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 الجزء االول
(Part I) 

 الشروط الخاصةو ات فواصمال
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

 

 
 

 

 
 
 
 

 الشروط الخاصةو ات فواصمال  - أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



3 

 

 مران( محافظة جرشمياه الى مناطق )هتما وامهات ع  ذ شبكةفيتنمشروع  
 الشروط الخاصة و ات فواصمال - أ
 : مــاــع - 1
 ب :بموجذلك و  , مشروع  ال ذاه نضم المشمولة األعمال ل :مالع باتلمتط -1
 .مرفقه  غير 1992 ةنه ساميلطة السعن ة در لحقاتها الصاوم هيامال طخطو  دعامه العمال تمديالت فااصمو ال - 1
 ء.العطائق اوث اليها فياخرى يشار  تصفاامو  ةاي - 2
 .اتططمخال - 3
 .سهندمالت ماليتع - 4
 .عطاءلق ائوثا صدر علىتمالحق  يةا - 5
 :لمعلع اقمو  - 2

 . محافظة جرش - ا و امهات عمرانهمت المجر ) الحي الشرقي (، مناطق
 :لعمااأل وصف - 3

 : أعمال خطوط المياهاوال
وحسب تعليمات  التنفيذية المخططات ىعل نمبي هو احسبمحة قتر ملال لعما اقعو وم هميالوط اطخ راتاسم نو تك - أ
 .فمشر لس  ادمهنلا

 هااعنو بأع قطلاو ات هوايلاو  فاتيحملااع و كافة أن)حسب ما يحدده المهندس المشرف( تركيب توريد و ول المقالى ع -ب 
واد مط و بمرالوا ةاصخلالقطع او  تاوفالنجات وبراغي وكسكيت اداتدوس توتيهات ونقاصاواع كا ة منلفختلما
  المواصفات وجبمع بو مشر لابع او ة تفت .. الخ وكاوصاللا غليفتزل و ع وادمو ح طسلا يقادنت وصصالو لا

 ت.طامخطوال
المبينه على تمديد وتوصيل الخطوط المقترحة حسب المسارات  على المقاول :Shop Drawings -1: ج 

 ( Shop Drawings)   م المخططات التفصيليهل وتقديعليه عمحسب ما تقتضيه طبيعة العمل و  وأت المخططا
وتعتبر  ألخذ الموافقه الخطيه عليها قبل التنفيذ( الى المهندس المشرف) التنفيذ وحسبما يقتضيه االمرالبدء بقبل 

 .تكاليفها مشموله ضمن االسعار االفرادية العمال العطاء
      2- As Built Drawings لى نظام ورقية ونسخ الكترونية ع : على المقاول تسليم نسخAUTOCAD 

 المعتمد لدى سلطة المياه عند انتهاء المشروع  وحسب االصول .  GISونظام ال 
 
 -على المفاول االلتزام والتقيد بما يلي :-د

عادة الوضع تكون بموجب تعليمات ومواصف -أ      زارة االشغال العامة واالسكان   ات و جميع أعمال الحفر وا 
عر المتر الطولي للتنفيذ وحسب ما هو وارد بجدول الكميات وحسب ع تكاليف التنفيذ أعاله مشمولة ضمن سوجمي

ومرفقاتة بهذا الخصوص والمرفقة بالعطاء  2/7/2015تاريخ  7/2/8390كتاب معالي وزير المياه والري رقم 
في  الشوارع التابعة لوزارة  في حال العمل ومسار الخط يكون لمرفقةات اوحسب المخطط( صفحات 6وعددها )

 الشغال العامة واالسكان.ا
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عادة الوضع تكون بموجب المواصفات  -ب     في حال العمل ضمن نطاق البلديات فان جميع أعمال الحفر وا 
ي المناطق التابعة لمناطقهم، مل فالخاصة والعامة للعطاء و/او تعليمات الجهات المختصة )البلديات( في حال الع

 المتر الطولي للتنفيذ وحسب ما هو وارد بجدول الكميات     كاليف التنفيذ أعاله مشمولة ضمن سعر وجميع ت
كما انه على المقاول االلتزام بتعليمات وزارة االشغال العامة واالسكان فيما يتعلق باجراءات تصاريح  -ج      

ل العامة ضمن حرم الطرق التابعة لوزارة االشغالمشاريع تمديد خدمات البنى التحتية  االتالعمل واالفراج عن الكف
(    1138/ تصاريح طرق/5واالسكان بوجب ما ورد  بكتاب وزير االشغال العامة واالسكان رقم )

 ومرفقاتها . 5/2/2013( تاريخ 7/2/852وكتاب عطوفة امين عام سلطة المياه رقم)  13/1/2013تاريخ

غيل الخطوط وتسليمها الى مستودعات شركة مياه اليرموك فصولة بعد تشلمواسير الظاهرة والملى المقاول فك ا* ع
 . الصيانة في ادارة المياه المعنيةشغيل و وبالتنسيق مع مديرية الت

 
 
  ة:يطوط التالختمديد ووصل ال نخطوط المياه المشمولة في هذا المشروع م لامن أعوتتك - هـ
 
واخذ ) من خالل مساح مرخص ( وتقديم كروكي معتمد بالواقع  اول تثبيت مسار الخط في حرم الشارع قالملى ع

 محملة على اسعار العطاءكلفة تثبيت حدود الشارع  موافقة المهندس المشرف على ذلك قبل البدء بالعمل، وتكون

 
ملم،  وتوريد  100( قطر   EN 545:2010)حسب المواصفة   C40توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل  -1

و بار )كما هو مبين ا 20بار و/او ضغط  16ملم ضغط  63قطر  HDPEديد خطوط مياه بولي ايثلين وحفر وتم
حسب المواصفات الفنية شامال الحفر والطمم والتأمين من مادة صويلح ووضع الشريط ، ( في جدول الكميات

 ططات والمواصفات . اعادة االوضاع حسب المخ ت معالتحذيري الممغنط والطمم بمادة البيس كورس وعلى طبقا
يكون الحفر واعادة الوضع حسب المواصفات الفنية لوزارة االشغال العامة واالسكان و  مناطق االشغال العامة وضمن

وكما هو مطلوب  ويكون العمل حسب تعليمات المهندس المشرف ويكون ذلك محمال" ضمن سعر المتر الطوالي .
 .ل الكمياتجداو في المخططات و 

 
" وعلى المقاول معايرته بحيث يكون مخرج 2( على الخط القائم قطر PVRمخفف ضغط ) وتركيبتوريد    -2

 بار شامال جميع ما يلزم وحسب تعليمات المهندس المشرف . 3ملم ال يتعدى  63المخفف الى الخط المقترح قطر 
 
" بضغط 4يب محبس قطر " شامال توريد وترك4قطر ائم " مع خط ق4توريد وتنفيذ شبك الخط المقترح قطر   -3

شامال عمود االستطالة حديد  شامال توريد وتركيب جميع   surface boxبار والسعر يشمل انشاء   25ي اسم
عادة األوضاع الى ماكانت عليه سابقا ... الخ وكافة  عادة الردم وا  القطع الالزمة للربط شامال الحفريات الالزمة وا 

 .المشرفاصفات وتعليمات المهندس ابعة حسب المخططات والمو الت األعمال



5 

 

توريد وتركيب  ملم والسعر يشمل  63ملم مع الخط المقترح قطر  63" او 2توريد وتنفيذ شبك الخط القائم قطر  -4
 شامال عمود  surface boxوانشاء  بار شامال ربط الخطوط القائمة والمقترحة  25" بضغط اسمي 2محبس قطر 

عادة وتركيب جميع القطع الالز  ستطالة حديد  شامال توريداال عادة الردم وا  مة للربط شامال الحفريات الالزمة وا 
األوضاع الى ماكانت عليه سابقا ... الخ وكافة األعمال التابعة حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس 

