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  (99/2022) قموثيقة العطاء ر 
 (67عدد الصفحات )

 
 معلومات العارض:

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

يجب أن ال تقل درجة تصنيف المقاولين المتقدمين لهذا العطاء عن الفئة الثالثة في االختصاصات كهرباء أو 
 كهروميكانيك

 

 دينار. 150 ثمن نسخة العطاء = 
 

 
 

حفريات وتركيب شبكات توزيع الجهد المتوسط والمنخفض 

 االرضية
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 المحتـويــــات 

 

 

بالعطاءتعليمات الدخول  -: أولا   

 

ا  الشروط العامة -: ثانيا  

 

ا  الشروط الخاصة -: ثالثا  

  

ا  المواصفات والشروط الفنية -: رابعا  

 

ا  المسؤولية القانونية  اللتزام بقواعد السالمه العامة : و سادسا و سابعا خامسا

 عن األضرار & القانون واجب التطبيق

 

ا  الفواتير والمحاسبة عليها -: ثامنا  

 

ا  جداول األسعار والمخالفات والعاملين والخبرات واآلليات والمعدات -: تاسعا  
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 تعليمــات الدخول بالعطاء  : أوال ً
 

يمكن للمقاولين المدعوين بموجب اإلعالن عن هذا العطاء والراغبين باالشتراك  في العطاء والذي يتضمن  -1
( أن يتقدموا للحصول على نسخه من وثائق والمنخفض االرضية   الجهد المتوسطتوزيع تركيب شبكات  )

 ووفقا للشروط التالية: العطاء مقابل دفع ثمن النسخة المقرر 
 

يجب أن ال تقل درجة تصننن يل قاوقيناين قاوتقدوين ا اق قاء ين ان قا اة قاثياثة اال قالاتصنننيصنننيأ   ر ين أن  -أ
   رنوي ي يك.

 
( أر ءة أشنن ر ا ا قل ل ون قاتيريا قاوقرر الق   4سننيرية قاو ءنل اودت  أن يتقدم قاوقينل  شنن يدت تصنن يل  -ب

 قاء ين.
 

 :تشمل وثائق العطاء ما يلي -2
 

  قالا ن.دانت قاء ـين  وي اي ي 
 وياج قاءرنض نقا  يالأ تء يويأ قادانل  ياء ين ، قاشرن  قاءيوة نقاايصة   ،. 
   قا  ية.قاونقص يأ نقاشرن 
  قلارى، قاجدقنل نقلسءيرجدقنل قا وييأ 
 . قارسنوـــيأ 

 

 طـريقة تقديم العروض - 3
 

أن يقنم  زييرت ون ع قاءول نأن يتّءرل ا يه نأن يحصنننننل  قاء يني  غال ا ا ون يرقب اال قالشنننننترقك   ا     
ايته ن  قته قاايصنننننننة ا ا جويع قاوء نويأ قا زوة اه اتقديم قاءرض نأن يت ّ م وي يت ي ؤن   سنننننننه نا ا وسننننننن

نقاظرنل قاوحي ة  ياوشرنع نسـنننـنننيار قاءيدقأ قاوح ية نظرنل قاءول نقاءويل قاو  ن ة ن ل قلونر قلارى 
 أن ت ك قاتال ا ي تأثير ا ا نضع أسءير  .  ياء ينقاتال ا ي ا  ة 

 
 

 . لعطاءانموذج عرض  - 4
 

قاوراق اال  نناق قاء ننين نيقنم قاوقننينل  تء اننة قا وناج نجنندنل  قاء ننينقاءرض ا ا  وناج ارض  يقنندم -أ  
وع ضنننرنرت اتم جويع صننن حيأ نثياق  قا وييأ نقلسنننءير نين ّع نثياق قاء ين اال قلوي ن قاوحددت اااك

 .نقاتن يع ا ي ي  قاء ين  اتم قاوقينل قاوتقدم ا ء ين
 

 .يشتر  أن ي نن تء اة اي ة أسءير قانحدت اال جدقنل قا وييأ  يلر يم نقاحرنل  ا  نقضح  -ب  
 

إاق نل,  ـننـننـننـننـننإجرقن أي تءديقن ون   ل قاوقينل و يشرت قاء ينال يجنز إدايل أي تءديل ا ا  وناج ارض  -ج 
وقينل تقديم ارض  ديل أن , أوي إاق أرقد قا يءّرض ارضنننننننه ا راضأاّل  أي ون  ا  قاتء يويأ اأن ااك 

 ه  يسنننننت ياته أن يقدم ااك اال وا رت ايصنننننة و  صننننن ة تراق يإضنننننياة  ءض قاتح ظيأ أن قاو حظيأ ا
 ياءرض شنننننري ة أن يتقدم  ياءرض قلصننننن ال  وي  ن و  نب نا ج ة قاء ينقأ قاواتصنننننة أن ت ظر اال 

 ارضه قا ديل  اق أن تراضه .
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يجب على المقاول أن يقدم عرضه على النسخ المطلوبة في دعوة العطاء وان يشمل العرض على البيانات  - 5
 -التالية:والمعلومات 

 ي أ نقاق  ين أن شر ه ن تيب ت نيض ا وسؤنل قاو نض  ياتن يع ا  ي و يشرت  نضع و شيت قاوقينل اردق   -أ
قاوتآا ة أن تقدم قت ي ية قالات ل  ي  ي  حيث ي نن قاتآال   يك وشير ة  ش ل قات ل اي ه يجب ا ا قاشر ة 

 يات يال نقاتضيون   وجتوءين نو  ردين ( نقن ين ع أ رقل قالات ل ا ا قاءرض نقن يقدونق قا  ياة  أسويا م 
 وجتوءين .

 

  سب و ي ي   ي  ا رت قاوقينل ن  ينته وع  يين نصل ا وشيريع قاتال س ق أن أ جز ي نقاوشيريع قاو تزم   ي حياي -ب
 نق ءية.إ جيز ي  أر يم 

 
 . ادى قاوقينلتقديم  شل  يآلاييأ نقاوءدقأ نقليدي قاءيو ة قاونجندت  -ج
 

ا رت قاوقينل ن  ينته وع وع ا ر   قات  ياا ر أسوين قاوقيناين/ قاوتء دين قا رايين قااي ي ني قستادقو م اال  -د
 .نق ءية.إ جيز ي  أر يم   سب و ي ي   نقاوشيريع قاو تزم   ي حيايي   يين نصل ا وشيريع قاتال س ق أن أ جز ي 

 

ون سءر قاء ين ا ا أن ي نن قا  ك قاوشير إايه ون  %5يراق  ل ارض    ياة    يه أن شيك وصد   قيوة  - 
قاء ين  قق  قا  نك قاوءتودت اال قلردن نا ا أن ت نن ص حية قا  ياة اودت أر ءة ش نر ا ا قل ل ون تيريا 

نيراض أي ارض قير وراق    ياة أن شيك وصد  حسب قاشرن  أا   . تءيد قا  يالأ ا و ي صين قااين ام 
ون  رقر قالحياة نتءيد   ياة قاوحيل ا يه قاء ين  ءد تقديم   ياة حسن قات  يا  يحيا  م قاحظ ا ل ستنن ينوي  
 .   نقاونقاقة ا ا  تيب قالحياة

 

اه  قا يول نقارسوال اال قلردن إوي إاق  ين وقر قاوقينل ايرج قلردن اين ا يه أن يحدد ا نق ي  ا نقن قاوقينل  -ـن
اال قلردن ايءت ر ا نق ه قارسوال قااي تنجه إايه  ياة قاورقس أ نقالشءيرقأ ن ل إشءير أن رسياة  ءثأ وسج ة 

 .ن و  غ  وضون  يا ا  اق قاء نقن تءت ر  أ  ي  د س وأ إايه 
 

قاوقينل تقديو ي أن إراي  ي  ءرضه إاق نرد ا ي ا ر اال قاشرن   ون  ب تأي وء نويأ أن  يي يأ أارى -ز
قاايصة أن قاونقص يأ قاايصة أن  ا  قاتء وييأ نا ج ة قاحق اال أن ت ول أي ارض قير وستناال اشرن  

 . قاء ين نوت   يأ دانت
 

قاو  نب ق جيز ي  ياء ين  حيث تت ي ق ش يدت قاتص يل ش يدت تص يل سيرية قاو ءنل تتء ق  يلاويل  -ح
وع إا ن قادانت ا اق قاء ين  حيث ت نن سيرية قاو ءنل ناودت أر ءة أش ر ا ا قل ل ون قاتيريا قاوقرر 

 الق   قاء ين.
 

 قاا رقأ قاءو ية نقاوشيريع قاتال تم ت  يا ي اال وجيل قلاويل قاتال تتضو  ي   ند قاء ين. - 
 دت تسجيل قاشر ة قن قاوؤسسة صيدرت ان نزقرت قاص ياة ن قاتجيرت / ورق ب قاشر يأ .ي_ ش ي

 
تعتبر األسعار التي يدونها المقاول أمام البنود في جداول الكميات على إنها القيمة الكاملة والشاملة ألشغال ذلك  - 6

وأرباح المقاول  Preliminaries البند بصورة منجزة قابلة للتسليم وإنها تشمل كذلك األعمال التمهيدية
ً  التزامات أخرىوتعويضه عن أي   العطاء.لهذا  قد يتحملها المقاول وفقا

 

 توضيح االلتباس. - 7
 

إاق  ين   ياك أي قات يس أن ت ي ض اال نثياق قاء ين أن  ي أ   ياك حيجة ا ست سير اـننننن أي تنضيح  -أ 

انثياق قاء ين اء ا قاوقينل أن يتقدم    ب ا ال إاا ودير ايم قاشنننننننر ة ون قجل قاتنضنننننننيح نإزقاة 
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نزيع قالجي يأ ا ا نيتم تقييم  (7قالات يس اال وناد يسنن ق قاتيريا قاوحدد ا تح قاء ين  وي ال يقل ان  
سيرقأ ا ا جويع قاوقيناين قاوتقدوين ا ء ين نال يجنز أن يتاا وثل  اق قاتنضيح و ررق   ا  ب  قالست 

 توديد قاوناد قاوحدد اتس يم قاءرنض .
 

 ياوايا يأ قانقردت  ءرضه سنقن ا ونقص يأ أن ا شرن  قاءيوة وع  يجب ا ا قاوقينل أن يءـنننند جدنال   -ب 
قاوايال ن نع قاوايا ة  صننننننننرت نقضنننننننحة ن غض قا ظر ان إ جيز وا  يأ أن  ا ر ر م قا  د

رسنننننننويأ أن شننننننرنحيأ نقردت وع قاءرض اين جويع وي نرد اال قاءرض يءت ر و ي ق ا شننننننرن  
 نقاونقص يأ وي ادق وي ا ر صرقحة اال جدنل قاوايا يأ .

 

قاونقصنننن يأ قا  ية أن قارسنننننويأ  إاق  ين   ياك شننننك ادى قاوقينل اال وء ا أي جزن ون قاتء يويأ أن -ج 
 ا يه أن ي ين حين تقديم ارضه قلسس قاتال قاتود ي اال ارضه نااك   تيب وراق وع قاء ين .

 

 إيداع العروض - 8
 

 م  ( ون  ا  قاتء يويأ اال ظرل واتنم ون قاايرج ا ين ر 5حسننننننن وي  ن اال قا  د   يقدم قاءرض وت يو    

ين وحياظة شنننر ة   ر قالرضنننية ا نقاو ا ض قاوتنسننن  قاج د تنزيع شننن  يأ ر يب تقاايص (   99/2022

دقارت قا نقزم  –ادى أوين سنننننننر اج ة قاء ينقأ قاور زية ع اال صننننننن دن  قاء ينقأ قر د نقسنننننننم قاوقينل نين
 /16  ظهر يوم األربعاء الموافق ا وي  أن أار وناد اتسننن يم قاءرنض قاسنننياة قاثي ية ون  ءد نقاوسنننتندايأ، 

11/ 2022. 
 

 العروض.إلزامية  - 9
قدم   ءيرض  يءت ر قاءرض قاو ودت  و زوي  ون قا تدقن  120 ا تيريا  ( ينوي ق  ءيرض  ق  قون  قاء ين نيجنز ا 

 ونجب  تيب رسنننننننوال ون ع و ه يندع اال قاصننننننن دن    ل قاوناد قاوحدد الق   قاء ين  قاوقدمقاغين قاءرض 
 شري ة ادم   نل قي ارنض قارى و ه ا  س قاء ين .

 

 أسلوب تدقيق العروض. -10
 يالحرل يءت ر قاسءر  إاق ن ع قات ل  ين قاسءر قالارقدي قاوا نر  يالر يم نقاسءر قالارقدي قاوا نر  تي ة   -أ

 اااك  قالارقدي قاوا نر  تي ة  ن قاو زم نيصحح قاسءر قالارقدي قاوا نر  يالر يم ت ءي  
 

نقالسءير قالجوياية الي   د ون قا  ند قانقردت اال جدنل قالسءير تءتود قاق ن ع قات ل  ين قالسءير قالارقدية  -ب
 قالسءير قالارقدية نتصحح قالسءير قالجوياية ت ءي اااك .

 

 ضقاءرإوي راض قاء ينقأ ج ة إاق نجد أن قاوقينل ام يقم  تسءير   د أن ق ثر ون قا  ند اي ه يحق ا    -ج 
 نا ا قاوقينل  ت  يا ي ايوي إاق ي وحو ة ا ا   ند قاء ين قلارىأن قات ير ت ك قا  ند قير وسءرت ن أ  
 .أحيل ا يه قاء ين نااك  دنن وقي ل 

 

 حق ي وي نرد اال  ا  قاتء يويأ  وي تحت ظ قن جزن و تحت ظ قاشر ة  حق ي اال إ ويل أي ارض قير وتقيد   ل - د
نإحياة قاء ين دنن قاتقيد  أ ل  ترق  و يس ي   اال راض أي ارض دنن  يين قلس يب نيحق ا ي قاتيير قاءرض قااي

 إحياة  يول   ند قاء ين  وي ق ه ال يحق لي و ي ص ام ي ز  ياء ين  ةقير و زو قاشر ةقاءرنض  يوة  وي أن 
  تيجة ادم قالحياة ا يه . و يا ة قاشر ة  أي تءنيض
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 العروض.إحالة  - 11
 

تجزاة ، يحق ا شننر ة وتء د نقحد أن ق ثر نحسننب وصنن حة قاشننر ة/يحق ا شننر ة إحياة قاء ين ا ا وقينل  -أ
 وي يحق ا شننننر ة قحياة  ءض قا  ند  وتء د نقحد أن أ ثر حسننننب وي ترتايه قاشننننر ة ،ا ا حياة نقالقاء ين 

نيحق ا شننر ة  ءد قحياة قاء ين ا ا وقينل  قانقردت  جدقنل قالسننءير نقاغين  ءضنن ي نحسننب وي ترق  و يسنن ي،
، نال يحق ا وقيناين قاوحيل ا ي م قاء ين  ثر قدايل أي وقينل جديد ا ءول ن   س قسنننننءير قالحياةنقحد قن ق 

,  وي يحق ا شنننننر ة قاقييم  ت  يا  ل قن  ءض   ند قاء ين  يا ريقة قاتال ترق ي و يسننننن ة قالاترقض ا ا ااك 
   ب قي تءنيض ون قاشننننننر ةدنن قاا ونقاقة قاوقينل قاوحيل ا يه قاء ين نال يحق ا وقينل قالاترقض قن 

 .  تيجة ااك 
 

تتم قحياة قاء ين ا ا قسيس قالسءير قالارقدية ا ل   د ون قا  ند قانقردت  جدنل قالسءير حيث ي نن سقل  –ب 
 قاء ين قالجوياال  ن قاسءر قالجوياال ا ء ين نقااي يتم تحديد  ون   ل قاشر ة . 

 

 دية ون تيريا  تيب قالحياة ا ء ين قن ق ت ين  يول  يوة قاسننننننءر قاودت قاوحددت ات  يا قاء ين  ال سنننننن ة وي –ج  
 .قالجوياال ا ء ين قي وي قنال  

 

ي تزم قاوقينل قااي يحيل ا يه قاء ين  داع وي يترتب ا يه ون رسننننننننم  نق ع قانقردقأ نقية رسننننننننم قارى  -د
 .ا يشويةقاوءونل   ي اال قاوو  ة قالرد ية قن قال ظوة ن قاتء يويأ حسب قاقنق ين 

 

يحق للشركة تمديد مدة العطاء إذا لزم األمر وإلزام المتعهد بذلك وبنفس األسعار المعمول بها لهذا العطاء  -12
في حالة عدم التزام المتعهد % 10ويحق للشرررركة مصرررادرة نسررربه المحتجزات من الدفعات المسرررتحقة البالغة 

 ويتم التمديد وفق مايلي:بهذا البند 
 قازو ية إاق ق ت أ   ل قاسقل قاوياال ا ء ين  حيث ال تتجينز ودت قاتوديد ث ثة أش ر.زييدت قاودت  -أ

 

% إاق ق ت ا سقل قاء ين نام ت ت ال قاودت قازو ية 25ا ء ين   س ة ال تزيد ان  قاوياال قاسقل يوة أن زييدت  -ب
 ا ء ين ني ت ال قاء ين  ي ت ين  يوة  ا  قازييدت.

 

 قاسقل  يوة% نزييدت قاودت ث ثة أش ر ني ت ال قاء ين  ي ت ين 25  س ة  ا ء ين قاوياال قاسقل  يوةأن زييدت  -ج 
 .أن قاودت قازو ية  ءد قازييدت أي وي أنال   قاوياال

 
13-  ً وبدون إبداء األسباب وال يحق للمناقص  يحق للشركة إلغاء العطاء أو إعادة طرحة حسب ماتراه ضروريا

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

من قيمة االحالة خالل % 10يلتزم المقاول المحال عليه العطاء بتقديم كفالة بنكية لحسن التنفيذ بنسبة  -14
 الشروط التالية:يوما من تاريخ االحالة وفق ثالثون 

 

 قن ت نن صيدرت ان   ك وح ال  -أ
  يي شر  ون قاوو ن قن ينثر ا ا   ب توديد ي قن وصيدرت ي  ةقير وشرن  -ب
 قن ت قا سيرية قاو ءنل  ي ة قاودت قازو ية ا حياة . -ج

 أحقية قاشر ة  اال حيل ادم قاتزقم قاوقينل  تقديم   ياة حسن قات  يا ضون قاودت قانقردت قا   اإ ه  ااك يقرن -د

ة    ياة حسن قات  يا ,  حجز  يوة قاونقد قاونردت ا شر ة ن ادم صرل وستحقيأ قاوقينل احين تزنيد قاشر 

يحق ا شر ة ادم قالارقج ان   ياة دانل قاء ين قال  ءد  ييم قاوقينل  تقديم   ياة حسن قات  يا ضون  وي ق ه 

 قاشرن  ن قاودت قانقردت اال قا  د قا   . 

 ون قا  ياة. ا وي  ي ه يجنز   نل قاتيوين قا قدي قن قاشك قاوصد   ياقيوة قاو  ن ة  دال  _   
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 ثالثونمن قيمة االحالة االضافية خالل  %10يلتزم المقاول بتقديم كفالة بنكية اضافية لحسن التنفيذ بنسبة  -15

 ً من تاريخ االحالة االضافية سارية لمدة ثالثة شهور فيما اذا تم رفع قيمة االحالة االصلية وزيادة مدتها  يوما

( 14( من تعليمات الدخول بالعطاء وينطبق على هذه الكفالة شروط الكفالة بند رقم )12-حسب البند رقم )ج

 اعاله.

تقديم محاضرة وضع خطة و او مدير المشروع   قبل البدء باي اعمال ميدانية على الشبكة على المقاول( 16

 يعرض بها ما يلي:مة العامة في الشركة الو بحضور مندوبي السلإلدارات المعنية بالشركة 

 العمل اثناء لديه العاملين تواجه التى للمخاطر تحليل فيها مبين للمقاول السالمة إجراءات و خطة .1
 السالمة تعليمات حسب تكون ان يجب و الحوادث وقوع تمنع التي الوقائية اإلجراءات و العطاء في الوارد

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

 لدى الشركة . مراكز معتمده 
 

( : جميع الشروط الواردة في نسخة العطاء وهي الشروط العامة والشروط الخاصة والمواصفات الفنية ال 17
 تخضع لعقد فيدك.
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 ً  الشروط العامة  :ثانيا
 

 التعاريف والتفسيرات .
 

 ( 1المادة رقم  ) 
قاتءيريل / ي نن ا   ويأ قاتياية حيثوي نردأ اال  اق قاء ين قاوءي ال قاواصنننننننصنننننننة ا ي أد ي  ويام تدل 

 -ا ا قير ااك : قاقر ية 

 .الشركة           
ن ال قا ريق قاوشير إايه اال قاء ين    ريق أنل  قاوحدندت  شر ة   ر ين وحياظة قر د قاوسي وة قاءيوة 

( نقااي يتءي د وع قاوقينل/قاوتء د ات  يا قلشغيل قاتال يشو  ي قاء ين أن أي ج ة ي نض ي صيحب قاءول 
 اوويرسة ص حييأ نوسؤناييأ قا ريق قلنل 

او ر ، اج نن اظيأ قر د،جرش، قيو  قة أاويل قاح رييأ : جويع و ي ق قوتييز قاشننر ة نتشننول وح -

 . نجزن ون وحياظة قا  قين
 

 المقــــــاول / المتعهــد  .
 

قاشاص أن قاشر ة أن قاتآال قااي   ل صيحب قاءول ارضه أن قاتءي د وءه نقاوشير إايه اال قاء ين 
، قن ا   م قاقي ن ال  ننرثته قاشرايين  قاوتء د قاشاصيين   ريق ثي ال ( نيشول  ااك ووث ال قاوقينل/ 

 ون ي تد  م لدقن  ءض قاتزقويته  ونجب قاء ين  ونقاقة صيحب قاءول .أن 

 
 لجهـــــاز المشـــرف .ا

ون ن أ آلار اوويرسنننننة جويع   ن قاو  دس أن أي ج يز أن دقارت ا ية ي نضننننن ي صنننننيحب قاءول ا يي  
  ص حييأ قاو  دس أن أي جزن و  ي  ونجب شرن   اق قاء ين ا ا أن ي  غ قاوقينل/قاوتء د ا يي  

 المشرفممثل المهندس 
أن   قاو  دس ( ون ن أ  أي و  دس وقيم أن وسياد ا و  دس أن أي ورق ب يءي ه   صيحب قاءوـنننـنننـنننل (

 .آلار ا قييم  يانقج يأ قاو صنص ا ي ي اال  اق قاء ين 
 

 .األعمال أو األشغال
 قاوؤ تة.نتشول قلشغيل قادقاوة نقلشغيل   ينا ء جويع قلشغيل قاتال يتم قالت ي  ا ا قاقييم   ي نت  يا ي ناقي  

 

 . األشغال الدائمة 
 

  ا ء ين. ت  يا ي نصيي ت ي ناقي  جويع قلشغيل قادقاوة قاو  نب 

 األشغال المؤقتة . 
 

 جويع قلشغيل اقأ قاص ة قاوؤ ته قاتال يت    ي ت  يا قلشغيل أن صيي ت ي .
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 معدات اإلنشاء أو المعدات . 
 

