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 خطاب الدعوة لمقدمي العطاء 
 

الموضوع: دعوة من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من اجل  

 تقديم عطاء. 

 00094للمنافسة رقم الدعوة لتقديم العطاء           

الطريق الدائري الثالث ( من  شارع الحجتنفيذ الجزء الخامس ):  المنافسةعنوان             

 بمكة المكرمة 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 

كانت   المكرمة  لما  مكة  لمدينة  الملكية  طرح    المقدسة   والمشاعر الهيئة  في   ترغب 

منها   الغرض  بمكة مشروع  تنفيذ  منافسة  الثالث  الدائري  الطريق  من  الخامس  الجزء 

( الحجالمكرمة  باإلضافة  شارع  واألعمال  (  والمرافق  والخدمات  التكميلية  لألعمال 

أنتم مدعوون لتقديم عطاءاتكم وفقاً لمستندات المنافسة  ،المنصوص عليها بوثائق العقد

التي تشتمل على هذا الخطاب والمستندات المدرجة أدناه التي نرفق لكم مجموعة  

 - واحدة منها بغرض استخدامها:  

 خطاب الدعوة لمقدمي العطاء. –  1

 .معلومات لمقدمي العطاءات –  2

 نطاق العمل.  –  3

 جدول الكميات واالسعار. –  4

 الملحقات.  –  5

 نموذج العقد. –  6

في   عطاءاتهم  تقديم  العطاءات  مقدمي  على  منفصلين    ن مظروفييجب  ومالي  فني 

بصيغة   بكم  الخاص  العطاء  من  موقعة  إلكترونية  جدول    والجداول  PDFونسخة  )مثل 

على   اكسل  برنامج  باستخدام  واألسعار(  قابلة  الكميات  غير  إلكترونية  تخزين  وحدة 

هو    للتعديل. حسبما  المطلوبة  األخرى  المعلومات  وجميع  عطاؤكم  يتضمن  أن  ويجب 

 محدد: 

 والمشاعر المقدسة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة 

 المملكة العربية السعودية 

 محافظة جدة  

 . 21الدور  – ذا هيد كوارترز بزنس بارك   - شارع الكورنيش 

 إدارة المشتريات والعقود 
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( يوما بعد التاريخ المحدد الستالم  90تكون فترة سريان العطاء لمدة ال تقل عن تسعين )

 .العطاءات

 

 يمتلك شهادة تصنيف في مجال "الطرق" يجب على مقدم العطاء ان 
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 القسم األول: مقدمة 

 تعريفات .1

 التعريف المصطلح

مكة   لمدينة  الملكية  الهيئة 
 المكرمة والمشاعر المقدسة

 .الهيئة الملكية لمدية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

 مقدم العرض أو المشارك في المنافسة الراغب في تقديم العرض. المتنافس 

تشمل جميع إجراءات ووثائق طلب تقديم العروض من قبل الهيئة   المنافسة
ومقدمي  المقدسة  والمشاعر  المكرمة  مكة  لمدينة  الملكية 

 العروض حتى الترسية. 

لول بصيغة الجمع تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المد المفردات والجمع 
 ويكون العكس صحيحاً أيضا إذا تطلب سياق النص ذلك.

 الخدمات 
قبل   من  تنفيذها  أو  بها  القيام  يجب  التي  الخدمات  كل  تعني 

 المتعاقد حسب نطاق العمل.

 تعريف عن المنافسة .2

تأسست الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بموجب أمر ملكي من خادم الحرمين  
بن   سلمان  الملك  العزيالشريفين  االرتقاء   زعبد  مهمة  عاتقها  على  لتحمل  هللا،  حفظه  سعود  آل 

جوانب بالخدمات واألعمال المقدمة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهي مهمة متعددة ال
تنبع من قدسية مدينة مكة المكرمة وتستمد أهميتها منها. وتطمح الهيئة الملكية إلى خدمة الجميع 
الحجاج  من  وزوارها  فيها  والمستثمرين  ساكنيها  ذلك  في  بما  منها،  أو  لمكة  المنفعة  يحقق  بما 

 والمعتمرين وجميع المستفيدين من مدينة مكة المكرمة. 

الملكية إلى   الهيئة  المكرمة والمشاعر المقدسة مثاال يحتذى به كمقصد وتسعى  جعل مدينة مكة 
إسالمي ينشده المسلمون من جميع أنحاء العالم. وتحرص الهيئة الملكية على تيسير كافة السبل 
التي تجعل مكة المكرمة واحدة من أكثر المدن جاذبية للعيش والعمل بها وزيارتها. وتسعى الهيئة إلى 

وثقافة بيئة  توفير   إنشاء  الهيئة على  تعمل  للمستثمرين. كما  المدينة  تبرز من خاللها مزايا  لألعمال 
ويؤدي  األخرى  بالمدن  مقارنة  تنافسية  ميزة  يعطيها  مما  المكرمة  مكة  مدينة  تميز  التي  الخدمات 

 الستقطابها لالبتكار واالستثمارات وللقطاعات المصاحبة له. 

 

 المكرمة والمشاعر المقدسة من أربع مسؤوليات رئيسية هي: ينطلق دور الهيئة الملكية لمدينة مكة 

تطوير نظام الحج والعمرة لخدمة ضيوف بيت هللا الحرام من الحجاج والمعتمرين وزوار مكة من   •
أجل تعزيز مكانة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الغالية على قلوب وأرواح المسلمين من  

 جميع أنحاء العالم.

جودة   • المدن  تحسين  أفضل  أحد  لتصبح  المكرمة  مكة  مدينة  في  المقدمة  والخدمات  الحياة 
 للمعيشة في العالم.

تقديم بيئة أعمال مناسبة تُضفي مميزات استثمارية جذابة على مدينة مكة المكرمة والمشاعر  •
 المقدسة. 

لالبتكار  • وجهة  لتكون  المقدسة  والمشاعر  المكرمة  مكة  لمدينة  التنافسية  الميزة    تعظيم 
 والقطاعات الواعدة. 
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واألولويات  األهداف  لتنفيذ  المقدسة  والمشاعر  المكرمة  مكة  لمدينة  الملكية  الهيئة  تسعى 
، وسوف تُسهم في بناء مجتمع مفعم بالحيوية واقتصاد 2030االستراتيجية للمملكة التي تجسدها رؤية  

 مزدهر لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. 

 

المكرمة والمشاعر المقدسة على عالوة على ذلك، سوف   الملكية لمدينة مكة  ينصب تركيز الهيئة 
تحديد احتياجات مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في مجاالت عدة وستعمل مع الجهات المعنية  
في القطاعين العام والخاص للوقوف على البرامج والمشاريع التي سُتسهم في تحقيق الرؤية المتمثلة  

 كانة مكة كوجهة تستقطب أكبر عدد من الزوار حول العالم. في تعزيز م

 

 حددت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خمسة ركائز لنجاح االستراتيجية هي:

التحديد الواضح لدور الهيئة ومسئولياتها في سياق إطار أوسع للحوكمة تحت مظلة تطوير مدينة   •
 مكة المكرمة. 

وقدرة  • بمرونة  تنظيمي  هيكل  وبناء  للهيئة  والتشغيلية  االستراتيجية  للخطة  الواضح  التحديد 
 عالية، ويتمتع باإلمكانيات المناسبة. 

 استقطاب المهارات الصحيحة وتطويرها من أجل المساهمة في تنفيذ رؤية الهيئة الملكية.  •

فيما يخص احتياجات االرتقاء  التوصل إلى فهم متعمق للوضع الحالي واالحتياجات المستقبلية   •
 بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. 

المشاركة في رسم مسار مستقبل   • المعنية  الجهات  مع  التعاون  تقوم على  تطبيق منهجية 
 مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. 

 

بضرورة توفير بيئة  بناء عليه وانطالقا من ايمان الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة  
امنة لضيوف الرحمن في النطاق الجغرافي لمدينة مكة المكرمة بشكل عام والمسجد الحرام بشكل 

الجزء الخامس من الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة مشروع  تنفيذ    خاص، تعتزم الهيئة الملكية  
ال المنصوص عليها بوثائق العقد ( باإلضافة لألعمال التكميلية والخدمات والمرافق واألعم شارع الحج)

وعلى ان يتم التنفيذ طبقاً للمواصفات والشروط الفنية  والتعليمات الصادرة من الجهة المشرفة وكل ما 
الملكية   الهيئة  إليه  تهدف  الذي  المنشود  للمستوى  ورؤيا  للهدف  وتحقيقاً   العمل  بهذا  لالرتقاء  يلزم 

  طرح هذا المشروع. لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من

 المواعيد المتعلقة بالمنافسة .3

 اتباع كافة المواعيد المتعلقة بالمنافسة حسب الجدول أدناه.  يتم

 تاريخ االستحقاق المرحلة

 2022اغسطس  14 خطاب تأكيد المشاركة

 2022اغسطس  09 الزيارة الميدانية

 2022اغسطس  16 إرسال األسئلة واالستفسارات

 2022اغسطس  23 تقديم العروض 

 2022اغسطس  23 فتح العروض
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 أهلية مقدمي العروض .4

 ال يجوز المشاركة في المنافسة لألشخاص المشار إليهم فيما يلي: 

 :موظفو الدولة ويستثنى من ذلك ما يلي .1

  األعمال غير التجارية إذا رخص لهم بمزاولتها. .أ

الفكرية، سواء منهم مباشرة أو من خالل شراء مصنفاتهم أو أي من حقوق الملكية  .ب
 دور النشر أو غيرها. 

 تكليفهم بأعمال فنية.  .ج

الدخول في المزايدات العلنية، إذا كانت األشياء المرغوب في شرائها الستعمالهم  .د
   الخاص.

من تقضي األنظمة بمنع التعامل معهم بما في ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضائي   .2
 جهة مخولة بذلك نظاماً، وذلك حتى تنتهي مدة المنع.أو قرار من 

المفلسون أو المتعثرون وفقاً ألحكام نظام اإلفالس، أو من ثبت إعسارهم، أو صدر أمر بوضعهم  .3
 تحت الحراسة القضائية. 

 .الشركات التي جرى حلها أو تصفيتها .4

 من لم يبلغ من العمر )ثمانية عشر( عاماً. .5

 .ناقصو األهلية .6

 السجالت والتراخيص النظامية  .5

ديهم من الباطن الوثائق التالية وأن تكون هذه الوثائق سارية  سيجب أن تتوفر لدى المتنافسين ومتعاق
 :المفعول

السجل التجاري، أو التراخيص النظامية في مجال األعمال المتقدم لها متى كان المتنافس   .أ
 غير ملزم نظاماً بالقيد في السجل التجاري.  

الزكاة شهاد .ب بسداد  نظاماً  ملزماً  المتنافس  كان  متى  كليهما  أو  الضريبة،  أو  الزكاة  سداد  ة 
 والضريبة.

شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد   .ج
 الحقوق التأمينية.  

 نتساب إلى الغرفة. شهادة االنتساب إلى الغرفة التجارية، متى كان المتنافس ملزماً نظاماً باال .د
 شهادة تصنيف في مجال األعمال المتقدم لها، إذا كانت تلك األعمال مما يشترط لها التصنيف. .ه

متعلقة   .و لها  المتقدم  األعمال  كانت  إذا  للمقاولين،  السعودية  الهيئة  إلى  االنتساب  شهادة 
 باإلنشاءات والمقاوالت.

للمهندسين،   .ز السعودية  الهيئة  إلى  االنتساب  أعماالً  شهادة  لها  المتقدم  األعمال  كانت  إذا 
 هندسية. 

ما يثبت أن المنشأة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، إذا كانت المنشأة من تلك   .ح
 الفئة، وذلك حسب ما تقرره الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

 .شهادة تحقيق النسبة المطلوبة لتوطين الوظائف . ط

تطلبها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حسب طبيعة  أي وثائق أخرى   .ي
 المنافسة.
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الجهة   .ك من  للربح  هادف  غير  كيان  أو  أهلية  جمعية  أو  مؤسسة  أنها  تثبت  تسجيل  شهادة 
 المختصة أذا كانت الشركة من المؤسسات أو الجمعيات األهلية أو الكيانات غير الهادفة للربح. 

 لكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثل الهيئة الم .6

   يتم التواصل مع ممثل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المذكور أدناه  

 معلومات اتصال ممثل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

 إدارة المشتريات والعقود  االسم

 مشتريات اخصائي  الوظيفة 

   1506-578-12 966+ الهاتف 

 rfp@rcmc.gov.sa   البريد اإللكتروني 

 مكان التسليم  .7

يجب على مقدمي العطاءات تقديم عطاءاتهم في مظروفين فني ومالي منفصلين ونسخة إلكترونية 
والجداول )مثل جدول الكميات واألسعار( باستخدام برنامج   PDFموقعة من العطاء الخاص بكم بصيغة  

المعلوما للتعديل. ويجب أن يتضمن عطاؤكم وجميع  قابلة  إلكترونية غير  ت اكسل على وحدة تخزين 
 .د ادناهاألخرى المطلوبة حسبما هو محد

 مكان تسليم العروض

 العنوان 
 طه خصيفان _ حي الشاطئ 2444

 7333، جدة، صندوق بريد 23511رمز بريدي 

 44رقم الوحدة  المبنى

 21 الطابق

 إدارة المشتريات والعقود  الغرفة/اسم اإلدارة 

 صباحاً  11الساعة  وقت التسليم

 المنافسةنظام  .8

والمشاعر  المكرمة  مكة  لمدينة  الملكية  للهيئة  والعقود  المشتريات  الئحة  المنافسة  هذه  تخضع 
-المقدسة الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة رقم )ق

 م(2019/ 11/02هـ( الموافق )06/1440/ 06( وتاريخ )5-2/40
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 األحكام العامة القسم الثاني: 

 المساواة والشفافية  .9

على الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اطالع كافة المتنافسين على المعلومات 
وثائق  الحصول على  قبل  الخدمات  تقييم  من  يمكنهم  بما  المنافسة  في  العمل  بنطاق  العالقة  ذات 

المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض    الالزمة عن الخدماتالمنافسة، وتقديم اإليضاحات والبيانات  
بوقتٍ كاٍف وتلتزم الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عدم التمييز بين المتنافسين 
في أي مما سبق. كما سيتم إخطار كافة المتقدمين للمنافسة بأي تغيرات تطرأ على المنافسة من  

كتروني الخاص بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشارع المقدسة إذا تعذر ذلك خالل البريد االل
 فيتم تسليمها يدويا لممثل الهيئة الملكية حسب العنوانين الموضحة في مستندات المنافسة.

 تعارض المصالح .10

القة مباشرة أو يلتزم المتنافس والعاملون لديه والشركات التابعة له ومقاولوه من الباطن، وكل من له ع
المضمنة في نطاق هذه المنافسة، بإبالغ الهيئة الملكية لمدينة    غير مباشرة بتنفيذ وتأمين الخدمات

مكة المكرمة والمشاعر المقدسة واإلفصاح كتابة عن أي حالة تعارض في المصالح أو أي مصلحة خاصة 
يئة الملكية لمدينة مكة المكرمة  نشأت أو ستنشأ أو قد تنشأ عن أي تعامل يكون مرتبطاً بأنشطة اله

والمشاعر المقدسة، وذلك وفقاً لوائح الهيئة الملكية وبقواعد السلوك المهني وقواعد أخالقيات المهنة  
 وغيرها من القواعد التي نصت عليها األنظمة المعمول بها.

 السلوكيات واألخالقيات .11

المتنافس   ويحظر على  له  التابعة  والشركات  لديه  له عالقة  والعاملين  وكل من  الباطن،  مقاوليه من 
مخالفة األحكام الواردة     مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ وتأمين الخدمات  التي  تتضمنها هذه المنافسة،

في لوائح الهيئة الملكية وبقواعد السلوك المهني وقواعد أخالقيات المهنة وغيرها من القواعد التي 
المفروضة عليهم بموجب عضويتهم في أي منظمة مهنية أو هيئة  نصت عليها األنظمة المعمول بها أو  

الحصول أو محاولة الحصول على ميزة غير مستحقة بأي طريقة  وفي كل األحوال يلتزم بعدم    ذات عالقة 
كانت أو تقديم أي هدية أو أي منفعة سواًء مادية أو معنوية للحصول على معاملة تفضيلية من موظفي 

الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة  في كافة مراحل تنفيذ المنافسة أو أي عقد الهيئة  
 ينتج عنها. 

 السرية وإفشاء المعلومات .12

يلتزم المتنافسون بعدم إفشاء أي بيانات، أو رسومات، أو وثائق أو معلومات تتعلق بالمنافسة سواًء 
عنها. ويسري ذلك على كل ما بحوزته أو ما يكون قد    كانت تحريرية أو شفهية أو استغاللها أو اإلفصاح

اطلع عليه في العرض من أسرار وتعامالت أو شؤون تخص الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر 
المقدسة، كما ال يجوز للمتنافسين نشر أي معلومة عن المنافسة وكل ما يتعلق بها عبر كافة وسائل  

 كتابية من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مسبقاً.   اإلعالم إال بعد أخذ موافقة 

 ملكية وثائق المنافسة  .13

المتنافسين إتالف تلك  تعود ملكية وثائق المنافسة وجميع نسخها للجهة الحكومية ويجب على  أوال:
 سة ذلك. الوثائق وجميع نسخها عند طلب الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقد

حقوق الطبع والنشر ألي وثائق ومواد مقدمة من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر  ثانيا:
المقدسة ضمن هذه المنافسة مملوكة للجهة، وعلى ذلك ال يجوز نسخ هذه الوثائق والمواد، كليًا، أو 

استخدامها دون الحصول على موافقة  جزئيًا، أو إعادة إنتاجها ،أو توزيعها أو إتاحتها ألي طرف ثالث أو  
كتابية مسبقة من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وتجب إعادة جميع الوثائق 
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التي قدمتها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فيما يتعلق بطلب تقديم العروض 
 قدم العرض أو أي شخص آخر.عند الطلب، دون االحتفاظ بأي نسخ من قبل م

 حقوق الملكية الفكرية  .14

تكون الملكية الفكرية لمحتويات العرض الفائز )أو العروض الفائزة( للجهة الحكومية، ويحق لها استعمالها 
 وفق ما تراه مناسباً لتحقيق المصلحة العامة. 

 االستبعاد من المنافسة .15

%( خمسة وثالثون  35الفني بسبب تدني أسعاره بنسبة )يحق للجهة استبعاد أي عرض اجتاز التقييم  
بالمائة فأكثر عن التكلفة التقديرية واألسعار السائدة في السوق وذلك بعد أن تقوم لجنة فحص العروض  
بمراجعة األسعار التقديرية ومناقشة صاحب العرض المنخفض وعدم اقتناعها بمقدرته على تنفيذ العقد 

 .قديم تفاصيل للعناصر المكونة لعرضه وشرح أسباب انخفاضهابعد الطلب منه كتابياً ت

 إلغاء المنافسة وأثره  .16

 للجهة الحق في إلغاء المنافسة قبل الترسية في الحاالت األتية:  أوالً:

 وجود أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة.  .أ

 إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء المنافسة.   .ب

أسعار   .ج تخفيض  المقدسة من  والمشاعر  المكرمة  لمدينة مكة  الملكية  الهيئة  تتمكن  لم  إذا 
المعتمدة من  المبالغ  تتجاوز  أو  السائدة بشكل ظاهر  السوق  تتخطى أسعار  التي  العروض 

 خالل التفاوض. 

 ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة. .د

 تعاد قيمة وثائق المنافسة إلى أصحاب العروض إذا تم إلغاء المنافسة، في الحاالت التالية:  نياً:ثا

 وجود أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة. .أ

 إذا اقتضت المصلحة العامة الغاء المنافسة.  .ب

 ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة.  .ج

 اإللغاء بعد فتح المظاريف إال لمن تقدم بعرضه للمنافسة. وال تعاد قيمة وثائق المنافسة إذا كان 

في  االستمرار  في  رغبته  عدم  المشتري  وأبدى  الثانية،  للمرة  العروض  تلقي  تمديد  تم  حال  وفي 
 المنافسة تعاد له قيمة وثائق المنافسة.

 التضامن  .17

 يجوز للمتنافسين التضامن مع مراعاة الشروط اآلتية: 

م العرض بموجب اتفاقية تضامن مبرمة بين المتنافسين ومصدقة من  أن يتم التضامن قبل تقدي .أ
 الغرفة التجارية ومن الجهات المخولة بالتوثيق. 

أن يحدد في االتفاقية قائد التضامن كممثل قانوني أمام الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة   .ب
 والمخاطبات.والمشاعر المقدسة الستكمال اجراءات التعاقد وتوقيع العقد والمراسالت 

 أن يوضح في االتفاقية الخدمات التي سيقوم بها كل طرف من أطراف التضامن.  .ج

أن تنص اتفاقية التضامن على التزام ومسؤولية المتضامنين مجتمعين أو منفردين عن تنفيذ  .د
 كافة الخدمات المطروحة في المنافسة.
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 التضامن. أن يختم العرض وجميع وثائقه ومستنداته من جميع أطراف  .ه

 تقدم اتفاقية التضامن مع العرض وجميع وثائقه ومستنداته.  .و

ال يجوز ألي طرف من أطراف التضامن التقدم للمنافسة بعرض منفرد أو التضامن مع منافس   .ز
 آخر.

ال يجوز تعديل اتفاقية التضامن بعد تقديمها إال بموافقة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة   .ح
 والمشاعر المقدسة.

 تعاقد من الباطنال .18

 يشترط في التعاقد من الباطن ما يلي: 

أن يقدم المتنافس مع عرضه قائمة بأسماء المتعاقدين من الباطن العتمادهم من قبل الهيئة   .أ
 الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. 

عار  يجب أن تشتمل العروض التي تتضمن متعاقدين من الباطن على الخدمات الموكلة لهم واس .ب
 هم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات الكراسة والعقد المرفق.

( من هذه الكراسة،  5أالا يكون المتعاقد من الباطن من األشخاص المشار إليهم في الفقرة ) .ج
وأن يكون المتعاقد من الباطن مرخصاً في الخدمات المتعاقد على تنفيذها من قبل المتعاقد 

مؤهالت  لديه  يكون  أن  أو  وبالدرجة    الرئيس،  المجال  في  ومصنفاً  الخدمات،  لتنفيذ  كافية 
المطلوبة إذا كانت الخدمات مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهالت والقدرات الكافية 

 لتنفيذ تلك الخدمات.

 %( من قيمة العقد. 30أال تزيد الخدمات المسندة إلى المتعاقد من الباطن على ) .د

والً أمام الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يكون المتعاقد الرئيس مسؤ .ه
 عن الخدمات المتعاقد على تنفيذها بعقود الباطن وفقاً للشروط والمواصفات.

الخدمات  .و لتنفيذ  الباطن  آخر من  متعاقد  أي  بالتعاقد مع  القيام  الباطن  للمتعاقد من  يجوز  ال 
 المتعاقد معه على تنفيذها.

أن   .ز حقوق  يجب  تتولى صرف  أن  الحكومية  للجهة  يسمح  منه  اقراراً  الرئيس  المتعاقد  يقدم 
بصرف   تأخره  أو  قيامه  عدم  حال  في  الرئيسي،  المتعاقد  مستحقات  من  الباطن  متعاقدي 

 حقوقهم عن األجزاء التي قاموا بتوريدها. 

 

 عدم االلتزام بالتعاقد  .19

هذه   في  واالشتراك  العروض  تقديم  طلب  تفسير  يجوز  من  ال  بأي شكل  العروض  وتقديم  المنافسة 
األشكال على أنه التزام تعاقدي أو قانوني من طرف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر  

 المقدسة طالبة العروض. 

 الموافقة على الشروط .20

عملية  يعتبر المتنافس موافقاً على كافة شروط ومواصفات وأحكام المنافسة من خالل مشاركته في  
 ويستبعد العرض المخالف لذلك إال في الحاالت التي تكون المخالفة شكلية وغير مؤثرة.  .تقديم العروض 
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 القسم الثالث: إعداد العروض

 تأكيد المشاركة بالمنافسة .21

على المتنافسين الراغبين في المشاركة في هذه المنافسة إخطار الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة  
قدسة لتأكيد عدم وجود أي تعارض في المصالح ونيتهم بتسليم العرض في المواعيد  والمشاعر الم
 المحددة. 

 لغة العرض .22

يجب أن تقدم العروض باللغة العربية مع إمكانية تقديم بعض الوثائق أو جزء من العرض بلغة أخرى، أو 
ترجمة لتلك الوثائق. وفي  تقديم الوثائق الداعمة للعرض بإحدى اللغات األجنبية عند الحاجة مع تقديم 

 حال وجد تعارض بين النص العربي والنص األجنبي للعروض فإنه يؤخذ بالنص الوارد باللغة العربية. 

 العملة المعتمدة .23

تعتبر العملة السعودية )الريال السعودي( العملة المعتمدة بكافة التعامالت المتعلقة بالمنافسة ما لم 
أخرى. ويتم الصرف طبقاً لألنظمة واللوائح المالية المتبعة في ينص في الشروط الخاصة على عملة  

 النظام   

 صالحية العروض  .24

( المنافسة  العروض في هذه  مدة سريان  تكون  أن  لفتح 90يجب  المحدد  التاريخ  من  يوًما  تسعين   )
 العروض. 

 تكلفة إعداد العروض .25

تتحمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة يتحمل المتنافسون جميع التكاليف المرتبطة بالمنافسة، وال  
والمشاعر المقدسة أي مسؤولية لتغطية تكاليف المتنافسين في إعداد العروض، والتي تتضمن تلك 
معلومات  أي  بتقديم  المتعلقة  والتكاليف  الواجبة،  بالعناية  للقيام  المتنافسون  يتكبدها  التي  التكاليف 

المرتبطة بأي مفاوضات مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة    إضافية للجهة، باإلضافة إلى التكاليف
والمشاعر المقدسة. كما يجب على المتنافسين تزويد الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر 
المقدسة بأي توضيحات مطلوبة طوال مدة المنافسة، دون إلزام الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة  

 بتغطية التكاليف المرتبطة بذلك.والمشاعر المقدسة 

 اإلخطارات والمراسالت .26

الوسيلة  المكرمة والمشارع المقدسة هو  الملكية لمدينة مكة  بالهيئة  البريد االلكتروني الخاص  يعد 
المعتمدة لكافة اإلخطارات والمراسالت المتعلقة بالمنافسة، وفي حال تعذر ذلك فيتم التواصل مع ممثل 

 من هذه الكراسة.  7الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المذكور في الفقرة  الهيئة 

 ضمان المعلومات .27

بالمنافسة   المتعلقة  المعلومات  دقة  من  للتحقق  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ جميع  العرض  مقدم  يلتزم 
األ مع  المطلوبة  والمواصفات  الشروط  جميع  مع  متوافقاً  عرضاً  تقديم  له  جميع ليتسنى  باالعتبار  خذ 

العالقة   ذات  والقرارات  األنظمة  بجميع  اإللمام  المتنافسين  جميع  على  يجب  كما  التعاقدية،  األحكام 
 بنطاق عمل المنافسة ومراعاة ذلك عند تحديد األسعار.
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 األسئلة واالستفسارات .28

عن طريق   يمكن للمتنافسين في حال وجود أي استفسارات عن المنافسة، أن يرسلوا استفساراتهم
الملكية   الهيئة  وتلتزم  لالستفسارات.  الكراسة  في  المحددة  الزمنية  الفترة  خالل  االلكتروني  البريد 
البريد  طريق  عن  المتنافسين  استفسارات  على  بالرد  المقدسة  والمشاعر  المكرمة  مكة  لمدينة 

 االلكتروني خالل مدة تحددها كراسة المنافسة

 مات الضرورية وزيارة موقع العقدحصول المتنافسين على كافة المعلو  .29

على صاحب العرض المتقدم لتنفيذ الخدمات أن يتحرى قبل تقديم عرضه، عن طبيعة الخدمات المتقدم 
يؤثر في  لها، والظروف الدقة، وما يمكن أن  بياناتها وتفصيالتها على وجه  للتنفيذ، ومعرفة  المصاحبة 

ى للحصول على كافة المعلومات الضرورية والالزمة عرضه ومخاطر التزاماته، وعليه بشكل عام أن يسع 
 لتنفيذ عطائه. 

 العرض الفني وثائق  .30

 تشمل وثائق العرض الفني المطلوبة:  

 .الخدمات إنجاز منهجية .أ

 .الخدمات لتنفيذ الزمني الجدول .ب

 .السابقة الخبرات .ج

 .العمل فريق .د

 العرض المالي وثائق  .31

 تشمل وثائق العرض المالي المطلوبة: 

 .الكميات شامال األسعارجدول  .أ

 .جدول الدفعات .ب

 .الضمان االبتدائي .ج

 كتابة األسعار  .32

يجب على المتنافس تقديم سعره وفقاً للشروط والمواصفات وجداول الكميات المعتمدة، وأال  .أ
بنود   من  بند  أي  يقوم بشطب  أال  يجب  كما  عليها،  تحفظ  أي  إبداء  أو  تعديل  أي  بإجراء  يقوم 

 وسيتم استبعاد العرض المخالف لذلك. المنافسة أو مواصفاتها، 

تدوين أسعار العرض اإلفرادية واإلجمالية في جداول الكميات رقماً وكتابة بالعملة المحلية، ما   .ب
 .لم ينص على تقديمها بعملة أخرى

ال يجوز لمقدم العرض التعديل أو المحو أو الطمس على قائمة األسعار، ويجب إعادة تدوين أي   .ج
 العرض عليها رقماً وكتابة والتوقيع عليه وختمه.  تصحيح يجريه صاحب

يجوز استبعاد العرض إذا بلغت فئات األسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر   .د
 . %( من قائمة األسعار، أو من القيمة اإلجمالية للعرض 10من )

إالا إذا أجازت شروط المنافسة  ال يجوز لمقدم العرض ترك أي بند من بنود المنافسة دون تسعير   .ه
 ذلك.
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 جدول الدفعات  .33

للدفعات يحدد فيه قيمة الدفعات المطلوبة ونسبتها من قيمة العرض ومرحلة   يقدم المتنافس جدوالً 
 استحقاقها. ويجوز للجهة الحكومية مراجعة جدول الدفعات وتعديله وفق ما تراه مناسباً.

 الضرائب والرسوم .34

ر المقدمة من قبل المتنافس كافة التكاليف من ضرائب ورسوم وغيرها يجب أن تشمل جميع األسعا
من المصاريف، وال تتحمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أي مصاريف إضافية 

 لم يتم ذكرها في عرض األسعار.

 األحكام العامة للضمانات .35

 الشروط التالية: يجب على المتنافس عند تقديم الضمانات مراعاة 

يجوز أن يقدم الضمان من بنوك عدة، على أن يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة محددة من   .أ
قيمة الضمان تكون محددة في خطاب الضمان المقدم من كل بنك بما يتساوى في قيمته 

 اإلجمالية مع الضمان المطلوب كحٍد أدنى. 
ك المحلية، يجب على البنك المحلي االلتزام إذا ُقدَم الضمان من بنك أجنبي بوساطة أحد البنو .ب

 بشروط وقواعد الضمانات البنكية المحددة في كراسة المنافسة. 
مكة   .ج لمدينة  الملكية  الهيئة  جانب  من  طلب  أول  عند  الدفع  ومستحق  واجباً  الضمان  يكون 

 .المكرمة والمشاعر المقدسة، دون حاجة إلى حكم قضائي أو قرار من هيئة تحكيم
كون الضمان غير مشروط، وغير قابل لإللغاء، وأن تكون قيمته خالية من أية حسومات يجب أن ي .د

 تتعلق بالضرائب، أو الرسوم، أو النفقات األخرى. 
يجوز استبدال الضمانات البنكية من بنك آلخر، على أال يفرج عن الضمان إال بعد الحصول على  .ه

 الضمان البديل.
 

 الضمان االبتدائي  .36

%( من القيمة اإلجمالية للعرض مع مراعاة 1المتنافس تقديم الضمان االبتدائي بنسبة ): على  أوالً 
 األحكام العامة للضمانات أعاله ووفقاً للشروط التالية: 

 
ُيقدم أصل خطاب الضمان االبتدائي مع العرض، على أن يكون الضمان االبتدائي ساري المفعول   .أ

 يخ المحدد لفتح العروض. ( تسعين يوماً من التار90مدة ال تقل عن )
 ال يجوز قبول العرض الذي يقدم بدون ضمان ابتدائي .ب
تقوم الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بطلب تمديد الضمان االبتدائي  .ج

 .لمن رست عليه العقد متى كان تاريخ انتهاء سريانه قبل تقديم الضمان النهائي
صحاب العروض التي لم يتم الترسية عليها بعد البت في الترسية،  ترد الضمانات االبتدائية إلى أ .د

وكذلك في حال إلغاء المنافسة، أو بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض ما لم يبد صاحب  
 العرض رغبته في االستمرار في االرتباط بعرضه. 

االبتدائي، ترد الضمانات وبخالف ما ورد أعاله وفيما لم يرد فيه نص يقتضي مصادرة الضمان   .ه
العروض  أصحاب  بطلب من  أو  تقديرها  بناًء على  الحكومية  للجهة  ويجوز  االبتدائية ألصحابها 
اإلفراج عن ضماناتهم االبتدائية قبل البت في الترسية، إذا تبين بعد فتح المظاريف وانكشاف 

، بما يحول دون الترسية  األسعار أن أسعار تلك العروض مرتفعة، أو مخالفة للشروط والمواصفات
 .على أي منها

 في حال تقديم العرض في ملفين إلكترونيين، يقدم الضمان االبتدائي في ملف العرض المالي. .و
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 القسم الرابع: تقديم العروض

 آلية تقديم العروض   .37

يجب على مقدمي العطاءات تقديم عطاءاتهم في مظروفين فني ومالي منفصلين ونسخة إلكترونية 
والجداول )مثل جدول الكميات واألسعار( باستخدام برنامج   PDFالعطاء الخاص بكم بصيغة    موقعة من

المعلومات  للتعديل. ويجب أن يتضمن عطاؤكم وجميع  قابلة  إلكترونية غير  اكسل على وحدة تخزين 
 . محدد في الكراسةاألخرى المطلوبة حسبما هو 

 التسليم المتأخر  .38

الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بعد انتهاء المدة ال يعتد بأي عرض يصل إلى  
 المحددة لتقديم العروض.

 االنسحاب .39

يجوز للمتنافس أن يسحب عرضه قبل الموعد النهائي المحدد لتسليم العروض، وعلى الهيئة الملكية  
ذا قرر االنسحاب بعد الموعد لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أن ترد له ضمانه االبتدائي. أما إ

 المحدد لتسليم العروض، فيصادر الضمان االبتدائي. 
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 القسم الخامس: تقييم العروض

 سرية تقييم العروض  .40

تلتزم الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بعدم إفشاء أي بيانات، أو رسومات، أو 
لمة، سواًء كان اإلفشاء تحريرياً أو شفهياً، أو استغاللها العروض المست وثائق أو معلومات تتعلق بتقييم

أو اإلفصاح عنها إلى أي شخص، ويسري ذلك على كل ما بحوزتها أو ما تكون قد اطلعت عليه في 
التي يطلب من   المعلومات  المتنافسين، باستثناء نشر  العروض من أسرار وتعامالت أو شؤون تخص 

 مة والمشاعر المقدسة نشرها بموجب األنظمة السارية. الهيئة الملكية لمدينة مكة المكر

 تقييم العروض  معايير .41

 ستقوم الهيئة الملكية بمراجعة العروض وفًقا للمعايير التالية: 
 
 المعايير الفنية: - 
 

 المعيار
Criterion 

 الوصف
 Description 

 النسبة 
Percentage 

 القدرات الفنية 

Technical abilities 

المتنافس  أعمال المشاريع التي قامحجم 
 بإنجازها 

The volume of projects completed by 
the competitor 

20 % 

في مجال عمل  الحالية ,الخبرات السابقة 
 مشابه

Previous experience in similar 
work fields 

المشاريع المشابهة التي تم إنجازها خالل 
 الخمس سنوات األخيرة 

Similar projects that have been 
completed during the last five years 

25 % 

 قدرات الفريق الفني 

Technical team competences 

 خبرات الفريق الفني في مجال العمل

Experience of the technical team in the 
field of work 

30 % 

 خطة إدارة المشروع

project management plan 

فهم نطاف عمل المشروع وإدارة العمل  
 بالموقع 

Understand project scope work and site 
work management 

25 % 

 % 100  المجموع

 .% أو أكثر70لكي يعتبر العرض مجازاً فنياً ، يجب أن يحصل على درجة  : درجة اجتياز التقييم الفني

  . ستتم ترسية المنافسة على العرض المجتاز فنياً واألقل سعراً  آلية الترسية:
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 القسم السادس: متطلبات التعاقد 

 إخطار الترسية  .42

 / للمتنافس  الترسية  بإرسال خطاب  المقدسة  والمشاعر  المكرمة  لمدينة مكة  الملكية  الهيئة  تقوم 
المتنافسين الفائزين عن طريق البريد االلكتروني الخاص بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشارع 

رار الترسية ال ، وتاريخ بداية العقد، على أن قالمشروع والقيمةويتضمن الخطاب مسمى    المقدسة،
يرتب أي التزام قانوني أو مالي على الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إال بعد 

 توقيع العقد من جميع األطراف. 

 الضمان النهائي  .43

)  أوالً: بنسبة  نهائي  تقديم ضمان  عليه  الترسية  تتم  من  وذلك خالل   5يجب  العقد،  قيمة  من   )%
 من تاريخ إبالغه بالترسية. )خمسة( أيام عمل 

يجب على الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة االحتفاظ بالضمان النهائي   ثانياً:
 إلى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويستلم المشروع استالماً نهائياً، وفقاً ألحكام العقد وشروطه.

 توقيع العقد .44

و العقد،  توقيع  المتعاقد عليها قبل  تنفيذ األعمال  البدء في  يجوز  لمدينة مكة  ال  الملكية  الهيئة  تحدد 
الموعد  تأخر عن  فإن  النهائي،  الضمان  تقديم  بعد  العقد  لتوقيع  المقدسة موعداً  والمشاعر  المكرمة 
المحدد دون عذر مقبول، يتم إنذاره بذلك، فإذا لم يحضر لتوقيع العقد خالل خمسة ايام من تاريخ إنذاره،  

 يحق للهيئة الغاء قرار الترسية. 
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 القسم السابع: نطاق العمل المفصل 

 عمل المشروع  نطاق .45

(  شارع الحج تنفيذ الجزء الخامس من الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة )  نطاق عمل مشروع  يشمل
 بالمشروع،   لشروط والمواصفات ومخططات العقد وجداول الكميات والمستندات األخرى الخاصةطبقاَ ل

 :يما يل وال يقتصر العمل على

واالسفلتاألعمال   .أ الحصوي  واالساس  القاعد  وطبقة  والمنطقة    بالطريقالخاصة    الترابية 
 .المحيطة به

 .تحويل وترحيل وحماية خطوط الخدمات حيثما تدعو الضرورة إلى ذلك .ب

 .وبدون فترة توقفعمل التحويالت الالزمة الستمرار استخدام الطرق بالمنطقة بسالسة  .ج

 .وإشارات المرور  الطريقأعمدة إنارة  إزالة .د

 اعمال شبكة االنارة للطريق. .ه

 .إنشاء شبكة لتصريف األمطار .و

 . أعمال الخطوط المرورية والعالمات واللوحات اإلرشادية .ز

 

 العمل  برنامج .46

برنامج زمني مفصل )للمشروع ككل   .أ المقاول تقديم  لكل موقع عمل( وعن طريق  –على 
(  الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسةبرنامج حديث متخصص )تحدده  

تنفيذها وفترة  واألنشطة  المهمات  يبين  البراميفيرا  او    مثل  مراحل  الى  المشروع  ويقسم 
 (.Mile Stoneاقسام رئيسية )

ويلتزم المقاول بتنفيذ التعديالت المطلوبة عليه من الجهة المالكة أو ممثلها ويقوم المقاول   .ب
أو   المالكة  الجهة  تحدده  التي  الموعد  وفي  بالكيفية  مفصلة  دورية  تحديثات  بتقديم 

 استشارييها.

مل أيام من تاريخ تسليم الموقع وبدء الع  7يقدم المقاول البرنامج الزمني المطلوب في خالل   .ج
بالمشروع موضحا به الشكل العام المتوقع لتنفيذ كميات العقد والتدفق النقدي المصاحب 

 له )وذلك بالشكل والتفاصيل التي تحددها الجهة المشرفة(. 

  ( 18)العقد وذلك خالل مدة    ييتعين على المقاول بتنفيذ وإتمام جميع األعمال المبينة فـ .د
ن تاريخ تسليم الموقع بموجب محضر رسمي  وتسري هذه المدة اعتباراً م  ميالديشهر  

 الهيئة الملكية أو من يمثلها.موقع عليه من قبل الجهة 

 تنفيذ األعمال  مكان .47

 .شارع الحج )امتداد ميدان العدل( -الجزء الخامس من الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 القسم الثامن: المواصفات

 فريق العمل .48

 الشروط الخاصة بفريق العمل أوالً: 

أيام( من تاريخ مباشرة   10يجب على المتعاقد تقديم برنامج زمني بالعمالة لالعتماد خالل ) .أ
 .األعمال يوضح أعداد ومدد تواجد العمالة لتنفيذ األعمال ووفق جدول مواصفات العمالة

العمال ومعاملت  . ب  الخاصة الستخدام  المتعاقد أن يتخذ الترتيبات  مواطنين كانوا أو  - هم  يجب على 
وفًقا ألحكام نظام العمل ونظام التأمينات االجتماعية واألنظمة األخرى ذات العالقة. ويلتزم    - أجانب 

المتعاقد بتوفير المتطلبات الضرورية لعماله بما في ذلك السكن الصحي ووسائل النقل والرعاية  
 .الصحية ووسائل السالمة 

أتعاب العمالة ومراقبة حالة العمل على أال تكون أقل من  يجب على المتعاقد االلتزام بدفع   .ج
 المتعارف عليه في القطاع أو نوع الخدمة الذي ينفذ فيه العمل.  

باستثناء ما قد ينص عليه العقد فيما بعد، ال يجوز القيام تنفيذ العمل أثناء الليل أو خالل أيام  . د 
مكت  إذن  بدون  األخرى  الرسمية  اإلجازات  أيام  أو  مكة الجمع،  لمدينة  الملكية  الهيئة  من  وب 

المكرمة والمشاعر المقدسة أو ممثل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 
إال إذا كان العمل ضرورياً أو ال يمكن االستغناء عنه مطلقاً من أجل إنقاذ األرواح أو الممتلكات أو 

قد في مثل هذه الحالة الهيئة الملكية من أجل ضمان سالمة األعمال. على أن يخطر المتعا 
المكرمة  مكة  لمدينة  الملكية  الهيئة  ممثل  أو  المقدسة  والمشاعر  المكرمة  مكة  لمدينة 
والمشاعر المقدسة فوراً. ويراعى دائما أن أحكام هذه الفقرة ال تكون واجبة التطبيق في الحاالت 

 ى فترتين. التي يكون فيها من المعتاد تنفيذ العمل بالتناوب أو عل 

للحفاظ على صحة   .ه الالزمة  االحتياطات  اتخاذ جميع  األوقات  المتعاقد في جميع  يجب على 
موظفيه وسالمتهم. وتعيين مسؤول للحفاظ على السالمة والوقاية من الحوادث داخل الموقع، 
على  ويجب  الحوادث.  وقوع  لمنع  الوقائية  التدابير  واتخاذ  التعليمات  إصدار  له سلطة  وتكون 

متعاقد إرسال تفاصيل أي حادث إلى ممثل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر  ال
المقدسة في أقرب وقت ممكن بعد وقوعه. يجب على المتعاقد االحتفاظ بسجالت وتقديم 
تقارير بشأن صحة وسالمة العمال واألضرار التي لحقت بالممتلكات. يجب على المتعاقد القيام  

 .ن األمراض واتخاذ التدابير األخرى الالزمة للحد من مخاطر انتقالها بين موظفيهببرامج توعوية ع

يجب على المتعاقد توفير القوى العاملة ذات الخبرة الالزمة بناًء على المؤهالت المطلوبة لكل   .و
وظيفة موضحة في جدول مواصفات العمالة. وللهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر 

من المتعاقد استبعاد أي شخص غير    –كتابة    – ق في جميع األحوال أن تطلب  المقدسة الح
 ( خمسة عشر يوماً من تاريخ إبالغه.  15مرغوب فيه، وأن يستعين بشخص آخر بدالً منه خالل )

يجب على المتعاقد تزويد الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بسجالت  .ز
المهارات. حيث يتم تقديم هذه السجالت الى ممثل الهيئة    مفصلة لموظفيه مصنفين حسب

يوافق  التي  النماذج  باستعمال  شهرياً،  المقدسة  والمشاعر  المكرمة  مكة  لمدينة  الملكية 
ينجز   أن  الى  وذلك  المقدسة،  والمشاعر  المكرمة  مكة  لمدينة  الملكية  الهيئة  ممثل  عليها 

 المتعاقد األعمال المطلوبة.  

د التأكد من أن جميع المهندسين والفنيين والعاملين بالموقع بما في ذلك  يجب على المتعاق .ح
عليهم في هذا   المتفق  الباطن  المتعاقد من  كفالة  أو  كفالته  التنفيذي على  الفني  الجهاز 
العقد. ويجب كذلك وجود عقد عمل رسمي لجميع العاملين معتمد من الهيئة الملكية لمدينة  

المقد والمشاعر  المكرمة  والمشاعر مكة  المكرمة  مكة  لمدينة  الملكية  للهيئة  يحق  سة. 
المقدسة طلب نقل كفالة عمالة المتعاقد )العمال، الفنيين، والمشرفين( التي تعمل مباشرة 
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وذلك   الجديد  المتعاقد  إلى  المقدسة  والمشاعر  المكرمة  مكة  لمدينة  الملكية  الهيئة  لدى 
 لضمان جودة تنفيذ األعمال.

المتعاقد . ط على  النحو    يجب  على  الطعام  من  كافية  إمدادات  لتوفير  الالزمة  الترتيبات  اتخاذ 
الشرب  مياه  من  كافية  إمدادات  توفير  المتعاقد  على  يجب  كما  العقد.  في  عليه  المنصوص 

 والمياه األخرى الستخدام موظفيه في الموقع. 

و .ي موظفيه  جميع  أسماء  فيها  يبين  تفصيلية  بسجالت  االحتفاظ  المتعاقد  على  عماله  يجب 
قد   التي  المعلومات  من  ذلك  وغير  العمل،  وعدد ساعات  وجنسياتهم  وجنسهم  وأعمارهم 

 يطلبها منه ممثل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. 