 .المشرف
ملم الى خط فرعي  100من خط رئيسي مقترح قطر    Gunmetal saddle and ferruleتوريد وتركيب   -5

عادة األوضاع الى ماكانت عليه سابقا. 63قطر  عادة الردم وا   ملم  مع جميع مايلزم شامال الحفريات الالزمة وا 
بار شامال" المنهل  25ملم بضغط اسمي  40( قطر    AIR RELEASE VALVEتوريد وتركيب هواية )   -6

 يمات المهندس المشرف .مخططات المرفقة  وحسب تعلملم وحسب ال 150قترح قطر الم ملم على الخط 900قطر 
" 4شامال" توريد وتركيب محبس قطر  HDPEملم  125( قطر  WASHOUTتوريد وتركيب خط للغسيل )  -7

مع عمود االستطالة شامال" جميع ما يلزم حسب المخططات  SUFACE BOXبار  شامال  25بضغط اسمي 
لطمم واعادة الوضع وجميع ما يلزم  شامال" سم شامال" الحفر وا 90طر شامال" عمل منهل خرساني قت ، والمواصفا

في حالة وجود خط الغسيل داخل االحياء السكنية او عمل المصب حسب  HDحديد التسليح والغطاء المعدني 
 ف .المخططات المرفقة في حال وجود وادي وحسب المخططات و تعليمات المهندس المشر 

لعمل تغليف لمواسير المياه والصرف  Ready mixيوما(  28بعد  2كغم/سم250ه )توريد وصب خرسانه مسلح -8
(شاماًل الطوبار وحديد التسليح والحفريات واعادة الطمم ونقل الفائض واعادة االوضاع.الخ وكافة  RCEالصحي)

 االعمال التابعة والكمية تقديرية .
 
 فريات: والحاعمال الخرسانه  -ثانيا 

 
يكي عند صب جميع انوواع الخرسوانه العاديوه او المسولحه للحصوول علوى خرسوانه ل الرجاج المكانيجب استعما - 1 

خاليوووه مووون الفجووووات او التعشووويش ويجوووري تعيوووين نوعيوووة الرجاجوووات ومووودة الووورج مووون قبووول المهنووودس، وفوووي جميوووع 
يسووتعمل و ( رجووه فووي الدقيقووه 5000ن )قوول عوواالحوووال يجووب ان تكووون الرجاجووات موون النوووع الووذي يعطووي مووا ال ي

علوى المقواول ان يوزود موقوع العمول قبول البودء بالصوب برجواجين صوالحين للعمول، و الرجاج بموجب المواصوفات 
 احتياط. واحد لالستعمال والثاني

 ويتم ايناع وترطيب الخرسانه بموجب المواصفات. (ايام 7يجب ان تحفظ الخرسانه رطبه لمدة ال تقل عن ) -2
دس الخطيوه وعلوى المقواول تقوديم طلوب خطوي الحصوول علوى موافقوة المهنو لمباشره بصوب الخرسوانه قبولا ظريح -3

 ساعه. 24الخذ الموافقه على الصب قبل فترة ال تقل عن 

علووى المقوواول تنفيووذ مووا توونو عليووه المواصووفات الفنيووه العامووه بخصوووو الخرسووانه فووي االجووواء الحوواره والبووارده  -4
 هندس.الم وحسب تعليمات وموافقة

انيه، على المقاول اجراء الفحوصات المخبريوه الالزموه للموواد وفقوا لموا واد والخلطات الخرسلغاية ضبط جودة الم -5
 ورد في المواصفات الفنيه العامه وعلى ان يقوم بفحو الخلطات الخرسانيه بشكل دوري كما يلي:
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 28 بعووداسووبوع والثالثووه الباقيووه  بعوود 3مكعبووات ممثلووه بحيووث تفحووو  6خرسووانه تذخووذ علووى االقوول  3م50لكوول -
 يوما.

 28بعود اسوبوع والثالثوه الباقيوه بعود  3 مكعبوات تفحوو 6لكل يوم صوب اذا كوان الصوب علوى مراحول ، تذخوذ  -     
  .يوما

مبينوا فيهوا  ( Bar-Schedule Binding) علوى المقواول تقوديم الجوداول الخاصوه بتنفيوذ مخططوات حديود التسوليح  - 6 
 نفيذ.دس بغرض اعتمادها قبل التحديد التسليح لممثل المهنزان اطوال واو 

 250الخرسوووانة المسووولحة المسوووتعملة فوووي كافوووة أعموووال العطووواء تكوووون بقووووة كسووور مكعبوووي صوووغرى ال تقووول عووون  - 7 
 يومًا ) ما لم يذكر خالف ذلك (. 28بعد  2كغم/سم

كغووم /  200سوور مكعبووي صووغرى ال تقوول عوون وة كالخرسووانة العاديووة المسووتعملة فووي كافووة أعمووال العطوواء تكووون بقوو - 8 
  ًا ) ما  لم يذكر خالف ذلك (.يوم 28بعد  2سم

اذا استدعت طبيعوة التربوه بعود التحقوق مون قودرة تحملهوا اجوراء تعوديل علوى مناسويب الحفريوات او ابعادهوا بزيوادة   -9 
  .اراض او طلب زياده في االسععتر له اال العمق او العرض او كليهما فعلى المقاول تنفيذ هذه االعمال وال يحق

 حسوب االبعواد واالقيسوة المبينوة علوى المخططوات أو صوافياً  تكال أعمال الحفريوات بوالمتر المكعوب كويال" هندسوياً  –10
 ( وتعتبور Working Spaceالمهندس  وال يدفع  للمقواول عوالوة  الحفريوات  مسوافات  العمول )  التي  يأمر بها

 خالف ذلك.  ريات االساسات ما لم يذكرعار االفرادية  العمال حفاالستكاليفها مشمولة  ضمن 
فوي حالوة عودم صوالحية أو كفايوة نواتر الحفريوات علوى المقواول توريود طموم مون خوارج الموقوع مون  :اعمال الطمم -11

ء المواسم مع الورش ب20مواد مختاره يوافق عليها المهندس، ويتم الطمم على طبقات ال تزيد سماكة كل طبقه عن 
  .حتى الوصول للمنسوب الالزملكل طبقة نيكيه الدحل باالجهزه الميكاو 
تكووون المووواد المختوواره المسووتعمله للطمووم موون مووواد مناسووبه وموافووق عليهووا خاليووه موون الفضووالت والشوووائب ومتدرجووة   -

 (موم50عن )مها للحصول على درجة الدك المطلوبه وان ال تحتوي على الحجاره او قطع الخرسانه التي يزيد حج
 ( طبقووا للمواصووفات البريطانيووه رقووم10( اقوول موون ) Plasticity Indexون محتوووى اللدونووه ) كوويو فووي أي اتجوواه 

 حسب فحو بروكتر القياسي للكثافه .  (3غم/سم1.6( وتكون الكثافه الجافه القصوى لها اكثر من )1377)
 .م يذكر خالف ذلكة ضمن أسعار الحفريات مالشمولتعتبر تكاليف أعمال توريد مواد الطمم وعملية الطمم م -  
 يق:تنسلا - 4
 ةكوشر  رمرو لا ةر دااو  يهعنلما يهلدلبواان كالعامة واالسال غالشارة اوز  عق مبلمسايق سلتناية لسذو مول المقالى ع

