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  تركيب شبكات توزيع 

الجهد المتوسط والمنخفض االرضية   

 

 نسخة معدلة (69/8102) قموثيقة العطاء ر 
 (96عدد الصفحات )

 
 معلومات العارض:

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

 
 دينار. 651ثمن نسخة العطاء = 
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 المحتـويــــات 

 

 

تعليمات الدخول بالعطاء -: أوال"  

 

الشروط العامة -:" ثانيا  

 

الشروط الخاصة -: ثالثا"  

 

المواصفات والشروط الفنية -: رابعا"  

 

الفواتير والمحاسبة عليها -خامسا" :  

 

والخبرات واآلليات جداول األسعار والمخالفات والعاملين  -سادسا" :

 والمعدات

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 تعليمــات الدخول بالعطاء  أوال ": 
 

يمكن للمقاولين المدعوين بموجب اإلعالن عنن ذن ا العطناء والنرا بين باالشنترا   عني العطناء والن ي  -0
( أن يتقندموا للحصنول علن  والمننخفض االرضنية   الجهند المتوسنطتوزينع تركينب شنبكات  يتضنمن )

 ووعقا للشروط التالية: نسخه من وثائق العطاء مقابل دعع ثمن النسخة المقرر 
 

يجب أن ال تقل درجة تصنيف المقاولين المتقدمين لهذا العطاء عن الفئة الثالثة في االختصاصات كهربااء  -أ
 أو كهروميكانيك.

 
( أربعاة أشاهر ع األ ا مال مان التاارير المقارر 4لمادة  أن يتقدم المقاول بشهادة تصانيف ااارية المفعاول  -ب

 إلغالق العطاء.
 

 :تشمل وثائق العطاء ما يلي -2
 

  اإلعالن.دعوة العطـاء بما فيها 
 نماذج العروض والكفاالت تع يمات الدخول بالعطاء ، الشروط العامة والخاصة  ،. 
  الفنية.المواصفات والشروط 
  ا خرى، الجداول وا اعارجداول الكميات 
 . الراومـــات 

 

 طـريقة تقديم العروض - 3
 

أن يقاوم بيياارة مومال العمال وأن يت عارف ع يا  وأن  العطااءينبغاي ع األ مان يرغاب فاي االشاتراك بهاذ     
ليت  ونفقت  الخاصة ع أل جميال المع وماات الاليماة لا  لتقاديم العارض وأن ياتف هم ؤويحصل بنفا  وع أل ما

ماهيتهاا والراروف المحيطاة بالمشااروـ واـاـائر العاادات المح ياة ورااروف العمال والعماال المط وباة وكاال 
 أو ت ك التي لها تأثير ع أل وضل أاعار  . بالعطاءا مور ا خرى التي لها عالمة 

 
 

 . العطاءنموذج عرض  - 4
 

المرفق في هذا العطاء ويقوم المقاول بتعبئاة النماوذج وجادول  العطاءالعرض ع أل نموذج عرض  يقدم -أ  
مال ضارورة خاتم جميال صافحات  الكميات وا اعار ويوم ل وثائق العطاء فاي ا مااكن المحاددة لاذلك

 .والتوميل ع يها  وثائق العطاء بختم المقاول المتقدم ل عطاء
 

 .يشترط أن يكون تعبئة خانة أاعار الوحدة في جداول الكميات با رمام والحروف بخط واضح  -ب  
 

ل,  ــــاـإجاراء أي تعدياو من مبال المقااول مباشارة العطاءال يجوي إدخال أي تعديل ع أل نموذج عرض  -ج 
مقاول تقديم عارض , أما إذا أراد ال يع رض عرض  ل رفضإذا أخل  بأي من هذ  التع يمات فأن ذلك و

ناا  بااااتطاعت  أن يقاادم ذلااك فااي مااذكرة خاصااة ابااديل أو إضااافة بعااض التحفرااات أو المالحرااات ف
منفصاا ة ترفااق بااالعرض شااريطة أن يتقاادم بااالعرض ا صاا ي كمااا هااو مط ااوب ول جنااة العطاااءات 

 المختصة أن تنرر في عرض  البديل هذا أو ترفض  .
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يجب على المقاول أن يقدم عرضه على النسخ المطلوبة في دعوة العطاء وان يشمل العرض على  - 5
 -التالية:البيانات والمعلومات 

واذا وضل منشاة المقاول فردا" كان أو شرك  وكتاب تفويض ل ماؤول المفوض بالتوميل عنها مباشرة  -أ
متآلفة أن تقدم اتفامية االئتالف بينها بحيث كانت هناك مشاركة بشكل ائتالف فان  يجب ع أل الشركة ال

يكون التآلف بالتكافل والتضامن   مجتمعين ومنفردين ( وان يومل أطراف االئتالف ع أل العرض وان 
 يقدموا الكفالة بأامائهم مجتمعين .

 

خبرة المقاول وكفاءت  مل بيان وصف ل مشاريل التي ابق أن أنجيها والمشاريل الم تيم بها حاليا"  -ب
 وامعية.إنجايها بأرمام  مبينا" ناب

 
 . لدى المقاولتقديم كشف باآلليات والمعدات وا يدي العام ة الموجودة  -ج
 

خبرة المقاول مل ذكر   التنفيذذكر أاماء المقاولين/ المتعهدين الفرعيين الذي ينوي ااتخدامهم في  -د
إنجايها  مبينا" نابوكفاءت  مل بيان وصف ل مشاريل التي ابق أن أنجيها والمشاريل الم تيم بها حاليا" 

 .وامعية.بأرمام 
 

من اعر العطاء ع أل أن يكون البنك المشار  %5يرفق كل عرض بكفالة بنكي  أو شيك مصدق بقيمة  - 
إلي  من البنوك المعتمدة في ا ردن وع أل أن تكون صالحية الكفالة لمدة أربعة شهور ع أل ا مل من تارير 

العطاء ويرفض أي عرض غير مرفق بكفالة أو شيك مصدق حاب الشروط أعال  . تعاد الكفاالت  اغالق
خالل اتون يوما" من مرار اإلحالة وتعاد كفالة المحال ع ي  العطاء بعد ل منامصين الذين لم يحالفهم الحر 

 .   والموافقة ع أل كتاب اإلحالةتقديم كفالة حان التنفيذ 
 

عنوان المقاول الكامل والرامي في ا ردن إما إذا كان مقر المقاول خارج ا ردن فان ع ي  أن يحدد  -ـو
رامي الذي توج  إلي  كافة المرااالت واإلشعارات وكل إشعار أو عنوانا" ل  في ا ردن ليعتبر عنوان  ال

 راالة بعثت ماج ة ع أل هذا العنوان تعتبر كأنها مد ا مت إلي  .
 

المقاول تقديمها أو إرفامها بعرض  إذا ورد لها ذكر في  منط ب تأي مع ومات أو بيانات أخرى -ي
الشروط الخاصة أو المواصفات الخاصة أو هذ  التع ميات ول جنة الحق في أن تهمل أي عرض غير 

 . العطاء ماتوفي لشروط ومتط بات دعوة
 

هادة شهادة تصنيف اارية المفعول تتع ق با عمال المط وب انجايها بالعطاء بحيث تتطابق ش -ح
التصنيف مل إعالن الدعوة لهذا العطاء بحيث تكون اارية المفعول ولمدة أربعة أشهر ع أل ا مل من 

 التارير المقرر إلغالق العطاء.
 

 الخبرات العم ية والمشاريل التي تم تنفيذها في مجال ا عمال التي تتضمنها بنود العطاء. -ط
 
البنود في جداول الكميات على إنها القيمة الكاملة والشاملة  تعتبر األسعار التي يدونها المقاول أمام - 6

 Preliminaries ألشغال ذلك البند بصورة منجزة قابلة للتسليم وإنها تشمل كذلك األعمال التمهيدية

 العطاء.قد يتحملها المقاول وفقا" لهذا  التزامات أخرىوأرباح المقاول وتعويضه عن أي 

 

 توضيح االلتباس. - 7
 

إذا كان هنالك أي التباس أو تناامض فاي وثاائق العطااء أو كانات هنالاك حاجاة لالاتفااار عاـن أي  -أ 

توضاايح لوثااائق العطاااء فع ااأل المقاااول أن يتقاادم بط ااب خطااي إلااأل ماادير عااام الشااركة ماان اجاال 
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ويتم ايام  (7التوضيح وإيالة االلتباس في موعد يابق التارير المحدد لفتح العطاء بما ال يقل عن  
توييل اإلجابات ع أل االاتفاارات ع أل جميل المقاولين المتقدمين ل عطاء وال يجوي أن يتخذ مثال 

 هذا التوضيح مبررا" لط ب تمديد الموعد المحدد لتا يم العروض .
 

يجااب ع ااأل المقاااول أن يعااـد جاادوال" بالمخالفااات الااواردة بعرضاا  اااواء ل مواصاافات أو ل شااروط  -ب 
د المخاالف وناوـ المخالفاة بصاورة واضاحة وبغاض النرار عان إنجااي العاماة مال ذكار رمام البنا

مخططات أو رااومات أو شاروحات واردة مال العارض فاان جميال ماا ورد فاي العارض يعتبار 
 مطابق ل شروط والمواصفات ما عدا ما ذكر صراحة في جدول المخالفات .

 

و المواصاافات الفنيااة أو إذا كااان هنالااك شااك لاادى المقاااول فااي معنااأل أي جاايء ماان التع يمااات أ -ج 
الراومات ع ي  أن يبين حين تقديم عرض  ا اس التي اعتمدها في عرض  وذلك بكتاب مرفاق 

 مل العطاء .
 

 إيداع العروض - 8
 

م ( من هذ  التع يمات في ررف مختوم من الخارج عطااء رما5يقدم العرض متكامال" حابما هو في البند   

اء شااركة كهرباااالرضااية ل والماانخفض المتواااط الجهااد تويياال شاابكات ركيااببتالخااا  (   69/8102  

الادائرة  –لدى أمين ار لجنة العطااءات المركيياة ـ في صندوق العطاءات محافرة اربد واام المقاول ويو
شارـ راتب البطاينة  ع ما بأن أخر موعد لتا يم العاروض الاااعة الثانياة مان بعاد  –مبنأل اإلدارة  -المالية

 .  22/22/2128 ظهر يوم األربعاء الموافق 
 

 العروض.إلزامية  - 9
العطااء ويجااوي  غااالقا( يومااا ابتاداء" ماان تاارير 081 لمادة م يمااا" ماان العاارض  يعتبار العاارض المقادم  

بموجااب كتاااب رااامي موماال مناا  يااودـ فااي الصااندوق مباال الموعااد المحاادد  المقاادمل عااارض الغاااء العاارض 
 الغالق العطاء شريطة عدم مبول اي عروض اخرى من  لنفس العطاء .

 

 أسلوب تدقيق العروض. -21
إذا ومل اختالف بين الاعر االفرادي المذكور باالرمام والاعر االفرادي المذكور كتابة" باالحرف يعتبر  -أ

 المذكور كتابة هو الم يم ويصحح الاعر االفرادي المذكور باالرمام تبعا" لذلك الاعر االفرادي 
 

اذا ومل اختالف بين االاعار االفرادية واالاعار االجمالية الي بند من البنود الواردة في جدول االاعار  -ب
 تعتمد االاعار االفرادية وتصحح االاعار االجمالية تبعا لذلك .

 

 ضالعرإما رفض العطاءات جنة إذا وجد أن المقاول لم يقم بتاعير بند أو اكثر من البنود فان  يحق ل    -ج 
 وع أل المقاول  تنفيذها فيما إذا أو اعتبار ت ك البنود غير ماعرة وكأنها محم ة ع أل بنود العطاء ا خرى

 .أحيل ع ي  العطاء وذلك بدون مقابل 
 

بحقها تحتفر الشركة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بكل ما ورد في هذ  التع يمات كما تحتفر  - د
وإحالة العطاء دون  في رفض أي عرض دون بيان ا اباب ويحق لها اختيار العرض الذي ترا  مناابا"

ان  ال يحق  ي منام   بإحالة كامل بنود العطاء كما ةغير م يم الشركةالتقيد بأمل العروض ميمة كما أن 
 لم يفي بالعطاء مطالبة الشركة بأي تعويض

 العروض.إحالة  - 22
 

، يحاق ل شاركة يحق ل شركة إحالة العطااء ع األ مقااول /متعهاد واحاد أو اكثار وحااب مصا حة الشاركة -أ
كماا يحاق ل شاركة احالاة  متعهاد واحاد أو أكثار حااب ماا ترتئيا  الشاركة ،ع أل حالة واالتجيئة العطاء 
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ويحاق ل شاركة بعاد احالاة  بعض البنود الواردة بجداول االاعار والغاء بعضها وحاب ماا تارا  منااابا،
، وال يحااق  العطاااء ع ااأل مقاااول واحااد او اكثاار ادخااال أي مقاااول جديااد ل عماال وباانفس ااااعار االحالااة

او بعاض بناود  , كما يحق ل شركة القيام بتنفياذ كالل مقاولين المحال ع يهم العطاء االعتراض ع أل ذلك 
العطاااء بالطريقااة التااي تراهااا مناااابة دون اخااذ موافقااة المقاااول المحااال ع ياا  العطاااء وال يحااق ل مقاااول 

 االعتراض او ط ب اي تعويض من الشركة. 
 

تتم احالة العطاء ع أل اااس االاعار االفرادية لكل بند من البنود الواردة بجدول االااعاربحيث يكاون  –ب 
 الي هو الاعر االجمالي ل عطاء والذي يتم تحديد  من مبل الشركة . اقف العطاء االجم

 

المدة المحددة لتنفياذ العطااء هاي اانة ميالدياة مان تاارير كتااب اإلحالاة ل عطااء او انتهااء كامال ميماة  –ج  
 الاعر االجمالي ل عطاء ايهما اوال ".

 

من راوم طوابل الواردات واية راوم اخرى ي تيم المقاول الذي يحال ع ي  العطاء بدفل ما يترتب ع ي   -د
 .حاب القوانين المعمول بها في المم كة االردنية الهاشمية

 

يحق للشركة تمديد مدة العطاء إذا لزم األمر وإلزام المتعهد بذلك وبنفس األسععار المعمعول بهعا لهعذا  -22
في حالة عدم التزام  %01العطاء ويحق للشركة مصادرة نسبه المحتجزات من الدفعات المستحقة البالغة 

 ويتم التمديد وفق مايلي:المتعهد بهذا البند 
 ت مبل الاقف المالي ل عطاء بحيث ال تتجاوي مدة التمديد ثالثة أشهر.ييادة المدة اليمنية إذا انته -أ

 

إذا انتهأل اقف العطااء ولام تنتهاي المادة  %85ل عطاء بنابة ال تييد عن  المالي الاقفميمة أو ييادة  -ب
 اليمنية ل عطاء وينتهي العطاء بانتهاء ميمة هذ  الييادة.

 

 ميماةوييادة المدة ثالثة أشهر وينتهاي العطااء بانتهااء  %85بنابة  ل عطاء المالي الاقف ميمةأو ييادة  -ج 
 أو المدة اليمنية بعد الييادة أيهما أوال". المالي الاقف

 
يحق للشركة إلغاء العطاء أو إعادة طرحعة حسعب معاترار ضعروريا" وبعدون إبعداء األسعباب وال يحعق  -23

 تعويضات نتيجة اإللغاء أو إعادة الطرح .للمناقص المتقدم للعطاء االعتراض أو المطالبة بأية 
 

من قيمة االحالة  %21يلتزم المقاول المحال عليه العطاء بتقديم كفالة بنكية لحسن التنفيذ بنسبة  -24
 يوما من تاريخ االحالة وفق الشروط التالية:ثالثون خالل 

 

 ان تكون صادرة عن بنك مح ي  -أ
 باي شرط من الممكن ان يوثر ع أل ط ب تمديدها او مصادرتها  ةغير مشروط -ب
 ان تبقأل اارية المفعول طي ة المدة اليمنية لالحالة . -ج

في حال عدم التيام المقاول بتقديم كفالة حان التنفيذ ضمن المدة الواردة اعال  فإن  بذلك يقر بأحقية و -د

ة بكفالة صرف ماتحقات المقاول لحين تيويد الشركالشركة بحجي ميمة المواد الموردة ل شركة و عدم 

يحق ل شركة عدم االفراج عن كفالة دخول العطاء اال بعد ميام المقاول بتقديم كفالة حان التنفيذ , كما ان  

 حان التنفيذ ضمن الشروط و المدة الواردة في البند اعال  . 

 يمة المط وبة بدال" من الكفالة.ع ما بان  يجوي مبول التامين النقدي او الشك المصدق بالق -
من قيمة االحالة االضافية خالل  %21يلتزم المقاول بتقديم كفالة بنكية اضافية لحسن التنفيذ بنسبة  -25

يوما" من تاريخ االحالة االضافية سارية لمدة ثالثة شهور فيما اذا تم رفع قيمة االحالة االصلية  ثالثون
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( من تعليمات الدخول بالعطاء وينطبق على هذر الكفالة شروط 22-)جوزيادة مدتها حسب البند رقم 

 ( اعالر.24الكفالة بند رقم )

تقديم وضع خطة و او مدير المشروع   قبل البدء باي اعمال ميدانية على الشبكة على المقاول( 26

 ما يلي: يعرض بهاو بحضور مندوبي السامة العامة في الشركة محاضرة لإلدارات المعنية بالشركة 

 العمل اثناء لديه العاملين تواجه التى للمخاطر تحليل فيها مبين للمقاول السالمة إجراءات و خطة .2
 تعليمات حسب تكون ان يجب و الحوادث وقوع تمنع التي الوقائية اإلجراءات و العطاء في الوارد

 . اربد كهرباء بشركة الخاصة السالمة وتعليمات األردني العمل قانون في الواردة السالمة
 
 .السالمة امور في لديه للعاملين توعية و تدريب من المقاول يقدمه لما ملخص .2
 
 تخويل و كفاءة شهادات لديهم والذين  المهرة غير و المهرة الفنيين و العمال بأسماء قائمة .3
 .الشركة من ادرةص
 
 

 الشروط العامة  ثانيا": 
 

 التعاريف والتفسيرات .
 

 (  2المادة رقم  ) 
التعاريف / يكون ل ك مات التالية حيثما وردت في هذا العطاء المعاني المخصصة لها أدنا  مالم تدل 

 -ع أل غير ذلك : 

 .الشركة           
وهي الفريق المشار إلي  في العطاء  المحدودة  شركة كهرباء محافرة اربد المااهمة العامة 

 كفريق أول ( والذي يتعامد مل المقاول/المتعهد لتنفيذ ا شغال التي يشم ها العطاء أو أي جهة 
 يفوضها صاحب العمل لمماراة صالحيات وماؤوليات الفريق ا ول 

لمفارق، فراات ارباد،جر ، اامنطقة أعمال الحفريات : جميال منااطق امتيااي الشاركة وتشامل مح -

 . عج ون وجيء من محافرة الب قاء
 المقــــــاول / المتعهــد  . 

 
الشخ  أو الشركة أو التآلف الذي مبل صاحب العمل عرض  أو التعامد مع  والمشار إلي  في 

وورثت  الشرعيين ، أو من  المتعهد الشخصيينالعطاء  كفريق ثاني ( ويشمل كذلك ممث ي المقاول/ 
 ينتدبهم  داء بعض التيامات  بموجب العطاء بموافقة صاحب العمل .

