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الهوائية المتوسط ركيب شبكات توزيع الجهدت  

 
 (49/2020م )رق العطاء وثيقة

 

 :العارض معلومات

 العارضة الشركة اسم: 

 البريدي العنوان: 

 الهاتف: 

 المحمول الهاتف: 

 الفاكس: 

 االلكتروني البريد: 

 االلكتروني الموقع: 

 المفوض الشخص: 

 

 أو ثالثة كهروميكانيك  ثالثة كهرباءء عن يجب أن ال تقل درجة تصنيف المقاولين المتقدمين لهذا العطا
 

 دينار. 06ثمن نسخة العطاء = 
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 األولالجزء .
 

 تعليمات الدخول بالعطاء -:أوال
 

 الشروط العامة  -ثانيا:
 

 الشروط الخاصة -:ثالثا
  

 نماذج العروض والكفاالت  -رابعا:
 ( عرض العطاء.1نموذج رقم ) -أ
 ( كفالة الدخول بالعطاء.2نموذج رقم ) -ب
 ( كفالة حسن تنفيذ العطاء.3نموذج رقم ) -ج
 ( كفالة الصيانة .4نموذج رقم ) -د

 
 خامسا : االلتزام بقواعد السالمة العامة 

 
سادسا : المسؤولية عن االضرار التي تلحق بالشركة او بالغير او االليات 

 او الحيوانات او الممتلكات 
 

 سابعا : التقاضي 
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  طاءبالع الدخول تعليمــات : أوال
 

يتضممن )  يالعطاء والذباالشتراك  في  نالعطاء والراغبياإلعالن عن هذا يمكن للمقاولين المدعوين بموجب  -1

أن يتقممدموا للحصممول علمم  تركيممب شممبكات توزيممد الجهممد المتوسممط الهواطيممة ضمممن منطقممة امتيمماز الشممركة ( 

 : التالية ووفقا للشروطدفد ثمن النسخة المقرر  لالعطاء مقابنسخه من وثاطق 
 

 أو ثالثة كهروميكانيك.  يجب أن ال تقل درجة تصنيف المقاولين المتقدمين لهذا العطاء عن ثالثة كهرباء -أ
 

االقل فمي احمدى  أن يكون لدى المقاول خبرة في مجال تنفيذ شبكات الجهد المتوسط الهواطية سنتين عل  -ب

 .شركات التوزيد بالمملكة االردنية الهاشمية

 

 :يلي االعطاء مق تشمل وثاط -2
 

 اإلعالن.فيها  ابم العطاءدعوة  -أ

 .ذج العروض والكفاالت،  نما تعليمات الدخول بالعطاء الشروط العامة والخاصة:    الجزء األول-ب

 الثاني  : المواصفات والشروط الفنية . الجزء -ج

الرسومات والكمودات فمي دليمل  ،، الرسومات األخرى، الجداول واألسعار: جداول الكميات   ث ـالجزء الثال-د

 توزيد الجهد المتوسط .تركيبات المواصفات القياسية لشبكات 

 

 طـريقة تقديم العروض - 3
 

يقوم بزيارة موقد العمل وأن يّتعرف عليمه وأن يحصمل  نأ العطاء اينبغي عل  من يرغب في االشتراك بهذ  

ت الالزمة له لتقديم العرض وأن يمتّفهم ماهيتهما ليته ونفقته الخاصة عل  جميد المعلوماؤوبنفسه وعل  مس

والظممروف المحيطممة بالمشممروا وسـممـاطر العممادات المحليممة وظممروف العمممل والعمممال المطلوبممة وكممل األمممور 

 أو تلك التي لها تأثير عل  وضد أسعاره .العطاء باألخرى التي لها عالقة 

 

 .العطاءنموذج عرض  - 4
المناقص بتعبطة النموذج وجدول  مالعطاء ويقوفي هذا  قالعطاء المرف يقدم العرض عل  نموذج عرض  -أ  

ممد ضمرورة خمتم وتوقيمد جميمد صمفحات  األمماكن المحمددة لمذلك يالعطماء فمالكميات واألسعار ويوّقد وثاطق 

 . العطاء بختم المناقص المتقدم للعطاء

 

  .ألرقام والحروف بخط واضحيشترط أن يكون تعبطة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات با -ب  

 

إجمراء أي تعمديل   او ممن قبمل المنماقص مباشمرة العطماء ال يجوز إدخال أي تعمديل علم  نمموذج عمرض  -ج  

إذا أخلّ بأي من هذه التعليمات فأن ذلك يّعرض عرضه للمرفض   أمما إذا أراد المنماقص تقمديم عمرض بمديل و

طاعته أن يقممدم ذلممك فممي مممذكرة خاصممة منفصمملة ترفممق نممه باسممتاأو إضممافة بعممض التحفظممات أو المالحظممات ف

بالعرض شريطة أن يتقدم بالعرض األصلي كما هو مطلوب وللجنة العطاءات المختصة أن تنظمر فمي عرضمه 

 البديل هذا أو ترفضه .
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يشممل العمرض علم  البيانمات  نالعطماء وايجب عل  المناقص أن يقدم عرضه عل  النسخ المطلوبة في دعموة  - 5

 -لومات التالية :والمع
 

واذا وضد منشاة المناقص فمردا  كمان أو شمركه وكتماب تفمويض للمسمؤول المفموض بمالتوقيد عنهما مباشمرة  -أ 

كانت هناك مشاركة بشكل اطتالف فانه يجب عل  الشركة المتآلفة أن تقدم اتفاقية االطتالف بينها بحيث يكمون 

وان يوقممد أطممراف االطممتالف علمم  العممرض وان يقممدموا التممآلف بالتكافممل والتضممامن ) مجتمعممين ومنفممردين ( 

 الكفالة بأسماطهم مجتمعين .
 

خبرة المناقص وكفاءته مد بيان وصف للمشاريد التي سبق أن أنجزها والمشاريد الملتزم بها حاليما  مبينما    -ب 

 نسب إنجازها بأرقام واقعية .
 

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

أن   العطماء علمممن سمعر  %5 ) كفالمة دخمول بالعطماء ( يرفق كل عرض بكفالة بنكيه أو شيك مصدق بقيمة -د 

يكون البنك المشار إليه من البنوك المعتمدة في األردن وعلم  أن تكمون صمالحية الكفالمة لممدة أربعمة شمهور 

عمرض غيمر مرفمق بكفالمة أو شميك مصمدق حسمب الشمروط  أي ضالعطاء  ويمرفعل  األقل من تاريخ تسليم 

عل  المحال عليمه من قرار اإلحالة  لم يحالفهم الحظ خالل ستون يوما أعاله . تعاد الكفاالت للمناقصين الذين

 .  والموافقة عل  كتاب اإلحالةتقديم كفالة حسن التنفيذ  دالعطاء بعوتعاد كفالة المحال عليه 
 

امممل والرسمممي فممي األردن إممما إذا كممان مقممر المنمماقص خممارج األردن فممان عليممه أن يحممدد عنمموان المنمماقص الك -هممـ

عنوانا  له في األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجمه إليمه كافمة المراسمالت واإلشمعارات وكمل إشمعار أو 

 و متبلغ بمضمونها .عنوان تعتبر كأنها قد سلمت إليه رسالة بعثت مسجلة عل  هذا ال

                                        

المنماقص تقممديمها أو إرفاقهما بعرضمه إذا ورد لهمما ذكمر فمي الشممروط  ممنطلممب تأي معلوممات أو بيانمات أخمرى  -و 

الحممق فممي أن تهمممل أي عممرض غيممر  العطمماءات الخاصممة أو المواصممفات الخاصممة أو هممذه التعلميممات وللجنممة

 .العطاء مستوفي لشروط ومتطلبات دعوة
 

هادة تصنيف سارية المفعول تتعلق باألعممال المطلموب انجازهما بالعطماء بحيمث تتطمابق شمهادة التصمنيف ممد ش -ز

 اعالن الدعوة لهذا العطاء.
 

بحيمث ال تقمل همذه  الخبرات العملية والمشماريد التمي تمم تنفيمذها فمي مجمال االعممال التمي تتضممنها بنمود العطماء-ح

 .ركات التوزيد بالمملكة األردية الهاشمية االقل في احدى ش الخبرة عن سنتين عل 
 

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

 

الشماملة ألشمغال وتعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جداول الكميات عل  إنهما القيممة الكاملمة  - 6

وأربماح  Preliminaries ةــمـبلمة للتسمليم وإنهما تشممل كمذلك األعممال التمهيديذلك البند بصورة منجزة قا

 .العطاءالمناقص وتعويضه عن أي التزامات  أخرى قد يتحملها المقاول وفقا  لهذا 
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 توضيح االلتباس. - 7
 

العطماء أي توضميح لوثماطق كانت هنالك حاجة لالستفسار عمـن  والعطاء أإذا كان هنالك أي التباس أو تناقض في وثاطق  -أ 

المناقص أن يتقدم بطلب خطي إل  مدير عام الشركة من اجل التوضيح وإزالة االلتباس في موعد يسبق التماريخ   فعل

 سبعة ايام .( 7ال يقل عن ) االعطاء بم إلغالقالمحدد 
 

لشمروط العاممة ممد ذكمر رقمم البنمد بالمخالفات الواردة بعرضه سواء للمواصمفات أو ل يجب عل  المناقص أن يعـد جدوال -ب 

المخممالف ونمموا المخالفممة بصممورة واضممحة وبغممض النظممر عممن إنجمماز مخططممات أو رسممومات أو شممروحات واردة مممد 

العرض فان جميد ما ورد في العرض يعتبر مطابق للشروط والمواصفات ما عدا ما ذكر صراحة في جدول المخالفات 

. 
 

ي معن  أي جزء من التعليمات أو المواصفات الفنية أو الرسومات عليه أن يبين حين إذا كان هنالك شك لدى المناقص ف -ج 

 تقديم عرضه األسس التي اعتمدها في عرضه وذلك بكتاب مرفق مد العطاء.

 

 إيداا العروض - 8
 

ن همذه ( مم5فمي البنمد ) وردمما  بولجميد جداول األسمعار والبنمود المواردة بوثيقمة العطماء حسميقدم العرض متكامال  

 تركيمب شمبكات توزيمد الجهمدبمشمروا عطماء  الخماص  44/2020رقا  عطاء   في ظرف مختوم من الخمارجالتعليمات 

لمدى أممين سمر لجنمة شمركة كهربماء محافظمة اربمد واسمم المقماول ويمودا فمي صمندوق العطماءات المتوسط الهواطية 

 بعمد ممن الثانيمة السماعة أقصاه موعد في ودعاتداطرة اللوازم والمست – المحطة الشمالية مبن  – الفرعيةالعطاءات 

 .2/2221/ 17  الموافق( االربعاء) يوم ظهر
 

 .العروضإلزامية  - 4
 

( يوم من تاريخ اغالق العطاء ويجوز له الغماء العمرض المقمدم 122يعتبر العرض المقدم من العارض ملزما له لمدة )

ت لمدى أممين سمر لجنمة العطماءات المركزيمة قبمل الموعمد العطماءا  بموجب كتاب رسمي موقد منه يودا في الصمندوق

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

 .أسلوب تدقيق العروض -12
 

أذا وقممد اخممتالف بممين السممعر االفممرادي المممذكور باالرقممام والسممعر االفممرادي المممذكور كتابممة  بمماالحرف يعتبممر السممعر  -أ

 مذكور كتابة هو الملزم ويصحح السعر االفرادي المذكور باالرقام تبعا  لذلك . االفرادي ال
 

أذا وقد اختالف بين االسمعار االفراديمة واالسمعار االجماليمة الي بنمد ممن البنمود المواردة فمي جمدول االسمعار تعتممد  -ب

 االسعار االفرادية وتصحح االسعار االجمالية تبعا لذلك .
 

إمما العطماءات جنمة فانه يحق لل  الواردة بجداول األسعار اقص لم يقم بتسعير بند أو اكثر من البنود إذا وجد أن المن -ج 

وعل  المناقص  تنفيذها فيما  ىالعطاء األخررفض العرض أو اعتبار تلك البنود غير مسعرة وكأنها محملة عل  بنود 

 بدون مقابل . كالعطاء وذلإذا أحيل عليه 
 

فمي بحقها ما ورد في هذه التعليمات كما تحتفظ او جزء ها في إهمال أي عرض غير متقيد بكل تحتفظ الشركة بحق - د

التقيمد بأقمل  نالعطماء دورفض أي عرض دون بيمان األسمباب ويحمق لهما اختيمار العمرض المذي تمراه مناسمبا  وإحالمة 

انه ال يحق ألي مناقص لم يفز  االعطاء كمغير ملزم بإحالة كامل بنود )الشركة ( العروض قيمة كما أن صاحب العمل 

 .نتيجة عدم االحالة عليه الشركة بأي تعويض  ةبالعطاء مطالب
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إذا وجد أن المنماقص لمم يقمم بتعبطمة الجمداول لكافمة المنماطق فانمه يحمق للجنمة العطماءات رفمض العمرض أو قبولمه  -هـ

 وحسب ماتراه مناسبا  دون الحق للمناقص االعتراض عل  هذا القرار. 

 

 إحالة العروض -11
 

، ويحق للشركة مقاول /متعهد واحد أو اكثر وحسب مصلحة الشركة   كامل العطاء عليحق للشركة إحالة -أ

كل منطقة من المناطق المبينة حسب جمدول األسمعار وعلم  مقماول واحمد أو أكثمر دون  ةتجزطة العطاء وإحال

بعممض البنممود الممواردة بجممداول االسممعار  كممما يحممق للشممركة احالممة ،الحممق ألي منمماقص االعتممراض علمم  ذلممك 

مقماول واحمد او اكثمر ادخمال أي   العطاء علمويحق للشركة بعد احالة  والغاء بعضها وحسب ما تراه مناسبا،

  علم  ذلمك  ضالعطماء االعتمرامقاول جديد للعمل وبنفس اسعار االحالة ، وال يحق للمقاولين المحمال علميهم 

التممي تراهمما مناسممبة دون اخممذ موافقممة  ةل او بعممض بنممود العطمماء بالطريقممكممما يحممق للشممركة القيممام بتنفيممذ كمم

  عتراض او طلب اي تعويض من الشركة نتيجة ذلك .يحق للمقاول اال المقاول المحال عليه العطاء وال
 

أساس األسعار االفرادية لكل بند من البنود الواردة بجداول األسعار بحيمث يكمون   تتم احالة العطاء عل –ب 

هو السعر اإلجمالي للعطاء الذي يتم تحديده ممن قبمل الشمركة عنمد االحالمة لكل منطقة ف العطاء اإلجمالي سق

 ولكل منطقة . 
 

سمنة ميالديمة ممن تماريخ قبمول االحالمة للعطماء أو انتهماء كاممل قيممة  يالمدة المحددة لتنفيمذ العطماء هم –ج  

 .ال منطقة عل  حده أيهما أو لالسعر االجمالي للعطاء ولك
 

ما يترتب عليه من رسوم طوابد الواردات واية رسموم اخمرى  ديلتزم المقاول الذي يحال عليه العطاء بدف -د

 المعمول بها في المملكة االردنية الهاشمية. و االنظمة و التعليمات حسب القوانين
 

بين الشركة والمقماول للقيمام  اتقديم كفالة حسن التنفيذ اتفاق يعتبر كتاب اإلحالة والرد عليه بالموافقة مد -هـ

 الواردة بكتاب اإلحالة. ربجميد األعمال وفقا  للشروط والمواصفات الواردة بالعطاء وباألسعا

 

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

 التالية: خالل ثالثون يوما من تاريخ االحالة وفق الشروط
 

 ان تكون صادرة عن بنك محلي  -أ

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

 ان تبقى سارية المفعول طيلة المدة الزمنية لالحالة . -ج

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

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

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

 حسن التنفيذ ضمن الشروط و المدة الواردة في البند اعاله . 

