
1 

 

 المملكة االردنيـة الهاشميـة 
 وزارة االشغال العامة واالسكان

 دائرة العطــاءات الحكوميـة
 
 
 

 

 

 اتفاقية خدمات هندسية
 (1)ع

 
 
 
 
 
 
 

العقبه طريق ء الخاصة بمتطلبات نقل المثقالت على العداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطا
 الخلفي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عمـــان  
2018 

 
 
 

(1ت هندسية )عاتفاقية خدما  



2 

 

 
2018 

 العقبه الخلفي طريق ء الخاصة بمتطلبات نقل المثقالت على الدراسات والتصاميم ووثائق العطا
 الدائرة : 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 وزارة االشغال العامة واالسكانالفريق األول : صاحب العمل : 

 
 ………………………………………الفريق الثاني : االستشاري : 

 
  ( 2018)      /   رقم العطاء :

 
 .……………………………………………تاريخ توقيع االتفاقية : 

 
 (يوما75)  مدة االتفاقية : 

 
 ……………………………………………………قيمة االتفاقية : 

 
 ر.يناد و تسعون  خمسة( 95)قيمة غرامة التأخير : 



3 

 

 (1اتفاقية خدمات هندسية )ع
 الفهرس

 ــــــــــــــ
 
 

 رقم الصفحة           الموضــوع
 

  2         الفهـــرس
 4         االتفاقيـــة
 6               التعاريف -( 1المادة )
    8                   وصف العمل في نطاق االتفاقية -( 2المادة )
 8               اللغة والقانون المعتمدان -( 3المادة )
   8                     الضرائب والرسوم -( 4المادة )
 8               كفالة حسن االداء -( 5المادة )
 9       مستوى االداء -( 6المادة )
 9    سريان االتفاقية المباشرة ، مدة العمل -( 7المادة )
 10      واجبات االستشاري  -( 8المادة )
 11              التنازل والعقود الفرعية -( 9المادة )
 11               حريات التربةت -( 10المادة )
 11     التغييرات واالعمال االضافية -( 11المادة )
 12             التقصير من جانب االستشاري  -( 12المادة )
 13    إنهاء االتفاقية من قبل صاحب العمل -( 13المادة )
 13    انهاء االتفاقية من قبل االستشاري  -( 14المادة )
 14              سؤوليات صاحب العملم -( 15المادة )

 
 
 



4 

 

 
 

 
 رقم الصفحة           الموضــوع

 
 14      مراحل ومدد العمل -( 16المادة )
 14       بدل االتعاب -( 17المادة )
 15     تدريب موظفي صاحب العمل -( 18المادة )
 15   تسوية الخالفات بين صاحب العمل واالستشاري  -( 19المادة )

 16              تعديل التشريعات -( 20دة )ماال
 16      االخطارات العدلية -( 21المادة )
 17       احكام عامة -( 22المادة )
 20              إقرار المخالصة -( 23المادة )
 21         االشعارات -( 24المادة )

 22           الجدول الزمني لمراحل الدراسات -أ (  - 1ملحق االتفاقية رقم )
 23     بدالت االتعاب -ب(  - 1ملحق االتفاقية رقم )
 24                نموذج كفالــة السلفـــة

   25           واجبات االستشاري اثناء مراحل الدراسات    -( 2ملحق االتفاقية رقم )    
 41            نموذج كفالة حسن االداء -( 3ملحق االتفاقيه رقم )

 42                    خالصة بدل اتعاب االستشاري في -(  4ــق رقم )ملحـ
 مرحلة اعداد التصاميم

 43                 (    ...........................................      1جدول رقم )
 44              (   .... ........................................        2جدول رقم )
 45                    (   .............................................3جدول رقم )
 46                            (   اقـــرار متعلق بالدفعات االخـــرى        5ملحق رقم )
 47                          (   اقـــرار متعلق بالدفعات الممنوعــه        6ملحق رقم )

 
 
 
 
 



5 

 

 
 
 

 ( 1فاقية خدمات هندسية ) عتا
 راسات وتصميم واعداد وثائق عطاءد

 
 

 

طريق ء الخاصة بمتطلبات نقل المثقالت على الدراسات والتصاميم ووثائق العطا روع :مش
 العقبه الخلفي 

 م : رقاء طع
 

--سنة  ---------من شهر  --------رت هذه االتفاقيه في هذا اليوم حر  
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 لفريق الثاني : االستشـــاري :ا ..........................................................
 
  -مثله :يو 

............................................................................................. 
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ما كان الفريق األول راغبًا في الحصول على خدمات فنيه من دراسات وتصاميم واعداد ل   
ريق الثاني المقدم اليه ، فقد تم االتفاق لفوثائق للمشروع المذكور، ولما  كان قد قبل بعرض ا

 -يلي :بين الفريقين على ما 
 

در عن وزارة اتماد التعاريف الواردة في الشروط العامة من دفتر عقد المقاولة الصاع
واإلسكان للكلمات والعبارات الواردة في هذه االتفاقيه وذلك باالضافه إلى  العامةاالشغال 

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

 

1- 

أدناه جزءًا ال يتجزأ من هذه االتفاقيه وتعتبر في مجموعها وحده تبار الوثائق المدرجة اع
 -يكون ترتيب أولوية الوثائق حسب التسلسل التالي :و متكاملة ، 

2- 

  -أ ار االحالهقر 
  -ب ض المناقصة عر 
  -ج شروط الخاصة لالتفاقيهال

  -د وط المرجعيةالشر 
  -ـه شروط العامةال
مناقصة ودعوة العطاء والمالحق التي تصدر قبل تعليمات للمشتركين في اللا

 التوقيع على  االتفاقية
  -و

 
 يمة االتفاقية : )                 ( دينار ق -أ-3
 
 دينار………………………………………………………………………
 

 اً ( يوم75) التفاقية :ا مدة -ب    
 تشمل المدة الالزمة للمراجعة والتقييم من قبل الفريق االولو  
 وبحيث يحدد مدة العمل لكل امر عمل او يصدر عن ممثل صاحب العمل        

عهد الفريق الثاني بإعداد وتقديم الخدمات الهندسية المطلوبة منه في هـذه االتفاقيـة يت -4
 .يها ف وإنجازها وتسليمها وفقا للشروط والمتطلبات الواردة
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) بــدل أتعابــه ( المــذكورة  عهــد الفريــق األول بــأن يــدفع للفريــق الثــاني قيمــة االتفاقيــةيت -5
ب ( منهـا  لقــاء /1د لـذلك فـي الملحـق رقـم ) دباالتفاقية في المواعيد وباألسلوب المح

 0قيـام  الفريــق الثاني بالخدمات الهندسية المطلوبة منه بموجب هذه االتفاقية 
 

 .أعاله خ المذكور ـكر أعاله ، جرى توقيع االتفاقية وإبرامها في التاريذ بناء على ماو  
 
 
 
 
 

 لفريق الثانيا     فريق األولال  
 شاري تاالس        احب العملص  
       

 ..………………لتوقيع: ا  ……………………………………توقيع: ال 
 
 
 ………………السـم : ا         …………………………………… : سـمالا

                           
 

 ……………….وظيفة: لا  الوظيفة: امين عام وزارة االشغال العامة واالسكان
 
 د شهد على ذلك :ق
 ......……………………………توقيع:لا            ……………………لتوقيع:ا
 …………………………………:مـسالا            ……………………:مـسالا
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 شروط العامة التفاقية الخدمات الهندسيةال
 

 التعاريف : -(1المـادة )
لهــا تاليــا إال إذا دلــ   تكــون للكلمــات الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة المعــاني المحــددة 

 -القرينه على غير ذلك :
 الحكومــة : حكومة المملكة االردنيه الهاشمية . -
 
العمــل : الفريــق المشــار إليــه فــي هــذه االتفاقيــة كفريــق أول  والــذي  صــاحب -

يتعاقد مع االستشاري إلنجاز الخـدمات الهندسـية التـي تشـملها االتفاقيـة ، أو 
ب العمل لممارسة صالحيات ومسؤوليات الفريق أي جهة أخرى يفوضها صاح

 األول ، على أن يتم إعالم االستشاري بذلك خطيا" . 
 
ــال  - ــة أعم ــل لمتابع ــه صــاحب العم ــذي يعين ــدس ال ــل صــاحب العمــل:  المهن ممث

االستشاري بموجب  هذه االتفاقية ويتمتــع بالصالحيـــات التي يتم تحديدها لـه مـن 
 اطالع االستشاري عليها .قبل صاحب العمل كما يجري 

 
األستشـــاري : المكتب)مكتــب مهنــدس ، مكتــب أو شــركه هندســية ، مكتــب او  -

شركة استشـاريه( أو التـفلف المشـار إليـه فـي االتفاقيـة كفريـق ثـاني والـذي تعاقـد 
 معه صاحب العمل الداء الخدمات الهندسية وفقا" لهذه االتفاقية .   

 
داد الدراســـات ، التصـــاميم ، وثـــائق  العطـــــــاء، الخـــدمات الهندســـية:  تعنـــي إعـــ -

المخططات بكافة أنواعها، المواصفـــــات الفنيـة ، جـداول الكميـات، الشـروط العامـة 
والخاصة وفقا" لما هو محدد في هـذه االتفاقيـة ومالحقهـا والشـروط الخاصـة بهـذه 

 االتفاقية.
 
صـاحب العمـل إلنجـاز المناقصة :  العرض المسعر المقـدم مـن االستشـاري الـى  -

   الخدمات الهندسية بموجب أحكام هذه االتفاقية .
 
قــرار اإلحالــة : القبــول الرســمي مــن صــاحب العمــل لعــرض المناقصــة مــع أي  -

 شروط اضافيه اتفق الفريقان عليها قبل توقيع االتفاقية.
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ألي  قيمة االتفاقية : المبلغ اإلجمالي المذكور في قـرار االحالـه ويكـون خاضـعا" -

 زيادة أو نقصان قد ينجم عن تطبيق شروط االتفاقية .
 
 الموافقــة:  الموافقة الخطية أو الموافقة الشفوية التي يتلوها تأكيد خطي .  -
 
مـدة العمـل : هي المدة المحددة باالتفاقية إلنجاز األعمال موضوع هـذه االتفاقيـة  -

الفـريقين وتقـاس بالتوقيـ  الشمسـي وتشمل المدة الالزمة للمراجعة والتقييم من قبل 
 وبعدد األيام التقويمية وليس بأيام العمل.

 .ق المدرجة في هذه االتفاقية والتي تعتبر جزء منها ئالوثا يـ: هوثائق ال -
األراضي واألماكن األخرى التـي يقـدمها صـاحب العمـل او يعينهـا : قع المو  -

ـــذ االشـــغال ـــنل عليهـــا الدائمـــة فيهـــا ، وكـــذلك أي أمـــاكن أخـــر  لتنفي ى ت
 0االتفاقية تحديدا على اعتبارها جزءًا من الموقع 

 :  مبالغ االحتياطيةال  -
المبلغ او المبالغ المدرجة في خالصة بدل األتعاب والمخصصة  هي -

أخـرى تحـدد بالعقـد  ويحـدد بنـد  اتللصرف على أي أعمـال او خـدم
 منفصل ألي منها في خالصه بدل األتعاب .

 -"اآلخرين" : -
 شخاص من غير الموظفين.األ  
 -" الموظف": -

الموظف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاحب العمـل أو مـن 
يمثله صاحب العمل ويشمل ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكوميـة والشـركات 

 التي تساهم بها الحكومة.
 -الفريق األول : -
 فَوض الحكومةهو صاحب العمل أو الحكومة أو من يمثلها أو م  
 -" الدفعات األخرى ": -

هي جميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرهـا المباشـرة 
وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية دفعها االستشاري أو تم االتفاق علـى 
ــال ال الحصــر  ــى ســبيل المث ــك التصــريل عل ـــى " اآلخــرين" ويشــمل ذل دفعهــا الــ

 لهذه الـدفعات وسـببها   سـواء تـم دفعهـا أو كانـ  سـتدفع بشـكل وصفًا مفصالً 
ـــل  ـــه ، أو مـــن قب ـــًة عن ـــل االستشـــاري أو نياب ـــر مباشـــر مـــن قب مباشـــر أو غي
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استشـــاريه مـــن البـــاطن أو نيابـــًة عـــنهم أو أي مـــن مـــوظفيهم أو وكالئهـــم أو 
ممثليهم ، وذلـك فيمـا يتعلـق بالـدعوة إلـى تقـديم العـروض الخاصـة بتنفيـذ هـذا 

ـــة علـــى االستشـــاري أو الع قـــد أو عمليـــة المناقصـــة / المـــزاودة نفســـها واإلحال
 المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعاًل. 

 -" الدفعات الممنوعة ": -
هي جميع المبالغ سواء كان  عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعـاب وكـالء أو 

ــر مباشــر أو أي شــي ــة أو غيرهــا دفعــ  بشــكل مباشــر أو غي ء ذو قيمــة مادي
الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم هذه األشياء سـواء مباشـرًة 
أو بالواسطة وبغض النظـر عمـا إذا كـان ذلـك تـم مـن قبـل االستشـاري أو نيابـًة 
عنــه أو مــن قبــل استشــارييه مــن البــاطن أو نيابــًة عــنهم أو أي مــن مــوظفيهم 

فع إلى أي "موظف"  سواء تصرف بصفة رسمية ووكالئهم أو ممثليهم والتي تد
 أم ال ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ 

 
هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو اإلحالة علـى االستشـاري أو 

 المفاوضات التي تجري إلبرام العقد من أجل تنفيذه فعاًل .
 

اعـــــداد الدراســـــات :  ل فـــــي نطـــــاق االتفاقيـــــهوصـــــف العمـــــ –(  2المـــــادة ) 
عمل تقييم  من خالل (لطريق العقبه الخلفي )طريق نقل المثقالتاالستطالعية 

عـرض  مـن حيـث فقـ  للمسـار مـن العقبـة باتجـاه عمـان لوضع الطريق الحالي
الطريــق والميــول ومــدى تحملهــا للحمــوالت الكبيــره)المثقالت( باالضــافة لدراســة 

مـن حيـث تحمـل الحمـوالت المتوقعـة و بيـان التوصـيات مـة الجسور القائ وضع
هذه الجسور في حال تبين الحاجـة الـى ذلـك  و فـي حـال تبـين  لتدعيمالالزمة 

الحاجة الى اعـداد تصـاميم تفصـيلية للطريـق او بعـض أجزائـه يـتم العمـل علـى 
اعداد الدراسات التفصيلية للطريق في حال تم طلب ذلك من قبل صاحب العمـل 

   ك ينطبق على أعمال الرفع المساحي و األعمال األخرى.و ذل
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 اللغة والقانون المعتمدان  :  –(  3المادة ) 
 

االتفاقية باللغة العربية ، بما فـي ذلـك جميـع المراسـالت والشـروط المتعلقـة بهـا ،  ون تك
ة باللغـة إال انه يجوز ان تكون المواصفات وجداول الكميات والمخططـات والتقـارير الفنيـ

االنجليزيه وإذا حررت االتفاقية باللغتين العربية واالنجليزيـه ووقـع خـالف علـى التفسـير 
  .يكون النل بالعربية هو المعتمد 

 -أ

ري أحكام القوانين واالنظمه والتعليمات األردنيـة النافـذة المفعـول علـى هـذه االتفاقيـة تس
 . عند التوقيع عليها ويرجع إليها في تطبيق شروطها

 -ب

 
 الضرائب والرسوم  :  –(  4المادة ) 
في المملكة فيما ا ضع االستشاريون لجميع القوانين واالنظمه والتعليمات المعمول بهيخ

يخل الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة العامة علـى المبيعـات إال إذا ورد نصـًا خالفـًا 
 .لذلك باالتفاقية 

1- 

لــواردات والجامعــه قبــل توقيــع االتفاقيــة عــن كامــل ا ى االستشــاري دفــع رســوم طوابــععلــ
 السعر المقدم شاماًل جميع الرسوم والضرائب بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعـات

 حسب القوانين واالنظمه والتعليمات الخاصة بذلك والمعمول بها. 

2- 

 

 -كفالة حسن األداء :   -( 5المادة )
 

الحالــه وقبــل توقيــع االتفاقيــة ان يقــدم لصــاحب علــى االستشــاري بعــد تبلغــه قــرار ا
ـــة حســـن األداء ضـــمانة لتقديمـــه الخـــدمات الهندســـية وقيامـــه بكامـــل  العمـــل كفال

% عـن مـدة العمـل المحـددة 25ولمـدة تزيـد بمـا نسـبته التزاماته بموجـب االتفاقيـة
ــة بنســبة ــر وتكــون الكفال ــة اشــهر أيهمــا أكث ــة  أو بثالث % مــن قيمــة 10باالتفاقي

ية صادره عن بنك او مؤسسـة ماليـه معتمـدة رسميا"وحسـب نمـوذج الكفالـة االتفاق
ــوارد فــي ملحــق األتفاقيــه رقــم ) (، وإذا تطلــب األمــر تمديــد الكفالــة ألي ســبب 3ال

فيحق لصاحب العمل تمديدها على حساب االستشاري لثالثـة أشـهر قابلـة للتجديـد 
االفـراج عـن الكفالـة لمدد مماثلة حسب متطلبات سير العمل، وعلى صاحب العمـل 

بعد تقديم المخالصة النهائية من قبل االستشاري والموافقة عليها من قبـل صـاحب 
 العمل .
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 مستوى األداء :     -(6المادة )
يلتزم األستشاري ببذل كـل عنايـة ومواظبـة ألداء واجبــاته المطلوبـه علـى  -أ 

هلين كـل أعلى مستويات الممارسة المهنية وان يسـتخدم األشـخاص المـؤ 
ــــب العمـــل بأســـماء  ــــلم صاحـ ــــرته، وان يعـ ــــي مجــــال اختصــــاصه وخبــ ف
وخبــرات المهندســين الــذين ســيقومون بتقــديم الخــدمات الهندســية .  وإذا 
ـــي  مـــا تحقـــق لصـــاحب العمـــل بـــأن مســـتوى األداء المهنـــي للكـــادر الفن
لالستشاري ال يتفق والدرجـه المطلوبـة ، فانـه يجـب علـى االستشـاري ان 

ــد تنظــيم الفريــق يســتخ ــده لتصــحيل الوضــع وان يعي دم كــوادر فنيــه جدي
العامل بما يتفق وهذا المطلب .  وعلى األستشاري أن يأخذ في االعتبـار 
المالحظات التي يوجهه بشأنهـا صاحب العمـل او مــن يمثلـــه او يطلبهـا 
منـــه فـــي كـــل مـــا لـــه عالقـــة بتقـــديم الخـــدمات الهندســـية موضـــوع هـــذه 

 االتفاقية.
 
إذا تخلـــف األستشـــاري عـــن تقـــديم الخـــدمات الفنيـــة بالمســـتوى المطلـــوب   - ب

ـــذه الحالــة  فيعتبــر ذلــك تقصــيرا"من جانبــه ، ويحـــق لصاحـــب العمـــل فـــي هـ
اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بتالفــي التقصــير وتصــحيل األخطــاء ، وذلــك بعــد 

 تفاقية .( من هذه اال 12إنذار األستشاري ، وتتم اإلجراءات وفقا للمادة  )
 

سريـان االتفاقية ، المباشـرة ، مـدة العمـل ، تمديـد مدة العمل ، التأخر في    -(7المادة )
 تقديم الخدمات المطلوبة :

 سريان مفعول االتفاقية :  -أ 
 يسري مفعول هذه االتفاقية بعد توقيعها من قبل الفريقين .

