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 )األفراد(  االستشارية للخدمات  الشروط املرجعية 
 على مشاريع صندوق صيانة الطرقإلشراف ل

 

 : تعريفات
 عدن  - المركز الرئيس   - صندوق صيانة الطرق   صاحب العمل

اف(.  الشخص الممثل من قبل صاحب العمل صندوق صيانة الطرقمهندس   )اإلدارة العامة لإلشر

     الشخص االستشاري 
اف  اف  المذكور أو الطاقم اإلشر   عقد استشاري اإلشر

ويعتبر    ف 

 . مهندس صندوق صيانة الطرق نيابة عن 

كة  المقاول   المنفذةالشر

 

 : مقدمة

  صيانة    –يعزم صندوق صيانة الطرق  
المركز الرئيس  بالعاصمة المؤقتة عدن تمويل وتنفيذ مجموعة من المشاري    ع الطارئة ف 

يانية الرابطة بي   المديريات والمحافظات المحررة    وإعادة تأهيل العديد من الطرق الشر

ة المحددة، فقد قررت     الفبر
 عىل تنفيذ تلك المشاري    ع بحسب المواصفات الفنية وإنجازها ف 

ً
إدارة صندوق صيانة  وحرصا

اف الهندس  وضبط جودة العمل   الطرق االستعانة بخدمات استشارية )أفراد( يتوىل توفب  الكادر الهندس  الالزم لعملية االشر

امج الزمنية المستهدفة  . واالنجاز بحسب البر

 نطاق العمل: 

 
ً
  مجال صيانة وتأهيل الطرق، وسيتم الحقا

  المسبق لالستشاريي   ف 
وط التأهيل التأهيل الفن   إعالن القائمة المؤهلة وفقا لشر

اف عىل المشاري    ع بعد تحديد تفاصيلها المطلوبة ومن ثم طلب تقديم العروض المالية للقائمة المؤهلة   . لإلشر

  سيتم  و 
موت، المهرة،   استهدافها يعتبر مناطق المشاري    ع النر ، الضالع، حض  ه  جميع المناطق المحررة )عدن، لحج، أبي  

 (. ، سقطرىشبوة، تعز، مأرب، الجوف

ة  مدة العقد  وع تنفيذ : بحسب فبر وع ألخر. المشر   تختلف من مشر
 المستهدف والنر

 االستشاريأهداف خدمات 

  الكادر  الهدف الرئيس  لخدمات االستشاري هو توفب   
اف  وع/ مشاري    ع الالزم  اإلشر اف عىل مشر وإعادة التأهيل    الصيانة  اإلشر

وط  للطرق المستهدفة  عن ضمان امتثال المقاول لشر
ً
ة المحددة. ووثائق العقويكون مسؤوال  د وبحسب الفبر

 :ه    االستشاري األهداف األخرى لخدمات  

 . تتوافق مع المعايب  المطلوبة التنفيذ، والمواد المستخدمة، والمعدات المتوفرةالتأكد من أن جميع أعمال  -

وع. التأكد من أن العمل سيتم   -   وخطة عمل المشر
نامج الزمن    الوقت المحددة وفق البر

 تنفيذه بشكل منظم وف 
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 :معايري تقييم االستشاري

  يجب عىل االستشاري تقديم   -1
وط    مظروف مختوم يحتوي عىل العرض الفن    المسبق ووفقا لشر

لغرض التأهيل الفن 

 التأهيل المحددة بهذه الوثيقة. 

صندوق صيانة  المشكلة من  لجنة التحليل  )الفائزين بموجب توصيات وقرارات    االستشاريي     استدعاءبعد ذلك يتم    -2

ات الزمنية للتنفيذ. .  . ، لتقديم العرض( الطرق  الماىل  للخدمات االستشارية لمشاري    ع محددة الموقع واألطوال والفبر

 :بناًء عىل المعايب  التاليةتقييم العروض الفنية المقدمة سيتم  -3

  
  الفن 

 :مقسمة عىل النحو التاىل   : %( 100)   العرض 

 % 20 العمل  منهجيةأوال : 

اف الموقع  والمكتنر  الي   يقدم االستشاري ضمن منهجية العمل جميع النماذج الخاصة بتسيب  وإنجاز مهام االشر

االستشارية   الخدمات  تقديم  بها لضمان  التعامل    سيتم 
النر النماذج  بحيث تشمل كافة    

اض  افبر وع  او مشر نموذج 

اقية )طلبات تدقيق    (. برامج زمنية ...الخ -تا ار اختب  –تسليم وثائق  – تقارير يومية   -اإلشر

 

  :
ً
  : االستشاري طاقم فريق  ثانيا

 % 30 مهندس مقيم )رئيس الفريق( . أ

بة والمواد  .ب  % 15 مهندس البر

  مساحة . ج
 % 10 فن 

  : 
ً
ات  ثالثا اكمية   الهندسية الخبر ات    البر  : المماثلة والخبر

( ظ)من حيث المشاري    ع والموقع الو    
 يف 

 

25 % 

ة الذاتية     • ، وإرفاق جميع الوثائق  يجب إرفاق جميع السب   
المؤيدة وعناوين  لطاقم فريق االستشاري ضمن العرض الفن 

  سبق العمل لديها 
  ذلك  صحة المعلوماتإلثبات    التواصل مع الجهات النر

ات    . والبيانات المقدمة بما ف  المؤهل العلم  والخبر

  السب  الذاتية(
 . )ويحق لصاحب العمل التأكيد من صحة البيانات المذكورة ف 

 

 : نطاق اخلدمات 

 :يجب أن تشمل الخدمات ،بشكل عام

الدراسة   . أ المعدلة  وتحديث  مراجعة  للدراسة  وتجهب   نسخة  العقد  )بعد  جداول كميات    
النهائ  الكميات  مع جداول 

وع   بالمشر الخاصة  ات  التجهب   ة  لبنود  (أسبوعي   ال يزيد عن  )بما  المراجعة( خالل فبر التنفيذ الصحيح  ، وبما يكفل 

  إطار 
ل )صندوق صيانة الطرق( بتقرير  ، والرفع بالراي لصاحب العم(األعمال اإلضافية فقط + قيمة العقد )العقد ف 

تب عىل    والماىل  المبر
 . التعديالتتلك مفصل يشمل كافة البيانات والمعطيات وأهم التعديالت وأثرها الفن 

