8)

 

 -يحوي المعلومات التالية:بتقرير مفصل  صاحب العمليتم تزويد  . 5

 س ونقاط الربط على مخطط توضيحي.يرمواقع نقاط التراف(:  5-1)

وكيفييية  وأرقامهيياها والمسيياحة( واحييداثيات األراضييينقيياط الييربط )نقيياط مثلثييات دائييرة (: 5-2)

 ة الربط.ــــعملي

 النقاط. إحداثياتتحديد  وأسلوبطريقة  (:5-3)

 او الزوايا. لإلحداثياتعه سواء وكيفية توزي اإلغالقخطأ  (:5-4)

( بييين hفيياع )( وقائميية بفييروق االرتB.Mتحديييد ارتفاعييات نقيياط االرتكيياز ) أسييلوب (:5-5)

 والعكسي لكل نقطتين . األمامياالتجاهين 
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 واألجهييزة( 4-10-بييالمخطط الكنتييوري بنييد )أ الخاصييةتحديييد النقيياط  وأسييلوبطريقيية (:5-6)

 في المعالجة. المستخدمةامج الكمبيوتر المساحية المستخدمة في ذلك وبر

 

بنسييخه ميين المعلومييات المسيياحية المرصييودة علييى ديسييكات  صيياحب العمييليييتم تزويييد  . 6

 حسابية حول كيفية ربط المشروع مع شبكة المثلثات. ومذكرةكمبيوتر 

 

صياحب المساحية من قبل  األعمالالمساحية : يتم التدقيق على  األعمالاستالم وتدقيق  .7

جيراء بعد الحصول على التقرير المفصل عن كيفيية ا مناسبةبالطريقة التي تراها  لعملا

 .أعاله( 5االعمال المساحية ميدانيا  والوارد في البند )

 

دائيرة  بتوقييع خيط وسيط الطرييق وحيدود االسيتمالك عليى مخططيات االستشيارييقوم  (:11-أ)

 0كمبيوتراالراضي بشكل دقيق على اللوحات الرقمية بواسطة ال

وبالطييات  نسييختين ميين الحسييابات االنشييائية لكافيية اجييزاء المنشييأ االستشييارييقييدم  (:12-أ)

 وفتحات التمدد ..الخ. Bearing Padsاالقتراب والمخدات 

 نسختين من الحسابات الهيدرولوجية والهيدروليكية. االستشارييقدم  (:13-أ)

 لطبقات الرصف. شائياإلننسختين من الحسابات  االستشارييقدم  (:14-أ)

مال  الجيداول ثالثة نسخ مين حسياب الكمييات لجمييع بنيود العطياء شيا االستشارييقدم  (:15-أ) 

 التفصيلية والخالصات.

ة التقديرية والميدة المخططات والتكلف قائمة بالعوائق بعد تثبيتها على االستشارييقدم  (:16-أ)

 او استبدالها. إلزالتهاالالزمة 

اضيي ان يقوم بتثبي  حدود حرم الطرق المصممة على مخططات االر الستشارياعلى  (:17-)أ

وحساب المساحات المنوي استمالكها مين كيل قطعية وبييان المسياحة الكليية لكيل قطعية 

عليى والمساحة المستملكة والمساحة الزائدة عن الربع القانوني واعداد جيداول بيذلك و

حب اسيتحقاق ييتم ارفياق نسيخة شيفافة ان يتم حصر االضرار الناتجة عن ذلك لكيل صيا

مين مخططييات االراضييي بمخططييات الطريييق وديسييك كمبيييوتر يحتييوي علييى المعلومييات 

 0الرقمية الواردة من دائرة األراضي والمساحة

 -بثال  نسخ عما يلي: صاحب العمليتم تزويد  (:18-أ)

 تفاصيل وخالصة حساب كميات القطع والردم. . 1

 طبقات الرصف. تفاصيل وخالصة حساب . 2

 .أنواعهاوالخرسانة بجميع  الحديدالعمال  اإلنشائيةتفاصيل الحسابات  

ي تفاصيل تقييم طبقات الرصف الحالية وجداول الفحوصات لطبقات الرصف الحاليية التي 

 0تم اجراؤها

 -لي:للمشروع لتشمل ماي اإلنشائيةتقديم تقديرات الكلفة  االستشاريعلى  (:19-أ)

 المشروع. بإنشاءالمشروع شاملة كافة البنود المتعلقة  إلنشاءديرية الكلفة التق . 1

 والممتلكات . لألراضيالكلفة التقديرية للتعويضات الناتجة عن االستمالك  . 2

 العوائق. إلزالةالكلفة التقديرية  . 3

لك االحترازيية القائمية عين تقيييم األثير البيئيي وكيذ لإلجيراءاتالكلفة التقديرية الالزمية  .4

 .اآلثارللمحافظة على  مما يلزة ــكلف
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  مرحلة المخططات ووثائق العطاء النهائيةالمرحلة الرابعة : 

سخ النهائية وطباعة الن في المرحلة الثالثة باجراء التعديالت المطلوبة االستشاريويقوم         

حب صياخ رد ( يوما مين تياري20وتسليمهـا بالعدد المطلوب باالتفاقية في مدة اقصاها )

صيلة وتتألف مرحلة الدراسة النهائية من المخططات ووثائق العطياء ومف الكتابي العمل

 -كما يلي :

 وثائق العطاء أ( )

ل لمسيتوى المقبيوبان نسيخه مين وثيائق العطياء معيدة ي( عشر20يقوم الفريق الثاني بتحضير )

لمشروع اناقصة النشاء ن المشاركة في المــدوليا  لتمكين الشركات المحلية والعالمية م

 -يلي: ر ماـــوتشمل وثائق العطاء على سبيل المثال ال الحص

 الشروط العامة والخاصة للعطاء. (:1–) أ

 المواصفات الفنية الخاصة.  (: 2–)أ

 جداول الكميات.  (:3-)أ

 المخططات . (:4-)أ

لمجلدة والنسخة ا (Full Scale)بالمخططات االصلية الشفافة  صاحب العمليتم تزويد   (ب)

 الشفافة من المقاطع العرضية المجلدة باالضافة للنسخ المذكورة سابقا .

 التقرير النهائي:  ج()

( خمييس عشييرة نسييخه ميين التقرييير النهييائي ويجييب ان 15) لصيياحب العمييليقييدم الفريييق الثيياني 

 -على مايلي: يحتويهيحتوي التقرير النهائي فيما 

 وصف كامل للمشروع. (:1-)ج

و الحسييابات التفصيييلية التييي تييم  للدراسيية الهيدرولوجييية األساسيييةخالصيية للتفاصيييل  (:2-)ج

 .اعتمادهافي الدراسة

 لدراسة التربة والدراسة الجيولوجية. األساسيةخالصة للتفاصيل  (:3-)ج

 التنفيذ. أثناءالتحاويل الالزمة وطريقة معالجة تنظيم السير  (:4-)ج

 مواقعها والواجب ازالتها.قائمة بجميع العوائق و (:5-)ج

فييي حسيياب  الحسييابات التييي تبييين طريقيية حسيياب قييوة تحمييل التربيية التييي تييم اعتمادهييا  (:6-)ج

 اساسات الجسور والمنشات.