 
 تاريخ المباشرة :  -ب  

كتــــاب خطــــي يوجهــــه صــــاحب العمــــل الــــى  يحــــدد تــــاريخ المباشــــرة بموجــــب
األستشاري، ويتم ذلك بعد تسليم الموقع او اجزاء من الموقع تمكن األستشـاري 
مــن مباشــرة العمــل، ويــتم تثبيــ  ذلــك فــي محضــر رســمي مبينــا" فيــه جاهزيــة 
الموقع واي عوائق أخرى ان وجدت ، ويوقع المحضر من قبـل كـل مـن صـاحب 

 تشاري .العمل او من يفوضه خطيا"واالس
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 مدة العمل :  -ج 
ينبغي على األستشاري إنجاز الخدمات الهندسية المطلوبـة منـه بموجـب االتفاقيـة 

( الحقـا" . 16لكـل مرحلـة من المراحل ضمن المـدة المحـددة لهـا بموجـب المـادة )
ويتخلل مدة المراحل فترات المراجعة التي يستغرقها صاحـب العمــل ، وتكــون هـذه 

 ة الدراسات وما يلزم من أوقات لتصويبها .ـضعة  لنوعيالفترات خا
                                    تمديد مدة العمل :                                          -د

ـــك   - 1  ـــ  تل ـــب خـــدمات هندســـية اضـــافيه وكان ـــل بطل ــــام صـــاحب العم اذا ق
مـل او جـدت ظـروف الخدمات من النوع والقدر الذي يبـرر تمديـد مـدة الع

طارئة تؤثر على سير العمل، فعلـى صـاحب العمـل ان يـدرس الحالـة مـع 
الفريــق الثــاني ويمــدد مــدة االتفاقيــة الي مرحلــه مــن مراحــل العمــل  بمــا 

 يتناسب مع هذه االمور .
 
اذا استغرق صاحب العمـل فتـرات مراجعـه أطـول مـن المقـررة فـي جـداول   - 2

( الحقـا، فانـه يـتم تمديـد مـدة العمـل 16ة )المراحل المشار اليه في الماد
لتلك المرحلة تبعا لذلك  فيمــا عـدا مـا هو  نـاجم عـن تخلـف األستشـاري 
في اداء مهامه، وعلى صاحب العمـل مراعاة عدم  تمديد فترات المراجعة 
بشــكل يعــود بالضــرر علــى األستشــاري وخــالف ذلــك يقــوم صــاحب العمــل 

اسـة الضـرر الـذي لحـق بـالفريق الثـاني بناءا" علـى طلـب األستشـاري بدر 
 جراء تمديد فترة المراجعة لغايات التعويض .

  
      التأخيـــر :  -هـ

اذا لم يقم األستشاري بتنفيـذ  التزاماتـه بإتمـام كامـل الخـدمات الهندسـية   – 1
المطلوبــة فــي هــذه االتفاقيــة ضــمن مــدة العمــل االساســيه المحــددة لكــل 

 ( الحقــا" او مــدة العمــل المحــددة16ب المــادة )مرحلــه مــن المراحــل بموجــ
ـــل صـــاحب العمـــل ـــامر العمـــل الصـــادر مـــن ممث ـــأخر عـــن تســـليم  ب ، وت
ري ان يقـوم بـدفع غرامـة المخططات ووثائق العطاء ، فـأن علـى األستشـا

ر عـن كـل يـوم تـأخير غيـر مبـرر ، ينـاد و تسـعون  خمسـة( 95) مقدارها
بـــر هـــذا المبلـــغ مســـتحقا"  كمـــا ورد فـــي البنـــد )د( مـــن هـــذه المـــادة ويعت

لصاحب العمل سواء لحق به ضرر مادي من جـراء التـأخير او لـم يلحـق 
. ويحـق لصاحب العمل ان يحسم هذا المبلغ من اسـتحقاقات األستشـاري 
او كفالتــه او محتجزاتــه . وألغــراض تحديـــد الغرامــه يعتبــر مجمــوع مـــدة 

لكــل مرحلــه علــى العمــل بكامــل االتفاقيــة والتــأخير الحاصــل عليهــا ولــيس 
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حده اال اذا نص  الشروط الخاصة علـى تحديـد غرامـه لتـأخير أي مرحلـه 
 من مراحل العمل .

 %( من قيمة االتفاقية. 15يحدد للغرامه سقف حده األعلى ) .1
ال تحتسب لألستشاري مـدة العمـل التـي يوفرهـا صـاحب العمـل مـن فتـرات   .2

 اقية .المراجعة الخاصة به والمنصوص عليها بهذه االتف
 

 واجبات األستشاري : -( 8المـاده )
يقـــوم األستشـــاري بـــأداء الواجبـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي الشـــروط المرجعيـــة 

( المرفق بهذه االتفاقية .وعلى صاحب العمل دراسة 2المحددة في الملحق رقم)
 هذا الملحق وتعديله بما يتناسب ونوعية األعمال موضوع االتفاقية

 
 ل والعقود الفرعية :التناز -(9المـاده ) 

ال يحق لألستشاري ان يتنازل عـن أي جـزء مـن هـذه االتفاقيـة للغيـر او ان   –أ   
يعهد الى أي   استشاري فرعي القيام بأي جزء منها ما لـم تـنل علـى ذلـك 
شـروط الـدعوة او عــرض االستشـاري ويحـق لصــاحب العمـل الغـاء االتفاقيــة 

( من هذه االتفاقيـة 12كام المادة)حيال أي تصرف من هذا القبيل وفقا" الح
. 

 
ــى موافقــة مســبقة مــن    -ب ــى االستشــاري الحصــول عل ــي جميــع الحــاالت عل وف

ــه ان يقــدم  ــأي عمــل وعلي ــام أي استشــاري فرعــي ب ــى قي صــاحب العمــل عل
ــة عــن اي استشــاري فرعــي مقتــر  مــن  لصــاحب العمــل المعلومــات المطلوب

ذلك عقد التكليف الفرعـي الـذي حيث مؤهالته وخبراته وكفاءته، وان يقــدم ك
يعقــد بينــه وبــين األستشــاري الفرعــي ويكــون األستشــاري مســؤوال" مســؤولية 
كاملة عن جميع الخـدمات الهندسـية ، وعـن اي خطـأ او تقصـير يـنجم عـن 

 عمـل األستشاري الفرعي أو مستخدميه  .
 

 -تحريات استطالع الموقع :   -(10الماده )
صة على خالف ذلك يتم التعاقد مـع استشـاري لتحريـات أ.  ما لم تنل الشروط الخا

استطالع الموقع باتفاقيه مستقله بين صاحب العمل وأستشاري استطالع الموقـع 
 حسب الشروط التاليه: 
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يكــون استشــاري اســتطالع الموقــع مســؤوال" عــن اداء مهامــه   - 1   
 مسؤوليه  كامله 

ي هـذه االتفاقيـة( وضـع تكون مهمة األستشاري )الفريـق الثـاني فـ  - 2   
وصف  العمل المطلوب للتحريات واالستطالع)مع مراعاة أحكام كود 
ــة  ــع  المعتمــد(  كمــا يقــوم األستشــاري أيضــا بمراقب اســتطالع الموق
عمليـات التحــري أثنــاء إجراءاهــا وتقيـيم  تقريــر استشــاري اســتطالع 

 الموقع وبيان رأيه فيه قبل تقديمه لصاحب العمل .
نصـــ  الشــروط الخاصــة علــى مســؤولية االستشــاري عــن دراســات أمــا إذا  -ب 

وتحريــات اســتطالع الموقــع عنــدها علـــى االستشــاري اخــذ موافقــة الفريــق 
 0االول المسبقة قبل التعاقد مع استشاري استطالع الموقع

 
 التغييرات واألعمال االضافيه :  -(11المادة )

ا" فـي برنـاما الخـدمات يحق لصاحب العمل إجراء أي تعديل يـراه ضـروري -أ 
الهندســية او نوعهــا او مقــدارها او تقــديم خــدمات هندســية إضــافية ، وال 
تؤثر هذه التغييرات او اإلضافات على سريان هذه االتفاقية وتحدد بـدالت 
األتعـاب لألعمــال االضــافيه الناتجـه عــن زيــادة قيمـة العمــل عمــا ورد فــي 

مـع طبيعـة األعمـال االضـافيه  االتفاقية باالتفـاق بـين الفـريقين بالتناسـب
واألتعاب المحددة في االتفاقية لألعمال والمراحل المختلفـة  بغـض النظـر 

 عن نسبة الزيادة أو النقل ،
ــرات  ــي هــذه التغيي ــة األعمــال المشــمولة ف ــي تكــون طبيع ــة الت ــي الحال وف
واألعمال االضافيه من النوع الذي يتطلب تقديم خـدمات تختلـف عـن تلـك 

ــين  المشــمولة فــي ــاق ب ــتم االتف ــة ي ــل هــذه الحال ــة، ففــي مث هــذه االتفاقي
صاحب العمل واالستشاري على بدل األتعاب المترتب علـى تلـك التغييـرات 

 واألعمال االضافيه .
 

يلتــزم األستشــاري بــإجراء التعــديالت المطلوبــة ، وذلــك بعــد صــدور األمــر  –ب 
 الخطي له من قبل صاحب العمل .  
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 ير من جانب األستشاري :التقص -(12المـاده )
يعتبــر األستشــاري مقصــرا" فــي أداء عملــه اذا حصــل أثنــاء تنفيــذ هــذه   أ(:  /12)

             -االتفاقية أي من الحاالت التالية :
أي تأخير غير مبرر في إنجاز العمل والواجبات وتقديم الخـدمات   - 1

 المطلوبة بسبب تقصير من جانب األستشاري .
تشــــاري عمـــال بمســــتوى ال يتناســـب واصــــول واعــــراف قـــدم األس - 2

 ممارسة المهنة الهندسية أو أهمل او قصر في اداء مهامه .
تخلف األستشاري عن تغيير اي من مستخدميه العـاملين مخالفـا  - 3

 (  من هذه االتفاقية .6بذلك التعليمات المحددة بالمادة )
موكولة اليـه بـدون قام بالتلزيم من الباطن ألي جزء من المهام ال - 4

 موافقة صاحب العمل.
لـــم يلتـــزم االستشـــاري بتقـــديم عمـــل يلبـــي المتطلبـــات االساســـيه  - 5

 للمشروع .
أعسر أو أصـبل غيـر ذي مـالءة ماليـة، أو لجـأ الـى مخالصـة     - 6

 لصالل دائنيه.
فقد تأهيله الصادر بموجـب تعليمـات تأهيـل المكاتـب الهندسـية     - 7

 .1996ة لسنة والشركات االستشاري
 

أ( أعــاله  -12ولصــاحب العمــل فــي اي مــن الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي  الفقــرة )
  -إنهاء االتفاقية بموجب اإلجراءات التالية :

 
( يومـــا" لتصـــويب 14أوال": توجيـــه انـــذار أول لألستشـــاري مـــع منحـــه مهلـــة لمـــدة )  

  المخالفة .
 
ة ، يتم توجيه انذار ثاني له لمدة ثانيا": في حالة عدم تصويب األستشاري المخالف 

 .( يوما" من تاريخ انتهاء اإلنذار األول 14)
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ثالثـــا":في حالــة مــرور فتــرة اإلنــذار الثانيــة دون تصـــويب للوضــع او اتخــاذ إجــراءات 
إلزالـة األسـباب المخالفـة، يحــق لصـاحــب العمـل إنهـاء االتفاقيـة  جادة ومقنعـة

جــزء منهــا، ويقــوم بإكمــال الخــدمات المطلوبــة ومصــادرة كفالــة حســن األداء أو 
بواسطة اجهزته الخاصة او ان يعمـد الـى استشـاريين يخـرين القيـام بمثـل هـذه 
ـــه  ـــات لتاريخـ ـــدمه مــن خــدمـ الخــدمات ، وتــتم محاســبة االستشــاري علــى مــا قـ
محســومــــا" منــه أي فــروق مــن بــــدالت األتعــاب والكلفــة التــي يتكبــدها صــاحب 

از الخـــدمات طبقـــا" لمتطلبـــات هـــذه االتفاقيـــة ويـــتم احتســـاب هـــذه العمـــل إلنجـــ
 الفروقات من قبل اللجنة المنصوص عليه بالفقرة )ب( من هذه المادة .

 
يحق لصاحب العمل في الحـاالت الطارئـة او الخاصـة إنهـاء االتفاقيـة فـورًا فـي  رابعًا:

 أ( أعاله .-12اي من الحاالت المنصوص عليها في الفقرة )
 
ب(:إذا تبــين لصاحب العمــل أثنــاء تنفـيذ األعمال المشمولة في هذه االتفــاقية /12) 

أو بعد انتهاءها أن هناك نقصًا او خطأ في الدراسة قد ينجم عنها خطورة على 
المنشأ أو زيادة كبيرة في التكاليف عن قيمة عطاء التنفيذ وذلك بسبب تقصير 

احب العمــل بمخاطبــة وزيــر االشــغال األستشــاري أو أجهزتــه فعنــدها يقــوم صــ
العامــة واإلســكان مبينــًا تقصــير األستشــاري ويطلــب تشــكيل لجنــة فنيــة لتحديــد 

  -مسؤوليته من ذوي الخبرة واالختصاص على النحو التالي:
 رئيسًا للجنة . -مدير عام دائرة العطاءات الحكومية  . 1
 ان .مهندسًا مندوبًا عن وزارة االشغال العامة واإلسك . 2
 مهندسًا مندوبًا عن نقابة المهندسين األردنيين .  .3
 مهندسًا مندوبًا عن هيئة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسين األردنيين. . 4
 مهندسًا من ديوان المحاسبة . . 5

ـــاد المشــكلة واالتصــال والتنســيق مــع  ـــة أبع ـــة بـدراســـة كـاف تقـــوم هـــذه اللجن
وصياتها الى وزير االشغال العامـة واإلسـكان محـددة الجهات المعنية وترفع ت

ــــإذا كـــان قرارهـــا باألكثريـــة أو باإلجمـــاع بالنســـبة  مســـؤولية األستشـــاري ، فـ
لتقصــير األستشــاري ومســؤوليته عــن األخطــاء والعيــوب يصــدر الــوزير قــراره 

 لمعالجة تقصير األستشاري .
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 إنهاء االتفاقية من قبل صاحب العمل : -(13المادة )
يحـــق لصـــاحب العمـــل فـــي أي وقـــ  أن ينهـــي العمـــل باالتفاقيـــة مـــع تعـــويض  

 % من قيمة األعمال المتبقية.10األستشاري تعويضا"مناسبا" وبما ال يزيد عن 
 
 

 إنهاء االتفاقية من قبل األستشاري : -(14المادة )
ا م( يو 90إذا لم يصدر صاحب العمل أمر المباشرة خالل )-1

 قيةمن تاريخ توقيع االتفا
أخل صاحب العمل بموافاة االستشاري بالدفعة المسـتحقة إذا -2

 ( يوما"من تاريخ استحقاقها .60له بعد )
أعسر صاحب العمل او تعرض لضائقة اقتصادية تمنعه من االستمرار فـي  جـ.

 تنفيذ االتفاقية.
 

ــب صــاحب العمــل إصــدار أمــر المباشــرة او  ــى االستشــاري ان يطال ــدها عل فعن
ة المستحقة له خالل عشرة ايام من انتهاء المـدد المحـددة بـالفقرة تسديد الدفع

ــم صــاحب العمــل بإصــدار أمــر المباشــرة أو  ــم يق )أ(والفقــره )ب(  اعــاله واذا ل
تسديد الدفعه المستحقة لالستشاري خالل العشرة ايام هذه ، فيحق لالستشاري 

اسـب النـاجم ان يطالب صاحب العمل بإنهاء االتفاقية وتعويضه التعـويض المن
 عن اإلخالل وال يعاد العمل بهذه االتفاقية اال بموافقة الفريقين .

 
 مسؤوليات صاحب العمل : -(15المادة )

تقديم المتطلبات األولية والمعلومات والوثائق المتوفرة لديه الى األستشـاري،  -1
ري اال أنـه غيـر ملـــزم بتقديـــم أي مخططــــات أو وثائـــق يوكــــل الــى األستشــا

 الحصول عليها بموجب االتفاقية .
تسليـم األستشاري أرض المشروع بـكامل حدودها أوبشـكل يمكـن األستشـاري  -2

 من مباشرة مهامه العداد الدراسات و/او التصاميم .
تســمية مهـنـــدس بخبـــرة منـــاسبة يمثـــــله للتـنسـيــــق بـيــــنه وبــين األستشــاري  -3

 ى المعلومات المذكورة أعاله .وليساعد األستشاري في الحصول عل
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مساعدة األستشاري لتسهيل مهامه في الحصول علـى تــصاريل الـدخول أو  -4
ــب عقــد  ــذين يتطل تصــاريل العمــل واألقامــه ألي مــن مــوظفي األستشــاري ال

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

 االتفاقية 
دفع بدل أتعاب "أستشاري" استطالع الموقـع ) إال أذا اتفـق علـى غيـر ذلـك    -6

 بموجب هذه  االتفاقيه ( .
 

 مراحل ومدد العمل :  -(16المــادة )
يلتــزم األستشــاري وصــاحب العمــل وكــل حســب مســؤولياته  باتبــاع الجــدول الزمنــي  

المنصـوص عليهـا بهـذا أ( لهـذه الشروط ووفـقــا" للمراحل /1المبين في الملحق رقم )
علما انه اذا  الجدول  لتقديم الخدمات الهندسية لألعمال المشمولة في هذه االتفاقية

قدم االستشاري أعمـال أي مرحلـه مـن المراحـل بمسـتوى غيـر مناسـب ووردت عليهـا 
تعديالت ومالحظات جوهريه فتعتبر الفتره الالزمه لتعـديل هـذه المالحظـات مـن المـده 

شــاري حســب الجــدول الزمنــي وعليــه تعويضــها فــي المراحــل الالحقــه المقــرره لالست
ويجــوز لصــاحب العمــل إذا ارتــأى أن تلــك المالحظــات ال تســمل بالســير الــى المرحلــه 
التاليه أن يمنع من السير بالمرحله التاليه حتى يتم انجاز هذه المالحظات وتحتسـب 

راحـل الالحقـه وحسـب مـا على االستشـاري غرامـة تـأخير اذا لـم يـتم تعويضـها فـي الم
د( كما يجب على صاحب العمل تحديد المـده التـي سـيقوم خاللهـا  /7ورد في الماده)

اعمال المراحل المختلفه والتي يعتيـر بعـد انقضـائها أن أعمـال هـذه المراحـل بمراجعة 
  .موافق عليها اذا لم يبلغ االستشاري بمالحظات صاحب العمل خاللها

 
 عاب :بدل األت -(17المادة )

يتقاضى األستشاري بدل أتعاب التصاميم وتحضير وثائق العطـاء لجميـع األعمـال التـي   -أ 
ورد ذكرها سابقا في هذه االتفاقيه وذلك بموجب النسب المبينـة فـي الملحـق رقـم )ا/ب( 

 من هذه الشروط .
 
  يتعين على صاحب العمل ان يدفع استحقاقات االستشاري الشهرية بموجب شـهادة دفـع -ب

يومــًا مــن تــاريخ تســليم شــهادة الــدفع وفــي حــال الدفعــة  30يقــدمها االستشــاري خــالل 
يومـًا مـن تـاريخ تسـليمها واذا تـأخر صـاحب العمـل عـن صـرف  60النهائية خـالل فتـرة 
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الدفعات المستحقة خالل الفترات المنوه عنها في هذه الفقرة ، يترتب عليه ان يدفع الـى 
عنهـا وذلـك عـن جميـع المبـالغ غيـر المدفوعـة اعتبـارًا مـن  االستشاري الفائدة القانونيـة

 انتهاء المهلة المحددة لدفعها .
 