جويع قاوءدقأ نقلدنقأ نقاتج يزقأ نقلشنننيين قاتال يسنننتءو  ي قاوقينل/ قاوتء د اال ت  يا نصنننيي ة قلشنننغيل 
 ون قلشغيل قادقاوة . قاو  ن ة  ونجب قاء ين نال تشول قاونقد أن قلشيين قلارى نقاتال تش ل جزن  

 
 . المواصفــات 

 

اي ي يقر ي قاو  دس قاي ي اال  اق قاء ين نأي تءدي أ ا ي ي أن إضياة ققاوشير ن قاقييسية قاونقص يأ قا  ية 
قاءول نونقاقته قاا ية نتءتود قاونقص يأ قا  ية قاصيدرت أن ينقاق ا ي ي ، ا ا أن يتم ااك  وءراة صيحب 

ان نزقرت قلشغيل قاءيوة نان قاوجياس قا  دية نقاقرنية اال و  قة قالوتييز نقاسيرية قاو ءنل  يالضياة إاا 
 قاونقص يأ قا  ية قاوشير أاي ي اال  اق قاء ين .

 
 

 .العطاء 
 

جدنل  نقاشرن  قاءيوة نقاايصة،ن قاقييسية  قا  ية قاونقص يأ قاء ين،دانت  قاء ين،قانثيقة قاوتضو ة     ن
قالحياة ن تيب قاونقاقة ا ا  تيب ن نجد ( ن رقر إجدنل أسءير قانحدت ا ونقد نقاءوياة   قاوسءرت,قا وييأ 
 قالحياة.

 
 .الزمن أو الوقت 
 

              ( نايس تقنيوي  قاودت قاوحددت اال قاء ين ، نتقيس  ياتن يأ قاشنننوسنننال نتحسنننب قاودت  ءدد قلييم 
  أييم اول ( إال إاق  ص ا ا قير ااك صرقحه اال قاء ين .

  الموافقة. 
 

 قاونقاقة قاا ية أن قاونقاقة قاش نية قاتال تت ن ي ونقاقة ا يه أن تأ يد ا ال ا ي .

 ( 2المادة رقم ) 
 
 . المشرف واجبات وصالحيات المهندس - 1
 

يتقيد  يانقج يأ نقاصنن حييأ قاوحددت اه اال  ا  قاشننرن  ا د إصنندقر  أنقاوشننرل ا ا قاو  دس ي  غال  

 -أي  رقر أن ش يدت أن تء يويأ  : 
 

 . قاو  ن ة  ياء ين ت  يق قاونقص يأقالاويل  قاتال يقنم   ي قاوقينل قن قاوتء د اضوين قالشرقل ا ا -ق

 إصدقر أنقور قاو يشرت نتس يم ون ع قاءول ا وقينل /قاوتء د.  -ب

 تد يق قا وييأ اال ايتنرت قاوقينل/ قاوتء د .  -ج

 إصدقر قلنقور قاتغييريــــــه .  -د

 تن يل قاءوــــــــــــل .  - 

 إ رقر توديد ودت قاءول نقرقويأ قاتأاير .  -ن
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 .يتم ت  يا ي ون ا ل   ند قاء ين قي قاويل قارى -ي

 واجبات وصالحيات ممثل المهندس . - 2
قالاويل قاتال يقنم   ي قاوقينل اضننننوين  يلشننننرقل ا ا أويم قاو  دس ،  قاو  دس وسننننؤنال  ي نن ووثل  .أ

وص ءيت ي نإجرقن قاتجيرب نيشول ااك وتي ءة قالاويل ن   ت  يق ي حسب قاونقص يأ قاو  ن ة  ياء ين
ون نقالات يرقأ قا زوة ا ا قاونقد نايس اووثل قاو  دس صننننننن حية إا ين قاوقينل/قاوتء د ون أي 

قن وويرسة ص حييأ قاو  دس قاوشرل دنن ت نيض نقج يته أن قاتزقويته قاو صنص ا ي ي اال قاء ين 
 .س قاوشرلون قاو  د

إاا ووثل قاو  دس يتضننننننون أن شنننننن ني يجنز ا و  دس ون ن أ آلار أن يصنننننندر أور ت نيض ا ال  .ب
وثل  ا  قاحيالأ تزنيد نا ا قاو  دس اال  شنن ل وحدد ت نيضننه قاقييم  أي ون قاصنن حييأ قاو ن ة  ه 

 ووثل قاو  دس .اقاوقينل/قاوتء د   ساه ون  ل أور ت نيض يصدر  
ا صنننننن حييأ  قاو  دس إاا قاوقينل /قاوتء د ناقي   ووثل أن جويع قاتء يويأ نقاونقاقيأ قاتال يصنننننندر ي  .أ

 قاوو نحة اه ون قاو  دس ا وقينل/ا وتء د نتءت ر  أ  ي صيدر  ان قاو  دس شري ة ورقايت ويي ال:

ونقد وايا ه  قيأن وص ءيـننننـننننه ، ر ووثل قاو  دس قاوشرل اال قتايا قالجرقن قا زم اراض أي اوليقصتأن  - 1

ال أي ن أ ون قلن يأ التايا أي اشنننرل قاونقصننن يأ ، ال تؤثر ا ا صننن حييأ قاو  دس قاو نقاء ين أاشنننرن  

ااق ي قا قاحق ا و  دس قاوشرل إجرقن  راض قاونقد أن وص ءيت ي أن إصدقر قلور   دو ي أن إزقات ي أن ت سير ي 

 .قتايا قي ون  ا  قالجرقنقأ 

قن ي نن يحق ا وقينل/قاوتء د اال حيل قاترقضننننه ا ا  رقر قتاا  ووثل قاو  دس قن يرجع قاا قاو  دس شننننري ة  -2
قييم ون تيريا قاقرقرني نن  رقر  3قاقرقر ايرج نثياق نشننننننرن  قاء ين ني تزم قاوقينل  تقديم قاترقضننننننه ا ل 

، دنن قاترقض أن و يا ة  ياتءنيض ان أي ضرر  تيجة قاو  دس اال وثل  ا  قاحيالأ   يايي نحسب   ند قاء ين
 ااك.

 (.3المادة رقـــــم )
 

 التنـــــازل
 

, أن ان أي ا غيرا وقينل/قاوتء د أن يت يزل  أي صننننننر  ون قاصننننننر ان قاء ين أن أي جزن و ه  ال يحق (1
ايادت أن وص حه اه ايه أن  يتجة ا ه أن ايوي يتء ق  تحنيل قاو ياغ قاوستحقة اه  ونجب قاء ين اوص حة أي 

 صيحب  قاءول   ك يتءيول وءه أن أن ير ن أي شالن يتء ق  ياء ين إال  ونقاقة ا يه وس قة ون 
 

ون أ رقل قالات ل تغيير وي ية قت ي ية قالات ل  إاق أحيل قاء ين ا ا وقيناين وؤت  ين , اأ ه ال يجنز لي   (2
 اااك يءت ر القيي   قاا يـنننننننننة نقن أي إجرقن يتم ا اي   قاشنننر ة ( أن شنننرن ه  دنن ونقاقة صنننيحب قاءول 

نتءت ر شرن  قالات ل  ياات  حـنننننـنننننق أ رقل  ن ل يؤثر ا ا حقن  ي ن قير و زوة ايه ,   يا س ة ا شر ة
،  حيث ال يؤثر ااك ا ا وسننننننؤناييأ  ي أ حصننننننصنننننن م اال قالات ل ون قيي  قالات ل  يات يول نقاتضنننننني

أ قاوقينل / قاوتء د تجي  قاشننر ة , ن  اقأ قان أ يحق ا شننر ة قاو يا ة  ياتءنيض ان قي ضننرر نقاتزقوي
 ا ي  تيجة ااك . و يشر قن قير و يشر 
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 (. 4المادة رقــــــــم ) 
 

 العقــود الفرعية .
 

  يول قلشنننغيل اال قاء ين إاا أي وقينل/وتء د اراال ن يسنننتث ين وي نرد  صننني   ت زيم ال يجنز ا وقينل  - 1

اال شرن  قاء ين   ل قاا قاونقاقة قاا ية ون صيحب قاءول , نيحق اصيحب قاءول حجب قاونقاقة 
 دنن إ دقن قلس يب .

 

ال يء ال  أي جزن ون قلشننننننغيل إاا وقينل اراال ت زيم  أن ونقاقة صننننننيحب قاءول ا ا   ب قاوقينل - 2

 ل ي قا قاوقينل   ايته أن أي قاتزقم يترتب ا يه  ونجب قاء ين ,نقاوقينل /قاوتء د ون وسنننننننـنننننننننننننؤ
أن  الوسننؤناية  يو ة ان جويع قلشننغيل نان أي أا ين  أن إ ويل يتسنن ب  ه أي وقينل اراوسننؤنال  

وسننتادويه أن اوياه  وي ان  ي أ ت ك قلاويل أن قلا ين  د تسنن ب   ي قاوقينل   سننه أن أحد ن  اه 
 ., قي قن قاوقينل  ن قاوسؤنل قويم قاشر ة وسؤناسة  يو ة  جويع قاحيالأ أن وستادويه أن اوياه 

 

 (. 5المادة رقــــــم ) 
 

 . ليــه العامة للمقـاول / المتعهدوالمسؤ
 

نقن  ال قاء يية نقالتقين  وعي تزم قاوقينل /قاوتء د  وقتضننا قاء ين أن يقنم  ت  يا قلشننغيل أن إ جيز ي نصننيي ت ي  - 1
ينار قليدي قاءيو ة نأج زت قاو يظرت قاايصة  ـننننـننننـننننـننننه نقاونقد نقاوءدقأ نجويع قلشيين قلارى اقأ قاص ة 

اوت   يأ قاء ين نوسننننننت زويأ ت  يا   ياوي أن  ا    ت ي ناقي  قاوؤ تة أن قادقاوة قا زوة ات  يا قلشننننننغيل نصننننننيي
  .قلونر تم تحديد ي اال قاء ين أن أو ن قالستدالل ا ي ي ون وضون ه

 

 ل ينم سياة  دن قادنقم قارسوال أن ت  يل و دنب اه  ياحضنر  يجب ا ــــا قاوقينل /قاوتء د قاحضنر شاصيي   - 2
قات  ياية اال ودي ة قر د أن أي ور ز ت  ياي آار يتم قاتويد  ون   ل قاشنننر ة اال اال وقر تنقجد أج زت قاشنننر ة 

جرش , اج نن , دير أ ا سننننننءيد ن قاروثي نااك لقرقض ت سننننننيق قاءول    وي يجب  قاو ر , اتر  الحقه وثل
حضنننننننر اق تا ل ان قاقا ا قاوقينل / قاوتء د قاحضنننننننر اال أي ن أ آار ي   ه قاو  دس قن ون ين  ه ( , ن

 .يحق ا و  دس قتايا أي إجرقن يرق  و يس ي  
 

يجب ا ا قاوقينل / قاوتء د أن يتنار اديه ج يز اول يسننننت يع إ جيز قاءول قاو  نب و ه اال قاودت قاوحددت ا ل  - 3
اق تا ل ان قاحضنننر قن اديهنيجب ا يه تقديم  شننل  يآلاييأ نقاوءدقأ نقليدي قاءيو ة قاونجندت  ,قور اول
 .ا و  دس قتايا أي إجرقن يرق  و يس ييحق 

يتحول قاوقينل قاوتء د قاوسننننؤناية قا يو ة ان إ جيز قاءول قاو  نب و ه  ونجب  اق قاء ين نتسنننن يوه اال قاودت  - 4
نإاق تأار نسنن ب تأاير  تء يل ناقي النقور قاءول قاصننيدرت اه ون   ل و  دسننال قالشننرقل  ياشننر ه قاوقررت 

, ن يحق    د قاغرقويأ ا شنننر ة تقنم قاشنننر ة  اصنننم قرقوه اااك حسننن وي جين اال قاء ين قانرش قا  ية قاتي ءة
 .ق اقر ا شر ة اصم جويع  ا  قالضرقر ون وستحقيأ قاوقينل دنن قاحيجة قاا تنجيه 

 

و يشننرت أن ان أية أضننرقر  ي ن ية   ويدية ن وء نية ( وسننؤناية  يو ة  نوسننؤنال   ي نن قاوقينل / قاوتء د و تزوي   - 5
  تيجه األاويل قاوشنننوناة   اق قاء ين  أن أي  رل أن ج ة و وي  ي أ قير و يشنننرت  د ت حق  أي اريق ثياث

نا ا قاوقينل أن يء م قاشر ة ان أية أضرقر ت حق  يا ريق قاثياث ون جرقن قاح رييأ أن  س ب  ا  قلاويل 
 .وة  ياتءنيض ان قية قضرقر ت حق  ياغير ت قاو زن يقر قاوقينل ق ه  ن قاج ة قانحيد,  وي  ا يي  

  

قالستجي ة قا نرية ا  ب صيحب قاءول أن قاو  دس  إ دقل أن إ صين قاءويل أن قاوستادوين قااين يرى قاو  دس  - 6
   م , ن  ا ل ااك يتحول قاءنيض ان قية قضرقر  يتجة ان  اق قاتقصير .س نادم   ينت م أن سنن 

 

 قاو  دس.قالستجي ة األنقور قاتغيرية أن تن يل قلاويل قاصيدرت ان  - 7
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وسنننيح و دنب وسنننيحال   ي تزم قاوقينل  تزنيد جويع قاج يأ قاتال تقنم  ياويل قاوسنننيحة اتء يم وسنننيرقأ قا نق ل  -8
قا ياية ا ا  قاا رت اديه   قاوسنننننيح قاوراص السنننننت م قاونق ع قاوسنننننيحية ا ا  قالاويل نيشنننننتر  قن ي ننوراص( 
 . قن يتقدم قاو دنب  يانثياق نقاش يدقأ قاتال تؤ د أ  يتهنا ا  قالاويل

 
 :  منوط بالواجبات االتية المساح المرخص ويكون 

 ون و دنب شر ة   ر ين قر د رضيةقالي تزم قاو دنب  يست م وسيرقأ قال شينقأ  (أ
قاورقد ق شنين قاشن  يأ قا  ر ياية قالرضنية اي ي  ي تزم قاو دنب  تحديد قاشننقرع تحديد صن ر قاشنيرع( ا وسنيرقأ (ب

 نحسب قاوا  يأ قاتال يتم تزنيد    ي ون   ل قا يدر قاوسيحال قاتي ع ا شر ة
 قن نر ال( CDج(ي تزم قاو دنب  تزنيد قاشر ة قن قاج يأ قاوء ية  يحدقثييأ وسيرقأ قال شينقأ قالرضية  

ت   ل أاويل قايدت قالنضيع نتس يو ي ا يدرقاشر ة قاوسيحال ا تي د د(ي تزم قاو دنب  رصد قاوسيرقأ قالرضية قاو شأ

 ون و ي قة قاوسير قاوس م اه ان قاوسير قاو شأ

 (ي تزم قاو دنب  تسنننن يم قاشننننر ة تقرير وسننننيح وراص   سنننناة نر ية(ي ين قاوسننننيرقأ قالرضننننية قاو شننننأت ونثقي 

  يالحدقثييأ

( قايدت اخرى او اي جهة رسررررررمية ي تزم قاوقينل اال حيل   ب قاج يأ قارسننننننوية   قا  دية ، قالشننننننغيل قاءيوة  ن _
قالنضنننننيع ون     م  أن يقنم قاوقينل  داع قا يتنرت قاوترت ة ان او ية قايدت قالنضنننننيع ، نا يه قاا  اق قالور  ءين 

وه تقنم قاشنننننر ة  داع وي يترتب ا ا قاوقينل نحسنننننوه ون قالات ير ا د تء اته جدقنل قالسنننننءير ناال حياة ادم قاتزق
 يي ش ل  أن قارجنع ا ا قاشر ة   ا  قاو ياغ أن قاو يا ة   ي حسيب قاوقينل ادى قاشر ة دنن قاحق اه  يالاترقض

, حيث يءت ر قال  ع ن قاق نل ا ا  ا  قاشننننرن   ن ت نيض ون   ل قاوقينل قاا قاشننننر ة  حسننننم  ا  ون قالشنننن يل
 .ياغ قاو 

ي تزم قاوقينل   ت  ية   ب صننننننيحب قاءول نااك اال حيل   ب و ه قية وء نويأ تتء ق  يا نقدر قا شننننننرية  ز _ 
 قييم ون تيريا قا  ب ن ا ل 3نقالاييأ قاءيو ه اديه قن قي وء نوة ا ي ص ة  ياء ين نااك ا ل 

 17ص حة  7اال قا  د  حس وي جين اال قاء ين سيتم اصم قاغرقوة ان  ل ينم تيايرااك اي ه 

 
 ( 6المادة رقم ) 

 

 وثائق العطاء لبعضها البعض .
 

وجوناة نثياق قاء ين نحد  وت يو ة نو سننر  ا ءضنن ي قا ءض نا دوي يحدث أي قونض أن قات يس أن  قص  إن
اي ي ت نن و وة  تنضننننيحه نتحديد  ون قاتصننننيص قاو  دس قااي يصنننندر تء يويته قاا ية إاا قاوقينل/قاوتء د 

قاء ين نيتم قت يع قاقنق ين قا ياات اال  نقسنننننننت يدق قاا   ندا ي  ي ااك قا ريقة قاتال يريد ت  يا قلاويل ناق وحددق  
  قاوو  ة قالرد ية قا يشوية اوثل  ا  قاحيالأ

                                    
 (.7المادة رقم )

 

 شموليــة العــــرض.
 

ي ترض  ياوقينل/قاوتء د أن ي نن  د تأ د    سنننه   ل تقديم ارضنننه ون صنننحة قاءرض نشنننونايته ا ل وي يتء ق 
 يلشننغيل قاتال يشننو  ي قاء ين نقلسننءير نقلجنر قاودرجة اال  ل جدنل  وييأ قا  ند قاوسننءرت نجدنل أسننءير 

أ قاوقينل/قاوتء د  ا ناين  ياتزقويته قانحدت نقاءوياة أن نجد نقن  ا  قلسنننننننءير نقلجنر تغ ال جويع قحتييجي
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قاتءي دية ، نال يق ل قداين قاوقينل / قاوتء د  ين أي نق ءة أن ونضنع أن أور و وي  ين  ناه  ـننننند  ين ونضنع 
 ا ين  يا س ة اه .

 (8المادة رقم )
 

 . موافقة المهندس على األشغال
 

 ص يأ قا  ية قاو  ن ة اشرن  قاء ينقا ون نصيي ت ي ناقي  ا ا قاوقينل/قاوتء د أن يقنم  ت  يا قلشغيل نإ جيز ي 
ن ش ل يحنز ا ا ونقاقـننة قاو  دس ن  ناه ، نا يه أن يتقيد  د ه  تء يويأ نتنجي يأ قاو  دس قاش نية نقاا ية 
س حنل أي أور يتء ق  يلشغيل سنقن نرد ا ر  اال قاء ين أن ام يرد نا ا قاوقينل أن يأاا قاتء يويأ ون قاو  د

  .أن ووثل قاو  دس

 
 (9المادة رقم )

 

 تبليـغ اإلشعارات للمقـاول .
 

لح يم قاء ين  ت  غ قالشننءيرقأ نقلنقور قاا ية نقالرشننيدقأ قاتال تصنندر ي قاشننر ة إاا قاوقينل/قاوتء د  ناقي   
إوي  يا ريد قاوسنننننننجل أن  إيدقا ي ادى قاو تب قارايسنننننننال ا وقينل /قاوتء د أن  تسننننننن يو ي إاا ن ي ه اال قاون ع أن 

، ن وجرد قاتس يم يءت ر  نقس ة قا ي س قاوءتود ون قاوقينل إرسيا ي إاا أي ا نقن آار يءي ه قاوقينل ا ا  قاغيية 
دقأ ن ال يحق ا وقينل / شننيرنقال قاا ية  ياوء ا قاقي ن ال   ا  قالشننءيرقأ نقلنقورااك ت  يغي  ا وقينل / قاوتء د 
 قاوتء د قالداين  غير ااك . 

 
 (.10المادة رقم )

 

 . المعنية الشركة ودوائر الحكوميةالتنسيق المسبق مع المؤسسات والدوائر  -أ 
 

ندنقار قاشننر ة قاوء ية  نقادنقار قاح نوية نقاايصننةيجب ا ا قاوقينل/قاوتء د قات سننيق قاوسنن ق وع قاوؤسننسننيأ 
تصنيريح ا سنويح اه  ياح ر نتقديم قا  يالأ قا زوة ا حصننل ا ا  (GIS- قاصنيي ة ن ظم قاوء نويأ قاجغرقاية 

  ل قا دن  أية ح رية نقاا تنق يع و دن ال  ا  قاوؤسننسننيأ نقادنقار ا ا قا وناج قاايص  ج ة ت  ب ااك أيون 
  سنننننقن قنقور  اتر ي يأايوي يتء ق  أنقور اول ق قن قي  وناج صننننيدر ان ت ك قاج يأ  قاصننننيدر ان قاشننننر ة

 سننناه ون  ا  قا وياج أضنننرقر  د تحدث جرقن  ا  قاح رييأ نيقدم  قيه ات يدي قاءول قالاتييدية قن قاوسنننتءج ة (
ا ا أن ال تتجينز قاودت قاوقررت الحضير تصريح  ا ي ي قاج يأ قاتال يتم قات سيق وء ي ا و  دس قاوشرل ون ءي  

قا تيب قاصننيدر ان قاشننر ة ا ج يأ قارسننوية او ح تصننريح  اسررتالمقاءول ا وقينل  حد أ صننا أسنن نع ون تيريا 
قاءول ناال حيل ادم  ييم قاوقينل / قاوتء د  ورقجءة قاج يأ قارسنننوية اقأ قاء  ة الحضنننير قاتصنننيريح قا زوة 

دي ير ان  ل ينم تأاير وع تحوي ه  يول ت يايل  75ا  دن  ياح ر ا ل قاودت قاوحددت قا   يغرم قاوقينل و  غ 
ناال حياة راض قاج يأ قاوء ية و ح  اه قاادوهدى ؤسنننننتضنننننرقر قاتال  د ت حق  ياشنننننر ة قن قي  رل ثياث قال

, ن  جويع قالحنقل  ون قاج ة قارقاضنننننة او ح تصنننننريح قاءول قاتصنننننيريح قا زوة ا ا قاوقينل قث يأ ااك ا يي  
ة قن  ياغير  تيجة ادم ت  يا وي قاوا نرت قا   يتحول قاوقينل قاوسننننؤناية قاقي ن ية ان قي ضننننرر ي حق  ياشننننر 

 نرد قا   . 