 من الكفالة. شك المصدق بالقيمة المطلوبة بدالبانه يجوز قبول التامين النقدي او العلما ه_
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لمزم األممر وإلمزام المتعهمد بمذلك وبمنفس األسمعار المعممول بهما لهمذا  ايحق للشركة تمديد مدة العطماء إذ -13

عمدم التمزام  فمي حالمة %12للشركة مصادرة نسبة المحتجزات من الدفعات المسمتحقة البالغمة  قالعطاء ويح

 المتعهد بهذا البند ويتم التمديد وفق مايلي:
 

 

 ال تتجاوز مدة التمديد ثالثة أشهر. ثزيادة المدة الزمنية إذا انتهت قبل السقف المالي للعطاء بحي -أ
 

 تنتهي مول العطاءإذا انته  سقف  %25ال تزيد عن  ةبنسب للعطاءاإلجمالية المالية القيمة  زيادةأو  -ب

 .الزيادةقيمة هذه  ءبانتها العطاء يوينته للعطاءة المدة الزمني
 

 ءبانتهما العطاءوزيادة المدة ثالثة أشهر وينتهي  %25 ةبنسبللعطاء اإلجمالية المالية أو زيادة القيمة  -ج 

 .الزمنية بعد الزيادة أيهما أوال القيمة اإلجمالية أو المدة

 

وبممدون ابممداء االسممباب وال يحممق  ممما تممراه ضممروريااعممادة طرحممه حسممب  يحممق للشممركة الغمماء العطمماء او -14

 للمناقص المتقدم للعطاء االعتراض او المطالبة بأية تعويضات نتيجة االلغاء او اعادة الطرح.

 

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

 يعرض بها ما يلي: ،بالشركةعامة وبحضور مندوبي السالمة ال ةالمعني

خطة و إجرا ات السالمة للمقءول و يجب ان تكون حسب تعليمءت السالمة الواردة في قءنون العمل  .1

 األردني وتعليمءت السالمة الخءصة بشركة كهربء  اربد .

 ملخص لمء يقدمه المقءول من تدريب و توعية للعءملين لديه في امور السالمة. .2

والذين لديه  شهءدات كفء ة و تخويل صءدرة  عمءل و الفنيين المهرة و غير المهرة قءئمة بأسمء  ال .3

 . الشركة لدىجهءت معتمدة من 
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 الشروط العامة  :ثانيا 
 

 التعاريف والتفسيرات .

 
 (.العطاء) مالحظة : عل  كل مناقص التوقيد عل  كل صفحه من صفحات هذا  

 

 ( 1المادة رقم  ) 
القرينمة  المخصصة لها أدناه مالم تمدل  يالمعان العطاءيكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا  التعاريف /

 -عل  غير ذلك : 

 

 الشركة. 
 )كفريمق        العطاءوهي الفريق المشار إليه في  المحدودة  شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة 

أي جهممة يفوضممها صمماحب  وأ العطمماءفيممذ األشممغال التممي يشممملها ( والممذي يتعاقممد مممد المقاول/المتعهممد لتن ولأ

 العمل لممارسة صالحيات ومسؤوليات الفريق األول 

 

، المفرق، عجلمون وجمزء ش، جرفظات اربداجميد مناطق امتياز الشركة وتشمل مح :التنفيذمنطقة أعمال  -

 .البلقاءمن محافظة 

 

 المتعهــد.المقــــــاول /  

 
)كفريق العطاءأو التآلف الذي قبل صاحب العمل عرضه أو التعاقد معه والمشار إليه في  الشخص أو الشركة

أو مممن  ،او خلفهممم القممانوني الشممرعيينوورثتممه  المتعهممد الشخصمميينثمماني ( ويشمممل كممذلك ممثلممي المقمماول/ 

 العمل.صاحب  ةبموافق العطاءينتدبهم ألداء بعض التزاماته بموجب 

 

 لجهـــــاز المشـــرف .ا
ممن وقممت  خممر لممارسممة  طممرة فنيممة يفوضممها صماحب العمممل خطيمماأو أي جهماز أو داالمهنممدس المشممرف همو 

أن يبلممممغ   علمممم العطمممماءأو أي جممممزء منهمممما بموجممممب شممممروط هممممذا المهنممممدس المشممممرف جميممممد صممممالحيات 

 المقاول/المتعهد خطيا

 

 ممثل المهندس المشرف 
يعينممه ) صمماحب العمــممـل ( أو )المهنممدس  قممبأو أي مرا للمهنممدس المشممرفأي مهنممدس مقمميم أو مسمماعد 

 العطاء.( من وقت  خر للقيام بالواجبات المنصوص عليها في هذا المشرف

 

 .األعمال أو األشغال
األشممغال الداطمممة واألشممغال  لوتشمممللعطمماء  اق علمم  القيممام بهمما وتنفيممذها وفقمماجميممد األشممغال التممي يممتم االتفمم

 المؤقتة.
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  الداطمة.األشغال 

----------- 
  للعطاء.جميد األشغال الداطمة المطلوب تنفيذها وصيانتها وفقا  

 

  المؤقتةاألشغال. 
 جميد األشغال ذات الصفة المؤقته التي يتطلبها تنفيذ األشغال أو صيانتها .

 

  المعداتمعدات اإلنشاء أو. 
تنفيمذ وصميانة األشمغال  جميد المعدات واألدوات والتجهيزات واألشياء التمي يسمتعملها المقماول/ المتعهمد فمي

 الداطمة.من األشغال  و األشياء األخرى والتي تشكل جزءتشمل المواد أ وال العطاءالمطلوبة بموجب 

 

 . المواصفــات 
ليهمما يقرهمما اتعممديالت عليهمما أو إضممافة  يوأ العطمماءليهمما فممي هممذا االمشممار  و القياسممية  الفنيممةالمواصممفات 

لمم  أن يممتم ذلممك بمعرفممة صمماحب العمممل وموافقتممه الخطيممة وتعتمممد أو يوافممق عليهمما ، عالمهنممدس المشممرف 

المواصفات الفنية الصادرة عن وزارة األشغال العاممة وعمن المجمالس البلديمة والقرويمة فمي منطقمة االمتيماز 

 .العطاءفي هذا المشار أليها  و القياسية  الفنيةوالسارية المفعول باإلضافة إل  المواصفات 

 

 .العطاء 
ن وجمد إجدول أسعار الوحدة للممواد والعمالمة ) المسعرة جدول الكميات  المواصفات،، العطاءوة ) دعويشمل

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

 

 .الموافقة 
 طي لها .الموافقة الخطية أو الموافقة الشفوية التي تتلوها موافقة خطيه أو تأكيد خ

 

 ( 2المادة رقم ) 

 . واجبات وصالحيات المهندس المشرف - 1

     ---------------- 
أن يتقيممد بالواجبممات والصممالحيات المحممددة لممه فممي هممذه الشممروط عنممد المهنممدس المشممرف ينبغممي علمم        

 - تعليمات:إصدار أي قرار أو شهادة أو 

 المواصفات. قوتطبي العطاءعل  األشغال موضوا  اإلشراف -أ 

 إصدار أوامر المباشرة وتسليم موقد العمل للمقاول /المتعهد.  -ب

 تدقيق الكميات في فاتورة المقاول/ المتعهد .  -ج

 إصدار األوامر التغييريــــــه .  -د

 العمــــــــــــل. توقيف -ه

لغراممات المترتبمة علم  تعطيمل أو ا بتسمليم أواممر العممل التأخير العمل وغرامات اوامر إقرار تمديد مدة   -و

 .عمل الشركة من قبل المقاول الي سبب يراه المهندس المشرف

 



 10 

 

 .واجبات وصالحيات ممثل المهندس المشرف  - 2

      ------------------- 
، وتشمل واجباته مراقبة األشغال واألشراف المهندس المشرف أمام  مسؤوالالمهندس المشرف يكون ممثل  -أ

ومصنعيتها وإجراء التجارب واالختبارات الالزمة عل  المواد ومصنعيه األشغال  ولميس لممثمل عل  تنفيذها 

صالحية إعفاء المقاول/المتعهمد ممن أي ممن واجباتمه أو التزاماتمه المنصموص عليهما فمي المهندس المشرف 

 او ممارسة صالحيات المهندس المشرف دون تفويض من المهندس المشرف .  العطاء

يتضممن المهنمدس المشمرف من وقت  خر أن يصدر أمر تفويض خطي إلم  ممثمل  دس المشرفللمهنيجوز  -ب

فمي مثمل همذه الحماالت المهنمدس المشمرف وعل  بشكل محدد تفويضه القيام بأي من الصالحيات المنوطة به 

 .المهندس المشرفممثل لتزويد المقاول/المتعهد بنسخه من كل أمر تفويض يصدره 

 إلممم  المقممماول /المتعهمممد وفقممماالمهنمممدس المشمممرف  ممثمممل والموافقمممات التمممي يصمممدرهاأن جميمممد التعليممممات   -ج

شمريطة مراعماة المهنمدس المشمرف تعتبر كأنها صادره عن  المهندس المشرفللصالحيات الممنوحة له من 

 مايلي: 

 

مخالفمه  ممواد ايأو مصنعيـمـه ، لفي اتخاذ اإلجمراء المالزم لمرفض أي عمم المهندس المشرفر ممثل يقصتأن  - 1

ي أي وقمت ممن األوقمات التخماذ فمالمهندس المشرف المواصفات ، ال تؤثر عل  صالحيات  وأ العطاءلشروط 

  لممذا يبقمم  الحممق أي إجممراء بممرفض المممواد أو مصممنعيتها أو إصممدار األمممر بهممدمها أو إزالتهمما أو تكسمميرها 

 .للمهندس المشرف اتخاذاي من هذه االجراءات

 
المهنمدس أن يرجمد إلم   المهنمدس المشمرفد في حالة اعتراضه عل  قرار اتخمذه ممثمل يحق للمقاول /للمتعه -2

تغييممره وذلممك  إممما تأييممده أو المهنممدس المشممرف منممه إعممادة النظممر فممي قممرار اتخممذه ممثممل  طالبمماالمشممرف 

 هاطيمافي مثمل همذه الحماالت ن المهندس المشرف ويكون قرار  مناسباالمهندس المشرف يراه بالشكل الذي 

 دون اعتراض أو مطالبة بالتعويض عن أي ضرر نتيجة ذلك.يجب عل  المقاول تنفيذه و

  

 (.3المادة رقـــــم )
 

 التنـــــازل

 

  أو عمن أي  للغيمر أي جمزء منمه وأ العطماءال يحق للمقاول/المتعهد أن يتنازل بأي صوره من الصور عمن  (1

 ةلمصملح العطماءويمل المبمالغ المسمتحقة لمه بموجمب فاطدة أو مصلحه له فيه أو ناتجة عنه أو فيما يتعلق بتح

 .وافقة خطيه مسبقة من صاحب  العملبم إال العطاءبأي بنك يتعامل معه أو أن يرهن أي شيء يتعلق 

 

مممن أطممراف االطممتالف تغييممر ماهيممة اتفاقيممة  ولين مممؤتلفين   فأنممه ال يجمموز أليمقمما  علمم العطمماءإذا أحيممل  (2

الخطيمـة وان أي إجمراء يمتم خالفما  لمذلك يعتبمر )الشمركة ( صاحب العممل  االطتالف أو شروطه بدون موافقة

وتعتبممر شممروط االطممتالف نافممذة بحـممـق و ال يممؤثر علمم  حقوقهمما و غيممر ملزمممة فيممه بالنسممبة للشممركة الغيمما  

بحيممث ال يممؤثر ذلمك علمم  مسممؤوليات االطمتالف  كانمت حصصممهم فممي االطممتالف بالتكاممل والتضممامن ايمما أطمراف

ة و بمذات الوقمت يحمق للشمركة المطالبمة بمالتعويض عمن اي ضمرر المقاول / المتعهمد تجماه الشمرك والتزامات

 مباشر او غير مباشر وقد نتيجة لذلك ) اي ضرر يلحق بالشركة نتيجة ذلك ( . 
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 (. 4المادة رقــــــــم ) 
 

 العقــود الفرعية .
 

في شمروط  ا/متعهد فرعي باستثناء ما ورد نصأي مقاول  إل العطاءكامل األشغال في  الزام ال يجوز للمقاول  - 1

 حجب الموافقة دون إبداء األسباب اخذ الموافقة الخطية من صاحب العمل   ويحق لصاحب العمل  لقب العطاء

 

أي جمزء ممن األشمغال إلم  مقماول فرعمي ال يعفمي المقماول  المزام  أن موافقة صاحب العمل عل  طلمب المقماول - 2

مسؤولية كاملة  بل يبق  المقاول مسؤوال  التزام يترتب عليه بموجب العطاء ليته أو أي وـؤ/المتعهد من مس

أو مسمتخدميه أو عمالمه كمما لمو  يعن جميد األشغال وعن أي أخطاء  أو إهممال يتسمبب بمه أي مقماول فرعم

  اي ان عمالمه كانت تلك األعمال أو األخطاء قمد تسمبب بهما المقماول نفسمه أو أحمد وكالطمه أو مسمتخدميه أو 

 .المقاول هو المسؤول امام الشركة مسؤولية كاملة بجميد الحاالت

 

 (. 5المادة رقــــــم ) 

 . العامة للمقـاول / المتعهد المسؤولية
 

بمذل العنايمة  ممديقوم بتنفيذ األشمغال أو إنجازهما وصميانتها  أنبالعطاء يلتزم المقاول /المتعهد بمقتض   - 1

األيدي العاملة وأجهزة المناظرة الخاصة بــــه والمواد والمعدات وجميد األشياء األخمرى واإلتقان وان يوفر 

تنفيمذه  تومسمتلزما العطماءذات الصفة المؤقتة أو الداطمة الالزمة لتنفيمذ األشمغال وصميانتها وفقما لمتطلبمات 

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

 والنصممف  أو تكليممف منمدوب لممه بالحضممور السماعة السممابعة   المقماول /المتعهممد الحضممور شخصمياعلـــممـ يجمب - 2

الشمركة  مكاتمبفي مقمر تواجمد من ايام الدوام الرسمي  كل يوم لغاية الساعة الثالثة والنصف مساء   صباحا

مركز تنفيذي آخمر يمتم  أيأو الرمثا دير أب  سعيد و  وعجلون  وجرش  والتنفيذية في مدينة اربد والمفرق 

) كمما يجمب علم  المقماول / المتعهمد   وذلمك ألغمراض تنسميق العمملاعتماده من قبل الشركة في فترة الحقمة 

الحضور في أي وقت آخر يطلبه المهندس المشرف او من يوكله وذلمك لغمرض تنسميق االعممال الطارطمة (   

دنانير عن كل يموم ال يتواجمد فيهما  42غريم المقاول مبلغ ت ذا تخلف عن الحضور يحق للمهندس المشرفاو

مندوب المقاول في المكاتب الشركة التنفيذية اعتبارا من بدء الدوام ولغاية نهاية المدوام الرسممي علم  ان ال 

 يغادر مكاتب الشركة بدون اذن المهندس المشرف.
 

يد إنجاز العمل المطلموب منمه فمي الممدة المحمددة يجب عل  المقاول / المتعهد أن يتوفر لديه جهاز عمل يستط - 3

 لكل مشروا   ويجب عليه تقديم كشف با ليات والمعدات واأليدي العاملة الموجودة لديه .
 

العطاء علم  اكممل وجمه يتحمل المقاول المتعهد المسؤولية الكاملة عن إنجاز العمل المطلوب منه بموجب هذا  - 4

ا تممأخر وسممبب تممأخيره تعطيممل الممورش الفنيممة التابعممة للشممركة تقمموم الشممركة فممي المممدة المقممررة وإذ هوتسممليم

 .دينار لمدة يوم عمل للورشة الفنية الواحدة التابعة للشركة  322بخصم غرامة تعطيل تقدر ب 

 
 



 12 

عممن أيممة أضممرار ) قانونيممة و ماديممة و معنويممة ( مسممؤولية كاملممة  ومسممؤوال يكممون المقمماول / المتعهممد ملتزممما - 5

كنتيجه لألعمال المشمولة أو أي طرف أو جهة مهما كانت ة أو غير مباشرة قد تلحق بأي فريق ثالث مباشر

او المقاول أن يعلمم الشمركة عمن أيمة أضمرار تلحمق بمالفريق الثالمث   وعلأو بسبب هذه األعمال  العطاءبهذا 

 من جراء الحفريات خطيا .الغير 
 

بإبمدال أو إقصماء العممال أو المسمتخدمين المذين  المهنمدس المشمرف االستجابة الفورية لطلب صاحب العمل أو - 6

 سلوكهم.عدم كفاءتهم أو سوء  المهندس المشرفيرى 
 

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

االعممدة والمشممدات لشممبكات يلتمزم المقمماول بتزويمد جميممد الجهمات التممي تقمموم باعممال المسمماحة لتعلميم مواقممد  -8

بمنمدوبين مفوضمين السمتالم المواقمد المسماحية لهمذه االعممال ويشمترط ان يكمون لمديهم المتوسمط الهواطيمة الجهد 

 القراءة والكتابة . واوان يجيد الخبرة الكافية لهذه االعمال
 

( اعمادة جهمة حكوميمة اخمرى او اييلتزم المقاول في حال طلمب الجهمات الرسممية ) البلديمة ، االشمغال العاممة  -4

االوضاا من قبلهم بأن يقوم المقاول بدفد الفاتورة المترتبمة عمن عمليمة اعمادة االوضماا ، وعليمه اخمذ همذا االممر 

بعممين االعتبممار عنممد تعبطتممه جممداول االسممعار وفممي حالممة عممدم التزامممه تقمموم الشممركة بممدفد ممما يترتممب علمم  المقمماول 

كة بهممذه المبممالغ أو دون الحممق لممه بمماالعتراض أو الرجمموا علمم  الشممر وحسمممه مممن حسمماب المقمماول لممدى الشممركة

 المطالبة بها بأي شكل من االشكال .