 
 لجهـــــاز المشـــرف .ا

هو المهنادس أو أي جهااي أو دائارة فنياة يفوضاها صااحب العمال خطياا" مان ومات آلخار لممارااة 
يب غ المقاول/المتعهد  جميل صالحيات المهندس أو أي جيء منها بموجب شروط هذا العطاء ع أل أن

 خطيا" 
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 ممثل المهندس 
أو   المهنادس ( مان  أي مهندس مقيم أو مااعد ل مهندس أو أي مراماب يعينا    صااحب العمــاـل (

 .ومت آلخر ل قيام بالواجبات المنصو  ع يها في هذا العطاء 
 
 

 .األعمال أو األشغال
وتشمل ا شغال الدائمة وا شغال  طاءوتنفيذها وفقا" ل عجميل ا شغال التي يتم االتفاق ع أل القيام بها 

 المؤمتة.
 
 

 . األشغال الدائمة 
 

  ل عطاء.جميل ا شغال الدائمة المط وب تنفيذها وصيانتها وفقا" 

 
 األشغال المؤقتة . 
 

 جميل ا شغال ذات الصفة المؤمت  التي يتط بها تنفيذ ا شغال أو صيانتها .

 
  المعداتمعدات اإلنشاء أو . 

 

جمياال المعاادات وا دوات والتجهياايات وا شااياء التااي ياااتعم ها المقاااول/ المتعهااد فااي تنفيااذ وصاايانة 
ا شغال المط وبة بموجب العطاء وال تشمل المواد أو ا شياء ا خرى والتي تشكل جيء" من ا شاغال 

 الدائمة .

 
 . المواصفــات 

 

ليها يقرها اليها في هذا العطاء وأي تعديالت ع يها أو إضافة االمشار و القيااية المواصفات الفنية 
المهندس أو يوافق ع يها ، ع أل أن يتم ذلك بمعرفة صاحب العمل وموافقت  الخطية وتعتمد المواصفات 
الفنية الصادرة عن ويارة ا شغال العامة وعن المجالس الب دية والقروية في منطقة االمتياي والاارية 

 ضافة إلأل المواصفات الفنية المشار أليها في هذا العطاء .المفعول باإل

 
 .العطاء 

 

والشروط العامة و القيااية  الفنية  المواصفات العطاء،دعوة  العطاء،الوثيقة المتضمنة    هو
اإلحالة ن وجد ( ومرار إجدول أاعار الوحدة ل مواد والعمالة   الماعرة,جدول الكميات  والخاصة،

 ع أل كتاب اإلحالة.وكتاب الموافقة 

 
 . الزمن أو الوقت 
 

            الماادة المحااددة فااي العطاااء ، وتقاااس بالتومياات الشماااي وتحاااب الماادة بعاادد ا يااام  تقويمااا"( ولاايس
   كأيام عمل ( إال إذا ن  ع أل غير ذلك صراح  في العطاء .
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  الموافقة. 
 

 خطي  أو تأكيد خطي لها . الموافقة الخطية أو الموافقة الشفوية التي تت وها موافقة

 
 ( 2المادة رقم ) 

 
 واجبات وصالحيات المهندس . - 2
 

ع أل المهندس أن يتقيد بالواجبات والصاالحيات المحاددة لا  فاي هاذ  الشاروط عناد إصادار أي ينبغي  

 -مرار أو شهادة أو تع يمات  : 
 

المط وبااة  تطبيااق المواصاافاتاالعمااال  التااي يقااوم بهااا المقاااول او المتعهااد لضاامان اإلشااراف ع ااأل -ا

 . بالعطاء

 إصدار أوامر المباشرة وتا يم مومل العمل ل مقاول /المتعهد.  -ب

 تدميق الكميات في فاتورة المقاول/ المتعهد .  -ج

 إصدار ا وامر التغييريــــــ  .  -د

 توميف العمــــــــــــل .  - 

 إمرار تمديد مدة العمل وغرامات التأخير .  -و

 يتم تنفيذها من خالل بنود العطاء اي اعمال اخرى -ي

 

 واجبات وصالحيات ممثل المهندس . - 2
 

االعمال التي يقاوم بهاا المقااول لضامان  ا شراف ع ألبيكون ممثل المهندس ماؤوال" أمام المهندس ، 
مصاانعيتها وإجااراء ويشاامل ذلااك متابعااة االعمااال و   تطبيقهااا حاااب المواصاافات المط وبااة بالعطاااء

التجارب واالختبارات الاليمة ع أل المواد وليس لممثال المهنادس صاالحية إعفااء المقاول/المتعهاد مان 
 أي من واجبات  أو التيامات  المنصو  ع يها في العطاء .

 

إلاأل ممثال المهنادس يتضامن أو شفوي يجوي ل مهندس من ومت آلخر أن يصدر أمر تفويض خطي  -أ
تفويضاا  القيااام بااأي ماان الصااالحيات المنوطااة باا  وع ااأل المهناادس فااي مثاال هااذ  الحاااالت تيويااد 

 ممثل المهندس .لالمقاول/المتعهد بناخ  من كل أمر تفويض يصدر  
 

المهنااادس إلاااأل المقااااول /المتعهاااد وفقاااا"  ممثااال أن جميااال التع يماااات والموافقاااات التاااي يصااادرها  -ب
الممنوحة ل  من المهندس ل مقاول/ل متعهد وتعتبر كأنها صاادر  عان المهنادس شاريطة ل صالحيات 
 مراعاة ماي ي:
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يحق ل مقاول/المتعهد في حال اعتراض  ع أل مرار اتخذ  ممثل المهندس ان يرجل الأل المهندس    .0
 3شريطة ان يكون القرار خارج وثائق وشروط العطاء وي تيم المقاول بتقديم اعتراضا  خاالل 
 . ايام من تارير القرارويكون مرار المهندس في مثل هذ  الحاالت نهائيا وحاب بنود العطاء

 

 

 (.3المادة رقـــــم )
 

 التنـــــازل
 

ل مقاول/المتعهد أن يتنايل بأي صور  من الصاور عان العطااء أو أي جايء منا  , أو عان أي  ال يحق (0
فائاادة أو مصاا ح  لاا  فياا  أو ناتجااة عناا  أو فيمااا يتع ااق بتحوياال المبااالغ الماااتحقة لاا  بموجااب العطاااء 
لمصاا حة أي بنااك يتعاماال معاا  أو أن ياارهن أي شاايء يتع ااق بالعطاااء إال بموافقااة خطياا  مااابقة ماان 

 العمل  صاحب 
 

إذا أحيل العطاء ع أل مقاولين مؤت فين , فأن  ال يجوي  ي" من أطراف االئاتالف تغييار ماهياة اتفامياة  (8
االئتالف أو شروط  بدون موافقة صاحب العمل الخطيـة وان أي إجراء يتم خالفا" لذلك يعتبر الغياا" 

امن اياا" كانات حصصاهم فاي وتعتبر شروط االئتالف نافاذة بحـاـق أطاراف االئاتالف بالتكامال والتضا
 االئتالف .

  
 (. 4المادة رقــــــــم ) 

 

 العقــود الفرعية .
 

كامل ا شغال في العطاء إلاأل أي مقاول/متعهاد فرعاي وباااتثناء ماا ورد  ت ييم ال يجوي ل مقاول  - 0

نصا" في شروط العطاء مبل اخاذ الموافقاة الخطياة مان صااحب العمال , ويحاق لصااحب العمال 
 حجب الموافقة دون إبداء ا اباب .

 

أي جايء مان ا شاغال إلاأل مقااول فرعاي ال  ت اييم  أن موافقة صاحب العمال ع األ ط اب المقااول - 8

باال يبقااأل   ليت  أو أي التاايام يترتااب ع ياا  بموجااب العطاااء ,ويعفااي المقاااول /المتعهااد ماان ماااـؤ
المقاول ماؤوال"ماؤولية كام اة عان جميال ا شاغال وعان أي أخطااء  أو إهماال يتاابب با  أي 

أو ا خطاء مد تابب بها المقاول أو ماتخدمي  أو عمال  كما لو كانت ت ك ا عمال  يمقاول فرع
 نفا  أو أحد وكالئ  أو ماتخدمي  أو عمال  .

 

 (. 5المادة رقــــــم ) 
 

 . ليــه العامة للمقـاول / المتعهدوالمسؤ
 

بذل العناية واإلتقان  ملي تيم المقاول /المتعهد بمقتضأل العطاء أن يقوم بتنفيذ ا شغال أو إنجايها وصيانتها  - 0
ا يدي العام ة وأجهية المناررة الخاصة بــــ  والماواد والمعادات وجميال ا شاياء ا خارى ذات  وان يوفر

الصفة المؤمتة أو الدائمة الاليمة لتنفيذ ا شغال وصيانتها وفقا" لمتط بات العطاء ومات يمات تنفيذ  طالما 
  .ن أن هذ  ا مور تم تحديدها في العطاء أو أمكن االاتدالل ع يها من مضمو

 

ااعة بدء الادوام الراامي يجب ع ــــأل المقاول /المتعهد الحضور شخصيا" أو تك يف مندوب ل  بالحضور  - 8
كل يوم في مقر تواجد أجهية الشركة التنفيذية في مدينة اربد أو أي مركي تنفيذي آخر يتم اعتماد  من مبل 

جار  , عج اون , ديار أباأل ااعيد و الرمثاا وذلاك  غاراض تناايق  المفارق, الشركة في فتار  الحقا  مثال
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ذا االعمل   كما يجب ع أل المقاول / المتعهد الحضور في أي ومت آخر يط ب  المهندس او من يوك ا  ( , و
 ".تخ ف عن الحضور يحق ل مهندس اتخاذ أي إجراء يرا  مناابا

 

مل ياتطيل إنجاي العمل المط وب من  في المدة المحددة يجب ع أل المقاول / المتعهد أن يتوفر لدي  جهاي ع - 3
ذا تخ ف عان او لدي ويجب ع ي  تقديم كشف باآلليات والمعدات وا يدي العام ة الموجودة  ,امر عمللكل 

 .الحضور يحق ل مهندس اتخاذ أي إجراء يرا  مناابا
يتحمل المقاول المتعهد الماؤولية الكام ة عن إنجاي العمل المط وب منا  بموجاب هاذا العطااء وتاا يم  فاي  - 4

وإذا تأخر وابب تأخير  وفقا الوامر العمل الصادرة ل  من مبل مهنداي االشراف بالشرك  المدة المقررة 
 بند الغرامات حابما جاء في العطاءتعطيل الور  الفنية التابعة ل شركة تقوم الشركة بخصم غرام  لذلك 

 .انذار , و يحق ل شركة خصم جميل هذ  االضرار من ماتحقات المقاول دون الحاجة الأل توجي  
 

يكون المقاول / المتعهد م تيما" وماؤوال" ماؤولية كام ة عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة مد ت حق  - 5
بهاذا العطااء وع األ المقااول أن يع ام الشاركة عان أياة أضارار بأي فريق ثالث كنتيج  لألعماال المشامولة 

, كماا و يقار المقااول انا  هاو الجهاة الوحدياة الم يمااة ت حاق باالفريق الثالاث مان جاراء الحفرياات خطياا" 
 .بالتعويض عن اية اضرار ت حق بالغير 

  

االااتجابة الفورياة لط اب صاااحب العمال أو المهنادس بإبادال أو إمصاااء العماال أو المااتخدمين الاذين ياارى  - 9
كهم , و بخالف ذلك يتحمل العاويض عان اياة اضارار ناتجاة عان هاذا ا والمهندس عدم كفاءتهم أو اوء 

 التقصير .
 

 هندس.الماالاتجابة لألوامر التغيرية أو توميف ا عمال الصادرة عن  - 7
 

منادوب مااااحي بي تايم المقااول بتيوياد جمياال الجهاات التاي تقااوم باعماال الماااحة لتع ايم ماااارات الكوابال  -8
الخباارة لدياا    المااااح الماارخ  الاااتالم المواماال المااااحية لهااذ  االعمااال ويشااترط ان يكااونمااااح ماارخ (  

 . التي تؤكد أه يت  ان يتقدم المندوب بالوثائق والشهاداتوع أل  الكافية لهذ  االعمال
 

 .منوط بالواجبات االتية المساح المرخص ويكون 
 من مندوب شركة كهرباء اربد رضيةاالي تيم المندوب بااتالم ماارات االنشاءات  (أ
ي تيم المندوب بتحديد الشوارـ تحديد صفر الشارـ( ل ماارات المراد انشااء الشابكات الكهربائياة االرضاية  (ب

 التي يتم تيويد  بها من مبل الكادر المااحي التابل ل شركةفيها وحاب المخططات 
 او ورمي( CDج(ي تيم المندوب بتيويد الشركة او الجهات المعنية باحداثيات ماارات االنشاءات االرضية  

د(ي تيم المندوب برصد الماارات االرضية المنشأة مبل أعمال اعادة االوضاـ وتا يمها لكادرالشركة الماااحي 

 د من مطابقة الماار الما م ل  عن الماار المنشأل تاك

 (ي تايم المنادوب بتاا يم الشاركة تقريار ماااح ماارخ   نااخة ورمياة(يبين المااارات االرضاية المنشاأة موثقااا 

 باالحداثيات

 

( اعاادة اخعرى او اي جهعة رسعمية ي تيم المقاول في حال ط ب الجهات الرامية   الب دية ، االشغال العاماة  -6
االوضاـ من مب هم بأن يقوم المقاول بدفل الفاتورة المترتبة عن عم ياة اعاادة االوضااـ ، وع يا  اخاذ هاذا االمار 
بعين االعتبار عناد تعبئتا  جاداول االااعار وفاي حالاة عادم التياما  تقاوم الشاركة بادفل ماا يترتاب ع األ المقااول 

حياث يعتبار االطاالـ و القباول ع األ هاذ   , وحام  من حااب المقاول لادى الشاركة دون الحاق لا  بااالعتراض
 .الشروط هو تفويض من مبل المقاول الأل الشركة بحام هذ  المبالغ 
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ي تاايم المقاااول  بت بيااة ط ااب صاااحب العماال وذلااك فااي حااال ط ااب مناا  ايااة مع ومااات تتع ااق بااالكوادر  -01
 ايام من تارير الط ب وبخالف 3البشرية واالليات العام   لدي  او اي مع ومة لها ص ة بالعطاء وذلك خالل 

 07صفحة  7في البند  حابما جاء في العطاء ايتم خصم الغرامة عن كل يوم تاخيرذلك فان  

 
 ( 6المادة رقم ) 

 

 وثائق العطاء لبعضها البعض .
 

مجموعة وثائق العطاء وحد  متكام ة ومفار  لبعضها البعض وعنادما يحادث أي غماوض أو التبااس أو  إن
نقاا  فيهااا تكااون مهمااة  توضاايح  وتحديااد  ماان اختصااا  المهناادس الااذي يصاادر تع يماتاا  الخطيااة إلااأل 

العطااء وياتم اتبااـ  وااتنادا الأل بناودلها  االمقاول/المتعهد محددا" بذلك الطريقة التي يريد تنفيذ ا عمال وفق
  القوانين النافذة في المم كة االردنية الهاشمية لمثل هذ  الحاالت

                                    
 (.7المادة رقم )

 

 شموليــة العــــرض.
 

يفترض بالمقاول/المتعهد أن يكون مد تأكاد بنفاا  مبال تقاديم عرضا  مان صاحة العارض وشاموليت  لكال ماا 
با شااغال التااي يشاام ها العطاااء وا اااعار وا جااور المدرجااة فااي كاال جاادول كميااات البنااود الماااعرة يتع ااق 

وجدول أاعار الوحدة والعمالة أن وجد وان هذ  ا اعار وا جور تغطاي جميال احتياجاات المقاول/المتعهاد  
أو موضاوـ أو أمار مهماا كاان ل وفاء بالتيامات  التعامدية ، وال يقبل ادعاء المقاول / المتعهد باان أي وامعاة 

 نوع  مـد كان موضوـ خفاء بالنابة ل  .

 (8المادة رقم )
 

 . موافقة المهندس على األشغال
 

صافات الفنياة المط وباة لشاروط ال موع أل المقاول/المتعهد أن يقوم بتنفيذ ا شغال وإنجايها وصيانتها وفقا" 
وبشكل يحاوي ع األ موافقاـة المهنادس ومبولا  ، وع يا  أن يتقياد بدما  بتع يماات وتوجيهاات المهنادس  العطاء

الشفوية والخطية حول أي أمر يتع ق با شغال اواء ورد ذكر  في العطاء أو لم يرد وع أل المقاول أن يأخذ 
  .التع يمات من المهندس أو ممثل المهندس

 
 (9المادة رقم )

 

 للمقـاول . تبليـغ اإلشعارات
 

تب غ اإلشعارات وا وامر الخطياة واإلرشاادات التاي تصادرها الشاركة إلاأل المقاول/المتعهاد  وفقاا"  حكاام  
العطاء إما بالبريد المااجل أو بإياداعها لادى المكتاب الرئيااي ل مقااول /المتعهاد أو بتاا يمها إلاأل وكي ا  فاي 

 .بوااطة الفاكس المعتمد من المقاولالمومل أو بإراالها إلأل أي عنوان آخر يعين  المقاول لهذ  الغاية 
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 (.21المادة رقم )
 

 . المعنية الشركة ودوائر الحكوميةالتنسيق المسبق مع المؤسسات والدوائر  -أ 
 

ودوائار الشااركة  يجاب ع األ المقاول/المتعهاد التناايق الماابق مال المؤاااات والادوائر الحكومياة والخاصاة
تصاااريح وتقااديم الكفاااالت الاليمااة ل حصااول ع ااأل  (SIG-الجغرافيااة المعنيااة  الصاايانة ونراام المع ومااات 

مبل البدء بأية حفرية واخذ تواميل مندوبي هذ  المؤااات والدوائر  جهة تط ب ذلك أيل اماح ل  بالحفر من 
فيماا يتع اق باأوامر عمال  او اي نموذج صادر عن ت اك الجهاات  ع أل النموذج الخا  الصادر عن الشركة

أضرار مد تحدث جراء هاذ  الحفرياات  اي  لتفادي اواء اوامر العمل االعتيادية او الماتعج ة (   لتركيباتا
ع األ أن ال  ويقدم ناخ  من هاذ  النمااذج ل مهنادس المشارف مومعاا" ع يهاا الجهاات التاي ياتم التناايق معهاا

الكتااب الصاادر  ماسعتالتتجاوي المدة المقررة إلحضار تصريح العمل ل مقاول بحد أمصأل أابوـ من تارير 
عن الشركة ل جهات الرامية لمنح تصريح العمل وفاي حاال عادم مياام المقااول / المتعهاد بمراجعاة الجهاات 
الرامية ذات العالمة الحضار التصاريح الاليمة ل بدء بالحفر خالل المدة المحددة اعال  يغرم المقااول مب اغ 

دينار عن كل يوم تأخير مل تحمي   كامل تكاليف االضرار التاي ماد ت حاق بالشاركة او اي طارف ثالاث  75
وفي حالة رفض الجهات المعنية منح التصاريح الاليمة ع أل المقااول اثباات ذلاك خطياا"  ل  الخدم دى ؤات

 .من الجهة الرافضة لمنح تصريح العمل

 . االمتثال للقوانين واألنظمةب _ 
 

ينبغااي ع ااأل المقاااول أن يخضاال لكافااة القااوانين وا نرمااة التااي تصاادر عاان الااا طات المح يااة  والحكوميااة 
المتمث ة في كل ما يتع اق بقياما  بالتياماتا  فاي هاذا العطااء ومياما  بتنفياذ ا عماال والصايانة أو غيرهاا مان 

يضاها عان أي ضارر أو غراما  ا عمال ذات العالماة وينبغاي ع األ المقاول/المتعهاد  حماياة الشاركة أو تعو
وفاي حالاة رفاض الجهاات ت حق بها نتيجة لعدم مراعات  لألنرمة والقوانين ذات العالمة بتنفيذ هاذ  ا عماال 

 .المعنية منح التصاريح الاليمة ع أل المقاول اثبات ذلك خطيا" من الجهة الرافضة لمنح تصريح العمل
 

 (  22المادة رقــم )
 

 حقــوق الشركة
 

الشركة مضامون  بأياة مااتحقات مالياة ل مقاول/ل متعهاد لاديها ويشامل ا ماوال النقدياة والتأميناات  أن حقوق
والكفاالت اواء ل مشروـ نفا  أو  ي مشروـ من مشاريل الشركة ولهاا أن تتقاضاأل حقومهاا مان المقااول 

 /المتعهد .
 

