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 حفريات تركيب شبكات الجهد المتوسط والمنخفض 

 
  ( 2020/ (39 وثيقة العطاء رقم

( 85)  عدد الصفحات(  )  
 

 معلومات العارض:
 

 :اسم الشركة العارضة 
 :العنوان البريدي 
  :الهاتف / المحمول 
 :الفاكس 
  :البريد االلكتروني / الموقع االلكتروني 
 :الشخص المعني 

 
 
 
 

 دينار 125ثمن نسخة العطاء = 
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 المحتـويــــات 

 

 

تعليمات الدخول بالعطاء -: أوال"  

 

الشروط العامة -:" ثانيا  

 

الشروط الخاصة -: ثالثا"  

الشروط والمواصفات الفنية -: 1/  رابعا"  

يقالمسؤولية القانونية عن األضرار والقانون واجب التطب -: 2/  رابعا"  

والمحاسبة عليها الفواتير -خامسا" :  

 جداول األسعار والمخالفات والعاملين والخبرات واآلليات -سادسا" :

 والمعدات
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 تعليمــات الدخول بالعطاء   :" أوال
 

يمكننل للمونناوليل المنندمويل بموجننب اهمننال مننل انناا العطنناء والننراابيل باالشننترا    نن  العطنناء  -1
حفريات  ويستثنى مل العطاءالمنخفض ووالاي يتضمل ) حفريات تركيب شبكات الجهد المتوسط 

( أل يتونندموا للحلننول ملننى نسننخئ مننل وثننااب العطنناء موابننل د نن  ثمننل النسننخ  الكوابننل اضرضنني 
 و وا للشروط التالي : والمورر 

 

فبباننتصللقلببق نثق ثببفنن فئببفنن يجببأن النتنل ببجن تجببفنللببايلنن ا ببقد يالنن ال بب ايالن نبب ننن   ببق ن ببالن .1
ايببقوندلببتلنلببطانندن ببتتن ببب قجنلتنبيببفنطفتيببق ندل بب يالنندن ببتتنن دنايكقايبب كنتدكنتبببق ن دن

 .طفتيق نندنببكق ننتللقت 
ن

(ن تب فن بنتن لىننألقبجنابالنن لبقتيلنن ا بتتن4ن اف دجن ا ةن)نللايلنسقتيفبنق ةنب النيل  منن ا قدجن .2
 إلغالتنن   ق .

ن

 :تشمل وثااب العطاء ما يل  -2
ن

 ننإل الال.  دةنن   ـق نباقنفينقن
 ن. جنن  تدضندن كفقت ،ننااقنن بتد نن  قافندن صقلف،نل لياق نن  صدجنبق   ق ن
 نن فايف.ن ادنلفق ندن بتد ن
 ننألصتى،نن ج ندجندنألس قتج ندجنن كايق ن
 .نن تسداـــق ن

 

 طـريو  توديم العروض - 3
ن

 الني بدمنبييبقتةنادقبلنن  ابجند النيل  بتلن ليب ند الننن   بق ياب ان لىناالنيتغأنفاننتبلتن نبن ونننن
 يل نداف ل نن صقلفن لىنجايلنن ا لداق نن اليافن  ن ل  يمنن  تضند النيلف نمنؤديطلجنبافس ند لىناس

اقهيلنقندن ظتدلنن اطي فنبق ابتدعندســقئتنن  ق ن نن اطليفندظبتدلنن  ابجندن  ابقجنن ا لدببفندكبجن
ن دنلل نن لان نقنلأثيتن لىندضلن س قتون.نبق   ق نألادتننألصتىنن لان نقن القفن

 

 . العطاءنمواج مرض  - 4
 

بل بئببفنن ااببد جننن ا ببقدجدي ببدمننن   ببق ن اتفببتنفببانهبب نننن   ببق ن  ببتضن لببىنااببد جن ببتضنني بب من- نن
ابلنضبتدتةنصبلمنجايبلنندج دجنن كايق ندنألس قتنديدق لندثقئتنن   ق نفاننألاقكالنن اط  ةن ب   

ن.دن لدقيلن لينقنن  من ل  ق لن انن ا قدجلفطق ندثقئتنن   ق نبصلمن
ن

ن.يبلت ن النيكدالنل بئفنصقافن س قتنن دط ةنفانج ندجنن كايق نبقألتققمندن طتدلنبص ندنضحنن-أنن
ن

خجببتن ن دنندنابقبببتةننن ا ببقدجاببالنقبببجننن   ببق تنيجببدينخ صببقجن دنل بب يجن لببىنااببد جن ببتضنن-جن
نن ا قدجخ نن صج نبأدناالنه ونن ل لياق نفأالن   ني  تضن تض ن لتفضن,ن اقنخ نن تن ندج,ننـــــل  ي

ابب نبقسببل ق ل ن الني بب من  بب نفببانقل بب يمن ببتضنببب يجن دنخضببقففنب ببضنن لطفظببق ن دنن االطظببق نف
ا كتةنصقلفناافللفنلتفتنبق  تضنبتي فن النيل  منبق  تضننألللانكابقنهبدنا لبدأند لجابفن

 ن   ق ن نن اصللفن النلاظتنفان تض نن ب يجنه نن دنلتفض ن.
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أل يودم مرضئ ملى النسخ المطلوب     دموة العطاء وال يشمل العرض ملى  المواوليجب ملى  - 5
 -التالي :البيانات والمعلومات 

 

ن -  نابقبتةننن ا قدجدضلناابقة نكقالن دنبتك ندكلقأنلفديضن لاسؤدجنن افدضنبق لدقيلن انق فت ن"
نلفققيفننتئلاللنبيانقنكقا نهاق نابقتكفنببكجننئلاللنفقا نيجأن لىنن بتكفنن الآ ففن النل  مندن نن

ن  تنلننتئلاللن لىن نيدقل ندنال ن( نداافت يال ناجلا يال ن) ندن لضقاال نن لآ لنبق لكقفج بطيثنيكدال
نن  تضندنالني  ادننن كفق فنبأساقئنمناجلا يالن.

ن

دكفق ل نالنبيقالندللن لابقتيلنن لانسبتن الن اجيهقندن ابقتيلنن الليمنبنقنطق يق"ننن ا قدجصبتةن -أ
ندنق يف.قيهقنبأتققمنخاجنابياق"ناسأ

ن

نن لافي . كتن ساق نن ا قد يال/نن ال ن يالنن فت ييالنن  دنياددننسلص نانمنفانن -ج
ن

 لىن النيكدالنناالجمال  مل سعر العطاء %5بويم  يتفتنكجن تضنبكفق فنباكي ن دنبي نال تن - 
ن با نن ابقتنخ ي ناالنن باد نن ا لا ةنفاننألت الند لىن النلكدالنلالطيفنن كفق فن ا ةن تب فنبندتن
ن دنبي نال تنطسأن نن   ق نديتفضن دن تضنغيتناتفتنبكفق ف  لىننألقجناالنلقتيلنلسليم

"ناالنقتنتننإلطق فنن بتد ن  الون.نل ق نن كفقت ن لااققليالنن  يالن منيطق فنمنن طظنصالجنسلدالنيداق
 .ننندن ادنف فن لىنكلقأننإلطق فدل ق نكفق فنن اطقجن لي نن   ق نب  نل  يمنكفق فنطسالنن لافي ن

ن

صقتجننألت النفقالن لي ن النيط  ننن ا قدجن كقاجندن تساانفاننألت النخاقنخ ننكقالنا تننن ا قدج ادنالنن-هـ
 ادناق"ن  نفاننألت الن ي لبتن ادنا نن تساانن  دنلدج نخ ي نكقففنن اتنسال ندنإلب قتن ندكجنخب قتن دن

نتسق فنب ث ناسجلفن لىنه ننن  ادنالنل لبتنكأانقنق نسلا نخ ي ن.
ن

ن دنختفققنقنب تض نخ نن ا قدجناال لأنل دنا لداق ن دنبيقاق ن صتىن -د نندت ن نقن كتنل  يانق
نفانن بتد نن صقلفن دنن ادنلفق نن صقلفن فان النلناجن دنند لجافنن طتنن ل لياق  دنه و
ن.نن   ق ن تضنغيتناسلدفان بتد ندال لبق ن  دة

ن

بطيثنلل قبتنبنق ةننبنق ةنللايلنسقتيفنن اف دجنلل لتنبقأل اقجنن ا لدأنناجقيهقنبق   ق  -ي
نن   ق  ن ن ن ن تب فن بنتن لىننن للايلنالنخ الالنن   دة بطيثنلكدالنسقتيفنن اف دجند ا ة
ن.نألقجناالنن لقتيلنن ا تتنإلغالتنن   ق 

ن

 كلقأناالنا قبفنن ا قد يالنبق س لنن اق انن اسادحنب ن لابقتكفنبن ننن   ق . -ح
 

نن   ق .ن صبتن نن  اليفندن ابقتيلنن لانلمنلافي هقنفاناجقجننأل اقجنن لانللضاانقنباد نن- 
 
أمام البنود    جداول الكميات ملى إنها الويم  الكامل   المواولتعتبر اضسعار الت  يدونها  - 6

 والشامل  ضشغال ال  البند بلورة منجزة قابل  للتسليم وإنها تشمل كال  اضممال التمهيدي 
Preliminaries  قد يتحملها المواول  التزامات أخرىوتعويضئ مل أي  المواولوأرباح

 العطاء.و وا" لهاا 
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 االلتباس.توضيح  - 7
 
 

خ ننكقالنهاق  ن دنن لبقسن دنلاققضنفاندثقئتنن   ق ن دنكقا نهاق  نطقجبفن السلفسبقتن بـالن دنن- ن

 النيل بب منب لبأنص بانخ ببىناب يتن بقمنن بببتكفنابالننجببجننن ا بقدجلدضبيحن دثبقئتنن   ببق نف لبىن
(ن11ن لدضيحندخين فننت لبقسنفباناد ب نيسببتنن لبقتيلنن اطب  ن فبلحنن   بق نبابقنتني بجن بالن)

يالنن ال  ايالن ل  ق ندتنيجدينن ا قد ديلمنلدييلننإلجقبق ن لىننتسلفسقتن ن لىنجايلننيداقن
ن نن اد  نن اط  ن لسليمنن  تدضن. النيلص ناثجنه ننن لدضيحنابتتن"ن  لأنلا ي

ن

 الني ـ نج دت"نبق اصق فق نن بدنت ةنب تضب نسبدن ن لادنلبفق ن دن لببتد ننن ا قدجيجأن لىنن-أن
ن  قافنالن كتنتقمنن با نن اصق لندادعنن اصق فبفنبلبدتةندنضبطفندب بضنن اظبتن بالنخاجبقين
اص  ق ن دنتسداق ن دنبتدطق ندنت ةنالنن  تضنفقالنجايلناقندت نفبانن  بتضني لببتن

نتنطفنفانج دجنن اصق فق ن.ا قبتن لبتد ندن ادنلفق ناقن  نناقن كتنل
 

 دنخ ننكببقالنهاق بب نببب ن بب ىنن ا ببقدجنفببانا اببىن دنجببي ناببالنن ل لياببق ن دنن ادنلببفق نن فايببفنن-جن
ن تسببداق ن ليبب ن النيبببيالنطببيالنل بب يمن تضبب نن  يقسببيفنن ا لابب ةن بب ىنن بببتكفندن ن ادنلببفق

ننألسسنن لانن لا هقنفان تض ند   نبكلقأناتفتنالنن   ق ن.
 

 العروضإيداع  - 8
 

فبانظبتلناصلبدمنابالنن صبقتجن(نابالنهب ونن ل ليابق ن1ي  منن  تضنالكقاال"نطسباقنهدنفانن باب ن)ننننننن
نن-طفتيق نلتكيأنبببكق نن جنب نن الدسب ندن اباصفضنن–ب  ق نن صقصن(ننن2222  / 33ن( ن  ق نتقم

ن– بب ىن اببيالنسببتن جاببفنن   ببق ن نن اتكييببفنن–ن اتكييببفندنسببمنن ا ببقدجنديببد عنفببانلببا دتنن   ببق ن ن
اد  ناد  ن لسليمنن  تدضنن سق فنن ثقايفنابالن لاقًنبأالن صتنن–اباىنن بتكفنن تئيسانن–نإل نتةنن اق يفن

ن. 11/11/2222 يوم اضربعاء الموا بنتنب  نظ
 

 .العروضإلزامي   - 3
 

ن   ببق ننغببالتن(نيداببقننبلبب ن "ناببالنلببقتيلن121) ابب ةنالياببق"ناببالنن  ببقتضنني لبببتنن  ببتضنن ا بب منننننن
بادجأنكلبقأنتسباانادقبلنااب نيبد عنفبانن لبا دتنقببجنن اد ب ننن ا  من  ق نن  تضننل قتضديجدين 

نن اط  نتغالتنن   ق نبتي فن  منقبدجنندن تدضننصتىناا ن افسنن   ق ن.
 

 .أسلوب تدقيب العروض -12
ن سب تننتفبتن دنن اب كدتنكلقببف"نببقتطتلنددقلننصلاللنبيالنن س تننتفتن دنن اب كدتنبقتتقبقمننخ ن - 

 ي لبتنن س تننتفتن دنن ا كدتنكلقبفنهدنن اليمنديلطحنن س تننتفتن دنن ا كدتنبقتتققمنلب ق"ن    ن
ن

ن ببدنت ةنفببانجبب دجننن نندقبلننصببلاللنبببيالننتسبب قتننتفتن يبفندنتسبب قتننتجاق يببفنتدنبابب نابالنن باببد  -أ
 نتس قتنل لا ننتس قتننتفتن يفندللطحننتس قتننتجاق يفنلب قن    ن.

ن

خاببقنتفببضنن   ببق ن نجاببفن ببمني ببمنبلسبب يتنبابب ن دننكثببتناببالنن باببد نفقابب نيطببتن ل ننن ا ببقدجخ نندجبب ن النن-جن
ننن ا بقدجن  تضن دنن لبقتنلل نن باد نغيتناس تةندكأانقناطالفن لىنباد نن   ق ننألصبتىند لبىن

ن.لافي هقنفياقنخ نن طيجن لي نن   ق ند   نب دالنا قبجن
ن

بط نقنلطلفظنن بتكفنبط نقنفانخهاقجن دن تضنغيتنال ي نبكجناقندت نفانه ونن ل لياق نكاقنلطلفظنن-ن 
دخطق بفن فانتفضن دن تضن دالنبيبقالننألسببقأنديطبتن نبقننصليبقتنن  بتضنن ب دنلبتنونااقسببق"
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بإطق بفنكقابجنبابد نن   بق نكابقننفغيتناليانن بتكفن   ق ن دالنن ل ي نبأقجنن  تدضنقيافنكاقن الن
ننا نتنيطتنألدنااققصن منيفينبق   ق نا ق بفنن بتكفنبأدنل ديضن.

 .العروضإحال   - 11
 

،نيطبتن لببتكفندنط ن دننكثتندطسبأنالبلطفنن ببتكفنيطتن لبتكفنخطق فنن   ق ن لىنا قدجن/ال ن  - 
 ا بقدجن/ن ال نب ندنطب ن دن كثبتنطسبأنابقنلتلئيب نندخطق فنكجنادعناالن ادنعنن طفتيبق لجيئفنن   ق ن

كاقنيطتن لبتكفننطق فنب ضنن باد نن دنت ةنبج ندجننتس قتندن  ق نب ضنقندطسأناقنلتنوننن بتكفن،
 ن ل اببجنديطبتن لببتكفنب ب ننطق ببفنن   بق ن لبىنا بقدجندنطب نندننكثببتنن صبقجن دنا بقدجنج يبنااقسببق،

,نكابقنيطبتندبافسننس قتننتطق فن،ندتنيطتن لا بقد يالنن اطبقجن لبينمنن   بق ننت لبتنضن لبىن  ب ن
 لبتكفنن  يقمنبلافي نكجنندنب ضنباد نن   ق نبق  تي فنن لبانلتنهبقنااقسببفن دالننصب نادنف بفنن ا بقدجن

نف.نن اطقجن لي نن   ق ندتنيطتن لا قدجننت لتنضنندن لأنندنل ديضناالنن بتك
ن

بطيبثن للمننطق فنن   ق ن لىننسقسننتس قتننتفتن يفن كبجنباب نابالنن بابد نن بدنت ةنبجب دجننتسب قتن–أن
ن.ندن  دنيلمنلط ي وناالنقبجنن بتكفنيكدالنس لنن   ق ننتجاق انهدنن س تننتجاق ان ل  ق ن

ن

 ل  بق نندننالنبق نكقابجنقيابفننكلبقأننإلطق بفن ا ةنن اط  ةن لافي نن   ق نهانسافنايال يفناالنلبقتيلنن–جنن
نن س تننتجاق ان ل  ق ننيناقنندتن".

ن

يلليمنن ا قدجنن  دنيطقجن لي نن   ق نبب فلنابقنيلتلبأن ليب نابالنتسبدمن دنببلنن بدنت ن ندنيبفنتسبدمنن- 
 .نصتىنطسأنن  دنايالنن ا ادجنبنقنفانن االكفننتت ايفنن نقبايف

 

إاا لنزم اضمنر وإلنزام المتعهند بنال  وبننفس اضسنعار المعمنول بهنا  العطاءيحب للشرك  تمديد مدة  -12
 ن  حالن   %01لهاا العطاء ويحب للشرك  ملادرة نسنبئ المحتجنزات منل الند عات المسنتحو  البالغن  

 ويتم التمديد و ب مايل :مدم التزام المتعهد بهاا البند 
 

 . بنتلجقدينا ةنن لا ي نثالثفنل ل  ق نبطيثنتننن اق انالن نقبجنن س لننخ نييق ةنن ا ةنن ياايفن - 
 

خ نننالنىنس لنن   ق ند منلالنبانن%21نإلجاق يفن ل  ق نباسبفنتنليي ن النن اق يفنن  يافننييق ة دن -أ
 .ن ييق ةه وننقيافن ل  ق نديالنانن   ق نبقالنق ن ياايفنن ا ةن

ن

دييق ةنن ا ةنثالثفن بنتنديالنانن   ق نبقالنبق نن%21نإلجاق يفن ل  ق نباسبفنن اق يفن دنييق ةنن  يافنن-جن
 نفبان دندقب نصبالجنديطبتن لببتكفننانبق نن   بقنن  يافننإلجاق يفن دنن ا ةنن ياايفنب  نن ييق ةن ينابقن دت"

نقبجندلدجنن س لنن اق ان لييق ةن.ا ةنن لا ي ن د
ن

وبدول إبداء اضسباب وال يحنب يحب للشرك  إلغاء العطاء أو إمادة طرح  حسب ماتراه ضروريا"  -13
 للمناقص المتودم للعطاء االمتراض أو المطالب  بأي  تعويضات نتيج  اهلغاء أو إمادة الطرح .

مل قيم  االحال   %12يلتزم المواول المحال مليئ العطاء بتوديم كفال  بنكي  لحسل التنفيا بنسب   -14
 الشروط التالي :خال خمس  مشر يوما مل تاريخ االحال  و ب 

 
 

ننالنلكدالنلق تةن النبا ناطلان - 
 غيتنابتد فنبقدنبت ناالنن ااكالننالنيدثتن لىن لأنلا ي هقنندنالق تلنقن -أ
 نالنلب ىنسقتيفنن اف دجن يلفنن ا ةنن ياايفن الطق فن.ن-ج

  لاقنبقا نيجدينقبدجنن لقايالنن ا  دنندنن ب نن ال تنبق  يافنن ا لدبفنب ت"ناالنن كفق ف.
ن

مل قيم  االحال  االضا ي   %12يلتزم المواول بتوديم كفال  بنكي  اضا ي  لحسل التنفيا بنسب   -15
خال خمس  مشر يوما" مل تاريخ االحال  االضا ي  ساري  لمدة ثاث  شهور  يما ااا تم ر   قيم  
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وينطبب ملى ااه  ( مل تعليمات الدخول بالعطاء12-االحال  االللي  وزيادة مدتها حسب البند رقم )ج
 ( اماه.14الكفال  شروط الكفال  بند رقم )

 
 محاضرة توديم المشروع مدير أو  المواول ملى الشبك  ملى ميداني  اممال بأي البدء قبل  -16

 :يل  ما بها يعرض,  بالشرك  العام  السام  مندوب  وبحضور المعني  لإلدارات
 يجب و العمل أثناء لديئ والعامليل المواول بها سيلتزم الت  السام  إجراءات و خط  .1

 اضردن  العمل قانول    الواردة المهني  واللح  السام  تعليمات حسب تكول ال
 . اربد كهرباء بشرك  الخال  المهني  واللح  السام  وتعليمات

 .السام  امور    لديئ للعامليل تومي  و تدريب مل المواول يودمئ لما ملخص .2
 و كفاءة شهادات لديهم والايل  المهرة اير و المهرة الفنييل و العمال بأسماء قاام  .3

 . الشرك  مل معتمدة جهات مل لادرة تخويل
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 الشروط العام   :ثانيا"
 

 التعاريف والتفسيرات .
 

 (  1المادة رقم  ) 
ن   ق نن ا قاانن اصللبفن نبقن  ابقونابق مننن ل قتيلن/نيكدالن لكلاق نن لق يفنطيثاقندت  نفانه ن

ن-ل جن لىنغيتن   ن:ن

ن
 .الشرك            

نن  قاف  نن اسقهاف ننتب  ناطقفظف نكنتبق  ننبتكف نفاننن اط د ة نخ ي  نن   ق دهانن فتيتنن ابقت
ن  دن دنجنفننن   ق )كفتيتن دجن(ندن  دنيل قق نالنن ا قدج/ن ال ن ن لافي ننألب قجنن لانيبالنق

 يفدضنقنلقطأنن  اجن ااقتسفنلالطيق نداسؤد يق نن فتيتننألدجن
ن
فظق ننتبب ،جت،،نن افبتت،نقاا  فن  اقجنن طفتيق ن:نجايلنااق تنناليقينن بتكفندلباجناطن-

ن.ن جلدالندجي ناالناطقفظفنن بل ق 
ن
 الموــــــاول / المتعهــد  . 

 
  اجن تض ن دنن ل قق نا  ندن ابقتنخ ي نفانن بصصن دنن بتكفن دنن لآ لنن  دنقبجنلقطأنن

ددتثل نن بت ييالن،ن دننن ال ن نن بصلييال)كفتيتنثقاان(نديباجنك   نااثلانن ا قدج/ننن   ق 
نبادنف فنلقطأنن  اجن.نن   ق االنيال بنمنأل ن نب ضنن ليناقل نبادجأن

 
 لجهـــــاز المشـــرف .ا

هدنن انا سن دن دنجنقين دن نئتةنفايفنيفدضنقنلقطأنن  اجنص يبق"نابالندقب ن صبتن ااقتسبفن
 لبببىن النيبلببب ننن   بببق جايبببلنلبببالطيق نن اناببب سن دن دنجبببي ناانبببقنبادجبببأنببببتد نهببب نن

نن ا قدج/ن ال ن نص يق"ن
 

 ممثل المهندس 
دن)نن انا سن(ناالن ن دنانا سنا يمن دناسق  ن لانا سن دن دناتنقأني يا ن)نلقطأنن  اـــجن(

ن.دق ن صتن ل يقمنبق دنجبق نن االدصن لينقنفانه ننن   ق ن
 

 .اضممال أو اضشغال
ن ل  ندف ق" ندلافي هق نبنق نن  يقم ن لى ننتلفقت نيلم نن لا ننألب قج نن  نئافنن ق جايل ننألب قج دلباج

نن اؤقلف.دنألب قجن
ن

 .  اضشغال الداام 
 

نن ل  ق .جايلننألب قجنن  نئافنن ا لدأنلافي هقندليقالنقندف ق"ن
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  اضشغال المؤقت . 
 

نجايلننألب قجن ن نن لففنن اؤقل نن لانيل لبنقنلافي ننألب قجن دنليقالنقن.

 
 معدات اهنشاء أو المعدات . 

 

لافيب ندلبيقافنجايلنن ا ب ن ندنأل دن ندن لجنيبين ندنألببيق نن لبانيسبل النقنن ا بقدج/نن ال نب نفبان
دتنلببباجنن اببدن ن دننألبببيق ننألصببتىندن لببانلبببكجنجببي "ناببالننن   ببق نألببب قجنن ا لدبببفنبادجببأن

ننألب قجنن  نئافن.

 
 . الموالفــات 

 

 ينقني تهقنن ينقنفانه ننن   ق ند دنل  يال ن لينقن دنخضقففننن ابقتن والوياسي  الموالفات الفني 
ن ن ال ن لى ن، ن لينق نيدنفت ن د ندل لا نن انا س نن ص يف ندادنف ل  نن  اج نلقطأ نبا تفف ن    يلم

نفاناا  فن ندن  تديف نن اجق سنن بل يف ند ال نن  قاف ننألب قج ن الندينتة نن لق تة ن ادنلفق نن فايف
ننتاليقيندن سقتيفنن اف دجنبقإلضقففنخ ىنن ادنلفق نن فايفنن ابقتن  ينقنفانه ننن   ق ن.

