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 خفض حفریات تركیب شبكات الجھد المتوسط والمن

 
   ) 2019/ (37 وثیقة العطاء رقم

صفحة )  54 عدد الصفحات  )  

 

 معلومات العارض:

 

 :اسم الشركة العارضة  

 :العنوان البریدي 

  :الهاتف / المحمول 

 :الفاكس 

  :البرید االلكتروني / الموقع االلكتروني 

 :الشخص المعني 

 

 

  دینار 175ثمن نسخة العطاء = 

  

 وصرف میاه او كهرباء االختصاصات في الثالثة الفئة عن العطاء لهذا المقاول تصنیف درجة تقل ال ان یجب( 

  ) االتصاالت شبكات او حفریات طرق او تعدین و حفریات ترابیة اشغال طرق او صحي
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 المحتـویــــات 
 

 
الدخول بالعطاءتعلیمات  -: أوال"  

 
الشروط العامة - :" ثانیا  

 
الشروط الخاصة -: ثالثا"  

 
الشروط والمواصفات الفنیة -: رابعا"  

 
الفواتیر والمحاسبة علیھا - خامسا" :  

 
جداول األسعار والمخالفات والعاملین والخبرات واآللیات  - سادسا" :
 والمعدات
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    تعلیمــات الدخول بالعطاء :" أوال
 

یمكن للمقاولین المدعوین بموجب اإلعالن عن ھ�ذا العط�اء وال�راغبین باالش�تراك  ف�ي العط�اء  -1
 ویس��تثنى م��ن العط��اءالم��نخفض ووال��ذي یتض��من ( حفری��ات تركی��ب ش��بكات الجھ��د المتوس��ط 

) أن یتقدموا للحصول على نسخھ من وثائق العط�اء مقاب�ل دف�ع ثم�ن حفریات الكوابل األرضیة
  ووفقا للشروط التالیة: رر النسخة المق

  

ف�ي االختصاص�ات ثالث�ة الفئ�ة الیجب أن ال تقل درجة تصنیف المقاولین المتقدمین لھذا العطاء عن  .1
میاه وصرف صحي او طرق أشغال ترابیة حفری�ات وتع�دین او ط�رق  أو میكانیككھروكھرباء أو 

 .حفریات او شبكات االتصاالت
  

) أربع��ة أش��ھر عل�ى األق��ل م��ن الت��اریخ 4المفع��ول لم�دة ( یةتص�نیف س��ارش��ھادة بأن یتق�دم المق��اول  .2
 المقرر إلغالق العطاء.

  

  :تشمل وثائق العطاء ما یلي -2
  

  اإلعالن.دعوة العطـاء بما فیھا  
  ذج العروض والكفاالت،  نما الشروط العامة والخاصة، تعلیمات الدخول بالعطاء.  
  الفنیة.المواصفات والشروط  
  األخرى، الجداول ارواألسعجداول الكمیات  
 . الرسومـــات  

  

  طـریقة تقدیم العروض - 3
  

أن یق�وم بزی�ارة موق�ع العم�ل وأن یّتع�رف علی�ھ  العط�اءینبغي على من یرغب في االش�تراك بھ�ذه    
لیتھ ونفقتھ الخاصة على جمیع المعلوم�ات الالزم�ة ل�ھ لتق�دیم الع�رض ؤووأن یحصل بنفسھ وعلى مس

وف المحیطة بالمشروع وسـ�ـائر الع�ادات المحلی�ة وظ�روف العم�ل والعم�ال وأن یتّفھم ماھیتھا والظر
  أو تلك التي لھا تأثیر على وضع أسعاره . بالعطاءالمطلوبة وكل األمور األخرى التي لھا عالقة 

  

  . العطاءنموذج عرض  - 4
  

النم�وذج  بتعبئ�ة المق�اولویق�وم  العط�اءالمرفق ف�ي ھ�ذا  العطاءالعرض على نموذج عرض  یقدم -أ  
م�ع ض�رورة خ�تم  وجدول الكمیات واألسعار ویوّق�ع وث�ائق العط�اء ف�ي األم�اكن المح�ددة ل�ذلك

  .والتوقیع علیھا  قدم للعطاءتالم المقاولجمیع صفحات وثائق العطاء بختم 
  

  .یشترط أن یكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكمیات باألرقام والحروف بخط واضح  -ب  
  

إج��راء أي او مباش��رة  المق��اولم��ن قب��ل  العط��اءج��وز إدخ��ال أي تع��دیل عل��ى نم��وذج ع��رض ال ی -ج 
إذا أخّل بأي م�ن ھ�ذه التعلیم�ات ف�أن ذل�ك یّع�رض عرض�ھ لل�رفض ، أم�ا إذا أراد ول،  ـــــتعدی

ن�ھ باس�تطاعتھ أن یق�دم اتقدیم عرض بدیل أو إضافة بعض التحفظ�ات أو المالحظ�ات ف المقاول
منفص�لة ترف�ق ب�العرض ش�ریطة أن یتق�دم ب�العرض األص�لي كم�ا ھ��و  ذل�ك ف�ي م�ذكرة خاص�ة

 مطلوب وللجنة العطاءات المختصة أن تنظر في عرضھ البدیل ھذا أو ترفضھ .
  
أن یقدم عرضھ على النسخ المطلوبة في دعوة العطاء وان یشمل العرض  المقاولیجب على  - 5

  -التالیة:على البیانات والمعلومات 
  

فردا" كان أو شركھ وكتاب تفویض للمسؤول المفوض بالتوقیع عنھا مباشرة  اولالمقوضع منشاة   - أ
كانت ھناك مشاركة بشكل ائتالف فانھ یجب على الشركة المتآلفة أن تقدم اتفاقیة االئتالف واذا 
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بینھا بحیث یكون التآلف بالتكافل والتضامن ( مجتمعین ومنفردین ) وان یوقع أطراف االئتالف 
  ن یقدموا الكفالة بأسمائھم مجتمعین .على العرض وا

  

وكفاءتھ مع بیان وصف للمشاریع التي سبق أن أنجزھا والمشاریع الملتزم بھا  المقاولخبرة   - ب
  واقعیة.إنجازھا بأرقام  مبینا" نسبحالیا" 

  

  التنفیذ.ذكر أسماء المقاولین/ المتعھدین الفرعیین الذي ینوي استخدامھم في    - ج
  

على أن  االجمالي % من سعر العطاء5نكیھ أو شیك مصدق بقیمة یرفق كل عرض بكفالة ب  - د
یكون البنك المشار إلیھ من البنوك المعتمدة في األردن وعلى أن تكون صالحیة الكفالة لمدة 
أربعة شھور على األقل من تاریخ تسلیم العطاء ویرفض أي عرض غیر مرفق بكفالة أو شیك 

ت للمناقصین الذین لم یحالفھم الحظ خالل ستون مصدق حسب الشروط أعاله . تعاد الكفاال
والموافقة یوما" من قرار اإلحالة وتعاد كفالة المحال علیھ العطاء بعد تقدیم كفالة حسن التنفیذ 

 .   على كتاب اإلحالة
  

خارج األردن فان علیھ أن  المقاولالكامل والرسمي في األردن إما إذا كان مقر  المقاولعنوان  -ھـ
انا" لھ في األردن لیعتبر عنوانھ الرسمي الذي توجھ إلیھ كافة المراسالت واإلشعارات وكل یحدد عنو

  إشعار أو رسالة بعثت مسجلة على ھذا العنوان تعتبر كأنھا قد سلمت إلیھ .
  

تقدیمھا أو إرفاقھا بعرضھ إذا ورد لھا  المقاول منطلب تأي معلومات أو بیانات أخرى   - و
في أن  وللجنة الحق التعلیماتأو ھذه المواصفات الخاصة  ذكر في الشروط الخاصة أو

  . العطاء تھمل أي عرض غیر مستوفي لشروط ومتطلبات دعوة
  

بحیث تتطابق  شھادة تصنیف ساریة المفعول تتعلق باألعمال المطلوب انجازھا بالعطاء  - ز
ربعة بحیث تكون ساریة المفعول ولمدة أ شھادة التصنیف مع إعالن الدعوة لھذا العطاء

  .أشھر على األقل من التاریخ المقرر إلغالق العطاء
  

 كتاب من نقابة المقاولین بالسقف المالي المسموح بھ للمشاركة بھذا العطاء.  - ح
 

  العطاء.الخبرات العملیة والمشاریع التي تم تنفیذھا في مجال األعمال التي تتضمنھا بنود  -ط
  
البنود في جداول الكمیات على إنھا القیمة الكاملة  أمام المقاولتعتبر األسعار التي یدونھا  - 6

والشاملة ألشغال ذلك البند بصورة منجزة قابلة للتسلیم وإنھا تشمل كذلك األعمال 
قد  التزامات أخرىوتعویضھ عن أي  المقاولوأرباح  Preliminaries التمھیدیة

  العطاء.یتحملھا المقاول وفقا" لھذا 
  

 توضیح االلتباس. - 7
  
  

إذا كان ھنالك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء أو كانت ھنالك حاجة لالستفس�ار ع�ـن  -أ 
أن یتق�دم بطل�ب خط�ي إل�ى م�دیر ع�ام الش�ركة م�ن  المقاولأي توضیح لوثائق العطاء فعلى 

اجل التوضیح وإزالة االلتباس في موعد یسبق التاریخ المحدد لف�تح العط�اء بم�ا ال یق�ل ع�ن 
ین المتقدمین للعطاء المقاولویتم توزیع اإلجابات على االستفسارات على جمیع  یوما ) 15(

  وال یجوز أن یتخذ مثل ھذا التوضیح مبررا" لطلب تمدید الموعد المحدد لتسلیم العروض .
  

أن یع��ـد ج��دوال" بالمخالف��ات ال��واردة بعرض��ھ س��واء للمواص��فات أو  المق��اولیج��ب عل��ى  -ب 
م البند المخالف ونوع المخالفة بصورة واضحة وبغ�ض النظ�ر للشروط العامة مع ذكر رق

عن إنجاز مخططات أو رسومات أو شروحات واردة مع العرض ف�ان جمی�ع م�ا ورد ف�ي 
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العرض یعتبر مطابق للشروط والمواصفات ما عدا ما ذكر صراحة في جدول المخالف�ات 
.  

 

أو یم�ات أو المواص�فات الفنی�ة إذا كان ھنالك شك لدى المقاول ف�ي معن�ى أي ج�زء م�ن التعل -ج 
الرس�ومات علی�ھ أن یب�ین ح�ین تق�دیم عرض�ھ القیاسیة المعتمدة لدى الشركة و تالمواصفا

  األسس التي اعتمدھا في عرضھ وذلك بكتاب مرفق مع العطاء .
  

 إیداع العروض - 8
  

م من الخارج في ظرف مختو) من ھذه التعلیمات 5یقدم العرض متكامال" حسبما ھو في البند (       
  -حفریات تركیب شبكات الجھد المتوسط والمنخفض  –بعطاء الخاص )   2018  / 44 (  عطاء رقم

 –لدى أمین س�ر لجن�ة العط�اءات المركزی�ة  –المركزیة واسم المقاول ویودع في صندوق العطاءات 
روض الس�اعة الثانی�ة موعد موعد لتسلیم الععلماً بأن أخر  –مبنى الشركة الرئیسي  –اإلدارة المالیة 

  . 21/8/2019 یوم األربعاء الموافقھر من بعد ظ
  

 .العروضإلزامیة  - 9
  

العط�اء  غ�القا) یوم�ا ابت�داء" م�ن ت�اریخ 120(لم�دة ملزما" من العارض  یعتبر العرض المقدم      
 بموجب كتاب رسمي موقع منھ یودع في الصندوق قبل الموعد المقدمالغاء العرض  لعارضویجوز ل

  المحدد الغالق العطاء شریطة عدم قبول اي عروض اخرى منھ لنفس العطاء .
  

  .أسلوب تدقیق العروض -10
الس���عر االف���رادي الم���ذكور كتاب���ة" ووق���ع اخ���تالف ب���ین الس���عر االف���رادي الم���ذكور باالرق���ام  إذا  - أ

 ب�االحرف یعتب�ر الس��عر االف�رادي الم��ذكور كتاب�ة ھ�و المل��زم ویص�حح الس��عر االف�رادي الم��ذكور
 باالرقام تبعا" لذلك 

  

اذا وقع اختالف بین االسعار االفرادیة واالسعار االجمالیة الي بند من البن�ود ال�واردة ف�ي ج�دول   - ب
 االسعار تعتمد االسعار االفرادیة وتصحح االسعار االجمالیة تبعا لذلك .

  

إم�ا رف�ض العط�اءات  جن�ةلم یقم بتسعیر بند أو اكث�ر م�ن البن�ود فان�ھ یح�ق للَ  المقاولإذا وجد أن  -ج 
الع��رض أو اعتب��ار تل��ك البن��ود غی��ر مس��عرة وكأنھ��ا محمل��ة عل��ى بن��ود العط��اء األخ��رى وعل��ى 

  .تنفیذھا فیما إذا أحیل علیھ العطاء وذلك بدون مقابل   المقاول
  

تحتفظ الشركة بحقھا في إھمال أي عرض غیر متقید بكل ما ورد في ھ�ذه التعلیم�ات كم�ا تح�تفظ  - د
 ض أي عرض دون بیان األسباب ویحق لھا اختیار الع�رض ال�ذي ت�راه مناس�با"في رفبحقھا 

بإحال�ة كام�ل بن�ود  ةغی�ر ملزم� الش�ركةوإحالة العطاء دون التقید بأقل العروض قیمة كما أن 
  العطاء كما انھ ال یحق ألي مناقص لم یفز بالعطاء مطالبة الشركة بأي تعویض .

  .العروضإحالة  - 11
  

، یح��ق واح��د أو اكث��ر وحس��ب مص��لحة الش��ركة ل��ة العط��اء عل��ى مق��اول /متعھ��دیح��ق للش��ركة إحا  - أ
لمقاول / لمتعھد واح�د أو أكث�ر حس�ب  وإحالة كل نوع من أنواع الحفریاتتجزئة العطاء للشركة 

كما یحق للشركة احالة بعض البنود الواردة بج�داول االس�عار والغ�اء بعض�ھا  ما ترتئیھ الشركة ،
ویح�ق للش�ركة بع�د احال�ة العط�اء عل�ى مق�اول واح�د او اكث�ر ادخ�ال أي  وحسب ما ت�راه مناس�با،

مقاول جدید للعمل وبنفس اسعار االحالة ، وال یحق للمق�اولین المح�ال عل�یھم العط�اء االعت�راض 
، كما یحق للشركة القیام بتنفیذ كل او بعض بن�ود العط�اء بالطریق�ة الت�ي تراھ�ا مناس�بة على ذلك 

ل المحال علیھ العطاء وال یحق للمق�اول االعت�راض او طل�ب اي تع�ویض دون اخذ موافقة المقاو
  من الشركة. 
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بحیث  تتم احالة العطاء على اساس االسعار االفرادیة لكل بند من البنود الواردة بجدول االسعار –ب 
  . والذي یتم تحدیده من قبل الشركة یكون سقف العطاء االجمالي ھو السعر االجمالي للعطاء 

  

للعط�اء او انتھ�اء كام�ل  كت�اب اإلحال�ةالمدة المحددة لتنفیذ العطاء ھ�ي س�نة میالدی�ة م�ن ت�اریخ  –ج  
  قیمة السعر االجمالي للعطاء ایھما اوال ".

  

یلتزم المقاول الذي یحال علیھ العطاء بدفع ما یترتب علیھ من رسوم طوابع الواردات وایة رس�وم  -د
  .لمملكة االردنیة الھاشمیةاخرى حسب القوانین المعمول بھا في ا

  

إذا لزم األمر وإلزام المتعھد بذلك وبنفس األسعار المعمول بھا  العطاءیحق للشركة تمدید مدة  -12
% في حالة 10لھذا العطاء ویحق للشركة مصادرة نسبھ المحتجزات من الدفعات المستحقة البالغة 

  ي:ویتم التمدید وفق مایلعدم التزام المتعھد بھذا البند 
  

تج��اوز م��دة التمدی��د ثالث��ة تللعط��اء بحی��ث ال  الم��اليانتھ��ت قب��ل الس��قف  إذازی��ادة الم��دة الزمنی��ة   - أ
 .أشھر

 

% إذا انتھ�ى س�قف العط�اء ول�م 25اإلجمالیة للعطاء بنس�بة ال تزی�د ع�ن المالیة القیمة  زیادةأو   - ب
 .الزیادةھذه  قیمة للعطاء وینتھي العطاء بانتھاءالزمنیة تنتھي المدة 

  

% وزی�ادة الم�دة ثالث�ة أش�ھر وینتھ�ي العط�اء 25اإلجمالی�ة للعط�اء بنس�بة المالیة أو زیادة القیمة  -ج 
ء ف�ي أي ویح�ق للش�ركة انھ�اء العط�ا بانتھاء القیمة اإلجمالیة أو المدة الزمنی�ة بع�د الزی�ادة أیھم�ا أوال"

  قبل وصول السقف المالي للزیادة .وقت خالل مدة التمدید أو
  

ة إلغاء العطاء أو إعادة طرحة حسب م�اتراه ض�روریا" وب�دون إب�داء األس�باب وال یحق للشرك -13
  یحق للمناقص المتقدم للعطاء االعتراض أو المطالبة بأیة تعویضات نتیجة اإللغاء أو إعادة الطرح .

 

% من قیمة 10یلتزم المقاول المحال علیھ العطاء بتقدیم كفالة بنكیة لحسن التنفیذ بنسبة  -14
 یوما من تاریخ االحالة وفق الشروط التالیة: ثالثونالة خالل االح

 
  

  ان تكون صادرة عن بنك محلي   - أ
 غیر مشروطة باي شرط من الممكن ان یوثر على طلب تمدیدھا او مصادرتھا   - ب
 ان تبقى ساریة المفعول طیلة المدة الزمنیة لالحالة . -ج

 بالقیمة المطلوبة بدال" من الكفالة. علما بانھ یجوز قبول التامین النقدي او الشك المصدق
  

% من قیمة االحالة االضافیة 10یلتزم المقاول بتقدیم كفالة بنكیة اضافیة لحسن التنفیذ بنسبة  -15
یوما" من تاریخ االحالة االضافیة ساریة لمدة ثالثة شھور فیما اذا تم رفع قیمة  ثالثونخالل 

) من تعلیمات الدخول بالعطاء وینطبق على 12-قم (جاالحالة االصلیة وزیادة مدتھا حسب البند ر
 ) اعاله.14ھذه الكفالة شروط الكفالة بند رقم (

 
 محاضرة تقدیم المشروع مدیر أو  المقاول على الشبكة على میدانیة اعمال بأي البدء قبل  -16

 :یلي ما بھا یعرض،  بالشركة العامة السالمة مندوبي وبحضور المعنیة لإلدارات
 ان یجب و العمل أثناء لدیھ والعاملین المقاول بھا سیلتزم التي السالمة إجراءات و خطة 

 وتعلیمات األردني العمل قانون في الواردة المھنیة والصحة السالمة تعلیمات حسب تكون
 . اربد كھرباء بشركة الخاصة المھنیة والصحة السالمة

 السالمة امور في لدیھ للعاملین توعیة و تدریب من المقاول یقدمھ لما ملخص. 
 تخویل و كفاءة شھادات لدیھم والذین  المھرة غیر و المھرة الفنیین و العمال بأسماء قائمة 

 . الشركة من معتمدة جھات من صادرة
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  الشروط العامة  :ثانیا"
  

  التعاریف والتفسیرات .
  

  )  1المادة رقم  ( 
مات التالیة حیثما وردت في ھ�ذا العط�اء المع�اني المخصص�ة لھ�ا أدن�اه التعاریف / یكون للكل

  -مالم تدل على غیر ذلك : 

  
  .الشركة           

 العطاءوھي الفریق المشار إلیھ في  المحدودة  شركة كھرباء محافظة اربد المساھمة العامة 
أو أي  العطاءیشملھا  (كفریق أول ) والذي یتعاقد مع المقاول/المتعھد لتنفیذ األشغال التي

 جھة یفوضھا صاحب العمل لممارسة صالحیات ومسؤولیات الفریق األول 
  
فظ��ات ارب��د،جرش، امنطق��ة أعم��ال الحفری��ات : جمی��ع من��اطق امتی��از الش��ركة وتش��مل مح -

  . المفرق، عجلون وجزء من محافظة البلقاء
  
  المقــــــاول / المتعھــد  . 

 
لذي قبل صاحب العمل عرضھ أو التعاقد معھ والمشار إلیھ الشخص أو الشركة أو التآلف ا

وورثتھ  المتعھد الشخصیین(كفریق ثاني ) ویشمل كذلك ممثلي المقاول/  العطاءفي 
  بموافقة صاحب العمل . العطاءالشرعیین ، أو من ینتدبھم ألداء بعض التزاماتھ بموجب 

 
  لجھـــــاز المشـــرف .ا

ائ��رة فنی��ة یفوض��ھا ص��احب العم��ل خطی��ا" م��ن وق��ت آلخ��ر ھ��و المھن��دس أو أي جھ��از أو د
على أن یبلغ  العطاءلممارسة جمیع صالحیات المھندس أو أي جزء منھا بموجب شروط ھذا 

  المقاول/المتعھد خطیا" 
  

  ممثل المھندس 
أو ( المھندس )  أي مھندس مقیم أو مساعد للمھندس أو أي مراقب یعینھ ( صاحب العمـــل )

  .للقیام بالواجبات المنصوص علیھا في ھذا العطاء من وقت آلخر 
  

  .األعمال أو األشغال
وتشمل األشغال الدائمة  طاءجمیع األشغال التي یتم االتفاق على القیام بھا وتنفیذھا وفقا" للع

  المؤقتة.واألشغال 
  
 . األشغال الدائمة 

  

   للعطاء.جمیع األشغال الدائمة المطلوب تنفیذھا وصیانتھا وفقا" 

 األشغال المؤقتة .  
  

  جمیع األشغال ذات الصفة المؤقتھ التي یتطلبھا تنفیذ األشغال أو صیانتھا .
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 معدات اإلنشاء أو المعدات . 
  

جمیع المعدات واألدوات والتجھیزات واألشیاء التي یستعملھا المقاول/ المتعھد في تنفیذ وصیانة 
األش�یاء األخ�رى والت�ي تش�كل ج�زء" م�ن  وال تشمل المواد أو العطاءاألشغال المطلوبة بموجب 

  األشغال الدائمة .

  
 . المواصفــات 

  

لیھا الیھا في ھذا العطاء وأي تعدیالت علیھا أو إضافة االمشار  والقیاسیة المواصفات الفنیة
یقرھا المھندس أو یوافق علیھا ، على أن یتم ذلك بمعرفة صاحب العمل وموافقتھ الخطیة 

نیة الصادرة عن وزارة األشغال العامة وعن المجالس البلدیة والقرویة في وتعتمد المواصفات الف
  منطقة االمتیاز والساریة المفعول باإلضافة إلى المواصفات الفنیة المشار ألیھا في ھذا العطاء .

  
 العطاء. 