لجسيييور والميييواد للمنشيييات الخرسيييانية وا اإلنشيييائيةالحسيييابات التفصييييلية للدراسييية    (:7-)ج

 المستعملة وطبقات الرصف.

 رة لكل جزء من المشروع.حساب الكلفة المقد (:8-)ج

 حساب كميات القطع والردم لكل محطة وبشكل تراكمي. (:9-)ج

 ( :الحسابات الكهربائية التفصيلية للجسور واالنفاق في حال الطلب.10-)ج

رة مين االحترازية الالزمة والضيرورية للمحافظية عليى البيئية والمقيد باألعمالقائمة (:11–)ج 

 .اآلثاربيئة وكذلك مايلزم للمحافظة على قبل خبراء مختصين في مجال ال

( CDنسييختين كيياملتين علييى اقييراص ليييـزر ))الفريييق الثيياني( تقييديم  االستشيياريعلييى  . (د)

تحتييوي علييى جميييع الشييروط التعاقدييية والمواصييفات والمخططييات وجييداول الكميييات 

نييييواع واسييييماء البرمجيييييات ومخططييييات األراضييييي واألعمييييال المسيييياحية موضييييحا  أ

 .مةالمستخد
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 (3ملحق االتفاقيه رقم )

 نموذج كفالة حسن االداء 

 الى السادة :

 

 .........…………….يسرنا اعالمكم بأن مصرفنا.........................................

 

 االستشاريقد كفل بكفالة مالية ، 

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

بخصوص العطاء رقم 

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

 كفرنجة/وادي الطواحينبدراسة طريق المتعلق 
......................................................…………..................……… 

دينار ………………………….......……………..(  ……………بمبلغ : )  

 اردني .

صييميم وذليك مقابيل كفالية حسين االداء لضيمان التيزام األستشياري بتقيديم الخيدمات الهندسيية للت

 ووفقا لشروط االتفاقية الخاصة بالعطاء اعاله .

 

و أي شيرط اواننا نتعهد ان ندفع لكم المبلغ المذكور لدى اول طلب من قيبلكم بيال انيذار او تحفيظ 

 ظر عن أي معارضة من جانب األستشاري .رخر، وبغض الن

 

ة مين ميد %25وتبقى هذه الكفالة سارية المفعيول مين تياريخ اصيدارها ولميدة تزييد نسيبتها ب 

  -بدئيا" :االتفاقية او بعد انقضاء ثالثة اشهر من انتهاء مدة االتفاقية ايهما اكثر وتحدد  م

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

 

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

 توقيع الكفيل/مصرف : ...........................

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

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

 .........التـــــــاريخ : ..................
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 ( 4ملحق رقم )
 خططات وجميع وثائق العطاء االخرىخالصة بدالت أتعاب إعداد التصاميم والم

  كفرنجة/وادي الطواحينلطريق 
 
 

 المبلغ اإلجمالي بالدينار سعر الوحدة  الكمية الوحدة وصف العمل الرقم

 دينار فلس دينار فلس

ع المسييييياحي أعميييييال المسييييياحة بميييييا فييييييه الرفييييي  .1

 والمساحة التفصيلية للطرق 

     6.5 كم

أعمييال التصيياميم والمخططييات وجييداول الكميييات   .2

  ثانويووثائق العطاء لطريق 

     6.5 كم

أعمااااااي ت رياااااات لترباااااة المو اااااع ح ااااا    .3

الف وصااات واالعمااات التااه ي اادد ا ال ااود 

االردنه كما ورد فاه كاود اطاتطالل المو اع 

 ى المبيعاتشامال للضريبه العامه عل

 اآلبار ال بريه -أ

)احتياقه تقياايم قبقااات الرصاا  -ب

) 

 

 اختباريهحفر .1

دراطااااااااااة التيااااااااااققات للطريااااااااااق .2

 (PCIالقائم)
 

 

 

 

 

 

 م.ط

 

 

 عدد

 عدد

 

 

 

 

 

180 

 

 

5 

6 

    

 

 

 

 

 

 

حفيييير اختباريييييه للتأكييييد والكشييييف علييييى خطييييوط   .4

 الخدمات على عمق ال يقل عن مترين )احتياطي(

     3 عدد

ضييييريبة المبيعات)ينقييييل الييييى  المجمييييوع شييييامال  .5

 الخالصة(

  

 30000     بالمقطوع (الدراسات الجيوتقنية )احتياطي  .6

بييدالت أتعيياب تغطييية الدراسييات البيئيييه والتراثيييه   .7

 للمشروع

 )احتياطي(

 10000     بالمقطوع

 40000  قيمة المبالغ االحتياطية )ينقل الى الخالصة(  .8

 المفوض بالتوقيع: ______________ الوظيفة : __________ _______اسم االستشاري : _________
 

 كس : ___________ ص,ب ________تلفون : ____________ فا العنوان : ______________

 اريخاتم وتوقيع االستش                                                           

 

 

 الضريبة العامة للمبيعات مالحظة : األسعار أعاله يجب أن تكون شاملة
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 الخالصه
 

 المبلغ البند الرقم

  4ملحق رقم -5 1

)المبالغ 4لحق رقم م -8 2

 االحتياطية(

40000 

مجموع قيمة العطاء شامال  3

 المبالغ االحتياطيه
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 العطاءات الحكومية المحالة   -(    1جدول رقم ) 
ا كما هو مبين لمكاتب والشركات الهندسية واالستشارية المشاركة بهذا العطاء تعبئة حجم التزام المكتب أو الشركة عن العطاءات الحكومية المحالة عليهيطلب من جميع ا

 أدناه :
تاريخ إنجاز 
 العمل المتوقع

مدة 
العطاء 
 األصلية

 
تاريخ 
 المباشرة

 
 أسم صاحب العمل

  رن بة حجم االلتزام ال اله بالدينا
 رقم وأسم العطاء

 
نسبة اإلنجاز 
 لتاريخه

 تصميم إشراف كليهما

          

          

          

          

          

          

          

 مالحظات:

 كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضا  للرفض              ¦

 بالكامل مسئوليتهاأعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل  أشهد أن المعلومات المبينة

  إذا كان النموذج ال يكفي ، يمكن إرفاق صورة عنه .   ¦

 إسم المفوض بالتوقيع :

 التوقيــــع والخاتم :
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 الوضع المؤسسي   -(    2جدول رقم ) 
النموذج المبين أدناه والمتعلق بالوضع المؤسسي مع بيان أسماء الشركاء الذين  يطلب من جميع المكاتب والشركات الهندسية واالستشارية المشاركة بهذا العطاء تعبئة 

 التحقوا أو تركوا الشركة أو المكتب 

تاريخ 

 االلتحاق

أسماء الشركاء الذين التحقوا 

 بالشركة أو بالمكتب

أسماء الشركاء الذين تركوا الشركة  تاريخ الترك أسباب الترك

 أو المكتب

يخ آخر أطماء اليركاء بتار

 تعديل
       

 مسلسل

       

       

       

       

       

       

       

       

 -مالحظات :

 اشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل مسؤوليتها بالكامل        ترفق شهادات السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للشركاء الجدد . 