 (22لمادة )ا
 

 الرشوة وفســاد الذمم
 

أي ماان مقاولياا  الفاارعيين أو أي ماان ماااتخدميهم الرشااوة بااأي شااكل ماان  أن مماراااة المقاااول /المتعهااد أو
التاي  عطااءاتأشكالها  ي من جهاي الشركة أو ماتخدمي  يكاون ااببا" كافياا" إللغااء العطااء وغيار  مان ال

يرتبط بها المقاول / المتعهد بالشركة, هذا عدا عن الماؤوليات القانونية الناجمة عن ذلك , ويعتبر في حكام 
لرشوة أي  عمولة أو هدي  تمنح  ي من جهاي الشاركة أو مااتخدميها بقصاد الحصاول ع األ أي تعاديل أو ا

تبديل لألشغال أو حقوق المصنعي  أو ل حصول ع األ أي انتفااـ شخصاي . ول شاركة الحاق فاي ااتيفاـاء أي 
 .تعويض ياتحق لها عن أي خاارة تنجم عن إلغاء هذا العطاء لهذا الابب 
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 (23المادة )
 

 مواصفـات السالمة العامة
 

ع ااأل المقاااول / المتعهااد أن يقااوم بتااأمين جمياال اإلشااارات التحذيريااة وحااواجي الاااالمة العامااة حاااب  – 0
, وتع يماـات دائارة الااير و  يمنطقاة االمتيااتع يمات مام هنداة المرور بب دياة ارباد أو الب اديات فاي 

 حوادث . ايةدون وموـ ويارة ا شغال العامة بهذا الخصو  والتي تحول 
 

يكون المقااول / المتعهاد مااؤوال" مااؤولية كام اة تجاا  ب دياة ارباد ودائارة الااير وشاركة االتصااالت  - 8
والب ديات والدوائر والمؤااات المخت فة أو أي جهة أخرى عان أياة  والميا  واالشغال العام  ا ردنية

ذمة الشركة ابراءا عاما شاامال جامعاا مااقطا و يبرئ حوادث أو أضرار أو مخالفات تنتج عن عم   
 .الي مطالبة جراء اي حوادث او اضرار او ارتكاب مخالفات ناتجة عن عم  

 

ع أل المقاول / المتعهد أن يقوم بدعم الحفريات وجدران الخنادق التاي ماام بحفرهاا وذلاك لمنال الضارر  - 3
و بخاالف ذلاك يكاون هاو المااؤول عن الغير وعن عمال  من جراء تفاار الترباة واحتماال انهيارهاا 

هااذ  الوحادي مانونيااا بااالتعويض عاان ايااة اضاارار ت حااق بااالغير و يعطااي الشاارك الحااق بخصاام جمياال 
 .االضرار من ماتحقات المقاول دون الحاجة الأل توجي  انذار 

 

نتيجااة مياماا  باعمااال أضاارار تصاايب أمااالك الغياار ايااة المقاااول /المتعهااد ماااؤول ماااؤولية كام ااة عاان  - 4
 الحفريات مهما كان نوـ هذ  الحفريات .

 

فاي التع يمااات الصاادرة عاان كمااا وردت والبيئاة يجاب ع األ المقاااول االلتايام بشااروط الااالمة العامااة  – 5

تطبيااق  إهمااال، ويتحماال الماااؤولية الكام ااة عاان أي خطااأ ينااتج عاان  الشاارك  او ابااة جهااات رااامي 
 موضوـ هذا العطاء . با عمالالتع يمات هذ  عند ميام  

 ، كمااا يتحماالالاااالمة العامااة والمهنيااة المتع قااة بالعااام ين لدياا  إجااراءاتكافااة ب بالتقيااد المقاااولي تاايم  – 9
الماااؤولية عاان ايااة حااوادث اااواء حااوادث الصااعق الكهربااائي او الاادهس او الاااقوط او ايااة حااوادث 
اخرى، وي تيم بتوفير بوليصة تأمين ع أل الحياة ل عام ين لدي  والشركة غير ماؤولة عن اية اصابات 
 او حوادث وفاة ناتجة عن عمل اي من مورفي المقاول ضمن منطقاة االمتيااي خاالل وخاارج اوماات

, و يقر امرارا صريحا وواضحا بأن  هو من يتمحل الماؤلية القانونية بالتعويض كماا  الدوام الرامي
 .ورد في هذا البند 

واالنارة ليال لحجي منطقة الحفريات  الاير المركيية ادارة معتمدة لدى وضل حواجي مرورية بالاتيكية -7
ااطة االشرطة التحذيرية و حبال متعددة و و يجب اغالق الفجوات بين الحواجي بو بشكل آمن وفعال

 .بشكل واضح , و بخالف ذلك هو من يتحمل اي اضرار تنجم عن تقصير  كما ورد في هذا البند 

 
 : (24المـــــــادة )

على المقاول االلتزام بجميع القوانين والتشريعات السارية المفعول فيما يتعلق بشروط العمل والعمال 
وعليه تقديم قائمة بالعاملين لديعه معع ضعرورة التعامين علعى الحيعاة علعى جميعع عمالعه للعاملين لديه 

و يحق للشركة ايقاف كل او جزء من مسعتحقات المقعاول لحعين احضعار  مهما كانت صفتهم الوظيفية
 .هذر البوليصة المتعلقة بالتامين على العاملين لديه 
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 )51المـــــــادة )
 

 ممثل المقاول:
 

أن يقاادم إلااأل المهناادس ل حصااول ع ااأل موافقتاا  اااام  –يتعااين ع ااأل المقاااول مباال تااارير المباشاارة  .0
ومؤهالت الشخ  الذي يقترح  المقاول كممثل ل  وإذا لم تتم الموافقة ع ي  أو تم حجبها الحقا مان 

قادم مبل المهندس أو اخفق الممثل في مماراة عم ا  كممثال ل مقااول فانا  يتعاين ع األ المقااول أن يت
بنفس الطريقة باام ومؤهالت شخ  آخار يكاون منااابا" لهاذا التعياين وال يحاق ل مقااول أن ي غاي 

 ااتخدام ممث   أو أن ياتبدل  دون تأمين البديل المنااب مبل إنهاء اإللغاء ل ممثل ا ول .
 

وإذا ماا يجب أن يكون ممثل المقاول متفرغا" بصورة كام ة لإلشراف ومتابعة تنفيذ أشغال المقاول  .8
تط بت الرروف تغيب هذا الممثل مؤمتا" عن المومل أثناء تنفيذ ا شغال فان  يتعين ع أل المقاول أن 

 يامي بديال" مناابا" بموافقة المهندس المابقة وان يتم أشعار المهندس بذلك.
ل يتعين ع أل ممثل المقااول أن يكاون مفوضاا" عان المقااول وان يتاا م التع يماات نياباة عان المقااو .3

ويجااب أن يكااون ممثاال المقاااول متمراااا" بااااتعمال لغااة االتصااال ولدياا  الخباارة الكافيااة بالشااروط 
 والمواصفات الفنية بالعطاء. 

 

 (26)المـــــادة 
 

 إنهاء العمل من قبل صاحب العمل ) الشركة(: 
 

توجيا   بعاديحق لشركة كهرباء اربد إنهاء العقد  العطاء( ومصادرة كفالة حان التنفيذ او جايءا" منهاا 
 في الحاالت التالية:  و ذلك  إنذارمابق ل مقاول

 
 

 أذا اخفق المقاول في تقديم الكفاالت ل جهات الرامية المنصو  ع يها بالعطاء. -أ
 

 
توجيا   يحاق ل فرياق ا ولامار عمال او اي جايء منا  اي تنفياذ مضامون  رفض المقااولفي حال  -ب 

 .بعد ثالثة ايام من انتهاء مدة امر العمل المنصو  ع يها بالعطاء ل فريق الثانيانذار عدلي 
 
في حال تأخر المقاول عن تنفيذ ثالثة أوامر عمل موجهة ل  من الشركة عان ضاعف المادة المقاررة  -ج

 .لكل أمر عمل وحاب بنود العطاء
   

 

 أذا اخفق المقاول بدون عذر معقول في مواص ة العمل وتنفيذ بنود العطاء. -د
 

أذا مام المقاول بت ييم ا شغال بكام ها لمقاول فرعاي ، أو بالتناايل عان العطااء دون الحصاول ع األ  - 
 الموافقة المط وبة أو أن المقاول مد أصبح مف اا" أو معارا أو تعرض لتصفية موجودات .

 

مدم المقاول  ي شخ    بصورة مباشرة أو غير مباشرة( رشوة أو هدية أو منحة أو عمولة أو أذا  -و
هباا  ماليااة كترغيااب أو مكافااأة أو أذا مااام أي ماان ماااتخدمي المقاااول أو وكالئاا  أو مقاولياا  الفاارعيين 

 بإعطاء أو الوعد بإعطاء أي رشوة   بشكل مباشر أو غير مباشر(  ي شخ  كحافي أو مكافأة.
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إذا لم ي تيم المقاول بأي شرط من شروط العطاء بعد توجي  ثالثة إشعارات خطية من مبال الشاركة  -ي
ل مخالفة  ي شرط من شروط العطاء , مل احتفار الشاركة بحاق ال جاوء الاأل القضااء / التحكايم عن ك

 ل مطالبة بالتعويض عن العطل و الضرر الذي يحق لها جراء ما ورد في البنود اعال  . 
اذا نتج عن عادم التياما  باامور الااالمة العاماة والصاحة المهنياة اياة حاوادث ل عاام ين لديا  ااواء  -ح

 . تاببت باصابات او حاالت وفاة.
 
ل شركة الحق بانهاء العمل وحاب الحاالت المذكورة اعاال  ودون أياة مطالباات مالياة أو مانونياة أو ي 

 إدارية أو غيرها
 

 المـــادة )51( الجهاز العامل للمقاول: 
 
رة عن هوية العام ين لدي  مهما كانت صفتهم الوريفية مل تقديم صوع أل المقاول تقديم كشفا" بأاماء  –أ 

.ا حوال المدنية لألردنيين وصورة عن تصريح العمل وجواي الافر ل عمالة الوافدة  
 

عدم  مل في مجال العمل بالعطاءل شركة مقاب ة الجهاي العامل لدى المقاول ل تحقق من خبراتهم  يحق -ب
.الماؤولية  

 

وتحديد أاماء نهم ي تيم المقاول بالتأمين ع أل حياة جميل العام ين لدي  وتقديم بوليصة التأمين لكل فرد م -ج
ة.الشرك العمال المرافقين ل ور  وتقديم بوليصة تأمين حاب متط بات  

 
ل مهندس المشرف أو من يمث   إيقاف أي عامل أو  مورف يائ لمص حة العمل أو ال يتقيد بالتع يمات  يحق

متا" ؤإيقافا" م ةالعامـــة والبيئالصادرة ل  اواء كانت هذ  التع يمات إدارية أو فنية أو تتع ق بأمور الاالمة 
 أو دائما"

 

 المـــادة )51(  تسليم أوامر العمل:
 

بعااد تقااديم كفالااة حااان التنفيااذ وصاادور كتاااب المباشاارة  او مندوباا  يااتم تااا يم أواماار العماال ل مقاااول -أ
 بالعمل.

 

وتعتبار هاذ  مان تاارير كتااب المباشارة بالعمال  7يبدأ تارير المباشرة بالعمل  ول أمار عمال بعاد  -ب
المدة إال لمرة واحدة و ول أمار  المدة فترة اماح ل مقاول ل قيام بإعمال التجهيي والحفر وال تعطأل هذ 

 .عمل فقط
يتم تا يم اوامار العمال ل مقااول او مندوبا  بانفس تاارير الحصاول ع األ الموافقاة ع األ ط اب كتااب  -ج

  .التصريح الصادر من الشركة من الجهات الرامية المانحة ل تصريح
 

 
 

 ( أوامر العمل المستعجلة :29المـــادة )
 

يحق ل شركة إصدار أوامر عمل تركيبات وتوابعها بصورة ماتعج ة لتنفيذ بعض ا عماال الضارورية 
ويشترط لهذ  ا وامر موافقة رئيس القام ومدير الدائرة والماااعد المعناي وهاذ  ا وامار ال تاؤثر باأي 

م المحااابة بيياادة شكل من ا شكال ع أل تا ال ا وامر االعتيادية الما مة ل مقاول وفي هذ  الحالة يت
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لألاعار االفرادية التي تمت إحالاة العطااء بموجبهاا وفاي حالاة عادم االلتايام بالموعاد  %5مب غ يعادل 
( 01المحدد النهاء امر العمل الماتعجل يتم محاابة المقااول ع األ غراماات التااخير وفقاا" ل بناد رمام  

نية الاليمة لتنفياذ امار العمال المااتعجل ويتم احتااب المدة اليم ( من العطاء0من م حق نموذج رمم  
والمتع قاة بالكمياات الواجاب  بالفقرة  هـ( من اجراءات تا يم موامل الحفريات وااتالمهاوفقا" لما ورد 

 .ع أل المتعهد االلتيام بها والمدة اليمنية لكل كمية من العمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



18 
 

 (  عرض العطاء 2نموذج رقم )  -أ 
 

 مالحرــة :  يشكل هذا النموذج وم حق  جيءا" من وثائق العطاء .
 

 الايد / مدير عام شركة كهرباء محافرة اربد .
 

و الشاروط  والمواصافاتالعاماة و الخاصاة بعد أن ممنا بييارة مومل العمل ودرااة دميقاة ل مخططاات والشاروط 
وجميل الرروف الخاصة بإنشاء ا عمال المذكورة في وجداول الكميات وجميل الوثائق وتع يمات المقاولة  الفنية 

جداول العطاء هي كميات تقديرية لغرض مقارنة العروض والشركة غير م يمة بها وهذ  الكميات ماب اـة ل يياادة 
 والنقصان .

 كما تفهمنا اائر الرروف المح ية والراوم والعمال وغيرها من ا مور التي لها عالمة بالعمل
 -ومعين أدنا  :فأننا نحن الم

 نعرض بان نقوم بإنشاء كامل هذ  ا عمال المط وبة وإتمامها وصيانتها وفقا" لشـروط - 0
  غ ومدر                 (بومواصفات العطاء وبا اعار المذكورة في جداول الكميات بم     
.. دينار أردني أو أي مب غ آخر يصبح ماتحقا فقط ................................................................     

 لنا بموجب شروط هذا العطاء .
 

مان تاارير  "يوماا" ( خمااة عشار يوماا 05أن نباشار العمال خاالل فتارة  نتعهد في حال مبول عرضانا هاذا  - 8
 .كتاب المباشرة بالعمل

نتعهد في حالة مباول عرضانا أن نقادم الكفالاة المط وباة لحاان التنفياذ مان مصارف أو مؤااا  مالياة مقبولاة  - 3
  .وفقا" لنموذج الكفالة المرفق المحالمن ميمة العطاء  % 01لديكم وذلك بمب غ يعادل 

 

يوم ( , ابتداء" من التارير المحدد لفتح العطاء ويبقأل العرض  081نوافق ع أل أن ن تيم بهذا العرض لمدة   - 4
 م يما" لنا طي ة هذ  المدة .                  

 

 وبينكم.عرضنا هذا مل مرار اإلحالة يشك ل عقدا" م  يما" بيننا  - 5
 

غير م يمة  نع م بأن الشركة غير م يمة بإحالة العطاء ع أل أمل ا اعار أو مبول أي عرض وأن الشركة - 9
 إلبداء أاباب ذلك 
 …………………………من شهر……………………….. حــرر في هذا اليوم  

 ااـــــم المقاول ...................ومفوضا" راميا" لتوميل هذا العرض باام ونيابة  
 عن المقاول باعتبار  ..............................

 …...............................……عنوان المقاول 
 ....................................………..اام الشاهد  

 .............................………………..توميل الشاهد  
 مكان العمل ........................................................
 عنوان  ..............................................................
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 . ( عـرض العطاء 2ملّحق نموذج رقم ) 

 
 المط وب االلتيام ب                                     الرمم       المــوضـوـ               

-------------------------------------------------- 
 من الاعر االجمالي ل عطاء  % 5                                  الدخول بالعطاءكفالة         7

 والمقدم من مبل العارض                                                                    
 

-------------------------------------------------- 
 عطاء المحالمن الاعر االجمالي ل  % 01  كفالة حان التنفيذ                                          2

-------------------------------------------------- 
 أيام 7         بعد                   بالعمل الفترة المحددة إلصدار أمر ل مباشرة        6

 .                         مبول اإلحالة وتقديم كفالة حان التنفيذ         
-------------------------------------------------- 

 و عدم االلتيام بشروط الاالمة العامة غرامات التأخير -01
 

 دينار عن كل يوم تأخير لتركيب الشبكات االرضية جهد متواط.75 -0
 دينار عن كل يوم تأخير لتركيب الشبكات االرضية جهد منخفض.50 -8
 دينار عن كل يوم تأخير في اعادة االوضاـ.  75 -3
 دينار عن كل يوم تاخير في التأخر بالتنايق مل الجهات الرامية. 75 -4
 متر من الحفرية ال يتم تأمينها باالشارات التحذيرية واالرشادات الاليمة.01 لكلدنانير 100 -5
 شركةدينار عن كل يوم تاخير لكل مندوب بعد ااعة بدء الدوام الرامي في ال50 -9
 لكتب الرامية الصادرة ل مقاول من مبل الشركةمضمون ادينار لكل يوم تأخير عن االاتجابة ل 51 -7
شاركة كهربااء ارباد فارض يحاق لفي حال عدم التيام المقاول بأي شرط من شروط الاالمة العاماة  -2

اثنااء ماة أمار العمال الاذي تام ضابط مخالفاة الااالمة مان مي%01 الاأل حدها االع أل بصل غرامة  ت
 التدميق ع ي .

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

 ( عرض العطاء 0م حق نموذج رمم   
شاهور  3ولجميل اناواـ الحفرياات مضاافا" اليهاا  ( شهر من تارير انتهاء العطاء08مدة الصيانة       -00

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

ولجميل اناواـ الحفرياات مضاافا" ( من ميمة ا عمال المنجية  بموجاب العطااء%5  ةكفالة الصيان     -08
 اليها القيم  الناجم  عن التمديد . 

 .( من ميمة الدفعة الماتحقة % 01نابة المحتجيات من الدفعات الماتحقة         -03
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 ( كفالة الدخول بالعطاء 2نموذج رقم )  -ب 
TENDER GUARANTEE 

 
 إلأل الاادة : ................................................................

 يارنا إعالمكم بأن مصرفنا يكفل المقاول ....................................
..…......................................................................... 

 بمب غ .......................................................دينار أردني
 . 69/8102 وذلك مقابل كفالة العطاء رمم

 ...................................……….........................الخا  ...........................
 

متقدم ل عطاء المذكور وفقا" ل شروط المتع قة بذلك والتي دخال المقاولاة الماذكورة ع األ  مقاوللتأمين ميام  بالتيامات  ك
 أاااها .