 اتهافقاالجهات المعنيه للحصول على مو ت ابلمتطيع مجيم تقدو  هه رسميه اخرىج ةايو  الكهرباءة ت وشركالااالتص
ها يف امب هذه الجهات تلباومتطت ابتعليم ديققاول ان يتملا ىلعو  صفهر الوامه اعلا قر طلرب ات او قحاو ت مل فيعلل
 عيمجو  خللخاصه ... ااك مالشاه واالمة الياجز وحماو الحو التحويالت  او يهر حذيتلت ااشار الاو  رو ر ملا تاار شا
ل امعالل ديهرافالا رسعااال منضله و شمم برتاذ تع واتعال اية دفع للمقاول لقاء هذه االعمالي الو  طلباتمتال
 مطلوبه.لا
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 يل :للا فيل عمال - 5
 ولات للمقايمالتعل راددس اصنهمة القوافمب ىر اخ هطسلة اي وا سدنهملاثل مم وس ادمهنمل او اللعا حبصال حقي
 هذهم بتزالاال مقاوللى الوعذلك طلب وذلك في الحاالت التي تت يلللاات ساع يل فعماالذ أي جزء من ايفنلت
 . لقاء ذلك هاضافي تاو دون اية عالبو ل امعت وتنفيذ االاميلعتلا
 
 يغ:للتبوا هصاخلا كال ماال ضمن مالعاال - 6
راضي الا ههذ حابصاضة فاو م ال عنو يكون مسذ  للعما إن صاحبفه صلخاافي االراضي  تنفيذ العمل كونيما ثحي
ع المتفق عليها م هعسر لامل بعال اولقلما ةوليذ مس نو كوتي راضي هذه االفور ر م حقوقشاغليها والحصول على  او
 يف وارد وكما ه له فيهاعم ةعر وسه صاخلا تاكلتمملا هذهخول دمه ز ع مهم عندس واعالمهنلوال معال حبصا
مع  سجليو  تفقالخاصه يتوجب على المقاول ان يك الماالفي  تريالحفا اشره في اعمالبملل اقبعطاء، و لوط ار ش

ه يانعاهر تتطلب و ظية لى اا هره خاصاشا االمالك مع ههذ حو سطالة ح ىلها عيلاغش وا كالاالمه ذهب حصا
ت والسجالت، ايقتفاالمن هذه اه ظ بنسخفتحلذي يا سمهندلا دةمساعسجالت بلا ذهه ملتعو  اعضعادة االو ه واخاص

 يفالتكال رتبتع حيث ذلك نعشأ ني قفتو  ير اوختا وا فيهبه باية اجور عن اية اعمال اضاالطملل اقاو ملق ليحالو 
 طاء  .علا ضمن اسعار هلمو شم
 
 ض :فونه تحت االر لمدافق المر ا - 7
افق مر لا علىظه فالمحوا نكبمسذوليته لتحديد االما قلتعت يتلاامه و علا فاتصموالا يف دو بنالول ان ُيراعي المقالى ع

 تاالمرافق من الجه ههذ عقوان معه امالت تامو لعملول على اصحالليه عو  المدفونه تحت االرض والمنشئات
تسبب ت راراض ةيأه و صاخلاته قنف ىلوعه يشتيتف رفح لمع قيطر  نا عقمسب انهكد امام المقاول بتحديو قوي صه،ختمال

 سبوح عقدلا يفه قالعال ذات ودالحها على نفقته الخاصه طبقا للبناصب مقياال لو مقاالى لع ت،انشئموال قفمرااللهذه 
 .سمهندات الميعلت
 
 ل :اولمقاوا متخدسم - 8
مدير  نمون تكي فذنز ماجهو  يفالعدد الكاب خلا دد ...عو  اتالييه مناسبه و ائنشات از جهيتفظ بتيح ان ولقالما لىع

ان  يف ددهتعمواقع م فيالعمل  نممكنه ي ان ممياديعل اموع هر مهل ماوعن بياقمر ن و يساحمقع و مو  سيدهنمو  عمشرو 
قا بط يهله المحاال مالعالا يملتم تسيان و  نامر الموافق عليهر الب حسبو عه قواوم لمالعحجم  عنر ظالن بغض دحاو 
 مدة العطاء. نافقة المهندس ضمو مو  تافاصمو لل
 : مالعالااه ميلا - 9
يه دمختسمله و اعمال عمتسال للعمع اقمو  يف اهميال نمه اتياجتاحع ميين جتام نع المسذو  ولقاالم كوني - 1
 ميعقوالتط غضو الحفك لذي ا فد بمعقلاا ذله بهو مشمالال مالعايذ فندس )لتنوالمه العمل بحاخدمي صستوم
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على نفقته ل و لعما يرس نمضتل هيفاكلا تايمكلاب(  سدنهملا فق عليهااو ) ي نظيفه هوعياي ف اهنيز غسيل( وتخلاو 
 صه. اخلا
(  عمللا)بعد موافقة صاحب للمقاول ه فيمكن من بيوقر ل امعال عموقفي ه طسلابع للتاه يملل صدرم رفو ت الح في -2
ى نفقته الخاصة ( لعو المقاول ) م يقو  ان ده علىمتعمالرسميه ال هير علتسا بلقاماه ميال نه متاجاياحت لىع ولصالح
 مياه الى موقعلا لاصيلالزمه الا مديداتتلاوعمل  حيقطع والمفاتوال يرساو ملا ريفو ت وا رير اهصلا ةطاسو باه يلما لقبن
مل في علا ءاهنتد انع ادلعداو  تاديدمتله اذازالة هو عنيه مال هياالم ارةدوا سهندماه يوافق عليه المي داعد كيبر تل و لعما

 هكلمتحر اارير هات والصمضخلاو ت اليصو تلاو  ريساو ملاو  نيز ختال نماكاة ناصيل و م بتشغيو قعليه ان يو  ،دقعلاهذا 
 .ان الذي يكون بحاجه اليه مكلا الىيد و ز التطه قنالمياه من  قلنل قتهمذ عمال الالفة ااوك
 
 
 : ءهانتاال  وع عندشر من المجزاء ا ستعمالا - 10
ن حيمباشره  وعر لمشامن  ءو اجزاا زءجأي  لغيتشو ا العمست( في ا اذا رغب في ذلك) لحق ا ملعلا حبصال
ب بسب هفيضاا تاعفد ةيال قحلا هيطعي الو  هنايصله ااجت هتلياو مسذ  من لو مقالالك ذيعفي  وال ذهايتنف من ءاهتنالا

 من قبل صاحب العمل .ل معلهذا ال ةنتيج اله تعرضين ايمكن ي الت ملعالة ئمالم و عدما تضياع الوق
 
 : هلخاصا قطعلاو  فاتيحوالم سيرالمو اات ميك - 11
 نم عو ن لك نم هبو لطمال لاو طالن ااكد مسير والتموالاخطوط ل حامس ليعم لى المقاول انع يرواسلما بطل قبل
يد ز لمواسير والقطع تن امات يكم ةواي ل .ماعم االماته الزماصه الاللخوالقطع ا لمفاتيحاالمالئمه و  لقطعواسير واملا
 .لو مقالا اهملتحي العمتالسللمطلوبه ت ااكميلن اع
 
 ر فحص المواد :بمخت  - 12

 افوووق عليوووه مووون قبووول سووولطةعلوووى المقووواول تسووومية مختبووور لفحوووو الموووواد مذهووول ومعتمووود لووودى الجهوووات المختصوووة ومو 
وذلك إلجراء وعمل الفحوصات المطلوبة بأنواعها المختلفة حسب شروط ومواصفات العطاء  /شركة مياه اليرموكياهالم

 المهندس.وكذلك الفحوصات التي يطالبها 
حضوار العينوات إلوى ومون المختبور )أو إحضوار جهواز المختبور إلوى موقوع العمول وذلوك حسو- ب على المقاول إرسال وا 

حضار التقارير )بو   األعمال.نسخ من كل تقرير(وجميع ما يلزم لتنفيذ هذه 3اقع طبيعة ونوع الفحو(وا 
إعادة إجراذها وتكاليف أعموال المختبور وتحضوير التقوارير مشومولة ضومن أسوعار  أوتعتبر تكاليف إجراء الفحوصات -