 تدريب موظفي صاحب العمل: -(18المـاده ) 
ق لصـــاحب العمــل انتـــداب عــدد مناســـب مــن مســـتخدميه والحــاقهم بجهـــاز يحــ

مال التصميم وفق برناما يتفـق عليـه بـين الطـرفين عا ىلاالستشاري للتدريب ع
 هم.اتم صاحب العمل بدفع رواتبهم ومستحقويقو 

 
 تسوية الخالفات بين صاحب العمل واالستشاري: -(19المـاده )
 -أي نزاع او خالف ينشأ عن هذه االتفاقية يتم الب  به بأحد الطرق التالية:     

 -(:  التسوية الودية :1 -19)   
الف إذا صدر إشعار مـن أي مـن الفـريقين برغبتـه فـي تسـوية الخـ -أ

( 14عن طريق التسوية الوديه  فعلى الفريق اآلخـر خـالل مـدة ) 
يومـا" مــن تــاريخ تســلمه اإلشـعار ان يرســل رده خطيــا" الــى موجــه 

 اإلشعار بقبول الدعوة الى التسوية الوديه او رفضها .
تبــدأ إجــراءات التســوية الوديــة عنــدما يوافــق الفريــق اآلخــر علــى  -ب 

 الدعوة الى التسويه الوديه.
 

 الى الفريـقالتسوية الودية ، اواذا لم  يرسل أي رد ذا رفض الفريق اآلخرإ -جـ
(مـن هـذه ( يوما" المبينـة فـي البنـد) أ14ال ) الذي وجه اإلشعارخالل مدة

الفقرة ، يعتبر طلب التسويه الودية كأن لـم يكـن ، وألي مـن الفـريقين فـي 
 هذه الحالة المباشرة في إجراءات التحكيم .

 
ى التسوية الوديه موفق واحد أو اكثر وفقا" لما يتفق عليه الفريقان ، يتول -د

واذا لم يتفقا على اسم الموفق او الموفقين يجوز لهمـا أن يتفقـا علـى أن 
 يقوم شخل أو مؤسسة بتعيين الموفق أو الموفقين .

 
للموفق في جميـع مراحـل التسـوية الوديـة أن يطلـب مـن أي مـن الفـريقين  -هـ

راه مـن طلبــات ومعلومـات ووقـائع واســباب ومسـتندات ووثــائق تقـديم مـا يــ
ــي  ــريقين ف ــق أن يســاعد الف ــى الموف ــه ، وعل ــة أخــرى تعــزز طلبات وأي ادل
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التوصل الى تسوية الخالف وديا" بأسلوب يتسم باالستقالل والحيـاد ، وان 
 يسترشد بمبادئ الموضوعية والنزاهة والعدالة .

 
ظ بســـرية مـــا يتعلــق بـــإجراءات التســـوية علــى الفـــريقين والموفـــق االحتفــا -و

الوديــة بمــا فــي ذلــك اتفــاق التســوية ، اال حيثمــا يكــون نشــره ضــروريا" 
 ألغراض التنفيذ والتطبيق .

 
اذا توصــل الفريقــان الــى اتفــاق لتســوية الخــالف وديــا" ، فيقومــا بإعــداد  -ز

االتفاق وتوقيعه ويصبل اتفـاق التسـوية الوديـة بعـد توقيعـه مـن الفـريقين 
 ملزما" لهما

 
 .   تنتهـــي إجـــراءات التســـويه الوديـــة بتوقيـــع الفـــريقين علـــى االتفــــاق ، او 

( يوما" من تاريخ االتفاق على الموفق أو تاريخ تعيينه دون التوصل 60بمرور)
الى اتفاق تسويه أو بإشعار خطي يصدر عن الموفق يبين فيـه انـه ال يوجـد مـا 

ة ، أو بإشـــعار خطـــي يصـــدر عـــن يســـوال االســـتمرار فـــي جهـــود التســـويه الوديـــ
الفريقين او عن احدهما الى الفريق اآلخر والى الموفق بإنهاء إجراءات التسويه 
الودية وفي جميع الحاالت علـى الموفـق ان يقـدم تقريـرا" بجميـع مـا توصـل اليـه 
من وقائع وبينات في موضـوع الخـالف اثنـاء قيامـه بعمـل الموفـق وتسـليمه الـى 

 جلسات التوفيق .الفريقين مع محاضر 
 
ال يجوز الي من الفريقين أثناء اجراءات التسويه الوديـة ، ان يباشـر فـي  -ط

 اتخاذ اي اجراءات تحكيميه او قضائيه .
 

 
 (: التحكيــــــم2 -19)
 

(اعــاله 1-19فــي حالــة عــدم التوصــل الــى تســوية وديــة وفقــا" الحكــام المــادة ) -
المحـاكم المختصـة فـي المملكـة اال اذا فعندئذ يحق الي من الفريقين اللجوء الى 

ــى تســوية الخــالف بأســلوب التحكــيم بموجــب قــانون التحكــيم  اتفــق الفريقــان عل
 االردني الساري المفعول .

 
 -تعديل التشريعات :  -(20المادة )
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يدفع لالستشاري اي مبالغ إضافية يترتب عليه دفعها لخزينة الدولة نتيجة   -أ
جديدة بعد موعد إيداع عروض المناقصات .لفرض اي  رسوم او ضرائب  

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

بالفقرة )أ( أعاله بعد موعد ايداع عروض المناقصات ، فعندها يحق للفريق 
 االول حسم تلك التخفيضات من استحقاقات االستشاري .
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 دليه :االخطارات الع -(21المادة )
إن صاحب العمل معفى من توجيه االخطارات العدليه لممارسـتة أي حـق مـن حقوقـة 
العقديــة او القانونيــة وتعتبــر أي رســالة مســجلة مرســلة للفريــق الثــاني علــى عنوانــه 

 بمثابة اخطار عدلي في جميع األحوال .
 

 أحكام عامه : -(22المادة )
ظيميــة لمنطقــة المشــروع وااللتــزام علــى األستشــاري أن يراعــي المخططــات التن  -أ  

 بمتطلبات الكودات  السارية المفعول عند المباشرة بالعمل 
علـى األستشــاري ان يتقيــد ببرنامـــا المتطلبــات والمساحـــات والكلفـة المقــدرة عنــد   -ب

 إعداد تصاميم المشروع.
ع هــي ان جميـــع المخططــات ووثائـــق العطــاء والمعلومــات المتـــعلقة بهــذا المشــرو  -جـ

ملك  لصاحب العمل وال يحق لألستشاري التصرف بهـــا بـــأي شكـــل مـن األشـكال 
 اال بعد  موافقة صاحب العمل الخطية على ذلك .

اذا اكتشـف أي خطـأ او نـقل في المخططـات او فـي وثـائق العطـاء  سـواء فـي   -د 
،  فعلى  مرحلة اعداد المخططات والوثائق أو في مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع

 األستشاري تصحيل الخطأ أو استكمال النقل  بصورة عاجلة وبدون مقابل .
يلتـــزم األستشــاري ان يـــقوم بعـــرض عــام للدراســات فــي المرحلــة األولــى   و/ أو   -هـ

 الثانية .
يجــــب علــــى األستشـــاري التقــــيد بالنــــل علــــى استــــعمال المـــواد والمنتجـــات   -و  

عــداد وثائـــق العطـــاء فــي جمـــيع الحــاالت الـــتي تتــوفر الصــناعيه المحليــه عنـــد إ
 فيها تلك المواد او المنتجات بشكل مطابق للمواصفات. 

ال تشكل العناوين الواردة في هذه االتفاقيه جزءا" منها وال  -العناوين : -ز
 تؤخذ في االعتبار    لدى تفسير شروط االتفاقيه أو مضمونها 

غة المفرد الى الجمع والعكس بالعكس وفقا" لمقتضى تنصرف صي -المفرد والجمع: - 
 القرينه .

يصــدر صــاحب العمــل موافقتــه أو عــدم موافقتــه علــى مراحــل العمــل المختلفــةعلى  -ط
 النحو التالي : 
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 الموافقة دون أية شروط .   -1
ــه      -2 ــال للمرحل ــه بمالحظــات تســمل لالستشــاري باالنتق ــة مشــروطة مقرون موافق

تنفيذ هذه المالحظات في المرحله التاليه وفي هذه الحالة يـتم  التاليه شريطة
احتجاز نسبه من مستحـقــات الـدفــعة لهـذه المرحلـه لحـين تنــفيذ المالحظـات 

ــــد علــــى 10المطلوبـــه ال تقــــل نســبتـهــــا عــــن ــــة 25% وال تــزيـ % مــــن قيـمـ
المحتجــزات عنــد الدفعـــــه المستحقــــه لهــــذه المرحلــــه علــى أن يـتـــم دفــع هــذه 

 استكمال المالحظات ضمن اعمال المرحلة التي تليها .
عــدم الموافقــة علــى المرحلــه مــع بيــان األســباب الكافيــه التــي تبــرر الــرفض      -3

 ( أعاله .12واعتبار ذلك  تقصيرا" من جانب االستشاري  بموجب المادة )
لعامـــه علـــى ي_ضـــريبة المبيعات:يجـــب ان يشـــمل الســـعر المقـــدم علـــى الضـــريبه ا

 المبيعات ولن يتم إفراد بند خاص بالضريبه.
ــة )   -ك ــة الجــداول المرفق ــي تعبئ ــب مــن االستشــاري المحل ــة  3، 2،  1يطل ( المتعلق

بالوضع المؤسسي ورؤساء االختصاص ومساعديـهم وحجــم االلتـزام وكـل مـن ال 
 يقوم بتعبئة هذه الجداول يكون العرض المقدم منه معرضا" للرفض .

ــي الخاصــة بهــذا المشــروع بالشــروط الخاصــة )إن   -ل ــيم الفن ــل والتقي تحــدد شــروط التأهي
 طلب (.

يحــق لصــاحب العمــل التأكــد بالطريقــة التــي يراهــا مناســبة مــن صــحة ودقــة    -م
 المعلومات والوثائق المقدمة من االستشاري  .

يتعلـق  على االستشاري االلتـزام بالتعليمـات الصـادرة عـن نقابـة المهندسـين بمـا -ن
 باألعمال اإلنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وخالفها .

تكون المسؤولية المدنية والقانونية للمهندس المصمم و/او المشرف وفقـا" لمـا   -ص
( مـــــن القـــــانون المـــــدني األردنـــــي 790(،)789(،)788ورد فـــــي  المـــــواد  )

فاقية  بالخصـوص بغض النظر عن ما يرد في هذه االت 1976( لسنة 43رقم)
. 

على االستشاري ان يقوم بتصديق جميع المخططات الخاصـة بالمشـروع موضـوع   -ع
االتفاقية من قبل نقابة المهندسين األردنيين وان يقدم لصاحب العمـل مـا يثبـ  

 قيامه بدفع الرسوم النقابية المترتبة على هذا المشروع. 
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 الدفعــات االخــرى  -ش 
 

( المرفق بهذا العقد بجميع " الـدفعات 5تشاري في الملحق رقم )لقد صر  االس -1
األخـــرى" والتـــي دفعهـــا أو تـــم االتفـــاق علـــى دفعهـــا إلـــى " اآلخـــرين "، وعلـــى 
االستشاري تقديم وصفًا مفصاًل لهــذه الدفعات األخرى وسببها سـواء تـم دفعهـا 

أو مـن  أو كان  ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبله أو نيابـة عنـه ،
قبل استشارييه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من مـوظفيهم أو وكالئهـم أو 
ممثليهـم ، وذلك فيما يتعلق بالـدعوة إلـى تقـديم العـروض الخاصـة بتنفيـذ هـذا 
العقــد أو عمليــة المناقصــة / المــزاودة نفســها أو اإلحالــة علــى االستشــاري أو 

 ل تنفيذه فعاًل.المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أج
كما يتعهد االستشاري بـأن يقـدم تصـريحًا خطيـًا إلـى الفريـق األول علـى الفـور 
عن وجود أي دفعات أخرى بما في ذلك على سبيل المثال وصفًا مفصاًل لسبب 
هذه الدفعات األخرى وذلك بتـاريخ قيامـه بالـدفع أو تـاريخ إلزامـه بالـدفع أيهمـا 

 يحدث أواًل .
 
ول في حال حـدوث أي مخالفـة أو إخـالل بأحكـام الفقـرة )أ( مـن يحق للفريق األ  -2

هذه المادة أن يتخذ أيًا مـن اإلجـراءات التاليـة أو جميعهـا وذلـك بمحـض حريتـه 
 واختياره:

 أ( من العقد./12(:  أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة )2-1)
العقـد مبلغـًا  أن يخصم من المبالغ المسـتحقة لالستشـاري بموجـب هـذا (:2-2)

 يساوي    )ضعفي( مبلغ الدفعات االخرى .
(:  أن يطالب االستشاري بأن يدفع إلـى الفريـق األول وعلـى الفـور مبلغـًا 2-3)

يســـــاوي   ) ضعفي( مبلغ الدفعات األخرى ويقر االستشاري بموجب هذا 
البنــد بموافقتــه غيــر القابلــة للــنقض علــى االســتجابة الفوريــة لمثــل هــذه 

طالبـــة.مع مراعـــاة الفقـــرة )د( أدنـــاه ، يصـــر  الفريقـــان بـــأن مجمـــوع الم
المبــالغ التــي يحــق للفريــق األول تقاضــيها بموجــب هــذه الفقــرة )ب( لــن 

 يتجاوز ) ضعفي( مجموع مبالغ الدفعات األخرى.
 
يوافق االستشاري على أن يضمن جميع االتفاقيات التي يبرمها مع االستشـاريين  .3

هزين ، فيما يخـل هـذا العقـد مـوادًا مماثلـة لتلـك الـواردة فـي من الباطن أو المج
الفقرات )أ( و)ب( أعاله  ) على أن ال تقـل هـذه المـواد فـي شـدتها عـن نصـوص 
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الفقرتين المشار إليهما ( ، شريطة أن تنل هذه المواد صراحة على حق الفريق 
ــذ أحكــام هــذه المــواد مباشــرة بحــق أي مــن هــؤالء االستشــار  يين مــن األول بتنفي

الباطن أو المجهزين . كما يتعهد االستشـاري أن يـزود الفريـق األول علـى الفـور 
بنسخ كاملة ومطابقة ألصل هذه االتفاقيات بمجـرد التوقيع عليها وبما يثب  أنها 

 مشتملة على هذه المواد.
ال يجوز ألي شـخل أن يتـذرع بـأن نـل المـادة أعـاله يضـفي صـفة المشـروعية  .4

دفعات األخــرى إذا كانــ  القــوانين واألنظمــة النافــذة تمنعهــا ، وأن علــى أي مــن الــ
حقــوق الفريــق األول المنصــوص عليهــا فــي المــادة أعــاله هــي باإلضــافة إلــى أي 
حقوق أخرى قد تترتب للفريـق األول تجـاه االستشـاري أو أي طـرف يخـر بموجـب 

 القوانين واألنظمة النافذة في المملكة.
بجميع فقراتها ساريًا ويـتم العمـل بـه حتـى بعـد إنهـاء هـذا  يبقى نل المادة أعاله .5

 العقد.
 

 -:الدفعات الممنوعة - ف
( بأنه لم يقم بـدفع 6لقد صر  االستشاري وتعهد للفريق األول في الملحق رقم ) .1

أو يعد بدفع أي من " الدفعات الممنوعـة " سـواء مباشـرًة أو بالواسـطة ، وبغـض 
تــم مــن قبــل االستشــاري أو نيابــًة عنــه أو مــن قبــل النظــر عمــا إذا كــان ذلــك قــد 

استشـــارييه مـــن البـــاطن أو نيابـــًة عـــنهم أو أي مـــن مـــوظفيهم أو وكالئهـــم أو 
ممثلـــيهم إلـــى الفريـــق األول ، ويشـــمل ذلـــك علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر أي 
"موظــف" بغــض النظــر عمــا إذا كــان يتصــرف بصــفة رســمية أم ال ، وذلــك فيمــا 

تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصـة  يتعلق بالدعوة إلى
المزاودة نفسـها أو اإلحالـة علـى االستشـاري أو المفاوضـات التـي تجـري إلبـرام  /

 العقد أو من أجل تنفيذه فعاًل.
 

كما ويتعهد االستشاري بأن ال يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعـة أو أن يعـد بتقـديم 
ـــدفعات ســـواًء مب ـــل هـــذه ال ـــل مث ـــك مـــن قب ـــان ذل اشـــرًة أو بالواســـطة وســـواًء أك

االستشاري نفسه أو استشارييه من الباطن أو أي مـن مـوظفيهم أو وكالئهـم أو 
ممثليهم إلى أي "موظف" فيما يتعلق بتعديل هـذا العقـد أو تجديـده أو تمديـده أو 

 تنفيذه. 
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ة )أ( مـن يحق للفريق األول فـي حـال حـدوث أي مخالفـة أو إخـالل بأحكـام الفقـر  - 2
هذه المادة أن يتخـذ أيـًا مـن اإلجـراءات التاليـة أو جميعهـا وذلـك بمحـض حريتـه 

 -واختياره:
 أ( من العقد./12أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ) (:2-1)
أن يخصم من المبالغ المسـتحقة لالستشـاري بموجـب هـذا العقـد مبلغـًا  (:2-2)

 وعة.يساوي   )ضعفي( مبلغ الدفعات الممن
أن يطالب االستشاري بأن يدفع إلى الفريق األول وعلى الفـور  (:2-3) 

مبلغــــًا يســـــــاوي ) ضــعفي( مبلــغ الــدفعات الممنوعــة ويقــر االستشــاري 
بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على االستجابة الفورية 

 لمثل هذه المطالبة.
ريقـان بـأن مجمـوع المبـالغ التـي مع مراعاة الفقـرة )د( أدنـاه ، يصـر  الف 

يحــق للفريــق األول تقاضــيها بموجــب هــذه الفقــرة )ب( لــن يتجــــــاوز ) 
 ضعفي( مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة.

 
ــــي يبرمهــــا مــــع  - 3 ــــات الت ــــع االتفاقي ــــى أن يضــــمن جمي ــــق االستشــــاري عل يواف

ثلـة االستشاريين مـن البـاطن أو المجهـزين ، فيمـا يخـل هـذا العقـد مـوادًا مما
ــواردة فــي الفقــرات )أ( و)ب( أعــاله ) علــى أن ال تقــل هــذه المــواد فــي  لتلــك ال
شدتها عن نصوص الفقرتين المشــار إليهما ( ، شـريطة أن تـنل هـذه المـواد 
صراحة على حق الفريق األول بتنفيذ أحكـام هـذه المـواد مباشـرة بحـق أي مـن 

د االستشـاري أن يـزود هؤالء االستشاريين من الباطن أو المجهـزين. كمـا يتعهـ
الفريق األول على الفـور بنسـخ كاملـة ومطابقـة ألصـل هـذه االتفاقيـات بمجـرد 

 التوقيع عليها وبما يثب  أنها مشتملة على هذه المواد.
 