ة أقصاها أسبوع   ي   حيث سيقوم صاحب العمل بدراستها ومراجعتها وإقرارا التعديالت الالزمة )من عدمها( خالل فبر

 من تاري    خ الرفع. 
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اف عىل ال   اإلشر
اماته ومسؤولياته والتعهدات النر   جميع الجوانب )سواء تم ذكرها فيما بعد أم ال( للوفاء بالبر 

مقاول ف 

اف   مجال االشر
م واألصول الفنية والقواني   السارية والمتعارف عليها ف  اف المبر   يلزم قيامه بها وفقا لعقد االشر

   ،صندوق صيانة الطرقتنفيذ أي و / أو كل واجبات مهندس  .ب
والرقابة المالية المطلوبة ات ث التحدي)جميع   ذلكبما ف 

  قد و تجاه صاحب العمل  اجباتهم المرتبطة  جميع و   وإعداد التقارير( و والفنية   
ا للمسؤوليات و / أو السلطات النر

ً
وفق

 صندوق صيانة الطرق.  يتم من قبل مهندس 

   نقل الخبر  . ج
اف عىل    ،مشاري    ع صيانة الطرقإدارة    مجالة إىل صاحب العمل والمقاول ف  عقود الصيانة وإعادة  واإلشر

  أعمال الصيانة الحديثة والطرق، التأهيل للطرق
 . المستخدمة ف 

  حالة نشوء . د
وع،    ف  المشر بشأن  نزاع  تكون    االستشاريعىل  قضايا  وأن  الالزمة  والتحليالت  اإلثبات  توفب  سجالت 

  الدفاع عن قضية صاحب العمل
ا ف  ً ا خبب 

ً
 . شاهد

وع ونطاق العمل المحدد.  . ه  تقديم التقارير والرؤى الفنية المطلوبة لصاحب العمل بخصوص المشر

اف.  . و ة الزمنية لإلشر  عىل االستشاري تقديم تقييم واضح للفبر

 : االستشاري مهام 

  سيقدمها االستشاري
 :يجب أن تتناول المهام النر

  ذلك    ة،ألعمال الهندسة المدنيلعقود ارقابة إدارية    آليةإنشاء   . أ
القيمة و   بحسب العقد كميات األعمال  التقيد ببما ف 

للعقد  فيها   ،اإلجمالية  العمل  وسب   األعمال  الماىل    ،ومراقبة جودة  ال   وتوثيق   ،واإلنجاز  السجالت  فنية كاملة  جميع 

 . لألعمال

 . إدارة العقود  .ب

 .العمل ألعمال الصيانةتخطيط وإعداد أوامر  . ج

   )  ،والرفع بها لصاحب العمل للموافقة النهائية  عىل العروض المطلوبة من المقاولاألولية    المراجعة والموافقة . د
بما ف 

اخيص  ،والضمانات  ،والتأمينات  ،ذلك: تعيينات الموظفي   الرئيسية امج  ،والبر وخطط إدارة   ،وبيانات الطريقة  ،والبر

والمواد    ،المرور  والموردين  السالمة  وتدابب   الخطط  واالجتماعية  البيئية       المستخدمةواإلدارة 
وعف  المشر   ، تنفيذ 

والتحكم الجودة  ضمان  وع  ،وخطط  للمشر المطلوبة  الفحوصات  جميع  إلجراء  المعتمدة  ات  وجميع    ،المختبر

 . (والمعداتصانع اإلنتاج ومالتقديمات األخرى المتعلقة بالمقاولي   من الباطن 

اف المباشر عىل األعمال ومراقبة  . ه  .جميع فعاليات العمل اإلشر

 .جودة األعمالوضبط لمراقبة  خطةإنشاء وإدارة  . و

 .التنفيذالعمل أثناء  لموقعسالمة األمن والالتأكد من معالجة قضايا  .ز

وع الفرع   . ح
  المشر

 . رصد ومتابعة الجوانب البيئية واالجتماعية ف 

 . إعداد وتنفيذ خطة الصحة والسالمة المهنية . ط

 لرقابة اإلدارية آلية ا)أ( إنشاء 

وع،   للمشر التنفيذي  لألعمال  سليمة  إدارية  رقابة  وع،    عىل   وانعكاسها من  للمشر   
الزمن  نامج  والبر العمل  عىل  خطة  يجب 

   االستشاري
 : اآلئر
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  األعمال.  اإلنجاز تسجيل  -
 المحرز ف 

وع  وانعكاساته  لإلنجاز تحليل  عمل   -   للمشر
نامج الزمن  سبابه والتوصيات  أ و   التأخر وتحديد مستوى التقدم /    عىل البر

 . الالزمة للمعالجة

   األعمال المنجزة.  تحديث  -

 النقدي. التدفق  مخططتحديث  -

 تحديث توقعات الضف.  -

أثناء وبعد تنفيذ    صندوق صيانة الطرقالوثائق الفنية الصادرة عن كل من المقاول ومهندس    توثيق وتسجيل جميع  -

 . األعمال

النتائج المتوقعة - وع وتحقيق    تنفيذ المشر
ات المفيدة لتقييم التقدم المحرز ف    ذلك عىل وجه   ،تتبع المؤشر

بما ف 

  تم إنشاؤها من خالل األعمال. 
ة النر  الخصوص تقدير العمالة المباشر

  د و)ب( إدارة العق 

  سيقدمها االستشاري 
:  يجب أن تتناول المهام النر  ما يىل 

  إلدارة المالية لعقد ا -
 : بناًء عىل  العمل المدئ 

  يجب  -1
ات زمنية مطلوبةبرنامج أعمال المقاول وتوقعات التدفق النقدي النر  ،مراجعتها عىل فبر

يجب عىل االستشاري إعداد جداول    ،من خالل المتابعة المستمرة عىل سب  عمل المقاول بشكل مستمر  -2

 فيهمدفوعات شهرية 
ً
  المدفوعات السابقة  حالة/وضع موضحا

للمدفوعات المستقبلية  والتوقع المبدئ 

 شهري
ً
 . ا

 . صندوق صيانة الطرق لخامس من كل شهر إىل مهندس  يجب تقديم الجداول المذكورة قبل اليوم ا 

