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 األولالجزء 
 

 تعليمات الدخول بالعطاء -":أوال
  

 الشروط العامة  -ثانيا:
 

 الشروط الخاصة -ثالثا":
  

 نماذج العروض والكفاالت  -رابعا":
 
 ( عرض العطاء.1نموذج رقم ) -أ

 
 كفالة الدخول بالعطاء.( 2نموذج رقم ) -ب

 
 ( كفالة حسن تنفيذ العطاء.3نموذج رقم ) -ت

 
 ( كفالة الصيانة .4نموذج رقم ) -ث
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  طاءالعب الدخول تعليمــات : أوال
 

 يتضمن ) يالعطاء والذباالشتتراك  ي   نالعطاء والراغبييمكن للمقاولين المدعوين بموجب اإلعالن عن هذا  -1

أن يتقدموا للحصتتتول عل  (  ضتتتمن منطقة امتياز الشتتتركة تركيب شتتتبكات توزيل الجهد المنخفض الهوا ية

 : وويقا للشروط التاليةديل ثمن النسخة المقرر  لالعطاء مقابنسخه من وثا ق 
 

 أو ثالثة كهروميكانيك.  ء عن ثالثة كهرباءيجب أن ال تقل درجة تصنيف المقاولين المتقدمين لهذا العطا -أ
 

ستتتنة عل  االقل ي  احدى شتتتركات  المنخفضجهد الأن يكون لدى المقاول خبرة ي  مجال تنفيذ شتتتبكات  -ب
 .التوزيل بالمملكة االردنية الهاشمية

 
 :يل  االعطاء متشمل وثا ق  -2
 
 اإلعالن.ييها  ابم العطاءدعوة  -أ
 .ذج العروض والكفاالت،  نما الشروط العامة والخاصة بالعطاءتعليمات الدخول :    الجزء األول-ب
 الثان   : المواصفات والشروط الفنية . الجزء -ج
ي  دليل  والكودات رسوماتال ، الرسومات ،األخرى، الجداول واألسعار: جداول الكميات   ث ـتتتتالجزء الثال-د

 .لجهد المنخفضات توزيل اشبكتركيبات المواصفات القياسية ل
 

 طـريقة تقديم العروض - 3
 
يقوم بزيارة موقل العمل وأن يّتعرف عليه وأن يحصتتل  نأ العطاء اينبغ  عل  من يرغب ي  االشتتتراك بهذ  

ليته ونفقته الخاصة عل  جميل المعلومات الالزمة له لتقديم العرض وأن يتّفهم ماهيتها ؤوبنفسته وعل  مست
والظروف المحيطة بالمشروع وســا ر العادات المحلية وظروف العمل والعمال المطلوبة وكل األمور األخرى 

 أو تلك الت  لها تأثير عل  وضل أسعاره .العطاء بالت  لها عالقة 
 

 .طاءالعنموذج عرض  - 4
المناقص بتعب ة النموذج وجدول  مويقو طاءالعي  هذا  قالمري طاءالعيقدم العرض عل  نموذج عرض   -أ  

مل ضتتتترورة ختم وتوقيل جميل صتتتتفحات  األماكن المحددة لذلك  ي طاءالعالكميات واألستتتتعار ويوّقل وثا ق 
 . العطاء بختم المناقص المتقدم للعطاء

 
  .يشترط أن يكون تعب ة خانة أسعار الوحدة ي  جداول الكميات باألرقام والحروف بخط واضح -ب  

 
إجراء أي تعديل,  او من قبل المناقص مباشتتتتتتترة  العطاءال يجوز إدختال أي تعتديتل عل  نموذج عرض  -ج  
المناقص تقديم عرض بديل أو إذا أخلّ بأي من هذه التعليمات يأن ذلك يّعرض عرضه للريض , أما إذا أراد و

نه باستطاعته أن يقدم ذلك ي  مذكرة خاصة منفصلة تريق بالعرض اإضاية بعض التحفظات أو المالحظات ي
شريطة أن يتقدم بالعرض األصل  كما هو مطلوب وللجنة العطاءات المختصة أن تنظر ي  عرضه البديل هذا 

 أو تريضه .
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يشتتتمل العرض عل  البيانات  نوا العطاءيجب عل  المناقص أن يقدم عرضتتته عل  النستتتل المطلوبة ي  دعوة  - 5
 -والمعلومات التالية :

 

 واذاوضتتتل منشتتتاة المناقص يردا" كان أو شتتتركه وكتاب تفويض للمستتتؤول المفوض بالتوقيل عنها مباشتتترة  -أ 
ركة المتآلفة أن تقدم اتفاقية اال تالف بينها بحيث يكون كانت هناك مشتاركة بشكل ا تالف يانه يجب عل  الش

التتتآلف بتتالتكتتايتتل والتضتتتتتتتامن ) مجتمعين ومنفردين ( وان يوقل أطراف اال تالف عل  العرض وان يقتتدموا 
 الكفالة بأسما هم مجتمعين .

 

ا"  بها حاليا" مبينخبرة المناقص وكفاءته مل بيان وصتف للمشتاريل الت  سبق أن أنجزها والمشاريل الملتزم  -ب 
 نسب إنجازها بأرقام واقعية .

 

 التنفيذ.ذكر أسماء المقاولين/ المتعهدين الفرعيين الذي ينوي استخدامهم ي   -ج 
 

أن   علطاء العمن ستتتعر  %5 ) كفالة دخول بالعطاء ( ق بقيمةيريق كل عرض بكفالة بنكيه أو شتتتيك مصتتتد -د 
يكون البنك المشتتتار إليه من البنوك المعتمدة ي  األردن وعل  أن تكون صتتتالحية الكفالة لمدة أربعة شتتتهور 

أي عرض غير مريق بكفالة أو شتتيك مصتتدق حستتب الشتتروط  ضويري عطاء العل  األقل من تاريل تستتليم 
ن قرار اإلحالة وتعاد كفالة أعاله . تعاد الكفاالت للمناقصتتتتتتتين الذين لم يحالفهم الحظ خالل ستتتتتتتتون يوما" م

 .  اإلحالةوالموايقة عل  كتاب تقديم كفالة حسن التنفيذ  دبع العطاءالمحال عليه 
 

عنوان المناقص الكامل والرسم  ي  األردن إما إذا كان مقر المناقص خارج األردن يان عليه أن يحدد عنوانا"  -هـ
إليه كاية المراستتتالت واإلشتتتعارات وكل إشتتتعار أو رستتتالة له ي  األردن ليعتبر عنوانه الرستتتم  الذي توجه 

 بعثت مسجلة عل  هذا العنوان تعتبر كأنها قد سلمت إليه .
                                        

المناقص تقديمها أو إرياقها بعرضتتتتتتته إذا ورد لها ذكر ي  الشتتتتتتتروط  منطلب تأي معلومات أو بيانات أخرى  -و 
ي  أن تهمل أي عرض غير  الحق العطاءات أو هذه التعلميات وللجنةالخاصتتتتتتة أو المواصتتتتتتفات الخاصتتتتتتة 

 .العطاء مستوي  لشروط ومتطلبات دعوة
 

تتطابق شتتهادة التصتتنيف مل شتتهادة تصتتنيف ستتارية المفعول تتعلق باألعمال المطلوب انجازها بالعطاء بحيث  -ز
 اعالن الدعوة لهذا العطاء.

 

بحيث ال تقل هذه  الخبرات العمليتة والمشتتتتتتتاريل الت  تم تنفيذها ي  مجال االعمال الت  تتضتتتتتتتمنها بنود العطاء-ح
 .الخبرة عن سنة عل  االقل ي  احدى شركات التوزيل بالمملكة األردية الهاشمية 

 

 المؤسسة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة.شهادة تسجيل الشركة او  -ط
 

ل الشتتاملة ألشتتغاوتعتبر األستتعار الت  يدونها المناقص أمام البنود ي  جداول الكميات عل  إنها القيمة الكاملة  - 6
وأرباح  Preliminaries ةـتتتـتتتـتتتذلك البند بصورة منجزة قابلة للتسليم وإنها تشمل كذلك األعمال التمهيدي

 .العطاءالمناقص وتعويضه عن أي التزامات  أخرى قد يتحملها المقاول ويقا" لهذا 
 
 
 
 



 5 

 توضيح االلتباس. - 7
 

 عطاءالكانت هنالك حاجة لالستفسار عـتتتتتن أي توضيح لوثا ق  وأ العطاءإذا كان هنالك أي التباس أو تناقض ي  وثا ق  -أ 
المناقص أن يتقدم بطلب خط  إل  مدير عام الشتركة من اجل التوضيح وإزالة االلتباس ي  موعد يسبق التاريل   يعل

 سبعة ايام .( 7ال يقل عن ) ابم العطاء إلغالقالمحدد 
 

بالمخالفات الواردة بعرضته سواء للمواصفات أو للشروط العامة مل ذكر رقم البند  يجب عل  المناقص أن يعـتتتتتتتد جدوال -ب 
المخالف ونوع المخالفة بصتتتتورة واضتتتتحة وبغض النظر عن إنجاز مخططات أو رستتتتومات أو شتتتتروحات واردة مل 

مخالفات العرض يان جميل ما ورد ي  العرض يعتبر مطابق للشروط والمواصفات ما عدا ما ذكر صراحة ي  جدول ال
. 
 

إذا كان هنالك شتتتتتك لدى المناقص ي  معن  أي جزء من التعليمات أو المواصتتتتتفات الفنية أو الرستتتتتومات عليه أن يبين  -ج 
 .العطاءحين تقديم عرضه األسس الت  اعتمدها ي  عرضه وذلك بكتاب مريق مل 

 

 إيداع العروض - 8
 

( من هذه 5ي  البند ) وردما  بحستتتتتت العطاءجداول األستتتتتتعار والبنود الواردة بوثيقة ولجميل يقدم العرض متكامال" 
تركيب شتتتتتبكات توزيل الجهد بمشتتتتتروع عطاء  الخاص  23/2020عطاء رقم  ي  ظرف مختوم من الخارجالتعليمات 

لدى أمين ستتتتر لجنة شتتتتركة كهرباء محايظة اربد واستتتتم المقاول ويودع ي  صتتتتندوق العطاءات  المنخفض الهوا ية

 يوم ظهر بعد من الثانية الستتتتتتاعة أقصتتتتتتاه موعد ي الدا رة المالية  –مبن  اإلدارة العامة  –العطاءات المركزية 
 .25/11/2222  الموايق( االربعاء)
 

 .العروضإلزامية  - 9
 

الغاء العرض المقدم  ( يوم من تاريل اغالق العطاء ويجوز له122يعتبر العرض المقتدم من العتارض ملزمتا له لمدة )
قبل الموعد  العطاءات لدى أمين ستتتتر لجنة العطاءات المركزية  بموجب كتاب رستتتتم  موقل منه يودع ي  الصتتتتندوق

 المحدد ألغالق العطاء شريطة عدم قبول أي عروض اخرى منه لنفس العطاء.
 

 .أسلوب تدقيق العروض -12
 

الستتتتتعر االيرادي المذكور كتابة" باالحرف يعتبر الستتتتتعر ووقل اختالف بين الستتتتتعر االيرادي المذكور باالرقام  أذا -أ
 االيرادي المذكور كتابة هو الملزم ويصحح السعر االيرادي المذكور باالرقام تبعا" لذلك . 

 

لبنود الواردة ي  جدول االستتتتتعار تعتمد وقل اختالف بين االستتتتعار االيرادية واالستتتتتعار االجمالية الي بند من ا أذا -ب
 االسعار االيرادية وتصحح االسعار االجمالية تبعا لذلك .

 

ما إالعطاءات جنة يانه يحق لل  الواردة بجداول األستتعار إذا وجد أن المناقص لم يقم بتستتعير بند أو اكثر من البنود  -ج 
وعل  المناقص  تنفيذها  ىاألخر العطاءريض العرض أو اعتبتار تلتك البنود غير مستتتتتتتعرة وكتأنهتا محملتة عل  بنود 

 بدون مقابل . كوذل العطاءييما إذا أحيل عليه 
 

ض ي  ريبحقها تحتفظ الشتتتتتتركة بحقها ي  إهمال أي عرض غير متقيد بكل ما ورد ي  هذه التعليمات كما تحتفظ  - د
التقيد بأقل العروض  ندو العطاءأي عرض دون بيان األستتتتباب ويحق لها اختيار العرض الذي تراه مناستتتتبا" وإحالة 

 ةمطالب العطاءبانه ال يحق ألي مناقص لم يفز  اكم العطاءقيمتة كمتا أن صتتتتتتتاحتب العمتل غير ملزم بتنحالة كامل بنود 
 الشركة بأي تعويض .

 

إذا وجتد أن المناقص لم يقم بتعب ة الجداول لكاية المناطق يانه يحق للجنة العطاءات ريض العرض أو قبوله  -هـتتتتتتتتتتتتت
 وحسب ماتراه مناسبا" دون الحق للمناقص االعتراض عل  هذا القرار. 
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 العروض إحالة -11
 

، ويحق للشركة مقاول /متعهد واحد أو اكثر وحسب مصلحة الشركة   عل العطاءكامل يحق للشركة إحالة -أ
كل منطقة من المناطق المبينة حستتتتب جدول األستتتتعار وعل  مقاول واحد أو أكثر دون  ةوإحال العطاءتجز ة 

كما يحق للشركة احالة بعض البنود الواردة بجداول االسعار والغاء  ،الحق ألي مناقص االعتراض عل  ذلك 
مقاول واحد او اكثر ادخال أي مقاول   عل العطاءويحق للشتتركة بعد احالة  ستتب ما تراه مناستتبا،بعضتتها وح

 , كما يحقعل  ذلك  ضاالعترا العطاءجديد للعمل وبنفس اسعار االحالة ، وال يحق للمقاولين المحال عليهم 
 ن اخذ موايقة المقاول المحالالت  تراها مناستتبة دو ةبالطريق العطاءللشتتركة القيام بتنفيذ كل او بعض بنود 

 يحق للمقاول االعتراض او طلب اي تعويض من الشركة.  وال العطاءعليه 
 

 بحيث يكوناألسعار ول اااليرادية لكل بند من البنود الواردة بجد األستعار أستاس  عل العطاءتتم احالة  –ب 
تحديده من قبل الشتتركة عند االحالة  للعطاء الذي يتم اإلجمال هو الستتعر لكل منطقة  اإلجمال  العطاءستتقف 

 .  ولكل منطقة
 

انتهاء كامل قيمة  أو طاءللعستتتتتتتنتة ميالديتة من تاريل قبول االحالة   ه العطتاءالمتدة المحتددة لتنفيتذ  –ج  
 ". أوال أيهما منطقة عل  حده لولكطاء للعالسعر االجمال  

 

ما يترتب عليه من رستتوم طوابل الواردات واية رستتوم اخرى  لبدي العطاءيلتزم المقاول الذي يحال عليه  -د
 حسب القوانين المعمول بها ي  المملكة االردنية الهاشمية.

 

لقيام ليعتبر كتاب اإلحالة والرد عليه بالموايقة مل تقديم كفالة حسن التنفيذ اتفاقا" بين الشركة والمقاول  -هـ
 الواردة بكتاب اإلحالة. روباألسعا العطاءباردة بجميل األعمال ويقا" للشروط والمواصفات الو

 
من قيمة االحالة خالل  %12يلتزم المقاول المحال عليه العطاء بتقديم كفالة بنكية لحسن التنفيذ بنسبة  -12

 ثالثون يوما من تاريل االحالة ويق الشروط التالية:
 

 ان تكون صادرة عن بنك محلي  -أ

 غير مشروطة باي شرط من الممكن ان يوثر على طلب تمديدها او مصادرتها  -ب

 ان تبقى سارية المفعول طيلة المدة الزمنية لالحالة . -ج

وفي حال عدم التزام المقاول بتقديم كفالة حسن التنفيذ ضمن المدة الواردة اعاله فإنه بذلك يقر بأحقية  -د

كة و عدم صرف مستحقات المقاول لحين تزويد الشركة بكفالة الشركة بحجز قيمة المواد الموردة للشر

حسن التنفيذ , كما انه يحق للشركة عدم االفراج عن كفالة دخول العطاء اال بعد قيام المقاول بتقديم كفالة 

 حسن التنفيذ ضمن الشروط و المدة الواردة في البند اعاله . 