ال يجوز ألي شخل أن يتذرع بأن نل المادة أعاله يضفي صفة المشروعية  -4

نظمـة النافـذة تمنعهــا ، علـى أي مـن الـدفعات الممنوعـة إذا كانــ  القـوانين واأل 
وأن حقوق الفريق األول المنصـوص عليهـا فـي المـادة  أعـاله  هـي باإلضـافة 
إلــى أي حقــوق أخــرى قــد تترتــب للفريــق األول تجــاه االستشــاري أو أي طــرف 

 يخر بموجب القوانين واألنظمة النافذة في المملكة.
 

 ل به حتى بعد إنهاء هذا العقد.يبقى نل المادة أعاله بجميع فقراتها ساريًا ويتم العم -5
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 إقرار المخالصة :  -(23المادة )
 

على االستشاري حـال تقديمـه لكشـف الدفعـة النهائيـة ان يعطـي صـاحب العمـل إقـرار 
مخالصة يثب  فيه ان كشف الدفعة النهائية يشكل التسوية الكاملة والنهائيـة لجميـع 

ان ال يســــري مفعــــول اقــــرار  المبــــالغ المســــتحقة لــــه بموجــــب االتفاقيــــة ، ويشــــترط
 المخالصة اال بعد قبض األستشاري للمبالغ المستحقة له بموجب هذه الدفعة .

 
 اإلشعارات :  -(24المـاده )

تبلغ اإلشعارات والمـراسالت التي يصدرها صاحب العمل الى األستشاري وتلك التي يقوم 
ــا ــد أم ــام العق ــا الحك ــى صــاحب العمــل وفق ــا ال ــد المســجل او  األستشــاري بإبالغه بالبري

بإيــداعها لــدى المكتــب الرئيســي لكــل فريــق منهمــا ، او بإرســالها الــى أي عنــوان يخــر 
 يعينه كل فريق لهـذه الغاية ويتم تحديده تاليا

 
 االردن  – 11118عمان      1220ب .صعنوان صاحب العمــل :            
  
 ...................................عنوان األستشــــاري : .................          
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 املعدل أ (/1ملحق رقم ) 
 

 إلجنازها احملددةاجلدول الزمين ملراحل الدراسات واملدد 
 

 
 يوم تقوميي البيان املرحلة

تبدا مـ  رريـا امـر املبا ـرة للعلـل ولاايـة اجنـاز املالـول   املرحلـة االوىل  - الوىلا
 .رحلة االوىلوتقدمي تقرير اويل ع  اعلال امل

 ( يوماً 15) 

 مأاي( 10) .مراجعة وتقييم اعلال املرحلة االوىل م  قبل صاحب العلل  -
تبــدا مــ  رريــا مواحقــة صــاحب العلــل ااايــة علــال اعلــال املرحلــة االوىل  - الثانية 

ىل وتشــلل اجــرات الالعــدي ت الــ  يالباــا صــاحب العلــل علــال املرحلــة االو 
  نية.واجناز اعلال املرحلة الثا

 ( يوماً 10)

 م( أاي10) رحلة الثانية م  قبل صاحب العلل.مراجعة وتقييم اعلال امل -
 الثانيــةتبــدا مــ  رريــا مواحقــة صــاحب العلــل ااايــة علــال اعلــال املرحلــة  - الثالثة 

الثانيــة وتشــلل اجــرات الالعــدي ت الــ  يالباــا صــاحب العلــل علــال املرحلــة 
 . الثالثة واجناز اعلال املرحلة

 ( يوماً 10)

 10 رحلة الثانية م  قبل صاحب العللمراجعة وتقييم اعلال امل - 
 10 تقدمي كاحة واثئق العاات وللنسا املالول - الرابعة

 ( يوماً 45) مدة علل االسالشاري  - - اا صة 
 ( يوماً 30) مدة املراجعة لصاحب العلل  - - 
 ( يوماً 75) مدة العقد  املة مراجعات صاحب العلل  - - 
 

 -م حظة :

جيب علال صاحب العلل حتديد املدة ال  سيقوم خ هلا مبراجعة اعلال  .1
املرحلة الثالثة وال  يعالرب بعد انقضائاا ان اعلال هذه املرحلة مواحق 

علياا اذا مل يبلغ االسالشاري مب حظاته خ هلا ويالم حتديد هذه املدة   
 الثالثة .( حقرة )ل( م  املرحلة 2ملحق االتفاقية رقم )

( يبني حعاليات  Gantt Chartيقوم الفريق الثاين بالقدمي خماط بياين ) .2
املشروع واملده الزمنيه ال زمه لالنفيذ كل حعالية ويالم أخذ مواحقة الفريق 

األول علال املخاط قبل املبا ره لملشروع.
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 ب(/1ملحــق )
 بـدالت االتعــاب 

 :التفصيلية في حال تم استكمال اعمال مراحل الدراسه-أ
  -تدفع بدالت اتعاب التصاميم وتحضير وثائق العطاء لالستشاري وفقا" لما يلي :           
 % من قيمة العطــاء تدفع بعد قبول أعمال المرحلة االولى من قبل صاحب العمل .20
 ل .لعم% من قيمة العطاء تدفع بعد قبول أعمال المرحلة الثانيه من قبل صاحب ا30
 .يمة العطاء تدفع بعد قبول أعمال المرحلة الثالثة من قبل صاحب العمل % من ق30
 % من قيمة العطاء تدفع بعد قبول أعمال المرحلة الثالثة من قبل صاحب العمل 15

     النهـائي  للعطـاء باالعـداد المطلوبـه وقبولهـا  بعد تقديم الوثائق والمخططات والتقريـرو         
شــهادة مــن نقابــة المهندســين تثبــ  تســديده ن يقــدم االستشــاري مــن صــاحب العمــل شــريطة ا

 للرسوم النقابية المترتبة على هذا العطاء .
%  بعـــد طـــر  العطــــاء او بعــد مــرور ثالثــة اشــهر علــى تقــديم جميــع وثــائق العطــاء 5

 ايهما اسبـــق .
 
لعطاءات وذلك ل % من قيمة العطاء10يقوم صاحب العمل بدفع سلفة لالستشاري تعادل -ب

 دينار شريطة قيام االستشاري باالجراءات التالية: الف التي تزيد قيمتها عن خمسين
 دفع رسوم الطوابع والجامعه.
 تقديم كفالة حسن االداء.

توقيع العقد الخاص بالمشروع بعد استكمال االجراءات المنصوص عليها في 
 ( اعاله .2 1البنود)

 تقديم طلب سلفه.
 حسب نموذج الكفالة المرفق. تقديم كفالة السلفة

 ج_   يتم استرداد السلفة من االستشاري على النحو التالي :
تسديد السلفة على اربع اقساط متساوية من االربع دفعات االولى التي يقدمها االستشاري وفي 
حال عدم التمكن من استرداد اقساط السلفة المتبقية ألي سبب كان قبل انتهاء مدة العطاء   

 استردادها من كفالة السلفة . فيتم
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 نموذج كفالة السلفة
 
 

الى السادة : 
…………………………………………………………………………… 

 
 يسرنا اعالمكم بأن مصرفنا يكفل االستشاري : 

……………………………………………… 
اردنيـًا …………………………. بمبــلغ:  )                              ( دينارًا اردنيًا فق 

. 
 

 ……………………………………لة سلفة بخصوص العطاء رقم : وذلك مقابل كفا
 

ء الخاصة بمتطلبات نقل المثقالت على الدراسات والتصاميم ووثائق العطاالخاص بمشروع : 
 العقبه الخلفي طريق 

 
 لتأمين قيام االستشاري بسداد السلفة حسب شروط العطاء .

 
لمستحق منـه عنـد اول طلـب خطـي وأننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور اعاله او الرصيد ا

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

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحـين سـداد االستشـاري القسـاط دفعـات 
 السلفة ، ويتم تمديدها تلقائيًا لحين سداد السلفة بالكامل .

 
 ………..…………توقيـع الكفيل/ مصرف: 

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

ء الخاصة بمتطلبات نقل الدراسات والتصاميم ووثائق العطامراحل  أثناءواجبات االستشاري 
 العقبه الخلفي طريق المثقالت على 

 -:  يلي اجراء ماب اثناء مراحل دراسات وتصميم الطريق االستشاري يقوم 
عمل  من خالل (لطريق العقبه الخلفي )طريق نقل المثقالتاعداد الدراسات االستطالعية  

عرض الطريق  من حيث للمسار من العقبة باتجاه عمان فق  تقييم لوضع الطريق الحالي
ن والميول ومدى تحملها للحموالت الكبيره)المثقالت( باالضافة لدراسة وضع الجسور القائمة م
حيث تحمل الحموالت المتوقعة و بيان التوصيات الالزمة لتدعيم هذه الجسور في حال تبين 

الحاجة الى ذلك  و في حال تبين الحاجة الى اعداد تصاميم تفصيلية للطريق او بعض أجزائه 
و ذلك ينطبق يتم العمل على اعداد الدراسات التفصيلية للطريق بناءا على طلب صاحب العمل 

 مع تنسيبات المستشار بأية تحسينات الزمة.  ال الرفع المساحي و األعمال األخرى. على أعم
 -ولتحقيق ذلك يجب القيام بما يلي :

 للطريق أعالهوجداول الكميات والمواصفات الفنية ووثائق عطاء اعداد المخططات  01

ائم مـن اسـتطالعي لحالـة الطريـق القـالفحوصـات المخبريـة الالزمـة للتصـميم وتقيـيم  إجـراء 02
وكـذلك فحـل التربـه وعمـل المجسـات الالزمـة وتحريـات الموقـع منـه االسـتفادة  مدىحيث 

على ان تكون نتائا هذه الفحوصات معتمدة للتصميم حيثما يلزم وثباتها  المناسبةوالميول 
 .في حـال حاجة الطريق لذلك وطلب الوزارة ويتحمل االستشاري المسؤولية عنها

وتحديـد الطريـق ميات للعوائق والخـدمات التـي تقـع ضـمن مسـار إعداد مخططات وجداول ك 03
ــة  االمــاكن المناســبة الزاحتهــا أو إزالتهــا أو اعــادة انشــاؤها وبالتنســيق مــع الجهــات المعني

 وتضمين هذه االعمال بجداول الكميات

واالشـارات المروريـة الالزمـة باالضـافة اعداد المخططات وجداول الكميات لتحويالت السـير  04
 .لمخططات الخاصة لرب  الفعاليات المحلية الواقعة ضمن المشروع الى ا

اجراء دراسات جيوتقنية استطالعية فيمـا يتعلـق باالنزالقـات التـي تتعـرض لهـا المنطقـة  05
ضمن الطريق موضوع البحث وتقديم االقتراحات االوليـة الالزمـة لتحديـد مسـار الطريـق 

اجراء الدراسة والحمايات الالزمة وكلفـة بناًء عليها والتنسيق مع صاحب العمل لطريقة 
 الدراسة لكل موقع على حده في حينه اذا لزم االمر
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 مراحـــــل الدراســـــــة 

  الدراسة االستطالعية:  المرحلة االولى  
تاريخ إصدار أمر المباشرة له مـن قبـل صـاحب من  اً يوم (15)االستشاري في مدة أقصاهايقوم 

( نسـخ وتحتـوي 10علـى ) لصـاحب العمـلم الدراسـة االسـتطالعية وتسـلي بإنهـاء العمل
 -يلي: الدراسة فيما تحتويه ما

  
(  1/25000 ) دراســـة عامــــــــة لمنطقـــة المشـــروع علـــى الخـــرائ  الكنتوريــــــة بمقيـــاس .1

مقياس اكبر اذا تطلب  طبيعة العمل ذلك والي  بأياو  (1/10000)اس ـــبمقي والمكبرة
ضـرورة دراسـتها بمقيـاس  صـاحب العمـل او مـن يمثلـهلمشـروع يـرى موقع من مواقـع ا

بشـكل واضــل وجيـد مــع المطلــوب مسـار الطريـق لاكبـر وذلـك لتحديــد البـدائل المختلفــة 
تحديد تلك البدائل بالموقع بوضع عالمات واضحة ومميزة لمسارات البدائل بحيث يمكن 

المبينـة علـى الخـرائ  الكنتوريـة  مشاهدتها ميدانيًا ودراستها جنبًا الى جنب مع البـدائل
 .مع مراعاة ما يلي  ليتم التوصية بأفضلها

  لطريـق القـائم أقصـى ميـل ل%)علما بـان 8ان ال تزيد اعلى نسبة االنحدار للطريق عن
7.6)%. 

 م400%(عن 5عن  ان ال يزيد طول االنحدار للطريق )الذي تزيد نسبة انحداره. 

  م10ان ال يقل عرض الطريق عن. 

 م حيـث ان االرتفـاع االجمـالي قـد يصــل ال 16 يقـل ارتفـاع المعيقـات العلويـة عـن ان ال
 .م لبعض االحمال15

  م35ان ال يقل نصف القطر الخارجي للمنعطفات عن.  

 ان اليقل نص( ف القطر العمودي للطريقvertical radius عن )م400. 

  الجســور ان  م ويفضــل اســتعمال مواســير عوضــا عــن8ان ال يزيــد طــول العبــارات عــن
 .امكن

  تجنــب المــرور مــن اســفل خطــوط الكهربــاء ذات الضــغ  العــالي وفــي حــال المــرور مــن
جانب خطوط الضغ  العالي يجـب تـرك مسـافة بـين منتصـف الطريـق والخطـوط بمقـدار 

 .م22م وفي حال وجب المرور من اسفل هذه الخطوط ان ال يقل ارتفاعها عن 17

 م18وس  عن ان ال يقل ارتفاع خطوط الضغ  المت. 

  طن لخ  المحاور الواحد.20م ووزن الحموالت المحورية 7مراعاة عرض المقطوره 
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شــريطة ان يشــمل الفريــق مهندســًا  االستشــاري القيــام بزيــارات ميدانيــة للفريــق العامــل مــن قبــل  .2

مــدنيًا ذا خبــرة فــي مجــال الطــرق ومهندســًا جيوتقنيــًا ذا خبــرة فــي مجــال الدراســات الجيولوجيــة 
 تعديل مسار الطريق القائم او اختيار المسار االنسب للطريق المطلوبيوتقنية لغرض والج

 0( ) في حال تم طلب هذة االعمال من قبل صاحب العمل
 

ول عليها مـن الجهـات التـي تتـوفر ـــسواء بالحص (10000 /1)ورية بمقياس ـــخرائ  كنت إعداد .3
( متر او بتكبيرها 10( ال تزيد عن )Contour Intervalا هذه الخرائ  وبفترة كنتورية )ــلديه

 من خرائ  اخرى 

 

للمواقـع التـي تحتـاج الـى تعـديل مسـار الطريـق اعداد المقطع الطولي لكل من البدائل المقترحة  .4
ــًا منســوب القــائم   ) الطبيعيــة كمــا أخــذت مــن الخــرائ  الطبوغرافيــة وبمقيــاس رســم األرضمبين

للمسق   (1/2000)للمسق  الرأسي ومقياس رسم (  1/1000)و  األفقيللمسق   ( 1/10000
 للمسق  الرأسي للبديل الموصى به.(  1/200)و  األفقي

 

 

ايجاد االحداثيات التقريبية لنقاط التقاطع للمسارات المقترحة والتي يمكن ايجادها لهذه المرحلـة  .5
ة وربطهـا مــع شــبكة يــمـن الخــرائ  الكنتوريــة المتـوفرة والزيــارات الميدانيــة وتثبيتهـا بزوايــا حديد

 .نقاط المثلثات 
 

علــى الفريــق الثــاني ان يــدخل ضــمن هــذه الدراســة ايــة معلومــات او مخططــات او بيانــات فنيــة  .6
في اختيار البديل االفضل من البدائل المقترحـة بمـا فـي  صاحب العمليعتبرها ضرورية لتساعد 

ل ومواقعهـا والكلفـة التقديريـة ذلك تقديم بيان مبدئي بالعوائق التـي تعتـرض مسـارات هـذه البـدائ
 الزالتها وتوقعات المدة الالزمة لذلك.

 

تقـــديم تقريـــر فنـــي يشـــتمل علـــى المقارنـــة بـــين البـــدائل المختلفـــة وبيـــان خصـــائل كـــل منهـــا  .7
 .األفضلوالمفاضلة بينها مقارنة بالبدائل 

 

عمـة بـالخرائ  تقديم تقرير عن الدراسات الجيولوجية التي قام بها المكتـب لمنطقـة المشـروع مد .8
 الجيولوجية والمقاطع العرضية وتقييم الوضع الجيولوجي للطريق.
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علـى معـدالت سـقوط  مشـتملةتقديم تقرير عن الدراسات الهيدرولوجية ومنشفت تصريف المياه  .9
وشــدتها لمنطقــة المشــروع والقيــام بتحديــد فتحــات التصــريف الالزمــة لــذلك مــع وصــف  األمطــار
 ل من المسارات.الحماية الالزمة لك أعمال

 

الحجرية  األقفاصتحديد المنشفت التي قد تلزم مثل الجسور والجدران االستنادية المسلحة او  .10
 ,Spillways, Weirs) ما شـابه ذلـك بمـا فيهـا المنشـفت المائيـة مثـل أوالتربة المسلحة أو 

Stilling basins etc.. لكل من المسارات ) 
 

 الرئيسية. اإلنشاءدائل المحتملة مشتملة على كافة بنود تقديم جداول بالكلفة التقديرية للب .11
 

القيــام بالدراســات الالزمــة للتصــميم وتشــمل كافــة النــواحي الفنيــة المطلوبــة للمقــاطع العرضــية  .12
 والطولية بمقياس مناسب لبيان اماكن القطع والطمم وكمياتها.

 

طـات يعتبرهـا ضـرورية على الفريق الثاني ان يدخل ضمن هذه الدراسة ايـة معلومـات او مخط .13
فـي اختيـار البـديل االفضـل مـن البـدائل المقترحـة اخـذا باالعتبـار النتـائا  صاحب العمللتساعد 

التي يتوصل لها من دراسات الجدوى االقتصـادية لهـذا الطريـق فـي هـذه المرحلـة وتقـديم نتـائا 
 0التقييم لهذه الدراسات

 

ـــديل المفضـــل ا .14 ـــة بخصـــوص الب ـــديم التوصـــيات النهائي ـــل الدراســـات تق ـــائا وتحالي ســـتنادًا لنت
 0االقتصادية مع ضرورة مفاضلة هذا البديل مع الطرق الرئيسية الحالية

 

ضــرورية العــداد التصــاميم النهائيــة  االستشــاري يراهــا  إضــافيةدراســات  بأيــةتقــديم التوصــيات  .15
 للبديل الموصى به.

 

 األخذة )جدوى اقتصادية( مع دراسات متوفرة سواء كان  فنية او اقتصادي أيةمراجعة وتدقيق  .16
بعين االعتبار جميع المستجدات الفنية او االجتماعية او االقتصادية التي طـرأت علـى المنطقـة 

 عند التوصية بالبديل االمثل.

 

عمل مسل استطالعي في حال وجود مناطق اثرية وكذلك عمـل تقيـيم لالثـر البيئـي الي بـديل  .17
فـي مجـال البيئـة وكـذلك التنسـيق مـع دائـرة االثـار  من البـدائل المقترحـة مـن خـالل اختصاصـي

 العامة بخصوص االثار.
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بدراســـة ومراجعـــة نتـــائا الدراســـة االســـتطالعية والـــرد عليهـــا ويبلـــغ  صـــاحب العمـــلقــوم ي .18
صـاحب   طلـبالمستشار خطيًا بالموافقـة علـى الدراسـة او بطلـب تعـديلها او اتمامهـا وذلـك اذا 

 .م أيا( 10ل )وذلك خال العمل دراسات اقتصادية  

 
علــى ان يــتم تقــديم التقرير)الدراســه االســتطالعيه(بحيث تتضــمن كافــة التوصــيات 

 والحلول المقترحه.
 