  

والشروط العامة الفنیة  والقیاسیة  المواصفات العطاء،دعوة  العطاء،الوثیقة المتضمنة (  ھو
ن وجد ) وقرار إجدول أسعار الوحدة للمواد والعمالة ( المسعرة،جدول الكمیات  الخاصة،و

  .اإلحالةوكتاب الموافقة على كتاب  اإلحالة

 
  
 . الزمن أو الوقت  
  

         ، وتقاس بالتوقیت الشمسي وتحسب الم�دة بع�دد األی�ام (تقویم�ا") ول�یس العطاءالمدة المحددة في 
  . العطاءا نص على غیر ذلك صراحھ في ( كأیام عمل ) إال إذ

  
  الموافقة. 
  

  الموافقة الخطیة أو الموافقة الشفویة التي تتلوھا موافقة خطیھ أو تأكید خطي لھا .

  
  

  ) 2المادة رقم ( 
  
 واجبات وصالحیات المھندس . - 1
  

إص�دار على المھندس أن یتقید بالواجبات والصالحیات المحددة لھ في ھذه الشروط عند ینبغي  
  -أي قرار أو شھادة أو تعلیمات  : 

  

  اإلشراف على األشغال موضوع االتفاقیة وتطبیق المواصفات .  -أ 

  إصدار أوامر المباشرة وتسلیم موقع العمل للمقاول /المتعھد.  -ب

  تدقیق الكمیات في فاتورة المقاول/ المتعھد .  -ج

  إصدار األوامر التغییریــــــھ .  -د

  عمــــــــــــل .توقیف ال  -ه



 9

  إقرار تمدید مدة العمل وغرامات التأخیر .  -و

  

  واجبات وصالحیات ممثل المھندس . - 2
  

یكون ممثل المھندس مسؤوال" أمام المھندس ، وتشمل واجباتھ مراقبة األش�غال واألش�راف عل�ى 
شغال  ولیس تنفیذھا ومصنعیتھا وإجراء التجارب واالختبارات الالزمة على المواد ومصنعیھ األ

لممث��ل المھن��دس ص��الحیة إعف��اء المقاول/المتعھ��د م��ن أي م��ن واجبات��ھ أو التزامات��ھ المنص��وص 
  . العطاءعلیھا في 

  

یجوز للمھن�دس م�ن وق�ت آلخ�ر أن یص�در أم�ر تف�ویض خط�ي إل�ى ممث�ل المھن�دس یتض�من   -أ 
تزوی�د تفویضھ القیام بأي من الصالحیات المنوطة بھ وعلى المھندس في مث�ل ھ�ذه الح�االت 

 ممثل المھندس .لالمقاول/المتعھد بنسخھ من كل أمر تفویض یصدره 
 

المھن�دس إل�ى المق�اول /المتعھ�د وفق�ا"  ممث�ل أن جمیع التعلیم�ات والموافق�ات الت�ي یص�درھا   -ب 
للصالحیات الممنوحة لھ من المھن�دس للمقاول/للمتعھ�د وتعتب�ر كأنھ�ا ص�ادره ع�ن المھن�دس 

  : يما یلشریطة مراعاة 
  

م��واد  ايأو مصنعیـ��ـھ ، لر ممث��ل المھن��دس ف��ي اتخ��اذ اإلج��راء ال��الزم ل��رفض أي عم��یقص��تن أ - 1
أو المواص�فات ، ال ت�ؤثر عل�ى ص�الحیات المھن�دس ف�ي أي وق�ت م�ن  العط�اءمخالفھ لش�روط 

األوقات التخاذ أي إج�راء ب�رفض الم�واد أو مص�نعیتھا أو إص�دار األم�ر بھ�دمھا أو إزالتھ�ا أو 
  تكسیرھا .

  

للمقاول /للمتعھد في حالة اعتراضھ على قرار اتخذه ممثل المھندس أن یرجع إل�ى المھن�دس یحق  -2

تغییره وذلك بالشكل الذي  طالبا" منھ إعادة النظر في قرار اتخذه ممثل المھندس إما تأییده أو
   یراه المھندس مناسبا" ویكون قرار المھندس في مثل ھ�ذه الح�االت نھائی�ا" ویج�ب عل�ى المق�اول 

  تنفیذه .
   

  ).3المادة رقـــــم (
  

  التنـــــازل
  

أو أي جزء منھ ، أو عن  العطاءللمقاول/المتعھد أن یتنازل بأي صوره من الصور عن  ال یحق )1
أي فائدة أو مصلحھ لھ فی�ھ أو ناتج�ة عن�ھ أو فیم�ا یتعل�ق بتحوی�ل المب�الغ المس�تحقة ل�ھ بموج�ب 

إال بموافق�ة خطی�ھ  العط�اءن أي ش�يء یتعل�ق بلمصلحة أي بن�ك یتعام�ل مع�ھ أو أن ی�رھ العطاء
  مسبقة من صاحب  العمل 

  

إذا أحیل العطاء على مقاولین مؤتلفین ، فأنھ ال یجوز ألي" من أط�راف االئ�تالف تغیی�ر ماھی�ة  )2
اتفاقیة االئتالف أو شروطھ بدون موافقة صاحب العمل الخطیـة وان أي إجراء یتم خالفا" لذلك 

روط االئ�تالف ناف�ذة بحـ�ـق أط�راف االئ�تالف بالتكام�ل والتض�امن ای�ا" یعتبر الغی�ا" وتعتب�ر ش�
  كانت حصصھم في االئتالف .
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  ). 4المادة رقــــــــم ( 
  

  العقــود الفرعیة .
  

إلى أي مقاول/متعھد فرعي وباستثناء م�ا  العطاءكامل األشغال في   تلزیمال یجوز للمقاول  - 1
الموافق��ة الخطی��ة م��ن ص��احب العم��ل ، ویح��ق قب��ل اخ��ذ  العط��اءورد نص��ا" ف��ي ش��روط 

  لصاحب العمل حجب الموافقة دون إبداء األسباب .
  

أي جزء من األشغال إلى مقاول فرع�ي   تلزیم أن موافقة صاحب العمل على طلب المقاول - 2
ب�ل   ، العط�اءالتزام یترت�ب علی�ھ بموج�ب لیتھ أو أي وال یعفي المقاول /المتعھد من مسـؤ

مس�ؤولیة كامل�ة ع�ن جمی�ع األش�غال وع�ن أي أخط�اء  أو إھم�ال  ل مس�ؤوال"یبق�ى المق�او
أو مستخدمیھ أو عمالھ كما لو كانت تلك األعم�ال أو األخط�اء  يیتسبب بھ أي مقاول فرع

  قد تسبب بھا المقاول نفسھ أو أحد وكالئھ أو مستخدمیھ أو عمالھ .

  
  ). 5المادة رقــــــم ( 

  

  . ل / المتعھدالعامة للمقـاو ةلیــوالمسؤ
  

ب�ذل  م�عأن یق�وم بتنفی�ذ األش�غال أو إنجازھ�ا وص�یانتھا  العط�اءیلتزم المق�اول /المتعھ�د بمقتض�ى  - 1
العنای�ة واإلتق��ان وان ی��وفر األی��دي العامل��ة وأجھ�زة المن��اظرة الخاص��ة بـــ��ـھ والم��واد والمع��دات 

ی�ذ األش�غال وص�یانتھا وفق�ا" وجمیع األشیاء األخرى ذات الصفة المؤقتة أو الدائم�ة الالزم�ة لتنف
أو أمك��ن  العط��اءومس��تلزمات تنفی��ذه طالم��ا أن ھ��ذه األم��ور ت��م تحدی��دھا ف��ي  العط��اءلمتطلب��ات 

  االستدالل علیھا من مضمونھ .
  

 یجب علــــى المقاول /المتعھد الحضور شخصیا" أو تكلیف مندوب لھ بالحضور الساعة الس�ابعة - 2
جد أجھزة الشركة التنفیذیة في مدینة اربد والمفرق أو أي صباحا" كل یوم في مقر توا والنصف

مركز تنفیذي آخر یتم اعتماده من قبل الشركة في فتره الحقھ مث�ل ج�رش ، عجل�ون ، دی�ر أب�ى 
المتعھد الحضور في أي سعید و الرمثا وذلك ألغراض تنسیق العمل ( كما یجب على المقاول / 

أو ذا تخل�ف اك لغرض تنسیق االعمال الطارئة ) ، ووقت آخر یطلبھ المھندس او من یوكلھ وذل
  ".دینارا 20یتم تغریم المقاول مبلغ تأخر عن الحضور في الموعد المحدد 

  

یجب على المقاول / المتعھد أن یتوفر لدیھ جھاز عمل یس�تطیع إنج�از العم�ل المطل�وب من�ھ ف�ي  - 3
المع��دات واألی��دي العامل��ة ویج��ب علی��ھ تق��دیم كش��ف باآللی��ات و مش��روع،الم��دة المح��ددة لك��ل 

  لدیھ.الموجودة 
  

 العط�اءیتحمل المقاول المتعھد المسؤولیة الكامل�ة ع�ن إنج�از العم�ل المطل�وب من�ھ بموج�ب ھ�ذا  - 4
 بالش�ركةالعمل الصادرة لھ من قب�ل مھندس�ي االش�راف  ألوامروفقا وتسلیمھ في المدة المقررة 

ابعة للشركة تقوم الشركة بخصم غرام�ھ ل�ذلك وإذا تأخر وسبب تأخیره تعطیل الورش الفنیة الت
  . العطاءحسبما جاء في 

  

یك��ون المق��اول / المتعھ��د ملتزم��ا" ومس��ؤوال" مس��ؤولیة كامل��ة ع��ن أی��ة أض��رار مباش��رة أو غی��ر  - 5
وعلى المق�اول أن یعل�م  العطاءلألعمال المشمولة بھذا  كنتیجةمباشرة قد تلحق بأي فریق ثالث 

  حق بالفریق الثالث من جراء الحفریات خطیا" .الشركة عن أیة أضرار تل
  

االس��تجابة الفوری��ة لطل��ب ص��احب العم��ل أو المھن��دس بإب��دال أو إقص��اء العم��ال أو المس��تخدمین  - 6
  سلوكھم.الذین یرى المھندس عدم كفاءتھم أو سوء 

  

  .المھندساالستجابة لألوامر التغیریة أو توقیف األعمال الصادرة عن  - 7
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المس�احة لتعل�یم مواق�ع االعم�دة والمش�دات  بأعم�المقاول بتزوید جمیع الجھات الت�ي تق�وم یلتزم ال -8
لش��بكات الجھ��د المتوس��ط وش��بكات الجھ��د الم��نخفض ومس��ارات الكواب��ل بمن��دوبین مفوض��ین الس��تالم 

 ونالمواق�ع المس�احیة لھ��ذه االعم�ال ویش��ترط ان یك�ون ل�دیھم الخب��رة الكافی�ة لھ��ذه االعم�ال وان یجی��د
  والكتابة .   اءة القر

  

یلتزم المقاول في حال طلب الجھات الرس�میة ( البلدی�ة ، االش�غال العام�ة ) اع�ادة االوض�اع م�ن   -9
قبلھم بأن یقوم المقاول بدفع الفاتورة المترتبة عن عملیة اعادة االوضاع ، وعلیھ اخذ ھذا االمر بع�ین 

امھ تقوم الشركة بدفع ما یترتب عل�ى المق�اول وفي حالة عدم التز االعتبار عند تعبئتھ جداول االسعار
  .وحسمھ من حساب المقاول لدى الشركة دون الحق لھ باالعتراض

  
  ).6المادة رقم (

  

بعد أن یكون ق�د اس�تلمھا للم�رة اي نوع من انواع الحفریات للمرة الثانیة في حالة طلب المقاول تعلیم 
  .التعلیم إعادةنتیجة  مترتبة علیھاألولى یتم محاسبة المقاول على جمیع التكالیف ال

 
  

  ) 7المادة رقم ( 
  

  لبعضھا البعض . العطاءوثائق 
  

مجموع��ة وث��ائق العط��اء وح��ده متكامل��ة ومفس��ره لبعض��ھا ال��بعض وعن��دما یح��دث أي غم��وض أو  إن
التباس أو نقص فیھا تكون مھم�ة  توض�یحھ وتحدی�ده م�ن اختص�اص المھن�دس ال�ذي یص�در تعلیمات�ھ 

وال یحق للمقــاول  لھا  امقاول/المتعھد محددا" بذلك الطریقة التي یرید تنفیذ األعمال وفقالخطیة إلى ال
المطالبة بأي تعویض عن إنجاز نفقات قد تقع من جراء ھذا التوضیح إال إذا رأى المھندس غیر ذل�ك 

.  

    
  ).8المادة رقم (

  

  شمولیــة العــــرض.
  
  

كد بنفسھ قبل تقدیم عرضھ من صحة العرض وش�مولیتھ لك�ل یفترض بالمقاول/المتعھد أن یكون قد تأ
م��ا یتعل��ق باألش��غال الت��ي یش��ملھا العط��اء واألس��عار واألج��ور المدرج��ة ف��ي ك��ل ج��دول كمی��ات البن��ود 
المسعرة وجدول أسعار الوحدة والعمالة أن وجد وان ھ�ذه األس�عار واألج�ور تغط�ي جمی�ع احتیاج�ات 

التعاقدی��ة ، وال یقب��ل ادع��اء المق��اول / المتعھ��د ب��ان أي واقع��ة أو  المقاول/المتعھ��د  للوف��اء بالتزامات��ھ
  موضوع أو أمر مھما كان نوعھ قـد كان موضوع خفاء بالنسبة لھ .

  ) 9المادة رقم ( 
  

  . موافقة المھندس على األشغال
  
  

مطلوب�ة ص�فات الفنی�ة الاللموعلى المقاول/المتعھد أن یقوم بتنفی�ذ األش�غال وإنجازھ�ا وص�یانتھا وفق�ا" 
وبش���كل یح���وز عل���ى موافق���ـة المھن���دس وقبول���ھ ، وعلی���ھ أن یتقی���د بدق���ھ بتعلیم���ات  لش���روط العط���اء

أو لم  العطاءوتوجیھات المھندس الشفویة والخطیة حول أي أمر یتعلق باألشغال سواء ورد ذكره في 
   .مات من المھندس أو ممثل المھندسیرد وعلى المقاول أن یأخذ التعلی

  ) 01المادة رقم ( 
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  تبلیـغ اإلشعارات للمقـاول . -أ 
  
  

تبل�غ اإلش��عارات واألوام�ر الخطی��ة واإلرش��ادات الت�ي تص��درھا الش��ركة إل�ى المقاول/المتعھ��د  وفق��ا"  
إما بالبرید المسجل أو بإیداعھا لدى المكتب الرئیسي للمقاول /المتعھد أو بتسلیمھا إل�ى  العطاءألحكام 

بواس�طة الف�اكس المعتم�د أي عنوان آخر یعین�ھ المق�اول لھ�ذه الغای�ة  وكیلھ في الموقع أو بإرسالھا إلى
  .من المقاول

  
  ). 11المادة رقم ( 

  

  . التنسیق المسبق مع المؤسسات والدوائر الحكومیة -أ 
  
  

وتق��دیم  یج��ب عل��ى المقاول/المتعھ��د التنس��یق المس��بق م��ع المؤسس��ات وال��دوائر الحكومی��ة والخاص��ة
قب�ل الب�دء بأی�ة  جھ�ة تطل�ب ذل�ك أيلس�ماح ل�ھ ب�الحفر م�ن لعلى تصاریح الكفاالت الالزمة للحصول 

او  حفریة واخذ تواقیع مندوبي ھذه المؤسسات وال�دوائر عل�ى النم�وذج الخ�اص الص�ادر ع�ن الش�ركة
( سواء اوامر العمل االعتیادیة فیما یتعلق بأوامر عمل الحفریات  اي نموذج صادر عن تلك الجھات 

ج��راء ھ��ذه الحفری��ات ویق��دم نس��خھ م��ن ھ��ذه النم��اذج أض��رار ق��د تح��دث  ای��ھ ديلتف��ا او المس��تعجلة )
عل�ى أن ال تتج��اوز الم��دة المق��ررة  للمھن�دس المش��رف موقع��ا" علیھ�ا الجھ��ات الت��ي ی�تم التنس��یق معھ��ا

م��ن ت��اریخ الكت��اب  مھم��ا بل��غ ع��دد التص��اریح  بح��د أقص��ى أس��بوعللمق��اول إلحض��ار تص��ریح العم��ل 
وف��ي ح��ال ع��دم قی��ام المق��اول / المتعھ��د ت الرس��میة لم��نح تص��ریح العم��ل الص��ادر ع��ن الش��ركة للجھ��ا

الالزمة للبدء بالحفر خ�الل الم�دة المح�ددة  التصاریحبمراجعة الجھات الرسمیة ذات العالقة الحضار 
دینار ع�ن ك�ل ی�وم ت�أخیر م�ع تحمیل�ھ كام�ل تك�الیف االض�رار الت�ي ق�د  50یغرم المقاول مبلغ اعاله 

  دى لھ الخدمھ.ؤستاي طرف ثالث تلحق بالشركة او 

  
  . االمتثال للقوانین واألنظمةب _ 

  
  

ینبغي على المقاول أن یخضع لكافة القوانین واألنظمة التي تصدر عن السلطات المحلیة  والحكومی�ة 
وقیام�ھ بتنفی�ذ األعم�ال والص�یانة أو غیرھ�ا  العطاءالمتمثلة في كل ما یتعلق بقیامھ بالتزاماتھ في ھذا 

عمال ذات العالقة وینبغي على المقاول/المتعھد  حمایة الشركة أو تعویضھا ع�ن أي ض�رر أو من األ
  غرامھ تلحق بھا نتیجة لعدم مراعاتھ لألنظمة والقوانین ذات العالقة بتنفیذ ھذه األعمال .

  
  

  ) . 12المادة رقــم ( 
  

  حقــوق الشركة
  

/للمتعھ��د ل��دیھا ویش��مل األم��وال النقدی��ة أن حق��وق الش��ركة مض��مونھ بأی��ة مس��تحقات مالی��ة للمقاول
والتأمین�ات والكف�االت س�واء للمش�روع نفس�ھ أو ألي مش�روع م�ن مش�اریع الش�ركة ولھ�ا أن تتقاض��ى 

  حقوقھا من المقاول /المتعھد .
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  )13لمادة (ا
  

  الرشوة وفســاد الذمم
  
  

ھم الرشوة بأي شكل من أن ممارسة المقاول /المتعھد أو أي من مقاولیھ الفرعیین أو أي من مستخدمی
 عط�اءاتوغی�ره م�ن ال العط�اءأشكالھا ألي من جھاز الشركة أو مستخدمیھ یكون سببا" كافیا" إللغ�اء 

التي یرتبط بھ�ا المق�اول / المتعھ�د بالش�ركة، ھ�ذا ع�دا ع�ن المس�ؤولیات القانونی�ة الناجم�ة ع�ن ذل�ك ، 
الش��ركة أو مس��تخدمیھا بقص��د  ویعتب��ر ف��ي حك��م الرش��وة أي  عمول��ة أو ھدی��ھ تم��نح ألي م��ن جھ��از

الحصول على أي تعدیل أو تبدیل لألشغال أو حقوق المصنعیھ أو للحصول على أي انتفاع شخصي . 
لھ�ذا  العط�اءوللشركة الحق في استیفـاء أي تعویض یستحق لھا ع�ن أي خس�ارة ت�نجم ع�ن إلغ�اء ھ�ذا 

 عھد .تللمالسبب ولھا الحق في خصم قیمة ذلك من أي مبلغ یستحق للمقاول / 
 
  

  )14المادة (
  

  مواصفـات السالمة العامة
  

على المقاول / المتعھد أن یقوم بتأمین جمیع اإلشارات التحذیریة وحواجز السالمة العامة حسب  – 1
منطق�ة قس�م ھندس�ة الم�رور ببلدی�ة ارب�د أو البل�دیات ف�ي الجھات المعنیة المختص�ة ك�ـ تعلیمات 

ر و وزارة األشغال العام�ة بھ�ذا الخص�وص والت�ي تح�ول دون ، وتعلیمـات دائرة السی زاالمتیا
 حوادث . ایةوقوع 

یك���ون المق���اول / المتعھ���د مس���ؤوال" مس���ؤولیة كامل���ة تج���اه بلدی���ة ارب���د ودائ���رة الس���یر وش���ركة  - 2
والبل�دیات وال�دوائر والمؤسس�ات المختلف�ة أو أي  والمی�اه واالش�غال العام�ھ االتصاالت األردنیة
 حوادث أو أضرار أو مخالفات تنتج عن عملھ .جھة أخرى عن أیة 

  

على المقاول / المتعھد أن یق�وم ب�دعم الحفری�ات وج�دران الخن�ادق الت�ي ق�ام بحفرھ�ا وذل�ك لمن�ع  - 3
 .الضرر عن الغیر وعن عمالھ من جراء تفسخ التربة واحتمال انھیارھا 

  

 بأعمالنتیجة قیامھ مالك الغیر أضرار تصیب أایة المقاول /المتعھد مسؤول مسؤولیة كاملة عن  - 4
 . مھما كان نوع ھذه الحفریاتالحفریات 

  

كم�ا وردت ف�ي التعلیم�ات الص�ادرة والبیئ�ة یجب على المقاول االلتزام بشروط الس�المة العام�ة  – 5
 إھم�ال، ویتحم�ل المس�ؤولیة الكامل�ة ع�ن أي خط�أ ین�تج ع�ن  او ابة جھات رس�میھ الشركةعن 

  . العطاءموضوع ھذا  باألعمالند قیامھ تطبیق التعلیمات ھذه ع
یلتزم المقاول بالتقید بكافة إجراءات السالمة العامة والمھنیة المتعلقة بالع�املین لدی�ھ، كم�ا یتحم�ل  –6

المس��ؤولیة ع��ن ای��ة ح��وادث س��واء ح��وادث الص��عق الكھرب��ائي او ال��دھس او الس��قوط او ای��ة 
حیاة للعاملین لدی�ھ والش�ركة غی�ر مس�ؤولة حوادث اخرى، ویلتزم بتوفیر بولیصة تأمین على ال

عن ایة اصابات او حوادث وفاة ناتجة عن عمل اي من موظفي المقاول ضمن منطقة االمتیاز 
  خالل وخارج اوقات الدوام الرسمي.