 . االمتثال للقوانين واألنظمةب _ 
 

س  يأ قاوح ية  نقاح نوية قاوتوث ة اال  ي  غال ا ا قاوقينل أن ياضع ا ياة قاقنق ين نقل ظوة قاتال تصدر ان قا
 ل وي يتء ق  قييوه  ياتزقويته اال  اق قاء ين ن ييوه  ت  يا قلاويل نقاصنننننيي ة أن قير ي ون قلاويل اقأ قاء  ة 
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يضنن ي ان أي ضننرر أن قرقوه ت حق   ي  تيجة اءدم ورقايته ني  غال ا ا قاوقينل/قاوتء د  حويية قاشننر ة أن تءن
  ويدي أن  س   ي ني نن قاوقينل / قاوتء د و تزوي   أي تءنيض األ ظوة نقاقنق ين اقأ قاء  ة  ت  يا  ا  قلاويل 

ت ين قن  سننن   ي حتا ان تم قال ان أي ضنننرر ي ياب  ه قاغير قاشنننر ة  تيجة أاويل قاوقينل / قاوتء د ن وء ني ( 
 ناال حياة راض قاج يأ قاوء ية و ح قاتصيريح قا زوة ا ا قاوقينل قث يأ ااك ا يي  ، ون قالشغيل   قالاويل ( 

 .ون قاج ة قارقاضة او ح تصريح قاءول
 

 ( 11المادة رقــم )
 

 حقــوق الشركة
 

قا قدية نقاتأوي يأ أن حقن  قاشنننننننر ة وضنننننننون ه  أية وسنننننننتحقيأ وياية ا وقينل/ا وتء د ادي ي نيشنننننننول قلونقل 
يضنننا حقن  ي ون قاوقينل نقا  يالأ سننننقن ا وشنننرنع   سنننه أن لي وشنننرنع ون وشنننيريع قاشنننر ة نا ي أن تتق

 ا ريقة قاتال ترق ي قاشر ة و يس ة دنن قي وءيرضة قن ووي ءة ون قاوقينل/ قاوتء د . ، ن يقاوتء د/
 
 

 (12لمادة )ا
 

 الرشوة وفســاد الذمم
 

/قاوتء د أن أي ون وقينايه قا رايين أن أي ون وستادوي م قارشنت  أي ش ل ون أش يا ي لي  أن وويرسة قاوقينل
قاتال يرت     ي قاوقينل /  ء ينقأالاغين قاء ين نقير  ون قا  يايي   ون ج يز قاشننننر ة أن وسننننتادويه ي نن سنننن  ي  

قا يجوة ان ااك , نيءت ر اال ح م  (    قاود ية ن قاجزقاية قاوتء د  ياشنننننر ة,  اق ادق ان قاوسنننننؤناييأ قاقي ن ية
قارشنننت أي  اوناة أن  ديه تو ح لي ون ج يز قاشننر ة أن وسننتادوي ي  قصنند قاحصنننل ا ا أي تءديل أن ت ديل 
األشننغيل أن حقن  قاوصنن ءيه أن ا حصنننل ا ا أي ق ت يع شنناصننال . نا شننر ة قاحق اال قسننتي ـننننننننين أي تءنيض 

نا ي قاحق اال ت جم ان إاغين  اق قاء ين ا اق قاس ب ل ون قلش يل أن ضرر  أي ش يستحق ا ي ان أي اسيرت 
 .ن ق يوة ن تحريك قادايني / قاش يني قا زوة اااك  اصم  يوة ااك ون أي و  غ يستحق ا وقينل / ا وتء د

 

 (13المادة )
 

 السالمة العامةوشروط مواصفـات 
 

ا ا قاوقينل / قاوتء د أن يقنم  تأوين جويع قالشيرقأ قاتحايرية نحنقجز قاس وة قاءيوة حسب تء يويأ  .1
, نتء يوـنننننيأ  زو  قة قالوتييقسم   دسة قاورنر    دية قر د أن قا  دييأ اال قاج يأ قاوء ية قاواتصة  ـننننن

 قية  اق قااصنص نقاتال تحنل دنن ن نع  أن أي ج ة اقأ ا  ة  دقارت قاسير ن نزقرت قلشغيل قاءيوة
، ن قالشنننننننيرقأ ن قث ين قاءول ا ا قا ر  ن قا ر  قاءيوة  سننننننننقن ا ءويل قاتي ءين اه أن قاغير حنقدث 

إشءير  ين قا ريق ضيق أن أشءير  تا يل قاسراة  تشول قلس م قاتنجي ية ن قاتال قاشنقاص قاتحايرية 
 .حسب  ل حياة ىأار ورنريةأ إشءير  نجند و  قة اول نأي إرشيدقأن 

 ندقارت قاسير نشر ة قالتصيالأ قلرد ية قا  دييأي نن قاوقينل / قاوتء د وسؤنال" وسؤناية  يو ة تجي   .2
نقادنقار نقاوؤسننننسننننيأ قاوات  ة أن أي ج ة أارى ان أية حنقدث أن أضننننرقر  نقاويي  نقالشننننغيل قاءيوة

 أن وايا يأ ت تج ان او ه .حدثأ لي شاص 
حنقجز ورنرية   ستي ية وءتودت ادى قاج يأ قاوء ية وثل قلشغيل قاءيوة قن إدقرت قاسير .... قاا تناير  .3

نقال يرت قاتحايرية  ا شرقأ(  اي  احجز و  قة قاح رييأ  ش ل آون ناءّيل ن يجب قق   قا جنقأ  ين ق
قاحنقجز  نقسننن ة قالشنننر ة قاتحايرية ن ح يل اي سنننة وتءددت ن  شننن ل نقضنننح , ن  ا ل ااك  ن ون 
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ءويل قاتي ءين اه قن قا   ت حق  ياغير قن  يا 2يتحول قي قضرقر ت جم ان تقصير   وي نرد اال قا  د ر م 
  نقدر قاشر ة .

ا ا قا ريق قاءيم  وسننننتادوه ا ءول وثل  و ريسننننة ح ر ،جرقاه ،ار ة درم ،....قاا ايه آو يأ أي يو ع  .4
 أ قن انق س اس نرية. ءيد ان حر ة قاورنر وع نضع انق س نا شرق آوناال و ين  ر   ينيجب 

اي يه  ورنريةنانق س  ورنرية اية نشنننننننقاصقا ن حنقجز ارضننننننيه ا ا  دقية ن  يية قاح ريةتناير  .5
ان اشرت أوتير ون  دقية قاح رت  إرشيديهالرشيد حر ة قاورنر نيجب أن ال يقل  ءد أي إشيرت ورنرية 

  نقن ال يزيد ان اوسين وترق".
 

 حنقجز  ورنر قاوشنننننننيت( قارصنننننننيل  ي بنون ج ورنر قاور  يأ جي بحويية جنق ب قاح ر ون يجب  .6
ا ي ي و صننننقيأ اي سننننة اي  أن  يسننننتادقم ح يل حويية وء ق ا ي ي اي سننننيأ ال يزيد ن وت صننننقةحويية 

ت ياد ي ان وتر نقحد  ين  ل اي سننننننتين وء قين ا ا قاح يل ، نيجب أن ال تنضننننننع حنقجز قاحويية أن 
 ح يل قالرشيد ا ا  ءد يزيد ان  صل وتر ون  ل جي ب ون حنقجز قاح ر .

جسنر  وورقأ وشي  تق ع و ي ق قاح رييأ( ون صيج و زر  سوي ه ال تقل قاوتء د أن يقنم  تيوين ا ا  .7
و م وداوه  قنق ع ون  3سنننم ن سنننوي ة  8وتر نون زنقيي حديدية  ييس  1و م  ءرض ال يقل ان  3ان 

و م   وسننننننياه ال تزيد ان وتر نقحد  ين قاقي ع نقآلار وؤو ة  3سننننننم ن سننننننوي ة  6زنقيي حديدية  ييس 
 حيث سم ودام  قنقام اوندية ، 90 يرت يع ال يقل ان  (انقح صيج اقأ ص  ة ايايةأ حنقجز جي  ية  

( وتر  ناال ا وقي ع 30تسننننننوح  ورنر قاوشننننننيت ان  قاا يد  نااك ا ا وسننننننيايأ وتقير ة ال تتجينز  
 قا ناية نقاءرضية .

م  نضع قاشنقاص أاويل قاح رييأ ي نن قاوتء د و ز  تيجة تغير قتجي يأ قاورنر اال حيل قاحيجة قاا  .8
يتم قاءول ن ونقاقة  سننننم قاسننننير ا ا أن و  قة ا ا قاتغيير اال قاونق ع قاو يسنننن ة ايرج  قادقاة قاورنرية
 ا د ق ت ين قاءول. يإزقات 

 

 تيجة  ييوه  أاويل أضننننننرقر تصننننننيب أو ك قاغير قية قاوقينل /قاوتء د وسننننننؤنل وسننننننؤناية  يو ة ان  .9
 أ، أن  س ب  ا  قلاويل   ريقة و يشرت أن قير و يشرت.قاح رييأ و وي  ين  نع  ا  قاح ريي

 

ون  دقية قاح ر حتا   يية او ية إايدت قاوءيقة احر ة قاسننننير قالرشننننيدقأ قاتحايرية ا ا قاح رية  ات ق .10
 ينويي".ت قد ي قاوتء د يقلنضيع ا ا أن 

 
ونق ع ايصة  ءيد  ان قارى رول صني ح نقا نب نأي ونقد قاونقد قاوستادوة ا ءول وثل ح ظ يجب  .11
 .أن قاوشيت  ر  قاءيوة  ش ل ال تءيق نال تش ل ا نرت ا ا حر ة قاسير قا

 

وة  .12 ءي قينل قالاتزقم  شنننننننرن  قاسننننننن وة قا اة يجب ا ا قاو وي نردأ اال نقا ي  ي نن قاءول قلرد ال  
أن  أي ا أ، نيتحول قاوسننؤناية قا يو ة ان قارى  قاشننر ة قن قي ج ة رسننويةقاتء يويأ قاصننيدرت ان ن

ونضنننننع  اق   يلاويلت  يق قاتء يويأ  ا  ا د  ييوه  إ ويلي تج ان  ضننننرر ي حق  ياشننننر ة أن قاغير
 قاء ين.

يه،  وي يتحول  .13 اد ءيو ين  قة  يا ية قاوتء  وة نقاو   ءي اة إجرقنقأ قاسننننننن وة قا يد   ي قينل  ياتق ي تزم قاو
اد س قن قاسننقن  قن قية حنقدث قارى، قاوسننؤناية ان قية حنقدث سنننقن حنقدث قاصننءق قا  ر ياال قن ق

ني تزم  تناير  نايصة تأوين ا ا قاحييت ا ءيو ين اديه نقاشر ة قير وسؤناة ان قية قصي يأ قن حنقدث 
 نايت  يتجة ان اول قي ون ونظ ال قاوقينل ضننننون و  قة قالوتييز ا ل نايرج قن يأ قادنقم قارسننننوال

شر ة ان قي حيدث اول يحصل ا ل قاءول قن قاا يب نقالييب نان قالصي يأ  ،نا ا قن يتم ق  غ قا
 ةقن قاناييأ ن ااك قاحنقدث قانشننننني ة ن يقر ق رقرق صنننننريحي ننقضنننننحي  أ ه  ن ون يتحول قاوسنننننؤناي

 قاقي ن ية  ياتءنيض  وي نرد اال  اق قا  د حيث يءت ر قاءويل اويل تي ءين اه ن ايس ا شر ة .
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قالاتزقم قاتيم  تء يويأ قا ياة نقاسنن وة نقاصننحة قاو  ية قاصننيدرت يجب ا ا جويع قاءيو ين ادى قاوقينل  .14
 ان قاشر ة.

 

متر يءك   200إنش( بءجءوع اطوال ال يقككع    1.25-1بكرات بربيش لتنككا الءككقي   يككق    تناير  .15

لغقيقت اةككتتمام ق  ا اامق   التا يتر     مضككتقت منقةككاص  قصككص ب ق  ( معCouplingتوصككيا ق  نمق  

 االنزالق بسككام منسككوط و طايرص اا  (  5ا الءقي الي ق او تصككنا ان ق  ةرف  ا الانم     وصككول تن

  ا نءوذج تقيي  الءتقطر الءرتءم  ا الشر ص.
 قا يتجة ان حر ة قاويي  . أتناير انقصل دقال قات ك تحياظ ا ا تنقزن ت ك قاوين ن توتص قال تزقزق .16
 أانقن  ون قلن يش قن ت  يأ قاويي  قاوقي  ة  ا ور  يأكامل الجزء الخلفي تر يب شننننري  اي س ا ا   .17

 إدقرت قاترايص( ق يض نأحور قن قسند نقص ر.   –وءتود  ا ج يأ قاوء ية  وديرية قلون قاءيم 
ا ا قاوقينل قن يأاا  ءين قالات ير  أن  ياة قاءول ت دأ ون سيحيأ نوستندايأ قاشر ة  جويع ونق ء ي  .18

،نا ا جويع قاءيو ين  قاشنننر ة وسنننتندايأ اال قاونقد ت زيل قاءول اال قاويدقن قن نت ت ال  ءد قال ت ين ون
قالاتزقم  جويع وءدقأ قان يية قاشننننناصنننننية قا زوة اال قي ون ع نحسنننننب   يءة قاءول قن وت   يأ ادية 

 قاون ع   سة نقالاتزقم  إجرقنقأ نتء يويأ قاس وة نقاصحة قاو  ية .
ايصة  ياءول ا قل قاءيو ين قن قاونقد و ي قة اشرن  نوت   يأ قاس وة ا ا قاوقينل تأوين قاور  يأ قا .19

،نقن ت نن وراصة  ي ن يي حسب  نق ين قاسير قاوءونل   ي دقال قرقضال قاوو  ة ،نادم  ييدت قاور  يأ 
 . قال ون   ل قشايص وراصين  ي ن يي نحسب  نق ين قاسير

ادقد ي ون    ه ا اتزقم   ي  نل اترت قاوشنننننننرنع ا ا قاوقينل تقديم ارض اا ة قاسننننننن وة قاتال يتم ق .20
،ا ا قن يتم تقديم قاا ة ا وء يين اال دقارت قاتد يق قا  ال ن حضنننر قاج يأ قاوء ية ون قاشننر ة ون ت  يا 

 قاء ين ،نون ثم تقديو ي نر يي نقاا قاونقاقيأ قارسوية ا ي ي  .
 قاس وة قاصيدرت ان  ي نن قاءول قلرد ال  .ا ا قاوقينل قالاتزقم  ياتء يويأ  وي نردأ اال تشريءيأ  .21

 

ية حريق  حجم  .22 ءيو ين نقالاتزقم   ي ،  وي ن يجب تناير   ي ا ا قاوقينل تناير وءدقأ قاسننننننن وة ا 
و يسننب ا ل ور  ه وسننتادوه اال قاءول نصنن دن  قسننءيايأ قناية نوءدقأ قاسنن وة قلارى قا زوة وثل 

 .  قحتيي ال ...قااإ يرقأ صياحة ا ستادقم ،جك ،إ ير 
اال حيل قسننننننتادقم قن يش اال قاءول يجب قن ت نن وزندت  شنننننن يدت احص سنننننن نية األجزقن قاوتحر ة  .23

ون ور ز وءتود ،نا ا قن يتم قجرقن قاصيي ة قادنرية ات ك قلجزقن  ش ل دنري  ل ث ثة نقا يدرناي ية 
 ش نر ن ش ل ونثق .

ورق ز احص وءتود  نقن يحول ااك قاءيول شنن يدت تاني ة قن ي نن قاءيو ين ا ا قلن يش وءتودين ون  .24
  ياءول  ش ل وستور قث ين او ة .

ن  ين ا ا ت سي يأ قاج ة قاوشراة أن  قاس وة قاءيوة  إجرقنقأيأ نيوقاوتء د   تء  ادم قاتزقمحيل اال  .25
قوة نواي  ة و تش قاسننننننن وة  يتم ارض قرقوة وياية  وي  ن و ين قد ي  نا ا قن يتم تحديد  يوة قاغر

شر ة قاوشرل  قاوقينل   تيب رسوال وتضون قاوايا ة نوقدقر قاغرقوة ،  يالضياة قاا وايا ة و دنب قا
نوءدقأ قاسنننننن وة حسننننننب قا ظيم  أقاو يشننننننر اال ون ع قاءول اال حيل ادم قازقم قاوقينل  ياتقيد  إجرقنق

 ءوياه أن  أونقل قاغير نأرنقح م يتحول قاوتء د  ياة قا تياج قاتال  د ت حق قاوءونل  ه اال قاشنننننننر ة ،ن
 ن ه أال  ياوسؤناية نيءت ر وقصرق"  أدقن نقج ه نقن شر ة   ر ين وحياظة قر د تءت ر و رأت ون  ياة 

  أا ين قاوتء د ناوياه أن تقصير م أن إ ويا م  قنقاد نتء يويأ قاس وة قاءيوة . تياج 
قرقوة وياية وقدقر ي وياة دي ير، وي  ن اال حيل وايا ة قاوتء د ا ا إجرقنقأ قاسنننننن وة ت رض  .أ

 ( قد ي  .1و ين اال قا وناج ر م  
اال حيل وايا ة قالاتزقم  وءدقأ قان يية قاشنناصننية قا زوة ون   ل ايو ال قاوتء د ت رض قرقوة  .ب

 ( قد ي  .2وياية وقدقر ي اوسين دي ير ان وايا ة  ل ايول ، وي  ن و ين اال قا وناج ر م  
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 اإللتزام بإجراءات السالمة (1نموذج رقم )
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 ( اإللتزام بمعدات الوقاية الشخصية 2نموذج رقم )
 

 
 
 

 

 : (14المـــــــادة )
على المقاول االلتزام بجميع القوانين والتشرررررريعات السرررررارية المفعول فيما يتعلق بشرررررروط العمل والعمال 

قائمة بالعاملين لديه مع ضرورة التامين على وعليه تقديم و شروط و قواعد السالمة العامة للعاملين لديه 
و يحق للشررررركة ايقاف كل او جزء من مسررررتحقات  الحياة على جميع عماله مهما كانت صررررفتهم الوظيفية

, حيث ان هؤالء العاملين تابعين المقاول لحين احضار هذه البوليصة المتعلقة بالتامين على العاملين لديه 
 .و ادارية و مالية و يعتبروا عماال لديهللمقاول/ المتعهد تبعية فنية 

 

 )15المـــــــادة )
 

 ممثل المقاول:
 

أن يقدم إاا قاو  دس ا حصننننل ا ا ونقاقته قسنننم نوؤ  أ  –يتءين ا ا قاوقينل   ل تيريا قاو يشنننرت  .1
قاشنناص قااي يقترحه قاوقينل  ووثل اه نإاق ام تتم قاونقاقة ا يه أن تم حج  ي الحقي ون   ل قاو  دس أن 
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قا ق قاووثل اال وويرسنننننننة او ه  ووثل ا وقينل اي ه يتءين ا ا قاوقينل أن يتقدم    س قا ريقة  يسنننننننم 
س ي  نوؤ  أ شاص آار  ا اق قاتءيين نال يحق ا وقينل أن ي غال قستادقم ووث ه أن أن يست داه  ي نن و ي

 دنن تأوين قا ديل قاو يسب   ل إ  ين قالاغين ا ووثل قلنل .
 

 صنرت  يو ة اإلشرقل نوتي ءة ت  يا أشغيل قاوقينل نإاق وي ت   أ  يجب أن ي نن ووثل قاوقينل وت رقي   .2
 ان قاون ع أث ين ت  يا قلشنننغيل اي ه يتءين ا ا قاوقينل أن يسنننوال  دي    ؤ تي  قاظرنل تغيب  اق قاووثل و

  ونقاقة قاو  دس قاوس قة نقن يتم أشءير قاو  دس  ااك. و يس ي  
ان قاوقينل نقن يتسنن م قاتء يويأ  يي ة ان قاوقينل نيجب أن  يتءين ا ا ووثل قاوقينل أن ي نن و نضنني   .3

سننتءويل اغة قالتصننيل ناديه قاا رت قا ياية  ياشننرن  نقاونقصنن يأ قا  ية  ي ي نن ووثل قاوقينل وتورسنني  
  ياء ين. 

 

 
 

 (16)المـــــادة 
 

 إنهاء العمل من قبل صاحب العمل ) الشركة(: 
 

تنجيه   ءدو  ي  يحق اشنننننننر ة   ر ين قر د إ  ين قاءقد  قاء ين( نوصنننننننيدرت   ياة حسنننننننن قات  يا قن جزنق  
 اال قاحيالأ قاتياية:  ن ااك  إ اقروس ق ا وقينل

 
 

 أاق قا ق قاوقينل اال تقديم قا  يالأ ا ج يأ قارسوية قاو صنص ا ي ي  ياء ين. -أ
 

 
تنجيه ق اقر  يحق ا  ريق قلنلقور اول قن قي جزن و ه قي ت  يا وضنننننننونن  راض قاوقينلاال حيل  -ب 

 .قاو صنص ا ي ي  ياء ين ءد ث ثة قييم ون ق ت ين ودت قور قاءول  ا  ريق قاثي الاداال 
 
اال حيل تأار قاوقينل ان ت  يا ث ثة أنقور اول ونج ة اه ون قاشننننر ة ان ضننننءل قاودت قاوقررت ا ل  -ج

 .أور اول نحسب   ند قاء ين
   

 

 أاق قا ق قاوقينل  دنن اار وءقنل اال ونقص ة قاءول نت  يا   ند قاء ين. -د
 

  يو  ي اوقينل اراال ، أن  يات يزل ان قاء ين دنن قاحصنل ا ا قاونقاقة أاق  يم قاوقينل  ت زيم قلشغيل  - 
 أن وءسرق أن تءرض اتص ية ونجندقته. قاو  ن ة أن أن قاوقينل  د أص ح و  سي  

 

أاق  دم قاوقينل لي شاص    صنرت و يشرت أن قير و يشرت( رشنت أن  دية أن و حة أن اوناة أن   ه  -ن
ت أن أاق  يم أي ون وسنننننننتادوال قاوقينل أن ن  اه أن وقينايه قا رايين  إا ين أن وياية  ترقيب أن و ياأ

 قاناد  إا ين أي رشنت    ش ل و يشر أن قير و يشر( لي شاص  حياز أن و ياأت.
 

إاق ام ي تزم قاوقينل  أي شننر  ون شننرن  قاء ين  ءد تنجيه ث ثة إشننءيرقأ ا ية ون   ل قاشننر ة ان  -ز
ا و يا ة  ياتءنيض قاشننر ة  حق قا جنن قاا قاقضننين  شننر  ون شننرن  قاء ين , وع قحت يظل وايا ة لي  

 ان قاء ل ن قاضرر قااي يحق ا ي جرقن وي نرد اال قا  ند قا   . 
 