 

 ( 6المادة رقم ) 
 

 البعض . البعضه مكملة العطاءوثاطق 
متكاملة ومفسره لبعضها البعض وعنمدما يحمدث أي غمموض أو التبماس أو  هوحد العطاءن مجموعة وثاطق ا

لخطيمة المذي يصمدر تعليماتمه ا المهنمدس المشمرفتوضيحه وتحديده ممن اختصماص نقص فيها تكون مهمة  

وال يحمق للمقـمـاول  المطالبمة بمأي لها  ابذلك الطريقة التي يريد تنفيذ األعمال وفق إل  المقاول/المتعهد محددا

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

                                      

 (.7المادة رقم )
 

 شموليــة العــــرض.
يفترض بالمقاول/المتعهد أن يكون قمد تأكمد بنفسمه قبمل تقمديم عرضمه ممن صمحة العمرض وشمموليته لكمل مما 

دول واألجور المدرجة في كل جدول كميات البنود المسعرة وجم رواألسعا العطاءيتعلق باألشغال التي يشملها 

أسعار الوحدة والعمالة أن وجد وان همذه األسمعار واألجمور تغطمي جميمد احتياجمات المقاول/المتعهمد  للوفماء 

بالتزاماته التعاقدية ، وال يقبل ادعاء المقاول / المتعهد بمان أي واقعمة أو موضموا أو أممر مهمما كمان نوعمه 

 قـد كان موضوا خفاء بالنسبة له .
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 ( 8المادة رقم ) 

 . قة المهندس المشرف عل  األشغالمواف
 

يحموز علم   لوبشمك لشمروط العطماءعل  المقاول/المتعهد أن يقوم بتنفيذ األشغال وإنجازها وصيانتها وفقما  

الشمفوية  المهنمدس المشمرف وقبوله ، وعليه أن يتقيد بدقه بتعليمات وتوجيهمات المهندس المشرفموافقـة 

لممم يممرد وعلمم  المقمماول أن يأخممذ  وأ العطمماءواء ورد ذكممره فممي والخطيممة حممول أي أمممر يتعلممق باألشممغال سمم

  .المهندس المشرفأو ممثل  المهندس المشرفالتعليمات من 

 

 ( 4المادة رقم )
 

 تبليـغ اإلشعارات للمقـاول . -أ 
ألحكممام  لشممركة إلمم  المقاول/المتعهممد  وفقمماتبلممغ اإلشممعارات واألوامممر الخطيممة واإلرشممادات التممي تصممدرها ا 

بالبريد المسجل أو بإيداعها لمدى المكتمب الرطيسمي للمقماول /المتعهمد أو بتسمليمها إلم  وكيلمه فمي  اإم اءالعط

سمواء بالبريمد او الفماكس المعتممد لمدى الموقمد أو بإرسمالها إلم  أي عنموان آخمر يعينمه المقماول لهمذه الغايمة 

ت واألوامممر   القممانوني بهممذه االشممعاراالمقمماول وبمجممرد التسممليم يعتبممر ذلممك تبليغمما للمقمماول / المتعهممد بممالمعن

 واإلرشادات و ال يحق للمقاول / المتعهد االدعاء بغير ذلك .
 

 

 . تسليم اإلشعارات للشركة -ب 
الشممركة علمم  عنوانهمما المعممين لهممذه الغايممة إممما بإرسممالها بالبريممد أو   إلمم العطمماءبتبلممغ اإلشممعارات المتعلقممة 

 . تسليمها إل  مقر داطرة الشركة الرسمي

 

 :( 21المادة رقم ) 
 

 للقوانين واألنظمة . االمتثال

ينبغممي علمم  المقمماول أن يخضممد لكافممة القمموانين واألنظمممة التممي تصممدر عممن السمملطات المحليممة  والحكوميممة 

بتنفيمذ األعممال والصميانة أو غيرهما ممن  هالعطماء وقياممالمتمثلة في كل ما يتعلق بقياممه بالتزاماتمه فمي همذا 

عالقممة وينبغممي علمم  المقاول/المتعهممد  حمايممة الشممركة أو تعويضممها عممن أي ضممرر أو غرامممه األعمممال ذات ال

أو بسمببها ويكمون المقماول ذات العالقة بتنفيذ هذه األعممال تلحق بها نتيجة لعدم مراعاته لألنظمة والقوانين 

تيجممة اعمممال لغيممر الشممركة ناعممن أي ضممرر يطالممب بممه ) مممادي او معنمموي ( / المتعهممد ملتزممما بممأي تعممويض 

 .او بسببها حت  لو تم االنتهاء من االشغال  المقاول / المتعهد

 

 :( 11المادة رقــم ) 
 

 حقــوق الشركة
أن حقوق الشركة مضمونه بأية مستحقات ماليمة للمقاول/للمتعهمد لمديها ويشممل األمموال النقديمة والتأمينمات 

اضم  حقوقهما ممن المقماول لشركة ولها أن تتقوالكفاالت سواء للمشروا نفسه أو ألي مشروا من مشاريد ا

 .دون معارضة من المقاول / المتعهد وبالطريقة التي تراها الشركة مناسبة/المتعهد 
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 :(21المادة )
 

 الرشوة وفســاد الذمم
أن ممارسممة المقمماول /المتعهممد أو أي مممن مقاوليممه الفممرعيين أو أي مممن مسممتخدميهم الرشمموة بممأي شممكل مممن 

ممن العقمود التمي يمرتبط  هوغيمر العطماءإللغماء  از الشركة أو مستخدميه يكون سببا كافيمان جهأشكالها ألي م

الناجممة عمن ذلمك ) المدنية و الجزاطيمة ( بها المقاول / المتعهد بالشركة  هذا عدا عن المسؤوليات القانونية 

دميها بقصمد الحصمول   ويعتبر في حكم الرشوة أي  عمولة أو هديمه تممنح ألي ممن جهماز الشمركة أو مسمتخ

عل  أي تعديل أو تبديل لألشغال أو حقوق المصنعيه أو للحصول علم  أي انتفماا شخصمي . وللشمركة الحمق 

تمنجم عمن إلغماء همذا او ضمرر بمأي شمكل ممن األشمكال في استيفـاء أي تعويض يسمتحق لهما عمن أي خسمارة 

و اقاممة و تحريمك  للمتعهمد/  للمقاول يستحقالسبب ولها الحق في خصم قيمة ذلك من أي مبلغ  الهذ العطاء

 .الدعاوي/الشكاوي الالزمة لذلك 

 

 :(31المادة )

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

, وتعليمةـات  زمنطقةة االمتيةاو البلةديات فةي قسم هندسة المرور ببلديةة اربةد أالجهات المعنية المختصة كـ 
و تعليمات الحجةز المةروري الخصوص بهذا أو أي جهة ذات عالقة دائرة السير و وزارة األشغال العامة 

اثنةاء  سةواء للعمةال التةابعين لةه أو الغيةر  حةواد  ايةةدون وقةو  كلهةا  والتي تحةولالصادرة من الشركة 
و يتحمةةل المقةةاول المتعهةةد اي اضةةرار تلحةةق بةةالغير او بالعمةةال  ةالعمةةل علةةى الطةةرق و الشةةورا  العامةة

 .التابعين له نتيجة مخالفة ذلك 
يكةةون المقةةاول / المتعهةةد مسةةووالة مسةةوولية كاملةةة تجةةاه بلديةةة اربةةد ودائةةرة السةةير وشةةركة االتصةةاالت  .2

أو أي جهة أخرى عةن  والدوائر والموسسات المختلفةاألخرى والبلديات  والمياه واالشغال العامه األردنية
او بسةببه بصةورة مباشةرة او غيةر أو مخالفةات تنةتع عةن عملةه  وقعت ألي شخص أية حواد  أو أضرار

 .مباشرة 
وأثناء الحفريات اإللتةزام بتعليمةات السةالمة اثنةاء العمةل فةي الحفريةات والمعتمةده المقاول / المتعهد على  .3

وذلةك لمنةع الضةرر او اي اجةراء خخةر ي قام بحفرها دعم الحفريات وجدران الخنادق التفي الشركة مثل 
و يتحمةل المقةاول / المتعهةد المسةوولية عن الغير وعن عماله من جةراء تفسةا التربةة واحتمةال انهيارهةا 

و يعطةةي  القانونيةةة الكاملةةة عةةن االضةةرار التةةي تلحةةق بةةالغير او بالكةةادر التةةابعين لةةه نتيجةةة مخالفةةة ذلةةك 
 االضرار من مستحقات المقاول دون الحاجة الى توجيه انذار . الشركة الحق بخصم جميع هذه

نتيجةة قيامةه  او الشةركة  أضةرار تصةيب أمةالك الغيةرايةة المقاول /المتعهد مسوول مسوولية كاملةة عةن   .4
 باالعمال المكلف بها أو بسبب هذه األعمال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

 
ت التحذيريه الالزمه مثل الحواجز المروريه او االقما  العمل ليال يلزم استخدام االشارافي حال  .5

التحذيريه على مسافات كافيه قبل منطقة العمل مع استخدام الفلشرات الضوئيه وبشكل واضح لتعطي 
اشاره كافيه للسائقين والمارة ويكون المقاول / المتعهد مسووالة مسوولية كاملة عن أي ضرر يصيب 

 المقاول بكادر او بالغير يلحق و ذلك عن ينتع ضرر اي و,   ا ورد بهذا البندالغير نتيجة عدم إلتزامه بم
 تم حال في و شاملة و كاملة مسوولية ذلك عن مسووال المتعهد/ المقاول يكون الشركة الشركة كوادر او

 المسبب بصفته الدعاوي هذه في المقاول ادخال للشركة يحق لذلك نتيجة الشركة ضد الدعاوي اقامة
 .  الضرر احدا  في الوحيد باشرالم
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قةةانون كمةا وردت فةةي و البيئةةة وتعليمةةات السةالمة والصةةحة المهنيةة علةةى المقةاول االلتةةزام بشةروط يجةب  .6
، ويتحمةل المسةوولية الكاملةة عةن  الشركه او ايةة جهةات رسةميهالتعليمات الصادرة عن العمل االردني و 

تطبيةق التعليمةات هةذه  إهمةالينةتع عةن ادر التةابعين لةه او ضرر يلحق بالشركة او الغيةر او بالكةأي خطأ 
و مةةن هةةذه االضةةرار علةةى سةةبيل المثةةال ال الحصةةر   حةةاالت موضةةو  هةةذا العطةةاء  باألعمةةالعنةةد قيامةةه 

 .الصعق و السقوط و االصابات الناتجة عن تنفيذ االعمال ( 
لقةةة بالعةةاملين لديةةه، كمةةا يتحمةةل المقةةاول بالتقيةةد بكافةةة إجةةراءات السةةالمة العامةةة والمهنيةةة المتعيلتةةزم  .7

المسوولية عن اية حواد  سواء حواد  الصعق الكهربائي او الدهس او السقوط او ايةة حةواد  اخةرى، 
ويلتزم بتوفير بوليصة تأمين على الحياة للعاملين لديه والشركة غير مسوولة عةن ايةة اصةابات او الوفةاة 

ضةةمن منطقةةة االمتيةةاز خةةالل وخةةارج اوقةةات الةةدوام الناتجةةة عةةن حةةواد  العمةةل للعةةاملين مةةع المقةةاول 
 او بسبب هذه االعمال . الرسمي 

وضع حواجز مرورية بالستيكية معتمدة لدى ادارة السير المركزية واالنارة ليال لحجز منطقة الحفريةات  .8
بشكل خمن وفعال و يجب اغالق الفجةوات بةين الحةواجز بواسةطة االشةرطة التحذيريةة و حبةال متعةددة و 

و اي ضرر ينةتع عةن ذلةك و يلحةق بةالغير او بكةادر المقةاول او كةوادر الشةركة الشةركة كل واضح , بش
يكةةون المقةةاول/ المتعهةةد مسةةووال عةةن ذلةةك مسةةوولية كاملةةة و شةةاملة و فةةي حةةال تةةم اقامةةة الةةدعاوي ضةةد 

د فةي الشركة نتيجة لذلك يحةق للشةركة ادخةال المقةاول فةي هةذه الةدعاوي بصةفته المسةبب المباشةر الوحية
 . احدا  الضرر 

متةر يمكةن توصةيلها  222( انش بمجمو  اطوال ال يقل عةن 1225( انش الى  1توفير بكرات بربيش   .9
لغايات استخدامها في األماكن التي يتعذر وصةول   مضخات مناسبة خاصة بها  ( معCoupling نظام 

منسةوب و طبيعةة األر ( فةي  اإلنةزالق بسةبب  5تنك الماء اليها او تصنف انهةا خطةرة فةي البنةد رقةم 
 نموذج تقييم المخاطر المعتمد في الشركة.

عمل فواصل داخل التنك تحافظ على توازن تنك الماء و تمتص االهتزازت الناتجة عةن حركةة الميةاه  .12
. 
 
رات بةةألوان بيضةةاء و حمةةراء تركيةةب عاكسةةات علةةى  كامةةل الجةةزء الخلفةةي مةةن التنةةك المقابةةل للسةةيا .11

 عاكسة. 
 

اإللتزام بجميع اجةراءات السةالمة وتعليمةات السةالمة والصةحة ع العالمين لدى المقاول يجب على جمي .12
و يحق للشركة تغريم المقاول بنةاءا علةى تنسةيبات المهنةدس المشةرف مبلة  المهنية المعتمده في الشركة ،

او  دينار عن كل فرد و لكل مخالفة , و كذلك يحق للشركة ايقةاف اي عامةل عةن العمةل لمةدة محةددة 52
نهائية اذا تبين تكرار هةذه المخالفةات و علةى المقةاول االلتةزام بقةرار الشةركة فةورا و يكةون ملتزمةا بةأي 
تعوي  عن اي ضرر ينتع بسبب مخالفته او اي من عماله لشروط السالمة العامة و سواء وقع الضةرر 

 على احد عماله او على الغير او على احد كوادر الشركة .
خةذ بعةةين اإلعتبةار بةأن بيئةةة العمةل تبةدأ مةن سةةاحات ومسةتودعات الشةركة بجميةةع علةى المقةاول ان يا .13

مواقعها وتنتهي بعد اإلنتهةاء مةن العمةل فةي الميةدان ،وعلةى جميةع العةاملين لديةة اإللتةزام بجميةع معةدات 
الوقايةةة الشخصةةية الالزمةةة فةةي اي موقةةع وحسةةب طبيعةةة العمةةل او متطلبةةات الموقةةع نفسةةة نةةواإللتزام 

 ت وتعليمات السالمة والصحة المهنية .بإجراءا
في حال استخدام اونةاش فةي العمةل يجةب ان تكةون مةزودة بشةهادة فحةص سةنوية لتجةزاء المتحركةة  .14

والهيدروليكية من مركةز معتمةد ،وعلةى ان يةتم اجةراء الصةيانة الدوريةة لتلةك األجةزاء بشةكل دوري كةل 
 ستة شهور وبشكل موثق .
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ش معتمةدين مةةن مراكةز فحةةص معتمةده وان يحمةل ذلةةك العامةل شةةهادة ان يكةون العةاملين علةةى األونةا .15
 تخويلة بالعمل بشكل مستمر اثناء عملة .