اسـتكمال  في حال تم الطلـب مـن االستشـاري )األوليمرحلة التصميم والتقرير المرحلة الثانية:   
 : (اعمال التصميم

 
 يخ الموافقـة علـى الدراسـة االسـتطالعيهمـن تـار  ( أيـام10االستشاري وفي مـدة اقصـاها  )يقوم 

( نسخ ويجب ان تتضـمن مناقشـة 10بإنهاء وتسليم المخططات والتقرير األولى على )
لالسس التي سيتم االعتماد عليها في مرحلة التصـميم النهـائي بحيـث تشـتمل الدراسـة 

 -والتقرير األولى فيما تشتمل على ما يلي:
 
للمسار الموافق عليه من قبل صاحب العمل ولمسار يم ف عام للمشروع وعمل تقيـوص  (.1)

ـــة  وتحديــد ومناقشــة خصــائل االســتقامة االفقيــة والعاموديــة مــع بيــان الطريــق القائمـ
مواقع التقاطعات المنفصلة على ان تشمل الدراسة في هذه المرحلة تقديم بـديلين علـى 

ور احـد هـذه البـدائل االقل للتقاطعات الرئيسية بحيث يكون فصل حركـات السـير بالجسـ
 ت الرئيسية.فمفصال الكلفة التقديرية لكل بديل والتقاطعات على نفس المنسوب والمنش

 

لخل السس التصـميم التـي سـتتبع فـي التصـميم النهـائي مثـل نصـف القطـر االدنـى (.    م2)
والحــد االعلــى للميــول الطوليــة والعرضــية وذلــك اســتنادًا الــى مواصــفات جمعيــة الطــرق 

 .AASHTOكية االمري
 
 -األعمال المساحية: (.3)

لمســارات الطــرق الحاليــة ( 1000 / 1)اعــداد خــرائ  كنتوريــة رقميــة بمقيــاس  .أ
ـــوللتعدي ـــون الفتـى ان تكـــا علـــالت الموصــى بهـــ  Contourرة الكنتوريــة )ــــــ

Interval ( مــائتي متــر علــى ان 200ن منطقــة عرضــها )ـــــوضم اً واحــد اً ( متــر
المساحية مرصودة ميدانيًا وباجهزة مساحية متقدمة وال يقبـل تكون المعلومات 
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بتكبير المخططات عن المقيـاس االصـغر وحسـب المواصـفات الـواردة فـي البنـد 
 0( األعمال المساحية10-رقم )أ

 
 ( 1/1000 ) اعداد مسق  افقي ومقطـع طـولي للمسـار الموافـق عليـه بمقيـاس .ب

 وبيـان عناصـر التصـميم الالزمـةللمسق  الرأسـي.  (1/100 )للمسق  االفقي و
لـــه وكـــذلك مواقـــع المنشـــات الرئيســـية ومنشـــات تصـــريف الميـــاه والتقاطعـــات 

والتقاطعات على نفس المنسوب وبدائله والمفاضلة بـين )ان وجدت( المنفصلة 
هــذه البــدائل اســتنادًا الــى اســس التصــميم المشــار اليهــا فــي الفقــرات الســابقة 

طريق موقعًا على لوحات وفهارس دائرة االراضي وكذلك تقديم المسق  االفقي لل
مــع بيــان الحــدود التقريبيــة لالســتمالك وتقــديم نســختين مــن المقــاطع العرضــية 

 مبينـــًا عليهـــا جســـم الطريـــق(   1/100)ورأســـي ( 200 /1)بمقيـــاس افقـــي 
ومناسيب االرض الطبيعيه والميول الجانبيه ونقاط التقـاء الميـول الجانبيـه مـع 

يه والتعليه االفقيه وكـذلك كميـات القطـع والطمـم علـى كـل مقطـع االرض الطبيع
ويقــوم الفريــق الثــاني بمتابعــة الحصــول علــى لوحــات االراضــي بالتنســيق مــع 
ــي  ــاني اثمــان اللوحــات والفهــارس الت ــق الث ــل الفري ــق االول ويتحم اجهــزة الفري

 يحصل عليها لغايات الدراسة.

 
جانــب فــي المقــاطع العرضــية  ( م ثالثــة امتــار كعــرض اضــافي لكــل3اضــافة ) .ج

للطرق وذلـك لمنسـوب اعلـى سـطل القاعـدة الترابيـة لغايـات تمديـد اي خـدمات 
حالية اومستقبلية باالضافة الـى ضـرورة وضـع عبـارات خـدمات ارضـية بمواقـع 
مختارة من الطريق بعد تحديد المسافات بينهما مع وضع شاخصة تبين مواقـع 

 0لعمل هذه العبارات وبالتنسيق مع صاحب ا
 
 -يلي: الدراسة الهيدرولوجية وتشتمل على ما (.4)
 تحديد مواقع تقاطع المسار مع أي مجرى طبيعي للمياه. . أ
او أي مقيــاس  (1/25000)تحديــد االحــواض الســاكبة علــى خــرائ  طبوغرافيــة مقيــاس  . ب

 اكبر اذا تطلب  طبيعة الموقع ذلك.
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 -ة:يتم حساب كميات المياه بالطرق التالي . جـ
 
 (Hydrologic Methodsالطرق الهيدرولوجية ) -1
 ( كم.25ن )ـــ( لالحواض الساكبه لمساحات ال تزيد عRational Methodاعتماد )  (:1-1)
 2(كم25ن )ـــ( لالحواض الساكبة لمساحات مSub-Integral Methodاعتماد )    (:1-2)

 .2( كم150وحتى )
( لالحـواض Unit  Hydrograph) مـة باسـتعمالاعتمـاد الطـرق االحصـائية مدع   (:1-3)

 .2( كم150ا عن )ــالساكبة والتي تزيد مساحته
للمحطـة  منحنيات شدة االمطار: يقوم االستشـاري باسـتحداث منحنيـات شـدة االمطـار(:  1-4)

او للمحطات المعتمدة بالدراسة الهيدرلوجية، وذلك من خالل استعمال قـراءات االمطـار 
اضافة الى تلك القـراءات المسـتعملة بدوريـة  الخمسة عشر الماضية العظمى  لالعوام 
 (.3ة رقم ــنشرة مهني ) 1986سلطة المياه لعام 

 
 الطرق الهيدرولوكية:  -2
 

يتم اعتماد الطرق الهيدرولوكية التاليـة والتـي تعتمـد علـى مواصـفات المقطـع العرضـي للوديـان 
احة او التـي ال يتـوافر لهـا احصـائيات الطبيعية ذات االحـواض السـاكبة الشاسـعة المسـ

 -امطار منتظمة لفترات طويلة:
 
 (Unsteady Flow Methodثاب  )الطريق الجريان غير   (:2-1)
 (Slope - Area Methodطريق الميل والمساحة )  (:2-2)
 تقديم المقاطع العرضية عند مواقع العبارات واي منشأ مائي يخر.  (:2-3)
  .ات المائية المعتمدة لتحديد عدد وسعات فتحات العباراتتقديم الحساب (:2-4)
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في حالـة اعتمـاد الجسـور لتصـريف الميـاه يـتم تقـديم الحسـابات المائيـة لتحديـد طـول (: 2-5)

ان ــــاه الفيضــوب ميــوارتفاع الجسر وسرعة الجريان القصوى اسفل الجسر واعلى منس
ـــوتأثي ـــــ النحــر المتوقعــة  وأعمــاق( Backwate Curveاه )ـر المنحنــى الخلفــي للمي

 واعمال الحماية المضادة . وأماكنها
تقـــديم الحســـابات الهيدرولوكيـــة المفصـــلة والتـــي علـــى اساســـها يـــتم اعتمـــاد ابعـــاد :  (2-6)

 (.Scourومواصفات اعمال الحماية ضد النحر )
 -منشأ مائي مقتر  مثل: أليتقديم الحسابات الهيدرولوكية (: 2-7)

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

 Channels, … etc. ….( 
(م لمواقـع الجسـور والعبـارات 1يتم عمل خرائ  كنتورية منفصـلة وذات فتـرة كنتوريـة ) (:2-8)

( األعمـــال 10-د )أـــــالمهمـــة والمنشـــات المائيـــة وحســـب المواصـــفات الـــواردة فـــي البن
 0المساحية

 )فــي حــال تــم اســتكمال اعمــال الدراســة بنــاءا علــى طلــب صــاحب العمــل( ةة التربــدراســ . (5)
 -( :ويشمل ذلك)

الدراســـة الجيولوجيـــة العامـــة لمنطقـــة المشـــروع مـــن الخـــرائ  الجيولوجيـــة  -أ
ــه وصــفًا  ــًا علي ــه مبين ــوفرة واعــداد مقطــع طــولي للمســار الموافــق علي المت

الحفــر االختباريــة  نأمــاكوطبقــات التربــة والصــخور المتواجــدة فــي  ألنــواع
ة ـــــــــلطريـــــق المقترحلترابيـــــة القاعـــــدة الوالمجســـــات والـــــى حـــــد منســـــوب 

(Subgrade مع تحديـد امـاكن المجسـات والحفـر االختباريـة ومناسـيبها )
استقرار التربة والميول الجانبية في حالتي القطع والطمـم  ودراسة وأعماقها

ــاما المجســات ومرا االستشــاري وبحيــث يقــوم  ــي بوضــع برن ــذها ف ــة تنفي قب
الالزمـة بحيـث ال تقـل هـذه  األعمـاقمناطق القطـع العاليـة وعلـى مسـافات 

 الـى لطريـق المقترحـة اوللترابيـة للقاعـدة اعن المنسـوب النهـائي  األعماق
التربــة  أنــواع(م فــي الصــخر المتواصــل وذلــك لتحديــد 1عمــق ال يقــل عــن )

 المختلفة الواقعة في منطقة العمل.
لفحصها مخبريًا  أمكن( للطبقات الطينية حيثما Undisturbedمضطربة ) وتؤخذ عينات غير
( او ASTM)  األميركيــةتحديد قوة التحمل وتتبع مواصفات الجمعية  ألغراض

(AASHTOفيما يتعلق باخذ عينات التربة على امتداد خ  الطريق وعلى الفريق ) 
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المشروع  إنشاء ألغراضكن استخدامها الثاني تحديد المواقع المحتملة للحصمة والمياه التي يم
 وأعماق ألنواعبصورة مبدئية ويتضمن تقرير دراسة التربة سجاًل متكاماًل 

الطبقات كما وجدت لكل جهة او حفرة اختبارية وسجال لجميع الفحوصات ونتائجها وتسليم 
مواقع المجسات ميدانيًا للفريق االول ويمكن تاجيل جزء من المجسات حيث يتم 

خالل المرحلة النهائية من الدراسة وذلك بعد تحديد واعتماد مواقع الركائز  زهاإنجا
 والركب للجسور.

 

عمل تقييم لطبقات الرصف الحاليـة مـن حيـث حـال سـطحه واسـتواءه وايـة  -ب
هبوطات او تشققات وبيان اية عيوب اخرى في االسفل  في سطل الطريق 

كات والمواصـــفات الحــالي وكــذلك تقيــيم طبقــات الرصــف مــن حيــث الســما
وكفاءتها لحجم المرور المستقبلي وذلك باجراء الفحوصات الحقلية التاليـة 

:- 

( 2اجراء حفر اختبارية واحدة لطبقات الرصف الحالية بما ال يقـل عـن عينـة واحـدة لكـل )-
كم واجراء الفحوصات الالزمة لتحديد مواصفات وطبقات اإلسفل  وطبقة االساس وما تح  

 0القاعدة الترابية والتربة الطبيعية االساس وطبقة

 
 األولــى ومؤهــل بالفئــة تــتم دراســة التربــة مــن قبــل مكتــب فنــي مخــتل بدراســات التربــة  

الفريق الثاني الذي يقـوم بـدورة بتـدقيق دراسـة  لدى دائرة العطاءات الحكومية وبإشراف
يـه الفنـي الـى التربة المقدمة اليه من المكتب الفني المختل ورفعها مع مالحظاته ورأ

 .األولالفريق 
 
 -الدراسة االنشائية :   (6)
 
( يجب تحديد أسس التصميم اإلنشائي للجسور والعبارات والجدران االستنادية مع اعتماد 6-1)

 2001( لعـام  AASHTOالمواصفات األمريكية )مواصفات جمعية الطرق األمريكية 
ــادة )HS20-44واعتمــاد الحمــل الحــي ) ــدليل التصــميم ضــد %( باإل50( وبزي ضــافة ل

 .الزالزل في تصميم كافة اجزاء المنشأ
( تحديد المنشفت التي قد تلـزم كجـدارن اسـتنادية )دبـا وبـاطون ، خرسـانة او خرسـانة 6-2)

 .مسلحة اقفاص جابيون او تربة مسلحة( وتقديم المخططات االولية لها
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لالزمـة والتـي تحتـاج الـى دراسـة ( تحديد المنشفت المائية مـن عبـارات واعمـال الحمايـة ا6-3)
 .انشائية وتقديم المخططات االولية لها

 
هـذه النقـاط وربطهـا  إحداثياتتثبي  نقاط التقاطع بزوايا حديدية والقيام برصد وحساب  . (7)

 مع شبكة نقاط المثلثات ولنظام تربيع فلسطين وذلك لتسهيل عملية االستمالك.
 
ناحية الكلفـة  ل المياه اال بعد التأكد من انها االنسب من ال يجوز استخدام الجسور العما(.8)

 واساسات التربة وكميات المياه الواجب تصريفها.
 
ــة حســاب تصــميم طبقــات الرصــف  (.9) ــين كيفي ــر فنــي يب ــديم تقري ــاني بتق ــق الث يقــوم الفري

وفر الالزمة لهذا الطريق استنادًا الى دراسة التربة والدراسات المرورية سواء منهـا المتـ
التــي  األســسلــدى الفريــق االول او الــذي يــتم تحقيقــة مــن قبــل الفريــق الثــاني وتقــديم 

 اتبعها وتوصياته بذلك.
 
ــود  إعــداد (.10) ــات تقريبــي مبينــًا لبن الرئيســية وكمياتهــا وتقــدير كلفتهــا  اإلنشــاءجــدول كمي

 التقريبية للمسار الموافق عليه. اإلنشاءوحساب كلفة 
للطريــق وحــرم االســتمالك المقتــر  او  األولــيثــاني بتوقيــع خــ  المســار يقــوم الفريــق ال  (.11)

بشــكل رقمــي  األراضــيحــدود التنظــيم ان وجــد علــى نســخة مــن لوحــات وفهــارس دائــرة 
التي يمر فيها ويقدم الفريق  األراضيبواسطة الكمبيوتر لمعرفة وضع الطريق من قطع 

ل الـذي يقـوم بـدورة بالتنسـيق الثاني هذه المخططات وديسكات الكمبيوتر لصاحب العمـ
ــه  ــاني بمالحظات ــق الث ــد الفري ــة بمناقشــة وضــع المســار وتزوي مــع الجهــات ذات العالق

النســخ )مخططــات وفــايالت رقميــة( التــي ســتدفع  أثمــانعليــه. ويتحمــل الفريــق الثــاني 
 .األراضيلدائرة 

 
كتابيـًا  ستشـاري االوسـيبلغ  االستشـاري بمراجعة الدراسـة والـرد علـى  صاحب العملقوم ي (.12)

في الملحق رقم  في الفترة المذكورة إتمامهابالموافقة على الدراسة او بطلب تعديلها او 
 .أ (  /1)
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 – الثالثةرابعًا : المرحلة 
)في حـال تـم الطلـب مـن االستشـاري مرحلة التصميم النهـائي ووثـائق العطـاء والتقريـر النهـائي 

 -:استكمال اعمال الدراسة(
   

( مـن تـاريخ الموافقـة علـى أ /1وحسـب المـدة المحـددة بـالملحق رقـم ) ستشـاري االيقوم 
( 10ف مـن )ــــوالتي تتأل لصاحب العملالدراسة االولية بتقديم مسودة الدراسة النهائية 

مع التاكيـد علـى تعمييــم نسخ من المخططات النهائية ونسختان من المقاطع العرضية 
  23/12/2001تــاريخ  63/1/20282ــــان رقــم )معــالي وزيــر االشــغال العامــة واالسكـ

( م ثالثة امتار كعـرض اضـافي لكـل جانـب فـي المقـاطع العرضـية 3بخصوص اضافة )
للطــرق وذلــك لمنســوب اعلــى ســطل القاعــدة الترابيــة لغايــات تمديــد اي خــدمات حاليــة 
اومســتقبلية باالضــافة الــى ضــرورة وضــع عبــارات خــدمات ارضــية بمواقــع مختــارة مــن 

بعــد تحديــد المســافات بينهمــا مــع وضــع شاخصــة تبــين مواقــع هــذه العبــارات  الطريــق
ــات المفصــلة و )وبالتنســيق مــع صــاحب العمــل  ــائق 10وحســاب الكمي ( نســخ مــن وث

ــر10العطــاء و) بمراجعتهــا  للطريــق ويقــوم صــاحب العمــل النهــائي  ( نســخ مــن التقري
ــرد علــى  ــًا بالموافقــة علــى الدر  االستشــاري وتــدقيقها وال اســة او بطلــب تعــديلها او كتابي

تتــالف مرحلــة مســودة  أ( /1فــي الملحــق رقــم ) اتمامهــا وذلــك خــالل المــدة المــذكورة 
 -الدراسة النهائية من المخططات ووثائق العطاء مفصلة كما يلي :

 
 -المخططات : )أ( 
 -المخططات النهائية وتشمل مايلي:  (:1-أ)
 لوحة عنوان . 1
 (KEY MAPلى مخط  طبوغرافي )لوحة تبين موقع الطريق ع . 2
 0فهارس للوحات االراضي وفايالت كمبيوتر رقمية لهذه الفهارس المار منها الطريق . 3
 لوحة للرموز . 4
لوحـة او اكثـر للمقـاطع العرضـية النموذجيــة المسـتعملة فـي المشـروع والمحطـات التــي  . 5

 ينطبق عليها كل مقطع نموذجي.
بشـكل مفصـل لكافـة منحنـى ( Superelevationالجانبيـة )لوحة تبين توزيع التعليـة  . 6

 .الطريق مبينًا  علبة المخططات التي تتغير فيها الميول 
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 -: لوحة او اكثر تتضمن . 7
 الخرســانهجــدول لمواقــع الجــدران واطوالهــا وارتفاعاتهــا )اعلــى وادنــى ارتفــاع( وكميــات  (:7-1)

 والحديد لكل منها.
 
تصريف المياه تبين انواعها واحجامها وميلها ومنسوب المدخل  جدول لمواقع منشفت(: 7-2)

ومنسوب المخرج والطول مـن منتصـف الطريـق للمخـرج والطـول مـن منتصـف الطريـق 
( والسرعة Skewوالحديد وزاوية ميل العبارة ) الخرسانهللمدخل والطول الكلي وكميات 

 وكمية التصريف واية معلومات اخرى.
 