قاق  تج ان ادم قاتزقوه  يونر قاسننن وة قاءيوة نقاصنننحة قاو  ية قية حنقدث ا ءيو ين اديه سننننقن تسننن  أ  -ح

 . يت. يصي يأ قن حيالأ نا
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ا شننر ة قاحق  ي  ين قاءول نحسننب قاحيالأ قاوا نرت قا   ندنن أية و يا يأ وياية أن  ي ن ية أن إدقرية ي 

 .أن قير ي
 

 

 المـــادة )17( الجهاز العامل للمقاول: 
 
قلحنقل قاءيو ين اديه و وي  ي أ ص ت م قانظي ية وع تقديم صنرت ان  نية  أسوين  ا ا قاوقينل تقديم  ش ي   –أ 

.قاود ية األرد يين نصنرت ان تصريح قاءول نجنقز قاس ر ا ءوياة قانقادت  
 

وع ادم  اال وجيل قاءول  ياء ينا شر ة وقي  ة قاج يز قاءيول ادى قاوقينل ا تحقق ون ا رقت م  يحق -ب
.قاوسؤناية  

 

نتحديد أسوين قاءويل ي تزم قاوقينل  ياتأوين ا ا حييت جويع قاءيو ين اديه نتقديم  نايصة قاتأوين ا ل ارد و  م  -ج
ة.قاورقاقين ا نرش نتقديم  نايصة تأوين حسب وت   يأ قاشر   

 
يويأ ا و  دس قاوشرل أن ون يوث ه إيقيل أي ايول أن  ونظل يسئ اوص حة قاءول أن ال يتقيد  ياتء  يحقد_ 

  أن دقاوي    تي  ؤو إيقياي   ةقاءيوـــة نقا ياقاصيدرت اه سنقن  ي أ  ا  قاتء يويأ إدقرية أن ا ية أن تتء ق  أونر قاس وة 
 _ ي نن قاوقينل / قاوتء د وسؤنال وسؤناية  يو ة ان قي قضرقر ت حق  ياءويل قاتي ءين اه ن قاتال  د تصي  م 

 ين قن  س   ي ن و وي  ي أ  ا  قالضرقر ن و  ي ا ا س يل قاوثيل ال قاحصر  تيجة  ييو م  يالاويل قاايصة  ياء
 قن قاصءق , ... ( .   حيالأ قاسقن  قن قاد س 

 
 
 

 المـــادة )18(  تسليم أوامر العمل:
 

  ءد تقديم   ياة حسن قات  يا نصدنر  تيب قاو يشرت  ياءول. قن و دن ه يتم تس يم أنقور قاءول ا وقينل -أ
 

نتءت ر  ا  قاودت ون تيريا  تيب قاو يشرت  ياءول قييم  7ي دأ تيريا قاو يشرت  ياءول لنل أور اول  ءد  -ب
 .اترت سويح ا وقينل ا قييم  إاويل قاتج يز نقاح ر نال تء ا  ا  قاودت إال اورت نقحدت نلنل أور اول اق 

نل ا ا قاونقاقة ا ا   ب  تيب قاتصننريح يتم تسنن يم قنقور قاءول ا وقينل قن و دن ه    س تيريا قاحصنن -ج
  .قاصيدر ون قاشر ة ون قاج يأ قارسوية قاوي حة ا تصريح

 
 ( أوامر العمل المستعجلة :19المـــادة )

 
يحق ا شننننر ة إصنننندقر أنقور اول تر ي يأ نتنق ء ي  صنننننرت وسننننتءج ة ات  يا  ءض قلاويل قاضننننرنرية 
نيشننتر  ا ا  قلنقور ونقاقة رايس قاقسننم نودير قادقارت نقاوسننياد قاوء ال ن ا  قلنقور ال تؤثر  أي شنن ل 

م قاوحيس ة  زييدت و  غ يءيدل ون قلش يل ا ا تس سل قلنقور قالاتييدية قاوس وة ا وقينل ناال  ا  قاحياة يت
% األسنننننءير قالارقدية قاتال توأ إحياة قاء ين  ونج  ي ناال حياة ادم قالاتزقم  ياوناد قاوحدد ال  ين قور 5

( 1( ون و حق  وناج ر م  10ا   د ر م   قاءول قاوسنننتءجل يتم وحيسننن ة قاوقينل ا ا قرقويأ قاتياير ناقي  
 يا قرت   ـننننننننن( ون اوي نرد  قازو ية قا زوة ات  يا قور قاءول قاوسننتءجل ناقي  نيتم قحتسننيب قاودت  ون قاء ين
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نقاوتء قة  يا وييأ قانقجب ا ا قاوتء د قالاتزقم   ي نقاودت  قجرقنقأ تسننننننن يم ونق ع قاح رييأ نقسنننننننت و ي
 .قازو ية ا ل  وية ون قاءول

 
ش نيي" أن ا يي"  هال  د أن يستجيب قاوقينل / قاوتء د ا تصيل  ه ا ل زون وحدد ون ت  يغ في الحاالت الطارئة

ا ا أي ا نقن وءتود ا وقينل / قاوتء د ادى قن ا ا قحد نسيال قاتنقصل قالجتوياال  يانقتس قب " أن يت ييأن 
ام تتم قالستجي ة  نقاق ،ا وقينل/قاوتء د  ادي يقاشر ة ، ني دأ زون قالستجي ة ون  دقية قتصيل قاشر ة اال أي ا نقن 

ا ل قازون قاوحدد تقنم قاشر ة  ءول قا نقرئ نا ا حسيب قاوقينل/ قاوتء د و وي   غأ قات يايل ندنن إشءير 
 احقأ قاتال قالضرقر ان تغريوه وع  يالاترقض اه قاحق دنن قاوياية وستحقيته ون قات يايل جويع نحسماه 

 قاءول حسيسية حسب قاشر ة   ل ون قاغرقوة  يوة تقدر ن قالستجي ة ادم قن قالستجي ة اال اتأارق  تيجة  ياشر ة
   .قا يرئ
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 (  عرض العطاء 1نموذج رقم )  -أ 
 

 ون نثياق قاء ين . و حظــة :  يش ل  اق قا وناج نو حقه جزنق  
 

 قاسيد / ودير ايم شر ة   ر ين وحياظة قر د .
 

 ن قاشننرن  قا  ية  نقاونقصنن يأقاءيوة ن قاايصننة  ءد أن  و ي  زييرت ون ع قاءول ندرقسننة د يقة ا وا  يأ نقاشننرن  
نجدقنل قا وييأ نجويع قانثياق نتء يويأ قاوقيناة نجويع قاظرنل قاايصنننننننة  إ شنننننننين قلاويل قاوا نرت اال جدقنل 

 ير و زوة   ي ن ا  قا وييأ  ي  ـة ا زييدت نقا قصين .قاء ين  ال  وييأ تقديرية اغرض وقير ة قاءرنض نقاشر ة ق
  وي ت  و ي سيار قاظرنل قاوح ية نقارسنم نقاءويل نقير ي ون قلونر قاتال ا ي ا  ة  ياءول

 -اأ  ي  حن قاون ءين أد ي  :
 اشـرن   ءرض  ين  قنم  إ شين  يول  ا  قلاويل قاو  ن ة نإتويو ي نصيي ت ي ناقي   - 1

  غ ن در                 ( نونقص يأ قاء ين ن يلسءير قاوا نرت اال جدقنل قا وييأ  و     
اق  .................................................................. دي ير أرد ال أن أي و  غ آار يصنننن ح وسننننتحقي ا ي      

  ونجب شرن   اق قاء ين .
 

 تيب ون تيريا  ( اوسنننننة اشنننننر ينوي   ينوي   15أن   يشنننننر قاءول ا ل اترت  ي  اق  تء د اال حيل   نل ارضننننن  - 2
 .قاو يشرت  ياءول

 تء د اال حياة   نل ارضننن ي أن  قدم قا  ياة قاو  ن ة احسنننن قات  يا ون وصنننرل أن وؤسنننسنننه وياية وق ناة ادي م  - 3
  .ا وناج قا  ياة قاوراق ناقي   قاوحيلون  يوة قاء ين %  10نااك  و  غ يءيدل 

 

 ون قاتيريا قاوحدد ا تح قاء ين ني قا قاءرض و زوي   ينم ( , ق تدقن   120 نقاق ا ا أن   تزم   اق قاءرض اودت   - 4
 ا ي  ي ة  ا  قاودت .                  

 

 ن ي  م. ي  ي  و ّزوي   ارض ي  اق وع  رقر قالحياة يشّ ل اقدق   - 5
 

 ء م  أن قاشر ة قير و زوة  إحياة قاء ين ا ا أ ل قلسءير أن   نل أي ارض نأن قاشر ة قير و زوة ال دقن  - 6
 أس يب ااك 

 …………………………ون ش ر……………………….. حــرر اال  اق قاينم  
 اتن يع  اق قاءرض  يسم ن يي ة   رسويي   قســـــم قاوقينل ...................نو نضي  

  يات ير  ..............................ان قاوقينل 
 .............................………..ا نقن قاوقينل 

 ....................................………..قسم قاشي د  
 .............................………………..تن يع قاشي د  

 ......و ين قاءول ..................................................
 ا نق ه ..............................................................
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 . ( عـرض العطاء 1ملحق نموذج رقم ) 

 
 قاو  نب قالاتزقم  ه                                    قار م       قاوــنضـنع               

-------------------------------------------------- 
 ون قاسءر قالجوياال ا ء ين  % 5                                  قادانل  ياء ين  ياة         7

 نقاوقدم ون   ل قاءيرض                                                                    
 

-------------------------------------------------- 
 ون قاسءر قالجوياال ا ء ين قاوحيل % 10    ياة حسن قات  يا                                          8

-------------------------------------------------- 
 أييم 7          ءد                    ياءول قا ترت قاوحددت الصدقر أور ا و يشرت        9

 .                           نل قالحياة نتقديم   ياة حسن قات  يا         
-------------------------------------------------- 

 ن ادم قالاتزقم  شرن  قاس وة قاءيوة قرقويأ قاتأاير أ.  -10
 

 دي ير ان  ل ينم تأاير اتر يب قاش  يأ قالرضية ج د وتنس .75 -1
 دي ير ان  ل ينم تأاير اتر يب قاش  يأ قالرضية ج د و ا ض.50 -2
 دي ير ان  ل ينم تأاير اال قايدت قالنضيع.  75 -3
 دي ير ان  ل ينم تياير اال قاتأار  يات سيق وع قاج يأ قارسوية. 75 -4
 وتر ون قاح رية ال يتم تأوي  ي  يالشيرقأ قاتحايرية نقالرشيدقأ قا زوة.10 ا لد ي ير 100 -5
 ان  ل ينم تياير ا ل و دنب  ءد سياة  دن قادنقم قارسوال اال قاشر ة دي ير50 -6
 .ا تب قارسوية قاصيدرت ا وقينل ون   ل قاشر ةوضونن قدي ير ا ل ينم تأاير ان قالستجي ة ا 50 -7
شر ة   ر ين قر د ارض قرقوة  يحق ااال حيل ادم قاتزقم قاوقينل  أي شر  ون شرن  قاس وة قاءيوة  -8

  انحد ي قالا ا  دي يران  ل وايا ة  حيث ال يتجينز وجونع قرقويأ قاسننننننن وة قاءيوة  50 يوت ي 
 وة أور قاءول قااي تم ض   وايا ة قاس وة قث ين قاتد يق ا يه.ون  ي10%

يحق لشررركة كهرباء اربد فرض ارامات التأخير وارامات عدم االلتزام بشررروط السررالمة ب. سررقف الغرامات : 
% من قيمة العقد المبرم مع 15المقاول بحيث ال تتجاوز قيمة هذه الغرامات عن  في حال تحققها على العامة

 المقاول.
------------------------------------------------- 

 ( ارض قاء ين 1و حق  وناج ر م   
شنننن نر اال  3قاي ي  ناجويع ق نقع قاح رييأ وضننننياي   ( شنننن ر ون تيريا ق ت ين قاء ين12ودت قاصننننيي ة       -11

 حيالأ قاتوديد . 
-------------------------------------------------- 

قاي ي  ناجويع ق نقع قاح رييأ وضننننننياي  %( ون  يوة قلاويل قاو جزت   ونجب قاء ين5  ة  ياة قاصننننننيي      -12
 قاقيوه قا يجوه ان قاتوديد . 

 .% ( ون  يوة قاداءة قاوستحقة 10قاوحتجزقأ ون قاداءيأ قاوستحقة    س ة       -13
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 ( كفالة الدخول بالعطاء 2نموذج رقم )  -ب 
TENDER GUARANTEE 

 
 إاا قاسيدت : ................................................................

 ....................................يسر ي إا و م  أن وصرا ي ي  ل قاوقينل 
..…......................................................................... 
  و  غ .......................................................دي ير أرد ال

 . 99/2022 نااك وقي ل   ياة قاء ين ر م
 ...................................………....................................................قاايص 

 
س ي  وتقدم ا ء ين قاوا نر ناقي   وقينلاتأوين  ييوه  ياتزقويته   سي شرن  قاوتء قة  ااك نقاتال دال قاوقيناة قاوا نرت ا ا أ ا 

. 
 

سيرية قاو ءنل اودت      نل قالحياة نتقديم   ياة حسن قات  يا ونون تيريا صدنر ي أن احين  ينوي  ( 120نت قا  ا  قا  ياة 
 قاوقيناين.أحد 
 

 نإ  ي  تء د  ين  داع ا م قاو  غ قاوا نر أا   ا د أنل   ب و  م  صرل قا ظر ان أي قاترقض ون   ل قاوقينل .
 

 
 
 

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

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

    2022خ       /       / ـــالتاري                                                                           
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 كفالة حسن التنفيذ(  3رقم )  نموذج –ج 
PERFORMANCE GUARANTEE 

 
 إاا قاسيدت ................................................................

 يسر ي أا و م  أن وصرا ي ................................................
 ............................................. د   ل    ياة وياية ، قاوقينل 

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

 ................................……………. ياويل قاوتء ق   99/2022م  اصنص قاء ين ر 
أرد ال . نااك اضنننوين ت  يا قاء ين أا   قاوحيل  .....................................................( دي يرق   و  غ   

نإ  ي  تء د  ين  داع ا م  وجرد نرند أنل   ب ا ال و  م قاو  غ  قاء ينا يه حسننب قاشننرن  قانقردت اال نثياق 
  وع ا ـنننننننر قلس يب قادقاية ا اق قا  ب  ونجب قاء ين قاوا نر أن أي جزن ت   ن ه و ه  دنن أي تح ظ أن شر

نااك  صننرل قا ظر ان أي قاترقض أن و ينضننة ون جي ب قاوقينل ا ا إجرقن قاداع نت قا  ا  قا  ياة سننيرية 
 ونجب قاء ين قاوحدد  تيريا شنننن ر    يايي   قاو ءنل ون تيريا صنننندنر ي ناحين تسنننن م قلشننننغيل قاو جزت تسنننن وي  

 ا ا   ب صيحب قاءول. ....... ون ايم ........... وي ام يتم توديد ي أن تجديد ي   ين  ..............
 
 

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

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

 2022 /التاريــــخ      /                                                                                  
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 (  كفالة الصيانة 4نموذج رقم )  -د    
 MAINTENANCE GUARANTEE   

 
 إاا قاسيدت ................................................................

 يسر ي إا و م  أن وصرا ي ................................................
  د   ل    ياة وياية ، قاوقينل ............................................
.......................................................................... 

 
 .…………….................... ياويل     قاوتء ق   99/2022  اصنص قاء ين ر م

أرد ال نااك ضننننننوي ي الاتزقم قاوقينل  ت  يا جويع   و  غ   .....................................................( دي يرق  
نإ  ي  تء د  ين  داع ا م  وجرد نرند  شننرن  قاء ينقاتزقويته ايوي ياص أاويل قاصننيي ة نقالصنن حيأ  ونجب 

أنل   ب ا ال و  ـم قاو  غ قاوا نر أن أي جزن ت   ن ه و ه  دنن أي تح ظ أن شر  وع ا ــر قلس يب قادقاية 
ونجب قاء ين نااك  صرل قا ظر ان أي قاترقض أن و ينضة ون جي ب قاوقينل ا ا إجرقن قاداع  ا اق قا  ب  

نت قا  ا  قا  ياة سنننننيرية قاو ءنل ون تيريا صننننندنر ي ناحين قاتسننننن يم قا  ياال األشنننننغيل  ونجب قاء ين ن ييم 
 ا ا   ب صيحب قاءول . قاوقينل   ويل قا نق ص نقالص حيأ قاو  ن ة وي ام يتم توديد ي أن تجديد ي   ين

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

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

 
 .2022 /التاريــــخ      /                              
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 ً  الشروط الخاصة -:ثالثا
================ 

 
 

 :تقديم المواد الالزمة للعمل  ( 1المادة رقم )
 

، دايل  قاشننننري  قاتحايري،  نقانصنننن أ، قا نق لتقدم قاشننننر ة قاونقد قاو  ن ة ا ءول نقاتال تشننننتول ا ا    -أ
 يسنننتث ين قالسنننو أ ن قارول ن   ( قاوضنننغن ة (6 قن 4   نقاونقسنننير قا  سنننتي ية ، ونقد قاتأريض قا ترن ال

 قاد ش نقاويي   نقاءوياة قا زوة ا ءول نقآلاييأ نقاءدد نقلدنقأ.
 

  ونجب سننن دقأ صنننرل وءتودت ون قاقسنننميتم قسنننت م قاونقد ون وسنننتندايأ قاشنننر ة ضنننون و  قة قالوتييز  -ب
وسننتندايته قاوءتودت ون قاشننر ة نا ا إاا ونق ع قاءول أن ن ق  ي قاوء ال  يات  يا نا ا قاوقينل قاقييم  تحوي  ي 

   حسي ه قاايص.
 

ي سنقن  وستندايته أن  ياة  ا  قاونقد  ءد قست و نحرقسة  ان س وة نح ظ نتازين  ي نن قاوقينل وسؤنال   -ج
نا ا قاوتء د  قا نق ل تحول وسننننؤناية إت ل أي ون  ا  قاونقد نو وي  ين صنننن ت ي ناصنننننصنننني  ين ونق ع قاءول 

ن  جويع قالحنقل تءت ر قاونقد قاوسننننننن وة انرق   نقد قازقادت ان قاحيجة ا د قال ت ين ون ت  يا أي وشنننننننرنعإايدت قاو
 .ا وقينل/قاوتء د وس وة اه ا ا س يل قالوي ة

 
ناال حيل قالا ل   اق ،  الحياةون تيريا ق أييم 3ون   ل قاشننننننر ة ا ل ا ا قاوقينل تناير وسننننننتندع وءتود  -د

قاشنننرن   حيث تتنار ايه  ,دي ير ان  ل ينم تأاير  تأوين  اق قاوسنننتندع 200قاوقينل و  غ قاشنننر  سنننيتم تغريم 
 قالتية:

 ا ا سييج  يول يحي   ياوستندع ن يب حديدي او ع قادانل نقاحويية ون قاسر ة. قاوستندع يحتني قن-1

 وءدقأ قال  ين قاو يس ه .  ياوستندع تنارت قن-2
تتيح س ناة قاتحويل نقات زيل  وسيايأ جيدت  حيث ي نن  ي  يتازين قاونقد ا ا ا قوي نقن تحتني قاوستندايأ -3     

 نتو ع ت ل قاونقد.

 : (2المادة رقم )
 

ان قور قايدت  تيوي   يءت ر قور قاءول قاصيدر اتر يب ش  يأ قاج د قاوتنس  نقاو ا ض قالرضية و  صل ق  صيال  
قالنضننننيع نتحسننننب قاودت قازو ية النقور اول قاتر ي يأ نقنقور اول قايدت قالنضننننيع حسننننب قاشننننرن  قانقردت 

  ياء ين.
 

 : جودة العمل  (3المادة رقم )
 
 

 ياشننننننرن  نقاونقصنننننن يأ قا  ية قانقردت قاوتء د  /ات  يا ا تأ د ون قاتزقم قاوقينلتقنم قاشننننننر ة  ورق  ة ورقحل ق -أ
 ياء ين نا ا قاوقينل تقديم  ر يوج اول ا و  دس قاوشنننننننرل ايتم وتي ءة جويع ورقحل قاءول نتحأ إشنننننننرقل 

 قاشر ة.
 

قديم  -ب قي   قاونقد قا زوةي تزم قاوقينل  ت األ ظوة  ا ءول ون أجند قل نقع نحسننننننننب قاونقصننننننن يأ قاوءتودت نا
 ون جندت  ا  قاونقد   حص ي ا ا حسيب قاوقينل. نقاقنق ين  ياوو  ة قلرد ية قا يشوية نيحق ا شر ة قاتأ د
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شر ة راض أي اول قير و ي ق  -ج  وي قاونقص يأ قا  ية قاو صنص ا ي ي    ند قاء ين  ا وا  يأ قنيحق ا 
أ  ي  د تضننننررأ ا ل أاويل قا قل نقاتر يب نا ا قاوتء د اال  ا  قاحياة يحق ا شننننر ة راض أي ونقد يتضننننح 

إايدت قاءول قاورانض حسنننب قلصننننل نا ا حسننني ه قاايص نيتم حسنننم  يوة قاونقد قاورانضنننة ون حسننني ه ادى 
ا ا حيث يقر قاوقينل  وجرد قال  ع أن  يوة قاونقد قاوحسنننوة ، , قاشننر ة نال يحق اه قاو يا ة  أية تءنيضننيأ 

 . ساة قاء ين ن قاونقاقة ا ا   ند ي  ونقاقته ا ا  ييم قاشر ة  حسم  يم قاونقد قاورانضة ون حسي ه 
 

  ل قا دن قا نق ل يحق ا شننننر ة تءديل قاوا  يأ قاتصننننويوية  إضننننياة أن حال  ءض قلاويل أن تءديل  نع  -ج
يل قاتر يب ايتم قالت ي  ا ا قا دل قااي أوي أاق حصل قاتءديل  ءد أاو إضياية إاويل قاتر يب دنن أي ت يايل 

 ستداءه قاشر ة.
 

 يجب أن تتنار ادى قاوقينل جويع قآلاييأ نقاءدد قاو يس ة ا ءول نا يه ا ر ي  ياجدنل قاايص   اق قاء ين. -ن

 (:4المادة رقم )
 

اعمال مد الكوابل وطمها بالمواد الالزمة وحتى االنتهاء من الخنادق األرضرية  مسرؤولية كاملة عن حفريات يعتبر المتعهد مسرؤوالً  
ويتحمل المقاول خالل هذه الفترة كافة األضرار التي قد تلحق بالطرف الثالـررررـررررـررررث )  واعادة االوضاع الى ما كانت عليه قبل الحفر

بالضرر نتيجة اعمال  , و في حال اقام الغير اي دعوى للمطالبة إنسان ، حيوان ، آليات ( لهذه الغاية دون مقابل مادي من الشركة
 . المقاول على الشركة يحق للشركة ادخال المقاول / المتعهد كطرف في هذه الدعوى بصفته المسبب لهذه االضرار

 

 (:5المادة رقم )
 

أي ال تتحمل الشرررركة أية نفقات مادية نتيجة وجود معارضرررة على أعمال الحفر الالزمة للتنفيذ أو األعمال الخاصرررة بالتنفيذ من قبل 
بسرررررعر التنفيذ لجميع أنواع األعمال  مواطن أو جهة رسرررررمية وعلى المتعهد أن يأخذ ذلك بعين االعتبار واعتبار هذا البند مشرررررموالً 

 المشمولة بهذا العطاء .
 

 (:6المادة رقم )
 

وتوابعها وعلى المقاول  الكوابلنتيجة عدم وجود طرق للوصررررول إلى المواقع المراد تركيب  إضررررافيةال تتحمل الشررررركة أي نفقات  
و بخالف ذلك يكون المقاول  القيام بأعمال التنفيذ بالطريقة التي يراها مناسررررربة وال يجوز االعتذار عن التنفيذ مهما كانت األسرررررباب

 .  مسؤوال بالتعويض عن العطل و الضرر جراء هذا التقصير
 

 (:7المادة رقم )
 

ً ال تلتزم الشرررررررركة بتوفير الحد األدنى لكمية  ولجميع األعمال الواردة بالعطاء وال يحق للمقاول  العمل المطلوبة من المقاول يوميا
 المطالبة بأية تعويضات نتيجة لذلك وعليه اخذ ذلك بعين االعتبار عند تسعير بنود العطاء.

 (:8المادة رقم )
 

اع من خالل الجهاز الفني التابع لها  في أي يحق للشررررررركة القيام بأي عمل من أعمال التنفيذ وكذلك توريد المواد وإعادة األوضرررررر 
 موقع ترتئيه الشركة وال يحق للمقاول االعتراض على ذلك . 