وضع حواجز مروریة بالستیكیة متقاربة معتمدة لدى إدارة الس�یر المركزی�ة واإلن�ارة ل�یال لحج�ز  -7
كل آم�ن وفع�ال ویج�ب إغ�الق الفج�وات ب�ین الح�واجز بواس�طة األش�رطة منطقة الحفری�ات بش�

  التحذیریة وحبال متعددة وبشكل واضح .
 على یحتوي ان على العمل موقع في ورشة كل مع اولیة اسعافات صندوق توفیر المقاول على -8 

  . األردني العمل قانون حسب الطبیة المستلزمات جمیع
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 الطفای�ة تك�ون ان ،وعل�ى العم�ل موق�ع ف�ي تعم�ل مركب�ة ك�ل م�ع دویةی طفایة توفیر المقاول على -9
 اس�تخدامھا على العاملین ،وتدریب الصالحیة ومدة الفحص تاریخ وتثبیت دوري بشكل مصانة

 . الطارئة الحاالت في
 

 
  )15المـــــــادة (

  

  الحفریات وتأمین المواد وإعادة األوضاع لألعمال الطارئةأعمـال 
ل الحفریات وتأمین المواد وإعادة األوضاع والتي یتم تحدیدھا من قبل المھن�دس ویقصد بھا أعما

المشرف المعني والواج�ب عل�ى المق�اول االس�تجابة الفوری�ة للقی�ام بھ�ا لمعالج�ة اس�تبدال األعم�دة 
نتیج��ة الص��دم أو أعط��ال الكواب��ل األرض��یة ومحط��ات التحوی��ل داخ��ل وخ��ارج س��اعات العم��ل 

  ألعیاد الرسمیة. الرسمي وأیام العطل وا
  

+ فاكس ) ووسیلة اتصال خلوی�ة تتناس�ب م�ع  ھاتفي (یجب أن تتوفر لدى المقاول وسیلھ اتصال - 1
ف�ي جمی��ع األوق�ات ل��یال"  االجھ�زة الخلوی�ة  او وس��ائل االتص�ال الخلوی��ة المعتم�دة م�ن الش��ركة

وب�الحجم ونھارا" بحیث ی�تم االتص�ال ب�ھ والطل�ب من�ھ إحض�ار عم�ال ومع�دات عن�د الط�وارئ 
  ساعة . 24المطلوب على مدار 

  

في الحاالت الطارئة ال بد أن یستجیب المقاول / المتعھد لالتصال بھ خالل زمن مح�دد م�ن  - 2
" أو عل��ى أي عن��وان معتم��د للمق��اول / المتعھ��د ل��دى ھاتفی��اش��فویا" أو خطی��ا" أو  ھتبلیغ��

عن�وان للمقاول/المتعھ�د  الشركة ، ویبدأ زمن االستجابة م�ن بدای�ة اتص�ال الش�ركة ف�ي أي 
ل��م ت��تم االس��تجابة خ��الل ال��زمن المح��دد تق��وم الش��ركة بعم��ل الط��وارئ وعل��ى  واذا ،ل��دیھا

وحس�م جمی�ع التك�الیف م�ن حساب المقاول/ المتعھد مھما بلغت التكالیف ودون إش�عار ل�ھ 
  .مستحقاتھ المالیة دون الحق لھ باالعتراض 

  

   تكون من وقت االتصال الھاتفي بالمقاول وتبلغیھ.زمن االستجابة في الحاالت الطارئة  – 3
  ساعة واحدة للمناطق داخل حدود بلدیة اربد والمفرق. -   
  ساعة ونصف لباقي مناطق االمتیاز . -   

وبدای��ة  الط��ارئع��ن العم��ل المق��اول  إب��الغب��ین وق��ت  ( ویقص��د ب��زمن االس��تجابة ھ��ي الفت��رة م��ا
  .) الطارئلعمل في موقع العمل تھ لمباشر

  

في الحاالت الطارئة على المقاول/ المتعھد  تقدیم كاف�ة متطلب�ات العم�ل م�ن عم�ال ومع�دات  - 4
ومواد الزمھ إلنجاز العمل حسب األصول بما فیھ إعادة األوضاع كما كانت علیھ من قبل 

.  
  

عم�ال الط�وارئ س�ببا" معیق�ا" إلنج�از األعم�ال المق�ررة ألال یجوز للمقاول اعتبار إنج�ازه   - 5
الخاصة بھذا العط�اء ف�ي مواعی�دھا المح�ددة باس�تثناء الح�االت الق�اھرة الت�ي یواف�ق علیھ�ا 

  المھندس المشرف .

 
  : )61المـــــــادة (

  

الس�اریة المفع�ول فیم�ا یتعل�ق بش�روط العم�ل والتش�ریعات على المقاول االلت�زام بجمی�ع الق�وانین 
لدی�ھ م�ع ض�رورة الت�امین عل�ى الحی�اة عل�ى  وعلی�ھ تق�دیم قائم�ة بالع�املین والعمال للعاملین لدی�ھ

  جمیع عمالھ مھما كانت صفتھم الوظیفیة.
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   1)7ادة (ـــــــالم
  

 ممثل المقاول:
  

أن یقدم إلى المھندس للحص�ول عل�ى موافقت�ھ اس�م  –یتعین على المقاول قبل تاریخ المباشرة  .1
ق�ة علی�ھ أو ت�م حجبھ�ا ومؤھالت الشخص الذي یقترحھ المق�اول كممث�ل ل�ھ وإذا ل�م ت�تم المواف

الحقا من قبل المھندس أو اخفق الممث�ل ف�ي ممارس�ة عمل�ھ كممث�ل للمق�اول فان�ھ یتع�ین عل�ى 
ال و ص آخ�ر یك�ون مناس�با" لھ�ذا التعی�ینالمقاول أن یتقدم بنفس الطریقة باسم ومؤھالت شخ

ل إنھ��اء ت��أمین الب��دیل المناس��ب قب��یح�ق للمق��اول أن یلغ��ي اس��تخدام ممثل��ھ أو أن یس�تبدلھ دون 
 .اإللغاء للممثل األول 

  

یجب أن یكون ممثل المقاول متفرغا" بصورة كاملة لإلشراف ومتابعة تنفی�ذ أش�غال المق�اول  .2
وإذا ما تطلبت الظروف تغیب ھذا الممثل مؤقتا" عن الموقع أثن�اء تنفی�ذ األش�غال فان�ھ یتع�ین 

وان ی��تم أش��عار المھن��دس  عل��ى المق��اول أن یس��مي ب��دیال" مناس��با" بموافق��ة المھن��دس المس��بقة
 بذلك.

 

یتع��ین عل��ى ممث��ل المق��اول أن یك��ون مفوض��ا" ع��ن المق��اول وان یتس��لم التعلیم��ات نیاب��ة ع��ن  .3
المقاول ویجب أن یكون ممثل المقاول متمرسا" باستعمال لغة االتصال ولدیھ الخب�رة الكافی�ة 

 بالشروط والمواصفات الفنیة بالعطاء. 
 

د الحض�ور شخص�یا" أو تكلی�ف من�دوب ل�ھ بالحض�ور الس�اعة یجب علــــى المقاول /المتعھ .4
م�ن ای�ام ال�دوام  ك�ل ی�وم لغایة الساعة الثالثة والنص�ف مس�اء  صباحا"  والنصف  السابعة

 وج��رش  والش��ركة التنفیذی��ة ف��ي مدین��ة ارب��د والمف��رق  مكات��بف��ي مق��ر تواج��د الرس��مي 
م اعتماده من قبل الشركة في مركز تنفیذي آخر یت أيأو دیر أبى سعید و الرمثا  وعجلون 

( كما یجب على المق�اول / المتعھ�د الحض�ور ف�ي   وذلك ألغراض تنسیق العملفترة الحقة 
 ذلك لغرض تنس�یق االعم�ال الطارئ�ةأي وقت آخر یطلبھ المھندس المشرف او من یوكلھ و

دة حسب الغرام�ات ال�وارتغریم المقاول  ذا تخلف عن الحضور یحق للمھندس المشرفا، و
یوم ال یتواجد فیھا مندوب المقاول ف�ي المكات�ب الش�ركة التنفیذی�ة اعتب�ارا م�ن ب�دء عن كل 

المھن�دس  عل�مالدوام ولغایة نھایة الدوام الرس�مي عل�ى ان ال یغ�ادر مكات�ب الش�ركة ب�دون 
 المشرف.

  

  )18(المـــــادة 
  

  إنھاء العمل من قبل صاحب العمل ( الشركة): 
باء اربد إنھاء العقد (العطاء) ومصادرة كفالة حسن التنفیذ او ج�زءا" منھ�ا دون یحق لشركة كھر

  مسبق للمقاول في الحاالت التالیة:  إنذارتوجیھ أي 
  
  

 أذا اخفق المقاول في تقدیم الكفاالت للجھات الرسمیة المنصوص علیھا بالعطاء. -أ
  

من ممارستھ انھ ال ینوي االستمرار  أذا تخلى المقاول عن تنفیذ األشغال أو أذا تبین بوضوح-ب 
 في تنفیذ التزاماتھ بموجب شروط العطاء.

  

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

أذا قام المقاول بتلزیم األشغال بكاملھا لمقاول فرعي ، أو بالتنازل ع�ن العط�اء دون الحص�ول  -د
أو أن المق���اول ق���د أص���بح مفلس���ا" أو معس���را أو تع���رض لتص���فیة عل���ى الموافق���ة المطلوب���ة 

 موجوداتھ.
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أذا قدم المقاول ألي شخص ( بصورة مباشرة أو غی�ر مباش�رة) رش�وة أو ھدی�ة أو منح�ة أو  -ھـ
عمولة أو ھبھ مالیة كترغیب أو مكافأة أو أذا قام أي من مستخدمي المقاول أو وكالئھ أو مقاولیھ 

لوعد بإعطاء أي رشوة ( بشكل مباشر أو غیر مباشر) ألي شخص كحافز الفرعیین بإعطاء أو ا
  أو مكافأة.

  

م�ن قب�ل خطی�ة إذا لم یلتزم المقاول بأي شرط من شروط العطاء بعد توجی�ھ ثالث�ة إش�عارات  -و
  الشركة عن كل مخالفة ألي شرط من شروط العطاء.

 
 

 المـــادة (19) الجھاز العامل للمقاول: 
 

العاملین لدیھ مھما كانت صفتھم الوظیفیة مع تقدیم صورة عن ل تقدیم كشفا" بأسماء على المقاو –أ 
.ھویة األحوال المدنیة لألردنیین وصورة عن تصریح العمل وجواز السفر للعمالة الوافدة  

 

في مجال العمل بالعطاء.للشركة مقابلة الجھاز العامل لدى المقاول للتحقق من خبراتھم  یحق -ب  
 

وتحدید المقاول بالتأمین على حیاة جمیع العاملین لدیھ وتقدیم بولیصة التأمین لكل فرد منھم  یلتزم -ج
 أسماء العمال المرافقین للورش وتقدیم بولیصة تأمین حسب متطلبات الشركة.

 

یحق للمھندس المشرف أو من یمثلھ إیقاف أي عامل أو  موظف یسئ لمصلحة العمل أو ال یتقید  -د
العامـــة لصادرة لھ سواء كانت ھذه التعلیمات إداریة أو فنیة أو تتعلق بأمور السالمة بالتعلیمات ا

.قتا" أو دائما"ؤإیقافا" م ةوالبیئ  
 

 المـــادة (20)  تسلیم أوامر العمل:
 

  العمل للمقاول بعد تقدیم كفالة حسن التنفیذ وصدور كتاب المباشرة بالعمل. أوامریتم تسلیم  -أ
  

من تاریخ كتاب المباش�رة بالعم�ل  أیامعمل بعد عشرة  أمر ألولالمباشرة بالعمل  یبدأ تاریخ -ب
لمرة  إالة دالتجھیز والحفر وال تعطى ھذه الم بإعمالوتعتبر ھذه المدة فترة سماح للمقاول للقیام 

  .فقط عمل أمرواحدة وألول 
  

  أوامر العمل المستعجلة : )12(ادة ـــالم
  

مس��تعجلة لتنفی��ذ بع��ض األعم��ال بص��ورة عم��ل حفری��ات وتوابعھ��ا یح��ق للش��ركة إص��دار أوام��ر 
الض��روریة ویش��ترط لھ��ذه األوام��ر موافق��ة رئ��یس القس��م وم��دیر ال��دائرة والمس��اعد المعن��ي وھ��ذه 

تسلسل األوامر االعتیادیة المسلمة للمقاول وفي ھذه  لىاألوامر ال تؤثر بأي شكل من األشكال ع
 ألسعار االفرادیة التي تمت إحالة العطاء بموجبھال% 10عادل الحالة یتم المحاسبة بزیادة مبلغ ی

ام�ر العم�ل المس�تعجل ی�تم محاس�بة المق�اول عل�ى  إلنھ�اءوفي حالة عدم االلتزام بالموعد المح�دد 
 ) من العطاء.1) من ملحق نموذج رقم (10وفقا" للبند رقم ( التأخیرغرامات 
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  عرض العطاء  ) 1نموذج رقم (  - أ 
  

  مالحظــة :  یشكل ھذا النموذج وملحقھ جزءا" من وثائق العطاء .
  

  السید / مدیر عام شركة كھرباء محافظة اربد .
  

بع��د أن قمن��ا بزی��ارة موق��ع العم��ل ودراس��ة دقیق��ة للمخطط��ات والش��روط والمواص��فات وج��داول الكمی��ات 
بإنشاء األعمال المذكورة في ج�داول العط�اء  ة وجمیع الظروف الخاصةالمقاولوجمیع الوثائق وتعلیمات 

ھ��ي كمی��ات تقدیری��ة لغ��رض مقارن��ة الع��روض والش��ركة غی��ر ملزم��ة بھ��ا وھ��ذه الكمی��ات قابل��ـة للزی��ادة 
  والنقصان .

  كما تفھمنا سائر الظروف المحلیة والرسوم والعمال وغیرھا من األمور التي لھا عالقة بالعمل
  -فأننا نحن الموقعین أدناه :

  نعرض بان نقوم بإنشاء كامل ھذه األعمال المطلوبة وإتمامھا وصیانتھا وفقا" لشـروط - 1
  لغ وقدره (              )بومواصفات العطاء وباألسعار المذكورة في جداول الكمیات بم     
ي مبلغ آخر یصبح فقط .................................................................. دینار أردني أو أ     

  مستحقا لنا بموجب شروط ھذا العطاء .
  

كت�اب من تاریخ  عشرة ایام )  یوم 10فترة (نتعھد في حال قبول عرضنا ھذا أن نباشر العمل خالل  - 2
  .المباشرة بالعمل

نتعھد في حالة قبول عرضنا أن نقدم الكفالة المطلوبة لحسن التنفی�ذ م�ن مص�رف أو مؤسس�ھ مالی�ة  - 3
   .وفقا" لنموذج الكفالة المرفق المحال% من قیمة العطاء  10ة لدیكم وذلك بمبلغ یعادل مقبول

  

ی��وم ) ، ابت��داء" م��ن الت��اریخ المح��دد لف��تح العط��اء  120نواف��ق عل��ى أن نلت��زم بھ��ذا الع��رض لم��دة ( - 4
  ویبقى العرض ملزما" لنا طیلة ھذه المدة .                  

  

  وبینكم.حالة یشّكل عقدا" ملّزما" بیننا عرضنا ھذا مع قرار اإل - 5
  

ركة غیر نعلم بأن الشركة غیر ملزمة بإحالة العطاء على أقل األسعار أو قبول أي عرض وأن الش - 6
  ملزمة إلبداء أسباب ذلك 

  …………………………من شھر……………………….. حــرر في ھذا الیوم  
  توقیع ھذا العرض باسم ونیابة  ...................ومفوضا" رسمیا" ل المقاولاســـــم 

  باعتباره .............................. المقاولعن 
  .............................……….. المقاولعنوان 

  ....................................………..اسم الشاھد  
  .............................………………..توقیع الشاھد  

  ...............................................مكان العمل .........
  .............................عنوانھ .................................
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  . ) عـرض العطاء 1ملّحق نموذج رقم ( 
  

  المطلوب االلتزام بھ                                    الرقم       المــوضـوع               
--------------------------------------------------  
  للعطاء من السعر االجمالي  % 5                                  اءالدخول بالعطكفالة         7

  والمقدم من قبل العارض                                                                    
  

--------------------------------------------------  
  المحال من السعر االجمالي للعطاء % 10                           كفالة حسن التنفیذ                 8

--------------------------------------------------  
  أیام 10         بعد                   بالعمل الفترة المحددة إلصدار أمر للمباشرة        9

  .                         قبول اإلحالة وتقدیم كفالة حسن التنفیذ         
--------------------------------------------------  

   لتزام بشروط السالمة العامة إلاوعدم  غرامات التأخیر-10
 

وك�ل ی�وم ت�أخیر  عن ك�ل ج�وره دنانیر ثالثة) 3( مده وتوابعھا  عالاجور في عملیة الحفر ل  - أ
 .مل للمقاول عمن تاریخ تسلیم امر ال

 عن كل جوره وكل یوم تأخیر دنانیر ثالثة) 3وتوابعھا (األوضاع لجور أال عمده  في إعادة   - ب
 .من تاریخ غرز االعمدة 

 تأخیر. دینار عن كل ساعةخمسون ) 50في حاالت الطوارئ (   - ت
 .ن كل یوم تأخیر ولكل عامودع عشرة دنانیر) 10( عمده المعارضةأال خلعحالة في   - ث
والمف��اتیح و محط��ات التحوی��ل  خن��ادق الكواب��ل واألرض��ي ( وط��م )رعملی��ة حف��حال��ة ف��ي   - ج

 .عن كل یوم تأخیر ا"دینار خمسون) 50( وتوابعھا
  .تأخیردینار عن كل یوم  خمسون) 50() جللفقرة ( ة إعادة األوضاع عملیحالة في   - ح
  تأمینھا باإلشارات التحذیریة واإلرشادات الالزمة. متر من الحفریة ال یتم10دنانیر لكل  10  - خ
في حال عدم التزام المقاول بأي شرط من شروط السالمة العامة یحق لش�ركة كھرب�اء ارب�د   - د

% م��ن قیم��ة ام��ر العم��ل ال��ذي ت��م ض��بط مخالف��ة  10تص��ل بح��دھا االقص��ى غرام��ة ف��رض 

 قبل دائرة التدقیق الفني السالمة العامة اثناء التدقیق علیھ ویتم تحدید قیمة الغرامة ن

 دینار عن كل یوم تاخیر في التنسیق مع الجھات الرسمیة الستصدار التصاریح. 50   - ذ

لكل مندوب بع�د س�اعة ب�دء ال�دوام الرس�مي ف�ي  او عدم حضور دینار عن كل یوم تاخیر 20  - ر

 الشركة.

 دنانیر) 10( بقیمـة غرامة تدفع التحذیریة واإلشارات الالزمة اإلرشادات وضع عدم حالة في  - ز

 .الالزمة باإلشارات مؤمنھ غیر الحفریة من متر) 10( كل عن

اینما وجد غرامات بخ�الف م�ا ورد اع�اله ، ی�تم االحتك�ام و اعتم�اد الغرام�ة ال�واردة ف�ي ھ�ذه   - س

  الصفحة فقط . 

-------------------------------------------------  
  ) عرض العطاء 1ملحق نموذج رقم ( 

 3ولجمیع انواع الحفریات مضافا" الیھا  ) شھر من تاریخ انتھاء العطاء12(ة دة الصیانم     -11
  شھور في حاالت التمدید . 

--------------------------------------------------  
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ولجمیع ان�واع الحفری�ات %) من قیمة األعم�ال المنج�زة  بموج�ب العط�اء5( ةكفالة الصیان     -12
  لقیمھ الناجمھ عن التمدید . مضافا" الیھا ا

  .% ) من قیمة الدفعة المستحقة 10نسبة المحتجزات من الدفعات المستحقة  (      -13

  
  

 ) كفالة الدخول بالعطاء 2نموذج رقم (  -ب 
TENDER GUARANTEE 

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

  كم بأن مصرفنا یكفل المقاول ....................................یسرنا إعالم
..….........................................................................  

  بمبلغ .......................................................دینار أردني
  . 2019/  37  وذلك مقابل كفالة العطاء رقم

  ............................………............................باعمال لخاص ا
  

ة المقاول��متق��دم للعط��اء الم��ذكور وفق��ا" للش��روط المتعلق��ة ب��ذلك والت��ي دخ��ل  مق��اوللت��أمین قیام��ھ بالتزامات��ھ ك
  المذكورة على أساسھا .

  
قبول اإلحالة وتقدیم كفالة ھا أو لحین ) یوما" من تاریخ صدور120وتبقى ھذه الكفالة ساریة المفعول لمدة (

  ین.المقاولأحد  حسن التنفیذ من
  

وإننا نتعھد بان ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله عن�د أول طل�ب م�نكم بص�رف النظ�ر ع�ن أي اعت�راض م�ن قب�ل 
  . المقاول

  
  

  ........…...............توقیع الكفیل / مصرف                              
  

  ……....................المفوض بالتوقیـــع                         
  

   خ       /       / ـــالتاری                                                                               
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 ) كفالة حسن التنفیذ 3رقم (  نموذج –ج 
EEUARANTGPERFORMANCE  

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

  یسرنا أعالمكم بأن مصرفنا ................................................
  قد كفل بكفالة مالیة ، المقاول .............................................

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

  ................................…………….باعمال المتعلق   2019/ 37 بخصوص العطاء رقم
بمبلغ ( .....................................................) دینارا" أردني . وذلك لضمان تنفیذ العطاء 

وإننا نتعھد بان ن�دفع لك�م بمج�رد ورود  العطاءب الشروط الواردة في وثائق أعاله المحال علیھ حس
أول طلب خط�ي م�نكم المبل�غ الم�ذكور أو أي ج�زء تطلبون�ھ من�ھ ب�دون أي تحف�ظ أو ش�رط م�ع ذك�ـر 

وذلك بص�رف النظ�ر ع�ن أي اعت�راض أو مفاوض�ة م�ن  العطاءاألسباب الداعیة لھذا الطلب بموجب 
الدفع وتبقى ھذه الكفالة ساریة المفعول من تاریخ صدورھا ولحین تس�لم جانب المقاول على إجراء 
المح�دد بت�اریخ ش�ھر ..................... م�ن ع�ام  العط�اءبموج�ب  نھائی�ا"األشغال المنجزة تسلما" 

  ........... ما لم یتم تمدیدھا أو تجدیدھا بناء" على طلب صاحب العمل.
  
  

  توقیع الكفیل / المصرف .................                                     
  

  المفوض بالتوقیع   .....................                                     
                                                                      

  . 2019/ التاریــــخ      /                                                                                  
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  )  كفالة الصیانة 4نموذج رقم (  -د 
UARANTEEMAINTENANCE G  

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

  ..............یسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ..................................
  قد كفل بكفالة مالیة ، المقاول ............................................

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

  .……………....................      أعمالبالمتعلق  2019/  37 بخصوص العطاء رقم
.............................................) دینارا" أردني وذلك ضمانا اللتزام المقاول بمبلغ ( ........

وإنن�ا نتعھ�د  ش�روط العط�اءبتنفیذ جمیع التزاماتھ فیما یخص أعم�ال الص�یانة واإلص�الحات بموج�ب 
ن أي بان ندفع لكم بمجرد ورود أول طلب خطي منكـم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبون�ھ من�ھ ب�دو

وذل�ك بص�رف النظ�ر ع�ن أي  العط�اءتحفظ أو شرط مع ذكــر األسباب الداعی�ة لھ�ذا الطل�ب بموج�ب 
اعتراض أو مفاوضة من جانب المقاول على إجراء ال�دفع  وتبق�ى ھ�ذه الكفال�ة س�اریة المفع�ول م�ن 

 وقی��ام المق��اول بكم��ال الن��واقص العط��اءت��اریخ ص��دورھا ولح��ین التس��لیم النھ��ائي لألش��غال بموج��ب 
  واإلصالحات المطلوبة ما لم یتم تمدیدھا أو تجدیدھا بناء على طلب صاحب العمل .