 
حاان مباول اإلحالاة وتقاديم كفالاة ( يوماا" مان تاارير صادورها أو لحاين 081وتبقأل هذ  الكفالة اارية المفعول لمدة  

 المقاولين.أحد  التنفيذ من
 

 وإننا نتعهد بان ندفل لكم المب غ المذكور أعال  عند أول ط ب منكم بصرف النرر عن أي اعتراض من مبل المقاول .
 

 
 
 

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

 ……....................المفوض بالتوقيـــع                      
 

    2128خ       /       / ـــالتاري                                                                           
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 ( كفالة حسن التنفيذ 3رقم )  نموذج –ج 
PERFORMANCE GUARANTEE 

 
 ................................................................إلأل الاادة 

 يارنا أعالمكم بأن مصرفنا ................................................
 مد كفل بكفالة مالية ، المقاول .............................................

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

 ................................…………….باعمال المتع ق   69/8102 بخصو  العطاء رمم
بمب غ   .....................................................( دينارا" أردني . وذلك لضمان تنفيذ العطااء أعاال  

وإننا نتعهد بان ندفل لكم بمجرد ورود أول ط ب خطي  العطاءالمحال ع ي  حاب الشروط الواردة في وثائق 
فر أو شرط مل ذكـر ا اباب الداعية لهاذا الط اب منكم المب غ المذكور أو أي جيء تط بون  من  بدون أي تح

بموجب العطااء وذلاك بصارف النرار عان أي اعتاراض أو مفاوضاة مان جاناب المقااول ع األ إجاراء الادفل 
بموجاب  نهائياا"وتبقأل هذ  الكفالة اارية المفعول من تارير صدورها ولحين تا م ا شاغال المنجاية تاا ما" 

............... من عام ........... ما لم يتم تمديادها أو تجديادها بنااء" ع األ العطاء المحدد بتارير شهر ......
 ط ب صاحب العمل.

 
 

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

 المفوض بالتوقيع   .....................                                     
                                                                     

 2128/ التاريــــخ      /                                                                                  
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 (  كفالة الصيانة 4نموذج رقم )  -د    
MAINTENANCE GUARANTEE    

 
 إلأل الاادة ................................................................

 يارنا إعالمكم بأن مصرفنا ................................................
 مد كفل بكفالة مالية ، المقاول ............................................
.......................................................................... 

 
 .…………….................... اعمال     المتع ق ب 69/8102 بخصو  العطاء رمم

بمب غ   .....................................................( دينارا" أردني وذلك ضمانا اللتيام المقااول بتنفياذ 
وإنناا نتعهاد باان نادفل لكام  شاروط العطااءجميل التيامات  فيما يخ  أعمال الصيانة واإلصاالحات بموجاب 
تط بونا  منا  بادون أي تحفار أو شارط مال  بمجرد ورود أول ط ب خطي منكـم المب غ الماذكور أو أي جايء

ذكــر ا اباب الداعية لهذا الط ب بموجب العطااء وذلاك بصارف النرار عان أي اعتاراض أو مفاوضاة مان 
جانااب المقاااول ع ااأل إجااراء الاادفل  وتبقااأل هااذ  الكفالااة اااارية المفعااول ماان تااارير صاادورها ولحااين التااا يم 

ول بكمال النوام  واإلصالحات المط وباة ماا لام ياتم تمديادها أو النهائي لألشغال بموجب العطاء وميام المقا
 تجديدها بناء ع أل ط ب صاحب العمل .

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

                                      
 المفوض بالتوقيع   .....................

 
 .2128/ التاريــــخ      /                              
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 الشروط الخاصة -ثالثا":
================ 

 
 

 :تقديم المواد الالزمة للعمل  ( 5المادة رقم )
 

، دليال  الشريط التحاذيري،  والوصالت، الكوابلتقدم الشركة المواد المط وبة ل عمل والتي تشتمل ع أل    -أ
بااتثناء االامنت و الرمال و   ( المضغوطة (6 او 4   والموااير البالاتيكية ، مواد التأريض الكتروني

 الدب  والميا   والعمالة الاليمة ل عمل واآلليات والعدد وا دوات.
 

 بموجب اندات صرف معتمادة مان القااميتم ااتالم المواد من ماتودعات الشركة ضمن منطقة االمتياي  -ب
بالتنفيذ وع أل المقاول القيام بتحمي ها إلأل موامل العمل أو ماتودعات  المعتمادة مان الشاركة وع األ المعني 

   حااب  الخا .
 

ا اااواء كافااة هااذ  المااواد بعااد ااااتالمهوحرااااة  يكااون المقاااول ماااؤوال" عاان اااالمة وحفاار وتخاايين  -ج
اد ومهماا كاان صافتها وخصوصااا" تحمال ماااؤولية إتاالف أي مان هاذ  المااويوبمااتودعات  أو بموامال العمال 

 .فورا" وع أل المتعهد إعادة المواد اليائدة عن الحاجة عند االنتهاء من تنفيذ أي مشروـ الكوابل
 
وفاي حاال االخاالل ،  الحالاةمان تاارير ا أياام 3من مبل الشركة خاالل ع أل المقاول توفير ماتودـ معتمد  -د

بحياث تتاوفر فيا   ,دينار عن كل يوم تأخير بتاأمين هاذا المااتودـ 200بهذا الشرط ايتم تغريم المقاول مب غ 
 الشروط االتية:

 ع أل اياج كامل يحيط بالماتودـ وباب حديدي لمنل الدخول والحماية من الارمة. الماتودـ يحتوي ان-1

 معدات اإلطفاء المنااب  . بالماتودـ توفرت ان-2
تتاايح اااهولة التحمياال  ماااافات جياادة بحيااث يكااون بينهاااتخاايين المااواد ل ان تحتااوي الماااتودعات ع ااأل اماااكن -2

 والتنييل وتمنل ت ف المواد.
 
 

 : (2المادة رقم )
 

يعتبر امر العمل الصادر لتركيب شبكات الجهاد المتوااط والمانخفض االرضاية منفصال انفصااال" تاماا" عان 
اعااادة االوضاااـ حاااب اماار اعااادة االوضاااـ وتحاااب الماادة اليمنيااة الواماار عماال التركيبااات واواماار عماال 

 الشروط الواردة بالعطاء.
 

 : جودة العمل  (3المادة رقم )
 
 

تقوم الشركة بمرامبة مراحل التنفيذ ل تأكد من التيام المقاول بالشروط والمواصفات الفنياة الاواردة بالعطااء  -أ
 إشراف الشركة. وع أل المقاول تقديم برنامج عمل ل مهندس المشرف ليتم متابعة جميل مراحل العمل وتحت

 

ل عمل من أجود ا نواـ وحااب المواصافات المعتمادة وفقاا" لألنرماة  المواد الاليمةي تيم المقاول بتقديم  -ب
 والقوانين بالمم كة ا ردنية الهاشمية ويحق ل شركة التأكد من جودة هذ  المواد بفحصها ع أل حااب المقاول.

 

المواصفات الفنية المنصو  ع يها ببنود العطاء  ل مخططات اويحق ل شركة رفض أي عمل غير مطابق  -ج
أنها مد تضررت خالل أعمال النقل والتركيب وع أل المتعهد في هاذ  كما يحق ل شركة رفض أي مواد يتضح 
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الحالة إعادة العمل المرفوض حااب ا صاول وع األ حاااب  الخاا  وياتم حاام ميماة الماواد المرفوضاة مان 
, حياث يقار المقااول بمجارد االطاالـ ع األ نااخة حااب  لدى الشاركة وال يحاق لا  المطالباة بأياة تعويضاات 

 .ة من حااب  العطاء و الموافقة ع أل بنودها بموافقت  ع أل ميام الشركة بحام ميم المواد المرفوض
 

مبال الكوابال يحق ل شركة تعديل المخططات التصميمية بإضاافة أو حاذف بعاض ا عماال أو تعاديل ناوـ  -ج
أما أذا حصل التعديل بعد أعمال التركيب فيتم االتفاق ع أل  إضافيةالبدء بإعمال التركيب دون أي تكاليف 

 البدل الذي اتدفع  الشركة.
 

جمياال اآلليااات والعاادد المنااابة ل عماال وع ياا  ذكرهااا بالجاادول الخااا  بهااذا يجاب أن تتااوفر لاادى المقاااول  -و
 العطاء.

 
 (:4المادة رقم )

 

وحتى االنتهاء من اعمال معد الكوابعل وطمهعا بعالمواد الخنادق األرضية  يعتبر المتعهد مسؤوال" مسؤولية كاملة عن حفريات 
ويتحمل المقاول خالل هذر الفترة كافة األضرار التعي قعد تلحعق بعالطرف  الالزمة واعادة االوضاع الى ما كانت عليه قبل الحفر

 الثالـــث ) إنسان ، حيوان ، آليات ( لهذر الغاية دون مقابل مادي من الشركة .
 

 (:1المادة رقم )
 

الخاصة بالتنفيذ من قبعل ال تتحمل الشركة أية نفقات مادية نتيجة وجود معارضة على أعمال الحفر الالزمة للتنفيذ أو األعمال 
أي مواطن أو جهة رسمية وعلى المتعهد أن يأخذ ذلك بعين االعتبار واعتبار هذا البنعد مشعموال" بسععر التنفيعذ لجميعع أنعواع 

 األعمال المشمولة بهذا العطاء .
 

 (:6المادة رقم )
 

وتوابعهعا وعلعى  الكوابعلنتيجعة ععدم وجعود طعرق للوصعول إلعى المواقعع المعراد تركيعب  إضعافيةال تتحمعل الشعركة أي نفقعات  
و بخعالف ذلعك  المقاول القيام بأعمال التنفيذ بالطريقة التي يراها مناسبة وال يجعوز االعتعذار ععن التنفيعذ مهمعا كانعت األسعباب

 .  يكون المقاول مسؤوال بالتعويض عن العطل و الضرر جراء هذا التقصير
 

 (:1المادة رقم )
 

ال تلتزم الشعركة بتعوفير الحعد األدنعى لكميعة العمعل المطلوبعة معن المقعاول يوميعا" ولجميعع األعمعال العواردة بالعطعاء وال يحعق 
 للمقاول المطالبة بأية تعويضات نتيجة لذلك وعليه اخذ ذلك بعين االعتبار عند تسعير بنود العطاء.

 (:1المادة رقم )
 

يحق للشركة القيام بأي عمل من أعمال التنفيذ وكذلك توريد المواد وإعادة األوضاع من خعالل الجهعاز الفنعي التعابع لهعا  فعي  
 أي موقع ترتئيه الشركة وال يحق للمقاول االعتراض على ذلك . 

 

 تقصير المتعهد وغرامات التأخير: ( 9المادة رقم )
 

التنفياذ حاال تاا يم  أمار المباشارة خطياا لت اك ا عماال الحفر ويتوجب ع أل المتعهد المباشرة فورا بأعمال  -أ
ويعتبر تا يم أمر المباشرة بدء العمل وفي حالة انقضاء المدة المحددة إلنجاي أمر العمل وعادم إنجااي  بالمادة 

 أدنا : المحددة يدفل المقاول الغرامات المبينة 
 

 . لتركيب الشبكات االرضية جهد متواط( دينار أردني عن كل يوم 75اول مب غ  يغرم المق -1
 منخفض.لتركيب الشبكات االرضية جهد ( دينار أردني عن كل يوم 50يغرم المقاول مب غ   -2
 

 في حال تقصير المتعهد عن التقيد بالتع يمات:  -ب
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الصادرة إلي  أن يقاوم المهنادس بتنفياذ مضامون هاذ  يحق ل شركة إذا تخ ف المتعهد عن تنفيذ أوامر المهندس 
ا وامر بالطريقة التي يراها مناابة ، وفي مثل هذ  الحالة يتحمل المتعهد التكااليف المترتباة ع األ تنفياذ  هاذ  
ا وامر ، ويحق ل مهندس أن يحام ت ك النفقات من أية مبالغ ماتحق  أو تااتحق ل متعهاد وبادون الحاجاة إلاأل 

و حيثان  بمجرد االطالـ و الموافقة ع أل بنود ناخة العطااء فاإن هاذا امارار مان  ي بذلكـنذار عدلأخطار أو إ
 .مبل المقاول ع أل ميام الشركة بحام هذ  المبالغ من ماتحقات  و التي يتم تقديرها من مبل المهندس 

أو باأي شاارط مان شااروط فاي حاال تقصااير المتعهاد  وعاادم التياما  فاي التقيااد بالتع يماات الاااالمة العاماة ج. 
حاق لشاركة كهربااء الاالمة العامة المذكور بالعطاء أو كتيب الاالمة العامة الخا  بالشركة كهرباء ارباد في

الاذي تام ضابط مخالفاة الااالمة اثنااء  من ميمة أمر العمل % 10حدها ا ع أل الأل بصل تاربد فرض غرامة 
 التدميق  ع ي .

 

 و المواد المخالفة: إزالة األشغال أ( 51المادة رقم )
 

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

 إخراج أية مادة من الموقع يرى أنها غير مطابقة لمتطلبات العطاء وذلك خالل الفترة التي يحددها في األمر . -أ
 

 وصالحه .استبدال تلك المواد المخالفة بمواد مناسبة  -ب
 

ادة تنفيذر بشعكل ـإزالة أي عمل يعتبرر المهندس غير مطابق لمتطلبات العطاء من حيث المواد أو المصنعية وإع -ت
سليم ، وذلك على الرغم من اختبار سابق أو دفعات على الحساب تمت بشأنه وال يحق للمتعهعد المطالبعة بعالتعويض 

 أو تمديد المدة بسبب أي من هذر األمور.

 

 تعريف أمر العمل:  ( 55المادة رقم )
 

ونعوع األعمعال المطلوبعة موضعحا بعه تععاريخ  كميعةهعو النمعوذج المععد معن قبعل الشعركة والعذي يشععمل علعى 
 االستالم والموعد المقرر إلنجاز هذر األعمال.

 

بأنعه مجموععه األعمعال والتعي  والمعنخفض األرضعيةأ: يعرف أمر العمل الواحد لتنفيذ شبكات توزيع الجهد المتوسط 
 يطلب من المتعهد إنجازها دفعه واحدة .

 

 ب: يعتبر أمر العمل وحدر متكاملة من حيث االستالم والتسليم وغرامات التأخير. 
 

ج: يشتمل أمر العمل على مجموعة األعمال المطلوب تنفيذها سواء كانت في موقع واحعد أو فعي ععدر مواقعع ضعمن 
 ة ومهما كانت كمياتها وأطوال خطوطها.مناطق امتياز الشرك

 

الجهعات الرسعمية المعراد الحفعر  حصول المقاول على تصريح للحفريات من  تاريخ بدء أمر العمل من تاريخ يبدأ د: 
 . من الشروط العامة 55بشوارعها او ممتلكاتها شريطة تقيد المقاول بنص المادة 

 

 المرتجعـات : ( 52المادة رقم )
 

تجهيز جداول بكافة المواد الراكبة على الخط والمصروفة من المستودع وبيان الزائعد ععن حاجعة الخعط  على المقاول
( أيعام معن تعاريخ تنفيعذ العمعل حسعب شعروط العطعاء وفعي حالعة ععدم 3لكل أمر عمعل وإرجعاع المعواد الزائعدة خعالل )

 ودة ويغرم المقاول كامل الثمن.االلتزام بما جاء أعالر تعتبر المواد الغير راكبة على الخط وكأنها مفق

وفي حال تأخر المقاول عن تنفيذ ثالثة أوامر عمل موجهة ل  من الشركة عن ضعف المدة المقاررة لكال أمار 
 عمل وحاب بنود العطاء

تقوم الشركة بمخاطبة المقاول المحال ع ي  العطاء إلعاادة الماواد التاي تام تاا يمها لا  لتنفياذ أمر/أوامار 
العمل التي تأخر بتنفيذها وع أل المقاول إعادة هذ  الماواد خاالل ثالثاة أياام مان تاارير اإلخطاار وبانفس 
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تنفيذها كجيأ مان أمار العمال  المواصفات والجودة التي إات مها وفي حال كان هنالك جيء من المواد تم
 فيتم إمتطاعها من كشف المواد الماتحقة ع ي .

في حال لم يقم المقاول باعادة المواد التي تم اات مها تقوم الشركة بتغريم المقااول المحاال ع يا  العطااء كامال 
تمكن من اعادتهاا وحااب المواد التي مام بإاتالمها اابقا لتنفيذ بنود أمر/أوامرالعمل التي تأخر بها والتي لم ي

 ا اعار الفع ية المقرة في الشركة.
 

 (: 53المادة رقم )
 

أذا تبعين للشععركة والمقععاول أثنععاء تنفيععذ بنعود العطععاء أن هنععاك حاجععة إلععى إضعافة بعععض البنععود للعطععاء لتسععهيل  
وتحسين أداء العمل بالعطاء فيحق للطرفين االتفاق فيما بينهما على هذر البنود شريطة عدم المساس بالشعروط 

االت الغيعر واردة بجعدول األسععار والتعي يجعب باسعتثناء الحعالعامة والخاصة واألسعار التي تمت اإلحالعة عليهعا 
 .اخذ الموافقات الرسمية عليها حسب نظام اللوازم بالشركة

 

 (:54المادة رقم )
 

يحق للشركة تغيير مواصفات المواد حسب مقتضيات مصلحة العمل بالشكل الذي ترار مناسبا" وعلعى المقعاول  
  .ثر على إنتاجية وعمل المقاولؤصفات ال ياالتقيد بذلك طالما أن الشركة ترى أن تغيير المو

 
 

 (:51لمادة رقم )ا
يلتزم المقاول باألولويات للمعامالت والمشاريع والتي يتم تحديدها من قبل المهندس المشعرف ويحعق للمهنعدس 

وال يحق للمقعاول المطالبعة بأيعة  طبيعة العمل ومصلحة الشركة تفتضيهالمشرف تعديل هذر األولويات حسب ما 
 .تعويضات نتيجة هذر التعديالت

 

 (:56المادة رقم )
 

جعب إعادتهعا وييلتزم المقاول بإعادة جميع البكر الخشعبي ) العدرمات( إلعى الشعركة وتعتبعر هعذر البكعرات عهعدر 
للشركة وفي حالة ععدم إعادتهعا يغعرم المقعاول بقيمعة ماليعة تععادل القيمعة التعي يعتم فيهعا بيعع مثعل هعذر البكعرات 

والمعواد األخعرى مهمعا كانعت  الكوابلوالتي يتم تحديدها من قبل الشركة كما يلتزم المقاول بإعادة أي زوائد من 
 للشركة وال يجوز التصرف بها أو االحتفاظ بها أو بيعها للغير.كمياتها وأطوالها باعتبار أن هذر المواد ملك 

 

 (:51المادة رقم )
 

والتعي يعتم تحديعدها يلتزم المقاول توفير كافة اآلليات والمعدات واألدوات الالزمة لتنفيعذ العمعل علعى أكمعل وجعه 
ى حسعابه الخعاص وحسعب المواصعفات العالميعة الموضعوعة لمثعل هعذر األعمعال وعلعمن قبل المهندس المشرف 

إلعى المواقعع  درمعات الكوابعللتحميل ونقل  والونشات وكذلك الشاحنات ونشات سحب الكوابلويشمل ذلك توفير 
الهندسعية والشعروط  وغيرها من العدد واألدوات المناسبة النجعاز العمعل حسعب المواصعفات الفنيعة والممارسعات

 المعتمدة.
 