 تقصير المتعهد وارامات التأخير: ( 9المادة رقم )
 

قات  يا حيل تسنن يوه أور قاو يشننرت ا يي ات ك قلاويل نيءت ر قاح ر نيتنجب ا ا قاوتء د قاو يشننرت انرق  أاويل  -أ
تسن يم أور قاو يشنرت  دن قاءول ناال حياة ق قضنين قاودت قاوحددت ال جيز أور قاءول نادم إ جيز   ياودت قاوحددت يداع 

 أد ي : قاوقينل قاغرقويأ قاو ي ة 
 

 . يأ قالرضية ج د وتنس اتر يب قاش  ( دي ير أرد ال ان  ل ينم 75يغرم قاوقينل و  غ   -1
 و ا ض.اتر يب قاش  يأ قالرضية ج د ( دي ير أرد ال ان  ل ينم 50يغرم قاوقينل و  غ   -2
 

 اال حيل تقصير قاوتء د ان قاتقيد  ياتء يويأ:  -ب
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قلنقور يحق ا شر ة إاق تا ل قاوتء د ان ت  يا أنقور قاو  دس قاصيدرت إايه أن يقنم قاو  دس  ت  يا وضونن  ا  
 يا ريقة قاتال يرق ي و يسننننننن ة ، ناال وثل  ا  قاحياة يتحول قاوتء د قات يايل قاوترت ة ا ا ت  يا   ا  قلنقور ، 
نيحق ا و  دس أن يحسننم ت ك قا  قيأ ون أية و ياغ وسننتحقه أن تسننتحق ا وتء د ن دنن قاحيجة إاا أا ير أن إ اقر 

قاقة ا ا   ند  ساة قاء ين اإن  اق ق رقر ون   ل قاوقينل ا ا  ييم ق ه  وجرد قال  ع ن قاون ن حيث ال  ااكـادا
 .قاشر ة  حسم  ا  قاو ياغ ون وستحقيته ن قاتال يتم تقدير ي ون   ل قاو  دس 

اال حيل تقصننير قاوتء د  نادم قاتزقوه اال قاتقيد  ياتء يويأ قاسنن وة قاءيوة أن  أي شننر  ون شننرن  قاسنن وة ج. 
حق اشنننر ة   ر ين قر د ارض  ياء ين أن  تيب قاسننن وة قاءيوة قاايص  ياشنننر ة   ر ين قر د ايقاءيوة قاوا نر 

 قااي تم ض   وايا ة قاس وة قث ين قاتد يق  ا يه. % ون  يوة أور قاءول 10حد ي قلا ا قاا  صل تقرقوة 
 

 إزالة األشغال أو المواد المخالفة: ( 10المادة رقم )
 

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

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

 استبدال تلك المواد المخالفة بمواد مناسبة وصالحه . -ب
 

ادة تنفيذه بشكل سليم ـيعتبره المهندس اير مطابق لمتطلبات العطاء من حيث المواد أو المصنعية وإعإزالة أي عمل  -ت
، وذلك على الرام من اختبار سرررابق أو دفعات على الحسررراب تمت بشرررأنه وال يحق للمتعهد المطالبة بالتعويض أو تمديد 

 المدة بسبب أي من هذه األمور.

 

 عمل: تعريف أمر ال ( 11المادة رقم )
 

ونوع األعمال المطلوبة موضرررحا به تاريخ االسرررتالم  كميةهو النموذج المعد من قبل الشرررركة والذي يشرررمل على 
 والموعد المقرر إلنجاز هذه األعمال.

 

بأنه مجموعه األعمال والتي يطلب  والمنخفض األرضرريةأ: يعرف أمر العمل الواحد لتنفيذ شرربكات توزيع الجهد المتوسررط 
 من المتعهد إنجازها دفعه واحدة .

 

 ب: يعتبر أمر العمل وحده متكاملة من حيث االستالم والتسليم وارامات التأخير. 
 

ج: يشتمل أمر العمل على مجموعة األعمال المطلوب تنفيذها سواء كانت في موقع واحد أو في عده مواقع ضمن مناطق 
 الشركة ومهما كانت كمياتها وأطوال خطوطها.امتياز 

 

الجهات الرسررررررمية المراد الحفر  حصررررررول المقاول على تصررررررريح للحفريات من  تاريخ بدء أمر العمل من تاريخ يبدأ د: 
 . من الشروط العامة 11بشوارعها او ممتلكاتها شريطة تقيد المقاول بنص المادة 

 

 المرتجعـات : ( 12المادة رقم )
 

المقاول تجهيز جداول بكافة المواد الراكبة على الخط والمصرررروفة من المسرررتودع وبيان الزائد عن حاجة الخط لكل على 
( أيام من تاريخ تنفيذ العمل حسررررررب شررررررروط العطاء وفي حالة عدم االلتزام بما 3أمر عمل وإرجاع المواد الزائدة خالل )

, حيث تعتبر هذه المواد مسررررلمة  نها مفقودة ويغرم المقاول كامل الثمنجاء أعاله تعتبر المواد الغير راكبة على الخط وكأ
 للمقاول / المتعهد على سبيل االمانة . 

ناال حيل تأار قاوقينل ان ت  يا ث ثة أنقور اول ونج ة اه ون قاشننر ة ان ضننءل قاودت قاوقررت ا ل أور اول 
 نحسب   ند قاء ين

ه قاء ين الايدت قاونقد قاتال تم تسنننن يو ي اه ات  يا أور/أنقور قاءول تقنم قاشننننر ة  واي  ة قاوقينل قاوحيل ا ي
قاتال تأار  ت  يا ي نا ا قاوقينل إايدت  ا  قاونقد ا ل ث ثة أييم ون تيريا قالا ير ن   س قاونقصننننننن يأ 



30 
 

 ي ون نقاجندت قاتال إسننننت و ي ناال حيل  ين   ياك جزن ون قاونقد تم ت  يا ي  جزأ ون أور قاءول ايتم إ ت يا
  شل قاونقد قاوستحقة ا يه.

اال حيل ام يقم قاوقينل  يايدت قاونقد قاتال تم قسننت و ي تقنم قاشننر ة  تغريم قاوقينل قاوحيل ا يه قاء ين  يول قاونقد 
قاتال  يم  إسنننت و ي سننني قي ات  يا   ند أور/أنقورقاءول قاتال تأار   ي نقاتال ام يتو ن ون قايدت ي نحسنننب قلسنننءير 

 اوقرت اال قاشر ة.قا ء ية ق
 

 (: 13المادة رقم )
 

أذا تبين للشررركة والمقاول أثناء تنفيذ بنود العطاء أن هناك حاجة إلى إضررافة بعض البنود للعطاء لتسررهيل وتحسررين  
أداء العمل بالعطاء فيحق للطرفين االتفاق فيما بينهما على هذه البنود شرررررررريطة عدم المسررررررراس بالشرررررررروط العامة 

االت الغير واردة بجدول األسعار والتي يجب اخذ الموافقات باستثناء الحوالخاصة واألسعار التي تمت اإلحالة عليها 
 .الرسمية عليها حسب نظام اللوازم بالشركة

 

 (:14المادة رقم )
 

  ً وعلى المقاول التقيد  يحق للشركة تغيير مواصفات المواد حسب مقتضيات مصلحة العمل بالشكل الذي تراه مناسبا
  .ثر على إنتاجية وعمل المقاولؤصفات ال يابذلك طالما أن الشركة ترى أن تغيير المو

 
 

 (:15لمادة رقم )ا
يلتزم المقاول باألولويات للمعامالت والمشررررررراريع والتي يتم تحديدها من قبل المهندس المشررررررررف ويحق للمهندس 

وال يحق للمقاول المطالبة بأية  طبيعة العمل ومصررررلحة الشررررركة تفتضرررريهالمشرررررف تعديل هذه األولويات حسررررب ما 
 .تعويضات نتيجة هذه التعديالت

 

 (:16المادة رقم )
 

جب إعادتها للشررركة وييلتزم المقاول بإعادة جميع البكر الخشرربي ) الدرمات( إلى الشررركة وتعتبر هذه البكرات عهده 
بيع مثل هذه البكرات والتي يتم تحديدها  وفي حالة عدم إعادتها يغرم المقاول بقيمة مالية تعادل القيمة التي يتم فيها

والمواد األخرى مهما كانت كمياتها وأطوالها باعتبار  الكوابلمن قبل الشررركة كما يلتزم المقاول بإعادة أي زوائد من 
 أن هذه المواد ملك للشركة وال يجوز التصرف بها أو االحتفاظ بها أو بيعها للغير.

 

 (:17المادة رقم )
 

والتي يتم تحديدها من قبل يلتزم المقاول توفير كافة اآلليات والمعدات واألدوات الالزمة لتنفيذ العمل على أكمل وجه 
وحسرررب المواصرررفات العالمية الموضررروعة لمثل هذه األعمال وعلى حسرررابه الخاص ويشرررمل ذلك المهندس المشررررف 

شاحنات ونشات سحب الكوابلتوفير  إلى المواقع وايرها من العدد  درمات الكوابلونقل  لتحميل والونشات وكذلك ال
 الهندسية والشروط المعتمدة. واألدوات المناسبة النجاز العمل حسب المواصفات الفنية والممارسات

 

 

 (:18المادة رقم )
 

صرررررح المهندس للمتعهد أن يعمل خارج أوقات الدوام الرسررررمي لشررررركة كهرباء اربد أو أيام العطل فأن المقاول  أذا 
يتحمل بدالت االشرررررررراف )العمل االضرررررررافي( التي يداومها أي من أفراد الجهاز المشررررررررف وبعدد من االفراد يحدده 

ً  المهندس المشرف  .ل به في الشركةللنظام المعمو ويتم احتساب العمل اإلضافي وفقا
 



31 
 

 :(19المادة رقم )
 

إذا تم تعطيل ورش الشرررركة نتيجة عدم قيام المقاول بالتزاماته ألي سررربب من األسرررباب فيحق للشرررركة حسرررم جميع  

المقاول من حسررررراب  التكاليف المترتبة على هذا التعطيل والتي يتم تقدير قيمتها المالية من قبل المهندس المشررررررف
ً  اسرررتناداً  لدى الشرررركة أليها جميع  لتكاليف الورشرررة الفنية الفعلية والتي تتضرررمن ) الراتب اإلجمالي للورشرررة مضرررافا

 . وسائط النقل وتكاليف اإلشراف على الورش(

 

 (:20المادة رقم )
 

مد الكابل اعمال اثناء القيام ببالتنسرررريق مع المهندس المشرررررف العمال  كافي منال عدداليلتزم المقاول بإحضررررار  
ً وتامينهوالطم على هذه الكوابل  ً  ا تأمينا بحيث يكون  بلوك ومواد الطم الالزمة حسب المواصفاتلبالرمل وا سليما

 عدد العمال المطلوب كما يلي:
 متر طولي من الخندق 20عند استخدام ونش سحب الكوابل يكون العدد عامل لكل  .1

 متر طولي من الخندق 15عند عدم استخدام ونش سحب الكوابل يكون العدد عامل لكل  .2

وفي حالة تقاعس المتعهد او عدم قيامه بتامين العماله الالزمة يتحمل بدل العطل والضررررررررر الذي سررررررريلحق  
فيحق للشرررررركة حسرررررم جميع التكاليف المترتبة على هذا التعطيل والتي يتم تقدير قيمتها  بالشرررررركة او الطرف االخر

لتكاليف الورشرررة الفنية الفعلية والتي  اسرررتناداً  قاول لدى الشرررركةالممن حسررراب  المالية من قبل المهندس المشررررف

 ً  . أليها جميع وسائط النقل وتكاليف اإلشراف على الورش( تتضمن ) الراتب اإلجمالي للورشة مضافا

 (:21المادة رقم )
  
يلتزم المقاول باستخدام نفس الخندق المخصص لكوابل الجهد المتوسط لمد كوابل الجهد المنخفض على ان يتم  

سم من سطح االرض بعد ان يتم مد كابل الجهد المتوسط وتامينه بالمواد 80مد كوابل الجهد المنخفض على عمق 
المنخفض بالمواد حسب المواصفات ويحاسب  حسب المواصفات الفنية الواردة بالعطاء مع مد وتامين كابل الجهد

% من 100و % من االسعار المحاله فيما يخص تركيب الكوابل جهد منخفض20في هذه الحالة على المقاول 
 .االسعار المحاله لكابل الجهد المتوسط 

 (:22المادة رقم )
 

حسررب المواصررفات الفنية المطلوبة خالل لغاية مرحلة الصررب ما قبل الزفتة االوضرراع ام باعادة قييلتزم المقاول ال
ً  100للحفريات التي تقل عن  يومين ان مدة متر طولي ف 100لحفريات التي تزيد عن ل اما بالنسررررررربة متر طوليا

ً 200اعادة االوضرررررراع يتم احتسررررررابها بواقع  بابالغ المهندس المشرررررررف  موعلى المقاول القيا متر طولي / يوميا
( دينار خمسررررون دينار 75نه اثناء اعادة االوضرررراع ويتم تغريم المقاول مبلغ )لالشررررراف من قبله او من ينوب ع

عن كل يوم تاخير في اعادة االوضاع وعلى المهندس المشرف اصدار امر اعادة االوضاع وتحديد بدء امر العمل 
ء من االعمال شررررريطة ان يبدأ تاريخ امر عمل اعادة االوضرررراع بعد االنتها ونهايته لغاية تطبيق ارامات التأخير

 .الواردة بامر عمل التركيبات

 

 (: 23المادة رقم )
 

( اذا طلب ذلك المهندس المشررررف وتعتبر مدة التنفيذ بهذه core machineللمقاول باسرررتخدام ماكنة )  يلتزم
( بسماكة High density polyethylene )يـرررـرررـرررـرررـرررـرررة ماسورة االلة من مدة امر العمل ويستخدم لهذه الغا

مع  الواقع مع تتناسرررب مواصرررفة اي او اربد ومكتوب عليها خطر شرررركة كهرباءانش  10بقطر ملم  9مقدارها 
ويكون الحفر وتوريد المواسير  حفر الجور الالزمة الستخدام االلة واعادة االوضاع الى ما كانت عليه قبل الحفر

ويتم محاسبة المقاول حسب االسعار االفرادية المحالة اعاله ومد الكوابل واعادة االوضاع على حساب المقاول 
   .باعتبار ان هذا العمل جزء ال يتجزأ من طول الخط المراد تركيبه
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 (:24المادة )
 

بها والعمل بموجبها وعلى المقاول االلتزام  تعتبر الرسرررررررومات المرفقة واالبعاد عليها جزء ال يتجزأ من العطاء
 الكوابل ) الدوائر الكهربائبة االرضية( بالمواد المبينة بالرسومات.اثناء تقديم المواد وطم 

 :25المادة رقم 
 

 ً لالبعاد والمواصرررررررفات المطلوبة فان المقاول يتحمل كافة تكاليف الحفر وتوريد  اذا قام المقاول بالحفر مخالفا
 بالتكاليف مهما بلغت.المواد واعادة االوضاع االضافية نتيجة مخالفته وال يحق له المطالبة باي فرق 

 :26المادة رقم 
 

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

 
 :27المادة رقم 

قائمة او قنوات المقاول بتحمل تكاليف وأجور مد كوابل جهد متوسط أو منخفض داخل مواسيريلتزم 
قائمة أو على أعمدة. ويلتزم المقاول بتحميل تكاليف قدح أي عائق ) جدار،  مجهزة)اسمنتية وايرها( ارضية

 بلوك، ...( يكون ضمن مسار الحفرية وال يحسب من طول المسار.
 :  28المادة رقم 

 توفير السيارات اير مطلوب .بند 
 

 :  29المادة رقم 
 المرفق النموذج حسب التقييم ويكون, إصداره يتم عمل امر كل عن للمقاول تقييم باجراء المشرف الجهاز يلتزم
 العطاء هذا من فترة أي خالل المقاول بأداء الخاصة الكلية العالمة باحتساب الشركة وتقوم)...(,  رقم الملحق في
 قد والتي الالحقة العطاءات تقييم في واستخدامها الشركة بيانات قاعدة ضمن العالمة ترصيد ليتم نهايته عند او

 . المقدم المالي للعرض مالي ووزن السابق لالداء نسبي وزن وضع تتضمن
 

 :  30المادة رقم 
وحسب الشروط االستشاري الذي الذي تعينه الشركة  المهندس المدني يلتزم المقاول بتحمل تكاليف المهندس

 االتية :
 والذي توافق عليه الشركة مسبقا 1أ(يلتزم المقاول بتحمل تكاليف مهندس مدني عدد

 ب(يلتزم المقاول بتحمل كافة تكاليف العقد المبرم مع المهندس االستشاري
 عمالها المدنيةج(يكون المهندس االستشاري عامال للشركة ومستشارا لها لكافة ا

 د(يكون المهندس االستشاري ملتزما بالعمل لدى الشركة خالل ساعات العمل الرسمي وخارجها
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 ً  المواصفــات والشروط الفنية : رابعا
 

يشنننننتول قاءول ا ا تر يب قاشننننن  يأ قالرضنننننية ا ج د قاو ا ض نقاوتنسننننن  نو حقيت ي ناول جويع قاتج يزقأ 
نسيتم  قاش  ة جي زت ا  ر ت ي نتءت ر أاويل قاتر ي يأ اوشيريع قير وحددت وس قي  الست ويل قاءول  حيث تص ح 

 . تحديد ي الحقي  
 

 : مواصفات الحفر وتقديم المواد وإعادة األوضاع أوالً 
 

 التجريبية:الحفر  .1
تحديد مواقع ( متر على األكثر ليتمكن من 30يتوجب على المتعهد القيام بحفر تجريبية على المسرررررررار المسرررررررلم له كل )

الخدمات المختلفة الموجودة في المسرررررررار على نفقته الخاصرررررررة وال يعفيه ذلك عند إيذاء أي من هذه الخدمات ، ويجوز 
  .للمهندس طلب حفر تجريبية لمسافات اقل في المواقع التي تتطلب ذلك

 

لوصـررررالت اتخضع جميع حفريات خنادق الكوابل ، األرضي ، جور محطات التحويل وتوابعها، جور   .2
اخل حدود البلديات في مناطق امتياز الشرررركة إلى المواصرررفات المعتمدة من قبل البلديات والمدرجة د

 -أدناه والتي تشمل على :
 

 أان يأ قاح ر .أ. 
 

 وت   يأ قاس وة قاءيوة لاويل قاح رييأ .ب. 
 

 ج. قاح ر. 
 

 قا وم .د. 
 

 قارصيل ( قالس  تية،إايدت قانضع   قاا  ة  ـ. 
 

 اذونـات الحفـــرأ. 
 

 -  ل قا دن  ياءول  أي ون قا  ند قا حقة يجب ا ا قاوتء د أن يقنم  وي ي ال :
 

 اخذ موافقة الجهات المعنية : -1

 
يل قاءيوة ، ـنننننننشر ة قاسير ، س  ة قاويي  ، شر ة قالتصيالأ ،   دية قر د أن قا  دييأ قلارى أن وديرية قلشغ  

 دنقار قلون قاءيم نقاح يم قالدقريين نقاقنقأ قاوس حة ( 
 

( أعاله بعد 1يتم الحصول على أذن الحفر من مسؤول الحفريات في بلدية اربد أو الجهة المعنية في البند ) -2
لبدء بالحفر أن يقوم المسؤول بالكشف على الموقع ويرافقه المتعهد المعني لتسجيل أية مالحظات يرونها قبل ا

 وتحديد المدة المقررة للحفرية وخاصة في المناطق الحرجة .
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إذا اقتضررت الضرررورة أن يقوم المتعهد بأعمال حفر طارئة بعد الدوام الرسررمي . فيجب  عليه أعالم مسررؤول  -3
 الحفريات في البلدية في اليوم التالي مباشرة .

 
عند تأخر المتعهد في إعادة الوضع حسب المدة المقررة وخاصة في المناطق الحرجة وفي مقاطع الشوارع  -4

ية فانه يحق للبلدية أو الجهات المعنية في البند ) ( أعاله إعادة األوضرررررررراع وفتح الطريق للمرور 1الرئيسررررررر
 المتعهد.بالطريقة التي تراها مناسبة وعلى حساب 

 
شروط تصريح الحفر أو للمواصفات العامة أو الخاصة أن وجدت أو متطلبات السالمة عند حصول مخالفات ل -5

مع تحميله المسرررررررؤولية الكاملة تجاه العامة يوجه إنذار كتابي بذلك للمتعهد ) عن طريق الجهة ذات العالقة ( 
 الشركة أو أي جهة ذات عالقة مادياً وقانونياً.

 
 فرياتمتطلبات السالمة العامة ألعمال الح -ب

 

  الحفر:تدعيم جوانب 
 

يتم تدايم جنق ب قاح رييأ ا دوي ت نن قاتر ة و   ه أن ا د نجند حر ة ورنر ثقي ة  جي ب قاا د  أن ا دوي 
 حيث ياشننننا ون ا ر قال  يير  وي يتم تدايم جنق ب قاح رييأ ا د   سننننم 120 ان يزيدي نن اوق قاح رييأ 

 جي ب قاا د  ياشا ون ق  يير ي أن ا د نجند ا ر ا ا حيي  قاءيو ين اال قاح رييأ أن قاوشيريع  و شآأنجند 
يتم قاتدايم قاو يسنننب اضنننوين ادم تسنننرب قلتر ة ون ا ا ي أن ون تحت ي إاا دقال قاا د  أن وسنننؤناية تدايم 

ة     ي اال أي ن أ ترى  ه ورنر  جنق ب قاح ر ت نن ا ا قاوتء د نيحق ا   دية أن قاج يأ قلارى اقأ قاء  
 اااك سنقن   ل إا ين تصريح أور قاح ر أن أث ين قاءول نظ نر حيجه اااك .

 
  اإلشارات واإلرشادات وحواجز الحماية 

 
 
 

يو ع و يأ أية قايه أن  و يرسننننننه ا ا قا ريق قاءيم نيجب نضننننننء ي اال و ين و يسننننننب  ءيد ان حر ة  .1
 قاورنر وع نضع انق س نا شرقأ .

 

انحيأ   ر ياية وتحر ة تتضنننننون قسنننننم يجب نضنننننع حنقجز ارضنننننيه ا ا  دقية ن  يية قاح رية وع  .2
 ورنريةنانق س  ورنرية نشنننقاص قاوشننرنع نقاشننر ة قاو  ات ن ءض قاء يرقأ قاتال ت    ي قاشننر ة

ان اشننرت أوتير ون  دقية  إرشننيديهاي يه الرشننيد حر ة قاورنر نيجب أن ال يقل  ءد أي إشننيرت ورنرية 
 . قاح رت نقن ال يزيد ان اوسين وترق  

 

ب أن تشننتول قلسنن م قاتنجي ية نإشننءير  ين قا ريق ضننيق أن أشننءير جنقاتحايرية ي قاورنريةقالشننيرقأ  .3
حسب  ل حياة ، نيرد ااك  ىأار ورنريةإشءير  نجند و  قة اول نأي إرشيدقأ أن  تا يل قاسراة 

نا ا قن ت نن ونقصنن يأ قالشننيرقأ   يارسنننويأ قاوراقة وي  ن و ين  ضننون شننر  قاتصننريح  ياح ر
 .و ي قة اإلشيرقأ قاوءتود  اال نزقرت قلشغيل قاءيوة قن قا  دييأ 

 

نا ي ي  وت صنننننننقةيجب حويية جنق ب قاح ر ون ج ة قاشنننننننيرع نون ج ة قارصنننننننيل ن حنقجز حويية  .4
و صننقيأ اي سننة اي  أن  يسننتادقم ح يل حويية وء ق ا ي ي اي سننيأ ال يزيد ت ياد ي ان وتر نقحد  ين 
 ل اي سننتين وء قين ا ا قاح يل ، نيجب أن ال تنضننع حنقجز قاحويية أن ح يل قالرشننيد ا ا  ءد يزيد 

 ان  صل وتر ون  ل جي ب ون حنقجز قاح ر .
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أانقح  وؤو ة  حنقجز جي  ية   وورقأ وشي  تق ع و ي ق قاح رييأ(جسنر ا ا قاوتء د أن يقنم  تيوين  .5
 حيث تسوح  ورنر قاوشيت ان  قاا يد  نااك ا ا وسيايأ وتقير ة ال تتجينز  (صيج اقأ ص  ة اياية

 ( وتر  ناال ا وقي ع قا ناية نقاءرضية .30 
 

 قاورنريةا دوي تتسننن ب أاويل قاح رييأ  تغير قتجي يأ قاورنر ي نن قاوتء د و زم  نضنننع قاشننننقاص  .6
قادقاه ا ا قاتغيير اال قاونق ع قاو يس ة ايرج قاءول ن ونقاقة  سم قاسير ا ا أن يزي  ي ا د ق ت ين قاءول 

. 
 