 العطاء
لحصوول علووى ا والوم يقودم المقوواول المخططوات التنفيذيوة لهوو ال يجووز المباشورة بتنفيووذ أو بتصونيع أو توريود أيووة موواد مووا-

 موافقة المهندس عليها مسبقًا.
 (   Sign  Board)  عالمشرو ة ميتس ةلوح - 13
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سبوع من ارسمة توضيحية للوحة و تنفيذها خالل ع بمن توقيع العقد تزويد مدير المشرو ايام  3خالل  و لمقاو لا لىع
اس يل( ققاالى علة حداو ) وعر مشالة ميتسة وحيم لدوتق وعمل زجهيت بحيث يتم ،افقة عليهاالمو  متالساخ يتار 
 يهامات المهندس ومبينا عليلعب تسوح شروعملان موقع م حن واضامك يمثبته ف( لقالا ىعل مترا1.00×2.00)
 وضوح ما يلي:ب
 اء .العط ورقم المشروعاسم  - 1
 . ةالجهة المانح سما - 2
 ع .ى المشرو مشرفه علاله جهالم اس - 3
 اسم االستشاري )ان وجد( -4
 .  نهاعنو ل و و مقالم اسا - 5
 عمل ومدة العطاء.الء بدخ ريتا - 6
لفن جاج مص والوجه من ه،يقطر له ايالتقو  عم مم5× 50×50 سايق يةو زاال دديحمتين من  من اطار هوحلال نتكو ت

 .سبنام اسقيب ينيتانقاعدتين خرس خلرض دااال"مثبتتين في 2رن قطتير و اسم لىه عحو للتثبت ا ،مم2 ةكاسم
 . نفمجللا و بالحديداساس خا نادهبجه و ويات والقمع االطار والت هحتدهن كامل اللو 

 . لمهندساوافقة مو ت ط حسب تعليماالخ جموح ةعيو نه و جو لل يائهنال ناهلدا نن لو كو ي
 .ءاطلعا ارسعا منض لهمو مش شروع،ن المم ءنتهااالتها عند لزاوا حهللو ا كيبد وتر يور يز وتتجهيف الكت تبرتع
 
 د :قالع طاتطمخ - 14
 ه اووثائق العطاء، واية مخططات معدلع م قهلمرفاو د العقذا لها هضير تحم ت يالتات ططلمخهي اد عقالت طاخطم
 ططات التفصيليهخملك الذطاء وكعلا العمل في اعمال رسي ناءاثدس مهنلقه يمكن ان يصدرها احمل وه ايصيلفت
 . مهندسلا خطيا من قبل هاعلي قموافلمقدمه من المقاول واه الييذنفتلوا
 
   :( Shop  Drawings)  هيذفيتنالت طاخطملا  - 
خطوط  دتمدي لامالع هيتفصيل هيتنفيذ تاخططم ورسم وتجهيز عمل المساحة لمسارات خطوط المياه ولقالما لىع -

 الصرف الصحي والمياه.
 ASة لألعمال كما نفذت المخططات المرجعي مقاول بعمل المساحة الالزمة لعملعند انتهاء تمديد أي خط يقوم ال-

 built drawingشاماًل المسقط األفقي والبروفايل (Profile) ة )الشفافة( وثالثة نسخ يقدم المقاول النسخ األصلي و
-بل تسليمها للسلطة  مطبوعة من هذه المخططات للمهندس للموافقة عليها فبل أن تعتبر هذه األعمال منتهية وق

بنفس مواصفات ومقاييس ومخططات السلطة تكون مادة المخططات  تكون هذه المخططات مفصلة ومرسومة
 -المرجعية األصلية من ورق جيالتين شفاف نوع :

       Pure White Permaterace Gelatin Transparent Unterable Film. 

لمساحية سم للمساقط األفقية والطولية وتعتبر تكلفة األعمال ا (84X62) ملم وتكون مقاييس الورق 0.07سماكة 
 وتحضير هذه المخططات مشمولة في أسعار العطاء.
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ير لمهندس غا بلطي ذيه )ما لميفنتلا قدم المقاول المخططاتيلم  اد مااي مو  دريتو  ع اويصنتب هر شامبال زو جي ال -
 ا .هيعل سدنهمال ةقفاو م ىلع لو صحلاو ها ذلك( ل

 يخط بكتا وجبمالمقاول ب نه معاالصليه موق سخهنلله افضاالب سخن ( ثالثة 3الى المهندس )  ولقالما دميق -
 س .دمهنلب الب طسو حالعمل ا عموق يفهندس مللتسلم  وك لذب
 مهندس .طلبها اليت تعديال وا تاظالحة ميا وم بتصحيحقي نا لو اقملا ىلع -
 دولية التوريذ مس نلمقاول ما فيتع ال اتصفوالماو  زهجهالا المواد اوت او مخططاال ذهه ىعلدس هنملاة فقوام نا -
 لعقد .ا تلباطتمات و فصاالمو  بسححه و يالصحسات مقالتصنيع بالوا
 ء .ار العطاله ضمن اسعو مشم اهها وتقديمز يهجتو  لتنفيذيها تاططخملا دادعا فيلاكت ربتعت -
 
 (  Record  Drawings)  يهعجر مت الاططخالم - 
 طو ة لخطمز ة الالحمسالل امبع مئيه ان يقو الفاتوره النهاشروع وقبل صرف لما المقاول وعند استكمال اعمال لىع   -

ال امش( As Built Drawings) ما ُنفذت كال معاللية عمرجلت ااططلمخا لعملالتي تم تنفيذها  هالميا
 ميرسالم االس ضحوال شكوبت طاخطملا ذهه ينتبو  ( Plan & Profile ) يلالطو  والمقطع قيفاالط سقالم
ذه ه نيل، وتبامعذ االيفنناء تثت ار ظه ةفوندأي مرافق م اقعو اشار ات لم ككذلو خاللها  مللعا تمي لتا رعوالشل
  فذت.وع كما نر مشعمال الا يف ةعملد المستاو ملا تفاصيل واقيسة ومواصفاتاضح كل و طات وبشطخمال
 قاطنبأقيسة من  ةيجعر ت المطاخطلما لىع نةبيلم( ايحاتمفال)كتوابعها ياه و ط المخطو  فةاك ربط ولمقاال ىلعو      

 .  الصيانة  اعمال عند يهالل او لوصالة و ف لسهر شمال سدنالمه تامتعلي بسحعمل و لع اقمو  ية فتومعالم ثاب
س لمهندالى ا تطاطخملهذه ا نم هعبو طم خسن ةثالث( 3) افه( وفش)اله ليصاالخ نسالل تقديم او مقالعلى   -

ية ا يحلصتو ديل ل تعقاو مه، وعلى الطلسللبل تسليمها قه و يمال منتهعااله هذر تبتعن ا بلق هاليع قهللمواف
م يدقوتيز اول تجهقملا ىللمخططات، عا ذهه لىعدس نمهال ةافقمو  بعدو ندس. هملا اهبلات يطظحمال

 كالتالي: مةو سة مر المرجعي تطاالمخط
ذات دقة عالية  (GIS) يتم رسمها باستخدام نظام المعلومات الجغرافية (Plans)المخططات األفقية للشبكات  -1

وفي  وبمواصفات تتطابق مع متطلبات أنظمة المعلومات الجغرافية المعتمدة في سلطة المياه في المركز
( المرفق بالجزء الثالث من وثائق العطاء، علمًا بأن عملية  1المحافظات، حسبما ورد في الملحق ) رقم 

لمختصين بأنظمة المعلومات الجغرافية في وحدة تدقيق على مطابقة هذه المخططات للمواصفة سيتم من قبل اال
 التخطيط واإلدارة وسلطة المياه. 