لألنظمة   .ك وفقاً  النظامية  اإلجراءات  للعمالة حسب  الالزمة  اإلقامات  باستخراج  المتعاقد  يلتزم 
 .المعمول بها في المملكة

يلتزم المتعاقد بتأمين العمالة الالزمة حسب المسمى الوظيفي والمؤهالت والخبرة المبينة  .ل
 بالجدول التالي )جدول مواصفات العمالة(. 

يلتزم المتعاقد بتخصيص عمالة نسائية للعمل في األقسام النسائية أو المواقع التي تتطلب  .م
 ذلك.

للعمالة الموجودين في مواقع العمل، وما يلزم يجب على المتعاقد أن يقوم بتأمين زي موحد   .ن
 لهم من وسائل السالمة، كالسترات العاكسة وخوذات للرأس.

  مواصفات الكوادر البشرية جدولثانياً: 

 

 الرقم
مسمى 
 الوظيفة 

 الحد األدنى لسنوات الخبرة أقل مؤهل للقبول 

1 
مدير المشروع  
 )مهندس(

بكالوريوس في  
 الهندسة

اعمال تنفيذ مشاريع  خبرة في( سنة 15)
 عمل في السعودية، ذو شخصية قيادية  الطرق،

 مهندس مدني  2
بكالوريوس في  
 الهندسة المدنية 

 اعمال تنفيذ مشاريع الطرق، ( سنة خبرة 10)

3 
مهندس أمن  
 وسالمة

 سنوات 7خبرة  بكالوريوس 

4 
مراقب موقع 
 كهرباء 

معهد فني كهرباء او 
 دبلوم فني

 سنوات   5خبرة 

5 
مراقب موقع 
 طرق

 سنوات   5خبرة  دبلوم فني

 سنوات   5خبرة  دبلوم مساحة  مساح 6

 سنوات   5خبرة  دبلوم فني رسام 7

8 
بكالوريوس في   حاسب كميات 

 الهندسة المدنية 
  سنوات 5خبرة 

9 
مهندس 
 تخطيط 

في   بكالوريوس
 الهندسة

 سنوات 7خبرة 
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 المواد .49

 الخاصة بالمواد الشروط أوالً: 

 تخضع المواد المستخدمة في تنفيذ األعمال للمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية. 

يقوم المتعاقد المواد المستخدمة في تنفيذ األعمال للتأكد من مطابقتها لمواصفات العرض والمقاييس العالمية كما يطلع على نتائج 
المواد  لمواد وإعطاء الموافقة )أو عدمها( عليها وتسجيلها واالحتفاظ بنسخة منها، ويجب كذلك أن االختبارات المعمولة ل تكون 

المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وما لم تشمله منها هذه المواصفات فيجب 
أو من   الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المعروفة والتي تحددها    أن يكون مطابقة إلحدى المواصفات العالمية

 يمثلها. 

أن يأمر المتعاقد بإعداد بيان واضح ومفصل عن ماهية المواد    الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسةويجوز لممثل  
المقدسةالمستخدمة وعن كل مادة على حدة يرى ممثل   المكرمة والمشاعر  لمدينة مكة  الملكية  استبيانها، وعلى    الهيئة  ضرورة 

 ( عشرة أيام من تاريخ طلبها. 10المتعاقد إعداد ذلك البيان كتابةً خالل فترة )

تعاقد بتوضيح ماهية المواد المستخدمة في الموعد المحدد فتعتبر تلك المواد خالف ما تم االتفاق عليه بالعقد، ولممثل  وإذا أخل الم
 اتخاذ ما يلزم حسب تقديره من تعليمات أو إجراءات لمعالجة ذلك.   الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

 

 المعدات  .50

 الشروط الخاصة بالمعدات

 ضع المعدات المستخدمة في تنفيذ األعمال للمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية. تخ

ويفحص المتعاقد جميع المعدات ويوصي باعتمادها في حال كانت مطابقة من جميع النواحي للمواصفات والمقاييس العالمية كما يجب عليه  
المعدات التي أجريت في المصنع ومراقبة وتصديق اختباراتها في الموقع أو مكان الصنع وفي جميع الحاالت  فحص جميع شهادات اختبار هذه  

التي تنص فيها شروط توريد المعدات أو المقاييس العالمية على إجراء هذه االختبارات كما يجب عليه أن يحتفظ بشهادات االختبارات التي  
 تجري بهذا الخصوص. 

 
 

 عمال والخدمات تنفيذ األكيفية  .51

 يقوم المقاول بأعداد الرفوعات المساحية االزمة لتنفيذ االعمال. -1

 اعداد جدول زمني واعتماده لتنفيذ االعمال. -2

 توفير الكادر المطلوب لتنفيذ االعمال. -3

 تنفيذ االعمال حسب الشروط والمواصفات الفنية والمخططات المعتمدة.  -4

 تقديم جميع التقارير الدورية المطلوبة لالستشاري والجهة المشرفة.  -5

 أوالً: مالحظات هامة جدا: •

ـــعاره على بنود ـجداول الكمـيات علـيه التعرف جـيدا عن نوعـية األعـمال   • ــع أســ قـبل قـيام المـقاول بوضــ
المطلوبة والتي بعضـها محمال على البنود والتأكد من إلمامه بالمواصـفات العامة المطلوبة والمواصـفات  

ــروع ــة وأعداد الفرق والمعدات الالزمة لتنفيذ المش ــار إليها   المواصفففات العامةوتعتبر   0الخاص المش
الحقاً مكملة للمواـصفات الخاـصة المرفقة مع مـستندات المـشروع أو المـشار إليها ببنود جداول الكميات  
وتعتبر المواصــفات الخاصــة هي الســائدة في حال لم يتم اإلشــارة إلى غيرها أو في حال حدوث أي  

 امة.تعارض. وفي حال عدم ذكر مواصفات ألي عمل فيتم الرجوع للمواصفات الع

ــيق الـكاـمل مع جميع إدارات الـخدـمات   • ـــية األعـمال علـيه أن يقوم ـبالتنســ يـجب على المـقاول فور ترســ
ــة بخطوط الـخدـمات التي ـقد توـجد   ــول على جميع المعلوـمات الـخاصــ الموجودة بمـكة المكرـمة والحصــ
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حيث  بنطاق عمل المشـروع  على أن تكون تلك المعلومات موثقة بالمخططات والمراسـالت المعتمدة )
يجب تقديمها للجهة المالكة وموضــــح عليها تفاصــــيل الخطوط والمســــار المعتمد من اإلدارة الخدمية  
ــاً أن يحصـــل المقاول   للترحيل, وفي حالة عدم وجود خدمات معترضـــة في نطاق المشـــروع يجب أيضـ

 التأكيدات الموثقة بذلك من اإلدارة الخدمية المعنية وذلك على المخططات والمراسالت.

ل الـخاصـــــة بحجم العـمل  يجـ   • ـــي اصــ ــول على ـكل المعلوـمات والتـف أـكد من الحصــ اول الـت ب على المـق
ــتراطات وااللتزامات  ــفاتواالش ــافة إلى    المطلوبة والمواص ــتشــمله أعمال تحويل المرافق باإلض وما س

االلتزامات الموضــحة بمســتندات المشــروع حيث ان جميع أعمال التنســيقات واإلدارة وأعمال الحماية  
)فيما عدا المنـصوص عليه بجدول الكميات( والحـصول على الموافقات الالزمة محملة    ةأو المؤقتئمة  الدا

 على بنود الترحيالت بجدول الكميات ولن يدفع عنها بشكل مستقل.

ــمانات المطلوبة للتأكد من حجم العمل الخاص بخطوط   • ــول على جميع الضــ يـجب على المقاول الحصــ
 المشروع وما يمكن أن يؤثر في فئات عرضه ومخاطر التزاماته.الخدمات التي قد تتعارض مع 

ــريف مياه  • ــبكة تصـ قبل البدء بتنفيذ أي عمل في الموقع وعلى األخص في الحفريات الالزمة لتنفيذ شـ
االمطـار، يتعين على المقـاول التـأكـد من الجهـات الخـدميـة المختلفـة وغيرهـا عن المواقع التقريبيـة  

تها ومعالمها فوق وتحت األرض، وعمل حفر اختباريه وإجراء الكشــــف الالزم للخدمات الحالية وإنشــــاءا
حســبما تقتضــيه الضــرورة وحســب مواصــفات الجهات الخدمية ذات العالقة الموقع الصــحيح للخدمات  

 الحالية واإلنشاءات والمعالم.

ا ل • ــيق معـه معرـفة  يتعين على المـقاول )حســــب متطلـبات الجـهات الـخدمـية ذات العالـقة وبـعد التنســ
اشـتراطاتها( ازالة كافة الخدمات الحالية واإلنشـاءات والمعالم التي تعترض األعمال فوق وتحت االرض،  
او تغييرها او تحويلها او تدعيمها او الحفر عليها او تعبئتها او من ناحية اخرى معالجتها حسـبما تقتضـيه  

تبدالها بإحكام وكل ذلك حسبما تقتضيه  الضرورة اما بشكل دائم او مؤقت او كليهما ثم استعادتها او اس
الـضرورة وكما تتطلبه الظروف وعلى النحو الذي يرـضي الجهات الخدمية ذات العالقة والجهة المالكة وال  

 يتم قطع او االخالل بالخدمات الحالية او االنشاءات او المعالم اال بعد معاينتها من هذه الجهات.

ــغـيل  على المـقاول الـتأـكد من ان ـكاـفة أعـما • ل المرافق اـلدائـمة منـها او المؤقـتة ال تعـطل او تعيق التشــ
الصــحيح لألعمال بأي شــكل من األشــكال. ويكون المقاول مســؤوالً عن برمجة وتنســيق وادارة أعمال  
المرافق المتنوعة بحـيث يدمج هذه األعـمال في برنامج العـمل، وتكون كافة التـكاليف المترتـبة على هذا 

ــيق واالدارة وا ــول على الموافقات الالزمة محملة على بنود جدول الكميات ولن يدفع عنها  التنسـ لحصـ
 بشكل مستقل.

يقوم المقاول بإجراء ترتيباته الخاصــــة بأي تحويل او ازالة الخدمات حســــبما تتطلبه ظروفه او بســــبب   •
لـمالـكة  طريـقة عمـله المقترـحة ويقوم في جميع الـحاالت ـبإـحاـطة الجـهات الـخدمـية ذات العالـقة والجـهة ا

 او من يمثلها مسبقاً بمقترحاته.

يقوم المقاول وعلى نفقته الخاصـة بإصـالح أي اضـرار لحقت بالخدمات الحالية على النحو الذي يرضـي   •
 الجهة الخدمية المتضررة ووفقاً لتعليماتها ومواصفاتها.

 المواصفات النموذجية: •

البضـاعة والمواد والمصـنعية والمواصـفات لقد صـممت األعمال لتشـمل وتسـتخدم بطريقة اقتصـادية كافة  
) المفصلة هنا  لقد جرى االستناد بصفة عامة الى  ــي الطرق  ــدســ لمهن ــة  األميركي ــة  ( AASHTOالجمعي

( والمواصـفات النموذجية البريطانية وقانون الممارسـة االنكليزي SASOوالمواصـفات القياسـية السـعودية ) 
ية لالختبار والمواد  يمكن اســــتعمال مواصــــفات وطنية او  والى المواصــــفات النموذجية للجمعية االميرك 

( شــرط ان  ISO( و ) (DINمثالً    ASTMعالمية اخرى تطابق المواصــفات النموذجية االنكليزية او مواصــفات  
التقل متطلباتها صـــراحة على ان يقدم المقاول نســـخا عن هذه  المواصـــفات مترجمة الى اللغة العربية  

تعمال هذه المواصـفات اعادة تصـميم اي من االعمال، يجب على المقاول تحمل  واالنكليزية اذا تطلب اسـ 
ــادرة عن ـهذه   ــمن ـهذه المراجع في ـكل ـحاـلة اخر الطبـعات الصــ ــميم. يـجب ان تتضــ ـهذه اإلـعادة للتصــ
المواصــفات النموذجية على المقاول تزويد ممثل المهندس بنســخة واحدة عن كافة المواصــفات المشــار  

 ت او في المواصفات وعليه تأمين نسخ اضافية الستعماله الخاص. اليها في الرسوما 
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 وحدات المقاييس:  •

يجب ان تسـتند كافة وحدات المقاييس على الوحدة المترية لألوزان والقياسـات اال فيما يعود للمنتجات  
 اإلمبراطورية.النموذجية التي يمكن االشارة اليها بالوحدة االعتبارية للمقاييس 

 تستند المصطلحات والرموز المترية الواردة في مستندات العمل على النظام العالمي للوحدة.

مالحظات هامة حول توزيع المواصفففات العامة التي سففيتم الرجوع إليها في كل قسففم من   •
 أقسام المشروع: 

المشــروع )وخاصــة    ســيتم الرجوع إلى مواصــفات وزارة النقل في كمواصــفات عامة في كافة أعمال
ـشبكات   وأعمالاإلنارة    وأعمالاألرـصفة    وأعمالاألعمال الترابية وأعمال الـسفلتة واألعمال الخرـسانية  

 األعمال اإلنشائية األخرى وأعمال التحويالت المرورية(  وكافةتصريف األمطار 

 ثانياً: المواصفات الفنية العامة للمشروع : •

 يجب أن تقرأ وتعتبر مكملة لوثائق المواصفات األخرى والتي تتضمن: الخاصةإن المواصفات الفنية  .1

م عن وزارة النقل في  1998المواـصفات العامة إلنشـاء الطرق والجسـور، الـصادر في ـشهر نوفمبر   -أ
ــعوديـة بموجـب الخطـاب التعميمي رقم   هـ  22/07/1420/ط تـاريخ  7998المملكـة العربيـة الســ

 ت العامة(.وسيشار إليها بـ ) المواصفا

تاريخ   107ملحق المواصـفات العامة إلنشـاء الطرق والجسـور المعمم بموجب خطاب الوزارة رقم   -ب
 هـ .4/1/1421

 هـ 1405دليل مواد الطرق ، الصادر من قبل وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية سنة  -ج

 . 1405دليل إنشاء / تنفيذ الطرق ، الصادر عن وزارة ا النقل بالمملكة العربية السعودية سنة  -د

عودية  السالعربية    والقروية بالمملكةالصادر عن وزارة الشؤون البلدية    الطرق،دليل إنشاء / تنفيذ   -ه
 هـ.  1423 سنة

ــة بأي بند من بنود العمل ، فإنه   .2 ــفات العامة الحديثة الخاصـ في حال عدم كفاية محتوى معظم المواصـ
 يتم الرجوع إلى المتطلبات الواردة باألدلة والمالحق . 

ــراحة   .3 ــدرت عن وزارة النقل حتى لو كانت غير مذكورة ص على المقاول أن يلتزم بجميع التعاميم التي ص
ــ الخاص بتصــميم  5/2/1416وتاريخ   3/3/405ذه المواصــفات والتقيد أيضــاً بتعميم الوزارة رقم في ه هــــ

هـ بخصوص المخطط القياسي لنهايات  19/6/1415بتاريخ    8228مداخل ومخارج العبارات ، والتعميم رقم  
 الطرق اإلسفلتية . 

الواردة   الخـضراء(  )المسـطحات  وسـادسـا  المرافق(خامسـا )تحويالت    بمواـصفات القسـمينيتم االلتزام     .4
 األعمال.تفصيال بجداول الكميات مع االلتزام بتعليمات ومواصفات اإلدارات المعنية بتلك 

 .للمواصفات العامة لتنفيذ الطرق والجسور  cdمرفق 

 

 ثالثاً: المواصفات الخاصة بالمشروع •
 

 كيفية تنفيذ األعمفال المدنيففة
 الحفر اإلنشائي: -1

 العمل:وصف  -أ

يتكون هذا البند من جميع أعمال الحفر الخاصـة باإلنشـاءات الموجودة بالمشـروع للوصـول إلى قاع حفر جاف به  
معامل أمان كافي التزان جوانب الحفر طبقاً للمناسـيب التـصميمية وتوـصيات التأسـيس ويشـمل كل ما يلزم من  

من جميع نواتج الحفر باألسـلوب األمثل وينقسـم هذا    أعمال التطهير والنظافة وإزالة األـشجار والنباتات والتخلص
 البند في جدول الكميات إلى التالي:
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 الحفر اإلنشائي في أرض ترابية: 1/1

وهو الحجم من الحفر اإلنشـائي كما هو موضـح في وصـف العمل وهو يتألف من إزالة مواد رملية أو طميية أو 
 طينية أو ما لم يصنف من المهندس على أنه صخر.

 الحفر اإلنشائي في أرض صخرية: 1/2

وهو الحجم من الحفر اإلنشــائي كما هو موضــح في وصــف العمل وتتضــمن أعمال الحفر الصــخرية من   -
 يمكن ال التي البازلتية، أو الصفيحة أو القاسية الجيرية الـصخور مثل والمتماـسكة القاـسية إزالة الـصخور
 (5خمس ) من أكثر صــنعها على يمض ولم جيدة الفنية حالتها ثقيلة حفر آليات باســتخدام حفرها
ــنوات ــانًا٣٥٠) وخمســون ثالثمائة محركها وقوة س  محركها قوة حفارة أو ، المفتوحة للحفريات ( حص
 انتشـار سـرعة تزيد عندما أو المحصـورة، الحفر أو الخنادق لحفريات ( حصـانًا٢٥٠)  وخمسـون مائتان
 أعمال لتنفيذ يلزم وإنما الثانية، في متر (٢٠٠٠) ألفي على حفرها المقرر المادة في الصـوتية األمواج
ــتـخدام الحفر ــل رقم ) أو/و التفتـيت آلـيات اســ ( الـخاص ـبالحفر  7-3-5التفجير، كـما ويـجب اتـباع الفصــ

ــادر عن وزارة المواصــالت بالمملكة العربية  ــفات العامة إلنشــاء الطرق والجســور الص الصــخري بالمواص
 السعودية.

أن كميات الحفر اإلنشــــائي في الصــــخر الذي يتم تحديده في المخططات أو في جداول الكميات هي   -
ــات االبـتدائـية الـمأخوذة من موقع   تـقديرات أولـية مبنـية على تقييم المعلوـمات الواردة عن طريق الجســ

د النـهائي للتـقديرات ا ا التـحدـي ة فيقرره العـمل والتي تقيم التكوين الجيولوجي لمنطـقة العـمل. وأـم ألولـي
 المهندس لدى تواجده وخالل مباشرة العمل وانجازه بالموقع.

ارة والتقييم  - اًء على ـهذه الزـي ارة الموقع وتقييم التكوين الجيولوجي لطبـقات الموقع وبـن اول زـي على المـق
 يبني أسعار عطائه.

ن ذلك الحجم  أن التغييرات في الحجم الفعلي للحفر في الصـــخر كما يصـــنفه المهندس في الموقع ع -
 المبين في جدول الكميات ال يشكل أساساً للمطالبة بمال إضافي من جانب المقاول.

 أي طبقة تعلو أو تغطي طبقة الصخر يتم حسابها على أنها ضمن حدود الحفر في أرض ترابية. -

 متطلبات اإلنشاء: -ب

وذـلك حتى يتمكن من الـتأـكد  على المـقاول قـبل الـبدء في أي أعـمال حفر أن يعلم المهـندس بوـقت ـكاف  -
من مناســــيب الحفر وكذلك القطاعات العرضــــية للحفر ولن يتم الدفع ألي مواد تزال أو يتم حفرها قبل  

 مراجعة وموافقة المهندس.

يجب االلتزام من المقاول بأبعاد وأعماق الحفر لألســاســات الموضــحة بالمخططات والمقررة وبما يحقق   -
 يات التأسيس المعتمد.االلتزام بتقرير التربة وتوص

 ال يجوز صب أي خرسانات في الحفر التي تم حفرها قبل موافقة المهندس. -

ــوب الموافق علـيه من المهـندس وـكذـلك زـيادة عرض الحفر عن   - أي زـيادة من الحفر عن العمق والمنســ
ــاـنة  ـــحة ـبالمخطـطات والموافق عليـها المهـندس يـجب ردمـها بنفس نوع الخرســ الـعادـية  الـحدود الموضــ

المســـتخدم في القواعد ويجب ان تصـــب من خرســـانة القاعدة وال يتم الدفع عن الحفر الزائد وكذلك  
 الخرسانة التي تم الردم بها وتكون على نفقة المقاول.

إذا ـصادف المقاول أثناء الحفر مواد غير ثابتة ومفككة وغير مالئمة تحت مسـتوى األـساـسات يجب على   -
 دس أن يحفر ويزيل هذه المواد ويستبدلها بردم مالئم وثابت أو بخرسانة إحالل.المقاول بأمر من المهن

يكون المقاول مسـئوالً عن أمان المنشـآت والمباني المجاورة لموقع المشـروع أثناء أعمال الحفر ويجب   -
ــآت نتيـجة ـهذه األعـمال وـكذـلك على   ــرار ـقد تلحق بـهذه المنشــ علـيه أن يـتأـكد من ـعدم وجود أي أضــ

 إتخاذ كافة االحتياطات وتنفيذ األعمال الالزمة لتفادي أي أضرار قد تلحق بالخدمات أثناء الحفر. المقاول

 طريقة القياس: -جف 

أن الدفع عن الحفر اإلنشــائي ينحصــر في حفريات القواعد أو األســاســات للمنشــآت الخرســانية من أكتاف 
ــح بالمخططات وي قاس الحفر اإلنشــائي بالمتر المكعب من  وقواعد الجســر وجدران األجنحة وكل ما هو موض
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ــورة التي يوافق عليـها ويتم   ــور المهـندس وـبالصــ المواد التي يتم إزالتـها ويقوم المـقاول ـبإجراء القـياس بحضــ
 االلتزام باألبعاد الموضحة بالمخططات والموافق عليها من المهندس.

 

 

 أسس الدفع: -د

ــرة عن الحفر ولكن يتم الدفع   ــت  لن يتم الدفع مباشـ عن مقدار العمل المنجز والمقبول والذي يقاس كما نصـ
ــ من هذا البند ويجري الدفع عنه بالسـعر المحدد في قائمة الكميات والرواد بالعطاء على أسـاس   الفقرة جــــ
ــعر   ــخرية( ويكون الس ــائي في ارض ص ــائي في أرض ترابية( أو )الحفر اإلنش المتر المكعب من )الحفر اإلنش

مال الحفر والتنظيف والتنســيق وتعديل األســاســات والتخلص من المواد الزائدة وتقديم  محمالً عليه جميع أع
 جميع المعدات واألدوات واأليدي العاملة وجميع البنود األخرى الالزمة إلنجاز العمل على الصورة المطلوبة.

 الردم حول األعمال اإلنشائية: -2

 وصف العمل: -أ
دم حول المنشـآت بالمواد الصـالحة والمطابقة لمواصـفات المواد والموافق  يتألف هذا البند من جميع أعمال الر

عليها من المهندس وتشـمل الردم والفرد والتسـوية والتشـغيل حتى الوصـول إلى المناسـيب المطلوبة في  
المخططات والموافق عليها من المهندس وكذلك دك هذا الردم والماء المســـتخدم والمعدات واألدوات وكذلك  

 ة المطلوبة إلنجاز العمل بالصورة المطلوبة.العمال

 وينقسم هذا البند في جدول الكميات إلى التالي:

 الردم بالتربة الصالحة الناتجة من أعمال الحفر: 2/1
وهو الردم بنواتج الحفر الصــالحة والمطابقة للمواصــفات المطلوبة والتي ال تحتوي على طين أو حشــائش أو 

ملم أو أي مواد ومخلفات عضــــوية بشــــرط أن يتم الموافقة  30حجار لها قطر أكبر من  جذور نباتات أو أفرع أو أ
 عليها من المهندس.

 الردم بأتربة موردة من خارج الموقع: 2/2
وهو الردم بإحدى النوعيات المســتخدمة في أعمال الردم اإلنشــائي والمذكورة في مواصــفات الطرق وتقرير 

ة المرفق   ة المهـندس  الجيوتقنـي ايـن د مـع ا إال بـع ال الردم وال يتم الردم بـه دراســـــة والصـــــالـحة لجميع أعـم اـل ـب
 لتشوينات هذه األتربة.

 متطلبات اإلنشاء: -ب
 متطلبات ويتضــمن والعبارات دعائم الجســور مثل المنشــآت خلف الردم أعمال تنفيذ على العمل يشــتمل
 .التنفيذ وطرق المواد

ــتخدمة المواد تكون أن يجب ــآت خلف الردم في المسـ ــور مثل المنشـ  المواد من والعبارات دعائم الجسـ
 تزيد أال يجب كما للتحلل، العضــوية القابلة المواد من وخالية التصــريف، وحرة بالمياه تتأثر ال التي المختارة
ــبة ــف ) على فيها والكربونات الكبريتات أمالح نسـ ــب المادة وزن بالمائة من (0,50نصـ  291 اختبار ) حسـ

AASHTO T- (290ــر على تحتوي أال ، ويجب ــخرية عناصـ ــها  يزيد صـ ــى مقاسـ  (٨) ثمانية على األقصـ
( 5( وال يزيد مؤشـر لدونتها عن خمسـة )A-1-bأو  A-1-a عن ) المواد تلك تصـنيف يقل أال ويجب سـنتيمترات،
 AASHTO T-90.وفق اختبار 

 الحبي للمواد من الصـــنف  التدرج المنشـــآت خلف الردم في المســـتخدمة الركامية المواد تحقق أن يجب
( A-1-a أوA-1-b.) 

 الطريق  عن ـسطح  العمق  في  المتوافقة  المنـشآت  خلف  الردم  من  العلوي  الجزء  تنفيذ  وطرق  مواد  تحقق  أن  يجب 
 تنفيذها  ويجب  الركامي( األساس  األساس،  تحت  ما  )القاعدة،  الطريق  رصف  لطبقات  عليها  المنـصوص  المتطلبات 
المواصــفات وطبقًا   هذه  في  المنصــوص عليها  والميول  واالســتواء  الدك  ودرجات  والســمك  طبقا لألبعاد  وإنهائها 

 لالشتراطات والتوصيات المنصوص عليه في تقرير التربة المرفق مع هذه المواصفات. 

والعزل،   أعمال الخرسـانة جميع نهىأ قد المقاول يكون أن المنشـآت خلف الردم بتنفيذ المباشـرة قبل يجب
ــائي إال بعد فك الشـــدة الخاصـــة به بما ال يقل عن ثالثة ايام وذلك بمعرفة   وال يتم الردم خلف أي عمل إنشـ

 مقاومة أن تكون ويجب ، اإلنشـــاءات هذه واســـتالم اختبار إجراءات أنجز قد يكون أن يجب كما المهندس
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 ودك وفرد تفريغ الناجمة عن والضـغوط األحمال لمقاومة كافية الردم أعمال بتنفيذ المباشـرة عند الخرسـانة
ة مع الردم مواد ات، حرـك ال تـقل أال ويـجب اآللـي انين ) عن األحوال من بـح ة٨٠ثـم اـئ الـم ة من ( ـب اوـم  المـق

 الردم بأعمال المباشـرة على الخطية المهندس موافقة على المقاول الحصـول على يجب كما ، التصـميمية
 .أعاله الواردة الشروط تحقيق تثبت التي ونتائج االختبارات التقارير على بناًءا

 هذه لمتطلبات الردم طبًقا أعمال تنفيذ على القادرة اآلليات ونوعية التنفيذ طريقة اختيار المقاول على يجب
 أو عمله طريقة عن تنتج أضـرار أية نتائج وحده ويتحمل المقاول بالمنشـآت، أضـرار أية تلحق وال المواصـفات
 .الالزمة التعويضات ودفع المتضررة المنشآت إعادة إنشاء ذلك في بما اإلصالح وعليه آلياته، حركة

 الدك المالئم آللية الســـمك ســـمكه يتجاوز ال طبقات على المنشـــآت خلف الردم مواد فرد يتم أن يجب
 بما خفيفة آليات دك اسـتعمال المقاول على يجب كما سـنتيمتًرا، (20) عشـرين على يزيد وال المسـتخدمة

 ـضغوط أو إحداث بالمنـشآت الـضرر إلحاق لمنع المداحل، إليها التـصل التي المناطق في التـشغيل يدوية فيها
 يتم أن المنـشأة، على جانبي الردم مطلوبًا يكون ويجب عندما المعتمدة، الدك درجات وتحقيق عليها جانبية
ــكل ذلك ــتمر أن ويجب الجانبين، من متزامن بشـ  الدك درجة عن ال تقل دك درجة بلوغ حتى الدك يسـ

 اختبار حسـب الجافة القـصوى الكثافة من (٩٥) بالمائة وتسـعين خمس أو الخاـصة المواـصفات في المطلوبة
 . أكبر أيهما المعدل بروكتور

 جســر ردميات بتنفيذ المباشــرة تجريبي قبل قطاع تنفيذ ذلك، المهندس يطلب عندما المقاول، على يجب
 أال ويجب العمل، خطة في من قبله المقترحة والمعدات واآلليات التنفيذ وطريقة المواد باســتخدام الطريق
ــروع. يهدف جزًءا من يكون أن ويمكن متر، (٢٠٠ مائتي ) عن يبي التجر القطاع طول يقل    القطاع المشـ

 وعدد للدك المناســبة نســبة الرطوبة واعتماد للمواصــفات طبًقا التنفيذ إمكانية من التحقق إلى التجريبي
 ويعطى االختبارات، على أســاس إليها التوصــل يتم التي النتائج تقييم ويتم الناتجة، والكثافة الدك أشــواط
ــرة على الموافـقة المـقاول  التجريبي القـطاع وتعتبر نـتائج فنيـًا، مقبولة النـتائج تكون عـندما التنفـيذ مـباشــ
 الالحقة  الردم أعمال لتقييم أساًسا

 العمل في خطة الالزمة التعديالت إجراء المقاول من يطلب مقبولة غير التجريبي القطاع نتائج تكون عندما
ــتخدمة، اآلليات أو  يحقق تنفيذه حتى إعادة أو التجريبي القطاع جزء إزالة األخيرة الحالة في ويجب المس

ـــفات، متطلـبات ا تغيًرا الحظ كلـما تجريبي قـطاع تنفـيذ طـلب للمهـندس ويحق المواصــ  في نـتائج ملحوظـً
التنفيذ وللمهندس الحق في رفض أي توريدات يرى أنها غير صـــالحة للردم وذلك   وآليات طريقة أو االختبارات

 بالفحص البصري لها.

ــوص عليـها في فصــــل ) ــتراـطات المنصــ ارات واالشــ ( )دك األعـمال الترابـية( في  4-2يتم إجراء جميع االختـب
 المواصفات العامة إلنشاء الطرق والجسور.

 طريقة القياس: -جف 
بــالمتر المكعــب والــذي يحــدد أبعــاده من خالل أبعــاد الحفر ومن خالل المخططــات وبموافقـة   يقــاس الردم 

 المهندس والتي تم اعتماد نتائج االختبارات التي تمت عليها.

 أسس الدفع: -د
فع على مقدار العمل المنجز والمقبول والذي يقاس كما نصــت عليه الفقرة )جــــــ( من البند وباألســعار يتم الد 

الواردة في جدول الكميات وبالعطاء على أن يكون العمل شــــامالً التوريد والردم والفرد والتســــوية والدك والماء  
 الالزمة إلنجاز العمل بالصورة المطلوبة. والمعدات واألدوات والعمالة وكذلك االختبارات وجميع البنود األخرى  

 الخرسانة: -3
 وصف العمل: -أ    

ــافات وعندما   يجب ان تتكون الخرســانة من خليط من االســمنت البورتالندي والماء والحصــمة دون أي إض
يقتـضي األمر إدخال بعض اإلـضافات الخاـصة بالفراغات أو تخفيض الماء أو غيرها يجب أن يكون ذلك كما هو  

 محدد بالمواصفات الخاصة بها وينقسم هذا البند في جدول الكميات إلى التالي: 

)لإلســطوانة القياســية( على ان ال يقل محتوى االســمنت عن    15MPaخرســانة ذات مقاومة ضــغط   3/1
باســتخدام أســمنت بورتالندي عادى لزوم الخرســانة العادية ألعمال الفرشــة أســفل قواعد    3كجم/م 150

 طبقاً للمخططات والشروط والمواصفات الفنية. الركائز واالكتاف والبالطة االنتقالية

  350)لالـسطوانة القياـسية( على ان ال يقل محتوى االـسمنت عن    35MPaخرـسانة ذات مقاومة ـضغط    2/ 3  
باســتخدام اســمنت بورتالندي عادي مع ميكروســيليكا لزوم الخرســانة المســلحة للركائز الطرفية    3كجم/م 
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وال يشـمل السـعر  واألكتاف واالسـاسـات والبالطات االنتقالية طبقاً للمخططات والشـروط والمواـصفات الفنية 
 . حديد التسليح 

)لالســطوانة القياســية( على ان ال يقل محتوى االســمنت عن    35MPaخرســانة ذات مقاومة ضــغط   3/3
باســتخدام اســمنت بورتالندي عادى مع ميكروســيليكا لزوم الخرســانة المســلحة لبالطة    3( كجم/م350)

طبقاً للمخططات والشــروط   الجســر المصــبوبة في المكان والحواجز الخرســانية الجانبية )نيوجيرســى(
 والمواصفات الفنية وال يشمل السعر حديد التسليح.

 خواص مكونات الخرسانة: -ب
 ( االسمنت:1-)ب

يكون االسـمنت المسـتخدم من النوع البورتالندي العادي أو البورتالندي سـريع التصـلد أو البورتالندي   -1
 المقاوم للكبريتات أو البورتالندي منخفض الحرارة... أو أي نوع يحدد بالمخططات.

 ال يجوز استخدام أكثر من نوع من االسمنت في جزء واحد من المنشأ. -2

ــمـنت للموقع في أكيـ  -3 ــدر أو يورد في  يورد االســ اس محكـمة ومختومة تحـمل العالمات التجارية للمصــ
 حاويات مغلقة.

يتم تـشوين االـسمنت بحيث تكون طريقة التخزين كافية لمنع وـصول الرطوبة لألـسمنت وعدم تعرـضه   -4
 ألشعة الشمس المباشرة.

طابقته  يجب أن تكون نوعية االســـمنت البورتالندي المســـتخدم خاضـــعة لالختبار والفحص لمعرفة م -5
 .(AASHTO M85)لمواصفات الجمعية األمريكية لمهندسي الطرق 

يوم( ال تقل  28يجب أن تكون مقاومة الضــغط على أســاس عينات قياســية من مونة األســمنت بعد ) -6
 .2نيوتن/ملم 25عن 

 يجب أن ترفق مع شحنات االسمنت الموردة للموقع شهادة ضمان المصدر أو شهادة فحص من المعمل.  -7

 مهندس األمر بإعادة فحص االسمنت في أي وقت يراه مناسب.من حق ال -8

 الموافقة على نوعية األسمنت ال تعفي المقاول من مسئولية إنتاج خرسانة بالمقاومة المطلوبة. -9

ــية  -10 ــفات القياس عندما يتبين من االختبارات التي أجريت على عينة من االســمنت أنها غير مطابقة للمواص
ة التي أـخذت منهـ  اول إزاـلة ـهذه الشــــحـنة من الموقع  ـفإن الشــــحـن ة يـجب أن ترفض وعلى المـق ا العيـن

 واستبدالها بشحنة من االسمنت تكون مطابقة للمواصفات القياسية دون المطالبة بأي تعويض. 

يجب أن ال تقل كمية األســـمنت في المتر المكعب الواحد من الخلطة الخرســـانية عن الحد األدنى   -11
 وتبعاً للمقاومة المطلوبة.الوارد في المواصفات العامة 

 ( الحصمة:2-)ب 
 الحصمة الناعمة:

 AASHTO)يجب أن تكون الحصـمة الناعمة مطابقة لمواصـفات الجمعية األمريكية لمهندسـي الطرق   -1
M6)    وتتكون من رمل ذي جزئيات صلبة قوية أو من أي مواد أخرى لها نفس الخصائص شرط الموافقة

على مواد عضـــوية ضـــارة قد تؤثر على حديد التســـليح أو على قوة    عليها كتابياَ وينبغي أال تحتوي
 الخرسانة ومقاومتها لإلجهادات.

 ينبغي عند اللزوم غسل الحصمة الناعمة وغربلتها إلزالة المواد الضارة. -2

 ينبغي أن تفي الحصمة الناعمة للخرسانة لالشتراطات التالية: -3

 

 (AASHTO M6)معامل النعومة حسب مواصفات  -

 .(AASHTOT104)أصالة كبريتات الصوديوم حسب مواصفات  -

 (AASHTO T112)نسبة الكتل الطينية حسب مواصفات  -

2,3-3,1 

 ٪ كحد أعلى10نقص 

 ٪ بالوزن كحد أعلى1

أخف من القياســية وفي حالة    (AASHTO T21)فحص نســبة المواد العضــوية حســب مواصــفات   -
ام حصـمة الخرسـانة الناعمة من غير الرمل الطبيعي وذلك في حالة الموافقة عليها يجب  اسـتخد

 أن تحقق االشتراطات التالية:

 ٪ كحد أدنى.75 (AASHTO T176)المكافئ الرملي حسب مواصفات  -



 

 المملكة العربية السعودية   

  
 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 

من طريق الدائري الثالث بمكة    (شارع الحج تنفيذ الجزء الخامس )
 المكرمة

  

 

 

 رقم الصفحة 
 222من  32

يوليو    26: اإلصدارتاريخ 
2022 

 00094 : الكراسةرقم  االولى : رقم النسخة

 

ــفات   - ــانة الناعمة بمتطلبات التدرج التالية حســب مواص ــمة الخرس  AASHTO)يجب أن تفي حص
T27). 

 

 النسبة المئوية بالوزن المار من المنخل  القياسي للمنخل الحجم 

 100 البوصة  8/3

 100-95 4رقم 

 80-45 16رقم 

 30-10 50رقم 

 10-2 100رقم 

 4-0 200رقم 

ــانة  0,2إذا اختلف  معامل النعومة باكثر من ) - ــميم خلطة الخرسـ ــة في تصـ ( من القيمة المفترضـ
الحصـــمة الناعمة إلى أن يمكن إجراء التعديالت المالئمة في  فيجب التوقف عن اســـتعمال هذه  

 نسب الخلط لتعويض الفرق.

 الحصمة الخشنة:

وأن   (AASHTO M80)يجب أن تطابق الحصــمة الخشــنة مواصــفات الجمعية األمريكية لمهندســي الطرق   -
ت طينية أو تتكون من الحصــى، أو الحصــى المكســرة، أو الحجارة المكســرة وأن تكون خالية من أي طبقا

 غيرها من المواد العضوية الضارة بحديد التسليح أو التي تؤثر على قوة الخرسانة ومقاومتها لالجهادات.

 ينبغي عند اللزوم غسل الحصمة الخشنة إلزالة المواد الضارة. -

 ينبغي أن تفي الحصمة الخشنة للخرسانة باالشتراطات التالية: -
o  أصالة كبريتات الصوديوم حسب مواصفات(AASHTO T104)  كحد أعلى.12نقص ٪ 
o  التآكل حسب مواصفات(AASHTO T96)  كحد أعلى.40نقص ٪ 
o  نسبة الكتل الطينية حسب مواصفات(AASHTO T112) 1.بالوزن كحد أعلى ٪ 
o  القطع اللينة والحجارة الرخوة حسب مواصفات(AASHTO M80) 5.بالوزن كحد أعلى ٪ 
o  القطع الرقيقة المستطيلة حسب مواصفات(AASHTO M80) 15.كحد أعلى ٪ 

 .(AASHTO T27)يجب أن تفي الحصمة الخشنة بمتطلبات التدرج التالية حسب مواصفات  -

 حجم المنخل 
 الخرسانة

 (A)صنف 

 الخرسانة

 (B)صنف 

 الخرسانة

 (C)صنف 

 الخرسانة

 (K)صنف 

 --  --  100 --  بوصة   2/21

 --  --  100- 95 100 بوصة  2

 --  --  --  100- 95 بوصة   1  2/1

 --  100 70- 35 --  بوصة  1

 100 100- 95 --  70- 35 بوصة  4/3

 100- 90 --  30- 10 --  بوصة 2/1

 70- 40 55- 20 --  30- 10 بوصة  8/3

 15-صفر 10-صفر 5-صفر 5-صفر  4رقم 

 5-صفر 5-صفر --  --  8رقم

 1-صفر  1-صفر  1-صفر  1-صفر  200رقم 

 ( ماء الخلط والمعالجة:3-)ب

 جميع مصادر الماء المراد استعماله في الخلط يجب أن يوافق عليه المهندس.  -

 .(AASHTO T26)يجب فحص الماء وفقاً لمواصفات الجمعية األمريكية لمهندسي الطرق   -
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يكون الماء المســتعمل في خلط الخرســانة نظيفاً وخالياً من المواد الضــارة مثل الزيوت واألحماض والمواد    -
 العضوية واألمالح والطين والطمى وأية مواد تؤثر تأثيراً متلفاً على مكونات الخرسانة أو صلب التسليح.

ة وفي حالة عدم توافره يمكن  يعتبر الماء الصـــالح للشـــرب مناســـباً في جميع األحوال لخلط الخرســـان  -
اسـتعمال ماء من مصـادر أخرى لخلط ومعالجة الخرسـانة بشـرط اسـتيفاء الشـروط الواردة سـابقاً باإلضـافة  

 إلى ما يلي:

دقيقة على    30ال يزيد زمن الشــــك االبتدائي لعينات االســــمنت المجهزة بهذا الماء باكثر من  -أ
االسـمنت التي جهزت بالماء الصـالح للشـرب وعلى أال يقل  زمن الشـك االبتدائي لعينات نفس  
 دقيقة.45زمن الشك االبتدائي بأية حال عن 

يوماً والتي استعمل فيها هذا الماء 28أو  7ال تقل مقاومة الـضغط لمكعبات المونة القياسية بعد  - ب
الح للشـرب عند نفس العمر 90عن   مع  ٪ من مقاومة الـضغط لعينات مماثلة جهزت بماء خلط ـص

 استخدام القالب القياسي الختبار المونة القياسية في كلتا الحالتين.
يجب عند تصــميم الخلطة الخرســانية اســتخدام نفس النوع من الماء الذي ســيســتخدم في   - ج

 الخلط عند التنفيذ.

 ال يسمح باستخدام ماء البحر في خلط الخرسانة المسلحة بجميع أنواعها.  -

 لخرسانة المسلحة صالحاً لالستعمال في معالجتها.يعتبر الماء الصالح في خلط ا  -

 ( اإلضافات:4-)ب

اإلضــافات هي مواد تضــاف للخلطات الخرســانية بكميات محســوبة ومحددة وذلك لتحســين خواص معينة  -
 بالخرسانة أو إضافة أي خواص جديدة لها، بموافقة صاحب العمل والمهندس أو طلبهما.

إضـافات ملونة   -إضـافات مخفضـة للماء-إضـافات مبطئة للشـك    -كومن هذه اإلضـافات إضـافات معجلة للشـ  -
 مادة المايكروسليكا للخرسانة المسلحة..... وغيرها من اإلضافات. -للخرسانة 

 يراعي في استخدام هذه اإلضافات االشتراطات التالية: -
 يجب أن تفي اإلضافات بحدود المواصفات. -1

 التفاصيل الفنية لإلضافات قبل استخدامها.يجب أن يقوم المورد بتقديم جميع  -2

 يجب أال تؤثر اإلضافات تأثيراً ضاراً على الخرسانة أو حديد التسليح. -3

 يجب أن تكون اإلضافات المستخدمة في الخرسانة سابقة اإلجهاد خالية من الكلوريدات. -4

 يجب أن تفي اإلضافات بحدود الصالحية من مختبرات معتمدة قبل االستخدام. -5

ــافة للتأكد من  يلزم -6 ــافات إجراء خلطات تأكيدية في الموقع باســتخدام اإلض قبل اســتخدام اإلض
 جميع مواصفات الخرسانة المستخدم بها اإلضافات.

يجب أال تزيد درجة حرارة الخرســانة الطازجة ذات اإلضــافة بأكثر من خمس درجات مئوية مقارنة   -7
 بمثيلتها التي ليس لها إضافة.

 خواص الخرسانة: -جف
 ( خواص الخرسانة الطازجة:1-)جف
 كتلة وحدة الحجم للخرسانة:  -1
 عند عدم وجود بيانات أكثر دقة يمكن اعتبار كتلة وحدة الحجم للخرسانة كما يلي: -

 للخرسانة العادية إذا كانت الحصمة من مواد جيرية. 3كيلو نيوتن/م 22 -

 سيلسية.للخرسانة العادية إذا كانت الحصمة من مواد  3كيلو نيوتن/م 24 -

ــليح   3كيلو نيوتن/م 25 - ــبة التس ــلحة في الظروف العادية ويمكن زيادتها إذا كانت نس ــانة المس للخرس
 عالية.

 قوام الخرسانة:  -2
 AASHTO)يحدد قوام الخرســانة بالكيفية المبينة في مواصــفات الجمعية األمريكية لمهندســي الطرق  

T10) .ويحدد المهندس قوام الخرسانة المطلوب عند الصب 
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 درجة حرارة الخرسانة الطازجة:  -3
 درجة مئوية.   35يجب أخذ االحتياطات الالزمة بحيث ال تزيد درجة حرارة الخرسانة الطازجة عند صبها على  

 ( الخواص الميكانيكية للخرسانة المتصلدة:2-)جف

 مقاومة الضغط للخرسانة: -1
العينة القياسـية لتحديد مقاومة ـضغط الخرسـانة والتي تتخذ وفقاً لمواـصفات الجمعية األمريكية لمهندسـي   -

بوصــــة    12بوصــــة      6هي عينة اســــطوانة قياســــية بأبعاد  (AASHTO T23 & AASHTO T126)الطرق  
 (150mm X 300mm   ) 

ــطوانات في أحواض المعالجة ويجب ف - ــفات  يقوم المهندس بالتأكد من وجود االســ ــها وفقاً لمواصــ حصــ
أيام( وبعد ثمانية وعشــرون   7بعد ســبعة أيام )  (AASHTO T22)الجمعية األمريكية لمهندســي الطرق  

يوماً( ويجب تحضــــير ومعالجة العينات وفقاً للمواصــــفات وتتخذ هذه العينات أســــاســــاً لقبول  28يوماً )
 خرسانة المنشأ.

لمصبوبة كل يوم في كل موقع منشأ وتكون ثالث  ( أسطوانات من الخرسانة ا6يأخذ مجموعة من ست ) -
ار بعـد )3) ام وثالث )7( منهـا للفحص واالختـب ار بعـد )3( أـي ( يوم ويجـب أخـذ  28( منهـا للفحص واالختـب

( كلها من خلطة واحدة. وعلى أن يبذل كل الجهد لمســاعدة المهندس إلعداد هذه 6العينات الســت )
 المعمل أو المختبر.االسطوانات وكذلك نقلها من الموقع إلى 

ــطواـنات من التلف ومـعالجتـها   - يـجب على المـقاول أن يتـخذ جميع االحتـياـطات الالزـمة للحـفاظ على االســ
 المعالجة السليمة.