 
 العطاء. 

 

ننهد ن) نن الضااف نن ق ،ن  ن دثي ف نن  قافنالفني   والوياسي   الموالفاتنن   ق ،  دة دن بتد 
ننإلطق فالندج ن(ندقتنتنخج دجن س قتنن دط ةن لادن ندن  اق فن)نن اس تة,ج دجنن كايق نندن صقلف،

ن.نإلطق فدكلقأنن ادنف فن لىنكلقأن

 
ن
 . الزمل أو الوقت 
 

ننننننننن،ندل ببقسنبق لدقيبب نن باسبباندلطسببأنن ابب ةنب بب  ننأليببقمن)ل دياببق"(ند ببيسنن   ببق ن ابب ةنن اطبب  ةنفببان
ن.نن   ق )نكأيقمن اجن(نختنخ نناصن لىنغيتن   نلتنط نفان

 
   الموا و. 
ن

نن ادنف فنن ص يفن دنن ادنف فنن بفديفنن لانلللدهقنادنف فنص ي ن دنلأكي نص ان نقن.

 
 

 ( 2المادة رقم ) 
 
 ولاحيات المهندس .واجبات  - 1
 

 لىنن انا سن النيل ي نبق دنجبق ندن لالطيق نن اط  ةن  نفانه ونن بتد ن ا نخلب نتن دنياب انن

ن-قتنتن دنبنق ةن دنل لياق نن:ن
ن

ننإلبتنلن لىننألب قجنادضدعننتلفققيفندل بيتنن ادنلفق ن.نن- ن
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ن/ن ال ن .خل نتن دناتنن ابقبتةندلسليمنادقلنن  اجن لا قدجننن-أ

نل قيتنن كايق نفانفقلدتةنن ا قدج/نن ال ن ن.نن-ج

نخل نتننألدناتنن ل ييتيــــــ ن.نن- 

نلدقيلنن  اــــــــــــجن.نن-و

نخقتنتنلا ي نا ةنن  اجندغتناق نن لأصيتن.نن-د

 واجبات ولاحيات ممثل المهندس . - 2
 

يكبدالنااثببجنن اناب سناسببؤدت"ن ابقمنن انابب سن،ندلبباجندنجبقلبب ناتنقببفننألببب قجندنألببتنلن لببىن
لافي هقندالا يلنقندخجتن نن لجبقتأندنتصلببقتن نن اليابفن لبىنن ابدن ندالبا ي ننألبب قجنند بيسن
 ااثجنن انا سنلالطيفنخ فق نن ا قدج/ن ال ن نابالن دنابالندنجبقلب ن دنن ليناقلب نن االبدصن لينبقن

ن.نن   ق فان
ن

يجدين لانا سناالندق ن صتن النيل تن اتنلفديضنص انخ ىنااثجنن انا سنيلضاالنلفديض ن - 
ن  يبببقمنببببأدنابببالنن لبببالطيق نن ااد بببفنبببب ند لبببىنن اناببب سنفببباناثبببجنهببب ونن طبببقت نليديببب ن

 ااثجنن انا سن. ن ا قدج/ن ال ن نباسص ناالنكجن اتنلفديضنيل تون
 

ن انابب سنخ ببىنن ا ببقدجن/ن ال نبب ندف ببق"ننااثببجن النجايببلنن ل لياببق ندن ادنف ببق نن لببانيلبب تهقن -أ
 للببالطيق نن ااادطببفن بب ناببالنن انابب سن لا قدج/ لال نبب ندل لبببتنكأانببقنلببق تون ببالنن انابب سن

ن:نااقنيلبتي فناتن قةن
ن

ابدن ناصق فب ننندـ ن دنالا يـب،نجتنااثجنن انا سنفاننلصق ننإلجتن نن اليمن تفضن دن ابي لل النن-ن1
 دنن ادنلفق ن،نتنلؤثتن لىنلالطيق نن انا سنفان دندق ناالننألدقق نتلصق ننن   ق  بتد ن

ن دنخجتن نبتفضنن ادن ن دنالا يلنقن دنخل نتننألاتنبن انقن دنخين لنقن دنلكسيتهقن.
ن

لنخ بىنن اناب سنيطتن لا قدجن/ لال ن نفبانطق بفنن لتنضب ن لبىنقبتنتننلصب ونااثبجنن اناب سن النيتجبن-2

ل ييبتوند  ب نبق ببكجنن ب دنن ق بق"ناا نخ ق ةنن اظتنفانقتنتننلصب ونااثبجنن اناب سنخابقنلأييب ون د
نننيببتنونن انابب سنااقسبببق"نديكببدالنقببتنتنن انابب سنفبباناثببجنهبب ونن طببقت نانقئيببق"نديجببأن لببىنن ا ببقدجن

ن،ن دالنن لتنضن دنا ق بفنبق ل ديضن الن دنضتتناليجفن   .لافي و
نن

 (.3رقـــــم ) المادة
 

 التنـــــازل
 

 دن دنجي ناا ن,ن دن الن دننن   ق  لا قدج/ن ال ن ن النيلاقيجنبأدنلدتوناالنن لدتن الن تنيطت (1
نن   بق فقئ ةن دناللط ن  نفيب ن دناقلجبفن اب ن دنفيابقنيل لبتنبلطديبجنن اببق  نن اسبلط فن ب نبادجبأن

ختنبادنف بفنص يب ناسبب فنابالننق   بق  اللطفن دنباب نيل قابجنا ب ن دن النيبتهالن دنببا نيل لبتنب
نن.لقطأننن  اج

ن

خ نن طيببجنن   ببق ن لببىنا ببقد يالناببؤللفيالن,نفأابب نتنيجببدينألد"ناببالن  ببتنلننتئببلاللنل ييببتناقهيببفن (2
نلفققيفننتئلاللن دنبتد  نبب دالنادنف بفنلبقطأنن  ابجنن ص يبـفندنالن دنخجبتن نيبلمنصالفبق"ن ب   ن

تد ننتئببلاللناقفبب ةنبطـببـتن  ببتنلننتئببلاللنبق لكقاببجندل لبببتنببببق اسبببفن لبببتكفني لبببتنتغيببق"ن
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،نبطيببثنتنيببدثتن  بب ن لببىناسببؤد يق ندن ليناببق ناالننيببق"نكقابب نطللببنمنفبباننتئببلاللدن لضببق
نن ا قدجن/نن ال ن نلجقونن بتكف.

نن
 (. 4المادة رقــــــــم ) 

 

 العوــود الفرمي  .
 

خ بىن دنا قدج/ال نب نفت باندبقسبلثاق نابقننن   بق كقابجننألبب قجنفبانننللبييمتنيجدين لا قدجنن-ن1

قبجننص نن ادنف فنن ص يبفنابالنلبقطأنن  ابجن,نديطبتن لبقطأننن   ق دت نالق"نفانبتد ن
نن  اجنطجأنن ادنف فن دالنخب ن ننألسبقأن.

ن

 دنجي ناالننألبب قجنخ بىنا بقدجنفت بانتنننللييمن النادنف فنلقطأنن  اجن لىن لأنن ا قدجن-ن2

ببجنيب بىننن,نن   بق ن لبينمنيلتلبأن ليب نبادجبأن يل ن دن دندن نابالناسبـؤي فانن ا قدجن/ن ال 
اسؤد يفنكقالفن النجايلننألب قجند الن دن ص ق نن دنخهاقجنيلسبأنب ن دن ن ا قدجناسؤدت"

 دناسببلص اي ن دن اق ب نكاببقن ببدنكقاب نللبب ننأل اببقجن دننألص بق نقبب نلسبببأنبنببقنناا بقدجنفت بب
نن ا قدجنافس ن دن ط ندكالئ ن دناسلص اي ن دن اق  ن.

ن
 (. 5المادة رقــــــم ) 

 

 . العام  للموـاول / المتعهد  ليــوالمسؤ
 

بب جنن  اقيبفننابل الني دمنبلافي ننألب قجن دنخاجقيهقندليقالنقننن   ق يلليمنن ا قدجن/ن ال ن نبا لضىنن-ن1

دنإلل قالندنالنيدفتننألي دنن  قالفند جنيةنن ااقظتةنن صقلفنبــــ ندن ادن ندن ا  ن ندجايلننألبيق ن
نن   ببق نألصبتىن ن نن لبففنن اؤقلببفن دنن  نئابفنن الياببفن لافيب ننألببب قجندلبيقالنقندف ببق"ن ال لببق ن

 دن اكببالننتسببل تجن لينببقناببالننن   ببق داسببللياق نلافيبب ون ق اببقن النهبب وننألاببدتنلببمنلط يبب هقنفببان
ناضادا ن.

ن

نيجأن لــــىنن ا بقدجن/ن ال نب نن طضبدتنبصلبيق"ن دنلكليبلنااب دأن ب نبق طضبدتنن سبق فنن سبقب فن-ن2

ن افبتتن دن دنلبقطق"نكجنيدمنفبانا بتنلدنجب ن جنبيةنن ببتكفنن لافي يبفنفبانا يابفننتبب ندندن الل
اتكينلافي دنآصتنيلمنن لاق وناالنقبجنن بتكفنفانفلتونتط  ناثجنجت،ن,ن جلدالن,ن يتن بىنسب ي ن
دنن تاثقند   نألغتنضنلاسيتنن  ابجن)نكابقنيجبأن لبىنن ا بقدجن/نن ال نب نن طضبدتنفبان دندقب ن

 دنلأصتن النلن ننلصلنآصتني لب نن انا سنندناالنيدكل ند   ن  تضنلاسيتننت اقجنن  قتئفن(ن,ند
ن". ياقتنن21يلمنل تيمنن ا قدجنابل نن طضدتنفانن اد  نن اط  ن

ن

يجأن لىنن ا قدجن/نن ال ن ن النيلدفتن  ي نجنقين اجنيسل يلنخاجقينن  اجنن ا لدأناا نفبانن اب ةنن-ن3

ن  ي .ديجأن لي نل  يمنكبلنبق  يق ندن ا  ن ندنألي دنن  قالفنن ادجد ةننابتدع,ن اط  ةن كجن
ن

نن   ببق يلطاببجنن ا ببقدجنن ال نبب نن اسببؤد يفنن كقالببفن ببالنخاجببقينن  اببجنن ا لببدأناابب نبادجببأنهبب ننن-ن4

دخ نننبق ببتكفن  اجنن لق تةن  ناالنقبجنانا ساننتببتنلننألدناتدف قندلسليا نفانن ا ةنن ا تتةن
لأصتندسبأنلأصيتونل  يجنن دت،نن فايفنن لقب فن لبتكفنل دمنن ببتكفنبصلبمنغتناب ن ب   نطسبباقن

ن.نن   ق جق نفان
ن

يكدالنن ا قدجن/نن ال ن ناللياق"نداسؤدت"ناسؤد يفنكقالفن الن يفن ضتنتنابقببتةن دنغيبتنابقببتةنن-ن1

 دننن   ق أل اقجنن اباد فنبن نن نكاليجف دن دن تلن دنجنفناناقنكقا نق نللطتنبأدنفتيتنثق ثن



 12 

د لىنن ا قدجن الني لمنن بتكفن الن يفن ضتنتنللطتنبق فتيتنن ثق بثنابالنجبتن نبسبأنه وننأل اقجن
نن طفتيق نص يق"ن.

ن

نتسلجقبفنن فدتيفن  لأنلقطأنن  اجن دنن اناب سنبإبب نجن دنخقلبق نن  ابقجن دنن اسبلص ايالنن ب يالنن-ن6

نسلدكنم.يتىنن انا سن  منكفق لنمن دنسد ن
ن

ن.ن انا سنتسلجقبفن ألدناتنن ل يتيفن دنلدقيلننأل اقجنن لق تةن النن-ن7
ن

ن اسببقطفن ل لببيمنادنقببلننت ابب ةندن اببب ن ننبأ اببقجيللببيمنن ا ببقدجنبليديبب نجايببلنن جنببق نن لببانل ببدمنن-8
 ببكق نن جن نن الدس ندببكق نن جن نن ااصفضنداسقتن نن كدنبجنباا دبيالنافدضبيالنتسبلالمنن ادنقبلن

نننن  ببتن ةنندالن اسببقطيفن نبب وننت اببقجنديبببلت ننالنيكببدالن بب ينمنن صبببتةنن كقفيببفن نبب وننت اببقجندنالنيجيبب 
ندن كلقبفن.

ن

قجن لأنن جنق نن تسايفن)نن بل يفن،ننتب قجنن  قافن(نن ق ةننتدضقعنابالنقببلنمنيلليمنن ا قدجنفانطنن-9

بأالني دمنن ا قدجنب فلنن فقلدتةنن التلبفن الن اليفنن ق ةننتدضقعن،ند لي ننص نه نننتاتنب بيالننت لببقتن
دطسبا نابالنندفانطق فن  منن لينا نل دمنن بتكفنب فلناقنيلتلأن لىنن ا بقدجن ا نل بئل نج ندجننتس قت

،ن دنن تجدعن لىنن بتكفنبن ونن اببق  ن دنن ا ق ببفنطسقأنن ا قدجن  ىنن بتكفن دالنن طتن  نبقت لتنض
نبنق.

ن
 (.6المادة رقم )

 

ب ب ن النيكبدالنقب ننسبللانقن لابتةنندنابدعنابالننابدنعنن طفتيبق ن لابتةنن ثقايبفنفانطق فن لأنن ا قدجنل لبيمن
ن.ن ل ليمنخ ق ةاليجفننن لكق يلنن التلبفن لي نألد ىنيلمناطقسبفنن ا قدجن لىنجايلن

 
ن

 ( 7المادة رقم ) 
 

 لبعضها البعض . العطاءوثااب 
ن

اجاد فندثقئتنن   ق ندط ونالكقالفندافستون ب ضنقنن بب ضند اب اقنيطب ثن دنغابدضن دنن لببقسننخال
 دنا صنفينقنلكدالنانافننلدضيط ندلط ي وناالننصللبقصنن اناب سنن ب دنيلب تنل لياقلب نن ص يبفنخ بىن

ن ا ق ببفنببأدننندتنيطبتن لا ـبـقدج نقننقن ا قدج/ن ال ن ناط  ن"نب   نن  تي فنن لانيتي نلافي ننأل اقجندف 
نل ديضن النخاجقيناف ق نق نل لناالنجتن نه ننن لدضيحنختنخ ننت ىنن انا سنغيتن   ن.

 ننن
 (.8المادة رقم )

ن

 شموليــ  العــــرض.
 
ن

يفلتضنبق ا قدج/ن ال ن ن النيكدالنق نلأك نبافس نقبجنل  يمن تض ناالنلطفنن  بتضندبباد يل ن كبجنابقن
ن   بق ندنألسب قتندنألجبدتنن ا تجبفنفبانكبجنجب دجنكايبق نن بابد نن اسب تةنيل لتنبقألب قجنن لانيبالنقن

دجبببب دجن سبببب قتنن دطبببب ةندن  اق ببببفن الندجبببب ندنالنهبببب وننألسبببب قتندنألجببببدتنل  ببببانجايببببلننطليقجببببق ن
ن ا قدج/ن ال ن نن لدفق نبق ليناقل نن ل قق يفن،ندتني بجنن  ق نن ا قدجن/نن ال ن نبقالن دندنق فن دنادضبدعن

نكقالناد  نقـ نكقالنادضدعنصفق نبق اسبفن  ن. دن اتناناقن
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 ( 3المادة رقم ) 
 

 . موا و  المهندس ملى اضشغال
 
ن

 لادلفق نن فايفنن ا لدبفن بتد ن لىنن ا قدج/ن ال ن ن الني دمنبلافي ننألب قجندخاجقيهقندليقالنقندف ق"ن
دببكجنيطدين لىنادنف ـفنن انا سندقبد  ن،ند لي ن النيل ي نب قب نبل ليابق ندلدجينبق نن اناب سننن   ق 

 دن بمنيبت ند لبىنن ا بقدجن الننن   بق ن بفديفندن ص يفنطدجن دن اتنيل لتنبقألب قجنسدن ندت ن كتونفان
نن.اق ناالنن انا سن دنااثجنن انا سيأص نن ل لي

 ( 12المادة رقم ) 
 

 اهشعارات للموـاول .تبليـغ  -أ 
 
 

لبل ننإلب قتن ندنألدناتنن ص يفندنإلتبق ن نن لانلل تهقنن بتكفنخ ىنن ا قدج/ن ال ن نندف بق"نألطكبقمن 
خاقنبق بتي نن اسججن دنبإي ن نقن  ىنن اكلأنن تئيسان لا قدجن/ن ال ن ن دنبلسبليانقنخ بىندكيلب نفباننن   ق 

،نبدنسب فنن فبقكسنن ا لاب نابالنن ا بقدجيا نن ا بقدجن نب ونن  قيبفنن ادقلن دنبإتسق نقنخ ىن دن ادنالنآصتني 
دباجبببت نن لسبببليمني لببببتن  ببب نلبلي بببقًن لا بببقدجن/نن ال نببب نببببق ا اىنن  بببقاداانبنببب وننإلبببب قتن ندنألدنابببتن

ندنإلتبق ن .

ن
 (. 11المادة رقم ) 

ن

 . التنسيب المسبب م  المؤسسات والدواار الحكومي  -أ 
 
 

دل ب يمنن كفبقت ننن ا قدج/ن ال ن نن لاسيتنن اسبتنالنن اؤسسق ندن  دنئتنن طكدايبفندن صقلبفيجأن لىن
قببجنن بب  نبأيبفنطفتيبفندنصب ننجنبفنل لبأن  ب ن دلساقحن  نببق طفتنابالن ن اليافن لطلدجن لىنللقتيحن

لبق تنندنندناابد جننلدنقيلناا دبانه ونن اؤسسق ندن  دنئتن لىنن ااد جنن صقصنن لق تن النن ببتكف
ن)نسببدن نندناببتنن  اببجننت ليق يببفنندنن اسببل جلفن(فياببقنيل لببتنبببأدناتن اببجنن طفتيببق نن ببالنللبب نن جنببق ن

ديكبدالنن ا قدج/ن ال نب ناسبؤدتًناسبؤد يفنكقالبفن بالننجتن نهب ونن طفتيبق ن ضتنتنق نلط ثننني ن لفق د
ه وننألضتنتنفانطقجندقد نقنسدن ن لبتكفناالناقطيفنن لأصيتنفانناجقيننأل اقجن دننألضتنتنن لانللطتن

 لبىنندي  مناسص ناالنه ونن ااق جن لانا سنن ابتلنادق ق"ن لينقنن جنق نن لانيلمنن لاسيتنا نقبق  يت،ن
ناناقنبلب ن ب  نن للبقتيحننبط ن قلىن سبدع لا قدجن ا تتةنإلطضقتنللتيحنن  اجن النتنللجقدينن ا ةنن

دفانطقجن  منقيقمنن ا قدجن/ناالنلقتيلنن كلقأنن لق تن النن بتكفن لجنق نن تسايفن ااحنللتيحنن  اجن
ن الياببفن لببب  نبببق طفتنصببالجنن ابب ةننن للببقتيحن ال نبب نباتنج ببفنن جنببق نن تسببايفن ن نن  القببفنتطضببقتن

 النكجنيدمنلأصيتنالنلطايل نكقاجنلكق يلننتضتنتنن لانقب نن ياقتن11بل ني تمنن ا قدجنا اط  ةنن الونن
ن ىن  نن ص ا .ؤسلللطتنبق بتكفنندنندن تلنثق ثن

ن
 . االمتثال للووانيل واضنظم ب _ 

 
 

ياب ان لىنن ا قدجن النيصضبلن كقفبفنن  بدنايالندنألاظابفنن لبانللب تن بالنن سبل ق نن اطليبفنندن طكدايبفن
دقيقا نبلافيب ننأل ابقجندن لبيقافن دنغيتهبقنابالننن   ق ن الاثلفنفانكجناقنيل لتنب يقا نبق ليناقل نفانه نن

نأل اقجن ن نن  القفندياب ان لىنن ا قدج/ن ال ن ننطاقيفنن بتكفن دنل ديضنقن بالن دنضبتتن دنغتناب ن
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،ن دنبسببببنقنديكببدالن ن نن  القببفنبلافيبب نهبب وننأل اببقجللطببتنبنببقناليجببفن  بب مناتن قلبب ن ألاظاببفندن  ببدنايالن
ن ببتكفناليجبفن  ابقجنن ا بقدجن/نأدنل بديضن بالن دنضبتتني ق بأنبب نن  يبتنن ا قدجن/نن ال ن ناللياقًنبب

نن ال ن .

 
 

 ( . 12المادة رقــم ) 
 

 حوــوب الشرك 
 

 النط دتنن بتكفناضادا نبأيفناسلط ق ناق يفن لا قدج/ لال ن ن  ينقنديباجننألابدنجنن ا  يبفندن لأايابق ن
قضىنط دقنقناالنن ا قدجنابقتيلنن بتكفند نقن النلل دن كفقت نسدن ن لابتدعنافس ن دنألدنابتدعناالن

ن،ندبق  تي فنن لانلتنهقنن بتكفنااقسبف./ن ال ن 

 
 (13لمادة )ا
 

 الرشوة و ســاد الامم
 
 

 النااقتسفنن ا قدجن/ن ال ن ن دن دنابالنا قد يب نن فبت ييالن دن دنابالناسبلص اينمنن تببدةنببأدنببكجنابالن
ن لبانن  بق ن دغيتونابالنن نن   ق  بكق نقنألدناالنجنقينن بتكفن دناسلص اي نيكدالنسببق"نكقفيق"نإل  ق ن

قجابفن بالن  ب ن,ندي لببتنفبانيتلب نبنقنن ا قدجن/نن ال ن نبق بتكف,نه نن  نن النن اسبؤد يق نن  قادايبفنن ا
طكمنن تبدةن دنن اد بفن دنه يب نلاباحنألدنابالنجنبقينن ببتكفن دناسبلص اينقنب لب نن طلبدجن لبىن دن
ل  يجن دنلب يجن ألب قجن دنط دتنن الا ي ن دن لطلبدجن لبىن دننالفبقعنبصلبان.ند لببتكفنن طبتنفبان

لباجمن بالنخ  بق نهب ننببكقجن دنضبتتنببأدنببكجنابالننألنسليفـق ن دنل ديضنيسبلطتن نبقن بالن دنصسبقتةن
  ن ن.ل ن ننن سبأند نقنن طتنفانصلمنقيافن   ناالن دنابل نيسلطتن لا قدجن/ن لانن   ق 

 
 

 (14المادة )
 

 موالفـات السام  العام 
 

 لىنن ا قدجن/نن ال ن ن الني دمنبلبأايالنجايبلننإلببقتن نن لط يتيبفندطبدنجينن سبالافنن  قابفنطسبأنن–ن1
نياا  فننتاليبق سمنها سفنن اتدتنببل يفننتب ن دنن بل يق نفانن ا ايفنن اصللفنكـن جنق نل لياق ن

بنب ننن صلبدصندن لبانن دن دنجنبفن ن ن القبفنن,ندل لياـق ن نئتةنن سيتندندينتةننألب قجنن  قاف
نثاببق نن  اببجن لببىنن  ببتتندن سببدن ن ل اببقجنن لببقب يالن بب ن دنن  يببتنطببدن ثنننيببفلطببدجن دالندقببدعن

 .ن  قافن بدتنعن
يكدالنن ا قدجن/نن ال ن ناسؤدت"ناسؤد يفنكقالفنلجقونبل يبفننتبب ند نئبتةنن سبيتندببتكفننتللبقت نن-ن2

دن بل يق ندن  دنئتندن اؤسسق نن اصللفبفن دن دنجنبفن صبتىن بالنندن ايقوندنتب قجنن  قا ننألت ايف
  دناصق فق نلالجن الن ال ن.دق  نألدنبصصن يفنطدن ثن دن ضتنتن

ن

ىنن ا قدجن/نن ال ن ن الني دمنب  منن طفتيق ندج تنالنن صاق تنن لانققمنبطفتهقند   ن االنن ضتتن لن-ن3
 . النن  يتند الن اق  ناالنجتن نلفسلنن لتبفندنطلاقجننانيقتهقن
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ن

اليجبفنقيقاب نبأ ابقجن ضبتنتنللبيأن ابال نن  يبتننيبفنن ا قدجن/ن ال ن ناسؤدجناسؤد يفنكقالفن بالنن-ن4
 ادعنه ونن طفتيق ،ن دنبسبأنه وننأل اقجنب تي فنابقبتةن دنغيتنابقبتة.تيق ناناقنكقالنن طف

ن

قبقادالنن  ابجننألت ابانكابقندت  نفباندن بيئبفنن  قابفنيجأن لىنن ا بقدجننت لبينمنبببتد نن سبالافنن–ن1

،نديلطاجنن اسؤد يفنن كقالبفن بالن دننصتىننن بتكفنندننبفنجنق نتساي ن ل لياق نن لق تةن الند
نبقأل ابقجل بيبتنن ل ليابق نهب ون اب نقيقاب ننخهاقجيالجن الننطتنبق بتكفن دنن  يت دنضتتنيلنص أ

نادضدعنه ننن   ق ن.
يللبيمنن ا ببقدجنبق ل يب نبكقفببفنخجبتن ن نن سببالافنن  قابفندن انايببفنن ال ل بفنبق  ببقاليالن  يب ،نكاببقنيلطاببجنن–6

ن سب د نندننيبفنطبدن ثنن اسؤد يفن الننيفنطدن ثنسدن نطبدن ثنن لب تنن كنتببقئانندنن ب هسنندن
نصبتى،نديللبيمنبلبدفيتنبد يلبفنلبأايالن لبىنن طيبقةن ل بقاليالن  يب ندن ببتكفنغيبتناسبؤد فن بالننيبفن
نلببقبق نندنطببدن ثندفببقةناقلجببفن ببالن اببجنندناببالناببدظفانن ا ببقدجنضبباالناا  ببفننتاليببقينصببالجن

ندصقتجنندقق نن  دنمنن تساا.
منبل لياببق نن بيئببفندن سببالافندن لببطفنن انايببفنيجببأن لببىنجايببلنن  ببقاليالن بب ىنن ا ببقدجننت لببينمنن لببق .7

ن11ابلب نديطتن لبتكفنل تيمنن ا قدجنباق ن لىنلاسبيبق نن اناب سنن اببتلنن،ن لق تةن النن بتكف
 قاجن النن  اجن ا ةناط  ةن دنانقئيفنن د النكجنفت ند كجناصق ف ندك   نيطتن لبتكفنخي قلنن ياقت

جننت لببينمنب ببتنتنن بببتكفنفببدتن"نديكببدالناللياببقنبببأدنن ننلبببيالنلكببتنتنهبب ونن اصق فببق ند لببىنن ا ببقد
ل ديضن بالن دنضبتتنيابلجنبسببأناصق فلب ن دن دنابالن اق ب ن ببتد نن سبالافنن  قابفندسبدن ندقبلن

 ن ضتتن لىن ط ن اق  ن دن لىنن  يت.
ن
دضببلنطببدنجيناتدتيببفنبالسببليكيفنال قتبببفنا لابب ةن بب ىنخ نتةنن سببيتنن اتكييببفندنإلاببقتةن ببيالن طجببينن-8

ن طفتيببق نببببكجنآاببالندف ببقجنديجببأنخغببالتنن فجببدن نبببيالنن طببدنجينبدنسبب فننألبببت فنناا  ببف
نن لط يتيفندطبقجنال   ةندببكجندنضحن.