رجعية ) إنشائية، كهربائية، ميكانيكية، مقاطع طولية وعرضية ... الخ  فيتم باقي المخططات والرسومات الم -2
 .(Autocad)ل اظام إنتاجها باستخدام ن

 .اتططمخاله هذن كامل م ( CD's )عة نسخ الكترونية رب( أ 4)  يمقدعلى المقاول ت -
                   :               سم62×84ياسق فن شفايتق جيالر و  يه منلالصايه جعر الم تاططخملا قر و  ةيعو ن نو كت  -

 (Pure  White  Permatrace  Gelatin  Transparent  Unterable  Film, 0.07 mm thick  .) 
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 ه ضمنلو مة مشنيرو لكتاأل خنسالو  ططاتخالم سليم هذهوتز هيتجو  يرحضوت يةاحمسالل ماعالا فيلاكت برتعت -
  .اءعطلا راعاس

 
 . رباعتالافسر على تو أ قر تها البعض و عضلبه ملمكء طالعا ئقاثو  برعتت ء :العطاق ائثو  - 15
 عقد مما يلي :ال اهذب صهخاالء طالعا ئقثاو  نو تكت         -
 . نال عإلا اهيف امب ءاطعلا وةدع         -

 : لوال ا ءز جلا     
 . نصياقمنللعليمات لتا  - أ           
 . ةصاخال طشرو لا -ب          
 .  ةيفاضإلا ةصاخلا طو ر شلا - ج          

 . تنالبياوات ياقاتفإلوا تانامالضو ض ر الع اذجمن -د 
 : نيثاالء جز ال

 .صةلخااوط ر الشو ات فاصو لما  -أ   
  ر.اعسألاو  اتميلكا ولداج - ب
 :ةماعلا ةنيلفا اتفصاو ملا -ج 
سنة ه يالما طةسلن ع رهادلصا  هااتحقال تمديد خطوط المياه وملعمأله املعا يهفنالت فااصمو ال – أ                

 .تاليدعت نم اهيلع أر ط امو  1992
لعامه ال غاشالادره عن وزارة اور الصسجالو  رقطلا ءانشا مالععامه اللا هيفنال تافاصمو لا –ب                

 (. فق مع العطاءتر  الت ) الديتعن م يهاا طرأ علوم 1991نة سن كاسالوا
 عقد.لق ائي وثاف اهيلا راشم ىر خأ تافصاو م ةيا  - ج               

 ت .طاخطلما : الثالثء جز ال          
 
 
 : اءعطلق ائوثات ايولو ا  -16

 لسل التالي : تسلاسب حلويات و الاب لستبدوت الجزء األول ( ) للعقد هماعلا لشروطااألولويات الواردة في تحذف 
 .                     العقد اتفاقية - 1
 صه اروط الخشت و الافصالموا - أ  - االول ءجز لا -3                    ول .             بلقاب تاك - 2
 . اتميلكا ولداج - الثاني ءز جال - 5عرض المناقصة .                      ب تاك – 4
 ت .اخطط: الم رابعزء الجلا - 7        حق على وثائق العطاء .      ة مالاي - 6
 لعامه .ه اينفال تفالمواص: الثالثجزء الا - 8
يمات للتعاار إصد ندسا ، فإنه يتعين على المهنا" فيما بينهايتبو أ اءعطالق ائوثلك غموضا" في ناه أنن بيت ذاإ ماأ
 ك .                           لذ صووبخ مالالز  حااإليض وأ
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 غرافية :و فوتلر او الص -17
بين و ما هموك دسنهملاهات جيو ت بسح ملعال رء تقدم سياأثن عو ر شملا ذيفتن مسذولية تصوير مراحل اولقالم على

 ي:لي يماف
ذلك كو (  لمع العقاو و مأع ) قو ملي اة فر خاصاهمظل مشروع أولل امعلي الالك عفية للموقفوتوغرار صو  م أخذيت -

 ت .  وقع سر ا فيس ندمهللر و صلاه هذ يمء وتقداشنة لإلصصمخاحة مس لكل
 لو اقلما لبةمطا مع ورصال ذهم هقدوت ع ،رو شملات اطنشا عجمي هاءنإ دعبها سنف راظنمال ههذ يرصو ت دةعاإ تموي
 هائية الن
قدم تو  س ،نددها المهحدة يينات زمر تفعمل على لار سي دمقتل ضافية من الصور خالإعة و مجم شهر كل مليع -
 . ولقالمل ابحسالى عل ةبلطال مك الصور مع هذه
) لبة          االس سخالنجميع يم قدم تويتة، دو الج يةلاع ةيعنو  نمو  نملو  للنوع اا من رصويتال وآلة صورلن او تك -

Negatives  ) هر يم تصو ت منظرل كمن (  مم 125 × 100 قياس)  ناثن( إ 2د ) دة عر وصو . 
 ميقدتتم وي ،يخ ر لناار و ظمحدد عليها وصف المنو صل فمن لبشك(  Negatives) لبة  السا سخميع النج ميقدت يتم -
لوحة تشير إلى  رظكل من نمويتضدس هنمال هاليعيوافق (  اتملبو اكية ) تيسالب تالفغن مملمطبوعة ضاور صال

 ة .ور الص ذخخ أيار تورة و صلا يف ظرمنلقع او مو  صفوو ول اقم المواس ءعطالاورقم  اسم
 ةادير سعار اإلفاأل نضم ةمولشن مب المقاول وتكو ساح لىع نيمب وا هما كهيمف أخذ الصور وتقديكالتبر تتع -
 اء.عطلا دو نبل

)مرفق نسخة  23/9/2010( تاريخ 57/3/1/17497اء رقم )واشاره لكتاب دولة رئيس الوزر  انهعلى المقاول مراعاة -
 1999( لسنة 19في وثائق العطاء( فقد تم استثناء مشاريع سلطة المياه من بالغ دولة رئيس الوزراء رقم ) منه

 ات ألسباب الضروف الجوية او نقو المواد او نقو العمالة .بخصوو تمديد مدة العطاء
 

 

 Delivery of Vehicles تنقالت جهاز اإلشراف  

( فما فوق  2014 )موديل  في سيارات صالون الت ان يقوم بتأمين المواص على المقاول -1 
جديدة وبحالة ممتازة ومذمنه تأمين شامل الستعمال جهاز اإلشراف وممثل صاحب العمل 

و  يذ أعمال المشروع ولحين إتمام اإلستالم األولي وتكون جميع تكاليف التشغيلخالل مدة تنف
 ها للمقاول بعد اتمام التسليم االولي للمشروع .االفرادي للبنود وتعود ملكيتمحملة على السعر  السائق

 على المقاول تزويد سيارة مناسبة بديلة في حالة الصيانة للسيارة مهما بلغت مدة الصيانة.  -2
 فيذ المشروعمصاريف السيارات من حيث الصيانة والوقود عل المقاول طيلة فترة تنتكون  -3
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 عهابانابيب المياه وتوا ديدمل تاأعم - 2
 : عـــــام :1 -2 
ق لطريمن حرم ا(  2المياه يجب أن تُنفذ ضمن آخر مترين )  بأن خطوط ارتبقاول االخذ بعين االععلى الم - 1

 ذكر خالف ذلك.  ظر عن العوائق وصعوبة التنفيذ ما لم ينال ضموافق عليه بغالو  مدعتارع المنظ م المأو الش
المسبق مع وزارة االشغال العامه واالسكان ومع البلديه المعنيه ودائرة االراضي يق ول التنس، على المقالى ذلكوبناًء ع

يه من قبل لا اهلتي يتم تسليمواة مدالطرق الرسميه المعت والمساحه لتحديد مسارات الخطوط وضمان تنفيذها ضمن
 المياه قبل البدء بالتنفيذ.خطوط  تار اسميق مع المهندس المشرف، وأخذ الموافقة على ادارة المياه المعنيه وبالتنس