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

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

 واحداثياتها.  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)
 
( ويكـون مقيـاس الرسـم لهـذه Plan & Profileمخططـات المسـق  االفقـي والرأسـي ) .8

وتبــين هــذه  ( 100/  1 ) للمســق  االفقــي وللمســق  الرأســي (1/1000) ات ــــالمخطط
 المخططات مايلي:

 المسار االفقي للطريق.  (:8-1)
 .P.I’s, PT’s, PC’s)معلومـات المنحنيـات وعناصـرها بمـا فيهـا احـداثيات   (:8-2)

TS ... etcــ( ومق( دارSuperelevation( و )Length of runoff.) 
اطراف المسارب واالكتاف والتقاطعات على نفس المستوى والتقاطعات علـى مسـتويات (: 8-3)

 مختلفة وكذلك حرم الطريق والطرق الفرعية مع ذكر الجهة المؤدية اليها.
داثيات لممـر الطريـق وبفتـرة كنتوريـة يوافـق عليهـا الفريـق خطوط الكنتور وشـبكة احـ(:  8-4)

 االول.

 مواقع الجدران والمنشات المائية والحواجز الواقية ... الخ. (:8-5)
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ــات الرأســية وعناصــرها (:8-6) ــان المنحني ــة مــع بي ــالرض الطبيعي ــق ول المســق  الرأســي للطري

 بخ  متقطع. ( والمناسيب وترسم االرض الطبيعيةGradesوالميول )
 

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

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

مبينًا عليها العوائق والخدمات  Plan & Profileنسخة شفافة )سيبيا( من مخططات (:8-9)
ة والمواقــع المناســبة الظــاهرة والمخفيــة المطلــوب ازالتهــا أو إزاحتهــا واألمــاكن المقترحــ

بتحديد هـذه المواقـع مـع الجهـات المعنيـة ذات العالقـة  االستشاري لنقلها على أن يقوم 
 وكذلك اعداد جداول كميات مفصلة ومنفصلة لنقل وازالة هذه العوائق.

 
لتقاطعـــات علـــى نفـــس المنســـوب مبينـــًا عليهـــا المناســـيب الالزمـــة للوحـــات تفصـــيلية  . 9

 فقية.لالنشاء والتعلية اال
 

لوحــات تفصــيلية لالشــارات الضــوئية فــي حالــة ضــرورة اســتعمال االشــارات الضــوئية  . 10
 لتنظيم حركة السير.

 
ــرة  . 11 ــان والمنشــات الكبي لوحــات تفصــيلية للجســور وللتقاطعــات المنفصــلة وجســور الودي

 موضحًا عليها خطوط الكنتور. 500:1بمقياس رسم 
 

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

 لوحة او اكثر تبين التفاصيل االنشائية للجدران االستنادية. . 13
 

 لوحة او اكثر تبين التفاصيل االنشائية للعبارات االنبوبية. . 14
 

 لوحة او اكثر تبين التفاصيل االنشائية للعبارات الصندوقية. . 15
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 التفاصيل االنشائية للحواجز الواقية. لوحة او اكثر تبين . 16
 

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

 لوحات تفصيلية للجسور. . 19
 

مخططات دائرة االراضي والمساحة )نسخه شفافه وديسك كمبيوتر عن اللوحة االصلية  . 20
ــول )القطــع والطمــم (  المرقمــة ( ــات المي ــين مســار الطريــق وحــرم االســتمالك ونهاي تب

 باللون االحمر.
 

 .1000:1مخططات العوائق والخدمات بمقياس  . 21
 

 او صاحب العمل ضرورية. االستشاري اية لوحات اضافية يراها  . 22
 

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

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

يجب استعمال ورق جيد العمـال الرسـم مـع اخـذ الموافقـة الخطيـة مسـبقًا علـى نوعيـة  . 25
 الورق.

 
اس ــــبمقي( متـرًا علـى طـول الطريـق 25ولكـل ) ( نسخ من المقاطع العرضـية 3تقديم )  (:2-أ)

يــث تغطــي عرضــًا كافيــًا العمــال التنفيــذ وعلــى بح(  1/100)ي ــــورأس (1/100)ي ـافقــ
كامل عرض الحرم المسـتملك بحيـث يبـين منسـوب االرض الطبيعيـة ومنسـوب الطريـق 
ــة مــع  ــول الجانبي ــاط التقــاء المي ــة و الحمايــات الالزمــة ونق ــول الجانبي المصــممة والمي

( كــل A3االرض الطبيعيــة مســافة وارتفــاع. وتكــون المقــاطع العرضــية مرســمة علــى )
مقطع على ورقة منفصـلة ويكتـب ارتفـاع وبعـد كـل نقطـة عـن منتصـف الطريـق وتميـز 
ـــة  ـــذلك يـــتم كتاب االرض الطبيعيـــة بخـــ  متقطـــع والتصـــميم بخـــ  متصـــل وباالضـــافة ل
المعلومات التالية: اسـم المشـروع، المحطـة، منسـوب التصـميم النهـائي، كميـة القطـع، 
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يــل العرضــي للطريــق )االيمــن ، كميــة الطمــم، وتوقيــع المستشــار علــى كــل مقطــع، الم
االيسر( والميل العرضي لالكتاف )االيمن ، االيسر( ويقوم المستشار بتجليد كل نسـخه 

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

( ويـتم تجليـد النسـخة A3خرائ  طبوغرافية وترسـم المقـاطع علـى ورق شـفاف حجـم )
 لنسخ المطلوبة وتقديمها للفريق االول.االصلية وا

 
 -تشتمل مخططات الجسور على مايلي: (: 3-أ)
ــة مالحظــات ضــرورية كمــا  . 1 ــد والخرســانة واي اســس التصــميم والحمــوالت وانــواع الحدي

ممتــدة  (1/500 ) تشتمــــل علــــــى مخططــات طبوغرافيــة لمواقــع الجســور بمقيــاس رقــم
   الوس .( متر من كل جانب من جوانب خ100)

ــد  . 2 ــات حدي ــى جــداول عــدد واطــوال وكمي ــة الضــرورية باالضــافة ال ــة التفاصــيل الفني كاف
 التسليل لكافة اجزاء المنشأ.

 طرق االنشاء بما يتناسب مع طبيعة المنشأ والموقع. . 3
 
ــة   (:4-أ) ــارات االنبوبي ــارات الصــندوقية الخرســانية المســلحة والعب ــتم تصــميم العب ــى ي ــاء عل بن

 تقديم نسخه من الحسابات االنشائية لها. معمعتمدة القياسية الفات مواصال
 
يجــب ان تشــتمل مخططــات العبــارات علــى تفاصــيل كاملــة بمــا فــي ذلــك الموقــع وزاويــة  (:5-أ)

الميل ومنسوب المدخل والمخرج واعمال الحماية الالزمة واتجاه الجريان ومناسيب خ  
مـن جـانبي خـ  الوسـ  كمـا تبـين المخططـات الجريان الحالي وطول العبارة لكل جانب 

حدود حرم الطريق واية عوائق فـي المجـرى وتوضـع بنـود منفصـلة الزالـة هـذه العوائـق 
 في جداول الكميات.

 
النهائيـــة لنقـــاط التقـــاطع بعـــد تصـــميمها باحـــداثيات النقـــاط المثلثيـــة  اإلحـــداثياتتـــرب   (:6-أ)

ظـام تربيـع فلسـطين وشـبكة التسـويه المتواجدة في المنقطة وتكون االحداثيات حسـب ن
 الدقيقه المعتمده من قبل المركز الجغرافي.
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الفريق الثـاني ان يقـوم بدراسـة وتصـميم التحاويـل الالزمـة ومراحـل تنفيـذها خـالل  على (:7-أ)
فترة تنفيذ المشروع مـع بيـان هـذه  أثناءحركة المرور  إعاقةوذلك لتجنب  اإلنشاءفترة 

 0ووثائق العطاء تالتحاويل على المخططا
 
يقوم الفريق الثاني بتصميم اشارات الطرق واعمال الدهان وبيان ذلك علـى المخططـات  (:8-أ)

 وفي جداول الكميات.
ترسم التقاطعات المنفصـلة وعلـى نفـس المنسـوب علـى لوحـات منفصـلة بمقيـاس رسـم  (:9-أ)

رق االقتـراب بحيـث مبينًا عليها كافة التفاصيل التصميمية والطرق الفرعية وط 500:1
 توضل حركة السير وطريقة تنظيمها عند كل تقاطع.

 : االعمال المساحية(:  10-أ)
رس مفتــو  او مغلــق بمحــاذاة الطريــق وبشــكل مــوازي للطريــق خــارج يــتوزيــع نقــاط تراف . 1

 -حدود االنشاء وحسب المواصفات التالية:
 ( متر.500المسافة بين النقاط ال تزيد عن )   (:1-1) 
ســم )عمـــق( فــي المنـــاطق 50× ســم 30× ســـم 30تصــب النقــاط بمكعـــب خرســاني  (: 1-2)

 الترابية وبمسمار صلب ظاهر في المناطق الصخرية الثابتة.
 يجب ان تكون الرؤيه متبادلة بين كل نقطتين.(: 1-3)
 
  ة ــــــــة الحديثـزة المساحيــــــة االجهــــيــتم تحديــد احــداثيات نقــاط الترافيــرس امــا بواسط  (:1-4)

(TOTAL STATION او بواسطة قياس الزوايـا والمسـافات وحسـاب االحـداثيات )
 -يلي: ، وفي كلتا الحالتين يجب ان ال يزيد خطأ االغالق كما

 عدد الزوايا - n حيث   n  ًً10  في الزوايا   -
 fs 1/10000  =في المسافات عن       -

            S   
 حيث:     
 fs -ة الخطأ في المساف    
 s -طول المضلع          
 

       2+ f    y 2fs =            f   x 
 
المتبــع  اإلحــداثياتوالمســاحة )حســب نظــام  األراضــيربــ  النقــاط بشــبكة مثلثــات دائــرة  (:1-5)

 لديهم( 
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ـــة  (:1-6) ـــين معروف ـــتم االنطـــالق مـــن نقطت ـــة  واإلغـــالق اإلحـــداثياتي ـــين معروف ـــى نقطت عل

 مغلق. أورس مفتو  يل ترافبشك اإلحداثيات
 
( ويتم تحديـد ارتفاعاتهـا B.MSيتم اعتماد النقاط المحددة في البند )أ( كنقاط ارتكاز ) . 2

(سم للكيلـو متـر الواحـد وبواسـطة جهـاز ليفـل يحقـق الدقـة المطلوبـه بحيـث ال 1بدقة )
( 1تر عن )يزيد الفرق بين االرتفاع من االتجاه االمامي واالتجاه العكسي في الكليو م

 سم.
 :تثبي  المسار  .3
ــPISتم صــب نقــاط التقــاطع )يــ  (:3-1) ـــيات بمكعـ( وبدايــة ونهايــة المنحن ـــن الخرسانــــب مـ ة ـ

ســم ) عمــق ( فــي المنــاطق الترابيــة وفــي المنــاطق الصــخرية يــتم 50×ســم30×ســم30
 تثبي  النقاط بواسطة مسامير صلبه ظاهره.

 
ًا ــــ( انطالقًا مـن نقـاط الترافـرس المحـددة سابقPISقاطع )نقاط الت إحداثياتيتم تحديد  (:3-2)

 .اإلغالقوالمساحة بعد توزيع خطأ  األراضيدائرة  بإحداثيات( والمربوطة 1-10-)أ
 
( متـر 25او ) ( متـر20يتم تثبي  نقاط خ  الوس  )المحطات( بعالمات مؤقتة لكـل ) (: 3-3)

 0حسب طلب صاحب العمل
 
 :دورــالكاري  .4

بحيـث  صاحب العملمتر وحسب طبيعة االرض وطلب 100-50يين كاريدور بعرض من يتم تع
يتم تحديد احداثيات مجموعة من النقـاط لغايـات عمـل المخطـ  الكنتـوري ويـتم رصـدها 

 -كالتالي:
  
ات ـترصــد بواســطة االجهــزة المســاحية بــاي طريقــة تمكــن الحصــول علــى االحداثيـــ   (:4-1)

 (.XYZ)   ةــــالثالث
 
المســافة الرأســية بــين النقــاط ال تتجــاوز )نصــف الفتــره الكنتوريــه( حيــث تكــون الفتــرة  (:4-2)

 الكنتورية نصف متر للمناطق السهلية ومتر لغيرها.
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يــتم تحديــد النقــاط بشــكل مكثــف فــي المنــاطق المميــزة كاالوديــه والمنحــدرات والكســرات (: 4-3)
 والقمم ومواقع الجسور والعبارات وغيرها.

 
( كأســـاس لتحديـــد 1-10-فـــي البنـــد )أ المحـــددةيـــتم االنطـــالق مـــن نقـــاط الترافـــرس (: 4-4)

 نقاط الكاريدور. إحداثيات
 
ـــد النقـــاط الســـالفة الـــذكر بعـــد  (:4-5) ـــاتعتم ـــات عمـــل المخطـــ   إدخاله فـــي الكمبيـــوتر لغاي

 وغرافي وعمل المقاطع العرضية.بالط
 
وط قـوى كهربائيـة او هـاتف وغيرهـا رفع كافة العوائق من منشات وابنية واسيجه وخط (:4-6)

 ضمن الكاريدور.
 
 حدود التنظيم واالستمالك ان وجدت. (:4-7)
 
 التدقيق وغيرها ألغراضضرورية  صاحب العمل يراهااية معلومات اضافيه (: 4-8)
 
 -بتقرير مفصل يحوي المعلومات التالية: صاحب العمليتم تزويد  . 5
 
 اط الرب  على مخط  توضيحي.س ونقير مواقع نقاط التراف(:  5-1)
 
وكيفيـــة  وأرقامهـــاوالمســـاحة( واحـــداثياتها  األراضـــينقـــاط الـــرب  )نقـــاط مثلثـــات دائـــرة (: 5-2)

 ة الرب .ــــعملي
 النقاط. إحداثياتتحديد  وأسلوبطريقة  (:5-3)
 
 او الزوايا. لإلحداثياتوكيفية توزيعه سواء  اإلغالقخطأ  (:5-4)
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( بــين h( وقائمــة بفــروق االرتفــاع )B.Mرتفاعــات نقــاط االرتكــاز )تحديــد ا أســلوب (:5-5)
 والعكسي لكل نقطتين . األمامياالتجاهين 

 
ــاط  وأســلوبطريقــة (:5-6) ــد النق ــد )أ الخاصــةتحدي ــوري بن ــالمخط  الكنت  واألجهــزة( 4-10-ب

 في المعالجة. المستخدمةالمساحية المستخدمة في ذلك وبراما الكمبيوتر 
 
بنســخه مــن المعلومــات المســاحية المرصــودة علــى ديســكات  صــاحب العمــلد يــتم تزويــ . 6

 حسابية حول كيفية رب  المشروع مع شبكة المثلثات. ومذكرةكمبيوتر 
 
ــتم التــدقيق علــى  األعمــالاســتالم وتــدقيق  .7 المســاحية مــن قبــل  األعمــالالمســاحية : ي

قريــر المفصــل عــن بعــد الحصــول علــى الت مناســبةبالطريقــة التــي تراهــا  صــاحب العمــل
 .أعاله( 5كيفية اجراء االعمال المساحية ميدانيًا والوارد في البند )

 
بتوقيــع خــ  وســ  الطريــق وحــدود االســتمالك علــى مخططــات دائــرة  االستشــاري يقــوم  (:11-أ)

 االراضي بشكل دقيق على اللوحات الرقمية بواسطة الكمبيوتر
 
االنشــائية لكافــة اجــزاء المنشــأ وبالطــات  نســختين مــن الحســابات االستشــاري يقــدم  (:12-أ)

 .وفتحات التمدد ..الخ Bearing Padsاالقتراب والمخدات 
 
 نسختين من الحسابات الهيدرولوجية والهيدروليكية. االستشاري يقدم  (:13-أ)
 
 لطبقات الرصف. اإلنشائينسختين من الحسابات  االستشاري يقدم  (:14-أ)
 
ة نسخ من حساب الكميات لجميع بنود العطـاء شـاماًل الجـداول ثالث االستشاري يقدم  (:15-أ) 

 التفصيلية والخالصات.
 
المخططات والتكلفة التقديرية والمدة  قائمة بالعوائق بعد تثبيتها على االستشاري يقدم  (:16-أ)

 او استبدالها. إلزالتهاالالزمة 
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ممة على مخططات االراضي ان يقوم بتثبي  حدود حرم الطرق المص االستشاري على  (:17-)أ

وحساب المساحات المنوي استمالكها من كل قطعـة وبيـان المسـاحة الكليـة لكـل قطعـة 
والمساحة المستملكة والمساحة الزائدة عـن الربـع القـانوني واعـداد جـداول بـذلك وعلـى 
ان يتم حصر االضرار الناتجة عن ذلك لكل صاحب استحقاق يـتم ارفـاق نسـخة شـفافة 

الراضــي بمخططــات الطريــق وديســك كمبيــوتر يحتــوي علــى المعلومــات مــن مخططــات ا
 0الرقمية الواردة من دائرة األراضي والمساحة

 
 -بثالث نسخ عما يلي: صاحب العمليتم تزويد  (:18-أ)
 تفاصيل وخالصة حساب كميات القطع والردم. . 1
 تفاصيل وخالصة حساب طبقات الرصف. . 2

 .أنواعهاوالخرسانة بجميع  الحديدعمال ال اإلنشائيةتفاصيل الحسابات  
تفاصيل تقييم طبقات الرصف الحالية وجداول الفحوصات لطبقات الرصف الحالية التي  
 0تم اجراؤها

  
 -للمشروع لتشمل مايلي: اإلنشائيةتقديم تقديرات الكلفة  االستشاري على  (:19-أ)
 المشروع. بإنشاءمتعلقة المشروع شاملة كافة البنود ال إلنشاءالكلفة التقديرية  . 1
 والممتلكات . لألراضيالكلفة التقديرية للتعويضات الناتجة عن االستمالك  . 2
 العوائق. إلزالةالكلفة التقديرية  . 3
االحترازيــة القائمــة عــن تقيـيم األثــر البيئــي وكــذلك  لإلجـراءاتالكلفـة التقديريــة الالزمــة  .4

 .اآلثارللمحافظة على  مما يلز ة ــكلف
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)في حال تم الطلب من االستشاري  مرحلة المخططات ووثائق العطاء النهائيةالمرحلة الرابعة : 
 استكمال اعمال الدراسة(.

 
ــديالت المطلوبــة االستشــاري ويقــوم  ــة بــاجراء التع ــي المرحلــة الثالث وطباعــة النســخ النهائيــة  ف

صـاحب مـن تـاريخ رد  مايـأ( 10وتسليمهـا بالعدد المطلوب باالتفاقية في مدة اقصاها )
وتتألف مرحلة الدراسة النهائية من المخططات ووثائق العطـاء ومفصـلة  الكتابي العمل

 -كما يلي :
 
 وثائق العطاء أ( )

لمسـتوى المقبـول بان نسـخه مـن وثـائق العطـاء معـدة ي( عشر 20يقوم الفريق الثاني بتحضير )
كة في المناقصة النشاء المشـروع ن المشار ــدوليًا 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
 
المجلـــدة  (Full Scale)بالمخططـــات االصـــلية الشـــفافة  صـــاحب العمـــليـــتم تزويـــد   (ب)

 والنسخة الشفافة من المقاطع العرضية المجلدة باالضافة للنسخ المذكورة سابقًا.
 
 التقرير النهائي:  ج()

( خمــس عشــرة نســخه مــن التقريــر النهــائي ويجــب ان 15) لصــاحب العمــليقــدم الفريــق الثــاني 
 -على مايلي: يحتويهيحتوي التقرير النهائي فيما 
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 مل للمشروع.وصف كا (:1-)ج
 
 للدراسة الهيدرولوجية. األساسيةخالصة للتفاصيل  (:2-)ج
 
 لدراسة التربة والدراسة الجيولوجية. األساسيةخالصة للتفاصيل  (:3-)ج
 
 التنفيذ. أثناءالتحاويل الالزمة وطريقة معالجة تنظيم السير  (:4-)ج
 
 قائمة بجميع العوائق ومواقعها والواجب ازالتها. (:5-)ج
 
فـي حســاب  الحسـابات التـي تبـين طريقـة حسـاب قـوة تحمـل التربـة التـي تـم اعتمادهـا  (:6-)ج

 اساسات الجسور والمنشات.
 