فانطبقجنن  ابجن بيالنيلبيمننسبلص نمننتببقتن نن لط يتيب نن الياب ناثبجنن طبدنجينن اتدتيب نندننتقابقعن .9
ن فلبتن نن ضدئي ندببكجندنضحن ل  بانن لط يتي ن لىناسقفق نكقفي نقبجناا  فنن  اجنالننسلص نمن

نبقتونكقفي ن لسقئ يالندن اقتةنديكدالنن ا قدجن/نن ال ن ناسؤدت"ناسؤد يفنكقالفن الن دنضتتنيليأن
 ن  يتناليجفن  منخ لينا نباقندت نبن ننن با .

 

 
ن(15المـــــــادة )

ن

 الحفريات وتأميل المواد وإمادة اضوضاع لألممال الطارا أممـال 
دي ل نبنقن  اقجنن طفتيبق ندلبأايالنن ابدن ندخ بق ةننألدضبقعندن لبانيبلمنلط يب هقنابالنقببجنن اناب سن
ن ابتلنن ا ااندن دنجأن لىنن ا قدجننتسلجقبفنن فدتيفن ل يقمنبنقن ا ق جبفننسبلب نجننأل اب ةناليجبفن

د يبقمنن ل من دن   قجنن كدنبجننألتضبيفنداط بق نن لطديبجن نصبجندصبقتجنسبق ق نن  ابجنن تسباان
نن   جندنأل يق نن تسايف.ن

ن

+نفبقكسن(نددسبيلفننللبقجنصلديبفنللاقسبأنابلننهبقلفان)يجأن النللبدفتن ب ىنن ا بقدجندسبيل ننللبقجن-ن1
فانجايلننألدقق ن يال"ندانقتن"نننتجنيةنن صلديفننندندسقئجننتللقجنن صلديفنن ا لا ةناالنن بتكف

بطيثنيلمننتللقجنب ندن  لأناا نخطضقتن اقجندا  ن ن ا نن  بدنت ندببق طجمنن ا لبدأن لبىن
نسق فن.ن24ا نتن

ن
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فانن طبقت نن  قتئبفنتنبب ن النيسبلجيأنن ا بقدجن/نن ال نب ن الللبقجنبب نصبالجنيابالناطب  نابالنن-ن2
 ادنالنا لا ن لا قدجن/نن ال ن ن  ىنن ببتكفن،نن"ن دن لىن دهقلفيقبفديق"ن دنص يق"ن دنن لبلي 

 بمنندن نن،ديب  نياالننتسلجقبفناالنب نيفننللقجنن بتكفنفان دن ابدنالن لا قدج/ن ال نب نن ب ينق
للمننتسلجقبفنصالجنن ياالنن اط  نل دمنن بتكفنب اجنن  دنت ند لىنطسقأنن ا قدج/نن ال ن ن

ن لكق يلناالناسلط قل نن اق يفن دالنن طتن  نندطسمنجايلاناقنبل  نن لكق يلند دالنخب قتن  ن
ن.بقت لتنضن

ن

ننياالننتسلجقبفنفانن طقت نن  قتئفنلكدالناالندق ننتللقجنن نقلفانبق ا قدجندلبل ي .ن–ن3
نسق فندنط ةن لااق تن نصجنط د نبل يفننتب ندن افتت.ن-ننن
نسق فنداللن بققانااق تننتاليقين.ن-ننن

ل ندب نيبفنابقببتنن  بقت  النن  اجنن ا قدجننخبالغبيالندق ننن فلتةناقن)ندي ل نبياالننتسلجقبفنها
ن(.نن  قت ل اجنفانادقلنن  اجن 
ن

فانن طقت نن  قتئفن لىنن ا قدج/نن ال ن ننل  يمنكقففنال لبق نن  اجناالن اقجندا  ن ندادن نن-ن4
نقبجن.تيا نإلاجقينن  اجنطسأننأللدجنباقنفي نخ ق ةننألدضقعنكاقنكقا ن لي ناالن

ن

 اببقجنن  ببدنت نسببببق"نا ي ببق"نإلاجببقيننأل اببقجنن ا ببتتةنألتنيجببدين لا ببقدجنن لبببقتنخاجببقيوننن-ن1
ن صقلببفنبنبب ننن   ببق نفببانادن يبب هقنن اطبب  ةنبقسببلثاق نن طببقت نن  ببقهتةنن لببانيدنفببتن لينببقن

نن انا سنن ابتلن.

 
ن:ن(61المـــــــادة )

 

ن سقتيفنن اف دجنفياقنيل لتنببتد نن  اجندن  اقجندن لبتي ق ن لىنن ا قدجننت لينمنبجايلنن  دنايالن
د لي نل  يمنققئافنبق  قاليالن  ي نالنضتدتةنن لقايالن لىنن طيقةن لىنجايلن اق  ناناقنن ل قاليالن  ي 

نكقا نلفلنمنن دظيفيف.

ن
   1)7ادة )ـــــــالم

 

 ممثل المواول:
 

 الني بب منخ ببىنن انابب سن لطلببدجن لببىنادنف لبب ننسببمنن–يل بيالن لببىنن ا ببقدجنقبببجنلببقتيلنن ابقبببتةن .1
داؤهال نن بصصنن  دني لتط نن ا قدجنكااثجن  ندخ نن منللمنن ادنف فن ليب ن دنلبمنطجبنبقنتط بقن
االنقبجنن انا سن دننصفتنن ااثجنفانااقتسفن ال نكااثجن لا بقدجنفقاب نيل بيالن لبىنن ا بقدجن الن

تنيطتن لا بقدجن الندنيكدالنااقسبق"ن ن ننن ل ييالصنآصتنيل  منبافسنن  تي فنبقسمنداؤهال نبص
 .لأايالنن ب يجنن ااقسأنقبجنخانق ننإل  ق ن لااثجننألدجنيل اننسلص نمنااثل ن دن النيسلب   ن دالن

ن

يجأن النيكدالنااثجنن ا قدجنالفتغق"نبلدتةنكقالفن إلبتنلندالقب فنلافي ن ب قجنن ا بقدجندخ نن .2
ؤقلبق"ن بالنن ادقبلن ثابق نلافيب ننألبب قجنفقاب نيل بيالن لبىناقنل لب نن ظبتدلنل يبأنهب ننن ااثبجنا

 ن ا قدجن النيساانب يال"نااقسبق"نبادنف فنن انا سنن اسب فندنالنيلمن ب قتنن انا سنب   .
 

يل يالن لىنااثجنن ا قدجن النيكدالنافدضق"ن النن ا قدجندنالنيلسلمنن ل ليابق نايقببفن بالنن ا بقدجن .3
ديجأن النيكدالنااثجنن ا قدجنالاتسبق"نبقسبل اقجن  بفننتللبقجند  يب نن صببتةنن كقفيبفنبق ببتد ن

 دن ادنلفق نن فايفنبق   ق .ن
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لننئ بالحضننور السننام   يجننب ملـــننـى المونناول /المتعهنند الحضننور شخلننيا" أو تكليننف مننندوب .4
مننل ايننام النندوام  كننل يننوم لغاينن  السننام  الثالثنن  والنلننف مسنناء  لننباحا"  والنلننف  السننابع 
 ومجلنول  وجرش  والشرك  التنفياي     مدين  اربد والمفرب  مكاتب   مور تواجد الرسم  

مركز تنفياي آخر يتم امتمناده منل قبنل الشنرك   ن   تنرة الحون   أيأو دير أبى سعيد و الرمثا 
) كمنا يجنب ملنى الموناول / المتعهند الحضنور  ن  أي وقنت آخنر   وال  ضاراض تنسيب العمل

اا تخلنف ايطلبئ المهندس المشنرف او منل يوكلنئ والن  لغنرض تنسنيب االممنال الطاران  ( , و
ينوم ال حسنب الغرامنات النواردة لنفح   تغنريم الموناول مل الحضور يحب للمهنندس المشنرف

يتواجد  يها مندوب المواول    المكاتب الشرك  التنفياي  امتبارا مل بدء الندوام ولغاين  نهاين  
 المهندس المشرف. ملمالدوام الرسم  ملى ال ال يغادر مكاتب الشرك  بدول 

 

 (18)المـــــادة 
 

 إنهاء العمل مل قبل لاحب العمل ) الشرك (: 
يطتن بتكفنكنتببق ننتبب نخانبق نن   ب ن)ن   بق (ندالبق تةنكفق بفنطسبالنن لافيب نندنجبي ن"ناانبقن دالن

ناسبتن لا قدجنفانن طقت نن لق يف:ن دنخطظقتن دنخب قتننخا نتلدجي ن دن
ن
ن

   نننصفتنن ا قدجنفانل  يمنن كفقت ن لجنق نن تسايفنن االدصن لينقنبق   ق .ن- 
ن

لافي ننألب قجن دن  ننلبيالنبدضدحناالنااقتسل ننا نتنياددننتسلاتنتنفان  ننلصلىنن ا قدجن الن-أن
 لافي نن ليناقل نبادجأنبتد نن   ق .

ن

ن  نننصفتنن ا قدجنب دالن  تنا  دجنفانادنللفنن  اجندلافي نباد نن   ق .ن-ج
 

النن طلدجن لىن  ننققمنن ا قدجنبللييمننألب قجنبكقالنقن ا قدجنفت ان،ن دنبق لاقيجن النن   ق ن دن- 
 ن ادنف فنن ا لدبفن دن النن ا قدجنق ن لبحنافلسق"ن دنا ستنن دنل تضن للفيفنادجد نل .

ن

  ننقبب منن ا ببقدجنألدنبببصصن)نبلببدتةنابقبببتةن دنغيببتنابقبببتة(نتبببدةن دنه يببفن دنااطببفن دنن-هببـ
 دنا قد يب ن اد فن دنهب ناق يفنكلتغيبأن دناكقفبأةن دن  ننقبقمن دنابالناسبلص اانن ا بقدجن دندكالئب ن

ن فت ييالنبإ  ق ن دنن د  نبإ  ق ن دنتبدةن)نببكجنابقبتن دنغيتنابقبت(نألدنببصصنكطبقفين دن
ناكقفأة.

ن

اببالنقبببجنص يببفنخ نن ببمنيللببيمنن ا ببقدجنبببأدنبببت ناببالنبببتد نن   ببق نب بب نلدجيبب نثالثببفنخببب قتن نن-د
نن بتكفن النكجناصق ففنألدنبت ناالنبتد نن   ق .

 
 

 المـــادة )19( الجهاز العامل للمواول: 
 
دتةن النهديفنن  قاليالن  ي ناناقنكقا نلفلنمنن دظيفيفنالنل  يمنل لىنن ا قدجنل  يمنكبفق"نبأساق نن– ن

.نألطدنجنن ا ايفن ألت اييالندلدتةن النللتيحنن  اجندجدنينن سفتن ل اق فنن دنف ة  
 

.فاناجقجنن  اجنبق   ق  لبتكفنا قبلفنن جنقينن  قاجن  ىنن ا قدجن للط تناالنصبتنلنمننيطتن-أ  
 

دلط ي ن ناانمنيلليمنن ا قدجنبق لأايالن لىنطيقةنجايلنن  قاليالن  ي ندل  يمنبد يلفنن لأايالن كجنفتن-ج
  ساق نن  اقجنن اتنف يالن لدت،ندل  يمنبد يلفنلأايالنطسأنال لبق نن بتكف.
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ن لانا سنن ابتلن دناالنياثل نخي قلن دن قاجن دننادظلنيسئن اللطفنن  اجن دنتنيل ي يطتنن- 
نفاـــفندن بيئن  قبق ل لياق نن لق تةن  نسدن نكقا نه ونن ل لياق نخ نتيفن دنفايفن دنلل لتنبأادتنن سالافن

.قلق"ن دن نئاق"ؤخي قفق"نا  
 

 المـــادة )22(  تسليم أوامر العمل:
 

نن  اجن لا قدجنب  نل  يمنكفق فنطسالنن لافي ندل دتنكلقأنن ابقبتةنبق  اج.ن دناتيلمنلسليمنن- 
ن

ابالنلبقتيلنكلبقأنن ابقببتةنبق  ابجنن يبقم ابجنب ب ن ببتةنن ابتنألدجيب  نلقتيلنن ابقببتةنبق  ابجنن-أ
 ابتةننختةن ن لجنيبيندن طفبتندتنل  بىنهب ونن ابنبإ ابقجدل لبتنه ونن ا ةنفلتةنسباقحن لا بقدجن ل يبقمن

ن.ف  ن اجن اتدنط ةندألدجن
ن
 
ن

 أوامر العمل المستعجل  : (12)المـــادة 
 

اسبببل جلفن لافيببب نب بببضننأل ابببقجنبلبببدتةنيطبببتن لببببتكفنخلببب نتن دنابببتن ابببجنطفتيبببق ندلدنب نبببقن
دن اسق  نن ا ااندهب وننألدنابتنن ضتدتيفنديبلت ن ن وننألدناتنادنف فنتئيسنن  سمندا يتنن  نئتةن

لسلسجننألدناتننت ليق يفنن اسلافن لا بقدجندفبانهب ونن طق بفنيبلمننلىتنلؤثتنبأدنبكجناالننألبكقجن 
دفبانطق بفننألسب قتننتفتن يبفنن لبانلاب نخطق بفنن   بق نبادجبنبق ن%11ن اطقسبفنبييق ةنابل ني ق جن
نن لبأصيتسل ججنيلمناطقسبفنن ا قدجن لىنغتنابق نناتنن  اجنن انإلانق   مننت لينمنبق اد  نن اط  ن

 (ناالنن   ق .1(ناالنالطتنااد جنتقمن)11دف ق"ن لبا نتقمن)

ن
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 الخال الشروط ثالثا": 
==================================== 

 

بالشننروط توننوم الشننرك  بمراقبنن  مراحننل الحفننر والطننم وإمننادة الوضنن  للتأكنند مننل التننزام المتعهنند  -1
 والموالفات الفني  .

 

يلتزم المتعهد بال يكول الرمل والحلمئ والندبش المسنتخدم منل نومينات جينده مطابون  لموالنفات  -2
 وزارة اضشغال العام  .

 

يحب للشرك  التأكد مل جودة المواد المستخدم     إنجاز العمل وال  بفحلها ملى حساب المتعهند  -3
. 
 

)االسننتيات (  وردت  نن  انناا العطنناء جننوره مننامود وملحواتننئ كالمشنندات كلمنن  جننوره أينمننا  تعننن -4
 .والتندورات

 

 ثاثنول( 32لمندة )جنور اضممندة والمشندات  حفرينات يعتبر المتعهد مسؤوال" مسؤولي  كامل  منل  -5
يوما" مل تاريخ تسليم الحفرينات للمهنندس ويتحمنل الموناول خنال اناه الفتنرة كا ن  اضضنرار التن  قند 

بالطرف الثالث ) إنسال ، حيوال ، آليات ( وأي  أضرار تنجم خال المدة المبين  أمناه كمنا يعتبنر  تلحب
المتعهد مسؤوال" مل تنظيف الجور خال ااه المدة ومليئ تزويد العمال لهاه الغاين  دول موابنل منادي 

 مل الشرك  .
 

( يومنا" ملنى تسنليم الحفرينات بةمنادة تنظينف الجنور  32يلتزم المتعهد  ن  حالن  منرور اكثنر منل ) -6
 . المواول  وتوديم العمال لهاه الغاي  موابل اجر مادي وحسب جدول اضسعار المودم مل

 

ال تتحمل الشرك  أي  نفونات مادين  نتيجن  وجنود معارضن  ملنى الحفنر منل قبنل أي منواطل أو جهن   -7
لجمي  اننواع ار وامتبار ااا البند مشموال" بسعر الحفر رسمي  وملى المتعهد أل يأخا ال  بعيل االمتب

 . الحفريات المشمول  بهاا العطاء 
 

 :تولير المتعهد -8   
 

فانطق فنل ق سنن ال ن ن بالنلط يبتنابقندت نفبانببتد نهب ننن   بق نفيطبتن لببتكفنلكليبلنال نب ن دننكثبتن .ن
تسلكاقجنن  اجن لىنطسقأنن ال ن نن اطقجن لي نن   ق ن دالنن طقجفنخ ىنخاب نتناسببتندي لببتنقبتنتنن ببتكفن

نب ناابالن طيبجنخ بينمنن   بق نن اجقجن،نكاقنيطتن لانا سنن ابتلنلطديجنن طفتيفنخ ىن دنال ننق  يقنفانه نن
،نااقسبقنديط تنن اللطفند لبىنن ال نب ننألصبتنقببدجن  ب ند دالنن لبتنضنن ال نب نن ا لبتننواقنيتندطسأن

 كاقنيطتن لبتكفنن  يقمنبق  اجناالنصالجنجنقيهقنن  قاجندلطايجنكقففنن لكق يلنانابقنبل ب ن لا بقدجنن ا لبت

ن دالنن لتنض ن لىن   ن.
ن

ن ابقببتةنفببدتننبأ ابقجن يببفنطفتيبفنطببقجنلسبليا ن اببتنن ابقببتةنص يببقن للب نن طفتيببفننيلدجبأن لبىنن ال نبب أ.ن
)نن طفتن(ند ب مناجنننننن   قيـــــــنا ضق نن ا ةنن اط  ةنإلاجفنانطق ـدي لبتنلسليمن اتنن ابقبتةنب  نن  اجندف

نن.ن   ق خاجقيوني فلنن  تناق نفانالطتنااد جن تضن
ن

 ن:ن ل ي نبق ل لياق فانطقجنل ليتنن ال ن ن النج.ن

يطتن لبتكفنخ ننلصللنن ال ن ن النلافي ن دناتنن انا سنن لق تةنن يب ن الني بدمنن اناب سنبلافيب ناضبادالنهب ون
نألدناتنبق  تي فنن لانيتنهقنااقسبفن،ندفاناثجنه ونن طق فنيلطاجنن ال نب نن لكبق يلنن التلببفن لبىنلافيب ونهب ون
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 نب ندبب دالنن طقجبفنخ بىنل اف ق ناالن يفنابق  ناسبلط  ن دنلسبلطتن لانألدناتن،نديطتن لانا سن النيطسمنلل نن
ن ص قتن دنخا نتن   انب   ن.

 المخالف :إزال  اضشغال أو المواد  -9
 

ن- لانا سنن لصديجنن كقاجن النيأاتنكلقبيقن دنبفديقناالندق ن صتن ثاق نسيتنن  اجنبق لق ان:ننن
ن

 ا قب فن ال لبق نن   ق ند   نصالجنن فلتةنن لانيط  هقنفانخصتنجن يفناق ةناالنن ادقلنيتىن انقنغيتن
ننتاتن.

 .ننسلب نجنلل نن ادن نن اصق ففنبادن نااقسبفندلق ط ن
 خين فن دن اجني لبتوننن انا سنغيتنا قبتن ال لبق نن   بق نابالنطيبثنن ابدن ن دنن البا يفندخ بق ةن

ق ن لبىنن طسبقأنلاب نبببأا ندتنيطبتنلافي ونببكجنسليمن،ند   ن لىنن تغمناالننصلبقتنسقبتن دن ف 
  لال ن نن ا ق بفنبق ل ديضن دنلا ي نن ا ةنبسبأن دناالنه وننألادتن.

 

 والليان :االستام -12
 

 االبتداا .شهادات االستام ا. 
 

يبل نن ال ن نن انا سنن ابتلنص يقن ا نخانق نن  اجنفبانن اببتدعنن اطب  ندخ بق ةننألدضبقعنفيب نطسبأن
  نخبالغ نب   نقبجن النيلأكب نبافسب نابالنخ بق ةننألدضبقعندي بدمنن اناب سن دنابالنيادببفنننأللدجندتنيطت

بقتسلالمندخب ن نن االطظق نبطضدتنن ال ن نفقالنقتتن الننألدضقعن منيلمنخ ق لنقننطسأننأللدجنفيكلأن
بالغنبببق ادنقصنص يببقندلسببلمن لال نبب نن ي ببدمنبإلببالطنقن،ن ابب نخاجببقين  اببقجننإللببالحني ببدمنن ال نبب نبببإ

ن انا سنص يق"نب   ندي دمنن انا سنبقتسلالمنب  ننإللالحن لىن النيتفتننكلقأنادنف فنن جنفنن ا ايفن)ن
نن لن(ن لىنخ ق ةننألدضقعننخ نن لأناا ن   ن.…ن ب قجن قافندبل يق ن

 

 الليان  ب. 
ديبلمنلافيب ننن نبقأل ابقجنن طفتيبق نبجايبلننادنل اانفلتةنن ليقافننا ضق نسبا نابالنلبقتيلننالنبق نن   بق ن

 بب قجنن لببيقافنطسببأنبببتد نن   بق ند لببىنن ال نبب نن  يببقمنبقسبلكاقجنن اببدنقصندف ببقن ل لياببق نن انابب سن
يلطابجنن ال نب نكقفبفن  ابقجنن لبيقافنبطيبثنلبلي ب ن،نننن(نيداقناال41ن ص يفنصالجنفلتةنن ليقافندصالجن)

دبفندلسليانقنانقئيق"نفيطبتن لببتكفن النن ليقافنن ا ل ندنإللالحند ا نل ليتنن ال ن نفانلافي نخلالطق
،ن دالنجايببلنن اف ببق نن التلبببفن لببىن  بب ننل ببدمنبلافيبب نللبب ننألببب قجنبقسببلص نمنآصببتيالنديلطاببجنن ال نبب 

ننإل لتنضن لىن   .
 

 االستام النهاا  وشهادة الليان  :ج. 
ن ال ن نن،نخ نن منلكالنهابق ننيلمننتسلالمنن انقئاناالنقبجنن انا سنن ابتلن ا ننالنق نن   ق نن ابتمنالنن

 يفناالطظق ن لىن دناتنن  اجنن ااف ةناالنقبجنن ال ن نصالجنفلتةنن   ق ندن لانا لنقنسا ندنطب ةن اب هقن
يل تنن انا سنن ابتلنبنق ةنبقتسلالمنن انقئان جايلننأل اقجنن لانققمنن ال ن نبإاجقيهقن.نناقنخ ننكقا ن

ا ننالنبق نفلبتةنن   بق نف لبىنن اناب سنن اببتلنلطتيبتنكلبقأنهاق ناالطظق ن لىنب ضن دناتنن  اجن 
تساانبن ونن االطظق ندلسليانقن لال ن نن  دن لي نن  يقمنبلافي ناقنجق نبب نصبالجنببنتنابالنلقتيصب ندفبان

نطقجنن  يقمنبلافي نجايلنه ونن االطظق نني دمنن انا سنبإل نتنبنق ةننسلالمنانقئانبقأل اقجنن ااف ةن.ن
ن

أل يلتزم بةنجاز وتسليم كا   اضممال الت  سلمت اليئ قبل إنهاء مدة العطاء ويحب المتعهد يجب ملى د. 
ر ملنى حسنابئ مهمنا بلغنت للشرك  إاا تخلف مل ال  أل تووم بةنجناز اناه اضممنال بواسنط  متعهند أخن

 ، دول اهمتراض ملى ال  مل قبل المواول / المتعهد.التكاليف



 21 

 -العمل:تعريف أمر  -11
 

دابدعنن طفتيبق نن ا لدببفنادضبطقنبب نلبقتيلننكايبفهدنن ااد جنن ا  ناالنقبجنن بتكفندن  دنيباجن لبىن
ن-نتسلالمندن اد  نن ا تتنإلاجقينه ونن طفتيق ندي سمن اتنن  اجنخ ىن:

ن

ن اتن اجنطفتيق ن  ا ةنن ض  نن ااصفضندلدنب نقن.ن
ن اتن اجنطفتيق ن  ا ةنن ض  نن الدس ندلدنب نقن.