 المصدق بالقيمة المطلوبة بدال" من الكفالة.علما بانه يجوز قبول التامين النقدي او الشك  -

المعمول بها لهذا  األستتتتتتعارالمتعهد بذلك وبنفس  وإلزام األمرلزم  اإذ العطاءيحق للشتتتتتتركة تمديد مدة  -13
ي  حالة عدم التزام  %12للشتتركة مصتتادرة نستتبة المحتجزات من الديعات المستتتحقة البالغة  قويح العطاء

 لتمديد ويق مايل :المتعهد بهذا البند ويتم ا
 
 

 ال تتجاوز مدة التمديد ثالثة أشهر. ثبحي طاءللعزيادة المدة الزمنية إذا انتهت قبل السقف المال   -أ
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 تنته  مول العطاءإذا انته  سقف  %25ال تزيد عن  ةبنسب طاءللعاإلجمالية المالية القيمة  زيادةأو  -ب
 .الزيادةقيمة هذه  ءبانتها العطاء  وينته طاءللعالمدة الزمنية 

 

 ءبانتها العطاءوزيادة المدة ثالثة أشهر وينته   %25 ةبنستبطاء للعاإلجمالية المالية أو زيادة القيمة  -ج 
 القيمة اإلجمالية أو المدة الزمنية بعد الزيادة أيهما أوال".

وبدون ابداء االستتتتتباب وال يحق  اعادة طرحه حستتتتتب ما تراه ضتتتتتروريا يحق للشتتتتتركة الغاء العطاء او -14
 للمناقص المتقدم للعطاء االعتراض او المطالبة بأية تعويضات نتيجة االلغاء او اعادة الطرح.

مدير المشروع تقديم محاضرة لإلدارات  أو اعمال ميدانية عل  الشبكة عل  المقاول بأيقبل البدء  _15

 يعرض بها ما يل : ،بالشركةوبحضور مندوب  السالمة العامة  ةالمعني

خطة و إجراءات السالمة للمقاول و يجب ان تكون حسب تعليمات السالمة الواردة في قانون العمل  .1

 األردني وتعليمات السالمة الخاصة بشركة كهرباء اربد .

 ملخص لما يقدمه المقاول من تدريب و توعية للعاملين لديه في امور السالمة. .2

والذين لديهم شهادات كفاءة و تخويل صادرة  ن المهرة و غير المهرة قائمة بأسماء العمال و الفنيي .3

 . جهات معتمدة من الشركةمن 
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 الشروط العامة  :ثانيا"
 

 التعاريف والتفسيرات .
 
 (.العطاء) مالحظة : عل  كل مناقص التوقيل عل  كل صفحه من صفحات هذا  

 
 (  1المادة رقم  ) 

المخصصة لها أدناه مالم تدل عل  غير   المعان العطاءالتعاريف / يكون للكلمات التالية حيثما وردت ي  هذا 
 -ذلك : 

 
 الشركة. 
 )كفريق        العطاءوه  الفريق المشار إليه ي   المحدودة  شتركة كهرباء محايظة اربد المساهمة العامة 
أي جهة يفوضتتتتها صتتتتاحب  وأ العطاء( والذي يتعاقد مل المقاول/المتعهد لتنفيذ األشتتتتغال الت  يشتتتتملها  ولأ

 العمل لممارسة صالحيات ومسؤوليات الفريق األول 
 
، المفرق، عجلون وجزء ش، جريظات اربداجميل مناطق امتياز الشتتركة وتشتتمل مح :التنفيذمنطقة أعمال  -

 .البلقاءمن محايظة 
 
 المتعهــد.المقــــــاول /  

 
ق )كفريالعطاءالشخص أو الشركة أو التآلف الذي قبل صاحب العمل عرضه أو التعاقد معه والمشار إليه ي  

أو من ينتدبهم ألداء بعض  الشتتتترعيين،وورثته  المتعهد الشتتتتخصتتتتيينثان  ( ويشتتتتمل كذلك ممثل  المقاول/ 
 العمل.صاحب  ةبموايق العطاءالتزاماته بموجب 

 
 لجهـــــاز المشـــرف .ا

أو أي جهاز أو دا رة ينية يفوضتتتها صتتتاحب العمل خطيا" من وقت مخر لممارستتتة المهندس المشتتترف هو 
أن يبلغ المقاول/المتعهد   عل العطاءأو أي جزء منها بموجب شروط هذا المهندس المشرف جميل صالحيات 

 خطيا" 
 

 المهندس المشرف ممثل 
المهندس قب يعينه ) صاحب العمـتتتتتتتـتتتتتتتـتتتتتتتل ( أو )أو أي مرا للمهندس المشرفأي مهندس مقيم أو مساعد 

 العطاء.( من وقت مخر للقيام بالواجبات المنصوص عليها ي  هذا المشرف
 

 .األعمال أو األشغال
األشتتتتغال الدا مة واألشتتتتغال  لوتشتتتتمطاء للعجميل األشتتتتغال الت  يتم االتفاق عل  القيام بها وتنفيذها ويقا" 

 المؤقتة.
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  الدا مة.األشغال 

----------- 
  للعطاء.جميل األشغال الدا مة المطلوب تنفيذها وصيانتها ويقا" 

 

  المؤقتةاألشغال. 
 جميل األشغال ذات الصفة المؤقته الت  يتطلبها تنفيذ األشغال أو صيانتها .

 

  المعداتمعدات اإلنشاء أو. 
جميل المعدات واألدوات والتجهيزات واألشتتتياء الت  يستتتتعملها المقاول/ المتعهد ي  تنفيذ وصتتتيانة األشتتتغال 

 الدا مة.تشمل المواد أو األشياء األخرى والت  تشكل جزء" من األشغال  وال العطاءالمطلوبة بموجب 
 

 . المواصفــات 
ليها يقرها اتعديالت عليها أو إضتتتتتاية  يوأ العطاءليها ي  هذا االمشتتتتتار  و القياستتتتتية  الفنيةالمواصتتتتتفات 

أو يوايق عليهتا ، عل  أن يتم ذلتك بمعريتة صتتتتتتتاحتب العمل وموايقته الخطية وتعتمد المهنتدس المشتتتتتتترف 
المواصتتتفات الفنية الصتتتادرة عن وزارة األشتتتغال العامة وعن المجالس البلدية والقروية ي  منطقة االمتياز 

 .العطاءي  هذا المشار أليها  و القياسية  الفنيةإل  المواصفات والسارية المفعول باإلضاية 
 

 العطاء. 
ن وجد إجدول أسعار الوحدة للمواد والعمالة ) المستعرة,جدول الكميات  المواصتفات،، العطاء) دعوة ويشتمل

  وكتاب الموايقة عل  كتاب اإلحالة.( وتشمل كذلك وثيقة عرض المناقصة ومالحقها وقرار اإلحالة 
 

 .الموايقة 
 الموايقة الخطية أو الموايقة الشفوية الت  تتلوها موايقة خطيه أو تأكيد خط  لها .

 

 ( 2المادة رقم ) 
 .  المهندس المشرفواجبات وصالحيات  - 1

     ---------------- 
أن يتقيد بالواجبات والصالحيات المحددة له ي  هذه الشروط عند إصدار المهندس المشرف ينبغ  عل        

 - تعليمات:أي قرار أو شهادة أو 
 المواصفات. قوتطبي العطاءعل  األشغال موضوع  اإلشراف -أ 
 إصدار أوامر المباشرة وتسليم موقل العمل للمقاول /المتعهد.  -ب
 . تدقيق الكميات ي  ياتورة المقاول/ المتعهد  -ج
 إصدار األوامر التغييريــــــه .  -د
 العمــــــــــــل. توقيف -ه
أو الغرامات المترتبة عل  تعطيل  بتستتتتتليم أوامر العمل التأخير العمل وغرامات  اوامرإقرار تمديد مدة   -و

 .عمل الشركة من قبل المقاول الي سبب يراه المهندس المشرف
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 .المهندس المشرف واجبات وصالحيات ممثل  - 2
      ------------------- 

، وتشتتتتتمل واجباته مراقبة األشتتتتتغال المهندس المشتتتتترف مستتتتتؤوال" أمام المهندس المشتتتتترف يكون ممثل  -أ
واألشتتتراف عل  تنفيذها ومصتتتنعيتها وإجراء التجارب واالختبارات الالزمة عل  المواد ومصتتتنعيه األشتتتغال  

صالحية إعفاء المقاول/المتعهد من أي من واجباته أو التزاماته المنصوص المهندس المشرف وليس لممثل 
 .العطاءعليها ي  

يتضتتمن المهندس المشتترف من وقت مخر أن يصتتدر أمر تفويض خط  إل  ممثل  للمهندس المشتترفيجوز  -ب
ي  مثل هذه الحاالت تزويد المهندس المشتتتتتتترف تفويضتتتتتتته القيتام بأي من الصتتتتتتتالحيات المنوطة به وعل  

 .المهندس المشرفممثل لالمقاول/المتعهد بنسخه من كل أمر تفويض يصدره 
إل  المقتتاول /المتعهتتد ويقتتا" المهنتتدس المشتتتتتتترف  ممثتتل أن جميل التعليمتتات والموايقتتات الت  يصتتتتتتتدرهتتا  -ج

شتتتتريطة رف المهندس المشتتتتوتعتبر كأنها صتتتتادره عن  المهندس المشتتتترف اللصتتتتالحيات الممنوحة له من 
 مراعاة مايل : 

 
مواد مخالفه  ايأو مصنعيـتتتتـتتتته ، لي  اتخاذ اإلجراء الالزم لريض أي عم المهندس المشرفر ممثل يقصتأن  - 1

ي أي وقت من األوقات التخاذ أي المهندس المشرف المواصفات ، ال تؤثر عل  صالحيات  وأ العطاءلشروط 
 األمر بهدمها أو إزالتها أو تكسيرها .إجراء بريض المواد أو مصنعيتها أو إصدار 

 
المهندس أن يرجل إل   المهندس المشتتتترفيحق للمقاول /للمتعهد ي  حالة اعتراضتتتته عل  قرار اتخذه ممثل  -2

تغييره وذلك  إما تأييده أو المهندس المشتتتتتتترف طتالبتا" منته إعادة النظر ي  قرار اتخذه ممثل المشتتتتتتترف 
ي  مثل هذه الحاالت  المهندس المشتتتتترف مناستتتتتبا" ويكون قرار المهندس المشتتتتترف يراه بالشتتتتتكل الذي 

 دون اعتراض أو مطالبة بالتعويض عن أي ضرر نتيجة ذلك.ها يا" ويجب عل  المقاول تنفيذه ن

  
 (.3المادة رقـــــم )

 

 التنـــــازل
 

أي جزء منه , أو عن أي يا دة أو  وأ العطاءال يحق للمقاول/المتعهد أن يتنازل بأي صوره من الصور عن  (1
نك أي ب ةلمصتتتلح العطاءمصتتتلحه له ييه أو ناتجة عنه أو ييما يتعلق بتحويل المبالغ المستتتتحقة له بموجب 

 .وايقة خطيه مسبقة من صاحب  العملبم إال العطاءبيتعامل معه أو أن يرهن أي ش ء يتعلق 
 

مقاولين مؤتلفين , يأنه ال يجوز ألي" من أطراف اال تالف تغيير ماهية اتفاقية اال تالف   عل العطاءإذا أحيل  (2
ة بالنسبة للشركأو شروطه بدون موايقة صاحب العمل الخطيـة وان أي إجراء يتم خاليا" لذلك يعتبر الغيا" 

تالف  اال حصصهم ي  وتعتبر شروط اال تالف نايذة بحـتتتتتـتتتتتق أطراف اال تالف بالتكامل والتضامن ايا" كانت
 بحيث ال يؤثر ذلك عل  مسؤوليات والتزامات المقاول / المتعهد تجاه الشركة.
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 (. 4المادة رقــــــــم ) 
 

 العقــود الفرعية .
 

أي مقاول/متعهد يرع  باستثناء ما ورد نصا" ي  شروط   إل العطاءكامل األشغال ي   الزام ال يجوز للمقاول  - 1

اخذ الموايقة الخطية من صاحب العمل , ويحق لصاحب العمل حجب الموايقة دون إبداء األسباب  لقب العطاء
. 

 

أي جزء من األشتتتتتتغال إل  مقاول يرع  ال يعف  المقاول  الزام  أن موايقة صتتتتتتاحب العمل عل  طلب المقاول - 2

المقاول مسؤوال"مسؤولية كاملة بل يبق    ,العطاءالتزام يترتب عليه بموجب ليته أو أي و/المتعهد من مسـؤ
أو مستتتتتخدميه أو عماله كما لو   عن جميل األشتتتتغال وعن أي أخطاء  أو إهمال يتستتتتبب به أي مقاول يرع

 كانت تلك األعمال أو األخطاء قد تسبب بها المقاول نفسه أو أحد وكال ه أو مستخدميه أو عماله .

 
 (. 5المادة رقــــــم ) 

 . العامة للمقـاول / المتعهد المسؤولية
 
 

اية بذل العن مليقوم بتنفيذ األشتتتغال أو إنجازها وصتتتيانتها  أنالعطاء يلتزم المقاول /المتعهد بمقتضتتت   - 1

واإلتقان وان يوير األيدي العاملة وأجهزة المناظرة الخاصة بـتـــه والمواد والمعدات وجميل األشياء األخرى 
نفيذه ت تومستتتلزما العطاءذات الصتتفة المؤقتة أو الدا مة الالزمة لتنفيذ األشتتغال وصتتيانتها ويقا" لمتطلبات 

 أمكن االستدالل عليها من مضمونه وأ العطاءطالما أن هذه األمور تم تحديدها ي  

. 
 

 والنصف  علـتتتـتتتـتتتـتتت  المقاول /المتعهد الحضور شخصيا" أو تكليف مندوب له بالحضور الساعة السابعة يجب - 2

كة الشر مكاتبي  مقر تواجد من ايام الدوام الرسم   كل يوم لغاية الساعة الثالثة والنصف مساء  صباحا" 
 مركز تنفيذي آخر يتم أيأو دير أب  ستتتعيد و الرمثا  وعجلون  وجرش  والتنفيذية ي  مدينة اربد والمفرق 

) كما يجب عل  المقاول / المتعهد   وذلك ألغراض تنستتتتتيق العملاعتماده من قبل الشتتتتتركة ي  يترة الحقة 
لغرض تنستتيق االعمال الطار ة ( , الحضتتور ي  أي وقت آخر يطلبه المهندس المشتترف او من يوكله وذلك 

دنانير عن كل يوم ال يتواجد ييها  42تغريم المقاول مبلغ  ذا تخلف عن الحضتتور يحق للمهندس المشتترفاو
مندوب المقاول ي  المكاتب الشتتركة التنفيذية اعتبارا من بدء الدوام ولغاية نهاية الدوام الرستتم  عل  ان ال 

 هندس المشرف.يغادر مكاتب الشركة بدون اذن الم
 

يجب عل  المقاول / المتعهد أن يتوير لديه جهاز عمل يستتتتتتطيل إنجاز العمل المطلوب منه ي  المدة المحددة  - 3

 لكل مشروع , ويجب عليه تقديم كشف بامليات والمعدات واأليدي العاملة الموجودة لديه .
 