للمنشـــات الخرســـانية والجســـور والمـــواد  اإلنشـــائيةالحســـابات التفصـــيلية للدراســـة    (:7-)ج

 المستعملة وطبقات الرصف.
 
 حساب الكلفة المقدرة لكل جزء من المشروع. (:8-)ج
 
 حساب كميات القطع والردم لكل محطة وبشكل تراكمي. (:9-ج)
 

االحترازية الالزمة والضرورية للمحافظة على البيئة والمقدرة من قبل  باألعمالقائمة (:10–)ج 
 .اآلثارخبراء مختصين في مجال البيئة وكذلك مايلزم للمحافظة على 

 
( CDملتين علــى اقــراص ليـــزر )نســختين كــا)الفريــق الثــاني( تقــديم  االستشــاري علــى  . (د)

تحتـــوي علـــى جميـــع الشـــروط التعاقديـــة والمواصـــفات والمخططـــات وجـــداول الكميـــات 
ومخططات األراضي واألعمال المساحية موضحًا أنواع واسـماء البرمجيـات المسـتخدمة 

. 
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 (3ملحق االتفاقيه رقم )
 نموذج كفالة حسن االداء 

 الى السادة :
 

 .........…………….نا.........................................يسرنا اعالمكم بأن مصرف
 

 االستشاري قد كفل بكفالة مالية ، 
.…………………........................................................................ 

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

ء الخاصة بمتطلبات نقل المثقالت على عداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاباالمتعلق 
 العقبه الخلفي طريق 
................................…………………................. 

 دينار اردني ......……………..(  ………………………………………..بمبلغ : )  
ء لضـمان التـزام األستشـاري بتقـديم الخـدمات الهندسـية للتصـميم وذلك مقابـل كفالـة حسـن االدا

 ووفقا لشروط االتفاقية الخاصة بالعطاء اعاله .
 

واننـا نتعهــد ان نـدفع لكــم المبلـغ المــذكور لـدى اول طلــب مـن قــبلكم بـال انــذار او تحفــظ او أي 
 شرط يخر، وبغض النظر عن أي معارضة من جانب األستشاري .

 
% مـن مـدة 25لة سـارية المفعـول مـن تـاريخ اصـدارها ولمـدة تزيـد نسـبتها ب وتبقى هذه الكفا

  -االتفاقية او بعد انقضاء ثالثة اشهر من انتهاء مدة االتفاقية ايهما اكثر وتحدد  مبدئيا" :
 ...............…………من عام ...………........  شهر ...............…….. بتاريخ 

 
 ا بناء على طلب صاحب العمل .ما لم يتم تمديدها أو تجديده

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

 التـــــــاريخ : ...........................
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 (4رقم ) ملحق                        
العداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء الخاصة بمتطلبات نقل المثقالت  أتعابخالصة بدالت               

 على طريق العقبه الخلفي 

 

 
 

 مالحظة: يدون المجموع بالدينار رقمًا وكتابة.
واذا طلبـ  فعلـى صـاحب  البنـد الدراسـات البيئيـة والتراثيـة لـبعض المشـاريع يشـطب هـذا إلجـراء* في حـال عـدم الحاجـة 

 . االستشاري العمل ان يضع وصفًا لألعمال المطلوبة في واجبات 
 .* االسعار اعاله يجب ان تكون شاملة الضريبة العامة على المبيعات

 املبلغ اإلمجايل للدينار سعر الوحدة  الكلية الوحدة وصف العلل الرقم

 دينار حلس دينار حلس

     30 كم اعلال الدراسة االسالا عية  .1

ال املســـاحة مبـــا حيـــه الرحـــ  املســـاحي أعلـــ  .2
 )احالياطي(واملساحة الالفصيلية للارق 

     15 كم

ــــــق  أعلــــــال الالصــــــاميم واملخااــــــات  .3 لاري
وجـــداول الكليـــات  رئيســـي ل ـــاه واحـــد 

 )احالياطي(وواثئق العاات 

     15 كم

ــة املوقــ  حســب   .4 أعلــال حتــرايت لاب
الفحوصــات واالعلــاق الــ   ــددها 

لــــــــا ورد   كــــــــود الكــــــــود االردين ك
اســـــالا ع املوقـــــ   ـــــام  للضـــــريبه 

 العامه علال املبيعات)احالياطي(
 

 
 حفر اخالباريه 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 عدد  

 
 

 
 

 

 

 
 

15 
 

    

حفـــــر اخالباريـــــه للال كـــــد والكشـــــف علـــــال   .5
خاــوا ااــدمات علــال علــق ال يقــل عــ  

 ماي  )احالياطي(

     20 عدد

 15000     لملقاوع الدراسات اجليوتقنية )احالياطي(  .6

 10000     لملقاوع الدراسة البيئية )احالياطي(  .7

 25000 قيلة املبالغ اإلحالياطيه 8
   ام ً الضريبة العامة علال املبيعات  اجمللوع 9
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 العطاءات الحكومية المحالة   -(    1جدول رقم ) 
بهذا العطاء تعبئة حجم التزام المكتب أو الشركة عن العطاءات الحكومية المحالة عليها كما هو مبين يطلب من جميع المكاتب والشركات الهندسية واالستشارية المشاركة 

 أدناه :
تاريخ إنجاز 
 العمل المتوقع

مدة 
العطاء 
 األصلية

 
تاريخ 
 المباشرة

 
 أسم صاحب العمل

  نسبة حجم االلتزام الحالي بالدينار
 رقم وأسم العطاء

 
نسبة اإلنجاز 
 لتاريخه

 تصميم إشراف كليهما

          

          

          

          

          

          

          

 مالحظات:
 كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضًا للرفض              ¦

 بالكامل مسئوليتهاأشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل 
  إذا كان النموذج ال يكفي ، يمكن إرفاق صورة عنه .   ¦

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

 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

أسماء الشركاء بتاريخ آخر 
 تعديل

       
 مسلسل

       

       
       
       
       
       
       
       

 -مالحظات :
 اشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل مسؤوليتها بالكامل        ترفق شهادات السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للشركاء الجدد . 
التوقيع  يًا .اء الشركاء حالوبأسم   :         ركاء عند التأهيل       أسم المفوض بالتوقيعترفق شهادة من نقابة المهندسين ووزارة الصناعة والتجارة بأسماء الش  
 والخاتم :

 كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضًا للرفض .  
 



 58 

 رؤساء االختصاص ومساعديهم   -(    3جدول رقم ) 
شارية المشاركة بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناه والمتعلق  برؤساء االختصاص ومساعديهم الحاليـين والذين يطلب من جميع المكاتب والشركات الهندسية واالست

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

 تغير أي منهما
أسم رئيس االختصاص 

 والمساعد
 ر تعديلبتاريخ يخ

تاريخ 
 االلتحاق

أسم رئيس االختصاص 
 والمساعد الحالي

 مسلسل االختصاص

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 -م حظات :
   دة بعد يخر تأهيل.ت الخبرة للكوادر الجديترفق شهادة السيرة الذاتية وشهادا  -1

 أشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة وأتحمل مسؤوليتها بالكامل 
 . ترفق شهادة من نقابة المهندسين باالختصاصات وأسماء المهندسين  

 أسم المفوض بالتوقيع :
 التوقيـع والخاتــم  :           للرفض . كل من ال يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضاً   -3
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 ( إقرار متعلق بالدفعات األخرى 5* ملحق)
أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في 

 …………………………………………………………………………………أدناه
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه 

……………….………………....……………………………………… 
الخاصـة  التفاقيـة الخـدمات  ع(مـن الشـروط -22المادة رقم )أننا قد اطلعنا على ما ورد تح  

نقـر فيـه  ، وعماًل بأحكام هذه المادة نرفق إقـرارًا موقعـًا مـن قبلنـا  حسـب األصـول1الهندسية ع
 باشـرة وأيبجميع العموالت أو أتعاب االستشارات أو أتعاب الوكالء أو غيرها المباشرة وغيـر الم

ًا وصـفًا فعها أو االتفاق على دفعها إلى  " اآلخرين" ونرفـق طيـشيء ذو قيمة مادية والتي تم د
باشـر ممفصاًل لهذه الدفعات األخرى ولمن دفع  وسببها سواًء تم دفعها أو كان  ستدفع بشكل 

 نهم أو أيعـن الباطن أو نيابـًة ـأو غير مباشر من قبلنا أو نيابًة عنا أو من قبل استشاريينا م
اصـة ممثليهم، وذلـك فيمـا يتعلـق بالـدعوة إلـى تقـديم العـروض الخ من موظفيهم أو وكالئهم أو

ـــذ هـــذا العقـــد أو عمليـــة المناقصـــة / المـــزاودة نفســـها أو اإلحالـــة علـــى االستشـــاري أ و بتنفي
 المفاوضات التي تجري إلبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعاًل.

مـا فـي بعن وجود أي دفعات كما ونتعهد بأن نقدم تصريحًا خطيًا إلى الفريق األول على الفور 
تـاريخ  ذلك على سبيل المثال وصفًا مفصاًل لسـبب هـذه الـدفعات وذلـك بتـاريخ قيامنـا بالـدفع أو

نـة ءات المبيإلزامنا بالـدفع أيهمـا يحـدث أواًل كمـا ونوافـق علـى قيـام الفريـق األول باتخـاذ اإلجـرا
 ادة ) أ (ل من قبلنا بأحكام المتح  المادة  المشار إليها أعاله حال حدوث أي مخالفة أو إخال 

 منها ونلتزم بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة.
 وعليه نوقع تحريرًا فــــي            /        /

 ...................…………………………………اســـــم االستشـــاري:
 ....…………………………………………اسم المفوض بالتوقيــــع: 
 ...……….....………………………………………توقيع المفوض بالتوقيـــع: 

 ............……….......................................الخاتـــــــــــــم: 
ــدفع أ ــدفعات األخــرى وفــي حــال عــدم قيامــه ب ــق بال ــى االستشــاري تقــديم اإلقــرار المتعل ي * عل

قـرار ذكر ذلـك فـي اإليـع( عليه أن  -22عموالت أو أتعاب أو أي من األمور المحددة بالمادة )
ر فـي المقدم منه ، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار سيرفض عرضه ، وعلى االستشاري وضع اإلقـرا

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

..……………………………………………………… 
قيــة الخــدمات ( مــن الشــروط الخاصــة التفاف -22أننــا قــد اطلعنــا علــى مــا ورد تحــ  المــادة )

نقـر فيـه  ، وعماًل بأحكام هذه المادة نرفق إقرار موقعًا من قبلنا حسب األصول ، 1الهندسية ع
و غيرهـا أبأننا لم نقم بدفع أي مبالغ سواًء كان  عموالت أو أتعاب استشارات أو أتعـاب وكـالء 

طـاء م نقـم بإعسواًء بشكل مباشر أو غير مباشر ولـم نقـم بتقـديم أي شـيء ذو قيمـةي ماديـةي ولـ
 الواسطة ،بوعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه األشياء سواًء مباشرًة أو 

مــن  أو بغــض النظــر عمــا إذا كــان ذلــك قــد تــم مــن قبلنــا أو نيابــًة عنــا أو مــن قبــل استشــاريينا
يشـمل و األول، الباطن أو نيابًة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكالئهـم أو ممثلـيهم إلـى الفريـق 

ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر أي " موظــف " بغــض النظــر عمــا إذا كــان يتصــرف بصــفةي 
 أو عمليـة رسميةي أم ال، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقـد
 لعقـد أوا المناقصة/المزاودة نفسها أو اإلحالة على االستشاري أو المفاوضات التي تجري إلبـرام

 من أجل تنفيذه فعاًل.
اًء كمــا ونتعهــد بــأن ال نقــوم بتقــديم أي دفعــات ممنوعــة أو نعــد بتقــديم مثــل هــذه الــدفعات ســو 

أيـًا مـن  مباشرًة أو بالواسطة وسواًء أكان ذلك مـن قبلنـا أو مـن قبـل استشـاريينا مـن البـاطن أو
يـده أو ديل هـذا العقـد أو تجدموظفيهم أو وكالئهم أو ممثليهم إلى أي "موظف" فيمـا يتعلـق بتعـ

 تمديده أو تنفيذه.  
 وعليه نوقع تحريرًا فــــي            /        /

 .....……… ……….…………………………………اســـــم االستشـــاري:
 ……………..…………………………………اسم المفوض بالتوقيــــع: 
 …………………………………………………توقيع المفوض بالتوقيـــع: 

 .........………............................. الخاتـــــــــــــم:
ة وفي حـال عـدم قيامـه بوضـع أي ععلى االستشاري تقديم اإلقرار المتعلق بالدفعات الممنو  * 

ذكر فـي اإلقـرار يـف( عليه ان  -22عموالت او أتعاب او أي من األمور المحددة بالمادة )
ر وعلـى االستشـاري وضـع اإلقـرا المقدم منه، وكل من ال يقدم هذا اإلقرار سـيرفض عرضـه،

 في ظرف مغلق منفصل عن العرض.
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 ( الخاص2018 /      العطاء المركزي رقم  ) دعوة ط شرو 

عقبه الق طريء الخاصة بمتطلبات نقل المثقالت على اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاب
 الخلفي 
 

هلدددة لددددة دائدددرة العطددداءات المؤ االستشددداريةالمكاتدددب الهندسدددية والشدددركات  تددددع  :أوال

 المصدنفةوالحكومية في مجال الهندسة المدنية اختصاص الطرق والنقل بالفئة االولد  

ة )يجدب لدة نقابة المهندسين االردنيين بموجب شهادة تصنيف صادرة عن هذه النقابد

(( للمشداركة بالعطداء اعدـال ( ه ان ال يكون قد مض  عليها اكثر من ثالثين يومدا لمدا  وفقدـا

 -ي:يل

 

 لمن خال  (لطريق العقبه الخلفي )طريق نقل المثقالتاعداد الدراسات االستطالعية  :  "ثانيا
 ريقعرض الط من حيث للمسار من العقبة باتجاه عمان فق  عمل تقييم لوضع الطريق الحالي

مة من لقائوالميول ومدى تحملها للحموالت الكبيره)المثقالت( باالضافة لدراسة وضع الجسور ا
ن تبي يث تحمل الحموالت المتوقعة و بيان التوصيات الالزمة لتدعيم هذه الجسور في حالح

ائه أجز  الحاجة الى ذلك  و في حال تبين الحاجة الى اعداد تصاميم تفصيلية للطريق او بعض
 لالعم في حال تم طلب ذلك من قبل صاحبيتم العمل على اعداد الدراسات التفصيلية للطريق 

 على أعمال الرفع المساحي و األعمال األخرى.  و ذلك ينطبق
 

 
 

 

 الخدمات الهندسية  وصف ":ثالثا

( واجبات االستشاري اثناء مراحل الدراسات والتصدميم 2االتفاقية رقم ) ملحق حسب 

 .الطرقلمشاريع 
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 )  تقديم العروض  طريقة ":رابعا

الفنددي مددع  أحدددهما يتضددمن العددرضفددي مغلفددين مغلقددين ومنفصددلين   العددروض تقدددم

عل   يحتوياآلخر والمغلفالفني "  العرض"  عليه  ويكتبالوثائق المطلوبة 

غلدف المغلفين فدي م وضعويتم    المالي العرضالعرض المالي ويكتب عليه "

 هندسدديه اعدددادوثالددم مختددوم ويكتددب علدد  هددذا المغلددف )خدددمات استشددارية 

لدد  عقددل المددثقالت الدراسددات والتصدداميم ووثددائق العطدداء الخاصددة بمتطلبددات ن

 طريق العقبه الخلفي( 

 

 :الفني العرض (4-1)

سدديقوم بدعددداد  والددذيمددن االستشدداري تسدمية الكددادر الهندسددي المحددد  يطلدب 

كدذل  و منهمالدراسة مع إرفاق الشهادات العملية والسيرة الذاتية لكل شخص 

خبددرات المكتددب الهندسددي االستشدداري فددي مجددال تصددميم الطددرق والمشدداريع 

 لمعلومات  وتعبئة الجداول المرفقة مع وثائق العطاء وتوضع كافة ا شابهةالم

 ضمن مغلف العرض الفني . والوثائقالمطلوبة 

 -: المالي العرض(  4-2)

 لجميع المكاتب المتقدمة . الفنيةفتح العروض  سيتم -1

للمكاتب التي ستؤهل لفتح عروضدها الماليدة مدن قبدل  االدن عالمة الحد  تحدد -2

 لجنة العطاءات المركزية .

للمكاتب التي تجتاز الحد االدن  للعالمة التي تقررهدا  الماليةفتح العروض  يتم -3

قددة مغل اليددةعلدد  ضددوء التقيدديم وتعدداد العددروض الم المركزيددةلجنددة العطدداءات 

 للمكاتب االخرة .

 -عل  : الماليأن يشتمل العرض  يجب -4

مخصص في اتفاقية الخدمات النموذج ال عل العرض المالي  تقديم -

 ( .1الهندسية )ع

 لرواتب الجهاز الفني . مفصلتحليل مالي  تقديم -

   لدعم المكتب الرئيسي وبحيم يكون الدعم  مفصلتحليل مالي  تقديم -

 المكتبي شامال( لكافة المتطلبات .

في العرض المالي شاملة ألية رسوم أو ضرائب  الواردةتكون األسعار  أن -

 0يعاتالضريبة العامة عل  المب فيهاالعمل في االتفاقية بما نتيجة 
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وبحيدم تكدون موقعدة منده  كاملدةالمناقص تقديم نسخة الوثدائق األصدلية  عل  (4-3)

 المكتب  بخاتم ومختومة

 االختصدداصمددن االستشدداري تعبئددة نمددوذج شددهادة مطابقددة رؤوسدداء  يطلددب (4-4)

لعدرض اخاتم المكتدب وارفاقده مدع ب وختمهالوثائق والتوقيع عليه  معالمرفق 

 الفني .