ن.نطفتيق نصاق تنن كدنبجنداط ق نن لطديجندلدنب نقنن اج اتن
ن

بأاب ناجاد ب نندطفتيق نن ض  نن الدسب نن:ني تلن اتنن  اجنن دنط ن طفتيق نن ض  نن ااصفضن44/4
نطفتيق ننأل ا ةندلدنب نقندن لاني لأناالنن ال ن نخاجقيهقن ف  ندنط ةن.

ن

ننتسلالمندن لسليمندغتناق نن لأصيتن.ي لبتن اتنن  اجندط ونالكقالفناالنطيثن:ن44/2
ن

دلأايالنن ادن نن اليابفن نبقنيبلاجن اتنن  اجن لىناجاد فننأل اقجن)ن طفتيق (نن ا لدأنلافي هقنن:44/3
نسدن نكقا نفانادقلندنط ن دنفان  ونادنقلنضاالنااق تنناليقينن بتكفن.

ن

تاجندطلا ند ب،ندطسأنن ادنلفق ن:ني دمنن ال ن نبلقايالنطفتيق نن جدتنبق ادن نن اليافناالنن44/1
نن فايفن.

ن

ي دمنن ال ن نبلسليمنن طفتنن جقهيةنخ ىنن انا سن دنخ ىناا دب نطقجننتالنق نابالنطفتهبقنبادجبأنن:ن44/5
نن.ااد جنن لسليمنن ص ا

ن

ب ب ننتالنبق نننابقببتةندخين فننألا قضن كقاجنن ابتدعنعنقدض:ن لىنن ال ن نن  يقمنب اليفنخ ق ةننتن44/6
ن.نغتيننت ا ةن,نلجابقن ل بيتنندنغتنافناليجفن  منن ق ةننتدضقعن

ن

فانطق فنقيقمنن بتكفنب اليفنلتكيأن  ا ةنج ي ونب جن  ا ةنق يا نا قتضفنيلدجأن لىنن ال نب ن:نن44/7
لجنيينطفتننأل ا ةنن ج ي ةن دتن،ندب  ن النل دمنن بتكفنبلثبي ننأل ا ةنن ج ي ةندا جنن بببكفنخ ينبقنيبقببتن

ن اببتلنابقببتةند دالننن ال ن ن اليفنن طفتن لبىننأل اب ةنن   يابفنفبدتن بب قتونبب   نابالنقببجنن اناب س
لببأصيتن،ندفببانن طببقت نن لببانلكببدالنفينببقننأل ابب ةنن ال ببقةنن اببتن نصل نببقنقتيببب ناببالنن ببببكق نن كنتبقئيببفن

دفببانطق ببفناصق فببفنن,لبببتكفندبأبببتنفنقن ن ادجببد ةنتنيببلمنن طفببتن لببىننأل ابب ةنن ال ببقةنختنبدجببد ندتببب ن
لىن   نندنألضتنتنن لانق نلاجمن النه وننأل اقجنن ال ن ن   نيلطاجنكقاجنن اسؤد يفندن القئجنن التلبفن 

,نديطببتن لبببتكفنن  يببقمنبصلببلننت ابب ةناببالنصببالجنن جنببقينن  قاببجنفببانن بببتكفن دالنندنن لببتنضناببالنقبببجن
نن ا قدجن لىن   ن.

ن

 كقفبفنادنقبلنن  ابجند كقابجنن اببتدعنعندخين فننألا قضنقدضن  يقمنب اليفنخ ق ةننتن ا قدج لىنن:نن44/8

د بمننابقببتةنب ب ننتالنبق نابالنغتيهبقن,ننن ببتكفنابالنلتكيبأننت اب ةند بمنن ابب ن ندطفبتنفدتننالنق 
ن صاق تننتتضيفن ببكق نن جن نن الدس ندن ااصفضننصالجن تب فننيقمناالنلقتيلننسلالمنناتن اجنن بق ةن

سبببفننتدضببقعنسببدن نكقابب ن)نيفلبب ن,نبببق دالن,نبببال ن(ندفببانطببقجن بب مننت لببينمنبق اد بب نن اطبب  نيببلمناطق
ن(ناالنن   ق ننن4(ناالنالطتنااد جنتقمن)41ن ا قدجن لىنغتناق نن لأصيتندف قًن لبا نتقمن)

ن
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: ال تتحمل الشرك  اي نفوات اضا ي  نتيج  مدم وجود طرب للولول الى مواق  الجور او مسارات  12
  وال يجوز االمتاار الكوابل المراد حفراا وملى المواول الويام بأممال الحفر بالطريو  الت  يرااا مناسب

 مل الحفر مهما كانت االسباب . 
 

: ال تلتزم الشرك  بتو ير الحد االدنى لكمي  الحفرينات المطلوبن  منل الموناول يومينا" ولجمين  اننواع 13
الحفريات ) ضغط منخفض , ضغط متوسط, كوابنل ارضنيئ( وال يحنب للموناول المطالبن  بأين  تعويضنات 

 بعيل االمتبار مند تسعير بنود العطاء .نتيج  لال  ومليئ اخا ال  
 

يحب للشركئ الويام باي ممل مل اممال الحفرينات وكنال  توريند المنواد وامنادة اضوضناع   ن  أي  -14
 موق  ترتايئ الشركئ وال يحب للمواول االمتراض ملى ال  وبالطريو  الت  ترااا مناسب . 

  
لمونناول بالتزاماتننئ ضي سننبب مننل اضسننباب  يحننب إاا تننم تعطيننل ورش الشننرك  نتيجنن  منندم قيننام ا -15

للشرك  حسم جمي  التكاليف المترتب  ملى ااا التعطيل والت  يتم حسم قيمتها المالي  مل قبل المهندس 
( سنام  أو أي 8.5المشرف مل حساب المواول لدى الشرك  سواء كال التعطينل لمندة ينوم ممنل كامنل )

المتعطلن  حسنب الجندول  يمن  التعطينل لجمين  النورش واتليناتجزء مل سامات العمل اليومي  وتحسنب ق
 التال :

 
 

 الكلفة املالية ألفراد البيان الرقم
ائقالورشة مبا فيهم الس  

قل الكلفة املالية لسيارة ن
 الورشة

ركةالكلفة املالية لونش ش  
الكلفة املالية لونش 

 مستأجر
يارة الكلفة املالية لس
 دبل كابني

 25 481 481 75 300 ورشة تركيب شبكات جهد متوسط  4
 25 471 471 51 240 ورشة تركيب شبكات جهد منخفض 2
ورشة تركيب شبكات أرضية أو ورشة  3

 صيانة حمطات أرضية
210 51 481 481 25 

 25 481 481 51 180 ورشة صيانة حمطات او خطوط هوائية 1
 25 481 --- 25 140 ورشة مساحة 5

 
 
 

 احتسننناب التعطينننل الجزاننن  بنسنننب  مننندد سنننامات التعطينننل إلنننى مننندد سنننامات العمنننل اليوميننن           ينننتم
 بالكلف  اهجمالي  المترتب  ملى ال  استنادا" للجدول أماه.× ثماني  سامات السام  مضروبا" 
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 (  مرض العطاء 1نمواج رقم )  -أ 
 

 مل وثااب العطاء .ماحظــ  :  يشكل ااا النمواج وملحوئ جزءا" 
 

 السيد / مدير مام شرك  كهرباء محا ظ  اربد .
 

بعد أل قمنا بزيارة موق  العمل ودراس  دقيو  للمخططنات والشنروط والموالنفات وجنداول الكمينات وجمين  
  وجمي  الظروف الخال  بةنشاء اضممال الماكورة    جداول العطناء ان  كمينات المواولالوثااب وتعليمات 

   لغرض موارن  العروض والشرك  اير ملزم  بها وااه الكميات قابلـ  للزيادة والنولال .توديري
 كما تفهمنا ساار الظروف المحلي  والرسوم والعمال وايراا مل اضمور الت  لها ماق  بالعمل

 - أننا نحل الموقعيل أدناه :
 وليانتها و وا" لشـروطنعرض بال نووم بةنشاء كامل ااه اضممال المطلوب  وإتمامها  - 1

 لغ وقدره )              (بوموالفات العطاء وباضسعار الماكورة    جداول الكميات بم     
 وننط .................................................................. دينننار أردننن  أو أي مبلننغ آخننر يلننبح      

 مستحوا لنا بموجب شروط ااا العطاء .
 

مل تاريخ  "يوما" ( خمس  مشر يوما 15نتعهد    حال قبول مرضنا ااا أل نباشر العمل خال  ترة ) - 2
 .كتاب المباشرة بالعمل

نتعهند  نن  حالن  قبننول مرضنننا أل نوندم الكفالنن  المطلوبنن  لحسنل التنفيننا مننل ملنرف أو مؤسسننئ مالينن   - 3
  .و وا" لنمواج الكفال  المر ب المحالمل قيم  العطاء  % 12موبول  لديكم وال  بمبلغ يعادل 

 

يوم ( , ابتداء" منل التناريخ المحندد لفنتح العطناء ويبونى  122نوا ب ملى أل نلتزم بهاا العرض لمدة ) - 4
 العرض ملزما" لنا طيل  ااه المدة .                  

 

 وبينكم.مرضنا ااا م  قرار اهحال  يشّكل مودا" ملّزما" بيننا  - 5
 

رك  اير نعلم بأل الشرك  اير ملزم  بةحال  العطاء ملى أقل اضسعار أو قبول أي مرض وأل الش - 6
 ملزم  هبداء أسباب ال  

 …………………………مل شهر……………………….. حــرر    ااا اليوم  
 ...................ومفوضا" رسميا" لتوقي  ااا العرض باسم ونياب    المواولاســـــم 
 بامتباره .............................. المواولمل 

 .............................……….. المواولمنوال 
 ....................................………..اسم الشااد  

 .............................………………..توقي  الشااد  
 ........................................................مكال العمل 

 .............................منوانئ .................................
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 . ( مـرض العطاء 1ملّحب نمواج رقم ) 

 
 المطلوب االلتزام بئ                                    الرقم       المــوضـوع               

-------------------------------------------------- 
 مل السعر االجمال  للعطاء  % 5                                  الدخول بالعطاءكفال          7

 والمودم مل قبل العارض                                                                    
-------------------------------------------------- 
 مل السعر االجمال  للعطاء المحال % 12                           كفال  حسل التنفيا                 8

-------------------------------------------------- 
 أيام 7         بعد                   بالعمل الفترة المحددة هلدار أمر للمباشرة        3

 .                         قبول اهحال  وتوديم كفال  حسل التنفيا         
-------------------------------------------------- 

  هلتزام بشروط السام  العام  اومدم  ارامات التأخير-12
 

منل مل كل جنوره وكنل ينوم تنأخير  ( ثاث  دنانير3)مده وتوابعها   مالا   مملي  الحفر لجور  -أ
 .تاريخ تسليم امر العمل للمواول 

مل  مل كل جوره وكل يوم تأخير ( ثاث  دنانير3وتوابعها )اضوضاع لجور أال ممده     إمادة  -ب
 تاريخ ارز االممدة .

 تأخير. دينار مل كل سام خمسول ( 52   حاالت الطوارئ )  -ت
 .مل كل يوم تأخير ولكل مامود مشرة دنانير( 21خل  أال ممده المعارض  )حال      -ث
 خنادب الكوابنل واضرضن  والمفناتيح و محطنات التحوينل وتوابعهنا ) وطم (مملي  حفرحال      -ج

 ( خمسول دينارا" مل كل يوم تأخير.52)
 .تأخير دينار مل كل يومخمسول ( 52للفورة )ج( ) مملي  إمادة اضوضاع حال      -ح
 متر مل الحفري  ال يتم تأمينها باهشارات التحايري  واهرشادات الازم .12دنانير لكل  12 -خ
   حال مدم التنزام الموناول بنأي شنرط منل شنروط السنام  العامن  يحنب لشنرك  كهربناء اربند  -د

مل قيم  امنر العمنل الناي تنم ضنبط مخالفن  السنام   % 12تلل بحداا االقلى  رض ارام  

 اثناء التدقيب مليئ ويتم تحديد قيم  الغرام  ل قبل داارة التدقيب الفن  العام 

  ياقتن النكجنيدمنلقصيتنفانن لاسيتنالنن جنق نن تسايفنتسلل نتنن للقتيح.ن11  - 

 يابقتن ببالنكببجنيببدمنلببقصيتنندن ب منطضببدتن كببجناابب دأنب بب نسبق فنببب  نن بب دنمنن تسبباانفببانن21 -ت

 ن بتكف.

 العطاء( مرض  1ملحب نمواج رقم ) 
 3ولجمين  اننواع الحفرينات مضنا ا" اليهنا  ( شهر منل تناريخ انتهناء العطناء12مدة الليان  )     -11

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

ولجمي  انننواع الحفريننات ( مننل قيمنن  اضممننال المنجننزة  بموجننب العطنناء%5)  كفالنن  اللننيان     -12
 مضا ا" اليها الويمئ الناجمئ مل التمديد . 

 .( مل قيم  الد ع  المستحو  % 12نسب  المحتجزات مل الد عات المستحو   )      -13
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 ( كفال  الدخول بالعطاء 2نمواج رقم )  -ب 
TENDER GUARANTEE 

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

 يسرنا إمامكم بأل ملر نا يكفل المواول ....................................
..…......................................................................... 

 .......................................................دينار أردن بمبلغ 
 . 2222/  33  وال  موابل كفال  العطاء رقم

 ............................………............................باممال الخاص 
 

  الماكورة المواولبال  والت  دخل متودم للعطاء الماكور و وا" للشروط المتعلو   مواوللتأميل قيامئ بالتزاماتئ ك
 ملى أساسها .

 
قبنول اهحالن  وتونديم كفالن  ( يومنا" منل تناريخ لندوراا أو لحنيل 122وتبوى ااه الكفال  ساري  المفعول لمندة )

 يل.المواولأحد  حسل التنفيا مل
 

وإننننا نتعهنند بننال ننند   لكننم المبلننغ المنناكور أمنناه مننند أول طلننب منننكم بلننرف النظننر مننل أي امتننراض مننل قبننل 
 . المواول

 

 
 
 

 ........…...............توقي  الكفيل / ملرف                              
 

 ……....................المفوض بالتوقيـــ                          
 

 .  2222 خ       /       / ـــالتاري                                                                               
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 ( كفال  حسل التنفيا 3رقم )  نمواج –ج 
UARANTEEGPERFORMANCE  

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

 يسرنا أمامكم بأل ملر نا ................................................
 قد كفل بكفال  مالي  ، المواول .............................................

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

 ................................…………….باممال المتعلب   2222/ 33 بخلوص العطاء رقم
بمبلننغ ) .....................................................( دينننارا" أردننن  . والنن  لضننمال تنفيننا العطنناء 

وإننا نتعهد بال ند   لكنم بمجنرد ورود أول  العطاءة    وثااب أماه المحال مليئ حسب الشروط الوارد
طلب خط  منكم المبلنغ المناكور أو أي جنزء تطلبوننئ مننئ بندول أي تحفنظ أو شنرط من  اكنـر اضسنباب 

وال  بلرف النظر مل أي امتراض أو مفاوض  مل جانب الموناول  العطاءالدامي  لهاا الطلب بموجب 
الكفال  ساري  المفعول مل تاريخ لندوراا ولحنيل تسنلم اضشنغال المنجنزة  ملى إجراء الد   وتبوى ااه

المحندد بتناريخ شنهر ..................... منل منام ........... منا لنم ينتم  العطناءبموجب  نهاايا"تسلما" 
 تمديداا أو تجديداا بناء" ملى طلب لاحب العمل.

 
 

 فيل / الملرف .................توقي  الك                                     
 

 المفوض بالتوقي    .....................                                     
                                                                     

 . 2222/ التاريــــخ      /                                                                                  
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 (  كفال  الليان  4نمواج رقم )  -د     
UARANTEE MAINTENANCE G   

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

 ................................................يسرنا إمامكم بأل ملر نا 
 قد كفل بكفال  مالي  ، المواول ............................................

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

 .…………….................... أممال     بالمتعلب  2222/  33 بخلوص العطاء رقم
بمبلننغ ) .....................................................( دينننارا" أردننن  والنن  ضننمانا اللتننزام المونناول 

وإنننا نتعهند بنال  شنروط العطناءبتنفيا جمي  التزاماتئ  يما يخص أممال الليان  واهلناحات بموجنب 
كـم المبلغ الماكور أو أي جزء تطلبونئ منئ بدول أي تحفظ أو ند   لكم بمجرد ورود أول طلب خط  من

والن  بلنرف النظنر منل أي امتنراض أو  العطناءشرط م  اكــر اضسباب الدامين  لهناا الطلنب بموجنب 
مفاوض  مل جانب المواول ملى إجراء الد    وتبونى اناه الكفالن  سناري  المفعنول منل تناريخ لندوراا 

وقيام المواول بكمال النواقص واهلاحات المطلوب  منا  العطاءغال بموجب ولحيل التسليم النهاا  لألش
 لم يتم تمديداا أو تجديداا بناء ملى طلب لاحب العمل .

 
 توقي  الكفيل / الملرف .................                                     

                                      
 ...................المفوض بالتوقي    ..

 
 .2222/ التاريــــخ      /            
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 رابعا": الشروط الفني //
============================== 

 

الموالفات والشروط الفني  لحفريات الكوابل االرضي  ومحطات -أ
  التحويل

 

 الحفر التجريبي : -1
 

(نالبتن لبىننألكثبتن يبلاكالنابالن31يلدجأن لىنن ال ن نن  يقمنبطفتنلجتيبيفن لىنن اسقتنن اسلمن ب نكبجن) 
لط ي نادنقلنن ص اق نن اصللففنن ادجد ةنفانن اسقتن لىناف ل نن صقلفندتني فيب ن  ب ن اب نخيب ن ن دنابالن

 لانلل لأننن   ن.نه ونن ص اق ن،نديجدين لانا سن لأنطفتنلجتيبيفن اسقفق ننقجنفانن ادنقلنن 
ن

يعتبر أمر ممل حفريات الكوابل بأنئ مجمومئ حفريات الكوابل وخننادب اضرضن  وجنور الولنات ومحطنات  -2
التحويل وتوابعها الازم  حسب المواسنات النواردة  ن  جندول اضسنعار والتن  يطلنب منل المتعهند إنجازانا د عنئ 

 واحدة .
   

المهنندس المشنرف لناحب االختلناص والمتعهند أو مندوبنئ ويعنرف أمنر يتم امتمناد أمنر ممنل التنفينا منل  -3
 -العمل بما يل  :

 

ي تلن اتنن  اجنن دنط ن طفتيق نببكق نن جن نن الدس ن دنن ااصفضننألتضيفنبأا ناجاد فننأل اقجنن- 
ندن لاني لأناالنن ال ن نخاجقيهقن ف فندنط ة.

ن

ننتسلالمندن لسليمندغتناق نن لأصيت.ي لبتن اتنن  اجندط ونالكقالفناالنطيثن-أ
ن

يباجن اتنن  اجن لىناجاد فننأل اقجنن لاني لأناالنن ال ن نلافي هقنسدن نكقا نفانادقلندنط ن دنن-ج
ن  ةنادنقلنضاالنااق تنناليقينن بتكف.

ن

نيط  نن  اجنن ا لدأنخاجقيونبادجأن اتنن  اج.- 
ن

نكق لق ا:يلمننطلسقأنن ا ةنن اليافنإلانق ن اتنن  اجنن-هـ
ن

ن دجنن ص ننألتضان لجن نن الدس ن دنن ااصفضنن اسلمننننننننننننننننننننننن
نبادجأن اتنن  اجناالنلقتيلنلسليمن اتنن  اجننننننننننننننننننننننننننننن

ن------------------------نننننن   ن يقمنلافي ن اتنن  اجنن=ن
نقيهقنيدايق"ناالنن ا قدجن طفتيق كايفنن  اجنن ا لدأنناجنننننننننننننننننننننننن

نكدنبجنن جن نن الدس ن دنن ااصفضنننننننننننننننننننننننننن
ن

لطسأن يقمنلافي ن دناتنن  اجناالنلقتيلنلسليمن اتنن  اجناالنقبجنن انا سنن ابتلندبط ن قلبىن 
نيدايالناالنلقتيلنلسليمنادقلنن  اجن لا قدج.

ن

(نالببتن ببد ان81 طفتيببق نكدنبببجنن جنبب نن الدسبب ن=ن)كايببفنن  اببجنن ا لببدأنناجقيهببقنيدايببق"ن 
نبقإلضقففن جدتنن دلال ن الندج  ن.

ن

(نالببتن ببد ان11كايببفنن  اببجنن ا لببدأنناجقيهببقنيدايببق"ن طفتيببق نكدنبببجنن جنبب نن ابباصفضن=ن) 
 بقإلضقففن جدتنن دلال ن الندج  ن.
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 جنب نن اباصفضنلمنخ  ق ن دناتن اجن طفتيق نببكق نن جن نن الدس ناافللفن الن دناتن اجنن 
دتنيدج ن دننتلبق نبياناقناالنطيثنن لسلسجن دنن اطقسبفن لىنغتناق نن لأصيتندسيلمنن اطقسبفن

  لىنغتناق نن لأصيتنكال"ن لىنط و.

لباجنن ا ةنن اليافنإلاجقين اتنن  اجنقيقمنن ا قدجنبلأايالنن ادن نن اليافن ل اجندطسأناقني لأنااب نن-دن
ناالنقبجنن انا سنن ابتل.

ن

خ نن لأنطفتنجدتن دلال نن كدنبجننتتضيفنضباالن ابتنن  ابجنفل لببتنهب ونن جبدتنجبي نًنابالن ابتنن-ني
نن  اجندالاافن  ن.

ن

يطتن لبتكفنلسليمن كثتناالن اتن اجن لا قدجن ف فندنط ةند كجن نئتةن دنقسمناالن قسقمنن بتكفندف بقنن-حن
يالنن ابدن ندف بقن للسلسبجنن ياابانن ا بتتن لسلسجنيااانا بيالند لبىنن ا بقدجننت لبينمنبأ ابقجنن طفبتندلبأا

د كجنقسمن لىنط وناالننألقسقمنن اكلففنبلافي ناثجنه وننأل اقجنطسأن دنابتنن  ابجندتنيجبدينل ييبتنهب نن
نن لسلسجنن يااانختنبادنف فنن انا سن.

ن

 لببىنن ال نبب نلببأايالنن  اببقجندن  بب  ندنأل دن ندن اببدن نن الياببفن ل اببجن دالنا ببصنيببؤ دنخ ببىنل  يببجنن- ن
نن  اج.ن

ن

نثابق نن  يبقمنباب نن كقببجندلأاياب نطسبأننتلبدجنبطيبثنن  ابقجننكبقفانابالنيلليمنن ا قدجنبإطضقتن ب  ن-ت
نيلا:ن    نن  اقجنن ا لدأنكاقيكدالن

ن

 التن د اناالنن صا تن02 قاجن/ن ا ننسلص نمندا،نسطأنن كدنبجنن -1

 التن د اناالنن صا تن11 ا ن  مننسلص نمندا،نسطأنن كدنبجنن قاجن/ن -0

 

يلليمنن ا قدجنب  حنن ج نتنبدنس فناث أن نئبتدناابلظمندي لببتنابالن بدجنن طفبتنن ا لبدأنفباننابتنن–جن
ن.سن  اجندفاننتاقكالنن لانيط  هقنن انا 

ن
نبجندن  لأناالنن ا قدجنلقايالنن ادن نن اليافن لطفتيق نن  ديلفنب ب نيطتن لبتكفنن  يقمنبأ اقجنا نن كدن-م

نالنيلمنلجنيينجي نًناانقند لىنن ا قدجن  منتفضنه ننن طتنباقنيط تناللطفنن بتكفندن ا قدجنا قًندتن
نيطتن لا قدجنفانه ونن طق فن لأنلا ي نن ا ةنن ياايفنإلاجقين اتنننن  اجن.