ارى قاونجندت  ياون ع نا يه ي نن قاوتء د وسننؤنال ان أية قضننرقر  د ت حق  ياتوديدقأ أن قاادويأ قل .7
إزقاة قل قيض ينجه اه إ اقر ان أن يءيد ي ا ا حسنني ه إاا نضننء ي قلصنن ال ، ناال حياة تأار قاوقينل 

( سننننياة ن ءد ي تقنم قا  دية  إزقات ي واي  ة شننننر ة   ر ين قر د نتحسننننم    ة إزقاة قل قيض 24ودت  ا
 قاوتء د .   وي   غأ ون حسيب   ياغي  

 

( د ي ير ان  ل 10  قرقوة  قيوـنننننننةة ادم نضع قالرشيدقأ قا زوة نقالشيرقأ قاتحايرية تداع اال حيا .8
 .قا زوة شيرقأ( وتر ون قاح رية قير وؤو ه  يال10 

 

ق ءة  ا شننننرقأ( نانق س أث ين قا يل  وءدل إضننننينت تيتنجب ا ا قاوتء د نضننننع إضننننينقأ تحايرية و .9
ا ي ي  ( أوتير ننضننع انحتال إا ن وضننينتين أن اي سننتين اال  دقية ن  يية قاح رية و ي ي  5ا ل   تنقحد

 قسم قاوتء د ن نع قاءول نقاج ة صيح ة قاء  ة نا نقن قاوتء د نر م  يت ه .
 

ت قا قالرشننننيدقأ قاتحايرية ا ا قاح رية ون  دقية قاح ر حتا   يية او ية إايدت قلنضننننيع ا ا أن  .10
 .ينويي  ي قاوتء د ت قد ي

 
يجب ح ظ رول صننني ح نقا نب نأية ونقد تسننتادم اال قاءول اال ونق ع ايصننة  ءيد  ان قاشنننقرع  .11

ستادقم أية أرقضال اتازين  ا  قاونقد دنن  سنقن ا ور  يأ أن قاوشيت وع ادم ق نال تءيق حر ة قاورنر 
نا ا قن ت ءد ان جنق ب ير قاا ونقاقة أصنننننننحيب قاء  ة ا ا ااك ، نيجب ح ظ  ا  قاونقد ون قلو 

 .قاح رية وسياة ال تقل ان وتر نقحد نحسب قاتء يويأ 
 

ا ا قاوتء د أن يضع جويع إشيرقأ قاا ر نحنقجز قاس وة نقاييا يأ حسب تء يويأ دقارت قاسير  .12
نيتحول قاوتء د قاوسننننؤناية ان أية حنقدث أن قضننننرقر أن  ىنقا  دييأ نقلشننننغيل قاءيوة نأية ج ة أار

 وايا يأ ت تج ان او ه .
 

يتم ارض قرقوة وياية وقدقر ي ال يقل  يأ ن نقاد قاسنن وة قاءيوة يواال حياة ادم قاتزم قاوتء د   تء  .13
 ءوياه  يتحول قاوتء د  ياة قا تياج قاتال  د ت حقان اوسين دي ير نتقدر قاغرقوة حسب حجم قاوايا يأ ن

 أدقن نقج ه نقن شر ة   ر ين وحياظة  أن  أونقل قاغير نأرنقح م  ن ه أال  ياوسؤناية نيءت ر وقصرق  
قر د تءت ر و رأت ون  ياة  تياج أا ين قاوتء د ناوياه أن تقصير م أن إ ويا م  قنقاد نتء يويأ قاس وة 

 قاءيوة .
 

س وه قاتال يتم .14 قادقد ي ون    ه ا اتزقم   ي  نل اترت قاوشرنع  ي تزم قاوتء د  تقديم ارض اا ة قا
،ا ا قن يتم تقديم قاا ة ا وء يين اال دقارت قاتد يق قا  ال ن حضنر قاج يأ قاوء ية ون قاشر ة ون ت  يا 

 قاء ين ،نون ثم تقديو ي نر يي نقاا قاونقاقيأ قارسوية ا ي ي  .
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قاءيو ين اديه نقااين سيءو نن اال قاوشرنع  ي تزم قاوتء د  تقديم  شل يتضون قسوين قا  يين قاو رت .15
وع وي يث أ ون   يات م ا ءول ا ا قا ظيم قا  ر ياال ا شنننر ة، ناال حيل قسنننت دقل قي ون قاءوياة قاوي ر  

 اديه ا يه تقديم وي يث أ   يات م ا ءول ا ا قا ظيم قا  ر ياال ا شر ة  وي تم ا ءوياة قاسي قة.
 ال تشريءيأ قاس وه قاصيدر  ان  ي نن قاءول قلرد ال .قالاتزقم  ياتء يويأ  وي نردأ ا .16
 

 ج. الحفـر:
 

  يمنع استخدام الغارفات لقطع الطبقة العلوية من سطح الطريق أو الرصيف بل يجب قطع حواف الخندق
باستخدام منشار قص لإلسفلت أو آالت قطع مناسبة للحصول على خط مستقيم وعمودي على سطح الطريق 

بأول وال تترك أية نواتج تؤدي إلى اإلساءة إلى باقي جسم الطريق أو إلحاق األذى  لحفر أولً ، وتزال نواتج ا

 . بالمواطنين
 

  : يتم حفر الخنادق لمد الكوابل االرضية على النحو التالي 
 

 سم اوق ( نادقارت نقحدت. 80×سم ارض50يتم ح ر قاا يد  اود  نق ل قاضغ  قاو ا ض  أ ءيد    .1
 

 اوق ( نادقارت نقحدت. سم 140× سم ارض50يتم ح ر قاا يد  اود  نق ل قاضغ  قاوتنس   أ ءيد    .2
 

نااك قي وي نرد سننم ارض ا ل  ي ل ضننغ  و ا ض أضننياال   دقارت أضننياية( 20يتم قاح ر  زييدت وقدقر ي  .3
 . ياء ين

  
نااك قي وي نرد  أضنننياية(سنننم ارض ا ل  ي ل ضنننغ  وتنسننن  أضنننياال  دقارت  30يتم قاح ر  زييدت وقدقر ي  .4

  ياء ين.
 

 و وي  ي أ ق ءيد جنر قانص أ  ا ضيتم قاح راجنر نص أ قاج د قاو

نيشنننول ااك قاح ر ا ا  ي ل ج د  و وي  ي أ ق ءيد جنر قانصننن أاجنر نصننن أ قاج د قاوتنسننن  .يتم قاح ر6
  .وتنس  نقحد قن ق ثر  يام ناول نص ة قن ق ثر ا يه/ا ي ي ار  ه /ار   ي   ي ل قن  نق ل ج د وتنس  جديدت

 

 :مــالطم د.
 

م قاوسننتادم ون قا نع قاو ي ق ا ونقصنن يأ ويتم  م ا يد  قاح رييأ نقاتال تم ود قا نق ل   ي نيجب قن ي نن قا 
قاصنن ة قالسننو تية م  رول صننني ح ، سنني  ي ، ادسننية، قن  يس  نرس(  وي يجب قن ت نن و ين قا  قا  ية سنننقن

 ننننياسننننننننونننني ننننيأ قاننتننال تنن ننينن نن نننني قاننرسنننننننننوننننيأ قر ننننيم ن 2 ننغننم/سننننننننم 250 انن نن ننننة جنننني ننزت ( ن ننقنننت 
قينل قا  نك  ( نقاتال تءت ر جزنق   13،12،11،10،9،8،7،6،5،4  قدم قاو جب قن ي وي ي ال يتجزأ ون قاء ين  
نيتم  م  6:1ه   س ة ص ة قسو تية ء( نقن يتم تص ي3،2،1قن قاوس ح  يال ءيد قاو ي ة  يارسنويأ قر يم  ي اءيدق

 قاا يد  انص أ قاج د قاوتنس  نقاو ا ض    س قاونقص يأ قانقردت   م قاا يد .
 

 إعــادة الوضــــع هـ.
 

 (.ارسي ة  ا  ه،إايدت قانضع ا  قة قلسيس نقا  قة قا  ياية   
  
 : الخلطة اإلسفلتية –أ 
 
 

 يتم  ص حنقل قاح ر  ش ل وستقيم ناوندي . .1
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نتدحل  ءد رشننن ي  ياوين ا حصننننل ا ا  ءد قادحل سنننم  15 ةتنضنننع   قة ون ويدت قا يس  نرس سنننوي  .2
 .%  ر تنر  ءد  جيح ويدت قا يس  نرس وا ريي  95درجة رك ال تقل ان 

 

 . جيدق   ت ظيل   قة قا يس  نرس نحنقل قاا  ة قاوقصنصة .3
 

 ا  ة جي زت ( ن قنت   سنن ة سننم 30يتم اول صنن ة ون قاارقسنن ة  اياية ون قاد ش(  سننوي ة ال تقل ان  .4
نحسب ونقص يأ قا  دييأ نقلشغيل قاءيوة   ل  حسب وي ي   ه قاو  دس قاوشرل 2 غم/سم 250 سر(

 قا ناية ن قاءرضية.او ية نضع قاا  ة قالس  تة اجويع ونق ع ح رييأ قاا يد  نقانص أ ا وقي ع 
 

 غم/وتر  1.5 وءدل  (M . C إسننن  تية      قة  قاح ريةنحنقل  قاصننن ة قلسنننو تية   قاارسننني ية(ترش  .5
 .(M.C  ةقا  قان   قاسيا ة د ي تنضع قاا  ة قالس  تية ءور ع نيترك اودت ينوين ن

 

 وانية ن سوي ة ال تقل اندرجة  135تستادم   قة إس  تية ون قاا ي  قاسيان  درجة حرقرت ال تقل ان  .6
 سم  ءد قادحل قا ياال نقاو يسب   ل أن ت رد قاا  ة.7

 

 الرصيـــف –ب 
 

(  حيث ,ترق اليتم إايدت نضنننع قانجه قا  ياال ا رصنننيل حسنننب نضنننع قارصنننيل   صننن ه ، ارسننني ة ،     
 حيث ال يت يسننب وع قانضننع قاوجينر إاق  ين نجه وصننقنل أن قير وصننقنل أن حسننب  نع قا    قاونجند 

ا نضننننع قاوجينر ا ح رية ، ن ااك إايدت نضننننع  حجر قارصننننيل إاق تم ا ع أية حجر نإايدت  يشنننن ل  شننننيزق  
 تر ي ه .

سننننم  حسننننب 30سننننم قن 10اياية ون قاد ش  سننننوي ة ال تقل ان  ا  ة جي زت ( تصننننب ويدت قاارسنننني ة .7
نحسب ونقص يأ قا  دييأ  حسب وي ي   ه قاو  دس قاوشرل 2 غم/سم 250ن قنت   س ة  سر( قاحيجة(

نقلشنننغيل قاءيوة   ل او ية نضنننع قاا  ة قالسننن  تة اجويع ونق ع ح رييأ قاا يد  نقانصننن أ ا وقي ع 
 قا ناية ن قاءرضية.
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 ً  مواصفات المواد المقدمة لتامين الكوابل االرضية : : ثانيا
 

سم للخنادق التي يتم  80والتي أعماقها ستعمل المواد التالية لحفريات كوابل الضغط المنخفض ت -1  
 تمديد الكوابل بها وبدون مواسير بالستيكية .

 

ناياال ون قاحصنا نقاشننقاب قاتال تؤثر ا ا سن وة قا نق ل نيور جويءه أن سني  ي  ياوة رول صنني ح  يام  -أ 
  .سم ان  قا ي ل10سم تحأ قا ي ل ن 5و م( 2( ن  ر   10ون و ال ر م  

 

:  1             سم ن س ة قاا  ة قالسو تية 7سم نسوي ة  40سم ن نل  20إسو تال وصوأ ارض   نك  -ب 
 ءد نضننع رول صننني ح ا ا قا ي ل ناال حياة توديد  قادقارت قا  ر يايةوسننير قا ي ل أن   (  نتنضننع  ناية ان 6

سوي ة سم 20اال   س قاا د  يتم زييدت ارض قاح رية قن دقارت   ر ياية ون  ي ل  أ ثر ا ل  ي ل نينضع   س 
 و  صل ان قآلار . ك ا ا  ل  ي ل انحد   نايي  نقارول ا ا قا نق ل نينضع قا  

 

 ك قالسو تال يتم قا وم ان  قا  ك حسب قاونقص يأ قا  ية   قاوءتودت .ن ءد نضع قا   -ج 
 

قأ قآل  ة قاا ر ا ا قا  د تتم إايدت قانضنننع حسنننب قاونقصننن يأ نقاشنننرن  قا  ية قاوءتودت نت   ق  ا  قاا ن -د 
 (.1ر م  
 
 

سررم للخنادق التي  80سررتعمل المواد التالية لحفريات كوابل الضررغط المنخفض والتي أعماقها ت -2
 . أنش 4يتم تمديد الكوابل داخل مواسير بالستيك 

 

قا زوة انضننء ي اال قاا د  نيقدم قاوقينل  ي ال قاونقد قا زوة حسننب  أ ش 4تقدم قاشننر ة ونقسننير   سننتيك  -أ 
 قارسنويأ قاوراقة .

 

سنننم تحأ وسنننتنى  5ن سنننوي ة قاصننن ة  6:  1يتم اول صننن ه إسنننو تية ا ا  ا  قاونقسنننير   سننن ة قاا  ة   -ب
ياة نضع حناال  سم 25سم ان  وستنى قاويسنرت  حيث تص ح قاسوي ة قا  ياية ا ص ة قالسو تية  10قاويسنرت ن

سنننم ا ل ويسننننرت إضنننياية يتم نضنننء ي اتوديد  20ون ويسننننرت اال قاا د  قانقحد يتم زييدت ارض قاا د   أ ثر
 قاص ة قالسو تية قا زوة  ا ا  ا  قاونقسير نحسب وي جين أا   . ول نق ل   ي نا

 

  ل  نقاوءتودت و ءد اول قاص ة قالسو تية ا ا  ا  قاونقسير يتم قا وم ان  قاص ة حسب قاونقص يأ قا  ية  -ج
سوي ة  سو تية   سم تحأ قاا  ة 30قلشغيل قاءيوة نقا  دييأ    يس  نرس أن ادسية(  ءد ااك يتم اول ص ة إ

 . 1:6و يشرت   س ة  ةقالس  تي
 

 قاوءتودت.ب وي  ي أ ا يه   ل قاح ر نحسب قاونقص يأ قا  ية نقاشرن   ءد ااك تتم إايدت قلنضيع حس -د
 

 

 سررم وبدون 140حفرياتها سررتعمل المواد التالية لطم كوابل الضررغط المتوسررط والتي أعماق ت -3
  -مواسير بالستيك:

 

( ن  ر  10ناياال ون قاحصا نقاشنقاب نيور جويءه  و ال  ورت  أن سي  ي  ياوة رول صني ح  يام   -أ
 . سم ان  قا ي ل .نيتم قاقييس ون س ح قا ي ل قاس  ال نقاء ني  15سم تحأ قا ي ل ن  10 سوي ة و م 2

 

سو تال وس ح  ءد نضع رول صني ح ا ا قا ي ل  -ب ني نن قا  ك قالسو تال قاوس ح   قادقارت ( ينضع   ك إ
 ة قالسو تيةــنحسب قارسنويأ قاونضحة ن س ة قاا  سم  8ن سوي ة وقدرق ي سم 50سم ن نل 30 ءرض 
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يتم    دقارت قضننننياية ( ، ناال حيل توديد  ي ل إضننننياال  قادقارت ( ان  قا ي ل  ( نينضننننع قا  ك  نايي   6:  1 
ع قا  ك قالسننو تال نينضنن  دقارت (  ر أا   ا ا  ل  ي ل توديد  ن نضننع   س سننوي ة رول قاصننني ح قاوا ن

 . قادقارت قالارى ن وي  ن و ين  يارسنويأ قاتنضيحية قاوراقةن قـو  صل ا ا ا  ل دقارت قاوس ح  نايي  
 

سم ان 50 ءد نضع قا  ك قلسو تال يتم  م قاا د  ان  قا  ك حسب قاونقص يأ قاوءتودت    قة ت قص  -ج 
 وي  ين ا يه قانضع   ل قاح ر نتم توديد شري    ستيك تحايري تقدوه قاشر ة ن ءد توديد وستنى قلرض 

 قاشري  قاتحايري يتم وتي ءة قا م    س قاونقص يأ قاوءتودت .
   .يتم إايدت قانضع ا ا وي  ين ا يه   ل قاح ر حسب قاونقص يأ قاوءتودت -د 
 

سرم ويتم 140سرتعمل المواد التالية لطم  كوابل الضرغط المتوسرط والتي أعماق حفرياتها ت -4
 -( أنش: 6تمديد الكوابل داخل مواسير بالستيك )

 
ق ش  انضننننء ي اال قاا د  نيقدم قاوتء د  ي ال قاونقد قا زوة حسننننب  6تقدم قاشننننر ة ونقسننننير   سننننتيك  -أ
 ارسنويأ قاوراقة .ق
 

سم تحأ وستنى 5( ن سوي ة قاص ة  6: 1 تية ا ا  ا  قاونقسير   س ة قاا  ـننـننة   يتم اول  ص ة إسو -ب 
 أ ثرسم ناال حياة نضع  30سم  ان  وستنى قاونقسير  حيث تص ح سوي ة قاص ة قالسو تية 10قاونقسير ن

سم ا ل ويسنرت إضياية يتم نضء ي اتوديد قا نق ل  20ون ويسنرت اال ا د  نقحد يتم زييدت ارض قاا د  
   ي ناول قاص ة قالسو تية قا زوة ا ا  ا  قاونقسير حسب وي جين أا   .

 

 ةـــــ ءد اول قاص ة قالسو تية ا ا  ا  قاونقسير يتم قا م ان  قاص ة حسب قاونقص يأ قاوءتودت    ق  -ج
سم ان وستنى س ح قلرض  وي  ين   ل قاح ر نيتم توديد شري    ستي ال تحايري تقدوه قاشر ة  50ت قص 

 قاونقص يأ.ثم يتم وتي ءة قا م ن   س 
 

 .يتم إايدت قلنضيع قا  ياية حسب وي  ي أ ا يه   ل قاح ر حسب قاونقص يأ قاوءتودت  -د
 

  :مالحظة 
 

رمل  3( م0.24تنكه ) 12أينما وردت أن كل  6:1تعني الخلطة األسرررررررمنتية بنسررررررربة  -
 كغم. 50كيس اسمنت وزن  1مخلوطة بحاجة إلى 

 (2 غم/سم 250أي وي نردأ  ا  ة جي زت ن قنت   س ة  سر(تء ال قاارقس ة   -
 

 : إجراءات تسليم مواقع الحفريات واستالمها . ب
 

ً   ينيبهالمشرررررف صرررراحب االختصرررراص أو من يقوم المهندس  -1 إلى  بتسررررليم المواقع التي تم تحديدها مسرررربقا
المتعهد أو من ينوب عنه بموجب أمر عمل يحدد فيه اسرررررم موقع العمل وعنوانه وتاريخ أمر المباشررررررة بالعمل 

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

والمتعهد أو مندوبه ويعرف أمر صرررراحب االختصرررراص من المهندس المشرررررف  تنفيذيتم اعتماد أمر عمل ال -2
 -عمل بما يلي :ال
 

نقاتال  قلاويلوجوناة  ات  يا شننننن  يأ قاج د قاوتنسننننن  أن قاو ا ض قلرضنننننية  أ هيءرل أور قاءول قانقحد  -أ
 نقحدت.ي  ب ون قاوتء د إ جيز ي داءة 
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 قالست م نقاتس يم نقرقويأ قاتأاير.يءت ر أور قاءول نحد  وت يو ة ون حيث -ب
 

يشننننننول أور قاءول ا ا وجوناة قلاويل قاتال ي  ب ون قاوتء د ت  يا ي سنننننننقن  ي أ اال ون ع نقحد أن ادت  -ج
 قاشر ة.ونق ع ضون و ي ق قوتييز 

 

 قاءول.قاو  نب إ جيز   ونجب أور  قاءوليحدد -د
 

  ياتياال:يتم قحتسيب قاودت قا زوة ال  ين أور قاءول  - ـ
 

  نل قاا  قلرضال ا ج د قاوتنس  أن قاو ا ض قاوس م                       
  ونجب أور قاءول  يا ي ن وتر قا ناال                       

 ------------------------               =ادد أييم ت  يا أور قاءول   
 ون قاوقينل اتر يب نويي   وية قاءول قاو  نب ق جيز ي ي                     

  نق ل قاج د قاوتنس  أن قاو ا ض                        
 

( وتر  ناال  يالضنننننننياة اجنر 200اتر يب  نق ل قاج د قاوتنسننننننن  =    وية قاءول قاو  نب ق جيز ي ينويي  
 قانص أ أن نجدأ .

 

( وتر  ناال  ننيالضننننننننياننة اجنر 50اتر يننب  نق ننل قاج نند قاو ا ض =    ويننة قاءوننل قاو  نب ق جننيز نني ينوينني  
 قانص أ أن نجدأ .

 

يتم أا ين أنقور اول اتر يب شنننن  يأ قاج د قاوتنسنننن  و  صنننن ة ان أنقور اول قاج د قاو ا ض نال ينجد أي 
 قرت ي   ي  وي ون حيث قاتسننن سنننل أن قاوحيسننن ة ا ا قرقويأ قاتأاير نسنننيتم قاوحيسننن ة ا ا قرقويأ قاتأاير     

 ا ا حد .
 

نقحد داءة  وءيو ة أن وشننننرنعإا ين أنقور اول ل ثر ون صننننيحب قالاتصننننيص و  دس قاوشننننرل يحق ا  -ز
 نقحدت.

 

بعد تسرررلمه أمر المباشررررة والالزمة ألعمال التنفيذ قوم المتعهد بالمباشررررة بأعمال الحفر المطلوبة منه ي -3
حفر وذلك لمنع إلحاق الله عند قيامه بأعمال  والمروريةبالعمل وعليه تامين جميع وسرررائل السرررالمة العامة 

وعلى المقاول العمل على حفر جور أية أضررررررار سرررررواء باإلنسررررران أو الحيوان أو اآلليات خالل مدة الحفر 
 ً ألحداث أية أضررررررررار بالتمديدات للغير داخل بطن  تجريبية على مسرررررررار الخط قبل أجراء عملية الحفر تالفيا

لتم حلها أو تعديل المسرررار  عوائق علية أبالغ المهندس المشررررف عنها فوراً األرض وفي حالة مواجهة أية 
 أو أية حلول أخرى.