  
  توقیع الكفیل / المصرف .................                                     

                                       
  المفوض بالتوقیع   .....................

  
  .2019/        التاریــــخ      /     
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  الخاصةالشروط ثالثا": 
====================================  

  
تقوم الش�ركة بمراقب�ة مراح�ل الحف�ر والط�م وإع�ادة الوض�ع للتأك�د م�ن الت�زام المتعھ�د بالش�روط  -1

  والمواصفات الفنیة .
  

نوعی���ات جی���ده مطابق���ة  یلت���زم المتعھ���د ب���ان یك���ون الرم���ل والحص���مھ وال���دبش المس���تخدم م���ن -2
  لمواصفات وزارة األشغال العامة .

  

یحق للشركة التأكد م�ن ج�ودة الم�واد المس�تخدمة ف�ي إنج�از العم�ل وذل�ك بفحص�ھا عل�ى حس�اب  -3
  المتعھد .

  

(االس��تیات )  كلم�ة ج�وره أینم�ا وردت ف�ي ھ��ذا العط�اء ج�وره ع�امود وملحقات�ھ كالمش�دات يتعن� -4
  .والتندورات

  

) 30ج��ور األعم��دة والمش��دات لم��دة ( حفری��ات عھ��د مس��ؤوال" مس��ؤولیة كامل��ة ع��ن یعتب��ر المت -5
یوما" من تاریخ تسلیم الحفریات للمھندس ویتحمل المقاول خالل ھذه الفت�رة كاف�ة األض�رار  ثالثون

التي قد تلحق بالطرف الثالث ( إنسان ، حیوان ، آلیات ) وأیة أضرار تنجم خالل المدة المبینة أعاله 
عتبر المتعھد مسؤوال" عن تنظیف الجور خالل ھذه المدة وعلیھ تزوید العمال لھذه الغایة دون كما ی

  مقابل مادي من الشركة .
  

) یوما" على تسلیم الحفریات بإع�ادة تنظی�ف الج�ور  30یلتزم المتعھد في حالة مرور اكثر من ( -6
  المقاول .  المقدم من وتقدیم العمال لھذه الغایة مقابل اجر مادي وحسب جدول األسعار

  

ال تتحمل الشركة أیة نفقات مادیة نتیجة وجود معارضة على الحفر من قبل أي م�واطن أو جھ�ة  -7
لجمی�ع رسمیة وعلى المتعھد أن یأخذ ذلك بعین االعتب�ار واعتب�ار ھ�ذا البن�د مش�موال" بس�عر الحف�ر 

  . انواع الحفریات المشمولة بھذا العطاء 
  

  :تقصیر المتعھد -8   
  

في حالة تقاعس المتعھد عن تحقیق ما ورد في شروط ھذا العطاء فیحق للشركة تكلیف متعھ�د أو اكث�ر أ. 
الس��تكمال العم��ل عل��ى حس��اب المتعھ��د المح��ال علی��ھ العط��اء دون الحاج��ة إل��ى إن��ذار مس��بق ویعتب��ر ق��رار 

متعھ�د مم�ن أحی�ل  المج�ال ، كم�ا یح�ق للمھن�دس المش�رف تحوی�ل الحفری�ة إل�ى أي الشركة قطعیا في ھ�ذا
مناس�با ویحق�ق المص�لحة وعل�ى المتعھ�د األخ�ر قب�ول ذل�ك ودون اعت�راض  هم�ا ی�راإلیھم العطاء وحس�ب 

، كما یحق للشركة القیام بالعمل من خ�الل جھازھ�ا العام�ل وتحمی�ل كاف�ة التك�الیف مھم�ا المتعھد المقصر 
  دون اعتراضھ على ذلك . بلغت للمقاول المقصر

  

تعھد المباشرة فورا بأعمال أیة حفریة حال تسلیمھ أم�ر المباش�رة خطی�ا لتل�ك الحفری�ة یتوجب على المب. 
( الحفر ) وعدم  ملالع ازـــــــانقضاء المدة المحددة إلنجة ي حالـویعتبر تسلیم أمر المباشرة بدء العمل وف

   .العطاءإنجازه یدفع الغرامات في ملحق نموذج عرض 
  

  :التقید بالتعلیماتفي حال تقصیر المتعھد عن ج. 
یحق للشركة إذا تخلف المتعھد عن تنفیذ أوامر المھن�دس الص�ادرة الی�ھ أن یق�وم المھن�دس بتنفی�ذ مض�مون 
ھذه األوامر بالطریقة الت�ي یراھ�ا مناس�بة ، وف�ي مث�ل ھ�ذه الحال�ة یتحم�ل المتعھ�د التك�الیف المترتب�ة عل�ى 

عھد وبدون تلنفقات من أیة مبالغ مستحقھ أو تستحق للمتنفیذه ھذه األوامر ، ویحق للمھندس أن یحسم تلك ا
  الحاجة إلى أخطار أو إنذار عدلي بذلك .

  المخالفة:إزالة األشغال أو المواد  -9
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  -للمھندس التخویل الكامل أن یأمر كتابیا أو شفویا من وقت آلخر أثناء سیر العمل بالتالي :   
  

 ابقة لمتطلبات العطاء وذلك خالل الفترة التي یحددھا إخراج أیة مادة من الموقع یرى أنھا غیر مط
  في االمر .

 . استبدال تلك المواد المخالفة بمواد مناسبة وصالحھ  
  إزال��ة أي عم��ل یعتب��ره  المھن��دس غی��ر مط��ابق لمتطلب��ات العط��اء م��ن حی��ث الم��واد أو المص��نعیة

على الحساب تمت بشأنھ  وإعادة تنفیذه بشكل سلیم ، وذلك على الرغم من اختبار سابق أو دفعات
 وال یحق للمتعھد المطالبة بالتعویض أو تمدید المدة بسبب أي من ھذه األمور .

 

  والصیانة:االستالم -10
  

  االبتدائي.شھادات االستالم ا. 
  

یبل�غ المتعھ�د المھن��دس المش�رف خطی�ا عن��د إنھ�اء العم�ل ف��ي المش�روع المح�دد وإع��ادة األوض�اع فی��ھ 
ألوضاع ویقوم المھندس أو من ھ إبالغھ بذلك قبل أن یتأكد بنفسھ من إعادة احسب األصول وال یحق ل

باالس��تالم وإب��داء المالحظ��ات بحض��ور المتعھ��د ف��ان ق��رر أن األوض��اع ل��م ی��تم إعادتھ��ا  حس��ب  ھینوب��
األصول فیكتب بالنواقص خطیا وتسلم للمتعھد  لیقوم بإص�الحھا ، عن�د إنج�از أعم�ال اإلص�الح یق�وم 

غ المھندس خطی�ا" ب�ذلك ویق�وم المھن�دس باالس�تالم بع�د اإلص�الح عل�ى أن یرف�ق  كت�اب المتعھد بإبال
  الخ ) على إعادة األوضاع  إذا طلب منھ ذلك .… موافقة الجھة المعنیة ( أشغال عامة وبلدیات 

  

  الصیانة ب. 
وی�تم تنفی�ذ  ھاألعمال الحفریات بجمیع انواع تعني فترة الصیانة انقضاء سنھ من تاریخ انتھاء العطاء 

أشغال الصیانة حسب شروط العطاء وعلى المتعھد القیام باستكمال الن�واقص وفق�ا لتعلیم�ات المھن�دس 
تبلیغ��ھ ، یتحم��ل المتعھ��د كاف��ة أعم��ال الص��یانة    ) یوم��ا م��ن14الخطی��ة خ��الل فت��رة الص��یانة وخ��الل (

لیمھا نھائیا" فیحق للشركة الصیانة المطلوبة وتست واإلصالح وعند تقصیر المتعھد في تنفیذ إصالحا
  أن تقوم بتنفیذ تلك األشغال باستخدام آخرین ویتحمل المتعھد جمیع النفقات المترتبة على ذلك .

  
  االستالم النھائي وشھادة الصیانة :ج. 

المتعھ�د  ، إذا ل�م تك�ن  یتم االستالم النھائي من قبل المھندس المشرف عند انتھاء العط�اء المب�رم م�ع  
مالحظات على أوامر العم�ل المنف�ذة م�ن قب�ل المتعھ�د خ�الل فت�رة العط�اء والت�ي م�دتھا س�نھ  ھناك أیة

واح��دة عن��دھا یص��در المھن��دس المش��رف ش��ھادة باالس��تالم النھ��ائي لجمی��ع األعم��ال الت��ي ق��ام المتعھ��د 
بإنجازھ��ا . ام��ا إذا كان��ت ھن��اك مالحظ��ات عل��ى بع��ض أوام��ر العم��ل عن��د انتھ��اء فت��رة العط��اء فعل��ى 

ھندس المشرف تحریر كتاب رسمي بھذه المالحظات وتسلیمھا للمتعھ�د ال�ذي علی�ھ القی�ام بتنفی�ذ م�ا الم
جاء بھ خالل شھر من تاریخھ وفي حال القیام بتنفیذ جمی�ع ھ�ذه المالحظ�ات  یق�وم المھن�دس بإص�دار 

  شھادة استالم نھائي باألعمال المنفذة . 
  

كافة األعمال التي س�لمت الی�ھ قب�ل إنھ�اء م�دة العط�اء  أن یلتزم بإنجاز وتسلیمیجب على المتعھد د. 
ویحق للشركة إذا تخلف عن ذلك أن تقوم بإنجاز ھذه األعمال بواسطة متعھد أخر على حسابھ مھما 

 بلغت التكالیف .
 
  

  -العمل:تعریف أمر  -11
  

ا بھ تاریخ ونوع الحفریات المطلوبة موضح كمیةھو النموذج المعد من قبل الشركة والذي یشمل على 
  -االستالم والموعد المقرر إلنجاز ھذه الحفریات ویقسم أمر العمل إلى :
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  أمر عمل حفریات أعمدة الضغط المنخفض وتوابعھا . 
  أمر عمل حفریات أعمدة الضغط المتوسط وتوابعھا .

  . حفریات خنادق الكوابل ومحطات التحویل وتوابعھا  أمر عمل
  

بأن��ھ  وحفری��ات الض��غط المتوس��ط  د لحفری��ات الض��غط الم��نخفض: یع��رف أم��ر العم��ل الواح�� 11/1
  مجموعھ حفریات األعمدة وتوابعھا والتي یطلب من المتعھد إنجازھا دفعھ واحدة .

  

  یعتبر أمر العمل وحده متكاملة من حیث االستالم والتسلیم وغرامات التأخیر .: 11/2
  

وتأمین الم�واد الالزم�ة ) المطلوب تنفیذھا یشتمل أمر العمل على مجموعة األعمال (الحفریات :11/3
  سواء كانت في موقع واحد أو في عده مواقع ضمن مناطق امتیاز الشركة .لھا 

  

: یق��وم المتعھ��د بت��امین حفری��ات الج��ور ب��المواد الالزم��ة م��ن رم��ل وحص��مھ ودب��ش وحس��ب  11/4
  المواصفات الفنیة .

  

مھن��دس أو إل��ى مندوب��ھ ح��ال االنتھ��اء م��ن حفرھ��ا یق��وم المتعھ��د بتس��لیم الحف��ر الج��اھزة إل��ى ال : 11/5
   .بموجب نموذج التسلیم الخطي

  

بع��د  مباش��رة وإزال��ة األنق��اض لكام��ل المش��روع ع اوض��: عل��ى المتعھ��د القی��ام بعملی��ة إع��ادة اال 11/6
  . االنتھاء  غرز االعمدة ، تجنبا لتطبیق اي غرامة نتیجة عدم اعادة االوضاع 

  

ركة بعملی�ة تركی�ب أعم�دة جدی�ده ب�دل أعم�دة قدیم�ھ معارض�ة یتوج�ب عل�ى في حالة قیام الش�:  11/7
المتعھد تجھیز حفر األعمدة الجدیدة أوال ، وبعد أن تقوم الشركة بتثبیت األعمدة الجدیدة ونق�ل الش�بكة 
إلیھا یباشر المتعھد عملیة الحفر على األعم�دة القدیم�ة ف�ور أش�عاره ب�ذلك م�ن قب�ل المھن�دس المش�رف 

دون تأخیر ، وفي الحاالت التي تكون فیھا األعمدة الملغاة المراد خلعھ�ا قریب�ھ م�ن الش�بكات مباشرة و
وفي حالة  ،لشركة وبأشرافھا لالكھربائیة الموجودة ال یتم الحفر على األعمدة الملغاة إال بوجود ورشھ 

الت�ي ق�د ت�نجم ع�ن  مخالفة المتعھد ذلك یتحمل كامل المسؤولیة والنتائج المترتبة على ذلك  واألضرار
، ویح��ق للش��ركة القی��ام بخل��ع االعم��دة م��ن خ��الل الجھ��از العام��ل ف��ي الش��ركة دون اي ھ��ذه األعم��ال 

  اعتراض من قبل المقاول على ذلك .
  

لكاف��ة مواق��ع العم��ل ولكام��ل ع وإزال��ة األنق��اض اوض��القی��ام بعملی��ة إع��ادة اال لمق��اولعل��ى ا:  11/8
مباشرة بعد االنتھاء من غرزھا  االعمدة وطم المشدات وحفر المشروع فور انتھاء الشركة من تركیب

وطم الخنادق االرضیة لشبكات الجھد المتوسط والمنخفض  خالل أربعة ایام من تاریخ استالم امر  ، 
عمل اعادة االوضاع سواء كانت ( زفتھ ، باطون ، بالط ) وفي حال عدم االلتزام بالموعد المحدد یتم 

  . ) من العطاء1) من ملحق نموذج رقم (10غرامات التأخیر وفقاً للبند رقم (محاسبة المقاول على 
  

: ال تتحم�ل الش�ركة اي نفق��ات اض�افیة نتیج�ة ع��دم وج�ود ط�رق للوص��ول ال�ى مواق�ع الج��ور او  12
مسارات الكوابل المراد حفرھا وعلى المقاول القیام بأعمال الحفر بالطریق�ة الت�ي یراھ�ا مناس�بة وال 

  ذار عن الحفر مھما كانت االسباب . یجوز االعت
  

: ال تلت��زم الش��ركة بت��وفیر الح��د االدن��ى لكمی��ة الحفری��ات المطلوب��ة م��ن المق��اول یومی��ا" ولجمی��ع 13
انواع الحفریات ( ضغط منخفض ، ضغط متوس�ط، كواب�ل ارض�یھ) وال یح�ق للمق�اول المطالب�ة بأی�ة 

  تسعیر بنود العطاء . تعویضات نتیجة لذلك وعلیھ اخذ ذلك بعین االعتبار عند
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یحق للشركھ القیام باي عمل من اعمال الحفریات وك�ذلك توری�د الم�واد واع�ادة األوض�اع  ف�ي  -14
  أي موقع ترتئیھ الشركھ وال یحق للمقاول االعتراض على ذلك وبالطریقة التي تراھا مناسبة. 

   
ألي س�بب م�ن األس�باب فیح�ق  إذا تم تعطیل ورش الشركة نتیجة ع�دم قی�ام المق�اول بالتزامات�ھ -15

للش�ركة حس��م جمی�ع التك��الیف المترتب��ة عل�ى ھ��ذا التعطی�ل والت��ي ی��تم حس�م قیمتھ��ا المالی�ة م��ن قب��ل 
) 8.5المھندس المشرف من حساب المقاول لدى الشركة سواء كان التعطی�ل لم�دة ی�وم عم�ل كام�ل (

المتعطلة  الورش واآللیات ساعة أو أي جزء من ساعات العمل الیومیة وتحسب قیمة التعطیل لجمیع
  حسب الجدول التالي:

  
  

الكلفة المالية ألفراد  البيان  الرقم

 الورشة بما فيهم السائق

الكلفة المالية لسيارة نقل 

 الورشة

الكلفة المالية لونش 

 شركة

الكلفة المالية لونش 

 مستأجر

الكلفة المالية لسيارة 

 دبل كابين

  25  180  180  75  300  ورشة تركيب شبكات جهد متوسط   1

  25  170  170  50  240 ورشة تركيب شبكات جهد منخفض  2

ورشة تركيب شبكات أرضية أو ورشة   3

 صيانة محطات أرضية
210  50  180  180  25  

ورشة صيانة محطات او خطوط   4

 هوائية
180  50  180  180  25  

  25  180  ---   25  140 ورشة مساحة  5

  

  

  
 س��اعات التعطی��ل إل��ى ع��دد س��اعات العم��ل الیومی��ة          ی��تم احتس��اب التعطی��ل الجزئ��ي بنس��بة ع��دد

  بالكلفة اإلجمالیة المترتبة على ذلك استنادا" للجدول أعاله.× ثمانیة ساعات الساعة مضروبا" 
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 رابعا": الشروط الفنیة//
==============================  

  

حطات المواصفات والشروط الفنیة لحفریات الكوابل االرضیة وم-أ
   التحویل

 

  الحفر التجریبیة: -1
  

) مت�ر عل�ى األكث�ر لی�تمكن 30یتوجب على المتعھد القیام بحفر تجریبیة على المسار المس�لم ل�ھ ك�ل ( 
من تحدید مواقع الخدمات المختلفة الموجودة في المسار على نفقتھ الخاص�ة وال یعفی�ھ ذل�ك عن�د إی�ذاء 

تجریبی�ة لمس�افات اق�ل ف�ي المواق�ع الت�ي تتطل�ب    أي من ھذه الخ�دمات ، ویج�وز للمھن�دس طل�ب حف�ر
 ذلك . 

  

یعتب��ر أم��ر عم��ل حفری��ات الكواب��ل بأن��ھ مجموع��ھ حفری��ات الكواب��ل وخن��ادق األرض��ي وج��ور الوص��الت  -2
ومحطات التحویل وتوابعھا الالزم�ة حس�ب المقاس�ات ال�واردة ف�ي ج�دول األس�عار والت�ي یطل�ب م�ن المتعھ�د 

  إنجازھا دفعھ واحدة .
   

یتم اعتماد أمر عمل التنفیذ من المھندس المشرف صاحب االختصاص والمتعھد أو مندوب�ھ ویع�رف أم�ر  -3
  -العمل بما یلي :

  

یعرف أمر العم�ل الواح�د لحفری�ات ش�بكات الجھ�د المتوس�ط أو الم�نخفض األرض�یة بأن�ھ مجموع�ة  -أ
  األعمال والتي یطلب من المتعھد إنجازھا دفعة واحدة.

  

  عمل وحده متكاملة من حیث االستالم والتسلیم وغرامات التأخیر.یعتبر أمر ال-ب
  

یشمل أمر العمل على مجموعة األعمال التي یطلب من المتعھد تنفیذھا سواء كانت في موقع واحد  -ج
  أو عدة مواقع ضمن مناطق امتیاز الشركة.

  

  یحدد العمل المطلوب إنجازه بموجب أمر العمل.-د
  

  لالزمة إلنھاء أمر العمل كالتالي:یتم احتساب المدة ا -ھـ
  

  طول الخط األرضي للجھد المتوسط أو المنخفض المسلم                       
  بموجب أمر العمل من تاریخ تسلیم أمر العمل                             

  ------------------------       عدد أیام تنفیذ أمر العمل  = 
  كمیة العمل المطلوب انجازھا یومیا" من المقاول لحفریات                        

  كوابل الجھد المتوسط أو المنخفض                          
  

تحسب أیام تنفیذ أوامر العمل من ت�اریخ تس�لیم أم�ر العم�ل م�ن قب�ل المھن�دس المش�رف وبح�د  
  أقصى یومین من تاریخ تسلیم موقع العمل للمقاول.

  

) مت�ر ط�ولي 80وب انجازھ�ا یومی�ا" لحفری�ات كواب�ل الجھ�د المتوس�ط = (كمیة العمل المطل� 
  باإلضافة لجور الوصالت أن وجدت .

  

) مت�ر ط�ولي 40كمیة العمل المطلوب انجازھا یومی�ا" لحفری�ات كواب�ل الجھ�د الم�نخفض = ( 
 باإلضافة لجور الوصالت أن وجدت .

 

ت��م إعط��اء أوام��ر عم��ل لحفری��ات ش��بكات الجھ��د المتوس��ط منفص��لة ع��ن أوام��ر عم��ل الجھ��د  
المنخفض وال یوجد أي ارتباط بینھما من حیث التسلس�ل أو المحاس�بة عل�ى غرام�ات الت�أخیر 

 وسیتم المحاسبة على غرامات التأخیر كال" على حده.
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أمین المواد الالزمة للعمل وحسب م�ا یطل�ب تشمل المدة الالزمة إلنجاز أمر العمل قیام المقاول بت -و 
  منھ من قبل المھندس المشرف.

  

إذا طلب حفر جور لوصالت الكوابل االرضیة ضمن أمر العمل فتعتبر ھذه الجور جزءاً من أمر  -ز 
  العمل ومتممة لھ .

  

الش�ركة یحق للشركة تسلیم أكثر من أمر عمل للمقاول دفعة واحدة ولكل دائرة أو قسم م�ن أقس�ام  -ح 
وفقا لتسلسل زمني معین وعلى المق�اول االلت�زام بأعم�ال الحف�ر وت�أمین الم�واد وفق�ا للتسلس�ل الزمن�ي 
المقرر ولكل قسم على حده من األقسام المكلفة بتنفیذ مثل ھذه األعمال حسب أوام�ر العم�ل وال یج�وز 

  تغییر ھذا التسلسل الزمني إال بموافقة المھندس .
  

ین العمال والعدد واألدوات والمواد الالزمة للعمل دون نق�ص ی�ؤدي إل�ى تعطی�ل على المتعھد تأم -ط 
  العمل. 

  

اثناء القیام بمد الكابل وتأمینھ حس�ب االص�ول بحی�ث العمال  كافي من یلتزم المقاول بإحضار عدد -ق
  یلي:  عدد العمال المطلوب كمایكون 

  

 الخندق متر طولي من 20عند استخدام ونش سحب الكوابل  عامل /  -1

 متر طولي من الخندق 15عند عدم استخدام ونش سحب الكوابل  عامل /  -2

 
یلتزم المقاول بقدح الجدار بواسطة مثقب دائري منتظم ویعتبر من طول الحفر المطلوب في امر  –ل 

  .سالعمل وفي االماكن التي یحددھا المھند
  
تامین المواد الالزمة للحفریات الطویل�ة  یحق للشركة القیام بأعمال مد الكوابل والطلب من المقاول -م

بعد ان یتم تجھیز جزءاً منھا وعلى المقاول عدم رفض ھذا الحق بما یحقق مصلحة الشركة والمق�اول 
  معاً وال یحق للمقاول في ھذه الحالة طلب تمدید المدة الزمنیة إلنجاز أمر   العمل .