ات في أي يحيث يشمل العمل الحفر  لعملفي ابدء قع خطوط المياه القائمه قبل الاو ميق دققاول كشف وتمعلى ال - 2
هذه االعمال مشموله ضمن  وضع السطوح بموجب المواصفات و تعتبر تكاليف ادةععادة الطمم واوا   هربنوع من الت

 اسعار العطاء.
حالة موافقة السلطه على ذلك يتم  يفو دس هنخذ المياه من خطوط المياه القائمه بدون موافقة المبا حال يسم - 3

 س .دب تعليمات المهنك حسحساب كميات المياه المستهلكه ومحاسبة المقاول على ذل
ن امكن م تقليل مامه يجب ان يتم بسرعه وفاعليه من اجل الالخطوط المقترحه مع الخطوط القائ ان وصل - 4

 االخالل بالتزويد المائي للسكان .
يات المناطه به لعلى أي عمل او مواد مقدمه من المقاول، ال تعفي المقاول من المسئو  سدنقة المهفان موا - 5

 هذا العطاء. ط رو ش حسب
سمح حيث ال يستعمال معدات خاصه يوافق عليه المهندس خطوط المياه المراد التوصيل عليها با عيتم قط - 6

 و عموديه على محور الخط .قلاية ملتعمال اللحام الكهربائي او الغازي و يجب ان تكون عباس
عليه ان يوفر جميع و مه ئط المياه القاو طخ خلالتربه واالوساخ دااطه لمنع دخول اخذ الحيقاول معلى ال - 7

قبل المباشره بقطع الخط  ع كل وصلهه من موقمضخة مناسبه جاهزه للتشغيل لضخ المياالمعدات الالزمه بما فيها 
يل من دخول المياه الملوثة واالوساخ الى خطوط التوزيع القائمه ولتالفي التاخير في لقتال جلالمراد الوصل عليه من ا

 ه.مقائليل الخطوط اشغت دةعاا
ف الصحي او طوط الصر االضرار باي من خطوط المياه او خ مقاول اخذ االحتياطات الالزمه لعدمعلى ال - 8
لهذه المرافق  نتيجة المقاول تحت االرض (، واية اضرار يسببها  هندفو لمه ) السطحيه واق القائملكوابل وكافة المرافا

يف مشموله استبدالها كما كانت عليه قبل بدء العمل وتعتبر التكال وا اهاصالحن يقوم با يهعلقيامه باعمال العقد، 
 ت لقاء ذلك .ي المقاول أي عالواوال يعط ضمن اسعار العطاء

رف شواد يقدمها المقاول لالستعمال في اعمال العطاء يجب ان تفحو بعد اخذ موافقة المهندس الممان أي  - 9
حضرت الى مواد أُ أي اصفات المطلوبه او اية مواصفات اخرى مكافئه. و و للم طبقاو  المقاول ةفقن المسبقه وذلك على

في اعمال المشروع فعلى  لاتعمسنوعيه متدنيه او غير مناسبه لالي المهندس غير صالحه او من كانت برأالموقع و 
 صه .االمقاول اخراجها من الموقع وعلى نفقته الخ

 :  ممطلوا تاير فحل: ا2 – 2
 :  قخندلا ريضحت - أ



14 

 

 . رياسو ملل ميلس ديدتمى ل علجل الحصو ال مادائا يلزم دعما ثابتا و من الضروري ان يتوفر للتربه حيثم
 امدنعو (  نميتالا)  ةمعان ردم ادسير ويمالء بمو المو افل ست احمم( ت150ن )ع لقي ال قمع ىلع قدانخلا رفحت - 
 تظم فقد يكون من الضروري زيادةنم ريغ فل الخندقسا نو كيساس طريا او حيثما الن ااك ذاا واه تلبم هبتر ال كونت
 . هحساب ىعلمال العا بهذه مالقيا ولقامال لىه وعاكمالسه ذه
 ونكيو  ، هنكمملا هعر سالب ريساو ملا فوق دمير كما يجب الر سموالد ايتمد ره قبليبك ةفاسمل قدنخلا رفح مدع بجي -
الصلبه االجسام م وضع الطوب و عد ويجب المخططات يف نيبماسوره  اليقل عما هو ملا ىلعا خندق فيال ضر ع
  ائم.داو ال قتمذ لا مدعه للسور لماا تتح
م قيستمم و تظلبالط بشكل مناه و نرساخال وار االلي وكذلك يجب قنشلمت باسفلالح ( االسطبقة قو ) طيتم  -
 فحوا ن كل جهه منمسم  15 ه ومستقيمه وبزيادةظممنت دقخناال افحو  ونكت كيل رلحفا قةريط عنر ض النظبغ

 الخندق. 
ر لخاصه وتعتبته انفق ىوعلختصه لما اتهجال ادهدتح لتياكن امالا ىال ئضالفاات ريالحفر تانعلى المقاول نقل  -

 ر العطاء .ااسع ضمن ولهممش هاتكاليف
  BEDDING  AND  SIDE  BEDDINGطمم حول االنبوب : لا - ب
وبغووض النظور عمووا هووو مبووين فووي المخططووات ) فوووق وتحووت وعلووى  فيمووا يلووي وضووحكمووا هووو ماألنابيووب جميووع  توردم -
 (:  مم 100عن ) سماكة كل طبقة تظام على طبقات ال تزيد وبان  وتدك يدوياً  لجانبين( بمواد طمم ناعمة )التأمين(ا
 إيثيلين . مم ( تحت كافة أنواع وأقطار أنابيب الدكتايل ، أنابيب الحديد وأنابيب البولي150بمسافة )  -أ 

 مم وما فوق. 125ايل وأنابيب البولي إيثيلين قطر ( فوق ظهر أنابيب الحديد والدكت مم  300) بمسافة  -ب 
 مم وأقل.63مم ( فوق ظهر أنابيب البولي إيثيلين قطر 150مسافة ) ب -ج 
 الجوانب لكافة أنواع األنابيب كما هو موضح في المخططات. –د 
 ول الكميات: جدمقدمة وكما هو موضح في  ةمين ( من احدى المواد التاليأمة ) التمواد الطمم الناعتكون  -
 : واصفات التاليةمال ورج دلتا حسب و بئاو شلا نم يلاخلا حليو ص لمر  - 1

  % ارلما ةبنس حجم المنخل  
 100 ( "3/8)  مم 9.5 الوزن نم % 1ن ع ديز ت ال هينيطلا هلتكلا

C L 100 – 95 ( 4م ق) ر  مم4.75 نز و لان م % 0ر1 نع ديز ت ال 
So3 85 – 45 ( 16)  مم 1.18 نز و لا نم % 0ر4 نع ديز ت ال 

  Coal  and  Lignite45 – 10 ( 50م ) رق مم0.30 نز و لا نم %1نع ديز ي ال 
 25 – 5 ( 100 مق) ر  مم 0.15 
 15 – 0 ( 200م رق)  مم 0.075 

 
 
 ةصمح او رحجال ا ( منره ) موافق عليهسكم داو م نم(  Selected Fine Materials) مواد ناعمه مختاره  - 2
 لتدرج التالي :ب اسيل حس
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 لمار ) %(بة اسن ل خلمنا مجح

 100 " ( ¾)  مم19
 100 – 90 " ( ½)  مم12.70
 70 – 40 " ( 3/8)  مم9.5
 15 – رفص (  4ه ر م) ن مم4.75
 5 –ر فص (  8ه ر من)  مم2.36

 
 ال ان بيج و همئالم ثرك( اال مم 10 - 5)  نم حو ار م التي تتاجحالا منه ر اجحلا رسكو  ليسلا ةمصح ربتعت و
ه التي شيريلطبااد االمو تبر و تعوره راف و هبوط الماسنجالع او ذلك لمنه مو لنعاالمواد المختاره الناعمه كثيرة  نو كت