العطاء عل  اكمل وجه يتحمل المقاول المتعهد المستتتؤولية الكاملة عن إنجاز العمل المطلوب منه بموجب هذا  - 4

خصم بي  المدة المقررة وإذا تأخر وسبب تأخيره تعطيل الورش الفنية التابعة للشركة تقوم الشركة  هوتسليم
 .دة التابعة للشركة دينار لمدة يوم عمل للورشة الفنية الواح 322غرامة تعطيل تقدر ب 
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يكون المقاول / المتعهد ملتزما" ومستؤوال" مسؤولية كاملة عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد تلحق  - 5

أو بسبب هذه األعمال  العطاءكنتيجه لألعمال المشمولة بهذا أو أي طرف أو جهة مهما كانت بأي يريق ثالث 
 المقاول أن يعلم الشركة عن أية أضرار تلحق بالفريق الثالث من جراء الحفريات خطيا" .  وعل

 

بنبدال أو إقصتتاء العمال أو المستتتخدمين الذين  المهندس المشتترفاالستتتجابة الفورية لطلب صتتاحب العمل أو  - 6

 سلوكهم.عدم كفاءتهم أو سوء  المهندس المشرفيرى 
 

 .المهندس المشرفاالستجابة لألوامر التغيرية أو توقيف األعمال الصادرة عن  - 7
 

يلتزم المقاول بتزويد جميل الجهات الت  تقوم باعمال المساحة لتعليم مواقل االعمدة والمشدات لشبكات الجهد  -8

هذه لديهم الخبرة الكايية لالمنخفض بمندوبين مفوضين الستالم المواقل المساحية لهذه االعمال ويشترط ان يكون 
 القراءة والكتابة . اواالعمال وان يجيد

 

يلتزم المقاول ي  حال طلب الجهات الرستتمية ) البلدية ، االشتتغال العامة ( اعادة االوضتتاع من قبلهم بأن يقوم  -9

االعتبار عند تعب ته جداول المقاول بديل الفاتورة المترتبة عن عملية اعادة االوضاع ، وعليه اخذ هذا االمر بعين 
وي  حالة عدم التزامه تقوم الشركة بديل ما يترتب عل  المقاول وحسمه من حساب المقاول لدى الشركة  االسعار

 أو الرجوع عل  الشركة بهذه المبالغ أو المطالبة بها. دون الحق له باالعتراض

 
 ( 6المادة رقم ) 

 

 البعض . البعضه مكملة العطاءوثا ق 
متكاملة ومفستتتره لبعضتتتها البعض وعندما يحدث أي غموض أو التباس أو  هوحد العطاءن مجموعة وثا ق ا

الذي يصدر تعليماته الخطية إل   المهندس المشرفنقص ييها تكون مهمة  توضيحه وتحديده من اختصاص 
وال يحق للمقـتتتتتتـتتتتتتاول  المطالبة بأي لها  االمقاول/المتعهد محددا" بذلك الطريقة الت  يريد تنفيذ األعمال ويق

 غير ذلك . المهندس المشرفتعويض عن إنجاز نفقات قد تقل من جراء هذا التوضيح إال إذا رأى 

                                      
 (.7المادة رقم )

 

 شموليــة العــــرض.
يفترض بالمقاول/المتعهد أن يكون قد تأكد بنفستتته قبل تقديم عرضتتتته من صتتتتحة العرض وشتتتتموليته لكل ما 

واألجور المدرجة ي  كل جدول كميات البنود المسعرة وجدول  رواألسعا العطاءيتعلق باألشتغال الت  يشملها 
ت المقاول/المتعهد  للوياء أستتتتتعار الوحدة والعمالة أن وجد وان هذه األستتتتتعار واألجور تغط  جميل احتياجا

بالتزاماته التعاقدية ، وال يقبل ادعاء المقاول / المتعهد بان أي واقعة أو موضوع أو أمر مهما كان نوعه قـد 
 كان موضوع خفاء بالنسبة له .

 

 ( 8المادة رقم ) 
 

 . عل  األشغال المهندس المشرفموايقة 
 

ل  يحوز ع لوبشتتك لشتتروط العطاءعل  المقاول/المتعهد أن يقوم بتنفيذ األشتتغال وإنجازها وصتتيانتها ويقا" 
وية الشف المهندس المشرف وقبوله ، وعليه أن يتقيد بدقه بتعليمات وتوجيهات المهندس المشرفموايقـتتتتتة 
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ات ملم يرد وعل  المقاول أن يأخذ التعلي وأ العطاءوالخطية حول أي أمر يتعلق باألشغال سواء ورد ذكره ي  
  .المهندس المشرفأو ممثل  المهندس المشرفمن 

 

 
 ( 9المادة رقم )

 

 تبليـغ اإلشعارات للمقـاول . -أ 
تبلغ اإلشتتتتعارات واألوامر الخطية واإلرشتتتتادات الت  تصتتتتدرها الشتتتتركة إل  المقاول/المتعهد  ويقا" ألحكام  

بالبريد المستتتتجل أو بنيداعها لدى المكتب الر يستتتت  للمقاول /المتعهد أو بتستتتتليمها إل  وكيله ي   اإم العطاء
ستتتتتتتواء بالبريد او الفاكس المعتمد لدى الموقل أو بتنرستتتتتتتالها إل  أي عنوان آخر يعينه المقاول لهذه الغاية 

نون  بهذه االشتتتتتتتعارات واألوامر وبمجرد التستتتتتتتليم يعتبر ذلتك تبليغا للمقاول / المتعهد بالمعن  القا المقتاول
 واإلرشادات.

 
 

 . تسليم اإلشعارات للشركة -ب 
الشتتتتتتتركة عل  عنوانها المعين لهذه الغاية إما بنرستتتتتتتالها بالبريد أو   إل العطاءبتبلغ اإلشتتتتتتتعارات المتعلقة 

 تسليمها إل  مقر دا رة الشركة الرسم  .

 
 :( 21المادة رقم ) 

 

 للقوانين واألنظمة . االمتثال
ينبغ  عل  المقاول أن يخضل لكاية القوانين واألنظمة الت  تصدر عن السلطات المحلية  والحكومية المتمثلة 

بتنفيذ األعمال والصيانة أو غيرها من األعمال ذات  هوقيام العطاءي  كل ما يتعلق بقيامه بالتزاماته ي  هذا 
حماية الشتتركة أو تعويضتتتها عن أي ضتتترر أو غرامه تلحق بها نتيجة   العالقة وينبغ  عل  المقاول/المتعهد
أو بستتتببها ويكون المقاول / المتعهد ملتزما ذات العالقة بتنفيذ هذه األعمال لعدم مراعاته لألنظمة والقوانين 

 بأي تعويض عن أي ضرر يطالب به لغير الشركة نتيجة اعمال المقاول / المتعهد.

 
 :( 11المادة رقــم ) 

 

 حقــوق الشركة
أن حقوق الشتتركة مضتتمونه بأية مستتتحقات مالية للمقاول/للمتعهد لديها ويشتتمل األموال النقدية والتأمينات 

اض  حقوقها من المقاول والكفاالت ستواء للمشتروع نفسته أو ألي مشتروع من مشاريل الشركة ولها أن تتق
 وبالطريقة الت  تراها الشركة مناسبة./المتعهد 

 
 :(21)المادة 

 

 الرشوة ويســاد الذمم
أن ممارستتتتة المقاول /المتعهد أو أي من مقاوليه الفرعيين أو أي من مستتتتتخدميهم الرشتتتتوة بأي شتتتتكل من 

من العقود الت  يرتبط  هوغير العطاءأشكالها ألي من جهاز الشركة أو مستخدميه يكون سببا" كاييا" إللغاء 
بهتا المقتاول / المتعهتد بتالشتتتتتتتركة, هذا عدا عن المستتتتتتتؤوليات القانونية الناجمة عن ذلك , ويعتبر ي  حكم 
الرشتتوة أي  عمولة أو هديه تمنح ألي من جهاز الشتتركة أو مستتتخدميها بقصتتد الحصتتول عل  أي تعديل أو 
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تفاع شخص  . وللشركة الحق ي  استيفـتتتتتتتاء أي تبديل لألشتغال أو حقوق المصتنعيه أو للحصول عل  أي ان
الستتبب  الهذ العطاءتنجم عن إلغاء هذا او ضتترر بأي شتتكل من األشتتكال تعويض يستتحق لها عن أي خستتارة 

 للمتعهد./  للمقاوليستحق ولها الحق ي  خصم قيمة ذلك من أي مبلغ 
 

 :(31المادة )
 

 مواصفـات السالمة العامة
على المقاول / المتعهد أن يقوم بتأمين جميع اإلشارات التحذيرية وحواجز السالمة العامة حسب تعليمات   .1

يمـ    ات , وتعل زمنطقة االمتياقسم هندسة المرور ببلدية اربد أو البلديات في الجهات المعنية المختصة كـ     
و تعليمات الحجز المروري الخصوص بهذا أو أي جهة ذات عالقة دائرة الس ير و وزارة اشش لال العامة 

اثناء  س    واء للعمال التابعين له أو اللير  حوادث ايةدون وقوع كلها  والتي تحولالص    ادرة من الش    ركة 
 .العمل على الطرق و الشوراع العامة

 شردنيةايكون المقاول / المتعهد مسؤوال" مسؤولية كاملة تجاه بلدية اربد ودائرة السير وشركة االتصاالت  .2
والدوائر والمؤس     س     ات المختلفة أو أي جهة أخرى عن أية اشخرى والبلديات  والمياه واالش     لال العامه

 أو مخالفات تنتج عن عمله . وقعت شي شخص حوادث أو أضرار
على المقاول / المتعهد أن يقوم بدعم الحفريات وجدران الخنادق التي قام بحفرها وذلك لمنع الضرر عن  .3

 اللير وعن عماله من جراء تفسخ التربة واحتمال انهيارها .
نتيجة قيامه باالعمال أض     رار تص     يب أمالك اللير اية المقاول /المتعهد مس    ؤول مس     ؤولية كاملة عن   .4

 بها أو بسبب هذه اشعمال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.المكلف 
يمات التعلوقانون العمل اشردني كما وردت في والبيئة يجب على المقاول االلتزام بشروط السالمة العامة  .5

أو ضرر يلحق ، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن أي خطأ  أخرى جهات رسميه أيةالشركه او الصادرة عن 
  .العطاءموضوع هذا  باشعمالتطبيق التعليمات هذه عند قيامه  إهمالينتج عن بالشركة أو اللير 

يلتزم المقاول بالتقيد بكافة إجراءات السالمة العامة والمهنية المتعلقة بالعاملين لديه، كما يتحمل المسؤولية  .6
عن اية حوادث س    واء حوادث الص     عق الكهربائي او الدهو او الس     قوط او اية حوادث اخرى، ويلتزم 

اة عن اية اص  ابات او حوادث وف بتوفير بوليص  ة تأمين على الحياة للعاملين لديه والش  ركة غير مس  ؤولة
 ناتجة عن عمل اي من موظفي المقاول ضمن منطقة االمتياز خالل وخارج اوقات الدوام الرسمي.

لص   ادرة ا البيئة والس   المة والص   حة المهنيةجب على جميع العاملين لدى المقاول االلتزام التام بتعليمات ي .7
دينار عن كل  55مبلغ تلريم المقاول بناء على تنس  يبات المهندو المش  رف  ويحق للش  ركة ،عن الش  ركة

ذه تكرار ه اذا تبين عامل عن العمل لمدة محددة أو نهائية أيإيقاف  يحق للشركةكذلك ورد ولكل مخالفه ف
اول االلتزام بقرار الش     ركة فورا" ويكون ملتزما بأي تعويأ عن أي ض     رر ينتج وعلى المق المخالفات

 وسواء وقع الضرر على أحد عماله أو على اللير.بسبب مخالفته أو أي من عماله لشروط السالمة العامة 
وض   ع حواجز مرورية بالس   تيكية متقاربة معتمدة لدى إدارة الس   ير المركزية واإلنارة ليال لحجز منطقة  .8

الحفريات بش    كل ومن وفعال ويجب إغالق الفجوات بين الحواجز بواس    طة اشش    رطة التحذيرية وحبال 
 شكل واضح .متعددة وب

ي حال العمل ليال يلزم استخدام االشارات التحذيريه الالزمه مثل الحواجز المروريه او االقماع التحذيريه ف .9
على مس افات كافيه قبل منطقة العمل مع اس تخدام الفلش رات الض وئيه وبش كل واض ح لتعطي اشاره كافيه 

ويكون المقاول / المتعهد مسؤوال" مسؤولية كاملة عن أي ضرر يصيب اللير نتيجة عدم والمارة للسائقين 
 إلتزامه بما ورد بهذا البند.
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 :(41دة )اــالم
 

الس   ارية المفعول فيما يتعلق بش   روط العمل والعمال والتش   ريعات على المقاول االلتزام بجميع القوانين 
  لديه.للعاملين 

 
 : (15ادة )ــالم
 

 . التنسيق المسبق مل المؤسسات والدوا ر الحكومية -
 

 وتقديم الكفاالت يجب على المقاول/المتعهد التنس   يق المس    بق مع المؤس   س    ات والدوائر الحكومية والخاص    ة
قبل البدء بأية حفرية واخذ تواقيع  جهة تطلب ذلك أيالالزمة للحص  ول على تص  اريح للس  ماا له بالحفر من 

او اي نموذج ص   ادر عن تلك  مندوبي هذه المؤس  س   ات والدوائر على النموذج الخاص الص   ادر عن الش   ركة
د ) ويكون المقاول / المتعهأضرار قد تحدث جراء هذه الحفريات  ايه عمل لتفاديالفيما يتعلق بأوامر  الجهات 

مس    ؤوال" مس    ؤولية كاملة عن هذه اشض    رار في حال وقوعها س    واء للش    ركة من ناحية التأخير في انجاز 
ويقدم نسخه من هذه النماذج للمهندو المشرف موقعا" عليها الجهات التي تلحق باللير ( اشعمال أو اشضرار 

دة المقررة إلحض  ار تص  ريح العمل للمقاول بحد أقص  ى أس  بوع على أن ال تتجاوز الم التي يتم التنس  يق معها
مهما بلغ عدد التص  اريح  من تاريخ الكتاب الص  ادر عن الش  ركة للجهات الرس  مية لمنح تص  ريح العمل وفي 
حال عدم قيام المقاول / المتعهد بمراجعة الجهات الرس    مية ذات العالقة الحض    ار التص    اريح الالزمة للبدء 

دين ار عن ك ل يوم ت أخير مع تحميل ه كامل تكاليف  55دة المح ددة اعاله يلرم المق اول مبلغ ب الحفر خالل الم 
 االضرار التي قد تلحق بالشركة او اي طرف ثالث ستودى له الخدمه.

 

   :(16المادة )
 والصيانة:االستالم 

 

 :االبتدا  شهادات االستالم ا. 
 

خطيا عند إنهاء العمل في المش     روع المحدد وإعادة اشوض     اع فيه حس     ب المهندو المش     رف يبلغ المتعهد 
 نوبهيأو من المهندو المشرف اشصول وال يحق له إبالغه بذلك قبل أن يتأكد بنفسه من إعادة اشوضاع ويقوم 

 ياحس  ب اشص  ول فيكتب بالنواقص خط  التنفيذ يتمباالس  تالم وإبداء المالحظات بحض  ور المتعهد فان قرر أن 
ا" خطيالمهندو المش   رف وتس   لم للمتعهد  ليقوم بإص   الحها ، عند إنجاز أعمال اإلص   الا يقوم المتعهد بإبال  

باالستالم بعد اإلصالا على أن يرفق  كتاب موافقة الجهة المعنية ) أشلال عامة المهندو المشرف بذلك ويقوم 
 ك .لالخ ( على إعادة اشوضاع  إذا طلب منه ذ… وبلديات 

 

 :الصيانةب. 
 

يذ أشلال ويتم تنف الصيانة بجميع أنواعها لالعطاء شعماتعني فترة الص يانة انقض اء سنه من تاريخ انتهاء      
لخطية ا المهندو المشرفالمتعهد القيام باستكمال النواقص وفقا لتعليمات  ىالعطاء وعلالص يانة حسب شروط 

يتحمل المتعهد كافة أعمال الصيانة واإلصالا وعند بحيث  تبليله   ( يوما من41خالل فترة الصيانة وخالل )
لال الصيانة المطلوبة وتسليمها نهائيا" فيحق للشركة أن تقوم بتنفيذ تلك اششت تقصير المتعهد في تنفيذ إصالحا

 دون االعتراأ على ذلك. جميع النفقات المترتبة على ذلك باستخدام وخرين ويتحمل المتعهد
 

 الصيانة:االستالم النها   وشهادة ج. 
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المتعهد، إذا لم تكن هناك أية  مع ممدة العطاء المبرعند انتهاء المهندو المشرف يتم االستالم النهائي من قبل   
مدتها س       نه واحدة عندها  يتنفيذ العطاء والتمالحظ ات على أوامر العم ل المنف ذة من قب ل المتعهد خالل فترة 

ك إذا كانت هنا أماشهادة باالستالم النهائي لجميع اشعمال التي قام المتعهد بإنجازها  المهندو المشرف يصدر 
تحرير كتاب رس    مي بهذه المهندو المش    رف  ىمدة العطاء فعلمالحظات على بعأ أوامر العمل عند انتهاء 

يذ هر من تاريخه وفي حال القيام بتنفالمالحظات وتس    ليمها للمتعهد الذي عليه القيام بتنفيذ ما جاء به خالل ش    
 بإصدار شهادة استالم نهائي باشعمال المنفذة . المهندو المشرف جميع هذه المالحظات  يقوم 

للشركة  قالعطاء ويحقبل إنهاء مدة  أليهيجب على المتعهد أن يلتزم بإنجاز وتسليم كافة اشعمال التي سلمت د. 
التكاليف دون إذا تخلف عن ذلك أن تقوم بإنجاز هذه اشعمال بواس       طة متعهد أخر على حس       ابه مهما بللت 

 االعتراأ على ذلك من قبل المقاول/ المتعهد.
 