 يجب على المقاول الحفاظ على االسطوانات عند نقلها من الموقع للفحص واالختبار بالمختبر. -

( من  coresخرســانة يجوز للمهندس أخذ عينات لبية ) عند عدم تحقيق االســطوانات لالجهادات المطلوبة لل  -
ــأ مقبوالً أو غير مقبول وتكون تكلـفة أـخذ واختـبار العيـنات اللبـية )  ( على  coresأـجل تـحدـيد ـما إذا ـكان المنشــ

 نفقة المقاول. 

 خلط مواد الخرسانة: -2
 يتم القياس لتوزيع نسب المواد كما يلي:

مصـنع ويكون وزن الكيس خمسـين كيلو جرام ويجب أن  االسـمنت: يقاس االسـمنت كما هو معبأ في ال -1
 ٪(. 0,50تكون دقة القياس بحدود ) 

 ٪(.1الماء: يقاس ماء الخلط بالوزن أو بالحجم ويجب أن تكون دقة القياس بحدود ) -2

 ٪(.  0,50الحصمة: تقاس الحصمة بالوزن ويجب أن تكون دقة القياس بحدود )  -3

 تشوين ونقل المواد: -3
 المواد بالصورة التي تضمن الحفاظ عليها من أي تلف.يجب تشوين 

 أوالً: بالنسبة للحصمة:
يجب تجميع الحصــمة بكميات تضــمن توفر المواد الكافية والموافق عليها من المهندس إلنجاز أية صــبة   -

 مستمرة الزمة للمنشآت.

 ج خرسانة متجانسة.يجب تشوين الحصمة قبل استعمالها لمنع انفصال المواد انفصاالً حبيباً وإلنتا -

 يجب أن تكون جميع المعدات المستخدمة لنقل الحصمة موافقاً عليها من المهندس. -

متر حتى ال يحدث انفصــال    1,5عند تشــوين الحصــمة يجب مراعاة عدم قذفها من مســافات اعلى من  -
 حبيبي لها.

 ثانياً: بالنسبة لالسمنت:
ع من أي ضــرر بســبب األحوال الجوية ويجب أن ينبغي وقاية االســمنت المخزون أو المشــون في الموق -

 يوافق المهندس على الطرق المتبعة في التخزين أو التشوين.
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 خلط مواد الخرسانة:
يجب خلط الخرسانة بالكميات الالزمة لالستعمال الفوري وال يجوز استعمال الخرسانة التي بدأت تشك   -

بها بعد   افة ا2/1أو التي ال تكون في مكان ـص لماء إليها في حالة الخرسـانة غير المهزوزة،  سـاعة من إـض
 وبعد ساعة واحدة من إضافة الماء إليها في حالة الخرسانة المهزوزة.

يمكن خلط الخرسـانة في موقع العمل أو في مصـنع خلط مركزي أو في خالطات مركبة على شـاحنات   -
 )خالطات( وينبغي أن تكون الخالطة ذات نوع وسعة معتمدين.

( 50ة في موقع العمل أو في مـصنع خلط مركزي ال يجوز أن يكون زمن الخلط أقل من )عند خلط خرسـان -
 ( ثانية.90ثانية وال أكثر من )

 يجب تشغيل وعاء الخالطة بالسرعة المبينة على لوحة الصانع الملصقة على الخالطة المعتمدة. -

إذا رأى المهندس ذلك    أي خرـسانة تخلط في وقت يزيد أو ينقص عن الوقت المحدد ترفض وال تسـتعمل -
 وعلى المقاول أن يتخلص منها على نفقته.

حجم الخرســانة المخلوطة في الخلطة الواحدة ال يجوز أن يزيد على الســعة االســمية للخالطة بالمتر   -
المكعب كما هي مبينة على لوحة معدل الســعة القياســية الموضــوعة من قبل الصــانع على الخالطة  

٪( من الســعة االســمية للخالطة إذا وافق المهندس  10لحمل ال تتعدى )ويمكن الســماح بزيادة في ا
 على ذلك.

 بالنسبة للخلط المركزي:
 إن مصانع الخرسانة الجاهزة يجب أن تطابق االشتراطات التالية:

يجب أن تكون الوســائل المهيأة لتشــوين االســمنت حســب ما يوافق عليه المهندس وعلى    االسمنت: -أ
 على نظافة جميع أجهزة النقل ومخاريط االسمنت. المقاول المحافظة

يجب أن تحفظ الحصمة في تشوينات وأوعية منفصلة عن تلك المستخدمة في أعمال أخرى  الحصمة:  -ب
 ويجب أن تورد الحصمة من مصادر يوافق عليها المهندس .

ــانة تكون ذات قوام    القوام : -جف ــئوالً عن إنتاج خرســ ــيلها إلى موقع  يكون المقاول مســ مالئم لدى توصــ
 العمل.

تنقل الخرســانة المخلوطة من مصــنع الخلط المركزي في خالطات مركبة على شــاحنات أو   النقل: -د
 شاحنات هزازة أو شاحنات غير هزازة لها صناديق خاصة.

خرـسانة في  الزمن الذي يمر من وقت إـضافة الماء إلى الخليط إلى الوقت الذي تـصب فيه ال زمن النقل: -هف
( دقيقة عندما تنقل في شـــاحنات غير هزازة وأال يزيد عن  30مكان الصـــب يجب أال يتجاوز )

 ( دقيقة عندما تنقل في خالطات مركبة على شاحنات أو شاحنات هزازة.60)

على المقاول عند توريده خرـسانة من مـصنع مركزي أن يكون لديه من طاقة المـصنع ومعدات   التوصيل: -و
يكفي لتأمين التوـصيل المسـتمر بالمعدل المطلوب وما يـضمن أن يكون نقلها وـصبها  النقل ما

 وإنهائها على الوجه الصحيح.

 صب الخرسانة في الجو البارد وفي الليل:
ال يجوز خلط أية خرســــانة أو صــــبها أو إنهاؤها عندما تكون اإلنارة غير كافية أو بالليل إال بالترتيب لذلك   -

 وبموافقة المهندس.

( درجات مئوية وعلى  5يتم وقف عمليات خلط وـصب الخرسـانة عندما تقل درجة الحرارة في الظل عن ) -
ــانة أكثر من   ــأ حتى يحافظ على حرارة الخرسـ المقاول بناء على أمر المهندس أن يقوم بتغليف المنشـ

 ( أيام بعد صب الخرسانة.7( درجة لمدة )15)

 ( درجة مئوية أثناء صبها في الشدة المعدة لها.15ال يجوز أن تقل درجة حرارة الخرسانة عن ) -

 صب الخرسانة في الجو الحار:
( درجة مئوية يجب على المقاول ما لم  33عند صـب الخرسـانة في جو درجة حرارة في الظل أكبر من ) -

يأمر المهندس بخالف ذلك أن يعد جدول زمنياً للصــب وإنهاء الخرســانة خالل الســاعات التي تكون فيها  
 ( درجة مئوية.33الجو في الظل أقل من ) حرارة
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على المقاول أن يستعمل إضافات لتأخير التجمد عندما يأمر المهندس بذلك من أجل تسهيل الصب واإلنهاء   -
 . (AASHTO M194 Type D)للخرسانة ويجب أن تكون هذه اإلضافات مطابقة لمواصفات  

 التنفيذ: -هف 
 الموقع:استالم وإعداد وتجهيز 1- هف

 الستالم الموقع المحدد للمشروع تتخذ إجراءات إعداد وتنظيم وتجهيز الموقع على النحو التالي:

التأكد من الحصـــول على كافة الفســـوح والموافقات للمشـــروع قبل بدء العمل وكذلك صـــالحية الموقع   1- 1- هف 
اطق انهيارات أو غيرها مما  جيولوجياً واتخاذ االحتياطات المناســـبة في حالة تواجد ممرات ســـيول أو من 

 يؤثر على المنشأ. 

تحديد موقع المـشروع طبقاً لرـسم الموقع العام والمبين عليه موقع كل منـشأ وأبعاده ومحاوره وعالقته   2-1-هف
ــجار أو  ــواًء كانت مباني أو أشـ ــآت األخرى وتطهيره من العوائق وإزالة المخلفات إن وجدت سـ بالمنشـ

ــأ و ــر كمياتها ويحدد نوعيتها وكذلك إن وجدت مرافق تحت األرض يقوم  خالفه تعوق تنفيذ المنشـ تحصـ
 المقاول بإبالغ المختصين التخاذ المناسب.

ــاب كميات الحفر والردم وأعمال   3-1-هف ــيب األرض الطبيعية وحس ــبكية للموقع لتحديد مناس عمل ميزانية ش
 التشوينات.

 صناعي.عمل احتياطات األمن ومراعاة تعليمات األمن ال 4-1-هف

تخطيط الموقع وتحديد أماكن المنشـآت والتشـوينات ومعرفة المسـاحات المحيطة لتمهيد الطرق التي   5-1-هف
تـسهل وـصول المعدات والمواد وتحديد وتأمين المداخل والمخارج وإمداد الموقع بالمياه والكهرباء وور  

ــلكية وكذلك   ــلكية والالسـ ــال السـ ــائل االتصـ ــيانة الالزمة ووسـ ــوار والمخازن المغلقة  الصـ عمل األسـ
 والمكشوفة.

بعد تحديد أماكن المنـشآت في الموقع يجب عمل جـسات وأخذ عينات من التربة على أعماق مختلفة   6-1-هف
طبقاً لمواصــفات المشــروع والمواصــفات القياســية المســتخدمة وذلك للتأكيد على عمق التأســيس  

لألســاســات كذلك التعرف على منســوب وحركة المياه وجهد التربة المذكورين بالرســومات اإلنشــائية  
الجوفية وطبقات التربة المختلفة التخاذ االحتياطات الالزمة لنزح المياه الجوفية بالطرق المناســبة أثناء 
التأســيس مع األخذ في االعتبار االحتياطات الالزمة للمحافظة على ســالمة المنشــآت المجاورة أثناء 

 تنفيذ األساسات .

ــة عالقة هذه   7-1-هف ــحية والكهربائية...الخ ودراســ ــائية والصــ ــومات التخطيطية واإلنشــ مطابقة كافة الرســ
الرسـومات ببعضـها البعض وتتابع تنفذها وإعداد الرسـومات التفصـيلية بمقياس رسـم مناسـب واإلطالع  

 على االشتراطات والمواصفات الفنية للمشروع.

روع في ضـوء المدة المتاحة للتنفيذ ويتم إعداد احتياجات المشـروع  إعداد البرامج الزمنية لتنفيذ المشـ  8-1-هف
 من العمالة والمعدات والخامات ومعدالت التوريد بما يتفق مع هذه البرامج.

 تشوين المواد: 2-هف
ــوينات التي يتم تحديدها عند إعداد وتجهيز الموقع ويجب أن تتم  ــوين المواد بالموقع في أماكن التشــ يتم تشــ

 التشوينات إجراءات ضبط الجودة فور وصولها للموقع.على جميع 

 األسمنت 1-2-هف
يتم تشـــوين االســـمنت في مكان جيد التهوية بحيث يكون محمياً من تأثير العوامل الجوية وخاصـــة الرطوبة مع  
هيئة  مراعاة أن يتم الفـصل في أماكن التخزين بين أنواع االـسمنت المختلفة وفي حالة تـشوين االـسمنت على  

ات بالتهوية المسـتمرة بحيث   ها بحيث تكون غير مالـصقة لألرض ويلزم أن يسـمح توزيع الرـص )أكياس( فيجب رـص
 طبقات ويدون على الرصات تاريخ اإلنتاج. 10ال يزيد عدد الطبقات في الرصة الواحدة عن 

 الحصمة 2-2-هف
تلوث واختالطها بأي مواد أخرى وطبقاً يجب تشـوين الحصـمة الخشـنة والناعمة كل على حده وبكيفية تجنبها ال

 للتدرج المحدد بالخلطات التصميمية للمشروع.

 حديد التسليح 3-2-هف
يـشون حديد التـسليح بحيث يكون محمياً من التعرض للـصدأ وأال يكون مالـصقاً لألرض وبحيث ال يتعرض ألي مواد  

 ل االستعمال مباشرة.تؤثر على تماسكه بالخرسانة ويفضل إجراء تشكيل حديد التسليح قب
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 اإلضافات 4-2-هف
يتم تـشوين اإلـضافات طبقاً لـشروط التخزين الواردة بنـشرة المنتج كما يجب تـشوين اإلـضافات كل على حده في  

 عبواتها األصلية مدوناً عليها تاريخ انتهاء الصالحية.

 المياه  5-2-هف
ــانية إذا كانت غير متوفرة بال ــالحة للخلطات الخرس موقع فإنه يمكن تخزين المياه بالموقع في حاويات  المياه الص

ــوية أو أي مواد قد تؤثر   ــارة مثل الزيوت واألحماض والمواد العض مغلقة ال تســمح بحدوث تلوث المياه بالمواد الض
 تأثيراً متلفاً على مكونات الخرسانة أو صلب التسليح.

 الطوبار:  3-هف
 اآلتية: يجب أن يتحقق عند تنفيذ أعمال الطوبار األسس

 دراية المنفذ بنوعيات الطوبار المستخدمة. -أ

توفير األمان الكافي لجميع عناصــر المنشــأ الخرســاني أثناء التجهيز ورص أســياح التســليح والصــب   -ب 
 وأثناء مرحلة التصلد وحتى موعد إزالة الطوبار.

أثناء التنفيذ مع توافر  اتباع التعليمات وتوفير وســـائل األمن الصـــناعي لجميع العاملين والمشـــرفين   -ت 
 إمكانية التفتيش والمراقبة بيسر وأمان.

 تصميم وإعداد وتركيب الطوبار   1-3-هف

 يجب تصميم  وإعداد الطوبار بجميع أنواعه بحيث يحقق اآلتي:

يكون الطوبار والقوائم واألربطة متزنة للمحافظة على وضــع العناصــر الخرســانية في مكانها الصــحيح  1-1-3-هـ
 بالقطاعات الصحيحة المصممة على أساسها. وكذلك

أن يكون الطوبار متيناً ومحكماً لمنع تســرب خليط االســمنت والماء من الخرســانة خالل مراحل الصــب  2-1-3-هـ
 والدمك.

في حالة تعرض الطوبار للشـمس والعوامل الجوية لفترة طويلة قبل صـب الخرسـانة عليها فيلزم التأكد 3-1-3-هـ
 أي التواءات أو تغيير في أبعادها.من عدم حدوث 

تربيط القوائم بحيث ال تؤثر عليها الـصدمات األفقية الناتجة عن حركة العمال أو المعدات الـصغيرة وكذلك  4-1-3-هـ
 ضغط الرياح واالهتزازات.

 ترتكز القوائم على أرضية ثابتة تتناسب مقاومتها مع الحمل الواقع عليها.5-1-3-هـ

ــميمية واالشــتراطات في حال6-1-3-هـ ة اســتخدام طوبار ذو طابع خاص يجب أن ينفذ حســب الرســومات التص
 الخاصة بهذا النوع من الطوبار ويتم التفتيش عليها من المهندس قبل رص حديد التسليح.

يجب أن ينظف الطوبار من الداخل أي األسـطح المالصـقة للخرسـانة بعناية قبل رص أسـياح التسـليح 7-1-3-هـ
ــالت ويتم التنظيف باســتخدام الماء أو الهواء  وقبل صــ  ب الخرســانة مباشــرة وذلك بإزالة األتربة والفض

ــوب   ــغوط وفي حالة األعمدة والحوائط والكمرات العميقة يتم عمل فتحات بالطوبار عند أقل منسـ المضـ
 مباشرة.بهذه العناصر حتى يسهل نظافتها ويتم إغالقها بعد إتمام عملية التنظيف قبل صب الخرسانة  

في حالة الطوبار الخشـبي تر  األسـطح المالصـقة للخرسـانة قبل الصـب بالمياه لمنع امتصـاص األخشـاب   8- 1- 3- هـ 
 لماء الخلط. 

يفضـل دهان أو ر  سـطح الطوبار المالصـقة للخرسـانة بمواد خاصـة تمنع التصـاق الخرسـانة بالطوبار  9-1-3-هـ
والمحافظة على السـطح الخرسـاني من االلتصـاق    وذلك قبل رص حديد التسـليح لسـهولة فك الطوبار

 بها.

 يجب إعداد مسارات للعمال بحيث ال تؤثر حركتهم على أبعاد وأشكال حديد   التسليح. 10-1-3-هـ

 يراعي فك الطوبار بأسلوب ال يتسبب عنه حدوث شروح أو تشوهات في العناصر الخرسانية.11-1-3-هـ

 فك الطوبار  2-3-هف

 لطوبار في جميع الحاالت اتزان المنشأ وعدم حدوث أي اجهادات مخالفة في عناصره.يراعي عند فك ا
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 التكسير في الخرسانة بعد فك الطوبار: 3-3-هف

ــبها أو تقطيع حديد   ــير أو عمل فجوات في األعمدة أو فتحات في الكمرات والبالطات بعد صـ ال يجوز إطالقاً تكسـ
 الرجوع إلى المهندس المصمم بذلك.التسليح ألي سبب من األسباب إال بعد 

 إنتاج وتصنيع ومعالجة الخرسانة:  4-هف

 التجهيز واإلعداد للصب. 1-4-هـ

يلزم أن تكون جميع مـعدات الخلط والنـقل نظيـفة ويـجب مـعايرتـها قـبل الـبدء في العـمل وتكرار ذـلك على  1-1-4-هـ
 فترات يحددها المهندس.

 بالمياه قبل الصب. يلزم ر  أسطح الفرم الخشبية2-1-4-هـ

يجب أن تكون أســياح حديد التســليح نظيفة من المواد الضــارة العالقة أو الالصــقة بها وخالية من أية   3-1-4-هـ
 قشور نتيجة الصدأ كما يراعي ما يلي:

ترص أســياح حديد التســليح على تخانات من البالســتيك أو االســمنت أو ما شــابه ذلك لحفظ   -
 لصب.الغطاء الخرساني أثناء ا

 ال يسمح بتكسيح صلب التسليح أثناء الصب. -

 يمنع تماماً السير على أسياح حديد التسليح بعد تشكيله وتثبيته. -

قبل صــب خرســانة جديدة على خرســانة قديمة يجب إزالة أجزاء الخرســانة المفككة القديمة والمواد  4-1-4-هـ
 . العالقة بها ثم معالجة سطحها لضمان التماسك بين الخرسانتين

ــرورة إلى الصــب تحت منســوب المياه 5-1-4-هـ يجب نزح المياه قبل بدء عملية صــب الخرســانة وإذا دعت الض
 فتستخدم وسائل الصب تحت الماء بعد موافقة المهندس.

 خلط مكونات الخرسانة 2-4-هف

ــبح  1- 2- 4- هـ  ــب حتى يصـ ــب مع معدالت الصـ ــعة تتناسـ توزيع   يجب خلط المكونات ميكانيكياً في خالطة ذات سـ
مكوناتـها منتظـماً، كـما يـجب تفريغ الخالطة تـماماً قـبل ملئـها ويتم تفريغ ونـقل الخلـطة من الحـلة إلى مـكان  

 صبها بواسطة السير الناقل أو بالونش الدافع أو المزراب أو مضخة الخرسانة. 

بإنتاجها واعتمادها  في حالة اسـتخدام الخرسـانة سـابقة الخلط يلزم الرجوع إلى االشـتراطات الخاصـة  2-2-4-هـ
 من المهندس قبل السماح باستخدامها.

 يجب تدوين المعلومات التالية بكراسة الموقع.3-2-4-هـ

 زمن وتاريخ الخلط. - صنف الخرسانة ونوعية ونسب مكونات الخلطة. -

ــب أجزاء  - ــتخدمت في صــ عدد الخلطات وحجمها التي اســ
 المنشأ.

 أماكن صب الخرسانة. -

  الجودة.إجراءات ضبط   -

 صب الخرسانة: 3-4-هف

 يراعي عند صب الخرسانة أال تتسبب في عدم اتزان الطوبار كما يجب اتخاذ االحتياطات اآلتية: 

ــال مكوناتها على أال تزيد المدة ما بين 1-3-4-هـ ــانة بعد تمام خلطها مع مراعاة تجنب انفصـ ــب الخرسـ يلزم صـ
درجة  30دقيقة في الجو العادي الذي ال تتعدى درجة حرارته  30إـضافة ماء الخلط وـصب الخرـسانة على  

إـنه يجوز  20مئوـية في الـظل و ادة الفترات الســــابـقة ـف ــتلزم األمر زـي ا إذا اســ دقيـقة في الجو الـحار أـم
 استخدام اإلضافات المناسبة عند الخلط والتي يوافق عليها المهندس.

 صلدت جزئياً أو لوثت بمواد غريبة.ال يجوز استخدام الخرسانة التي شكت أو ت2-3-4-هـ

يجب مراعاة تحديد أماكن وـصالت اإلنـشاء )أماكن إيقاف الـصب( مـسبقاً قبل بدء الـصب على أن يـستمر  3-3-4-هـ
 الصب بانتظام حتى االنتهاء من صب الجزء المتفق عليه.

ـسم( مع  50-30ا بين )في حالة ـصب خرـسانة بارتفاع كبير يراعي أن تـصب على طبقات يتراوح ـسمكه4-3-4-هـ
دقيقة   30اســتعمال هزاز ميكانيكي حتى يمكن دمك الخرســانة أوالً بأول ويراعي أال يمضــي أكثر من  

ــفلى ـقد  20في الجو الـعادي أو دقيـقة في الجو الـحار بين تـعاـقب الطبـقات بحـيث ال تكون الطبـقة الســ
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ــلد عند بدء صــــب الطبقة التالية ويجوز تجاوز هذه المدة ــليح كافي لربط    بدأت في التصــ إذا توافر تســ
 طبقات الصب المتتالية.

ــيم أحد   2,5في ـحاـلة األعـمدة التي يتـجاوز ارتـفاعـها  5-3-4-هـ ــبـها بـكاـمل ارتـفاعـها ويـجب تقســ متر فال يجوز صــ
ــب تـباـعاً مع    2,5جواـنب الـقاـلب إلى أجزاء ال يتـجاوز ارتـفاعـها   متر يتم قفلـها أوالً ـبأول حتى يمكن الصــ

 سانة باستخدام الهزاز الميكانيكي.ضرورة دمك الخر

إذا دعت الضرورة صب خرسانة تحت الماء وبدون عملية نزح المياه فيراعي أن تكون الخلطة الخرسانية  6-3-4-هـ
( تصـل إلى القاع المطلوب صـب الخرسـانة عليه،  15-10قليلة الماء وتصـب من خالل ماسـورة قطرها )
ت ال يسـمح بخروج الماسـورة من الخلطة حتى ال تتسـرب  على أن ترفع الماسـورة أثناء الصـب بمعدال

 المياه بداخلها.

درجة مئوية في الظل أثناء خلط وصب الخرسانة يجب مراعاة االحتياطات   33إذا زادت درجة الحرارة عن  7-3-4-هـ
 التالية:

ــنة تبريده  - ــمة الخش ــنة والناعمة( كما يمكن في حالة الحص ــمة )الخش ــوينات الحص تظليل تش
 خدام رشاشات مياه.باست

إذا كان األسمنت سائباً في صوامع فإنه يجب دهانها من الخارج بمادة عاكسة ألشعة الشمس   -
 أما إذا كان في أكياس فترص األكياس تحت سقيفة مهواه.

 تبريد الماء قبل استعماله في خلط الخرسانة. -

بطبقة أو أكثر من دهان الخالطات من الخارج بمواد عاكســة ألشــعة الشــمس أو تغطية الحلة   -
 الخيش مع رشها بالمياه.

ــب في   - ــابقة التجهيز تصـ ــانية سـ ــر خرسـ ــب وفي حالة إنتاج عناصـ ر  الطوبار بالمياه قبل الصـ
 مساحات مظللة. 

 دمك الخرسانة:4- 4-هف
ــليح   ــياب الخلطة حول حديد التسـ ــمن انسـ ــانية بطريقة تضـ ــب الخلطة الخرسـ تتم عملية الدمك والهز أثناء صـ

الدمك حتى انتهاء الصب ويجب استخدام وسائل الدمك الميكانيكي بواسطة الهزازات الغاطسة    وتستمر عملية
ــخص   ــطة شـ ــطح للطوبار وتتم عملية الدمك الميكانيكي بواسـ داخل الخلطة أو الهزازات التي تثبت على السـ

ــص وـمدرب بحـيث يتوقف عن اـلدـمك بـعد االنتـهاء من ظهور فـقاقيع الهواء ويراعي عـند اـلدمـ  ك إبـعاد الهزاز  متخصــ
الغاطس عن حديد التســليح ويراعي عموماً أال يتســبب الصــب والدمك بأي حال من األحوال في حدوث خلخلة  

 في كتلة الخرسانة السابق صبها أو زحزحة أسياح التسليح أو أحداث تغير في مقاسات الطوبار.

 معالجة الخرسانة ووقايتها:5- 4-هف

ــانة ب1-5-4-هـ ــطح بمدة ال تقل عن  يلزم معالجة الخرسـ ــلد السـ حيث تكون في حالة رطبة تماماً ابتداًء من تصـ
ـسبعة أيام في حالة اـستعمال األـسمنت البورتالندي العادي وال تقل عن أربعة أيام في حالة اـستعمال  
ــها جيداً   ــافات معجلة ويتم ذلك برش ــتعمال إض ــلد أو في حالة اس ــريع التص ــمنت البورتالندي س االس

ــير أو بأي  بالمياه الخالي ــارة أو تغطية الســـطح بخيش أو رمل أو قش أو حصـ ة من األمالح أو المواد الضـ
ــتمر وفي ـحاـلة ـعدم اتـباع المـعالـجة الرطـبة   ـــبة مع حفظـها في ـحاـلة رطـبة ـبالر  المســ تغطـية مـناســ
يســمح باســتخدام مركبات معتمدة تر  بصــورة متجانســة لضــمان تغطية الخرســانة بكامل ســطحها  

ماء الخلط، ويراعي بعد ذلك اسـتمرار المعالجة بالترطيب بما يكفل الوصـول للمقاومة   لحمايتها من فقد
 المطلوبة للخرسانة.

يجب وقاية الخرـسانة حديثة الـصب من األمطار والجفاف الـسريع الناتج من الجو الحار أو الجاف أو ـشدة 2-5-4-هـ
ســانة إلى الوقت الذي يصــبح في  العواصــف وذلك بتغطيتها بأغطية مناســبة من وقت انتهاء صــب الخر

 السطح صلداً بدرجة كافية.

يجب أال تتعرض الخرسـانة المسـلحة أثناء معالجتها لمياه تحتوي على أمالح ضـارة تزيد عن المسـموح  3-5-4-هـ
 بها.

بالماء  يجب أال تتعرض الخرسـانة ألية أحمال مثل ضـغط المياه الجوفية أو ردم ترابي ال سـيما المشـبع  4-5-4-هـ
 إال بعد أن تصل مقاومة الضغط للخرسانة إلى المقاومة المطلوبة طبقاً لمواصفات المشروع.
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ــ  ــبها أكثر من    5-5-4-هـــــ ــانات التي لم يمض على ص أيام ألحمال ناتجة عن الكوارث   7في حالة تعرض الخرس
اإلنشـائية وعدم    الطبيعية مثل السـيول أو الزالزل يجب التأكد من سـالمة تجانس الخرسـانة والوصـالت

 وجود شروح .

 

 فواصل الصب  6-4-هف

 يراعى عند عمل فواصل الصب الشروط واالحتياطات التالية: 

د مواقع   1-6-4-هـ ائز أو عـن د نقط انقالب العزوم المـجاورة للرـك أن تكون الفواصــــل في الكمرات والبالـطات عـن
 القيم الدنيا لقوى القص ما أمكن .

 يكون الفاصل متعامداً مع القوى الداخلية المؤثرة .يجب أن  2-6-4-هـ

يفضــل أن يحدد المقاول فواصــل الصــب مســبقاً على اللوحات التنفيذية مع مراعاة إيضــاح أســياح   3-6-4-هـ
التســليح الالزمة لنقل قوى القص والشــد الرئيســية عند الفواصــل إذا تطلب األمر ذلك وعرضــها على  

 المهندس للموافقة عليها.

ــلد الخرســانة ينحت ســطح الخرســانة جيداً إلظهار   4-6-4-هـ عند اســتئناف صــب الفواصــل األفقية بعد تص
الحصـمة الخشـنة ثم ينظف السـطح ثم تزال البقايا والمواد السـائبة بواسـطة الهواء المضـغوط ويغسـل  

كل من   بالماء ثم تر  طبقة من خليط األـسمنت والماء أو أي مواد أخرى معتمدة لتأكيد التماـسك بين
 الخرسانة القديمة والجديدة.

 فواصل االنكماش 7-4-هـ

في حالة المســطحات الواســعة التي تتطلب عمل فواصــل انكما  بها لتفادي حدوث تشــققات مثل البالطات 
متر وال يتجاوز أطول   4ذات المـسطحات الكبيرة وغيرها فإنها تقـسم إلى مجموعة من الـشرائح ال يتجاوز عرـضها  

مترا على أن يقسـم هذا الطول بفواصـل ثانوية على مسـافات ال تزيد عن مرة وربع عرض الشـريحة    25بعد فيها  
مم على األقل تمأل بعد 2وبعمق يســاوي ثلث ســمك البالطة ثم تصــب أوالً الشــرائح الفردية أو الزوجية بعرض 

 الصب بمادة مناسبة تسمح بحرية حركة الخرسانة في هذه الشرائح .

 لتسليحتشكيل حديد ا 5هـ

 يشكل حديد التسليح بجميع أنواعه على البارد طبقاً لنماذج تفريد األسياح. 1-5-هـ

يرص ـصلب التسـليح بعناية في أماكنه طبقاً للرسـومات اإلنشـائية التنفيذية مع التثبيت الجيد بحيث ال   2-5-هـ
وبين الطوبار تمأل  يســمح بزحزحته أثناء الصــب والدمك كما يراعى ترك مســافات بين أســياح التســليح 

بالخرـسانة أثناء الـصب وتكون غطاء خرـساني لحديد التـسليح حيث أنه ال يـسمح بظهور حديد التـسليح 
 على سطح الخرسانة حتى ال يتعرض للعوامل الجوية المساعدة على تكوين الصدأ .

ــائية بمعرفة ا 3-5-هـ ــومات اإلنش ــه في أماكنه طبقاً للرس ــليح بعد رص لمهندس ويتم تنفيذ يراجع حديد التس
 جميع المالحظات قبل السماح بصب الخرسانة.

 طريقة القياس -و 
ــانة   ــأ تم انجازه تقاس بالمتر المكعب )عدا خرســ ــانة التي يتكون منها كل أو جزء من منشــ إن كميات الخرســ
ــليحها وتجارب تحميلها( كما هو   ــعر حفر الخوازيق وتسـ الخوازيق والتي تقاس بالمتر الطولي ويحمل على السـ

بقا ًللمخططات والمواصـفات  منصـوص عليه في المواصـفات وجداول الكميات للخرسـانة المصـبوبة في مكانها ط
وتعليمات المهندس ويشـمل البند توريد كافة المواد والشـدات وصـب ومعالجة وضـبط الجودة للخرسـانة وكل ما 
يلزم إلنهاء البند طبقاً للمواـصفات وال يـشمل هذا البند ـصلب التـسليح المـستخدم في الخرـسانة ما لم يذكر غير  

 ذلك. 

 أسس الدفع: -ز 
الخرســانة المنجزة مقاســه كما ورد ســابقا على أســاس وحدة ســعر العطاء كما هو منصــوص  يدفع عن كميات  

عليه ويشــمل الســعر جميع ما يلزم إلنهاء وتنفيذ أعمال الخرســانة )عدا صــلب التســليح ما لم يذكر غير ذلك(  
 ويكون هذا السعر تعويضاَ تاماً عن جميع البنود الالزمة.
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 صلب التسليح للخرسانة: -4

 صف العمل:و -أ
وفقاً لمواصـفات الجمعية   60( صـنف  Deformedيجب أن تكون قضـبان التسـليح كلها من النوع المضـلع ) -

 .( AASHTO M31األمريكية لمهندسي الطرق )

جميع قضــبان التســليح يجب أن تطابق المتطلبات الواردة في المواصــفات بشــأن القضــبان المســحوبة   -
 (. AASHTO M31حسب المواصفات ) المضلعة 

نســخ من تقارير فحص المصــنع لكل شــحنة من حديد التســليح المراد    3يجب أن تســلم إلى المهندس   -
اســتخدامها في المشــروع. ويجب التصــديق على صــحة تقرير الفحص بالنيابة عن صــانع الحديد من قبل  

 شخص له الصالحية القانونية إللزام الصانع ويجب أن يتضمن التقرير المعلومات التالية: 

 الطريقة المستعملة في صنع الحديد. .1

تحديد كل كمية حديد منتجة من الموقد المفتوح أو فرن األوكـسجين األـساـسي أو الفرن الكهربائي   .2
 أو كل شحنة من حديد بسيمر الحامضي.

 الخصائص الكيميائية والفيزيائية لحديد التسليح. .3

قروءة من قبل الـصانع أو المنتج قبل  يجب أن تحمل قـضبان حديد التـسليح في كل ـشحنة عالمات تعريف م  -
 الفحص. 

يجب اخذ عينات من حديد التسليح واختبارها ويمكن إجراء هذه االختبارات في مصدر التوريد عندما تقضي   -
الحاجة إلى ذلك والحديد الذي ال يتم اختباره قبل الشـحن يتم اختباره بموقع المشـروع بمعدل ال يقل عن  

 اختبار عينة على األقل لكل قطر ولكل إرسالية. طن. وبحيث يتم    40عينة لكل  

( وال يـقل طولـها عن متٍر واـحٍد  1يـجب أن تكون عيـنات الفحص واالختـبار طبـقاً لـما ـجاء في دلـيل المواد رقم )  -
 ويحتفظ المهندس بحقه في أخذ عينات جديدة من حديد التسليح واختباره لدى وصوله إلى الموقع. 

التسـليح خالية من القشـور والصـدأ أو الدهان أو الزيوت والشـحوم أو أي مواد  يجب أن تكون جميع قضـبان   -
 غريبة تؤثر على التماسك بين القضبان والخرسانة . 

يجب اـستعمال ركائز معدنية يوافق عليها المهندس لتثبيت التـسليح على المـسافات المطلوبة وينبغي أال   -
ــافة بين الركائز تحت  ( ضـــعف قطر  80ي أســـفل البالطات على ثمانين )القضـــبان األفقية ف  تزيد المسـ

 القضبان.

 طريقة القياس : -ب
ــاس المتر  ــمل مع بند الخوازيق على اس ــليح الخوازيق الذي يش ــليح بالطن )عدا تس ــلب التس تقاس كمية ص
الطولي للخازوق( والذي يحســب وزنه من الرســومات التفصــيلية وقوائم التســليح على أســاس جدول أوزان 

( الخاص بمواصــفات حديد التســليح بالمواصــفات العامة  3-5يح ببند طريقة القياس بالفصــل رقم )قضــبان التســل
 إلنشاء الطرق والجسور الصادر عن وزارة المواصالت بالمملكة العربية السعودية

 أسس الدفع : -ج
ــت علـيه الفقرة )ب( من البنـ  ـــعار يتم اـلدفع على مـقدار العـمل المنجز والمقبول واـلذي يـقاس كـما نصــ د وـباألســ

ة وإعـداد  ل جميع المواد والمعـدات والعمـاـل العطـاء على أن يكون العمـل شـــــاـم ات وـب الواردة في جـدول الكمـي
الرســومات التشــغيلية وتنظيف وتربيط األســياح وكل ما يلزم لتجهيز ولتثبيت ورص األســياح في أماكنها وعلى  

ـــلب و ـــيب المـحددة من تـخاـنات وأوـتار ورـكائز وبواقي الصــ ــول  المـناســ ـكل ـما يلزم إلنـهاء العـمل ـكامالً طبـقاً لألصــ
 المصنعية والمواصفات. 

 

 بنظام التربة المسلحة: أعمال الجدران االستنادية -5

 وصف العمل: (أ
بنظام   (Reinforced Earth Walls)تشمل األعمال تنفيذ الجدران االستنادية بطريقة جدران التربة المسلحة  

( او اي نظام آخر مكافئ، ويشــمل العمل توريد وتركيب كافة األدوات والتجهيزات الخاصــة بهذا  Panelالبنل ) 
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وبموافقة الجهة صاحبة العمل.  البند بحسب المخططات والمواصفات المعتمدة من قبل المهندس المشرف  
 ويراعى في أعمال تنفيذ الجدران االستنادية الشروط واالحتياطات التالية: 

يجب على المقاول تقديم التصـاميم والمخططات الهندسـية والنشـرات الفنية والمواصـفات الخاصـة   -
التنفيذ ونوعية المواد  ( وطريقة تثبيتها وخطوات  STRIPSبالخرســانة ونوع الشــدادات المســتخدمة )

ــفات دكها، وال يبدأ في العمل إال بعد موافقة   ــتخدمة خلف الجدران ومواصـ العازلة والردميات المسـ
المهندس على طريقة التركيب والتثبيت واعتمادها من الجهة المشرفة قبل التوريد وقبل البدء في  

 التنفيذ.

ــا - ــتشــ ـــية المـعدة من قـبل اســ ــميم في تـحديد مواقع  يـجب التقـيد بالمخطـطات الهـندســ ري التصــ
 ومناسيب الجدران الساندة.

 يتم مراعاة جميع المالحظات واالشتراطات الخاصة باألعمال الخرسانية والترابية. -

 طريقة القياس: (ب
ا يلزم الـجدران للتنفـيذ من تـقديم   ه ـكل ـم المتر المربع محـمل علـي ة ـب ادـي ــتـن ة الـجدران االســ تـقاس كمـي

والنشــرات الفنية والمواصــفات الخاصــة بالخرســانة ونوع الشــدادات    التصــاميم والمخططات الهندســية
ة ) ــتخـدـم ات  STRIPSالمســ ة والحفر  والردمـي ازـل ة المواد الـع ذ ونوعـي ة تثبيتهـا وخطوات التنفـي ( وطريـق

 المستخدمة خلف الجدران ومواصفات دكها.

 أسس الدفع : (ج
ت الفقرة )ب( من البند وباألســـعار يتم الدفع على مقدار العمل المنجز والمقبول والذي يقاس كما نصـــ 

الواردة في جدول الكميات وبالعطاء على أن يكون العمل شامل جميع المواد والمعدات والعمالة وكل ما  
يلزم لتجهيز وتنفيذ جدران التربة المســـلحة في أماكنها وعلى المناســـيب المحددة شـــامالً األعمال  

ــفائح  الخرســانية بما فيها القاعدة الخرســانية والحوا جز الجانبية، واألعمال الترابية ) الحفر والردم(، وص
 ( طبقاً ألصول المصنعية والمواصفات.STRIPSالتثبيت )

 النقل والتركيب  -7

 وذلك حسب المخططات.  Precast Elementsنقل وتجميع وتركيب القطع الخرسانية

 

 التوريد والتخزين والمناولة والتركيب:

ــبقة الصـــب بالطريقة الصـــحيحة التي تحافظ على  تكون متطلبات  التوريد والتخزين ومناولة جميع العناصـــر مسـ
 شكلها وتصميمها.

تتم عملية مناولة الوحدات الخرســانية مســبقة الصــب وحمايتها أثناء تصــنيعها ومعالجتها وتخزينها ونقلها وتركيبها 
 قعها أو تشوهات أخرى. بطرق واستخدام مواد تمنع تضررها أو تكسرها أو كشطها أو تب 

يحظر مالمســة الوحدات الخرســانية مســبقة الصــب على األرض مباشــرة أو تخزينها حتى ال تتعرض لترشــش 
التربة أو الطين أو نحوه. تزود جميع العناصـر المعمارية مسـبقة الصـب بنقطتي ارتكاز متباعدة تقريباً عند النقطة  

يراعى أال تسـبب المواد المسـتعملة لدعم وتغليف وحماية المواد أي ضـرر الخامسـة إذا لم يحدد غير ذلك. كما  
للوحدات الخرـسانية مـسبقة الـصب. يجب عدم قبول أو توريد أي وحدات مـسبقة الـصب للموقع إذا كانت معابة أو 
تالفة أو مشـــوهة. يتوجب نقل األجزاء الخرســـانية المســـبقة الصـــب بحيث ال تتعرض لالنقالب أو التخريب أو 

االرتجاج والصـدمات. يجب توريد األجزاء الخرسـانية المسـبقة الصـب لموقع العمل طبقا   اإلجهاد الزائد الناتج من
 للجدول المعتمد للتركيب لدى المقاول.

يجب تقديم برامج زمنية وجداول تفصـيلية مبيناً عليها تتابع تركيب الوحدات مسـبقة الصـب والتنسـيق المطلوب  
 لمرتبطة بعمليات تصنيع وتركيب هذه الوحدات.مع األقسام األخرى ا

 ب( طريقة القياس:

تقاس كمية القطع مســبقة الصــب حســب ما هو منصــوص عليه في جداول الكميات محمل عليه كل ما يلزم 
للتنفيذ من تقديم التصـاميم والمخططات الهندسـية والنشـرات الفنية والمواصـفات الخاصـة بالخرسـانة وطريقة  

 وخطوات التنفيذ.نقلها وتثبيتها 

 أسس الدفع: ج( 
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ــب ويشــمل ذلك العمال   ــبقة الص ــانية مس يتم دفع القيمة للعمل التام من حيث توريد وتركيب الوحدات الخرس
والور  والمعدات واألدوات وتنظيم حركة المرور وتوثيق واختبار المواد وضـــمان الجودة والعمليات األخرى لتنفيذ 

ثال ال الحـصر وبدون حد معين األعمال المـساعدة المحملة على ـسعر وحدة العمل بما في ذلك على ـسبيل الم
 البنود: المواد التي أهدرت بدون فائدة أو التي أسيء استعمالها، يتم ترحيلها واستبدالها على نفقة المقاول.

عـمال لم يتم ال ـتدفع قيـمة تـكاليف األعـمال للكمـيات الـناتـجة عن تنفـيذ أعـمال ذات مـقاس أكبر من المطلوب أو أل
ــفات يتم  تعمـيد المـقاول بـها أو أي عملـيات أخرى غير مطلوبة. المواد أو األعمال التي ال تحقق متطلبات المواصــ

 إزالتها واستبدالها بأخرى مطابقة على نفقة المقاول.

 
 كيفية تنفيذ أعمفال الطرق

 أعمال الحفريات  
 الحفريات العادية )غير المصنفة(.  -1/1

ة والطفليـة والرمليـة والزلطيـة   ة مهمـا كـان نوعهـا ) الترابيـة العـادـي الحفر في أي ترـب على المقـاول أن يقوم ـب
ــيول المجنزر أو  ــخرية وتكون بالمعدات الثقيلة مثل الشـ والمتحجرة والمتفككة والخليط من هذه المواد( عدا الصـ

صــــفة واإلســــفلت وكافة طبقاتها المكونة لها. وذلك  البلدوزر ويقع تحت هذا البند أيضــــا إزالة بردورات وبالط األر
ــتعمال ناتج الحفر في أما كن الردم من التربة التي   ــول إلى منســوب ســطح طبقة القاعدة. يســمح باس للوص

كحد أدنى لنوع التربة المـستعملة حـسب التـصنيف األمريكي لجمعية مهندـسي  (A-2-4) ،  (A-3)تـصنف من فئة  
 الطرق. 

بند الحفر بالمتر المكعب محمالً على الســعر الحفر واســتعمال الصــالح منه في أماكن ويحاســب المقاول على  
الردم ونقل الزائد أو غير الصـالح إلى األماكن المسـموح بها، وكل حفر يزيد عن المناسـيب التصـميمية يعاد ردمه  

 على حساب المقاول.

 طبقات الرصف: .1

 الردميات ) المستعارة(2/1

األماكن المطلوب ردمها حســـب الخط التصـــميمي بالمواد الصـــالحة ســـواًء من ناتج الحفر  يتم الردم في جميع  
ــتعار من الخارج في حالة عدم   ــروع والمناطق المجاورة أو المسـ ــخري لكامل مواقع المشـ العادي أو الحفر الصـ

ــر ــالحة للردم بالمنطقة الكميات المطلوبة ألعمال الردم وبموافقة جهاز اإلشــ اف الخطية وفقاً تغطية المواد الصــ
 (.A-1-b( ،)A-1-aللتصنيف المسموح به لكل نوع، ويكون نوع المواد المستعارة من درجة )

٪ من الكثافة الجافة العظمى وفق  95ســـم ودرجة رصـــها عن  20وينفذ الردم على طبقات ال يزيد ســـمكها عن  
الحفر من المواد الخشــنة المكونة   ســم إذا كان ناتج40تجربة بركتور المعدلة، ويمكن زيادة ســماكة الطبقة إلى  
( وقبل البدء بأعمال الردم، يتم حرث ور  ROCK FILLمن مواد لينة وصــخور صــلبة )من نوع الردم الصــخري( )

 سم، ثم تتوالى عملية ردم الطبقات وفقا للمواصفات المذكورة أعاله.15ودك مناطقه بعمق ال يقل عن 

المؤلف من أتربة وصـخور لينة وصـلبة فعلى المقاول عند إنشـاء جسـر    وعند الردم بمواد من نتائج القطع الصـالح
الطريق أن يضـع نتائج الحفر الصـخري أوالً في أدنى منسـوب من ارتفاع منطقة الردم ثم يليها المواد ذات التدرج 
ــتمر الردم حتى المنســـوب األدنى لطبقة القاع ــنيف المســـموح به. ؤيسـ دة  الناعم ثم الردم الترابي وفقاً للتصـ

)التسـوية الترابية( سـواًء في نهر الشـارع أو األرـصفة أو الجزر أو تأسـيس اإلنارة والميول الجانبية وتحسـب كمية  
 الردم المستعار بالمعادلة اآلتية:

ــوارع والمناطق المجاورة ا )كمية الردم الكلي لكامل مواقع   ــتعار لكامل مواقع الشــ كمية الردم المســ
الح لكامل مواقع الشـوارع والمناطق المجاورة( وذلك بعد  –الشـوارع والمناطق المجاورة   كمية الحفر الـص

 حسم السماكات والكميات المحملة على بنود أخرى.

ــافة ال تقل عن   ــتعارة بمســ متر من نهاية الميل الجانبي للطريق أو   50ويجب أن تبعد حافة حفر االســ
 ع حفر االستعارة.حدود الحائط الساند وبشرط أن تتم موافقة المهندس على موق

ويحاسـب المقاول على هذا البند بالمتر المكعب محمالً علية الحفر من أماكن االسـتعارة والنقل والفرد 
 والر  والرص للوصول إلى الدرجة المطلوبة.