ن كو تف لدكجة ادر  ماا ا ،هنباو ج يف و ريساو لما تحت هيو سته للسبطينيه غير منالد االمو ااو  تتكسر عند ترطيبها
 . تافي المخطط هي مبينها مسبح
 وقع .الم أعاله وحسب طبيعةه قبلساد االمو ا ي منأ العمتالس شرفمال سندأخذ موافقة المهب  يجل حاي أ لىوع
 : يو لعلا حطسلا ىلا ممطلا -ج 
 ( : يبتراالح طسلا تاذ)  االرض يفنادق خلا:   1 - ج
عليها   فقاو م مختارهاد و م نمض ى منسوب االر لا هر و سظهرالما مم( فوق300ب )و سنم نم ممطلا داو م نو كت -

تزيد عن  ا المنه بقهكل طاكة ن سموتكو لدحل على طبقات وا ءلمابا شالر  عم يهيككا نيالم هزهجاالبويجري دكها 
 مم.200

سب ت وحطاطمخلاى عل مبينو ه كماو م ملطل هفاجلا فهثاكلا نم % 90 نل عقي ال امب نو كتف كدلا ةجر د امأ -
 .  AA SHTO  . T . 180قم ر ت افاصحسب المو  لعدملر بروكتر ااختبا
 نه ميالمهندس المشرف ( ، خالمن  ليهافق عه ) موابسنام ادو من م قدانخلا مدر له لالمستعمالمختاره  تكون المواد -
 ديز ي يتال هناسر لخا طعو قره اجالحلى اع يتو حتال و ه بو لطملا كدلا ةرجد ىلع لو صحلجه لدر والشوائب ومت تضالفال
 اقبط(  10)  نم قلا هبسانملا داو ملل(  Plasticity Indexه)دونلال ىويكون محتو  سياق اي مم( في50ن )ع هامجح
تور كر و بحف سب( ح3مس/مار غ1.6) نثر ماكه العظمى لها فلجاافه الكثا( وتكون 1377قم )يه ر يطانالبر فات مواصلل
ه صاالخ هقتفنلى عل و و مقالى العف(  تاير فحلا راتن)  فرالح مواد ةايفكو حالة عدم صالحية ا وفي ،فهثاكللي سيالقا
 شرف.مال سموقع ويوافق عليها المهندج الخار  ه منمعتمد رحف نم ةحالصلا ممطلا داو مد وريوت ضارحا
 رصفه ( :ال ا ، اتاحلسا ، عر او السطوح المعبده ) الش يف قدانخلا:   2 - ج
ات  ع الممتلكجميو  فرياطالاو  ( واالرصفه)المسفلته ةدمعبال اتلساحاو  الطرقوح طس عاضو اة داعا لاو قملا ىلع -
 هرصفاالالشوارع والطرق  و  في تريافالح يجة للعمل وذلك اثناءت نتتضرر او  رياتالحفناء ل اثي تزانشاءات التالوا
 . تيار فلحة اعمليل بق هيعل تانك امك هاشملل ترامم ةيا وا
 دهمعبت الحاسالاو ع وار منسوب السطح في الشسوره الى الما هرق ظو ف(  مم 300وب )سمن من ممطلا داو م نو كت -
 كة طبقة السطح ( : سما تباراالععين خذ باال ي ) معيلا مصفه كر و االا
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سي او وجه يسأت تيه او وجهلفسإ طةلخب ةدبعم تناك ءسواتة ( لمسفلة ) ادعبلما عر او شلاو  قر طلا لو ط ىلع - 1
لطه او مبو ا بدهعت مانء كا)سو  تاساحلوا هشاملت اار ممو  (( Asphalted , M C . or  seal coatختامي 
 ديز ات ال تقبط لىع لحدتو  ءاملاب شر ت B.C)) من الفرشيات الحصويهكون ان تيجب طمم د الموا كل ،(خرسانيه

 .  يهجذطات النمو طحسب المخ لمطلوبهاالدك  هجمم  وبدر  150نع  هقبط لك ةكماس
 دامو  انف هالع( أ 1  - 2 - ج)  رهفقلي اف ورهكالمذ واعنالا نل ( مائكل مشعند قطع الشوارع ) عرضيا او ب - 2
 طبقات كما يلي : على كونتان  قة السطح المعبده يجبل طببق ممطال
 بسحما يو  28 عدب 3/سمكغم200تقل عن الى ر غصي كعبسر مك قوةم ( بم 300لعادية سماكة )ن الخرسانة ام - أ
  طاتمخطلا

الناعم )طبقة التأمين( م طمة اله طبقجو  ةايلغو  هعال( اأ  ) دبنلا يفة رداالو  ةيدعاال نةاسر لخقة اطباسفل  من -ب 
ورد سابقا  امكتدك و  مدر تو  هصفات ادنااو ملا بسح(  Base Course)  نشخلا ركامالمن  طمملد اامو  نيجب ان تكو 

 حسب المخططات. 
ور الجسرق و الط ءنشاإل ماعال همالعا هينف. ( حسب المواصفات الB.Cويه ) صالح ياتشر فلا ةدام جر دت نو كي
تكون   Glass  B(   2-3)   لو دج(  1-3) صل  فال 1991شغال العامه واالسكان  لسنة ن  وزارة االره علصادا

 : يلاكالت
 الوزنب حس راالم ةعربم تاتحفل بخنملا مجح

% 
Glass    B 

 صةبو  مم

50 2 100 

37.5 1.5 70-100 

25 1 55-85 

19 ¾ 50-80 

12.5 ½ ----- 

9.5 3/8 40-70 

 60-30 4رقم  4.75

 50-20 10م رق 2.00

 30-10 40رقم  0.425

 15-5 200رقم  0.075

 
 
 
 
 
 
 :فير اطالفه واصر ال وا تساحاالو  عر واشلا حو طس عضو  ةداعا - د
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ب انت عليه بموجاريف ..الخ الى ما كطالاو ه ت واالرصفااحسلواق ر ضاع الطو عادة أإب م التاماز تلالاالمقاول  ىلع -
 1991الجسور الصادرة عن وزارة االشغال العامة واالسكان سنة الطرق و ال إنشاء مة ألعمعاالية صفات الفنوالما

 مشرف.لس ادنهالم ةقوافمت و سب تعليماحو  تاططمخلا ىلع ةنيبماصيل الفتب السحو الت عدين تما هيعل طرأوما
نشاء مال االعامه الع الفنيه اتصفمواورد في الا لمقه قه بها مطابمتعللل ااالعما ةفاكو  هلمعتسملا داو ملا نو كت -

ه هذ ربتعتو  ،تاليدن تعما رأ عليهطاوم 1991 لسنةان الطرق والجسور الصادره عن وزارة االشغال العامه واالسك
 ر.ابعتى هذا االلعر سفوت رأوتق اءعطال قثائو  نمزأ ج يتال جزء تفااصو لما
 على، المهندسة بموافقو  تمخططالا على هبينمال لصيافتالو  اتصفواملا بجو فه بمالرصالطرق واع وضة ادتم اعي -
رق طيد بتع ثلموع )ر مشالذ يء تنفااثن فهت المعنيه لسطوح هذه الطرق واالرصطالسلل اقب نمضع الو  ره اذا تم تغيينا
ي لو طلا رتملا باسح متيو  عوض رالخ قابطح سطو ذه اله وضعة اعاد اولقملا ىلع نه يتوجباف( هفصر ا عملو ا

  .تمياكلل اجدو في  ابلها يقد (  حسب مديضع جو  رخب اس) ح عضاالمو  هفي هذ المنفذهال معلال
االفراديه  ن االسعارنقاض مشموله ضمالالة وترحيل ازانت عليه و كامالى ا حو طسلا عضو  ةداعا فيلاكت ربتعت -