 ( 11المادة )
 ممثل المقاول:

 

للحص    ول على موافقته اس    م ومؤهالت المش    رف  المهندوأن يقدم إلى  –يتعين على المقاول قبل تاريخ المباش    رة  .1
و أالمهندو المش   رف الش   خص الذي يقترحه المقاول كممثل له وإذا لم تتم الموافقة عليه أو تم حجبها الحقا من قبل 

اخفق الممث ل في ممارس       ة عمله كممثل للمقاول فانه يتعين على المقاول أن يتقدم بنفو الطريقة باس       م ومؤهالت 
ال يحق للمقاول أن يللي اس   تخدام ممثله أو أن يس   تبدله بدون الحص   ول وهذا التعيين. ش   خص وخر يكون مناس   با" ل

 المسبقة على ذلك.المهندو المشرف على موافقة 
 

يجب أن يكون ممثل المقاول متفرغا" بصورة كاملة لإلشراف ومتابعة تنفيذ أشلال المقاول وإذا ما تطلبت الظروف  .2
أثناء تنفيذ اشش    لال فانه يتعين على المقاول أن يس    مي بديال" مناس    با" بموافقة تليب هذا الممثل مؤقتا" عن الموقع 

 بذلك.المهندو المشرف المسبقة وان يتم أشعار المهندو المشرف 
 

يتعين على ممثل المقاول أن يكون مفوض      ا" عن المقاول وان يتس      لم التعليمات نيابة عن المقاول ويجب أن يكون  .3
  .تعمال للة االتصال ولديه الخبرة الكافية بالشروط والمواصفات الفنية بالعطاءممثل المقاول متمرسا" باس

 

 11المادة 
 صاحب العمل ) الشركة(:  قبلإنهاء العمل من 

 

أو يحق لش     ركة كهرباء اربد إنهاء العقد )العطاء( ومص     ادرة كفالة حس     ن التنفيذ او جزءا" منها دون توجيه أي انذار 
 مسبق للمقاول في الحاالت التالية: إحظار أو إشعار 

 
 أذا اخفق المقاول في تقديم الكفاالت للجهات الرسمية المنصوص عليها بالعطاء. -أ

 
أذا تخلى المقاول عن تنفيذ اشش  لال أو أذا تبين بوض  وا من ممارس  ته انه ال ينوي االس  تمرار في تنفيذ التزاماته  -ب

 بموجب شروط العطاء.

 
 ذر معقول في مواصلة العمل وتنفيذ بنود العطاء.أذا اخفق المقاول بدون ع -ج

 
أذا قام المقاول بتلزيم اششلال بكاملها لمقاول فرعي ، أو بالتنازل عن العطاء دون الحصول على الموافقة المطلوبة  -د

 أو أن المقاول قد أصبح مفلسا" أو معسرا أو تعرأ لتصفية موجوداته.
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مباش  رة أو غير مباش  رة( رش  وة أو هدية أو منحة أو عمولة أو هبه مالية أذا قدم المقاول شي ش  خص ) بص  ورة  -هـ        
كترغي ب أو مك اف أة أو أذا ق ام أي من مس       تخ دمي المقاول أو وكالئه أو مقاوليه الفرعيين بإعطاء أو الوعد بإعطاء أي 

 رشوة ) بشكل مباشر أو غير مباشر( شي شخص كحافز أو مكافأة.
 
ش    رط من ش    روط العطاء بعد توجيه ثالثة إش    عارات من قبل الش    ركة عن كل مخالفة شي  إذا لم يلتزم المقاول بأي -و

 شرط من شروط العطاء.

 الخاصةالشروط  -ثالثا":
==================== 

 تقديم المواد الالزمة للعمل  -1
 

المرابط ، اشس  اور المعدنية  الكوابل ، تقدم الش  ركة المواد المطلوبة للعمل والتي تش  تمل على ) اشعمدة، اشس  الك ، -أ
والبراغي الالزمة ، المش      دات وتوابعها، مواد التأريأ( باس      تثناء االس      منت و الرمل و الدبة والمياه  والعمالة 

 الالزمة للعمل واآلليات والعدد واشدوات.
 

س  م المعني يتم اس  تالم المواد من مس  تودعات الش  ركة ض  من منطقة االمتياز بموجب س  ندات ص  رف معتمدة من الق -ب
إلى مواقع العمل أو مس      تودعاته المعتمدة من الش      ركة وعلى حس      ابه  ونقلها بالتنفيذ وعلى المقاول القيام بتحميلها

 الخاص.
 ش   روط فيه تتوفر بحيث المباش   رة تاريخ من يوم 03 خالل الش   ركة قبل من معتمد مس   تودع توفير المقاول على -ت

 االخالل حال وفي المحلي، بالمجتمع او بالش  ركة االض  رار يتم ال و الش  ركة مواد على والمحافظة العامة الس  المة
والزامه بأي اض   رار  المس   تودع هذا بتأمين تأخير يوم كل عن دينار 453 مبلغ المقاول تلريم س   يتم الش   رط بهذا

 تلحق باللير نتيجة ذلك.
 يأيكون المقاول بعد اس تالمه المواد مس ؤوال" عن س المة وحفظ وتخزين كافة هذه المواد وبتحمل مس ؤولية إتالف  -ث

مش   روع  أيمن هذه المواد ومهما كان ص   فتها وعلى المتعهد إعادة المواد الزائدة عن الحاجة عند االنتهاء من تنفيذ 
ج مس  تودعاته المعتمدة من قبل الش  ركة س  واء اعمدة او , وفي حال وجدت مواد الش  ركة المس  تلمة من المقاول خار

دينار عن كل يوم تكون مواد الش   ركة به  433مش   دات او دعمات او كوابل  او غيرها يتم تلريمه مبلغ مالي بقيمة 
 خارج مستودعاته المعتمدة.

 

 الجهاز العامل للمقاول:  -2
 

ة والتخويل و شهادات الكفاء والمراقبين والفنيين مع خبراتهمين المشرف ينالمهندس على المقاول تقديم كش فا" بأس ماء  .أ
 نشاء شبكات توزيع الجهد المنخفأ موضوع العطاء.إفي مجال  الصادرة لهم 

يحق للش ركة مقابلة الجهاز العامل لدى المقاول للتحقق من خبراتهم ومعرفتهم لتنفيذ اشعمال الفنية موضوع العطاء  .ب
 يحق للمقاول االعتراأ على ذلك.ورفأ اللير مناسب منهم وال 

يكون المقاول / المتعهد مس  ؤوال" مس  ؤولية كاملة عن أي اض  رار تلحق العمال التابعين له والتي قد تص  يبهم نتيجة  .ت
 قيامهم باشعمال المطلوبة الخاصة بالعطاء.

عامل أو  موظف يس       ة لمص       لحة العمل أو ال يتقيد بالتعليمات  أيأو من يمثله إيقاف  للمهندو المش       رفيحق  .ث
دائما"   أو قتا"ؤإيقافا" موالبيئة الصادرة له سواء كانت هذه التعليمات إدارية أو فنية أو تتعلق بأمور السالمة العامة 

. 

 

 _ جودة العمل: 3
 

تقوم الشركة بمراقبة مراحل التنفيذ للتأكد من التزام المقاول بالشروط والمواصفات الفنية و القياسية  الواردة  .أ
بالعطاء وعلى المقاول تقديم برنامج عمل للمهندو المش     رف ليتم متابعة جميع مراحل العمل وتحت إش     راف 

در الش   ركة وفي حال قام المقاول بتنفيذ امر وال يجوز للمقاول التنفيذ دون اش   راف مباش   ر من قبل كا الش   ركة
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العمل المس     لم له دون تقديم برنامج عمل للمهندو المش     رف فال يتم محاس     بة المقاول على هذا االنجاز ويتم 
تلريمه قيمة مواد الش     ركة المس     تحدمة في هذا العمل وغير مقدم به برنامج عمل للمهندو المش     رف ويلتزم 

ال المنفذه على حس    ابة الخاص بحض    ور كادر الش    ركة المختص وض    من مدة امر المقاول بأعادة تنفيذ االعم
 العمل المعطى له.

 
 

يلتزم المقاول بتقديم الرمل والدبة واالس     منت وأي توابع للعمل من أجود اشنواع وحس     ب المواص     فات  -ب
ها من جودة هذه المواد بفحصالمعتمدة وفقا" لألنظمة والقوانين بالمملكة اشردنية الهاشمية ويحق للشركة التأكد 

 على حساب المقاول.
 
أو الكودات و الرس     ومات القياس     ية  الفنية او   عمل غير مطابق للمواص     فات أييحق للش     ركة رفأ  -ج

مواد أو أعمدة يتض   ح أنها قد تض   ررت خالل أعمال النقل والتركيب  أيالمخططات كما يحق للش   ركة رفأ 
العمل المرفوأ حس    ب اشص    ول وعلى حس    ابه الخاص ويتم حس    م قيمة وعلى المتعهد في هذه الحالة إعادة 

 المحسومة.ال يحق له المطالبة بأية تعويضات أو قيمة المواد المواد المرفوضة من حسابه لدى الشركة و
 
يحق للش      ركة تعديل المخططات التص      ميمية بإض      افة أو حذف بعأ اشعمال أو تعديل نوع اشعمدة أو  -د

أما أذا حص    ل التعديل بعد  إض    افيةتكاليف  أيبل المجدولة قبل البدء بإعمال التركيب دون اشس    الك أو الكوا
 أعمال التركيب فيتم االتفاق على البدل الذي ستدفعه الشركة.

مخلفات ناتجة  أيعلى المتعهد تنظيف موقع العمل بعد االنتهاء من العمل على حسابه الخاص وعدم ترك  -هـ  
أي بأو أية مواد تم اس  تخدامها بالعمل ويلتزم المقاول / المتعهد بأي أض  رار تلحق ب عن أعمال الحفر أو الص  

 شخص نتيجة إبقاء هذه المخالفات كما هي.
 
يج ب أن تتوفر ل دى المق اول جميع اآللي ات والع دد المن اس       ب ة للعم ل وعلي ه ذكره ا ب الجدول الخاص بهذا  -و

 العطاء.
 
 ويتحمل الالزمة لتركيب اشعمدة والمش   دات جورال حفريات يعتبر المتعهد مس   ؤوال" مس   ؤولية كاملة عن  -1

لاية ل) إنسان ، حيوان ، وليات ( لهذه ا ثـ ـ ـثالالالمقاول خالل هذه الفترة كافة اشضرار التي قد تلحق بالطرف 
 شخص تضرر بسبب هذه اشعمال. وال تكون الشركة مسؤولة عن تعويأ أيدون مقابل مادي من الشركة 

 

أعمال الحفر الالزمة للتنفيذ أو اشعمال ال تتحمل الش       ركة أية نفقات مادية نتيجة وجود معارض       ة على  -5
من قبل أي مواطن أو جهة رسمية وعلى المتعهد أن يأخذ ذلك بعين االعتبار واعتبار هذا البند  الخاصة بالتنفيذ

 . واع اشعمال المشمولة بهذا العطاءلجميع أن التنفيذمشموال" بسعر 
 
نتيجة عدم وجود طرق للوص  ول إلى المواقع المراد تركيب اشعمدة  إض  افيةال تتحمل الش  ركة أي نفقات  - 6

وتوابعها وعلى المقاول القيام بأعمال التنفيذ بالطريقة التي يراها مناس       بة وال يجوز االعتذار عن التنفيذ مهما 
 كانت اشسباب . 

 
ال تلتزم الش       رك ة بتوفير الح د اشدنى لكمي ة العم ل المطلوب ة من المق اول يوميا" ولجميع اشعمال الواردة  -7

بعين  نتيجة لذلك وعليه اخذ ذلكأو فروقات أو مبالغ اضافية بالعطاء وال يحق للمقاول المطالبة بأية تعويضات 
 االعتبار عند تسعير بنود العطاء.
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بأي عمل من أعمال التنفيذ وكذلك توريد المواد وإعادة اشوضاع من خالل الجهاز الفني يحق للشركة القيام  -8

 التابع لها  في أي موقع ترتئيه الشركة وال يحق للمقاول االعتراأ على ذلك . 
 
 

 التأخير:تقصير المتعهد وغرامات  -9
 

 رأكثللش      ركة تكليف متعهد أو  قالعطاء فيحفي حالة تقاعو المتعهد عن تحقيق ما ورد في ش      روط هذا   -أ
مس   بق أو احظار أو إش   عار الحاجة إلى إنذار  نالعطاء دوالس   تكمال العمل على حس   اب المتعهد المحال عليه 

كما يحق للشركة القيام بالعمل من خالل جهازها العامل وتحميل  المجال ،  ويعتبر قرار الشركة قطعيا في هذا 
 المقصر دون اعتراضه على ذلك في كلتا الحالتين.اول كافة التكاليف مهما بللت للمق

 
لمدة اتهاء انة حالوفي  لعملتس      لمه أمر ا من تاريخ التنفيذبأعمال  "يتوجب على المتعهد المباش      رة فورا -ب

 المبينة المتعهد اللراماتيتم تلريم  ا بالمدة المحددةالعمل وعدم إنجازه اشعم ال الواردة ب أمر المح ددة إلنج از
العطاء أو أية اضرار أخرى تلحق بالشركة نتيجة لهذا التأخير على أن يقوم المقاول / نموذج عرأ  في ملحق

  المتعهد باستكمال هذه اشعمال.
 
  :في حال تقصير المتعهد عن التقيد بالتعليمات -ج

المهندو المش   رف أن يقوم  إليهالص   ادرة المهندو المش   رف يحق للش   ركة إذا تخلف المتعهد عن تنفيذ أوامر 
بتنفيذ مضمون هذه اشوامر بالطريقة التي يراها مناسبة ، وفي مثل هذه الحالة يتحمل المتعهد التكاليف المترتبة 

أن يحس    م تلك النفقات من أية مبالغ مس    تحقه أو تس    تحق  للمهندو المش    رفعلى تنفيذه هذه اشوامر ، ويحق 
 عدلي بذلك .اشعار  أوعهد وبدون الحاجة إلى أخطار أو إنذار تللم

 
 

 إزالة األشغال أو المواد المخالفة: -11
 

 -بالتالي:التخويل الكامل أن يأمر كتابيا أو شفويا من وقت آلخر أثناء سير العمل  للمهندو المشرف   
 

 . اشمرخالل الفترة التي يحددها في  كالعطاء وذلإخراج أية مادة من الموقع يرى أنها غير مطابقة لمتطلبات  -أ

 وصالحه.استبدال تلك المواد المخالفة بمواد مناسبة  -ب
 

حيث المواد أو المص   نعية وإعادة تنفيذه  نالعطاء مغير مطابق لمتطلبات المهندو المش   رف إزالة أي عمل يعتبره   -ت
بش     كل س     ليم ، وذلك على الرغم من اختبار س     ابق أو دفعات على الحس     اب تمت بش     أنه وال يحق للمتعهد المطالبة 

 .أو تمديد المدة بسبب أي من هذه اشمورأو بمبالغ اضافية ويأ بالتع

 
 تعريف أمر العمل:  -11

 

المطلوبة موض  حا به تاريخ االس  تالم  اشعمالهو النموذج المعد من قبل الش  ركة والذي يش  مل على عدد ونوع 
 اشعمال.والموعد المقرر إلنجاز هذه 

 
لب والتي يط اشعمالبأنه مجموعه  توزيع الجهد المنخفأ الهوائية لتنفيذ ش     بكات: يعرف أمر العمل الواحد أ

 من المتعهد إنجازها دفعه واحدة .
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 ال يمكن تجزئته. يعتبر أمر العمل وحده متكاملة من حيث االستالم والتسليم وغرامات التأخيرب: 
 

او لمعاملة واحدة أو  احديش تمل أمر العمل على مجموعة اشعمال المطلوب تنفيذها سواء كانت في موقع و ج:
 .ومهما كانت كمياتهاأو في عده مواقع ضمن مناطق امتياز الشركة  عدة معامالت 

 
 تاريخ بدء أمر العمل يبدأ من تاريخ تسليم مساا الشركة للمواقع المحددة شعمال الحفر لألعمدة والمشدات.: د

 

 يوميا" : لتزمكمية العمل الم -12
 

الحد اشدنى لألعمدة وتوابعها كالكوابل والمش       دات بأنواعها وجميع ما يتطلبه العمل  يلتزم المق اول ب ان يكون
والمطلوب تنفيذها يوميا" بالمناطق هو  وفقا" للمواص       فات الفنية للعطاء بحيث تكون الش       بكة مكهربة تماما"

 كمايلي:
 

 يوميا". امع توابعه أعمدة( 10منطقة اربد ) -أ

 ".مع توابعها يوميا  أعمدة (15منطقة المفرق ) -ب

 توابعها يوميا".مع  أعمدة( 15منطقة جرة ) -ج

 توابعها يوميا".مع  أعمدة( 15منطقة عجلون ) -د

( أعمدة 5( أعمدة مع توابعها لمنطقة اربد و)7توابعها لمنطقة المفرق و )مع  أعمدة( 7معامالت الريف ) -هـ   
 ( أعمدة مع توابعها لمنطقـة عجلون. 5مع توابعها لمنطقة جرة و )

 
 يتم تسليم المقاول أول أمر عمل بعد تقديم كفالة حسن التنفيذ وصدور كتاب المباشرة بالعمل. -أ  -13
من تاريخ كتاب المباشرة بالعمل وتعتبر هذه المدة عشرة أيام ل أمر عمل بعد بدأ تاريخ بدء العمل شوي -ب     

فترة س    ماا للمقاول للقيام بأعمال التجهيز والحفر واس    تالم المواد وال تعطى هذه المدة إال لمرة واحدة وشول 
 أمر عمل فقط. 