 . فوًرا إىل أي تغيب  يطرأ عىل سب  المدفوعات صندوق صيانة الطرقمهندس  إبالغ -

  يقوم بها المقاول -
 . القياس اليوم  وتسجيل كميات األعمال النر

  سجل موقع العمل -
 . التسجيل اليوم  ألحداث موقع العمل ف 

وعالمقاول باستمرار مقابل    تقدم سب  عملمراقبة   -   العمل فيما يتعلق بكل أنشطة    خطة برنامج عمل المشر
وطريقته ف 

 .  أعمال الصيانة

  آلية  أو إضافية  أو معدات    عمالةالمقاول عند الحاجة إىل    إشعار  -
بما يخدم مصلحة إنجاز العمل بحسب    عمل  تغيب  ف 

وع.    للمشر
نامج الزمن   البر

 . ملخص لكميات العمل المنجز شهرًيا لكل بند من بنود العمل التعاقدي -

وعالفعىل  مقابل  لإلنجاز مقارنة شهرية  -   خطة المشر
 . اإلنجاز المقرر ف 

   والمستخلص المراجعة والتحقق من المستخلصات الجارية -
وع النهائ   .  للمشر

استمارة قياس وحض االعمال المنفذة  ( وجوب رفع المستخلصات مكتملة لجميع الوثائق المؤيدة وتشمل ) -

  المستخلص من جداول ورسومات الحض  
الرسومات المعدلة   – الرسومات التنفيذية المعتمدة    – والمدرجة ف 

المالك   (    – بموافقة  إن وجدت   ( المعتمدة  ية  التغيب  االعمال    –األوامر  استالم  االختبارات    – وثائق طلبات 
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 –والفحوصات المؤيدة  لجودة وسالمة تنفيذ جميع االعمال المحتسبة بالمستخلص ومطابقتها بالمواصفات  

  مع كل مستخلص 
 ( .  الوثائق التعاقدية والمالية ذات العالقة ( – صور فوتوغرافية  –تقرير فن 

وحضور أي اجتماع بي   المقاول    تواصلأي    تسهيل وترتيبيقوم االستشاري ب  ، قبل بدء األعمال وأثناء األعمال   -

الصح  )  الخدمية  المرافق   وممثىل   والضف  مهندس    (...إلخالكهرباء   ،االتصاالت  ،المياه  مع  مباشر  وبتنسيق 

  حالة تعارض أي من تلك الخدمات مع سب  عمل الطريق،  صندوق صيانة الطرق،
تقديم المشورة بشأن    ويتم   ف 

المتعلقة بحماية   الثالثة بشأن األنشطة  أعمال األطراف  المرافق وتوجيه  حة من قبل مالك   المقبر التعديالت 

 السلطات المحلية لمعالجة العوائق والتعارضات المحتملة مع  ، وكذلك الحال فيما يتعلق بممثىل  الطريق   جسم

 التنفيذ . 

  وثائق العقد  -
ام أحكام حماية البيئة المنصوص عليها ف   . التأكد من احبر

المقاول   - قبل  من  المقدمة  المطالبات  الطرقتحليل  صيانة  صندوق  لمهندس  تقديم    ورفعها  تم  قد  إذا كان  عما 

  والتعاقدي بخصوص ذلك.  ق العقد وثائالمطالبات وفقا إلجراءات 
 والرأي الفن 

 يف املشروع املقدمة من املقاول: العمل، آلية العمل، واملواد املستخدمةبرنامج خطة )ج( اعتماد 

:  يجب أن تتناول المهام  الخاصة بما يتم إعتماده والموافقة عليه من قبل اإلستشاري كالتاىل 

، التحقق من  -
ً
ات المقاول موقعيا  . إن وجدتتجهب  

  حالة وكفاءة  -
 . أثناء التنفيذ  المقاول سيتم إستخدامها المعدات النر

حي     - المقبر الباطن  المقاولي   من     الموافقة عىل 
الفن  التأهيل  العقد من حيث  وثائق    

ف  المذكورة  وط  الشر بحسب 

 . صندوق صيانة الطرقبموافقة مسبقة من مهندس والنسبة الكميات المسموحة للمقاولي   بالباطن، و 

حات المقاول إلدارة حركة المرور وأحكام السالمة عىل  - وعال طول مقبر    مشر
 . العمل الخاصة بالمقاول موقعوف 

حات المقاول للسالمة المرورية لمستخدم  الطريق.  -  مقبر

 . الموافقة عىل خطة المقاول االجتماعية والبيئية -

 المقدمة من قبل المقاول.  جودة التنفيذ مان مراجعة واعتماد خطة ض -

حة من المقاول، اعتماد  - ، بعد الموافقة من مهندس صندوق صيانة  وبرامج العمل المحدثة خطة برنامج العمل المقبر

 الطرق. 

 الموافقة عىل وثائق التأمي   الخاصة بالمقاول.  -

 الكميات والحسابات التنفيذ المقدمة من المقاول.  واعتماد مراجعة  -

 . إذا لزم األمر  ،تصحيح / تعديل المسح الهندس   -

و  - عامة  بصورة  التنفيذية  المخططات  واعتماد  والمرورية  مخططمراجعة  االنشائية  والمخططات  والردم  القطع  ات 

 . إذا لزم األمر    والتكميلية 

-  .  إجراءات إنشاء أعمال الضف الصح 

وع المواد  مصادر  -  . المستخدمة للمشر

 . اإلنشائية للبناء التقنيات  -

ة فعاليات جميع  - وعالتنفيذ طول فبر  . المشر
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  تم تنفيذها فعلًيا مع   -
االنحراف او التعبر ومناقشتها مع المقاول لتصحيح  ما تم تقديمه  مقارنة مخرجات العمل النر

 . المحتمل

-    
  حالة حدوث تأخب  ف 

لتدارك  مع اإلشارة إىل برنامج العمل األصىل   و   ،األعمال  إنجاز ف  نامج  البر يلزم تحديث  فإنه 

ومعالجة   المعالجات التاخر  اح  واقبر الالزمة  التحديثات  بعمل  المقاول  بمعية  يقوم  ان  االستشاري  وعىل  أسبابه 

راتها وف  ات التمديد الالزمة ومبر نامج المحدث وفبر ورية لمعالجة أسباب التاخر واعتماد البر اتها وتفاصيلها والرفع  الض  بر

اإلجراءات جميع  من أن المقاول سيتخذ  لية التأكد  و ويقع عىل االستشاري مسؤ ،  بذلك للمالك ألخذ المصادقة النهائية