ن

 الننت لينمنبق ا ةنن اليافنإلاجقين اتنن  اجنيلمنل تيمننن ا بقدجنطسبأنن باب نفانطق فنلأصيتنن ا قدجنن-الن
(نصاسدالن ياقتنًن النكبجنيبدمنلبأصيتن دالن51(ن تضنن   ق ننابل ن)4(ناالنالطتنااد جنتقمن)41تقمن)

ننص نادنف ل نن ص يفن لىن   نديكلفىنبأب قتونص يقًنب   .
ن
ن
الموالفات الفني  المطلوب  خال ثاث  ايام للحفريات الت  ملى المواول الويام بةمادة االوضاع حسب -1

متننر طوليننا  ننال منندة امننادة االوضنناع يننتم 52متننر طوليننا" ، امننا الحفريننات التنن  تزينند مننل  52توننل مننل 
متر / يوميا" وملى المواول الويام بتبليغ المهندس المشنرف لإلشنراف منل قبلنئ او  52احتسابها بواق  

 ( دينار اردن .52دة االوضاع ويتم تغريم المواول مل كل يوم تأخير مبلغ )مل ينوب منئ اثناء اما

 

   حال  تمديد اكثر مل كابل واحد بخنندب الكوابنل تنتم زينادة منرض الحفرين  منل العنرض المونرر   -5
سم لكل كابل إضا   للحفريات الت  مموها 12وحسب طلب المهندس المشرف ) الزيادة    العرض ا  

 سم ( . 82
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 سم (.142سم لكل كابل إضا   للحفريات الت  مموها 22الزيادة    العرض ا  ) 
 

   حال تمديد أكثر مل كابل واحد    نفس حفري  الكوابل يتم وض  البلو  والرمل ملى الكوابل كنل  .6
 كابل لوحده ) يتم وض  بلو  بشكل طول  وملى كل كابل لوحده ( .

 

الحفرين  ال يحاسنب الموناول ملنى أين  أجنور إضنا ي  بندل مند    حال وض  أكثر مل كابل  ن  نفنس  .7
الكوابل اهضا ي  وال تزيد المدة الموررة لتسليم أمر العمل ويحاسب المواول  وط ملنى زينادة منرض 

 الحفري  إاا طلب منئ ال  حسب أمر العمل ملما بال سعر المد مل ضمل سعر الحفر.
 

سنم وحسنب 142طين  الكوابنل التن  أممناب حفرياتهنا ملى المتعهد توديم بلنو  ملنمت) مسنلح(  لتغ .8
 8وتسلح بوضبال   6:1الرسم المر ب والموالفات الماكورة ملى الرسم ، نسب  الخلط  اضسمنتيـ  

 ملم.
 

سنم وحسنب  82ملنى المتعهند تونديم بلنو  منادي ملنمت لتغطين  الكوابنل التن  أممناب حفرياتهــنـا   .9
 وبدول تسليح .  6:  1، نسب  الخلط  اهسمنتيـــ  الرسم والموالفات الماكورة ملى الرسم 

 

يلتزم / المتعهد ) المواول( بتوديم البكر وونش سحب الكوابل النازم لمند الكوابنل والناي ينتم تحدينده  .12
 مل قبل المهندس المشرف.

 

إاا طلننب النن  المهننندس المشننرف وتعتبننر منندة  CORE MECHINEيلتننزم المونناول باسننتخدام   .11
 COREالتنفيا بهاه اتل  مل مندة أمنر العمنل وينتم محاسنب  الموناول ملنى العمنل المنفنا بواسنط  

MECHINE  حسنب جنندول الكمينات واضسننعار الخناص بهنناا البنند ويسننتخدم لهناه الغاينن  ماسننورة
(HIGH DENSITY POLYETHYLENE بسننماك  موننداراا )لننول احمننر ملننم واات  9

ومكتوب مليها خطر شرك  كهرباء اربد م  حفر الجور الازم  الستخدام االلئ وامادة االوضاع الى 
 . ما كانت مليئ قبل الحفر

 

تخض  جمي  حفرينات خننادب الكوابنل ، اضرضن  ، جنور محطنات التحوينل وتوابعهنا، جنور اضممندة  .12
إلى الموالفات المعتمدة منل قبنل البلنديات  والمشدات داخل حدود البلديات    مناطب امتياز الشرك 

 -والمدرج  أدناه والت  تشمل ملى :

 
ن.ن  داق نن طفتن.أ

نأ.نال لبق نن سالافنن  قافنأل اقجنن طفتيق ن.
نج.نن طفتن
ن .نن  امن.

نهـ.نخ ق ةنن دضلن)نن صل فننإلسفلليفن،نن تليلن(
 

اضرض من  مسنتوى اضرض الطبيعن  قبنل المباشنرة . يلتزم المواول بةزال  الطمم أينما وجد وتسوي  13
 بأممال الحفر وملى حسابئ الخاص.

 
 يلتزم المواول بةزال  المياه الت  تنتج مل الخنادب خال مملي  الحفر ملى حسابئ الخاص. .41

 يلتزم المواول بتو ير جهاز إشرا   وكادر ممال  لديئ الخبرة الكا ي  لتنفيا البنود الوارد بالعطاء.  .41
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 ااونـات الحفـــر أ.
 

 
 -قبل البدء بالعمل بأي مل البنود الاحو  يجب ملى المتعهد أل يووم بما يل  :

 
 اخا موا و  الجهات المعني  : -1
نا يتيفنننننن ن د ننألصتى نن بل يق  ن د ننتب  نبل يف ن، ننتللقت  نبتكف ن، نن ايقو نسل ف ن، نن سيت نبت ف (

نكقمننإل نتييالندن  دن نن اسلطفن(ننألب قجنن  قافن،ن دنئتننألاالنن  قمندن ط
ن

( 1يتم الحلول ملى أال الحفر مل مسؤول الحفريات    بلدي  اربد أو الجه  المعني     البند ) -2
أماه بعد أل يووم المسؤول بالكشف ملى الموق  ويرا وئ المتعهد المعن  لتسجيل أي  ماحظات يرونها 

 لحفري  وخال     المناطب الحرج  .قبل البدء بالحفر وتحديد المدة الموررة ل
 
إاا اقتضت الضرورة أل يووم المتعهد بأممال حفر طارا  بعند الندوام الرسنم  .  يجنب  ملينئ أمنام  -3

 مسؤول الحفريات    البلدي     اليوم التال  مباشرة .
 
و ن  موناط  مند تأخر المتعهد    إمادة الوض  حسب المدة الموررة وخال   ن  المنناطب الحرجن   -4

( أمنناه إمننادة اضوضنناع و ننتح 1الشننوارع الرايسنني   انننئ يحننب للبلدينن  أو الجهننات المعنينن   نن  البننند )
 الطريب للمرور بالطريو  الت  ترااا مناسب  وملى حساب المتعهد.

 
مند حلول مخالفات لشروط تلريح الحفر أو للموالفات العام  أو الخال  أل وجدت أو متطلبات  -5

العام  يوجئ إناار كتاب  بال  للمتعهد ) مل طريب الجه  اات العاق  ( م  تحميلئ المسؤولي  السام  
 الكامل  تجاه الشرك  أو أي جه  اات ماق  مادياً وقانونياً 

 
إاا لرح المهندس للمتعهد أل يعمل خارج أوقات الدوام الرسم  لشرك  كهربناء اربند  نال الموناول  -6

لسامات الزاادة مل سامات العمل الرسم  التن  ينداومها أي منل أ نراد الجهناز يتحمل بدالت اهشراف ل
 المشرف وبعدد مل اال راد يحدده المهندس المشرف .

 
 

 ب. متطلبات السام  العام  ضممال الحفريات
 

 :تدميم جوانب الحفر 
 

فنبجقابأنن صاب تن دنيلمنل  يمنجدناأنن طفتيق ن ا اقنلكدالنن لتبفنافكك ن دن ا ندجد نطتكفناتدتنث يل
 ا اقنيكدالن اتنن طفتيق نكبيتنبطيثنيصبىناالنص تننتانيبقتنكابقنيبلمنلب  يمنجدنابأنن طفتيبق ن اب ن
دجد ناابآ نبجقاأنن صا تنيصبىناالننانيقتهقن دن ا ندجد نص تن لىنطيقونن  قاليالنفانن طفتيبق ن دن

قن دنابالنلطلنبقنخ بىن نصبجنن صاب تن النن ابقتيلنيلمنن ل  يمنن ااقسأن ضاقالن  منلستأننأللتبفناالنصال ن
اسؤد يفنل  يمنجدناأنن طفتنلكدالن لىنن ال ن نديطتن لبل يفن دنن جنق ننألصتىن ن نن  القفن لبنقنفبان

 .  دندق نلتىنب ناتدتون    نسدن نقبجنخ  ق نللتيحن اتنن طفتن دن ثاق نن  اجندظندتنطقج ن    
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   اهشارات واهرشادات وحواجز الحماي 
 

(نياالنابي ن يفنن ي ن دنكابيتس ن لىنن  تيتنن  قمنببكجنابقبتنديجأنتكانقنفاناكقالنآاالنب يب ن بالن1
نطتكفنن اتدتنالندضلنخبقتن نلط يتيفنكق  دنكسندن فلبتن ن.

ن
(نلدفيتنطدنجين تضي ن لىنب نيفندانقيبفنن طفتيبفنابلنختببق ن ندنضبطفنلببيالننسبمنن ببتكفنن اافب ةندن2

تب ند دنكسناتدتي ن يلي نإلتبق نطتكفنن اتدتنديجأن النتني جنب  ن دنخبقتةنبتكفنكنتبق ناطقفظفنن
اتدتيببفننتبببق ي ن ببالن بببتةن الببقتناببالنب نيببفنن طفببتةندنالنتنيييبب ن ببالنصاسببيالنالببتن"ن لط يبب ن تضببنقن
دطجيهببقنبطببدنجينندننقاببقعنلط يتيبب ن طجببيناا  ببفنن  اببجندااببلندلببدجنن اتكبببق ن،دنسببلص نمنن بببتي ن

اا  فنن  اجنبق اسب ن الببصقصند اابلندلبد نمنألسبفجناا  بفنن  ابجنندننتقلبتنأنابالنن لط يتدن لط ي ن
نن  قاليالندن   نل لياق نن طجينن اتدتدنن ا لا ةنفانن بتكفنن.

ن
(ننإلبقتن نن اتدتي ندن لط يتيفنيجأن النلبلاجننألسنمنن لدجينيفندخب قتنبقالنن  تيتنضيتن دن ب قتن3

اا  فن اجند دنختبق ن ناتدتي ن صتىنطسأنكجنطق فن،نديبت ن  ب نبلصفيلنن ست فنندنخب قتنبدجد ن
نضاالنبت نن للتيحنبق طفتن.

(نيجببأننالنلصببييالنن اببدن نن اسببلص افنفببانن  اببجنب يبب نن ببالنن  تيببتنن  ببقمندنسببلص نمنطببدنجيناتدتيببفن1
ندنإلبقتن نن لط يتيفنن اليافن االندلدجننألبصقصندن اتكبق نن ينقن.

ن
تنابالنجنبفنن ببقتعندابالنجنبفنن تلبيلندبطبدنجينطاقيبفنال قتببفند لينببقن(نيجبأنطاقيبفنجدنابأنن طفب5

الل ق ن قكسفن يالن دنبقسلص نمنطبقجنطاقيفنا لتن لينقن قكسبق نتنيييب نلبق ب هقن بالنالبتندنطب نببيالن
كجن قكسليالنا ل يالن لىنن طبقجن،نديجأن النتنلدضلنطدنجينن طاقيبفن دنطببقجننإلتببق ن لبىنب ب نيييب ن

نجنجقاأناالنطدنجينن طفتن. الناللنالتناالنك
ن
(ن لىنن ال ن ن الني دمنبلقايالن  دنحنلقجن ن نلالبفن ق يفنبطيثنلساحنبابتدتنن اببقةنفبدتنن صابق تن6

ن(نالتن د ان لا ق لنن  د يفندن  تضيف.31د   ن لىناسقفق نال قتبفنتنللجقدين)
ن
لببيمنبدضببلنن بببدنصصن(ن ابب اقنللسبببأن  اببقجنن طفتيببق نبل يببتننلجقهببق نن اببتدتنيكببدالنن ال نبب نا7

ن اتدتيفنن  ن  ن لىنن ل ييتنفانن ادنقلنن ااقسبفنصبقتجنن  ابجندبادنف بفنقسبمنن سبيتن لبىن النيييلنبقن اب ن
ننالنق نن  اجن.

(نفانطقجنن  اجنقتأنن ببكق ندنن كدنبجنن كنتبقئي نن طي نن ندنئيفندننألتضيفن،نيجبأنن لاسبيتنن اسببتن8
ن اليمنلجابقن دقدعنن طبدن ثنكق لب ا نن كنتبقئيب نندننافجبقتنن  لبتنالنن جنق نن ا اي نبق بتك نإلجتن ن

نندننافجقتنن  نتونن كنتبقئي .نن
ن
(نيكدالنن ال ن ناسبؤدتن بالن يبفننضبتنتنقب نللطبتنبق لا يب ن ن دنن صب اق ننألصبتىنن ادجبد ةنببق ادقلن9

ن فننألا قضنيدجب ن ب ند لي ن الني ي هقن لىنطسقب نخ ىندض نقننألللان،ندفانطق فنلأصتنن ا قدجن النخي
(نسببق فندب بب هقنل ببدمنن بل يببفنبإين لنببقناصق بببفنبببتكفنكنتبببق ننتببب ندلطسببمنكلفببفنخين ببفن21خابب نتن ابب ةن)

ننألا قضنبق  ق"ناقنبل  ناالنطسقأننننن ال ن ن.
ن
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(ن اقايتن النكجن5(نفانطق فن  مندضلننإلتبق ن نن اليافندنإلبقتن نن لط يتيفنل فلنغتنافنب ياـفن)41
(ن يابقتن بالنكبجنيبدمنغيبتنابؤاالن21تناالنن طفتيبفنغيبتناؤااب نبقإلببقتن نن اليابفن دنصلبـمن)(نال41)

نبقإلبقتن نطسأناقني تتنن انا سنن ابتل.
ن
(نيلدجأن لىنن ال ن ندضلنخضق ن نلط يتيفنال   فن)فلبتن (ند دنكسن ثاق نن ليجنبا ب جنخضبق ةن44

سليالنفانب نيبفندانقيبفنن طفتيبفنابيابق"ن لينبقن(ن القتنددضلن دطلانخ الالناضق ليالن دن قك5دنط ن كجن)
ننسمنن ال ن ندادعنن  اجندن جنفنلقطبفنن  القفند ادنالنن ال ن ندتقمنهقلف ن.

ن
(نلب ىننإلتبق ن نن لط يتيفن لىنن طفتيفناالنب نيفنن طفتنطلىنانقيبفن اليبفنخ بق ةننألدضبقعن لبىن الن42

نيلف  هقنن ال ن نيدايق"ن.
ن  دأند يفنادن نلسلص منفانن  اجنفانادنقلنصقلفنب ي ون بالنن ببدنتعن(نيجأنطفظنتاجنلديلحند13

دتنل يتنطتكفنن اتدتنسدن ن لاتكبق ن دنن ابقةنالن  مننسلص نمن يفن تنضبان لصبييالنهب ونن ابدن ن دالن
ننص نادنف فن لطقأنن  القفن لىن   ن،نديجأنطفظنه ونن ادن ناالننألا قتن.

ن

ن نن ص تندطدنجينن سالافندن يقف ق نطسأنل لياق ن نئتةنن سيتن(ن لىنن ال ن ن النيضلنجايلنخبقت41
دن بل يق ندنألب قجنن  قابفند يبفنجنبفن صبتىنديلطابجنن ال نب نن اسبؤد يفن بالن يبفنطبدن ثن دننضبتنتن دن

ناصق فق نلالجن الن ال ن.
ن

ن البقئجنن لبانقب نطق فن  منن ليمنن ال نب ننبل ليابق ندقدن ب نن سبالافنن  قابفنيلطابجنن ال نب نكقفبفن(نفان45
للطتنب اق  ن دنبأادنجنن  يتند تدنطنمنكداب ن صبجنبق اسبؤد يفندي لببتنا لبتن"نببأ ن ندنجبب ندنالنببتكفن
كنتبق ناطقفظفننتب نل لبتنابت ةناالنكقففنالقئجن ص بق نن ال نب ند اق ب ن دنل لبيتهمن دنخهابق نمنب دن ب ن

ندل لياق نن سالافنن  قافن.
ن الدنجبب يالنفبباناا  ببفنن  اببجنكقتبببتنلنندنندنانابب ننصببتىننت لببينمن(نيجببأن لببىنن  ببقاليالندجايببلن46

نبا  ن نن دققي نن بصلي نن اليا ن ل اجندن ا لا ةن  ىنبتكفنكنتبق ناطقفظفننتب ن.
ن(نيجأنلدفيتنلا دتننس قفق نند ي نددسيلفننللقجنفاناا  فنن  اجن.ن47
بادضبدعنن   ببق نإل لاق هبقناببالنن جنببق ن(نيجبأن لببىنن ا بقدجنل بب يمنص بفنن سببالافنن صقلبفنبق  اببجن48

ن،نن فابانن لب قيتن نئتةن ا ايفنفانن بتكفنطسأننأللدجن،الن تضنن ص فن لجنق نن ا ايفناالنن بتك ن)
(نبطضدتنن ابتفيالنن  قئايالن لىننأل اقجنن   ق ناضادالنبقأل اقجنن صقلفنن بتكفناالنبتففن اندن جن 

 االنن كق تنن صقصنب ن.

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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 الحفــــر:ج. 
 

  يمن  استخدام الغار ات لوط  الطبو  العلوي  مل سطح الطريب أو الرليف بل يجب قط  حواف الخندب
باستخدام منشار قص لإلسفلت أو آالت قط  مناسب  للحلول ملى خط مستويم وممودي ملى سطح الطريب 

لى باق  جسم الطريب أو إلحاب ، وتزال نواتج الحفر أول" بأول وال تتر  أي  نواتج تؤدي إلى اهساءة إ
 اضاى بالمواطنيل .

 

  :  يتم حفر الخنادب لمد الكوابل االرضي  ملى النحو التال 
 

نسمن(ن.ن81×51يلمنطفتنن صاق تن ا ننكدنبجنن ض  نن ااصفضنبقب ق ن)ن .4

نسمن(.ن411×ن51يلمنطفتنن صاق تن ا ننكدنبجنن ض  نن الدس نبقب ق ن)ن .2

نسمن كجنكقبجنض  نااصفضننضقفان.نن41يلمنن طفتنبييق ةنا  نتهقن .3

نالدس ننضقفان.ننسمن كجنكقبجنض  ن21يلمنن طفتنبييق ةنا  نتهقن .1

يلمنن طفتن جدتنلاق يتنن لدييلندلاق يتنن   ن ن ندجدتندلال نن ض  نن ااصفضندن الدس نطسبأن .5

ن(ن.نن3نتب ق نن ا تتةنفانن ج دجنتقمن)نن

 
نالطمــــــــمد. 

 

 الحفريات الطولي  :
 

يكببدالنن  ببمنطببدجنن لا يبب ن نن ادجببد ةنفببانن صاببق تنابقبببتةنطسببأنادنلببفق نبببتكفنكنتبببق ننتببب ن
 طاقيفنلا ي نلنقن،نيكدالنن  بمنفبدتنن  ب بفنن اسبلص افن طاقيبفنن لا يب ن ننننننن)ن دنفبدتنن بلبد ن دن

طالببي ن،نفد يبب (ن لببىن النيكببدالنا ببقبتنن  ببدأننألسبباالان(نباببدن ن ن نلبب تجندنطبب ن)ن  سببي ن،ن
(نسبمنابالنن سب حنن  بي بان لطفتيبفند  ب نابالننجبجن  ابقجن51 ادنلفق ننألب قجنن  قابفنديلبت نن)

خ ق ةنن دضلنبق اسبفن للبفننتسااليفندن صل فننتسفللي ند ب بفننألسبقسندل بيبتنافبسنن ادنلبفق ن
ن(ن.421/411/421قيقسن)(ندك   ن منجدتون311/211/475فانطقجن منجدتوندلل نقيقسن)

 

 الحفريات    موط  الشارع ) المواط  العرضي  ( :
 

ن-ن  امنطدجنن لا ي ن نن ادجد ةنطسأنادنلفق نبتكفنكنتبق ننتب ن طاقيفنلا ي نلنقندكاقنيلان:نيكدالننننننن
ن

سمناالنن س حنن  بي اند   ناالننججن61(نيلمنن  منباق ةنن   سي نطلىن اتن51/411صا تنقيقسن) .4
ن  اقجنخ ق ةنن دضلنبق اسبفن للبفننألسااليفندن صل  ننتسفلليفند ب فننألسقسن.

 

(نيلمندضلنن   سي ن دنن اق ةن ن نن ل تجنن دنط نب  نل ليلنن كدنبجنطسبأنادنلبفق ن51/81صا تن) .2
سمننقجناالنااسدأنن  تيتنن  بي ان دضلنن لبفننألسبااليفند ب بق ن35بتكفنكنتبق ننتب نديلت ن

ن صل فننإلسفلليفنطسباقنادضحننتط قن.نألسقسندن
ن
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سبمنت بق ةنن دضبلن41فانطقجنن طفتنبق تليلنيكدالنن  امنب  نطاقيفنن لا ي ن نبق   سي نالنلت ن .3
ن)نبال ن دنلب نصتسقايفن(.

 

:ن4سمنلط نن صل بفننتسبفلليفنابقببتةنباسببفننن31يلمنلأنن بق دالن)نن صل فننتسااليفن(نننبساقكفن .1
ديللبيمنن ا بقدجنبإطضبقتناك ببق نا قب بفن لادنلبفق نن2ايدلال/نسمن211جن النندنقيا نكستنتل ن6

ن فايفنألص نن  ياق نن اتن نفطلنقندختسق نقن لاصلبتنن  دنيط  ونن اناب سنن اببتلن لبىننالنيلطابجن
نن ا قدجنلكق يلنن فطصنن ا لدأن ل ياف.

 

 

 اـ. إمــادة الوضــــ 
 

 النهااي  ) خلطئ ، خرسان  ( .إمادة الوض  لطبو  اضساس والطبو  
  

 الخلط  اهسفلتي :  –أ 
 

نيلمنقصنطدنلنن طفتنببكجناسل يمند اد دن. .4
 

سمندل طجنب  نتبنقنبق اق ن لطلدجن لبىن تجبفنن45لدضلن ب فناالناق ةنن بيسنكدتسنساقكفن .2
نبتكلدتنب  ناجقحناق ةنن بيسنكدتسناصبتيق".ن%95ت نتنل جن الن

 

سبمندلب طجنب ب نتببنقنبق ابق ن لطلبدجنن41اق ةنن ببيسنكبدتسنبسباقكفنلدضلنن  ب فنن ثقايفناالن .3
بتكلبدتنب ب ناجبقحنابق ةنن ببيسنكبدتسنن%95 لىنن ت دبفنن كقفيفن لبىن تجبفنت نتنل بجن بالن

ناصبتيق".
 

نلاظيلن ب فنن بيسنكدتسندطدنلنن صل فنن ا لدلفنجي ن"ن. .1
 

سبمندطسبأنادنلبفق ن31نيلمن اجنلببفنابالنن صتنسبافن)صق يبفنابالنن ب ب،(نبسباقكفنتنل بجن بال .5
ن بلبب يق ندنألببب قجنن  قاببفنقبببجن اليببفندضببلنن صل ببفننتسببفللفن جايببلنادنقببلنطفتيببق نن صاببق تن

ندن دلال ن لا ق لنن  د يفندنن  تضيف.
 

ن4.5(نبا ب جنM  . Cلبت،نن لببفننتسبااليفن)نن صتسبقايف(ندطبدنلنن طفتيبفنب ب بفنخسبفلليفن)ن .6
ن(.M.Cلدضلنن صل فننإلسفلليفنن سقصافنفدتنن  ب فن)ك م/التناتبلنديلت ن ا ةنيدايالندب  هقن

 

درجن  ماوين  وبسنماك  ال تونل  135تستخدم طبو  إسفلتي  مل الخليط الساخل بدرج  حرارة ال تول مل  .7
 سم بعد الدحل الكا   والمناسب قبل أل تبرد الخلط .7مل 
 

 الرليـــف –ب 
 

يتم إمادة وض  الوجئ النهاا  للرليف حسب وض  الرليف ) لبئ ، خرسان  ، باط ( بحيث يتناسنب      

م  الوضن  المجناور إاا كنال وجنئ ملنوول أو اينر ملنوول أو حسنب ننوع النباط الموجنود بحينث ال يشنكل 

 وإمادة تركيبئ .نشازا" للوض  المجاور للحفري  ، وكال  إمادة وض   حجر الرليف إاا تم خل  أي  حجر 

وال     اضرلنف  والطبون   6:  1سم باستخدام خرسان  نسب  الخلط  بها  12تلب مادة الخرسان  بسماك  

 النهااي  لألممدة ملى أل يرج بحيث ال يتر   رااات    جوانب الخندب .
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 ولف حفريات الكوابل االرضيئ وتوابعها حسب ما ورد    جدول اضسعار
 

 رأسعار الحفــأ . 
 