  

الزمة إلنجاز أم�ر العم�ل ی�تم تغ�ریم  المق�اول حس�ب في حالة تأخیر المقاول عن االلتزام بالمدة ال -ن 
) خمس�ون دین�اراً ع�ن ك�ل ی�وم 50) ع�رض العط�اء  مبل�غ (1) من ملحق نم�وذج رق�م (10البند رقم (

  تأخیر دون اخذ موافقتھ الخطیة على ذلك ویكتفى بأشعاره خطیاً بذلك.
  
  
لوبة خالل ثالثة ای�ام للحفری�ات على المقاول القیام بإعادة االوضاع حسب المواصفات الفنیة المط-4

متر طولیا ف�ان م�دة اع�ادة االوض�اع 50عن متر طولیا" ، اما الحفریات التي تزید  50التي تقل عن 
متر / یومیا" وعلى المقاول القیام بتبلیغ المھن�دس المش�رف لإلش�راف م�ن  50یتم احتسابھا بواقع 

) دین�ار 50المقاول عن كل یوم تأخیر مبلغ ( قبلھ او من ینوب عنھ اثناء اعادة االوضاع ویتم تغریم
 اردني.
 

في حالة تمدید اكثر من كابل واحد بخندق الكوابل تتم زیادة عرض الحفریة عن العرض المقرر   -5
س�م لك�ل كاب�ل إض�افي للحفری�ات الت�ي 10وحسب طلب المھندس المشرف ( الزیادة في العرض ھ�ي 

  سم ) . 80عمقھا 
  سم ).140سم لكل كابل إضافي للحفریات التي عمقھا 20( الزیادة في العرض ھي 

  
في حال تمدید أكثر من كابل واحد في نفس حفریة الكوابل یتم وضع البلوك والرمل على الكوابل  .6

  كل كابل لوحده ( یتم وضع بلوك بشكل طولي وعلى كل كابل لوحده ) .
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ى أیة أجور إضافیة ب�دل م�د في حال وضع أكثر من كابل في نفس الحفریة ال یحاسب المقاول عل .7
الكوابل اإلض�افیة وال تزی�د الم�دة المق�ررة لتس�لیم أم�ر العم�ل ویحاس�ب المق�اول فق�ط عل�ى زی�ادة 

 عرض الحفریة إذا طلب منھ ذلك حسب أمر العمل علما بان سعر المد من ضمن سعر الحفر.
  

سم وحسب 140اتھا على المتعھد تقدیم بلوك مصمت( مسلح)  لتغطیة الكوابل التي أعماق حفری .8
وتس��لح  6:1الرس��م المرف��ق والمواص��فات الم��ذكورة عل��ى الرس��م ، نس��بة الخلط��ة األسمنتی��ـة 

 ملم. 8بقضبان  
 

س�م وحس�ب  80على المتعھد تقدیم بلوك عادي مصمت لتغطیة الكوابل التي أعماق حفریاتھــ�ـا   .9
 وبدون تسلیح .  6:  1الرسم والمواصفات المذكورة على الرسم ، نسبة الخلطة اإلسمنتیـــة 

 

یلت��زم / المتعھ��د ( المق��اول) بتق��دیم البك��ر وون��ش س��حب الكواب��ل ال��الزم لم��د الكواب��ل وال��ذي ی��تم  .10
  تحدیده من قبل المھندس المشرف.

 

إذا طلب ذلك المھندس المش�رف وتعتب�ر م�دة  CORE MECHINEیلتزم المقاول باستخدام   .11
 COREحاسبة المقاول على العمل المنفذ بواس�طة التنفیذ بھذه اآللة من مدة أمر العمل ویتم م

MECHINE  حسب جدول الكمیات واألسعار الخاص بھذا البند ویستخدم لھذه الغای�ة ماس�ورة
)HIGH DENSITY POLYETHYLENE مل�م وذات ل�ون احم�ر  9) بس�ماكة مق�دارھا

عادة االوض�اع ومكتوب علیھا خطر شركة كھرباء اربد مع حفر الجور الالزمة الستخدام االلھ وا
 . الى ما كانت علیھ قبل الحفر

 

تخضع جمیع حفریات خنادق الكوابل ، األرضي ، جور محطات التحویل وتوابعھا، جور األعم�دة  .12
والمش��دات داخ��ل ح��دود البل��دیات ف��ي من��اطق امتی��از الش��ركة إل��ى المواص��فات المعتم��دة م��ن قب��ل 

 -البلدیات والمدرجة أدناه والتي تشمل على :
  
  ات الحفر .. أذونأ

  ب. متطلبات السالمة العامة ألعمال الحفریات .
  ج. الحفر 
  د. الطمم .

  ھـ. إعادة الوضع ( الخلطة اإلسفلتیة ، الرصیف )
  

. یلت��زم المق��اول بإزال��ة الطم��م أینم��ا وج��د وتس��ویة األرض م��ع مس��توى األرض الطبیع��ي قب��ل 13
 المباشرة بأعمال الحفر وعلى حسابھ الخاص.

  
 ول بإزالة المیاه التي تنتج من الخنادق خالل عملیة الحفر على حسابھ الخاص.یلتزم المقا .14

یلت��زم المق��اول بت��وفیر جھ��از إش��رافي وك��ادر عم��الي لدی��ھ الخب��رة الكافی��ة لتنفی��ذ البن��ود ال��وارد  .15

  بالعطاء. 

  

  أ. اذونـات الحفـــر
  

  
  -ما یلي :قبل البدء بالعمل بأي من البنود الالحقة یجب على المتعھد أن یقوم ب

  

  اخذ موافقة الجھات المعنیة : -1
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( شرطة السیر ، سلطة المیاه ، شركة االتصاالت ، بلدیة اربد أو البلدیات األخرى أو مدیریة      
  األشغال العامة ، دوائر األمن العام والحكام اإلداریین والقوات المسلحة ) 

  
) 1لدیة اربد أو الجھة المعنیة في البند (یتم الحصول على أذن الحفر من مسؤول الحفریات في ب -2

أعاله بعد أن یقوم المسؤول بالكشف على الموقع ویرافقھ المتعھد المعني لتسجیل أیة مالحظات 
  یرونھا قبل البدء بالحفر وتحدید المدة المقررة للحفریة وخاصة في المناطق الحرجة .

  
رئ�ة بع�د ال�دوام الرس�مي . فیج�ب  علی��ھ إذا اقتض�ت الض�رورة أن یق�وم المتعھ�د بأعم�ال حف�ر طا -3

  أعالم مسؤول الحفریات في البلدیة في الیوم التالي مباشرة .
  
عند ت�أخر المتعھ�د ف�ي إع�ادة الوض�ع حس�ب الم�دة المق�ررة وخاص�ة ف�ي المن�اطق الحرج�ة وف�ي  -4

األوض�اع  ) أع�اله إع�ادة1مقاطع الشوارع الرئیسیة فانھ یحق للبلدیة أو الجھات المعنی�ة ف�ي البن�د (
  وفتح الطریق للمرور بالطریقة التي تراھا مناسبة وعلى حساب المتعھد.

  
عن��د حص��ول مخالف��ات لش��روط تص��ریح الحف��ر أو للمواص��فات العام��ة أو الخاص��ة أن وج��دت أو  -5

متطلب��ات الس��المة العام��ة یوج��ھ إن��ذار كت��ابي ب��ذلك للمتعھ��د ( ع��ن طری��ق الجھ��ة ذات العالق��ة ) م��ع 
  الكاملة تجاه الشركة أو أي جھة ذات عالقة مادیاً وقانونیاً  تحمیلھ المسؤولیة

  
إذا ص��رح المھن��دس للمتعھ��د أن یعم��ل خ��ارج أوق��ات ال��دوام الرس��مي لش��ركة كھرب��اء ارب��د ف��ان  -6

المقاول یتحمل بدالت اإلشراف للساعات الزائ�دة ع�ن س�اعات العم�ل الرس�مي الت�ي ی�داومھا أي م�ن 
  الفراد یحدده المھندس المشرف .أفراد الجھاز المشرف وبعدد من ا

  
  

  ب. متطلبات السالمة العامة ألعمال الحفریات
  

 :تدعیم جوانب الحفر  
  

یتم تدعیم جوانب الحفریات عندما تكون التربة مفككھ أو عند وجود حركة مرور ثقیلة بجانب الخندق 
جوانب الحفری�ات  أو عندما یكون عمق الحفریات كبیر بحیث یخشى من خطر االنھیار كما یتم تدعیم

عند وجود منش�آت بجان�ب الخن�دق یخش�ى م�ن انھیارھ�ا أو عن�د وج�ود خط�ر عل�ى حی�اه الع�املین ف�ي 
الحفریات أو المشاریع یتم التدعیم المناسب لضمان عدم تسرب األتربة م�ن خاللھ�ا أو م�ن تحتھ�ا إل�ى 

ی�ة أو الجھ�ات األخ�رى داخل الخندق أن مسؤولیة تدعیم جوانب الحفر تكون على المتعھ�د ویح�ق للبلد
ذات العالقة طلبھا في أي وقت ترى ب�ھ م�روره ل�ذلك س�واء قب�ل إعط�اء تص�ریح أم�ر الحف�ر أو أثن�اء 

  . العمل وظھور حاجھ لذلك
  
  

  اإلشارات واإلرشادات وحواجز الحمایة  
  

) یمنع مبیت أی�ة الی�ھ أو كمبیرس�ھ عل�ى الطری�ق الع�ام ویج�ب وض�عھا ف�ي مك�ان مناس�ب بعی�د ع�ن 1
  المرور مع وضع عواكس وفلشرات . حركة

  
) یجب وضع حواجز عرضیھ على بدایة ونھای�ة الحفری�ة م�ع إرش�ادات واض�حة تب�ین اس�م الش�ركة 2

المنفذة أو شركة كھرباء محافظة اربد وعواكس مروریھ لیلیھ إلرشاد حركة المرور ویجب أن ال یقل 
  فرة وان ال یزید عن خمسین مترا" .بعد أي إشارة مروریة ارشادیھ عن عشرة أمتار من بدایة الح
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) اإلشارات المروریھ والتحذیریة یجب أن تشتمل األسھم التوجیھی�ة وإش�عار ب�ان الطری�ق ض�یق أو 3

أشعار بتخفیف السرعة او إشعار بوجود منطقة عمل وأي إرشادات مروریھ أخرى حسب كل حال�ة ، 
  ویرد ذلك ضمن شرط التصریح بالحفر .

  
ب الحفر من جھة الشارع ومن جھة الرصیف وبح�واجز حمای�ة متقارب�ة وعلیھ�ا ) یجب حمایة جوان4

ملصقات عاكسة لیال أو باستخدام حبال حمایة معل�ق علیھ�ا عاكس�ات ال یزی�د تباع�دھا ع�ن مت�ر واح�د 
بین كل عاكستین معلقین على الحبال ، ویجب أن ال توضع حواجز الحمایة أو حبال اإلرشاد على بعد 

  ر من كل جانب من حواجز الحفر .یزید عن نصف مت
  
) عل��ى المتعھ��د أن یق��وم بت��امین أل��واح ص��اج ذات ص��البة عالی��ة بحی��ث تس��مح بم��رور المش��اة ف��وق 5

  ) متر طولي للمقاطع الطولیة والعرضیة.30الخنادق وذلك على مسافات متقاربة ال تتجاوز (
  
تعھ��د مل��زم بوض��ع الش��واخص ) عن��دما تتس��بب أعم��ال الحفری��ات بتغی��ر اتجاھ��ات الم��رور یك��ون الم6

المروریة الدالھ على التغییر في المواقع المناسبة خارج العمل وبموافقة قسم السیر على أن یزیلھا عند 
  انتھاء العمل .

  
) یكون المتعھد مسؤوال عن أیة اضرار قد تلحق بالتمدیدات أو الخدمات األخرى الموجودة ب�الموقع 7

ضعھا األصلي ، وفي حالة تأخر المقاول عن إزالة األنقاض یوجھ وعلیھ أن یعیدھا على حسابھ إلى و
) ساعة وبعدھا تقوم البلدیة بإزالتھا مخاطبة شركة كھرباء ارب�د وتحس�م كلف�ة إزال�ة 24لھ إنذار لمدة (

  األنقاض بالغا" ما بلغت من حساب    المتعھد .
  
) دنانیر عن 10فع غرامة بقیمـة () في حالة عدم وضع اإلرشادات الالزمة واإلشارات التحذیریة تد8

  .) متر من الحفریة غیر مؤمنھ باإلشارات الالزمة10كل (
  
) یتوج��ب عل��ى المتعھ��د وض��ع إض��اءات تحذیری��ة متقطع��ة (فلش��رات) وع��واكس أثن��اء اللی��ل بمع��دل 9

) أمتار ووض�ع ل�وحتي إع�الن مض�اءتین أو عاكس�تین ف�ي بدای�ة ونھای�ة الحفری�ة 5إضاءة واحد لكل (
  علیھا اسم المتعھد ونوع العمل والجھة صاحبة العالقة وعنوان المتعھد ورقم ھاتفھ . مبینا"

  
) تبقى اإلرشادات التحذیریة على الحفریة من بدایة الحفر حتى نھایة عملی�ة إع�ادة األوض�اع عل�ى 10

  أن یتفقدھا المتعھد یومیا" .
مواق��ع خاص��ة بعی��ده ع��ن ) یج��ب حف��ظ رم��ل ص��ویلح والط��وب وأی��ة م��واد تس��تخدم ف��ي العم��ل ف��ي 11

الشوارع وال تعیق حركة المرور سواء للمركبات أو المشاة مع عدم استخدام أیة أراضي لتخزین ھذه 
  المواد دون اخذ موافقة أصحاب العالقة على ذلك ، ویجب حفظ ھذه المواد من األمطار .

  

س�ب تعلیم�ات دائ�رة ) على المتعھد أن یضع جمیع إشارات الخطر وحواجز الس�المة والیافط�ات ح12
الس�یر والبل��دیات واألش��غال العام�ة وأی��ة جھ��ة أخ�رى ویتحم��ل المتعھ��د المس�ؤولیة ع��ن أی��ة ح��وادث أو 

  اضرار أو مخالفات تنتج عن عملھ .
  

) في حالة عدم التزم المتعھد  بتعلیمات وقواعد السالمة العامة یتحمل المتعھد كافة النتائج الت�ي ق�د 13
الغیر وأرواحھم كونھ أخل بالمسؤولیة ویعتبر مقصرا" بأداء واجبھ وان شركة تلحق بعمالھ أو بأموال 

كھرب��اء محافظ��ة ارب��د تعتب��ر مب��رأة م��ن كاف��ة نت��ائج أخط��اء المتعھ��د وعمال��ھ أو تقص��یرھم أو إھم��الھم 
  بقواعد وتعلیمات السالمة العامة .
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  ج. الحفــــر:
  

  الطریق أو الرصیف بل یجب قطع حواف الخندق یمنع استخدام الغارفات لقطع الطبقة العلویة من سطح
باستخدام منشار قص لإلسفلت أو آالت قطع مناسبة للحصول على خط مستقیم وعمودي على سطح 
الطریق ، وتزال نواتج الحفر أول" بأول وال تترك أیة نواتج تؤدي إلى اإلساءة إلى باقي جسم الطریق 

  أو إلحاق األذى بالمواطنین .
 

 دق لمد الكوابل االرضیة على النحو التالي : یتم حفر الخنا  
 

  سم ) . 80×50یتم حفر الخنادق لمد  كوابل الضغط المنخفض بابعاد (  .1

  سم ). 140× 50یتم حفر الخنادق لمد  كوابل الضغط المتوسط بابعاد (  .2

  سم لكل كابل ضغط منخفض اضافي .  10یتم الحفر بزیادة مقدارھا  .3

  متوسط اضافي .  سم لكل كابل ضغط 20یتم الحفر بزیادة مقدارھا  .4

یتم الحفر لجور صنادیق التوزیع وص�نادیق الع�دادات وج�ور وص�الت الض�غط الم�نخفض والمتوس�ط  .5

  ) .  3حسب االبعاد المقررة في الجدول رقم (  

  
  د. الطمــــــــم

  

  الحفریات الطولیة :
  

فات ش�ركة كھرب�اء ارب�د یكون الطم حول التمدیدات الموجودة في الخنادق مباشرة حس�ب مواص�
لحمای��ة تمدی��داتھا ، یك��ون الط��م ف��وق الطبق��ة المس��تخدمة لحمای��ة التمدی��دات ( أي ف��وق البل��وك أو 
الطوب األسمنتي ) بمواد ذات تدرج واح�د ( عدس�یھ ، حمص�یھ ، فولی�ھ) عل�ى أن یك�ون مط�ابق 

من اجل أعم�ال ) سم من السطح الطبیعي للحفریة وذلك 50لمواصفات األشغال العامة ویترك  (
إع���ادة الوض���ع بالنس���بة للص���بة االس���منتیة والخلط���ة االس���فلتیھ وطبق���ة األس���اس وتطبی���ق نف���س 

) وك���ذلك ط��م ج���وره قی���اس 300/200/175المواص��فات ف���ي ح��ال ط���م ج��وره وص���لھ قی��اس (
)120/100/120. (  

  
  الحفریات في مقطع الشارع ( المقاطع العرضیة ) :

  
لموجودة حسب مواصفات شركة كھرباء اربد لحمایة تمدیداتھا وكما یلي الطمم حول التمدیدات ا یكون       

:-  
  

سم من السطح الطبیعي وذلك من  60) یتم الطم بمادة العدسیھ حتى عمق 50/140خندق قیاس ( .1
  اجل أعمال إعادة الوضع بالنسبة للصبة األسمنتیة والخلطھ االسفلتیة وطبقة األساس .

 

أو الم��ادة ذات الت��درج الواح��د بع��د تغلی��ف الكواب��ل حس��ب  ) ی��تم وض��ع العدس��یھ50/80خن��دق ( .2
س�م اق�ل م�ن منس�وب الطری�ق الطبیع�ي لوض�ع الص�بة 35مواصفات ش�ركة كھرب�اء ارب�د ویت�رك 

  األسمنتیة وطبقات األساس والخلطة اإلسفلتیة حسبما موضح  الحقا .
  

س�م الع�ادة 10 في حال الحف�ر بالرص�یف یك�ون الطم�م بع�د حمای�ة التمدی�دات بالعدس�یھ م�ع ت�رك .3
  الوضع ( بالط أو صبھ خرسانیة ).



 32

 

سم تح�ت الخلط�ة االس�فلتیة مباش�رة بنس�بة   30یتم صب الباطون ( الخلطة االسمنتیة )   بسماكة  .4
ویلت��زم المق��اول بإحض��ار مكعب��ات مطابق��ة  2نی��وتن/ س��م 200او قیم��ھ كس��ر التق��ل ع��ن  6: 1

لھا للمختبر الذي یح�دده المھن�دس المش�رف للمواصفات الفنیة ألخذ العینات المراد فحصھا وإرسا
  على ان یتحمل المقاول تكالیف الفحص المطلوب للعینة.

 
 

  ھـ. إعــادة الوضــــع
  

  إعادة الوضع لطبقة األساس والطبقة النھائیة ( خلطھ ، خرسانة ) .
   
  الخلطة اإلسفلتیة:  –أ 
  

  یتم قص حواف الحفر بشكل مستقیم وعمودي . .1
 

س�م وت�دحل بع�د رش�ھا بالم�اء للحص�ول عل�ى  15دة البیس كورس س�ماكة توضع طبقة من ما .2
  % بركتور بعد نجاح مادة البیس كورس مخبریا".95درجة رك ال تقل عن 

 

سم وتدحل بعد رشھا بالماء للحصول  10توضع الطبقة الثانیة من مادة البیس كورس بسماكة  .3
بعد نجاح مادة البیس ك�ورس  % بركتور95على الرطوبة الكافیة على درجة رك ال تقل عن 

  مخبریا".
 

  تنظیف طبقة البیس كورس وحواف الخلطة المقصوصة جیدا" . .4
 

س�م وحس�ب مواص�فات 30یتم عمل صبة من الخراسنة (خالیة من الدبش) بسماكة ال تقل عن  .5
البلدیات واألشغال العام�ة قب�ل عملی�ة وض�ع الخلط�ة االس�فلتة لجمی�ع مواق�ع حفری�ات الخن�ادق 

  للمقاطع الطولیة و العرضیة.والوصالت 
 

 1.5) بمع�دل M  . Cترش الصبة االسمنتیة ( الخرسانیة) وحواف الحفری�ة بطبق�ة إس�فلتیة (  .6
كغم/مت��ر مرب��ع ویت��رك لم��دة ی��ومین وبع��دھا توض��ع الخلط��ة اإلس��فلتیة الس��اخنة ف��وق الطبق��ة 

)M.C.(  
 

درج�ة مئوی�ة وبس�ماكة ال  135تستخدم طبقة إسفلتیة من الخلیط الساخن بدرجة حرارة ال تقل ع�ن  .7
  سم بعد الدحل الكافي والمناسب قبل أن تبرد الخلطة.7تقل عن 

  
  الرصیـــف –ب 
  

یتم إعادة وض�ع الوج�ھ النھ�ائي للرص�یف حس�ب وض�ع الرص�یف ( ص�بھ ، خرس�انة ، ب�الط ) بحی�ث      

موج�ود بحی�ث یتناسب مع الوضع المجاور إذا كان وجھ مصقول أو غیر مصقول أو حس�ب ن�وع ال�بالط ال

ال یشكل نش�ازا" للوض�ع المج�اور للحفری�ة ، وك�ذلك إع�ادة وض�ع  حج�ر الرص�یف إذا ت�م خل�ع أی�ة حج�ر 

  وإعادة تركیبھ .

وذل�ك ف�ي األرص��فة  6:  1س�م باس�تخدام خرس��انة نس�بة الخلط�ة بھ��ا  10تص�ب م�ادة الخرس�انة بس��ماكة 

  جوانب الخندق . والطبقة النھائیة لألعمدة على أن یرج بحیث ال یترك فراغات في
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  وصف حفریات الكوابل االرضیھ وتوابعھا حسب ما ورد في جدول األسعار
  

  أسعار الحفــرأ . 
  

س�م للبن�د 80تكالیف الحفر للخنادق على عم�ق  ) 4+3في جدول رقم ( ) 2،1(یشمل سعر حفر الخنادق للبنود  -1
بة سواء كانت زفتھ أو بالط أو صبھ إسمنتیة ) بغض النظر عن نوعیة سطح التر2سم للبند رقم ( 140) و 1رقم (

) 1س��م للبن��د رق��م ( 80س��م وعم��ق  50أو تراب��ي أو ص��خري أو غی��ره  وحس��ب األبع��اد الم��ذكورة وھ��ي ع��رض 
) باإلض��افة للحف��ر وإزال��ة أی��ة زوائ��د  أو مخلف��ات م��ن ج��راء ھ��ذه 2س��م للبن��د رق��م ( 140س��م وعم��ق  50وع�رض 

باإلضافة لما ذكر أعاله الطم لھذه الخنادق مھما كان نوع الطم سواء من الحفریات وتسویة الموقع ویشمل السعر  
ناتج الحفر أو حسب مواصفات البلدیات واألشغال العامة ( طمم عدسیھ أو فولیھ أو بیس ك�ورس ) وحیثم�ا یطل�ب 

للطم�م ب�یس  منھ تقدیم مواد للطم ( علما" انھ یوجد أس�عار لنوعی�ة الط�م س�واء  ط�م م�ن ن�اتج الحف�ر أو تق�دیم م�واد
  كورس أو عدسیة أو فولیھ أو ..) ( یقدم السعر للحفر لكل متر طولي  حفر ).