 
ً مواد يقوم المقاول الحفر وتامين البعد االنتهاء من عملية  -4 ليتسررررررنى للمهندس  بأعالم المهندس المشرررررررف خطيا

 إرسال مندوب عنه الستالم الحفريات والمواد واعطاء أمر بالمباشرة بالعمل.
 

ً على المتعهد توخي الدقة والحذر أثناء القيام بالحفر في باطن األرض وفي جميع مواقع الحفر خو -5 من إتالف  فا
في حالة مصرررادفة أية  وة داخل األرض مواسرررير المياه والمجاري وكوابل الكهرباء واالتصررراالت وأية خدمات مدفون

إبالغ المهندس المشررررف بذلك وفي حالة إلحاق أي ضررررر بهذه الخدمات على المقاول خدمات مدفونة داخل األرض 
 يتحمل المقاول كافة تكاليف األضرار .

 

الشررررركة بإلغاء تتحمل الشررررركة كلفة أي حفريات أو كلفة تامين المواد وإعادة األوضرررراع في الحاالت التي تقوم  -6
وإعادة األوضاع التي كانت عليها قبل الحفر وحسب  حفريةالحفر ألي سبب من األسباب وعلى المتعهد القيام بطم ال
 المواصفات المبينة وثم المحاسبة حسب جدول األسعار .
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المشررررف ليتم إرسرررال يلتزم المقاول بالترتيبات الالزمة ألعمال التنفيذ وحسرررب ما يتم االتفاق عليه مع المهندس  -7
مندوب لألشرررراف على أعمال التنفيذ وفي حالة قيام المقاول بالعمل دون وجود مندوب يتحمل كافة المسرررؤولية التي 

 . كقد تترتب على ذل
 

8-  ً ألي سررربب من  أذا تبين للمهندس المشررررف أن المقاول قد قام بتعديل مسرررار الخط والتي تم تسرررليمها له مسررربقا
األسررباب دون اخذ الموافقة الخطية من الجهة التي قامت بتسررليم مسررار الشرربكة فيتحمل المقاول كلفة الحفريات وأي 

 كلفة أضافية قد تترتب على ذلك.
 

 من امر العمل له.  إذا طلب حفر جور لوصالت الكوابل األرضية ضمن أمر العمل فتعتبر هذه الجور جزءاً  -9
 

ك والرمل على الكوابل كل كابل وحفرية يتم وضررررررع البلالفي نفس او دائرة من كابل واحد  أكثرتمديد ي حال ف  -10
او دائرة لوحدها كما هو مبين بالرسررررروم  كابل لوحده ( ك بشررررركل طولي وعلى كلو) يتم وضرررررع بل الوحدهاو دائرة 

 (.13،12،11،10،9،8،7،6،5،4  ةالمرفق
 

سررررم وحسررررب الرسررررم 140لتغطية الكوابل التي أعماق حفرياتها  ) مسررررلح( لى المتعهد تقديم بلوك مصررررمتع -11
ملم 8حديد   وتسلح بقضبان 6:1، نسبة الخلطة األسمنتيـررررررة (2،3رقم )المرفق والمواصفات المذكورة على الرسم 

 فق.وحسب الرسم المر
 

سم وحسب الرسم  80ك عادي مصمت لتغطية الكوابل التي أعماق حفرياتهـرررررررـرررررررـرررررررا  وعلى المتعهد تقديم بل -12
 وبدون تسليح .  6:  1، نسبة الخلطة اإلسمنتيـــة  (1رقم ) والمواصفات المذكورة على الرسم

 

يلتزم / المتعهد ) المقاول( بتقديم البكر وونش سرررررررحب الكوابل الالزم لمد الكوابل والذي يتم تحديده من قبل  -13
 المهندس المشرف.

 

أينما وجد وتسوية األرض مع مستوى األرض الطبيعي قبل المباشرة بأعمال الحفر يلتزم المقاول بإزالة الطمم  -14
 وعلى حسابه الخاص.

 

 يلتزم المقاول بإزالة المياه التي تنتج من الخنادق خالل عملية الحفر على حسابه الخاص. -15
 

 لبنود الوارد بالعطاء. يلتزم المقاول بتوفير جهاز إشرافي وكادر عمالي لديه الخبرة الكافية لتنفيذ ا -16
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 االلتزام بقواعد السالمة العامة : خامساً : 
يجب على عمال ) المقاول/ المتعهد ( او المستخدمين لديه االلتزام بقواعد و تعليمات السالمة  .1

 العامة و المحددة من قبل شركة كهرباء محافظة اربد . 
مسؤولية كاملة و مطلقة عن اي اضرار تصيب العمال او يكون ) المقاول/ المتعهد ( مسؤوال  .2

المستخدمين لديه نتيجة االعمال موضوع العطاء و التي تنشأ نتيجة اهمال او قلة احتراز من 
قبلهم او بسبب عدم تقيدهم بقواعد و تعليمات السالمة العامة او الي سبب اخر و من هذه 

لصعق الكهربائي او حاالت السقوط او الدهس او االضرار على سبيل المثال ال الحصر ) حاالت ا
 تنفيذ اعمال العطاء ( . االصابات الناتجة عن

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

عن كافة االضرار المادية و المعنوية التي يتحمل المقاول/ المتعهد كامل المسؤولية ) القانونية و المالية ( 
تلحق بالشركة او بالغير او ممتلكات الغير او اليات الغير او الحيوانات ) بالصورة المباشرة او اير المباشرة ( 

بها بموجب العطاء و من هذه االضرار على سبيل المثال ال و التي تقع نتيجة اعمال ) المقاول/ المتعهد( او بسب
) حاالت الصعق الكهربائي / حاالت نفوق الحيوانات / حاالت السقوط ( , و يحق للشركة في حال اقام الحصر 

اي شخص ) طبيعي او معنوي ( اي دعوى على الشركة للمطالبة بالتعويض عن االضرار الالحقة به مهما 
 ال ) المقاول/ المتعهد ( طرفا في هذه الدعوى بصفته المسبب الوحيد لهذه االضرار . كانت طبيعتها ادخ

 
 

 سابعا : التقاضي و القانون واجب التطبيق : 
في حال نشوء اي نزاع او خالف حول تطبيق او تفسير بنود هذا العطاء او اي اتفاقيات منبثقة عنه او بسبب 

عنه، تكون  ود العطاء او اي اتفاقيات منبثقةالمقاول/ المتعهد لبناالعمال موضوع العطاء او بسبب مخالفة 
محاكم اربد ) قصر العدل ( هي المختصة بنظر بهذا النزاع أو الخالف والبت فيه ويكون القانون / القوانين 
األردنية هي واجبة التطبيق وحتى لو انتهت مدة العطاء اذا كان سبب الخالف أو النزاع عدم جودة أو اكمال 

 األعمال أو اير ذلك.
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 ً  الفواتير والمحاسبة عليها: ثامنا
 

 
عند االنتهاء من تنفيذ اوامر العمل واعادة االوضرراع شرراملة الفواتير على ثالثة نسررخ من قبل المقاول  تنظم -1

 . الوامر العملاألعمال المنجزة جميع 
تدفع المطالبة مره واحدة وذلك بعد  و عملمر الجزئيا إال بعد إنهائه ال امر عملال يحاسررررررب المتعهد على أي  -2

وتوقيع السرررلطات المحلية والدوائر الرسرررمية اذا طلب ذلك من المهندس المشررررف والتي تم  إعادة األوضررراع
باالضررافه  حسررب األصررول واالسررتالم النهائي من قبل المهندس المشرررف أو من ينوب عنهالحفر بممتلكاتها 

 الى قسم التدقيق الفني . 
تاريخ انهاء  جاوزل بتقديم الفواتير المتعلقة بأعمال التركيبات وخالل فترة ال تتيلتزم المقاو -3 اسررررررربوع من 

ة او الخاصررررررة التي تم الحفر اعتماد الفاتورة من الجهات الرسررررررميالعمال لغايات التدقيق على الكميات)قبل ا
 .بممتلكاتها(

لفواتير المقدمة منه ويحاسررب على كامل القيمة المسررتحقة باسررتثناء المحتجزات على ايتم محاسرربة المتعهد  -4
او الحسرررميات الناجمة عن ارامات  المسرررتحقة ة% من قيمه الدفع10من الدفعات المسرررتحقة والبالغ قيمتها 

 التاخير ان وجدت.
المطالبة بأي مسررتحقات ماليه يلتزم المقاول التزام تاما بتقديم كتاب خطي لكل فاتورة يتقدم بها للشررركة بعدم  -5

 . فاتورةتخص ال
يعتمد تصررميم الفواتير ومحتوياتها وأية نماذج أخرى من قبل إدارة الشررركة بعد إحالة العطاء وعلى المقاول  -4

 االلتزام بها .
 
الذي اشرررررف على التنفيذ ومن ثم المهندس المشرررررف  قبالفواتير من رئيس الورشررررة او المراصررررديق يتم ت -5

 الذي اصدر امر العمل ويتم اعتماد الفاتورة من الجهات الرسمية او الخاصة التي تم الحفر بممتلكاتها.

ومدير الدائرة والمسررراعد المعني خالل اسررربوع من ى الفواتير من قبل المهندس المشررررف يتم التصرررديق عل -6
ويتم االلتزام بالمدة شريطة عدم بعد تصديق الجهات الرسمية فاتورة للمهندس المشرف تاريخ تسليم المقاول ال

 وجود اي مالحظات على اعداد الفاتورة من قبل المقاول.
يتم ارسال الفاتورة الى دائرة التدقيق الفني للمصادقة عليها حسب االصول على ان ال يتجاوز مدة المصادقة  -7

 الفاتورة للدائرة ما لم يكن هناك اي مالحظة فنية على االعمال التي تتضمنها الفاتورة.اسبوع من تاريخ ورود 
 
ً 14يتم صرررف مسررتحقات المقاول عن الفواتير المصررادق عليها بصررورة نهائية بعد ) -8 من  ( اربعة عشررر يوما

 تاريخ مصادقة دائرة التدقيق الفني عليها.
بتزويد الشرررررررركة بما تم انجازه من اعمال تركيبات)جهد متوسرررررررط جهد منخفض(  التزاما تام يلتزم المقاول-9
% 75بشكل دوري وحسب ما يطلبه المهندس، وفي حال تجاوزت مجموع اوامر العمل المسلمه للمقاول نسبة و

عمل من قيمة االحالة االجمالية للعطاء يلتزم المقاول باشررررعار الشررررركة وبكتاب رسررررمي بالقيمة المالية لكل امر 
   .وبدون طلب مسبق من قبل الشركة
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 ً  والكميات والمخالفات والعاملين واالليات جــداول األسعـــار:  تاسعا
 

ضمن منطقة امتياز الشركة  والمنخفض األرضيةيطلب من المقاول تقديم أسعاره على أساس تنفيذ شبكات الجهد المتوسط  -1
 والتي تشمل: 

 

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

ً  -ب لمحافظة عجلون وجرش  منطقة عجلون وجرش وتشمل جميع المناطق داخل وخارج التنظيم والتابعة أداريا
 وجزء من محافظة البلقاء.

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

الكميات الواردة بجداول األسررعار هي كميات تقديرية من اجل المقارنة بين المقاولين عند دراسررة العروض المقدمة ويتم تحديد  -2
قيمة العطاء الفعلية كقيمة إجمالية من قبل إدارة الشررررررركة وتتم اإلحالة على أسرررررراس األسررررررعار االفرادية دون النظر إلى الكميات 

م التعامل مع المقاول المحال علية العطاء على أساس قيمة السعر اإلجمالي للعطاء الذي يتم تحديد سقفه من الواردة بالجداول ويت
 قبل الشركة.

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

ً  أو كلمة أو رقم أو تصميم لهذا الجدول  .وإذا خالف العارض ما ورد أعاله يعتبر عرضه مرفوضا

على العارض أن يدرس بنود العطاء وشررروطه العامة والخاصررة والمواصررفات الفنية لجميع أنواع اإلعمال بصررورة دقيقة -4 
 قبل القيام بتعبئة جدول األسعار.

 

 في حال وجود أية مخالفات لبنود العطاء على المقاول تعبئة هذه المخالفات في جدول المخالفات المعد لهذه الغاية .-5 
 
أي مخالفه لشروط العطاء أو مالحظة لها انعكاس مالي على العطاء يجب على العارض أن يذكر ذلك بصراحة ويبين مدى -6 

 بموجب جدول خاص يتم إعداده من قبل العارض . االنعكاس المالي زيادة أو نقصان  ، وذلك
 
 تعتبر األسعار المقدمة من قبل المقاول شاملة لجميع األعمال والشروط والتعليمات الواردة بالعطاء. -7
ً 9( يحتوي على )1الجدول رقم ) -8 ً  ( بنود مبينا ً  فيها وصفا واالبعاد الالزمة للحفر وتامين للعمل المطلوب والمواصفات  تفصيليا

الوصف بالرسومات المشار اليها وان الخنادق المحفورة ال المواد وان الحفر في مناطق ترابية او صخرية والمواد المؤمنة حسب 
 اتج الحفر وبواقي تأمين المواد.نتخضع العادة االوضاع ) صبة اسمنتية او خلطة اسفلتية( وتخضع فقط الزالة االنقاض من 

ً 10( يحتوي على )2الجدول رقم ) -9 للعمل المطلوب والمواصفات للحفر وتامين المواد  فيها وصفا تفصيلياً  ( بنود مبينا
واالبعاد المطلوبة وان الحفر سيتم في مناطق صبة اسمنتية او طبقة اسفلتية والمواد المطلوب تأمينها حسب الوصف 

 ها تخضع العادة االوضاع من صبة اسمنتية وخلطة اسفلتية.بالرسومات المشار اليها وان الخنادق المطلوب حفر

يحق لشركة كهرباء اربد بتأجير ونش سحب الكوابل العامل لديها للمقاول في حال رابته مع ضمان سالمته الفنية بقيمة  -10
 نصف دينار لكل متر طولي لكل كيبل احادي الطور أو ثالثي الطور.
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 المساهمة المحدودةشركة كهرباء محافظة اربد 

 (   99/2022  م )ــــــــعطاء رق

 أ /جدول مخالفـــــات

 

رقم البنـد 

 المخالـف

 المخالفة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………..توقيع المناقص                                                                                               
 

 ……الخاتم الرسمي                                                                                      

                                                                                        

 2022التاريخ   /     /                                                                                          
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 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة

 ( 99/2022  م )ـــــعطاء رق

 ب /كشف بأعداد العاملين لدى المتعهد والخبرات السابقة

 

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

 طيلة فترة المشروع .

 

 مالحظات العدد الوصف الرقم

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 أعداد العاملين

 مهندس

 مساح

 مراقب

 فني

 محاسب

 إداري

 سائق

 عمال

 مهن أخرى

 

  

 

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

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

 

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

 

 …………….توقيع المتعهد 

 

 …………..الخاتم الرسمي 

 

  2022التاريخ   /    /                                                                                       
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 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة

 ( 99/2022)  مــــعطاء رق
 

 ج / كشف بآليات والمعدات والعدد التي يملكها المتعهد

 

على المتعهد استتتتتتتكمال تعبئة هذا الجدول وبيان جميع اآلليات والمعدات والعدد التي يملكها وإرفاع صتتتتتتور عن 

ترخيص اآلليات وللشتتتتتركة الحق في الكشتتتتتف على جميع اآلليات والمعدات والعدد والترخيص األصتتتتتلي وتكون 

 محتويات هذا الجدول ملزمة للمتعهد طيلة فترة المشروع 

 

 مالحظــــات العــــدد الوصـــــــف الرقم

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

 

 

 

 

 سيارات بكب 

 الكوابلبكرات سحب  

 ( compressorsكمبريسات ) 

 جكات رفع الدرمات

 الكوابلماكينات سحب 

 الونشات

 سيارات نقل األعمدة ) تريال( 

أية مستلزمات أخرى يتطلبها العمل 

 في المشروع .

  

 

 ………….توقيع المتعهد 

 

 ………..الخاتم الرسمي                                                                                                  

 

  2022/التاريخ     /                                                                                                    
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 أوامر على النهائية المحاسبة وتتم اير ال فقط والتسعير االستدالل لغايات تقديرية كميات هي األسعار ولاجد في الواردة الكميات*

 .المقاول قبل من تنفيذها يتم التي العمل

 جدول رقم )1(  الكميات واألسعار لتركيب الكوابل الرضية ) تقديرية (

 بدون اعادة الوضاع 
 

 

 الرقم

 

 الوصف

 

 الوحدة

 

 الكمية

سعر الوحدة 

 بالدينار

 السعر اإلجمالي

 

ك.ف دائرة واحدة كاملة  11، 33جهد متوسط  أرضيهتركيب شبكات  1

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

مهما بلغ مقاس الكابل ومهما كان عدد جور الوصتتتتتتالت أ (  - 8) 

)ويشتتتتمل ولال وصتتتتالت البداية على مهما كان قياستتتتها  المستتتتتقيمة

( ومهما كان عدد مقاطع الشتتتتوارع   الكوابل القائمةاو  الجديد الكيبل

 ويشمل السعر ما يلي: 
 

استتتتتتالم المواد الالزمة للعمل من مستتتتتتودعات الشتتتتتركة وتحميلها -ا

ونقلها وتنزيلها وتوزيعها وحراستتتتتتتها والمحافظة عليها في جميع 

 المختلفة. العملمواقع 
 

 50بعرض  بأبعاده الفنية المطلوبة وهي   األرضتتتتتيحفر الخندع -ب

المطلوبة  األبعادوحفر جور الوصتتالت وحستتب ستتم  140ستتم وعمق 

أية  إزالةمع  المبينة األبعادمن قبل المهندس المشتتتتتترف وحستتتتتتتب 

 مخلفات لألنقاض والصبات اإلسمنتية من مواقع العمل.
 

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

الكتتابتتل على بكر مخصتتتتتتص لهتتذا العمتتل أو بتتالطريقتتة التي يطلبهتتا 

المهندس المشرف على أن يقوم المقاول بتأمين العمالة الالزمة لهذا 

 العمل 
 

تأمين الكوابل حستتتتب المواصتتتتفات الفنية الواردة )رمل صتتتتويل   -د

الالزمة للطم )عدستتيه، بي  ناعم+بلوك مستتل ( وكذلال تقديم المواد 

 أ(.-8وحسب السماكات المبينة بالرسم رقم )كورس( 

ستتم من الحفرية وكذلال  60وضتتع شتتريط تحذيري على عمق  -هـتتتتتتتت 

وضتتتتتع دليل الكتروني وحستتتتتب المواصتتتتتفات التي يطلبها المهندس 

 المشرف
 

موقع ومستتتتتتتار الحفر الى ما كان عليه قبل الحفر وازالة  إعادة -و

 الطم.المخلفات بعد 
 

تركيب المواسير والصب على المواسير لمقاطع الشوارع حسب  -ز

 المواصفات المبينة بالعطاء.
 

 

 

 

 

 

 كم طولي

 

 

 

 

 

1 

  

2 

2 

 
 

ولكن  من المواصتتتتتتفات والشتتتتتتروط الفنية( 1كما ورد بالبند رقم )

ك.ف ضمن منطقة  11، 33جهد متوسط  أرضيه دوائر أضافيةتركيب ب

ثالثي األطوار ومهما كان مقاس الكابل وعدد باستتتتتتتخدام كابل متياز ال

)ويشمل ولال وصالت البداية على الكيبل او جور الوصالت المستقيمة

ومقاطع الشوارع مع األخذ بعين العتبار أن المسافة  ( الكوابل القائمة

ستتتتتم وان عرض الخندع ستتتتتيزيد 30بين كل دائرة والخرى ل تقل عن 

تامين كل دائرة على حده حستتتتب  ستتتتم لكل دائرة اضتتتتافية مع30بمقدار 

   ب(  علما بان السعر للدوائر الضافية فقط.-8الرسم )

 

 كم طولي

 لكل دائرة اضافية
0.5 
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 ) تقديرية (( 1رقم ) تابع جدول الكميات واألسعار

 
 سعر الوحدة الكمية الوحدة الوصف الرقم

 بالدينار

 اإلجمالي السعر

باستتتتخدام ك.ف دائرة واحدة كاملة  11، 33جهد متوستتتط  أرضتتتيهتركيب شتتتبكات  3

-9كوابل احادية الطور رستتتم رقم ) 3كابل احادي الطور وبحيث تتكون الدائرة من 

ضتتتتتتمن منطقة امتياز الشتتتتتتركة مهما بلغ مقاس الكابل ومهما كان عدد جور أ( 

)ويشتتمل ولال وصتتالت البداية على الكيبل  مهما كان قياستتها ت المستتتقيمةالوصتتال

 ويشمل السعر ما يلي: ( ومهما كان عدد مقاطع الشوارع  الكوابل القائمةاو الجديد 
 

استتتالم المواد الالزمة للعمل من مستتتودعات الشتتركة وتحميلها ونقلها وتنزيلها -ا

 وتوزيعها وحراستها والمحافظة عليها في جميع مواقع العمل المختلفة.
 

ستتتتتتم وعمق  50بعرض  بأبعاده الفنية المطلوبة وهي   األرضتتتتتتيحفر الخندع -ب

المطلوبة من قبل المهندس المشرف  األبعادوحفر جور الوصالت وحسب سم  140

أية مخلفات لألنقاض والصتتتتتبات اإلستتتتتمنتية من  إزالةمع  المبينة األبعادوحستتتتتب 

 مواقع العمل.
 

لكوابل على أن يتم مد الكابل على د الكوابل األرضتتتية بواستتتطة ونش ستتتحب ام -ج

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

 المقاول بتأمين العمالة الالزمة لهذا العمل 

مين الكوابل حستتتتتتب المواصتتتتتتفات الفنية الواردة )رمل صتتتتتتويل  ناعم+بلوك تأ -د

وحسب السماكات ه، بي  كورس( مسل ( وكذلال تقديم المواد الالزمة للطم )عدسي

 أ(.-9المبينة بالرسم رقم )

ستتتم من الحفرية وكذلال وضتتتع دليل 60عمق وضتتتع شتتتريط تحذيري على  -هـتتتتتتتتت 

 الكتروني وحسب المواصفات التي يطلبها المهندس المشرف
 

موقع ومستتتتتتتار الحفر الى ما كان عليه قبل الحفر وازالة المخلفات بعد  إعادة -و

 الطم.
 