 تحضير طبقة القاعدة )التسوية الترابية(.2/2
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سـم في  30الميول الجانبية في حدود عمق  على المقاول القيام بأعمال التسـوية الترابية لنهر الشـارع والجزر و
أماكن الحفر والردم، للوصــول إلى المنســوب التصــميمي لســطح طبقة القاعدة، ويســمح باســتعمال مواد ناتج  

( حســب التصــنيف األمريكي وكحد أدنى لنوع التربة المســتعملة، بحيث ال تقل  A-2-4( ,)A3الحفر من صــنف )
سـم في أماكن الفرد   30ويتم تنفيذ هذه الطبقة بالحرث والر  بعمق  (  C.B.R٪)  25نسـبة تحمل كاليفورنيا عن

ــل درـجة الرص إلى  ٪من الكـثاـفة الـجاـفة العظمى بموـجب تجرـبة بروكتور المـعدـلة،  95والردم والهرس، حتى تصــ
متر كحد أعلى أو حسـب تعليمات المهندس المشـرف في  300وتجري التجارب الحقلية لمعرفة درجة الرص كل  

 تي يحددها.األماكن ال

ــالح   ويحاســـب المقاول عن هذا البند بالمتر المكعب، محمالً عليه الحفر مهما كان نوعه والردم بناتج الحفر الصـ
ــنف ) ــتعار من صـ ــوية من درج أو لوحات   30( والحرث بعمق  A1والمسـ ــم، وإزالة كل ما يعترض أعمال التسـ سـ

الر  والدك ونقل الزائد أو الغير ـصالح لالـستعمال إلى  إرـشادية أو إعالنية أو أحواض زهور أو ببارات أو إـسفلت، و
ــالحة يتم  ــعيفة وغير صــ المرامي التي يحددها المهندس وعندما تكون مواد طبقة القاعدة في أماكن الحفر ضــ

 سم.40استبدالها بمواد صالحة وفقاً لمواصفات هذا البند بعمق ال يقل عن 

 طبقة األساس الحصوية 2/4

ـساس الحـصوية من مخلوط متجانس من الحـصوة أو قطع الـصخور والرمل والطمي  )الـسلت(  تتكون مواد طبقة األ
ســـم بعد الرص بعد طبقة ما تحت  35والصـــلصـــال بحيث تنطبق عليه المواصـــفات من نوع )أ( وتنفذ بســـماكة  

ســـم لزوم األرصـــفة أو حســـب تعليمات المهندس  15االســـاس الحبيبية لزوم ما تحت طبقة الزفت وبســـماكة  
ــمن الحدود  وتقد ــائية وطبيعة حركة وكثافة المرور، ويجب أن يكون تدرج هذه الطبقة ضــ ير لحالة الطريق اإلنشــ

 ، إدارة المواد والبحوث(.204التالية: )اإلختبار 

منخل قياس الحجم بموجب مواصفات 
 (AASHTOالجمعية األمريكية )

 النسبة المئوية للمار من المنخل بالوزن 

 100 بوصة 2
 --  بوصة 1.5
 85- 55 بوصة 1
 80- 50 بوصة 4/3

 60- 30 ( 4رقم )
 25- 10 (40رقم )
 10-3 ( 200رقم )

وهذا التدرج مبنى على أســاس حصــمة ذات وزن نوعي متســاوي، والنســبة المئوية للمار من المناخل تخضــع  
 للتصحيح من قبل المهندس عند استعمال أنواع من الحصمة ذات أوزان مختلفة. 

 ويجب األخذ بالمتطلبات الطبيعية لمواد تحت األساس التالية.

، إدارة المواد والبحوث(  209ية لمهندس الطرق )اإلختبار حد السـيولة )حسـب مواـصفات الجمعية األمريك -
 ٪ الحد األعلى.25

، إدارة المواد والبحوث(  208دليل اللدونة )حسـب مواـصفات الجمعية األمريكية لمهندس الطرق )اإلختبار  -
 ٪ الحد األعلى. 6

إدارة المواد  ،  313المكافئ الرملي )حســـب مواصـــفات الجمعية األمريكية لمهندســـى الطرق )اإلختبار  -
 ٪ الحد األدنى. 45والبحوث( 

 ٪ الحد األعلى.45،إدارة المواد والبحوث( 309تجربة لوس أنجلوس)اإلختبار  -

، إدارة 311سـالمة كبريتات الصـوديوم )حسـب مواصـفات الجمعية األمريكية لمهندسـى الطرق )اإلختبار  -
 ٪كحد أعلى.12المواد والبحوث(( 

ـــبة تحـمل كـ  ٪ على األـقل  100،إدارة المواد والبحوث( ، ـتدرج )أ(  213اليفورنـيا )اإلختـبار  ـكذـلك يـجب أن تكون نســ
(C.B.R  ويجب أن تر  المواد بالماء وتخلط جيداً ثم تفر  وتهرس إلى درجة )من الكثافة الجافة العظمى  100 ٪

سـم و  15سـم وطبقه    20المقررة بواسـطة تجربة بروكتور المعدلة، ويتم الرص على طبقتين سـماكة كل طبقة 
ــنتيمتر واـحد ـبالزاـئد أو الـناقص عن   ــطح ـهذه الطبـقة بحـيث ال تزـيد الفروـقات عن ســ ــوـية ســ يـجب أن تتم تســ

اـفة الحقلـية لـكل   ـــيب الموجودة في المخطـطات، ويـجب إجراء تـجارب الكـث متر طولي كـحد أعلى أو 200المـناســ
 حسب تعليمات المهندس المشرف.
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لمتر المكعب محـسوباً على أـساس الـسمك المقرر بعد الهرس لهذه  وـستتم المحاـسبة على هذا العمل كامال با
 الطبقة مضروباً بالمسافة المنفذة، وتشمل العمل على إحضار المواد بعد إختيارها بالماء وهرسها.

 كشط اإلسفلت اآللي 2/5
يتم كشــط اإلســفلت باســتخدام ماكينة الكشــط المعدة لهذا الغرض ووفقا للمناســيب التصــميمية والســماكات  
المطلوبة وعلى ضــوء حالة الطريق الذي ســيتم االســتفادة منه. وبناء على هذه االعتبارات يتم تحديد المناطق  

 ت الصادرة من المهندس المشرف. التي يتم كشط اإلسفلت الحالي لها بالطريقة الميكانيكية طبقاً للتعليما

يقوم المقاول بإزالة بقايا طبقة اإلســـفلت المحاذية لجوانب األرصـــفة والجزر وغرف التفتيش الخاصـــة بالخدمات  
ــط   ــة ـبذـلك ونـقل وترحـيل نواتج الكشــ ــط وذـلك ـباآلالت واألدوات والمـعدات الـخاصــ والتي ـقد ال ـتدركـها آـلة الكشــ

لمســموح بها وفقاً لتعليمات المهندس المشــرف، ويراعي عند تنفيذ الكشــط  والتنظيف إلى المرامي العمومية ا
 الخطوات التالية : 

ــلية بالمناطق التي ال يوجد تعديل في   .1 ــفلتية األصـ ــتعمل هذه الطريقة لمعالجة طبقات الحماية اإلسـ تسـ
صـلية أو عدم  المناسـيب التصـميمية النهائية لها وذلك في حالة وجود تلف أو زحف أو تموجات بالطبقات األ 

تحقيق المناســـيب األصـــلية لمتطلبات صـــرف مياه الســـيول أو االرتفاع المســـموح به لبردورات األرصـــفة  
 الجانبية أو الجزيرة الوسطي. 

ــاحي   .2 ــطها بإجراء رفع مسـ ــرف ومعاينته للمناطق التي يتم كشـ يقوم المقاول بعد موافقة المهندس المشـ
ــيب مع األخذ في   ــيلي لها لتحديد المناســ ــلية أو  تفصــ ــآت مجاورة وغرف التفتيش األصــ االعتبار أي منشــ

المســتجدة ومناســيب صــرف مياه األمطار وارتفاع بردورات األرصــفة والجزر الوســطي، وال يبدأ العمل قبل  
 اعتماد المهندس المشرف للدراسة الخاصة بذلك والتي يقوم المقاول بتقديمها بناء على الرفع المساحي. 

بطة شـــاذة بالطريق عن االتجاه العام للميل الطولي أو العرضـــي للطريق في  في حالة وجود مناطق ها .3
ــائـية لـها وفـقاً  ــط بـها فيتم مـعالجتـها طبـقاً للـحاـلة اإلنشــ المـناطق التي تم تـحدـيدـها لتنفـيذ أعـمال الكشــ
للمواصـفات الفنية، وعلى ضـوء كبر أو صـغر المنطقة بطريقة الحفر أو التسـوية المذكورة حسـب تعليمات 

 ندس المشرف، ويحاسب عليها طبقا لبنود الكميات الواردة بالمشروع.المه

( بالمقدار  RC2يتم تجهيز السطح بعد الكشط بتنظيفه تنظيفاً جيداً ثم يتم ر  طبقة اإلسفلت الخفيف ) .4
 الكمي الذي تحدده المواصفات الفنية. 

ــة المعتمدة و .5 ــطحية وفقا للدراسـ ــية أو السـ ــاسـ ــفلت األسـ قواعد تنفيذ الطبقات  يتم فرد طبقات اإلسـ
اإلســفلتية بعد موافقة المهندس المشــرف على ذلك، ويجب أن تدك الطبقة إلى درجة رص ال تقل عن  

ــاس  100 ـــفات الفنـية لطبـقة األســ ــال مع إتـباع المواصــ ٪ من الكـثاـفة العظمى المـحددة بتجرـبة ـمارشــ
 اإلسفلتي واإلسفلت السطحي. 

عب محمالً عليه الكشــط وفق الســماكات المطلوبة وترحيل  يحاســب المقاول على هذا البند بالمتر المك .6
الناتج وبقايا اإلســـفلت الجانبية وفي األماكن الخاصـــة التي ال تدركها ماكينة الكشـــط والتنظيف وكل ما  
يلزم لتنفيذ هذا البند وال يشـــمل البند أعمال األســـاس اإلســـفلتي ولألســـاس الســـطحي والتي يتم  

 الخاصة بها بجداول الكميات والشروط والمواصفات الفنية. المحاسبة عليها طبقاً للبنود 

 األعمال اإلسفلتية  2/6

 (:WCطبقة السطح اإلسفلتية ) 2/6/1

يجب أن تنفذ طبقات الســطح اإلســفلتية من خلطة أســفلتية مصــممة حســب مواصــفات الخلطات اإلســفلتية  
ــوبر بيف، ) ــفلتية جميع  Super Pave Mix Designالعالية األداء بنظام الــــــــسـ (. ويجب أن تحقق الخلطة اإلسـ

متطلبات مصـدر المواد الحصـوية و الرابط اإلسـفلتي و المواد اإلضـافية و المتطلبات النوعية للخلطة اإلسـفلتية و 
ذلك حسـب المواصـفات العامة إلنشـاء الطرق الحضـرية الصـادرة عن وزارة الشـئون البلدية و القروية. وفي حال  

 يتم العودة لمواصفات وزارة النقل في تحقيق باقي اإلختبارات والمواصفات.عدم الكفاية 

 (:AC Base Course ACBCطبقة األساس األسفلتية ) 2/6/2

يجب أن تنفذ طبقات األســاس اإلســفلتية من خلطة أســفلتية مصــممة حســب مواصــفات الخلطات اإلســفلتية 
ــوبر بيف، ) ــفلتية جميع  Super Pave Mix Designالعالية األداء بنظام الــــــــسـ (. ويجب أن تحقق الخلطة اإلسـ

متطلبات مصـدر المواد الحصـوية و الرابط اإلسـفلتي و المواد اإلضـافية و المتطلبات النوعية للخلطة اإلسـفلتية و 
ذلك حســب المواصــفات العامة إلنشــاء الطرق الحضــرية الصــادرة عن وزارة الشــئون البلدية والقروية. وفي حال  

 يتم العودة لمواصفات وزارة النقل في تحقيق باقي اإلختبارات والمواصفات.عدم الكفاية 
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 وفيما يلي نبين طريقة ومواصفات تحضير الخلطة اإلسفلتية العالية األداء:

يشـتمل توفير الرابط اإلسـفلتي المطابق لمواصـفات األداء المطلوبة لمنطقة المشـروع واختيار الركام المناسـب  
بات النوعية إلنتاج خلطة إســفلتية تحقق متطلبات األداء وشــروط التصــميم المنصــوص  من حيث التدرج ومتطل

ــفلتـية ـعالـية األداء طبـقاً  ــاـنة اإلســ ـــفات ونـقل وفرد ودك الخلـطة لتنفـيذ طبـقات الخرســ عليـها في ـهذه المواصــ
 للمخططات والمواصفات الخاصة ووثائق العقد وهذه المواصفات العامة.

 يط اإلسفلتي:مواصفات مواد الخل  2-6-3

 المواد اإلسفلتية:  2-6-3-1

تتكون المواد اإلسـفلتية المسـتخدمة في الخرسـانة اإلسـفلتية عالية األداء من الرابط اإلسـفلتي المحسـن أو 
ــن الذي يجب أن يحقق متطلبات النوعية المبينة في الجدول رقم ) ــفات العامة  1-3-12غير المحس ( من المواص

 الصادرة عن وزارة الشئون البلدية و القروية. -الحضرية إلنشاء الطرق 

و على المقاول تقديم دراســة معدة من قبل جهة اختصــاصــية تبين درجة أداء الرابط اإلســفلتي المناســبة لمنطقة  
 المشروع. 

ــفة   ــل المتبع في المواصـ ــلسـ ــفلتي وفقاً للتسـ "الطريقة    AASHTO PP-6 يجب تحديد درجة أداء الرابط اإلسـ
سـية العتماد ـصنف الرابط اإلسـفلتي من الموردين" و "مواـصفات الرابط اإلسـفلتي المـصنف باألداء" حسـب  القيا

 .AASHTO MP-1المواصفة 

ــرارة بموقع المشروع في أي منطقة بالمملكة   يجب اختيار درجة أداء الرابط اإلسفلتي على أساس درجات الحــ
لعامة إلنشــاء الطرق الحضــرية، وفي حالة عدم توفر  باســتخدام المعادالت الخاصــة بذلك ضــمن المواصــفات ا

( "المناطق الحرارية  1-3-12معلومات عن منطقة المشـــروع تســـتخدم درجات األداء الموضـــحة بالشـــكل رقم )
ــرعة  2-3-12ـبالمملـكة"، ويـجب رفع ـهذه اـلدرـجة المخـتارة بمـقدار اـلدرـجات المبيـنة في الـجدول ) ــب ســ (، حســ

لمدة   (Design Lane)( بالمســـرب التصـــميمي  ESALsور القياســـية المكافئة )وحجم المرور التصـــميمي بالمحا
( ســنة، كما يشــترط أن تتوافق خصــائص الرابط اإلســفلتي الذي تم اختياره مع المتطلبات المبينة  20عشــرين )

 (.1-3-12في الجدول رقم )

 (: متطلبات النوعية لدرجات أداء الرابط اإلسفلتي 1-3-12الجدول رقم )

 المتطلبات المواصفة  الوصف  راالختبا
 إسفلت طازج )غير مؤكسد( 

 درجة الوميض 
Flash Point 

AASHTO T-248 
 م  230ْ

 )حد أدنى( 
 اللزوجة المحورية 

Rotational Viscosity 
 عند درجة حرارة 

 درجة مئوية 135
AASHTO TP-48 

 باسكال .ثانية  3
 )حد أقصى( 

 (DSR)القص الديناميكي 
Dynamic Shear 

(10 rad/sec)  G*/sinδ  at 

 عند درجة الحرارة 
 العليا 

AASHTO TP-5 
 كيلو باسكال  1

 )حد أدنى( 

 RTFOعينات اإلسفلت المتبقية من اختبار الغشاء الرقيق 

 نسبة الفقدان بالهواء والحرارة 
 عند درجة حرارة 

 درجة مئوية 163
AASHTO T-240 

1  ٪ 
 )حد أقصى( 

 ( DSRالقص الديناميكي )
G*/sinδ 

 عند درجة الحرارة 
 العليا 

AASHTO TP-5 
 كيلوباسكال 2.2

 )حد أدنى( 
 RTFO / PAVعينات اإلسفلت المتبقية من اختبار الغشاء الرقيق وأسطوانة الضغط 

 (، DSRالقص الديناميكي ) 
G*sinδ 

عند درجة الحرارة  
 الوسطى  

AASHTO TP-5 
 كيلوباسكال 5000

 )حد أقصى( 

انحناء العارضة  
اإلسفلتية  

Bending Beam 
Rheometer 

(BBR) 

صالبة الزحف  
Creep 
Stiffness  (S) 

عند درجة الحرارة  
  10الدنيا زائداً إليها 
  60درجات مئوية لزمن  
 ثانية

AASHTO TP-1 
 ميغاباسكال  300

 )حد أقصى( 

 الميل 
(m-value) 

عند درجة الحرارة  
  10الدنيا زائداً إليها 
  60درجات مئوية لزمن  
 ثانية

AASHTO TP-1 0.3  )حد أدنى( 

 Direct Tensionالشد المباشر 
عند درجة الحرارة  

 الدنيا
AASHTO TP-3 

1 ٪ 
 )حد أدنى( 
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 ( من مواصفات وزارة الشئون البلدية و القروية.2( بالملحق رقم )1 ملحوظة: أنظر الجدول رقم )

 

 أداء الرابط اإلسفلتي اعتماداً على حجم المرور وسرعته (: رفع درجة 2-3-12الجدول رقم )

حجم المرور التصميمي  
بالمحاور القياسية المكافئة  

ESALs 
 )مليون(  

 رفع درجة األداء وفقاً لسرعة المرور

 أقل من
 كيلومتر/ساعة 20

20  –70  
 كيلومتر/ساعة

 أكثر من
 كيلومتر/ساعة 70

 األداءال يحتاج لرفع درجة  0.3أقل من 
 10أقل من  –  0.3

 درجة واحدة  درجتين
 ال يحتاج لرفع درجة األداء

 درجة واحدة )اختيارياً(  30أقل من   - 10
 درجة واحدة  30أكبر من أو يساوي  

 (: المناطق الحرارية بالمملكة 1-3-12الشكل رقم )

 

ــفلتي المتوفر متطلـبات األداء، يـجب   ــفلتي  وعـندـما ال يحقق الرابط اإلســ ــين الرابط اإلســ على المـقاول تحســ
باســــتخدام أحد المحســــنات كاللدائن )بوليمرات( المعتمدة والمجربة بالمملكة، ويجب عليه تقديم تقريراً فنياً،  
معد من قبل جهة اختصـاصـية يبين نوع المحسـن المقترح ونسـبة وطريقة إضـافته ونتائج االختبارات التي تثبت 

 (.1-3-12لمتطلبات النوعية المبينة في الجدول ) تحقيق صنف الرابط اإلسفلتي

يجب على المقاول القيام بناًء على طلب الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشــاعر المقدســة اســتخدام 
الرابط اإلســفلتي المحســن في إنشــاء الخرســانة عالية األداء في أي منطقة من مناطق المملكة، مع مراعاة  

رابط اإلـسفلتي حـسب حجم المرور وـسرعته في المـشروع المـستهدف، كما هو مبين في  رفع درجة أداء هذا ال
( وله الحق في المطالبة بتكلفة المحســنات المضــافة إذا لم ينص  2-3-12( والجدول رقم )1-3-12الشــكل رقم )

ك ولم ينص  عليها في العقد أما إذا لم تطلب منه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشـــاعر المقدســـة ذل
 عليها في العقد فليس له حق المطالبة بها. 

 الركام: 2-6-3-2

يجب أن يكون الركام المسـتخدم في إنتاج الخرسـانة اإلسـفلتية عالية األداء مطابقاً لكافة المتطلبات المنصـوص  
مصــدر/مصــادر وكميات عليها في هذا القســم من المواصــفات، ويجب على المقاول وتحت مســئوليته تحديد  

 الركام الصالحة للعمل وفقاً للمتطلبات الواردة في هذه المواصفات.
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يجب أن تكون مادة الحشـو المعدنية المسـتعملة في إنتاج الخرسـانة اإلسـفلتية عالية األداء ناتجة من مسـحوق أو  
ــر اللدونة فيه عن   ــخور الذي اليزيد مؤشـ حديد و/أو الخامات المعدنية أو  ٪، كما يمكن أن تكون من خبث ال 4غبار الصـ

  AASHTO M-85األسـمنت البورتالندي أو الجير المطفأ، أو أي مادة أخرى تحقق متطلبات النوعية حسـب المواصـفة  
 بالنسبة للجير المطفأ.    ASTM C 207لألسمنت البورتالندي والمواصفة   AASHTO M-240أو المواصفة  

 كلي:المتطلبات النوعية للركام ال 1 -2-6-3-2

ــائص اإلجـماع ) ( المبيـنة في الـجدول  Consensus Propertiesيـجب أن يحقق الرـكام الكلي جميع متطلـبات خصــ
ــتطيـلة والرقيـقة على المواد المتبقـية على المنـخل  3-3-12رقم )  4.75(، على أن يجرى اختـبار الحبيـبات المســ

ام ال ة في الرـك ات الهوائـي ة الفراـغ ـــب ار نســ ا يجرى اختـب ارة من  مليمتر، بينـم اعم غير الـمدكوك على المواد الـم ـن
 ملليمتر، وحسب الطريقة المحددة بالجدول المذكور. 2.36المنخل 

( للركام المـستخدم في إنتاج الخرـسانة اإلـسفلتية عالية  Source Propertiesيجب، أن تحقق خـصائص المـصدر )
 االختبار المبينة.( حسب طريقة 4-3-12األداء جميع المتطلبات الواردة في الجدول رقم )

( من المواصــفات العامة إلنشــاء  4-3-12(، ورقم )3-3-12يجب إجراء كل االختبارات المذكورة في الجدولين رقم )
ــرـية   ــئون البـلدـية و القروـية على الرـكام الكلي اـلذي ـحدد إلنـتاج خليط    -الطرق الحضــ ــادرة عن وزارة الشــ الصــ

بري )تآكل لوس أنجلوس(، فيمكن أن تجري على الركام الكلي أو إسـفلتي عالي األداء ما عدا مقاومة الركام لل
 لكل مصدر/تخزين على حده.

 (: متطلبات خواص اإلجماع للركام 3-3-12الجدول رقم )

حجم المرور  
التصميمي بالمحاور  

 القياسية المكافئة 
ESALs  )مليون( 

 شكل حبيبات الركام الخشن
 )نسبة األوجه المكسرة( 

 )على األقل ٪( 

نسبة الفراغات في الركام  

الناعم المار من المنخل  
مليمتر )على   4.75مقاس  

 األقل ٪( 
المكافئ  
 الرملي 

 )حد أدنى( 

الحبيبات  
المستطيلة  

 والرقيقة    
 ٪ )حد أدنى(

 موقع الطبقة من سطح الرصف   

 أقل من
 مليمتر  100

أكبر من أو 
 يساوي 

 مليمتر  100

 أقل من
 مليمتر  100

أكبر من أو 
 يساوي 

 مليمتر  100

 - 40 - - -/- 55 /- 0.3أقل من 

 10 40 40 40 50/- 75 /- 0.3 -  3أقل من 

 10 45 40 45 60/ -    85/ 80 3  -10أقل من 

 10 45 40 45 80/ 75 95/ 90 10  -30أقل من 

 10 50 45 45 100/ 100 100/ 100 30أكبر من أو يساوي  

ــمكها على    100  يعتبر موقع الطبقة أقل من     ــطحية أو يقع ربع س ــف إذا كانت هي الطبقة الس ــطح الرص مليمتر من س

 مليمتر العليا من سطح الرصف.  100األقل ضمن ال 

 ٪ منه له وجه واحد مكسر على األقل. 85٪ على األقل من الركام له وجهين مكسرين و  80   تعني أن  

 .1:5    بناء على نسبة البعد األكبر إلى األصغر 

 (: متطلبات خواص المصدر للركام4-3-12الجدول رقم )

 المتطلبات ٪  طريقة االختبار خواص الركام

 AASHTO T-96 40 تآكل لوس أنجلوس )حد أقصى(

 AASHTO T-104 20 األصالة ) التآكل في كبريتات الصوديوم( )حد أقصى( 

 AASHTO T-112 0.25 الكتل الطينية والمواد الملتصقة، )حد أقصى( 

 
 تدرج الركام الكلي: 2 -2-6-3-2

يجب أن يحقق الركام الكلي للخلطات اإلســفلتية عالية األداء أحد متطلبات التدرج المبينة في الجداول من رقم  
(، والتي صنفت حسب المقاس االسمي األعظم للركام، يجب تحديد نسب الركام 9-3-12(، إلى رقم )12-3-5)

قل لخمس عينات ممثلة ومسـتقلة  المسـتخدم في الخليط اإلسـفلتي باسـتخدام متوسـط نتائج التدرج على األ
اردة و/أو أقـماع ســــاخـنة، كـما يـجب على األـقل إجراء ثالث مـحاوالت ـتدرج  ـمأخوذة من ـكل تخزين و/أو أقـماع ـب
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مختلفة تقع ضـمن حدود مواصـفات التدرج المعتمدة لكل خلطة إسـفلتية عالية األداء لتحديد التدرج التصـميمي  
(Design Aggregate Structureوتحدي ).د نسب مقاسات الركام المختلفة 

ــدر و/أو طريـقة   ــات الرـكام المختلـفة لمتطلـبات النوعـية والـتدرج كلـما تغير المصــ يـجب الـتأـكد من موافـقة مـقاســ
 الكسر، ويجب أال يزيد المقاس األقصى للركام الكلي عن نصف سمك طبقة الرصف.

 ملليمتر(   9.5عالية األداء ) المقاس االسمي األعظم  (: التدرج الكلي لركام الخلطات اإلسفلتية  5- 3- 12الجدول رقم ) 

مقاس  
 المنخل 
 )مليمتر(

 نقاط التحكم 
)٪( 

 المنطقة المحظورة   
)٪( 

 القيم التصميمية 
 المستهدفة   
 (٪)للتدرج 

 حدود السماح
حد  )٪(

 أدنى
حد 
 أقصى

 حد أقصى  حد أدنى 

12.50 100  - - - - 
9.50 90 100 - - - - 
4.75 - 90 - -   ± 6 
2.36 32 67 47.2 47.2   ± 6 
1.18 - - 31.6 37.6   
0.600 - - 23.5 27.5   ± 4 
0.300 - - 18.7 18.7   ± 3 
0.150 - - - - - - 
0.075 2 10 - -   ± 2 

ــفلتية ألقرب  ــميم الخلطة اإلســ ــتهدفة التي يجب على المقاول تحديدها أثناء تصــ وحدود ٪،    0.1  تمثل القيم المســ

 السماح المبينة هي مقدار االنحراف المسموح به عن القيم المستهدفة.

    يفضل تجنب التدرج الكلي للمنطقة المحظورة وذلك حسب اعتماد المهندس.

 مليمتر(   12.5(: التدرج الكلي لركام الخلطات اإلسفلتية عالية األداء )المقاس االسمي األعظم  6- 3- 12الجدول رقم ) 

مقاس  
 المنخل 
 )مليمتر(

 نقاط التحكم 
)٪( 

 المنطقة المحظورة   
)٪( 

 القيم التصميمية 
 المستهدفة   
 (٪)للتدرج 

 حدود السماح
)٪( 

 
حد 
 أدنى

حد 
 أقصى

 حد أقصى  حد أدنى 

19 100  - - - - 
12.50 90 100 - - - - 
9.50  90 - - - - 
4.75   - -   ± 6 
2.36 28 58 39.1 39.1   ± 6 
1.18 - - 25.6 31.6 - - 
0.600 - - 19.1 23.1   ± 4 
0.300 - - 15.1 15.1   ± 3 
0.150 - - - - - - 
0.075 2 10 - -   ± 2 

ميم الخلطة اإلسـفلتية ألقرب  ٪، وحدود السـماح المبينة   0.1  تمثل القيم المسـتهدفة التي يجب على المقاول تحديدها أثناء تـص
 االنحراف المسموح به عن القيم المستهدفة.هي مقدار 

    يفضل تجنب التدرج الكلي للمنطقة المحظورة وذلك حسب اعتماد المهندس.

 مليمتر(   19(: التدرج الكلي لركام الخلطات اإلسفلتية عالية األداء ) المقاس االسمي األعظم  7- 3- 12الجدول رقم ) 

 مقاس المنخل

 )مليمتر(

 نقاط التحكم

)٪( 

 المنطقة المحظورة  

)٪( 

الـــــقـــــيـــــم 

 التصميمية
ــتهدفة   المسـ

  

 (٪)للتدرج  

حـــــــــــــدود 
 السماح

)٪( 
 حد أقصى حد أدنى حد أقصى حد أدنى

25 100  - - - - 

19 90 100 - - - - 

12.5 - 90 - - - - 

9.5 - - - - - - 
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4.75 - - - -   ±  6 

2.36 23 49 34.6 34.6   ±6 

1.18 - - 22.3 28.3    

0.6 - - 16.7 20.7   ±  4 

0.3 - - 13.7 13.7   ±  3 

0.15 - - - - - - 

0.075 2 8 - -    ±2 

ــفلتـية ألقرب   ــميم الخلـطة اإلســ ــتـهدـفة التي يـجب على المـقاول تـحدـيدـها أثـناء تصــ ٪، وـحدود   0.1  تمـثل القيم المســ
 المستهدفة.السماح المبينة هي مقدار االنحراف المسموح به عن القيم  

    يفضل تجنب التدرج الكلي للمنطقة المحظورة وذلك حسب اعتماد المهندس.

 
 مليمتر(   25(: التدرج الكلي لركام الخلطات اإلسفلتية عالية األداء )المقاس االسمي األعظم  8- 3- 12الجدول رقم ) 

 مقاس المنخل
 )مليمتر(

 نقاط التحكم )٪(
ة المحظورة     المنطـق

)٪( 
 التصميميةالقيم  

المستهدفة   للتدرج  
(٪) 

حـــــــــــدود 

 السماح
 حد أدنى )٪(

حــــــــــد 

 أقصى
 حد أدنى

حــــــــــد  

 أقصى

37.5 100  - - - - 

25 90 100 - - - - 

19 - 90 - - - - 

12.5 - - - - - - 

9.5 - - - - - -- 

4.75 - - 39.5 39.5   ±  6 

2.36 19 45 26.8 30.8   ±6 

1.18 - - 18.1 24.1   - 

0.600 - - 13.6 17.6   ±  4 

0.300 - - 11.4 11.4   ±  3 

0.150 - - - - - - 

0.075 1 7 - -   ±  2 

٪، وحدود   0.1   تمثل القيم المســــتهدفة التي يجب على المقاول تحديدها أثناء تصــــميم الخلطة اإلســــفلتية ألقرب   
 المستهدفة.السماح المبينة هي مقدار االنحراف المسموح به عن القيم  

   يفضل تجنب التدرج الكلي للمنطقة المحظورة وذلك حسب اعتماد المهندس.

 

 مليمتر(   37.5(: التدرج الكلي لركام الخلطات اإلسفلتية عالية األداء )المقاس االسمي األعظم  9- 3- 12الجدول رقم ) 

 مقاس المنخل 

 )مليمتر(

 نقاط التحكم )٪( 
المنطقة  
 المحظورة  )٪( 

 مية القيم التصمي

المستهدفة    
 (٪)للتدرج 

حدود 

 السماح
 حد أدنى  )٪(

حد 

 أقصى
 حد أدنى 

حد 

 أقصى

50 100  - - - - 

37.5 90 100 - - - - 

25 - 90 - - - - 

19 - - - - - - 

12.5 - - - - - - 

9.5 - - - - - - 

4.75 - - 34.7 34.7   ± 6 

2.36 15 41 23.7 27.3   ±6 

1.18 - - 15.5 21.5    

0.600 - - 11.7 15.7   ± 4 

0.300 - - 10 10   ± 3 

0.150 - - - - - - 

0.075 0 6 - -   ± 2 

    تمثل القيم المستهدفة التي يجب على المقاول تحديدها أثناء تصميم الخلطة اإلسفلتية ألقرب
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 ٪، وحدود السماح المبينة هي مقدار االنحراف المسموح به عن القيم المستهدفة.  0.1   

   يفضل تجنب التدرج الكلي للمنطقة المحظورة وذلك حسب اعتماد المهندس.

 

 مواصفات الركام الناعم و الخشن: 3 -2-6-3-2

المواد الحصـوية ناعمة أو خشـنة،وذلك  يجب أن تسـتخدم المناخل األسـاسـية للتحكم في تحديد فيما إذا كانت  
 حسب الجدو التالي:

 نقاط التحكم لتصنيف الحصويات

Nominal Maximum Size 37.5mm 25mm 19mm 12.5mm 9.5mm 

Primary Control Sieve Size 9.5mm 4.75mm 4.75mm 2.36mm 2.36mm 

% Passing PCS 47% 40% 47% 39% 47% 

 

 الخرسانة اإلسفلتية عالية األداء:تصميم خلطات   -2-6-4

 Superpaveيجب تـصميم الخلطة اإلـسفلتية عالية األداء حسـب طريقة معهد اإلسـفلت األمريكي المبينة في "
No. 2 (SP-2)( ــفلتية عالية األداء"، ويبين الملحق ــميم الخلطات اإلسـ ــفات العامة لتنفيذ 2" "تصـ ( من المواصـ

 تصميم بالطريقة الحجمية.الطرق الحضرية، مثاالً لطريقة ال

تشتمل خطوات تصميم الخليط اإلسفلتي حسب نظام الرصف عالي األداء "التصميم األولي بالطريقة الحجمية"  
 على اآلتي:

( من المواصــفات العامة  1-3-12اختيار الرابط اإلســفلتي الذي يحقق المتطلبات المعتمدة حســب البند ) .1
 زارةالشئون البلدية و القروية.الصادرة عن و -إلنشاء الطرق الحضرية 

اختيار الركام الذي يفي بمواصــفات المصــدر واإلجماع المحددة ويحقق التدرج المطلوب حســب المقاس   .2
 االسمي األعظم عن طريق إجراء ثالث محاوالت تدرج مختلفة ومقارنتها مع متطلبات التدرج الكلي.

 رج.تقدير النسبة األولية المثلى للرابط اإلسفلتي لكل تد .3

ــب الطريقة   .4  AASHTOتـحديد الـمدى الحراري لكل من الخلط والدك بإجراء اختبار اللزوجة المحوري حســ
TP-48  ( والمناسـبة للدك  0.02±0.17بحيث تكون لزوجة الرابط اإلسـفلتي المناسـبة للخلط في حدود ،)

 ( باسكال.ثانية.0.03±0.28في حدود )

 كاآلتي:اختيار محتوى الرابط اإلسفلتي األمثل وذلك  .5

مزج اإلســفلت مع تدرجات الركام المختلفة وأكســدة )تعتيق( الخليط في الفرن لفترة ســاعتين إذا  -
ــاص بالركام عن   ــبة االمتصـ ــاعات إذا زادت عن ذلك عند درجة حرارة 2لم تزيد نسـ ٪ وإلى أربعة سـ

المحوري ) ــدك  ال ــاز  بجه ــات  العين ثم دك  المحوري  اللزوجــة  ــار  ــاختب ب المحــددة  ــدك   Gyratoryال
Compactorحســب الطريقة ) AASHTO TP-4   الطريقة القياســية لتجهيز وتحديد الكثافة النوعية "

 للعينات المدكوكة بجهاز الدك المحوري".
ــائص الحجمية للخليط المدكوك ومقارنتها مع متطلبات الخواص الحجمية حســب نظام   - تحليل الخص

لك ليمثل تدرج الركام التصــميمي وذلك  الرصــف عالي األداء، واختيار أحســن التدرجات على ضــوء ذ
"طريقة التحليل الحجمي القياسية للخلطة اإلسفلتية الساخنة    AASHTO PP-19حسب المواصفة  

 المدكوكة".
دك عينات من هذا التدرج التصــميمي مع محتويات إســفلتية مختلفة ورســم منحنى يبين محتوى   -

المدكوكة وتحديد المحتوى التصـميمي للرابط    الرابط اإلسـفلتي ونسـبة الفراغات الهوائية بالخلطات
 ٪.4اإلسفلتي عند نسبة الفراغات الهوائية 

تحديد قيم الخصائص الحجمية باستخدام المحتوى اإلسفلتي األمثل من المنحنيات المرسومة بين  -
محتوى الرابط اإلـسفلتي والخـصائص الحجمية للخلطة اإلـسفلتية: نـسبة الفراغات المعدنية بالركام 

(VMA)   ونســبة الفراغات المملوءة باإلســفلت(VFB)  ونســبة الكثافة عند مســتوى الدك األولي ،
(Nini)    والتصميمي(Ndes)    واألقصى(Nmax) ثم مقارنتها مع متطلبات الخصائص الحجمية المبينة ،

 (.2-4-12بالجدول رقم )
 . AASHTO T-283تقييم مقاومة الخليط اإلسفلتي الذي تم اختياره لتأثير المياه الذي يجرى وفقاً للطريقة   .6
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ــاد بالجدول رقم ) ــترشـ ــفلتي 1-4-12يجب االسـ ــتويات الدك المطلوبة في المختبر للخليط اإلسـ ( الختيار مسـ
 ة في الطريق لمدة عشرين سنة.حسب حجم المرور التصميمي بالمحاور القياسية المكافئة بالحارة التصميمي

 (: مستويات دك الخليط اإلسفلتي عالي األداء 1-4-12الجدول رقم ) 

عدد المحاور القياسية  

 المكافئة في التصميم 
 ESALs)مليون( 

 عدد دورات الدك 

 األولية التصميمية  القصوى  صنف الطريق 

Nmax Ndes Nini 

 سكني  6 50 75 0.3أقل من 

 تجميعي  7 75 115 0.3 –  3أقل من 

 شرياني سريع/مناطق صناعية  8 100 160 3-  30أقل من 

 9 125 205 30أكبر من أو يساوي  
سريع/مواقف شاحنات/مسارات  

 منحدرة/تقاطعات 

 

 متطلبات صيغة خلطة العمل التصميمية:  -2-6-4-1

ــفلتي متطلبات النوعية المبينة في الجدول رقم   (، كما يجب على المقاول  1-3-12)يجب أن يحقق الرابط اإلسـ
تحديد وتحقيق القيم المسـتهدفة في التدرج الكلي للخلطة اإلسـفلتية عالية األداء ـضمن الحدود المسـموح بها  

-3-12(، أو الـجدول رقم )7-3-12(، أو الـجدول رقم )6-3-12(، أو الـجدول رقم )5-3-12المبيـنة في الـجدول رقم )
حســب المقاس االســمي األقصــى للركام، وبشــرط أن تتحقق متطلبات النوعية  (، 9-3-12(، أو الجدول رقم )8

 (.4-3-12( ورقم )3-3-12المبينة في الجدولين رقم )

 (.2-4-12و يجب أن تحقق الخلطة اإلسفلتية الخصائص الحجمية المبينة في الجدول رقم )

أو التمثيل البيئي إلى معدل مقاومة  يجب أال تقل نسبة معدل مقاومة الشد للعينات المدكوكة المعرضة للتكيف
" مقاومة الخليط  AASHTO T-283٪، حسب اختبار   75الشد للعينات المدكوكة غير المعرضة للتكيف البيئي عن  

 اإلسفلتي المدكوك لألضرار الناتجة بالرطوبة".

 

 (: متطلبات الخصائص الحجمية للخليط اإلسفلتي عالي األداء2-4-12الجدول رقم )

حاور عدد الم 
القياسية  

 التصميمية 

 (ESALs)المكافئة 
 )مليون( 

الكثافة المطلوبة كنسبة من  

 (Gmm)الكثافة النظرية القصوى 
 ٪ 

 نسبة الفراغات المعدنية في الركام

(VMA)  ٪ )على األقل( 

نسبة  
الفراغات  

المملوءة  

 باإلسفلت 
(VFA) ٪   

نسبة المواد  

المارة من  
  0.075لمنخل 

مليمتر إلى  

الرابط  نسبة 
اإلسفلتي  

 الكلي    

 المقاس االسمي األعظم )مليمتر(

Nmax Ndes Nini 9.5 12.5 19 25 37.5 

 80  - 70 - - - - - 91.5أقل من  - - 0.3أقل من 

0.6 - 1.2 
 0.3 -3أقل من 

أقل من  

98 
96 

أقل من  

90.5 
15 14 13 12 11 

65 -  78 

 3  -30أقل من 
 89أقل من 

65 -  75 

 75  - 65 30أكبر من أو يساوي 

 ٪.1.6٪ إلي  0.8   يجوز زيادة هذا المجال للتدرجات الخشنة التي تمر أسفل المنطقة المحظورة ليكون بين  

٪ لحجم  76  -٪73مليمتر بين    9.5    يجب أن يتراوح مجال نـسبة الفراغات المملوءة باإلـسفلت للمقاس االـسمي األقـصى 
ــاوي   ــي مـكافئ، كـما يـجب أن يكون الـحد األدنى لـهذه الفراـغات  مليون مح  3المرور اـلذي يزـيد عن أو يســ ٪  67ور قـياســ

ــى   ــمي األقصـ ــي مكافئ، و  0.3مليمتر عندما يقل حجم المرور عن    25للمقاس االسـ ٪ للمقاس  64مليون محور قياسـ
 مليمتر لكل أحجام المرور.  37.5االسمي األقصى 

 صيغة خلطة العمل التصميمية: -2-6-4-2

ــيـغة خلـطة العـمل المقترـحة ويـقدـمه لألـماـنة العتـماده قـبل  يـجب على   ل فـيه صــ ــا المـقاول إـعداد تقرير فني ُيفصــ
( يوماً من بدء إنتاج الخلطات اإلسـفلتية بالموقع، ويجب أن يشـتمل التقرير على مصـادر/مصـدر المواد  30ثالثين )

( Consensusتبارات خـصائص اإلجماع )المـستعملة في إنتاج الخلطة اإلـسفلتية، ونـسبها المئوية، وأـصل نتائج اخ
ــدر ) ــائص المصــ ــل نـتائج  Sourceوخصــ ( المطلوـبة لمواد الرـكام التي تثـبت مـطابقتـها للمتطلـبات المـحددة، وأصــ
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اختبارات الخلطة اإلســـفلتية المصـــممة في المختبر مشـــتملة على التدرج والكثافة النوعية لمقاســـات الركام 
نفه ونوع ونســب المحســنات المســتخدمة وطريقة الخلط وموقع الخالطة  ونتائج اختبارات الرابط اإلســفلتي وصــ 

 ونتائج اختبارات إنتاج الخالطة.

 إجراءات قبول صيغة خلطة العمل: -2-6-4-3

يجب مراجعة صـيغة خلطة العمل المقدمة من المقاول بواسـطة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشـاعر  
من أجل تعديلها خالل أسبوعين، ويجب على المقاول إعادة إعداد وتقديم خلطة  المقدسة وقبولها أو إعادتها له  

دســـــة   ة والمشـــــاعر المـق ة المكرـم ة مـك ديـن ة لـم ة الملكـي ددة إلى الهيـئ ات المـح دة تحقق المتطلـب دـي ل ـج عـم
 العتمادها، وال يجوز للمقاول تغيير مصــادر أو طرق كســر أو مزج المواد المســتعملة في الخلطة اإلســفلتية بعد

 اعتماد خلطة العمل إال بعد أن يعيد اختبارات المواد وتقديم خلطة جديدة.

 اإلنشاء: -2-6-5

( "اإلنشاء" من المواصفات العامة لتنفيذ الطرق الحضرية فيما  6- 5- 8يجب تطبيق متطلبات اإلنشاء المبينة في البند ) 
 .انة اإلسفلتية والعناية بالفواصل يتعلق بتحضير المواد اإلسفلتية وتحضير الركام، وتحضير خلطات الخرس 

يجب على المقاول التحقق من إعداد السـطح )أياً كان نوعه( الذي سـيوضـع عليه الخلطة اإلسـفلتية عالية األداء  
وتنظيفه من الغبار والمواد المفككة وجميع المواد الغريبة ورشــه بطبقة اللصــق أو الطبقة التأســيســية بالطريقة  

يها المهندس وحـسب المتطلبات الواردة في هذه المواـصفات، وعليه إن كان هذا الـسطح  والمعدات التي يوافق عل 
من الخرســانة اإلســفلتية يجب ســد الشــقوق وترقيع الحفر أو إزالته حســب ماهو مبين في المخططات ووثائق  

 العقد. 

ــفلتـية ـعالـية األداء ج ــتعمـلة في إنـتاج الخلـطات اإلســ ميع المتطلـبات يـجب أن تحقق الخالـطات المركزـية المســ
ــفة   ــية في مواص ــية لمتطلبات الخالطات المســتعملة في خلط   AASHTO M 156القياس ــفات القياس " المواص

 الخرسانة اإلسفلتية الساخنة".

يجب على المقاول نقل ووضــع وفرد الخرســانة اإلســفلتية عالية األداء بالســمك المحدد في المخططات والكيفية  
ــوص عليها في ال  ــفات العامة، ويجب أالتقل درجة حرارة الخلطة  والمعدات المنص ــة وهذه المواص ــفات الخاص مواص

( درجة مئوية وال تزيد عن مائة  160اإلســـفلتية أثناء تفريغها من الخالطة في شـــاحنة النقل عن مائة وســـتين ) 
داء وتنفيذ ( درجة مئوية، يجب فرد جميع طبقات الرصــف المكونة من الخرســانة اإلســفلتية عالية األ 180وثمانين ) 

ة وخمس وثالثون )  اـئ ة في درـجة حرارة ال تـقل عن ـم ة األولـي ة، ويـجب  135اـلدك التمهـيدي أو التغطـي ( درـجة مئوـي
 ( درجة مئوية. 90إنهاء جميع أعمال الدك قبل أن تنخفض درجة حرارة الخلطة إلى أقل من تسعين ) 

ــلة   ــلس ــواط متتابعة أو متس ــوط  يجب أن يكون الدك على هيئة أش ــتعمال المداحل المعتمدة، ويعرف الش باس
بحركة المدحلة الواحدة في أي من االتجاهات، وتعرف عدد األشـــواط التي تغطي العرض الكلي للرصـــف بالدك  

( )هذا الجدول اـسترـشادي فقط( لتحديد درجة  1-5-12(، ويمكن االـسترـشاد بالجدول رقم )Coverageبالتغطية )
 التغطية. الدك ونوع المدحلة وعدد مرات

عند االضــطرار لتوريد الخرســانة اإلســفلتية من أكثر من خالطة يجب فرد الخلطات الموردة من كل خالطة في  
مواقع محددة، وال يجوز فرد خلطات موردة من أكثر من خالطة في الموقع الواحد، ما لم تكن صيغة خلطة العمل  

ــميمية المعتمدة واحدة، وتم التحقق من إمكانية اإلن تاج والتنفيذ لكافة الخلطات المنتجة بحيث تتوافق مع  التصـ
 متطلبات النوعية المعتمدة بالمواصفات ووثائق العقد األخرى.

 

 (: درجة الدك وعدد مرات التغطية للخرسانة اإلسفلتية عالية األداء1-5-12الجدول رقم )

 درجة الدك 
 الخيار الثاني  الخيار األول 

 عدد مرات التغطية    نوع المدحلة التغطية   عدد مرات  نوع المدحلة

 1 مدحلة الهزاز 1 مدحلة الحديد  أولي

 وسطي 
مدحلة إطارات  
 المطاط 

     4 - 2 مدحلة الهزاز 4

 3  – 1 مدحلة الحديد  3-1 مدحلة الحديد  نهائي

   يعتمد على وزن المدحلة.