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

وثدائق  كوادرها الفنية الرئيسدية بعدد شدراء عل عن أي تغيير يطرأ  الحكومية

ب عطاءات الخدمات الهندسية وبخالف ذلد  سديتم حرمدان المكتد من عطاءأي 

 ركة االستشارية من المشاركة بالعطاء .أو الش الهندسي

 

 أنبأي حال من األحوال  انه ال يجوز باالعتبارعل  االستشاري أن يأخذ  يتوجب( 4-6)

أو غيددر مباشددر لسددعره المقدددم  عرضدده الفنددي مددا يشددير بشددكل مباشددر يتضددمن

 المالي . بالعرض

 

 كاتيتم فتح العروض الماليدة المقدمدة مدن المكاتدب الهندسدية او الشدر (7-4)

ليدة االستشارية التي تجتداز اسدا التقيديم الفندي وسدتعاد العدروض الما

 .التي تقرر لجنة العطاءت المركزية عدم فتحها الصحابها مغلقة

 

 العمددال زمددةمددن االستشدداري تضددمين وثددائق العطدداء البنددود الال يطلددب (8-4)

يددام قالسددالمة العامددة واالمددن وحمايددة البيئددة وتحديدددها والتأكيددد علدد  

ضددع اعمدال السدالمة العامددة واالمدن وحمايدة البيئدة وو عبجميدالمقداول 

و  8-4للمشداريع عمدال( بأحكدام المدواد  التحذيريدةة واالشدارات ـاالسيج

)فيدددي   االنشددائيةع للمشدداريالموحددد مددن عقددد المقاولددة  6-7و  4-18

ة واعددالم دائددرة العطدداءات الحكوميددة عددن اسددماء الجهددات المخالفدد( 99

 بة بحقها .المناس االجراءاتالتخاذ 
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 )  -:التقييم الفني   أسامتطلبات و :خامسا

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

 -تي :عل  النحو اال موزعة(%  100لعالمة التقييم الفني لمرحلة الدراسات )  االعل 

 

           -:عالمة(  30) المتخصصة الخبرات (5-1)

نة يطلب من االستشاري ان يبين في عرضه الفندي انده خدالل االثندي عشدر سد 

 -االخيــرة قـد قـام بما يلي:

(5-1/1) 

  مشدددروعين لاعدددداد الدراسدددات والتصددداميم ووثدددائق العطددداء

ويعدددرف المشدددروع ممددداثلين مدددن ناحيدددة النوعيدددة والطدددول 

وبطدول باربعدة مسدارب ع طريق رئيسي وبأنه مشر المشابه

 هدددددذهمدددددع ضدددددرورة توثيدددددق (  كدددددم 10ن )ـــدددددـل عدددددـال يق

 عالمه( 20.)مشاريعال

 

  اعداد دراسة هيدرولوجية متخصصة لطريق رئيسي تتضمن

تحديددد مواقددع تقدداطع الطريددق مددع المجدداري المائيددة وتحديددد 

مساحات االحواض الساكبة وتقديم جميع الحسابات المفصلة 

اسدات لتحديد عدد وسدعات العبدارات بااضدافة إلد  عمدل الدر

 10الفنيددة الالزمددة لتحديددد اعمددال الحمايددات إن وجدددت.   )

 عالمة(

 

 

 -االستشاري ان يوضح في عرضه ما يلي : منيطلب   (5-1/2)

 المشروع . اسم 

 صاحب العمل  اسم 

 مفصل للمشروع ومكوناته  وصف 

 للمدة  حسب العقد وأي تمديدات رسمية المشروع مدة 

 هذه التمديدات . وأسباب 

 وتاريخ إنجازها . بالمشروعء البد تاريخ 

 األتعاب التي تقاضاها االستشاري . بدالت 

 التقديرية لتنفيذ المشروع . الكلفة 
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 النهائية لتنفيذ المشروع ) إن أمكن ( . القيمة 

 الجهة التي قامت بااشراف عل  تنفيذ المشروع . اسم 

 المقاول المنفذ للمشروع  . اسم 

 نها ضرورية .معلومات أخرة يرة االستشاري أ أي 
 

وثددائق العطدداء و( ) الخبددرات فددي مجددال اعددداد الدراسددات والتصدداميم 1تعبددب بالجدددول رقددم )*           

 لمشاريع مماثلة (  المرفق .
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الفنددي وصددف مقددارن بددين مكونددات المشددروع  العددرضيتضددمن  أن (5-1/3) 

اعدداد مدن قبدل االستشداري وبدين مكوندات مشدروع  المسدم المماثل 

هددذا العطدداء وبشددكل  موضددوعوالتصدداميم ووثددائق العطدداء الدراسددات 

 واضح ودقيق .

 

ريع صدادرة عدن الفندي شدهادات بهدذه المشدا العرضيرفق ضمن  أن(5-1/4)

فدي  المبيندة موثقدة حسدب األصدول تتضدمن المعلومدات العمل صاحب

(     أعداله(   1/2-5د ) ـالبن مثدل  تتضدمنال  التديض بدأن العدرو علمدا

ري ون معرضه لالستبعاد واذا لم يدتمكن االستشداستكهذه الشهادات  

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

 .والشروط المرجعيه الخاصة بهذه المشاريع

 

ن قبدل الشدخص مد المقدمدةأن يتم التوقيع علد  كافدة الوثدائق  يتوجب(5-1/5)

ثدددائق عدددن االستشددداري وان تكدددون هدددذه الو نيابدددةبدددالتوقيع  المفدددوض

 بالخاتم الرسمي لالستشاري   . مختومة

 

لددن يدددتم احالدددة العطددداء علدد  االستشددداري الدددذي يفقدددد تأهيلددده  (:5-1/6)

الصددددادر بموجددددب تعليمددددات تأهيددددل المكاتددددب الهندسددددية والشددددركات 

ة او يصدر بحقه قرار بالحرمان من المشدارك 1996االستشارية لسنة 

يـددـخ ن طددرا العطدداء وتاربالعطدداء خددالل الفتددرة مددا بددين تاريـددـخ اعـددـال

ض قـدـرار االحالدة    وبندداء( عليده سدوف يسددتبعد العدرض الفندي والعددر

 المددالي المقدددمين مددن االستشدداري مددن المشدداركة بالعطدداء    دون ان

 يكون لالستشاري الحق باالعتراض او بالرجوع عل  صاحب العمل او

 دائرة العطاءات الحكومية بأي مطالبة مالية او قانونية" . 
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 -( :عالمة 55التقييم لعالمةالفني المقترا للمشروع :) الحد األعل   الجهاز (5-2)

( وفق الجهازمن االستشاري تقديم أسماء ومؤهالت  يطلب  ( ــدـالفني المبين تاليا ا

 -:لما يلي 

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

 ) الخبددرة بشددكل مفصددل ودقيددق تبددين كافددة  سددنوات حسددب تنازليددا

 . لها الهندسيةبدعداد الدراسات والتصاميم  قامالمشاريع التي 

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

 من أفراد الجهاز الفني . فرد لكل

يبين كل فرد من أفراد الجهاز الفني خبراته  أن (5-2/3)

 هذاال الدراسة المطلوبة في مج في  المتخصصة

 -العطاء بشكــل واضـــح ودقيق بحيم تتضمن :

 المشروع المماثل . اسم -

 معه في هذا المشروع . عملاالستشاري الذي  اسم -

 . ومكوناتهمفصل للمشروع  وصف -

والحجدم بدين مكونددات  الندوعالتشدابه مدن حيدم  اوجده -

المشدددروع المسدددم  ومكوندددات المشدددروع موضدددوع 

 اء .العط

 المشروع المسم  . فيالذي قام به  الدور -

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

 من أفراد الجهاز الفني . فردأي 

 

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

( عدن  المفوض األزرق وذلد  بدالحبر  االستشداريبدالتوقيع رسدميا

 مع التاريخ .

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

( بدددأن  المقدمددددة المعلومدددات  لدددددائرةفدددي هددددذا الخصدددوص علمددددا

الحق فدي الطلدب  المركزيةالعطاءات  لجنةالعطاءات الحكومية / 

لهدذه المعلومدات لالطدالع  االصليه الوثائقمن االستشاري تقديم 

قبدددل صددددور قدددرار ااحالدددة . وذلددد  صحتها  عليها والتأكد من
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 -توزيع العالمات لكل شخص حسب ما يلي : سيتم (5-2/7) 

 % من العالمة(.20العامة للشخص ) الخبرة -

 % من العالمة( .60) للشخصالمتخصصة  الخبرة -

 % من العالمة(.10) الخبرات توثيق -

% من العالمة( لعدد سنوات العمدل ضدمن كدادر 10)  -

 مددعتعطدد  العالمددة الكاملددة لمددن عمددل  يددمح  المكتددب

( سنوات فما فدوق وتحتسدب العالمدة 4المكتب لمدة )

( 4عددن ) عملددهبالنسددب والتناسددب لمددن تقددل نسددبة 

سنوات )عل  االستشداري بيدان تداريخ مباشدرة عمدل 

 .المهندا مع المكتب( 

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

( اري االستشدد وحقيقيددة يقنددع بهددا صدداحب العمددل مددع  مقنعددة أسددبابا

 يوافدق عليده صداحب العمدل أنيجدب  والذيتقديم البديل المناسب 

 قبل أن يتر  األصيل .

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

  المسم يعمل في مكتب هندسي مؤهل ضمن الكادر الهندسي 

بتسدمية اشدخاص مدن مكاتدب  علد  عطداء لمكتدب  خدر ويسدمح

 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 ابالغ دائرة العطداءات 

جاندددب المكتدددب فدددي تدددوفير أي مدددن افدددراد الجهددداز الرئيسدددي 

 . المشروعالمسؤول عن تنفيذ 

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

 حددال احالددة العطدداء فدديكليهمددا لاللتددزام بالعمددل علدد  المشددروع 

 عل  المكتب وحسب النموذج المرفق .
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 الفني الجهاز مؤهالت (5-2/12)

 ة المكتبد) رئيا اختصاص لتصميم طرق رئيسي  مهندا -أ

 وع()مديرا( للمشر 

 عالمة ( 25) الحد االعل  لعالمة التقييم  

( 12مددني أردندي الجنسدية بخبدرة عامده ال تقدل عدن ) مهندا تسمية

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

نبدذة عدن كدل  ذكدرهمشروعين مشابهين عل  األقل قام بتصدميمها مدع 

 0 تهمشروع تتضمن اسم المشروع ووصف للمشروع ومد

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

 االختصاص لدة المكتب 

 (  عالمات 15) الحد االعل  لعالمة التقييم 

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

( سدنوات فدي مجدال تصدميم الطدرق وان يدتم تسدمية 4سنوات منهدا )

ه ردن عل  األقل قام بتصميمها مع ذكدرداخل األ مشابهينمشروعين 

ووصف للمشروع ومددة  المشروعنبذه عن كل مشروع تتضمن اسم 

 .الدراسة
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 هيدرولوجي مهندا - ج

 ات( عالم 15لعالمة التقييم   األعل )الحد  

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

 جال تصريف ميداه االمطدار علد  الطدرقفي م سنوات( 7( سنوات منها )10)

عمدل تصداميم لتصدريف  تدم  طدرقوالساحات مدع ضدرورة تسدمية مشدروعي 

 لهما  . والحماياتالمياه 

 

 طرق او مكتب مساحة )غير خاضع للتقييم( مساا - ـد

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

داد حة للطرق تصميم أو إشراف مع خبرة بدعالمسا مجال( سنه كلها في 15)

 الخرائط الكنتورية .

 

 . ) غير خاضع للتقييم (  دراسات تربة )مصنف أول ( مكتب -ه

 

 األداء حســـن  -(5-3) 

 عالمة( 10لعالمة التقييم  األعل )الحد   

ات فدبدار المخالاألداء لالستشارين المشاركين بالعطاء سيتم األخذ باالعت حسن لتقييم  

يدم يدتم المرصودة علد  االستشداريين فدي دائدرة العطداءات الحكوميدة وبح والتنبيهات

لجندة  مدن قبدل ينظر أو حرمان تم توجيهه لالستشار لكل تنبيه أو لفت عالماتحسم 

 . والشركات الهندسية المكاتبتأهيل 

 

 العـــام االنطباع  -(5-4)

 عالمات ( 5لعالمة التقييم  األعل )الحد   

( لسددالمة تقددديم العددرض الفنددي وصددحة الم تقيدديم مسدديت  علومددات االنطبدداع العددام وفقددا

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

 التالية:

( من األكثر إل  األقل المتقدمة من ا األسعار سترتب .1 ( تنازليـا  الستشاريين ترتيبا

 الوسطي لألرقام المقدمة فدن كان عدد االستشاريين المتقدمين  السعر سيؤخذ . 2

( فسدديؤخذ  دد التقددديم الوسددط هددو السددعر الوسددطي أمددا إذا كددان عدد صدداحبفرديددا

( فيؤخددذ  الوسددط حسددب الترتيددب ويكددون صدداحب  المتقدددمانالمتقدددمين زوجيددا

 . الوسطييم الوسط الثاني )األقل( هو السعر التقد

 % من السعر الوسطي 30قل سعره عن كل من يزيد أو ي التنافامن  سيخرج .3

المعّدل من األسعار الباقية وذل  بجمع هذه األسعار وتقسيمها  السعر يستخرج .4

 . الباقيعل  العدد 

مدن االقدل %( 10)عل  اقل األسعار الذي يقدع ضدمن حددود الدـ  العطاء سيحال .5

ذا السعر ه( أعاله   وفي حالة عدم وجود مثل 4) البندمعّدل السعر المبين في 

و كدان %( األقدل حتد  لد10بعدد حددود ) مباشرةتتم ااحالة عل  السعر األدن  

 ( أعاله.3د )ـــالبن بموجبصاحب هذا السعر من الذين تم استبعادهم 

( أعداله 5ل السدعر( الدوارد فدي )% األقدل مدن معدد10عبارة )ضمن حددود  إن .6

 السعر غير مشمولة ضمن هذه الحدود. لمعدلتعني ان السعر المساوي 

( لهددذه األسددا   تددتم ااحالددة علدد  اقددل األسددعار  تطبيددقتعددذر  إذا .7 المعادلددة وفقددا

 المتقدمة للعطاء.

 

 )  شددامال(  %( مددن اجمددالي بدددالت االتعدداب10االداء بنسددبة ) حسددنتقدددم كفالددة   : سددابعا

 ضريبة المبيعات

 

 ) (  هددذاان نتددائج   : ثامنددا ( عا التقيدديم خاصددة لهددذا المشددروع وال تعنددي تقييمددا تددب للمكا مددا

 .المشاركة بالعطاء االستشاريةالهندسية والشركات 
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 دـــتعه

 
 

 

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

 

 .………………………………بوظيفةالعمل لديهم   عل   …………………

 

األعمدددال  لتنفيدددذمدددة ...................................... ولكامدددل المددددة المحدددددة أو الالز مشدددروع فدددي

 المطلوبة في حال جرة إحالة العطاء عل  المكتب .

 
  املاندس    وقي ت     للالوقي  م  الشركه                                         املفوض توقي 
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 (   1)  مرقدول ج
 الخبرات المتخصصة ...................................(

 )الخبرات في التصميم والدراسات واعداد وثائق العطاء .

 -1 اسم املشروع 

 -2 لمعلا بحاص مسا 

 اعمال اعداد الدراسات والتصاميم والوثائق ءدب خيرات 

 للمشروع

3- 

 ة اعمال الدراسات والتصاميم والوثائق للمشروع حسبمد 

 العقد والتمديدات ان وجدت واسبابها 

4- 

 -5 قعمولا -1:   عورشملا فصو 

  لطولا -2                      

  دد المسارب ع – 3                      

  وع العملن -4                      

  ومات اخرةمعل -5                      

 -6 وثائق والتصاميم وال اتاعداد الدراسلة مرحل باعتالا تالدب 

  -7  ذية للتنفيريدقتلا ةفلكلا 

 -8 للتنفيذ ةيئاهنلا ةميقلا 

 -9 افرامت باالشق يلتا هةجلا مسا 

 -10 ي نفذ المشروعذلا لواقملا مسا 

 -11 تشاري ضرورة لذكرها يجد االس ةرخا 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 ةمالع -1

 = )         (  ةمالعابرة د سنوات الخدع:  )   (  جرختلا خيرات متخصصة في المجال لا ةربخلا ةمالع -2

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

ريخ ل توايصم السيرة الذاتيه الموضح من خاللها بالتفديتقل الن خم ل ذ نايب متي )      (مشاريع   ال ددعو عاونال. ب

 ات (ونسبع س نع تقل ب .  ) المطلول وانتهائه لمشاريع ضمن المجال المعلداء اتبا

ن مقدم مل الونوع العمجال :  بيان المشاريع بأسمائها ضمن المع يراشملا عاونا مشاريع المماثلة لا ةربخ ةمالع  -3

 رالعتبابا حجم العمل ومدته واية بيانات ضرورية الخذهال وح تمالوعمو المهندا

 يم .  ) ال تقل عن مشروعين ( يقتند الع

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

 شروط المشاركة  

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

  ت العمل مع المكتب  )     (اسنو ددعالمة ع -4

 لفنية : ا ةنجللت ااظحالم (ة رئيا االختصاص )      مالموع عجم
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 كتبملاب يسيئر ادنمهب صاخ(  3) مقر لودج
 

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

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

 )         ( =  رة العامةبخلا تاونس ددع:  )   (  جرختلا خيرات المتخصصة في المجال  ةربخلا ةمالع -2

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

ريخ صيل توامن خاللها بالتف موضحه الذاتية الريم السيدل تقمن خال  لذ نايب متي (المشاريع   )       ددعو عاونال. ب

 ( بع سنواتعن ستقل ال المطلوب .  )  لاجملا نمض عيرائه لمشل وانتهاابتداء العم

 نممقدم لا مجال :  بيان المشاريع بأسمائها ونوع العمللضمن ا عيراشملا عاونا مشاريع المماثلة لا ةربخ ةمالع  -3

بار االعتانات ضرورية الخذها بة بيواي مدتهل ومحجم الع حول تومالالمهندا ومع

 (  نيعورشم نعم .  ) ال تقل عند التقيي

( من نال كما ورد في ثاثممع رومشل لكله بتفصيل ووصف اثلمما يعارشملا نايب ع  )       (يلمشارا ددعل. أ يا

 شروط المشاركة  

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

  سنوات العمل مع المكتب )       ( ددعالمة ع -4

 ة : الفني ةنجللا تاظحالم )        ( بتكبالم يسيمهندا الرئلا ةمالع عومجم
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 خلفي العقبه الطريق ء الخاصة بمتطلبات نقل المثقالت على عداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاا
 

 (5ملحق االتفاقية رقم )
 

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

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

 ( .Transitionsمسارب التسارع والتباطؤ والمسارب االنتقالية ) أ. 
 الفتحات بالجزيرة الوسطية ومسارب التخزين. ب. 
المررداخل المطبوبررة لبوصررول الررك الممتبكررات المجرراورة اذا تطبررب االمرذلرر  وضررمن حرررم  ج. 

 (م.50االستمال  وبمسافة ال تزيد عن )
 التقاطعات عبك نفس المنسوب. د. 
 ( .Climbing & Descending Lanesالمسارب االضافية لبصعود والنزول ) هـ. 
ية ذات االربعرررة مسرررارب او اك رررر طررررق الوصرررل والررردوران برررين اتجررراهي الطررررق الر يسررر و. 

 (.Ramps and Loopsالمفصولة االتجاهين وحي ما يتطبب ذل  )
 

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

 البالطات محمال عبك بدل اتعاب الجسور. تصميم هذه
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. 

 تكرر التصميم بها.%( من بدل تصميم الجسور التي تصمم وي50)
ال يرردفع عررن دراسررات وتصرراميم منشرر ت التصررريال والجرردران االسررتنادية والممرررات السررفبية  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 

 زارة االشغال العامة واالسكان او لم تكن مشمولة فيه.المعتمد في و
( 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 )
 ة ويكون الدفع بالمتر المربع.االتعاب المطبوب لهذا البند طبقا  لببند )أ( اعال

 
يررتم االتفرراق بررين الفررريقين لتحديررد مواقررع واعررداد اعمررال المجسررات االرضررية الالزمررة لبطريرر   . أ. 3

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

اب االعتياديررة والمخبريررة والترري تررتم برردون اسررتعمال المجسررات فتعتبررر محمبررة عبررك بنررود االتعرر
 المختبفة في االتفاقية.

قبها قع ونب.  يشمل بدل اتعاب تحريات التربة واعمال المجسات اجور احضار اليات الحفر الك المو
 وع واعادتها واختبارات التربة والتقرير الفني.بين المواقع المختبفة في المشر

 

 
 

 
 