سمن لباب نتقبمن81لكق يلنن طفتن لصاق تن لىن اتنن(ن1+3فانج دجنتقمن)ن(ن2،4)يباجنس تنطفتنن صاق تن لباد نن-4
(نب ضنن اظبتن بالناد يبفنسب حنن لتببفنسبدن نكقاب نيفلب ن دنببال ن دنلبب نخسبااليفن دن2سمن لبا نتقمن)ن411(ندن4)

ن51(ند بتضن4سمن لبا نتقبمن)ن81سمند اتنن51لتنبان دنلصتدن دنغيتونندطسأننألب ق نن ا كدتةندهان تضن
(نبقإلضبقففن لطفبتندخين بفن يبفنيدنئب نن دناصلفبق نابالنجبتن نهب ونن طفتيبق ندلسبديفن2تقبمن)سمن لبا نن411سمند اتن

ن ادقلنديباجنن س تننبقإلضقففن اقن كتن  الونن  من ن ونن صاق تناناقنكقالنادعنن  منسدن نابالنابقلجنن طفبتن دنطسبأن
ابقني لبأنااب نل ب يمنابدن ن ل بمن)نادنلفق نن بل يق ندنألب قجنن  قافن)ن امن  سي ن دنفد يب ن دنببيسنكبدتسن(ندطيث

 لاق"ننا نيدج ن س قتن اد يفنن  منسدن نن مناالناقلجنن طفتن دنل  يمنادن ن ل امنبيسنكدتسن دن  سبيفن دنفد يب ن دن
ن..(ن)ني  منن س تن لطفتن كجنالتن د اننطفتن(.

ن

سمندق تنن421ث أنب اتنندق حنطفتنن صا ت(ن3ج دجنتقمن)ن(ن3سمن لبا نتقمن)ن81×51يباجنس تنطفتنن صا تنن-2
د منن صا تنبق لتنأننألطاتنن صق اناالنن طجقتةن)نب  نلا يب نقضببقالننألتضباننالتناالن دجنن صا تنن5المن كجنن11

االنقبجنن دت،نن لقب فن لبتكف(ندخين فن يفنيدنئ ن دناصلفق ناالنجتن نن طفتندلسديفنن ادقــلن)ني  منن س تنن كبجنالبتن
النن لتنأننألطاتنفانخ ق ةن مننألتضانخ نن منيلدفتناالنابقلجنن طفبتندنالنيكبدالناببادت"ن د ان(ن،ن لىنن ال ن نلأاي

نت.فانن س 
ن

ن421طسبأننألب بق نن اب كدتةنبق جب دجن بتضن(ن3ج دجنتقمن)ن(ن1يباجنس تنن طفتنجدتنن دلال ن لبا نتقمن)نن-3
ببفندخين بفن يبفنيدنئب ن دنسمنطفبتنن جبدتونب بضنن اظبتن بالناد يبفنسب حندببق النن لتن421سمند دجنن411سمن اتن

ناصلفق ناالنجتن نن طفتيق ندلسديفنن ادقلن
د منن جبدتوننسبدن ن كبقالنن  ابمنابالنابقلجنن طفبتن دن  سبيفن دنببيسنكبدتسن دنفد يب ندطسبأنن ادنلبفق نن اب كدتةن

نبق   ق ن.
ن

من3طسبأننتب بق نن اب كدتةنفبانن جب دجن بدجنن(ن3جب دجنتقبمن)ن(5يباجنس تنطفتنجبدتونن دلبال ن لباب نتقبمن)ن-1
ن طفتندلسديفنن ادقلندخين فن يفناصلفبق نابالنجبتن نن طفبتندلسبديفنن ادقبلندطسبباقنجبق نمنن4.75مند اتن2د تضن

 (ناقننقبل ن.ن3ن–ن بق با نتقمن)ن
نن
 سب تنطفبتن/نيبباجننن(ن3(نجب دجنتقبمن)7باب نتقبمن)نسبمن81سبمن لصاب تن ابتنن41طفتن لكدنببجننألتضبيفنبدنقبلننن-5

سمن للاكالناالنلا ي نكقبجنخضقفان افسنن صا تنن  دن تض نن81سمنب تضنن طفتند  اتنن41ن صا تن للدس فنبا  نتن
سبمن،نديببباجنن سبب تنخين بفننألا ببقضند يببفناصلفبق نديدنئبب ن لطفببتنن81سببمند ا بب نن61سبمنبطيببثنيلبببحن تضب نن51

ن دنفد ي ن.دلسديفنن ادقلندن  مناالناقلجنن طفتن دنبيسنكدتسن دن  سيفن
ن

/نديبباجنسب تنن طفبتن(ن3(نجب دجنتقبمن)8باب نتقبمن)نسبمن411سبمن لصاب تن ابتنن21طفتن لكدنبجننإلضقفيفنبدنقلن-6
ن51سمن للاكالناالنلا ي نكقبجنخضقفان افسنن صا تنن  دن تض نن411سمنب تضنن صا تن  اتنن21نإلضقفانبا  نتن

سمن،نديباجنن س تنن طفتندخين فن يفناصلفق ن لطفتندلسديفنن ادقلندن  منسبدن نابالنابقلجنن طفبتن دنن411سمند ا  ن
ن.بيسنكدتسن دن  سيفن دنفد ي ن

ن

(نن س تنيباجنس تنن بلدكفنن دنط ةن5(ناالنن ج دجنتقمن)7سمن لبا نتقمن)ن21×نسمن11×سم21بلد نافتغنل  يمنن-7
نفنن دنط ةن(.ـدنلجن ادقلنن  اجنن ا لدأنطسأناقني لب نن انا سن دناالنيادب ن)نس تنن بلدك

ن
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 ( .4+3أسعار توديم المواد / لحفريات الكوابل جدول رقم )ب. 
 
  -أسعار توديم المواد إاا كال الطم مل ناتج الحفر : -*

ن

يبلاجنن س تنقيقمنن ال ن نبل  يمنن ادن )نتاجنلديلحناق م+نبلبد نالبا ن دناسبلحن(ن ادنقبلنن  ابجنابلن
قيقا نبل  يمنكقففننأل دن ندن    ندن  اق فنن اليافن لا ي نن كيبجند ا ناالنقبجنن ال ن ندطسأنن ادنلفق ن

ن(ندلط نخبتنلنن بتكفند جنيلنقنن فايفن.3(نج دجنتقمن)8+7+5+1+2+4 تققمن)نبق   ق ن لباد 
ن

 أسعار توديم المواد إاا كال الطم بيس كورس أو مدسي : -* 
 

يبلاجنن س تنقيقمنن ال ن نبل  يمنن ادن )نتابجنلبديلحنابق م+نبلبد نالبا ن دناسبلحن+ببيسنكبدتسن دن
نأل دن ندن    ندن  اق فنن اليافن لا ي نن كيبجند ا نابالنقببجن  سيفن(ن ادنقلنن  اجنالنقيقا نبل  يمنكقففن

(ندلطب نخببتنلن3(نجب دجنتقبمن)8+7+5+1+2+4ن ال ن ندطسبأنن ادنلبفق نبق   بق ن لبابد ن تقبقمن)
نن بتكفند جنيلنقنن فايفن.

ن

ناتج  أسعار توديم المواد / لحفريات الكوابل الت  يلزمها مواسير لمواط  الشوارع إاا كال  الطم مل -*
 -الحفر :
 

يببباجنن سبب تنل بب يمنن اببدن نن الياببفن ادقببلنن  اببجناببالنتاببجناصلببد ندخسبباا نداببق ن  اببجنن لبببفنن
نألسااليفناالنقببجنن ال نب ندن لبأنطسبأنن ادنلبفق ندن تسبداق نن لدضبيطيفن لبىنادنسبيتنن بالسبلي ن

 نصبجنن ادنسبيتنابالنن لانللتفنقنن بتكفن دض نقنفانصاق تنا ق لنن ببدنتعندلا يب نن كدنببجندلتكيبنبقن
(ن،ندكبب   ن1جبب دجنتقببمن)(نن1+3+2+4)ن لطفببتن،نن باببد نقبببجنن ال نبب ند اق بب ندطسببأننألب ببق نن ا لدبببف

نسمنلط نن صل فننإلسفلليفنابقبتة.ن31دبساقكفننن6:4يباجنن س تن اجنلبفنخسااليفنباسبفن
 

بنيس  الطنم أسعار توديم المنواد / لحفرينات الكوابنل التن  يلزمهنا مواسنير لموناط  الشنوارع إاا كنال  -*
 : كورس او مدسي 

 

ن تابجنبكقفبفناببل قل ندنألسباا نندن ابق ن  ابجنلبب ننابالنيباجنن س تنل  يمنن ادن نن اليافن ادقبلنن  ابج
،ندكب   نيبباجنن سب ت اجننلببفننسبااليفنن اقنادنسيتنن بالسلي نفل ب انقنن ببتكفنخسااليفن لىنن ادنسيت

نسمنلط نن صل فننتسفلليفنابقبتة.نن31دبساقكفننن6:4باسبفن
ضبقفانيبلمنلا يب ونندفانطق فنلا ي ننكثتناالنكقبجنفانافسنن طفتيفني  منن ا قدجن س قتنن ادن ن كبجنكقببجنن

لبجن بثاالنن بلبد ناثجنتاجنلديلحندغيبتوندفبانطبقجنل ب يمنن بلبد ن لباق يتنن لدييبلننيدضبلنسب تنااف
ن.دنلجن ادقلنن  اجن

ن

 ج.  سعر إمادة اضوضاع
ن

 لي نقبجنن ب  نب اليفنن طفتند   نبق ل بي نخ ننكقا نن طفتيفنن كاقنكقاننتدضقعيباجنس تنخ ق ةن - 
نكقالنن تليلنبق دالن دن نخ ن نبق تليلن دن اجنلب  نكقا نن طفتيف نخ ن نن لبلي ن ن د فانن يفلف
نبق طفتنفانادقلن نن ب   نقبج نن دضل نكقالن لي  ناق نكقا ند   نلاقاق"نطسأن ننأل تنجنكاق خ ق ة

 .ن  اج
ن

ننألدضقعن -أ ن لصاق تندن دلال ننيباجنس تنخ ق ة ن لا ق لنن  د يفندن  تضيف ن لبفنن صتسقايف
ن ال نل ج نت نخ ق ةنن31بساقكف نادنلفق  نجايل ندلصضل نابقبتة ننإلسفلليف نن صل ف نلط  سم

ننألدضقعنخ ىنن ادنلفق نن فايفنن ا لا ةن  ىنن بل يق ندننألب قجنن  قاف.
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   :الموالفات الفني  للمواد المودم  لتاميل الكوابل االرضي
 
 
 

سنم للخننادب التن   82ستعمل المواد التالي  لحفريات كوابل الضغط المنخفض والتن  أمماقهنا ت -1
 يتم تمديد الكوابل بها وبدول مواسير باستيكي  .

 

تاجنلديلحنابق مندصبق انابالنن طلبىندن ببدنئأنن لبانلبؤثتن لبىنسبالافنن كدنببجنديابتنجاي ب نابالن ن-4
نن.سمنفدتنن كقبجن5سمنلط نن كقبجندنن5الم(ن2(ندق تون)41ااصجنتقمن)

ن

ن6:نن4سمنداسبفنن صل فننإلسااليفن)نن7سمندساقكفنن11سمند دجنن21بلد نخساالانالا ن تضنأن-4
اسقتنن كقبجن دنن كدنبجنب  ندضلنتاجنلديلحن لىنن كقبجندفبانطق بفنلا يب ننكثبتننت(نندلدضلن د يفنفد

سبمن كبجنكقببجنديدضبلنافبسنسباقكفنن تابجن لبىنن41االنكقبجنفانافسنن صا تنيلمنييق ةن بتضنن طفتيبفن
نن كدنبجنديدضلنن بل ن لىنكجنكقبجن دط ون د يق"ناافلجن النن صتن.

ن

نب  ندضلنن بل ننإلساالانيلمنن  امنفدتنن بل نطسأنن ادنلفق نن فايفنننن ا لا ةن.جن-4
ن

ص دن نن اففنن  كتن لىنللمنخ ق ةنن دضلنطسأنن ادنلفق ندن بتد نن فايفنن ا لا ةندلا بتنه ونن  ن-4
ن(.3(ننفانج دجننألس قتن)7(ندبا نتقمن)3(نفانج دجننألس قتن)4ن با نتقمن)

ن
ن

سنم للخننادب التن   82تستعمل المواد التالي  لحفريات كوابل الضغط المنخفض والت  أمماقهنا  -2
 انش . 4يتم تمديد الكوابل داخل مواسير باستي  

 
نا،نن اليافن دض نقنفانن صا تندي  منن ا بقدجنببققانن ابدن نن اليابفنن1بالسلي نل  منن بتكفنادنسيتن ن-2

نطسأنن تسداق نن اتف فن.
ن

سمنلطب ناسبلدىنن5دبساقكفنن لبفنن6:نن4يلمن اجنلب نخسااليفن لىنه ونن ادنسيتنباسبفنن صل فنأن-2
ق فنطسمنندفان25سمنفدتناسلدىنن اقسدتةنبطيثنللبحنن ساقكفنن انقئيفن للبفننإلسااليفنن41ن اقسدتةند

سبمن كبجناقسبدتةنخضبقفيفنيبلمنن41دضلننكثبتنابالناقسبدتةنفبانن صاب تنن دنطب نيبلمنييبق ةن بتضنن صاب تن
نيافنن لىنه ونن ادنسيتندطسأناقنجق ن  الون.ن لبفننإلسااليفنن الناجدض نقن لا ي نكدنبجنبنقند 

ن

ن ا لا ةنب  ن اجنن لبفننإلسااليفن لىنه ونن ادنسيتنيلمنن  امنفدتنن لبفنطسأنن ادنلفق نن فايفنجن-2
سمن31قبجننألب قجنن  قافندن بل يق ن)نبيسنكدتسن دن  سيف(نب  ن   نيلمن اجنلبفنخسااليفنبساقكفننالا

ن.ن4:6تةنباسبفنابقبنفلط نن صل فننإلسفللي
ن

ب  ن  ب نلبلمنخ بق ةننألدضبقعنطسبأنابقنكقاب ن ليب نقببجنن طفبتندطسبأنن ادنلبفق نن فايبفندن ببتد ن ن-2
فانج دجنن3(ندن با ن1(نفانج دجننألس قتن)4ن ا لا ةندلا بتنه ونن ص دن نن اففنن  كتن لىنن با نتقمن)

ن(.1نألس قتن)
ن
ن
ن
ن
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سنم وبندول  142حفرياتهنا ستعمل المواد التالي  لطم كوابنل الضنغط المتوسنط والتن  أممناب ت -3
  -مواسير باستي :

 

البمن2(ندق بتون41تاجنلديلحناق مندصق اناالنن طلىندن ببدنئأنديابتنجاي ب نبااصبجناابتةن) ن-3
ن.ندن  لددنسمنفدتنن كقبجن.ديلمنن  يقسناالنس حنن كقبجنن سفلانن45سمنلط نن كقبجندنن41بساقكفن

ن

يدضلنبل نخساالاناسلحنب  ندضلنتابجنلبديلحن لبىنن كقببجنديكبدالنن بلب ننإلسباالانن اسبلحنأن-3
(نديدضبلنن6:نن4فنن صل بفننإلسبااليفن)ــبـداسبسبمنن8دبسباقكفنا ب تنهقنسمن51سمند دجن31ب تضن

تاجنن لديلحنن بل ن د يق"نفدتنن كقبجن،ندفانطقجنلا ي نكقبجنخضقفانيلمنلا ي وندبدضلنافسنساقكفن
نن ا كدتن  الون لىنكجنكقبجنديدضلنن بل ننإلساالانن اسلحن د يق"ن دط وناافلجن النن صتن.

ن

ب  ندضلنن بل ننألساالانيلمن منن صاب تنفبدتنن بلب نطسبأنن ادنلبفق نن ا لاب ةنب ب بفنلبا صنجن-3
 يتدنل  اب نسمن الناسلدىننألتضنكاقنكقالن لي نن دضلنقبجنن طفتندلمنلا ي نبتي نبالسلي نلط51

نن بتكفندب  نلا ي نن بتي نن لط يتدنيلمنالقب فنن  منبافسنن ادنلفق نن ا لا ةن.
ن

يلمنخ ق ةنن دضلن لىناقنكقالن لي نقبجنن طفتنطسأنن ادنلفق نن ا لا ةنندلا بتنه ونن ص دن ن ن-3
ن(.3 قتن)االنج دجننألسن(8)(نندن با نتقم3االنج دجننألسـ قتن)(ن2ن)ن اففنن  كتن لىنن با نتقم

 

سنم وينتم 142ستعمل المواد التالي  لطم  كوابل الضغط المتوسط والتن  أممناب حفرياتهنا ت -4
 -( أنش: 6تمديد الكوابل داخل مواسير باستي  )

 

ننا،نن دض نقنفانن صا تندي  منن ال ن نبققانن ادن نن الياف.ن6ل  منن بتكفنادنسيتنبالسلي ن ن-1
ن

سمنلط ن5(ندبساقكفنن لبفنن6:ن4 لىنه ونن ادنسيتنباسبفنن صل ــفن)نيلمن اجننلبفنخسااليفنأن-1
سبمندفبانن31سمننفدتناسلدىنن ادنسيتنبطيثنللبحنساقكفنن لبفننإلسبااليفن41اسلدىنن ادنسيتند

سبمن كبجناقسبدتةنخضبقفيفنن21طق فندضلننكثتناالناقسدتةنفانصا تندنط نيلمنييق ةن بتضنن صاب تن
د اجنن لبفننإلسااليفنن اليافن لىنه ونن ادنسيتنطسأناقنجق ن  الوننيلمندض نقن لا ي نن كدنبجنبنق

ن.
ن

ب  ن اجنن لبفننإلسااليفن لىنه ونن ادنسيتنيلمنن  منفدتنن لبفنطسأنن ادنلفق نن ا لا ةنجن-1
نلا صن نبتي نبالسليكانن51ب ب ف نلا ي  نديلم نن طفت نقبج نكقال ننألتضنكاق ن الناسلدىنس ح سم

نن ادنلفق .يلمنالقب فنن  مندبافسنلط يتدنل  ا نن بتكفنثمن
ن

يلمنخ ق ةننألدضقعنن انقئيفنطسأناقنكقا ن لي نقبجنن طفبتنطسبأنن ادنلبفق نن ا لاب ةندلا ببتن ن-1
(نابالنجب دجننتسب قتنن1ن)ننننن نـبـ(ندن با1نألسب قتن)نجب دجنابال(2)ن ص دن نن اففنن  كتن لىنن باب ن

ن(نن.1تقمن)
 

  : ماحظ 
 

رمنل مخلوطن  بحاجن   3( م2.24تنكنئ ) 12أينمنا وردت أل كنل  6:1بنسنب  تعن  الخلط  اضسمنتي  
 كغم. 52كيس اسمنت وزل  1إلى 
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 المنخفـــض جهدحفـــريات ال -ب 
 

 موالفات الحفر وتوديم المواد وإمادة اضوضاع . -أوال" 
 

 : حفر جور أممدة الضغط المنخفض-1
 

ن ضب  نن اباصفضنببقألتضنانابقنكقاب ن بي بفننألتضندانابقنكبقالنديباجنن  اجنقيبقمنن ال نب نبطفبتنجبدتونأل اب ةن
بق انقنالنخين فناقلجنن طفتند يفنيدنئ ن دن ا قضنلالجنبسبأن اليفنن طفتنفدتننتالنق ناالن اليفنن طفبتنديكبدالنطفبتن

ن:ن جدتنبقألب ق نن لق يف
ن

نسم.ن421سمند اتنن61سمند تضنن411جدتونب دجننطفتن- 
ن

نسم.ن451سمند اتنن81د تضننسمن411طفتنجدتونب دجنن-أ
ن

نناافلبلفن بالنجبدتةنن  ابد نبجدتةننسمن451سمنن اتن81سمنن تضن411ب دجنطفتنجدتنن اب ن ن)نن سليق ن(ن-ج
اناقنكقا ن بي فننألتضنداناقنكقالنبق انقند منن جدتناالناقلجنن طفتنب  نلتكيأننبق طفتنديباجنن  اجنقيقمنن ال ن 

يبلمننطلسبقأنندننال,ند نئ ن دناصلفق ن دن ا قضنب  نن  منن بتكفنالنخين فن يفنيدننقق  ةنن اب ندبتغانن اب ناالنقبج
ن.ن,ند لىنن ا قدجننص ن   نب يالننت لبقتن ا نلس يتنباد نن   ق نجدتةنسلانبافسنجدتةنن  اد ن

ن

ديبباجنبجبدتةناافلبلفن بالنجبدتةنن  ابد نننن,سبمن411سبمند ابتنن61سبمند بتضنن61جنطفتنجدتةن  ا نب دن- 
ببافسنجبدتةنن  افد النيلمننطلسقأنندنجدتةن اناقنكقا ن بي فننألتضنداناقنكقالنبق انقنبق طفتنن  اجنقيقمنن ال ن 

نن  اد ند لىنن ا قدجننص ن   نب يالننت لبقتن ا نلس يتنباد نن   ق نن.
ن
ن

فنف  نبقسلص نمنتيبفن طفتن لاب ن نفانن لصتنبدنس فنن ا تنديباجنن  اجنقيقمنن ال ن نبث أننألتنضانن لصتينن-هـ
اننتضنلتنبيبفند لبىنن ا بقدجنسمن,ند النيلمننطلسقأنندنسلانيبلمنا بتةنفبن451(نالمنكط ن  اىندب اتنن11ق تهقن)ن

ن ق ةنطفتةناتوننصتىن,ند النيلمننطلسقأنندنسلانا تنبافسنجدتةنن  اد ند لىنن ا قدجننص ن   نب يالننت لبقتن ا ن
نلس يتنباد نن   ق نن.

ن
ن

 ةنن ببكفنض  نااصفضنديبباجنن  ابجنقيبقمنن ال نب نببق طفتنطبدجننأل اب ةنن ابتن نصل نبقندخين بفنن لبتنأنللن  اصن-د
دلكسبيتنن لبب ننإلسبااليفندخين لنبقنفبانطق بفننندننسباالي ندن  ب،نطدجننأل ا ةنخ ننكقا ننأل ا ةنن اتن نصل نبقنصبببيف

ابلنكبجندتببفنبببكق نجنب ننابالننجبجنصلبلنننأل اب ةدن ا ب ن ندن  يبق نن اليابفننأل ا ةنن ط ي يفنابلنلبدفيتنن  ابقجن
صللننبإجتن ن ديلليمنن ال ن نبإ ق ةن مناكقالنصللننأل ا ةندخين فن يفنيدنئ ن دن ا قضنلالجناالنجتن نن  يقمننااصفضن
,نديطتن لبتكفنن  يقمنبصللننت ا ةناالنصالجنن جنقينن  قاجنفبانن ببتكفن دالنندنن لبتنضنابالنقببجنن ا بقدجننأل ا ةن
ن   ن. لىن

ن

يبأاتن ابجندنطب نندنب ب ةنن   نن جدتنن ا لدأنطفتهقنيدايبقنابالنقببجنن ال نب نضباالناابق تننتاليبقينسبدن نكقاب -ي
ب ضنن اظبتن بالناد يبفنن لتببفن)نلبصتيفن،نلتنبيبفن،نندناتن اجنأل ا ةنن ض  نن ااصفضنهاننتب دالنجدتةنيدايقن

ن.نتالي ن،نيفل ن،نلب نخسااليفن،خ ىنغيتن   ن(ن
ن

 . لللب  االسمنتي  المواد توديم -2
ن

ديباجنقيقمنن ال ن نبل  يمنن  ب،ندن تاجنن اصلد ناالننججن اجنلب نخسااليفنطدجننأل ا ةنن اتن نلتكيبنقنفانن جدتن
(نك بمن41ن لانلمنطفتهقن لىن النيكدالنن  ب،نابالنن طجبتنن  قسباندن صبق انابالنن لبدنالندن طثبقالندتنيلجبقديندياب ن)
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دنتسباا نا بقدمن ألابالحندل  يمنن تاجنن اصلد ناالنن ادعنن  قسانن صق اناالنن لتنأند يفنادن ن ضبديفند يبفن ابالحن
ن-:دبق كايق نن لق يف

ن

نسم.ن421سمند اتنن61سمند تضنن411 لأنجدتون دجنن- 
نبدنجننساا نن2+ن(نلاك نتاجناصلد فن46 ب،ن+ن)ن³من(ن1.3يليمن)ننن
نن
نسمنن451سمند اتنن81مند تضنسن411 لأنجدتون دجنن-أ

نبدنجننساا ن2.5+ن(نلاك نتاجناصلد فنن31 ب،ن+ن)نن³(نم1.5يليمن)ننننننن
ن

نسم.ن411سمند اتنن61سمند تضنن61 لأنجدتون دجنن-ج
 نبدنجننساا نن4+ن(نلاك نتاجناصلد فن8 ب،ن+ن)ن³من(ن1.45يليمن)ننن

 ب بفنابالنن لببفنن– لبىنببكجن ب بق نابالنقببجن ابقجنن ا بقدجنيلمن منن جدتنطدجننأل ا ةنبق لبفننإلسااليفندن ب ب،نن- ن
 نألسااليفند ب فناالنن  ب،ن لىننالنيلمنخغالتنن اسقفق ناقبيالنن  ب،نكقاالًنبق لبفننألسااليف.ن

 

نيكدالننتساا ناالنن ادعنن ا قدمن ألاالحن لااق تنن لطتنديفن دن ن نن لتبفنن الطيف.ن-هـ

 دالن دنا قببجنابق دنابالنن ببتكفند لبىنابلنكبجندتببفنغبتينابالنقببجنن ببتكفننن4يلليمنن ا بقدجنبلبأايالن قابجن ب  نن-د
نن.نن ا قدجن النيأص ن   نب يالننت لبقتن ا ندضلننس قتنن طفتندلأايالنن ادن ن

 دالن دنا قببجنابق دنابالنالنكجندتببفن صلبلننت اب ةندلاضبيلنن جبدتنن اطفبدتةنن4يلليمنن ا قدجنبلأايالن قاجن   نن-ال
ن.نننن بتكفند لىنن ا قدجن النيأص ن   نب يالننت لبقتن ا ندضلننس قتنن طفتندلأايالنن ادن ن

ن
ن

 اضوضاع .إمادة  - 3
كقالنادعنن طفتنسبدن ناناقند دنيانقننابقبتةنب  نغتيننت ا ةنن طفتديباجنن  اجنقيقمنن ال ن نبإ ق ةنن دضلن ادقلن

 لتكيأننأل ا ةن دن جدتنن اب ن ن دن صللننأل ا ةنخ ىناقنكقالن لي نقببجنخجبتن ن اليبفنن طفبتنبق ليفيب ن دنن لبلبي ن دن
 دالن دنا قبجناق دناالنن بتكفند لىنن ا قدجن النن لب ننتساالي ندطسأن بي فنن اا  فندن ادقلنن  دنلمنفي نن طفتن

نن.نا ندضلننس قتنن طفتندلأايالنن ادن نيأص ن   نب يالننت لبقتن 
 

 

 ثانيــا" : إجراءات تسليم مواق  الحفريات واستامها .
 