التوقيع  يا  .اء الشركاء حالوبأسم   :         ة المهندسين ووزارة الصناعة والتجارة بأسماء الشركاء عند التأهيل       أسم المفوض بالتوقيعترفق شهادة من نقاب  

 والخاتم :

 كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضا  للرفض .  
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 رؤساء االختصاص ومساعديهم   -(    3جدول رقم ) 
ومساعديهم الحاليـين والذين  يطلب من جميع المكاتب والشركات الهندسية واالستشارية المشاركة بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناه والمتعلق  برؤساء االختصاص

 تركوا العمل وبيان التعديالت التي جرت عليهم منذ رخر تأهيل خاص بكل منهم
تاريخ الترك  أسباب الترك

أي  إذا تغير

 منهما

أسم رئيس االختصاص 

 والمساعد

 بتاريخ رخر تعديل

تاريخ 

 االلتحاق

أسم رئيس االختصاص 

 والمساعد الحالي

 مسلسل االختصاص

     
  

       
       

       
       

       
       
       
       
       
       

       

       

       

       
       
       

 -الحظات :م
 ترفق شهادة من نقابة المهندسين باالختصاصات وأسماء المهندسين  رفق شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للكوادر الجديدة بعد رخر تأهيل.ت  -1

  أشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل مسؤوليتها بالكامل 
 أسم المفوض بالتوقيع

 التوقيـع والخاتــم  :           هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضا  للرفض .كل من ال يعبئ   -3
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 ( إقرار متعلق بالدفعات األخرى5* ملحق)
أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في 

…………………………………………………………………………أدناه

……… 

نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه 

……………….……………….……………………...………………… 

ع(مين الشيروط الخاصية  التفاقيية الخيدمات  -22أننا قد اطلعنيا عليى ميا ورد تحي  الميادة رقيم )

، وعمال  بأحكام هذه المادة نرفق إقيرارا  موقعيا  مين قبلنيا  حسيب األصيول نقير فييه 1الهندسية ع

المباشيرة بجميع العميوالت أو أتعياب االستشيارات أو أتعياب اليوكالء أو غيرهيا المباشيرة وغيير 

وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفعها أو االتفاق عليى دفعهيا إليى  " اآلخيرين" ونرفيق طييا  

وصفا  مفصال  لهذه الدفعات األخرى ولمن دفع  وسببها سيواء  تيم دفعهيا أو كاني  سيتدفع بشيكل 

يابة  عينهم أو ن الباطن أو نـمباشر أو غير مباشر من قبلنا أو نيابة  عنا أو من قبل استشاريينا م

أي من موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العيروض الخاصية 

بتنفييييذ هيييذا العقيييد أو عمليييية المناقصييية / الميييزاودة نفسيييها أو اإلحالييية عليييى االستشييياري أو 

 المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعال .
تصريحا  خطيا  إلى الفريق األول عليى الفيور عين وجيود أي دفعيات بميا فيي كما ونتعهد بأن نقدم 

ذلك على سيبيل المثيال وصيفا  مفصيال  لسيبب هيذه اليدفعات وذليك بتياريخ قيامنيا باليدفع أو تياريخ 
إلزامنا بالدفع أيهما يحيد  أوال  كميا ونوافيق عليى قييام الفرييق األول باتخياذ اإلجيراءات المبينية 

ار إليها أعياله حيال حيدو  أي مخالفية أو إخيالل مين قبلنيا بأحكيام الميادة ) أ ( تح  المادة  المش
 منها ونلتزم بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة.

 وعليه نوقع تحريرا  فــــي            /        /

 ...................…………………………………اســـــم االستشـــاري:

 ....…………………………………………اسم المفوض بالتوقيــــع: 

 ...……….....………………………………………توقيع المفوض بالتوقيـــع: 

 ............……….......................................الخاتـــــــــــــم: 

* علييى االستشيياري تقييديم اإلقييرار المتعلييق بالييدفعات األخييرى وفييي حييال عييدم قيامييه بييدفع أي 

ع( علييه أن ييذكر ذليك فيي اإلقيرار  -22ة بالميادة )عموالت أو أتعياب أو أي مين األميور المحيدد

المقدم منه ، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض عرضه ، وعلى االستشاري وضع اإلقرار في 

 ظرف مغلق منفصل عن العرض.
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 ( إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة6* ملحق)
أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في 

..................................................…………………………………...........أدناه

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

نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه 

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

..……………………………………………………… 
ف( ميين الشييروط الخاصيية التفاقييية الخييدمات  -22تحيي  المييادة )أننييا قييد اطلعنييا علييى مييا ورد 

، وعمال  بأحكام هذه المادة نرفق إقرار موقعا  من قبلنيا حسيب األصيول ، نقير فييه  1الهندسية ع
بأننا لم نقم بدفع أي مبالغ سواء  كان  عموالت أو أتعياب استشيارات أو أتعياب وكيالء أو غيرهيا 

ولييم نقيم بتقيديم أي شيييء ذو قيميٍة مادييٍة ولييم نقيم بإعطيياء  سيواء  بشيكل مباشيير أو غيير مباشير
وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه األشياء سواء  مباشيرة  أو بالواسيطة ، 
أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابة  عنيا أو مين قبيل استشياريينا مين البياطن 

موظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إليى الفرييق األول، ويشيمل ذليك عليى أو نيابة  عنهم أو أي من 
سبيل المثال ال الحصر أي " موظف " بغيض النظير عميا إذا كيان يتصيرف بصيفٍة رسيميٍة أم ال، 
وذلييييك فيمييييا يتعلييييق بالييييدعوة إلييييى تقييييديم العييييروض الخاصيييية بتنفيييييذ هييييذا العقييييد أو عملييييية 

االستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو المناقصة/المزاودة نفسها أو اإلحالة على 
 من أجل تنفيذه فعال .