 التجريبي.   يجب اختيار عدد مرات التغطية بناًء على معلومات المقطع  
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ــبـعة إـطارات ويـجب أن يكون لـهذه اإلـطارات الـقدرة على   يـجب أالا تـقل ـعدد اإلـطارات في ـمدحـلة المـطاط عن ســ
 90( كيلوغرام على الـسنتيمتر المربع )2/ـسم258تحمل ـضغط الهواء بداخلها قدره مائتين وثمانية وخمـسون )
( كيلوغرام  2/ســم14طار بأكثر من أربعة عشــر )رطل/البوصــة المربعة(، ويجب أالا يتباين هذا الضــغط في أي إ

رطل/البوصـــة المربعة( عن قيمة الضـــغط المعتمد، كما يجب أالا يقل وزن اإلطار  5على الســـنتيمتر المربع )
 رطل(. 5000( كيلوغرام )2222الواحد عن ألفين ومائتين واثنين وعشرون )

الجانب المنخفض متجهاً إلى الجانب المرتفع )محور    يجب دك الفواصـــل الطولية والعرضـــية أوالً، ثم يبدأ الدك من 
(  10الطريق( باســتعمال مداحل ذات دفع ذاتي من الحديد أو المطاط، ويجب أن ال يقل وزن أي منها عن عشــرة ) 
 طن، ويجب على المقاول العناية بهذه المداحل وصيانتها وتشغيلها بالطريقة التي تؤدي إلى الغرض المطلوب. 

تأمين العدد الكافي من المداحل مع االستمرار في الدك إلى أن تصبح الكثافة في الموقع لكل وحدة من طبقة  يجب  
الرصـــف اإلســـفلتية المدكوكة حســـب المطلوب، ويجب تحديد نســـبة الدك بناًء على نتائج المقطع التجريبي وذلك  

ـــية  ـــية  "الكـثاـفة الحقلـية ـبالجـهاز النووي    AASHTO T-310ـبالطريـقة القـياســ ،  AASHTO T-168" أو الطريـقة القـياســ
٪ من نتيجة الكثافة النظرية القصـــوى المحددة طبًقا للطريقة    91"العينات الجوفية" ويجب أالا تقل هذه النســـبة عن  

 . AASHTO T-209القياسية  

 التحكم بحركة المرور: -2-6-6

اعه من اســتخدام طبقات رصــف الخرســانة  يجب أن يتخذ المقاول اإلجراءات الفعالة لمنع حركة المرور بكافة أنو
ــوص وإتـباع  ــفلتـية ـعالـية األداء إال بموافـقة المهـندس، وعلـيه أـخذ موافـقة الجـهات المعنـية في ـهذا الخصــ اإلســ

الـصادرة عن وزارة الـشئون   -( من المواـصفات العامة إلنـشاء الطرق الحـضرية  7-5-8المتطلبات المبينة في البند )
 البلدية و القروية.

 قبول األعمال: -2-6-7

يجب على المقاول ضـبط جودة إنتاج طبقات الخرسـانة اإلسـفلتية عالية األداء عن طريق القيام بكافة اإلجراءات 
الالزمة لـضمان تحقيق المواد المـستعملة وطرق التنفيذ والطبقة المنفذة لمتطلبات الجودة المنـصوص عليها في  

 هذه المواصفات ووثائق العقد األخرى.

على الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشـاعر المقدسـة التأكد من جودة اإلنتاج بالتحقق من قيام ويجب  
المقاول بضـبط الجودة بالطريقة الصـحيحة إما باإلشـراف المباشـر على تنفيذ إجراءات ضـبط الجودة أو بتنفيذ تلك  

للحكم على مسـتوى التنفيذ والبت في  اإلجراءات بشـكل مسـتقل غير منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية  
قبول العمل المنفذ من عدمه وذلك حســب األســس المفصــلة بالقســم الســابع عشــر من المواصــفات العامة  

 الصادرة عن وزارة الشئون البلدية و القروية. -إلنشاء الطرق الحضرية 

 ضبط الجودة -2-6-7-1

ــيت ــبط الجودة التي سـ ــة في  يجب على المقاول تقديم خطة نظام ضـ بعها طيلة فترة العقد وعلى نفقته الخاصـ
مختبراته الخاصــة ضــمن المتابعة اليومية لألعمال أو في مختبرات مســتقلة معتمدة من الهيئة الملكية لمدينة  
مكة المكرمة والمشــاعر المقدســة قبل ثالثين يوماً من بدء إنتاج الخرســانة اإلســفلتية من أجل اعتمادها، كما 

يق وتحليل بيانات الجودة للخواص الحرجة، وال يحق للمقاول المباـشرة باإلنتاج والتنفيذ قبل  يجب عليه رـصد وتوث
ــة،   ــطــ ــخــ الــ ــى  ــلــ عــ ــة  ــيــ ــطــ ــخــ الــ ــدس  ــنــ ــهــ ــمــ الــ ــة  ــقــ ــوافــ مــ ــى  ــلــ عــ ــحصــــــــول   الــ
كما يجب عليه االلتزام بها طيلة فترة العقد، ويجب أن تشتمل تلك الخطة على أعداد ومؤهالت العاملين والئحة  

ـــهادات المـعايرة التي تـمت لـها موثـقًة من جـهة معتـمدة وعدد االختـبارات باألجهزة والمـعدات وطرق م عايرتـها وشــ
 المتوفرة وعدد العينات وأوزانها وتكرارها.

ــميم الخلطة   ــدرها وعند االســتعمال وعند تص ــبط الجودة للمواد في مص ويجب علي المقاول القيام بإجراءات ض
 من هذا القسم.( 1-7-12وفي الطريق كما هو مبين في الجدول رقم )

يجب أن يكون الركام الكلي، بما في ذلك الركام الناعم والمضــافات المعدنية ومحتوى الرابط اإلســفلتي، مطابقاً  
( من  2-3-12للنســب المعتمدة في صــيغة خلطة العمل ضــمن نســب التفاوت المســموح بها الواردة في البند )

ن وزارة الشـــئون البلدية والقروية، وعندما يكون تلك  الصـــادرة ع -المواصـــفات العامة إلنشـــاء الطرق الحضـــرية  
النســب غير مطابقة لصــيغة خلطة العمل المعتمدة ضــمن نســب التفاوت المعتمدة، يجب إيقاف إنتاج الخالطة  

 إلعادة معايرتها.
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المحوري   ــدك  ال ــاز  جه ــدام  ــتخ ــاســ ب ــة  المنتج ــة  ــفلتي اإلســ ــة  الـخلط من  ــل  األق عـلى  عـيـنـتـين  دك  ــب   يج
(Gyratory Compactor  حسب طريقة االختبار ،)AASHTO TP-4  كما يجب إجراء اختبار الكثافة النظرية القصوى ،

ــب طريـقة االختـبار  وفـقاً لتكرار العيـنات المبين بالـجدول رقم   ASTM D 2041لـكل خلـطة يراد دكـها بالمختبر حســ
اإلســفلتي ضــمن  ( للتأكد من أن الخصــائص الحجمية للخليط  Ndes( عند مســتوى الدك التصــميمي )12-7-1)

 الحدود التالية:

٪  1يجب أالاتختلف نسبة الفراغات الهوائية أو نسبة الفراغات بالركام في الخلطات اإلسفلتية المنتجة عن   -
 عما هو محدد في صيغة خلطة العمل.

 5يجب أالا تختلف نسـبة الفراغات الهوائية المملوءة باإلسـفلت في الخلطات اإلسـفلتية المنتجة بأكثر من   -
 عما هو محدد في صيغة العمل.٪ 

يجب أالا تقل نسـبة معدل مقاومة الشـد للعينات المدكوكة المعرضـة للتكيف أو التمثيل البيئي إلى معدل   -
 .AASHTO T-283٪ حسب اختبار  75مقاومة الشد للعينات المدكوكة غير المعرضة للتكيف البيئي عن 

أيام من اإلنتاج، للتأكد من أن  ( لكل أربعة Nmaxيجب إجراء اختبار الدك المحوري عند مسـتوى الدك األقصـى )  -
 (. Gmm٪ من قيمة الكثافة النظرية القصوى ) 98نسبة الكثافة عند هذا المستوى من الدك أقل من  

 (: إجراءات ضبط الجودة لخلطات الخرسانة اإلسفلتية عالية األداء 1-7-12الجدول رقم ) 

 طريقة الفحص  الخصائص  العمل 
موقع أخذ  

 العينات 
 المتطلبات  تكرار أخذ العينات 

الــــرابــــط  
 اإلسفلتي

ــة  ي وـع ـن اـل ــات  ب ـل ـط ـت ـم
والتصــنيف إلى درجة 

 األداء

ــة   المبين ــارات  االختب
- 12في الجدول رقم 

3-1 

 المصدر

ــميم   ار عـند ـبداـية التورـيد وعـند تصــ اختـب
الخلطة وكلما تغير المصـــدر أو خصـــائص 

 الخلطة.

 الجدول رقم
12-3-1 

 الركام

 خصائص اإلجماع
ــارات   الـواردة  االخـتـب
 3-3-12في الجدول  

ات مختلـفة من   ارات على عيـن ة اختـب ثالـث
كل مصــدر، عند اعتماد المصــدر وصــيغة  
ـتـغـير  أو  ــة،  ـــمـيـمي اـلتصــ ــل  اـلـعم ــة  ـخـلط
أو مالحظــة تغير في خواص   ــدر،  المصـــ
ــة اختبـارات   األعمـال المنفـذة، وخمســـ
على عيـنات مختلـفة ومتـباعدة زمنياً لكل  

( متر مكعب من كل  5000خمسـة آالف )
 مصدر، أثناء التنفيذ.

 الجدول رقم
12-3-3 

 خصائص المصدر
الـواردة   ــارات  االخـتـب

 الجدول رقم 4-3-12في الجدول  
12-3-4 

ــة   نـوعـي اـل ــة  ــاف كـث اـل
 (Gsbواالمتصاص )

AASHTO T-19 
د   د وعـن ة التورـي داـي د ـب ارات عـن ة اختـب ثالـث
تصــــميم الخلطة وكلما تغير المصــــدر أو 

 خصائص الخلطة.

 الجداول من 
 5-3-12رقم  
 9-3-12إلي  

ــواد   ــمــ الــ
أثـــــنـــــاء  
االســتعما 

 ل

 تدرج الركام
 )خلطة جافة(

AASHTO T-27 

ــواد   ــمـــ الـــ
 المشونة

الخلطــة   ــميم  ثالثـة اختبــارات عنــد تصــ
ــبوع أو عـند تغير خواص   واختـبار ـكل أســ

 الخلطة

 الجداول من 
 5-3-12رقم  
 9-3-12إلي  

ــة   وعـي ـن اـل ــة  ــاف كـث اـل
 (Gsbواالمتصاص )

AASHTO T-19 
الخلطــة   ــميم  ثالثـة اختبــارات عنــد تصــ
ــبوع أو عـند تغير خواص   واختـبار ـكل أســ

 الخلطة

 الجداول من 
 5-3-12رقم  
 9-3-12إلي  

 خصائص المصدر
واردة  اـل ــارات  ب االخــت

 4-3-12في الجدول  
ــهر أو عنـد تغير خواص   اختبـار لكـل شــ

 الخلطة
 الجدول رقم

12-3-4 

 خصائص اإلجماع
واردة  اـل ــارات  ب االخــت

 3-3-12في الجدول
تغير خواص   ــهر أو عنــد  اختبــار كــل شــ

 الخلطة
 الجدول
 3-3-12رقم  

ــارات   ب ـت اـخ
الـخـلـطــة  
 اإلسفلتية

ــبة  تدرج الركام ونســ
 اإلسفلت

AASHTO T-27/T-
164/T-308 

T-310 

 في الموقع
ــي  فـــ أو 
 الخالطة

متر مكـعب من إنـتاج ـكل    500اختـبار لـكل  
 لكل يوم عمل أيهما أقل خالطة أو اختبار  

 الجداول من 
ــم     5- 3-12رقــ
 9-3-12إلي  

ــائص الحجميـة   الخصـــ
ار اـلدك المحوري   اختـب ـب

Gyratory    ــدد ع ــد  ـعن
ــميمي   التصــ ــدورات  ال

Ndes 

AASHTO TP-4 

ثالثـة اختبـارات على األقـل عنـد بـدايـة  
أو  ــام  الرك خواص  تـغـير  ــد  عن أو  ــل  الـعم

لكــل   واختبــار  متر مكعــب    500الخلطــة 
منتـجة من ـكل خالـطة أو لـكل يوم  خلـطة  

 عمل أيهما أقل

 3-12البند  
 4-12والبند  

 والجدولين رقم
12-4-1 
 2-4-12ورقم 

ــبة الكثافة باختبار  نسـ
ــوري   ــحـ ــمـ الـ ــدك  الـ

Gyratory    ــدد ع ــد  ـعن
األقصـــــــى  ــدورات  الـ

Nmax 

AASHTO TP-4 
ار لـكل أربـعة أـيام من اإلنـتاج أو     500اختـب
ل خالطـة   اج ـك أيهمـا  متر مكعـب من إنـت

 أقل

 الجدول رقم
12-4-2 
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 طريقة الفحص  الخصائص  العمل 
موقع أخذ  

 العينات 
 المتطلبات  تكرار أخذ العينات 

ــي   ــوعـ ــنـ الـ ــوزن  الـ
 األقصى

AASHTO T-209 
ASTM D2041 

ثالثـة اختبـارات على األقـل عنـد بـدايـة  
أو  ــام  الرك خواص  تـغـير  ــد  عن أو  ــل  الـعم

لكــل   واختبــار  متر مكعــب    500الخلطــة 
خلـطة منتـجة من ـكل خالـطة أو لـكل يوم  

 عمل أيهما أقل

 البند
12-7-1 

ــة  ــاوم مـق ــة  ــب نســـ
ــفلتية   الخلطات اإلسـ
لألضــــرار الناتجة عن  

 الرطوبة

AASHTO T-283 
اختبار عند تصـميم واعتماد صـيغة خلطة  
ــائص الخلـطة   العـمل أو عـندما تتغير خصــ

 واختبار كل شهر.

 البند
12-7-1 

األعـــمـــال  
 المنفذة

 ASTM D-2726 الدك

 في الموقع

متر مربع من كل طبقة    1000اختبار لكل 
 لكل يوم عمل أيهما أقل. يتم إنشاؤها أو  

 5-12البند  

 ASTM D3549 السمك
متر مربع    1000عينة لكل وحدة مقدارها 
 من كل طبقة يتم إنشاؤها

 5-12البند  

 مقاومة االنزالق
ــة   ــقـ ــبـ ــطـ الـ ــي  فـ

 السطحية

ــة   مــقــاوم قــيــاس 
 االنزالق

 5-12البند   قياس مقاومة االنزالق لكل يوم عمل

الـطـبـقــة   ــتـواء  اســـ
 السطحية

 قياس وعورة الطريق 
القياس بالطريقة المحددة بالمواصــــفات  

 لكل يوم عمل
 5-12البند  

ــاد  ــعـ األبـ ــاس  ــيـ قـ
 والمناسيب والميول

 وثائق العقد
ــيـة كـل   متر أو   25قيـاس مقـاطع عرضــ

متر مربع أيهما  1000خمســة مقاطع كل 
 أكثر.

ــات   ــب ــطــل ــمــت ال
فــــي   الــــواردة 
 وثائق العقد

 الجودة:التأكد من  -2-6-7-2

يحق لألمانة في أي وقت التأكد من جودة المواد واألعمال المنفذة عن طريق اإلشـــراف المباشـــر على اختبار 
-12المواد في مصــادرها وأثناء االختبار وفحص العمل المنفذ لكل أو بعض بنود ضــبط الجودة المحددة في البند )

الجودة ومقارنة تلك السـجالت إحصـائياً بالنتائج التي تحـصل  (، كما يحق لها مراجعة سـجالت المقاول لضـبط  7-1
عليها بالطريقة التي تحددها لتأكيد الجودة، حسـبما هو محدد في القسـم السـابع عشـر من المواـصفات العامة  

ــرية   ــاً الكشــف على مختبر   -إلنشــاء الطرق الحض ــادرة عن وزارة الشــئون البلدية و القروية، ويحق لها أيض الص
اول   از الفني  المـق اءة الجـه د من كـف أـك ا للـت ذ التي يتبعـه ار والتنفـي ازه الفني وطرق الفحص واالختـب ه وجـه داـت ومـع

 وصالحية المعدات للعمل الجاري تنفيذه ومطابقة طرق االختبار والتنفيذ مع الطرق المعتمدة.

امة إلنشـاء الطرق  يجب تطبيق المتطلبات الواردة في القسـم السـابع عشـر "قبول األعمال" من المواصـفات الع
الصـادرة عن وزارة الشـئون البلدية و القروية لقبول أعمال الخرسـانة اإلسـفلتية عالية األداء المنفذة،   -الحضـرية  

ويجب عند تطبيق النظام اإلحـصائي أن تـشتمل عناـصر تحديد عامل الدفع على الـسمك والتدرج ونعومة الـسطح  
ــفلتي والدك، على أن تكون ــبة الرابط اإلس أعداد العينات ومقدار الوحدة حســب ما هو مبين بالجدول رقم    ونس

( "الخصـائص الخاضـعة لضـبط الجودة حسـب الطريقة اإلحصـائية" من المواصـفات العامة إلنشـاء الطرق  17-3-1)
 الصادرة عن وزارة الشئون البلدية و القروية. -الحضرية 

( والمتعلـقة بمتطلـبات  6-5-8( والـجدول رقم )2-8-5-8)ويـجب تطبيق إجراءات الـتأـكد من الجودة المبيـنة في البـند 
حســب ما هو مقرر في المخططات، وتدرج الركام ومحتوى المادة  -الدك وســمك الخرســانة اإلســفلتية المنفذة 

ــموح بها للتدرج الكلي، كما هي مبينة في   ــطح، على أن تكون الحدود المسـ ــتواء طبقة السـ ــفلتية واسـ اإلسـ
ا يجـب أن تكون  9-3-12(، ورقم )8-3-12(، ورقم )7-3-12(، ورقم )6-3-12رقم )(، و5-3-12الجـداول رقم ) (، كـم

 ٪ من النسبة المعتمدة في التصميم.0.4نسبة الرابط اإلسفلتي في حدود ±

 القياس والدفع: -2-6-8

ن يجب قياس كمية الخرســانة اإلســفلتية عالية األداء المدكوكة إلى درجة الدك المحددة وحســب الســمك المبي 
ــعر الوـحدة في العـقد )المتر المكـعب( ألي   على المخطـطات والمقبوـلة ـبالمتر المكـعب، ويـجب أن يكون اـلدفع بســ
طبقة منفذة من الخرـسانة اإلـسفلتية، ويجب أال يتم قياس أي كميات أو مـساحات وـضعت خارج الحدود المـسموح  

ة تعويضـاً ت  اماً عن تأمين األيدي العاملة والمواد والمعدات بها بغرض الدفع، ويجب أن تكون الدفعات واألسـعار معوـض
 واألدوات وجميع البنود األخرى الالزمة إلنجاز العمل حسب ماهو مبين في المواصفات العامة والمواصفات الخاصة.  
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 بردورات األرصفة:-3

بزاوية  ســم( ارتفاعاً وعرضــاً وطوالً ومشــطوفة  50×15×30يتم تنفيذ األرصــفة ببردورات أســمنتية أبعاد )
ســم( على أن تكون جميع البردورات المســتعملة بنفس الطول، ويجب  7.5ســم×7.5درجة( بأبعاد )45)

 أن تخضع المواد المستعملة في خلطة البردورات للمتطلبات التالية: 

 التدرج:(أ

منخل قياس الحجم بموجب مواصفات 

 الجمعية األمريكية القياسية لفحص المواد 
 المنخل بالوزن النسبة المئوية للمار من 

 100 بوصة 3/4

 100- 80 بوصة 2/1

 80- 60 بوصة 3/8

 70- 50 بوصة 1/4

 53- 33 ( 4منخل رقم) 

 41- 21 ( 8منخل رقم ) 

 30- 12 ( 16منخل رقم ) 

 23-7 ( 30منخل رقم ) 

 17-5 ( 50منخل رقم ) 

 12-4 ( 100منخل رقم ) 

متســاوي، ويمكن تعديلها  إن حدود التدرج المبينة موضــوعة على أســاس مواد ذات وزن نوعي  
ــرف تغيير  للتعويض عن أي اختالـفات في الوزن لـكل حجم بمفرده، كـما يمكن للمهـندس المشــ

 التدرج للحصول على أفضل النتائج في المقاومة والشكل الخارجي للبردورة.

 نسب األسمنت:(ب 
(من الخلطة بحيث  3كجم/م 350كما يجب أن تكون نســبة األســمنت المســتعمل في الخلطة )

 خمســـة الهبوط عن يزيد ميجا باســـكال وأال 35يوماً عن  28ال تقل قوة خرســـانة البردورة بعد 
 ويجب  . ذلك خالف على العقد ووثائق الخاـصة المواـصفات تنص لم ما ميليمتًرا، (٧٥) وـسبعين

 ق م ، ١٢٤٨ س ق )م الـسعودية القياـسية للمواـصفة طبًقا واختبارها البردورات تـصنيع يتم أن
 (.١٢٤٩ س

 المظهر والشكل:(ت 
ويجب أن يكون لون البردورة مائال للبياض، وأحرفها مـستقيمة، وـسطوحها مـستوية جيداَ وخالية  

 من الشروح والكسور والتسويس وناعمة ذات مظهر حسن.

 التنفيذ:(ث 
، ما لم يتعارض ACI 325.9R-97يجب تنفيذ أعمال طبقات الرصـــف األســـمنتية حســـب طريقة  

 ذلك مع هذه المواصفات العامة أو المواصفات الخاصة أو وثائق العقد األخرى.

 إعداد السطوح:-
طبقة ما  يجب أن تتكون الطبقة الســفلى، التي يتم تنفيذ طبقات الرصــف من الخرســانة األســمنتية فوقها، من  

(بالمواصــفات العامة النشــاء  4- 6تحت أســاس أو أســاس معالج أو غير معالج باألســمنت تحقق متطلبات الفصــل ) 
الطرق الحضــارية القســم الرابع عشــر أو من طبقة قاعدة معالجة أو غير معالجة باألســمنت تحقق متطلبات البند 

رابع عـشر ، أو من ـسطوح من الخرـسانة اإلـسفلتية  ( بالمواـصفات العامة النـشاء الطرق الحـضارية القـسم ال 3- 5- 5) 
 تحقق متطلبات القسم الثامن من هذه المواصفات العامة ومتطلبات المواصفات الخاصة ووثائق العقد األخرى. 

يجب قبل المباشـرة بتنفيذ طبقة الرصـف األسـمنتية أن يكون السـطح الذي سـتنفذ فوقه هذه الطبقة مسـتوياً قوياً  
للمخططات والمواصفات المعتمدة، من حيث المناسيب والميول الطولية والعرضية ضمن حدود التفاوت   متيناً ومطابقًا 

المـسموح بها لتلك الطبقة، وأن يكون خالياً من المواد المفككة أو أية تـشوهات ـسطحية أخرى تؤثر على أداء الطبقة  
 الجديدة. 
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ـسفلى واعتماده من قبل المهندس، وفي حال  يجب على المقاول القيام برفع مـساحي لكامل ـسطح الطبقة ال
وجود تفاوت غير مســموح به، يجب على المقاول تعديل مناســيب الســطح لتصــبح مطابقة للمناســيب المبينة  
ــول على ســطح مطابق   ــمن الحص ــة، ويجب أن يتم ذلك بطريقة تض ــفات الخاص على المخططات أو في المواص

 لى طريقة المعالجة.للمواصفات، بعد أخذ موافقة المهندس الخطية ع

كما يجب، قبل البدء في ـصب الخرسـانة، ترطيب سـطح الطبقة السـفلى بالماء بشـكل متجانس، دون أن يؤدي  
 ذلك إلى تشكل مناطق تجمع مياه أو أجزاء ضعيفة.

 إعداد قوالب الصب: -
 يجب على المقاول إعداد قوالب الصب وفقاً للخطوات التالية:

ــا  - ــتـقاـمات الطولـية   (Survey Control)حـية  تـحدـيد نـقاط التحكم المســ ـــيب واالســ ــبط المـناســ الالزـمة لضــ
(Alignments) .بالطريقة التي يوافق عليها المهندس 

 تثبيت خيوط التوجيه وضبط المناسيب وشدها بالقوة المناسبة. -

ـــعار آلـية تمكن المـعدة من إتـباع الخطوط المرجعـية بطريـقة آليـ   - ــتشــ ة، عـند تجهيز مـعدات الفرد بوـحدات اســ
 استعمال القالب المنزلق.

عند اســـتعمال القالب الثابت، يجب تركيب القوالب وفقاً للخطوط والمناســـيب المحددة في المخططات بطريقة  
 يوافق عليها المهندس، قبل فرد الخرسانة بمدة كافية.

ة ) اـئ اـعدة ال يـقل عن ـم اـبت من الفوالذ بمقطع معتـمد وبعرض ـق اـلب الـث ( ميليمتر وبعمق  100يـجب أن يكون الـق
يسـاوي سـمك طبقة الرـصف، وتثبت القوالب بدعامات معدنية جانبية بطول مناسـب. ويجب أن يكون لكل مقطع  

ــتمائة وخمســـين ) ــافات ال تزيد عن سـ ( ميليمتراً، 650من القالب ثقب وتد عند كل طرف وبفواصـــل على مسـ
يجب ـضبطها حـسب المنـسوب والتخطيط    ويجب تدعيم القالب الثابت بـشكل منتظم فوق الطبقة الـسفلى التي

ــوب  4المطلوب، ويـجب ـتدعيم الـقاـلب بطريـقة تحول دون انحراـفه بـما يزـيد عن أربـعة ) ( ميليمترات، عن المنســ
 الصحيح أثناء عمليات الرصف.

ــرر بطبقة   ــانة، ويجب فكه بطريقة ال تلحق الضـ ــب الخرسـ يجب إبقاء القالب الثابت في مكانه ليوم واحد بعد صـ
األسـمنتية، وال يسـمح بأية حال باسـتعمال العتالت الفوالذية بين القالب وطبقة الرصـف المنفذة لغرض الرصـف 

 فك القالب.

 الصب واإلنهاء: -

التي   (Grade Wires)يجب على المقاول، وقبل ـصب الخرـسانة مباـشرة، أن يتحقق من ـصحة منـسوب األـسالك  
ــب ذات القالب المنـــــــزلق   وبارتفاع القالب الثابت بحيث يكون ســمك    (Slip-Form Pavers)تتحكم بمعدات الص

الطبقة ومنســوب ســطحها مطابقين لمتطلبات المخططات وهذه المواصــفات. ويجب أن يكون صــب الخرســانة  
ــتعمال طرق تقلل من   ــانة باس ــب الخرس ــل اإلنشــائية، كما يجب ص ــل التمدد أو الفواص مســتمراً ما بين فواص

 نس.االنفصال الحبيبي أو عدم التجا

ــبة   ــطح الصــ ــانة وتكثيفها وإنهاءها بطرق ميكانيكية، ويمكن إتباع طرق يدوية إلنهاء ســ ــوية الخرســ يجب تســ
الخرـسانية في األحوال التي ال يكون اـستعمال الطرق الميكانيكية عملياً وعندما يكون عرض ـصب الخرـسانة أقل  

 تشييد فقط.متراً، ويمكن إيقاف الصب عند فاصل تمدد أو فاصل  3,1من 

يجب أال يقل سـمك طبقة الرصـف من الخرسـانة األسـمنتية عن السـمك التصـميمي المعتمد عند تطبيق طريقة  
العينة الواحدة، ويعتبر الحد األدنى للسـمك المقبول لتحديد معامل الدفع بالطريقة اإلحـصائية، السـمك التـصميمي  

 ة من السمك التصميمي أيهما أقل. ( سنتيمتر أو عشرة بالمائ 1المعتمد مطروحاً منه واحد ) 

 يمكن أن يتم الصب بإحدى الطرق التالية:

 (Slip-Form Methodطريقة القالب المنفزلق: ) -1

عندما تنص المواـصفات الخاـصة على اـستعمال طريقة القالب المنزلق، يجب على المقاول اـستعمال معدة ـصب 
مصـممة لتوفر الحماية الجانبية للخرسـانة أثناء صـبها    متحركة مجهزة بشـدات جانبية تتحرك بحركة المعدة تكون

وطوال الفترة الزمنية الالزمة إلنتاج الطبقة حسب المقطع المطلوب وبحيث تستمر المحافظة على ذلك المقطع  
 بعد مغادرة المعدة دون تغيير.
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نة الطرية بكامل  يجب على المقاول توفير المعدة القادرة على فرد وتكثيف وتمهيد وتســوية وتشــطيب الخرســا
ســـمك الطبقة بدورة واحدة وبأقل قدر ممكن من التدخل اليدوي، وبحيث يتم الحصـــول على رصـــف متماســـك  
ومتجانس، كما يجب تـشغيل المعدة بـصفة مـستمرة ودون توقف طوال فترة وردية العمل. ويجب توفير المزيد من  

ــف خا ــبق  األيدي الـعامـلة والمـعدات عـندما يتطلب األمر تنفيذ الرصــ رج حدود القالب الجانبي بعد الترتيب المســ
 لذلك، حسب برنامج العمل المعتمد من قبل المهندس.

ذه  ة التكثيف ـه از عملـي ة. ويتم إنـج ل عرض وعمق الطبـق اـم ة على ـك دة بتكثيف الخرســـــاـن يـجب أن تقوم المـع
ـــتة آالف ) ـــطة هزازات داخلـية تعـمل بتردد ال يـقل عن ســ ــب  ( هزة ـباـلدقيـقة. ويـجب  6000بواســ التوقف عن صــ

ــتكمال عملية تكثيف  ــتعمال الهزازات االحتياطية على الفور الس ــانة عند توقف الهزازات عن العمل، واس الخرس
 الخرسانة التي جرى صبها.

يجب تشــغيل المعدة على شــكل حركة مســتمرة إلى األمام قدر المســتطاع بحيث تتم جميع عمليات الخلط  
ــبب من  بشــكل منســ  (Spreading)والنقل والفرد  ــير العمل، وإذا تبين )ألي س ق لتحقيق تقدم منتظم في س

األســباب( أن من الضــروري التوقف عن تحرك آلة الرصــف إلى األمام، فإن الهزازات ووحدات الدك يجب أن تتوقف  
 تلقائياً وفي نفس الوقت.

ميليمترات أثناء تنفيذ العمل، إذا ( 6ويجب تـصحيح الهبوط واالنبعاج في حواف طبقة الرـصف الذي يزيد عن ستة )
كان ذلك ممكناً، وإذا لم يكن باإلمكان إجراء هذا التصحيح عندما تكون الخرسانة طرية، فإنه يجب إزالة االنخفاض  

ــار بـحد أدنى مـقداره مائة وثالثين ) ـــطة القطع بالمنشــ ( ميليمتراً، من حافة  130الزائد في جانب البالطة بواســ
ــتبدال ــف واسـ ــب الطريقة المعتمدة من قبل المهندس، ويمكن للمقاول   طبقة الرصـ الجزء الذي تتم إزالته حسـ

إزالة كامل البالطة واســتبدالها بدالً من اللجوء إلى عملية القطع بالمنشــار، وال يدفع له أية مبالغ إضــافية لقاء 
 اإلصالح.

ت للتمكن من صــب وإنهاء  عند صــب الخرســانة بمحاذاة رصــف تم تنفيذه من قبل، فإنه يســمح بإقامة منصــا
 الخرسانة، كما يسمح للمجنـزرات من أحد جانبي آلة الرصف بالمرور على الرصف الجديد بشرط:

 ( ساعة.72أن يكون قد مضى على صب الرصف ما ال يقل عن اثنتين وسبعين ) -1

 ( كيلو باسكال. 200أال يزيد الضغط الذي تحدثه آلة الرصف على الرصف الذي تم تنفيذه من قبل عن مائتي )   - 2

واقية من المطاط أو البالستيك، وإال فإنه    (Pads)أن تكون مجنــزرات معدة الصب )الفرادة( مجهزة بسنادات   -3
 يجب حماية سطح الرصف الموجود من التعرض للضرر.

ــافة ثالثمائة وثالثين ) -4 ــغيل أي جزء من المجنزرات على مسـ   ( ميليمتراً من حافة طبقة330يجب عدم تشـ
 الرصف المنجزة.

يجب إصــالح أي جزء من طبقة الرصــف المنفذة يتعرض للضــرر أثناء العمل بســبب معدات المقاول بالطريقة  -5
 التي يوافق عليها المهندس وعلى نفقة المقاول.

، فإنه اليـسمح بمرور أي (Contraction Joints)باـستثناء المناـشير اآللية المـستعملة في إنـشاء فواـصل التقلص  
٪  80معدات المقاول فوق طبقة الرصـف إال بعد مضـي أربعة عشـر يوما من الصـب أو حصـول الخرسـانة على  من  

٪ من عمرها التصميمي  5من قوتها أيهما أقل وبحيث اليزيد استهالك طبقة الرصف نتيجة مرور تلك المعدات عن  
 بأية حال.

 

 (Fixed Form Methodطريقة القالب الثابت: ) -2

ــة على اســتعمال طريقة القالب الثابت يجب توفير المعدات الالزمة وهي: فرادة  ــفات الخاص عندما تنص المواص
(Spreader)  آلة تسـوية وإنهاء ،(Finisher)   وماسـحة(Float)   وباإلمكان اسـتعمال آلة واحدة تقوم باثنتين أو أكثر

ـلة، ويـجب أن تكون اآللـيات ذاتـية الحرـكة وأن تكون  من ـهذه العملـيات إذا تبين أنـها ـقادرة على تحقيق نـتائج مقبو
 عجالتها مجهزة بإطارات من المطاط.

ــوية   ــتعمال فرادة. ويتبع الفرادة آلة تس ــبها باس ــكل منتظم بين جانبي القالب فور ص ــانة بش ويجب فرد الخرس
ا يـجب أن تكون الف ة الحرـكة، كـم دد الهزازة أو ترددـي ا ال يـقل عن اثنتين من الـق ــوـية  مجهزة بـم ة التســ رادة أو آـل

ــف حـيث تربط الهزازات بمؤخرة الفرادة أو آـلة   ــاـنة على ـكاـمل عرض الرصــ مجهزة بمـعدات هزازة لتكثيف الخرســ
التســوية، ويجب عدم ارتكاز الهزازات على طبقات الرصــف الجديدة أو على القالب الجانبي وعدم مالمســة أي 
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ـــبان الربط أو التحمـيل، كـما يـجب أن يتم التحك م بعـمل الهزازات بحـيث تتوقف عملـية التكثيف تلـقائـياً عـند من قضــ
 ( هزة بالدقيقة كحد أدنى.5000توقف اآللة عن الحركة، ويجب تشغيل الهزازات بمعدل خمسة آالف )

يجب إتمام فرد الخرسـانة على كامل عرض طبقة الرصـف قبل تسـوية السـطح بآلة التسـوية. كما يجب تسـوية  
ن سطحها مطابقاً لمنسوب السطح المنجز وللمقطع العرضي الموضح في مخططات  الخرسانة ودكها بحيث يكو

ــح   ــانية لعملية المسـ ــروع وفي الوقت ذاته تترك كمية كافية من الخلطة الخرسـ . ويجب أن تقوم  (Float)المشـ
 امل.الفرادة أو آلة التسوية بالتحرك فوق الرصف )عدداً من المرات( وبالمسافات الالزمة لتحقيق تكثيف متك

بعد تسـوية وتكثيف طبقة الرصـف، يجب التحقق من وضـبط منسـوب السـطح، وبعد ذلك يتم مسـحه بواسـطة  
ماسـحة طولية معتمدة، وبإمكان المقاول اسـتعمال ماسـحة طولية تتألف من واحدة أو أكثر من ماسـحات القطع  

 دير.والتنعيم تكون معلقة وموجهة من إطار صلب محمول على أربع عجالت على أقل تق

كما أن بإمكان المقاول اـستعمال ماـسحة طولية تـشغل بحركة منـشارية بينما تكون محمولة في وـضع عائم مواز  
ــف، ويـجب أن تكون الحرـكات األـمامـية على   لمحور الطريق أثـناء مرورـها ـتدريجـياً من ـجاـنب آلخر من جواـنب الرصــ

ي طولها عن نصــف طول الماســحة. وبدالً من  امتداد محور الطريق على شــكل حركات أمامية متتابعة ال تزيد ف
اســتعمال أي نوع من الماســحات الطولية المشــار إليهما أعاله، فإن باإلمكان اســتعمال آلة واحدة تكون قادرة 
على القيام بأعمال الدك والتسـوية والمسـح. وباإلمكان قطر هذه اآللة خلف الفرادة بحيث تكون هذه اآللة قادرة 

التـسوية والمـسح، كما يجب أن تكون مجهزة في الوقت ذاته بقدد تـسوية وبهزازات، كما هو  على القيام بأعمال  
موضــح أعاله، أما عملية المســح فيجب إنجازها باســتعمال ماســحة غير اهتزازية محمولة بشــكل معلق على  

 اإلطار.

نتائج المرجوة، فإنه يجب  وإذا تبين أن أياً من معدات الفرد والتسـوية والمسـح المسـتعملة غير كافية لتحقيق ال
 إصالح هذه المعدات أو استبدالها بمعدات أخرى مناسبة أو إضافة المزيد من المعدات.

 الطرق اليدوية: -3

ــتطيع المـعدات الميـكانيكـية   ــرف تطبيق الطرق الـيدوـية في األـماكن التي التســ يمكن بموافـقة المهـندس المشــ
اليدوية، فإنه يجب صـب الخرسـانة وفردها وتسـويتها بحيث،  الوصـول إليها فقط، وعندما يسـمح بتطبيق الطرق  

يكون منسـوب السـطح مطابقاً للخطوط والمناسـيب المطلوبة، ويجب تحريك لوح التسـوية إلى األمام في حركة  
طويلة وعرضــية مع الضــغط بحيث اليرتفع منســوب ســطح الخرســانة عن مســتوى أي طرف من أطراف القالب 

ــاـنة أـمام ـحد القطع للوح  الـجانبـية، ويـجب أثـناء عمل ــوـية المـحافـظة على كمـية زاـئدة قليالً من الخرســ ـية التســ
 التسوية في كافة األوقات.

( هزة بالدقيقة،  5000يجب هز الخرسـانة ودكها بواسـطة هزازة داخلية تشـغل بحد أدنى مقداره خمسـة آالف )
ملية التكثيف، فإنه يجب تســوية  وال يســمح باســتعمال الهزازات في تحريك كتلة الخرســانة، بعد اســتكمال ع

الخرـسانة إلى المنسـوب والمقطع العرـضي الـصحيحين للسـطح وذلك باـستعمال جهاز تكثيف أو جهاز تسـوية أو 
ــتعـمال هزازة ميـكانيكـية تمـتد على ـكاـمل العرض بين ـجانبي الـقاـلب. كـما يـجب ترك كمـية قليـلة زاـئدة من   ـباســ

ــانة أمام معدة التكثيف أو الهزازة،   ــي  الخرس ــول على المقطع العرض ويجب أن يســتمر التكثيف حتى يتم الحص
 المطلوب وتكون المونة مندفعة قليالً باتجاه السطح، وباإلمكان تطبيق طرق معتمدة أخرى إلنهاء الخرسانة.

٪(، فقد يتطلب األمر اسـتعمال لوح تسـوية سـطوح  5التي تزيد عن ) (Grades)عند صـب الخرسـانة في الميول  
ــتخدم فيها معدة الدك وذلك إلزالة أية  ثان يمرر خ ــتخدم بنفس الطريقة التي تسـ لف معدة الدك أو الهزازة ويسـ

 تموجات ناجمة عن تدفق الخرسانة.

بغض النظر عن الطريقة المسـتعملة، يجب التأكد من الحـصول على السـمك المطلوب للطبقة واـستواء ـسطحها  
في اتجاهين متعامدين باـستعمال قدة معدنية يبلغ طولها    ـضمن حدود التفاوت المـسموح بها والتي يتم قياـسها

 م )ثالثة أمتار(.3

 (Surface Texturing)تخشين سطح الطبقة: -

يجب تخشين سطح الطبقة حتى يتم الحصول على معامل االحتكاك المناسب لسطح الطبقة، يجب بدء العمل  
الخرسـانة وقبل حصـول الشـك االبتدائي لها، ويجب  في تخشـين السـطح في الخرسـانة اللدنة بعد صـب وإنهاء 

عن الســطح قبل البدء في عمليات تخشــين الســطح الذي يتم عمله    Bleeding Water)إزالة الماء الراشــح )
 (.Steel Tinesبتحريك البساط المسحوب طولياً فوق السطح يتبعه حركات عرضية باستعمال أمشاط فوالذية )

(، وعمق يتراوح 2إلى حدوث أخاديد طولية وعرضـــية بعرض ميليمترين اثنين )  يجب أن تؤدي عملية التخشـــين 
 ( ميليمتراً.25-20( ميليمترات وتبعد عن بعضها من عشرين إلى خمسة وعشرين )5-3بين ثالثة إلى خمسة )
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ــطة عوارض ميكانيكية دوارة، ويجب أن تكون تلك   ــيط بواس ــحوب والتمش ــاط المس ــين بالبس يجب دعم التخش
ــف ذات القالب العوار ــغيل معدة الرصـ ــير على نفس وتيرة تشـ ــعار وتحكم آلي تسـ ــتشـ ض مجهزة بوحدات اسـ

ــزلق، ويجب اسـتعمال هذه اآللة في التخشـين النهائي لسـطح صـبة الخرسـانة فقط، ويمنع دعم مادة  المنــــ
يـسمح بدعم  البـساط المـسحوب بنفس العارـضة الميكانيكية الدوارة المـستعملة في دعم أمـشاط الفوالذ، كما ال

 هذه العمليات يدوياً إال في األماكن التي ال يمكن للعوارض الوصول إليها.

يجب بعد االنتهاء من عملية التخـشين العمل على حافتي فواـصل التمدد وفواـصل التـشييد وتقويس ركن الحافة  
الحافة    ( ميليمترات على طول الحافة وكذلك للحصـول على تشـطيب ناعم لسـطح6للحصـول على قطر سـتة )

 ودك المونة فيها، كما يمنع استعمال أية مونة زائدة عند الحواف.

 إنضاج الخرسانة: -
يجب إنـضاج الخرسانة بعد االنتهاء من عملية التخشين مباشرة ولمدة التقل عن سبعة أيام، ويمكن للمهندس،  

لمطلوبة، توقيف تنفيذ أعمال  عندما يالحظ عدم قيام المقاول بالمحافظة على وـسيلة إنـضاج الخرسـانة بالـصفة ا
الخرـسانة في الموقع على أن يتحمل المقاول كامل المسـئولية، ويسـمح باسـتئناف العمل بعد معالجة المقاول  
للخلل وموافقة المهندس في حال بدأ ســـطح الخرســـانة بالجفاف قبل االنتهاء من عملية التشـــطيب، ويجب  

 ي تلف بالسطح.المحافظة عليه رطباً برشه بالماء دون إحداث أ

يمكن عند الـضرورة )مثل قص فواـصل التقلص( رفع مادة اإلنـضاج على أن تعاد مباـشرة وإلى وـضعها الـسابق بعد 
 انتهاء المسبب مباشرة.

 يتم إنضاج الخرسانة بأحد الطرق التالية:

 الغشاء البالستيكي العازل: -أ

الماء ومن ثم تغطيتها بغشـاء بالسـتيكي عازل   يجب ترطيب كامل سـطح الطبقة وجوانبها بالماء باسـتعمال رذاذ
 للماء وذو سمك كاٍف وخاٍل من الشقوق.

ــاء ) ــمائة )Overlapيجب تراكب طرفي الغشـ ــاء عن  500( بطول خمسـ ( ميليمتر، كما يجب أن يزيد طول الغشـ
جانب الطبقة بطول اليقل عن مثلي ســـمكها، ويجب المحافظة على أن يالمس الغشـــاء ســـطح الطبقة طوال  

 فترة اإلنضاج ويمكن االستعانة بمواد تثقيل مناسبة حتى ال تطاير الرياح الغشاء العازل.

 

 (Liquid Membrane Compoundsالغشاء الكيميائي السائل: ) -ب

يمكن اســتعمال الغشــاء الكيميائي الســائل برشــه على الســطح والجوانب لمنع ماء الخلط من التبخر وبالتالي  
 لخرسانة.استمرار عملية إنضاج ا

ــ، ويجب ر  الغشاء   يجب على المقاول تزويد المهندس بشهادة المصدر ومطابقة المواد المستعملة للمواصفات
ــمن تغطيته بالكامل على أال يقل معدل الر  عن القيمة   ــطح بالكمية التي تضـ ــائل على السـ الكيميائي السـ

الخرسـانة بالماء بعد ر  الغشـاء وللفترة الزمنية التي يوصـى بها المصـنع، ويمكن عند الضـرورة ترطيب سـطح  
 التي يحددها المهندس.

ــانة المنجز خالل ) ــطح الخرسـ ــائل على سـ ــاء الكيميائي السـ ــرة دقيقة بعد 15يجب ر  الغشـ ( خمس عشـ
اسـتكمال عمليات تخشـين السـطح وقبل حصـول أي تقلص بسـبب الجفاف أو قبل أن تبدأ الشـقوق العشـوائية  

ن، وفي حالة بدء جفاف السـطح أو بدء حـصول تشـققات، فإنه يجب على الفور ر  الخرسـانة  الدقيقة في التكو
نبور لر  الرذاذ  افة مركب اإلنضـاج   (Atomizing Nozzle)بالماء باسـتعمال ـص واالسـتمرار على ذلك إلى حين إـض

 كل حر.الكيميائي، كما يجب عدم إضافة مركب اإلنضاج الكيميائي على سطح تتجمع فوقه المياه بش

( للمتر المربع،  5,1و    1يجب ر  سائل اإلنضاج الكيميائي بشكل متجانس بمعدل يتراوح ما بين لتر ولتر ونصف )
ويتحدد المعدل الدقيق للر  من قبل المهندس باالســـتناد إلى ما يقوم به المقاول من تجارب في الموقع وبما  

و انسيابات أو انخفاض أو مساحات غير مغطاة،  يـضمن تحقيق تغطية متجانـسة من غير حـصول مساحات رقيقة أ
 ويجب أن يجهز وعاء سائل اإلنضاج الكيميائي بزجاجة مراقبة مدرجاة للتحقق من الكميات المستعملة.

ــاني  30عندما تزيد درجة حرارة الهواء عن ثالثين ) ــطح الخرسـ ( درجة مئوية، فإنه يجب على المقاول ر  السـ
 باستعمال رشا  ماء ضبابي.