تبة عن ذلك التأخب  بحسب وثائق العقد  باالعتبار مع األخذ . لذلك الالزمة  . جميع العواقب المبر

 . ومراجعة أساليب العمل وأساليب اإلدارةأي نشاط آخر يتعلق بالموافقة عىل  -

 .مجيع فعاليات العملاملباشر على األعمال ومراقبة )د( اإلشراف 

  سيقدمها االستشاري 
:  يجب أن تتناول المهام النر  ما يىل 

 . لتحقق مما إذا كان األداء يتوافق مع المواصفات والرسوماتوا المنفذة  األعمالجميع فحص  -

  األعمال المستخدمةالمواد جودة ومواصفات مراقبة  -
 . التنفيذية ف 

)مخلفات، أعمال منفذه ليست بحسب المواصفات تم رفضها من   إبعاده عن األنظار   يلزمأي عمل    والتأكد منفحص   -

 . قبل االستشاري....إلخ(

مهندس   - إبالغ  االستشاري  الطرق  يجب عىل    فور صندوق صيانة 
ً
نزاعات عجز  ا او  مطالبات  أي     عن 

ف  االستشاري 

  اطار مهامه وصالحياته ولزم الرفع بها اىل صاحب العمل )صندوق  
 . للفصل بها ومعالجتها (  صيانة الطرقمعالجتها ف 

  جميع األمور المتعلقة بالسالمة والعناية باألعمال -
اف عىل المقاول ف   . اإلشر

  جميع األمور المتعلقة بحماية البيئة -
اف عىل المقاول ف   . اإلشر

 جودة األعمال الرقابة على إدارة)هـ( 

 :   سيقدمها االستشاري ما يىل 
 يجب أن تتناول المهام النر

يجب استخدام معمل مستقل    ،يتم تنفيذه للتحقق من مراقبة جودة المقاول. إذا كان ذلك مناسًبا   عمل وإدارة آلية -

 . ( الختبار العينات والتحقق منها صندوق صيانة الطرق)خاضع لموافقة مهندس 

 . ذ عينات من المواقعأخ -

  للمعايب  الرئيسية  ،لألعمال المنفذة  المواد المستخدمةإصدار تقارير بشأن الجودة   -
  ، إذا لزم األمر   ،وإجراء تحليل بين 

  حالة النتائج غب  المرضية
  يجب اتخاذها ف 

 . والتوصية باإلجراءات النر

ات المقاول إلجراء االختبارات -   المواد واألعمال المنجزة  ،فحص واعتماد مختبر
واألمر بإزالة العمل    ، واختبارات التحكم ف 

ا للمواصفات الفنية. 
ً
 غب  المناسب أو دون المستوى المطلوب وفق

والمعملية    جميع  تقديم - الموقعية  االعمال  واستالم  وفحص  تدقيق  طلبات  من  الجودة  بضبط  الخاصة    - النماذج 

نماذج التوثيق    – مصادر المواد    – تسليم عينات المواد    – القياسات    –  وطلبات استالم ومراجعة وثائق المخططات

 يتعلق بخطة ضبط الجودة.  وكل ما 
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تفصيل حطة ضبط الجودة لتبي   اعمال الضبط الفنية المستهدفة خالل مراحل التنفيذ المختلفة لكافة بنود األعمال   -

  ضبط جودة المواد واختباراته
 . ا وعدم حضها ف 

 قضايا السالمة يف منطقة العمل )و( ضمان 

  سيقدمها االستشاري 
:  يجب أن تتناول المهام النر  ما يىل 

 . مراجعة واعتماد خطط إدارة المرور لضمان سالمة جميع مستخدم  الطريق  -

 . انتظامات عىل تغيب  التأكد من عدم وجود  مواقع مناطق العمل بانتظام للتأكد من مطابقتها و  تقييم ورقابة -

  النهار /  رقابةإجراء عمليات  -
  أوقات مختلفة ف 

  ف 
 . المساء و للسالمة بشكل روتين 

 ، والتحقق من تلك اإلجراءات. تحديد المخاطر واتخاذ اإلجراءات التصحيحية -

 )ز( رصد ومتابعة اجلوانب البيئية واالجتماعية. 

 . الصخرية واالنهياراتالتخلص من النفايات  التأكد من  -

-   
 جودة الهواء. سجل أي تدهور ف 

بة واالقتحام البضي -  . تسجيل االنهيارات األرضية وتآكل البر

 سجل معدات الصيانة المستخدمة أسبوعيا.  -

 . االختناقاتواألسباب المؤدية لتلك  المرورية االختناقاتسجل  -

 توثيق أي قضايا اجتماعية واقتصادية.  -

 . ةالمؤقتة والدائم / العمالة الماهرة وغب  الماهرة يوميا  تسجيل -

 . ونوع المعدات واألدوات المستخدمة يومًيا وظروفها  تسجيل عدد  -

.  العمالة يشكاو توثيق شكاوى المواطني   وكذلك   -  للمقاولي  

 )ح( إعداد وتنفيذ خطة الصحة والسالمة املهنية 

 وآلية المراقبة والعيادة المتنقلة لإلسعافات األولية ،يجب أن تتضمن الخطة قائمة بأدوات السالمة واالرتداء  -

  مناطق التمركز للعمالة ) مثل الكمب المؤقت   -
مناطق الكاستيارد    – الورش    –السكن    –توفب  البيئة الصحية والسليمة ف 

 .  (المستودعات ومخازن التشوين ...الخ –

اف عىل توعية العمال بالصحة والسالمة المهنية.  -  اإلشر

 : تقديم التقاريرمتطلبات 

 التقرير الشهري:  -1

 سُيطلب من االستشاري استيفاء متطلبات إعداد التقارير التالية: 

انية، وما ال يقل(  الفعىل  مقابل المخطط)  نبذة تنفيذية توضح ملخص سب  العمل -1 عن نصف صفحة   ونفقات المب  

ات والمشاكل والقضايا المعلقة   ...إلخ. والتحدياتلوصف سب  العمل والتأخب 

 )موضح -2
ً
  ا
 لجميع بنود العمل(.  ملحق التقرير ف 

ة التقرير  شامل لألعمال وصف  -3   تم تنفيذها خالل فبر
 . النر
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 )موضح لجميع بنود العمل اإلنجاز ملخص  -4
ً
   ا
 بنود العمل(.   ملحق التقرير لجميعف 

ات والمشاكل والقضايا المعلقة والتحديات  جميع العراقيللوصف   -5 خ، والتوصيات الالزمة عملها لحل  ال...  والتأخب 

 تلك المعوقات. 