 
 

 المـــــرتجعـــــــــات : -41
والمصروفة من المستودع وبيان الزائد الشبكة تجهيز جداول بكافة المواد الراكبة على  / المتعهد  على المقاول

 م( أيام من تاريخ إشعار المقاول للشركة بأنه ت5لكل أمر عمل وإرجاع المواد الزائدة خالل ) الشبكةعن حاجة 
 لش  بكةاعلى  ةد اللير راكبتنفيذ العمل حس  ب ش  روط العطاء وفي حالة عدم االلتزام بما جاء أعاله تعتبر الموا

 مفقودة ويلرم المقاول كامل الثمن باإلضافة الى أية اضرار تلحق بالشركة نتيجة ذلك.وكأنها 
 
أذا تبين للش  ركة والمقاول أثناء تنفيذ بنود العطاء أن هناك حاجة إلى إض  افة بعأ البنود للعطاء لتس  هيل  -15

االتفاق فيما بينهما على هذه البنود ش ريطة عدم المس او بالش  روط وتحس ين أداء العمل بالعطاء فيحق للطرفين 
 العامة والخاصة واشسعار التي تمت اإلحالة عليها.

 
يحق للش  ركة تليير مواص  فات المواد حس  ب مقتض  يات مص  لحة العمل بالش  كل الذي تراه مناس  با" وعلى  -16

 ال يوثر على إنتاجية وعمل المقاول. المقاول التقيد بذلك طالما أن الشركة ترى أن تليير الموصفات
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ق ويح المهندو المش       رفيلتزم المق اول باشولويات للمعامالت والمش       اريع والتي يتم تحديدها من قبل  -17
 تعديل هذه اشولويات حسب ما تقتضيه طبيعة العمل ومصلحة الشركة. للمهندو المشرف

 
مات( إلى الش       ركة وتعتبر هذه البكرات عهده واجب يلتزم المق اول ب إعادة جميع البكر الخش       بي ) الدر -18

إعادتها للشركة وفي حالة عدم إعادتها يلرم المقاول بقيمة مالية تعادل القيمة التي يتم فيها بيع مثل هذه البكرات 
زوائد من اشس   الك والكوابل والمواد اشخرى  أيوالتي يتم تحديدها من قبل الش   ركة كما يلتزم المقاول بإعادة 

أو االحتفاظ بها أو  ما كانت كمياتها وأطوالها باعتبار أن هذه المواد ملك للش     ركة وال يجوز التص     رف بهامه
 بيعها لللير وتعتبر بمثابة االمانة لدى المقاول / المتعهد لحين ارجاعها للشركة.

م  ل وج  ه وحس       ب يلتزم المق  اول توفير ك  اف  ة اآللي ات والمع  دات واشدوات الالزم  ة لتنفي  ذ العم ل على أك -19
المواص  فات العالمية الموض  وعة لمثل هذه اشعمال وعلى حس  ابه الخاص ويش  مل ذلك توفير الروافع المناس  بة 
لرفع بكرات اشس    الك والكوابل وكذلك الش    احنات لتحميل ونقل البكرات واشعمدة إلى المواقع ووالت س    حب 

العدد واشدوات المناس      بة النجاز العمل حس      ب اشس      الك والكوابل والبكرات اشفقية والعامودية وغيرها من 
 المواصفات الفنية والممارسات الهندسية والشروط المعتمدة.

 
على المقاول تقديم مخطط للش    بكة المنفذة عند الطلب منه ذلك وعليه اخذ ذلك بعين االعتبار عند تس    عير  -25

 بنود العطاء .
 

المعد من قبل الش  ركة بحيث يتض  من اس  م المعاملة وعدد  على المقاول تقديم تقرير ش  هري وفقا" للنموذج -21
اشعم دة المنف ذة والمش       دات وغيرها ورقم أمر العمل والقيمة المالية اإلجمالية لألعمال المنفذة لجميع المناطق 

 .ومشاريع الريف
  

للمتعهد ان يعمل خارج الدوام الرسمي والعطل الرسمية فان المقاول يتحمل  المهندو المش رفاذا ص را  -22
 البدل المالي ) العمل االضافي( لجميع افراد الجهاز االشرافي وحسب ما يتم احتسابه في شركة كهرباء اربد.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

 
 رابعا" نماذج العروض والكفاالت

 
 ( عرض العطاء1نموذج رقم )   -أ
 

 ( كفالة الدخول بالعطاء2رقم)نموذج  -ب
 

 ( كفالة حسن التنفيذ3نموذج رقم ) -ج
 

 ( كفالة الصيانة 4نموذج رقم ) -د
 وختمها.وتعتبر هذه النماذج جزءا" من وثا ق العطاء وعل  المقاول تعب تها وتوقيعها 
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 العطاء ( عرض 1نموذج رقم )  -أ 
 

 .العطاءيشكل هذا النموذج وملحقه جزءا" من وثا ق   مالحظــة:
 

 اربد.السيد / مدير عام شركة كهرباء محايظة 
 

بعد أن قمنا بزيارة موقل العمل ودراستتتة دقيقة للمخططات والشتتتروط والمواصتتتفات وجداول الكميات وجميل 
كميات  العطاءوجميل الظروف الخاصتتتتتتتة بننشتتتتتتتاء األعمال المذكورة ي  جداول  عطتاءالالوثتا ق وتعليمتات 

 والنقصان.تقديرية لغرض مقارنة العروض والشركة غير ملزمة بها وهذه الكميات قابلـة للزيادة 
 كما تفهمنا سا ر الظروف المحلية والرسوم والعمال وغيرها من األمور الت  لها عالقة بالعمل

 -أدناه:ن يأننا نحن الموقعي
 نعرض بان نقوم بننشاء كامل هذه األعمال المطلوبة وإتمامها وصيانتها ويقا" لشـروط - 1

 لغ وقدره )              (بالمذكورة ي  جداول الكميات بم روباألسعا العطاءومواصفات      
يقط .................................................................. دينار أردن  أو أي مبلغ آخر يصتتبح مستحقا      

 .العطاءلنا بموجب شروط هذا 
 

كتاب من تاريل  "ايام عشتتتتتترة(  12)يترة نتعهد ي  حال قبول عرضتتتتتتنا هذا أن نباشتتتتتتر العمل خالل  - 2
 .المباشرة بالعمل

نتعهد ي  حالة قبول عرضتتنا أن نقدم الكفالة المطلوبة لحستتن التنفيذ من مصتترف أو مؤستتستته مالية مقبولة  - 3
 أعاله ويقا" لنموذج الكفالة المريق . رالمذكو العطاءمن قيمة  % 12لديكم وذلك بمبلغ يعادل 

 

العرض   ويبق العطتتاءمن التتتاريل المحتتدد لفتح  اابتتتداء (,يوم  122نوايق عل  أن نلتزم بهتتذا العرض لمتتدة ) - 4
                   المدة.لنا طيلة هذه  ملزما

 

 عرضنا هذا مل قرار اإلحالة يشّكل عقدا" ملّزما" بيننا وبينكم. - 5
 

ركة غير ملزمة أقل األستتتتعار أو قبول أي عرض وأن الشتتتت  عل العطاءنعلم بأن الشتتتتركة غير ملزمة بنحالة  - 6
 .أسباب ذلك إلبداء 

 
 

 …………………………من شهر……………………….. حــرر ي  هذا اليوم  
 ونيابة اســـــم المناقص ...................ومفوضا" رسميا" لتوقيل هذا العرض باسم 

 عن المناقص باعتباره ..............................
 .............................………..عنوان المناقص 

 ....................................………..اسم الشاهد  
 ............................………………..الشاهد.توقيل 
 .......................................................العمل.مكان 

 .............................................................عنوانه.
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 .العطاء( عـرض  1ملّحق نموذج رقم ) 

 
 المطلوب االلتزام به                                    الرقم       المــوضـوع               

-------------------------------------------------- 
 من السعر اإلجمالي للعطاء % 5                                         الدخول بالعطاءكفالة         7

-------------------------------------------------- 
   من السعر اإلجمالي للعطاء % 15   كفالة حسن التنفيذ                                                 8

-------------------------------------------------- 
 أيام 15بالعمل من قبل                        للمباشرةالفترة المحددة إلصدار أمر  9

                          تقديم كفالة حسن التنفيذ وقبول اإلحالة.د نعالشركة         
 

  غرامات التأخير --12
 

 قيمة غرامات التأخير -أ
التاريل المقرر لتسليم أمر دنانير عن كل عامود وتوابعه ولكل يوم تأخير عن خمسة ( 5يغرم المقاول مبلغ )

 العمل لألعمال المسلمة للمقاول.
 سقف الغرامات -ب

من قيمة  %15 عن  يتم تغريم المقتاول عل  مجمتل األعمتال المنجزة بحيتث ال تتجتاوز قيمتة هتذه الغرامتات
 العقد المبرم مل المقاول.

 
------------------------------------------------- 

 ( عرأ العطاء 1ملحق نموذج رقم ) 
 3 إليها" امض   اف العطاءالمحالة بموجب  اشعمال عولجمي العطاء( ش  هر من تاريخ انتهاء 12)ة مدة الص  يان     -11

  التمديد.شهور في حاالت 
-------------------------------------------------- 

 
الشبكات الهوائية عناص ر تنفيذ  أنواع عولجمي العطاءبموجب  ( من قيمة اشعمال المنجزة%5) ةكفالة الص يان   -12

  التمديد.الناجمة عن  القيمة إليهامضافا" جهد منخفأ المنفذة من قبل المقاول 
 
وال تعاد القيمة المالية لهذه  ( من قيمة الدفعة المس    تحقة % 15نس    بة المحتجزات من الدفعات المس    تحقة  )      -13

 للعطاء شريطة تقديم كفالة الصيانة. النسبة للمناقص إال بعد انتهاء المدة المقررة
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 ( كفالة الدخول بالعطاء 2نموذج رقم )  -ب 
TENDER GUARANTEE 

 
 إلى السادة : ................................................................

 ...................................المقاول.يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا يكفل 
..…......................................................................... 

 ......................................................دينار أردنيبمبلغ.
 23/2020قم ر العطاءوذلك مقابل كفالة 
 ............................………............................الخاص بمشروع 

 
وفقا" للش       روط المتعلقة بذلك والتي دخل المناقص       ة  رالمذكو طاءللعلت أمين قي امه بالتزاماته كمناقص متقدم 

 المذكورة على أساسها .
 

 .أحد المناقصين اإلحالة على( يوما" من تاريخ صدورها أو لحين 125وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول لمدة )
وإنن ا نتعه د بان ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله عند أول طلب منكم بص       رف النظر عن أي اعتراأ من قبل 

 المناقص .
 

 
 ........…...............توقيع الكفيل / مصرف                               

                               
 ……....................المفوأ بالتوقيـــع                    

                          
 2020 التاريخ       /       /                                                                         
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 ( كفالة حسن التنفيذ 3رقم ) موذج ن -ج 
UARANTEEGPERFORMANCE  

 
 إلى السادة ................................................................

 ...............................................مصرفنا.يسرنا أعالمكم بأن 
 ............................................المقاول. مالية،قد كفل بكفالة 

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

 .....................…………….المتعلق بمشروع  23/2020 مرق العطاءبخصوص 
 هأعال العطاءبمبلغ ) .....................................................( دين ارا" أردني . وذلك لض       مان تنفيذ 

وإننا نتعهد بان ندفع لكم بمجرد ورود أول طلب خطي  العطاءالمحال عليه حس   ب الش   روط الواردة في وثائق 
منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو ش رط مع ذكـ       ر اشسباب الداعية لهذا الطلب 

بص  رف النظر عن أي اعتراأ أو مفاوض  ة من جانب المقاول على إجراء الدفع وتبقى  كوذل العطاءبموجب 
خ بتاري دالمحد العطاءمفعول من تاريخ ص   دورها ولحين تس  لم اشش   لال المنجزة بموجب هذه الكفالة س  ارية ال

 شهر ..................... من عام ........... ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" على طلب صاحب العمل.
 

 المصرف ................. توقيع الكفيل /                                                                 
 

 المفوأ بالتوقيع   .....................                                                          
                                    

 2020التاريــــخ      /       /                                                                  
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 (  كفالة الصيانة 4نموذج رقم )  -د  
UARANTEE MAINTENANCE G   

 
 إلى السادة ................................................................

 يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ................................................
 المقاول ............................................قد كفل بكفالة مالية ، 

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

 ......................……………....................المتعلق بمشروع   23/2020 مرق العطاءبخصوص 
بمبلغ ) .....................................................( دين ارا" أردني وذلك ض       مانا اللتزام المقاول بتنفيذ 
جميع التزاماته فيما يخص أعمال الصيانة واإلصالحات وإننا نتعهد بان ندفع لكم بمجرد ورود أول طلب خطي 

أي تحفظ أو شرط مع ذكـ  ـ  ر اشسباب الداعية لهذا الطلب منكـ  م المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون 
بصرف النظر عن أي اعتراأ أو مفاوضة من جانب المقاول على إجراء الدفع  وتبقى  كوذل العطاءبموجب 

لمقاول ا موقيا العطاءهذه الكفالة س  ارية المفعول من تاريخ ص  دورها ولحين التس  ليم النهائي لألش  لال بموجب 
 بكمال النواقص واإلصالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل .

 
 توقيع الكفيل / المصرف .................                                                        
                                      

 المفوأ بالتوقيع   .....................                                                        
 

 .2020/ التاريــــخ      /                                                                
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 الجزء الثان 

 
 

 المواصفات والشروط الفنية والقياسية -1
 األضرار والقانون واجب التطبيقالمسؤولية القانونية عن  -2
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 والقياسية المواصفات والشروط الفنية 
 

 وباإلضاية لاللتزام بكود الشبكة / المواصفات القياسية , بما هو مدرج أدناه  معل  المقاول االلتزا -
وااللتزام بكاية التعديالت و المستجدات الت  تطرأ  مل نسخة العطاء ةالمريق الفنية تعليمات العمل

من قبل شركة كهرباء محايظة اربد  المعتمدة الفنية  و تعليمات العمل عل  المواصفات القياسية
 والت  ستشمل كاية طرق التنفيذ المعتمدة للشبكة الكهربا ية  بكاية مستوياتها. 

 
 . والتركيب مواصفات الحفر وتقديم المواد وإعادة األوضاع -" أوال
 

 حفر جور أعمدة الضغط المنخفض.-1
ويشمل العمل قيام المتعهد بحفر جوره ألعمدة الضغط المنخفض باألرض مهما كانت طبيعة األرض ومهما 

االنتهاء من عملية كتان باطنها مل إزالة نات  الحفر وأية زوا د أو أنقاض تنت  بستتتتتتتبب عملية الحفر يور 
 الحفر ويكون حفر الجور باألبعاد التالية .

 متر. 9لعامود طول سم  121سم وعمق  61سم وعرض  111جوره بطول  حفر -أ
 .متر 11لعامود طول سم  151سم وعمق  01وعرض  سم 111حفر جوره بطول  -ب
شمل العمل قيام ويسم   151سم  عمق 01سم  عرض 111بطول حفر جور المشدات ) الستيات ( -ج

مهمتا كتانتت طبيعتة األرض ومهمتا كتان بتاطنهتا وطم الجور من نات  الحفر بعد تركيب  بتالحفر المتعهتد
 قاعدة المشد وبرغ  المشد مل إزالة أية زوا د أو مخلفات أو أنقاض بعد الطم .