المشدات مل خنال مسناح الشنرك  وملنى المتعهند  و بتحديد الجور لألممدة المهندس المشرفيووم  -1
تزوينند  رقنن  المسنناح  بمننندوب لديننئ الخبننرة الكا ينن  لمرا ونن  مسنناح الشننرك  السننتام مواقنن  اضممنندة 

 العمل.والمشدات    موق  
 

بتسليم المواق  الت  تم تحدينداا مسنبوا" إلنى المتعهند أو منل  او مل ينوبئ يووم المهندس المشرف -2 
بموجب أمر ممل يحدد  يئ اسم موق  العمل ومنوانئ ومدد جنور اضممندة ومواسناتها ومندد ينوب منئ 

 .جور المشدات وتاريخ أمر المباشرة بالعمل 
 

يتم امتماد أمر ممل الحفريات مل المهندس المشرف والمتعهد أو مندوبنئ ومسناح الشنرك  ويعنرف  -3
 -أمر ممل الحفريات بما يل  :

ن

دنط ن طفتيق نن ض  نن ااصفضنبأا ناجاد فنطفتيبق ننأل اب ةندن ابب ن ندن لباني تلن اتنن  اجنن ن- 
 جلدالنن-د كجنقسمنندناا  فناالنااق تنن بتكفنن صقتجيفن)ننتب ني لأناالنن ال ن نخاجقيهقن ف فندنط ةن

ن.ن افتت(ن–جت،نن–
ن

ني لبتن اتنن  اجندط ونالكقالفناالنطيثننتسلالمندن لسليمندغتناق نن لأصيت.-أ
ن
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يباجن اتنن  اجن لىناجاد فننأل اقجن)ن طفتيق ن(نن لاني لأنابالنن ال نب نلافيب هقنسبدن نكقاب نفبان-ج
نادقلندنط ن دن  ةنادنقلنضاالنااق تنناليقينن بتكفن.

ن

نيلمننطلسقأنن ا ةنن اليافنإلانق ن اتنن  اج.ن- ن
ن

ناالنلقتيلنن   نن جدتنن اسلافنبادجأن اتنن  اـــجنننننننننننننننننن      
نلسليمن اتنن  اجننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن------------------------نننننننننننننننننننننننن   ن يقمنلافي ن اتنن  اجنن=نننن
ن(نجدتةنكط نن اىنن11لافي هقنيدايقن)نأن جدتنن ا لد   ننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن
أن يقمنلافي ن دناتنن  اجنابالنلبقتيلنلسبليمن ابتنن  ابجنابالنقببجنن اناب سنن اببتلندبطب ن قلبىنلطسن-هـ

نيدايالناالنلقتيلنلسليمنادقلنن  اجن لا قدجنبطيثنلكدالنالسلسل .
ن

ن-ل  ىنندناتنن  اجن كجناا  فندف بقن لسلسبجنصبقصنبكبجناا  بفنابالنن اابق تنن صقتجيـــــــبـفن)ننتبب ن-د
نن افتت(.ن–جت،نن– جلدالن

خ  ق ن دناتن اجنطفتيق نألكثبتنابالن ابتن ابجندنطب نلقطأننتصللقصنيطتن لانا سنن ابتلنن-ني
ندنط ة. ف فن
جبدتةنيدايبقن لبىننألكثبتنن61 لبتكفنن طتنفان لأنييق ةن   نن جدتنن ا لدأنطفتهقننيدايقن للبحن-ح

ن ا لدببفنصبالجند   نطسأنطقجق نن  اجنن لبانيطب  هقنن اناب سنن اببتلن لبىننالنتيييب ن ب  نن جبدتن
جدتةند لىنن ال ن ننص ن   نب بيالننت لببقتنن4111جدتةندفانن بنتنن دنط ن النن371نسبدعندنط ن الن

ن ا نلس يتنن باد نن صقلفنبق   ق ن لطايجنن كللننتضقفيفن ن ننن با ننالندج  
ن
ن ننلمننت لتنضن لىننط ىنن ا قاال نندننكثتنضاالنناتنن  اجنيلمنن  قؤهبقنابالننابتنن  ابجندلسبللمنن- 

ن ا قاال نن الب يفناالنناتنن  اجند ا ننالنق نن ا قتضفنلسلمنن ا قاال ننن ا بقتضن لينبقنببأدناتن ابجن
نتط فن.

 

ن
أمنر المباشنرة بالعمنل وملينئ تناميل يووم المتعهد بالمباشرة بأممال الحفر المطلوب  منئ بعد تسنلمئ ن-1

لننئ مننند قيامننئ بأممننال حفننر جننور أممنندة الضننغط المنننخفض  والمرورينن جمينن  وسنناال السننام  العامنن  
 .ومشداتها وال  لمن  إلحاب أي  أضرار سواء باهنسال أو الحيوال أو اتليات خال مدة الحفر 

ن
وم المونناول بتسننليم أوامننر العمننل التنن  تننم بعنند االنتهنناء مننل مملينن  حفننر الجننور وتنناميل مواداننا يونن -5

استامها سابوا بموجب أمر ممل تسليم موقعا" حسب اضلنول منل قبنل الموناول بنال الحفرينات جناازة 
وتم تنأميل  موادانا منل ) رمنل ، دبنش ( حسنب شنروط العطناء ويحنب للمهنندس المشنرف امتمناد اناا 

ستام جاازي  ااه الجور وامتبار قرار المتعهد التسليم والمباشرة بالعمل دول إرسال أي مندوب منئ ال
 بال  كا يا" ويتحمل المواول بدل مطل الورش    حال مدم جاازي  العمل الاي قام بتسليمئ .

 
ملنى المتعهنند تننوخ  الدقن  والحننار أثننناء الويننام بنالحفر  نن  بنناطل اضرض و ن  جمينن  مواقنن  الحفننر  -6

وكوابنل الكهربناء واالتلناالت وأين  خندمات مد ونن  داخنل خو ا" مل إتاف مواسنير الميناه والمجناري 
اضرض وملينئ التوقننف مننل العمنل  ننورا"  نن  حالن  ملنناد   أينن  خندمات مد وننن  داخننل اضرض وإبننا  
المهندس المشرف بال  و   حال  إلحاب أي ضرر بهاه الخدمات يتحمل المواول كا   تكناليف اضضنرار 

. 
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حفريننات لألممنندة والمشنندات أو كلفنن  تنناميل المننواد وإمننادة اضوضنناع  نن  تتحمننل الشننرك  كلفنن  أي   -7

الحاالت الت  تووم الشرك  بةلغاء الحفر ضي سبب مل اضسباب وملى المتعهد الويام بطنم الجنور وإمنادة 
وثننم  اضوضنناع التنن  كانننت مليهننا قبننل الحفننر وحسننب الموالننفات المبيننن   نن  أوال" ) إمننادة الوضنن  (

وال تتحمنل الشنرك  اي تكلفن  مادين  او قانونين  تجناه اي حفرينات ينتم  جندول اضسنعارالمحاسنب  حسنب 
الغاءاا بسبب طرف ثالث سواء معارضات او طلبات منل اي جهنئ رسنمي  ... وملنى الموناول اخنا الن  

 .بعيل االمتبار مند تسعير بنود العطاء 
 
ل قبل مساح الشنركئ و ن  حنال الحفنر  ن  يلتزم المواول بالحفر    االماكل الت  يتم تسليمها لئ م – 8

 اير ااه االماكل يتحمل المواول التكاليف المترتبئ ملى ااه االخطاء .
 
يلتزم المواول بتأميل المواد الازم  ضممال اللب  اضسمنتي  ملى أممدة الجهد المنخفض  ) رمنل+  -9

المهنندس المشنرف لناحب  دبش+مياه+ اسمنت (    جمي  مواق  العمل وحسنب المومند الناي يحندده
االختلاص م  تنأميل العمالن  الازمن  ضممنال اللنب  و ن  حالن  مندم التنزام الموناول ينتم تغريمنئ بندل 
العطل والضرر الاي يلحب بالشرك  وحسب تودير المهندس المشنرف لناحب االختلناص وال يحنب لنئ 

 االمتراض ملى ال  .
 

الموالفات الفني  المطلوب  بجندول اضسنعار و ن  حالن   ملى المواول االلتزام باضبعاد للجور حسب -12
زيادة الحفر مل الموالفات الفني  المطلوب  ال يحاسب المواول ملى أي زيادة بنالحفر ويتحمنل الموناول 

 كلف  اللب  اضسمنتي  نتيج  ااه الزيادة.
 

 حفريات الجهد المتوسط-ج 
 
 

 اوال " : موالفات الحفر وتوديم المواد وامادة االوضاع 
 
 

 حفر جور اممدة الجهد المتوسط .  -أ
 

بأممال الحفريات النشاء خطوط الجهند المتوسنط ومحطنات التحوينل الفرمينئ ضنمل  ويشمل العمل قيام المتعهد 
ننناتج الحفننر وأينن  زواانند أو مهمننا كانننت طبيعنن  اضرض ومهمننا كننال باطنهننا منن  إزالنن  و منطوننئ امتينناز الشننركئ ،

 وامنادة االوضناع النى منا كاننت ملينئ قبنل الحفنر أنواض تنتج بسبب مملي  الحفر  ور االنتهاء مل مملي  الحفر
 :ويكول حفر الجور باضبعاد التالي  

 
 

نسمن.ن481×91×91 ات× دجن×.نطفتنجدتةن اد نض  نالدس ن تضن1
ن

نسمن.ن451×91×91 ات× دجن×.نطفتنجدتةن اد نض  نالدس ن تضن2
ن

نسم./ بجنسيتك ن481×421×90 ات× دجن×.نطفتنجدتةن اد نض  نالدس ن تضن3
ن

نسم.ن032×122×02 ات× دجن×طفتنجدتةن اد نض  نالدس ن تضن .4

ن/ بجنسيتك سم.ن032×102×02 ات× دجن×طفتنجدتةن اد نض  نالدس نن تضن .1
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 سمن.ن210×ن91×81 ات×ن دج×.نطفتنجدتةناب ن)سلانض  نالدس (ن تضن6
ن

 الم(ن. 11سمن)ق ت 231.نا تنسلانض  نالدس نبق لصتن اتن7
ن

 سم. 411×81×81 اتن×ن دج×.نطفتن اد ن  ا ن تض8
ن

سبمندب ابتنيبب  نابالن سبفجنجبدتةنن  ابد ن81التندب بتضنن5.5.نطفتنكسط ن اد نض  ن ق انب دجن9
 ديالنانل تيجيق"ن لىنس حننألتض.

ن

سمن النس حننألتضنن11ن لبفننألسااليفن  اد نض  نالدس نالنلكسيتنن لبفنب اتننى.نن طفتن ل41
نالن منن جدتةندخ ق ةنن دضلنخ ىناقنكقالن ليفنقبجنن طفت.

ن

سبمن بالنسب حننألتضندقلب ند بمنن جبدتةندخ بق ةن11.نن طفتن لىنقضيأنسلانض  ن ق انب ابتن44
نن دضلن لىناقنكقالن لي نقبجنن طفت.

 

سمن النسب حننألتضندخ بق ةن بمن11اننأل ا ةنن اكستةننألسااليفندن صببيفنب اتن.نن طفتن لىنقتنا42
نن جدتنن اطفدتةند  نن لتنأنبق ا بق ن كقنجي ن.

ن

ن.نلكسيتنن لبفننألسااليفن الننأل ا ةننألسااليفندن صببيفندن ط ي يفنن البدأن لينقنسقب قنب  نصل نق.43
ن

ننت ةنبق با ن)نأ(نتط ق"نن ابيالنبق ج دج.طسأنن ادنلفق ندن كايق نن دلب ننساالي نن-41
ن

سمن ألتضانانابقنكقاب ن بي بفننألتضن)نلتنببان،نلبصتد،نيفلبف،نببق دالن،نن81×51طفتنصا تنن-45
نالتناالن دجنن صاب تنن3المن كجنن11سمندق تنن421دق حنث أنب اتنس تنطفتنن صا تنن يباجنبال ن(ند

د منن صا تنبق لتنأننألطاتنن صق اناالنن طجبقتةن)نب ب نلا يب نقضببقالننألتضبانابالنقببجنن بدت،نن لقب بفن
 لبتكف(ندخين فن يفنيدنئ ن دناصلفق ناالنجتن نن طفتندلسديفنن ادقـبـلن)ني ب منن سب تنن كبجنالبتن بد ان(ن

جنن طفببتندنالنيكببدالن لببىنن ال نبب نلببأايالنن لببتنأننألطاببتنفببانخ ببق ةن ببمننألتضببانخ نن ببمنيلببدفتناببالناببقلد
تنالن  ق ةننألدضقعنخ ىناقنكقا ن لي نقبجنن طفتنبق لبفننألسااليفن دنن بال ن دنن يفلفنابادت"نفانن س 

ندطسأنن ادنلفق نن فايفنن ا لدبفنبق   ق .
ن

 دناالننججننصببان دننساالاناالن ججنصل  نلتنبيفن دنلصتيفنطدجن قاد نجن نالدس نجدتوطفتنن-46
ن  اجنن طفتندخين فننألا قضندخ ق ةنن دضلنخ ىناقنكقالن لي نقبجنن طفت.ل  يل نديباجنن

ن

سببمنن421اببلنقبب حنث ببأنكطبب ن  اببىند تب ببفنث ببدأنكطبب ن  لببىنب اببتنن241×81×81.نطفببتنجببدتون47
الم(نفانققعنن جدتةندلقايالنن لبتنأننألطابتنن صبق انابالنن طجبقتةنددضب نقنفبانن جبدتةنب ب ن تن11)ق ت

نقضنن اقلجفن النن طفت.قضيأنن لأتيضندخين فننألا 
ن

نسم.ن51×51×51(نقيقسن1.نطفتنجدتونقق  ةناطدجن   ن)48
ن

ن.ن جتةنجتنففنبق سق فن جايلنادنقلنن  اجنضاالناا  فننتاليقي.49
ن

ننجتةنكابتيسفنبق سق فن جايلنادنقلنن  اجنضاالناا  فننتاليقي.ن-21
ن

ناا  فننتاليقي.ندنلجنادقلنن  اجنضاالفن(نسق 58.نجتةن قاجنطفتيق ند ا ةن)ن-24
ن
ناتنفتن لدتبفنضاالناا  فننتاليقي.نف(نسق 58.نجتةن قاجنطفتيق ند ا ةن)ن-22

ن
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 نن جدتنن ا لدأنطفتهقنيدايقن"ن ال ا ةندن اب ن ناالنقبجنن ا قدجنضاالنااق تنناليقينن ببتكفن   
(جبدتةنكطب نن ابىنن31بأاتن ابجندنطب نندن ب ةنندنابتن ابجنأل اب ةنن جنب نن الدسب ندلدنب نبقنهبان)

 .(..ب ضنن اظتن الناد يفنن لتبفن)نتاليفن,نلتنبيفن,نلصتيفن,نلبفنبق دالن,نيفل ن,نن ىنغيتن   ن

 جدتةنيدايقن لىننألكثبتنن51 لبتكفنن طتنفان لأنييق ةن   نن جدتنن ا لدأنطفتهقننيدايقن للبحن
د   نطسأنطقجق نن  اجنن لانيط  هقنن انا سنن ابتلن لىننالنتييي ن   نن جدتنن ا لدبفنصالجن

جبدتةند لبىنن ال نب ننصب ن  ب نب بيالنن4211جبدتةندفبانن ببنتنن دنطب ن بالنن311نسببدعندنطب ن بالن
 . لطايجنن كللننتضقفيفن ن ننن با ننالندج  نت لبقتن ا نلس يتنن باد نن صقلفنبق   ق ن

 

 البمن لبأتيضننت اب ةنفبانن11سمندب  بتن421فانن جدتنن لصتيفنيلمنن ا تن  ضيأنن لأتيضنب اتن
(نجب ندجن2ققعنن جدتةنديكدالنسب تنهب ننن باب ناببادجن سب تنن طفبتن لجبدتنن اب كدتةنبق جب دجنتقبمن)

 يق ندنتس قتن طفتيق نن جن نن الدس ن.ن كا

ن

 توديم مواد لللب  االسمنتي   -ب 
 

ديباجنن  اجنقيقمنن ال ن نبل  يمنن  ب،ندن تاجنن اصلد فناالننججنقيقمنن بتكفنب اجنن لبفننتسااليفنن
نبق ادن ن ند لادنقلنن لاني لأناالنن ال ن نلأايانق نفانن جدتنن لانلمنطفتهق نن اتن نلتكيبنق طدجننت ا ة

نن طجت نن  ب،ناال نيكدال ننال نببت  نن ط ي يف ن أل ا ة ندصلدلقً ن ب،ن( ن+ ندن صق اناالنن)تاج ن  قسا
ك منديكدالنن تاجنن اصلد ناالنن ادعنن  قسانن صق اناالنن لتنأنن41ن لدنالندن طثقالندتيلجقدينديا ن

ندنتاالحن دن يفنادن ن ضديفندبق كايق نننننن لق يفن:
ن

ن³طجمنن  ب،/من ب ق نن جدتنن اتن نلبنقنن تقم
طجمنن تاجن
ن³ن اصلد ن/م

نكايفننتساا 
ن)نبدنجن(

ن5/1ن4.11/1.85ن1.75/1.6نسم481*91*91سم/481*411*411ن4

ن1/3ن4.11/1.7ن1.61/1.5نسم451*91*91سم/451*411*411ن2

ن7/5ن4.75/4.47ن4/1.75نسم481*421*91سم/481*451*411ن3

ن6/5ن4.25/4.4ن4/1.75نسم231*411*81سم/231*411*411ن1

ن9/7ن2.11/4.5ن4.25/4نسمن231*421*91سم/231*451*411ن5

ن2ن1.11ن1.25نسم411*81*81ن6

ن2ن1.31ن1.21ن1سمن   ن/نن51*51*51ن7

ننن

 ( م1ماحظ  : كل )( تنك  رمل مخلوط .52يعادل ) ³ 
 
 اضوضاع.إمادة -ج 
نننن

ديباجنن  اجنقيقمنن ا قدجنبإ ق ةنن دضلن ادقلنن طفبتنانابقنكبقالنابدعنن طفبتنسبدن ن لتكيبأننأل اب ةن دن
دن اب ن نخ ىناقنكقالن لي نقبجنخجتن ن اليفنن طفبتنبق ليفيب ن دنن لبلبي ن جدتنن اب ن ن دن صللننأل ا ةن

,ندتنيل قضىنن ال ن نندنابق  ناق يفنأل ق ةننتدضبقعند لبىن دنن لبفننألسااليفندطسأن بي فنن اا  ف
ديلمنن بق ةننتدضبقعنبإببتنلننن ا قدجننالنيأص ن   نب يالننت لبقتن ا نل  يمننس قتنن طفتندلأايالنن ادن 

ن انابب سنندناببالنياببدأن ابب ن لببىننالنيببلمنن ببق ةننتدضببقعندف ببق"ن لادنلببفق نن لببق تةن ببالنن بلبب يق ن
ندنتب قجنن  قافندندنجنفنيلمنن طفتنبااللكقلنق.
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نثانيــا" : إجراءات تسليم مواق  الحفريات واستامها .

ن
بتحدينند الجننور لألممنندة المشنندات مننل خننال مسنناح المهننندس المشننرف لنناحب االختلنناص يوننوم  -1

الشرك  وملى المتعهد تزويد  رق  المساح  بمندوب لديئ الخبرة الكا ي  لمرا و  مساح الشرك  السنتام 
 العمل.مواق  اضممدة والمشدات    موق  

 
مسنبوا"  بتسليم المواق  الت  تم تحديداا المشرف لاحب االختلاص أو مل ينوبئ يووم المهندس  -2 

إلى المتعهد أو مل ينوب منئ بموجب أمر ممل يحدد  يئ اسم موق  العمل ومنوانئ ومدد جور اضممدة 
ومواساتها ومدد جور المشدات وتاريخ أمنر المباشنرة بالعمنل والمندة الازمن  هكمنال العمنل والتن  ينتم 

 تحديداا وتاريخ االنتهاء مل أمر العمل .
 

والمتعهنند أو مندوبننئ لنناحب االختلنناص ريننات مننل المهننندس المشننرف يننتم امتمنناد أمننر ممننل الحف -3
 -ومساح الشرك  ويعرف أمر ممل الحفريات بما يل  :

ن

اجاد بفنطفتيبق ننأل اب ةندن ابب ن ندن لباننن جنب نن الدسب نبأاب ني تلن اتنن  ابجنن دنطب ن طفتيبق ن- 
ندنط ة.ي لأناالنن ال ن نخاجقيهقن ف فن

ن

نالكقالفناالنطيثننتسلالمندن لسليمندغتناق نن لأصيت.ي لبتن اتنن  اجندط ون-أ
ن

يباجن اتنن  اجن لىناجاد فننأل اقجن)ن طفتيق ن(نن لاني لأنابالنن ال نب نلافيب هقنسبدن نكقاب نفبان-ج
نادقلندنط ن دن  ةنادنقلنضاالنااق تنناليقينن بتكفن.

ن

سببدن نكقابب ن لاببب ن ن دنيطبب  ن بب  نن جببدتنن ا لببدأنخاجقيهببقنداناببقنكببقالناد نببقنلتنبيببفن دنلببصتيفن- 
نن  اج. أل ا ةنبادجأن اتن

ن

نيلمننطلسقأنن ا ةنن اليافنإلانق ن اتنن  اجنباق ن لىنن ج دجن  الون.ن-هـ
ن

نن   نن جدتنن اسلافنبادجأن اتنن  اـــجننننننننننننننننن
ناالنلقتيلنلسليمن اتنن  اجننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن----------------------------------نننننننننن=   ن يقمنلافي ن اتنن  اجنن
ن(نجدتةنكط نن اىناناقنكقا ن ب ق هق31)ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن
ن.نن اسل ججنطسأناقيلا: اتنن  اجننطلسقأنن ا ةنن اليافنإلانق ننيلمن-د

ن
ن   نن جدتنن اسلافنبادجأن اتنن  اـــجننننننننننننننننننننننننننن

ناالنلقتيلنلسليمن اتنن  اجننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
ن   ن يقمنلافي ن اتنن  اجنن اسل ججن=ننننننننننننننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن(نجدتةنكط نن اىناناقنكقا ن ب ق هق21)نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
ن
ن

لطسأن يقمنلافي ن دنابتنن  ابجنابالنلبقتيلنلسبليمن ابتنن  ابجنابالنقببجنن اناب سنن اببتلندبطب ن قلبىنن-ي
نيدايالناالنلقتيلنلسليمنادقلنن  اجن لا قدج.