 (:51المادة رقم )
 

صععرح المهنععدس للمتعهععد أن يعمععل خععارج أوقععات الععدوام الرسععمي لشععركة كهربععاء اربععد أو أيععام العطععل فععأن  أذا 
المقاول يتحمل بدالت االشراف )العمل االضافي( التي يداومها أي من أفراد الجهعاز المشعرف وبععدد معن االفعراد 

 .ل به في الشركةويتم احتساب العمل اإلضافي وفقا" للنظام المعمو يحددر المهندس المشرف
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 :(59المادة رقم )
 

إذا تعم تعطيعل ورا الشععركة نتيجعة عععدم قيعام المقععاول بالتزاماتعه ألي سعبب مععن األسعباب فيحععق للشعركة حسععم  

من حسعاب  جميع التكاليف المترتبة على هذا التعطيل والتي يتم تقدير قيمتها المالية من قبل المهندس المشرف
استنادا" لتكاليف الورشة الفنية الفعلية والتي تتضمن ) الراتب اإلجمالي للورشة مضعافا"  المقاول لدى الشركة

 . أليها جميع وسائط النقل وتكاليف اإلشراف على الورا(

 

 (:21المادة رقم )
 

معد اعمعال اثنعاء القيعام ببالتنسعيق معع المهنعدس المشعرف العمعال  كعافي معنال ععدداليلتزم المقاول بإحضار  
بلععوك ومععواد الطععم الالزمععة حسععب لا تأمينععا" سععليما" بالرمععل واوتامينهععوالطععم علععى هععذر الكوابععل الكابععل 

 بحيث يكون عدد العمال المطلوب كما يلي: المواصفات
 متر طولي من الخندق 21عند استخدام ونا سحب الكوابل يكون العدد عامل لكل  .5

 متر طولي من الخندق 51امل لكل عند عدم استخدام ونا سحب الكوابل يكون العدد ع .2

وفي حالة تقاعس المتعهد او عدم قيامه بتامين العماله الالزمعة يتحمعل بعدل العطعل والضعرر العذي سعيلحق  
فيحق للشركة حسم جميع التكاليف المترتبة على هذا التعطيل والتي يتم تقدير قيمتها  بالشركة او الطرف االخر

اسعتنادا" لتكعاليف الورشعة الفنيعة الفعليعة  المقعاول لعدى الشعركةمعن حسعاب  المالية من قبل المهندس المشعرف

 . والتي تتضمن ) الراتب اإلجمالي للورشة مضافا" أليها جميع وسائط النقل وتكاليف اإلشراف على الورا(

 (:25المادة رقم )
  

يلتزم المقاول باستخدام نفس الخندق المخصص لكوابل الجهد المتوسط لمد كوابل الجهد المنخفض على  
سم من سطح االرض بعد ان يتم مد كابل الجهد المتوسط 11ان يتم مد كوابل الجهد المنخفض على عمق 

المنخفض بالمواد  وتامينه بالمواد حسب المواصفات الفنية الواردة بالعطاء مع مد وتامين كابل الجهد
من االسعار المحاله فيما يخص تركيب  %21في هذر الحالة على حسب المواصفات ويحاسب المقاول 

 .من االسعار المحاله لكابل الجهد المتوسط  %511و الكوابل جهد منخفض

 (:22المادة رقم )
 

حسعب المواصعفات الفنيعة المطلوبعة لغاية مرحلة الصب ما قبعل الزفتعة االوضاع ام باعادة قييلتزم المقاول ال
متر طولي  511لحفريات التي تزيد عن ل اما بالنسبةمتر طوليا"  511للحفريات التي تقل عن  يومينخالل 

بابالغ المهنعدس  ممتر طولي / يوميا" وعلى المقاول القيا211ان مدة اعادة االوضاع يتم احتسابها بواقع ف
( دينعار 75نعه اثنعاء اععادة االوضعاع ويعتم تغعريم المقعاول مبلعغ )المشرف لالشراف من قبله او من ينوب ع

خمسون دينار عن كل يوم تاخير في اعادة االوضاع وعلى المهندس المشعرف اصعدار امعر اععادة االوضعاع 
شريطة ان يبدأ تاريخ امر عمل اعادة االوضاع  وتحديد بدء امر العمل ونهايته لغاية تطبيق غرامات التأخير

 .ء من االعمال الواردة بامر عمل التركيباتبعد االنتها

 (: 23المادة رقم )
 

( اذا طلب ذلك المهندس المشعرف وتعتبعر معدة التنفيعذ core machineللمقاول باستخدام ماكنة )  يلتزم
( High density polyethylene )يـــــعـة ماسعورة بهذر االلة من مدة امعر العمعل ويسعتخدم لهعذر الغا

 تتناسعب مواصعفة اي او اربعد ومكتوب عليهعا خطعر شعركة كهربعاءانا  01بقطر ملم  9بسماكة مقدارها 
ويكعون  مع حفر الجور الالزمة الستخدام االلعة واععادة االوضعاع العى معا كانعت عليعه قبعل الحفعر الواقع مع

ويعتم محاسعبة المقعاول الحفر وتوريد المواسير اعالر ومد الكوابعل واععادة االوضعاع علعى حسعاب المقعاول 
   .حسب االسعار االفرادية المحالة باعتبار ان هذا العمل جزء ال يتجزأ من طول الخط المراد تركيبه
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 (:24المادة )
 

بهععا والعمععل وعلععى المقععاول االلتععزام  تعتبععر الرسععومات المرفقععة واالبعععاد عليهععا جععزء ال يتجععزأ مععن العطععاء
 الكوابل ) الدوائر الكهربائبة االرضية( بالمواد المبينة بالرسومات.بموجبها اثناء تقديم المواد وطم 

 :21المادة رقم 
 

اذا قععام المقععاول بععالحفر مخالفععا" لالبعععاد والمواصععفات المطلوبععة فععان المقععاول يتحمععل كافععة تكععاليف الحفععر 
بالتكعاليف مهمعا وتوريد المواد واعادة االوضعاع االضعافية نتيجعة مخالفتعه وال يحعق لعه المطالبعة بعاي فعرق 

 بلغت.

 :26المادة رقم 
 

المقرة من االشغال العامة والبلديات المطلوب تقديمها وعلى المقاول االطالع على جميع المواصفات للمواد 
 باعتباراها جزء ال يتجزا من المواصفات المعتمدة لدى الشركة لتنفيذ بنود العطاء.بها وعلية االلتزام 

 
 
 

 :21المادة رقم 
قائمة او قنوات المقاول بتحمل تكاليف وأجور مد كوابل جهد متوسط أو منخفض داخل مواسيريلتزم 

قائمة أو على أعمدة. ويلتزم المقاول بتحميل تكاليف قدح أي عائق )  مجهزة)اسمنتية وغيرها( ارضية
 جدار، بلوك، ...( يكون ضمن مسار الحفرية وال يحسب من طول المسار.

 
 

 :  21المادة رقم 
 المشرف الجهاز الستخدام مخصصة تكون في حال تم طلبها, سائقيها مع سيارات بتوفير المقاول يلتزم

 وحسب الشروط االتية
 رباعي دفع ذات السيارات هذر تكون ان يجبأ(

تتالئم حالة السيارة مع اعمال الشركة  يتم اخذ موافقة الشركة المسبقة على السيارات بحيث يجب ان ب(
 . العطاء تاريخ من سنتين عن عمر السيارات يزيد الو

ساعة لغاية انتهاء قيمة العطاء او مدة  24ج(يلتزم المقاول بتوفير السيارات في حال الطلب وعلى مدار 
 العطاء ايهما اوال

د(يوافق المقاول للشركة استخدام هذر السيارات وبالطريقة التي تراها الشركة مناسبة لها ودون تحمل 
 اية تبعات لذلكالشركة 

ر( يوافق المقاول للشركة استخدام هذر السيارات من قبل موظفين الشركة وبالطريقة التي تراها الشركة 
 مناسبة لها ودون تحمل الشركة اية تبعات لذلك

 و(يحمل المقاول جميع تكاليف وقود هذر السيارات
 ز(تتولى الشركة تنسيق حركة هذر السيارات

ين جميع السيارات تامين شامل وحسب االصول ولغاية انتهاء قيمة العطاء او مدة ح(يلتزم المقاول بتأم
 العطاء ايهما اوال

 
 :  29المادة رقم 

 النموذج حسب التقييم ويكون, إصدارر يتم عمل امر كل عن للمقاول تقييم باجراء المشرف الجهاز يلتزم
 فترة أي خالل المقاول بأداء الخاصة الكلية العالمة باحتساب الشركة وتقوم)...(,  رقم الملحق في المرفق
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 تقييم في واستخدامها الشركة بيانات قاعدة ضمن العالمة ترصيد ليتم نهايته عند او العطاء هذا من
 . المقدم المالي للعرض مالي ووزن السابق لالداء نسبي وزن وضع تتضمن قد والتي الالحقة العطاءات

 
 :  31المادة رقم 

وحسب االستشاري الذي الذي تعينه الشركة  المهندس المدني المقاول بتحمل تكاليف المهندسيلتزم 
 الشروط االتية :

 والذي توافق عليه الشركة مسبقا 5أ(يلتزم المقاول بتحمل تكاليف مهندس مدني عدد
 ب(يلتزم المقاول بتحمل كافة تكاليف العقد المبرم مع المهندس االستشاري

 االستشاري عامال للشركة ومستشارا لها لكافة اعمالها المدنيةج(يكون المهندس 
 د(يكون المهندس االستشاري ملتزما بالعمل لدى الشركة خالل ساعات العمل الرسمي وخارجها
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 المواصفــات والشروط الفنية رابعا": 
 

المنخفض والمتواط وم حقاتها وعمال جميال التجهيايات يشتمل العمل ع أل تركيب الشبكات االرضية ل جهد 
الاتكمال العمل بحيث تصبح الشبكة جاهية لكهربتها وتعتبر أعمال التركيبات لمشاريل غير محاددة ماابقا" 

 وايتم تحديدها الحقا" .
 
 

 أوال": مواصفات الحفر وتقديم المواد وإعادة األوضاع 
 

 التجريبية:الحفر  .5
( متعر علعى األكثعر ليعتمكن معن تحديعد 01القيعام بحفعر تجريبيعة علعى المسعار المسعلم لعه كعل )يتوجب علعى المتعهعد 

مواقع الخدمات المختلفة الموجودة في المسار على نفقته الخاصة وال يعفيه ذلك عند إيذاء أي معن هعذر الخعدمات ، 
   .ويجوز للمهندس طلب حفر تجريبية لمسافات اقل في المواقع التي تتطلب ذلك

 

خضععع جميععع حفريععات خنععادق الكوابععل ، األرضععي ، جععور محطععات التحويععل وتوابعهععا، جععور ت  .2
اخععل حععدود البلععديات فععي منععاطق امتيععاز الشععركة إلععى المواصععفات المعتمععدة مععن قبععل دالوصععـالت 

 -البلديات والمدرجة أدنار والتي تشمل على :
 

 أذونات الحفر .أ. 
 

 الحفريات .متط بات الاالمة العامة  عمال ب. 
 

 ج. الحفر. 
 

 الطمم .د. 
 

 الرصيف ( اإلاف تية،إعادة الوضل   الخ طة هـ. 
 

 اذونـات الحفـــرأ. 
 

 -مبل البدء بالعمل بأي من البنود الالحقة يجب ع أل المتعهد أن يقوم بما ي ي :
 

 اخذ موافقة الجهات المعنية : -0

 
ال ـشاارطة الاااير ، ااا طة الميااا  ، شااركة االتصاااالت ، ب ديااة اربااد أو الب ااديات ا خاارى أو مديريااة ا شغاا  

 العامة ، دوائر ا من العام والحكام اإلداريين والقوات الما حة ( 
 

( أعالر 2يتم الحصول على أذن الحفر من مسؤول الحفريات في بلدية اربد أو الجهة المعنية في البند ) -2
عد أن يقوم المسؤول بالكشف على الموقع ويرافقه المتعهد المعني لتسجيل أية مالحظات يرونها قبل ب

 البدء بالحفر وتحديد المدة المقررة للحفرية وخاصة في المناطق الحرجة .
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إذا اقتضت الضعرورة أن يقعوم المتعهعد بأعمعال حفعر طارئعة بععد العدوام الرسعمي . فيجعب  عليعه أععالم  -0
 الحفريات في البلدية في اليوم التالي مباشرة .مسؤول 

 
عند تأخر المتعهد في إععادة الوضعع حسعب المعدة المقعررة وخاصعة فعي المنعاطق الحرجعة وفعي مقعاطع  -4

( أعالر إععادة األوضعاع وفعتح الطريعق 0الشوارع الرئيسية فانه يحق للبلدية أو الجهات المعنية في البند )
 المتعهد.للمرور بالطريقة التي تراها مناسبة وعلى حساب 

 
شروط تصريح الحفعر أو للمواصعفات العامعة أو الخاصعة أن وجعدت أو متطلبعات عند حصول مخالفات ل -5

معع تحميلعه المسعؤولية السالمة العامة يوجه إنذار كتابي بذلك للمتعهد ) ععن طريعق الجهعة ذات العالقعة ( 
 الكاملة تجار الشركة أو أي جهة ذات عالقة مادياً وقانونياً.

 
 فرياتمتطلبات السالمة العامة ألعمال الح -ب

 

  الحفر:تدعيم جوانب 
 

يتم تدعيم جوانب الحفريات عندما تكون الترباة مفككا  أو عناد وجاود حركاة مارور ثقي اة بجاناب الخنادق أو 
عندما يكون عمق الحفريات كبير بحيث يخشأل من خطر االنهيار كما يتم تدعيم جوانب الحفريات عند وجود 

بجانب الخندق يخشأل من انهيارها أو عند وجود خطر ع أل حيا  العام ين في الحفريات أو المشاريل  منشآت
يتم التدعيم المناااب لضامان عادم تاارب ا ترباة مان خاللهاا أو مان تحتهاا إلاأل داخال الخنادق أن مااؤولية 

ة ط بهاا فاي أي ومات تدعيم جوانب الحفر تكون ع أل المتعهاد ويحاق ل ب دياة أو الجهاات ا خارى ذات العالما
 ترى ب  مرور  لذلك اواء مبل إعطاء تصريح أمر الحفر أو أثناء العمل ورهور حاج  لذلك .

 
 

  اإلشارات واإلرشادات وحواجز الحماية 
 
 
 

يمنل مبيت أية الي  أو كمبيرا  ع أل الطريق العام ويجب وضعها في مكان منااب بعيد عن حركاة  .0
 المرور مل وضل عواكس وف شرات .

 

لوحاات كهربائياة متحركاة تتضامن ااام يجب وضل حواجي عرضي  ع أل بداية ونهاية الحفرية مل  .2
لي يا  إلرشااد  مرورياةوعاواكس  المشروـ والشركة المنفاذة وبعاض العباارات التاي تط بهاا الشاركة

عن عشارة أمتاار مان بداياة الحفارة  إرشادي حركة المرور ويجب أن ال يقل بعد أي إشارة مرورية 
 يييد عن خماين مترا" . وان ال

 

ب أن تشاتمل ا ااهم التوجيهياة وإشاعار باان الطرياق ضايق أو جاوالتحذيرياة ي المروريةاإلشارات  .0
حاب كل حالاة  ىأخر مروريةإشعار بوجود منطقة عمل وأي إرشادات أو أشعار بتخفيف الارعة 

 . كما هو مبين بالراومات المرفقة ، ويرد ذلك ضمن شرط التصريح بالحفر
 

وع يهاا  متالصاقةيجب حماية جوانب الحفر من جهة الشارـ ومن جهة الرصيف وبحاواجي حماياة  .4
م صقات عاكاة ليال أو بااتخدام حبال حماية مع ق ع يها عاكاات ال يييد تباعدها عان متار واحاد 
بين كل عاكاتين مع قين ع أل الحبال ، ويجب أن ال توضل حواجي الحماياة أو حباال اإلرشااد ع األ 

 يييد عن نصف متر من كل جانب من حواجي الحفر .بعد 
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ألاواح صااج ذات صاالبة  جاور مرور مشااة مؤمناة بحاواجي جانبياة ع أل المتعهد أن يقوم بتامين  .5
( متار 01بحيث تامح بمرور المشاة فوق الخنادق وذلك ع األ مااافات متقارباة ال تتجااوي   (عالية

 طولي ل مقاطل الطولية والعرضية .
 

ب أعمااال الحفريااات بتغياار اتجاهااات الماارور يكااون المتعهااد م اايم بوضاال الشااواخ  عناادما تتاااب .6
الدال  ع أل التغيير في الموامل المناابة خارج العمل وبموافقاة ماام الااير ع األ أن ييي هاا  المرورية

 عند انتهاء العمل .
 

ودة باالمومل يكون المتعهد ماؤوال عن أية اضرار مد ت حق بالتمديادات أو الخادمات ا خارى الموجا .7
إيالاة ا نقااض عان وع ي  أن يعيدها ع أل حااب  إلأل وضاعها ا صا ي ، وفاي حالاة تاأخر المقااول 

( ااعة وبعادها تقاوم الب دياة بإيالتهاا مخاطباة شاركة كهربااء ارباد وتحاام 24مدة  ليوج  ل  إنذار 
 المتعهد .   ك فة إيالة ا نقاض بالغا" ما ب غت من حااب 

 

( دناانير عان 01  غرامة بقيماـةاإلرشادات الاليمة واإلشارات التحذيرية تدفل في حالة عدم وضل  .8
 .الاليمة شارات( متر من الحفرية غير مؤمن  باإل01كل  

 

قطعة  ف شرات( وعواكس أثناء ال يل بمعدل إضاءة تيتوجب ع أل المتعهد وضل إضاءات تحذيرية م .9
( أمتار ووضل لوحتي إعالن مضاءتين أو عاكاتين في بداية ونهاياة الحفرياة مبيناا" 5لكل   ةواحد

 ع يها اام المتعهد ونوـ العمل والجهة صاحبة العالمة وعنوان المتعهد ورمم هاتف  .
 

تبقأل اإلرشادات التحذيرية ع أل الحفرية من بداية الحفر حتأل نهاية عم ية إعادة ا وضاـ ع األ  .01
 يوميا".تفقدها المتعهد يأن 

 
يجب حفر رمال صاوي ح والطاوب وأياة ماواد تااتخدم فاي العمال فاي موامال خاصاة بعياد  عان  .00

الشوارـ وال تعيق حركة المرور اواء ل مركبات أو المشاة مال عادم اااتخدام أياة أراضاي لتخايين 
 ا مطار .هذ  المواد دون اخذ موافقة أصحاب العالمة ع أل ذلك ، ويجب حفر هذ  المواد من 

 
ع أل المتعهد أن يضل جميل إشارات الخطر وحواجي الاالمة واليافطات حااب تع يماات دائارة  .02

ويتحمال المتعهاد المااؤولية عان أياة حاوادث أو  ىالاير والب ديات وا شغال العامة وأية جهاة أخار
 اضرار أو مخالفات تنتج عن عم   .

 
االمة العامة يتحمل المتعهد كافة النتائج التي مد ات ومواعد اليمفي حالة عدم التيم المتعهد  بتع  .00

ت حق بعمال  أو باأموال الغيار وأرواحهام كونا  أخال بالمااؤولية ويعتبار مقصارا" باأداء واجبا  وان 
شاركة كهربااء محافراة ارباد تعتباار مبارأة مان كافاة نتااائج أخطااء المتعهاد وعمالا  أو تقصاايرهم أو 

 مة .إهمالهم بقواعد وتع يمات الاالمة العا
 
 

 ج. الحفـر:
 

  يمنع استخدام الغارفات لقطع الطبقة العلوية من سطح الطريق أو الرصيف بل يجب قطع حواف
الخندق باستخدام منشار قص لإلسفلت أو آالت قطع مناسبة للحصول على خط مستقيم وعمودي على 
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اإلساءة إلى باقي جسم سطح الطريق ، وتزال نواتج الحفر أول" بأول وال تترك أية نواتج تؤدي إلى 

 . الطريق أو إلحاق األذى بالمواطنين
 

  : يتم حفر الخنادق لمد الكوابل االرضية على النحو التالي 
 

 ام عمق ( ولدائرة واحدة. 81×ام عرض51يتم حفر الخنادق لمد كوابل الضغط المنخفض بأبعاد    .0
 

 عمق ( ولدائرة واحدة. ام 041× ام عرض51يتم حفر الخنادق لمد كوابل الضغط المتواط بأبعاد    .2
 

وذلك اينماا ام عرض لكل كابل ضغط مانخفض أضاافي   دائارة أضاافية( 21يتم الحفر بييادة مقدارها  .0
 .ورد بالعطاء

  
وذلاك اينماا  ام عرض لكل كابال ضاغط متوااط أضاافي  دائارة أضاافية( 01يتم الحفر بييادة مقدارها  .4

 ورد بالعطاء.
 