  الموظفي   المعيني   من قبل االستشاري -6
ات ف   . التغيب 

وع  -7 اف( الملخص الماىل  للمشر ة التقرير )لإلنشاء واإلشر  . حنر فبر

المسؤولة عن   الجهاتوالشخص )األشخاص( أو    ، تحديد أي قضايا لم يتم حلها مع اإلجراءات الموض بها لحلها  -8

 . وتواري    خ االنتهاء من هذه اإلجراءات ،تنفيذ هذا اإلجراء 

9-  
ً
  وصفا

ً
ة القادمة موجزا  )موضح للعمل الذي سيتم تنفيذه خالل الفبر

ً
  الملحق لجميع بنود العمل(.  ا
 ف 

ات بيئية يجب عىل االستشاري تقديم تقرير  الوضع البي -10   حالة وقوع أي تغيب 
ة التقرير، وف  وع خالل فبر   للمشر

ن 

 مكتوب عن الحداث عىل الفور لمهندس صندوق صيانة الطرق. 

ة العمل -11  .معدات المقاول المستخدمة خالل فبر

 .المعمل ونتائج اختبارات أخرى -12

ة العملالمواد الدائمة المسلمة والمستهلكة خالل  -13  .فبر

وع والرسوم البيانية -14  تصوير فيديو للمشر

  تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة -15
  القضايا الهامة النر

 .توصيات االستشاري ف 

16-   
ة المصادقة من قبل صندوق صيانة الطرق عىل طلبات التغيب  والمطالبات والزيادة ف   .الفبر

  ما يخص القضايا التعاقدية والقضايا المتع -17
نامج نصائح االستشاري ف   .وإدارة الكلفة لقة بسياسة العمل والبر

 .قائمة بأهم الرسائل الخاصة بالتعليمات وطلبات التغيب  الصادرة إىل تاريخه -18

ويجب تقديم    .تقارير سب  اإلنشاء وتوضح سب  العمل المخطط له والفعىل  والتنبؤات لسب  العمل للشهر القادم -19

له المخطط  العمل  : سب   /    / البيانات كالتاىل  مقطعالمستهدف  لكل  انية  والمب   العمل  ، سب   الطريق  والفعىل   من 

المستهدف لتنفيذ  ها  توفب  بالمطلوب  الفعلية ومقارنتها  والمعدات  والمواد  العمالة  بجداول  ، كما يجب  مشفوعا 

 لخ(. األساس الحصوية ...ا عىل سبيل المثال؛ الحفر وطبقة تقسيم كل مقطع إىل مكوناته الرئيسية(

ت واستالمات وصور فوتوغرافية وتقارير  امل التقرير عىل الوثائق المؤيدة من مخططات معتمدة واختبار ان يشت -20

 . يومية واسبوعية ....الخ

  غضون    لمهندس صندوق صيانة الطرق   التقارير تقديم  و   حيث عىل االستشاري تجهب   
 أيام بعد نهاية كل شهر.    3ف 

التقرير ملخًصا ألنشطة   يتضمن  أن  الشهر يجب  العمل خالل  العمللكل    ،المقاول وسب   بنود  اإلبالغ عن  بند من  . يجب 

  قسم منفصل من التقرير الشهري. يجب التعليق عىل االنحرافات عن  
وع  الجوانب البيئية واالجتماعية ف  خطة برنامج المشر

حة لتصحيح تقدم العمل أو مراجعة التخطيط.   وجداول الكميات  مع اإلجراءات المقبر

ة التقرير.  االستشارييتم إرفاق نسخة من جميع المراسالت بي     والمقاول ومهندس صندوق صيانة الطرق خالل فبر

ة التقرير.    تم تنفيذها خالل فبر
 إرفاق صور لجميع األعمال النر
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 تقارير يوميه:  -2

   فيه موضح    مية كسجل لألعمال اليومية يعتبر التقارير اليو 
ً
  حالة  ،تحديث لألعمال المنفذة والمتوقعة  أيضا

  الطلب   وذلك ف 

  أي وقت من قبل مهندس 
وع،  صندوق صيانة الطرقف    ستتضمن: توفب  معلومات محدثة للمشر

 والنر

  يتعي   األنشطة  (1)
  سيتم ،القادمةخالل األيام القيام بها واألعمال النر

 خالل األيام القادمة، التدخل فيه والمواقع النر

  يوم معي   األنشطة المنجزة   (2)
    . بحسب المواقع ف 

التعليمات والتوصيات واألوامر المعطاة للمقاول واإلجراءات النر

 عىل هذه التعليمات
ً
 . اتخذها المقاول ردا

 

 التقرير النهائي -3

بعد   أسبوعي      غضون 
ف    
النهائ  التقرير  تقديم مسودة  وع  من  االنتهاءسيتم      ،المشر

نهائ  تفصيل  المادية    للوضع  وإعداد 

وع وع. سيقوم صاحب العمل بمراجعة التقرير وتقديم    بند من بنود وتقديم الملخص لكل    ،والمالية النهائية العامة للمشر المشر

  غضون  
النهائية ف  النسخة  . سيتم تقديم   

النهائ  التقرير  بعد استالم مسودة    غضون أسبوعي   
تعليقاته إىل االستشاري ف 

 ت من صاحب العمل. أسبوعي   من استالم التعليقا

التقارير  تقديم نسخ مطبوعة من جميع  نتائج  )  والوثائق   يجب عىل االستشاري  التدقيق،  ، االختباراتالمراسالت، طلبات 

وع  الشهري. سيوفر االستشاري    التقرير ( باستثناء  وجميع الوثائق المتعلق بالمشر
ً
ونية من جميع التقارير ومذكرات    نسخا إلكبر

. العمل والمواد التقن   األصىل 
وئ    شكلها اإللكبر

وع ف    تم تطويرها أثناء المشر
 ية النر

 مهندس الصندوق   ومن ميثلهاإلدارة العامة لألشراف (    –)صندوق صيانة الطرق  ب العمل  ح. تزويد صا4
واوال   جبميع الوثائق املطلوبة من تقارير وخالفه وتفعيل املراسالت االلكرتونية عرب االمييل الرمسي للصندوق

 بأول إضافة اىل تعيني مراسل من قبل االستشاري لتسليم الوثائق الورقية املطلوب رفعها منه . 