كما ونتعهد بأن ال نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء  مباشيرة  
أو بالواسطة وسواء  أكان ذلك من قبلنا أو من قبل استشاريينا من الباطن أو أيا  من موظفيهم أو 

م أو ممثليييهم إلييى أي "موظييف" فيمييا يتعلييق بتعييديل هييذا العقييد أو تجديييده أو تمديييده أو وكالئهيي
 تنفيذه.  

 وعليه نوقع تحريرا  فــــي            /        /

 .....……… ……….…………………………………اســـــم االستشـــاري:

 ……………..…………………………………اسم المفوض بالتوقيــــع: 

 ………………………………………………… توقيع المفوض بالتوقيـــع:

 .........……….............................الخاتـــــــــــــم: 
ة وفي حيال عيدم قياميه بوضيع أي ععلى االستشاري تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات الممنو * 

ف( علييه ان ييذكر فيي اإلقيرار  -22عموالت او أتعياب او أي مين األميور المحيددة بالميادة )
ه، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض عرضه، وعلى االستشياري وضيع اإلقيرار المقدم من

 في ظرف مغلق منفصل عن العرض.
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 لخاصا (2019 /      العطاء المركزي رقم  ) دعوة ط شرو 

 والتصاميم ووثائق العطاء الدراسات باعداد

 لثانويةطريق كفرنجة/وادي الطواحين بمستوى الطرق ادراسة وتحسين ورفع مستوى ل
 

لددددا دائدددرة و المصدددنفة المؤهلدددة  االستشددداريةالمكاتدددب الهندسدددية والشدددركات  تددددع  :أوال

  العطاءات الحكومية في مجال الهندسة المدنية اختصاص الطرق والنقل بالفئة االولد 

 ينالمدككورو االختصداص فدي المجدال لدا نقابة المهندسدين االردنيدين  والمصنفة )أ( 

صددنيص صددادرة عددن هددك  النقابددة )يجددب ان ال يكددون قددد م دد  بموجددب شددهادة تأعدد   

ً عليها اكثر من ث ثين يوماً( للمشاركة بالعطاء اعـ     -لما يلي: وفقـا

 

 دراسيية و توسييعة وتحسييين ورفييع مسييتوى:  ثانيييا  : وصييف العمييل فييي نطيياق االتفاقيييه
وى ليصبل بمسيتمن مجمع عجلون الى مجمع كفرنجة طريق كفرنجة/وادي الطواحين 

باالضيافة اليى عميل تقيييم  تجمعيات الميياهمعالجية  ( كم و6.5الطرق الثانوية بطول )

لوضع الطريق الحالي من حيث سيطل الطرييق ميع تنسييبات المستشيار بايية تحسيينات 

  .الزمة

 
 

 الخدمات الهندسية  وصص ":ثالثا

لتصميم ( واجبات االستشاري اثناء مراحل الدراسات وا2االتفاقية رقم ) ملحق حسب 

 .الطرقلمشاريع 
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 ً  تقديم العروض  طريقة ":رابعا

في مغلفين مغلقين ومنفصلين ، أحدهما يت من العرض الفني مع الوثائق  العروض تقدم

اآلخدر يحتدوي علد  العدرض المدالي  والمغلدصالفندي "  العدرض"  عليد   ويكتبالمطلوبة 

ثالث مختوم ويكتدب علد   المغلفين في مغلص و عويتم  ،المالي"  العرضويكتب علي  "

 (كفرنجة/وادي الطواحينطريق لهكا المغلص )خدمات استشارية ودراسات وتصاميم 

 :الفني العرض (4-1)

سديقوم بععدداد الدراسدة مدع  والدكيمن االستشاري تسمية الكدادر الهندسدي المحددد  يطلب 

كتب الهندسدي وككلك خبرات الم منهمإرفاق الشهادات العملية والسيرة الكاتية لكل شخص 

، وتعبئدة الجدداول المرفقدة مدع  المشدابهةاالستشاري في مجال تصميم الطرق والمشداريع 

  من مغلص العرض الفني . والوثائقوثائق العطاء وتو ع كافة المعلومات المطلوبة 

 -: المالي العرض (  4-2)

 لجميع المكاتب المتقدمة . الفنيةفتح العروض  سيتم -1

للمكاتددب التددي سددتؤهل لفددتح عرو ددها  االدندد د ع مددة الحدد تحدددد -2

 المالية من قبل لجنة العطاءات المركزية .

للمكاتدب التدي تجتداز الحدد االدند  للع مدة  الماليةفتح العروض  يتم -3

علدد   ددوء التقيدديم وتعدداد  المركزيددةالتددي تقررهددا لجنددة العطدداءات 

 مغلقة للمكاتب االخرا . اليةالعروض الم

 -عل  : الماليالعرض أن يشتمل  يجب -4

النمدددوكل المخصدددص فدددي  علددد العدددرض المدددالي  تقدددديم -
 ( .1اتفاقية الخدمات الهندسية )ع

 لرواتب الجهاز الفني . مفصلتحليل مالي  تقديم -
لدعم المكتدب الرئيسدي وبحيدث  مفصلتحليل مالي  تقديم -

 يكون الدعم المكتبي شام ً لكافة المتطلبات .
في العرض المالي شداملة أليدة  اردةالوتكون األسعار  أن -

 فيهددارسددوم أو  ددرائب نتيجددة العمددل فددي االتفاقيددة بمددا 
 0ال ريبة العامة عل  المبيعات

 

وبحيدث تكدون موقعدة مند   كاملدةالمناقص تقديم نسخة الوثدائق األصدلية  عل  (4-3)

 المكتب  بخاتم ومختومة

 االختصدداصسدداء مددن االستشدداري تعبئددة نمددوكل شددهادة مطابقددة رؤو يطلددب (4-4)

بخاتم المكتدب وارفاقد  مدع العدرض  وختم الوثائق والتوقيع علي   معالمرفق 

 الفني .