على المقةاول ان يقةوم  بتةأمين المركبةات الخاصةه بالعمةل او نقةل العةاملين او المةواد مطابقةة لشةروط  .16
خةل اراضةي المملكةة ومتطلبات السالمة ،وان تكون مرخصة قانونيا حسب قوانين السير المعمةول بهةا دا
 ،وعدم قيادة المركبات اال من قبل اشخاص مرخصين قانونيا وحسب قوانين السير .

تقةةديم خطةةة السةةالمة وعرضةةها لبيةةان مضةةمونها وكيفيةةة تطبيقهةةا بحضةةور كةةارد السةةالمة فةةي الشةةركة  .17
ركة بعةد تقةديمها والجهات المشرفة على التنفيذ والتعهد اإللتزام بمضمونها بعد الموافقه عليها من قبل الش

 ورقيا بموجب كتاب رسمي .

( مةن قبةل المقةاول / ضامءن الضاررتعتبر اشةياء الغيةر و ممتلكةاتهم و حيوانةاتهم مشةمولة بالضةمان    .18
 المتعهد كما تم ذكره في البنود السابقة . 

 
 
 

 :(41دة )ــاالم
 

يتعلةق بشةروط العمةل والعمةال على المقاول االلتزام بجميع القوانين والتشريعات السةارية المفعةول فيمةا 
 . و شروط و قواعد السالمة العامة  للعاملين لديه

 

 : (15ادة )ــالم
 

 . التنسيق المسبق مد المؤسسات والدواطر الحكومية -
 

وتقةةديم الكفةةاالت  يجةةب علةةى المقاول/المتعهةةد التنسةةيق المسةةبق مةةع الموسسةةات والةةدوائر الحكوميةةة والخاصةةة
قبل البدء بأيةة حفريةة واخةذ تواقيةع  جهة تطلب ذلك أيريح للسماح له بالحفر من الالزمة للحصول على تصا

او اي نمةوذج صةادر عةن تلةك  مندوبي هذه الموسسات والدوائر علةى النمةوذج الخةاص الصةادر عةن الشةركة
  ويكةةون المقةةاول / أضةةرار قةةد تحةةد  جةةراء هةةذه الحفريةةات  ايةةه عمةةل لتفةةاديالفيمةةا يتعلةةق بةةأوامر  الجهةةات 

متعهد مسووالة مسوولية كاملةة عةن هةذه األضةرار فةي حةال وقوعهةا سةواء للشةركة مةن ناحيةة التةأخير فةي ال
ويقةدم نسةخه مةن هةذه النمةاذج للمهنةدس المشةرف ( مهما كانت انجاز األعمال أو األضرار التي تلحق بالغير 

إلحضةةار تصةةريح العمةةل  علةةى أن ال تتجةةاوز المةةدة المقةةررة موقعةةاة عليهةةا الجهةةات التةةي يةةتم التنسةةيق معهةةا
للمقاول بحد أقصى أسبو  مهما بل  عدد التصاريح  من تاريا الكتاب الصادر عن الشةركة للجهةات الرسةمية 
لمنح تصريح العمل وفي حال عةدم قيةام المقةاول / المتعهةد بمراجعةة الجهةات الرسةمية ذات العالقةة الحضةار 

عةن كةل يةوم  ( دينةار 52    اعةاله يغةرم المقةاول مبلة  التصاريح الالزمة للبةدء بةالحفر خةالل المةدة المحةددة
او اي طةرف ثالة  سةتودى لةه الخدمةه نتيجةة  تأخير مع تحميله كامل تكاليف االضرار التي قد تلحق بالشركة

 هذا التأخير . 
 
 
 
 
 
 



 17 

  :(16المادة )

 والصيانة:االستالم 
 

 :االبتداطيشهادات االستالم ا. 
 

خطيةةا عنةةد إنهةةاء العمةةل فةةي المشةةرو  المحةةدد وإعةةادة األوضةةا  فيةةه حسةةب  يبلةة  المتعهةةد المهنةةدس المشةةرف
األصول وال يحق لةه إبالغةه بةذلك قبةل أن يتأكةد بنفسةه مةن إعةادة األوضةا  ويقةوم المهنةدس المشةرف أو مةن 

حسةب األصةول فيكتةب بةالنواقص   التنفيةذ يةتمباالستالم وإبداء المالحظات بحضور المتعهد فان قرر أن  ينوبه
عند إنجاز أعمةال اإلصةالح يقةوم المتعهةد بةإباله المهنةدس المشةرف  و وتسلم للمتعهد  ليقوم بإصالحها  اخطي

خطياة بذلك ويقوم المهنةدس المشةرف باالسةتالم بعةد اإلصةالح علةى أن يرفةق  كتةاب موافقةة الجهةة المعنيةة   
 ك .لالا ( على إعادة األوضا   إذا طلب منه ذ… أشغال عامة وبلديات 

 

 :الصيانة ب.
ويتم تنفيةذ أشةغال  الصيانة بجميع أنواعها لالعطاء ألعماتعني فترة الصيانة انقضاء سنه من تاريا انتهاء      

المتعهد القيام باستكمال النواقص وفقا لتعليمات المهندس المشرف الخطيةة  ىالعطاء وعلالصيانة حسب شروط 
يتحمل المتعهد كافةة أعمةال الصةيانة واإلصةالح وعنةد ي  بح تبليغه ( يوما من41خالل فترة الصيانة وخالل  

فيحةق للشةركة أن تقةوم بتنفيةذ  وتسةليمها نهائيةا الصيانة المطلوبةةت المتعهد في تنفيذ إصالحا او امتنا  تقصير
 دون االعترا  على ذلك. جميع النفقات المترتبة على ذلك تلك األشغال باستخدام خخرين ويتحمل المتعهد

 

 الصيانة:م النهاطي وشهادة االستالج. 
المتعهةد، إذا لةم تكةن هنةاك  مةع ممدة العطةاء المبةريتم االستالم النهائي من قبل المهندس المشرف عند انتهاء   

مدتها سنه واحةدة عنةدها  يتنفيذ العطاء والتأية مالحظات على أوامر العمل المنفذة من قبل المتعهد خالل فترة 
إذا كانةت  أمةاباالسةتالم النهةائي لجميةع األعمةال التةي قةام المتعهةد بإنجازهةا  يصدر المهنةدس المشةرف شةهادة 

المهندس المشةرف تحريةر كتةاب رسةمي  ىمدة العطاء فعلهناك مالحظات على بع  أوامر العمل عند انتهاء 
القيةام بهذه المالحظات وتسليمها للمتعهد الذي عليه القيام بتنفيذ مةا جةاء بةه خةالل شةهر مةن تاريخةه وفةي حةال 

 بتنفيذ جميع هذه المالحظات  يقوم المهندس المشرف بإصدار شهادة استالم نهائي باألعمال المنفذة . 
 

 قالعطةاء ويحةهةاء مةدة تقبةل إن أليةهيجب علةى المتعهةد أن يلتةزم بإنجةاز وتسةليم كافةة األعمةال التةي سةلمت د. 
التكةاليف تعهد أخةر علةى حسةابه مهمةا بلغةت للشركة إذا تخلف عن ذلك أن تقوم بإنجاز هذه األعمال بواسطة م

 دون االعترا  على ذلك من قبل المقاول/ المتعهد.

 

 ( 11المادة )
 ممثل المقاول:

 

أن يقدم إل  المهندس المشرف للحصول علم  موافقتمه اسمم وممؤهالت  –يتعين عل  المقاول قبل تاريخ المباشرة  .1

الموافقة عليه أو تم حجبها الحقا من قبل المهنمدس المشمرف  الشخص الذي يقترحه المقاول كممثل له وإذا لم تتم

أو اخفممق الممثممل فممي ممارسممة عملممه كممثممل للمقمماول فانممه يتعممين علمم  المقمماول أن يتقممدم بممنفس الطريقممة باسممم 

وال يحمق للمقماول أن يلغمي اسمتخدام ممثلمه أو أن يسمتبدله  ص آخمر يكمون مناسمبا  لهمذا التعيمين   ومؤهالت شخ

 المسبقة عل  ذلك. الخطية ل عل  موافقة المهندس المشرفبدون الحصو
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يجممب أن يكممون ممثممل المقمماول متفرغمما  بصممورة كاملممة لإلشممراف ومتابعممة تنفيممذ أشممغال المقمماول وإذا ممما تطلبممت  .2

الظممروف تغيممب هممذا الممثممل مؤقتمما  عممن الموقممد أثنمماء تنفيممذ األشممغال فانممه يتعممين علمم  المقمماول أن يسمممي بممديال  

 وافقة المهندس المشرف المسبقة وان يتم أشعار المهندس المشرف بذلك.مناسبا  بم
 

يتعين عل  ممثل المقاول أن يكون مفوضا  عن المقاول وان يتسلم التعليمات نيابة عمن المقماول ويجمب أن يكمون  .3

 عطاء. ممثل المقاول متمرسا  باستعمال لغة االتصال ولديه الخبرة الكافية بالشروط والمواصفات الفنية بال

 

 11المادة 
 إنهاء العمل من قبل صاحب العمل ) الشركة(: 

 

منهما دون توجيمه أي انمذار أو  ة حسمن التنفيمذ او جمزءايحق لشركة كهرباء اربد إنهاء العقد )العطاء( ومصمادرة كفالم

جيمه همذه االنمذارات مسبق للمقاول في الحاالت التالية   و بحيث يقر المقاول / المتعهد بتنازله عن توإحظار أو إشعار 

  او االشعارات او االخطارات : 

 

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

 

أذا تخل  المقاول عن تنفيذ األشغال أو أذا تبين بوضوح من ممارسته انه ال ينوي االستمرار في تنفيذ التزاماته  -ب

 .اخر او الس سبب  بموجب شروط العطاء

 

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

 

أذا قممام المقمماول بتلممزيم األشممغال بكاملهمما لمقمماول فرعممي ، أو بالتنممازل عممن العطمماء دون الحصممول علمم  الموافقممة  -د

 المطلوبة أو أن المقاول قد أصبح مفلسا  أو معسرا أو تعرض لتصفية موجوداته.

 

قدم المقاول ألي شخص ) بصورة مباشرة أو غير مباشرة( رشموة أو هديمة أو منحمة أو عمولمة أو هبمه ماليمة أذا  -هـ

كترغيب أو مكافأة أو أذا قام أي من مستخدمي المقاول أو وكالطه أو مقاوليه الفمرعيين بإعطماء أو الوعمد بإعطماء أي 

 رشوة ) بشكل مباشر أو غير مباشر( ألي شخص كحافز أو مكافأة.

 

إذا لم يلتزم المقاول بأي شرط من شروط العطاء بعد توجيه ثالثمة إشمعارات ممن قبمل الشمركة عمن كمل مخالفمة ألي  -و

 شرط من شروط العطاء.
 

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

 :تقديم المواد الالزمة للعمل  -1
 

مدة، األسالك ، الكوابل ، المرابط ، األساور المعدنيمة تقدم الشركة المواد المطلوبة للعمل والتي تشتمل عل  ) األع -أ

والبراغي الالزمة ، المشدات وتوابعهما، ممواد التمأريض( باسمتثناء االسممنت و الرممل و المدبش والميماه  والعمالمة 

 الالزمة للعمل وا ليات والعدد واألدوات.
 

سندات صمرف معتممدة ممن القسمم المعنمي  يتم استالم المواد من مستودعات الشركة ضمن منطقة االمتياز بموجب -ب

بالتنفيذ وعل  المقاول القيام بتحميلها ونقلها إل  مواقد العمل أو مستودعاته المعتمدة من الشمركة وعلم  حسمابه 

 الخاص.
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 شمروط فيمه تتموفر بحيمث المباشمرة تماريخ ممن يموم 36 خمالل الشركة قبل من معتمد مستودا توفير المقاول عل  -ت

 االخمالل حمال وفمي المحلمي، بمالمجتمد او بالشمركة االضرار يتم ال و الشركة مواد عل  المحافظةو العامة السالمة

بمأي والزاممه  المسمتودا همذا بتمأمين تمأخير يموم كمل عمن (  دينمار 156 ) مبلمغ المقماول تغمريم سميتم الشرط بهذا

 اضرار تلحق بالغير نتيجة ذلك مهما كانت طبيعة و شكل هذه االضرار . 

 مقاول بعد استالمه المواد مسؤوال  عن سالمة وحفظ وتخزين كافة هذه الممواد وبتحممل مسمؤولية إتمالفيكون ال -ث

من هذه المواد ومهما كان صفتها وعلم  المتعهمد إعمادة الممواد الزاطمدة عمن الحاجمة عنمد االنتهماء ممن  أي او تلف

ج مسمتودعاته المعتممدة ممن قبمل مشمروا   وفمي حمال وجمدت ممواد الشمركة المسمتلمة ممن المقماول خمار أيتنفيذ 

دينمار عمن  ( 166 ) الشركة سواء اعمدة او مشدات او دعمات او كوابل  او غيرها يتم تغريمه مبلغ ممالي بقيممة

شركة به خارج مستودعاته المعتمدة   عالوة عل  ذلمك فمإن همذه الممواد موجمودة لديمه علم  كل يوم تكون مواد ال

 سبيل االمانة . 

ارسال ونش لتنزيل تريالت نقل االعممدة االسممنية المواردة ممن مصمند االسممنت الم  مواقمد العممل يلتزم المقاول ب -ج

 وأن تكون تكلفته مشموله ضمن االسعار للبنود الواردة في جدول الكميات .

 

 الجهاز العامل للمقاول:  -2
 

راتهم و شممهادات الكفمماءة بأسممماء المهندسممين المشممرفين والمممراقبين والفنيممين مممد خبمم علمم  المقمماول تقممديم كشممفا .أ

 والتخويل الصادرة لهم  في مجال إنشاء شبكات توزيد الجهد المتوسط  موضوا العطاء.

خبممرة فمي مجممال تنفيمذ شممبكات الجهمد المتوسممط الهواطيممة يشمترط أن يكممون لمدى االفممراد العماملين فممي العطماء  .ب

تحقق من خبراتهم ومعرفتهم لتنفيذ األعمال عل  االقل ويحق للشركة مقابلة الجهاز العامل لدى المقاول لل سنتين

الفنية موضوا العطاء واختبارهم عل  الشبكة الكهرباطية ضمن منطقة امتياز الشركة ورفض الغير مناسب ممنهم 

 .وال يحق للمقاول االعتراض عل  ذلك
ي قةد تصةيبهم نتيجةة مسوولية كاملة عن أي اضةرار تلحةق العمةال التةابعين لةه والتة يكون المقاول / المتعهد مسووال .ت

او بسةببها و مهمةا كانةت هةذه االضةرار و منهةا علةى سةبيل المثةال ال الحصةر    قيامهم باألعمال المطلوبةة الخاصةة

ويلتممزم بتقممديم تممأمين علمم  الحيمماة لكافممة العمماملين الميممدانيين  ( حةةاالت السةةقوط و حةةاالت الصةةعق .... الةةا 

 بالعطاء.

عامةةل أو  موظةةف يسةةح لمصةةلحة العمةةل أو ال يتقيةةد بالتعليمةةات  أيقةةاف يحةةق للمهنةةدس المشةةرف أو مةةن يمثلةةه إي . 
 .لبيئة إيقافا موقتا أو  دائماالصادرة له سواء كانت هذه التعليمات إدارية أو فنية أو تتعلق بأمور السالمة العامة وا

 
 

 _ جودة العمل: 3
 

بالشةةروط والمواصةةفات الفنيةةة و  المتعهةةد/  تقةةوم الشةةركة بمراقبةةة مراحةةل التنفيةةذ للتأكةةد مةةن التةةزام المقةةاول .أ
القياسية  الواردة بالعطاء وعلى المقاول تقديم برنامع عمل للمهندس المشرف ليتم متابعة جميةع مراحةل العمةل 

وال يجةةوز للمقةةاول التنفيةةذ دون اشةةراف مباشةةر مةةن قبةةل كةةادر الشةةركة وفةةي حةةال قةةام  وتحةةت إشةةراف الشةةركة
م له دون تقديم برنامع عمل للمهندس المشرف فال يتم محاسبة المقاول على هذا المقاول بتنفيذ امر العمل المسل

االنجةةاز ويةةتم تغريمةةه قيمةةة مةةواد الشةةركة المسةةتحدمة فةةي هةةذا العمةةل وغيةةر مقةةدم بةةه برنةةامع عمةةل للمهنةةدس 
المشرف ويلتزم المقةاول بأعةادة تنفيةذ االعمةال المنفةذه علةى حسةابة الخةاص بحضةور كةادر الشةركة المخةتص 

 وضمن مدة امر العمل المعطى له.
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ا  وحسةب المواصةفات يلتزم المقةاول بتقةديم الرمةل والةدبش واالسةمنت وأي توابةع للعمةل مةن أجةود األنةو -ب
لتنظمة والقوانين بالمملكة األردنية الهاشمية ويحق للشركة التأكد من جودة هذه المةواد بفحصةها  المعتمدة وفقا

 على حساب المقاول.
 