 . جدول الكميات يلك فذ فخال ركالم يذت مواالأي علك العمال تمديد خطوط المياه و ال يدفع لذ
 ع السطوح كما يلي :يتم إعادة أوضا -
 

 (: ه) المسفلت هدبعساحات الملاو  عر ااوال : الشو 
فقة المهندس يتم اعادة وضع على موا لو صحلاو  مز اللا بو سنملا ىلال صو و والدك مم واللطا مالبعد االنتهاء من اع

 ي:ا يلع كمالسطوح المعبده والشوار 
 بجمو جب بو بم دلالمعتر كو بر ر باتاخ( حسب  % 95ة ) لدرجل لدحوا اءمالبش ر توريد وتوزيع وخلط وفرش و  - أ

AASHTO - T180 االس ساقة االبطلك ذلو  لدحلا دعب مس 15 ةكامسب و ( وليSub - Base  Course ) . 
عدلة          مال ربروكت ربةجت بسح % 100 لماء والدحل لدرجةتوزيع وخلط وفرش ورش باتوريد و  -ب 

AASHTO - T180  نيلثااس اسالبقة اطك للوذ لحدلاد بعم س 15 ةكامسبو( هBase  Course  . ) 
ر           لطرق والجسو عامه العمال الاات الفنية اصفحسب المو  جهدر مته ينثالاو  ىلو الا نيتقبطلا داو م تكون -ج 

 ( . ب)  فنص(  2 - 3)  لو دج( 1– 3فصل ) 
 شر لم اتوي 2م/  مغك1.5 لدعمب(  MC - 70)  تلفسا نمPrime Coat  سييساالت هلوجرش اد و توري -د 
 انيكيًا. كيم

 مس10نع لقتال ةكامسبو  ( Hot Bituminous Concreteساخنه )له ايتتوريد وفرش ودحل الخلطه االسفل -ه 
 ل.حدلا دعب
 :هفصر ال ا:  ايناث

 عاد وضعت سدنهمال ةقفاو م ىلع لو صحلازم و اللاب و سنى الملل اوصو لك وادالبعد االنتهاء من اعمال الطمم و 
  صفهب تعليمات وموافقة المهندس، سواء كانت االر جمو ب و المواصفات سبح" قاابست عليه نالى ما كا هفصر الا
 سم تحت البالط (  . 10 مدة خرسانيه سماكة الماش ،  هعاو ناب طالب)  طالو با يهرسانلتيه  او خسفا
 : فرياطالا:  اثلاث
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 ه .لحالايه لع ونكما ت بحسو  علصنا هز جاه هانلخرسو من اا هيجر ح اام فرياطاال نو تك
  عدهاقالشمل العمل ي( و  3 - 1ة سببن ي باستعمال مونه االسمنت والرمل )لصالا اهضعو  بسح فير اطالاب كر ت -
 ةقافو مبعمال و االيع ممع جومونة التركيب والتكحيل  ما (يو  28بعد  2كغم / سم 200العاديه )  هناسر خلا نم
  ف.ر شملا  سدلمهنا
 
 
 
  : ( Reinforced  Concrete  Encasement ): التغليف بالخرسانة المسلحة   3 – 2
خطوط الصرف الصوحي أو حيثما تتقاطع مع و/او الصرف الصحي لخطوط المياه  ( RCE ) توريد وعمل تغليف -

 حسووب المخططوواتتطلبووه واقووع العموول بموجووب تعليمووات المهنوودس و والعبووارات حسووبما يفووي حووال مرورهووا فووي االوديووة 
 .  التفصيلية

 .يوماً  28بعد  2كغم / سم 250يعمل التغليف من الخرسانة المسلحة بقوة كسر مكعبي صغرى ال تقل عن   -
 أيام قبل ردم الخنادق. 7ن يجب ايناع الخرسانة لمدة ال تقل ع -
فوي حفريوات ال يشوملالسعر للمتور المكعوب و بالمتر المكعب  ( RCE )مسلحة لخرسانة البايدفع عن أعمال التغليف  -

(  يومواً  28بعود  2كغم / سم 150بقوة كسر مكعبي صغرى ال تقل عن )  لنظافةل العادية خرسانةالو  جميع أنواع التربة
ت المقوووواوم واسووووتعمال اإلسوووومن(  2كغووووم / سووووم 2800ار وحديوووود التسووووليح ) اجهوووواد خضووووع والطوبوووووالخرسوووانة المسوووولحة 

الوخ وجميوع موا … ونقول االنقواض واعوادة االوضواع بموجوب المواصوفات واعادة الوردم موع الورش بالمواء والودك لألمالح 
  .تعليمات المهندسحسب بموجب المواصفات والمخططات التفصيلية و  يلزم كامالً 
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 الشروط الخاصة -ب
 الشروط الخاصة اإلضافية  -ج

Supplementary Particular Conditions 
 ( 4/9المادة )-  غير مطلوب)إن كان مطلوبا(    نظام توكيد الجودة 
 ( 4/20المادة )-  : المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل 
 ( 8/2المادة )-  ( يومًا تقويميا  60مدة اإلنجاز ) وافقات و مال جميع التنسيقات و المشا

 . ائي ولي و النهاال   الفحوصات و التسليم

 بالنسبة إلى تسليم المشروع على أجزاء، تعتمد تعويضات التأخير التالية عن األقسام المختلفة: /
 المقاول المنفذ(: ممثل ومستخدمو المقاول )جهاز 

ي يتعين على المقاول أن يعين الجهاز المنفذ التالي كحد أدنى، وبحيث يكون هذا الجهاز متفرغا للعمل ف
يذ المشروع، وأن تكون لديه المؤهالت والخبرات المدونة أدناه في مجال اإلشراف أو الموقع طيلة مدة تنف

 التنفيذ أو كليهما على مشاريع مماثلة:

 
 الرقم الوظيفة المؤهل العلمي سنوات الخبرة  العدد المطلوب م / دينار / يوممبلغ الحس

 -1 ممثل المقاول هندسة مدنية 7 1 50

 -2 س موقعمهند هندسة مدنية 5 1 35

حديث مهندس  مدنيةهندسة  اقل من سنة 1 20
ج و أبناء تخر 

المحافظة التي 
 يتم العمل فيها

3- 

 -4 مراقب كلية جامعية متوسطة 7 1  25

 -5 مّساح كلية جامعية متوسطة 7 1 20

 -6 قّياس وية عامةثان   

 

 المنفذ.عيين كل فرد من أفراد جهاز المقاول :  يتعين االتفاق فيما بين المقاول والمهندس على تواريخ تمالحظة
وفي حالة تخلف المقاول عن تعيين أي فرد منه أو تغيب أي فرد منه دون تعيين بديل له فانه سوف يتم خصم ما 

 غير المعينين أو المتغيبين حسب تقديرات المهندس. يقابله من رواتب مثل هؤالء األفراد 
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 شغال الكهروميكانيك ودرجة تصنيفه:تسمية المقاول الفرعي أل*   
 فئة التصنيف             اسم المقاول 

 ________                   _______ الميكانيك    
 ________                _______  الكهرباء
لمهندسين لين غير األردنيين أن يقدموا إلى دائرة العطاءات الحكومية شهادتين األولى من نقابة ا*  على المقاو 

بة مقاولي اإلنشاءات األردنيين )حسب النموذج أدناه( تفيد بأن المقاول قد استكمل كافة األردنيين والثانية من نقا
نقابة المهندسين األردنيين وقانون مقاولي  اإلجراءات الخاصة بالمقاولين غير األردنيين وفقا ألحكام قانون

ين الشهادتين وفقا لذلك يعتبر يع االتفاقية وكل مقاول ال يقدم هاتاإلنشاءات عند إحالة العطاء عليه وقبل توق
 ارة و دون انذمناقصته الغي اعتبارمستنكفا عن استكمال إجراءات اإلحالة ويحق لصاحب العمل أن 

 
 
 