 العطدداءاتمددن المكاتددب الهندسددية والشددركات االستشددارية تبليدد  دائددرة  يطلددب (4-5)

كوادرها الفنية الرئيسدية بعدد شدراء وثدائق  عل عن أي تغيير يطرأ  الحكومية
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الهندسية وبخ ص كلدك سديتم حرمدان المكتدب عطاءات الخدمات  من عطاءأي 

 أو الشركة االستشارية من المشاركة بالعطاء . الهندسي

 

اند  ال يجدوز بدأي حدال مدن األحدوال  باالعتبارعل  االستشاري أن يأخك  يتوجب( 4-6)

أو غيدر مباشدر لسدعر  المقددم  عر   الفني ما يشير بشدكل مباشدر يت من أن

 المالي . بالعرض

 

لعروض الماليدة المقدمدة مدن المكاتدب الهندسدية او الشدركات يتم فتح ا (7-4)

االستشارية التي تجتداز اسدا التقيديم الفندي وسدتعاد العدروض الماليدة 

 .التي تقرر لجنة العطاءت المركزية عدم فتحها الصحابها مغلقة

 

 العمددال زمددةمددن االستشدداري ت ددمين وثددائق العطدداء البنددود ال  يطلددب (8-4)

حمايددة البيئددة وتحديدددها والتأكيددد علدد  قيددام السدد مة العامددة واالمددن و

اعمدال السد مة العامددة واالمدن وحمايدة البيئدة وو ددع  بجميدعالمقداول 

و  8-4للمشداريع عمد ً بأحكدام المدواد  التحكيريدةة واالشارات ـاالسيج

)فيددديك  االنشددائيةللمشدداريع الموحددد مددن عقددد المقاولددة  6-7و  4-18

كوميددددة عددددن اسددددماء الجهددددات واعدددد م دائددددرة العطدددداءات الح( 2010

 المناسبة بحقها . االجراءاتالمخالفة التخاك 
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 ً  -:التقييم الفني   أسامتطلبات و :خامسا

تقييم فندي للمكاتدب الهندسدية والشدركات االستشدارية المتقدمدة بحيدث يكدون الحدد  اجراء سيتم 

 -االتي : عل  النحو موزعة(%  100لع مة التقييم الفني لمرحلة الدراسات )  االعل 

 

           -:ع مة(  30) المتخصصة الخبرات (5-1)

يطلب من االستشاري ان يبين في عر   الفندي اند  خد ل االثندي عشدر سدنة  

 -االخيــرة قـد قـام بما يلي:

(5-1/1) 

  مشدددروعين لاعدددداد الدراسدددات والتصددداميم ووثدددائق العطددداء

ويعدددرص المشدددروع ممددداثلين مدددن ناحيدددة النوعيدددة والطدددول 

وبطددول ال  بمسددربين ثددانويع طريددق وبأندد  مشددر مشدداب ال

 هددددددك مددددددع  ددددددرورة توثيددددددق (  كددددددم 5ن )ـــددددددـل عددددددـيق

 ع م (20.)مشاريعال

  ثددانوي علدد  اعددداد دراسددة هيدرولوجيددة متخصصددة لطريددق

تت ددمن تحديددد مواقددع تقدداطع الطريددق مددع المجدداري  االقددل

المائيددة وتحديددد مسدداحات االحددواض السدداكبة وتقددديم جميددع 

المفصدلة لتحديدد عددد وسدعات العبدارات با  ددافة الحسدابات 

إل  عمل الدراسات الفنية ال زمة لتحديد اعمال الحمايات إن 

 ع مة( 10وجدت.   )

 -االستشاري ان يو ح في عر   ما يلي : منيطلب   (5-1/2)

 المشروع . اسم 

 صاحب العمل  اسم 

 مفصل للمشروع ومكونات   وصص 

 للمدة  مديدات رسميةحسب العقد وأي ت المشروع مدة 

 هك  التمديدات . وأسباب 

 وتاريخ إنجازها . بالمشروعالبدء  تاريخ 

 األتعاب التي تقا اها االستشاري . بدالت 

 التقديرية لتنفيك المشروع . الكلفة 

 النهائية لتنفيك المشروع ) إن أمكن ( . القيمة 

 الجهة التي قامت با شراص عل  تنفيك المشروع . اسم 

 اول المنفك للمشروع  .المق اسم 

 معلومات أخرا يرا االستشاري أنها  رورية . أي 
( ) الخبددرات فددي مجددال اعددداد الدراسددات والتصدداميم ووثددائق العطدداء 1تعبد  بالجدددول رقددم )*           

 لمشاريع مماثلة (  المرفق .
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الفنددي وصددص مقددارن بددين مكونددات المشددروع  العددرضيت ددمن  أن (5-1/3) 

اعدداد مدن قبدل االستشداري وبدين مكوندات مشدروع   المسدمالمماثل 

هددكا العطدداء وبشددكل  مو ددوعالدراسددات والتصدداميم ووثددائق العطدداء 

 وا ح ودقيق .

 

الفني شهادات بهدك  المشداريع صدادرة عدن  العرضيرفق  من  أن(5-1/4)

فدي  المبيندة موثقدة حسدب األصدول تت دمن المعلومدات العمل صاحب

ً ،   أع  (   1/2-5د ) ـالبن مثدل  تت دمنال  التديبدأن العدروض  علما

ستكون معر   ل ستبعاد واكا لم يدتمكن االستشداري هك  الشهادات  

من تقديم شهادات من صاحب العمل ل  ان يرفدق صدورة عدن العقدود 

 .والشروط المرجعي  الخاصة بهك  المشاريع

 

 مدن قبدل الشدخص المقدمدةأن يتم التوقيع عل  كافدة الوثدائق  يتوجب(5-1/5)

عدددن االستشددداري وان تكدددون هدددك  الوثدددائق  نيابدددةبدددالتوقيع  المفدددوض

 بالخاتم الرسمي ل ستشاري   . مختومة

 

لييييين ييييييتم احالييييية العطييييياء عليييييى االستشييييياري اليييييذي يفقيييييد  (:5-1/6)

تأهيليييييه الصيييييادر بموجيييييب تعليميييييات تأهييييييل المكاتيييييب الهندسيييييية 

او يصيييييييييدر بحقيييييييييه  2010والشيييييييييركات االستشيييييييييارية لسييييييييينة 

ن المشيييييياركة بالعطيييييياء خييييييالل الفتييييييرة مييييييا قييييييرار بالحرمييييييان ميييييي

بيييييين تاريـيييييـخ اعـيييييـالن طيييييرال العطييييياء وتاريـيييييـخ قـيييييـرار االحالييييية 

،  وبنييييييياء  علييييييييه سيييييييوف يسيييييييتبعد العيييييييرض الفنيييييييي والعيييييييرض 

الميييييالي المقيييييدمين مييييين االستشييييياري مييييين المشييييياركة بالعطييييياء ،  

دون ان يكييييييييييييييون لالستشيييييييييييييياري الحييييييييييييييق بييييييييييييييياالعتراض او 

ة العطيييييييييياءات بييييييييييالرجوع علييييييييييى صيييييييييياحب العمييييييييييل او دائيييييييييير

 الحكومية بأي مطالبة مالية او قانونية" . 
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 -( :ع مة 60التقييم لع مةالفني المقترح للمشروع :) الحد األعل   الجهاز (5-2)

اً ــدـالفني المبين تالياً وفق الجهازمن االستشاري تقديم أسماء ومؤه ت  يطلب 

 -:لما يلي 

ً أفددراد الجهدداز الفنددي مرتبددة  الكاتيددة لكددل فددرد مددن السدديرة (5-2/1)  ترتيبددا

الخبددرة بشددكل مفصددل ودقيددق تبددين كافددة  سددنوات حسددب تنازليدداً 

 .لها  الهندسيةبععداد الدراسات والتصاميم  قامالمشاريع التي 

يتم إرفاق شهادات الخبرة العملية الصادرة عن صاحب العمدل  أن (5-2/2)

 من أفراد الجهاز الفني . فرد لكل

ين كل فرد من أفراد الجهاز الفني خبرات  يب أن (5-2/3)

 هكامجال الدراسة المطلوبة في  في  المتخصصة

 -العطاء بشكــل وا ـــح ودقيق بحيث تت من :

 المشروع المماثل . اسم -

 مع  في هكا المشروع . عملاالستشاري الكي  اسم -

 . ومكونات مفصل للمشروع  وصص -

م بدين مكونددات والحجد الندوعالتشداب  مدن حيدث  اوجد  -

المشدددروع المسدددم  ومكوندددات المشدددروع مو دددوع 

 العطاء .