الكةةودات و الرسةةومات القياسةةية  أو الفنيةةة او   عمةةل غيةةر مطةةابق للمواصةةفات أيلشةةركة رفةة  يحةةق ل -ج

مواد أو أعمدة يتضح أنها قةد تضةررت خةالل أعمةال النقةل والتركيةب  أيالمخططات كما يحق للشركة رف  
مةة وعلى المتعهد في هذه الحالةة إعةادة العمةل المرفةو  حسةب األصةول وعلةى حسةابه الخةاص ويةتم حسةم قي

 ال يحق له المطالبة بأية تعويضات أو قيمة المواد المحسومة.المواد المرفوضة من حسابه لدى الشركة و
 
يحةةق للشةةركة تعةةديل المخططةةات التصةةميمية بإضةةافة أو حةةذف بعةة  األعمةةال أو تعةةديل نةةو  األعمةةدة أو  -د

افية أمةا أذا حصةل التعةديل بعةد تكةاليف إضة أياألسالك أو الكوابل المجدولةة قبةل البةدء بإعمةال التركيةب دون 
 أعمال التركيب فيتم االتفاق على البدل الذي ستدفعه الشركة.

مخلفات ناتجةة  أيعلى المتعهد تنظيف موقع العمل بعد االنتهاء من العمل على حسابه الخاص وعدم ترك  -هـ
أو أية مواد تم استخدامها بالعمل ويلتزم المقاول / المتعهد بةأي أضةرار تلحةق بةأي عن أعمال الحفر أو الصب 

 نتيجة إبقاء هذه المخالفات كما هي. او حيوان او جماد شخص
 
يجةةب أن تتةةوفر لةةدى المقةةاول جميةةع ادليةةات والعةةدد المناسةةبة للعمةةل وعليةةه ذكرهةةا بالجةةدول الخةةاص بهةةذا  -و

 العطاء.
 
ويتحمةل  الالزمةة لتركيةب األعمةدة والمشةدات جةورال حفريةات مسةوولية كاملةة عةن  الوويعتبر المتعهد مس -1

لغايةة   إنسان ، حيوان ، خليات ( لهةذه ا  ـــثالالالمقاول خالل هذه الفترة كافة األضرار التي قد تلحق بالطرف 
األعمةال , ذه وال تكون الشركة مسوولة عن تعوي  أي شخص تضرر بسةبب هةدون مقابل مادي من الشركة 

و في حال اقام الغيةر اي دعةوى للمطالبةة بالضةرر نتيجةة اعمةال المقةاول علةى الشةركة , يحةق للشةركة ادخةال 
 المقاول كطرف في هذه الدعوى بصفته المسبب لهذا الضرر . 

 

أعمةال الحفةر الالزمةة للتنفيةذ أو األعمةال ال تتحمل الشةركة أيةة نفقةات ماديةة نتيجةة وجةود معارضةة علةى  -5
من قبل أي مةواطن أو جهةة رسةمية وعلةى المتعهةد أن يأخةذ ذلةك بعةين االعتبةار واعتبةار هةذا  لخاصة بالتنفيذا

 . لجميع أنوا  األعمال المشمولة بهذا العطاء التنفيذالبند مشموالة بسعر 
 
عمةدة ال تتحمل الشركة أي نفقات إضافية نتيجة عدم وجود طرق للوصول إلةى المواقةع المةراد تركيةب األ - 6

وتوابعها وعلى المقاول القيام بأعمال التنفيذ بالطريقة التي يراها مناسةبة وال يجةوز االعتةذار عةن التنفيةذ مهمةا 
 كانت األسباب . 

 
ولجميةةع األعمةةال الةةواردة  العمةةل المطلوبةةة مةةن المقةةاول يوميةةاال تلتةةزم الشةةركة بتةةوفير الحةةد األدنةةى لكميةةة  -7

نتيجةة لةذلك وعليةه اخةذ ذلةك أو فروقةات أو مبةال  اضةافية بةة بأيةة تعويضةات بالعطاء وال يحق للمقةاول المطال
 بعين االعتبار عند تسعير بنود العطاء.

 
يحق للشركة القيام بأي عمةل مةن أعمةال التنفيةذ وكةذلك توريةد المةواد وإعةادة األوضةا  مةن خةالل الجهةاز  -8

 ول االعترا  على ذلك . الفني التابع لها  في أي موقع ترتئيه الشركة وال يحق للمقا
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 التأخير:تقصير المتعهد وغرامات  -9

 
 أكثةرللشةركة تكليةف متعهةد أو  قالعطةاء فيحةفي حالة تقاعس المتعهد عن تحقيةق مةا ورد فةي شةروط هةذا   -أ

مسةبق أو احظةار أو إشةعار الحاجةة إلةى إنةذار  نالعطةاء دوالستكمال العمل على حساب المتعهد المحةال عليةه 
كمةةا يحةق للشةةركة القيةةام  ،و ال يحةةق للمقةاول االعتةةرا  عليةهالمجةال   رار الشةركة قطعيةةا فةي هةةذا ويعتبةر قةة

اول المقصةر دون اعتراضةه علةى ذلةك بالعمل من خالل جهازها العامل وتحميل كافة التكاليف مهما بلغت للمق
 في كلتا الحالتين.

 
المةدة تهةاء انة حالةوفةي  لعمةلتسةلمه أمةر ا ريامةن تةا التنفيةذيتوجب علةى المتعهةد المباشةرة فةورا بأعمةال  -ب

 يةتم تغةريم المتعهةد الغرامةات المبينةة ا بالمدة المحددةالعمل وعدم إنجازه األعمال الواردة بأمر المحددة إلنجاز
العطاء أو أية اضرار أخرى تلحق بالشركة نتيجة لهذا التأخير علةى أن يقةوم المقةاول في ملحق نموذج عر  

  كمال هذه األعمال./ المتعهد باست
 
  :في حال تقصير المتعهد عن التقيد بالتعليمات -ج

أن يقةوم المهنةدس المشةرف  إليةهيحق للشركة إذا تخلف المتعهد عةن تنفيةذ أوامةر المهنةدس المشةرف الصةادرة 
 بتنفيةةذ مضةةمون هةةذه األوامةةر بالطريقةةة التةةي يراهةةا مناسةةبة ، وفةةي مثةةل هةةذه الحالةةة يتحمةةل المتعهةةد التكةةاليف
المترتبة على تنفيذه هذه األوامر ، ويحةق للمهنةدس المشةرف أن يحسةم تلةك النفقةات مةن أيةة مبةال  مسةتحقه أو 

او اعتةةرا  علةةى ذلةةك مةةن قبةةل عةةدلي بةةذلك أو اشةةعار عهةةد وبةةدون الحاجةةة إلةةى أخطةةار أو إنةةذار تتسةةتحق للم
 .المقاول

 
 
 

 إزالة األشغال أو المواد المخالفة: -16
 

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

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

 وصالحه.استبدال تلك المواد المخالفة بمواد مناسبة  -ب
 

حي  المةواد أو المصةنعية وإعةادة تنفيةذه  نالعطاء مندس المشرف غير مطابق لمتطلبات إزالة أي عمل يعتبره  المه -ت
بشةةكل سةةليم ، وذلةةك علةةى الةةرغم مةةن اختبةةار سةةابق أو دفعةةات علةةى الحسةةاب تمةةت بشةةأنه وال يحةةق للمتعهةةد المطالبةةة 

 .أو تمديد المدة بسبب أي من هذه األمورأو بمبال  اضافية بالتعوي  

 

 مل: تعريف أمر الع -11
 

المطلوبة موضةحا بةه تةاريا االسةتالم  األعمالهو النموذج المعد من قبل الشركة والذي يشمل على عدد ونو  
 األعمال.والموعد المقرر إلنجاز هذه 

 
والتةي يطلةب  األعمةالبأنةه مجموعةه  الهوائيةة المتوسةطتوزيع الجهد  لتنفيذ شبكات: يعرف أمر العمل الواحد أ

 فعه واحدة .من المتعهد إنجازها د
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 ال يمكن تجزئته.و يعتبر أمر العمل وحده متكاملة من حي  االستالم والتسليم وغرامات التأخيرب: 
 
او لمعاملة واحةدة أو  يشتمل أمر العمل على مجموعة األعمال المطلوب تنفيذها سواء كانت في موقع واحد ج:

 .هما كانت كمياتهاومأو في عده مواقع ضمن مناطق امتياز الشركة  عدة معامالت 
 
 تاريا بدء أمر العمل يبدأ من تاريا تسليم مساح الشركة للمواقع المحددة ألعمال الحفر لتعمدة والمشدات.: د
 

 يوميا  : لتزمكمية العمل الم -12
 

اعهةا وجميةع مةا يتطلبةه العمةل يلتزم المقاول بان يكون الحد األدنى لتعمدة وتوابعهةا كالكوابةل والمشةدات بأنو
، وحجةم العمةل المطلةوب تنفيةذه يوميةا بكامةل ة تمامةا للمواصفات الفنية للعطاء بحي  تكون الشبكة مكهرب وفقا

 .كم يوميا  1مناطق االمتياز هو 
 
 

 يتم تسليم المقاول أول أمر عمل بعد تقديم كفالة حسن التنفيذ وصدور كتاب المباشرة بالعمل. -أ  -41
 

ألول أمةر عمةل بعةد عشةرة أيةام مةن تةاريا كتةاب المباشةرة بالعمةل وتعتبةر هةذه يبدأ تاريا بدء العمل  -ب     
المدة فترة سماح للمقاول للقيةام بأعمةال التجهيةز والحفةر واسةتالم المةواد وال تعطةى هةذه المةدة إال لمةرة واحةدة 

 وألول أمر عمل فقط. 
 

 المـــــرتجعـــــــــات : -14
بكافة المواد الراكبة على الشبكة والمصروفة من المستود  وبيان الزائد تجهيز جداول  / المتعهد  على المقاول

( أيام مةن تةاريا إشةعار المقةاول للشةركة بأنةه 5عن حاجة الشبكة لكل أمر عمل وإرجا  المواد الزائدة خالل  
علةى  ةتنفيذ العمةل حسةب شةروط العطةاء وفةي حالةة عةدم االلتةزام بمةا جةاء أعةاله تعتبةر المةواد الغيةر راكبة مت

, بحية   مفقودة ويغرم المقاول كامل الثمن باإلضافة الى أية اضةرار تلحةق بالشةركة نتيجةة ذلةكالشبكة وكأنها 
 .تعتبر هذه المواد مسلمة للمقاول على سبيل االمانة 

 
أذا تبين للشركة والمقاول أثناء تنفيذ بنود العطاء أن هناك حاجة إلى إضافة بعة  البنةود للعطةاء لتسةهيل  -15

وتحسين أداء العمل بالعطاء فيحق للطرفين االتفاق فيما بينهما على هذه البنود شةريطة عةدم المسةاس بالشةروط 
 العامة والخاصة واألسعار التي تمت اإلحالة عليها.

 
 و القةدر الةذي تةراه مناسةبايحق للشركة تغيير مواصفات المواد حسب مقتضةيات مصةلحة العمةل بالشةكل  -16

 قيد بذلك طالما أن الشركة ترى أن تغيير الموصفات ال يوثر على إنتاجية وعمل المقاول.وعلى المقاول الت
 

يلتةةزم المقةةاول باألولويةةات للمعةةامالت والمشةةاريع والتةةي يةةتم تحديةةدها مةةن قبةةل المهنةةدس المشةةرف ويحةةق  -17
 للمهندس المشرف تعديل هذه األولويات حسب ما تقتضيه طبيعة العمل ومصلحة الشركة.

 
و مسةلمة يلتزم المقاول بإعادة جميع البكر الخشةبي   الةدرمات( إلةى الشةركة وتعتبةر هةذه البكةرات عهةده  -18

واجب إعادتها للشركة وفي حالة عدم إعادتها يغرم المقاول بقيمة مالية تعادل القيمةة للمقاول على سبيل االمانة 
زوائةد مةن  أيالشركة كمةا يلتةزم المقةاول بإعةادة  التي يتم فيها بيع مثل هذه البكرات والتي يتم تحديدها من قبل

األسالك والكوابل والمواد األخرى مهما كانت كمياتها وأطوالها باعتبار أن هذه المواد ملةك للشةركة وال يجةوز 
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أو االحتفةةاظ بهةةا أو بيعهةةا للغيةةر وتعتبةةر بمثابةةة االمانةةة لةةدى المقةةاول / المتعهةةد لحةةين ارجاعهةةا  التصةةرف بهةةا
 للشركة.

يلتةةزم المقةةاول تةةوفير كافةةة ادليةةات والمعةةدات واألدوات الالزمةةة لتنفيةةذ العمةةل علةةى أكمةةل وجةةه وحسةةب  -19
المواصفات العالمية الموضوعة لمثل هذه األعمال وعلى حسةابه الخةاص ويشةمل ذلةك تةوفير الروافةع المناسةبة 

ة إلةى المواقةع وخالت سةحب لرفع بكرات األسةالك والكوابةل وكةذلك الشةاحنات لتحميةل ونقةل البكةرات واألعمةد
األسةةالك والكوابةةل والبكةةرات األفقيةةة والعاموديةةة وغيرهةةا مةةن العةةدد واألدوات المناسةةبة النجةةاز العمةةل حسةةب 

 المواصفات الفنية والممارسات الهندسية والشروط المعتمدة.
 

العتبةار عنةد تسةعير على المقاول تقديم مخطط للشبكة المنفذة عند الطلب منه ذلك وعليه اخةذ ذلةك بعةين ا -22
 بنود العطاء .

 
على المقاول تقديم تقرير شهري وفقاة للنموذج المعد من قبل الشركة بحية  يتضةمن اسةم المعاملةة وعةدد  -21

األعمدة المنفذة والمشدات وغيرها ورقم أمر العمةل والقيمةة الماليةة اإلجماليةة لتعمةال المنفةذة لجميةع المنةاطق 
 ومشاريع الريف.