  

س�م  120وق�دح ثق�ب بعم�ق  حف�ر الخن�دق) 3جدول رق�م ( ) 3سم للبند رقم ( 80×50یشمل سعر حفر الخندق  -2
بعد تمدید قض�بان  وطم الخندق بالتراب األحمر الخالي من الحجارة ( متر من طول الخندق  5ملم لكل  40وقطر 

األرضي من قبل الورش التابعة للشركة) وإزال�ة أی�ة زوائ�د أو مخلف�ات م�ن ج�راء الحف�ر وتس�ویة الموقـ�ـع ( یق�دم 
السعر  لكل متر طولي ) ، على المتعھد تأمین التراب األحمر في إعادة طم األرضي إذا لم یتوفر م�ن ن�اتج الحف�ر 

  ر.وان یكون مشموال" في السع
  

حس�ب األبع�اد الم�ذكورة بالج�دول ع�رض ) 3ج�دول رق�م ( ) 4سعر الحفر جور الوص�الت للبن�د رق�م (یشمل   -3
سم حف�ر الج�وره بغ�ض النظ�ر ع�ن نوعی�ة س�طح وب�اطن الترب�ة وإزال�ة أی�ة  120سم وطول  100سم عمق  120

  زوائد أو مخلفات من جراء الحفریات وتسویة الموقع 
لحفر أو عدسیة أو بیس ك�ورس أو فولی�ھ وحس�ب المواص�فات الم�ذكورة وطم الجوره  سواء أكان الطمم من ناتج ا

  بالعطاء .
  

م 3حسب االبعاد المذكورة في الج�دول ط�ول  ) 3جدول رقم ( )5یشمل سعر حفر جوره الوصالت للبند رقم ( -4
ا جاء الحفر وتسویة الموقع وإزالة أیة مخلفات من جراء الحفر وتسویة الموقع وحسبمم  1.75م وعمق 2وعرض 

 ) ما  قبلھ . 3 – أبالبند رقم ( 
   

/ یش�مل الس�عر حف�ر  ) 3) ج�دول رق�م (7بند رقم ( سم 80سم للخندق عمق  10حفر للكوابل األرضیة بواقع   -5
س�م لل�تمكن م�ن تمدی�د كاب�ل إض�افي ل�نفس الخن�دق ال�ذي  80سم بعرض الحفر ولعمق  10الخندق للتوسعة بمقدار 

سم ، ویشمل السعر إزالة األنقاض وأیة مخلف�ات وزوائ�د  80سم وعمقھ  60 سم بحیث یصبح عرضھ 50عرضھ 
  للحفر وتسویة الموقع والطم من ناتج الحفر أو بیس كورس أو عدسیة أو فولیھ .

  

/ ویشمل س�عر الحف�ر ) 3) جدول رقم (8بند رقم ( سم 140سم للخندق عمق  20حفر للكوابل اإلضافیة بواقع -6
سم للتمكن من تمدید كابل إضافي لنفس الخندق الذي عرضھ  140بعرض الخندق لعمق سم  20اإلضافي بمقدار 

سم ، ویشمل السعر الحفر وإزالة أیة مخلفات للحف�ر وتس�ویة الموق�ع والط�م س�واء م�ن ن�اتج  140سم وعمقھ  50
  .الحفر أو بیس كورس أو عدسیة أو فولیھ 

  

) الس�عر یش�مل س�عر البلوك�ة 5) م�ن الج�دول رق�م (7س�م للبن�د رق�م ( 20× سم 40×سم20تقدیم بلوك مفرغ  -7
  ة الواحدة ).ـالواحدة واصل لموقع العمل المطلوب حسب ما یطلبھ المھندس أو من ینوبھ ( سعر البلوك
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  ) .4+3أسعار تقدیم المواد / لحفریات الكوابل جدول رقم (ب. 
  

  -أسعار تقدیم المواد إذا كان الطم من ناتج الحفر : -*
  

لسعر قیام المتعھد بتقدیم المواد( رمل صویلح ن�اعم+ بل�وك مص�مت أو مس�لح ) لمواق�ع العم�ل یشتمل ا
مع قیامھ بتق�دیم كاف�ة األدوات والع�دد والعمال�ة الالزم�ة لتمدی�د الكیب�ل وطم�ھ م�ن قب�ل المتعھ�د وحس�ب 

) وتح���ت إش���راف الش���ركة 3) ج���دول رق���م (8+7+5+4+2+1المواص���فات بالعط���اء للبن���ود أرق���ام (
  ھا الفنیة .وأجھزت

  

 أسعار تقدیم المواد إذا كان الطم بیس كورس أو عدسیة: -* 
 

یشتمل السعر قیام المتعھد بتقدیم المواد( رمل صویلح ناعم+ بلوك مصمت أو مسلح +بیس كورس أو 
عدسیة ) لمواقع العمل مع قیامھ بتقدیم كافة األدوات والعدد والعمالة الالزمة لتمدید الكیب�ل وطم�ھ م�ن 

) وتح�ت 3) ج�دول رق�م (8+7+5+4+2+1المتعھ�د وحس�ب المواص�فات بالعط�اء للبن�ود أرق�ام (قبل 
  إشراف الشركة وأجھزتھا الفنیة .

  

أسعار تقدیم المواد / لحفریات الكوابل التي یلزمھا مواسیر لمقاطع الشوارع إذا كان  الطم من  -*
 -ناتج الحفر :

  

م�ل م�ن رم�ل مخل�وط وإس�منت وم�اء لعم�ل الص�بة یشمل السعر تق�دیم الم�واد الالزم�ة لموق�ع الع 
األسمنتیة من قبل المتعھد والصب حسب المواصفات والرسومات التوضیحیة على مواسیر البالس�تیك 
التي تصرفھا الشركة لوضعھا في خنادق مق�اطع الش�وارع وتمدی�د الكواب�ل وتركیبھ�ا داخ�ل المواس�یر 

) ، 4ج��دول رق��م ()  4+3+2+1( للحف�ر ، البن��ود م�ن قب��ل المتعھ��د وعمال�ھ وحس��ب األبع��اد المطلوب��ة
  سم تحت الخلطة اإلسفلتیة مباشرة. 30وبسماكة   6:1وكذلك یشمل السعر عمل صبة إسمنتیة بنسبة 

  

ب�یس  الط�م أسعار تقدیم المواد / لحفریات الكوابل التي یلزمھا مواسیر لمقاطع الشوارع إذا كان  -*
 : كورس او عدسیة

 

الرمل بكافة مشتقاتھ واألسمنت  والماء لعمل صبھ  من لمواد الالزمة لموقع العملیشمل السعر تقدیم ا
، وك��ذلك یش��مل الس��عرعمل  ص��بة  أم��ا مواس��یر البالس��تیك فتق��دمھا الش��ركة إس��منتیة عل��ى المواس��یر

  سم تحت الخلطة االسفلتیة مباشرة.  30وبسماكة   6:1اسمنتیة بنسبة 
ض�افي ی�تم اس الحفری�ة یق�دم المق�اول أس�عار الم�واد لك�ل كاب�ل وفي حالة تمدید اكثر من كاب�ل ف�ي نف� 

تمدیده مثل رمل صویلح وغیره وفي حال تقدیم البلوك لصنادیق التوزیع  یوضع س�عر منفص�ل ل�ثمن 
  .البلوك واصل لموقع العمل 

  

  ج.  سعر إعادة األوضاع
  

التعبید إذا كانت علیھ قبل البدء بعملیة الحفر وذلك ب تكما كان االوضاعیشمل سعر إعادة   - أ
الحفریة في الزفتة أو التبلیط  إذا كانت الحفریة بالرصیف أو عمل صبھ إذا كان الرصیف 
باطون أو إعادة األدراج كما كانت وذلك تماما" حسب  ما كان علیھ الوضع قبل البدء بالحفر 

 .في موقع العمل
  

لعرضیة للخنادق یشمل سعر إعادة األوضاع الصبة الخرسانیة للمقاطع الطولیة وا   - ب
سم تحت الخلطة اإلسفلتیة مباشرة وتخضع جمیع  30والوصالت بسماكة ال تقل عن

  مواصفات إعادة األوضاع إلى المواصفات الفنیة المعتمدة لدى البلدیات و األشغال العامة.

  المواصفات الفنیة للمواد المقدمة لتامین الكوابل االرضیة :
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س�م للخن�ادق  80ی�ات كواب�ل الض�غط الم�نخفض والت�ي أعماقھ�ا ستعمل المواد التالی�ة لحفرت -1
  التي یتم تمدید الكوابل بھا وبدون مواسیر بالستیكیة .

  

رمل صویلح ناعم وخالي من الحصى والشوائب التي تؤثر على سالمة الكوابل ویم�ر جمیع�ھ م�ن أ -1
   .سم فوق الكابل 5سم تحت الكابل و  5ملم) 2) وقطره (10منخل رقم (

  

 1سم ونسبة الخلطة اإلسمنتیة (  7سم وسماكة  40سم وطول  20بلوك إسمنتي مصمت عرض ب -1
مس�ار الكاب�ل أو الكواب�ل بع�د وض�ع رم�ل ص�ویلح عل�ى الكاب�ل وف�ي حال�ة  ق)  وتوضع طولیة فو 6: 

سم لكل كابل ویوض�ع نف�س س�ماكة  10تمدید اكثر من كابل في نفس الخندق یتم زیادة عرض الحفریة 
  لى الكوابل ویوضع البلك على كل كابل لوحده طولیا" منفصل عن اآلخر .الرمل ع

  

  بعد وضع البلك اإلسمنتي یتم الطمم فوق البلك حسب المواصفات الفنیة   المعتمدة .ج -1
  

تتم إعادة الوضع حسب المواصفات والشروط الفنیة المعتمدة وتنطبق ھذه الخط�وات اآلنف�ة ال�ذكر د -1
  ).3)  في جدول األسعار (7) وبند رقم (3في جدول األسعار () 1على البند رقم (

  
س�م للخن�ادق  80تستعمل المواد التالیة لحفری�ات كواب�ل الض�غط الم�نخفض والت�ي أعماقھ�ا  -2

  انش . 4التي یتم تمدید الكوابل داخل مواسیر بالستیك 
  
المق��اول ب��اقي الم��واد  ان��ش الالزم��ة لوض��عھا ف��ي الخن��دق ویق��دم 4تق��دم الش��ركة مواس��یر بالس��تیك أ -2

  الالزمة حسب الرسومات المرفقة .
  

س��م تح��ت  5وبس��ماكة الص�بة  6:  1ی�تم عم��ل ص�بھ إس��منتیة عل��ى ھ�ذه المواس��یر بنس�بة الخلط��ة ب -2
س��م ف��وق مس��توى الماس��ورة بحی��ث تص��بح الس��ماكة النھائی��ة للص��بة اإلس��منتیة  10مس��توى الماس��ورة و

س�م لك�ل  10الخن�دق الواح�د ی�تم زی�ادة ع�رض الخن�دق  الة وضع اكثر من ماس�ورة ف�يحسم  وفي 25
الص�بة اإلس�منتیة الالزم�ة  عل�ى ھ�ذه المواس�یر  م�لماسورة إضافیة ی�تم وض�عھا لتمدی�د كواب�ل بھ�ا وع

  وحسب ما جاء أعاله .
  

بعد عمل الصبة اإلس�منتیة عل�ى ھ�ذه المواس�یر ی�تم الطم�م ف�وق الص�بة حس�ب المواص�فات الفنی�ة ج -2
األشغال العامة والبلدیات ( بیس كورس أو عدسیة) بعد ذل�ك ی�تم عم�ل ص�بة إس�منتیة  قبل نالمعتمدة م

  . 1:6مباشرة بنسبة  ةسم تحت الخلطة اإلسفلتی30بسماكة 
  

بعد ذلك تتم إعادة األوضاع حسب ما كانت علیھ قبل الحفر وحس�ب المواص�فات الفنی�ة والش�روط د -2
ف�ي  3) والبن�د 4) ف�ي ج�دول األس�عار (1على البن�د رق�م (المعتمدة وتنطبق ھذه الخطوات اآلنفة الذكر 

  ).4جدول األسعار (
  

  
سم وبدون  140حفریاتھا ستعمل المواد التالیة لطم كوابل الضغط المتوسط والتي أعماق ت -3

   -مواسیر بالستیك:
  

ملم 2) وقطره 10رمل صویلح ناعم وخالي من الحصى والشوائب ویمر جمیعھ بمنخل نمرة (أ -3
 سم فوق الكابل .ویتم القیاس من سطح الكاب�ل الس�فلي والعل�وي  15سم تحت الكابل و  10اكة بسم

.  
  

یوضع بلك إسمنتي مسلح بعد وضع رمل صویلح على الكابل ویكون البلك اإلسمنتي المسلح ب -3
) ویوضع  6:  1ة الخلطة اإلسمنتیة (ـــونسبسم  8وبسماكة مقدراھا سم 50سم وطول 30بعرض 
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طولیا" فوق الكاب�ل ، وف�ي ح�ال تمدی�د كاب�ل إض�افي ی�تم تمدی�ده وبوض�ع نف�س س�ماكة رم�ل البلك 
الصویلح المذكور أعاله على كل كابل ویوضع البلك اإلسمنتي المسلح طولیا" لوحده منفصل ع�ن 

  اآلخر .
  

بعد وضع البلك األسمنتي یتم طم الخندق فوق البلك حسب المواصفات المعتمدة بطبقة تنقص ج -3
سم عن مستوى األرض كما كان علیھ الوضع قبل الحف�ر وت�م تمدی�د ش�ریط بالس�تیك تح�ذیري 50

  تقدمھ الشركة وبعد تمدید الشریط التحذیري یتم متابعة الطم بنفس المواصفات المعتمدة .
  

ی�تم إع�ادة الوض�ع عل�ى م��ا ك�ان علی�ھ قب�ل الحف�ر حس��ب المواص�فات المعتم�دة  وتنطب�ق ھ��ذه د -3
م��ن ج��دول  )8()  والبن��د رق�م3م�ن ج��دول األس�ـعار () 2 (ال�ذكر عل��ى البن�د رق��مالخط�وات اآلنف��ة 

  ).3األسعار (
  
س�م 140ستعمل المواد التالی�ة لط�م  كواب�ل الض�غط المتوس�ط والت�ي أعم�اق حفریاتھ�ا ت -4

  -) أنش: 6ویتم تمدید الكوابل داخل مواسیر بالستیك (
  

  ي الخندق ویقدم المتعھد باقي المواد الالزمة.انش  لوضعھا ف 6تقدم الشركة مواسیر بالستیك أ -4
  

س�م 5) وبس�ماكة الص�بة  6: 1یتم عمل  صبة إسمنتیة على ھذه المواسیر بنس�بة الخلطـ�ـة ( ب -4
 30سم  فوق مستوى المواسیر بحیث تصبح سماكة الصبة اإلس�منتیة 10تحت مستوى المواسیر و

س�م لك�ل  20زی�ادة ع�رض الخن�دق  س�م وف�ي حال�ة وض�ع اكث�ر م�ن ماس�ورة ف�ي خن�دق واح�د ی�تم
ماسورة إضافیة یتم وضعھا لتمدید الكوابل بھا وعمل الصبة اإلسمنتیة الالزمة على ھذه المواسیر 

  حسب ما جاء أعاله .
  

بعد عمل الصبة اإلسمنتیة على ھذه المواسیر یتم الطم فوق الصبة حسب المواصفات ج -4
رض كما كان قبل الحفر ویتم تمدید شریط سم عن مستوى سطح األ 50المعتمدة بطبقة تنقص 

  المواصفات.بالستیكي تحذیري تقدمھ الشركة ثم یتم متابعة الطم وبنفس 
  

ی��تم إع��ادة األوض��اع النھائی��ة حس��ب م��ا كان��ت علی��ھ قب��ل الحف��ر حس��ب المواص��فات المعتم��دة د -4
) من جدول  4 (     د ــ) والبن4األسعار ( جدول من)2(وتنطبق الخطوات اآلنفة الذكر على البند 

  )  .4االسعار رقم (
  

  :مالحظة  
  

رم��ل مخلوط��ة  3) م0.24تنك��ھ ( 12أینم��ا وردت أن ك��ل  6:1تعن��ي الخلط��ة األس��منتیة بنس��بة 
  كغم. 50كیس اسمنت وزن  1بحاجة إلى 

  المنخفـــض جھدحفـــریات ال - ب 
  

  مواصفات الحفر وتقدیم المواد وإعادة األوضاع . -أوال" 
  

  : أعمدة الضغط المنخفضحفر جور -1
  

ویشمل العمل قیام المتعھد بحفر جوره ألعمدة الضغط المنخفض باألرض مھما كان�ت طبیع�ة األرض ومھم�ا ك�ان 
باطنھا مع إزالة ناتج الحفر وأیة زوائد أو أنقاض تنتج بسبب عملیة الحفر ف�ور االنتھ�اء م�ن عملی�ة الحف�ر ویك�ون 

  :حفر الجور باألبعاد التالیة
  

  سم. 120سم وعمق  60سم وعرض  100جوره بطول  حفر -أ
  

  سم. 150سم وعمق  80وعرض  سم 100حفر جوره بطول  -ب
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منفص�لة ع�ن ج�ورة بج�ورة  س�م 150س�م  عم�ق 80س�م  ع�رض 100بط�ول حفر جور المش�دات ( الس�تیات ) -ج
وط�م الج�ور م�ن ن�اتج مھم�ا كان�ت طبیع�ة األرض ومھم�ا ك�ان باطنھ�ا  ب�الحفر ویشمل العمل قیام المتعھ�د  العمود 

،  ئد أو مخلفات أو أنقاض بعد الطم الحفر بعد تركیب قاعدة المشد وبرغي المشد من قبل الشركة مع إزالة أیة زوا
  وال یتم احتساب اي جورة ستي بنفس جورة العمود وحسب جدول االسعار .

  

  سم.  100سم وعمق  60سم وعرض  60حفر جورة دعمھ بطول  -د
  

ات في الصخر بواسطة النقر ویشمل العمل قیام المتعھد بثقب األراض�ي الص�خریة فق�ط باس�تخدام لحفر للمشدا -ھـ
سم ، ولن یتم احتساب اي ستي یتم نقرة في ارض ترابیة وحسب  150) ملم كحد أدنى وبعمق  40ریشة قطرھا ( 
   جدول االسعار .

  

فر حول األعمدة المراد خلعھا وإزال�ة الت�راب لع أعمدة الشبكة ضغط منخفض ویشمل العمل قیام المتعھد بالحخ -و
وتكسیر الصبھ اإلسمنتیة وإزالتھا في حالة  او اسمنتیھ والدبش حول األعمدة إذا كانت األعمدة المراد خلعھا خشبیة

م�ن اج�ل خل�ع  األعم�دة ویلت�زم المتعھ�د بإع�ادة ط�م والمعدات واآللیات الالزمة األعمدة الحدیدیة مع توفیر العمال 
، ویحق للش�ركة القی�ام خلع األعمدة  بإجراءاتخلع األعمدة وإزالة أیة زوائد أو أنقاض تنتج من جراء القیام  مكان

  بخلع االعمدة من خالل الجھاز العامل في الشركة دون اي اعتراض من قبل المقاول على ذلك .
  

ی�أمر عم�ل واح�د او بع�دة  كانت عدد الجور المطلوب حفرھا یومیا من قبل المتعھد ضمن مناطق االمتیاز سواء-ز
بغض النظر عن نوعیة التربة ( صخریة ، ترابی�ة اوامر عمل ألعمدة الضغط المنخفض ھي اربعون جورة یومیا 

  . ، رملیھ ، زفتھ ، صبھ إسمنتیة ،إلى غیر ذلك ) 
  

  . للصبة االسمنتیة تقدیم المواد -2
  

اجل عمل ص�بھ إس�منتیة ح�ول األعم�دة الم�راد تركیبھ�ا ف�ي ویشمل قیام المتعھد بتقدیم الدبش والرمل المخلوط من 
الجور التي تم حفرھا على أن یك�ون ال�دبش م�ن الحج�ر القاس�ي والخ�الي م�ن الص�وان والحث�ان وال یتج�اوز وزن�ھ 

واالس�منت ) كغم وتقدیم الرمل المخلوط من النوع القاسي الخالي من الت�راب وأی�ة م�واد عض�ویة وأی�ة أم�الح 10(
  -:ح وبالكمیات التالیةمقاوم لألمال

  

  سم. 120سم وعمق  60سم وعرض  100لصب جوره طول  -أ
  شوال اسمنت  2+ ) تنكھ رمل مخلوطة 16دبش + ( ³م ) 0.3یلزم (   

   
  سم  150سم وعمق  80سم وعرض  100لصب جوره طول  -ب

  شوال اسمنت 2.5+ ) تنكھ رمل مخلوطة  30دبش + (  ³) م0.5یلزم (       
  

  سم. 100سم وعمق  60سم وعرض  60جوره طول لصب  -ج
  شوال اسمنت  1+ ) تنكھ رمل مخلوطة 8دبش + ( ³م ) 0.15یلزم (   
طبقة من الص�بة  –على شكل طبقات من قبل عمال المقاول یتم طم الجور حول األعمدة بالصبة اإلسمنتیة والدبش  -د 

 ابین الدبش كامالً بالصبة األسمنتیة. األسمنتیة وطبقة من الدبش على ان یتم إغالق المسافات م
 

  یكون االسمنت من النوع المقاوم لألمالح للمناطق الصحراویة أو ذات التربة الملحیة. -ھـ
دون أي مقاب�ل م�ادي م�ن الش�ركة وعل�ى مع كل ورشة غرز من قبل الش�ركة   1یلتزم المقاول بتأمین عامل عدد  -و

   . وضع اسعار الحفر وتأمین المواد  المقاول أن یأخذ ذلك بعین االعتبار عند
دون أي مقابل مادي من مع كل ورشة لخلع االعمدة وتنضیف الجور المحفورة  1یلتزم المقاول بتأمین عامل عدد  -ن

  .   الشركة وعلى المقاول أن یأخذ ذلك بعین االعتبار عند وضع اسعار الحفر وتأمین المواد 
  
  
  األوضاع .إعادة  - 3

قی��ام المتعھ��د بإع��ادة الوض��ع لموق��ع الحف��ر مھم�ا ك��ان ن��وع الحف��ر س��واء لتركی��ب األعم��دة أو لج��ور ویش�مل العم��ل 
المشدات أو لخلع األعمدة إلى ما كان علیھ قبل إجراء عملیة الحفر بالتزفیت أو التبلیط أو الصبھ االسمنتیھ وحسب 
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كة وعل�ى المق�اول أن یأخ�ذ ذل�ك بع�ین دون أي مقاب�ل م�ادي م�ن الش�رطبیعة المنطقة والموق�ع ال�ذي ت�م فی�ھ الحف�ر 
   . االعتبار عند وضع اسعار الحفر وتأمین المواد 

 
  

  ثانیــا" : إجراءات تسلیم مواقع الحفریات واستالمھا .
  