 مهما كانت ابعاد جور الوصالت نخفضيتم الحفرلجور وصالت الجهد الم

ويشامل ذلاك الحفار ع األ كيبال  مهما كانت ابعاد جاور الوصاالتلجور وصالت الجهد المتواط .يتم الحفر6
جهااد متواااط واحااد او اكثاار مااائم وعماال وصاا ة او اكثاار ع ياا /ع يها لربطاا  /لربطهااا بكيباال او كواباال جهااد 

  .متواط جديدة
 

 :مــالطم د.
 

م الماااتخدم ماان النااوـ المطااابق ماايااتم طاام خنااادق الحفريااات والتااي تاام مااد الكواباال بهااا ويجااب ان يكااون الط
م  رمال صاوي ح ، ااي كا ، عدااية، او بايس كاورس( كماا يجاب ان تكاون مكان الط ل مواصفات الفنية اواء

بالااااماكات التاااي تبينهاااا الرااااومات ارماااام و 8كغم/اااام 851الصااابة االاااامنتية  خ طاااة جااااهية ( وبقاااوة 
( والتي تعتبار جايءا" ال يتجايأ مان العطااء كماا يجاب ان يقادم المقااول  03308300301363237393534 

  بناابة صابة ااامنتية ع( وان ياتم تصاني33830او الما ح باالبعاد المبينة بالرااومات ارماام  ي لعادالب وك ا
 ويتم طم الخنادق لوصالت الجهد المتواط والمنخفض بنفس المواصفات الواردة بطم الخنادق. 9:0

 

 إعــادة الوضــــع هـ.
 

 (.خراانة  خ ط ،إعادة الوضل لطبقة ا ااس والطبقة النهائية   
  

 : الخلطة اإلسفلتية –أ 
 
 

 يتم م  حواف الحفر بشكل ماتقيم وعمودي . .0
 

وتادحل بعاد رشاها بالمااء ل حصاول بعاد الادحل اام  05 ةتوضل طبقة من مادة البيس كاورس ااماك .2
 .بركتور بعد نجاح مادة البيس كورس مخبريا" %95ع أل درجة رك ال تقل عن 

 

 جيدا" . تنريف طبقة البيس كورس وحواف الخ طة المقصوصة .0
 

 خ طاة جااهية ( وبقاوة اام 01يتم عمل صبة من الخراانة  خالية من الادب ( بااماكة ال تقال عان  .4
وحاب مواصفات الب ديات وا شغال  حاب ما يط ب  المهندس المشرف 8كغم/ام 851 نابة كار(
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الطولياة العامة مبل عم ية وضل الخ طة االاف تة لجميل موامل حفريات الخنادق والوصالت ل مقاطل 
 و العرضية.

 

 0.5بمعاادل  (M . C إاااف تية    طبقااةب الحفريااةوحااواف  الصاابة ا ااامنتية   الخراااانية(تاار   .5
 .(M.C  ةالطبقفوق  الااخنة دها توضل الخ طة اإلاف تيةبعكغم/متر مربل ويترك لمدة يومين و

 

مئوياة وبااماكة ال درجاة  005تاتخدم طبقة إاف تية من الخ يط الااخن بدرجة حارارة ال تقال عان  .6
 ام بعد الدحل الكافي والمنااب مبل أن تبرد الخ طة.7 تقل عن

 

 الرصيـــف –ب 
 

( بحياث ,تراباييتم إعادة وضل الوج  النهائي ل رصيف حاب وضل الرصيف   صب  ، خراانة ، بالط 
بحياث يتنااب مل الوضل المجاور إذا كان وج  مصقول أو غير مصقول أو حاب نوـ البالط الموجاود 

ال يشكل نشايا" ل وضل المجااور ل حفرياة ، وكاذلك إعاادة وضال  حجار الرصايف إذا تام خ ال أياة حجار 
 وإعادة تركيب  .

اام  حااب 01اام او 10خالية من الدب  باماكة ال تقل عان  خ طة جاهية ( تصب مادة الخراانة .7
وحااب مواصافات  حااب ماا يط با  المهنادس المشارف 8كغم/اام 851وبقوة  نابة كار( الحاجة(

الب اااديات وا شاااغال العاماااة مبااال عم ياااة وضااال الخ طاااة االااااف تة لجميااال موامااال حفرياااات الخناااادق 
 والوصالت ل مقاطل الطولية و العرضية.

 
 

 مواصفات المواد المقدمة لتامين الكوابل االرضية : ثانيا" :
 

سم للخنادق التي  81أعماقها ستعمل المواد التالية لحفريات كوابل الضغط المنخفض والتي ت -0  
 يتم تمديد الكوابل بها وبدون مواسير بالستيكية .

 

وخالي من الحصاأل والشاوائب التاي تاؤثر ع األ ااالمة الكوابال ويمار أو اي كا ناعمة رمل صوي ح ناعم  -أ 
  .ام فوق الكابل10ام تحت الكابل و 5م م( 2( ومطر   01جميع  من منخل رمم  

 

           اااام وناااابة الخ طاااة اإلاااامنتية 7اااام وااااماكة  41اااام وطاااول  21مصااامت عااارض ب اااوك إاااامنتي  -ب 
بعد وضل رمل صوي ح ع أل الكابل وفاي  الدائرة الكهربائيةماار الكابل أو  ق(  وتوضل طولية فو 6:  0  

 اام لكال كابال21فاي نفاس الخنادق ياتم يياادة عارض الحفرياة او دائارة كهربائياة من كابل  أكثرحالة تمديد 
 ك ع أل كل كابل لوحد  طوليا" منفصل عن اآلخر .وويوضل نفس اماكة الرمل ع أل الكوابل ويوضل الب 

 

 ك اإلامنتي يتم الطمم فوق الب ك حاب المواصفات الفنية   المعتمدة .وبعد وضل الب  -ج 
 

اآلنفاة الاذكر ع األ تتم إعادة الوضل حاب المواصفات والشروط الفنية المعتمدة وتنطباق هاذ  الخطاوات  -د 
 (.0البند رمم  

 
 

سعم للخنعادق  81ستعمل المواد التالية لحفريات كوابل الضغط المعنخفض والتعي أعماقهعا ت -2
 . أنا 4التي يتم تمديد الكوابل داخل مواسير بالستيك 
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الاليماة لوضاعها فاي الخنادق ويقادم المقااول باامي الماواد الاليماة  أنا  4تقدم الشركة موااير بالاتيك  -أ 
 حاب الراومات المرفقة .

 

اام تحات مااتوى  5وبااماكة الصابة  6:  0يتم عمل صب  إامنتية ع أل هذ  المواااير بناابة الخ طاة   -ب
الاة حوفي  ام 25ام فوق ماتوى المااورة بحيث تصبح الاماكة النهائية ل صبة اإلامنتية  01المااورة و

ام لكل مااورة إضافية يتم وضعها  21من مااورة في الخندق الواحد يتم ييادة عرض الخندق  أكثروضل 
 الصبة اإلامنتية الاليمة  ع أل هذ  الموااير وحاب ما جاء أعال  . مللتمديد كوابل بها وع

 

 نالمعتمدة ممواصفات الفنية بعد عمل الصبة اإلامنتية ع أل هذ  الموااير يتم الطمم فوق الصبة حاب ال -ج
ام تحت 01مبل ا شغال العامة والب ديات   بيس كورس أو عداية( بعد ذلك يتم عمل صبة إامنتية باماكة 

 . 0:6مباشرة بنابة  ةالخ طة اإلاف تي
 

 المعتمدة.بعد ذلك تتم إعادة ا وضاـ حاب ما كانت ع ي  مبل الحفر وحاب المواصفات الفنية والشروط  -د
 

 

سععم  041حفرياتهععا سععتعمل المععواد التاليععة لطععم كوابععل الضععغط المتوسععط والتععي أعمععاق ت -0
   -مواسير بالستيك: وبدون

 

( 01وخالي من الحصأل والشاوائب ويمار جميعا  بمنخال نمارة  أو اي كا ناعمة رمل صوي ح ناعم   -أ
ااام فااوق الكاباال .ويااتم القياااس ماان اااطح الكاباال  05ااام تحاات الكاباال و  01باااماكة م اام 2ومطاار  

 . الاف ي والع وي 
 

ويكاون الب اك اإلاامنتي   الادائرة ( يوضل ب ك إامنتي ما ح بعاد وضال رمال صاوي ح ع األ الكابال  -ب
وحاااب الراااومات الموضااحة ونااابة ااام  8وباااماكة مقاادراها ااام 51ااام وطااول 01المااا ح بعاارض 

 ، وفي حال تمديد كابل إضافي  الدائرة ( ( ويوضل الب ك طوليا" فوق الكابل  6:  0  ة اإلامنتيةــالخ ط
  دائرة (  يتم تمديد  وبوضل نفس اماكة رمل الصوي ح المذكور أعال  ع أل كل كابل    دائرة اضافية (

رى وكماا هاو مباين الادائرة االخان اـمنفصال عا ع األ كال دائارةل الب ك اإلاامنتي الماا ح طولياا" ويوض
 . بالراومات التوضيحية المرفقة

 

ام 51بعد وضل الب ك ا امنتي يتم طم الخندق فوق الب ك حاب المواصفات المعتمدة بطبقة تنق   -ج 
عن ماتوى ا رض كما كان ع ي  الوضل مبل الحفر وتم تمديد شاريط بالااتيك تحاذيري تقدما  الشاركة 

 تابعة الطم بنفس المواصفات المعتمدة .وبعد تمديد الشريط التحذيري يتم م
   .يتم إعادة الوضل ع أل ما كان ع ي  مبل الحفر حاب المواصفات المعتمدة -د 
 

سعم 041ستعمل المواد التالية لطم  كوابل الضعغط المتوسعط والتعي أعمعاق حفرياتهعا ت -4
 -( أنا: 6ويتم تمديد الكوابل داخل مواسير بالستيك )

 
ان   لوضعها في الخندق ويقدم المتعهاد باامي الماواد الاليماة حااب  6تقدم الشركة موااير بالاتيك  -أ
 لراومات المرفقة .ا
 

اام تحات 5( وبااماكة الصابة  6: 0يتم عمل  صبة إامنتية ع أل هذ  المواااير بناابة الخ طـاـة    -ب 
اام وفاي  01صابة اإلاامنتية ام  فوق ماتوى المواااير بحياث تصابح ااماكة ال01ماتوى الموااير و

ام لكل ماااورة إضاافية ياتم  21من مااورة في خندق واحد يتم ييادة عرض الخندق  أكثرحالة وضل 
 وضعها لتمديد الكوابل بها وعمل الصبة اإلامنتية الاليمة ع أل هذ  الموااير حاب ما جاء أعال  .
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الصبة حاب المواصفات المعتمدة بعد عمل الصبة اإلامنتية ع أل هذ  الموااير يتم الطم فوق   -ج
 ةـــــبطبق
ام عن ماتوى اطح ا رض كما كان مبل الحفر ويتم تمديد شريط بالاتيكي تحذيري تقدم   51تنق  

 المواصفات.الشركة ثم يتم متابعة الطم وبنفس 
 

 .يتم إعادة ا وضاـ النهائية حاب ما كانت ع ي  مبل الحفر حاب المواصفات المعتمدة  -د
 

  :مالحظة 
 

رمعل  0( م1.24تنكعه ) 02أينما وردت أن كل  6:0تعني الخلطة األسمنتية بنسبة  -
 كغم. 51كيس اسمنت وزن  0مخلوطة بحاجة إلى 

 (8كغم/ام 851أينما وردت  خ طة جاهية وبقوة  نابة كار(تعني الخراانة   -
 
 

 : إجراءات تسليم مواقع الحفريات واستالمها . ب
 

بتسليم المواقع التي تم تحديدها مسبقا" إلى  المشرف صاحب االختصاص أو من ينوبه يقوم المهندس  -0
المتعهد أو من ينوب عنه بموجعب أمعر عمعل يحعدد فيعه اسعم موقعع العمعل وعنوانعه وتعاريخ أمعر المباشعرة 

 بالعمل والمدة الالزمة إلكمال العمل والتي يتم تحديدها وتاريخ االنتهاء من أمر العمل .
 

والمتعهعد أو مندوبعه ويععرف صعاحب االختصعاص معن المهنعدس المشعرف  تنفيذاعتماد أمر عمل ال يتم -2
 -عمل بما يلي :الأمر 

 

والتي  ا عمالمجموعة  لتنفيذ شبكات الجهد المتواط أو المنخفض ا رضية بأن يعرف أمر العمل الواحد  -أ
 واحدة.يط ب من المتعهد إنجايها دفعة 

 

 وحد  متكام ة من حيث االاتالم والتا يم وغرامات التأخير.يعتبر أمر العمل -ب
 

يشمل أمر العمل ع أل مجموعة ا عمال التي يط ب من المتعهاد تنفياذها ااواء كانات فاي مومال واحاد أو  -ج
 الشركة.عدة موامل ضمن مناطق امتياي 

 

 العمل.المط وب إنجاي  بموجب أمر  العمليحدد -د
 

 كالتالي:مة إلنهاء أمر العمل يتم احتااب المدة الالي -هـ
 
 

 

 طول الخط ا رضي ل جهد المتواط أو المنخفض الما م                       
 بموجب أمر العمل بالكي و متر الطولي                       

 ------------------------               =عدد أيام تنفيذ أمر العمل   
 كمية العمل المط وب انجايها يوميا" من المقاول لتركيب                     

 كوابل الجهد المتواط أو المنخفض                        
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( متار طاولي باإلضاافة لجاور 211كمية العمل المط وب انجايها يوميا" لتركيب كوابل الجهد المتواط =  
 الوصالت أن وجدت .

 

( متار طاولي باإلضاافة لجاور 51وب انجايها يوميا" لتركيب كوابل الجهاد المانخفض =  كمية العمل المط 
 الوصالت أن وجدت .

 

يتم أعطاء أوامر عمل لتركيب شبكات الجهد المتواط منفص ة عان أوامار عمال الجهاد المانخفض وال يوجاد 
المحاااابة ع ااأل غرامااات أي ارتباااط بينهمااا ماان حيااث التا ااال أو المحاااابة ع ااأل غرامااات التااأخير وااايتم 

 التأخير كال" ع أل حد .
 

واحد دفعة  معام ة أو مشروـإعطاء أوامر عمل  كثر من صاحب االختصا  يحق ل مهندس المشرف  -ي
 واحدة.

 

بعععد تسععلمه أمععر والالزمععة ألعمععال التنفيععذ قععوم المتعهععد بالمباشععرة بأعمععال الحفععر المطلوبععة منععه ي -0
حفعر اللعه عنعد قيامعه بأعمعال  والمروريعةجميعع وسعائل السعالمة العامعة المباشرة بالعمل وعليه تامين 

وعلعى المقعاول وذلك لمنع إلحاق أية أضعرار سعواء باإلنسعان أو الحيعوان أو اآلليعات خعالل معدة الحفعر 
العمل على حفر جور تجريبية على مسعار الخعط قبعل أجعراء عمليعة الحفعر تالفيعا" ألحعداث أيعة أضعرار 

داخل بطن األرض وفي حالة مواجهة أية عوائق علية أبالغ المهندس المشرف عنها بالتمديدات للغير 
 فورا" لتم حلها أو تعديل المسار أو أية حلول أخرى.

 
بععأعالم المهنععدس المشععرف خطيععا" ليتسععنى مععواد يقععوم المقععاول الحفععر وتععامين البعععد االنتهععاء مععن عمليععة  -4

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

" معن فعاعلى المتعهد توخي الدقة والحذر أثناء القيام بالحفر في باطن األرض وفي جميع مواقعع الحفعر خو -5
فعي حالعة  وإتالف مواسير الميار والمجاري وكوابل الكهربعاء واالتصعاالت وأيعة خعدمات مدفونعة داخعل األرض 

إبعالغ المهنعدس المشعرف بعذلك وفعي حالعة إلحعاق أي علعى المقعاول مصادفة أية خدمات مدفونعة داخعل األرض 
 ضرر بهذر الخدمات يتحمل المقاول كافة تكاليف األضرار .

 

تتحمعل الشععركة كلفعة أي حفريععات أو كلفعة تععامين المعواد وإعععادة األوضعاع فععي الحعاالت التععي تقعوم الشععركة  -6
وإععادة األوضعاع التعي كانعت عليهعا قبعل  حفريةالحفر ألي سبب من األسباب وعلى المتعهد القيام بطم البإلغاء 

 الحفر وحسب المواصفات المبينة وثم المحاسبة حسب جدول األسعار .
 

يلتزم المقاول بالترتيبات الالزمة ألعمال التنفيذ وحسعب معا يعتم االتفعاق عليعه معع المهنعدس المشعرف ليعتم  -7
ال منعدوب لششعراف علعى أعمعال التنفيعذ وفعي حالعة قيعام المقعاول بالعمعل دون وجعود منعدوب يتحمعل كافعة إرس

 . كالمسؤولية التي قد تترتب على ذل
 

أذا تبين للمهندس المشرف أن المقاول قد قام بتعديل مسار الخط والتي تعم تسعليمها لعه مسعبقا" ألي سعبب  -8
مععن الجهععة التععي قامععت بتسععليم مسععار الشععبكة فيتحمععل المقععاول كلفععة  مععن األسععباب دون اخععذ الموافقععة الخطيععة

 الحفريات وأي كلفة أضافية قد تترتب على ذلك.
 

 إذا طلب حفر جور لوصالت الكوابل األرضية ضمن أمر العمل فتعتبر هذر الجور جزءا" من امر العمل له.  -9
 

ك والرمعل علعى الكوابعل كعل وحفرية يتم وضع البلالفي نفس او دائرة من كابل واحد  أكثري حال تمديد ف  -01
او دائعرة لوحعدها كمعا هعو مبعين  كابعل لوحعدر ( ك بشكل طولي وعلعى كعلو) يتم وضع بل الوحدهاو دائرة كابل 

 (.03308300301363237393534  ةبالرسوم المرفق
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سعم وحسعب الرسعم 041لتغطية الكوابل التي أعماق حفرياتها  ) مسلح( لى المتعهد تقديم بلوك مصمتع -00
حديعد   وتسعلح بقضعبان 6:0، نسعبة الخلطعة األسمنتيعـة (2،0رقعم )المرفق والمواصفات المذكورة على الرسم 

 فق.ملم وحسب الرسم المر8
 

وحسعب الرسعم سعم  81ك عادي مصمت لتغطية الكوابل التعي أعمعاق حفرياتهــعـا  وعلى المتعهد تقديم بل -02
 وبدون تسليح .  6:  0، نسبة الخلطة اإلسمنتيـــة  (0رقم ) والمواصفات المذكورة على الرسم

 

يلتزم / المتعهد ) المقاول( بتقديم البكر وونا سحب الكوابعل العالزم لمعد الكوابعل والعذي يعتم تحديعدر معن  -00
 قبل المهندس المشرف.