  
صرح المهندس المشرف للمتعهد ان يعمل خارج الدوام الرسمي والعطل الرسمية فان المقةاول يتحمةل  اذا -22

 البدل المالي   العمل االضافي( لجميع افراد الجهاز االشرافي وحسب ما يتم احتسابه في شركة كهرباء اربد.
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 رابعا  نماذج العروض والكفاالت

 

 ض العطاء( عر1نموذج رقم )   -أ

 

 ( كفالة الدخول بالعطاء2نموذج رقم) -ب

 

 ( كفالة حسن التنفيذ3نموذج رقم ) -ج

 

 ( كفالة الصيانة 4نموذج رقم ) -د
 وتعتبر هذه النماذج جزءا  من وثاطق العطاء وعل  المقاول تعبطتها وتوقيعها وختمها.
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 العطاء ( عرض 1نموذج رقم )  -أ 
 

 .العطاءكل هذا النموذج وملحقه جزءا  من وثاطق يش  مالحظــة:
 

 اربد.السيد / مدير عام شركة كهرباء محافظة 
 

بعد أن قمنا بزيارة موقد العمل ودراسة دقيقة للمخططمات والشمروط والمواصمفات وجمداول الكميمات وجميمد 

كميممات  العطمماءل وجميممد الظممروف الخاصممة بإنشمماء األعمممال المممذكورة فممي جممداو عطمماءالالوثمماطق وتعليمممات 

 والنقصان.تقديرية لغرض مقارنة العروض والشركة غير ملزمة بها وهذه الكميات قابلـة للزيادة 

 كما تفهمنا ساطر الظروف المحلية والرسوم والعمال وغيرها من األمور التي لها عالقة بالعمل

 -أدناه:فأننا نحن الموقعين 

 المطلوبة وإتمامها وصيانتها وفقا  لشـروط نعرض بان نقوم بإنشاء كامل هذه األعمال - 1

 لغ وقدره )              (بالمذكورة في جداول الكميات بم روباألسعا العطاءومواصفات      

فقط .................................................................. دينار أردني أو أي مبلغ آخر يصبح مسمتحقا      

 .العطاءهذا  لنا بموجب شروط
 

كتمماب مممن تمماريخ   ايممام عشممرة(  12)نتعهممد فممي حممال قبممول عرضممنا هممذا أن نباشممر العمممل خممالل فتممرة  - 2

 .المباشرة بالعمل

نتعهد في حالة قبول عرضنا أن نقدم الكفالمة المطلوبمة لحسمن التنفيمذ ممن مصمرف أو مؤسسمه ماليمة مقبولمة  - 3

 أعاله وفقا  لنموذج الكفالة المرفق . رالمذكو اءالعطمن قيمة  % 12لديكم وذلك بمبلغ يعادل 
 

العمرض   ويبقم العطماءممن التماريخ المحمدد لفمتح  اابتمداء ( يوم  122نوافق عل  أن نلتزم بهذا العرض لمدة ) - 4

                   المدة.لنا طيلة هذه  ملزما
 

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

ركة غيمر ملزممة أقمل األسمعار أو قبمول أي عمرض وأن الشم  علم العطماءنعلم بأن الشركة غير ملزممة بإحالمة  - 6

 .إلبداء أسباب ذلك 

 

 

 …………………………من شهر……………………….. حــرر في هذا اليوم  

 ونيابة اســـــم المناقص ...................ومفوضا  رسميا  لتوقيد هذا العرض باسم 

 ناقص باعتباره ..............................عن الم

 .............................………..عنوان المناقص 

 ....................................………..اسم الشاهد  

 ............................………………..الشاهد.توقيد 

 .......................................................العمل.مكان 

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

 

 المطلوب االلتزام به                                    الرقم       المــوضـوا               

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

 من السعر اإلجمالي للعطاء % 5                                         العطاءالدخول بكفالة         7

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

 من السعر اإلجمالي للعطاء % 16   كفالة حسن التنفيذ                                                 8

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

 أيام 7بالعمل                        الفترة المحددة إلصدار أمر للمباشرة 9

                          تقديم كفالة حسن التنفيذ وقبول اإلحالة.بعد         

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

 أيام  7     لفترة المحددة لمباشرة العمل بعد إصدار                     ا      16

 .العطاءأمر المباشرة بالعمل لهذا         

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

 ( يوما 305المدة المحددة إلنهاء جميد األشغال وتسليمها                 )      11

 أو سقف سعرتقويميا            من التاريخ المحدد للمباشرة بالعمل .      ابتداء        

 العطاءاالجمالي أيهما أوال           

 

 غرامات التأخير-12

 

كمم( شمريطة تسمليم المقماول عممال  ال 1( ماطتي دينار عن كل يموم تمأخير ولكمل )266يغرم المقاول مبلغ )ا. 

( ممن الشمروط  18( صمفحة )  12بهما شمهريا  والمواردة بالبنمد رقمم ) يقل عن كمية العممل الواجمب االلتمزام

 من القيمة اإلجمالية للعطاء. %15الخاصة بحيث ال تتجاوز الغرامات في نهاية المدة المحددة للعطاء عن 

 سقف الغراماتب. 

ممن قيممة  %15  يتم تغريم المقاول عل  مجمل األعمال المنجزة بحيث ال تتجماوز قيممة همذه الغراممات عمن

 العقد المبرم مد المقاول.
 

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

 ( عرض العطاء 1ملحق نموذج رقم ) 

 3  إليها ااألعمال المحالة بموجب العطاء مضاف دالعطاء ولجمي( شهر من تاريخ انتهاء 12مدة الصيانة )     -13

 شهور في حاالت التمديد. 

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

عناصممر تنفيممذ الشممبكات أنممواا  دولجميمم العطمماءبموجممب  ( مممن قيمممة األعمممال المنجممزة%5) ةكفالممة الصمميان   -14

 الهواطية جهد منخفض المنفذة من قبل المقاول مضافا  إليها القيمة الناجمة عن    التمديد. 

 

 .( من قيمة الدفعة المستحقة % 16لمستحقة  )نسبة المحتجزات من الدفعات ا      -15
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 ( كفالة الدخول بالعطاء 2نموذج رقم )  -ب 

TENDER GUARANTEE 
 

 إل  السادة : ................................................................

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

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

 ......................................................دينار أردنيبمبلغ.

 49/2020  مرق العطاءوذلك مقابل كفالة 

 ...............................……….........................الخاص بمشروا 

 

وفقا  للشمروط المتعلقمة بمذلك والتمي دخمل المناقصمة  رالمذكو للعطاءلتأمين قيامه بالتزاماته كمناقص متقدم 

 المذكورة عل  أساسها .

 

أحممد  اإلحالممة علمم ( يوممما  مممن تمماريخ صممدورها أو لحممين 126وتبقمم  هممذه الكفالممة سممارية المفعممول لمممدة )

 المناقصين .

لغ المذكور أعاله عند أول طلب منكم بصمرف النظمر عمن أي اعتمراض ممن قبمل وإننا نتعهد بان ندفد لكم المب

 المناقص .

 

 
 ........…...............توقيد الكفيل / مصرف                               

 ……....................المفوض بالتوقيـــد                               

 2021تاريخ       /       /   ال                              
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 ( كفالة حسن التنفيذ 3رقم ) موذج ن -ج 

UARANTEEGPERFORMANCE  

 
 إل  السادة ................................................................

 ...............................................مصرفنا.يسرنا أعالمكم بأن 

 ............................................المقاول. مالية،قد كفل بكفالة 

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

 

 .....................…………….المتعلق بمشروا   49/2020 مـرق العطاءبخصوص 

 هأعمال العطماء.............................................( دينارا  أردني . وذلمك لضممان تنفيمذ بمبلغ ) ........

وإننا نتعهد بان ندفد لكم بمجرد ورود أول طلب خطمي  العطاءالمحال عليه حسب الشروط الواردة في وثاطق 

ر األسباب الداعيمة لهمذا الطلمب منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط مد ذكـ

بصرف النظر عن أي اعتراض أو مفاوضة من جانب المقاول عل  إجراء الدفد وتبقم   كوذل العطاءبموجب 

بتماريخ  دالمحمد العطاءهذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب 

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

 

 توقيد الكفيل / المصرف .................                                     

 

 المفوض بالتوقيد   .....................                             

                                    

 2021التاريــــخ      /       /                                      
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 (  كفالة الصيانة 4نموذج رقم )  -د  

UARANTEE MAINTENANCE G   

 
 إل  السادة ................................................................

 ...........................يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا .....................

 قد كفل بكفالة مالية ، المقاول ............................................

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

 

 .……………....................المتعلق بمشروا  49/2020 مرق العطاءبخصوص 

...................................................( دينارا  أردني وذلك ضممانا اللتمزام المقماول بتنفيمذ بمبلغ ) ..

جميد التزاماته فيما يخمص أعممال الصميانة واإلصمالحات وإننما نتعهمد بمان نمدفد لكمم بمجمرد ورود أول طلمب 

شرط مد ذكــر األسباب الداعية لهمذا  خطي منكـم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو

بصرف النظر عن أي اعتراض أو مفاوضة من جانب المقاول عل  إجراء المدفد   كوذل العطاءالطلب بموجب 

 موقيما العطماءوتبق  هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين التسليم النهاطي لألشغال بموجب 

 المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء عل  طلب صاحب العمل .المقاول بكمال النواقص واإلصالحات 

 

 توقيد الكفيل / المصرف .................                                     

                                      

 المفوض بالتوقيد   .....................                                    

 

 2021/ التاريــــخ      /                                            
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 خامسا : االلتزام بقواعد السالمة العامة :
ا. يجب عل  عمال المقاول / المتعهد او المستخدمين لديه االلتزام بقواعد و تعليمات السالمة العامة و 

 اربد . المحددة من قبل شركة كهرباء محافظة

ب. يكون المقاول/ المتعهد مسؤوال مسؤولية كاملة و مطلقة عن اي اضرار تصيب العمال ) المستخدمين 

لديه ( نتيجة االعمال موضوا العطاء و التي تنشأ نتيجة اهمال و قلة احتراز من قبلهم او بسبب عدم 

ضرار عل  سبيل المثال ال الحصر تقيدهم بقواعد و تعليمات السالمة العامة او الي سبب اخر و من هذه اال

 ) حاالت الصعق الكهرباطي و حاالت السقوط و االصابات الناتجة عن العمل ( .

 

 

سادسا : المسؤولية عن االضرار التي تلحق بالشركة او الغير او االليات او الحيوانات او الممتلكات العامة 

 و الخاصة : 

لقانونية و المالية ( عن كافة االضرار المادية و المعنوية التي /المتعهد كامل المسولية ) ايتحمل المقاول 

تلحق بالشركة او الغير او ممتلكات الغير او اليات الغير او الحيوانات ) المباشرة و غر المباشرة ( و التي 

تقد نتيجة اعمال المقاول / المتعهد او بسببها بموجب العطاء و من هذه االضرار عل  سبيل المثال ال 

لحصر ) حاالت الصعق الكهرباطي   حاالت النفوق   حاالت السقوط .... (   و يحق للشركة و في حال اقام ا

الغير اي دعوى للمطالبة بالتعويض عن االضرار الالحقة به مهما كانت طبيعتها ادخال المقاول / المتعهد 

 طرفا بهذه الدعوى بصفته المسبب الوحيد لهذه االضرار . 

 

 

 تقاضي و فض النزاعات :سابعا : ال

في حال نشوء اي نزاا او خالف حول تطبيق بنود هذا العطاء او تفسيرها او بسبب االعمال موضوا 

هذا النزاا العطاء او بسبب مخالفة المقاول لبنود العطاء تكون محاكم اربد ) قصر العدل ( هي المختصة ب

ف او النزاا عدم جودة او اكتمال االعمال او غير او الخالف حت  لو انتهت مدة العطاء اذا كان سبب الخال

 ذلك . 
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 الجزء الثاني

 

 و القياسية الفنيةالمواصفــات والشروط 
 

  و القياسية الفنيةالمواصفات والشروط 
 

المتوسمممط جهمممد يشمممتمل العممممل علممم  حفمممر جمممور األعممممدة والمشمممدات وتركيمممب الشمممبكات الهواطيمممة لل

ت السممتكمال العمممل بحيممث تصممبح الشممبكة جمماهزة لكهربتهمما وتعتبممر وملحقاتهمما وعمممل جميممد التجهيممزا

 أعمال التركيبات لمشاريد غير محددة مسبقا  وسيتم تحديدها الحقا .
 

 :مواصفات الحفر وتقديم المواد وإعادة األوضاا -أوال  
 

 حفر جور األعمدة والمشدات -أ
 

د المتوسمط الهواطيمة ضممن منطقمة ويشمل العممل قيمام المقماول بأعممال الحفريمات إلنشماء خطموط الجهم

االمتياز ومهما كانت طبيعة األرض ومهما كان باطنها مد إزالة ناتج الحفر وأية زواطد أو أنقاض تنتج 

ر عن الحفر فور االنتهاء من عملية الحفر وإعادة األوضماا إلم  مما كانمت عليمه قبمل الحفمر ويكمون حفم

 الجور باألبعاد المبينة أدناه:
 

 سم . 089×09×09عمق×طول ×مود ضغط متوسط عر  . حفر جورة ع1
 

 سم . 059×09×09عمق×طول ×. حفر جورة عمود ضغط متوسط عر  2
 

 سم./دبل سيركت 089×029×90عمق×طول ×. حفر جورة عمود ضغط متوسط عر  3
 

 سم. 038×088×08عمق×طول ×حفر جورة عمود ضغط متوسط عر   .4

 /دبل سيركتسم. 038×008×98عمق×طول ×حفر جورة عمود ضغط متوسط  عر   .5

 سم . 210× 09×89عمق× طول×. حفر جورة مشد  ستي ضغط متوسط( عر  6
 

 ملم( . 09سم  قطر 239. نقر ستي ضغط متوسط بالصخر عمق 7
 

 سم. 099×89×89عمق × طول×. حفر عمود دعمه عر 8

 

   علم  أبقماء حفاظما   اعالهباألبعاد المبينة  قيدأعمال الحفريات التعند مالحظة : يراع

 األرض حول األعمدة صلبة وعل  طبيعتها.
 المـــواد:تقديم  -ب

سممنتية حمول اإلصمبه ال لاعممقياممه بأبتقديم المدبش والرممل المخلموط ممن اجمل  قاولقيام المالعمل ويشمل 

أن يكمون المدبش ممن الحجمر القاسمي  ويشمترطالمراد تركيبها في الجور التي تم حفرهما والمشدات األعمدة 
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الرمل المخلوط من النوا القاسي الخالي ويكون ( كغم 15من الصوان والحثان وال يتجاوز وزنه ) والخالي

 .أية مواد عضوية  وواألمالح أ من التراب 
 

 ة: ـالصبة اإلسمنتي -ج
 

ويشمل العمل قيام المقماول بالصمب حمول األعممدة والمشمدات باسمتخدام الرممل المخلموط الخمالي ممن التمراب 

( كغمم ويكمون 15واد العضوية ومن الحجر القاسي والخالي من الصوان وال يزيد وزنه عمن )واألمالح والم

المسملحة  ةاالسمنت من النوا المقاوم لألمالح وحسب المواصفات األردنية المسمتخدمة بالصمبات الخرسماني

 وتكون الصبة كمايلي: 

 

 لألعمدة الحديدية: -1

( شمواالت اسممنت وبنسمبة دبمش ال تزيمد 4اجة إل  )رمل مخلوط بح 3م1كل  أي 0:1صبة أسمنتية بنسبة 

 من حجم الجورة المبينة أبعادها بمواصفات الحفر لألعمدة فقرة )أ(أوال . %46عن 
 

 لألعمدة اإلسمنتية:

( شمواالت اسممنت وبنسمبة دبمش ال يزيمد 3رمل مخلوط بحاجة إل  ) 3م1كل  أي 0:1صبة أسمنتية بنسبة 

 أبعادها بمواصفات الحفر لألعمدة األسمنتية فقرة )أ( أوال .من حجم الجورة المبينة  %56عن 

 

 األوضاا.إعادة  -5
 

ويشمل العمل قيام المتعهد بإعادة الوضد لموقد الحفر مهما كان نوا الحفر سواء لتركيب األعمدة أو لجور 

يه وحسمب طبيعمة االسممنت الصمبةالمشدات إل  ما كان عليه قبل إجراء عملية الحفمر بالتزفيمت أو التبلميط أو 

مبالغ مالية إلعادة األوضاا وعل  المقاول أن يأخذ ذلك بعين االعتبار عنمد  أيوال يتقاض  المتعهد المنطقة 

و يكممون المقمماول/ المتعهممد مسممؤوال عممن اي ضممرر يلحممق بممالغير نتيجممة عممدم قيامممه بإعممادة وضممد أسممعاره 

  . االوضاا ال  ما كانت عليه قبل الحفر

 

 . ومسار شبكة الجهد المتوسطت تسليم مواقد الحفريات : إجراءا ثانيــا
 

بتحديمد الجمور لألعممدة المشمدات ممن خمالل مسماح المهنمدس المشمرف صماحب االختصماص يقوم  -1

الشممركة وعلمم  المتعهممد تزويممد فرقممة المسمماحة بمنممدوب لديممه الخبممرة الكافيممة لمرافقممة مسمماح الشممركة 

 العمل.في موقد  المنوي تنفيذها ة الجهد المتوسطومسار شبكالستالم مواقد األعمدة والمشدات 

 

م المواقممد التممي تممم تحديممدها بتسمملي المشممرف صمماحب االختصمماص أو مممن ينوبممه يقمموم المهنممدس  -2 

إل  المتعهد أو من ينوب عنمه بموجمب أممر عممل يحمدد فيمه اسمم موقمد العممل وعنوانمه وعمدد  مسبقا

يخ أممر المباشمرة بالعممل والممدة الالزممة إلكممال جور األعمدة ومقاساتها وعمدد جمور المشمدات وتمار

 العمل والتي يتم تحديدها وتاريخ االنتهاء من أمر العمل .