 المشروع المسم  . فيالكي قام ب   الدور -

الثبوتي  التي تدعم المعلومات المقدمدة مدن  الوثائقيتم إرفاق  أن (5-2/4)

 من أفراد الجهاز الفني . فردأي 

 

ومدن   نفسدتكون كافة الوثائق المرفقة موقعة مدن الشدخص  أن  (5-2/5)

وكلدك بدالحبر األزرق  االستشداريبدالتوقيع رسدمياً عدن  المفوض

 مع التاريخ .

االستشدداري والشددخص المسددم  مسددؤولية دقددة وصددحة  يتحمددل (5-2/6) 

 لدددددائرةفدددي هددددكا الخصدددوص علمدددداً بدددأن  المقدمددددة المعلومدددات

الحق فدي الطلدب  المركزيةالعطاءات  لجنةالعطاءات الحكومية / 

لهدك  المعلومدات لالطد ع  االصلي  لوثائقامن االستشاري تقديم 

 قبل صدور قرار ا حالة . وكلك عليها والتأكد من صحتها 
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 -توزيع الع مات لكل شخص حسب ما يلي : سيتم (5-2/7) 

 من الع مة(. %20العامة للشخص ) الخبرة -

 من الع مة( . %60) للشخصالمتخصصة  الخبرة -

 .من الع مة( %10) الخبرات توثيق -

من الع مة( لعدد سنوات العمل  دمن كدادر  10%)  -

 مددعتعطدد  الع مددة الكاملددة لمددن عمددل  حيددث  المكتددب

( سنوات فما فوق وتحتسدب الع مدة 4المكتب لمدة )

( 4عددن ) عملدد بالنسددب والتناسددب لمددن تقددل نسددبة 

سنوات )عل  االستشداري بيدان تداريخ مباشدرة عمدل 

 .المهندا مع المكتب( 

أي فدددرد مدددن أفدددراد الجهددداز الفندددي إال إكا قددددم  اسدددتبداليجدددوز  ال (5-2/8)

ً االستشدداري  وحقيقيددة يقنددع بهددا صدداحب العمددل مددع  مقنعددة أسددبابا

يوافدق عليد  صداحب العمدل  أنيجدب  والكيتقديم البديل المناسب 

 قبل أن يترك األصيل .

أي مهندددا رئيسدي )رئدديا اختصدداص(  بتسدميةالسددماح  عددم (5-2/9)

  المسم ؤهل  من الكادر الهندسي يعمل في مكتب هندسي م

علد  عطداء لمكتدب  خدر ويسدمح بتسدمية اشدخاص مدن مكاتدب 

 مجال الهندسة المتخصصة . فيغير مؤهلة او مكاتب مؤهلة 

مسؤول عن توفير الجهاز المسم  للعطاء  الهندسيالمكتب  ان (5-2/10) 

أي تقصدير مدن  عدنوعل  صاحب العمل اب غ دائرة العطداءات 

ب فدددي تدددوفير أي مدددن افدددراد الجهددداز الرئيسدددي جاندددب المكتددد

 . المشروعالمسؤول عن تنفيك 

الهندسدي والمهنددا المسدم  تعهدد موقدع مدن  المكتبيقدم  ان (5-2/11)

حددال احالددة العطدداء  فدديكليهمددا ل لتددزام بالعمددل علدد  المشددروع 

 عل  المكتب وحسب النموكل المرفق .
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 الفني الجهاز مؤه ت (5-2/12)

 ا المكتبد) رئيا اختصاص لميم طرق رئيسي تص مهندا -أ

 )مديراً للمشروع( 

 ع مة ( 20) الحد االعل  لع مة التقييم  

( 12مدني أردندي الجنسدية بخبدرة عامد  ال تقدل عدن ) مهندا تسمية

الطددرق وان يددتم تسددمية  تصددميم( سددنوات فددي مجددال 10سددن  منهددا )

نبدكة عدن كدل  ككدر مشروعين مشابهين عل  األقل قام بتصدميمها مدع 

 0ت  مشروع تت من اسم المشروع ووصص للمشروع ومد

رئيسددي مددن الجهدداز الدددائم مددن غيددر رؤسدداء  طددرق تصددميم مهندددا ب.

 االختصاص لدا المكتب 

 (  ع مات 10) الحد االعل  لع مة التقييم 

 ( 8بخبرة عامة ال تقل عن ) الجنسيةمهندا مدني اردني  تسمية

جدال تصدميم الطدرق وان يدتم تسدمية ( سدنوات فدي م4سنوات منها )

عل  األقل قام بتصميمها مع ككر  نبك  عدن كدل  مشابهينمشروعين 

 .ووصص للمشروع ومدة الدراسة المشروعمشروع تت من اسم 

  تصميم إنشائي )جسور( مهندا -ل

 ع مة ( 10) الحد االعل  لع مة التقييم 

( 10مدة ال تقدل عدن )إنشائي أردني الجنسدية ولديد  خبدرة عا مهندا تسمية 

مجدددال تصدددميم الجسدددور وأن يدددتم تسدددمية  فدددي( سدددنوات 7سدددنوات منهدددا )

 مشروعين قام بتصميم جسرين عل  األقل فيهما.

 مرور مهندا - د

 ات( ع م 10لع مة التقييم   األعل )الحد  

( 10ن )ـأردندي الجنسدية ولديد  خبدرة عامدة ال تقدل عد مدرور مهندا تسمية 

مدع  درورة تسدمية الدراسدات المروريدة في مجدال  تسنوا( 7سنوات منها )

 لهما  . دراسات مروريةعمل  تم  طرقمشروعي 
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 هيدرولوجي مهندا - هـ

 ات( ع م 10لع مة التقييم   األعل )الحد  

ن ـهيددرولوجي أردندي الجنسدية ولديد  خبدرة عامدة ال تقدل عد مهنددا تسمية 

االمطدار علد  الطدرق  في مجال تصريص ميا  سنوات( 7( سنوات منها )10)

عمدل تصداميم لتصدريص  تدم  طدرقوالساحات مدع  درورة تسدمية مشدروعي 

 لهما  . والحماياتالميا  

 

 طرق او مكتب مساحة )غير خا ع للتقييم( مساح - و

خريج كلية جامعية متوسطة أو مكتب مساحة بخبرة ال تقل عن  مساح تسمية 

أو إشراص مع خبرة بععداد المساحة للطرق تصميم  مجال( سن  كلها في 15)

 الخرائط الكنتورية .