عندما يتطلب األمر ر  الماء بشـكل ـضبابي، فإن كامل السـطح يجب أن يترك رطباً وذلك بإـضافة الماء بواسـطة  
ــاـنة، ويـجب   ــل الخرســ ــنبور لر  الرذاذ بطريـقة يمكن معـها تجـنب إـحداث التعرـية بفـعل جرف الـماء أو غســ صــ
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ي تلف يلحق بغشــاء اإلنضــاج  االســتمرار في عملية ترطيب الخرســانة فترة ال تقل عن ســبعة أيام مع إصــالح أ
 الكيميائي على الفور.

 ج حساب الكميات:

تحتسـب الكميات للمقاول بالمتر الطولي محمالً على سـعره توريد وتركيب البردورة والتسـوية والمونة والتكحيل  
 واألســـاس الخرســـاني والحبســـة الخرســـانية والحفر واإلزالة ونقل المخلفات للمرامي العمومية، وكل ما يلزم

 لتنفيذها على الوجه الصحيح.

 بردورات األحواض الزراعية: -4

ـسم طوالً ومشـطوفة  50ـسم ارتفاعا×40ـسم عرـضاً×10يقوم المقاول بتركيب أحواض الزهور ببردورات ذات أبعاد  
سم( ويتم تركيب هذه البردورات بدون خلفية ويكون سطحها أملسا نظيفاً  7.5سم×7.5درجة( بأبعاد )45بزاوية )
ملم تمال جيداً بالمونة وتكحل وتركب على  7يوب ، ويتم تنفيذها بمســــافات بينية متســــاوية ال تزيد عن  من الع

كجم  250سـم باسـتعمال اسـمنت مقاوم لألمالح عيار 12سـم وعرض 10أسـاس من الخرسـانة العادية سـمك  
بحيث    2:1بنسـبة  من الخلطة، وتثبت البردورات على القاعدة الخرسـانية بمونة األسـمنت والرمل   3أسـمنت/م

سـم عن سـطح البالط المجاور مع مالحظة أن تكون البردورات في األركان 6يكون ارتفاع سـطح البردورات أعلى  
على شــكل دائري من قطعة واحدة وبنفس األبعاد المذكورة بالمخططات والمواصــفات وزوايا األحواض ويجب أن 

 التالية : تخضع المواد المستعملة في خلطة البردورات للمتطلبات 

 التدرج: (أ

ــات   ــف مواصــ بموجــب  الحجم  ــاس  قي منخــل 
 الجمعية االمريكية القياسية لفحص المواد

 النسبة المئوية للمار من المنخل بالوزن

 100 بوصة3/4

 100-80 بوصة1/2

 80-60 بوصة3/8

 70-50 بوصة1/4

 53-33 (4منخل رقم)

 41-21 (8منخل رقم )

 30-12 (16منخل رقم)

 23-7 (30رقم)منخل  

 17-5 (50منخل رقم )

 12-4 (100منخل رقم)

إن حدود التدرج المبينة موضــوعة على أســاس مواد ذات وزن نوعي متســاوي، ويمكن تعديلها  
ــرف تغيير  للتعويض عن أي اختالـفات في الوزن لـكل حجم بمفرده، كـما يمكن للمهـندس المشــ

 المقاومة والشكل الخارجي للبردورة.التدرج للحصول على أفضل النتائج 

 نسب األسمنت:  ( ب

( من الخلطة بحيث ال 3كجم/350كما يجب أن تكون نسـبة األسـمنت المسـتعمل في الخلطة )
 خمســــة الهبوط عن يزيد ميجا باســــكال وأال 35يوماً عن  28تقل قوة خرســــانة البردورة بعد 

 ويجب  . ذلك خالف على العقد ووثائق الخاـصة المواـصفات تنص لم ما ميليمتًرا، (٧٥) وـسبعين
 ق م ، ١٢٤٨ س ق )م الـسعودية القياـسية للمواـصفة طبًقا واختبارها البردورات تـصنيع يتم أن
 (.١٢٤٩ س

 المظهر والشكل: 

ًً للبياض ، وأحرفها مســــتقيمة، وســــطحوها مســــتوية جيداً  يجب أن يكون لون البردورة مائالٍ
 لتسويس وناعمة ذات مظهر حسن.وخالية من الشروح والكسور وا

 حساب الكميات:  ( ت

ـــبة على ـهذا العـمل ـبالمتر الطولي من البردورات تورـيداً وتركيـباَ ومحمالً علـيه   ــتتم المـحاســ ســ
ــوية واإلزالة وجميع ما يلزم من أعمال إلنجاز هذا العمل   ــانية الحفر والردم والتسـ القاعدة الخرسـ

 بالشكل الصحيح. 
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  (New Jersey Concrete Barriers))نيوجرسي الخرسانة الحواجز -5

 عام: -
 تسـتند عليها التي الـضرورية األعمال كافة تنفيذ إكمال الخرـسانية الحواجز تنفيذ في المباـشرة قبل يجب
 وخالية من المظهر ومتجانســة ناعمة المنفذة الحواجز أســطح تكون أن ويجب الحواجز، فوقها تصــب أو

 .المخططات على المبينة والرأسية األفقية للخطوط ومطابقة والفراغات الكتل

 المواصـفات من ”المواد“ (2-5-١٦ ) البند متطلبات الحواجز لعمل المسـتخدمة المواد تسـتوفي أن يجب 
 عن المسـتخدمة (Slump)للخرسـانة   الهبوط قيمة تزيد أال يجب حيث ،الحضفرية الطرق إلنشفاءالعامة  
 عن إحدى الضـغط مقاومة تقل وأال  T-119   AASHTOاالختبار  طريقة حسـب ميليمتًرا وسـبعينخمسـة  

 يجب كما  T    AASHTO-22االختبار    طريقة حسب يوًما وعشرين ثمانية فترة بعد باـسكال وعـشرين ميجا
 .المكعب كيلوغرام للمتر وخمسين ثالثمائة عن لألسمنت األدنى الحد يقل أال

 ارتفاع  أال يقل  يجب  حيث  الخاصــة،  بالمواصــفات  موضــح  هو  ما  حســب  الحاجز  مقطع  أبعاد  تكون  أن  يجب 
 العلوي  السـطح  عرض  أال يقل  يجب  كما  سـنتيمتًرا،  ثمانين  عن  القاعدة  عرض  يقل  وال  واحد  متر  عن  الحاجز 
 بحيث  يـصمم  أن  يجب  الجانبي  من الـسطح  األـسفل  الجزء  ميل  أما  .ـسنتيمتًرا  وعـشرين  خمـسة  عن  للحاجز 
 .للطريق  السرعة التشغيلية  حسب  المركبات  انقالب  أو  اصطدام  احتمال  من  يقلل 

 في  يحدد  ما  حـسب  عـشر متًرا أو  خمـسة  كل  ـسم  واحد  ـسنتيمتر  بـسماكة  العرـضية  التمدد  فواـصل  عمل  يجب 
 وعرض  ميليمتًرا  بعمق خمسـين  التقلص  فواصـل  إنشـاء  يجب  بينما  الخاصـة،  بالمواصـفات  المبينة  المخططات 
ــتة  عن  تزيد  ال  مســافات  على  ميليمترات  خمس  ــانة  وذلك  أمتار  س ــلبها  بعد  بحز الخرس  أي  ظهور  وقبل  تص
 سطحها  في  تقلصية  شقوق 

 :القاعدة تجهيز-

ــل) حســـب الحفر أعمال تتم أن يجب ــفات من ”الحفر أعمال  “ (3-5الفصـ  الطرق إلنشفففاءالعامة  المواصـ
(  ٣٠ ) بثالثين الحاجز عرض على يزيد وبعرض مســتويًا الحاجز لوضــع المعد الســطح يكون ، حيث  الحضففرية
 تربة األـساس تسـتوفي أن يجب حيث (Roller Vibrator) هزاز بواـسطة األـساس تربة تدك أن ويجب .ـسنتيمتر
التربة   باـستثناء ،وذلك  الحضفرية الطرق إلنشفاءالعامة   المواـصفات من "طبقة القاعدة  " (5-5الفـصل) متطلبات
 أعمال  " (4-5الفصــل) لمتطلبات مطابقة بمواد واســتبدالها إزالتها يجب مناســبة غير ردم مواد أي .الصــخرية
 الحضرية. الطرق إلنشاءالعامة  المواصفات من " الردم

 :الخرسانة صب-

 تـصب أو تـستند عليها التي الـضرورية األعمال كل تنفيذ إكمال الخرـسانية القاعدة ـصب في المباـشرة قبل يجب
 والرأسـية األفقية ومطابقة لألبعاد المظهر ومتجانسـة ناعمة المنفذة القواعد أسـاسـات تكون أن ويجب فوقها،
 .الخاصة بالمواصفات الموضحة بالمخططات المبينة

 .بإحكام المستوية والمثبتة الـصب قوالب داخل المطلوبة باألبعاد التـسليح حديد تثبيت بعد الخرـسانة ـصب يجب
ــاني (  للخليط(Slumpالهبوط   قيمة تزيد أال ويجب ــة عن الخرسـ ــبعين خمسـ ــب ميليمتًرا وسـ  طريقة حسـ
ــين عن لألســـمنت األدنى الحد يقل أال يجب كما  -119AASHTO Tاالختبار  للمتر كيلوغرام ثالثمائة وخمسـ
 (Job Mix. Formula)العمل   وتصــميم خلطة المواد متطلبات األســمنتية الخرســانة تحقق أن ويجب .المكعب
 الطرق إلنشفاءالعامة   المواـصفات من "أعمال الخرسـانة  (3-١٤ ) رقم فـصل عشـر، الرابع القسـم في الواردة

  ASTM C94مواصفة  مع تلك الخرسانة متطلبات تتوافق أن الجاهزة الخرسانة استخدام عند ، ويجب الحضرية

 :الخرسانة إنضاج-

ــغط مقاومة تقل أال يجب ــانة الض ــاج بعد باســكال ميجا ( ٢١ ) وعشــرين إحدى عن للخرس  ثمانية فترة إنض
 كما المناسـبة طريقة الترطيب إتباع يجب كما  T    AASHTO-22االختبار   طريقة حسـب يوم (  ٢٨ ) وعشـرين

 العامة إلنشــاء المواصــفات من "أعمال الخرســانة  (3-١٤ ) رقم رقم فصــل عشــر، الرابع الفصــل في مبين هو
 الحضرية . الطرق

 :الصب قوالب إزالة-

 أو بالمواصــفات الخاصــة محدد هو ما حســب كافي بشــكل الخرســانة تصــلب بعد المثبتة القوالب إزالة يجب
 ـسبعة الخرـسانة إلى مقاومة تـصل لكي الالزمة الفترة عن تقل أال على المهندس يحددها التي الفترة حـسب
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 الضـغط تقل مقاومة أال يجب الوحدات، نقل وعند .يوًما ( ٢٨ ) وعشـرين ثمانية مرور بعد أو ميجاباسـكال (٧ )
 .باسكال ميجا ( ٢٤ ) وعشرين أربع عن للخرسانة

 :الخرساني السطح إنهاء-

 أن يجب الخاصـة،حيث المواصـفات لمتطلبات ومسـتوفٍ  وأملس مسـتوٍ  للحاجز النهائي السـطح يكون أن يجب
 لشـكل مطابقة إنتاج وحدات على مقدرته لتوضـيح تجريبية وحدات (٣ ) ثالث عن يقل ماال بعمل المقاول يقوم
 من الخلفي والجزء .أعمال التنفيذ في الشــروع قبل المهندس بواســطة قبولها يجب حيث المطلوب، اإلنهاء
 .األخرى العيوب أو الخرسانة أو تسوس الجيوب من خالي يكون أن على خشن بسطح يكون أن يمكن الحاجز

 :الصب مسبقة الخرسانية الحواجز-

   ( 3- ١٤ )  الفصـل رقم  لمتطلبات  مسـتوفية  تكون  أن  يجب  الصـب  مسـبقة  الوحدات  لعمل  المسـتخدمة  الخرسـانة 
 الـصب  مسـبقة  الحواجز  تـصنيع  يتم  أن  ،يجب  الحضفرية  الطرق  إلنشفاء العامة   المواـصفات  من  "أعمال الخرـسانة 

 والتجاويف  الفراغات  من  خاليًا  منتظًما  ـسطًحا  تعطي  السـطح بحيث  مسـتوية  نظيفة  الحديد  من  قوالب  في  بـصبها 
 وعشـرين  إحدى  عن  مصـبوبة  وحدة  أي  مقاومة  تقل  أال  ويجب  سـنتيمتر مربع  (٢ ) اثنين  عن  مسـاحتها  تزيد  التي 
ــكال  ميجا  ــرين  فترة ثمانية  بعد  باسـ ــب  يوم  وعشـ ــبة  تزيد  أال  ويجب   T     AASHTO- 22تبار اخ  حسـ  الهواء  نسـ

 تزيد  أال  ويجب  .بالمائة  (  % 4.5 )  ونصــف  أربعة  عن  تقل  (وال  % 7.5 )  المائة  في  ونصــف  عن ســبعة  المحبوس 
   ASTM C642بواسطة  اختبارها  عند  %( ٨ )  بالمائة  ثمانية  عن  لبيه  لعينة  الماء  نسبة امتصاص 

فـصل   عـشر بالقـسم الرابع موـضح هو ما حـسب الـصب مـسبقة الخرـسانية الحواجز وحدات وإنـضاج ترطيب يجب
 الحضرية. الطرق إلنشاءالعامة  المواصفات من "أعمال الخرسانة  (3-١٤ ) رقم

 دهانات الشوارع المرورية:-6

 وصف عام للمواد•
وإـضافات من  يجب أن تحتوي المواد على حـصمة فاتحة اللون ويجب أن تكون مركبات الدهان من أـصباغ  

ــبراي  ــب متطلـبات التنفـيذ، ومكوـنات المواد التقريبـية لـلدـهاـنات الترموســ ــمغ الـلدن الحراري حســ الصــ
 بالستيك بما فيها البلوتيني كالتالي:

 جزء 40حصمة            
 جزء 20البالوتيني           
 جزء20مركبات الدهان   
 جزء20الرابط             

العناصــر تشــكل عند انصــهارها في حالة الذوبان مادة ســهلة الفر  على ســطح  ونســب الخلط لهذه  
 الطريق لتعطي خلط منظم واضح الر ، واضحة المعالم.

 الحصمة:(أ
ــة أو  ــر أو حجر الفلنت المكلس ــايت المكس ــلكا األبيض أو الكالس ــمة من رمل الس يجب أن تكون الحص

 الكوارتز.

 الزجاج العاكس المخلوط بالدهان:(ب 
كـحد أدنى،  1.5الزـجاج الـعاكس المخلوط ـباـلدـهان يـجب أن يكون ـخالى من الفـقاـعات الهوائـية ودرـجة اإلنعـكاس 

٪ من الدهان، وتتفق مع مواـصفات أـشتو  15٪ كحد أدنى وتكون نـسبتها  90والنـسبة المئوية لألـشكال الكروية 
 . 247رقم  

 التدرج:

 رقم المنخل               نسبة المار
120                    100٪ 
 ٪ كحد أقصى 5                      80

 الزجاج العاكس المرشو  على سطح الخلط يجب أن يتفق مع مستويات التدرج التالية : 

 رقم المنخل               نسبة المار )٪(
12 100 
30  85-100 
40 45-100 
50 10-45 
80 5-20 
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200 0-5    
أن يكون ذا شــكل كروي وخالى من الشــوائب، ويكون وفقاً لمواصــفات أشــتو  ٪ من الزجاج العاكس يجب  90
 . 249رقم  

 الصباغ ومركبات الدهان:(ت
ـــيد )التـتانيوم( )أـناـتاس أوروـتاـيل( ويـجب أن تكون درـجة   يـجب أن تكون مركـبات اـلدـهان األبيض ـثاني أكســ

يثبت لونه عند تعرضـــه لدرجة  ، يتركب الدهان األصـــفر من كرومات الرصـــاص الذي  75لمعان هذه المادة 
ســاعات، المادة الباســطة يجب أن يكون كربونات الكالســيوم محضــر من  4درجة مئوية ولمدة   220حرارة 

 ٪. 22- 18الطباشير الطبيعية محتوى مخلوط االصباغ ومركبات الدهان يجب أن تكون بين  

ميت أوكوارتز مجرو  جرشـاً الحشـوات الخاملة في كربونات الكالسـيوم يجب أن تتألف من رخام أو دولو
 دقيقاً.

 الرابط: (ث
ــائص اللزوجة   ــالً من راتنجات هيدروكربونية دهنية ملدنة بالزيت المعدني، خصـ يجب أن يكون الرابط أصـ
ــهر عن درجة الر  يجب أن يكون بخواص تســاعد على ســهولة الر  بشــكل   والترطيب للرابط المنص

 مرضي

 الخواص•
 (AASHTOا، يجب أن تكون وفقاً لمواصفات أشتو )الخواص الطبيعية إذا لم تحدد هن

 اللون:-1
درجة   220ســاعات في درجة حرارة    4المادة المصــهورة الســاخنة الملدنة بالحرارة بعد تســخينها لمدة 

 درجة مئوية يجب أال يظهر عليها أي تغيير في اللون. 25مئوية وتبريدها في درجة حرارة 

 مدة الجفاف:-2
درجة مئوية في ســمك   220المادة المصــهورة الســاخنة الملدنة بالحرارة في درجة حرارة عندما تطلى  

 درجة مئوية. 32دقائق عندما تكون درجة حرارة الهواء  10ملم يجب أن يقل زمن جفافها عن  1.5

 قوة اإللتحام:-2
درجة   220ســاعات في درجة حرارة   4بعد تســخين المادة المصــهورة الســاخنة الملدنة بالحرارة لمدة  

 رطالً في البوصة المربعة.180مئوية، فإن قوة االلتحام مع الخرسانة األسمنتية بورتالند يجب أن تتجاوز 

 اللمعان:-3
 (.75يجب أن تكون درجة اللمعان اكثر من )

 مقاومة التدفق:-4
سـاعة وفي درجة  48النسـبة المئوية بمقدار )انخفاض باالرتفاع بالقمع للسـبراي بالسـتيك بعد مضـى  

 (.25درجة مئوية يجب أن تزيد عن ) 40رارة ح

 (.74-249مقاومة التصادم عند درجة حرارة منخفضة )أشتو أم -5
درجة مئوية وإخضــاعها   218بعد تســخين الترموســبراي بالســتيك لمدة أربع ســاعات على درجة حرارة  

 بوصة/رطل.10لفحص التصادم، يجب أن ال يقل ذلك عن 

 مقاومة التآكل:-6
 )مائة دورة(. 100غرام لكل 0.3يزيد مقدار التآكل للترموسبراي بالستيك عن يجب أن ال 

 مقاومة االنزالق:-7
(. مالحظة :  45يجب أن ال تقل مقاومة االنزالق للســـبراي بالســـتيك للعينة المحضـــرة بالمختبر عن )

للفرق في    العينات المحضـرة بالمختبر مقاومة انزالق أقل من الدهانات المرشـوشـة على الطريق، نظراُ 
 نسيج السطح.

 مقاومة التشقق:-8
ــخين المادة الملدنة بالحرارة لمدة   ــاعات في درجة حرارة  4بعد تس ــعها على    220س درجة مئوية ووض

 بلوكات الخرسانة والتبريد إلى درجة الصفر مئوية، يجب أال تظهر عليها أية تشققات.
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 مؤشر الصفرة: -9
 (.0.12أال يتجاوز مؤشر صفرتها )المادة البيضاء الملدنة بالحرارة يجب 

 نقطة التليين:-10
ــخين المادة الملدنة بالحرارة لمدة   ــاعات في درجة حرارة  4بعد تسـ درجة مئوية واختبارها وفقاً  220سـ

ــفـات الجمعيـة األمريكيـة الختيـار المواد رقم )د   ( فـإنـه يجـب أن تكون نقطـة تليين المـادة  36لمواصــ
 درجة مئوية(.102.5+9.5)

 سياب:معدل االن-11
ــخين المادة الملدنة بالحرارة لمدة  ــاعات في درجة حرارة   4بعد تسـ درجة مئوية واختيار معدل   220سـ

ــاء الملدنة بالحرارة  ــى لثـمالة المادة البيضــ ـــياب يـجب أن يكون الـحد األقصــ ٪  ولثمالة المادة  18االنســ
 ٪  . 21الصفراء 

 األوعية:•
 يجب أن تطابق األوعية ما يلى.

 المواد:-1
 األوعية يجب أن تكون من نوع ال يتسبب في تلوث المحتويات، وتحافظ على المحتوى من التلوث.

 السعة:-2
 كجم100كجم وأن ال تزيد عن  25يجب أن ال تقل عن 

 العالمة:-3
 كل وعاء يجب أن تكون عليه عالمات واضحة باسم الشركة المصنعة ورقم العبوة وتاريخ الصنع.

 طرق العمل ومدة الجفاف:•
 ب أن يتم التنفيذ بواسطة المعدات الخاصة بذلك.يج-1

يجب أن يكون ســطح الطريق خاٍل من الماء والطين واألوســاح، وفي حالة وجود طبقة دهان قديمة،  -2
 فإن من مسئولية المقاول إزالة هذا الدهان إذا طلب منه ذلك للحصول على سطح مناسب. 

 (.249العينة بالمختبر )أشتو أم مدة الجفاف يجب أن ال تزيد عن عشر دقائق عند فحص -3

( درجة  225-211يجب أن تكون درجة حرارة  الترموســبراي بالســتيك عند فرشــها على الطريق بين )-4
 مئوية.

باإلضافة إلى كمية الزجاج العاكس الموجودة في المواد، يجب إضافة كمية أخرى من الزجاج العاكس  -5
ــتـيك الـحار خالل عملـية فر  الدهـ  ــبراى بالســ -200انات وكمـية الزجاج الـعاكس تتراوح بين على الســ

 جرام/المتر المربع، ويجب أن تكون عملية إضافية الزجاج العاكس بواسطة الضغط.250

ملم في الخطوط المتقطعة والمسـتقيمة أو  1.5يجب أن ال تقل سـماكة الترموسـبراي بالسـتيك عن  -6
 أماكن المرورالخفيف.ملم( في المواقف و0.8التي على شكل سهم خالل الزجاج العاكس )

جميع خطوط الوسط وحواف الطريق وغيرها، يجب أن تكون محددة الجوانب بدون زوائد على الجوانب  -7
ويجب أن تكون مســـتقيمة، والســـطح العلوي للســـبراي بالســـتيك يجب أن يكون مســـتوٍ وخاٍل من  

 الشقوق واإلنكسارات.

 الزجاجية:أخذ عينة ترموسبراي بالستيك والحبيبات •

عندما يحضـر المقاول الترموسـبراي بالسـتيك والحبيبات الزجاجية إلى الموقع ليسـتعملها في دهان  -1
طريق ما يجب إرســال عينات من هذه المواد إلجراء الفحصــوات الالزمة عليها، وال يجوز إســتعمال هذه  

 شاعر المقدسة. المواد مالم يوافق عليها من قبل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والم

 يجب تحضير عينات المواد بواسطة المهندس المشرف.-2

يقوم المهندس المـشرف بإحـضار عينات التيرموبالـستيك إلى أحد المختبرات المعتمدة بعبوات أـصلية،  -3
 كما هي مقدمة من المورد.



 

 المملكة العربية السعودية   

  
 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 

من طريق الدائري الثالث بمكة    (شارع الحج تنفيذ الجزء الخامس )
 المكرمة

  

 

 

 رقم الصفحة 
 222من  67

يوليو    26: اإلصدارتاريخ 
2022 

 00094 : الكراسةرقم  االولى : رقم النسخة

 

ة العبوة أكثر من  -4 اـل ة من العبوة  5لتر )حوالي    20وفي ـح ذ العيـن إـخ دس ـب الون( فيقوم المهـن الكبيرة ـج
بعد التأكد من خلطها جيداً قبل أخذ العينة وإرسالها إلى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر  
المقدسة بعلبة محكمة اإلغالق، ويجب أن ال تقل كمية العينة المرسلة عن أربعة لترات )حوالى جالون  

 واحد( ويجب أن يوقع المهندس المشرف على العينات من الخارج.

 جبات ملزمة للمقاول:وا•

ــوداد  .1 ــبب إسـ ــتيك وتسـ ــح على دهان الترموبالسـ ــكل واضـ من المعروف أن الظواهر البيئية تؤثر بشـ
ــرورـية   ــرـيان العـقد أن يقوم ـبإجراء التـجارب الضــ ــتمرار فيـجب على المـقاول أثـناء فترة ســ الخطوط ـبإســ

وداد في الخطوط، ويجب على  والتجارب بالحقل، بالتعاون مع المصنع المنتج لمحاولة تطوير ظاهرة اإلس
المقاول إفادة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشــاعر المقدســة بنوعية التجارب وكذلك النتائج 

 المخبرية التي يتوصل إليها. وتكون على شكل تقارير دورية.

 الخبرة في مجال العمل: .2
سنوات مع إرفاق صورة من عقود األعمال  المطلوب سابق خبرة في هذا المجال لمدة ال تقل عن أربعة 
 السابقة وصورة من شهادات التسليم النهائي لهذه األعمال.

 تأمين سالمة المرور :.3

يجب أن يتم التنســيق مع إدارة المرور لتنظيم عملية إقفال الشــارع أو تنظيم عملية المرور فيه وتأمين 
ــارات الالزمة للتحذير والتنبيه  ــب العالمات الدولية المتبعة، وأن تكون مرئية  جميع اإلشــ والتوجيه حســ

وعاكســـة للنور ومزودة بمحركات ديزل صـــغيرة محمولة على مقطورات إذا اســـتعملت بالليل، وكذلك  
 جميع العمال الالزمين للمساعدة في توجيه السير حسب الخطة المتفق عليها مع إدارة المرور.

ــب للعامل من  ــل تأمين الزي المناسـ مالبس الوقاية والقبعات والقفازات واألحذية الواقية المعدة لمثل    يفضـ
ــد الحوادث أثناء العمل وأن يؤخذ في االعتبار احتمال عدم   ــامل على حياتهم ضـ هذه األعمال مع تأمين شـ
 السماح بالعمل إال بعد منتصف الليل في بعض الشوارع، مما يتطلب تأمين معدات السالمة الالزمة لذلك.  

 التحويالت المرور :إضاءة .4

ـــمان   ارة ـكافـية في منطـقة العـمل خالل اللـيل لضــ يـجب علي المـقاول عـمل الترتيـبات الالزـمة لتوفير إـن
سـالمة الحركة المرورية ومسـتخدمي الطريق. يجب عمل ترتيب سـليم لإلـضاءة الالزمة لتوفير تحذيرات  

ول الى منطقة العمل من خالل  مسـبقة ومعلومات كافية وواضـحة لمسـتخدمي الطريق قبل واثناء الوصـ 
 توفير إنارة كافية للوحات والعالمات المرورية وحواجز الطريق.

ــاءة كافية على   ــوارع لتوفير إضــ ــوارع القائمة، تتخذ ترتيبات مؤقتة إلنارة الشــ في حالة إزالة إنارة الشــ
فرة في الدليل الموحد  الطرق لضـمان سـالمة الحركة المرورية ومسـتخدمي الطريق. يتم اتباع اإلرشـادات المتو

( حـسب المواـصفات الـسعودية واألمريكية في إعداد خطط التحويالت المرورية  MUTCDألجهزة التحكم المرورية )
 عند مناطق العمل خالل فترة االنشاء.

 مواقع العمل: .5

تحدد مواقع العمل من قبل الجهة المشـــرفة، ويقوم المقاول بإعداد خرائط مفصـــلة ألشـــكال الدهانات  
ــارع على  ا ــارات لكل شـ ــافة المسـ لمطلوبة وتحديد األولويات وأبعاد خطوط الدهان من البردورات ومسـ

 حده، وعرضها على الجهة المشرفة العتمادها. 

 التخطيط الهندسي لعالمات المرور.

 عالمات الطريق  -7

 المسارات الممتدة على طول:(أ

أمتار   6متقطعة تتألف من عالمات طول الواحدة  ســـوف تتألف عالمات المســـارات من خطوات بيضـــاء  
أمتار، والمسافة بين الخطوط المركزية وعالمات المسار    6ملم والبعد بين الواحدة واألخرى  120وعرضها  

ــتتحول    3.65ســوف تكون منتظمة ولن تتعدى  م، وأن خطوط المســارات ذات اللون األبيض المتقطع س
 متراً قبل خط التوقف للقطاع. 50إلى خطوط بيضاء مستمرة عند مسافة 

 مسارات االنعطاف إلى اليمين:(ب
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ملم تمتد خلف خط التوقف إلى النقطة    200هذه ســتم وضــع عالماتها بخطوط صــفراء مســتمرة عرض  
التي يكون فيـها عرض المســــار ـكامالً، ومن ـهذه النقـطة إلى المنطـقة التي يكون فيـها عرض الجزيرة  

 ملم.500ملم كل  500األصفر إلى عالمة طولالوسطية كامالً يتم تقطيع الخط 

 األسهم:ج( 
 متر(.0.90متر( وعرضها ) 5.4يجب أن تكون األسهم بيضاء طولها )

 عالمات الرصف وإرشادات المرور.•

 خطوط التوقف:(أ
متر قبل معبر المشـاة،  1ملم على بعد 400تكون خطوط التوقف عبارة عن خطوط بيضـاء مسـتمرة بعرض

 معبر للمشاة، يكون خط التوقف قبل إشارة المرور بمتر واحد.وفي حالة عدم وجود 

 مناطق عبور المشاة:(ب
دة   ــفراء طول الواـح ات صــ ذه من عالـم ألف ـه ا    5تـت ـــه دة عن األخرى    500متر وعرضــ د الواـح ملم، وتبـع

 متر( وتنتهي قبل اإلشارة بمتر واحد. 4ملم، ويجب أن تبدأ قبل اإلشارة الموجودة بـ )500

 الحافات:عالمات •

 عام:(أ
ملم وتبعد عن البردورات  200سـتكون عالمات حافات الطريق عبارة عن خطوط صـفراء مسـتمرة عرضـها  

 ملم. 200

 فتحات الطريق الجانبية:(ب
ــة   ــفر المتقطع عرضـ ــع خط حدي من اللون األصـ متر على عرض الطول  1متر كل  1ملم وطول   200يوضـ
ملم   200ملم على بعد  200قف أبيض مسـتمر عرضـه  الكامل لفتحة الطريق الجانبي، ويتم وضـع خط تو

ــفر، وفي ـحاـلة ـعدم وجود عالـمات طولـية للطريق الـجانبي يمـتد خط مركزي  من أقرب ـحاـفة للخط األصــ
 متر بدءاً من خط التوقف.12أبيض جامد في الطريق الجانبي لمسافة قدرها 

 أماكن وقوف السيارات ومواقف الباصات على الطريق:ج( 
 1ملم لونه أصـفر مسـتمر لتحديد المحيط الخارجي، ويتحول إلى خط متقطع طول    200يوضـع خط عرض

 متر على عرض فتحة مكان المواقف.  1متر كل 

ملم   100وإن الجزء الداخلي من أماكن الوقوف المتوازية ســــيتم تحديدها بخطوط بيضــــاء جامدة عرض  
متر، وعند   2.50وتكون المســـافة العادية بين كل خطين  درجة من البردورة،    45متر عند الزاوية   6وطول  

ــتمر طول   6نهاية كل خط طوله   ــيكون هناك خط أبيض مســ ملم موازي لخط   100متر وعرض   1متر ســ
 الحافة.

وإن الجزء الداخلي من أماكن الوقوف المتوازنة لن توضـــع عالمات لها، ولكن يوضـــع خط الحافة األصـــفر 
 المتقطع على عرض الفتحة.

 طوط المظللة:الخ
ــها   ــاء عرضــ ــها   450تتألف هذه العالمات من خطوط بيضــ ملم عن    200متر وتبعد  2ملم تبعد عن بعضــ

درجة بالنسبة    45ملم، وتكون الخطوط البيضاء على زاوية    200البردورة والخط األصفر المحيط بها بعرض  
 التجاه الطريق.

 أعمال تخطيط الدهانات المرورية : .6
المقاول على موافقة المهندس التي يحدد بها الشـوارع المطلوب تخطيطها بالدهانات يقوم  بعد حصـول  

بإعداد مخطط تنظيمي موضـحاً عليها كافة الخطوط بأشـكالها وألوانها وأبعادها ومحاورها ومواقعها طبقا 
ــتمرة   ة الخطوط المســ ة والتي تخص ـهذه األعـمال، شــــامـل اـمة لـهذه العملـي ة الـع ـــفات الفنـي للمواصــ

 والمتقطعة واإلشارات السهمية وخطوط عبور المشاة.

ة   وبعـد اعتمـاد المخطط التنظيمي لهـذه الخطوط من المهنـدس يقوم بتنظيف الموقع من جميع األترـب
والمخلفات. ثم يبدأ بأعمال التخطيط باآلالت والمعدات الميكانيكية طبقاً لألصـــول الفنية الخاصـــة بهذه  

 لفنية.األعمال الواردة بالمواصفات ا

 طريقة القياس:
 تقاس كمية الدهانات األرضية بالمتر المربع.
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 أسس الدفع:
ـــعار  ــت علـيه الفقرة أعاله وـباألســ يتم اـلدفع على مـقدار العـمل المنجز والمقبول واـلذي يـقاس كـما نصــ
ــنعـية والـيد الـعامـلة  العـطاء وعلى أن يكون العـمل شــــامالً المواد والمصــ الواردة في ـجدول الكمـيات وـب

ـعدات وآالت التخطيط الميـكانيكـية وإزاـلة األوســــاح والمخلـفات وـكاـفة ـما يلزم لتنفـيذ ـهذا البـند على  وم
 الوجه الصحيح طبقاً للمواصفات الفنية. 

 العالمات األرضية العاكسة )عيون القطط(:  -7
ــوح من على بعد  ــيارات بوضـ ــة بحيث تعكس أنوار السـ ــمم العالمات العاكسـ متر على األقل،   300تصـ

ملم على أن تكون  150ملم×  150تتكون الوحدة العاكـسة من ـصفائح األلمونيوم بطريقة الـصب بمقاس و
ملم من ســطح الطريق، حاملة ألربعة مجموعات    23ملم وإرتفاع 60ملم ×100مســاحة الجزء العاكس 

من العدـسات العاكـسة في كل مجموعة ـسبع عدـسات ـصغيرة وبألوان مختلفة حـسب متطلبات العمل،  
ـسم لتثبيتها على  8ن للقاعدة ـساق قطعة واحدة وليس ملحوم بها من األـسفل وبطول ال يقل عن  ويكو

 متر على ضوء كثافة السير وسرعته.15متر إلى  6سطح الطريق وتركيب بمسافات بينية تتراوح بين 

يجب أن يســتعمل في تثبيت العالمات العاكســة مادة الصــقة من مشــتقات البيتومين ذو  درجة تليين  -1
 عالية. 

على المقاول الحصـــول على موافقة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشـــاعر المقدســـة   -2
 لنوعية العالمات العاكسة التي ينوي استعمالها قبل البدء في تنفيذ العمل.

 حساب الكميات:

ــب المـقاول على الكمـية ـبالـعدد المرـكب محمالً علـيه ـكاـفة ـما يلزم من مواد وآلـيات   وأـيدي ـعامـلة  يـحاســ
 طبقاً للمواصفات والشروط الفنية.

 : (Ceramic Pavement Markers)))سيراميكية الخزفية العواكس -8
 خزفي وأساس أصفر أو أبيض بلون بالحرارة معالج معتم مصقول مزجج سطح عن عبارة وهي

 مادة  أوأي  الخلط  المتجانس  والفيلدسـبار  والصـوان  والتلك  والطين  الصـلصـال  خلطة  معالجة  عن  ينتج  )سـيراميكي( 
 ألعلى  سـنتيمتراتمحدبة  (  ١٠ )  عشـرة  بقطر  أقراص  شـكل  على  العواكس  تكون  أن  ويجب  عضـوية،  غير  مماثلة 
 العاكس  ـسطح  أن يكون  ويجب  .ـسنتيمتًرا  (  ١٥ )  عـشر     خمـسة  إلى  ( ٩ )  تـسعة  مابين  يتراوح  تحدب  قطر  بنـصف 
 ذات  مصقولة  غير  خـشنة  قاعدةالعاكس  تكون  أن  ويجب  .الهوائية  الفقاقيع  أو  الحفر  أو  الخدو   من  خالي  المـصقول 
 .متوازية  خطوط  شكل  على  بارزة  نتوءات 

 .كيلوغرام ( ٦٨٠ ) وثمانين ستمائة عن المباشر الرأسي للضغط العاكس تحمل قوة تقل أال يجب

 ليناســب) اإليبوكســي راتنج من أو بيتوميني مركب من الخزفية للعواكس الالصــقة المادة تكون أن ويجب
أثر الحرارة الـعالي الطقس العواـمل واليـت ة، ـب اخـي ــرين ـمائتين إلى تصــــل حرارة يتحـمل حـيث المـن  ) وعشــ
٢٢٠،AASHTO M-237 Class I اآلشتوويجب لمواصفة مطابق اإليبوكسي الالصق يكون أن ويجب .مئوية درجة 
 .الصانعة الجهة توصية حسب واستعماله المركب إختبار

 

 :اللوحات التحذيرية-9
 : أوالً: مقاسات اللوحات

ــكال والنماذج المتعارف عليها   ــاءة على العديد من األشــ تحتوي اللوحات التحذيرية والمرورية الغير مضــ
 دولياً ومنها: 

 ملم. 900دائرية الشكل بقطر  -6

 ملم. 900مثلث متساوي األضالع طول الضلغ  -7

 ملم(. 600ملم× 900بعاد )مستطيلة الشكل بأ -8

وتتغير النماذج على هذه األشــكال حســب حاجة الموقع، وتكون المســافة بين ســطح الرصــيف   -9
 م.2.25وأسفل اللوحة 

 ثانياً: تصنيع اللوحة:



 

 المملكة العربية السعودية   

  
 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 

من طريق الدائري الثالث بمكة    (شارع الحج تنفيذ الجزء الخامس )
 المكرمة

  

 

 

 رقم الصفحة 
 222من  70

يوليو    26: اإلصدارتاريخ 
2022 

 00094 : الكراسةرقم  االولى : رقم النسخة

 

ملم(حسـب    3تـصنع اللوحة من ـصفائح األلمونيوم النقي المطابق للمواـصفات القياسـية بسـماكة ) -1
 النموذج المطلوب.

ــاصـــي أو رمادي فاتح بعد عمل الثقوب واللحامات  يعالج  -2 الســـطح الخلفى بالبوية الحرارية لون رصـ
 الالزمة للتثبيت.

تثبيت اللوحة من الخلف بنظام القفي بطريقة فنية دون تشـوية لمنظر اللوحة بحيث يعلو سـطحها   -3
 سم(.2.25السفلى سطح الرصيف بمقدار )

ى اللوحة بنظام السـلك سـكرين أو نظام الفيلم حسـب  تتم طباعة الكتابة أو األشـكال المطلوبة عل -4
 نوع اللوحة والكتابة.

 تغطى الكتابة أو الشكل المطبوع بإستكير شفاف حراري جيد النوعية وحسب األصول الفنية. -5

 يعالج االستيكر بالحرارة الالزمة بما يحقق عدم خروجه أو تشققه نتيجة للعوامل الخارجية.  -6

 للوحة المرورية الغير مضاءة:ثالثاً: العامود الحامل 

يصــنع العامود الحديد من المواســير المســحوبة على الســاخن والمطابقة للمواصــفات القياســية   -1
 ( أو ما يعادلها.BSS)1967/1387البريطانية رقم )

 ملم. 2.9ملم وبسماكة  76يجب أن تكون المواسير جديدة ولم يسبق استخدامها قطر  -2

بطبقة الورنيش العازلة من المـصنع المـصدر لها وذلك لـضمان عدم    يجب أن تكون المواسـير مدهونة -3
 تأثرها بأي عوامل خارجية لحين تصنيعها.

ــورة )الـعامود( بطريـقة اللـحام  300ملم×   300يتم تركـيب الفلنـجة بمـقاس ) -4 ملم(  في ـبداـية الـماســ
 الكهربائي بعد عمل الثقوب الثالثة بها.

 سم(.20-15الكي للوحة المطلوبة بمقدار )يكون ارتفاع العامود أقل من االرتفاع  -5

تغطي فوهة العامود العلوية وتعالج لعدم دخول مياه األمطار منها وذلك بوضـع غطاء علوى  مصـنوع   -6
 (.P.V.Cمن مادة ال )

 يعالج العامود بعد ذلك بالطرق ويدهن بوية حرارية حسب اللون المطلوب.  -7

 رابعاً: القاعدة الخرسانية:

سـم ومثبت 100×30×30وأبعادها 3كجم/م    250تركب القاعدة الخرسـانية من خرسـانة عادية عيار •
ــة باللوحة وتربط بقاعدة اللوحة والمجهزة بأربعة  ــامير الثالثة الخاصـ بداخلها خالل عملية الصـــب المسـ

 ثقوب لبراغي التثبيت. 

خرسـانة األسـاس    توضـع القاعدة الخرسـانية في الحفرة بحيث يكون سـطحها مع منسـوب سـطح •
سـم( دون منسـوب سـطح الرصـيف أو مع مسـتوى الرصـيف حسـب  6الخرسـاني للرصـيف أي حوالى )

 توجيهات المهندس.

 خامساً: عام 

على المقاول اإللتزام بمواقع ومقاســات اللوحة الموضــحة على المخطط إن لم يتم توجيهه خالف   -1
 ذلك.

ــة بالطرق وا -2 ــميات الخاصـ ــوارع واألحياء والكتابات وأخذ الموافقة  على المقاول التأكد من التسـ لشـ
عليها من المهندس والجهات المعنية بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشــاعر المقدســة،  

 وتقديم مخططات تنفيذية وأخذ الموافقة عليه قبل البدء في العمل.

ــامالً التوريد والتركيب وأعمال ــبة على هذا البند بالعدد شـ ــوف يتم المحاسـ الحفر والردم والقواعد    وسـ
الخرســانية وإعادة وضــع األرصــفة إلى ما كانت عليه وجميع ما يلزم لالســتفادة من العمل على الوجه  

 الصحيح.
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  الالفتات اإلرشادية المضاءة-10

شـــكل اللوحة : حســـب المخططات. وتتكون اللوحة من وجهين أحدهما مكتوب عليها المعلومات  •
 وب على الوجهين حسب الرسومات والمخططات.واآلخر بدون كتابة أو مكت

 اللوحة مضاءة من الداخل بلمبات الفلوريسنت.وتتم الكتابة على اللوحة بطريقة الفيلم. 

: يتكون وجة اللوحة من مادة البولي كربونات )لكسـان( الغير قابلة للكسـر الشـفافة    وجه اللوحة •
ــوء أثناء النهار  5ســماكة ال تقل عن   ملم وتكون من النوع المطفى غير الالمع لمنع انعكاســات الض

ل وتكون مائلة للخشـونه من الخارج لمنع ظهور األتربة عليها أما الكتابة فتكون بواسـطة افالم الفيني
(Vinyl  ـــطة القطع ــق حرارـياً من اـلداـخل على لوـحة البولي كربوـنات بواســ ــوء وتلصــ ( المنـفذه للضــ

 العكس وعلى أن يتم العمل الفني بالكمبيوتر.

 إطار اللوحة )الصندوق(: -

 ملم للوحات مسميات الشوارع والميادين.210×600×1600أبعاد الصندوق: (أ

 ات.ملم للوحات االتجاه210×600×1900        

يـصنع الـصندوق من قطاعات من ـسبيكة األلومنيوم )طبقاً للمواـصفات القياـسية الـسعودية( ويتم (ب 
 ميكرون. 25جلفنتها بطبقة سمكها ال يقل عن 

 تكون زوايا اللوحة على شكل منحنى وليست زوايا قائمة.(ت 

ة براغي وصــواميل التجميع: من الصــلب المجلفن على الســاخن ومطابقة للمواصــفات القياســي •
 السعودية. 

 الكتابة واأللوان على اللوحات طبقا للجدول التالى: •

 الكتابة  خلفية اللوحة  البيففففففففففانات 

 أبيض  PB 2.5 3/ 7أزرق منسيل  اللوحات التي تشير إلى إتجاهات الطرق السريعة للسيارات 

اللوحات التي تشير إلى أتجاهات الطرق الرئيسية واألحياء 

 المكرمة داخل مدينة مكة 
 أبيض  PB 2.5 7/3أخضر منسيل 

 أبيض  PB 2.5 3/ 7أزرق منسيل  اللوحات التي تشير إلى مواقع خارجية

 اسود  أبيض  اللوحات التي تشير إلى مناطق أو مواقع اثرية أو غيرها

 العمود الحامل للوحة: •

م( ومفرغ من  3:2ملم وبطول إجمالى من )  4عمود مضــــلع من األلومنيوم بســــمك ال يقل عن   (أ
 الداخل بحسب المواصفات والمخططات المعتمدة. 

ادـها    (ب  د المجلفن أبـع ة من الـحدـي اـعدة مـعدنـي ـــطة ـق ة بواســ اـعدة الخرســــانـي الـق امود ـب يثـبت الـع
 ملم.24ملم مع أربع ثقوب قطر  20سم وسماكتها30×30

 ملم وإمكانية قفلها بعدد أثنين براغي.95×350العامود به فتحة ذات أبعاد  (ت 

المســـميات،  ســـم للوحة  110ســـم × 40ســـم ×  40القاعدة من الخرســـانة المســـلحة أبعادها   ( ث 
سـم للوحة االتجاهات سـطحها مع منسـوب سـطح األسـاس الخرسـاني  110سـم× 60سـم× 60

ســم( دون منســوب ســطح الرصــيف، على أن يتم تثبيت لوحة من الحديد في  6للرصــيف أي ) 
ــفل العامود مقاس  ــمك    25× 25أسـ ــم بسـ ــب  15سـ ملم باللحام، ويجب أن يتم التثبيت حسـ

ــول الفنـية، وبـعد ذـلك يتم تركـيب ا  ـــبة من  األصــ لبالط فوق تـلك الـقاـعدة، أو يكون ذـلك بعـمل صــ
 يتم صبها وخدمتها جيداً لتظهر بنفس مظهر البالط.  3كجم/م 350الخرسانة عيار  

 التجهيزات واألعمال الكهربائية: -6

 وات شاملة جميع 20لمبات  3وات،  40لمبات فلوريسنت  3أ( يتم إضاءة اللوحة من الداخل بعدد 

ملم( وعلى  2.5×3التجهيزات من مشــغل وبادت تشــغيل لكل لمبة وقواعد اللمبات وأســالك التغذية ) 
 أن تكون جميع التوصيالت من النوع القابل للفك بسهولة وبحيث ال يؤثر على سالمة أطراف التوصيل.
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 ب( حماية اللوحة كهربائيا عن طريق مفتاح الوقاية ضد التسرب األرضي.