 

والمتعهمد أو صماحب االختصماص ممن المهنمدس المشمرف  المباشمرة بالعممليتم اعتمماد أممر عممل  -3

 -عمل بما يلي :المندوبه ومساح الشركة ويعرف أمر 
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والتمي يطلمب ممن المتعهمد  األعممالمجموعة  لتركيب شبكات الجهد المتوسط بأنهيعرف أمر العمل الواحد  -أ

 واحدة.إنجازها دفعة 
 

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

يشمل أمر العمل عل  مجموعة األعمال التي يطلب ممن المتعهمد تنفيمذها سمواء كانمت فمي موقمد واحمد أو -ج

 الشركة.دة مواقد ضمن مناطق امتياز ع
 

 العمل.المطلوب إنجازه بموجب أمر العمل يحدد -د
 

 كالتالي:يتم احتساب المدة الالزمة إلنهاء أمر العمل  -هـ

 

 طول خط الجهد المتوسط المسلم بموجب أمر العمل                         

 بالكيلو متر الطولي                    

 --------------------------فيذ أمر العمل =                عدد أيام تن

 ( كم كحد أدن  مطلوب انجازه شهريا  16)                                                  
 

واحمد دفعمة  معاملة أو مشرواإعطاء أوامر عمل ألكثر من صاحب االختصاص يحق للمهندس المشرف  -و

 واحدة.

 

د بالمباشرة بأعمال الحفر المطلوبة منه بعد تسلمه أمر المباشرة بالعمل وعليه تامين يقوم المتعه -4

 المتوسممطالجهممد لممه عنممد قيامممه بأعمممال حفممر جممور أعمممدة  والمروريممةجميممد وسمماطل السممالمة العامممة 

وعلم  ومشداتها وذلك لمند إلحاق أية أضرار سواء باإلنسان أو الحيوان أو ا ليات خالل مدة الحفمر 

لمقاول العمل عل  حفر جور تجريبية عل  مسار الخط قبل أجمراء عمليمة الحفمر تالفيما  إلحمداث أيمة ا

أضممرار بالتمديممدات للغيممر داخممل بطممن األرض وفممي حالممة مواجهممة أيممة عواطممق عليممه أبممال  المهنممدس 

اي و يكون المقاول مسمؤوال عمن  المشرف عنها فورا  لتم حلها أو تعديل المسار أو أية حلول أخرى

 .ضرر يلحق بالغير نتيجة ذلك و مهما كانت طبيعة الضرر
 

ليتسن  بإعالم المهندس المشرف خطيا بعد االنتهاء من عملية حفر الجور وتامين موادها يقوم المقاول  -5

 للمهندس إرسال مندوب عنه الستالم الحفريات والمواد وإعطاء أمر بالمباشرة بالعمل.

الحذر أثناء القيمام بمالحفر فمي بماطن األرض وفمي جميمد مواقمد الحفمر عل  المتعهد توخي الدقة و -0

من إتالف مواسير المياه والمجماري وكوابمل الكهربماء واالتصماالت وأيمة خمدمات مدفونمة داخمل  فاخو

األرض وعليه التوقف عن العمل فورا  في حالمة مصمادفة أيمة خمدمات مدفونمة داخمل األرض وإبمال  

حالممة إلحمماق أي ضممرر بهممذه الخممدمات يتحمممل المقمماول كافممة تكمماليف المهنممدس المشممرف بممذلك وفممي 

 األضرار .

 

تتحمل الشركة كلفة أي حفريمات لألعممدة والمشمدات أو كلفمة تمامين الممواد وإعمادة األوضماا فمي  -7

الحمماالت التممي تقمموم الشممركة بإلغمماء الحفممر ألي سممبب مممن األسممباب وعلمم  المتعهممد القيممام بطممم الجممور 

التي كانت عليها قبل الحفر وحسب المواصفات المبينة وثمم المحاسمبة حسمب جمدول  وإعادة األوضاا

 األسعار .
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يلتزم المقاول بالترتيبمات الالزممة ألعممال الصمب علم  األعممدة وحسمب مما يمتم االتفماق عليمه ممد  -8

المهنمدس المشمرف ليممتم إرسمال منمدوب لإلشممراف علم  أعممال الصممب حمول األعممدة وفممي حالمة قيممام 

ول بأعمال الصب دون وجود مندوب يتحمل كافة المسؤولية التي قد تترتب عل  أعادة خلد همذه المقا

 .أو من ينوبه األعمدة والصبات وإعادة صبها لعدم وجود المهندس المشرف

 

الرسممومات الممواردة بالعطمماء غيممر ملزمممة للشممركة وهممي رسمموم توضمميحية ويممتم اعتممماد األعمممدة  -9

جهممد متوسمممط حسمممب التصممميم الصمممادر عمممن الشممركة وال يحمممق للمقممماول وتنفيممذ الشمممبكات الهواطيمممة 

 االعتراض أو التعديل.

 
أذا تبين للمهندس المشرف أن المقاول قد قام بتعديل مواقد األعمدة والمشمدات أو مسمار شمبكة الجهمد  -16

همة التمي المتوسط والتي تم تسليمها له مسمبقا  ألي سمبب ممن األسمباب دون اخمذ الموافقمة الخطيمة ممن الج

قامت بتسليم مواقد األعمدة والمشدات ومسار الشبكة فيتحمل المقماول كلفمة الحفريمات وكلفمة خلمد األعممدة 

والمشدات وكلفمة جميمد الممواد الجديمدة الممراد تركيبهما باعتبمار أن الممواد التمي تمم تنفيمذها بصمورة خاططمة 

رر الذي لحق بالشركة وال يجوز في هذه أصبحت غير صالحة باإلضافة إل  تحميل المقاول بدل العطل والض

 الحالة تمديد المدة الالزمة لتنفيذ الشبكة.

 

المتوسمط الهواطيمة لمدى  شمبكات الجهمد نشاءإالمستخدمة في  دمختصر للمواوصف  :ثالثا

 الشركة  
 

 -األعمدة وأنواعها: 1-1
 

 -طق امتياز الشركة  :فيما يلي جدول توضيحي ألنواا وأطوال األعمدة المستخدمة في كامل منا       

 

 

 البند

 

 البيان

 

 مستعملةاألطوال ال

 

 

1 

 

 

 10,11,13,14,15,17,19,20 أعمدة الخشبية

2 

 
 15-14-13-12-11-10 اعمدة أسمنتية

3 

 

 

 أعمدة حديد مدور
10-11-12-13-14-15-17 
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4 

 أعمدة حديد مشبك
10-11-12-13-14-15-17 

 

 

 

 ( توضيحي ألبعاد عمو1والشكل رقم ) عل  سبيل المثال. يأسمنتد 
 

 

 -توابد العمود ) إشارات خطر + مانعات تسلق(: 1-2
 

 

تركب إشارة الخطر عل  كل عمود وعل  ارتفاا ثالثة أمتار ممن سمطح األرض ،ويمتم تركيمب مانعمة تسملق   

 16مباشرة  أسفل إشارة الخط ومانعة التسلق لألعمدة اإلسمنتية و الحديديمة عبمارة عمن سملك شماطك بطمول 

 06)         اتـسمم  وارتفماا اللفم 16واللفة عن ة ـ  العمود بحيث ال تزيد المسافة بين اللفـمتر يتم لفه عل

( سممم ، وبالنسممبة لألعمممدة الخشممبية فيممتم يثبممت  76-

 طرفي السلك الشاطك بواسطة مسامير .

 

 

 

 

 _األسالك: 1-3
 

مقاطد أسمالك للخطموط الهواطيمة  ةيتم استخدام عد   

  -:حسب الجدول أدناهكهرباء اربد و في شركة
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 عوازل شبكات الجهد المتوسط 1-4
 

لشبكات الجهد المتوسط إما أن تكون عموازل ثابتمة أو عموازل للشمد عوازل من النواا أ ةيتم استخدام عد     

 أو التعليق ومصنعه أما من مادة البورسالن أو مادة المطاط.

 

 يتم اختيار أماكن استخدامها حسب التصميم الذي يتم من قبل المهندس المصمم.

 

 ( يبين رسما2والشكل رقم ) .لعازل مطاطي ثابت 

 

 لعازل مطاطي للشد. ( يبين رسما3قم )والشكل ر  

 

 العراضيات  1-5
 

 -أنواا عراضيات عند تنفيذ خطوط الشركة ، وفيما يلي تصنيف لها : ةيتم استخدام عد   

 

 -عراضيات شد، وأنواعها : (أ
 

Intersection, delta intersection, H_pole intersection,                      

  

VAS (vertical angle intersection), 2-intersection, 2-dalta intersection. 
   

 ( توضيحية ألنواا هذه العراضيات 16+9+8+7+0+5+4أرقام ) الرسوماتو 

 

 عراضيات تعليق ، وأنواعها (ب
 

 نوا السلك البيان البند
 

 مساحة مقطد السلك االسمية

 2مم

 (IBISايبس) 1
ACSR 200 

 (Ashأش ) 2
AAAC 150 

 (OAKأوك ) 3
AAAC 100 

) بوبلر 4

POPLAR) 
AAAC 240 
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IVI type , IV delta type , 3F type , STT type.  F type , ST type , 
 

 

 توضيحية ألنواا هذه العراضيات  (10+15+14+13+12+11واإلشكال أرقام )     

 

 

 .  قد يحصل تغيير بسيط عل  هذه العرضيات من وقت ألخر أو استحداث شكل جديد 
 

 ** تركب جميد العراضيات باستخدام براغي بحيث تكون الصواميل من الخارج أو إل  األسفل 

 .موقعها   حسب
 

 *** يجب عدم أفساد سطد العراضية المجلفن عند العمل.

 

 

 المشدات: 0 -1
  
 

سممتخدم فممي بعممض المواقممد حسممب طلممب المهنممدس المصمممم وهنمماك  تتعتبممر دعامممات لعمممود الجهممد لمتوسممط و

  -نوعان في شركة كهرباء اربد وهما :
 

 كيلو نيوتن مصند من الفوالذ .  136مشد ثقيل ذو قوة تحمل   -   
 

 كيلو نيوتن مصند من الفوالذ . 05مشد خفيف ذو قوة تحمل  -   
 

يتم تثبيت المشدات عل  العمود باستخدام مربط حبمل فموالذ يمتالءم وقطمر السملك المسمتعمل و كمولرات تثبمت 

 عل  جسم العمود .

بحيممث  ،باسمتخدام قضمميب المشمد  و برغمي  إسممتي  وحلقمة هالليمة وبممالط إسممنتية ألرضابمأمما تثبمت المشممد 

ك.ن )حسممب نمموا  136ر بقمموة تحمممل متمم3ك.ن أو  05متممر وبقمموة تحمممل  2,5يكممون قضمميب المشممد بطممول 

بالنسمبة ، سمم 36المشد( وعند غرز قضيب المشمد يجمب أن ال يقمل ارتفماا التسمنين عمن سمطح األرض عمن 

ك.ن للمشمد الخفيمف يسمتخدم بالطمة  05للبالطة اإلسمنتية للمشد فيلزم أن تكمون مسملحة تتحممل قموة ضمغط 

 عدد واحد أما المشد الثقيل يستخدم بالطة عدد اثنان.

 تندور هواطي  1-7
 

يعتبر بديل الستخدام المشد في حال عدم القدرة علم  تنفيمذ المشمد. ويمتم اسمتخدام أعممدة الجهمد المتوسمط     

حسب طلب المهنمدس المصممم كتنمدور همواطي أضمافه لمشمد ثقيمل و سملك إسمتي ثقيمل و تنمدور همواطي ثقيمل 

 .ك 136
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 دعمه لعمود جهد متوسط 1-8
 

 القدرة عل  تنفيذ المشد،وهي عمود حديمد ممدور أو خشمبي بطمول مدام المشد وفي حال عدتعتبر بديل الستخ

 يحدد من المهندس المصمم.

 -العمل:تعليمات  رابعا :
 

 عل  المقاول اإللتزام بتعليمات العمل الفنية و المواصفات القياسية الصادرة و المعتمدة من الشركة.
 

 -تركيب العراضيات و األعمدة : 1- 2

 

عل  المقاول تفقد األعمدة المستلمة في مستودعاتها وعليه قبول الصمالح منهما فقمط وتوقيمد علم  سمند أو  -

محضر استالم مواد ، وسيتم  جرد األعمدة في الموقد من قبل المهندس المشرف وفي حمال وجمد أي أعممدة  

 في الموقد فيها عيوب تمند تركيبها ،يحق للمهندس المشرف  رفضها . 

  

 المقاول مراعاة شروط التحميل و التنزيل الفنية التي تضمن سالمة األعمدة.  ل ع - 

 

حيمث   عراضمية عل  المقاول تثبيت العراضيات عل  األعمدة قبل غرزها وباستخدام البراغي الخاصة بكل - 

ة أدوات يتم تثبيت هذه البراغي في الثقوب المخصصة لها بواسطة اليد وبدون الضرب عل  هذه البراغي بأي

 تفسد الجلفنة أو تشوه البراغي ،وعل  أن تكون الصواميل من الخارج أو عل  األسفل حسب موقعها .

 

أفساد أو  خدش سطح  المجلفمن للعراضميات أو البراغمي وأن أي ضمرر يلحمق بهما  ميجب عل  المقاول عد -

 يجب أصالحه أو استبدال القطد التي ال يمكن أصالحها وعل  حساب المقاول.

 

يراعمم  عنممد رفممد وتركيممب األعمممدة فممي الحفممر المخصصممة لهمما التأكممد مممن أن محورهمما العمممودي أو طممرف   -

حرفهمما الجممانبي لألعمممدة المضمملعة عممامودي مممد األرض ، وعممدم السممماح بميالنممه باسممتخدام الطممرق الفنيممة 

 المناسبة.

 

 يتم استخدام أدوات الرفد و الونشات المناسبة عند غرز األعمدة .

 

د الصب عل  األعمدة يجب التأكد من كميات الرمال و الحجمارة واالسممنت وممدى مطابقتهما للمواصمفات عن -

 الفنية والتأكد من دك التراب حول األعمدة دكا جيدا.
 

 يتم تثبيت لوحة الخطر ومانعة التسلق عل  كل عمود وذلك عند االنتهاء من مد السلك وقبل كهربة الخط. -
 

 بالعمود في حال وجدت قبل تركيب وشد السلك. يجب تثبيت المشدات -
 

 .وكما سيذكر الحقا في بند التاريضيتم تأريض كل عمود جهد متوسط  -
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 -تركيب وشد األسالك : 2-2
يجب عل  المقاول أن يحسن استعمال أطوال األسالك عل  الدرمات لتالءم أطوال مقاطد الخط بحيث تكمون  -

إلهممال اعليمه أن يثبمت ذلمك للمهنمدس المشمرف، وأي فضمالت زاطمدة نتيجمة فضالت األسالك أقمل مما يمكمن و

 يتحمل ثمنها .كذلك عليه أن يستعمل أقل عدد ممكن من وصالت الشد الوسطية عل  الخط .

عل  المقاول أخذ موافقة المهندس المشرف قبل عمل وصمالت الشمد الوسمطية .ويحمق للمهنمدس المشمرف  -

 رفضها مد بيان السبب لذلك.
 

فممي المواقممد التممي قممد تممؤثر علمم  السمملك أو تخدشممه مثممل المنمماطق علمم  األرض يمنممد منعمما باتمما سممحب السمملك 

الصخرية أو التي تكثر فيها الحجارة أو أي منطقة أخرى يرى المهندس المشرف أن السلك قد يتضمرر منهما 

ويمتم  سملكتضرر ال اتج عنهتبد في سحب السلك يناليب ت. كما وأن أي أسوعليه أتباا الطرق الفنية السليمة

رفضها من قبل المهندس المشرف  ،فأن المقاول يتحمل كاممل أثممان األسمالك المرفوضمة و عليمه لفهما علم  

درمممات وأعادتهمما للمسممتودعات الشممركة كمممواد غيممر صممالح ولممن يممدفد لممه أي مبممالغ عممن أجممرة سممحب هممذه 

 األسالك.

ابط واسمتعمال األدوات والمعمدات الصمحيحة والتمي يجمب يلتزم المقاول بتركيب األسالك و الوصمالت والممر -

أن تتوفر لدى المقاول وبحيث ال تجهد األسالك أو تسبب ما يشبه الخدش بها أو تؤذي الجدالت الخارجية أو 

 الداخلية .