 

 . ) غير خا ع للتقييم (  دراسات تربة )مصنص أول ( مكتب -ز

 

 األداء حســـن  -(5-3) 

 (اتع م 5لع مة التقييم  األعل )الحد   

األداء ل ستشارين المشاركين بالعطاء سيتم األخك باالعتبدار المخالفدات  حسن لتقييم  

المرصودة علد  االستشداريين فدي دائدرة العطداءات الحكوميدة وبحيدث يدتم  والتنبيهات

مدن قبدل لجندة  ينظر أو حرمان تم توجيه  ل ستشار لكل تنبي  أو لفت ع ماتحسم 

 . والشركات الهندسية المكاتبتأهيل 

 

 العـــام االنطباع  -(5-4)

 ع مات ( 5لع مة التقييم  األعل )الحد   

ع العددام وفقدداً لسدد مة تقددديم العددرض الفنددي وصددحة المعلومددات االنطبددا تقيدديم سدديتم 

 والتزام  بالمتطلبات األساسية للتقييم الفني .  االستشاريالمقدمة من 
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 ً المؤهلددة بتطبيددق األسددا والشددروط  للمكاتددبالتعامددل مددع العددروض الماليددة  سدديتم:   سادسددا

 التالية:

ً المتقدمة من االستشاريين ترتي األسعار سترتب .1  . تنازليـاً من األكثر إل  األقلبا

 الوسطي لألرقام المقدمة فعن كان عدد االستشاريين المتقدمين  السعر سيؤخك . 2

التقددديم الوسددط هددو السددعر الوسددطي أمددا إكا كددان عدددد  صدداحبفرديدداً فسدديؤخك 

الوسددط حسددب الترتيددب ويكددون صدداحب  المتقدددمانالمتقدددمين زوجيدداً فيؤخددك 

 . الوسطي)األقل( هو السعر  التقديم الوسط الثاني

مددن السددعر  %30يقددل سددعر  عددن كددل مددن يزيددد أو  التنددافامددن  سدديخرل .3

 .الوسطي

المعّدل من األسعار الباقية وكلك بجمع هك  األسعار وتقسيمها  السعر يستخرل .4

  الباقيعل  العدد 

مدن االقدل ( %10عل  اقل األسعار الكي يقع  دمن حددود الدـ ) العطاء سيحال .5

( أع   ، وفي حالة عدم وجود مثل هكا السعر 4) البندعّدل السعر المبين في م

( األقدل حتد  لدو كدان %10بعدد حددود ) مباشرةتتم ا حالة عل  السعر األدن  

 ( أع  .3د )ـــالبن بموجبصاحب هكا السعر من الكين تم استبعادهم 

( أعد   5فدي )األقدل مدن معددل السدعر( الدوارد  %10عبارة ) من حدود  إن .6

 السعر غير مشمولة  من هك  الحدود. لمعدلتعني ان السعر المساوي 

المعادلددة وفقدداً لهددك  األسددا ، تددتم ا حالددة علدد  اقددل األسددعار  تطبيددقتعددكر  إكا .7

 المتقدمة للعطاء.

 ً ( مددن اجمددالي بدددالت االتعدداب شددام ً %10االداء بنسددبة ) حسددنتقدددم كفالددة   : سددابعا

  ريبة المبيعات

ً ث ً  هددكاان نتددائج   : امنددا ً  التقيدديم خاصددة لهددكا المشددروع وال تعنددي تقييمددا للمكاتددب  عامددا

 .المشاركة بالعطاء االستشاريةالهندسية والشركات 
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 دـــتعه

 
 

 

 
 ……………قد تعاقدت مع شركة / مكتب:  أننيالمهندا ............................   أنا أشهد

 

 .………………………………فةبوظيالعمل لديهم  عل    …………………

 

األعمدددال  لتنفيدددك...................................... ولكامدددل المددددة المحدددددة أو ال زمدددة  مشدددروع فدددي

 المطلوبة في حال جرا إحالة العطاء عل  المكتب .

 

  المهندس    توقيعبالتوقيع من الشركه                                              المفوض توقيع
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 (   1)  مرقدول ج
 الخبرات المتخصصة ...................................(

 )الخبرات في التصميم والدراسات واعداد وثائق العطاء .
 -1 اسم المشروع 

 -2 لمعلا بحاص مسا 

 اعمال اعداد الدراسات والتصاميم والوثائق ءدب خيرات 

 للمشروع

3- 

 التصاميم والوثائق للمشروع حسبمدة اعمال الدراسات و 

 العقد والتمديدات ان وجدت واسبابها 

4- 

 -5 قعمولا -1:   عورشملا صصو 

  لطولا -2                      

  دد المسارب ع – 3                      

  وع العملن -4                      

  معلومات اخرا -5                      

 -6 وثائق والتصاميم وال اتاعداد الدراسلة مرحل باعتالا تالدب 

  -7  كية للتنفيريدقتلا ةفلكلا 

 -8 للتنفيك ةيئاهنلا ةميقلا 

 -9 اصرامت باالشق يلتا هةجلا مسا 

 -10 ي نفك المشروعكلا لواقملا مسا 

 -11 تشاري  رورة لككرها يجد االس ارخا تامولعم يأ 

 تشاريسالا متاخ    ستشاريالع عن اقيالتوب ضوفملا عيقوت      يراشتسالا مسا
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 رئيا االختصاصب اص(  خ2) قمر ولجد
 
 

 .....تشاري : .....................................سالا بتكملا مسا رئيا اختصـاص : ........................................