 

وجد وتسوية األرض مع مستوى األرض الطبيعي قبل المباشرة بأعمعال يلتزم المقاول بإزالة الطمم أينما  -04
 الحفر وعلى حسابه الخاص.

 

 يلتزم المقاول بإزالة الميار التي تنتج من الخنادق خالل عملية الحفر على حسابه الخاص. -05
 

 الوارد بالعطاء. يلتزم المقاول بتوفير جهاز إشرافي وكادر عمالي لديه الخبرة الكافية لتنفيذ البنود  -06
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 خامسا": الفواتير والمحاسبة عليها
 

 
عند االنتهاء معن تنفيعذ اوامعر العمعل واععادة االوضعاع الفواتير على ثالثة نسخ من قبل المقاول  تنظم -5

 . الوامر العملاألعمال المنجزة شاملة جميع 
 

تدفع المطالبة مرر واحدة وذلعك  و عملمر الجزئيا إال بعد إنهائه ال امر عملال يحاسب المتعهد على أي  -2
وتوقيع السعلطات المحليعة والعدوائر الرسعمية اذا طلعب ذلعك معن المهنعدس المشعرف  بعد إعادة األوضاع

حسب األصول واالستالم النهعائي معن قبعل المهنعدس المشعرف أو معن ينعوب والتي تم الحفر بممتلكاتها 
 قسم التدقيق الفني .  باالضافه الى عنه

 
اسبوع من تاريخ انهعاء  جاوزيلتزم المقاول بتقديم الفواتير المتعلقة بأعمال التركيبات وخالل فترة ال تت -3

ة او الخاصعة التعي تعم اعتمعاد الفعاتورة معن الجهعات الرسعميالعمعال لغايعات التعدقيق علعى الكميات)قبعل ا
 .الحفر بممتلكاتها(

 
لفععواتير المقدمععة منععه ويحاسععب علععى كامععل القيمععة المسععتحقة باسععتثناء علععى ايععتم محاسععبة المتعهععد  -4

او الحسععميات  المسععتحقة ةمععن قيمععه الدفععع %51المحتجععزات مععن الععدفعات المسععتحقة والبععالغ قيمتهععا 
 الناجمة عن غرامات التاخير ان وجدت.

 
المطالبعة بعأي مسعتحقات  يلتزم المقاول التزام تاما بتقديم كتاب خطي لكل فاتورة يتقدم بها للشركة بعدم -1

 . فاتورةماليه تخص ال
 
يعتمد تصميم الفواتير ومحتوياتها وأيعة نمعاذج أخعرى معن قبعل إدارة الشعركة بععد إحالعة العطعاء وعلعى  -4

 المقاول االلتزام بها .
 
الععذي اشععرف علععى التنفيععذ ومععن ثععم المهنععدس  قععبالفععواتير مععن رئععيس الورشععة او المراصععديق يععتم ت -1

المشععرف الععذي اصععدر امععر العمععل ويععتم اعتمععاد الفععاتورة مععن الجهععات الرسععمية او الخاصععة التععي تععم الحفععر 
 بممتلكاتها.

 

ومعدير العدائرة والمسعاعد المعنعي خعالل اسعبوع ى الفواتير من قبل المهندس المشعرف يتم التصديق عل -6
ويعتم االلتعزام بالمعدة بععد تصعديق الجهعات الرسعمية لفعاتورة للمهنعدس المشعرف من تاريخ تسليم المقاول ا

 شريطة عدم وجود اي مالحظات على اعداد الفاتورة من قبل المقاول.
 
يتم ارسال الفاتورة العى دائعرة التعدقيق الفنعي للمصعادقة عليهعا حسعب االصعول علعى ان ال يتجعاوز معدة  -1

الفاتورة للعدائرة معا لعم يكعن هنعاك اي مالحظعة فنيعة علعى االعمعال التعي المصادقة اسبوع من تاريخ ورود 
 تتضمنها الفاتورة.

 
( اربعة عشر يوما" 54يتم صرف مستحقات المقاول عن الفواتير المصادق عليها بصورة نهائية بعد ) -1

 من تاريخ مصادقة دائرة التدقيق الفني عليها.
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بتزويد الشركة بما تم انجازر من اعمال تركيبات)جهد متوسط+جهد منخفض(  التزاما تام يلتزم المقاول-9
بشكل دوري وحسب ما يطلبه المهندس، وفي حال تجاوزت مجموع اوامر العمل المسلمه للمقعاول نسعبة و

من قيمة االحالة االجمالية للعطاء يلتزم المقاول باشعار الشركة وبكتاب رسمي بالقيمعة الماليعة لكعل  11%
   .عمل وبدون طلب مسبق من قبل الشركةامر 

 

 والكميات والمخالفات والعاملين واالليات جــداول األسعـــارسادسا" 
 

ضعمن منطقعة امتيعاز  والمعنخفض األرضعيةيطلب من المقاول تقديم أسعارر على أساس تنفيذ شبكات الجهعد المتوسعط  -5
 الشركة والتي تشمل: 

 

 وخارج التنظيم والتابعة أداريا" لمحافظة اربد. منطقة اربد وتشمل جميع المناطق داخل -أ

منطقة عجلون وجرا وتشمل جميع المناطق داخل وخارج التنظيم والتابعة أداريا" لمحافظعة عجلعون  -ب
 وجرا وجزء من محافظة البلقاء.

 منطقة المفرق وتشمل جميع المناطق داخل وخارج التنظيم والتابعة أداريا" لمحافظة المفرق.  -ت
 

ت الواردة بجداول األسعار هي كميات تقديرية من اجل المقارنة بين المقاولين عند دراسعة الععروض المقدمعة ويعتم الكميا -2
تحديد قيمة العطاء الفعلية كقيمة إجمالية من قبل إدارة الشركة وتعتم اإلحالعة علعى أسعاس األسععار االفراديعة دون النظعر إلعى 

المقاول المحال علية العطاء على أسعاس قيمعة السععر اإلجمعالي للعطعاء العذي يعتم  الكميات الواردة بالجداول ويتم التعامل مع
 تحديد سقفه من قبل الشركة.

 
على العارض أن يقوم بتعبئة األسعار حسب ما هو مقدم بوثائق العطاء وال يجوز له بأي حال من األحوال تغيير أي -3

 لعارض ما ورد أعالر يعتبر عرضه مرفوضا".حرف أو كلمة أو رقم أو تصميم لهذا الجدول وإذا خالف ا

على العارض أن يدرس بنود العطاء وشروطه العامعة والخاصعة والمواصعفات الفنيعة لجميعع أنعواع اإلعمعال بصعورة -4 
 دقيقة قبل القيام بتعبئة جدول األسعار.

 

 في حال وجود أية مخالفات لبنود العطاء على المقاول تعبئة هذر المخالفات في جدول المخالفات المعد لهذر الغاية .-1 
 
أي مخالفعه لشعروط العطععاء أو مالحظعة لهععا انعكعاس مععالي علعى العطععاء يجعب علععى الععارض أن يععذكر ذلعك بصععراحة -6 

 بموجب جدول خاص يتم إعدادر من قبل العارض . ويبين مدى االنعكاس المالي زيادة أو نقصان  ، وذلك
 
 تعتبر األسعار المقدمة من قبل المقاول شاملة لجميع األعمال والشروط والتعليمات الواردة بالعطاء. -1
 
واالبعاد الالزمة ( بنود مبينا" فيها وصفا" تفصيليا" للعمل المطلوب والمواصفات 9( يحتوي على )5الجدول رقم ) -1

الوصف بالرسومات المشار اليها وان للحفر وتامين المواد وان الحفر في مناطق ترابية او صخرية والمواد المؤمنة حسب 
اتج الحفر نالخنادق المحفورة ال تخضع العادة االوضاع ) صبة اسمنتية او خلطة اسفلتية( وتخضع فقط الزالة االنقاض من 

 وبواقي تأمين المواد.
 
( بنود مبينا" فيها وصفا تفصيليا" للعمل المطلوب والمواصفات للحفر وتامين المواد 51( يحتوي على )2الجدول رقم ) -9

واالبعاد المطلوبة وان الحفر سيتم في مناطق صبة اسمنتية او طبقة اسفلتية والمواد المطلوب تأمينها حسب الوصف 
 حفرها تخضع العادة االوضاع من صبة اسمنتية وخلطة اسفلتية. بالرسومات المشار اليها وان الخنادق المطلوب

 
 .ها( بنود وحسب الوصف الوارد ب9( يحتوي على )3الجدول رقم ) -9

يحق لشركة كهرباء اربد بتأجير ونا سحب الكوابل العامل لديها للمقاول في حال رغبته مع ضمان سالمته الفنية  -51
 احادي الطور أو ثالثي الطور.بقيمة نصف دينار لكل متر طولي لكل كيبل 
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 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة

 (   96/2151  م )ــــــــعطاء رق

 أ /جدول مخالفـــــات

 

رقم البنـد 

 المخالـف

 المخالفة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………..توقيع المناقص                                                                                               
 

 ……الخاتم الرسمي                                                                                      

                                                                                        

 2151التاريخ   /     /                                                                                          
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 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة

 ( 96/2151  م )ـــــعطاء رق

 ب /كشف بأعداد العاملين لدى المتعهد والخبرات السابقة

 

استكمال تعبئة هذا الجدول للعاملين مع خبراتهم السابقة وتكون محتويات الجدول ملزمة على المتعهد 

 للمتعهد طيلة فترة المشروع .

 

 مالحظات العدد الوصف الرقم

 

5 

2 

3 

4 

1 

6 

1 

1 

9 

 أعداد العاملين

 مهندس

 مساح

 مراقب

 فني

 محاسب

 إداري

 سائق

 عمال

 مهن أخرى

 

  

 

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

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

 

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

 

 …………….توقيع المتعهد 

 

 …………..الخاتم الرسمي 
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 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة

 ( 96/2151)  مــــعطاء رق
 

 ج / كشف بآليات والمعدات والعدد التي يملكها المتعهد

 

على المتعهد استكمال تعبئة هذا الجدول وبياان جمياع اآللياات والمعادات والعادد التاي يملكهاا وإرفاا  صاور 

عن ترخيص اآلليات وللشركة الحق فاي الكشاف علاى جمياع اآللياات والمعادات والعادد والتارخيص األصالي 

 وتكون محتويات هذا الجدول ملزمة للمتعهد طيلة فترة المشروع 

 

 مالحظــــات العــــدد الوصـــــــف الرقم

 

5 

2 

3 

4 

1 

6 

1 

1 

 

 

 

 

 سيارات بكب 

 الكوابلبكرات سحب  

 ( compressorsكمبريسات ) 

 جكات رفع الدرمات

 الكوابلماكينات سحب 

 الونشات

 سيارات نقل األعمدة ) تريال( 

أية مستلزمات أخرى يتطلبها العمل 

 في المشروع .

 

 

  

 

 ………….توقيع المتعهد 

 

 ………..الخاتم الرسمي                                                                                                  

 

  2151/التاريخ     /                                                                                                    
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 جدول رقم )5(  الكميات واألسعار لتركيب الكوابل االرضية ) تقديرية (

 بدون اعادة االوضاع 
 

 

 الرقم

 

 الوصف

 

 الوحدة

 

 الكمية

سعر الوحدة 

 بالدينار

 السعر اإلجمالي

 

ك.ف دائااارة واحااادة  55، 33جهاااد متوساا   أرضااي تركيااب شااابكات  5

رسم ضمن منطقة امتياز الشركة فاز(  3بكابل ثالثي األطوار )كاملة 

مهماااا بلااا  مقااااس الكابااال ومهماااا كاااان عااادد جاااور أ (  - 1رقـــاااـم ) 

ويشاامل ومهمااا كااان عاادد مقاااطع الشااوارع  الوصااالت المسااتقيمة 

 السعر ما يلي: 
 

اسااتالا المااواد الالزمااة للعماال ماان مسااتودعات الشااركة وتحميلهااا -ا

عليهااا فااي جميااع ونقلهااا وتنزيلهااا وتوزيعهااا وحراسااتها والمحافظااة 

 مواقع العمل المختلفة.
 

 11بعار   بأبعاده الفنياة المطلوباة وهاي   األرضيحفر الخند  -ب

المطلوباة  األبعاادوحفر جور الوصاالت وحساب سم  541سم وعمق 

أيااة  إزالااةمااع  المبينااة األبعااادماان قباال المهناادس المشاارف وحسااب 

 مخلفات لألنقا  والصبات اإلسمنتية من مواقع العمل.
 

مد الكوابل األرضية بواسطة ونش سحب الكوابل على أن يتم ماد  -ج

الكابااال علاااى بكااار مخصاااص لهاااذا العمااال أو بالطريقاااة التاااي يطلبهاااا 

المهندس المشرف على أن يقوا المقاول بتأمين العمالة الالزمة لهذا 

 العمل 
 

تااأمين الكواباال حسااب المواصاافات الفنيااة الااواردة )رماال صااويل   -د

باي   مسل ( وكذلك تقديم المواد الالزمة للطم )عدساي ،ناعم+بلوك 

 أ(.-1وحسب السماكات المبينة بالرسم رقم )كورس( 

سام مان الحفرياة وكاذلك  61وضاع شاري  تحاذيري علاى عماق  -هاـ 

وضااع دلياال الكترونااي وحسااب المواصاافات التااي يطلبهااا المهناادس 

 المشرف
 

الحفاار وازالااة موقااع ومساار الحفاار الااى ماا كااان علياا  قبال  إعاادة -و

 المخلفات بعد الطم.
 

تركيب المواسير والصب على المواسير لمقااطع الشاوارع حساب  -ز

 المواصفات المبينة بالعطاء.
 

 

 

 

 

 

 كم طولي

 

 

 

 

 

5 

  

2 

2 

 
 

ولكاان  ماان المواصاافات والشااروط الفنيااة( 5كمااا ورد بالبنااد رقاام )

ك.ف ضمن منطقاة  55، 33جهد متوس   أرضي  أضافية وائردتركيب ب

باستخداا كابل ثالثي األطاوار ومهماا كاان مقااس الكابال وعادد متياز اال

جور الوصالت المستقيمة ومقاطع الشوارع مع األخذ بعين االعتباار أن 

وان عار  الخناد  سام 31ال تقل عان  دائرة واالخرىكل المسافة بين 

تاامين كال دائارة علاى حاده سم لكل دائرة اضاافية ماع 31سيزيد بمقدار 

   .علما بان السعر للدوائر االضافية فق   ب(-1حسب الرسم )

 

 كم طولي

يةلكل دائرة اضاف  
0.5 
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 ) تقديرية (( 5رقم ) تابع جدول الكميات واألسعار

 
 سعر الوحدة الكمية الوحدة الوصف الرقم

 بالدينار

 اإلجمالي السعر

3  

باساتخداا ك.ف دائارة واحادة كاملاة  55، 33جهاد متوسا   أرضاي تركيب شابكات 

-9رسم رقام )كوابل احادية الطور  3كابل احادي الطور وبحيث تتكون الدائرة من 

ضاامن منطقااة امتياااز الشااركة مهمااا بلاا  مقاااس الكاباال ومهمااا كااان عاادد جااور أ( 

 ويشمل السعر ما يلي: ومهما كان عدد مقاطع الشوارع  الوصالت المستقيمة 
 

استالا المواد الالزمة للعمل من مستودعات الشاركة وتحميلهاا ونقلهاا وتنزيلهاا -ا

 وتوزيعها وحراستها والمحافظة عليها في جميع مواقع العمل المختلفة.
 

ساام وعمااق  11بعاار   بأبعاااده الفنيااة المطلوباة وهااي   األرضاايحفار الخنااد  -ب

ل المهنااادس المطلوباااة مااان قبااا األبعاااادوحفااار جاااور الوصاااالت وحساااب سااام  541

أياااة مخلفاااات لألنقاااا  والصااابات  إزالاااةماااع  المبيناااة األبعاااادالمشااارف وحساااب 

 اإلسمنتية من مواقع العمل.
 

د الكوابل األرضية بواسطة ونش سحب الكوابال علاى أن ياتم ماد الكابال علاى م -ج

بكر مخصص لهذا العمل أو بالطريقة التي يطلبها المهندس المشرف على أن يقوا 

 المقاول بتأمين العمالة الالزمة لهذا العمل 

مين الكواباال حسااب المواصاافات الفنيااة الااواردة )رماال صااويل  ناااعم+بلوك تااأ -د

وحساااب باااي  كاااورس(  لك تقاااديم الماااواد الالزماااة للطااام )عدساااي ،مسااال ( وكاااذ

 أ(.-9السماكات المبينة بالرسم رقم )

ساام ماان الحفريااة وكااذلك وضااع دلياال 61عمااق وضااع شااري  تحااذيري علااى  -هااـ 

 الكتروني وحسب المواصفات التي يطلبها المهندس المشرف
 

وازالاة المخلفاات بعاد موقع ومساار الحفار الاى ماا كاان عليا  قبال الحفار  إعادة -و

 الطم.
 

تركيب المواسير والصاب علاى المواساير لمقااطع الشاوارع حساب المواصافات  -ز

 المبينة بالعطاء

 3 كم طولي

  

 

4 

 

 

 

بتركيااب دوائاار أضااافية أرضااية جهااد متوساا  ( ولكاان 3كمااا ورد بالبنااد رقاام )

 الطاور أحادياةكوابال  3مان تكون الدائرة بحيث تالطور و أحاديابل باستخداا ك

( مااان المواصااافات 3رقااام ) دب( وينطباااق عليهاااا ماااا جااااء بالبنااا-9رسااام رقااام )

سام وان 31والشروط الفنية وان المساافة باين كال دائارة واالخارى ال تقال عان 

سم لكل دائرة اضافية مع تامين كل دائرة علاى 31عر  الخند  سيزيد بمقدار 

 .  فق .االضافية علما بان السعر المطلوب للدوائر حده 

طولي   كم

دائرة  لكل

 اضافية

2 

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باايلوت مفارد / او كيبال اضاافي ك.ف  55.33تركياب كابال أضاافي أحاادي الطاور

pilot  ( وفااي هااذه 3وحسااب الشااروط والمواصاافات الفنيااة الااواردة بالبنااد رقاام )

سم ويتم وضع بلاوك  21الحالة يتم زيادة عر  الخند  في جميع الحاالت بمقدار 

 .(51رسم رقم ) منفصل لهذا الكابلمسل  

كم طولي 

لكل كابل 

 اضافي

1.5 
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  ) تقديرية (( 5رقم ) تابع جدول الكميات واالسعار
 

 

6 

 

 

 

دائرة واحده مكونة مان  ( فولت 5111-411تركيب شبكات أرضي  جهد منخفض )

)ثالثااة كواباال احاديااة الطااور+ نيااوترال  3كاباال ثالثااي االطااوار + نيااوترل او ماان 

مهما أ( -52أ( ، )-55حسب الرسم ) +نيوترال( ضمن منطقة امتياز الشركة أطوار

ومهما كان عدد جاور الوصاالت ومهما كان عدد مقاطع الشوارع بل  مقاس الكابل 

المسااتقيمة  ويشاامل السااعر مااا يلي:اسااتالا المااواد الالزمااة للعماال ماان مسااتودعات 

سااتها والمحافظااة عليهااا فااي الشااركة وتحميلهااا ونقلهااا وتنزيلهااا وتوزيعهااا وحرا

 جميع مواقع العمل المختلفة
 

سام 11سام عار  و11بأبعااده الفنياة المطلوباة وهاي   األرضايحفر الخند   .أ

المطلوبااة ماان قباال المهنااادس  األبعااادوحفاار جااور الوصااالت وحسااب عمااق 

أياة مخلفااات لألنقاا  ماان مواقااع  إزالااةالمبيناا  ماع  األبعاادالمشارف وحسااب 

 العمل.
 