عل  المقاول شد األسالك حسمب قموة الشمد المعتممدة بجمدول األعممدة الخماص بكمل مشمروا واعتممادا علم    -

 دول التي يتم تزويده بها من قبل المهندس المشرف .جداول اله

عل  المقاول حال االنتهاء من تركيمب السملك وشمده أعمالم المهنمدس المشمرف ليمتم التمدقيق علم  قموة شمد  -

 وسطية لألسالك في حال استخدامها السلك حسب ما هو مطلوب مد تقديم سجل بعدد وأماكن وصالت الشد ال

 

 التاريض 2-3
ول قياس مقاومة األرضي لكل عمود من خالل جهماز المقاوممة األرضمية والعممل علم  اعل  المقيتوجب  -أ  

 . القيمة التي يحددها المهندس المشرفعند كل عمود  يض العمود بحيث ال تزيد مقاومة األرضيرأت

د ممد بواسطة ربط السملك النحاسمي الموجمود ضممن العممو اإلسمنتيةالحديدية و األعمدةض كل من يويتم تأر

 -التالية :باستخدام المواد  مم ( الموصول باألرض، 14م و قطره 1.2)ذو طول  قضيب التأريض

 2مم35أ( سلك نحاسي معرة  

 2مم35ب( سلك نحاسي معزول 
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 2مم35ت( رأس خط نحاسي 

 2مم 56 \0ث( مربط نحاس 

 

و سملك نحاسمي معمزول (ممم أ46*46ضها بواسطة شراطح تمأريض مجلفنمة )يالخشبية فيتم تار األعمدة وأما

بحيث يثبت من أعل  جسم العمود بواسطة براغمي مجلفنمة حتم  أسمفل جسمم العممود ، ثمم ربطمه ممد قضميب 

أذا تتطلمب األممر تعزيمز التمأريض لتنزيمل المقاوممة األرضمية يمتم أعماله  التأريض باستخدام المواد الممذكورة 

قضمميب تممأريض ثماني بحيممث ال تقممل  سممم ( ووضمد 86سممم * 46ذلمك عممن طريممق حفمر خنممدق ضمممن األبعماد )

 متر في أي اتجاه ، مد ربط هذه القضبان بواسطة أسالك نحاسية . 0المسافة بين قضيب تأريض وأخر عن 

 وأدوات التأريض تزود من قبل الشركة وحسب الموصفات المعتمدة لديها .

 

  األعمممدة ممما عممدا جسممم معممدني مركممب علمم أييجممب علمم  المقمماول تممأريض جميممد أنممواا العراضمميات أو  -ب

 أشارات الخطر ومانعات التسلق وحسب التعليمات من المهندس المشرف.

 

 :تعليمممات العمممل مختصممرة وغيممر شمماملة للعمممل كممامال  ويحممق للمهنممدس  -مالحظممة هامممة

ات يدار تعليمممات بممين الحممين وا خممر وفقمما  لشممروط العطمماء وحسممب مقتضممصممالمشممرف إ

بهمما دون الحممق لممه بمماالعتراض سممواء كانممت هممذه وظممروف العمممل وعلمم  المقمماول االلتممزام 

 التعليمات فنية أو إدارية أو تتعلق بالسالمة العامة.
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 الجزء الثالث 
 

 الفواتير والمحاسبه عليها.  -أوال :
 

 الجداول -ثانيا:

 

 جدول المخالفات . -أ
 

 جدول الجهاز الفني وخبراته السابقة.  -ب
 

 والعدد. جدول ا ليات والمعدات  -ج
 

 جداول الكميات واألسعار  -: ثالثا

 

 الرسومات -: ارابع
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 أوال /الفواتير والمحاسبة عليها 
 

المبينة في جدول األسعار والموافق عليهما ممن قبمل المتعهمد فمي كتماب  االفرادية يلتزم المتعهد باألسعار -1

 . اإلحالة

 

تممتم المحاسممبة بعممد انتهمماء العمممل بالمشممروا وكهربتممه وال يحاسممب المتعهممد علمم  أي مشممروا جزطيمما   -2

باإلضمافة إلم   من قبل المهندس المشرف أو من ينوب عنمه وصدور شهادة االستالم النهاطي ولكل مشروا

وإعمادة جميمد المرتجعمات ممن  تدفد المطالبة مره واحدة وذلك بعمد إعمادة األوضماا اعتماد التدقيق الفني و

سلطات المحلية والدواطر الرسمية والتي تمم الحفمر بممتلكاتهما ان طلمب ذلمك ممن المواد للمشروا وتوقيد ال

 المهندس المشرف .
 

  العطماء وعلميعتمد تصمميم الفمواتير ومحتوياتهما وأيمة نمماذج أخمرى ممن قبمل إدارة الشمركة بعمد إحالمة  -3

 المقاول االلتزام بها .

 

إنجمماز أمممر العمممل أو ) أوامممر العمممل ( وصممدور  لفممواتير المقدمممة منممه بعممدعلمم  ايممتم محاسممبة المتعهممد  -4

 .شهادات االستالم من قبل الجهات المختصة بالشركة ) الجهة التي أصدرت أمر العمل والتدقيق الفني (

 

ويرفق بهما شمهادات االسمتالم ألممر  الفواتير عل  ثالثة نسخ من قبل المقاول مرة كل نهاية أسبوا تنظم -5

ومممدير الممداطرة عممن األعمممال المنجممزة مصممدقة مممن قبممل المهنممدس المخممتص  هممذه الفممواتير وتكممون العمممل

 أو من ينيبه. وموافقة المدير العاموالمساعد المعني 

  

المطالبممات كحجمموزات وتبقمم  هممذه النسممبة لحممين نهايممة العمممل بالعطمماء ( مممن قيمممة  %16) مبلممغ يحسممم -0

( مممن تعليمممات الممدخول 12ورد بالبنممد رقممم ) لتممأمين تنفيممذ المقمماول اللتزاماتممه تجمماه الشممركة وخصوصمما  ممما

 بالعطاء والمتعلق بتمديد مدة العطاء.
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 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة
 ((49/2020عطاء رقم 

 جدول مخالفـــــاتأ /
 

رقم البنـد 

 المخالـف
 المخـــــــــالفـــــــه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ……..……توقيد المناقص  
 

 ………….الخاتم الرسمي

 2021 /التاريخ   /                   
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 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة
 (49/2020)عطاء رقم 
 

 كشف بأعداد العاملين لدى المتعهد والخبرات السابقة/ ب
 

 الجدول ملزمة للمتعهد طيلة فترة المشروا . عل  المتعهد استكمال تعبطة هذا الجدول للعاملين مد خبراتهم السابقة وتكون محتويات

 

 مالحظات العدد الوصف الرقم
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 أعداد العاملين

 مهندس

 مساح

 مراقب

 فني

 محاسب

 إداري

 ساطق

 عمال

 مهن أخرى

 

  

 

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

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

 

  المتعهد.ترفق شهادة حسن تنفيذ من صاحب آخر مشروا تم إنجازه من قبل 

 

 …………….توقيد المتعهد 

 

 …………..الخاتم الرسمي 

 

 2021التاريخ   /    /
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 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة
 (49/2626)عطاء رقم 

 

 معدات والعدد التي يملكها المتعهدكشف بآليات والج / 
 

علم  المتعهمد اسممتكمال تعبطمة هممذا الجمدول وبيممان جميمد ا ليممات والمعمدات والعممدد التمي يملكهمما 

علم  جميمد ا ليمات والمعمدات  فمي الكشمفصور عن تمرخيص ا ليمات وللشمركة الحمق  وإرفاق

 طيلة فترة المشروا والعدد والترخيص األصلي وتكون محتويات هذا الجدول ملزمة للمتعهد 
 

 مالحظــــات العــــدد الوصـــــــف الرقم
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 سيارات بكب 

 أسالك سحب بكرات 

 ( compressorsكمبريسات ) 

 جكات رفد الدرمات

 السلكماكينات سحب 

 الونشات

 سيارات نقل األعمدة ) تريال( 

أية مستلزمات أخرى يتطلبها 

 العمل في المشروا .

 

 

  

 

 ………….توقيد المتعهد 

 ………..الخاتم الرسمي 

 2021/      التاريخ     /
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 جــداول األسعـــار
 

 

يطلممب مممن المقمماول تقممديم أسممعاره علمم  أسمماس تنفيممذ شممبكات الجهممد المتوسممط الهواطيممة ضمممن منطقممة  -1

 امتياز الشركة والتي تشمل: 
 

 تابعة أداريا لمحافظة اربد.منطقة اربد وتشمل جميد المناطق داخل وخارج التنظيم وال -أ
 

لمحافظممة  ل وخممارج التنظمميم والتابعممة أداريممامنطقممة عجلممون وجممرش وتشمممل جميممد المنمماطق داخمم -ب

 عجلون وجرش وجزء من محافظة البلقاء.
 

 لمحافظة المفرق. ل وخارج التنظيم والتابعة أداريامنطقة المفرق وتشمل جميد المناطق داخ  -ت

 

من اجل المقارنة بمين المقماولين عنمد دراسمة العمروض  سعار هي كميات تقديريةالكميات الواردة بجداول األ -2

كقيمة إجمالية من قبل إدارة الشركة وتتم اإلحالمة علم  أسماس األسمعار  ةالمقدمة ويتم تحديد قيمة العطاء الفعلي

أسماس   ة العطماء علماالفرادية دون النظر إل  الكميات الواردة بالجداول ويمتم التعاممل ممد المقماول المحمال عليم

 يتم تحديد سقفه من قبل الشركة. يقيمة السعر اإلجمالي للعطاء الذ

 

يجوز له بأي حال من  وال العطاءاألسعار حسب ما هو مقدم بوثاطق  يقوم بتعبطة عل  العارض أن-3

يعتبر األحوال تغيير أي حرف أو كلمة أو رقم أو تصميم لهذا الجدول وإذا خالف العارض ما ورد أعاله 

 .مرفوضاعرضه 

 

لجميممد أنممواا العامممة والخاصممة والمواصممفات الفنيممة  هالعطمماء وشممروطعلمم  العممارض أن يممدرس بنممود -4 

 األسعار.بصورة دقيقة قبل القيام بتعبطة جدول اإلعمال 

 

المقاول تعبطة هذه المخالفمات فمي جمدول المخالفمات المعمد   العطاء علفي حال وجود أية مخالفات لبنود -5 

 هذه الغاية .ل

 

علم  العمارض أن يمذكر ذلمك  بالعطماء يجممالحظة لها انعكاس ممالي علم   والعطاء أمخالفه لشروط  أي-0 

، وذلمك بموجمب جمدول خماص يمتم إعمداده ممن قبمل  زيمادة أو نقصمان بصراحة ويبين مدى االنعكاس المالي 

 العارض .

 

 ألعمال والشروط والتعليمات الواردة بالعطاء.تعتبر األسعار المقدمة من قبل المقاول شاملة لجميد ا -7
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 جدول الكميات واألسعار

 ضمن منطقة امتياز الشركة أعمال شبكات الجهد المتوسط   

 الهواطية 33 ك.ف 
 

 الرقم

 

 الوصف

 

 الوحدة

 

 الكمية

 سعر الوحدة

 بالدينار

السعر 

 اإلجمالي
 

فماز  3ة داطمرة واحمدك.ف  33تركيب شبكات هواطية جهمد متوسمط  1

كاملممة ضمممن منطقممة امتيمماز الشممركة بأعمممدة أسمممنتية أو حديديممة 

يتممراوح عممددها ة أو خشممبية أو بأعمممدة مختلطممة ضمملعداطريممة أو م

ومهما كان أطوالها أو ( عامود بالكيلو متر الطولي 22-16مابين )

 166مقاساتها ومهما كان مقاس ومساحة مقطد السلك المسمتخدم 

ايممبس ومهممما كممان عممدد  2مممم 266وأش ا 2مممم 156اوك أو  2مممم

المشممدات األرضممية والطيممارة ) أعمممدة التنممدور( ومهممما كممان عممدد 

 الدعمات ويشمل العمل مايلي: 
 

اسممممتالم المممممواد الالزمممممة للتركيممممب مممممن مسممممتودعات الشممممركة -ا

وتحميلها ونقلها وتنزيلها وتوزيعها وحراستها والمحافظة عليهما 

 في جميد مواقد العمل المختلفة.
 

حفممر الجممور لألعمممدة والمشممدات وأعمممدة التنممدور والممدعمات -ب

حسمممب المواصمممفات واألبعممماد المبينمممة بالعطممماء وتركيمممب األعممممدة 

والمشمممدات والتنمممدورات والمممدعمات وتوابعهممما وصمممبها بالصمممبة 

األسمنتية حسب المواصفات والشروط الواردة بالعطاء ممد إزالمة 

 العمل . أي مخلفات لألنقاض والصبات األسمنتية من موقد
 

ولوحمات الخطمر ومانعمات التسملق  لتركيب العراضيات والعمواز -ج

ومممواد التمماريض والقيممام بجمممد إجممراءات التمماريض وكممل مممايلزم 

 للعمل.
 

مد األسالك وعمل التبطن الالزم وتركيب الجنابر والمرابط وأيمة  -د

 متطلبات بحيث تكون الشبكة جاهزة لكهربتها.

ات أو العرضمميات بمماختالف أنواعهمما تركيممب األعمممدة والمشممد -هممـ 

وأجمراء أي تعممديالت لقمص السمملك وغيرهما مممن المتطلبمات الالزمممة 

للعمل عل  الخطوط القاطمة من اجل كهربة الخطموط الجديديمة التمي 

 تم تركيبها.
 

تركيمب عراضممية الممدفد أو خطمماف التعليممق والشممد لشممبكة الجهممد  -و

ر شممبكة  الجهممد مممد مسمما ةالمممنخفض المعممراة وللكوابممل المتعارضمم

عمممدة الجهممد المتوسممط أالكابممل علمم   المتوسممط  وتجنمميط الشممبكة أو

 المراد تركيبها. 

تركيمب الممدعمات أو المشممدات أو التنمدور الهممواطي علمم  الخطمموط -ز

القاطمممة التممي يلممزم تركيبهمما لغايممات انشمماء خطمموط جديممدة  ويشمممل 

لم  استالم ونقل وتركيمب الممواد الالزممة ممن مسمتودعات الشمركة ا

 موقد العمل 

 

 كم طولي

 

 

 

 

 

 

26 
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تركيب اعمدة محطات التحويل او اعمدة المفاتيح او ايمة اعممدة -حـ

 لتركيب معدات الشبكة ضمن مسار الخط الجديد  
 

 
 

2 
 

( ولكن تركيب شمبكات هواطيمة جهمد متوسمط 1كما ورد بالبند رقم )

( 24 -15بأعممممدة مزدوجمممة مممما بمممين ) داطمممرتينفممماز  3ك.ف  33

مود مزدوج بالكيلو متر الطولي ومهما كان عدد المشدات ونموا عا

 .السك

 

 كم طولي

7   

 

3 

 

( ولكن تركيب األعمدة والمشدات والمدعمات 1كما ورد بالبند رقم )

 . والمشدات الهواطية الطيارة والعراضيات والعوازل فقط
 

 

 كم طولي

1   

 

4 

 

 

مممن المقمماول  حفريممات بممالمتر المكعممب ترابيممة أو صممخرية قممد تطلممب

أو للمحاسبة علم  حفريمات يمتم  بالعطاءخارج نطاق البنود الواردة 

 إلغاءها من قبل الشركة.
 

 

 3م
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 Technical Data 

1. Nominal voltage system: 33 KV 

2. Maximum voltage: 36 KV 

5. creepage distance : 1188 mm 

6. specified cantilever load: 12.5 KN 

 
 
 

                  

   

 

 

 

 

 عازل مطاطي تابث



 51 

   
م )

ل رق
شك

ال
  

3
 

) 

 
Technical data 
1. Nominal voltage system: 33 KV 

2. Maximum voltage: 36 KV   
3. creepage distance : 1188 mm  

4. Tensile strength: 80 KN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ركة كهرباء محافظة اربدش

 ( نوع مطاطي + وحدات الشد Tinsionعازل شد )
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1
5
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m
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2 intersection  

 (1رسم  
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Delta-2 intersection   5رسم) 



 54 

 
 

H POLE INTERSECTION   6رسم) 
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INTERSECTION DELTA   7رسم) 
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INTERSECTION   8رسم) 
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VAS 909رسم   اصغر من) 
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VAS 90  41  رسمأكبر من) 
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IV DELTA   44رسم) 
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IVI   42رسم) 
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ST   41رسم) 
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STT   41رسم) 
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