المش��دات م��ن خ��الل مس��اح الش��ركة وعل��ى  و بتحدی��د الج��ور لألعم��دة المھن��دس المش��رفیق��وم  -1
ب�رة الكافی�ة لمرافق�ة مس�اح الش�ركة الس�تالم مواق�ع المتعھد تزوید فرق�ة المس�احة بمن�دوب لدی�ھ الخ

  العمل.األعمدة والمشدات في موقع 
  

بتسلیم المواقع التي ت�م تحدی�دھا مس�بقا" إل�ى المتعھ�د أو  او من ینوبھ یقوم المھندس المشرف -2 
من ینوب عنھ بموجب أمر عمل یحدد فیھ اسم موقع العمل وعنوانھ وعدد جور األعمدة ومقاس�اتھا 

  .د جور المشدات وتاریخ أمر المباشرة بالعمل وعد
  

ی��تم اعتم��اد أم��ر عم��ل الحفری��ات م��ن المھن��دس المش��رف والمتعھ��د أو مندوب��ھ ومس��اح الش��ركة  -3
  -ویعرف أمر عمل الحفریات بما یلي :

  

یعرف أمر العم�ل الواح�د لحفری�ات الض�غط الم�نخفض بأن�ھ مجموع�ة حفری�ات األعم�دة والمش�دات  -أ
ولك�ل قس�م او منطق�ة م�ن من�اطق الش�ركة الخارجی�ة (  المتعھد إنجازھا دفع�ة واح�دة  والتي یطلب من

  .المفرق) –جرش  –عجلون  -اربد
  

  یعتبر أمر العمل وحده متكاملة من حیث االستالم والتسلیم وغرامات التأخیر.-ب
  

واء كان�ت یشمل أمر العمل على مجموعة األعمال (الحفریات ) التي یطل�ب م�ن المتعھ�د تنفی�ذھا س�-ج
  في موقع واحد أو عدة مواقع ضمن مناطق امتیاز الشركة .

  

  یتم احتساب المدة الالزمة إلنھاء أمر العمل. -د 
  

  من تاریخ  عدد الجور المسلمة بموجب أمر العمـــل                           
  لعملتسلیم أمر ا                                                                 

  ------------------------                        عدد أیام تنفیذ أمر العمل  =    
  ) جورة كحد ادنى  40تنفیذھا یومیا ( بالجور المطلوعدد                                   

  
أقص�ى  تحسب أیام تنفیذ أوامر العمل من تاریخ تسلیم أمر العمل من قبل المھندس المشرف وبح�د -ھـ

  یومین من تاریخ تسلیم موقع العمل للمقاول بحیث تكون متسلسلھ.
  

 -تعطى اوامر العمل لكل منطقة وفقا لتسلسل خاص بكل منطقة من المناطق الخارجیــــــــة ( ارب�د -د
  المفرق). –جرش  –عجلون 

  

م�ل إعط�اء أوام�ر عم�ل حفری�ات ألكث�ر م�ن أم�ر عص�احب االختص�اص یحق للمھندس المشرف  -و 
  واحدة.واحد دفعة 

  

اذا تم االعت�راض عل�ى اح�دى المع�امالت او اكث�ر ض�من ام�ر العم�ل ی�تم الغاؤھ�ا م�ن ام�ر العم�ل  -ھـ
وتستلم المعامالت المتبقیة من امر العم�ل وعن�د انتھ�اء المعارض�ة تس�لم المع�امالت  المع�ارض علیھ�ا 

  بأوامر عمل الحقة .
 
  
المطلوب�ة من��ھ بع�د تس�لمھ أم�ر المباش�رة بالعم�ل وعلی��ھ  یق�وم المتعھ�د بالمباش�رة بأعم�ال الحف�ر -4

ل��ھ عن��د قیام��ھ بأعم��ال حف��ر ج��ور أعم��دة الض��غط  والمروری��ةت��امین جمی��ع وس��ائل الس��المة العام��ة 
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المنخفض ومشداتھا وذلك لمنع إلحاق أیة أضرار سواء باإلنس�ان أو الحی�وان أو اآللی�ات خ�الل م�دة 
  .الحفر 

  
ر الج�ور وت�امین موادھ�ا یق�وم المق�اول بتس�لیم أوام�ر العم�ل الت�ي ت�م بعد االنتھاء من عملیة حف� -5

اس��تالمھا س��ابقا بموج��ب أم��ر عم��ل تس��لیم موقع��ا" حس��ب األص��ول م��ن قب��ل المق��اول ب��ان الحفری��ات 
ج��اھزة وت��م ت��أمین  موادھ��ا م��ن ( رم��ل ، دب��ش ) حس��ب ش��روط العط��اء ویح��ق للمھن��دس المش��رف 

دون إرس��ال أي من��دوب عن��ھ الس��تالم جاھزی��ة ھ��ذه الج��ور اعتم��اد ھ��ذا التس��لیم والمباش��رة بالعم��ل 
واعتبار قرار المتعھد بذلك كافیا" ویتحمل المقاول ب�دل عط�ل ال�ورش ف�ي ح�ال ع�دم جاھزی�ة العم�ل 

  الذي قام بتسلیمھ .
  

على المتعھد توخي الدقة والحذر أثناء القیام بالحفر في ب�اطن األرض وف�ي جمی�ع مواق�ع الحف�ر  -6
مواسیر المیاه والمجاري وكوابل الكھرباء واالتصاالت وأیة خدمات مدفونة داخ�ل  خوفا" من إتالف

األرض وعلیھ التوقف عن العمل فورا" في حالة مصادفة أیة خ�دمات مدفون�ة داخ�ل األرض وإب�الغ 
المھن��دس المش��رف ب��ذلك وف��ي حال��ة إلح��اق أي ض��رر بھ��ذه الخ��دمات یتحم��ل المق��اول كاف��ة تك��الیف 

  األضرار .
  

حمل الشركة كلفة أي حفریات لألعمدة والمشدات أو كلفة تامین الم�واد وإع�ادة األوض�اع ف�ي تت  -7
الحاالت الت�ي تق�وم الش�ركة بإلغ�اء الحف�ر ألي س�بب م�ن األس�باب وعل�ى المتعھ�د القی�ام بط�م الج�ور 

) وإعادة األوضاع التي كانت علیھا قبل الحفر وحسب المواصفات المبینة في أوال" ( إعادة الوض�ع 
  وثم المحاسبة حسب جدول األسعار .

  
یلتزم المقاول بالحفر في االماكن التي یتم تسلیمھا لھ من قبل مس�اح الش�ركھ وف�ي ح�ال الحف�ر  – 8

  في غیر ھذه االماكن یتحمل المقاول التكالیف المترتبھ على ھذه االخطاء .
  
عل�ى أعم�دة الجھ�د الم�نخفض  ( یلتزم المقاول بتأمین الم�واد الالزم�ة ألعم�ال الص�بة األس�منتیة  -9

رمل+ دبش+میاه+ اسمنت ) في جمیع مواقع العمل وحسب الموعد الذي یحدده المھندس المشرف 
ص��احب االختص��اص م��ع ت��أمین العمال��ة الالزم��ة ألعم��ال الص��بة وف��ي حال��ة ع��دم الت��زام المق��اول ی��تم 

ش���رف ص���احب تغریم���ھ ب���دل العط���ل والض���رر ال���ذي یلح���ق بالش���ركة وحس���ب تق���دیر المھن���دس الم
  االختصاص وال یحق لھ االعتراض على ذلك .

  
على المقاول االلتزام باألبعاد للج�ور حس�ب المواص�فات الفنی�ة المطلوب�ة بج�دول األس�عار وف�ي  -10

حالة زیادة الحفر عن المواصفات الفنیة المطلوبة ال یحاسب المقاول على أي زیادة بالحفر ویتحم�ل 
 نتیجة ھذه الزیادة.المقاول كلفة الصبة األسمنتیة 

  

  حفریات الجھد المتوسط- ج 
  
  

  اوال " : مواصفات الحفر وتقدیم المواد واعادة االوضاع 
  
 

 حفر جور اعمدة الجھد المتوسط .   - أ
  
بأعم�ال الحفری�ات النش�اء خط�وط الجھ�د المتوس�ط ومحط�ات التحوی�ل الفرعی�ھ  ویشمل العمل قی�ام المتعھ�د 

كان�ت طبیع�ة األرض ومھم�ا ك�ان باطنھ�ا م�ع إزال�ة ن�اتج الحف�ر وأی�ة مھم�ا و ضمن منطقھ امتی�از الش�ركھ ،
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واعادة االوضاع الى ما كانت علی�ھ  زوائد أو أنقاض تنتج بسبب عملیة الحفر فور االنتھاء من عملیة الحفر
  :ویكون حفر الجور باألبعاد التالیة  قبل الحفر

  
  

  .سم  180×90×90عمق×طول ×. حفر جورة عمود ضغط متوسط عرض 1
  

  سم . 150×90×90عمق×طول ×. حفر جورة عمود ضغط متوسط عرض 2
  

  سم./دبل سیركت 180×120×100عمق×طول ×. حفر جورة عمود ضغط متوسط عرض 3
  

  سم. 230×100×80عمق×طول ×حفر جورة عمود ضغط متوسط عرض  .4

  سم. 230×120×90عمق×طول ×حفر جورة عمود ضغط متوسط  عرض  .5

 سم . 210× 90×80عمق× طول×متوسط) عرض . حفر جورة مشد (ستي ضغط 6
  

 ملم) . 40سم (قطر 230. نقر ستي ضغط متوسط بالصخر عمق 7
  

 سم. 100×80×80عمق × طول×. حفر عمود دعمھ عرض8
  

سم وبعمق یبدأ من أسفل جورة العمود 80متر وبعرض  5.5. حفر كسحھ عمود ضغط عالي بطول 9
 وینتھي تدریجیا" على سطح األرض.

  

س�م ع�ن س�طح  40الصبة األس�منتیة لعم�ود ض�غط متوس�ط م�ع تكس�یر الص�بة بعم�ق  ىفر عل. الح10
  األرض مع طم الجورة وإعادة الوضع إلى ما كان علیة قبل الحفر.

  

سم عن سطح األرض وقصھ وطم الجورة وإعادة 40. الحفر على قضیب ستي ضغط عالي بعمق 11
  الوضع على ما كان علیھ قبل الحفر.

 

سم ع�ن س�طح األرض وإع�ادة 40ى قرامي األعمدة المكسرة األسمنتیة والخشبیة بعمق . الحفر عل12
  طم الجور المحفورة ودك التراب بالمطبات دكا جیدا.

  

. تكسیر الصبة األسمنتیة عن األعم�دة األس�منتیة والخش�بیة والحدیدی�ة المص�بوب علیھ�ا س�ابقا بع�د 13
  خلعھا.

  

  ات الواردة بالبند ( ب) الحقا" المبین بالجدول.حسب المواصفات والكمیصبھ اسمنتیھ  -14
  

سم لألرضي مھما كانت طبیعة األرض ( ترابي ، صخري، زفتة، باطون ،  80×50حفر خندق  -15
مت�ر م�ن ط�ول  3مل�م لك�ل  40س�م وقط�ر  120وق�دح ثق�ب بعم�ق سعر حفر الخن�دق الیشمل بالط ) و
ارة ( بع��د تمدی��د قض��بان األرض��ي م��ن قب��ل وط��م الخن��دق ب��التراب األحم��ر الخ��الي م��ن الحج�� الخن��دق 

الورش التابعة للشركة) وإزالة أیة زوائد أو مخلفات من ج�راء الحف�ر وتس�ویة الموقـ�ـع ( یق�دم الس�عر  
على المتعھد تأمین التراب األحمر ف�ي إع�ادة ط�م األرض�ي إذا ل�م یت�وفر م�ن ن�اتج ولكل متر طولي ) 

ة األوض��اع إل��ى م��ا كان��ت علی��ھ قب��ل الحف��ر بالص��بة ر م��ع أع��ادالحف��ر وان یك��ون مش��موال" ف��ي الس��ع
  األسمنتیة أو البالط أو الزفتة وحسب المواصفات الفنیة المطلوبة بالعطاء.

  

أو م�ن  خشبي أو اسمنتي من أجل خلع�ھ ترابیة أو صخریة حول عامود جھد متوسط جورهحفر  -16
  ى ما كان علیھ قبل الحفر.اجل تعدیلھ ویشمل العمل الحفر وإزالة األنقاض وإعادة الوضع إل

  

س�م  120م�ع ق�دح ثق�ب كح�د أدن�ى وأربع�ة ثق�وب كح�د أعل�ى بعم�ق  210×80×80. حفر ج�وره 17
ملم) في قاع الجورة وتامین التراب األحمر الخالي من الحجارة ووضعھا في الجورة بعد دق 40(قطر

  قضیب التأریض وإزالة األنقاض الناتجة عن الحفر.
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  سم. 50×50×50) قیاس 4محول عدد (. حفر جوره قاعدة 18
  

  . أجرة جرافة بالساعة لجمیع مواقع العمل ضمن منطقة االمتیاز.19
  

  اجرة كمبریسة بالساعة لجمیع مواقع العمل ضمن منطقة االمتیاز. -20
  

  واصل موقع العمل ضمن منطقة االمتیاز.ة ) ساع58.اجرة عامل حفریات ولمدة ( -21
  

  مرافق للورشة ضمن منطقة االمتیاز. ة) ساع58.مدة (اجرة عامل حفریات ول -22
  

  عدد الجور المطل�وب حفرھ�ا یومی�ا " لالعم�دة والمش�دات م�ن قب�ل المق�اول ض�من من�اطق امتی�از
)ج�ورة  30الشركة بأمر عمل واحد او ع�دة اوام�ر عم�ل ألعم�دة الجھ�د المتوس�ط وتوابعھ�ا ھ�ي (

ترابیة ، صخریة ، صبة باطون ، زفتھ ، الى كحد ادنى بغض النظر عن نوعیة التربة ( رملیة ، 
 .)..غیر ذلك 

 

  مل�م لت�أریض االعم�دة  40س�م وبقط�ر 120في الجور الصخریة یتم النقر لقضیب التأریض بعمق
) 2في قاع الجورة ویك�ون س�عر ھ�ذا البن�د مش�مول لس�عر الحف�ر للج�ور الم�ذكورة بالج�دول رق�م (

 توسط .جداول الكمیات واالسعار لحفریات الجھد الم

  
  تقدیم مواد للصبة االسمنتیة  -ب 

  

ویشمل العمل قیام المتعھد بتقدیم الدبش والرمل المخلوطة من اجل قیام الشركة بعمل الصبة  
االسمنتیة حول االعمدة المراد تركیبھا في الجور التي تم حفرھا وللمواقع التي یطلب من المتعھد 

عمدة الحدیدیة بشرط ان یكون الدبش من الحجر القاسي تأمینھا بالمواد (رمل + دبش ) وخصوصاً لأل
كغم ویكون الرمل المخلوط من النوع القاسي  10والخالي من الصوان والحثان والیتجاوز وزنھ 

  الخالي من التراب واالمالح أو أیة مواد عضویة وبالكمیات     التالیة :
  

  أبعاد الجور المراد صبھا  الرقم
حجم 
  ³الدبش/م

حجم الرمل 
  ³لمخلوط /ما

  كمیة االسمنت
  ( شوال )

  5/4  1.00/0.85  0.75/0.6  سم180*90*90سم/180*100*100  1
  4/3  1.00/0.7  0.60/0.5  سم150*90*90سم/150*100*100  2
  7/5  1.75/1.17  1/0.75  سم180*120*90سم/180*150*100  3
  6/5  1.25/1.1  1/0.75  سم230*100*80سم/230*100*100  4
 230*120*90سم/230*150*100  5

  سم
1.25/1  2.00/1.5  9/7  

  2  0.40  0.25  سم100*80*80  6
  2  0.30  0.20  4سم عدد /  50*50*50  7
    

 ) تنكة رمل مخلوط .50یعادل ( ³) م1مالحظة : كل (  
  

  األوضاع.إعادة -ج 
     

أو  ویشمل العمل قیام المقاول بإعادة الوضع لموقع الحفر مھما كان نوع الحفر سواء لتركیب األعمدة
لجور المشدات أو لخلع األعم�دة والمش�دات إل�ى م�ا ك�ان علی�ھ قب�ل إج�راء عملی�ة الحف�ر بالتزفی�ت أو 

، وال یتقاض��ى المتعھ��د اي مب��الغ مالی��ة ألع��ادة التبل��یط أو الص��بة األس��منتیة وحس��ب طبیع��ة المنطق��ة
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ویتم اعادة  المواداالوضاع وعلى المقاول ان یأخذ ذلك بعین االعتبار عند تقدیم اسعار الحفر وتأمین 
االوضاع بإشراف المھندس او من ینوب عنھ على ان یتم اعادة االوضاع وفقا" للمواصفات الصادرة 

  عن البلدیات واالشغال العامة واي جھة یتم الحفر بممتلكاتھا.
  
  
  

  ثانیــا" : إجراءات تسلیم مواقع الحفریات واستالمھا .
  

بتحدی�د الج�ور لألعم�دة المش�دات م�ن خ�الل مس�اح المھندس المشرف ص�احب االختص�اص یقوم  -1
الشركة وعلى المتعھ�د تزوی�د فرق�ة المس�احة بمن�دوب لدی�ھ الخب�رة الكافی�ة لمرافق�ة مس�اح الش�ركة 

  العمل.الستالم مواقع األعمدة والمشدات في موقع 
  

 بتس�لیم المواق��ع الت�ي ت�م تحدی��دھا المش��رف ص�احب االختص�اص أو م��ن ینوب�ھ یق�وم المھن�دس  -2 
مسبقا" إلى المتعھد أو من ینوب عنھ بموجب أمر عمل یحدد فیھ اسم موق�ع العم�ل وعنوان�ھ وع�دد 
جور األعمدة ومقاساتھا وعدد جور المشدات وت�اریخ أم�ر المباش�رة بالعم�ل والم�دة الالزم�ة إلكم�ال 

  العمل والتي یتم تحدیدھا وتاریخ االنتھاء من أمر العمل .
  

والمتعھ�د أو مندوب�ھ ص�احب االختص�اص ریات من المھندس المش�رف یتم اعتماد أمر عمل الحف -3
  -ومساح الشركة ویعرف أمر عمل الحفریات بما یلي :

  

مجموعة حفریات األعمدة والمش�دات والت�ي  الجھد المتوسط بأنھ یعرف أمر العمل الواحد لحفریات -أ
  واحدة.یطلب من المتعھد إنجازھا دفعة 

  

  املة من حیث االستالم والتسلیم وغرامات التأخیر.یعتبر أمر العمل وحده متك-ب
  

یشمل أمر العمل على مجموعة األعمال (الحفریات ) التي یطل�ب م�ن المتعھ�د تنفی�ذھا س�واء كان�ت -ج
  في موقع واحد أو عدة مواقع ضمن مناطق امتیاز الشركة .

  

ء كان�ت للمش�دات أو یحدد عدد الجور المطلوب إنجازھا ومھما كان نوعھ�ا ترابی�ة أو ص�خریة س�وا-د
  العمل.لألعمدة بموجب أمر 

  

  یتم احتساب المدة الالزمة إلنھاء أمر العمل بناء على الجدول أعاله . -ھـ
  

   عدد الجور المسلمة بموجب أمر العمـــل                     
  من تاریخ تسلیم أمر العمل                                                     

  ----------------------------------           =تنفیذ أمر العمل   عدد أیام
  ) جورة كحد ادنى مھما كانت أبعادھا30(                                               

  
  . المستعجل حسب مایلي:أمر العمل احتساب المدة الالزمة إلنھاء  یتم -و

  
  سلمة بموجب أمر العمـــل عدد الجور الم                              

  من تاریخ تسلیم أمر العمل                                                           
  عدد أیام تنفیذ أمر العمل المستعجل =              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) جورة كحد ادنى مھما كانت أبعادھا20(                                                      
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تحسب أیام تنفیذ أوامر العمل من تاریخ تسلیم أمر العمل من قبل المھن�دس المش�رف وبح�د أقص�ى  -ز
  یومین من تاریخ تسلیم موقع العمل للمقاول.

  
  
  
  
  

حوی�ل  ج�ورة )  لحف�ر ارض�ي محط�ة الت15یضاف على عدد أیام العمل بالفقرة (ھـ + و ) م�ا یع�ادل ( -ح
متر مھما كانت طبیعة التربة وحس�ب الوص�ف ال�وارد بالبن�د رق�م 60وارضي الحیادي (النیوترال) بطول 

) وفي حاالت التعزیز مھما بلغ طول الخن�دق                       ( ألرض�ي النی�وترال + 42) ص (15(
  المحطة ) .

  

ت ألكث�ر م�ن أم�ر عم�ل إعط�اء أوام�ر عم�ل حفری�اص�احب االختص�اص یحق للمھندس المش�رف  -ط
  واحدة.واحد دفعة 

 

في حالة حصول اي معارضة من اي طرف ثالث على تنفیذ اوامر عمل الحفری�ات عل�ى المق�اول  -ق
ابالغ المھندس المشرف خطیا" بالجھة المعارضة واس�ماء المعارض�ین وعل�ى  المھن�دس المش�رف او 

  عارضة فعلیا" تتبع االجراءات التالیة: من ینوبھ التأكد من حصول المعارضة فعلیا" واذا وجدت الم
  

اذا تم ح�ل االعت�راض بم�دة ال تزی�د ع�ن ثالث�ة ای�ام م�ن ت�اریخ اب�الغ المق�اول للمھن�دس المش�رف  -1

 خطیا" باالعتراض یتم تمدید مدة امر العمل مدة ثالثة ایام.
 

اض س�تكون اذا زادت مدة االعتراض عن ثالثة ایام ووجد ان المدة الزمنی�ة الالزم�ة لح�ل االعت�ر -2

طویلة جدا" یتم الغاء امر العمل ویحق للمھندس المشرف عن�د ح�ل االعت�راض اعط�اء ام�ر عم�ل 

اعتیادي حسب التسلسل الوامر العمل االعتیادیة او الزام المتعھد بامر عمل مس�تعجل وحس�ب م�ا 

 تقتضیھ طبیعة العمل وینطبق ذلك على اوامر العمل التي لم یحفر بھا نھائیا".

بة الوامر العمل التي تم الحفر بھا جزئیا" ویتنھي االعتراض علیھا فی�تم حص�ر الكمی�ات اما بالنس

التي تم حفرھا ویتم اعطاء ام�ر عم�ل اعتی�ادي او مس�تعجل لب�اقي الج�ور الت�ي ل�م ی�تم حفرھ�ا م�ع 

الزام المقاول بسمل الج�ور المحف�ورة اذا مض�ى عل�ى حفرھ�ا اق�ل م�ن عش�رون یوم�ا" واذا زادت 

رون یوما" یتم السمل على حس�اب الش�ركة ویعط�ى المق�اول ب�دل اج�ور عم�ال لھ�ذه المدة عن عش

  الغایة.