األرضية بواسطة ونش سحب الكوابل على أن ياتم ماد الكابال علاى مد الكوابل  .ب

بكر مخصص لهذا العمل أو بالطريقة التي يطلبها المهندس المشرف علاى أن 

 لتأمين العمالة الالزمة لهذا العميقوا المقاول ب
 

تأمين الكوابال حساب المواصافات الفنياة الاواردة )رمال صاويل  نااعم+بلوك(  .ج

وحساب الساماكات  وكذلك تقديم المواد الالزمة للطم )عدسي  ،باي  كاورس( 

 .أ(-52، )أ( -55المبينة بالرسم رقم )

 أ(.-55سم من الحفرية وحسب الرسم )41د. وضع شري  تحذيري على عمق 

 ركيبها لمقاطع الشوارع حسب مواصفات العطاء.. الصب على المواسير بعد تهـ 

موقاع ومساار الحفار الاى ماا كاان عليا  قبال الحفار وازالاة المخلفاات بعاد  إعاادة. و

 الطم.

 2 كم طولي

  

 

1 

ولكان بتركياب دوائار من المواصافات والشاروط الفنياة  ( 6كما ورد بالبند رقم )

مهماا كاان مقااس الكابال  يتم تحدياد عاددها مان قبال المهنادس المشارف اضافية

ومهمااا كااان عاادد جااور الوصااالت ضاامن منطقااة امتياااز الشااركة بحيااث تكااون 

ساام وان عاار  الخنااد  ساايزيد 21المسااافة بااين الاادائرة واالخاارى ال تقاال عاان 

سم لكل دائارة اضاافية ماع تاامين كال دائارة علاى حاده حساب الرسام  21بمقدار 

 .  ية فق .علما بان السعر للدوائر االضاف ب(-52،)ب( -55)

 

 طولي كم

لكل 

دائرة 

 اضافية

5 

  

للمحاساابة علااى حفريااات يااتم  التربااةحفريااات بااالمتر المكعااب مهمااا كااان نااوع   1

أو الحفار  األسابابمن قبل الشركة قد تطلب مان المقااول ألي سابب مان  إلغاءها

علااى كاباال قااائم )قااديم ( أو حفاار جااور الوصااالت لاارب  الكواباال الجدياادة عليهااا 

يتضمن السعر إعادة الطم مهما كان نوع الطم عدسية أو بي  كاورس أو بحيث 

وازالة المخلفاات بعاد  إلى ما كان علي  قبل الحفرلموقع من ناتج الحفر  وإعادة ا

الطم )ويستثنى من ذلك الحفر على كوابل قاائم بقصاد عمال وصاالت عليهاا لربطهاا 

 بكوابل جديدة(

 

متر 

 مكعب

 

51 

  

سام وقطار  521سم( وفدح ثقب بعماق 11*11حفر خند  ارضي ترابي بأبعاد ) 9

الخاالي مان  األحمارمتر من طول الخند  وطم الخناد  باالتراب  1لكل  2ملم 41

أية زوائاد أو مخلفاات مان جاراء الحفار وتساوية الموقاع وعلاى  وإزالة الحجارة

لم يتوفر من ناتج الحفار  إذا األرضيطم  إعادةفي  األحمرالمتعهد تأمين التراب 

 وأن يكون مشموال" بالسعر

متر 

 طولي
51 
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 جدول رقم )2( الكميات واالسعار لتركيب الكوابل االرضيية) تقديرية (

 مع اعادة االوضاع 
 

 

 الرقم

 

 الوصف

 

 الوحدة

 

 الكمية

سعر الوحدة 

 بالدينار

 السعر اإلجمالي

 

ك.ف دائرة واحدة كاملاة  55، 33جهد متوس   أرضي تركيب شبكات  5

رسام رقام ضامن منطقاة امتيااز الشاركة فااز(  3بكابل ثالثي األطاوار )

مهماااا بلااا  مقااااس الكابااال ومهماااا كاااان عااادد جاااور الوصاااالت أ( -4)

 ويشمل السعر ما يلي: ومهما كان عدد مقاطع الشوارع  المستقيمة 
 

الشااركة وتحميلهااا اسااتالا المااواد الالزمااة للعماال ماان مسااتودعات -ا

ونقلهااا وتنزيلهااا وتوزيعهااا وحراسااتها والمحافظااة عليهااا فااي جميااع 

 مواقع العمل المختلفة.
 

 11بعار   بأبعااده الفنياة المطلوباة وهاي   األرضايحفر الخناد  -ب

المطلوباة  األبعاادوحفار جاور الوصاالت وحساب سام  541سم وعمق 

أيااة  زالااةإمااع  المبينااة األبعااادماان قباال المهناادس المشاارف وحسااب 

 مخلفات لألنقا  والصبات اإلسمنتية من مواقع العمل.
 

مد الكوابل األرضية بواسطة ونش سحب الكوابل علاى أن ياتم ماد  -ج

الكابااال علاااى بكااار مخصاااص لهاااذا العمااال أو بالطريقاااة التاااي يطلبهاااا 

المهندس المشرف على أن يقوا المقاول بتأمين العمالة الالزماة لهاذا 

 العمل 
 

تااأمين الكواباال حسااب المواصاافات الفنيااة الااواردة )رماال صااويل   -د

ناااااااعم+بلوك مساااااال ( وكااااااذلك تقاااااااديم المااااااواد الالزمااااااة للطااااااام 

 إذاكااان الحفاار زفتاا  أو ناااتج الحفاار  إذا)عدسااي ،فولي ،بي  كااورس( 

 .ترابيةكان الحفر في منطق  

ساام ماان الحفريااة وكااذلك 60 وضااع شااري  تحااذيري علااى عمااق -هااـ 

روناااي وحساااب المواصااافات التاااي يطلبهاااا المهنااادس وضاااع دليااال الكت

 المشرف
 

ما كانات عليا  قبال الحفار وحساب المواصافات  إلى األوضاع إعادة -و

 بالعطاء.  المذكورةالفنية 
 

تركيب المواسير والصاب علاى المواساير لمقااطع الشاوارع حساب  -ز

 المواصفات المبينة بالعطاء.
 

 

 

 

 

 

كم 

 طولي

 

 

 

 

 

3 

 

  

2 

2 

 
 

تركياب ولكان ب مان المواصافات والشاروط الفنياة( 5كما ورد بالبند رقم )

متياااز االك.ف ضاامن منطقااة  55، 33جهااد متوساا   أرضااي  أضااافية وائاارد

باستخداا كابل ثالثي األطوار ومهما كان مقاس الكابل وعدد جور الوصالت 

كال المستقيمة ومقاطع الشاوارع ماع األخاذ بعاين االعتباار أن المساافة باين 

م سا31سم وان عر  الخند  سيزيد بمقادار 31ن ال تقل ع دائرة واالخرى

علماا  ب(-4لكل دائرة اضافية مع تامين كل دائرة علاى حاده حساب الرسام )

   .    .بان السعر للدوائر االضافية فق 

 

 كم طولي

لكل 

دائرة 

 اضافية

1.1 
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 ) تقديرية (( 2رقم ) تابع جدول الكميات واألسعار

 
 سعر الوحدة الكمية الوحدة الوصف الرقم

 بالدينار

السعر     

 اإلجمالي

3  

باساتخداا ك.ف دائارة واحادة كاملاة  55، 33جهد متوسا   أرضي تركيب شبكات 

ضمن منطقاة كوابل احادية الطور  3كابل احادي الطور وبحيث تتكون الدائرة من 

مهمااا بلاا  مقاااس الكاباال ومهمااا كااان عاادد جااور أ( -1رساام رقاام )امتياااز الشااركة 

 ويشمل السعر ما يلي: ومهما كان عدد مقاطع الشوارع  الوصالت المستقيمة 
 

استالا المواد الالزمة للعمل من مستودعات الشركة وتحميلها ونقلهاا وتنزيلهاا -ا

 وتوزيعها وحراستها والمحافظة عليها في جميع مواقع العمل المختلفة.
 

سام وعماق  11بعار   بأبعااده الفنياة المطلوباة وهاي   األرضيند  حفر الخ-ب

المطلوبااة ماان قباال المهناادس  األبعااادوحفاار جااور الوصااالت وحسااب ساام  541

أياااة مخلفاااات لألنقاااا  والصااابات  إزالاااةماااع  المبيناااة األبعاااادالمشااارف وحساااب 

 اإلسمنتية من مواقع العمل.
 

د الكوابل األرضية بواسطة ونش سحب الكوابل على أن يتم ماد الكابال علاى م -ج

بكار مخصااص لهااذا العماال أو بالطريقااة التاي يطلبهااا المهناادس المشاارف علااى أن 

 يقوا المقاول بتأمين العمالة الالزمة لهذا العمل 

مين الكواباال حسااب المواصاافات الفنيااة الااواردة )رماال صااويل  ناااعم+بلوك تااأ -د

كاان  إذالك تقاديم الماواد الالزماة للطام )عدساي ،فولي ،بي  كاورس( مسل ( وكاذ

 .ترابيةكان الحفر في منطق   إذاالحفر زفت  أو ناتج الحفر 

ساام ماان الحفريااة وكااذلك وضااع دلياال  60وضااع شااري  تحااذيري علااى عمااق  -هااـ 

 الكتروني وحسب المواصفات التي يطلبها المهندس المشرف
 

مااا كاناات علياا  قباال الحفاار وحسااب المواصاافات الفنيااة  إلااى األوضاااع إعااادة -و

 بالعطاء.  المذكورة
 

تركيب المواسير والصب على المواسير لمقااطع الشاوارع حساب المواصافات  -ز

 المبينة بالعطاء

 3 كم طولي

  

4  

أضاااافية أرضاااية جهاااد متوسااا   وائاااربتركياااب د( ولكااان 3كماااا ورد بالبناااد رقااام )

 الطاور أحادياةكوابال  3مان تكاون الادائرة بحياث تالطاور و أحااديابل باستخداا ك

( من المواصفات والشاروط 3رقم ) دوينطبق عليها ما جاء بالبنب( -1رسم رقم )

سم وان عر  الخناد  31وان المسافة بين كل دائرة واالخرى ال تقل عن  الفنية

علماا باان  سم لكل دائارة اضاافية ماع تاامين كال دائارة علاى حاده31سيزيد بمقدار 

   عر للدوائر االضافية فق .الس

طولي كم 

دائرة لكل 

  اضافية

2 

  

1 

 

 

 

 

 

 او كيبال اضااافي مفاارد / باايلوتك.ف  55.33تركياب كاباال أضاافي أحااادي الطااور

pilot  ( وفااي هااذه 3وحسااب الشااروط والمواصاافات الفنيااة الااواردة بالبنااد رقاام )

وياتم وضااع سام  21الحالاة ياتم زيااادة عار  الخناد  فااي جمياع الحااالت بمقاادار 

 .(6رسم          رقم ) بلوك مسل  منفصل لهذا الكابل

 يكم طول

لكل كابل 

 اضافي

1.5 
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6 

 

 

 

دائرة واحده مكونة مان  ( فولت 5111-411تركيب شبكات أرضي  جهد منخفض )

)ثالثااة كواباال احاديااة الطااور+ نيااوترال  3كاباال ثالثااي االطااوار + نيااوترل او ماان 

مهماا أ( -53أ(، )-1وحسب الرسام ) +نيوترال( ضمن منطقة امتياز الشركة أطوار

ومهما كان عدد جاور الوصاالت ومهما كان عدد مقاطع الشوارع بل  مقاس الكابل 

المسااتقيمة  ويشاامل السااعر مااا يلي:اسااتالا المااواد الالزمااة للعماال ماان مسااتودعات 

المحافظااة عليهااا فااي الشااركة وتحميلهااا ونقلهااا وتنزيلهااا وتوزيعهااا وحراسااتها و

 جميع مواقع العمل المختلفة
 

سم عمق 11سم عر  و11بأبعاده الفنية المطلوبة وهي   األرضيحفر الخند  أ. 

المطلوبااة ماان قباال المهناادس المشاارف  األبعااادساام وحفاار جااور الوصااالت وحسااب 

 أية مخلفات لألنقا  من مواقع العمل. إزالةالمبين  مع  األبعادوحسب 

األرضية بواسطة ونش ساحب الكوابال علاى أن ياتم ماد الكابال علاى  مد الكوابلب. 

بكر مخصص لهذا العمل أو بالطريقة التي يطلبها المهندس المشرف على أن يقاوا 

 لالمقاول بتأمين العمالة الالزمة لهذا العم
 

تااأمين الكواباال حسااب المواصاافات الفنيااة الااواردة )رماال صااويل  ناااعم+بلوك( ج. 

وحسااب السااماكات  وكااذلك تقااديم المااواد الالزمااة للطاام )عدسااي  ،بااي  كااورس( 

 .أ(-53أ(، )-1)المبينة بالرسم رقم 

 أ(.-1سم من الحفرية وحسب الرسم )41د. وضع شري  تحذيري على عمق 

 تركيبها لمقاطع الشوارع حسب مواصفات العطاء.. الصب على المواسير بعد هـ 

الحفار وازالاة المخلفاات بعاد  موقاع ومساار الحفار الاى ماا كاان عليا  قبال إعاادة. و

 .الطم

 2  كم طولي

  

 

1 

+نيااوترال( األطوار( )ثالثيااة 5111-411) ماانخفضجهااد  أرضااي تركيااب شاابكات 

ياتم تحدياد عاددها  ضامن منطقاة امتيااز الشاركة أضافيةفاز كاملة   3دائرة واحدة 

مهمااا بلاا  مقاااس  ب( -53ب(، )-1)م ــــــااـرساام رق ماان قباال المهناادس المشاارف 

الكابل ومهما كاان عادد جاور الوصاالت المساتقيمة وتكاون المواصافات الفنياة كماا 

سام  21 واالخرى ( على أن تكون المسافة البينية بين كل دائرة6وردت بالبند رقم )

علماا باان  لكال دائارة اضاافية سام 11بعماق  سم 21مسافة  عر  الخند زيد وسي

  .  السعر للدوائر االضافية فق .

 طولي كم

لكل 

دائرة 

 اضافية

1.1 

  

 إلغاءهااللمحاسابة علاى حفرياات ياتم  التربةحفريات بالمتر المكعب مهما كان نوع   1

أو الحفار علاى كابال  األسابابمن قبل الشركة قد تطلب مان المقااول ألي سابب مان 

بحيااث يتضاامن قااائم )قااديم ( أو حفاار جااور الوصااالت لاارب  الكواباال الجدياادة عليهااا 

السعر إعادة الطم مهما كان نوع الطم عدساية أو باي  كاورس أو مان نااتج الحفار  

)ويستثنى من ذلك الحفار علاى كوابال وإعادة األوضاع إلى ما كانت علي  قبل الحفر

 ها لربطها بكوابل جديدة(قائم بقصد عمل وصالت علي

 

متر 

 مكعب

 

100 

  

 41سم وقطار  521دح ثقب بعمق قسم( و11*11حفر خند  ارضي ترابي بأبعاد ) 9

 الحجاارةالخالي من  األحمرمتر من طول الخند  وطم الخند  بالتراب  1لكل  2ملم

أية زوائد أو مخلفات من جراء الحفر وتسوية الموقع وعلى المتعهد تاأمين  وإزالة

لاام يتااوفر ماان ناااتج الحفاار وأن يكااون  إذا األرضاايطاام  إعااادةفااي  األحماارالتااراب 

 مشموال" بالسعر

متر 

 طولي
10 

  

كان الحفر في رصيف أو زفت   إذا األوضاع إعادة( ولكن مع 9كما ورد بالبند رقم ) 51

علماا"   6: 5سم صب  إسمنتية تحت الزفت  بنساب   31)مع الصب بسماك  مقداره 

العاماة أو البلدياة ومواصافات شاركة  األشغالتخضع لمواصفة  األوضاع إعادةبأن 

 كهرباء اربد

متر 

 طولي
10 
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 ) تقديرية ( (3جدول رقم )

 

5 

 

 

مااا كاناات علياا  قباال الحفاار وحسااب المواصاافات الفنيااة  إلااى األوضاااع إعااادة

ة الحفاار )زفتاا  أو بااالط أو ومهمااا كاناات طبيعاا األوضاااع إعااادة بالعطاااء لبنااد

 رصيف( 

 1111 متر مربع

  

 

2 

 

 مهما كانت طبيعة االر  ترابية او صخرية.حفريات بالمتر المكعب 

 

 11 3ا

  

 

3 

 

ضااامن منطقاااة امتيااااز  ماااواد ) باااي  كاااورس أو عدساااية  أو فولياااة ( تورياااد

مع العمالاة الالزماة لفردهاا او وضاعها فاي المكاان  ) الى موقع العملالشرك .

 (الذي يطلب  المهندس المشرف 

 

 11 3ا

  

 

4 

 

ملام وحساب مواصافات  4.1انش مضاغوط ساماكة  6توريد مواسير بالستيك 

 شركة كهرباء محافظة اربد

 511 طوليمتر 

  

 

1 

 

ملام وحساب مواصافات  4.1انش مضاغوط ساماكة  4توريد مواسير بالستيك 

 شركة كهرباء محافظة اربد

 511 متر طولي

  

 

6 

 

العمععال ويشاامل السااعر تااأمين  211كساار صااب قاعاادة محااول بصاابة أساامنتية 
وتعأمين  وعمل طوبار بالخشب الالزم للصبة لالالزمين للصب في موقع العم

 معن حجعم الصعبة ( %52 -معن صعفر%) نسعبة العدبا الدبا ان لزم االمر
 والتعهد بسقاية الصبة لمدة ثالثة ايام على االقل.

 

 211 متر مكعب

  

 

1 

 

 ثمانية ساعات ونصف 1,1اجرة عامل لمدة 
 211 عدد

  

ماع العمالاة  الى موقاع العمال ) توريد رمل سليكا ضمن منطقة امتياز الشركة 1

 (الالزمة لفردها او وضعها في المكان الذي يطلب  المهندس المشرف 
 21 متر مكعب

  

) الاى  ضامن منطقاة امتيااز الشاركة سام51×سام 21×41توريد بلاوك مفار   9

ماع العمالاة الالزماة لفردهاا او وضاعها فاي المكاان الاذي يطلبا   موقاع العمال

 (المهندس المشرف 

 511 عدد

  

 سام541 حفرياتهاا أعماا  التاي الكوابل لتغطية(  مسل ) مصمت بلوكتوريد  51

 نسابة ،(2،3) رقام الرسام على المذكورة والمواصفات المرفق الرسم وحسب

 .المرفق الرسم وحسب ملم1  حديد بقضبان وتسل  6:5 األسمنتيـة الخلطة

 5111 عدد

  

سعم  81حفرياتهــعـا  ك عادي مصمت لتغطية الكوابل التي أعمعاق وبلتوريد  55

، نسبة الخلطة  (0رقم ) وحسب الرسم والمواصفات المذكورة على الرسم
 وبدون تسليح .  6:  0اإلسمنتيـــة 

 511 عدد

  

وقصااارت  فااي المواقااع ساام 51×ساام 21×41بناااء سااور ماان  البلااوك المفاار   52

 ضمن منطقة امتياز الشركةالمهندس المشرف  التي يحددها   
 511 متر مربع

  

وبحساب المواصافات المبيناة فاي الماادة   core machineحفار باساتخداا  53

 متر طولي من الشروط الخاصة 23رقم 

51 

 

 

  

المشععرف  الجهععاز السععتخدام مخصصععة تكععون سععائق, مععع سععيارة 54
 ثمانية ساعات ونصف. 1.1ولمدة   وحسب شروط العطاء

 511 عدد
  



51 
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54 
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