: ويهدف إلى حماية األجزاء المعدنية التي ال تحمل تياراً كهربائيا من تراكم الشحنات    ج( األرضي الفني
الكهربائية عليها سـواء الخاملة أو النشـطة وذلك بتسـهيل تفريغها باألرض عبر توصـيالت التأريض والتي  

بواســطة    أوم لتوصــيالت األرضــي الفني الواحد، ويتم التأريض5يجب أال تزيد مقاومتها في مجمعة عن  
ـــيب من النـحاس بقطر ال يـقل عن   متر ـيدق بحـيث تكون نـهايـته العلوـية على عمق  1.0ملم وطول18قضــ

 2ملم16ســم من ســطح األرض ويربط القضــيب بواســطة ســلك عاري مجدول بمقطع ال يقل عن  50
 بواسطة مرابط مع الوردات والصواميل من النحاس.

 لموضحة على المخططات مالم يتم توجيهه بخالف ذلك.يلتزم المقاول بمواقع اللوحات والمقاسات ا -7

 يتم الكتابة على اللوحات باللغة العربية و اللغة االنجليزية  ويعتمد طريقة الكتابة والخط قبل التنفيذ.   - 8

ــماكة   -9 في حالة وجه واحد للكتابة في اللوحة يكون الوجه الخالي من الكتابة من لوح األلومونيوم سـ
 ومدهون ببوية الفرن الرمادي.ملم 3ال تقل عن 

 ملي أمبير في جميع اللوحات األلومنيوم المضيئة. 25يتم استخدام مفتاح وقاية ضد التسرب األرضي    - 10

يقوم المقاول بتقديم رســومات خاصــة بعمل التوصــيالت الكهربائية من المصــادر المتاحة بالموقع   -11
 على أن تعتمد قبل التنفيذ.

سم مع التقاطعات والمنحنيات الخاصة بتمديد شبكة  110×80×80فتيش مقاس  يتم تركيب غرفة ت  -12
 اإلنارة للوحات المرورية واإلرشادية المضاءة وحسب توجيه المهندس.

لوحات مـسميات الـشوارع ومـسميات الميادين يتم طلب أطوال األعمدة حـسب توجيهات المهندس   -13
 سم(. 200-175في حدود )

ــواًء ـكاـنت داخلـية أو ـخارجـية أو ـجانبـية ـبالقفيز أو يتم اعتـماد طريـقة ت  -14 ركـيب لوـحة على العمود ســ
 التعشيق حسب توجيهات المهندس كالرسومات التوضيحية.

 متر(.3.25- 3أعمدة اللوحات اإلرشادية لالتجاهات ذات مقطع واحد وبطول في حدود ) -15

ات وخالفـ   -16 ه اللمـب ت علـي ات والمثـب داخلي للوـح ار اـل د  يكون اإلـط ة من الحـدـي ار اللوـح ه والمقوي إلـط
 المطلي ببوية الفرن وتكون باللون األبيض.

 جميع الصواميل والمرابط وبراغي التجميع من الحديد المجلفن على الساخن أو من االستانلس ستيل.   - 17

ما  سـم للوحات المسـميات أ 50ملم وبطول  14بالنسـبة للجوايط الحديدية المثبتة بالخرسـانه تكون قطر    - 18
 سم وتكون الجوايط من الحديد المطلى كهربائيا. 60ملم وبطول 22لوحات اإلتجاهات فتكون بقطر  

 حساب الكميات:

ــامالً التورـيد والتركـيب وأعـمال الحفر والردم والقواـعد   ســــوف يتم المـحاســـــبة على ـهذا البـند ـبالمتر المربع شــ
 يلزم لالستفادة من العمل على الوجه الصحيح. الخرسانية وإعادة وضع األرصفة إلى ما كانت عليه وجميع ما  

 إشارات المرور -11

ــفات العالمية بحيث يمكنها العمل وفق   ــوئية وفق أحدث المواص على المقاول توريد وتركيب إشــارات ض
(( مع  Fully Actuated( أو مسـتحثة مروريا بشـكل كلي )Pre-timedمختلف أنواع التحكم )ثابتة األزمنة )

( مع االـشارات االخرى على المحور، او ـضمن نظام تحكم  Coordinationن التنـسيق )امكانية العمل ـضم
( على مسـتوى الشـبكة، ومتوافقة مع متطلبات أنظمة النقل  Centralized Computer Controlمركزي )
 (.Intelligent Transportation Systemsالذكية )

شـــبكة إشـــارات مرور كاملة مع مفتاح تحكم،  يجب أن يتألف هذا العمل من تقديم وتركيب وتشـــغيل  
وكاشــفات، وســواري أعمدة إشــارات مرور، ورؤوس إشــارات كاملة مع المصــابيح، ومرافق المشــاة عند  

 اللزوم، وتمديدات الكبالت ووصلها وتوفير كافة الخدمات الالزمة إلقامة تركيبات كاملة.

ــب بتقديم ــارات المرور   يقوم المقاول قبل البدء في التنفيذ بوقت مناسـ ــيلية لنظام إشـ مخططات تفصـ
 وطريقة التثبيت واألعمال الكهربائية الخاصة بها بحيث تكون لالعتماد من قبل المهندس. 
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يجب تركيب جهاز التحكم وســــواري وأعمدة اإلشــــارات على أســــاســــات او قواعد ثابتة يتم تقديمها  
ــامالً أ ــاؤها مع كافة األنابيب وحفر الســـحب، والخنادق شـ عمال الحفر واألعمال المدنية من قبل  وإنشـ

األعمال المدنية للتركيبات الكهربائية" وكما هي مبينة  19-7المقاول طبقاً للمتطلبات المذكورة "الفصـل  
 .1980بالتفصيل في هذا الفصل من مواصفات أنشاء الجسور بالمملكة العربية السعودية لعام 

ــارات وخزاـنة مـفاتيح التح ــع أعـمدة اإلشــ كم بطريـقة تقـلل معـها إلى الـحد األدنى من تحـمل  يـجب وضــ
 صدمها من قبل السيارات الجانحة.

تسـتخدم التعريفات التالية في هذا القسـم من مواصـفات إنشـاء الجسـور بالمملكة العربية السـعودية  
وحســب مقتضــيات الحال، فإن معاني هذه المصــطلحات مفصــلة في معجم ألفاظ هندســة  1998لعام 

( BS 892:1967)1967من المواصــفات القياســية البريطانية الصــادرة عام   892المواصــفة  الطرق العامة،  
 1986من المواـصفات القياسية البريطانية المصادر عام 6100" هندـسة الطرق" المواـصفة  1-4-2والفـصل  

(SeC.2.4.1  BS6100 ) 

توافق الـصنع مع أفـضل  يجب أن تكون المواد المـستعملة في ـصنع المعدات من أجود األـصناف ويجب أن ي
الممارسـات العصـرية. ويجب اختيار المواد أو معالجتها بشـكل ال يحدث تآكالً في أثناء العمر التشـغيلي  

وذلك فيما 1998للتركيبات، وطبقاً لما ورد في مواـصفات إنشاء الجسور بالمملكة العربية السعودية لعام 
منتجات الحديد ونتاجات األلمنيوم والكبالت يختص أيضـــا بتقديم وتركيب وتشـــغيل خرســـانة القواعد و

واألنابيب وأجهزة التحكم والمعدات الكهربائية لجهاز التحكم وتجهيزات أطراف التوصـــيل ومعدات الخزانة  
وكاشــفات الســيارات وكاشــفات حركة المشــاة ومجموعة رؤوس إشــارات مرور الســيارات ومجموعات  

 لمرور وكافة المستلزمات.رؤوس إشارات المشاة ودعامات رؤوس إشارات ا

ـــفة " ـــفات  505يـجب أن تكون ـكاـفة المـعدات ومتطلـبات الـخدـمة المتعلـقة بـها مـطابـقة للمواصــ من الموصــ
( إشــارات المرور في الطرق" أو ما يعادلها، وللمتطلبات BS 505 1971)1971القياســية البريطانية لعام 

ألســاليب والتســهيالت وغيرها من الخيارات المحلية التي تتعلق بالتوقيت والتعاقب وكاشــفات الطور وا
 الواردة تفصيال في المواصفات.

 اإلختبار والتشغيل التجريبي قبل التسليم: 

ة مـكة   ة لـمديـن ة الملكـي اول إـحاـطة المهـندس والهيـئ بمجرد إنـجاز العـمل في أي تـقاطع يـجب على المـق
وتشــغيله تشــغيالً تجريبياً. ويجب على  المكرمة والمشــاعر المقدســة علماً باســتعداده الختبار النظام  

المقاول تقديم جميع أدوات االختبار مثل أجهزة رســم الذبذبات، والعدادات وأجهزة التســجيل، الخ التي  
 ترى الجهة الصانعة ضرورة توفيرها الختيار المعدات وذلك بالمجان.

لنظام تـشغيال تجريبياً بحـضور  وبعد اـستكمال اختبار النظام بنجاح، يجب على المقاول أن يقوم بتـشغيل ا
ــة والتأكد من كون النظام بأكمله يعمل   ــاعر المقدسـ ممثل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشـ

 وفقاً للمتطلبات المحددة في المواصفات وكما هو مبين في العطاء المقبول.

 طريقة القياس:
ن أجهزة التحكم باإلشـارات، ورؤوس يتم القياس على أسـاس عدد أعمدة اإلشـارات شـامالً الوحدات م

ــاة، وأزرار   ــارات تنظيم حركة مرور المشـ ــارات المرور، ورؤوس إشـ ــارات المرور، ودعامات رؤوس إشـ إشـ
الكبس الخاـصة بتشـغيل رؤوس إـشارات مرور المشـاة والكاـشفات الحلقية لحركة المرور وجميع ما يلزم 

ام إشـــــارات المرور اد نـظ ار واعتـم ل واختـب ــغـي دة لتركـيب وتشــ ة المعتـم ــيلـي ات التفصــ اً للمخطـط ، طبـق
 والمواصفات وحسب توجيهات أو موافقة المهندس.

 بالط اإلنترلوك )البالط المتداخل(:-12

 هو نوع من أنواع البالط على هيئة أشكال هندسية متنوعة، ويتم تركيبه بطريقة التعشيق )أو التداخل(. 

ويتميز بقدرته الكبيرة على تحمل الضـغوط  يسـتعمل البالط المتداخل لرصـف ممرات المشـاة  
ً للعديد من التطبيقات.   واألحمال العالية ومقاومته الشديدة للتآكل، مما يجعله مناسبا

 مم ويمكن توفيره بسماكة أكبر أحياناً حسب توصيات جهة اإلشراف. 60بالط اإلنترلوك المتداخل بسماكة  

لإلسـتعمال    50N/mm2وسـط العينة تعادل  يجب ان يحقق بالط اإلنترلوك مقاومة إنضـغاط لمت 
 يوم من اإلنتاج.   28الثقيل وذلك بعد  
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ـــفات بـعد يوم واحد من   ــوص علـيه من المواصـــ يـجب ان يحقق البالط المـتداخل الـحد المنصـــ
 أيام فقط من االنتاج.   7اإلنتاج، ويصل إلى قوة تحمل أعلى بعد  

 تعليمات المهندس المشرف. يتم تحديد ألوان وأشكال البالط المتداخل حسب  

ـقد يـحدث بض التـباين الطفيف في درـجة اللون أو التلميح نتيـجة تكرار الخلط أثـناء عملـية اإلنـتاج، وعلى المـقاول أن  
 يحرص على جلب الكمية الالزمة للمساحة المطلوب تنفيذه بالوقت المحدد من نفس خلطة التصنيع. 

 طريقة رصف بالط اإلنترلوك: -

نوعيــ  ــد  تحــدي المهنــدس  يتم  تعليمــات  ــب  وحســــ وكميتــه  الالزم  البالط  ــكــال  وأشـــ ولون  ة 
المشـــرف.يتم تحضـــير مكان الرصـــف بتســـوية األرض الطبيعية بموجب المناســـيب والميول  
ة   ــقي الترـب اء.يتم ســـ ات البـن ارة أو مخلـف ل الحـج ة مـث ة مواد غير نظيـف ة أـي ة.يتم إزاـل المطلوـب

اه ثم يتم حرثـها وتقليبـها و  يتم إزاـلة أـية مواد غير نظيـفة.يتم دك الترـبة  بكمـية وافرة من المـي
%.توضـع طبقة من الرمل  93بإسـتعمال معدات مناسـبة وتكون درجة الدك ألرصـفة المشـاة  

ــول والخشــن في حدود   ــتوي  5المغس ــطح مس ــول على س ً للحص ــويتها جيدا ــم ويتم تس س
مراكز    اســفل البالط، ويراعى عدم إســتعمال المونة اإلســمنتية أســفل البالط لتجنب حدوث 

 . إجهادات تؤدي إلى كسر البالط مستقبالً 

 العادية: الخرسانية البالطات من األرصفة-13

 واأللوان واألبعاد  الـشكل  حيث  من  المـشاة  أرـصفة  في  المـستخدم  العادي  الخرـساني  البالط  يتطابق  أن  يجب 
العامة   المواـصفات  عليها  المنـصوص  والمتطلبات  الـشروط  مع  التـشرب  ونـسبة  التآكل  ومقاومة  والمتانة  والمواد 
 .ذلك  خالف  على  األخرى  العقد  ووثائق  الخاصة  المواصفات  تنص  لم  ما  ،   الحضرية  الطرق  إلنشاء 

 :التصنيع -

 رمل إلى ثالثة أسـمنت واحد بنسـبة واألسـمنت الرمل خليط باسـتخدام الخرسـاني البالط يصـنع أن يجب
 / للبالطة، الكلي السـمك الرمل من واحد إلى األسـمنت واحد من ونسـبة البالطة، من السـفلية للطبقة
 في يســـتخدم أن يجب كما ربع عن العلوية الطبقة ســـمك يقل أال ويجب البالطة، من العلوية للطبقة
 بعد الكثبان رمال أو الرمل الطبيعي اســتخدام ويمكن الصــلبة، الصــخور تكســير عن الناتج الرمل تصــنيعه
 األقصــى األفقي البعد (١المســتخدم للرمل النوعية والمتطلبات التدرج لمتطلبات مطابقتها من التحقق
 تكون وأن ســنتيمتًرا، عشــر عن للبالطة الكلي الســمك يقل أال ويجب البالطة، صــناعة في / للبالطة،
 أو ميليمترات ســبعة  بمقدار الحواف أربعين في أربعين المربعة البالطات أبعاد تكون أن ويمكن مشــطوفة
 تـصنيع يتم أن ويجب .المهندس يوافق عليها التي أو العقد ووثائق الخاـصة المواـصفات في المحددة األبعاد
 تعليمات حسـب أو األخرى العقد أو وثائق الخاصـة المواصـفات عليها تنص التي واأللوان باألشـكال البالط

ــحيحة معدنية قوالب في الصــب يتم وأن المهندس، ــغط وتحت الزوايا والشــكل، ص  خمس عن اليقل ض
 أسـبوع لمدة صـبه على سـاعة وأربعين ثمان بعد مرور الماء في يغمر أن يجب كما باسـكال، ميجا عشـرة
 عن اليقل ما مـضي قبل وتركيبه بتوريده وال يسـمح اثنينــــــ   أسـبوعين لفترة بالماء رشـة يسـتمر ثم واحد
 (  .صبه تاريخ من وعشرين يوًما ثمانية

ــتخدم يجب ــيد أن تسـ ــبة المعدنية األكاسـ تخفيض   إلى التؤدي بحيث الملون البالط إنتاج في المناسـ
 .ومتجانسة ثابتة الناتجة األلوان تكون أن ويجب البالط، ذلك ومتانة مواصفات

 أن عليها، ويجب والموافقة الختبارها توريده المراد البالط من عينات للمهـندس المـقاول يـقدم أن يـجب
 البالط المسـتخدم يحقق أن يجب كما .والرسـومات والمقاس واللون الشـكل متطلبات المورد البالط يحقق

 (1-2-15رقم) بالجدول المبينة المتطلبات

 التركيب -

 الواردة في المتطلبات حســب القاعدة طبقة تنفيذ البالط تركيب في المباشــرة قبل المقاول على يجب
 عن التقل دك درجة حتى دكها عليه الحضــرية ويجب الطرق إلنشــاء العامة المواصــفات ( من4-5الفصــل)
 وتسعين خمسة
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 )1-2-15 (رقم الجدول األرصفة بالط متطلبات

 أدنى(  المتطلبات )حد االختبار  طريقة االختبار  مسلسل 

 االنحناء مقاومة 1
ASTM C78 

 ١٠29 س ق م
 مربع  سنتيمتر لكل  كيلوغرام ( ٤٠ ) أربعين

 ميليمتًرا (  ١٢ ) عشر  اثني ASTM C241 التآكل  مقاومة 2

 الوزن من بالمائة (٥ )  خمسة ASTM C140 اإلمتصاص  3

 عن بالمائة (٢ ) اثنين من بأكثر تختلف ال رطوبة نســبة وعند القصــوى الجافة الكثافة من بالمائة  (95)
 AASHTO T 180.طريقة حسب المعدل بروكتور اختبار من المعتمدة المثالية الرطوبة

 

   Site clearance )تجهيز الموقع :) -14

يجب ان يتم إزالة األســفلت القديم والبردورات واألرصــفة القائمة وإزالة طبقات رصــف الطرق واألشــجار واللوح 
ــميم   ــارات المرورية و... الخ والتي تتعارض مع التصـ ــب المخططات  المرورية  واألعالنية واإلشـ ــي حسـ الهندسـ

المرفقة و إزالة كل ما يعيق التنفيذ في موقع المشــروع وتســليم ما يمكن إعادة اســتخدامه إلى مخازن الهيئة  
 الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و حسب توجيهات المهندس المشرف.

 أسس الدفع:

أعاله، ويجرى الدفع عنه بالسـعر المحدد في قائمة   يدفع عن كميات العمل المنجزة والمقبولة، مقيسـة كما ورد
الكميات والوارد بالعطاء على أســـاس عدد أعمدة إشـــارات المرور ويجب أن يكون هذا الســـعر تعويضـــاً تاماً عن  
دي العـاملـة، والمعـدات، واألدوات، والتجهيزات، وجميع البنود األخرى الالزمـة النجـاز   تقـديم جميع المواد، واألـي

"نطاق الدفع" الواردة في مواـصفات إنـشاء  2-07-1الوجه الـصحيح كما هو محدد في الفـصل الفرعي    العمل على
 .1998الجسور بالمملكة العربية السعودية لعام 

 

 كيفية تنفيذ األعمفال الكهربائيففة
 : الشروط العامة  1- 3
 الغرض من العملية:  -3-1-1

ــليم   ــغـيل والتســ ـــمان لألدوات واألجهزة الكهرـبائـية الـمذكورة فيـما بـعد التورـيد والتركـيب واالختـبار والتشــ والضــ
وملحقاتها وتوصــيالتها حســب الرســومات والمواصــفات الفنية المذكورة فيما بعد وبحيث تكون مســتوفية تماماً  

 لجميع االشتراطات العمومية والمالية المقررة.

 المواصفات والرسومات والمقايسات:  -3-1-2

مات والمقايســات مكملة لبعضــها البعض والتوريد والتركيب يجب أن يكون شــامالً لها  تعتبر المواصــفات والرســو
 جميعاً وحسب أصول الصناعة الممتازة.

 المواصفات القياسية الحاكمة :  -3-1-3

 المواصفات القياسية للملكة العربية السعودية.  -

 مواصفات وزارة النقل .  -

 (I.E.Cالمواصفات القياسية ) -

 (N.F.P.Aواصفات القياسية األمريكية ) الم -

 (N.E.Cالمواصفات القياسية األمريكية ) -

 يتعهد المقاول باتباع ما يلي:  -3-1-4

ــومات من المكتب   -1 ــفوعة بالرسـ ــافات إال بعد أخذ موافقة كتابية مشـ ــمح بعمل أي تعديل أو إضـ بأال يسـ
 االستشاري. 
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للمهندس المشـرف على التنفيذ الحق في عمل أي إضـافات وتعديالت يرى أنها الزمة للعملية حسـبما   -2
في العطاء أو بســـعر   تقتضـــيه الضـــرورة التخطيطية أو اإلنشـــائية من تعديالت بنفس األســـعار المقبولة

منـسوب لفئات األعمال الكهربائية في حالة البنود الغير واردة في العطاء كما يحق أيـضاً إلغاء أي جزء من 
 األعمال الكهربائية لنفس السبب. 

مناقشـة الرسـومات والمواـصفات الخاـصة بالتوـصيل الخارجي وأسـلوب اسـتقبال التيار الكهربائي وإعتماد   -3
 ئة الحكومية المختصة وأخذ التصاريح الالزمة لذلك.الرسومات من الهي

ات واألجهزة   -4 اصـــــة بتركـيب جميع المهـم اني الـخ ات والمـب ات في الخرســـــاـن ذ جميع الفتـح ة تنفـي ابـع مـت
ــومات   ــب الرسـ ــير المغذية لها حسـ الكهربائية لإلنارة والقوى ولوحات التوزيع وكذلك أماكن مرور المواسـ

يذ وأي فتحات لم تنفذ بطريق الـسهو أو الخطأ قبل ـصب الخرـسانات وعمل  الكهربائية ومواقيتها أثناء التنف
 المباني ويلزم تنفيذها بعد ذلك سوف يتحمل المقاول لألعمال الكهربائية مسئولية تنفيذها كاملة. 

 التقديم بالعطاء ومسئولية المقاول:  -3-1-5

يعتبر المقاول مسـئوالً مسـئولية تامة بمجرد تقديمه العطاء عن توريد جميع العمال والفنيين وعن اإلـشراف   -1
ــليـمة والتحفظ عليـها   على تنفـيذ جميع األعـمال الكهرـبائـية وـكذـلك تورـيد الـخاـمات واألدوات صــــالـحة وســ

 وتركيبها وتشغيلها وضبطها وتسليمها بحالة جيدة. 

ـــناعة   يـجب على مـقدم العـطاء أن -2 يـحدد فـئة عـطاؤه ونوع الـخاـمات واألدوات الكهرـبائـية المختلـفة ومـكان الصــ
على أن يرفق بالعطاء نســخة كاملة من الكتالوجات وجداول التصــميم والضــمان لجميع األجهزة والمهمات  

 كل على حدة موضحاً بها أنواع وطرازات ومواصفات هذه األجهزة والمهمات. 

من جميع األدوات الكهربائية المـستعملة في العملية العتمادها قبل البدء في    يقوم المقاول بتقديم عينات -3
ــبق من المهندس   ــئول عن أي أدوات تركب دون اعتماد مســ ــيكون المقاول مســ التنفيذ بمدة كافية وســ

 االستشاري وال يسمح للمقاول بتشوين إال األدوات والمهمات والمواد المعتمدة فقط. 

دف عن مهمات أو أعمال ال تطابق المواصفات واالشتراطات الواردة فعلى المقاول  في حالة تقديم عطاء مرا -4
 النص على ذلك صراحة مع تقديم شرح واف ومواصفات ورسومات وعينات للمهمات واألعمال المقترحة.

جميع األدوات والمهمات المسـتعملة في المشـروع من نوع واحد وال يجوز الخلط بين عدة أنواع ما لم يذكر   -5
 الف ذلك في جداول فئات األسعار.خ

يقوم المقاول بمراجعة الرـسومات التخطيطية واإلنـشائية ودراـسة الرـسومات والمواـصفات الكهربائية وأقطار   -6
ــير والموصــــالت واألحمال وإبداء أي مالحظات عليها عند تقديم العطاء يصــــبح المقاول مســــئول   المواســ

صفات المذكورة ويتحمل كافة التكاليف الالزمة لتالفي األخطاء  مسئولية كاملة عن أي تعديل أو تغيير بالموا
 التي تنتج عنها وكذلك الغرامات التي تترتب عليها.

  تنفيذ األعمفال:  -3-1-6

يقوم المقاول بتقديم رسـومات تفصـيلية وتنفيذية طبقاً لالشـتراطات والمواصـفات )الرسـومات المقدم عنها   -1
ــرفة على التنفيذ وذلك للبدء في التنفيذ  العطاء عن جميع األعمال الكهربائية( العتمادها من الجهة المشـ

 نفذة ببرنامج أوتوكاد. بمقتضاها مع تقديم قرص ممغنط عليها ملفات الكترونية لجميع الرسومات م

ارض في   -2 د ـحدوث أي تـع ة وعـن ادـي ال االعتـي امج الزمني لألعـم اً للبرـن ة أوالً طبـق ائـي ال الكهرـب ذ األعـم يتم تنفـي
األعمال سـيتم تذليلها بواسـطة مهندس العملية وعلى المقاول اتخاذ االحتياطات الالزمة والتي تمكنه من  

 انية. التركيب السليم للمواسير في األعمال الخرس

  مفدة الضمففان:  -3-1-7

يضـمن المقاول تشـغيل األجهزة والمهمات الموردة منه بصـفة مسـتمرة حسـب الطلب في العقد دون أي   -1
خلل أو توقف للمدة المنصوص عليها في العقد من تاريخ التسليم االبتدائي وعليه أن يقوم بتغيير المهمات  

ية نتيجة عيب في الصـــناعة والتركيب خالل مدة الضـــمان  واألجهزة التي يظهر فيها التلف أو عدم الصـــالح
)وذلك على نفقته الخاصــة( بمهمات وأجهزة ســليمة كما تتجدد مدة الضــمان للمهمات واألجهزة التي يتم  

 تغييرها لنفس المدة من تاريخ التغيير. 

 ة التشغيل العادي.يعتبر المقاول مسئوالً عن أي أخطار تحدث لألجهزة أو األفراد طوال مدة الضمان نتيج -2
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      جداول األسففعار :  -3-1-8

تشــمل األثمان الواردة في جداول األســعار التكاليف من توريد وتركيب وكافة المصــاريف للتســليم بالموقع   -3
 وأيضاً التركيب واالختبار والضمان والصيانة لمدة عام من تاريخ التسليم االبتدائي.

التي لم ترد صـراحة في هذه المواصـفات وجداول األسـعار والالزمة  تشـمل األثمان كافة األعمال والخامات   -4
إلتمام األعمال حسـب األصـول الفنية المقررة لتركيب جميع األجهزة والمهمات واألدوات موضـوع هذا العقد 

 زيادة عما هو مذكور في المواصفات وجداول األسعار. 

ا ال -5 ة التي يقوم بـه ادـي اـفة األعـمال االعتـي ـــمل األثـمان ـك ذ األعـمال  تشــ اول وذـلك لتســــاـعده على تنفـي مـق
الكهربائية )من تقطيبات وإصـــالح بياض ودهانات وخالفه وذلك باســـتخدام خامات مماثلة لما يكون موجوداً  

 بالمشروع وعلى أي األحوال البد من اعتماد هذه الخامات من مهندس التنفيذ قبل استخدامها(.

ــوـمات ومعرـفة المطلوب  الكمـيات واألطوال المبيـنة في المـقايســــة تقر -6 يبـية وعلى المـقاول مراجـعة الرســ
السـتكمال األعمال كاملة وأن توضـع الفئات بعد إتمام كافة الدراسـات الالزمة وعلى المقاول أخذ ما يلزمه  
من المقاســات باالســتعانة بالرســومات حيث أن المحاســبة النهائية ســتكون على أســاس الحصــر الذي  

 لتي يتم قبولها واستالمها والفئات الموضحة بالعقد. سيتم على الطبيعة لألعمال ا

 االختبففففارات :   -3-1-9

ســيتم اختبار جميع األعمال الكهربائية قبل اســتالم العملية لالطمئنان على إتمامها طبقاً للمواصــفات العالمية  
 كذلك إلى ما سوف يتم ذكره في الفصل الخاص باالختبارات في هذه المواصفات.

  لغرامفات والرفض:ا  -3-1-10

للمكتب االسـتشـاري ممثل في المهندس المشـرف على التنفيذ الحق في توقيع الغرامات الناتجة عن التأخير 
ــاً له الحق في رفض   ــير في أداء األعمال على الوجه األكمل وأيض في التوريد والتركيب وكذلك الناتجة عن التقص

غير مطابقة للمواـصفات وتكون الغرامات والرفض حـسب القوانين    األجهزة والمهمات أو أي منها فور اكتـشافه أنها
 والشروط المعمول بها. 

 : المواصفات الخاصفة للمشروع  -3-1-11

يتم تركيب مفاتيح وقاية ضـد التسـرب األرضـي للوحة التوزيع مع تقديم الكتالوج والمخططات الفنية بكامل    -1
 از اإلشراف. التجهيزات ليتم اعتمادها والموافقة عليها من جه

 على المقاول تقديم أكثر من عينة للمواد المستخدمة بالعملية العتماد أحدها.  -2

ــكل الموجود بالموقع وطبقاً   -3 ــتكمال األعمال على نفس الشـ ــتخدمة فيتم اسـ إذا كان بالموقع أعمدة مسـ
 للشروط والمواصفات والمخططات.

بند )فك( األعمدة أو األبراج بأي موقع يعني الفك بطريقة فنية صـحيحة وتشـوين جميع التجهيزات بالمكان    -4
يشــمل الكابالت القديمة والتي يتم ســحبها ولفها  الذي يحدده المشــرف ويشــمل فك الكشــافات وكذلك  

وكتابة مقاسـاتها وأطوالها بطريقة واضـحة على كل وصـلة، كذلك يشـمل بند )الفك( كل ما في الموقع من  
شـبكة قديمة مثل: أغطية غرف التفتيش ولوحات التوزيع وكل ما يتعلق بالشـبكة القديمة إجماالً وحسـب  

 توجيهات جهاز اإلشراف.

بند )الفك( إعادة تركيب فإن ذلك يعني عمل الصــيانة الالزمة لجميع التجهيزات ســواء األبراج أو   إذا شــمل  -5
 األعمدة أو الكشافات أو اللوحات إلعادتها بشكل جيد وبكامل كفاءتها.

أعمال التشـطيب مثل الترقيم والدهان بالبيتومين الصـيانات الضـرورية ألي أعمال تعاد تركيبها يشـمله بند    -6
 التركيب. إعادة

 أسالك األرضي الممدة مع الكابالت تكن غير معزولة وتكون بالمقاس المذكور في جدول الكميات.  -7

 إذا ذكر بالمواصفات العامة أكثر من نوع للمواد فيتم اختيارها من قبل جهاز اإلشراف.   -8

 بحيث تحقق االضاءة وتكون حسب االعتماد .    LEDالكشافات المستخدمة بالعملية تكون من النوع   -9
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األرضـي الفني للوحات يتم عمل غرفة تفتيش خاصـة به أما األبراج يتم تركيب قضـيب أرضـى بجوار كل برج   -10
ع مســارات كابالت  وبالنســبة لألعمدة يتم تأريضــها من الكابل األرضــي النحاســي المجدول والمار مع جمي

 التغذية الكهربائية . 

  280الخرسـانة المسـتخدمة للقواعد الخرسـانية وغرف التفتيش خرسـانة مسـلحة ذات إجهاد في الضـغط   -11
لالـسطوانة    2كجم/ـسم110لالـسطوانة القياـسية وفرـشة الخرـسانة العادية بإجهاد في الـضغط    2كجم/ـسم

في أعمال الخرســانة العادية والمســلحة ويشــمل    القياســية مع اســتخدام األســمنت المقاوم للكبريتات
الـسعر جميع أعمال الحفر والردم والخرـسانة العادية والمـسلحة وـصلب التـسليح وأعمال العزل ـضد الرطوبة  

 وجميع ما يلزم إلنهاء األعمال ويتم إتباع المواصفات الفنية لألعمال المدنية عند تنفيذ هذه األعمال. 

لموجودة على الطبيعة بطريقة فنية حســـب توجيهات المهندس المشـــرف وكذلك  فك األعمدة الكهربائية ا -12
 الفوانيس وعلب الفيوزات وتشوينها بطريقة صحيحة حتى يتم تركيبها. 

تتم أعمال التركيب حـسب الوـضع الجديد لمنـسوب الـشارع ويتم عمل ـصبات خرـسانية جديدة كالرـسومات   -13
س المشـرف، يتم عمل الصـيانة الالزمة لكامل األعمال وإذا والمواصـفات وفي المواقع التي يحددها المهند

ــة   ــر الكهربائية أثناء الفك يتم تغييره بآخر جديد ، كما يتم عمل الدهانات الخاصـ ــر من العناصـ تلف أي عنصـ
لألعمدة بطالء من أكســـيد األلمونيوم شـــديد النقاوة وكذلك البيتومين وجميع األعمال حســـب توجيهات  

 المهندس المشرف. 

 تحمل المقاول مسئولية إتالف أي من المواسير الموجودة على الطبيعة أثناء قيامه باألعمال المدنية.ي -14

يجب على المقاول أن يوـضح في عطاءه نوع وطراز وـصناعة كافة األجهزة واألدوات والخامات ولوازم التركيب  -15
ـــيل في مالحق ترفق بالعـطاء ويرفق معها   ــفات الفنية  لجميع األعـمال الكهربائـية بالتفصــ كتالوجات المواصــ

والتفاصـيل الالزمة لتوضـيح عطاءه، وعما يجب أن تكون جميع األصـناف واألدوات واألجهزة والخامات وخالفه  
من صــناعة الشــركات العالمية المتخصــصــة والمشــهورة وإذا لم يذكر المقاول في عطائه نوع وطراز وجهة  

اول المقايسات أو إذا ذكرها بطريقة غير كافية لتوضيح  الصنع ألي من األصناف المدرجة في الرسومات وجد
المواصـفات الفنية بدقة فسـيعتبر عطاؤه على أجود وأغلى المواصـفات وعليه فسـيتم اختيار هذه األصـناف  
بمعرفة المكتب االســتشــاري وليس للمقاول الحق في االعتراض على أي نوع أو طراز مهما كان ســعره 

ــعر ال أـية زـيادة في  وحتى لو ـكان أغلى من ســ ة ـب بـند وليس للمـقاول في ـهذه الـحاـلة الحق في المـطالـب
 األسعار. 

ــرقة أثناء فترة   -16 ــالمة وأمن مهماته من التلف والسـ ــمان سـ على المقاول اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لضـ
 تنفيذ المشروع وكذا سنة الضمان وذلك على نفقته الخاصة. 

 : المواصفات الفنيفة 3-2   
 ل وتوزيع الطاقة الكهربائية معدات إيصا

 - :أوال  لوحات التوزيع الرئيسية للجهد المنخفض 
ــروع ، كـما  يـتألف ـهذا العـمل من تورـيد وتركـيب لوـحة التوزيع الكهرـبائـية ـبالجـهد المنخفض لوـحدات اإلـنارة ـبالمشــ

 يشمل العمل إجراء اإلختبارات الالزمة واإلعداد لتشغيلها على نحوٍ مرضٍ.

 المواد: -
تصــــنع لوحة التوزيع وتكون مقاومة للصــــدمات, وتدهن اللوحة بعد تنظيفها بصــــورة جيدة من األســــاس    -أ    

ــاعر   بطربقتين من بوية الفرن باللون الرمادي أو باللون الذي تخـتاره الهيـئة الملكـية لـمديـنة مـكة المكرمة والمشــ
ــبة للتركيب بالجو الخارجي   ــنع اللوحة بحيث تكون مناس ــة.تص ( وتكون  IP54ودرجة حماية ال تقل عن )المقدس

 بأبعاد مناسبة لحجم التجهيزات الداخلية. 

 .   MCCBبارات وجميع القواطع  باص طريق عن القواطع  بقية  إلى الرئيسي القاطع من  التوزيع يتم - ب
 . الفرعية  بالقواطع  ربطها ويتم اللوحة داخل إلى  الخرسانية القاعدة خالل من األعمدة تغذية  كابالت  تمر - ت
 بوصة خمسة  عن قطرها يقل ال والتي لحمايته بالخرسانة معبأة المجلفن الحديد من  بأنابيب تحاط - ث

 .اإلشراف جهة موافقة حسب بلون دهانها ويتم األرض  سطح مستوى من  عن متر وارتفاعها
غلقه خارجي وبواب بمفصالت متحرك داخلي باب من اللوحة تتكون - ح  يتم و وقفل مفتاح بواسطة يكون 

 . األتربة والغبار دخول  من  للوقاية الجيد البالستيك  أو الكاوتش من  بإطار األبواب  إحكام
الرئيسي  الكبل  وخروج ودخول بداخلها  القواطع توزيع وطريقة اللوحة هذه  أبعاد يوضح مخطط المقاول يقدم - ح

 . اإلشراف جهة  اعتمادها ليتم فاز  لكل  بار الباص مواصفات توضح  وكذلك للوحة المغذي
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 وتكون الوصالت استخدام دون  فنية  بطريقة مثبتة اللوحة داخل التوصيالت أسالك جميع  تكون أن يجب - د

 . الحاجة  عند تتبعها يمكن بحيث ومرقمة البالستيك من مجارى مخفية داخل
 
 -الداخلية : اللوحة مكونات 

 . أمبير  كيلو 25 عن أمبير بقوة قطع ال تقل 200قدرته    MCCBثالثي من النوع  آلي قاطع  1 -

  100 وبقدرة الفرعية القواطع بار وباص الرئيسي القاطع بار باص بين ما ربطه يتم أقطاب ثالثة كونتاكتور 2 - 
 . (2عدد واحد )                   ضوئية خلية  بواسطة به التحكم ويتم أمبير
 (  . 10أمبير                 عدد أربعة )  40قوة  MCCB النوع  من أقطاب  ثالثة  آلي طعقا  3 -  

باللوحة بتشغيل تتحكم ضوئية خلية   4-          سيكل  60 ، فولت 220 جهد على وتعمل أمبير 3 قوة الكونتاكتور 
 ) .1عدد واحد )

الضوئية   الخلية  مع التوازي على توصيله يتم  الكونتاكتور  بتشغيل أو ساعة فلكية يتحكم    Timerزمني   مؤقت    -5
 ) .1عدد واحد )

جهة   من تعتمد )أمريكية – أوروبية ( عالمية وماركة الرقمي النوع من تكون القياس أجهزة مجموعة   -6
والجهد  التيار محوالت مع توصل معايرتها ويمكن  فاز كل على والقدرة الجهد و التيار شدة وتعرض اإلشراف
 . لذلك الالزمة

 .الزمنى المؤقت  وعلى الضوئية الخلية على  آليا أو يدويا يكون  أن إما  التشغيل لوضع  انتقاء مفتاح  7 -

المرابط   5 30 عن  مقطعها  يقل ال  الالزمة النحاسية  بارات الباص    8- للتثبيت وكذلك  الالزمة  العوازل  مم  مع 
 . الفرعية  القواطع أطراف من راسياً  الكابالت خروج ويفضل 

 . الخراسانية القاعدة  على اللوحة لتثبيت براغي  -9
  - :ثانيا  مواصفات األبراج واألعمدة   

 (   High Mast: أبراج اإلنارة ) 2-1
هذه االبراج تستخدم إلنارة الطرق وتكون من الصلب المجلفن على الساخن من الداخل والخارج وهي إما أن   

متر أو حسب ما يذكر بجدول الكميات ويركب عليها إما  20المقطع أو متعددة األضالع وتكون بارتفاع يكون دائري 
كشافات أو فوانيس إنارة عادية باالضافة إلى علبة فيوزات مناسبة لعدد الفوانيس   8- 6كشافات بعدد يتراوح من 

  . أو قاطع لكل فانوس حسب اعتماد المهندس المشرف

 متر  20ة ارتفاع أبراج إنار   1- 2-1
 :أبعاد االجزاء الرئيسية للبرج ومكوناته  :

   .مم5م وسماكة الصلب ال تقل عن  10.8الجزء السفلي بطول  - 

 ملم .   4م وسماكة 10الجزء العلوي بطول  -
 سم . 80مسافة التداخل بين القطعتين   - 

مم   700مم وقطرها الخارجي ال يقل عن    40بسماكة ال تقل عن    قاعدة العمود الحديدية )الفالنجة(  وهي - 
مم وطول    24برغي بقطر    24مم وعدد البراغي المستخدمة    28مم وقطر فتحة البراغي    600وقطر دائرة البراغي

تحمل   800البراغي   تثبت  التي  بالحسابات  التقدم  عند  الصانعة  الشركة  من  المقدم  التصميم  أو حسب  مم 
 وأماكن تركيب هذه األبراج  التصميم لظروف

 مم  220x1400أبعاد فتحة العمود الخاصة للونش هى  - 
 مم .  250سم وقطره العلوي ال يقل عن   50القطر السفلي للعمود ال يقل عن  - 

   -متر الملحقات التالية : 20ويضاف إلى ما سبق بالنسبة لألبراج إرتفاع  
أو   -أ للفوانيس  الحاملة  العربة  يتراوح من  مجموعة  لعدد  بملحقاتها وهذه    8أو6أو4الكشافات  فوانيس كاملة 

أو   الحاجة  عند  الالزمة  الصيانة  لعمل  إلى أسفل  العمود وخفضها  قمة  إلى  رفعها  العربة مجهزة المكانية 

  . استبدال بعض اللمبات المحترقة باالضافة إلى كونها محققة لشروط االمان الالزمة

لذي يعطي منظراً جماليا لقمة العمود وتكون جميع أجزاء العربة من الصلب المجلفن  الغطاء العلوي للعربة وا  -ب

. 

وهذه الرافعة لرفع وخفض العربة الحاملة للفوانيس   Cables Steel & Winch رافعة الكبالت الفوالذية   -ت  
حيث يمكن أن تحقق  أثناء عمل الصيانة الدورية وعند الحاجة ويجب أن تكون حركة هذه الرافعة آمنة بالكامل ب

التوقف االلي بحالة وصول العربة إلى قمة العمود وعند المكان الطبيعي المحدد لثبات العربة والفوانيس دون  
 أن تتأثر بأي اهتزازات وقوة الرياح التي يمكن أن تتعرض لها حسب البيئة 
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موتور كهربائي يعمل على  الذي يحركه  Winch Drum Double تكون الرافعة من النوع المزدوج البكرات   -ث 
نفس الجهد المستخدم النارة الطرق أو تغذية الفوانيس ويكون ذات سرعة ثابتة كما يجب أن تتوفر بهذه  

 .الونش إمكانية تحريك العربة يدويا فى حالة العطل  
  :األعمدة  مواصفات 2- 2

بالع -1 الساخن وذات خواص ونوعية جيدة ويقصد  المجلفن على  الصلب  الجزء  األعمدة من  مود هو ذلك 

الطولي لألعمدة بحيث يتم بطرق فنية حديثة   اللحام  وال مانع من  دائرياً  وغير ملحوم  المعدني كامالً 

 . وتشطيب جيد

الفيوزات حسب   -2 ارتفاع علبة  باب مثبت بمفصالت حديد ويحدد  لها  الفيوزات  بفتحة لعلبة  العمود  يزود 

 يمكن فتحه إال بواسطة المختصين عن الصيانة  توجيه جهة االشراف ويقفل بواسطة مفتاح خاص ال 

يزود العمود بقاعدة حديدية )الفالنجة( كقاعدة يثبت بواسطتها على القاعدة الخراسانية تكون ملحومة   -3

 . جيدا بجسم العمود 

 .تعتبر مسامير التثبيت جزء من العمود وتكون مجلفنة و من نفس مصنع األعمدة المعتمد -4

 .فيه علبة الفيوزات ومسمار خاص لربط األرضييزود العمود بمكان تثبت   -5

األعمدة تكون مخروطية مستقيمة ذات مقطع دائري وتكون بذراع أو بدون ذراع حسب ما يذكر بجدول   -6

 .الكميات

وجهد مرونة ال يقل عن    2كجم/ مم    40الصلب الذي يصنع منه هذه األعمدة ذو جهد شد ال يقل عن   -7

 2كجم/ مم  .24

التي ستركب  علبة   -8 الفوانيس  القواطع حسب عدد  العمود ويكون عدد  الفيوزات/القواطع هي جزء من 

على العمود كما يجب أن يكون عدد مرابط علبة الفيوزات هو أربعة مرابط نحاسية تسمح بدخول كابل  

 2مم  35مقاس 

مناسبة لقوة اللمبة المركب  وتتيح دخول وخروج كابالت التغذية الرئيسية ويجب أن يكون قوة القاطع  

لحمايتها ويمكن استخدام قواطع مفرده لحماية الفوانيس داخل علبة الفيوزات بدالً من الفيوزات العادية  

 . حسب اعتماد جهة اإلشراف

اذرع األعمدة سواء كانت مزدوجة أو مفردة تعتبر جزءا من العمود وهذه األذرع تثبت بالجزء العلوي للعمود   -9

ي مناسبة مخفية بحيث تمنع دورانها تحت تأثير الرياح أو أية عوامل أخرى ، وتكون زوايا  بواسطة براغ

عشر دراجات ويكون طرف الذراع مجهز ليثبت عليه فانوس    10ميل هذه األذرع على األفقي ال تقل عن 

ع  بطريقة جيدة تمنع سقوطه أو دورانه . ويجب أخذ موافقة المهندس المشرف على أطوال هذه األذر

 . وزوايا الميل وأقطارها وكيفية تثبيتها مع العمود قبل التوريد

كم / ساعة وتقدم الحسابات عند اعتماد    135يجب أن تتحمل هذه األعمدة سرعة رياح ال تقل عن   -10

 . المخططات لهذه األعمدة

  مم اعلى فالنجة العمود لتغطية المسامير بشكل جمالي   3يتم تركيب غطاء حديدي مجلفن بسماكة   -11

 ويثبت بالعمود بطريقة فنية ويكون له شكل دائري او مربع حسب اعتماد جهة االشراف . 