 سم   111سم وعمق  61سم وعرض  61دعمه بطول  جورهحفر  -د
بواسطة النقر ويشمل العمل قيام المتعهد بثقب األراض  الصخرية يقط لحفر للمشدات ي  الصخر ا -هـتت

 . سم  151( ملم كحد أدن  وبعمق  41باستخدام ريشة قطرها ) 

 
 .الموادتقديم  -2

ويشتتتتتتمل قيام المتعهد بتقديم الدبش والرمل المخلوط من اجل عمل صتتتتتتبه إستتتتتتمنتية حول األعمدة المراد 
عل  أن يكون الدبش من الحجر القاستتتت  والخال  من الصتتتتوان والحثان  تركيبها ي  الجور الت  تم حفرها

( كغم وتقديم الرمل المخلوط من النوع القاس  الخال  من التراب وأية مواد عضوية 11وال يتجاوز وزنه )
 -وأية أمالح وبالكميات التالية:

 

 .( متر9لعامود ) سم 121سم وعمق  61سم وعرض  111لصب جوره طول  -أ
 .   2عدد+ شوال اسمنت  ( تنكه رمل مخلوطة16دبش + ) 3(م 1,5يلزم )   

 

  ( متر 11-11لعامود )سم 151سم وعمق  01سم وعرض 111لصب جوره طول -ب
 .2.5 عدد+ شوال اسمنت ( تنكه رمل مخلوطة  24دبش + )  3م (1.6يلزم )   
 

  دعمهسم لعامود 111×61×61طول  جورهلصب  -جـ
 .شوال اسمنت( 1)+  تنكه رمل مخلوطة (0)دبش+ 3م (1.5)      

 

 يةاألسمنتطبقة من الصبة  –والدبش عل  شكل طبقات  اإلستمنتيةبالصتبة  األعمدةيتم طم الجور حول  –د 
  .األسمنتيةالمسايات مابين الدبش كامالً بالصبة  إغالقوطبقة من الدبش عل  ان يتم 

 

 الملحية.ذات التربة  أوللمناطق الصحراوية  لألمالحيكون االسمنت من النوع المقاوم  -هـ
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 األوضاع.إعادة  -3
 

ويشمل العمل قيام المتعهد بنعادة الوضل لموقل الحفر مهما كان نوع الحفر سواء لتركيب األعمدة أو لجور 
ة االستتمنتيه وحستتب طبيع الصتتبةالمشتتدات إل  ما كان عليه قبل إجراء عملية الحفر بالتزييت أو التبليط أو 

دون أي مقتابتل متادي من الشتتتتتتتركتة وعل  المقاول أن يأخذ ذلك بعين المنطقتة والموقل التذي تم ييته الحفر 
االعتبار عند وضتل أسعار الحفر وتأمين المواد عل  ان يتم اعادة االوضاع خالل ثالثة ايام من تاريل تسليم 
امر العمتل للمهنتدس المشتتتتتتترف وي  حتالة عدم التزام المقاول بنعادة االوضتتتتتتتاع بالمدة المحددة يتم تغريم 

خمستة دنانير عن كل عامود بأمر العمل وعن كل يوم تأخير بنعادة الوضل وهذه الغرامة ال  5ل مبلغ المقاو
  تعف  المقاول من اعادة االوضاع ال  ما كانت عليه قبل حفر او تركيب اي عامود أو مشد . 

  
 ل وعليه تامين جميليقوم المتعهد بالمباشترة بأعمال الحفر المطلوبة منه بعد تسلمه أمر المباشرة بالعم -4

عند قيامه بأعمال حفر جور أعمدة الضتتغط المنخفض ومشتتتداتها وذلك   والمروريةوستتا ل الستتالمة العامة 
، وبتحميل المقاول /  والتنفيذ لمنل إلحاق أية أضترار سواء باإلنسان أو الحيوان أو امليات خالل مدة الحفر

 دم التقيد بذلك.المتعهد كاية األضرار الت  تلحق بالغير نتيجة ع
 
عل  المتعهتد توخ  التدقتة والحتذر أثنتاء القيتام بالحفر ي  باطن األرض وي  جميل مواقل الحفر خويا"  -5

من إتالف مواستتير المياه والمجاري وكوابل الكهرباء واالتصتتاالت وأية خدمات مديونة داخل األرض وعليه 
بذلك  المهندس المشرفنة داخل األرض وإبالغ التوقف عن العمل يورا" ي  حالة مصادية أية خدمات مديو

 وي  حالة إلحاق أي ضرر بهذه الخدمات يتحمل المقاول كاية تكاليف األضرار .
التنفيذ  وي  حال الشركةالت  يتم تسليمها له من قبل مساح  األماكنيلتزم المقاول بالحفر والتركيب ي   – 6

التنفيذ  أعادة أوستتتتتتتواء بالخلل  األخطاءعل  هذه  مترتبتةاليتحمتل المقتاول التكتاليف  األمتاكني  غير هتذه 
 بالمواقل الصحيحة .

 
 عمدةاألبنفس اليوم الذي يتم ييه تركيب  األعمدةعل   األسالك أوال يجوز للمقاول شد الكوابل المجدولة  -7

عل   األستتمنتيةلحين تماستتك الصتتبة  األقل( ستتاعة عل  24وعمل الصتتبة الالزمة لها وعلية االنتظار لمدة )
 األعمدة مراعيا" بذلك الظروف الجوية.

 
 إل  أعادتهعل  المقاول القيام بطم جور المشتتدات بعد وضتتل قاعدة المشتتد االستتمنتية ودك الطمم المراد  -0

( ستتتتتتم 31الجورة بصتتتتتتورة جيدة جداً بحيث يكون الدك عل  طبقات ال تزيد الطبقة الواحدة من الطمم عن )
                                         .                                                                                                                             الطبيعية األرض حت   سطح الجورة مل

 المناستتتب ام البكرمباشتتترة ويجب استتتتخد األرضعل   ةستتتحب الكوابل الهوا ية المجدول أوال يجوز مد  -9
وكما هو مبين من ينوب عنهم  أو األشتترافوحستتب التعليمات الت  تصتتدر من الالزم لستتحب ومد الكوابل و

 (13،12،11،11بالرسم رقم )
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 " وصف للمواد المستخدمة ي  شبكات الضغط المنخفض : ثانيا
 

        
(متر 11،11،9الحديدية لشتتتبكات الضتتتغط المنخفض بأطوال كلية ) األعمدةتستتتعمل  الحديدية: األعمدة -1

  األعمدة.وتفاصيل هذه  أبعاد( 1ويوضح الرسم )
 
خط  إضايةخاصة يقط من اجل  ألغراض(  2م51و  2م111) ألمنيوم أسالكتستخدم الشركة  األسالك: -2

  .( خطوط يقط5لتعزيز شبكة قا مة وتعديل الشبكة لتصبح ) أكثر أو
 
 الكوابل المجدولة : تستخدم الشركة الكوابل الهوا ية المجدولة بمقاسات مختلفة  -3

 إنارةياز + نتر+ 3للشبـــكات الر يسية 
 51+71+121×3كابل مجدول 
 35+71+71×3كابل مجدول 

 25+35+51×3ول دكابل مج
 ياز + علبة التوزيــل 3لمشتركــين

 25+35×3كابل مجدول 
 25+25×3كابل مجدول 

 لمشتركيـــن يــــاز واحـــد
 16+16×1كابل 

                       
 
البداية والنهاية والزاوية بواستتتطة مشتتتدات تتكون من قضتتتيب  أعمدةيتم تثبيت  (:stays)المشتتتدات  -4

حستتب مواصتتفات الشتتركة وكما هو مبين  أستتمنتيةوغيرها وبالطة  أستتاورالمعدنية من  ولوازمه إستتت 
 (2بالرسم )

 
ية الحديد األعمدةخطايات التعليق والشتتتتتتتد ومرابط التعليق والشتتتتتتتد : يتم تثبيت الكوابل المجدولة عل   -5

بواستتطة خطايات الشتتد ومرابط النهاية للشتتد وخطايات التعليق ومرابط التعليق ويتم تثبيت هذه الكوابل 
 (9،0،7،6،5،4،3)بالستيكية كما هو مبين بالرسومات من  احزمهمل مرابط التعليق والشد بواسطة 

 
داخلية الطريين لربط الكوابل مل بعضتتتها  أستتتنانالمرابط الكهربا ية : يتم استتتتخدام مرابط معزولة ذات  -6

داخلية من طرف لربطة عل  الكابل والطرف امخر مسطح  أسنانالبعض كهربا ياً ومرابط معزولة ذات 
 واألستتتالكابط مناستتتباً لمقاس الكوابل لربطه عل  الشتتتبكة الهوا ية المعراة بحيث يكون مقاس هذه المر

   .( يبين شكل هذه المرابط22وحسب المواصفات والتعليمات الت  يصدرها الجهاز المشرف والرسم )
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 . العمل واستالمها" : إجراءات تسليم مواقل ثالثا
 

المشدات من خالل مساح الشركة وعل  المتعهد تزويد  و بتحديد الجور لألعمدةالمهندس المشرف يقوم  -1
لديه الخبرة الكايية لمرايقة مساح الشركة الستالم مواقل األعمدة والمشدات  أكثر أو يرقة المساحة بمندوب

 العمل.ي  موقل 
 

بتسليم المواقل الت  تم تحديدها مسبقا" إل  المتعهد أو من ينوب  ينيبه من أوالمهندس المشترف يقوم  -2 
عنه بموجب أمر عمل يحدد ييه استم موقل العمل وعنوانه وعدد األعمدة ومقاساتها وعدد المشدات وتاريل 

 .أمر المباشرة بالعمل 
 
قد استتتتتتتتلمها للمرة  ي  حتال طلتب المقتاول تعليم اي نوع من انواع الحفريات للمرة الثانية بعد ان يكون -3

وال يحق له االعتراض  ( خمسون دينار اجور ورش المساحة51االول  يتم محاسبة المقاول بتغريمة مبلغ )
 عل  ذلك.

 
عمل بما الوالمتعهد أو مندوبه ومساح الشركة ويعرف أمر المهندس المشترف عمل من اليتم اعتماد أمر  -4

 -يل  :
 

 مشتتتتداتوتوابعها من الضتتتتغط المنخفض بأنه مجموعة األعمدة  بكاتلتنفيذ شتتتتيعرف أمر العمل الواحد  -أ
 واحدة.والت  يطلب من المتعهد إنجازها ديعة  وغيرها

 

 يعتبر أمر العمل وحده متكاملة من حيث االستالم والتسليم وغرامات التأخير.-ب
 

الت  يطلب من المتعهد تنفيذها  لتنفيذ الشتتتتتتبكات جهد منخفضيشتتتتتتمل أمر العمل عل  مجموعة األعمال -ج
 الشركة.سواء كانت ي  موقل واحد أو عدة مواقل ضمن مناطق امتياز 

 

 العمل.المطلوب إنجازه بموجب أمر العمل يحدد -د
 

 كالتال :يتم احتساب المدة الالزمة إلنهاء أمر العمل  -هـ
 

 ا المسلمة بموجب أمر العملعدد األعمدة وتوابعه                                           
 ----------------------------------عدد أيام تنفيذ أمر العمل =       
 حسب البندا" ـدة وتوابعها والملتزم بها يوميـــعدد األعم                                     

 الشروط الخاصةمن ( 12) مـــرق                                                   
 
 .عمل ديعة واحدة من موقلألكثر  تنفيذ شبكاتإعطاء أوامر عمل  للمهندس المشرفيحق  - و
 
يتم إصتتتتتتتدار أوامر العمتل لكتل منطقة من المناطق الوارد تعريفها بالعطاء من المنطقة نفستتتتتتتها وويقا"  -ز

 وال يوجد أعاله الفقرة ) هـتتتتتتت (بمبين ويتم تحديد عدد أيام تنفيذ أمر العمل حسب ما هو  بها لتسلسل خاص
أوامر  بنصتتتتتدارالوحيدة المخولة  أنهامشتتتتتاريل الريف نها يا" حيث  وإدارةارتباط ما بين هذه المناطق  أي

 ولمشاريل الريف ضمن منطقة امتياز الشركة ولجميل المناطق. اإلدارةعمل ويق تسلسل خاص بهذه 
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وبة منه بعد تسلمه أمر المباشرة بالعمل وعليه تامين يقوم المتعهد بالمباشرة بأعمال الحفر المطل -4
 الجهد المنخفضله عند قيامه بأعمال حفر جور أعمدة  والمروريةجميل وستتتتتتتا ل الستتتتتتتالمة العامة 

وعل  ومشتداتها وذلك لمنل إلحاق أية أضترار سواء باإلنسان أو الحيوان أو امليات خالل مدة الحفر 
ية عل  مستتتتتتتار الخط قبل أجراء عملية الحفر تالييا" إلحداث أية المقاول العمل عل  حفر جور تجريب

المهندس بالغ إأضتتتتتتترار بتالتمتديتدات للغير داختل بطن األرض وي  حتالتة مواجهتة أيتة عوا ق عليته 
 .عنها يورا" لتم حلها أو تعديل المسار أو أية حلول أخرىالمشرف 

 

 المشرف خطيا"المهندس بنعالم بعد االنتهاء من عملية حفر الجور وتامين موادها يقوم المقاول  -5
إرستتتال مندوب عنه الستتتتالم الحفريات والمواد وإعطاء أمر بالمباشتتترة  للمهندس المشتتترفليتستتتن  
 بالعمل.

 

مواقل الحفر عل  المتعهتد توخ  التدقتة والحتذر أثنتاء القيتام بتالحفر ي  باطن األرض وي  جميل  -6
" من إتالف مواستتتير المياه والمجاري وكوابل الكهرباء واالتصتتتاالت وأية خدمات مديونة داخل ياخو

األرض وعليته التوقف عن العمل يورا" ي  حالة مصتتتتتتتادية أية خدمات مديونة داخل األرض وإبالغ 
ة تكاليف مل المقاول كايبتذلتك وي  حتالتة إلحاق أي ضتتتتتتترر بهذه الخدمات يتحالمهنتدس المشتتتتتتترف 

 الت  تلحق بأي جهة مهما كانت وبما ي  ذلك األضرار الت  تلحق بالشركة.األضرار 
 
تتحمل الشتتتركة كلفة أي حفريات لألعمدة والمشتتتدات أو كلفة تامين المواد وإعادة األوضتتتاع ي   -7

ور الحاالت الت  تقوم الشتتتتتتركة بنلغاء الحفر ألي ستتتتتتبب من األستتتتتتباب وعل  المتعهد القيام بطم الج
 .وإعادة األوضاع الت  كانت عليها قبل الحفر وحسب المواصفات المبينة 

يلتزم المقاول بالترتيبات الالزمة ألعمال الصتتتتتتتب عل  األعمدة وحستتتتتتتب ما يتم االتفاق عليه مل  -0
ليتم إرستتتتال مندوب لإلشتتتتراف عل  أعمال الصتتتتب حول األعمدة وي  حالة قيام المهندس المشتتتترف 
ب دون وجود مندوب يتحمل كاية المسؤولية الت  قد تترتب عل  أعادة خلل هذه المقاول بأعمال الصت

، وال يحق له المطالبة أو من ينوبهالمهندس المشتتترف األعمدة والصتتتبات وإعادة صتتتبها لعدم وجود 
 بالكلف اإلضايية الناتجة عن ذلك.

 
اعتماد األعمدة وتنفيذ الرسومات الواردة بالعطاء غير ملزمة للشركة وه  رسوم توضيحية ويتم  -9

الشتبكات الهوا ية جهد منخفض حستب التصتميم الصتادر عن الشركة وال يحق للمقاول االعتراض أو 
 التعديل.