 : االستشاري طاقم فريق 

عىل   الذاتية    االستشاري يجب  السب   اف  تقديم  باإلشر الخاصة  الفريق  موحدةلطاقم  نمطية  نماذج    
وط    ف  الشر بحسب 

ة  والمؤهالت الالزمة     )يتم إرفاق جميع الوثائق وصورة من المؤهل التعليم  وشهادات الخبر
وعناوين التواصل للجهات النر

  يععىل أن يتم توضيح المهام الموكلة بالتفصيل لجم، ويحق لصاحب العمل التأكد من صحة تلك البيانات( سبق العمل بها 

  سيتم تقديمها ضمن ال  كوادر 
  منهجية العمل النر

  االستشاري ف 
، بحيث يضمن إنجاز جميع المهام والمسؤوليات  عرض الفن 

  عىل االستشاري عملها. 
 النر

 ويتكون طاقم فريق االستشاري من: 

المقيم  رئيس   (1) المهندس   / اف  يعتبر  فريق اإلشر ويكون    ل المسؤو والذي  العمل  وقانونيا تجاه صاحب  وماليا  فنيا 

  
ً
   مسؤوال

من  ف  والبيئيةصحة  التحقق  الهندسية  و   الوثائق  التفصيلية  عنواالجتماعية  المسؤول  اعمال    كذلك 

اف عىل  وعتنفيذ جميع  اإلشر    ،أنشطة المشر
 عن القيادة والمسؤولية عن أداء جميع موظف 

ً
 . االستشاريي   فضال

ة عقد االستشاري وعدم االرتباط بأي أعمال أخرى.  (2)  التفرغ التام من قبل االستشاري وفريقه للعمل خالل فبر

   :  الموقعموظفو 



 

 ع شاري املالشروط املرجعية للخدمات االستشارية )األفراد( لإلشراف على                                                                             صندوق صيانة الطرق

11 

اف اليوم  عىل سيكون الفريق المحدد بالمناصب ادناه مسئوال اىل جانب االعمال المكتبية   األعمال الموقعية    عن اإلشر

  يقوم بتنفيذها 
 : المقاول النر

اف / مهندس مقيم -1  . قائد فريق اإلشر

بة والمواد  -2  . مهندس البر

3-   
 مساحة.   رقابة فن 

ة خدمتهم.  -   الموقع عىل المدى الطويل أخذ إجازة خالل فبر
بمهندس ذات كفاءة  االستعانةعىل أن يمكن لموظف 

وط المرجعية  ، وذلك بعد موافقة مهندس صندوق صيانة الطرق. وبحسب المؤهالت المذكورة ضمن الشر

ة كما هو مطلوب لتنفيذ الخدمات.   -  يجب عىل االستشاري توظيف وتوفب  موظفي   مؤهلي   وذوي خبر

  حالة الظروف القاهرة أو خارجة عن إرادة االستشاري -
  حال رغبته باستبدال أي من الموظفي    وف 

فإنه يلزم  ، او ف 

الموافقة من صاحب العمل   وأخذ   ص بديل له مؤهالت معادلة أو أفضلعىل الفور توفب  شخعىل االستشاري  

 ناء او االستبدال عن أي من الموظفي   الذين سبق اعتماده من قبل صاحب العمل. غعىل البديل قبل االست 

 طاقم فريق االستشاريمؤهالت  

 قائد فريق اإلشراف / مهندس مقيم

ة ال تقل عن   - اف / المهندس المقيم بخبر   أعمال الطرق  سنوات  10يجب أن يتمتع قائد فريق اإلشر
سنوات   5منها    ،ف 

  صيانة وتأهيل الطرق.  5عىل األقل كمهندس مقيم، باإلضافة إىل  
 سنوات عىل األقل ف 

اف/ المهندس المقيم ب - رة عىل العمل مع النظراء  والقد  التواصل والتنسيق مهارات  يجب أن يتمتع قائد فريق اإلشر

واإلدارة    والكفاءة    ،الحكوميي   
التشاركيةف  و و   ،المنهجية  الكافية  ة  الفنية الخبر الجوانب    

ف  ة  المباشر المهارات 

  العرض .  التخاذ القرارات السليمة  للخدمات
)يتم ذكر المهام الموكل إليه بالتفصيل ضمن منهجية العمل المقدم ف 

  
 . (لالستشاريالفن 

امج الزمنية -     وبرامج االوفس  القدرة عىل التعامل مع برامج التصميم والتحليل وبرامج اعداد وتقييم البر
وااللمام الكاف 

اف     مجال االشر
  الجوانب المختلفة  ف 

     –المختبر والمواد    –) المساحة  ف 
حساب   –صيانة الطرق     -الطرق    –االنشائ 

وط الن –المواصفات  –الكميات   مطية ( العقود والشر

 القدرة الصحية والجسدية عىل اعمال المتابعة الموقعية والمكتبية.  -

وع وعدم تأخب  الرفع لصاحب   - االستجابة الشيعة والكافية لطلبات صاحب العمل المتعلقة بمهامه المطلوبة بالمشر

 هو ضمن اختصاصه ومهامه.  العمل بالتقارير والمستخلصات وكل ما 

حات بصورة  القدرة عىل تقديم الحلول وال - معالجات الفنية للمشاكل والعوائق المحتملة وتقديم التوصيات والمقبر

وط عامة وخاصة ومواصفات  مكتملة وواضحة ودقيقة ومستندة اىل مواد وفقرات العقد والوثائق التعاقدية من شر

او لغط حاصل الزمنية اومخططات وجداول كميات وإزالة أي لبس  ات  بالفبر لمعقولة دون  ، وعىل ان يكون ذلك 

  دفع عجلة العمل
ة اإلنجاز  تأخب  او مماطلة لإلجراءات وبما يسهم ف   . ورفع فعالية ووتب 

  المادة )أ( من فقرة   -
تقديم الروى المبكرة حول التحديثات الالزمة للدراسات والتصاميم وجداول الكميات كما ورد ف 

 
ً
 . )نطاق الخدمات( المحددة سابقا
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  تلك   -
اع والخالف مع المقاول والتعامل ف    حسم قضايا الب  

ورية لمساعدة صاحب العمل ف  تقديم الحيثيات الض 

العمل   )صاحب  المقاولة  عقد    
طرف  امات  والبر  حقوق  وتأكيد  الخالف  جوانب  حسم    

ف  يسهم  بما    – الجوانب 

 والمقاول( وبكل شفافية ووضوح وامانة مهنية وبموجب مواد ووثائق العقود. 