 ...................................ا: .دـــــنهملا مسا (      لعامة  =    ) ا ةرخلا ةم ع -1

 = )         (  ةمالعابرة د سنوات الخدع:  )   (  لرختلا خيرات متخصصة في المجال لا ةربخلا ةم ع -2

 اع المشاريعجال وانوالمسنوات الخبرة في  ة المتخصصة  )     (ربخلا تاونسل. أ

ريخ ل توايصم السيرة الكاتي  المو ح من خ لها بالتفديتقل  ن خم لكك نايب متي )      (المشاريع    ددعو عاونال. ب

 ات (ونسبع س نع تقل ب .  ) المطلول وانتهائ  لمشاريع  من المجال المعلداء اتبا

ن ممقدم ل الجال :  بيان المشاريع بأسمائها ونوع العم من المع يراشملا عاونا مشاريع المماثلة لا ةربخ ةم ع  -3

 رالعتبابا حجم العمل ومدت  واية بيانات  رورية الخكهال وح تمالوعمو المهندا

 يم .  ) ال تقل عن مشروعين ( يقتند الع

ياً من د في ثاناثل كما ورمم عورشم لكل صصلمماثل  بتفصيل ووا عيراشملا نايب ع  )       (اريشملا ددعل. أ

 شروط المشاركة  

 كتب وبحد اعل  الربع سنوات لما لمعالت اونس ددع (يع  )     راشملا مجحل. ب

  ت العمل مع المكتب  )     (اسنو ددع مة ع -4

 لفنية : ا ةنجللت ااظح م (ة رئيا االختصاص )      م موع عجم
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 كتبملاب يسيئر ادنمهب صاخ(  3) مقر لودج
 

 ..: ........................................ ريتشاساالب تكملا مسا ….....................................رئيا اختصـاص : 

 ................................ا: ....دـــــنهملا مسا لعامة  =    )       (ا ةرخلا ةم ع -1

 )         ( رة العامة  =بخلا تاونس ددع:  )   (  لرختلا خيرات المتخصصة في المجال  ةربخلا ةم ع -2

 واع المشاريعنمجال واال فية برلخا اتونس (     المتخصصة  )رة بخلات وانسل. أ

ريخ صيل توامن خ لها بالتف مو ح  الكاتية الريم السيدل تقمن خ  كلك نايب متي (المشاريع   )       ددعو عاونال. ب

 ت (بع سنواعن ستقل المطلوب .  ) ال  لاجملا نم  عيرائ  لمشل وانتهاابتداء العم

 نممقدم لا مجال :  بيان المشاريع بأسمائها ونوع العملل من ا عيراشملا عاونا مشاريع المماثلة لا ةربخ ةم ع  -3

بار االعتانات  رورية الخكها بة بيواي مدت ل ومحجم الع حول تومالالمهندا ومع

 (  نيعورشم نعم .  ) ال تقل عند التقيي

ياً من نال كما ورد في ثاثممع رومشل لكل  بتفصيل ووصص اثلمما يعارشملا نايب ع  )       (يلمشارا ددعل. أ

 شروط المشاركة  

 ع سنوات الربل  حد اعوب بلمكتا للعما تاونس ددع ع  )     (يراشملا مجحل. ب

  سنوات العمل مع المكتب )       ( ددع مة ع -4

 ة : الفني ةنجللا تاظح م )        ( بتكبالم يسيمهندا الرئلا ةم ع عومجم
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 طريق كفرنجة/وادي الطواحيندراسة وتحسين ورفع مستوى لاتفاقية الخدمات الهندسية 
 

 (5ملحق االتفاقية رقم )
 

 الكيل.بدل اتعاب الخدمات الهندسية العمال دراسات وتصاميم المشاريع موضوع البحث لغايات الدفع و
 

د ببرردالت االتعرراب لدراسررة وتصررميم  تعتبررر دراسررة وتصررميم االعمررال التاليررة . 1 مشررمولة ضررمنا
د وال يدفع عنها مباشرة :  الطرق الواردة في جدول الكميات المبين الحقا

 ( .Transitionsمسارب التسارع والتباطؤ والمسارب االنتقالية ) أ. 
 الفتحات بالجزيرة الوسطية ومسارب التخزين. ب. 
كررات المجرراورة اطا تطبررب االمرطلررر وضررمن حرررم المررداخل المطبوبررة لبوصررول الرر  الممتب ج. 

 (م.50االستمالر وبمسافة ال تزيد عن )
 التقاطعات عب  نفس المنسوب. د. 
 ( .Climbing & Descending Lanesالمسارب االضافية لبصعود والنزول ) هـ. 
طررررق الوصرررل والررردوران برررين اتجررراهي الطررررق الرسيسرررية طات االربعرررة مسرررارب او اك رررر  و. 

 (.Ramps and Loopsولة االتجاهين وحي ما يتطبب طلر )المفص
 

( بين الحدود الخارجية لها والواقعة بين فواصرل Deckتكال الجسور لسطح البالطة العبوية ) . أ. 2
( ويكرررون بررردالت Approachesالتمررردد الطرفيرررة وال تحسرررب مسررراحات بالطرررات االقترررراب )

 ور.تصميم هطه البالطات محمال عب  بدل اتعاب الجس
تشرمل دراسرات الجسرور المصرممة لغايرة فصرل المررور سروال كانرت عبويرة او ممررات سررفبية   ب.   

 والجسور فوق الوديان.
( بواقررع Dual Carriage Wayيرردفع برردل اتعرراب تصررميم الجسررور المتكررررة والمزدوجررة ) ج. 

 ( من بدل تصميم الجسور التي تصمم ويتكرر التصميم بها.50%)
راسررات وتصرراميم منشررصت التصررريا والجرردران االسررتنادية والممرررات السررفبية ال يرردفع عررن د د. 

(Open and Closed Frames) ( م او أي منشررات لمرافرر  10الترري يقررل بحرهررا عررن)
ولخدمات اخرر  الزمرة لتصرميم الطرير  سروال اكانرت قياسرية بموجرب دليرل تصرميم العبرارات 

 تكن مشمولة فيه. المعتمد في وزارة االشغال العامة واالسكان او لم
( التي يزيد بحرها عن عشرة امترار Open and Closed Framesيتم الدفع لبمرات السفبية ) هـ. 

( عررن كررل ممررر مررن برردل %20وفرري حالررة التكرررار مررن حيررث عرررت الفتحررة وارتفاعهررا يرردفع )
د لببند )أ( اعالة ويكون الدفع بالمتر المربع.  االتعاب المطبوب لهطا البند طبقا

 
يررتم االتفرراق بررين الفررريقين لتحديررد مواقررع واعررداد اعمررال المجسررات االرضررية الالزمررة لبطريرر   . . أ3

 ابل بدالتوالمنشات بعد تقديم الفري  ال اني لبمعبومات المطبوبة ضمن التقرير االولي ويدفع مق
د امررا تحريررات التربرر ة المجسررات حسررب البنررود الررواردة فرري جرردول برردالت االتعرراب المبررين الحقررا

اب العتياديررة والمخبريررة والترري تررتم برردون اسررتعمال المجسررات فتعتبررر محمبررة عبرر  بنررود االتعررا
 المختبفة في االتفاقية.

قبها قع ونب.  يشمل بدل اتعاب تحريات التربة واعمال المجسات اجور احضار اليات الحفر ال  المو
 رير الفني.بين المواقع المختبفة في المشروع واعادتها واختبارات التربة والتق

 
 
 
 
 