 
أن المقاول قد قام بتعديل مواقل األعمدة والمشتدات أو مستار شتبكة الجهد  للمهندس المشترفأذا تبين  -11

المنخفض والت  تم تستتتليمها له مستتتبقا" ألي ستتتبب من األستتتباب دون اخذ الموايقة الخطية من الجهة الت  
قامت بتستتليم مواقل األعمدة والمشتتدات ومستتار الشتتبكة ييتحمل المقاول كلفة الحفريات وكلفة خلل األعمدة 

المشتتتتتتتدات وكلفة جميل المواد الجديدة المراد تركيبها باعتبار أن المواد الت  تم تنفيذها بصتتتتتتتورة خاط ة و
أصبحت غير صالحة باإلضاية إل  تحميل المقاول بدل العطل والضرر الذي لحق بالشركة وال يجوز ي  هذه 

 الحالة تمديد المدة الالزمة لتنفيذ الشبكة.
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 السالمه العامه :بات لمتط -رابعا :

 
وضتتتل حواجز عرضتتتيه ي  بداية منطقة العمل لتحديد عرضتتتها وحجزها بحواجز او اقماع تحذيريه  .1

الشتتتتتتتريط التحذيري لتحديد منطقة العمل  المركبات، واستتتتتتتتخداملحجز منطقة العمل لمنل وصتتتتتتتول 
 . او االقتراب من العاملين ولمنل وصولهم ألسفل منطقة العمل لألشخاص بالنسبة

ي  حال العمل عل  جزء من الطريق مل استتتمرار مرور المركبات يجب استتتخدام شتتواخص تشتتمل  .2
واي اشارات مروريه  السرعةاشارات داله لتخفيف و بأن الطريق ضيق  لإلشعار التوجيهيةاالسهم 

ة تدل عل  وجود منطقبداية الاالخذ بعين االعتبار تثبيت اشاره ي   العمل، ملاخرى تلزم ي  منطقة 
 عمل.

مل الفلشتتترات لترشتتتد الستتتا قين عن بعد  الالزمة التحذيريةي  حال العمل ليال استتتتخدام االشتتتارات  .3
 عمل.بوجود منطقة 

تخزينها بعيدا عن الطريق العام ي  العمل ي  الموقل يجب  المستتتتخدمةي  حال ابقاء ومبيت المواد  .4
 حولها.ضل اشارات تحذيريه وحواجز مناسبه وو
 ركةبالشتت المعنيةالحيه يجب التنستتيق المستتبق مل الجهات  الكهربا يةالشتتبكات ي  حال العمل قرب  .5

 الدارةاو انفجتار القصتتتتتتتر او انفجتار  الكهربتا يتة كتالصتتتتتتتدمتةإلجراء الالزم تجنبتا لوقوع الحوادث 
 الكهربا ية.

 بالمتوسط، يجي  حال العمل عل  شتبكات قا مة ووجود يصتل للتيار الكهربا   عل  شتبكة الضغط  .6
الشبكة حية  العمل، واعتبارالتنسيق مل المخول المقدم ي  الموقل او المهندس المسؤول عن موقل 

 المعتمدة.ضمن إجراءات السالمة يتم اثبات عكس ذلك  لمما 
او اي مهنتته اخرى االلتزام  كتتاإلشتتتتتتترافيجتتب عل  العتتاملين وجميل المتواجتتدين ي  منطقتتة العمتتل  .7

 اربد.للعمل والمعتمدة لدى شركة كهرباء محايظة  الالزمة الشخصية الوقايةبمعدات 
 يجب عل  المقاول تويير العدد واألدوات الالزمة والمناسبة للعمل والت  تحايظ عل  سالمة العامل. .0
 العمل.صندوق اسعايات اوليه ووسيلة اتصال ي  منطقة  ريجب تويي .9
يتحمل والواردة بالبنود أعاله وقواعد الستتتالمة العامة  المتعهد بتعليماتم اعدم التزي  حال  .11

الت  قتتد تلحق بعمتتالتته أو بتتأموال الغير وأرواحهم كونتته أختتل واألضتتتتتتترار المتعهتتد كتتايتتة النتتتا   
بالمستتتتؤولية ويعتبر مقصتتتترا" بأداء واجبه وان شتتتتركة كهرباء محايظة اربد تعتبر مبرأة من كاية 

 .العامةعليمات السالمة نتا   أخطاء المتعهد وعماله أو تقصيرهم أو إهمالهم بقواعد وت
من الجهات المعنية ي   العتمادهاالعطاء  بموضوعبالعمل  الخاصةعل  المقاول تقديم خطة السالمة  .11

 والجهة الفن ، التدقيق دا رة) الشركةعرض الخطة للجهات المعنية من  األصول، ملالشركة حسب 
المشريين القا مين عل  األعمال بحضتور  (العطاء مضتمون باألعمال الخاصتة الشتركة من شتريةالم

 .  همن الكادر الخاص ب
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 المسؤولية القانونية عن األضرار و القانون واجب التطبيق:
 

 أوال" : المسؤولية القانونية عن األضرار :
يتحمل المقاول / المتعهد كامل المستتؤولية القانونية عن كاية األضتترار ) المباشتترة وغير المباشتترة  .1

)التسبب( ( الت  تلحق بالشركة نتيجة اإلخالل بأحد بنود هذا العطاء أو بسبب تنفيذ االعمال )أعمال 
 العطاء(.

يتحمل المقاول/ المتعهد كامل المستتتتؤولية القانونية عن كاية األضتتتترار )المباشتتتترة وغير مباشتتتترة  .2
 أو بسببها. )التسبب(( الت  تلحق بالغير مهما كانت صفته نتيجة تنفيذه ألعمال العطاء

 
 ثانيا" : التحكيم والقانون واجب التطبيق:

 
ي  حال نشتتتتتوء أي نزاع أو خالف بين المقاول/المتعهد والشتتتتتتركة حول تطبيق أو تنفيذ هذا العطاء أو أحد 

ل  ابنوده أو بستتبب التطبيق أو التنفيذ يستتيتم أوال" حل النزاع بشتتكل ودي بين األطراف وإال ستتيتم اللجوء 
 القانون التحكيم األردن  ساري المفعول وتكون مدينة اربد مكانا" للتحكيم. التحكيم وحسب
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 لجزء الثالث ا
 

 المحاسبه عليها. والفواتير  -" :أوال
 

 الجداول -ثانيا":
 
 الممكن تنفيذها يوميا" لألعمدة األدن جدول الحد  -أ
 
 جدول المخالفات . -ب
 

 جدول الجهاز الفن  وخبراته السابقة.  -ج
 

 والمعدات والعدد.  املياتجدول  -د
 

 شمولية العطاء  -ثالثا" : 
 

  واألسعارجداول الكميات  -: رابعا"
 

 الرسومات -: خامسا"
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 /الفواتير والمحاسبة عليها  أوال
 

االسعار والت  تم احالة العطاء بناء تتم المحاستبة عل  استاس االسعار االيرادية الواردة بجداول  -1
 عليها.

 
حسب األصول واالستالم النها    ال يحاسب المتعهد عل  أي مشروع جز يا إال بعد إنها ه للعمل  -2

تديل المطالبة  اعتماد التدقيق الفن  و إل باإلضتتتتتاية  أو من ينوب عنهالمهندس المشتتتتترف من قبل 
قيل الستتتتلطات المحلية والدوا ر الرستتتتمية والت  تم الحفر وتو مره واحدة وذلك بعد إعادة األوضتتتتاع

 .المهندس المشرفبممتلكاتها ان طلب ذلك من 
 

 العطاءيعتمد تصتتتتتتتميم الفواتير ومحتوياتها وأية نماذج أخرى من قبل إدارة الشتتتتتتتركة بعد إحالة  -3
 المقاول االلتزام بها .  وعل
 
منه بعد إنجاز أمر العمل أو ) أوامر العمل ( وصتتتدور لفواتير المقدمة عل  ايتم محاستتتبة المتعهد  -4

شتتتتهادات االستتتتتالم من قبل الجهات المختصتتتتة بالشتتتتركة ) الجهة الت  أصتتتتدرت أمر العمل والتدقيق 
 .الفن (

 
 ويريق بها شهادات االستالم الفواتير عل  ثالثة نستل من قبل المقاول مرة كل نهاية أسبوع تنظم -5

 المختصالمهندس المشتتتترف فواتير عن األعمال المنجزة مصتتتتدقة من قبل هذه ال وتكون ألمر العمل
 .من ينيبه أو وموايقة المدير العام المعن ومدير الدا رة والمساعد 

 
المطالبات كحجوزات وتبق  هذه النسبة لحين نهاية العمل بالعطاء ( من قيمة  %11) مبلغ يحسم -6

( من تعليمات 12الشتتتتتتركة وخصتتتتتتوصتتتتتتا" ما ورد بالبند رقم )لتأمين تنفيذ المقاول اللتزاماته تجاه 
 الدخول بالعطاء والمتعلق بتمديد مدة العطاء.
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 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة
 ( 23/2121) م ــــعطاء رق

 جدول مخالفـــــات - أثانيا":
 

رقم البنـد 
 المخالـف

 المخـــــــــالفـــــــه

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 …………..توقيل المناقص 
                

               ………….الخاتم الرسم                 
                

 2020/ التاريل   /                   
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 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة
 (23/2020)م ـــــعطاء رق

 

 لدى المتعهد والخبرات السابقةكشف بأعداد العاملين  - بثانيا": 
 

عل  المتعهد استكمال تعب ة هذا الجدول للعاملين مل خبراتهم السابقة وتكون محتويات الجدول ملزمة للمتعهد 
 المشروع.طيلة يترة 

 

 مالحظات العدد الوصف الرقم

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 
9 

 أعداد العاملين
 مهندس
 مساح
 مراقب
 ين 

 محاسب
 إداري
 سا ق
 عمال

 مهن أخرى
 

  

 

  السابقة:الخبرات---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 

 
  المتعهد.تريق شهادة حسن تنفيذ من صاحب آخر مشروع تم إنجازه من قبل 
 

 …………….توقيل المتعهد 
 

 …………..الخاتم الرسم  
 

  2020التاريل   /    /
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 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة
 (23/2020 )م ــــعطاء رق

 

 كشف بآليات والمعدات والعدد الت  يملكها المتعهد - جثانيا": 
 

علتتت  المتعهتتتد استتتتكمال تعب تتتة هتتتذا الجتتتدول وبيتتتان جميتتتل امليتتتات والمعتتتدات والعتتتدد التتتت  
علتتت  جميتتتتل  يتتت  الكشتتتفصتتتور عتتتتن تتتترخيص امليتتتات وللشتتتركة الحتتتتق  وإريتتتاقيملكهتتتا 

امليتتتتات والمعتتتتدات والعتتتتدد والتتتتترخيص األصتتتتل  وتكتتتتون محتويتتتتات هتتتتذا الجتتتتدول ملزمتتتتة 
 للمتعهد طيلة يترة المشروع 

 

 مالحظــــات العــــدد الوصـــــــف الرقم

 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
 

 
 

 
 سيارات بكب 

  سحب كوابلبكرات 
 ( compressorsكمبريسات ) 

 جكات ريل الدرمات
 ماكينات سحب كوابل

أية مستلزمات أخرى يتطلبها العمل 
 ي  المشروع .

 
 

  

 
 ………….توقيل المتعهد 
 ………..الخاتم الرسم  

 2020/       /     التاريل

 
 
 



 41 

 شمولية العطاء  /ثالثا" 
 

جميل األعمال الواردة بجداول األستتعار تشتتمل جميل األعمال الخاصتتة بتنفيذ شتتبكات الجهد المنخفض مهما 
كما يشتتتتمل جميل  ،كان نوعها ) مشتتتتتركين جدد، بلديات، إنارة وغيرها( وحستتتتب ما تتطلب طبيعة العمل 

االمتياز ولجميل األعمال الخاصتتتة بتنفيذ شتتتبكات الجهد المنخفض لمشتتتاريل الريف األردن  ضتتتمن منطقة 
 المناطق.

 

 : جــداول األسعـــار/ رابعا" 
 

المناطق التابعة للشتتركة والت  تشتتمل المناطق الر يستتية  أستتاسعل   أستتعارهتقديم  المقاوليطلب من  -1
 التالية:

 

 اربد.لمحايظة " أداريامنطقة اربد وتشمل جميل المناطق داخل وخارج التنظيم والتابعة  -أ
 

 وتشمل جميل المناطق داخل وخارج التنظيم والتابعة أداريا" لمحايظة المفرق.منطقة المفرق  -ب

 

 منطقة عجلون وتشمل جميل المناطق داخل وخارج التنظيم والتابعة أداريا" لمحايظة عجلون. -ج
 
 وتشمل جميل المناطق داخل وخارج التنظيم والتابعة أداريا" لمحايظة جرش. جرشمنطقة  -د
 

من اجل المقارنة بين المقاولين عند دراستتتتة  ه  كميات تقديريةللمناطق  األستتتتعارالكميات الواردة بجداول  -2
 حالةاإلالشتتتركة وتتم  إدارة قبلمن لكل منطقة  إجماليةكقيمة  ةالفعلي العطاءالعروض المقدمة ويتم تحديد قيمة 

الكميات الواردة بالجداول ويتم التعامل مل المقاول المحال علية  إل االيرادية دون النظر  األستتتتعار أستتتتاسعل  
 ده.ح  ولكل منطقة عل من قبل الشركة سقفهيتم تحديد  يالذطاء للع اإلجمال قيمة السعر  أساس  عل العطاء

 

يجوز له بأي حال من األحوال  وال العطاءاألستتتتعار حستتتتب ما هو مقدم بوثا ق  يقوم بتعب ة عل  العارض أن-3
تغيير أي حرف أو كلمتتة أو رقم أو تصتتتتتتتميم لهتتذا الجتتدول وإذا ختتالف العتتارض متتا ورد أعاله يعتبر عرضتتتتتتته 

 مريوضا" وال يحق له الدخول مرة أخرى ي  نفس العطاء.
 

 عمالاإل أنواعلجميل العامة والخاصتتتتة والمواصتتتتفات الفنية  هوشتتتتروط العطاءعل  العارض أن يدرس بنود -4
 األسعار.بصورة دقيقة قبل القيام بتعب ة جدول 

 

المقاول تعب ة هذه المخالفات ي  جدول المخالفات المعد لهذه   عل العطاءي  حتال وجود أيتة مخالفات لبنود -5 
 الغاية .

 

عل  العتارض أن يتذكر ذلك  بيجت العطتاءمالحظتة لهتا انعكتاس متال  عل   وأ العطتاءمختالفته لشتتتتتتتروط  أي-6 
، وذلك بموجب جدول خاص يتم إعداده من قبل العارض  نقصان  أوزيادة بصراحة ويبين مدى االنعكاس المال  

. 
 

 تعتبر األسعار المقدمة من قبل المقاول شاملة لجميل األعمال والشروط والتعليمات الواردة بالعطاء. -7
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 واألسعارجدول الكميات  -ا":أرابع
    منطقة اربد وتشمل جميل المناطق داخل وخارج التنظيم والتابعة أداريا"

 اربد لمحايظة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الرقم

 
 الكمية

 
 الوحدة

 
 الوصـــــــــــــف

سعر 
الوحدة 
 بالدينار
 رقما"

   
 سعر الوحدة بالدينار كتابة

السعر 
اإلجمال  
 بالدينار

وأطوالها مل تركيب أعمدة حديدية مهما كان مقاستتها  عامود 3111 -1
المشتتدات ولوازمها ومهما كان نوع المشتتدات جانبية 
أو هوا يتتة طيتتارة أو دعمتتات ضتتتتتتتمن منطقتتة امتيتتاز 

 الشركة ويشمل العمل مايل  :
 
نقل المواد الالزمة للعمل من مستتودعات الشركة  –أ 

 إل  موقل العمل 
 
حفر الجور وتوقيف األعمتتدة وإعتتادة طم الجور  -ب

 ب المواصفات الفنية المطلوبةبالصبة االسمنتية حس
  
حفر جور المشدات سواء كانت جانبية او هوا ية  -جـ

مل تركيب المشدات وجميل لوازمها وإعادة طم الجور 
 حسب المواصفات الفنية المطلوبة بالعطاء.

 
تركيب خطايات الشتتتتتد والتعليق ومد وشتتتتتد الكابل  -د

المجدول حستتتتتتتب المواصتتتتتتتفات الفنية وتثبيت الكابل 
بواستتتتتتتطتتة مرابط النهتتايتتة ومرابط التعليق وتركيتتب 
المرابط الكهربتا يتة وكهربة الكابل بحيث يكون الكابل 

 جاهزا لتغذية المشتركين بالتيار الكهربا  .
 

تركيب ارض  للعامود والشبكة أينما يطلب ذلك  -هـتتتتتتت
 وحسب مواصفات الشركة. 