المواستتير والصتتب على المواستتير لمقاطع الشتتوارع حستتب المواصتتفات تركيب  -ز

 المبينة بالعطاء

 8.5 كم طولي

  

 

4 

 

 

 

بتركيب دوائر أضتتتتتتافية أرضتتتتتتية جهد متوستتتتتتط ( ولكن 3كما ورد بالبند رقم )

 الطور أحاديةكوابل  3من تكون الدائرة بحيث تالطور و أحاديابل باستتتتتتخدام ك

بالبنتب( وينطبق عليهتا -9رستتتتتتم رقم ) جاء  ( من المواصتتتتتتفتات 3رقم ) دما 

ستتتم وان 30والشتتتروط الفنية وان المستتتافة بين كل دائرة والخرى ل تقل عن 

سم لكل دائرة اضافية مع تامين كل دائرة على 30عرض الخندع سيزيد بمقدار 

 .  علما بان السعر المطلوب للدوائر الضافية فقط.حده 

كم  طولي 

لكل دائرة 

 اضافية

1.5 

  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ك.ف  او كيبل اضتتتتتافي مفرد / بايلوت 11.33تركيب كابل أضتتتتتافي أحادي الطور

pilot  ( وفي هذه 3وحستتتتتب الشتتتتتروط والمواصتتتتتفات الفنية الواردة بالبند رقم )

ستم ويتم وضتع بلوك  20الحالة يتم زيادة عرض الخندع في جميع الحالت بمقدار 

 (.10مسل  منفصل لهذا الكابل رسم رقم )

طولي كم 

لكل كابل 

 اضافي

0.5 
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  ) تقديرية (( 1رقم ) تابع جدول الكميات واالسعار

 

 

6 

 

 

 

دائرة واحده مكونة من  ( فولت 1000-400تركيب شتتبكات أرضتتيه جهد منخف  )

)ثالثتتة كوابتتل احتتاديتتة الطور+ نيوترال  3كتتابتتل ثالثي الطوار + نيوترل او من 

مهما أ( -12أ( ، )-11حسب الرسم ) +نيوترال( ضمن منطقة امتياز الشركة أطوار

ومهما كان عدد جور الوصتتالت ومهما كان عدد مقاطع الشتتوارع بلغ مقاس الكابل 

ويشتتتمل  ( )ويشتتتمل ولال وصتتتالت البداية على الكيبل او الكوابل القائمةالمستتتتقيمة 

ودعات الشتتتتتركة وتحميلها الستتتتتعر ما يلي:استتتتتتالم المواد الالزمة للعمل من مستتتتتت

ونقلها وتنزيلها وتوزيعها وحراستتتتتتتها والمحافظة عليها في جميع مواقع العمل 

 المختلفة
 

ستتتتم 80ستتتتم عرض و50بأبعاده الفنية المطلوبة وهي   األرضتتتتيحفر الخندع  .أ

المطلوبتتة من قبتتل المهنتتدس  األبعتتادوحفر جور الوصتتتتتتالت وحستتتتتتتب عمق 

أية مخلفات لألنقاض من مواقع  إزالةالمبينه مع  األبعادالمشتتتتتترف وحستتتتتتب 

 العمل.
 

مد الكوابل األرضتتية بواستتطة ونش ستتحب الكوابل على أن يتم مد الكابل على  .ب

بكر مخصتتص لهذا العمل أو بالطريقة التي يطلبها المهندس المشتترف على أن 

 ليقوم المقاول بتأمين العمالة الالزمة لهذا العم
 

ة الواردة )رمل صتتتتويل  ناعم+بلوك( تأمين الكوابل حستتتتب المواصتتتتفات الفني .ج

وحستتب الستتماكات  وكذلال تقديم المواد الالزمة للطم )عدستتيه ،بي  كورس( 

 أ(.-12أ( ، )-11المبينة بالرسم رقم )

 أ(.-11سم من الحفرية وحسب الرسم )40د. وضع شريط تحذيري على عمق 

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

 موقع ومسار الحفر الى ما كان عليه قبل الحفر وازالة المخلفات بعد الطم. و. إعادة

 1.5 كم طولي

  

 

7 

ولكن بتركيب دوائر من المواصتتتتفات والشتتتتروط الفنية  ( 6كما ورد بالبند رقم )

مهما كان مقاس الكابل  عددها من قبل المهندس المشتتتتترفيتم تحديد  اضتتتتتافية

ومهما كان عدد جور الوصتتتتتتالت ضتتتتتتمن منطقة امتياز الشتتتتتتركة بحيث تكون 

ستتتتم وان عرض الخندع ستتتتيزيد 20المستتتتافة بين الدائرة والخرى ل تقل عن 

ستتتم لكل دائرة اضتتتافية مع تامين كل دائرة على حده حستتتب الرستتتم  20بمقدار 

 .  علما بان السعر للدوائر الضافية فقط. ب(-12،)ب( -11)

 

 طولي كم

لكل 

دائرة 

 اضافية

0.5 

  

 إلغاءهاللمحاستتتتتتبة على حفريات يتم  التربةحفريات بالمتر المكعب مهما كان نوع   8

أو الحفر على كابل  األستتتتبابمن قبل الشتتتتركة قد تطلب من المقاول ألي ستتتتبب من 

)وصتتلة الوصتتالت لربط الكوابل الجديدة عليها بقصتتد عمل بستتبب عطلقائم )قديم (

بحيث يتضمن السعر إعادة الطم مهما كان نوع الطم عدسية أو بي   بسبب عطل (

وازالتة  وإعتادة الموقع إلى متا كتان عليته قبتل الحفركورس أو من نتتاتا الحفر  

 المخلفات بعد الطم

 

متر 

 مكعب

70 

  

ستتم وقطر  120ستتم( وفدح ثقب بعمق 80*50حفر خندع ارضتتي ترابي بأبعاد ) 9

الخالي من  األحمرمتر من طول الخندع وطم الخندع بالتراب  5لكل  2ملم 40

أية زوائد أو مخلفات من جراء الحفر وتستتتتتتوية الموقع وعلى  وإزالة الحجارة

فر من ناتا الحفر لم يتو إوا األرضتتيطم  إعادةفي  األحمرالمتعهد تأمين التراب 

 بالسعر وأن يكون مشمولا 

متر 

 طولي
200 
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 جدول رقم )2( الكميات والسعار لتركيب الكوابل الرضيية) تقديرية (

 مع اعادة الوضاع 
 

 

 الرقم

 

 الوصف

 

 الوحدة

 

 الكمية

سعر الوحدة 

 بالدينار

 السعر اإلجمالي

 

ك.ف دائرة واحدة كاملة  11، 33جهد متوسط  أرضيهتركيب شبكات  1

رستتتم رقم ضتتتمن منطقة امتياز الشتتتركة فاز(  3بكابل ثالثي األطوار )

مهمتتا بلغ مقتتاس الكتتابتتل ومهمتتا كتتان عتتدد جور الوصتتتتتتالت أ( -4)

 )ويشتتمل ولال وصتتالت البداية على الكيبل مهما كان قياستتها المستتتقيمة

ويشتتتتمل ومهما كان عدد مقاطع الشتتتتوارع  ( او الكوابل القائمة الجديد

 السعر ما يلي: 
 

استتتتتتالم المواد الالزمة للعمل من مستتتتتتودعات الشتتتتتركة وتحميلها -ا

ونقلها وتنزيلها وتوزيعها وحراستتتتتتتها والمحافظة عليها في جميع 

 مواقع العمل المختلفة.
 

 50بعرض  بأبعاده الفنية المطلوبة وهي   األرضتتتتتتيحفر الخندع -ب

المطلوبة  األبعادوحفر جور الوصتتالت وحستتب ستتم  140ستتم وعمق 

أية  إزالةمع  المبينة األبعادمن قبل المهندس المشتتتتتترف وحستتتتتتتب 

 مخلفات لألنقاض والصبات اإلسمنتية من مواقع العمل.
 

مد الكوابل األرضتتية بواستتطة ونش ستتحب الكوابل على أن يتم مد  -ج

متتل أو بتتالطريقتتة التي يطلبهتتا الكتتابتتل على بكر مخصتتتتتتص لهتتذا الع

المهندس المشتتترف على أن يقوم المقاول بتأمين العمالة الالزمة لهذا 

 العمل 
 

تأمين الكوابل حستتتتتب المواصتتتتتفات الفنية الواردة )رمل صتتتتتويل   -د

نتتتاعتتم+بتتلتتوك مستتتتتتتلتت ( وكتتتذلتتتال تتتقتتتديتتم التتمتتواد التتالزمتتتة لتتلتتطتتم 

 إوافر كان الحفر زفته أو ناتا الح إوا)عدستتتتتتيه،فوليه،بي  كورس( 

 .ترابيةكان الحفر في منطقه 

سم من الحفرية وكذلال وضع 60 وضع شريط تحذيري على عمق -هـ 

 دليل الكتروني وحسب المواصفات التي يطلبها المهندس المشرف
 

ما كانت عليه قبل الحفر وحستتب المواصتتفات  إلى األوضتتاع إعادة -و

 بالعطاء.  المذكورةالفنية 
 

على المواستتير لمقاطع الشتتوارع حستتب تركيب المواستتير والصتتب  -ز

 المواصفات المبينة بالعطاء.
 

 

 

 

 

 

كم 

 طولي

 

 

 

 

 

6 

  

2 

2 

 
 

تركيب ولكن ب من المواصتتتتفات والشتتتتروط الفنية( 1كما ورد بالبند رقم )

متياز الك.ف ضتتتمن منطقة  11، 33جهد متوستتتط  أرضتتتيه دوائر أضتتتافية

الكابل وعدد جور الوصالت باستخدام كابل ثالثي األطوار ومهما كان مقاس 

 ( )ويشتتمل ولال وصتتالت البداية على الكيبل او الكوابل القائمةالمستتتقيمة
ومقاطع الشوارع مع األخذ بعين العتبار أن المسافة بين كل دائرة والخرى 

ستتتتتتم لكل دائرة 30ستتتتتتم وان عرض الخندع ستتتتتتيزيد بمقدار 30ل تقل عن 

ب( علما بان الستتعر -4لرستتم )اضتتافية مع تامين كل دائرة على حده حستتب ا

   .    للدوائر الضافية فقط.

 

 كم طولي

لكل 

دائرة 

 اضافية

1.5 
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 ) تقديرية (( 2رقم ) تابع جدول الكميات واألسعار
 سعر الوحدة الكمية الوحدة الوصف الرقم

 بالدينار

السعر     

 اإلجمالي

3  

باستتتخدام ك.ف دائرة واحدة كاملة  11، 33جهد متوستتط  أرضتتيهتركيب شتتبكات 

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

مهما بلغ مقاس الكابل ومهما كان عدد جور أ( -5رستتتتتتم رقم )امتياز الشتتتتتتركة 

 )ويشتتمل ولال وصتتالت البداية على الكيبلمهما كان قياستتها الوصتتالت المستتتقيمة 

ويشتتتتمل الستتتتعر ما ومهما كان عدد مقاطع الشتتتتوارع  ( او الكوابل القائمةالجديد 

 يلي: 
 

استالم المواد الالزمة للعمل من مستودعات الشركة وتحميلها ونقلها وتنزيلها -ا

 وتوزيعها وحراستها والمحافظة عليها في جميع مواقع العمل المختلفة.
 

ستتتتم وعمق  50بعرض  بأبعاده الفنية المطلوبة وهي   األرضتتتتيحفر الخندع -ب

المطلوبة من قبل المهندس  األبعادوحفر جور الوصتتتتتتالت وحستتتتتتب ستتتتتتم  140

أية مخلفات لألنقاض والصتتتتتتبات  إزالةمع  المبينة األبعادالمشتتتتتترف وحستتتتتتتب 

 اإلسمنتية من مواقع العمل.
 

د الكابل على د الكوابل األرضتتية بواستتطة ونش ستتحب الكوابل على أن يتم مم -ج

بكر مخصتتتتتتص لهذا العمل أو بالطريقة التي يطلبها المهندس المشتتتتتترف على أن 

 يقوم المقاول بتأمين العمالة الالزمة لهذا العمل 

مين الكوابل حستتتتب المواصتتتتفات الفنية الواردة )رمل صتتتتويل  ناعم+بلوك تأ -د

كان  واإمستتتتل ( وكذلال تقديم المواد الالزمة للطم )عدستتتتيه،فوليه،بي  كورس( 

 .ترابيةكان الحفر في منطقه  إواالحفر زفته أو ناتا الحفر 

ستتم من الحفرية وكذلال وضتتع دليل  60وضتتع شتتريط تحذيري على عمق  -هـتتتتتتتت 

 الكتروني وحسب المواصفات التي يطلبها المهندس المشرف
 

ما كانت عليه قبل الحفر وحستتتتتتب المواصتتتتتتفات الفنية  إلى األوضتتتتتتاع إعادة -و

 بالعطاء.  المذكورة
 

تركيب المواسير والصب على المواسير لمقاطع الشوارع حسب المواصفات  -ز

 المبينة بالعطاء

 8 كم طولي

  

4  

بتركيب دوائر أضتتتتتتتافية أرضتتتتتتية جهد متوستتتتتتط ( ولكن 3كما ورد بالبند رقم )

 الطور أحاديةكوابل  3من تكون الدائرة بحيث تالطور و أحاديابل باستتتتتتتخدام ك

( من المواصفات والشروط 3رقم ) دب( وينطبق عليها ما جاء بالبن-5رسم رقم )

سم وان عرض الخندع 30الفنية وان المسافة بين كل دائرة والخرى ل تقل عن 

علما بان  ستتتتم لكل دائرة اضتتتتافية مع تامين كل دائرة على حده30ستتتتيزيد بمقدار 

   السعر للدوائر الضافية فقط.

كم طولي 

لكل دائرة 

 اضافية 

4 

  

5 

 

 

 

 

 

 او كيبل اضتتتتتتافي مفرد / بايلوتك.ف  11.33تركيب كابل أضتتتتتتافي أحادي الطور

pilot  ( وفي هذه 3وحستتتتب الشتتتتروط والمواصتتتتفات الفنية الواردة بالبند رقم )

ستتتتتتم ويتم وضتتتتتتع  20الحالة يتم زيادة عرض الخندع في جميع الحالت بمقدار 

 .(6رسم          رقم ) لهذا الكابلبلوك مسل  منفصل 

 يكم طول

لكل كابل 

 اضافي

0.5 
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6 

 

 

 

دائرة واحده مكونة من  ( فولت 1000-400تركيب شتتبكات أرضتتيه جهد منخف  )

)ثالثتتة كوابتتل احتتاديتتة الطور+ نيوترال  3كتتابتتل ثالثي الطوار + نيوترل او من 

مهما أ( -13أ(، )-7وحسب الرسم ) +نيوترال( ضمن منطقة امتياز الشركة أطوار

ومهما كان عدد جور الوصتتالت ومهما كان عدد مقاطع الشتتوارع بلغ مقاس الكابل 

المستتتتقيمة  ويشتتتمل الستتتعر ما يلي:استتتتالم المواد الالزمة للعمل من مستتتتودعات 

الشركة وتحميلها ونقلها وتنزيلها وتوزيعها وحراستها والمحافظة عليها في جميع 

 المختلفة مواقع العمل
 

سم عمق 80سم عرض و50بأبعاده الفنية المطلوبة وهي   األرضيحفر الخندع أ. 

المطلوبة من قبل المهندس المشتتتترف  األبعادستتتتم وحفر جور الوصتتتتالت وحستتتتب 

 أية مخلفات لألنقاض من مواقع العمل. إزالةالمبينه مع  األبعادوحسب 

على أن يتم مد الكابل على مد الكوابل األرضتتتية بواستتتطة ونش ستتتحب الكوابل ب. 

بكر مخصتص لهذا العمل أو بالطريقة التي يطلبها المهندس المشترف على أن يقوم 

 لالمقاول بتأمين العمالة الالزمة لهذا العم
 

تأمين الكوابل حستتتتتب المواصتتتتتفات الفنية الواردة )رمل صتتتتتويل  ناعم+بلوك( ج. 

وحسب السماكات المبينة  وكذلال تقديم المواد الالزمة للطم )عدسيه ،بي  كورس( 

 .أ(-13أ(، )-7)بالرسم رقم 

 أ(.-7سم من الحفرية وحسب الرسم )40د. وضع شريط تحذيري على عمق 

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

 .الحفر وازالة المخلفات بعد الطم موقع ومسار الحفر الى ما كان عليه قبل إعادة. و

كم 

 طولي 
1.5 

  

 

7 

+نيوترال( األطوار( )ثالثية 1000-400) منخف جهد  أرضتتتتتتيهتركيب شتتتتتتبكات 

يتم تحديد عددها  ضتتتمن منطقة امتياز الشتتتركة أضتتتافيةفاز كاملة   3دائرة واحدة 

مهما بلغ مقاس  ب( -13ب(، )-7)م ـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتترسم رق من قبل المهندس المشرف 

الكابل ومهما كان عدد جور الوصتتتتالت المستتتتتقيمة وتكون المواصتتتتفات الفنية كما 

ستتم  20 والخرى ( على أن تكون المستتافة البينية بين كل دائرة6وردت بالبند رقم )

علما بان  لكل دائرة اضتتافية ستتم 80بعمق  ستتم 20مستتافة  عرض الخندعوستتيزيد 

  .  السعر للدوائر الضافية فقط.

 طولي كم

لكل 

دائرة 

 اضافية

0.2 

  

 إلغاءهاللمحاستتتتتتبة على حفريات يتم  التربةحفريات بالمتر المكعب مهما كان نوع   8

أو الحفر على كابل  األستتتتبابمن قبل الشتتتتركة قد تطلب من المقاول ألي ستتتتبب من 

)وصتتلة الوصتتالت لربط الكوابل الجديدة عليها بقصتتد عمل بستتبب عطلقائم )قديم (

بحيث يتضمن السعر إعادة الطم مهما كان نوع الطم عدسية أو بي   بسبب عطل (

 كورس أو من ناتا الحفر  وإعادة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحفر

 

متر 

 مكعب

20 

  

 40سم وقطر  120دح ثقب بعمق قسم( و80*50خندع ارضي ترابي بأبعاد )حفر  9

 الحجارةالخالي من  األحمرمتر من طول الخندع وطم الخندع بالتراب  5لكل  2ملم

أية زوائد أو مخلفات من جراء الحفر وتستتتوية الموقع وعلى المتعهد تأمين  وإزالة

 ن ناتا الحفر وأن يكون مشمولا لم يتوفر م إوا األرضيطم  إعادةفي  األحمرالتراب 

 بالسعر

متر 

 طولي
160 

  

كان الحفر في رصيف أو زفته  إوا األوضاع إعادة( ولكن مع 9كما ورد بالبند رقم ) 10

ا   6: 1ستتم صتتبه إستتمنتية تحت الزفته بنستتبه  30)مع الصتتب بستتماكه مقداره   علما

العامة أو البلدية ومواصفات شركة  األشغالتخضع لمواصفة  األوضاع إعادةبأن 

 كهرباء اربد

متر 

 طولي
60 
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 ) تقديرية ( (3جدول رقم )

 

1 

 

ما كانت عليه قبل الحفر وحستتتتتب المواصتتتتتفات الفنية  إلى األوضتتتتتاع إعادة

ة الحفر )زفته أو بالط أو ومهما كانت طبيع األوضتتتتتتتاع إعادة بالعطاء لبند

 رصيف( 

 7000 متر مربع

  

 

2 

 بالمتر المكعب مهما كانت طبيعة الرض ترابية او صخرية.حفريات 

 
 80 3م

  

 

3 

ية  أو فولية ( ضتتتتتتمن منطقة امتياز  توريد مواد ) بي  كورس أو عدستتتتتت

مع العمالة الالزمة لفردها او وضتتتعها في المكان  ) الى موقع العملالشتتتركه.

 (الذي يطلبه المهندس المشرف 
 100 3م

  

 

4 

ملم وحسب مواصفات  4.7انش مضغوط سماكة  6 توريد مواسير بالستيال

 1400 متر طولي شركة كهرباء محافظة اربد
  

 

5 

ملم وحسب مواصفات  4.5انش مضغوط سماكة  4توريد مواسير بالستيال 

 2800 متر طولي شركة كهرباء محافظة اربد
  

 

6 

العمال ويشتتمل الستتعر تأمين  250صتتب قاعدة محول بصتتبة أستتمنتية كستتر 
وعمل طوبار بالخشب الالزم للصبة وتأمين  لللصب في موقع العم الالزمين

% من حجم الصرربة ( 25 -الدبش ان لزم االمر) نسرربة الدبش من صررفر%
 والتعهد بسقاية الصبة لمدة ثالثة ايام على االقل.

 

 80 متر مكعب

  

 

7 

مع التستتلي  بالحديد ويشتتمل  250صتتب قاعدة محول بصتتبة أستتمنتية كستتر 

سعر تأمين  وعمل طوبار بالخشب  لالعمال الالزمين للصب في موقع العمال
الالزم للصرررربة وتامين الحديد الالزم للتسررررليح وتأمين الدبش ان لزم االمر) 

% من حجم الصبة ( والتعهد بسقاية الصبة 25 -نسبة الدبش من صفر%
 لمدة ثالثة ايام على االقل

 10 متر مكعب

  

   450 عدد ونصف ثمانية ساعات 8,5اجرة عامل لمدة  8

شركة ) الى موقع العمل 9 سليكا ضمن منطقة امتياز ال مع العمالة  توريد رمل 

 (الالزمة لفردها او وضعها في المكان الذي يطلبه المهندس المشرف 
 80 متر مكعب

  

ستتم ضتتمن منطقة امتياز الشتتركة ) الى 15×ستتم 20×40توريد بلوك مفرغ  10

مع العمالة الالزمة لفردها او وضتتتتتتعها في المكان الذي يطلبه  موقع العمل

 (المهندس المشرف 

 850 عدد

  

 سم140 حفرياتها أعماع التي الكوابل لتغطية(  مسل ) مصمت توريد بلوك 11

 نسبة ،(2،3) رقم الرسم على المذكورة والمواصفات المرفق الرسم وحسب

 .المرفق الرسم وحسب ملم8  حديد بقضبان وتسل  6:1 األسمنتيـة الخلطة

 300 عدد

  

ـا  وبلتوريد  12 ـ سم  80ك عادي مصمت لتغطية الكوابل التي أعماق حفرياتهـ

، نسرررربة  (1رقم ) وحسررررب الرسررررم والمواصررررفات المذكورة على الرسررررم
 وبدون تسليح .  6:  1اإلسمنتيـــة الخلطة 

 150 عدد

  

ستتتم وقصتتتارته في المواقع 15×ستتتم 20×40بناء ستتتور من  البلوك المفرغ  13

 ضمن منطقة امتياز الشركةالمهندس المشرف  التي يحددها   
 60 متر مربع

  

وبحستتتب المواصتتتفات المبينة في المادة   core machineحفر باستتتتخدام  14

 300 متر طولي من الشروط الخاصة 23رقم 
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 ة واحدة مكونة من كيبل ثالثي الطور دائر

متوسطجهد   
متوسطجهد  كيبل ثالثي الطور  - دائرتين  
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كوابل احادية  3من ات مكون دائرتين 

 + دائرة اضافية الطور جهد متوسط

 

كوابل احادية الطور  3مكونة من دائرة   

 جهد متوسط
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كوابل احادية الطور جهد متوسط  3ن كل دائرة مكونة من تيدائر

  مضافا اليه كيبل احادي الطور جهد متوسط 
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جهد منخف كيبل  تيدائر  

ثالثية األطوار + نيوترال كوابل  

 

جهد منخف كيبل  ةدائر  

نيوترالثالثي األطوار +   
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جهد منخف  تيدائر  

(+ نيوترال كوابل أحادية الطورثالث  )*2 

جهد منخف  ةرئدا  

+ نيوترال كوابل أحادية الطورثالث   
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توسطجهد م تيدائر  

أحادية الطور كوابل  

 

متوسطجهد واحدة  ةدائر  

وابل أحادية الطورك  
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توسطجهد م تيدائر  

ثالثية األطوار كوابل  

 

متوسطجهد واحدة  ةدائر  

ثالثي األطوار بليك  
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جهد أحادية األطوار كوابل  3مكونة من  متوسطجهد  تيدائر

 متوسط مضافا اليها كيبل احادي الطور جهد متوسط 
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جهد منخف  تيدائر  

ثالثية األطوار + نيوترال كوابل  

 

جهد منخف  ةدائر  

ثالثي األطوار + نيوترال بليك  
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 دائرة جهد منخف  

+ نيوترال كوابل أحادية الطور 3  

جهد منخف  تيدائر  

+ نيوترال كوابل أحادية الطور 3  