 مهندس الرتبة واملواد

بة والمواد   يكونيجب أن   -   الهندسة المدنيةحاصل عىل    مهندس البر
     درجة البكالوريوس ف 

او بكالوريوس ف 

    ،يكافئها  هندسة المواد او ما 

ة ال تقل عن وأن يكون لديه   -   ذلك   ،سنوات  10خبر
     5بما ف 

بة / المواد ف  سنوات عىل األقل كمهندس البر

  مجال صيانة وإعادة  اهيل الطرق،   3يقل عن  وماال أعمال الطرق. 
 سنوات ف 

ومواد الرصف المستقرة    والخرسانة االسمنتية  يجب أن يكون لديه معرفة واسعة حول الخرسانة اإلسفلتية -

  أعمال الطرق بالبيتومي   
  . وجميع ما يتعلق بالمواد المستخدمة ف 

  لتقديم ومتابعة تنف -
  المادة )ه( من فقرة ان يكون لديه االلمام الكاف 

يذ خطة ضبط الجودة )المشار اليها ف 

 مهام االستشاري ، والفقرة الخاصة بالتقارير الشهرية واالسبوعية . 

امج المتابعة والتقييم الخاصة بضبط ومراقبة الجودة وبرامج االوفس المتعلقة بها.  -   ببر
 االلمام الكاف 

 وقعية والمعملية والمكتبية المطلوبة. القدرة الجسدية والصحية عىل انجاز المهام الم -

-   
  العرض الفن 

 (لالستشاري)يتم ذكر المهام الموكل إليه بالتفصيل ضمن منهجية العمل المقدم ف 

 فني مساحة 

  المساحةيكون  يجب أن  
،  فن    مجال المساحة كحد أدئ 

 عىل شهادة دبلوم ف 
ً
ة ال تقل عن    وأن يكون لديه  حاصال   10خبر

  ذلك  
  مساحةسنوات عىل األقل    5سنوات، بما ف 

     كفن 
الطرق. يجب أن يكون لديه معرفة واسعة حول    مشاري    ع صيانة ف 

وآلية   المساحة  وع.   االستالم أعمال  المشر مراحل  لجميع  المساحة  األعمال  عىل  إليه    والتدقيق  الموكل  المهام  ذكر  )يتم 

  بالتفصيل ضمن منهجية العمل ا 
  العرض الفن 

 (لالستشاريلمقدم ف 

 البيانات واخلدمات واملرافق واملعدات التي سيقدمها صاحب العمل 

   
اماته بما ف    قد يطلبها االستشاري بشكل معقول لتنفيذ البر 

سيقدم صاحب العمل كل المساعدة والمعلومات الممكنة النر

 ذلك عىل سبيل المثال: 

أو األشخاص الذين لديهم حقوق أو سلطات فيما يتعلق    الحكوميةالحصول عىل موافقة رسمية من السلطات   . أ 

 . باألشغال أو مواقع البناء 

اخيص والتصاري    ح المتعلقة باألعمال . ب  . الحصول عىل األوامر الوزارية والعقوبات والبر
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 : 1ملحق 
 موجز خطة إدارة السالمة والبيئة

 

مسؤولية   التخفيف  تدابري املتحمل األثر 
 التكلفة التنفيذ 

 الصحة اجملتمعة والسالمة
وع، الناتج  .1 تعطيل مؤقت ألنشطة المشر

عن اإلختناقات المرورية وتعطل سب   

 حركة المركبات. 

التنسيق مع الجهات المختصة والسلطة المحلية إليجاد  •

 .الحلول المناسبة لحل المشكلة

  منطقة اإلختناق.  •
ة العمل ف   تقليل فبر

  المنطقة  •
تكثيف العمل لإلنتهاء من أعمال الصيانة ف 

 بأشع وقت ممكن. 
ً
 المختنقة مروريا

التحكم وإدارة الحركة المرورية، من خالل عمل تحويالت   •

مرورية وممرات المشاة وعمل جميع اإلشارات التحذيرية 

سياج عىل منطقة   وأدوات الحماية للموقع من خالل عمل 

العمل وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور وبموافقة مسبقة من 

 مهندس صندوق صيانة الطرق. 

مهندس صندوق  

 صيانة الطرق 

 اإلستشاري 

 والمقاول

  حالة عدم وجود بند خاص  
ف 

، أو ذكرها بعمل تحويالت مرورية 

وع وط الفنية بوثائق المشر ، بالشر

فإن عىل المقاول الرفع بتحليل 

لجميع المواد واألعمال سعري 

 .  كون العمل إلزام 

السالمة العامة خالل مرحلة تنفيذ   .2

وع   المشر

 إجراء خطة إدارة وسالمة أنشطة الصيانة.  •

  المناطق ذات المخاطر  •
عمل الحوافز القابلة لإلزالة ف 

 العالية. 

 وضع إشارات تحذيرية.  •

 حمل حماية لمنطقة العمل.  •

  حالة عدم وجود بند  المقاول 
خاص  ف 

أو عدم  بعمل تحويالت مرورية،

وط الفنية بوثائق  ذكرها بالشر

وع، فإن عىل المقاول الرفع  المشر

بتحليل سعري لجميع المواد 

 واألعمال كون العمل إلزام  

 ار العامة للبيئةاألث 
الغبار الناتج خالل أعمال الصيانة )الحفر،   .3

الردم، إنتاج وتنفيذ مواد طبقات  

 الردم...إلخ(. 

 إستخدام المعدات المناسبة للصيانة.  •

 رش مياه أثناء تولد الغبار.  •

 تغطيه قالبات نقل المواد الخاصة بالعمل.  •

 العمل إلزام   المقاول 

از بسبب  .4 زيادة درجة الضوضاء واإلهبر 

حركة المعدات الثقيلة والمعدات  

اإلنشائية، والذي يعتبر مصدر إزعاج عىل 

 المحيط للموقع. المجتمع 

 إستخدام المعدات الجيدة والمناسبة للصيانة.  •

 تركيب كاتم صوت للمعدات التشغيلية.  •

ة ساعات العمل.  •  تشغيل المعدات ذات الضوضاء أثناء فبر

  المناطق الحرجة.  •
 تقليل شعة المعدات ف 

 العمل إلزام   المقاول 

الناتجة  تلوث الهواء بسبب اإلنبعاثات .5

 عن المعدات اإلنشائية والمعدات الثقيلة. 