ن
ن
ن
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جببدتةن(نن طفببتننتضبباناط ببفنن لطديببجنن45يضببقلن لببىن بب  ن يببقمنن  اببجنبببق ف تةن)هببـن+ندن(ناببقني ببق جن)ن-ح
(ن45التناناقنكقا ن بي فنن لتبفندطسأنن دللنن دنت نبق با نتقمن)61دنتضانن طيق دن)ن ايدلتنج(نب دجن

ن(ندفانطقت نن ل يييناناقنبل ن دجنن صا تننننننننننننننننننننننن)نألتضانن ايدلتنجن+نن اط فن(ن.12صن)
ن

خ  ق ن دناتن اجنطفتيبق نألكثبتنابالن ابتن ابجندنطب نصللقصنلقطأننتيطتن لانا سنن ابتلنن- 
ندنط ة. ف فن

 

فانطق بفنطلبدجنندنا قتضبفنابالنندن بتلنثق بثن لبىنلافيب نندنابتن ابجنن طفتيبق ن لبىنن ا بقدجنن-ت
نبالغنن انا سنن ابتلنص يق"نبق جنفنن ا قتضفندنساق نن ا قتضبيالند لبىننن اناب سنن اببتلنندنابالن

نيادب نن لأك ناالنطلدجنن ا قتضفنف ليق"ندن نندج  نن ا قتضفنف ليق"نللبلننتجتن ن نن لق يف:ن
ن

ن ننلمنطجننت لتنضنبا ةنتنليي ن النثالثفننيقمناالنلقتيلننببالغنن ا بقدجن لاناب سنن اببتلنص يبق"ن -1

 بقت لتنضنيلمنلا ي نا ةنناتنن  اجنا ةنثالثفننيقم.
 

ن ننين  نابب ةننت لببتنضن ببالنثالثببفننيببقمنددجبب ننالنن ابب ةنن ياايببفنن الياببفن طببجننت لببتنضنسببلكدالن -0

ابجنديطبتن لانابب سنن اببتلن ابب نطبجننت لبتنضنن  ببق ننابتن اببجن ديلبفنجب ن"نيببلمنن  بق نناببتنن  

ن ليبق دنطسبأنن لسلسبجنتدنابتنن  اببجننت ليق يبفنندنن بينمنن ال نب نبببقاتن ابجناسبل ججندطسبأناببقن

 ل لضي ن بي فنن  اجنديا بتن   ن لىنندناتنن  اجنن لان منيطفتنبنقنانقئيق".

يق"نديلاناننت لتنضن لينقنفيلمنطلتنن كايق نن لانناقنبق اسبفنتدناتنن  اجنن لانلمنن طفتنبنقنجيئ

لمنطفتهقنديلمنن  ق نناتن اجنن ليق دنندناسل ججن بققانن جدتنن لان منيلمنطفتهقنالنن ينمنن ا قدجن

بساجنن جدتنن اطفدتةنن نناضىن لىنطفتهقننقجنابالن ببتدالنيدابق"ندن ننين  نن اب ةن بالن ببتدالن

ني  ىنن ا قدجنب جننجدتن اقجن ن ونن  قيف.يداق"نيلمنن ساجن لىنطسقأنن بتكفند

يووم المتعهد بالمباشرة بأممال الحفر المطلوب  منئ بعد تسنلمئ أمنر المباشنرة بالعمنل وملينئ تناميل  -4
 المتوسننطلننئ مننند قيامننئ بأممننال حفننر جننور أممنندة الضننغط  والمرورينن جمينن  وسنناال السننام  العامنن  

 ومشداتها وال  لمن  إلحاب أي  أضرار سواء باهنسال أو الحيوال أو اتليات خال مدة الحفر .
 
بعنند االنتهنناء مننل مملينن  حفننر الجننور وتنناميل مواداننا يوننوم المونناول بتسننليم أوامننر العمننل التنن  تننم  -5

ينات جناازة استامها سابوا بموجب أمر ممل تسليم موقعا" حسب اضلنول منل قبنل الموناول بنال الحفر
وتم تنأميل  موادانا منل ) رمنل ، دبنش ( حسنب شنروط العطناء ويحنب للمهنندس المشنرف امتمناد اناا 
التسليم والمباشرة بالعمل دول إرسال أي مندوب منئ الستام جاازي  ااه الجور وامتبار قرار المتعهد 

 قام بتسليمئ .بال  كا يا" ويتحمل المواول بدل مطل الورش    حال مدم جاازي  العمل الاي 
 
 

ملى المواول االلتزام بحفر المشدات حسب االبعاد المبين  بأمر العمل المسلم لئ ومدم اللجنوء النى نونر )  -6
االست  ( مطلواً ومهما كانت طبيع  االرض ) لخري  ( اال    الحاالت التن  ينتم اخنا موا ون  المهنندس 

لنور ومخالف  ال  تعتبر جمي  االممال المخالفن  المشرف او مل يفوضئ مليها و   حال قيام المواول با
 المر العمل المسلم لئ ) النور ( ملغاة وال يلرف لئ أي بديل مادي نظير ال  .

 
ملنى المتعهنند تننوخ  الدقن  والحننار أثننناء الويننام بنالحفر  نن  بنناطل اضرض و ن  جمينن  مواقنن  الحفننر  -7
ربناء واالتلناالت وأين  خندمات مد ونن  داخنل " مل إتاف مواسنير الميناه والمجناري وكوابنل الكه اخو

اضرض وملينئ التوقننف مننل العمنل  ننورا"  نن  حالن  ملنناد   أينن  خندمات مد وننن  داخننل اضرض وإبننا  
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المهندس المشرف بال  و   حال  إلحاب أي ضرر بهاه الخدمات يتحمل المواول كا   تكناليف اضضنرار 
. 

 
لمشنندات أو كلفنن  تنناميل المننواد وإمننادة اضوضنناع  نن  تتحمننل الشننرك  كلفنن  أي حفريننات لألممنندة وا -8

الحاالت الت  تووم الشرك  بةلغاء الحفر ضي سبب مل اضسباب وملى المتعهد الويام بطنم الجنور وإمنادة 
 اضوضاع الت  كانت مليها قبل الحفر وحسب الموالفات المبين  وثم المحاسب  حسب جدول اضسعار .

 
ضبعاد للجور حسنب الموالنفات الفنين  المطلوبن  بجندول اضسنعار و ن  حالن  ملى المواول االلتزام با -9

زيادة الحفر مل الموالفات الفني  المطلوب  ال يحاسب المواول ملى أي زيادة بنالحفر ويتحمنل الموناول 
 كلف  اللب  اضسمنتي  نتيج  ااه الزيادة.

 

اضممنندة وحسننب مننا يننتم االتفنناب مليننئ منن  يلتننزم المونناول بالترتيبننات الازمنن  ضممننال اللننب ملننى  -12
 المهندس المشرف.

 
يلتزم المواول بتأميل المواد الازم  ضممال اللب  اضسمنتي  ملى أممدة الجهد المتوسنط ) رمنل+  -11

دبش+مياه+ اسمنت (    جمي  مواق  العمل وحسنب المومند الناي يحندده المهنندس المشنرف لناحب 
( لنفح  رقنم 16ازمن  ضممنال اللنب  النوارد ولنفها  ن  البنند رقنم )االختلاص من  تنأميل العمالن  ال

( و   حال  مدم التزام المواول يتم تغريمئ بدل العطل والضرر الاي يلحنب بالشنرك  وحسنب توندير 42)
 المهندس المشرف لاحب االختلاص وال يحب لئ االمتراض ملى ال  .
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 الوانوني  مل اضضرار و الوانول واجب التطبيب:المسؤولي  /  2رابعاً : 

 
 أوال" : المسؤولي  الوانوني  مل اضضرار :

يتحمننل المونناول / المتعهنند كامننل المسننؤولي  الوانونينن  مننل كا نن  اضضننرار ) المباشننرة وايننر  .0
المباشرة )التسبب( ( الت  تلحب بالشرك  نتيج  اهخال بأحند بننود اناا العطناء أو بسنبب تنفينا 

 الممال )أممال العطاء(.ا
يتحمل المواول/ المتعهد كامل المسؤولي  الوانوني  مل كا   اضضرار )المباشنرة واينر مباشنرة  .2

 )التسبب(( الت  تلحب بالغير مهما كانت لفتئ نتيج  تنفياه ضممال العطاء أو بسببها.
 

 ثانيا" : التحكيم والوانول واجب التطبيب:
 

ف بيل المواول/المتعهد والشرك  حول تطبيب أو تنفيا ااا العطاء أو أحد    حال نشوء أي نزاع أو خا
بنوده أو بسبب التطبيب أو التنفيا  سيتم أوال" حل الننزاع بشنكل ودي بنيل اضطنراف وإال سنيتم اللجنوء 

 الى التحكيم وحسب الوانول التحكيم اضردن  ساري المفعول وتكول مدين  اربد مكانا" للتحكيم.
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 خامسا": الفواتير والمحاسب  مليها
 

ن
ئ ، بناط ، النخ ـترابي  ،  ز تئ ، لب ،تعتبر اضسعار للحفريات موحدة لكا   أنواع الترب  ) لخري  -1

المبين     جندول اضسنعار والموا نب مليهنا منل قبنل المتعهند  اال رادي  ويلتزم المتعهد باضسعار…. ( 
    كتاب االحال  .

 
يننتم قينناس أبعنناد الحفريننات مننل قنناع الحفننرة  وال يجننوز للمونناول إجننراء الحفريننات بأقننل مننل اضبعنناد  -2

أو مل  لاحب االختلاص المطلوب  باستثناء ) الحاالت الولوى الت  يوا ب مليها المهندس المشرف
الحالنن  يننتم محاسننب  المونناول ملننى أسنناس السننعر المعننروض مخلننوما" منننئ  نسننب   انناهو نن   ينوبننئ

  روقات أبعاد الحفريات حسب النسب  والتناسب .
 

مند االنتهاء مل تنفيا اوامر العمنل وامنادة االوضناع الفواتير ملى ثاث  نسخ مل قبل المواول  تنظم -3

 . الوامر العملاضممال المنجزة شامل  جمي  

 

تند   المطالبن  منره واحندة  و عمنلمنر الجزايا إال بعند إنهاانئ ال امر مملال يحاسب المتعهد ملى أي  -4
حسنب وتوقي  السلطات المحلي  والدواار الرسمي  والت  تم الحفنر بممتلكاتهنا  وال  بعد إمادة اضوضاع

النى قسنم التندقيب  باالضنا ئ اضلول واالسنتام النهناا  منل قبنل المهنندس المشنرف أو منل يننوب مننئ
 الفن  . 

 
لفننواتير المودمنن  منننئ ويحاسننب ملننى كامننل الويمنن  المسننتحو  باسننتثناء ملننى ايننتم محاسننب  المتعهنند  -5

او الحسننميات  المسننتحو   مننل قيمننئ الد عنن %12المحتجننزات مننل النند عات المسننتحو  والبننالغ قيمتهننا 
 الناجم  مل ارامات التأخير ال وجدت.

 
الفواتير ومحتوياتها وأي  نمااج أخرى مل قبل إدارة الشرك  بعد إحالن  العطناء وملنى يعتمد تلميم  -6

 المواول االلتزام بها .
 
يووم المواول بتلديب الفواتير مل المساح الاي قنام بتحديند مواقن  الحفرينات ومنل رانيس الورشن   -7

س المشنرف ومنل ثنم تسنليمها ومل الجهات الرسمي  الت  تم الحفر بممتلكاتها ااا طلب ال  منل المهنند
 للمهندس المشرف الاي الدر امر العمل .

 

 شنهريتم التلديب ملى الفواتير مل قبل المهندس المشرف اومدير الداارة والمسنامد المعنن  خنال  -8
للمهندس المشرف وينتم االلتنزام بالمندة شنريط  مندم  كشف  واتير الحفريات  مل تاريخ تسليم المواول

 . وجود اي ماحظات ملى الفاتورة
 
يتم ارسال الفاتورة الى داارة التدقيب الفن  للملادق  مليها حسب االلنول ملنى ال ال يتجناوز مندة  -9

منال التن  الملادق  اسبوع مل تاريخ ورود الفاتورة للداارة ما لم يكل انا  اي ماحظ   نين  ملنى االم
 تتضمنها الفاتورة.

 



 51 

( اربعن  مشنر 14يتم لرف مستحوات المواول مل الفواتير الملادب مليهنا بلنورة نهااين  بعند ) -12
 يوما" مل تاريخ ملادق  داارة التدقيب الفن  مليها.

 
بعاد إاا طلب مل المواول الويام بأي نوع مل انواع الحفريات او تأميل المواد او امادة االوضاع بأ  -11

اير وارده    جدول االسعار  يتم محاسب  المتعهند ملنى الفروقنات نسنب  وتناسنبا" منل السنعر المحنال 
 بموجب العطاء.  

 
   الحاالت الت  يورر  يها المهندس المشرف لاحب االختلاص وجوب اسنتعمال وننش الشنرك   -12

ل لنالحا لسنحب الكوابنل واضجنرة لسحب الكوابل  ال الشرك  تووم بتأجير النونش المتنو ر لنديها أاا كنا
(  لس لكل متر طول  و   حال  مدم تو ر الونش لدى الشرك   على المواول تناميل وننش خناص 422)

 بئ لهاه الغاي .
 

( مل الشروط العام  يحاسب  21   حال  أوامر العمل المستعجل  المنلوص مليها بالمادة رقم )  -13
 ادي المحال بالعطاء.( مل السعر اال ر%12المواول بزيادة )
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 سادسا": جداول اضسعار والمخالفات والعامليل والخبرات واتليات
 

الكميات الواردة بجداول اضسعار ا  كميات توديري  منل اجنل الموارنن  بنيل الموناوليل منند دراسن  العنروض  -1
لجمينن  الجننداول مننل قبننل إدارة الشننرك  مننند اهحالنن  وتننتم المودمنن  وتعتمنند قيمنن  العطنناء الفعلينن  كويمنن  أجمالينن  

اهحال  ملنى أسناس اضسنعار اال رادين  لجمين  أننواع الحفرينات دول النظنر إلنى الكمينات النواردة بالجنداول وينتم 
التعامننل منن  المونناول المحننال ملينن  العطنناء ملننى أسنناس قيمنن  السننعر اهجمننال  للعطنناء ولجمينن  أنننواع الحفريننات 

الجداول أو السعر اهجمال  لحفريات الجهد المتوسط أو المنخفض أو الكوابل اضرضني  كنا" ملنى حنده الواردة ب
  يما إاا أحيل العطاء مجزاا ملى أكثر مل مواول".

 

ملى العارض أل يعبأ اضسعار حسب ما او مودم بوثااب العطاء وال يجوز لئ بأي حنال منل اضحنوال تغيينر أي -2
 أو تلميم لهاا الجدول وإاا خالف العارض ما ورد أماه يعتبر مرضئ مر وضا" .حرف أو كلم  أو رقم 

 
لجمين  اننواع الحفرينات ملى العارض أل يدرس بنود العطاء وشروطئ العام  والخال  والموالنفات الفنين  -3 

 بلورة دقيو  قبل الويام بتعبا  جدول اضسعار .
 
ى المواول تعبا  ااه المخالفات    جندول المخالفنات المعند لهناه    حال وجود أي  مخالفات لبنود العطاء مل-4 

 الغاي  .
 
مخالفننئ لشننروط العطنناء أو ماحظنن  لهننا انعكنناس مننال  ملننى العطنناء يجننب ملننى العننارض أل ينناكر النن   أي-5

، والنن  بموجننب جنندول خنناص يننتم إمننداده مننل قبننل  زيننادة او نولننال بلننراح  ويبننيل منندى االنعكنناس المننال  
 العارض .

 
الولف للبنود بجداول اضسعار بلورة مختلرة والولف التفليل  لجمين  البننود النواردة بالجنداول ضنمل  -6

 وثيو  العطاء ولجمي  أنواع الحفريات.
 
يلتننزم المونناول بتعبانن  جننداول المخالفننات والعننامليل والخبننرات واتليننات والمعنندات المر ونن  بلننورة سننليم   -7

 تمها بالختم الخاص بالمواول.وحويوي  م  التوقي  مليها وخ
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 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة
  (39/2222)    ــــــممطاء رق

 جدول مخالفـــــات
 

رقم البنـد 
 المخالـف

 المخالف 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ………….. واولتوقي  الم                       
 

 ………….الخاتم الرسم                         
 
 

 2222التاريخ   /     /                   
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 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة
 (39/2222رقـــــــم )مطاء 

 

 كشف بأمداد العامليل لدى المتعهد والخبرات السابو 
 

استكمال تعبا  ااا الجدول للعامليل م  خبراتهم السابو  وتكول محتويات الجدول ملزم   واولملى الم
 المشروع.للمتعهد طيل   ترة 

 

 ماحظات العدد الولف الرقم

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 أمداد العامليل
 مهندس
 مساح
 مراقب
  ن 

 محاسب
 إداري
 سااب
 ممال

 مهل أخرى
 

  

 

   الخبرات السابو:----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- 

 
 . تر ب شهادة حسل تنفيا مل لاحب آخر مشروع تم إنجازه مل قبل المتعهد 
 

 ……………. واولتوقي  الم
 

 …………..الخاتم الرسم  
 

  2222التاريخ   /    / 
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 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة
 (  39/2222    )م ـــــمطاء رق

 

 كشف بآليات والمعدات والعدد الت  يملكها المتعهد
 

لدتنندختفقتنسلكاقجنل بئفنه ننن ج دجندبيقالنجايلنن  يق ندن ا  ن ندن    نن لانيالكنقنن قدج لىنن ا
 لىنجايلنن  يق ندن ا  ن ندن    ندن لتصيصننألللاننفانن كبل النلتصيصنن  يق ند لبتكفنن طتن

ندلكدالناطلديق نه ننن ج دجناليافن لال ن ن يلفنفلتةنن ابتدعن
ن

ناالطظــــق نن  ــــ  نن دلـــــــلنن تقم

ن
ن4
ن2
ن3
ن1
ن5
ن7
ن
ن- 

ن
ن-أ
ن
ن-ج
ن
ن- 
ن
ن-ـه
ن

ن
نسيقتن نبكأن

نكدنبجننن نسطأ بكتن 
ن( compressorsكابتيسق ن)ن
نن  تاق جكق نتفلن

ناقكياق نسطأنكدنبج
نيل لبنقن ن صتى ناسللياق   يف

نن  اجنفانن ابتدعن.
ن
ن

نن

 

 …………. واولتوقي  الم
 

 ………..الخاتم الرسم  
 

 2222/        /           التاريخ     



 

االجماليسعر الوحدةالكميةاالجماليسعر الوحدةالكميهالوحدهالوصفالرقم

دينار دينار دينار دينار 

حفر جورة عامود جهد منخفض1

3500150عددعمق× طول × عرض 

سم 60 ×100 × 120

حفر جورة عامود حديد2

100050عددعمق× طول × عرض 

سم 80 ×100 × 150

(ستي  )حفر جورة مشد 3

2000عددعمق× طول  × عرض 

سم80 × 100 ×150

حفر جورة دعمة 4

10050عددعمق× طول  × عرض 

سم 60×60×100

صبة اسمنتيةعلى االعمدة ويشمل السعر تأمين الحصمة

والرمل  والدبش والماء واالسمنت حسب المواصفات الفنية 

32500مالمطلوبة الى موقع العمل وتأمين ال يقل عن ثالثة عمال   للصب في موقع5

 العمل وعمل طوبار بالخشب الالزم للصبة ان لزم وازالة االنقاض

من الموقع وتكون نسبة الرمل والدبش واالسمنت 

حسب المواصفات الواردة بالعطاء

6

خلع عامود حديداو 

500عددخشب او اسمنت

نقر ستي ضغط منخفض7

200عدد سم150بالصخر عمق 

 ملم 40  قطر  
2

)

100عدد ساعه واصل موقع العمل 8,5اجرة عامل لمدة 8

حفــــــــــــــــر

 معدل1جدول رقم 

شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة

جدول الكميات واالسعار

حفريات الجهد المنخفض

تـقديم مـــــــــــواد



 االجماليسعر الوحدة االجماليسعر الوحدةالوصفالرقم

 دينار دينار دينار دينار

حفر جورة عامود ضغط متوسط 

عدد سم180×90×90عمق ×طول×عرض 

حفر جورة عامود ضغط متوسط 

عدد سم150×90×90عمق ×طول×عرض 

حفر جورة  عامود ضغط متوسط 

عدد سم180×120×90عمق ×طول×عرض 

حفر جورة  ضغط متوسط 

عددسم230×100×80عمق ×طول×عرض

100عدد سم230×120×90عمق × طول×حفر جورة عامود حديد عرض 5

1000ضغط متوسط  (استي)حفر جورة مشد 

عددسم210×100×80عمق ×طول×عرض

 سم230نقر ستي ضغط متوسط بالصخر عمق 

 ( ملم 40قطر  ) 

 حفر عامود دعمة 

 سم100×80×80عمق ×طول×عرض

 سم80حفر كسحة عمود ضغط عالي بشكل جورةمثلثه بعرض 

عدد وبارتفاع تدريجي يبدأ باسفل جورة العمود وينتهي على بعد 

 متر من بدايه الجوره5.5سطحي 

الحفر على الصبة االسمنتية لعمود ضغط متوسط مع

عدد سم عن سطح االرض مع طم 40تكسير الصبة بعمق 10

الجورة واعادة الوضع الى ما كان عليه قبل الحفر 

 سم 40الحفر على قضيب ستي ضغط عالي بعمق 

عددعن سطح االرض وقصه وطم الجورة واعادة الوضع11

على ما كان عليه 

الحفر على قرامي االعمدة المكسرة االسمنتية والخشبية 

عدد سم عن سطح االرض مع اعادة طم الجور 40بعمق 12

"جيدا" المحفورة ودك التراب  بالمطبات دكا

عددتكسير الصبة االسمنتية عن االعمدة االسمنتية والخشبية 

بعد خلعها " والحديد المصبوب عليها سابقا 

صبة اسمنتيةعلى االعمدة ويشمل السعر تأمين الحصمة

والرمل  والدبش والماء واالسمنت الىموقع

3م العمل وتأمين العمال الالزمين للصب في موقع

 العمل وعمل طوبار بالخشب الالزم للصبة ان لزم وازالة االنقاض14

 (ب)من الموقع وتكون الكميات للمواد اعاله حسب الجدول بالبند رقم 

من تقديم المواد للصبة االسمنتية

 متر3 سم كل 120 سم مع قدح ثقب بعمق 80×50حفر خندق 

 ملم 40قطر  )15
2

مترمع تأمين تراب ( في قاع الخندق

طولياحمر خالي من الحجارة وطم سلك االرضي

في الخندق بهذا التراب وازالة مخلفات الحفر 

حفر جورة ترابية أو صخرية حول عامود جهد متوسط

خشبي أو اسمنتي من أجل خلعه

(ملم40قطر)سم 120 مع قدح بعمق x210×80×80حفر جورة 

في قاع الجورة وتأمين التراب األحمر الخالي من الحجارة ووضعها

في الجورة بعد دق قضيب التأريض و ازالة االنقاض الناتجة

عن الحفر

100عدد سم لكل قاعدة50×50×50 ( 4)حفر جورة قاعدة محول عدد 18

100ساعهاجرة جرافة بالساعه لجميع مواقع العمل ضمن منطقة االمتياز 19

100ساعهاجرة كمبريسة بالساعه لجميع مواقع العمل ضمن منطقة االمتياز 20

200عاملساعه واصل موقع العمل ضمن منطقة االمتياز  (8و5)اجرة عامل حفريات ولمدة 21

200عاملساعه مرافق مع الورشة  ضمن منطقة االمتياز  (8و5)اجرة عامل حفريات ولمدة 22

الكميه

1
1000

 معدل2    جدول رقم 

 جدول الكميات واالسعار لحفريات الجهد المتوسط

حفر

100

تقديم مواد

4
200

2
300

3
50

6

الوحده

910

10

200عدد

7
200عدد

8
عدد

13
20

2600

20

50

300عدد17

4000

16





االجماليسعر الوحدةالكميهالوحدهالوصفالرقم

 دينار دينار

  توريد بلوك مسلح لكوابل الجهد المتوسط وحسب المواصفات

   سم50×30الفنية بالعطاء بابعاد   

توريد بلوك مصمت لكوابل الجهد المنخفض وحسب المواصفات

  سم40×20الفنية للعطاء بابعاد 

3متوريد رمل صويلح او سليكا حسب المواصفات الفنية بالعطاء

330م توريد رمل مخلوطة او عدسية او فولية5

200عدد  سم20×40×15توريد بلوك مفرغ 6

100عدد  سم20×40×20توريد بلوك مفرغ 7

  سم مع بناء البلوك لعمل جدران20×40×15توريد بلوك مفرغ 

 لحماية المحوالت وقصارة الجدران خشنة وناعمة وكل ما يلزم للعمل حسب المواصفات

الفنية المعتمدة باالشغال العامة 

 مع الطوبار6:1انشاء جسر مستمر مسلح نسبة الصبة االسمنتية 

 وربط وتقديم الرمل مخلوطة وتربيط الحديد وكل ما يلزم للعمل

 ويتم تقديم الحديد المسلح من قبل الشركة 

100

 توريد بيس كورس حسب المواصفات الفنية لالشغال العامة3

عدد2

4

3م

   معدل3       جدول رقم 

شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة

 توريد مواد ضمن منطقة امتياز الشركة العمال حفريات الكوابل االرضية 

جدول الكميات واالسعار

200عدد 1

3100م9

2100م8
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