 
أعتادة وضتتتتتتتل موقل العمتل إل  متا كتان عليتة قبل  -و

إزالتتة الطمم واألنقتتاض وأيتتة أمور أخرى قتتد العمتتل و
 تترتب نتيجة القيام بالعمل 

   

( من جدول األسعار ولكن بدون 1كما ورد بالبند رقم ) عامود 21 -2
 تركيب كابل مجدول . 
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 منطقة اربد لابل جدول األسعار ت
 

كتتابتتل/ 211 -3
 عامود

تركيب كابل مجدول عل  أعمدة قا مة ومنشأة قديماً 
ومهما كان نوعها أو مقاستتتها أو ارتفاعها ويشتتتمل 
العمتل نقل الكابل إل  موقل العمل من مستتتتتتتتودعات 
الشتركة وتركيب خطايات الشد والتعليق الالزم عل  
األعمدة وتركيب المرابط الالزمة ومد وشتتتتتتتد الكابل 

 وكهربة الكابل  حسب المواصفات الفنية المطلوبة

   

تركيب عامود دعمه عل  أعمدة قا مة منشتتتأة قديماً  عدد  30 -4
وتشتتتتمل أعمال الحفر والصتتتتبة االستتتتمنتية حستتتتب 
المواصتتتتتفات وتركيب األستتتتتاور عل  العامود القا م 

 وإعادة وضاع األرصفة إل  ما كانت علية

   

تركيب عامود تندور عل  أعمدة قا مة منشتتتأة قديماً  عدد 5 -5
وتشتتتتتتتمتل حفر الجورة وتوقيف العتامود وإعادة طم 
الجورة بالصتبة االستمنتية وإعادة أوضتتاع األرصفة 
إل  ما كانت عليه وكذلك حفر جورة الست  وتركيبة 
وإعادة وضتتتل جورة الستتتت  بعد تثبيته إل  ما كانت 

للتندور والستتتتتت  عليه ستتتتتابقاً مل ربط حبل البوالذ 
 وجميل لوازمها 

   

غرز وتركيب المشتتتتدات عل  أعمدة قا مة ومنشتتتتأة  عدد 211 -6
قديماً ويشتمل حفر الجورة حستب المواصفات الفنية 
 ةوإعتتادة طمهتتا بتتالتراب والحجتتارة ودكهتتا والعتتاد

أوضتتتاع األرصتتتفة إل  ما كانت عليه وتركيب ستتتلك 
 المشد وتوابعه
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 الكميات واألسعارجدول  -ا": برابع
منطقة المفرق وتشمل جميل المناطق داخل وخارج التنظيم والتابعة أداريا" 

 لمحايظة المفرق 
 

 
 الرقم

 
 الكمية

 
 الوحدة

 
 الوصـــــــــــــف

سعر 
الوحدة 
بالدينار 
 رقما

 
 سعر الوحدة بالدينار كتابة

 
السعر 
اإلجمال  
 بالدينار

مهما كان مقاستتتها وأطوالها مل تركيب أعمدة حديدية  عامود 2511 -1
المشتتتدات ولوازمها ومهما كان نوع المشتتتدات جانبية 
أو هوا يتتة طيتتارة أو دعمتتات ضتتتتتتتمن منطقتتة امتيتتاز 

 الشركة ويشمل العمل مايل  :
 
نقل المواد الالزمة للعمل من مستتتودعات الشتتركة  –أ 

 إل  موقل العمل 
 
حفر الجور وتوقيف األعمتتتدة وإعتتتادة طم الجور  -ب

 بالصبة األسمنتية حسب المواصفات الفنية المطلوبة
  

حفر جور المشدات سواء كانت جانبية أو هوا ية  -جـتت
مل تركيب المشدات وجميل لوازمها وإعادة طم الجور 

 حسب المواصفات الفنية المطلوبة بالعطاء.
 
تركيب خطايات الشتتتتتتد والتعليق ومد وشتتتتتتد الكابل  -د

وتثبيت الكابل  المجتدول حستتتتتتتب المواصتتتتتتتفات الفنية
بواستتتتتتتطتتة مرابط النهتتايتتة ومرابط التعليق وتركيتتب 
المرابط الكهربتا يتة وكهربتة الكابل بحيث يكون الكابل 

 جاهزا لتغذية المشتركين بالتيار الكهربا  .
 
تركيب ارض  للعامود والشبكة أينما يطلب ذلك  -هـتتتتتت 

 وحسب مواصفات الشركة. 
 
علية قبل العمل أعادة وضل موقل العمل إل  ما كان  -و

وإزالتتة الطمم واألنقتتاض وأيتتة أمور أخرى قتتد تترتتتب 
 نتيجة القيام بالعمل 

   

( من جدول األسعار ولكن بدون 1كما ورد بالبند رقم ) عامود 21 -2
 تركيب كابل مجدول . 
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 تابل جدول الكميات واألسعار لمنطقة المفرق 
 

 كابل/ 211 -3
 عامود

تركيب كابل مجدول عل  أعمدة قا مة ومنشتتتتتتأة قديماً 
ومهما كان نوعها أو مقاستتتتتتها أو ارتفاعها ويشتتتتتتمل 
العمتل نقتتل الكتتابتتل إل  موقل العمتل من مستتتتتتتتودعتتات 
الشتتتتركة وتركيب خطايات الشتتتتد والتعليق الالزم عل  
األعمتدة وتركيتب المرابط الالزمتة ومتد وشتتتتتتتد الكتابل 

 وكهربة الكابل  حسب المواصفات الفنية المطلوبة

   

تركيتب عامود دعمه عل  أعمدة قا مة منشتتتتتتتأة قديماً  عدد  40 -4
وتشتتتتتتمل أعمال الحفر والصتتتتتتبة األستتتتتتمنتية حستتتتتتب 
المواصتتتتتتتفتات وتركيب األستتتتتتتاور عل  العامود القا م 

 وإعادة وضاع األرصفة إل  ما كانت علية

   

تركيب عامود تندور عل  أعمدة قا مة منشتتتتتتتأة قديماً  عدد 5 -5
وتشتتتتتتتمتتل حفر الجورة وتوقيف العتتامود وإعتتادة طم 
الجورة بالصبة األسمنتية وإعادة أوضاع األرصفة إل  
متتا كتتانتتت عليتته وكتتذلتتك حفر جورة الستتتتتتتت  وتركيبتتة 
وإعادة وضتتتتتل جورة الستتتتتت  بعد تثبيته إل  ما كانت 

للتندور والستتتتتتتت  عليته ستتتتتتتابقاً مل ربط حبل البوالذ 
 وجميل لوازمها 

   

غرز وتركيب المشتتتتتتدات عل  أعمدة قا مة ومنشتتتتتتأة  عدد 200 -6
قديماً ويشتتتمل حفر الجورة حستتتب المواصتتتفات الفنية 

أوضاع  ةوإعادة طمها بالتراب والحجارة ودكها والعاد
األرصتتتتتتفة إل  ما كانت عليه وتركيب ستتتتتتلك المشتتتتتتد 

 وتوابعه
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 الكميات واألسعارجدول  -ا":جرابع
وتشمل جميل المناطق داخل وخارج التنظيم والتابعة أداريا" منطقة عجلون 

 عجلون لمحايظة 
 

 
 الرقم

 
 الكمية

 
 الوحدة

 
 الوصـــــــــــــف

سعر 
الوحدة 
 بالدينار
 رقما

 
 سعر الوحدة بالدينار كتابة

 
السعر 
اإلجمال  
 بالدينار

مهما كان مقاستتتتتتتها وأطوالها مل تركيتب أعمدة حديدية  عامود 1111 -1
المشتتدات ولوازمها ومهما كان نوع المشتتدات جانبية أو 
هوا ية طيارة أو دعمات ضتتتتتمن منطقة امتياز الشتتتتتركة 

 ويشمل العمل مايل  :
 
نقل المواد الالزمة للعمل من مستتتتتودعات الشتتتتركة  –أ 

 إل  موقل العمل 
 
حفر الجور وتوقيف األعمتتتدة وإعتتتتادة طم الجور  -ب
 صبة االسمنتية حسب المواصفات الفنية المطلوبةبال
  

حفر جور المشدات سواء كانت جانبية او هوا ية  -جـتتتتتتت
مل تركيب المشتتتتتدات وجميل لوازمها وإعادة طم الجور 

 حسب المواصفات الفنية المطلوبة بالعطاء.
 
تركيتب خطتايات الشتتتتتتتد والتعليق ومد وشتتتتتتتد الكابل  -د

 وتثبيت الكابل بواسطةالمجدول حسب المواصفات الفنية 
مترابتط التنتهتتتتايتتتتة ومترابتط التتعليق وتركيتتتتب المرابط 
الكهربتتا يتتة وكهربتتة الكتتابتتل بحيتتث يكون الكتتابتتل جتتاهزا 

 لتغذية المشتركين بالتيار الكهربا  .
 

تركيب ارضتتت  للعامود والشتتتبكة أينما يطلب ذلك  -هـتتتتتتتت
 وحسب مواصفات الشركة. 

 
ية قبل العمل أعادة وضتتتل موقل العمل إل  ما كان عل -و

وإزالتتة الطمم واألنقتتاض وأيتتة أمور أخرى قتتد تترتتتب 
 نتيجة القيام بالعمل 

 

   

( من جدول األستتتتتعار ولكن بدون 1كما ورد بالبند رقم ) عامود 11 -2
 تركيب كابل مجدول . 
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 تابل جدول الكميات واألسعار لمنطقة عجلون 

 
 كابل/ 111 -3

 عامود
عل  أعمدة قا مة ومنشتتتتتتتأة قديماً تركيتب كتابتل مجتدول 

ومهما كان نوعها أو مقاسها أو ارتفاعها ويشمل العمل 
نقل الكابل إل  موقل العمل من مستتتتتتتتودعات الشتتتتتتتركة 
وتركيتتب خطتتايتتات الشتتتتتتتد والتعليق الالزم عل  األعمتتدة 
وتركيتتب المرابط الالزمتتة ومتتد وشتتتتتتتد الكتتابتتل حستتتتتتتب 

 المواصفات الفنية المطلوبة وكهربة الكابل 

   

تركيتب عتامود دعمته عل  أعمتدة قتا متة منشتتتتتتتأة قديماً  عدد  10 -4
وتشتتتتتتتمل أعمال الحفر والصتتتتتتتبة االستتتتتتتمنتية حستتتتتتتب 
المواصفات وتركيب األساور عل  العامود القا م وإعادة 

 وضاع األرصفة إل  ما كانت علية

   

تركيتب عتامود تنتدور عل  أعمتدة قتا مة منشتتتتتتتأة قديماً  عدد 2 -5
وتشمل حفر الجورة وتوقيف العامود وإعادة طم الجورة 
بالصتبة االستمنتية وإعادة أوضاع األرصفة إل  ما كانت 
عليه وكذلك حفر جورة الستتتتت  وتركيبة وإعادة وضتتتتل 
جورة الست  بعد تثبيته إل  ما كانت عليه سابقاً مل ربط 

 للتندور والست  وجميل لوازمها حبل البوالذ 

   

غرز وتركيب المشتتدات عل  أعمدة قا مة ومنشتتأة قديماً  عدد 80 -6
ويشتتتمل حفر الجورة حستتتب المواصتتتفات الفنية وإعادة 

أوضاع األرصفة  ةطمها بالتراب والحجارة ودكها والعاد
 إل  ما كانت عليه وتركيب سلك المشد وتوابعه
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 الكميات واألسعارجدول  -ا":درابع
 منطقة جرش وتشمل جميل المناطق داخل وخارج التنظيم والتابعة أداريا" 

 لمحايظة جرش
 

 
 الرقم

 
 الكمية

 
 الوحدة

 
 الوصـــــــــــــف

سعر 
الوحدة 
 بالدينار
 رقما

  سعر الوحدة بالدينار كتابة
السعر 
اإلجمال  
 بالدينار

1- 1522 
 

كان مقاستتتها وأطوالها مل تركيب أعمدة حديدية مهما  عامود
المشتتتدات ولوازمها ومهما كان نوع المشتتتدات جانبية 
أو هوا يتتة طيتتارة أو دعمتتات ضتتتتتتتمن منطقتتة امتيتتاز 

 الشركة ويشمل العمل مايل  :
 
نقل المواد الالزمة للعمل من مستتتودعات الشتتركة  –أ 

 إل  موقل العمل 
 
حفر الجور وتوقيف األعمتتتدة وإعتتتادة طم الجور  -ب

 األسمنتية حسب المواصفات الفنية المطلوبةبالصبة 
  

حفر جور المشدات سواء كانت جانبية او هوا ية  -جـتت
مل تركيب المشدات وجميل لوازمها وإعادة طم الجور 

 حسب المواصفات الفنية المطلوبة بالعطاء.
 
تركيب خطايات الشتتتتتتد والتعليق ومد وشتتتتتتد الكابل  -د

الكابل  المجتدول حستتتتتتتب المواصتتتتتتتفات الفنية وتثبيت
بواستتتتتتتطتتة مرابط النهتتايتتة ومرابط التعليق وتركيتتب 
المرابط الكهربتا يتة وكهربتة الكابل بحيث يكون الكابل 

 جاهزا لتغذية المشتركين بالتيار الكهربا  .
 

تركيب ارض  للعامود والشبكة أينما يطلب ذلك  -هـتتتتتتت
 وحسب مواصفات الشركة. 

 
 أعتادة وضتتتتتتتل موقل العمتل إل  متتا كتان عليتة قبتتل -و

العمتتل وإزالتتة الطمم واألنقتتاض وأيتتة أمور أخرى قتتد 
 تترتب نتيجة القيام بالعمل 

 

   

( من جدول األسعار ولكن بدون 1كما ورد بالبند رقم ) عامود 11 -2
 تركيب كابل مجدول . 
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 تابل جدول الكميات واألسعار لمنطقة جرش
 

 كابل/ 111 -3
 عامود

تركيب كابل مجدول عل  أعمدة قا مة ومنشتتتتتتأة قديماً 
ومهما كان نوعها أو مقاستتتتتتها أو ارتفاعها ويشتتتتتتمل 
العمتل نقتتل الكتتابتتل إل  موقل العمتل من مستتتتتتتتودعتتات 
الشتتتتركة وتركيب خطايات الشتتتتد والتعليق الالزم عل  
األعمتدة وتركيتب المرابط الالزمتة ومتد وشتتتتتتتد الكتابل 

 وكهربة الكابل  حسب المواصفات الفنية المطلوبة

   

تركيتب عامود دعمه عل  أعمدة قا مة منشتتتتتتتأة قديماً  عدد  10 -4
وتشتتتتتتمل أعمال الحفر والصتتتتتتبة األستتتتتتمنتية حستتتتتتب 
المواصتتتتتتتفتات وتركيب األستتتتتتتاور عل  العامود القا م 

 وإعادة وضاع األرصفة إل  ما كانت علية

   

تركيب عامود تندور عل  أعمدة قا مة منشتتتتتتتأة قديماً  عدد 2 -5
وتشتتتتتتتمتتل حفر الجورة وتوقيف العتتامود وإعتتادة طم 
الجورة بالصبة األسمنتية وإعادة أوضاع األرصفة إل  
متتا كتتانتتت عليتته وكتتذلتتك حفر جورة الستتتتتتتت  وتركيبتتة 
وإعادة وضتتتتتل جورة الستتتتتت  بعد تثبيته إل  ما كانت 

للتندور والستتتتتتتت  عليته ستتتتتتتابقاً مل ربط حبل البوالذ 
 وجميل لوازمها 

   

غرز وتركيب المشتتتتتتدات عل  أعمدة قا مة ومنشتتتتتتأة  عدد 100 -6
قديماً ويشتتتمل حفر الجورة حستتتب المواصتتتفات الفنية 

أوضاع  ةوإعادة طمها بالتراب والحجارة ودكها والعاد
األرصتتتتتتفة إل  ما كانت عليه وتركيب ستتتتتتلك المشتتتتتتد 

 وتوابعه
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 وماتــالرس امأرقن ــدول يبيج -خامسا": 

 
 

 الرقم الوصـــــــــــــف رقم الرسم

 -1 أعمدة الجهد المنخفض الحديدية 1

 مشد الجهد المنخفض وتوابعه 2
 O0.4AK1C10S1كود رقم 

2- 

 -3 خطاف الشد 3

 -4 مربط نهاية الكوابل الر يسية المجدولة 4

 -5 مجدوللكابل نقطة شد )نهاية(  5

 -6 نقطة شد مزدوجة  6

 -7 خطاف التعليق 7

 -8 نقطة التعليق استقامة 8

 -9 زنار بالستيك  9

 -12 أسلوب مد الكابل المجدول 13،12،11،12

 الشتتتتتد والتعليقأشتتتتكال مختلفة تبين نقاط  21،22،19،18،17،16،15،14
 وزوايا االنحراف للكوابل المجدولة 

11- 

 -12 أشكال مختلفة للمرابط المعزولة 22

تركيبتتات المواصتتتتتتتفتتات القيتتاستتتتتتتيتتة  دليتتل 23
 لشبكات توزيل الجهد المنخفض.

13- 


