یق�وم المتعھ�د بالمباش�رة بأعم�ال الحف�ر المطلوب�ة من��ھ بع�د تس�لمھ أم�ر المباش�رة بالعم�ل وعلی��ھ  -4
ل��ھ عن��د قیام��ھ بأعم��ال حف��ر ج��ور أعم��دة الض��غط  والمروری��ةت��امین جمی��ع وس��ائل الس��المة العام��ة 

مشداتھا وذلك لمنع إلحاق أیة أض�رار س�واء باإلنس�ان أو الحی�وان أو اآللی�ات خ�الل م�دة و المتوسط
  الحفر .

  
بعد االنتھاء من عملیة حف�ر الج�ور وت�امین موادھ�ا یق�وم المق�اول بتس�لیم أوام�ر العم�ل الت�ي ت�م  -5

ت اس��تالمھا س��ابقا بموج��ب أم��ر عم��ل تس��لیم موقع��ا" حس��ب األص��ول م��ن قب��ل المق��اول ب��ان الحفری��ا
ج��اھزة وت��م ت��أمین  موادھ��ا م��ن ( رم��ل ، دب��ش ) حس��ب ش��روط العط��اء ویح��ق للمھن��دس المش��رف 
اعتم��اد ھ��ذا التس��لیم والمباش��رة بالعم��ل دون إرس��ال أي من��دوب عن��ھ الس��تالم جاھزی��ة ھ��ذه الج��ور 
واعتبار قرار المتعھد بذلك كافیا" ویتحمل المقاول ب�دل عط�ل ال�ورش ف�ي ح�ال ع�دم جاھزی�ة العم�ل 

  م بتسلیمھ .الذي قا
  

على المقاول االلتزام بحفر المشدات حسب االبعاد المبین�ة ب�أمر العم�ل المس�لم ل�ھ وع�دم اللج�وء ال�ى  -6
نقر ( االستي ) مطلقاً ومھما كانت طبیعة االرض ( صخریة ) اال في الح�االت الت�ي ی�تم اخ�ذ موافق�ة 

ر ومخالف�ة ذل�ك تعتب�ر جمی�ع المھندس المشرف او من یفوض�ھ علیھ�ا وف�ي ح�ال قی�ام المق�اول ب�النق
  االعمال المخالفة المر العمل المسلم لھ ( النقر ) ملغاة وال یصرف لھ أي بدیل مادي نظیر ذلك .
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على المتعھد توخي الدقة والحذر أثناء القیام بالحفر في ب�اطن األرض وف�ي جمی�ع مواق�ع الحف�ر  -7

ء واالتصاالت وأیة خدمات مدفونة داخ�ل " من إتالف مواسیر المیاه والمجاري وكوابل الكھربافاخو
األرض وعلیھ التوقف عن العمل فورا" في حالة مصادفة أیة خ�دمات مدفون�ة داخ�ل األرض وإب�الغ 

ة تك��الیف المھن��دس المش��رف ب��ذلك وف��ي حال��ة إلح��اق أي ض��رر بھ��ذه الخ��دمات یتحم��ل المق��اول كاف��
  األضرار 

  
ات أو كلف�ة ت�امین الم�واد وإع�ادة األوض�اع ف�ي تتحمل الشركة كلفة أي حفریات لألعمدة والمشد -8

الحاالت الت�ي تق�وم الش�ركة بإلغ�اء الحف�ر ألي س�بب م�ن األس�باب وعل�ى المتعھ�د القی�ام بط�م الج�ور 
وإعادة األوضاع التي كانت علیھا قبل الحفر وحسب المواصفات المبینة وثم المحاسبة حسب ج�دول 

 األسعار .
  
اد للجور حسب المواصفات الفنیة المطلوبة بجدول األسعار وفي حالة على المقاول االلتزام باألبع -9

زی��ادة الحف��ر ع��ن المواص��فات الفنی��ة المطلوب��ة ال یحاس��ب المق��اول عل��ى أي زی��ادة ب��الحفر ویتحم��ل 
 المقاول كلفة الصبة األسمنتیة نتیجة ھذه الزیادة.

 
وحسب م�ا ی�تم االتف�اق علی�ھ م�ع  یلتزم المقاول بالترتیبات الالزمة ألعمال الصب على األعمدة -10

  المھندس المشرف.
  

یلتزم المقاول بتأمین الم�واد الالزم�ة ألعم�ال الص�بة األس�منتیة عل�ى أعم�دة الجھ�د المتوس�ط (  -11
رمل+ دبش+میاه+ اسمنت ) في جمیع مواقع العمل وحسب الموعد الذي یحدده المھندس المشرف 

) 16عم��ال الص��بة ال��وارد وص��فھا ف��ي البن��د رق��م (ص�احب االختص��اص م��ع ت��أمین العمال��ة الالزم��ة أل
) وفي حالة عدم التزام المقاول یتم تغریمھ بدل العطل والضرر الذي یلحق بالشركة 40صفحة رقم (

  وحسب تقدیر المھندس المشرف صاحب االختصاص وال یحق لھ االعتراض على ذلك .
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  ھاخامسا": الفواتیر والمحاسبة علی
  

  
ھ ، ب�الط ، ـترابیة ،  زفت�ھ ، صب� ،تعتبر األسعار للحفریات موحدة لكافة أنواع التربة ( صخریة -1

المبین�ة ف�ي ج�دول األس�عار والمواف�ق علیھ�ا م�ن قب�ل  االفرادیة ویلتزم المتعھد باألسعار…. ) الخ 
  المتعھد في كتاب االحالة .

  
 یجوز للمق�اول إج�راء الحفری�ات بأق�ل م�ن األبع�اد یتم قیاس أبعاد الحفریات من قاع الحفرة  وال -2

أو  صاحب االختصاص المطلوبة باستثناء ( الحاالت القصوى التي یوافق علیھا المھندس المشرف
الحال��ة ی��تم محاس��بة المق��اول عل��ى أس��اس الس��عر المع��روض مخص��وما" من��ھ   ھ��ذهم��ن ینوب��ھ وف��ي 

  .نسبة فروقات أبعاد الحفریات حسب النسبة والتناسب 
  

عن��د االنتھ��اء م��ن تنفی��ذ اوام��ر العم��ل واع��ادة الف��واتیر عل��ى ثالث��ة نس��خ م��ن قب��ل المق��اول  ت��نظم -3

 . الوامر العملاألعمال المنجزة االوضاع شاملة جمیع 

  

تدفع المطالبة مره واحدة  و عملمر الجزئیا إال بعد إنھائھ ال امر عملال یحاسب المتعھد على أي  -4
وقی�ع الس�لطات المحلی�ة وال�دوائر الرس�میة والت�ي ت�م الحف�ر بممتلكاتھ�ا وت وذلك بعد إعادة األوض�اع

باالض�افھ ال�ى قس�م  حسب األصول واالستالم النھائي من قبل المھندس المش�رف أو م�ن ین�وب عن�ھ
  التدقیق الفني . 

  
لفواتیر المقدمة منھ ویحاس�ب عل�ى كام�ل القیم�ة المس�تحقة باس�تثناء على ایتم محاسبة المتعھد  -5

او الحس�میات  المس�تحقة ة% م�ن قیم�ھ الدفع�10حتجزات من الدفعات المس�تحقة والب�الغ قیمتھ�ا الم
  الناجمة عن غرامات التأخیر ان وجدت.

  
یعتمد تصمیم الفواتیر ومحتویاتھ�ا وأی�ة نم�اذج أخ�رى م�ن قب�ل إدارة الش�ركة بع�د إحال�ة العط�اء  -6

  وعلى المقاول االلتزام بھا .
  
ق الف��واتیر م��ن المس��اح ال��ذي ق��ام بتحدی��د مواق��ع الحفری��ات وم��ن رئ��یس یق��وم المق��اول بتص��دی -7

الورشة ومن الجھات الرسمیة التي تم الحفر بممتلكاتھا اذا طلب ذل�ك م�ن المھن�دس المش�رف وم�ن 
 ثم تسلیمھا للمھندس المشرف الذي اصدر امر العمل .

 
ئرة والمس�اعد المعن�ي خ�الل یتم التصدیق على الفواتیر من قب�ل المھن�دس المش�رف اوم�دیر ال�دا -8

للمھن��دس المش��رف وی��تم االلت��زام بالم��دة  كش��ف ف��واتیر الحفری��ات  م��ن ت��اریخ تس��لیم المق��اول ش��ھر
  . شریطة عدم وجود اي مالحظات على الفاتورة

  
یتم ارسال الفاتورة الى دائرة التدقیق الفني للمص�ادقة علیھ�ا حس�ب االص�ول عل�ى ان ال یتج�اوز  -9

وع م��ن ت��اریخ ورود الف��اتورة لل��دائرة م��ا ل��م یك��ن ھن��اك اي مالحظ��ة فنی��ة عل��ى م��دة المص��ادقة اس��ب
  االعمال التي تتضمنھا الفاتورة.

  
) ثالث�ون 30بع�د (یتم صرف مستحقات المقاول ع�ن الف�واتیر المص�ادق علیھ�ا بص�ورة نھائی�ة  -10

  من تاریخ مصادقة دائرة التدقیق الفني علیھا.یوما 
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القیام بأي نوع من ان�واع الحفری�ات او ت�أمین الم�واد او اع�ادة االوض�اع إذا طلب من المقاول   -11
بأبعاد غیر وارده في جدول االسعار فیتم محاسبة المتعھد على الفروقات نسبة وتناسبا" م�ن الس�عر 

  المحال بموجب العطاء.  
  

ف��ي الح��االت الت��ي یق��رر فیھ��ا المھن��دس المش��رف ص��احب االختص��اص وج��وب اس��تعمال ون��ش  -12
لشركة لسحب الكوابل فان الشركة تقوم بتأجیر الونش المتوفر لدیھا أذا كان صالحا لسحب الكوابل ا

) فلس لكل متر طولي وفي حالة عدم توفر الونش لدى الش�ركة فعل�ى المق�اول ت�امین 400واألجرة (
  ونش خاص بھ لھذه الغایة.

  
) م�ن الش�روط العام�ة  21ق�م ( في حال�ة أوام�ر العم�ل المس�تعجلة المنص�وص علیھ�ا بالم�ادة ر -13

  %) من السعر االفرادي المحال بالعطاء.10یحاسب المقاول بزیادة (
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  سادسا": جداول األسعار والمخالفات والعاملین والخبرات واآللیات
  
ن عن��د دراس��ة الكمی��ات ال��واردة بج��داول األس��عار ھ��ي كمی��ات تقدیری��ة م��ن اج��ل المقارن��ة ب��ین المق��اولی -1

الع�روض المقدم��ة وتعتم��د قیم�ة العط��اء الفعلی��ة كقیم��ة أجمالی�ة لجمی��ع الج��داول م�ن قب��ل إدارة الش��ركة عن��د 
اإلحالة وتتم اإلحالة على أساس األسعار االفرادی�ة لجمی�ع أن�واع الحفری�ات دون النظ�ر إل�ى الكمی�ات ال�واردة 

عل�ى أس�اس قیم�ة الس�عر اإلجم�الي للعط�اء ولجمی�ع  بالجداول ویتم التعامل مع المقاول المح�ال علی�ة العط�اء
أن��واع الحفری��ات ال��واردة بالج��داول أو الس��عر اإلجم��الي لحفری��ات الجھ��د المتوس��ط أو الم��نخفض أو الكواب��ل 

  األرضیة كال" على حده فیما إذا أحیل العطاء مجزئا على أكثر من مقاول".
  
ق العطاء وال یجوز لھ بأي حال م�ن األح�وال تغیی�ر على العارض أن یعبأ األسعار حسب ما ھو مقدم بوثائ-2

أي حرف أو كلمة أو رقم أو تصمیم لھذا الجدول وإذا خالف العارض ما ورد أعاله یعتبر عرض�ھ مرفوض�ا" 
.  

  
لجمی��ع ان��واع عل��ى الع��ارض أن ی��درس بن��ود العط��اء وش��روطھ العام��ة والخاص��ة والمواص��فات الفنی��ة -3 

  ام بتعبئة جدول األسعار .بصورة دقیقة قبل القیالحفریات 
  
في حال وجود أیة مخالفات لبنود العطاء على المقاول تعبئ�ة ھ�ذه المخالف�ات ف�ي ج�دول المخالف�ات المع�د -4 

  لھذه الغایة .
  
مخالفھ لشروط العط�اء أو مالحظ�ة لھ�ا انعك�اس م�الي عل�ى العط�اء یج�ب عل�ى الع�ارض أن ی�ذكر ذل�ك  أي-5

، وذل�ك بموج�ب ج�دول خ�اص ی�تم إع�داده م�ن قب�ل  زی�ادة او نقص�ان لي بصراحة ویبین مدى االنعكاس الم�ا
  العارض .

  
الوصف للبن�ود بج�داول األس�عار بص�ورة مختص�رة والوص�ف التفص�یلي لجمی�ع البن�ود ال�واردة بالج�داول  -6

  ضمن وثیقة العطاء ولجمیع أنواع الحفریات.
  
ات واآللی�ات والمع�دات المرفق�ة بص�ورة س�لیمة یلتزم المقاول بتعبئة جداول المخالفات والع�املین والخب�ر -7

  وحقیقیة مع التوقیع علیھا وختمھا بالختم الخاص بالمقاول.
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  شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة

   )37/2019(    ــــــمعطاء رق
  جدول مخالفـــــات

  
رقم البنـد 
  المخالـف

  المخالفة

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ………….. قاولتوقیع الم                       
  

  ………….الخاتم الرسمي                        
  
  

  2019التاریخ   /     /                   
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  شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة

  )37/2019رقـــــــم (عطاء 
  

  كشف بأعداد العاملین لدى المتعھد والخبرات السابقة
  

استكمال تعبئة ھذا الجدول للعاملین مع خبراتھم السابقة وتكون محتویات الجدول  قاولعلى الم
  المشروع.ملزمة للمتعھد طیلة فترة 

  
  مالحظات  العدد  الوصف  الرقم

  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

  أعداد العاملین
  مھندس
  مساح
  مراقب

  فني
  محاسب

  إداري
  سائق
  عمال

  مھن أخرى
  

    

  

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

  
  ترفق شھادة حسن تنفیذ من صاحب آخر مشروع تم إنجازه من قبل المتعھد
.  

  
  ……………. قاولتوقیع الم

  
  …………..الخاتم الرسمي 

  
   2019التاریخ   /    / 
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  محافظة اربد المساهمة المحدودة  شركة كهرباء

  )  37/2019    (م ـــــعطاء رق
  

  كشف بآلیات والمعدات والعدد التي یملكھا المتعھد
  

 وإرفاقاستكمال تعبئة ھذا الجدول وبیان جمیع اآللیات والمعدات والعدد التي یملكھا  قاولعلى الم
لیات والمعدات والعدد على جمیع اآل في الكشفصور عن ترخیص اآللیات وللشركة الحق 

  والترخیص األصلي وتكون محتویات ھذا الجدول ملزمة للمتعھد طیلة فترة المشروع 
  

  مالحظــــات  العــــدد  الوصـــــــف  الرقم
  
1  
2  
3  
4  
5  
7  
  

  -أ
  
  -ب

  
  -ج

  
  -د

  
  -ـھ
  

  
  سیارات بكب 

بكرات سحب كوابل   
  ) compressorsكمبریسات ( 

  جكات رفع الدرمات
  ب كوابلماكینات سح

أیة مستلزمات أخرى یتطلبھا 
  العمل في المشروع .

  
  

    

  

  …………. قاولتوقیع الم
  

  ………..الخاتم الرسمي 
  

     2019/        /           التاریخ     
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االجماليسعر الوحدةالكمیةاالجماليسعر الوحدةالكمیھالوحدهالوصفالرقم

دینار دینار دینار دینار 

حفر جورة عامود جھد منخف�ض1

3500150ع�ددعرض × طول × عمق

سم 60 ×100 × 120

حفر جورة عامود حدی��د2

100050ع�ددعرض × طول × عمق

سم 80 ×100 × 150

حفر جورة مش�د ( ستي )3

2000ع�ددعرض × طول  × عمق

80سم × 100 ×150

حفر جورة دعم�ة 4

10050ع�ددعرض × طول  × عمق

سم 60×60×100

صبة اسمنتیةعلى االعمدة ویشمل السعر تأمین الحصمة

والرمل  والدبش والماء واالسمنت حسب المواصفات الفنیة 

2500م٣المطلوبة الى موقع العمل وتأمین ال یقل عن ثالثة عمال   للصب في موقع5

 العمل وعمل طوبار بالخشب الالزم للصبة ان لزم وازالة االنقاض

من الموقع وتكون نسبة الرمل والدبش واالسمنت 

حسب المواصفات الواردة بالعطاء

6

خلع عامود حدیداو 

500ع�ددخشب او اسمنت

نقر ستي ضغط منخفض7

200ع�ددبالصخر عمق ١٥٠ سم

(
٢
  قطر  ٤٠ ملم 

10ع�دداجرة عامل لمدة ٨،٥ ساعھ واصل موقع العمل 8

حفــــــــــــــــر

جدول رقم ١ معدل

شركة كھرباء محافظة اربد المساھمة العامة المحدودة

جدول الكمیات واالسعار

حفریات الجھد المنخفض

ـ�واد تـقدیم مــــــــــ
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االجماليسعر الوحدة االجماليسعر الوحدةالوص�فالرقم

 دینار دینار دینار دینار

حفر جورة عامود ضغط متوسط

عددعرض ×طول×عمق ٩٠×٩٠×١٨٠ سم

حفر جورة عامود ضغط متوسط

عددعرض ×طول×عمق ٩٠×٩٠×١٥٠ سم

حفر جورة  عامود ضغط متوسط

عددعرض ×طول×عمق ٩٠×١٢٠×١٨٠ سم

حفر جورة  ضغط متوسط

عددعرض×طول×عمق ٨٠×١٠٠×٢٣٠سم

5

حفر جورة عامود حدید عرض ×طول× عمق 

عدد٩٠×١٢٠×٢٣٠ سم
100

1000حفر جورة مشد (استي) ضغط متوسط

عددعرض×طول×عمق ٨٠×١٠٠×٢١٠سم

نقر ستي ضغط متوسط بالصخر عم�ق ٢٣٠ سم

 ( قطر ٤٠ ملم )

 حفر عامود دعمة

عرض×طول×عمق ٨٠×٨٠×١٠٠ سم

حفر كسحة عمود ضغط عالي بشكل جورةمثلثھ بعرض ٨٠ سم

عدد وبارتفاع تدریجي یبدأ باسفل جورة العمود وینتھي على بع�د

سطحي ٥٫٥ متر من بدایھ الج�وره

الحفر على الصبة االسمنتیة لعمود ضغط متوس�ط م��ع

عددتكسیر الصبة بعم�ق ٤٠ سم عن سطح االرض مع طم10

الجورة واعادة الوضع الى ما كان علی�ھ قب�ل الحف�ر

الحفر على قضیب ستي ضغط عالي بعم��ق ٤٠ سم

عددعن سطح االرض وقصھ وطم الج�ورة واع�ادة الوض�ع11

على ما كان علیھ

الحفر على قرامي االعمدة المكس�رة االس�منتیة والخش�بیة

عددبعمق ٤٠ سم عن سطح االرض مع اعادة طم الج��ور12

المحفورة ودك التراب  بالمطبات دك��ا" جیدا"

6

الوحده

9

7

8

4
200

2
300

3
50

الكمیھ

1
1000

    جدول رقم ٢ معدل

 جدول الكمیات واالسعار لحفریات الجھد المتوسط

تقدیم موادحفر

200 عدد

30

20

10

10

100عدد
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عددتكسیر الصبة االسمنتیة عن االعم�دة االس�منتیة والخش�بیة

والحدید المصبوب علیھا س��ابقا " بعد خلعھا

صبة اسمنتیةعلى االعمدة ویشمل الس�عر ت�أمین الحص�مة

والرمل  والدبش والماء واالس�منت الىموق��ع

م٣ العمل وتأمین العمال الالزمین للصب ف�ي موق�ع

 العمل وعمل طوبار بالخشب الالزم للص�بة ان ل�زم وازال�ة 14

من الموقع وتكون الكمیات للمواد اعاله حسب الج�دول بالبن��د 
من تقدیم المواد للص�بة االس�منتیة

حفر خندق ٥٠×٨٠ سم مع قدح ثقب بعمق ١٢٠ سم كل ٣ 

متر

 في قاع الخندق) مع تأمین تراب15
٢
متر( قطر ٤٠ ملم 

طولياحمر خالي من الحجارة وطم س�لك االرض�ي

في الخندق بھذا التراب وازال�ة مخلف�ات الحف��ر

حفر جورة ترابیة أو صخریة حول عامود جھد متوس��ط

خشبي أو اسمنتي من أجل خلع��ھ

حفر جورة x210×80×80 مع قدح بعمق ١٢٠سم 

(قطر٤٠ملم)

ووضعھا

في الجورة بعد دق قضیب التأریض و ازال�ة االنق�اض الناتج��ة

عن الحفر

18
حفر جورة قاعدة محول عدد (٤ ) ٥٠×٥٠×٥٠ سم لكل 

قاعدة
100عدد

19
اجرة جرافة بالساعھ لجمیع مواقع العمل ض�من منطق��ة 

االمتیاز
100ساعھ

20

اجرة كمبریسة بالساعھ لجمیع مواقع العمل ض�من منطق�ة 

100ساعھاالمتیاز

21

اجرة عامل حفریات ولمدة (٥و٨) ساعھ واصل موقع العم��ل 

25عاملضمن منطقة االمتی�از

22

اجرة عامل حفریات ولمدة (٥و٨) ساعھ مرافق مع الورش�ة  

25عاملضمن منطقة االمتی�از

17

16

13

300 عدد

50 عدد

4000

2600

20
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 معدل  3جدول رقم 

 محافظة اربد المساھمة العامة المحدودة شركة كھرباء
 حفریات الكوابل االرضیة تورید مواد ضمن منطقة امتیاز الشركة العمال

 واالسعار جدول الكمیات
 

 الرقم
  

 الوصف
  

 الوحده
  

 الكمیھ
  

سعر 
 الوحدة

  دینار

 االجمالي
  دینار

     30 3م  تورید رمل مخلوطة او عدسیة او فولیة 5

     200 عدد  سم 20×40×15تورید بلوك مفرغ  6

     100 عدد  سم 20×40×20تورید بلوك مفرغ  7

     100 2م  جدران سم مع بناء البلوك لعمل 20×40×15تورید بلوك مفرغ  8

الجدران خشنة وناعمة وكل ما یلزم  لحمایة المحوالت وقصارة
  للعمل حسب المواصفات

    

         باالشغال العامة الفنیة المعتمدة   

     100 3م الطوبار مع 6:1انشاء جسر مستمر مسلح نسبة الصبة االسمنتیة  9

      مخلوطة وتربیط الحدید وكل ما یلزم للعمل وربط وتقدیم الرمل
          الحدید المسلح من قبل الشركة ویتم تقدیم   

  