صيانة جميع المعدات اإلنشائية بغرض تقيل اإلنبعاثات   •

 العادمة من أكسيد الكربون، والجسيمات المعلقة واألبخرة. 

 العمل إلزام   المقاول 

النفايات ومخلفات المواد الناتجة عن   .6

وع.   األعمال التنفيذية للمشر

جمع ونقل جميع النفايات ومخلفات المواد إىل الموقع  •

المسموح بها بحسب تعليمات اإلستشاري والسلطة  

 المحلية. 

تغطية قالبات نقل المخلفات والنفايات أثناء نقلها للمكان   •

 المخصص لتجنب إنسكاب تلك المواد أثناء النقل. 

 العمل إلزام   المقاول 

تيب ألعمال   .7 سوء التنسيق والتخطيط والبر

ر إحدى   البناء يمكن أن يؤدي إىل تض 

خدمات البنية التحتية )كهرباء، إتصاالت، 

...إألخ(   شبكة مياه ورصف صح 

التنسيق المسبق مع السلطات المحلية والجهات ذات   •

 العالقة بخدمات البنية التحتية. 

  مازال عمال اإلنشائية واألسفلتية للميتم تأجيل األ  •
ناطق النر

 فيها أعمال لخدمات البنية التحتية. 

ر لخدمات البنية التحتية، يتم  •   حالة حدوث أي رص 
ف 

ر عن طريق الجهة الخاصة.   إصالح الض 

 

 العمل إلزام   المقاول 
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مسؤولية   التخفيف  تدابري املتحمل األثر 
 التكلفة التنفيذ 

 الصحة والسالمة املهنية 
عمل تدريب وتوعية بإجراءات الصحة والسالمة المهنية   • األعمال الناجمة للحوادث واإلصابات .8

وع. لجميع    المشر
 الموظفي   والعاملي   ف 

تزويد جميع العمالة بأدوات السالمة )أقنعة واقية، خوذه،   •

 نظارات السالمة، أحذية خاصة بالسالمة، حسب اإلحتياج. 

  مناطق الضوضاء العالية بسدادات األدان.  •
 تزويد العمالة ف 

 أدوات اإلسعافات األولية.  ضمان توفب   •

إتباع تعليمات السالمة للسائقي   من حيث الشعة وسالمة   •

 القيادة السليمة، وإستخدام المركبات ذات الكفاءة الجيدة. 

وع بحسب   •   المشر
  لجميع العاملي   ف 

تأمي   صح  ومهن 

وع.  وط الخاصة بالمشر  المواصفات والشر

يجب المقاول أن يأخذ باإلعتبار   المقاول 

جميع األتعاب المالية المتعلقة 

 بذلك. 

مخاطر العمال من المواد الخطرة  .9

المستخدمة للبناء مثل إسطوانات 

ول، زيوت التشحيم،   ، الببر األستيلي  

 الدهانات والكيمياويات(. 

تدريب العمالة كيفية التعامل مع تلك المواد الخطرة أثناء   •

 البناء. 

وط   • التخزين الجيد لتلك المواد الخطرة بحسب الشر

وع.   الخاصة بالمشر

 العمل إلزام   المقاول 

10.   ، سوء إدارة المياه والضف الصح 

والذي ينتج عنه إنتشار األمراض والوباء 

 بي   العمالة. 

ب مناسبة  • تزويد موقع العمل بمناطق مخصصة بمياه شر

الضف  وعمل تضيف مناسب لتلك المياه ومخلفات 

 الصح  لضمان سالمة العمالة من األمراض والوباء. 

 العمل إلزام   المقاول 

  أنشطة   .11
مخاطر توظيف األطفال ف 

وع.   المشر

 أثناء التوظيف.  18التأكد من أن جميع العمالة فوق سن ال  •

 . 18إستبعاد جميع األشخاص دون سن ال •

 مراجعة جميع الوثائق بخصوص العمر المسموح للتوظيف.  •

 إلزام   العمل المقاول 

 تدابري ختفيف خاصة
إنسداد العبارات اإلنشائية، قنوات  .12

تضيف مياه األمطار، والقنوات 

 التجميعية للمياه. 

 تصفية وصيانة جميع العنارص المتعلقة بتضيف المياه.  •

 تزويد األعمال الكافية للتضيف.  •

 من ضمن جداول الكميات  المقاول 

  بسبب نقل  .13
مخلفات مواد خلل بين 

 البناء لمصدر غب  خاضع للرقابة. 

التأكد من أن مخلفات مواد البناء تم أخذ ترخيص مسبق   •

من الجهات المسؤولة، وتغطية القالبات الخاصة بنقل تلك  

 المواد. 

 لنقل   تجنب إستحداث •
ً
أي مواقع غب  مرخصة مسبقا

 مخلفات البناء فيه. 

 العمل إلزام   المقاول 

عرقلة جريان المياه بسبب التضيف  .14

غب  الفعال لمسار جريان المياه  

 السطح  لبعض المناطق. 

  وفعال لمسار جريان المياه السطحيه.  •
 من ضمن جداول الكميات.  المقاول  تزويد تضيف كاف 

تقليل القيمة الجمالية للمناظر  .15

  لحق  
ار النر الطبيعية مثل األرص 

  الجزيرة 
باألشجار الموجودة ف 

الوسطية، أو تراكم النفايات ومخلفات 

ر    الجزيرة الوسطيه، و تض 
اإلنشاء ف 

 أرصفة وبردورات الطريق. 

  الجزيرة الوسطية للطريق.  •
رة ف   إعادة زراعة األشجار المتض 

  الجزيرة الوسطية إزالة جميع مخلفات  •
البناء والنفايات ف 

 لموقع العمل. 

رة.  • دورات المتض   إعادة بناء األرصفة والبر

 إعادة تأهيل وتنظيف موقع العمل بعد اإلنتهاء من البناء.  •

 من ضمن جداول الكميات  • المقاول 

 

  بنود  •
العمل إلزام  ومذكور ف 

 جداول الكميات. 

 من ضمن جداول الكميات.  •

. العمل  •  إلزام 

 