   -( : (LEDليد   االلكترونية االنارة ثالثا  مواصفات فوانيس

 . الشوارع انارة في  ليد االلكترونية االنارة فوانيس تستخدم -1

 . الديكورية  االعمدة او االطوال بمختلف عادية  اعمدة على للتركيب صالحة تكون 2- 
 . بالبيئة المضرة الخطرة المواد من غيرها  أو الزئبق  على  مكوناتها  تحتوي  أال يجب   3-
 . للطاقة مناسب توفير تحقيق مع وهج بدون إنارة نظام  تقدم  4-
اإلنارة  دة أعم بين جيدة انارة توزيع  يضمن ما وهو  للتعديل قابلة  لديها  اإلنارة زاوية و جيد تصميما ذات  تكون   5-
 . الليد فانوس يكون  ان يجب حيث تقليدي انارة فانوس هيكل على ليد شرائح تركيب يقبل وال

 . الفانوس مكونات من المنبعثة الحرارة تقلل  بطريقة  تصمم 6- 
الرملية  والعواصف والغبار الحرارة درجات  وانخفاض  ارتفاع حيث من الرياض  مدينة لمناح مناسبة  تكون 7- 

 المؤثرة  األخرى الجوية  العوامل  من وخالفه  واألمطار الرياح  وقوة والرطوبة
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 االعتبار في  األخذ مع الخارجية الحرارة درجة  في المتواصل للعمل  مصممة  اإلنارة وحدة تكون  ان يجب    8-
 .الترابية العواصف و الشمس ألشعة المباشر التعرض على اآلثار المترتبة

 يجب كما .مئوية  درجة + 50 ل تصل خارجية حرارة درجة في لتعمل اإلنارة مصممة وحدة تكون ان يجب  -9
  ISO -17025   .شهادة على حاصل  مختبر من شهادة اختبار تقديم
 يثبت ما إرفاق  مع ) االمريكية او االوربية  ( العالمية للمواصفات مطابقة  االنارة وحدة تكون  ان يجب  10 -
 (UL,CE, RoHSمثل ) العالمية والمطابقات الجودة شهادات من ذلك

 الميكانيكية     والمواصفات التركيب
 Installation and mechanical Specifications 
 بدرجة منهما وحدة كل منفصلتين وحدتين من وتتكون مناسب  شكل وذات الحجم رفيعة  االنارة وحدة تكون -أ 

   .اإلضاءة لنظام والثانية ( والتحكمDriverالتشغيل ) لوحدة "، االولىIP-66حماية "
 ظروف  من  العدسات  اإللكترونية و الرقائق لحماية  اضافي  بزجاج  الخارج من  مزودة اإلضاءة نظام  وحدة  تكون  - ب

من الفانوس ويكون لها معامل   الناتجة اللومن  كمية على يؤثر وال  الترابية و الرملية والعواصف  الخارجية البيئة
 اشراف  تحت او محايد  مختبر بواسطة مفحوصة وتكون  الخارجي  الزجاجي  الجزء  على  وخاصة IK 08 حماية  
 .محايدة دولية وفحص  اختبارات فى  متخصصة شركة
بودرة  وليس  البوليستر بودرة بواسطة الحديد او االلمنيوم من  مصنوع  جزء الي  الدهان عملية  تكون ان يجب  - ت

 60) عن يقل ال بسمك و الجهاز جسم عمر إلطالة الالزمة المطلوبة الجودة على  للحصول اإليبوكسي
وصدأ الفوق الكهرومغناطيسية  واألشعة الخارجية  العوامل من للحماية ميكروميتر(   والتشققات   بنفسجية 
 االجزاء
مرور  بعد الخامس التصنيف تتعدى ان يجب الخارجية للبيئة معرضة و االنارة وحدة من المطلية االجزاء - ث

 -ASTM D3359-78 / ISO 4628-2 / ISO 4628.ساعة من االختبار وفقا للمواصفة     2500
 ( UV stableبنفسجية ) الفوق الكهرومغناطيسية لألشعة مقاومة تكون ان  يجب المعدنية  االجزاء جميع - ج

كما100بنسبه   بعد  %  2عن   ضبابيتها  و 4 عن  اصفرارها معامل اليزيد ان  يجب البالستيكية االجزاء ان % 
  . االقل على تشغيلية ساعة  1000
 لوحدة كامل فنى  توصيف تقديم مع والعمودي االفقي والتثبيت للتركيب مالئمة  تكون ان  يجب  االنارة وحدة  - ح

 .بها الخاصة  الفنية المعلومات  وجميع ابعادها االنارة يتضمن 
 
 

  specification : Electricalالكهربائية      المواصفات

 طريق  عن فولت كيلو 15  حتى والصواعق العالية للشحنات مقاومة  تكون ان يجب  االنارة وحدة  -أ

Protection Device Surge 
مراعاه   مع  االنارة  وحدة  وعمر الكفاءة لزيادة  االكثر  على  mA 530تيار على  تعمل  ان  يجب  االنارة وحدة - ب

اإلنارة ،   درجة مئوية وذلك أثناء مرحلة تصميم  50الليد عند حرارة خارجية   لرقائق الضوئي الفيض تناقص معامل
 .  م أو أكثر25فى األبراج إرتفاع    mA 7000ويمكن أن تعمل على تيار 

         (whole luminaire efficacy)الكلية         االنارة وحدة كفاءة

 درجة مئوية   50حرارة تشغيل   عند درجة ( llm/ccte 100 )  من اعلى تكون ان يجب الكلية االنارة وحدة كفاءة
التقرير و الحرارة الختبار بتقرير مدعومة  وتكون  عند المنبعثة االضاءة في االنخفاض درجة نسبة يتضمن هذا 
 يجب مئوية(و درجة   25عن االنخفاض عن درجة حرارة المعمل االختبار )    ( LLD )درجة مئوية  50 حرارة   درجة
 درجة عند تكون وال  اعلى او 50 حرارة درجة  عند تكون التقرير في  المقدمة االضاءة معدالت ان من التأكد
 .المعمل حرارة

 
                    Photobiological Safetyالضوئية    البيولوجية السالمة 

 التأثير وعدم الضوئية البيولوجية و البيئية للمعايير الفانوس مطابقة من للتأكد الالزمة  االختبارات تقديم   

   blue rays toxic effect on retina    العين  شبكية على الفانوس من الناتجة  الزرقاء لألشعة  الضار
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    Warrantyالضمان      

وتركيبها  توريده تم  التي الوحدات لجميع  وموثق مكتوب والمورد  المصنع ومن  منه ضمان يقدم ان المقاول على
 الضمان شامل  ويكون واألداء التصنيع  و  المواد و التركيب في  العيوب كافة  من خالية  االنارة وحدة تكون  ان  يضمن 
الهيكل   ,العاكس , العدسات , الليد  , التشغيل  وحدة ( مثل  الداخلية  المكونات  ذلك  في  بما  االنارة  وحدة  لكامل 
خمس   خالل عيب لها حدوث يثبت وحدة أي بتغيير المقاول  ويتعهد  ) الخ....,االسالك , الزجاج , الخارجي
 . التشغيل تاريخ من سنوات

 يقل ال  االنارة ومستوى سنوات  5 لمده  ثابت  االنارة مستوى يكون  ان  فيه يضمن مكتوب ضمان يقدم -1

 تشغيل .  ساعة  60000  مضى  بعد إال  %75 عن

سنوات عن األعطال الناجمة عن    10الخارجية و الميكانيكية لمدة  يقدم ضمان مكتوب يضمن فيه األجزاء   -2

 عيوب الصناعة. 

لمدة   -3 المستخدمة    5يقدم ضمان مكتوب  بالطاقة  االمداد  التحكم و وحدات  و  التشغيل  لوحدة  سنوات 

 بوحدة اإلنارة. 

 ).موثقا ويكون  االنارة لوحدات والمورد والمصنع المقاول من يكون  الضمان  (

 :الكابالت ترابعا مواصفا
 كابالت الضغط المنخفض :  1- 4

الكابالت المسلحــة : تكون كابالت الضغط المنخفض متعددة القلوب كما هو محدد وذات موصالت من النحاس  

 (PVC)ومسلحة بأسالك الحديد وذات غالف خارجي    ( XLPE) )مجدول معزولة بمادة البولي إيثيلين المتقاطع  

 مشكل بالبثق. 

لكل من   (IEC)فولت، تم تصميمها وتصنيعها واختبارها وفقاً للمقاييس    600/1000تكون الكابالت مقننة على  

 األسالك والعزل الداخلي والخارجي. 

فقاً للمقاييس وتكون الكابالت مناسبة و  (E)، و    (L-N)تكون األلوان االصطالحية لألطوار المختلفة والمتعادل أو  

. يجب أن يكون  (XLPE)درجة مئوية بالنسبة للكابالت المعزولة بمادة    90ألقصى درجة حرارة تشغيل للموصل  

 تصنيف الجهد واسم المصنع منقوشين على نحو بارز على الغالف الخارجي للكابل. 

 فولت .  600/1000بالنسبة لكابالت الكشافات باألعمدة يجب أن تكون جهد 

 :    )األرضي  السلك (عارية فردية موصالت 2- 4

 حسب  المعزول ومقطعها غير الجيد النحاس من أسالك عن عبارة وهي الكابالت تمديد عند وتستخدم

أوم 2 ومقاومتها( الكميات بجدول يذكر ما  السلك بنفس هذه ويمدد ) 2مم 16 للمقطع سم / ميكرو 

األرضي جميع ربط يتم حث الكابالت فيها سيمدد  التي الحفرية  استمرارية لضمان بعضها مع أسالك 

 المرابط استخدام ويتم التوزيع محطة العام بجوار األرضي مع بالنهاية وتربط األعمدة  جميع عند األرضي

 فترة تخزينها على مضى التي األسالك ويمنع استخدام البعض بعضها مع األسالك هذه لربط النحاسية

 .  طويلة
  :خامسا المواسير

 :بالستيك مواسير 1- 5

 المخصصة لسحب التفتيش غرف خالل من فى التقاطعات بداخلها الكابالت لسحب المواسير هذه وتستعمل
 الضغط ( لكى تتحمل  U.P.V.Cالميكانيكية ) المقاومة عالي البالستيك من مصنوعة المواسير وهذه الكابالت
 أن  ويجب  . اإلسفلت من سطح سم 10080- عمق على باألرض ستدفن أنها  حيث والدك  قطرها  اتجاه في
 تكون أن  يجب  تشوينها بالموقع  أن  كما  طويلة  لفترة تخزينها سبق أنواع  أية تقبل وال المصنع بحالة جديدة تكون 
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 السعودية العربية المملكة  إنتاج مصانع  من المواسير هذه وتكون طويلة لفترة دفنها دون  تركت إذا  مظلة تحت
 . اسم المصنع إلى باإلضافة الفنية خصائصها توضح التي الكتالوجات وتقدم

 التفتيش  وغرف األعمدة قواعد سادسا  تنفيذ 

 :التنفيذ مواصفات 1- 6

الهبوط   قيمة تزيد  أال  يجب و  أولى درجة 3 م/كجم 350 عيار العادية الخرسانة من  القواعد  هذه تتكون  -أ

  . مم  75 عن  (SLUMP) المستخدمة للخرسانة 
 من التثبيت قبل واستالمها لالعتماد مواصفاتها تقديم بشرط الصنع مسبقة القواعد استخدام يمكن - ب

 . المهندس المشرف
 المهندس  اعتماد  بعد  إال  يتم الصب وال  المعتمد  التصميم  حسب  الشارع  جانبي  على  القواعد  حفر يتم - ت

 .المشرف
 ويكون السطح األطراف، تكسر من  لحمايتها درجة  45 بزاوية  مائلة  العلوية  السطح  حواف تكون  أن بيج - ث

 السطح  المطر ويكون ماء دخول لمنع )سم5 ( عن يقل ال بارتفاع الرصيف مستوى من اعلي للقاعدة العلوي
 . تعرجات أو تشويه  أية بدون أملس
سم  25 بمقدار األرض  سطح عن  القاعدة سطح  فيرتفع القاعدة تنفيذ وقت  رصيف وجود  عدم حالة في  - ج
 .)المستقبلي  الرصيف ارتفاع(
 يقل قطر وال  العمود  داخل إلى الكابالت  وخروج لدخول  الالزمة المناسبة  كواع  باال  القواعد هذه  تزود أن  يجب  - ح
 .بوصة  3 عن  األكواع  هذه
ورد  ما حسب المجلفن الصلب من وتكون بها العمود لتثبيت الالزمة البراغي بالقاعدة تثبت أن يجب  - ح

 .األعمدة بمواصفات
 .سم 1 عن يقل ال  وصامولتين العمود تركيب بعد البرغي من  يظهر الذي الجزء يكون أن  يجب - د
بطريقة  واألكواع البراغي وتثبت للقاعدة المناسب القالب يثبت أن بعد بالحفرية مباشرة القواعد صب يتم - ذ

 أسنان المسمار وتغطي رأسي وضع  ذات  البراغي جميع تكون  أن ويجب  الصب عملية خالل حركة أية تمنع
 .لحمايتها الصب  وقت  االكواع وفتحات

 الرصيف بمقدار مستوى من اقل  القاعدة تكون رصيف وجود  حالة في  القاعدة صب اثناء المقاول على  يجب - ر
 على  محمل إعادة الوضع وسعر ) الخ ...........- زرع – رخام – بالط ( من عليه كان ما  الى الوضع بإعادة يسمح
 . القاعدة سعر
ووزنها  رأسيا  وضعا لتأخذ بالحفرية وضعها ويتم للتثبيت خرسانة  طبقة  فر   يتم الصنع  مسبقة  القواعد  - ز

 .مستقبلي انهيار حدوث  لعدم حولها  من  الدك ويتم الماء ميزان باستخدام
 الحالة على هذه  ففي الكهرباء أو الهاتف  خطوط مثل القواعد تعترض قد التي الصعوبات بعض وجود عند - س

 باستخدام مواسير  او المعنية الجهة مع  التنسيق بعد بالصب  يقوم أن أو  الخطوط هذه يتفادى أن إما المقاول
 . مستقبال سحبه وإمكانية تلفه  عدم لضمان الكهرباء أو الهاتف كبل لتغليف
مادة  بأي أو بالبيتومين القواعد عزل  يتم  و لألمالح  مقاومة خرسانة  تستخدم جوفية  مياه وجود حالة في -  
 .مناسبة عزل

 -سابعا  التأريض :

 -ويتم تقسيمها إلى التالفففي :  (IEC)يتم توريد أجهزة التأريض طبقاً للمواصفات العالمية 

 التوزيع.التأريض الخاص بلوحات  –أ 

 التأريض الخاص بمغذيات األعمدة.  -ب

 تركيب األرضي العام ) للوحة التوزيع ونهاية األعمدة( : -أ 

وربطه   - بالكابالت  توصيله  ليتم  باللوحة   المخصص  المكان  في  ويربط  للوحة  العام  األرضي  عمل  يتم 

 باألعمدة. 
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مم ويوضع تحت األرض في حفرة    4وبسماكة  سم    60×    60يتم توريد لوح من النحاس النقي مقاس   -

 متر .  2.5على عمق 

 يوصل لوح النحاس بقضيب نحاسي مربوط بسلك نحاس مجدول ويربط بلوحة توزيع الضغط المنخفض.  -

بوصة تكون داخل غرفة تفتيش خاصة    2.5يجب أن يمتد هذا القضيب أو السلك من خالل ماسورة قطر   -

 باألرضي. 

باألرضي العام وتكون حسب مواصفات غرفة التفتيش العامة وتكون مستقلة  غرفة التفتيش تكون خاصة   -

 عن قاعدة اللوحة . 

 يجب تعبئة حفرة األرضي حول لوح النحاس والقضيب وسلك األرضي بطبقات من الفحم والملح.  -

ركيب  أوم وإذا زادت عن هذه القيمة يقوم المقاول بت  5يجب أال تزيد مقاومة األرضي العام بعد توصيله عن   -

لوح نحاس أو قضيب نحاس إضافي للوصول بالمقاومة حسب القيمة المطلوبة ويكون أي إضافات محمل  

 على سعر تركيب األرضي. 

 يتم تقديم كتالوجات ومواصفات مكونات األرضي العام لجهة اإلشراف العتمادها قبل التركيب  -

 برج إنارة :  لكل منفصل أرضي  تركيب -ب 

 نحاسـي موصـل ربط ويتم البرج قاعدة بجانب األرض في ) متر  2.5 ( بطول مم  16نحاسـي قطر   قضـيب يدق
 ويثبت خاصـة مرابط بواسـطة البرج جسـم الى القضـيب نهاية من 2 مم10 مقطعه عن مسـاحة يقل ال معزول

 بمربط للتوصــيل الخرســانية بالقاعدة مواســير احدى من الكابل ويمر نحاســية وحلقات وصــواميل بمســامير
 العام باألرضـي البرج لربط البرج  بجسـم الرئيسـي الكابل ربط تسـليح يتم ذلك الى باإلضـافة بالبرج   األرضـي
 العام واألرضي بين االعمدة األرضي استمرارية المقاول ويضمن

 

 خطوط صرف مياه األمطفار:  1-1
 مواسير الزهر المرن التي تتحمل الضغط وقطع تركيبها: 1-2-1

ــريف مياه  ــغط وقطع تركيبها المســتخدمة في شــبكات تص تكون مواســير الزهر المرن التي تتحمل الض
 (. 78( ورقم )77األمطار طبقاً للمواصفات القياسية السعودية رقم )

وتكون للمواسـير نهايات رأس وذيل مع اسـتخدام عزل حلقي مطاطي للوصـالت ال تتلف نتيجة للظروف  
ن أو التشــغيل. وتســتخدم رؤوس ملولبة في الحاالت الخاصــة. وتغلف المواســير  المحلية أو أثناء التخزي

ــتـيك أو البولين ريـثان أو الـقار أو أـية ـمادة أخرى معتـمدة وذـلك عـند تـمدـيدـها   بطبـقة ـخارجـية من البالســ
مم، وتطلى قطع التركيب بطبقة  3.2تحت األرض. وال تقل ســماكة بطانة مونة األســمنت الداخلية عن  

 ن القار أو البالستيك. خارجية م

 المواسففير الصلب:  1-2-2
المواـسير المطلوبة من الحديد الـصلب وبتخانات طبقاً لـضغوط التـشغيل واالختبار المنـصوص عليها بداخل  
هذه المواصـفة على أن تكون الشـركة المنتجة للمواسـير مسـئولة مسـئولية كاملة عن تحديد تخانات  

وط التشـغيل واالختبار المطلوبة وتتحمل كافة األحمال الواقعة عليها  المواسـير الصـلب والتي تحقق ضـغ
ســواء الثابتة والمتحركة مع مراعاة المســارات والطرق التي ســيتم وضــع المواســير بها. على المقاول  
عمل الدراســة التفصــيلية الالزمة للحماية الكاثوديه للمواســير ضــد التيارات الشــاردة بالوســط المحيط  

ــير بم ــير من التآكل واألطوال المحددة بجداول الكميات تعتبر كميات بالمواســ ــمن حماية المواســ ا يضــ
ــير   ــومات المرفـقة وتكون المواســ تـقديرية حـيث يـجب أن تـحدد األطوال بدقة على الطبيـعة وطبـقاً للرســ

( وتكون أطرافها مستقيمة متجانسة القطر وغير مقلوظة  SEEMLESSالمطلوبة من الصلب الغير ملحوم )
ويتم تركيبها بالفلنـشات والجوان    -درجة على محور الماـسورة 90طوعة قطعاً مـستوياً عمودياً بزاوية  ومق

 متر.  2الكاوتش كل 

 مقاسفات المواسير وأوزانها:   1-2-2-1
تورد المواســير باألقطار المذكورة وتكون المواســير طبقاً للمواصــفات المذكورة للمواســير الصــلب والتي  

 لتخانات. تحدد األوزان وا
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 التفففففففاوت:   1-2-2-2
 التفاوت في التخانــــة 

 يكون التفاوت المسموح به في التخانة في الحدود اآلتية: 

 التفاوت بالزيادة غير محدود.•
 %. 15(  -التفاوت بالنقص حتى ) •

 التفاوت في الوزن:    1-2-2-3
 يكون التفاوت المسموح به في الوزن في الحدود اآلتية: 

  +15  % 
 %    لكل ماسورة  10  -
 طن.  10%     لكل مجموعة من المواسير ال يقل وزنها عن  10+ 

 التفاوت في القطر الخارجي:  1-2-2-4
 مم. 2.5يكون التفاوت المسموح في القطر الخارجي في الحدود + 

 األطففوال:   1-2-2-5
م ويجوز للمقاول طلب أطوال أخرى أقل من ذلك طبقاً لظروف التنفيذ مع األخذ  2تكون المواسـير بأطوال  

 في االعتبار ظروف الطرق والشوارع أثناء النقل من مكان التوريد إلى مواقع العمل. 

 االختبفار الهيدروليكي:   1-2-2-6
ــنع بإجراء االختبار الهيدروليكي على جميع  ــور هذا    يجب قيام المص ــير ولمندوب المالك الحق في حض المواس

 جو(   12االختبار ويجب أن تتحمل المواسير ضغطاً هيدروليكيا ضعف ضغط التشغيل )ضغط اختبار المصنع  

جو( ويحق طلب    9كما يجب أن تختبر المواسـير في الموقع على ضـغط يعادل مرة ونصـف ضـغط التشـغيل ) 
ـشهادة من المـصنع المنتج بأن المواـسير الموردة قد تم إنتاجها طبقاً آلخر تعديل للمواـصفات القياـسية ويذكر 

ــفات القي  ــير التي ال تطابق هذه المواصـ ــغط االختبار ويجوز رفض المواسـ ــية وذلك أثناء التفتيش فيها ضـ اسـ
 بالمصنع.  

 العففزل:   1-2-2-7
ة كـل   ة   250يجـب على المقـاول عمـل التحـاليـل الالزمـة على الترـب د مـدى عـدوانيـة الترـب متر لتحـدـي

ــورة طبـقاً لنوع العزل الوارد ـبالقرار الوزاري  ومـقاومتـها الكهرـبائـية والتي يتم طبـقاً لـها تـحدـيد عزل الـماســ
" المحدد لنوعيات العزل المطلوبة لكل نوع من أنواع المواســـير داخلياً 1"ملحق   1988لســـنة   268رقم  

وخارجياً طبقاً لنوع الســائل المنقول ونوع التربة التي توضــع فيها المواســير ويجب على المقاول عمل  
ــفات المرفقة باللغة اإلنجليزية "ملحق ر ــير طبقاً للمواصـ "  2قمالحماية الكاثودية الالزمة لحماية المواسـ

 وذلك تحت المسئولية الكاملة للمقاول، وتكون الحماية الخارجية للمواسير كما يلي: 

 الحمايـة الخارجيـة للمواسير:   -أ

ميكرون بعد الجفاف وال  375يدهن السـطح الخارجي بثالث طبقات من األيبوكسـي بسـمك ال يقل عن  
 يسمح باستعمال مخفف من أي نوع. 

 لمواسير: الحمايـة الداخلية ل  -ب

يدهن السطح الداخلي بطبقة دهان أولي )بريمر( سريع الجفاف ثم بثالث طبقاً من األيبوكسي بسمك  
 ميكرون بعد الجفاف وال يسمح باستخدام مخفف من أي نوع.  450ال يقل عن 

 العالمففات المميزة:   1-2-2-8
 يجب أن تشمل كل ماسورة على العالمات المميزة التالية: 

 اسم المصنع المنتج والعالمة المميزة به.أ(   

 ب( مقاس القطر الخارجي بالبوصة والملليمتر.

 ج( التخانة بالملليمتر. 

على أن تنفذ تلك العالمات باســتعمال البوية يدوياً والتي يصــعب إزالتها باألســطمبة الخاصــة  
 بالمصنع. 
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 اختبار أعمفال اللحفام:   1-2-2-9
رات اللـحام التي تطلبـها مـنه الجـهة الـمالـكة ويحق لـها طـلب عـمل اختـبارات بـ  يلتزم المـقاول بعـمل اختـبا

XRAY  ــعر االختبارات مع تقديم نتائج هذه االختبارات والتقرير الفني الخاص بها للجهة المالكة ويكون س
ــير وفي حالة عدم مطابقة اللحامات يلتزم المقاول   ــعر المتر الطولي للمواس مشــموالً ومحمل على س

دة اللحامات وإعادة التجارب واالختبار على نفقته دون تحميل أي مـصاريف إـضافية المواـصفات الفنية بإعا
 الواجب االلتزام بها بشأن الحماية الكاثودية للمواسير الصلب.

 طبقات الوقاية الخارجية للمواسير الخرسانية: 1-2-3
طابق وغيرها من األسـطح الخرسـانية  يتم حماية جميع المواـسير والملحقات والوـصالت والشـنايش والم

ــوص عليه فيما يلي : تتكون الطبة الواقية من دهان البيتومين  ــب المنصـ ــتخدام طبقة واقية حسـ باسـ
المناـسب لالـستخدام في البلدان الحارة، المقاول مـسئول عن تركيب وعمل طبقة الوقاية على أـساس 

ــانية   ــطح الخرس ــاق مع األس ــير.. ألخ بحيث تتحمل الظروف التي  توفير القدر الالزم من االلتص والمواس
 تواجهها مواسير الصرف باالنحدار عند تركيبها..

على المقاول أن يدرج ضمن أسعاره مخصصاً نظير جميع األعمال التحضيرية التي يراها ضرورية لسالمة  
ــطح هـ  ــتـخدام طبـقات الوـقاـية المحكـمة الـمأموـنة ، بـما في ذـلك عملـية التنظيف النـهائي ألســ ذه اســ

األعمال مع إزالة جميع األتربة ويتم عمل ذلك مباشــرة قبل البدء في وضــع أول طبقة ويجب أن تشــمل  
أعمال الحماية لألســـطح الخارجية للمواســـير والوصـــالت وكذا نهاياتها، ويراعى أن يتم وضـــع الطبقات 

ــ  ير، كما يجب  الواقية طبقاً الشــتراطات جهة التصــنيع ويفضــل أن يتم ذلك بمكان جهة تصــنيع المواس
اء النـقل   ا أثـن ا لتجـنب التلف اـلذي ـقد يقع لـه املتـه ــير التي جرى مـع اوـلة جميع المواســ اء مـن ة أثـن اـي العـن

 والتركيب والتوصيل، يتم إصالح أي جزء تالف من طبقة الوقاية ويتحمل المقاول تكاليف ذلك. 

ة للضـغط الخارجي للمياه أما بالنسـبة لخطوط المواسـير المركبة على أعماق معينة تكون عندها معرضـ 
الجوفية، فيجب أن تكون للطبقة المقترحة خاصـية االلتصـاق التام تحت مثل هذه الظروف وتكون أسـس 
ــآت   ــتعملة لوقاية المطابق وغيرها من المنشـ ــير هي ذاتها المسـ ــتخدام المطبقة لوقاية المواسـ االسـ

وقع بعد اكتمال التركيب، يجب أن تكون  المصـبوبة في الموقع إال إذا كان هذا العمل يحتم تنفيذه في الم
المواســير والوصــالت المركبة والمنشــآت المصــبوبة في الموقع محكمة ضــد تســرب المياه، مع ذلك إذا 
دعت الحاجة للتركيب في بعض األماكن المنعزلة حيث يحدث رشح للمياه، فإن على المقاول استخدام 

تباع الخطوات األخرى المالئمة لتأمين ســــالمة الطبقة  الراتنج االيبوكســــي المالئم والطارد للمياه مع ا
الواقية ولضــمان حســن التصــاقها في تلك المناطق، يتحمل المقاول تكاليف الطبقات المســتخدمة في  

 هذه الحالة بما فيها مركبات الراتنج الخاصـة.

 مفادة الحلقات الكاوتش: 1-2-4
الجزء   2494ت للمواصــفات البريطانية رقم  يجب أن تخضــع الحلقات الكاوتش المســتخدمة في الوصــال

الثاني وتكون مادة األنواع المسـتخدمة منه في مواسـير الصـرف الصـحي من الطراز المقاوم لتأثير مياه 
الصــرف الصــحي والغازات والســوائل الضــارة التي عادة ما تحملها شــبكات الصــرف الصــحي وعلى نحو  

ة لكبريت اوـم اوتش مـق ادة الـك اص يجـب أن تكون ـم ذي يتكون في  ـخ ك اـل دروجين وحمض الكبريتـي د الهـي ـي
 مواسير الصرف الصحي. 

 مناولفة ونقل المواسفير وقطع الملحقات:  1-2-5
ات ــير وقطع الملحـق اول بتفريغ المواســ ــليم    -يقوم المـق ة التســ ك في نقـط ا لم ينص على خالف ذـل ـم

ء ذلك وفي جميع األوقات يتجنب  ثم ينقلها ويوزعها على جانب المشـروع مع العناية عند إجرا  -المحددة
ــتـخدام األـيدي أو اـلدحرـجة على األرض أو الرفع فيحظر   ــواء أـكان التحرـيك ـباســ ـحدوث تلفـيات بـها وســ
ــياء األخرى الملقاة على األرض، ويراعى عند توزيع   ــير على األرض أو عند أي من األش إســقاط المواس

ن الخندق المزمع تركيبها فيه مع العناية بعدم المواسير أن يتم تفريغ كل قطعة في مواجهة أو بالقرب م
التـسبب في إتالف أي ماـسورة أما إذا حدث تلف بأي منها ولم يتمكن من إـصالحه بما يرـضى المهندس  

 فيتم استبدالها على نفقة المقاول.

ــام   ــير وقطع ملحقاتها خالية من األقذار واألجســ ــطح الخارجية لجميع المواســ يجب اإلبقاء على األســ
 يلة في جميع األوقات.الدخ
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ــوين أنواع   ــورتين أو أكثر من أنواع مختلـفة في خـندق واـحد أو تشــ في ـحاـلة االحتـياج إلى تركـيب ـماســ
مختلفة من المواســير نتيجة ألي ســبب في مكان تشــوين واحد بالموقع، يراعى أن يتم تحديد كل نوع  

 بوضوح مع تشوينه في أكوام منفصلة لتفادي حدوث أي خلط أو لبس.

 إنزال المواسير وقطع ملحقاتها داخل الخندق:  1-2-6
على المقاول جلب واســتخدام المهمات واألدوات والعدد الالزمة بما يرضــى لتنفيذ األعمال كما ينبغي.  
ــائل المالئمة من   ــتخدام الوس ــير وقطع ملحقاتها بعناية إلى داخل الخندق باس يتم إنزال جميع المواس

ـــمان ــالـمة اإلنزال ولتجـنب ـحدوث تلفـيات بـها وال يجوز تـحت أي ظرف من    بكرات وحـبال وغيرـها لضــ ســ
 الظروف إسقاط المواسير أو دحرجتها لداخل الخندق. 

يتم فحص المواـسير وملحقاتها جيداً قبل اإلنزال للخندق للكشـف عن العيوب مع إـصالح أو اـستبدال أي 
 مات المهندس.ماسورة غير سليمة أو معيبة أو بها تلفيات وذلك طبقاً لتعلي

يتم إزالة جميع األجســــام الدخيلة أو األقذار من الســــطح الداخلي للمواســــير قبل إنزالها لموضــــعها  
بالخندق مع الحفاظ عليها نظيفة باـستخدام الوـسائل التي يعتمدها المهندس وذلك أثناء وبعد التركيب، 

 مقاول بإزالتها فوراً من موقع األعمال.  يتم تحديد جميع المواد المرفوضة باستخدام ألوان ثابتة مع قيام ال

 تركيب المواسففففففير:   1-2-7
ــرب تحت ظروف  ــف عن التسـ ــيل واالختبار للبحث عن العيوب والكشـ تتم جميع أعمال التركيب والتوصـ

 ضغط التشغيل في حضور المهندس وتكون خاضعة العتماده قبل التسليم.

أن يتم فحص الخندق للتأكد من مدى إعداد القاع وصحة المنسوب    -قبل البدء في أي تركيب –ويراعى  
والميل وكذا العرض طبقاً للمواصفات وأنه ال يوجد ثمة خطر من سقوط أحجار من جوانب الحفر أو سطح  

 قات... الخ. األرض، يتم نزح وتصريف كل المياه الموجودة بالخندق مع مراجعة مدى ضبط وضع الملح

يتم التفتيش على كل مواد المواســير بعناية مع إزالة جميع الشــوائب الخارجية والداخلية المرئية قبل  
التركيب ولن يسـمح إال باسـتخدام المواد السـليمة الخالية من العيوب، يتم اختبار المواسـير المصـنوعة  

ــالحيتها وســالمتها بالطرق عل ــبة لمدى ص ــبية  من الفخار المزجج بالنس يها بالشــاكو  )مطرقة خش
بالنسـبة للفخار المزجج( وكذلك فإن أي ماـسورة أو وـصلة ال تحدث رنيناً ـسليماً أو التي يتبين من خالل  
ــير  ــة في تنظيف المواسـ ــتخدام الفرشـ ــها وأن يتم اسـ ــيلة أخرى وجود أي عيب بها يتم رفضـ أي وسـ

تشـققات داخلياً وخارجياً السـيما عند  البالسـتيك ويتم فحصـها جيداً للكشـف عن الشـروح الشـعرية وال
 النهايات مع رفض أي ماسورة تالفة أو معيبة. 

  – يتم تمييز جميع المواد المرفوـضة بوـضوح باـستخدام البوية ونقلها فوراً خارج الموقع، على المقاول أن يتأكد 
مع مواد وقطع الوـصل   من تمام نظافة تلك األجزاء من الماـسورة التي ـسيتم وـصلها   - قبل بدء عملية التركيب 

 األخرى. 

  -إال إذا نص على خالف ذلك   -يتم تركيب كل ماســورة بدقة حســب الخط والمنســوب والميل المطلوب
بحيث يكون خط المواســير المكتمل مســتقيماً أفقياً ورأســياً، يتم تركيب مواســير الصــرف باالنحدار في  

كيب الخط بدءاً من النقطة المنخفضة،  خطوط مـستقيمة وميل متجانس بين غرف التفتيش وعادة يتم تر
ــريان، وتعمل   ــير ذات الرأس والذيل فيتم تركـيب الرأس متجـهة بعكس اتـجاه الســ أما في حالة المواســ
التوصـيالت لماسـورة التصـريف باسـتخدام الملحقات التي تسـمح بحركة التصـريف الجيد ويكون السـطح  

المواسـير ألي سـبب، يجب سـد نهايتي الماسـورة    الداخلي ناعماً دائماً، وفي حالة توقف أعمال تركيب
 لمنع تسرب األتربة أو أية مواد للداخل. 

 توصيفل المواسففير:    1-2-8
يتم تنظيف ســـطح الوصـــلة جيداً باســـتخدام الفر  الســـلك.. ألخ قبل التوصـــيل مباشـــرة، ويتم فحص  

ــام الغريبة بالداخل، و  ــير للتأكد من خلوها من األقذار واألجسـ إذا لزم األمر اســـتخدام عدد تركيب المواسـ
الوصــالت، فإنه يجب العناية لتفادي حدوث تلف لمادة الماســورة أو لطبقة الوقاية من التآكل والصــدأ يجب  
 أن تظل جميع الوصالت مانعة لتسرب المياه وأن تتحمل ضغوط االختبار المنصوص عليها بالمواصفات.  

كثر مما توـصى به جهة تـصنيع الوـصالت وبـصفة عامة يراعى عمل  ال يجوز ثني المواـسير رأـسياً أو أفقياً أ
 جميع التوصيالت طبقاً لتعليمات جهة التصنيع ما لم يأمر المهندس بخالف ذلك. 
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 المطففابق ) غرف التفتيش الرئيسية(:  1-2-9
لى  يتم إنشـاء المطبق )غرف التفتيش الرئيسـية( على خطوط مواسـير االنحدار في األوضـاع المبينة ع

الرـسومات أو في غيرها من األوـضاع حيثما يأمر المهندس بذلك، وعموماً يتم إنـشاء المطبق عند حدوث  
 التغير في اتجاه خط المواسير سواء أفقياً أو رأسياً. 

ويتم إنشـاء المطبق حسـب الموـضح بالرسـومات التفصـيلية ويتم إنشـاء المطبق بعمل قاعدة خرسـانية  
في موضعها ) أو سابقة الصب( التي يتم تعليتها كي تشكل تدريجات القاع   لها من الخرـسانة المـصبوبة

والراـسم السـفلي للمطبق ويراعى عند عمل هذه التدريجات والميول أن تكون طبقاً لعدد وقطر وأوـضاع 
المواسـير الداخلة والخارجة، وتكون لقنوات قاعدة المطبق رواسـم سـفلية نصـف دائرية وجوانب رأسـية 

 مناسيب الموضحة بالرسومات.تمتد إل ال

يتم توصـيل المواسـير الداخلة والخارجة لغرفة التفتيش والموصـلة ببعضـها عن طريق وصـالت مرنة مع القاعدة 
الخرسـانية باسـتخدام أطواق أو أكمام )جلب( تثبت في بالط القاعدة حسـب الموضـح، كما يتم تثبيت وصـلة  

 عدة، يتم إنشاء المساقط حسب المبين بالرسومات.  مم خارج بالطة القا 500مرنة أخرى بطول حوالي  

ــكيل بقطر داخلي حســـب المبين  ــابقة التشـ ــانة سـ ــطوانة المطابق من حلقات من الخرسـ تعمل اسـ
بالرســومات لكل نوع من أنواع المطابق وتكون لهذه الحلقات بالســمك والتســليح المبين بالرســومات  

ــومات وي ــحة بالرســ ــلها طبقاً للطريقة الموضــ ــفة عامة  ويتم وصــ جب أن تطابق الحلقات المذكورة بصــ
ــفات البريطانية رقم   ــتراطات المواصـ وعلى المقاول أن يقوم بإجراء اختبار األحكام الهيدروليكي   556اشـ

 واختبار امتصاص المياه للتأكد من أن هذه الحلقات مانعة لتسرب المياه تماماً. 

منت مقاوم للكبريتات وتكون الخرســانة  وينشــأ المطبق من الخرســانة المســلحة المســتعمل فيها أســ 
ــلـحة نوع )   ـــفات الفنـية Grade  25( والخرســــاـنة الـعادـية نوع )Grade  30المســ اً للمواصــ ( وذـلك طبـق

 للخرسانة الموضحة بالمجلد الخاص باألعمال المدنية.

يتم تركيب السـاللم من األلومنيوم حسـب المنـصوص عليه بالرسـومات، ويتم تثبيتها في الوحدات سـابقة  
الصـب أثناء التصـنيع كل ذلك حسـب اعتماد المهندس، يتم تثبيت أغطية غرف التفتيش وإطاراتها حسـب  

 .  الموضح على البالطة المخصصة المثبتة على حلقة القاعدة على األرضية المدموكة جيداً 

ــيليا في   ــح تفصـ ــب الموضـ ــاؤها حسـ ــاقط خلفية ومنحدرات للمطابق، يتم إنشـ حيثما يراد عمل مسـ
الرســومات مع مالحظة أنه ال يجوز إنشــاء أي مســاقط خلفية أو منحدرات للمواســير الفرعية الخاصــة  
بتوصـيالت المصـانع على شـبكة صـرف مياه الصـرف الصـحي أو الوصـالت الخاصـة ببالوعات األمطار على  

 بكة صرف األمطار. ش

ــطح الـداخليـة للمطـابق حيـث تتكون من وجهين أو ثالثـة من الراتنج  تعمـل طبقـة وقـايـة لجميع األســ
 مم وتعمل كل الخرسانة من األسمنت المقاوم للكبريتات.  0.5األيبوكسي وقار الفحم بسمك إجمالي  

من أيبوكـسي قار الفحم    مم0.5كما تعمل طبقة وقاية لجميع األـسطح الخارجية للمطابق بطبقة ـسمك  
ويتم تغطية مكان الوصالت بين الحلقات الخرسانية بقلفاظ من ألياف الزجاج وااليبوكسي وتحمي بحائط  

 م.100من البلوكات المصمتة بسمك 

وتكون من الطراز الذي يصــلح   497يجب أن تخضــع أغطية وإطارات المطابق للمواصــفات البريطانية رقم  
 30مم ويؤخذ في االعتبار أن حمل التشــغيل المســموح به هو  600تقل عن    للخدمة الشــاقة بفتحة ال

 5طن متري وأن الغطاء مصنوع من الحديد المرن مع اإلطار، ويراعى أن تكون أسفل الرصف المحيط بـــــ  
 مم في المناطق المرصوفة. 

على األقل  مم حول جميع أغطية المطابق حيث تمتد  40وعلى المقاول إنشـاء طبقة من الخرسـانة سـمك  
 مم من الغطاء ، تعمل جميع الخرسانة المستخدمة للمطابق من األسمنت المقاوم للكبريتات.    750مسافة  

 بالوعات مياه األمطار: 10- 1-2
( أو باـستخدام  Grade 30يتم إنـشاء بالوعات مياه األمطار باـستخدام الخرـسانة التي تـصب في موـضعها )

ــ  يل الموضــحة بالرســومات مع معالجة تدريجات القاع والميول  الخرســانة ســابقة الصــب طبقاً للتفاص
 (.Aباستخدام مونه أسمنتية من النوع )

في حالة الخرسـانة التي تصـب في موضـعها، يجب اسـتخدام قوالب صـب من الصـاج الصـلب أو الخشـب  
الناعم الســطح في جميع مناطق تالصــقه بالخرســانة مع االهتمام بتركها في موضــعها لمدة ال تقل عن  
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شـاء البالوعة  سـاعة بعد انتهاء الصـب وال يجوز البدء في عملية الردم قبل مرور أربعة أيام من اكتمال إن   24
ــيل البالوعات إلى أقرب مطبق مياه أمطار أو قناة تجميع مياه   ــبكي، يتم توصـ ــوب البرواز الشـ حتى منسـ

ــ    - األمطار إذا أمكن ذلك  % )ثالثة  0.3مم وبميل ال يقل عن    250بقطر    U.P.V.Cباستخدام ماسورة من الـــ
 لفنية الواردة بالمواد.  في األلف( ويتم تنفيذ الحفر وتركيب المواسير طبقاً للمواصفات ا 

تعمل أغطية البالوعات من القضــبان المصــنوعة من الحديد الزهر المرن المثبتة على اإلطار مصــنوع من  
ــموح ـبه ـقدره  ــغـيل مســ طن، ويـجب أن يزن الغـطاء واإلـطار ـما ال يـقل عن    10نفس الـمادة وبحـمل تشــ

م جهة التصــنيع ، يتم تثبيت إطار كجم، ويتم تقديمه للمهندس لالعتماد قبل التســليم مع ذكر اســ 45
الغطاء على سـطح البالوعة عند منسـوب محدد يتسـاوى منسـوب السـطح العلوي مع منسـوب سـطح  
الطريق أو عند أي منسـوب آخر حسـبما يقرر المهندس، ويتم إنشـاء البالوعة القياسـية حسـب الموـضح  

 بالرسومات النمطية. 

 المطابق ذات الهدارات:   1-2-11
متر أو أكثر عن مثيلتها الخارجة،  1.01لو الراسم السفلي ألحد لمواسير التصرف الداخلة بــــ  في حالة ع

يجب اللجوء إلى مطبق ذات هدار حيث يتم توصــيل ماســورة الدخول خالل ماســورة ســقوط للتصــريف  
 فوق أعلى نقطة من ميول وتدريجات قاع أرضية المطبق. 

األفقية والرأسـية المطلوبة لمطابق السـقوط طبقاً الشـتراطات  يتم صـنع جميع التيهات والكيعان والمواسـير  
 مم. 400مواصفات الشبكات الرئيسية وتكون أقطارها بما يعادل قطر ماسورة الدخول وال يزيد عن  

 مجرى تصريف األمطار:    1-2-12

تقابل الرصيف  مجرى تصريف األمطار يتم تركيبها في األماكن الموضحة بالرسومات وذلك عند بعض نقاط  
مع اإلـسفلت حيث توـضع على مـسافات طبقاً للتـصميم والرـسومات وفي النقاط المنخفـضة من الكباري 
والطرق، ويكون أبعاد وشـكل مجرى تصـريف األمطار كما هو موـضح بالرسـومات بحيث ال يقل العمق عن  

ــم ويكون الجزء األفقي ـبأبـعاد 15 ح المتحرك ويكون الجزء  م بغـطاء من الزهر المرن المفتو 0.3×   0.6ســ
مم وسـمكها ال يقل  6م بقضـبان من الزهر المرن والمسـافات بينها ال تقل عن  0.15×0.6الرأسـي بأبعاد  

ــاج البقالوة بســمك ال يقل عن  50عن   مم، أما الجزء األفقي فوق الرصــيف فيكون بغطاء متحرك من الص
ة حول مجرى تصــريف األمطار من  م( ويجب وضــع طبقة من الخرســانة المســلح0.3×   0.4مم بأبعاد )6

ل عن   ات التـق د  10جميع الجـه دـي ا ـح ة عن طريق زواـي ت الجزء الزهر مع الخرســـــاـن ــم على أن يثـب ســ
مم( وجميع أجزاء المجرى من األغطية واإلطار والزوايا وخالفه يجب دهانها بمادة إيبوكســية  5×50×50)

 نفيذ.مناسبة على أن يتم اعتماد عينة من المهندس المشرف قبل الت

 االختبارات الميدانية لمواسير الصرف باالنحدار وغرف التفتيش: 1-2-13

يتم اختبار جميع مواسير الصرف باالنحدار )بما في ذلك المواسير الحديد أو الصلب أو قطعها المخصوصة في  
أو األقـصر   أي جزء من الخط( قبل الردم عليها ويتم اختبار الخطوط حسـب األطوال الواقعة بين غرف التفتيش 

من ذلك حسـبما يقرر المهندس، وفي جميع األحوال يتم إجراء االختبارات في حضـور المهندس وحسـب ما  
 يرضيه ، ويجب أن يخضع كل خط مواسير مطلوب اختباره لالشتراطات التاليـة: 

 يتم تنظيف الخط تماماً مع تجفيفه وكشف الوصالت. -

ــطح المياه الجوفية   - ــوب سـ في الخندق أقل ما يمكن وفي كل األحوال تحت  يتم اإلبقاء على منسـ
 أسفل نقطة في الماسورة والوصلة.

 عدم صب أي غطاء خرساني أو تركيب أي شدة خشبية للغطاء الخرساني. -

يجب استخدام الهواء أو الدخان أو المياه الختبار خط المواسير، وبصفة عامة يتم إجراء اختبار خطوط   -
خدام الهواء أو الدخان أما خطوط المواســير األخرى ذات األقطار  مم فأكثر باســت 700المواســير قطر  
 مم فيتم اختبارها بالمياه.700األقل من 

ــالمتـها أو أنـها معيـبة فوراً وذـلك   - ــح ـعدم ســ ــير التي يتضــ يتم مـعالـجة جميع أطوال خطوط المواســ
ذلك على نفقة  بإـصالحها أو اـستبدال كل الجزء المعيب وإعادة اختباره مرة ثانية حتى ـصالحيته كل  

ار خط   ادة اختـب دال أو إـع ــتـب ــالح أو اســ ة على إصــ اليف المترتـب ة التـك اـف ل ـك ه يتحـم ا أـن اول كـم المـق
ــالت( وـكذا نظير توريد   ــير المـجاورة أو الوصــ ــير)بـما في ذـلك إزاـلة األجزاء المعيـبة والمواســ المواســ
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كاليف الطارئة وعليه أيضاً وتركيب وتوصيل المواسير الجديدة والوصالت الالزمة باإلضافة إلى كافة الت
 أن يدرج مقابالً عن االختبارات التالية ضمن فئاته: 

o .اختبار واحد لجميع الخطوط مباشرة بعد تركيب جميع المواسير 
o   من أطوال المواســــير الكلية المركبة يتم إجراؤه عند القيام 10اختبار إضــــافي لنســــبة %

 بالتسليم االبتدائي للمشروع. 
ــافة إلى ما ــتخدام أحد   وباإلضــ تقدم من اختبارات، فللمهندس أن يأمر بإعادة اختبار خطوط معينة باســ

ار   از االختـب ادر على اجتـي ك الخط غير ـق ار أن ذـل ة إعـادة االختـب ت عملـي ل المعتمـدة، وإذا أثبـت ــاـئ الوســـ
الموصــوف، على المقاول أن يبادر فوراً بالبحث عن العيب مع إصــالحه وأعادة اختبار الخط حتى تصــبح  

ا أـنه في ـحاـلة  ن ار كـم اليف االختـب ة بـما في ذـلك تـك اليف المترتـب ة ويتحـمل هو جميع التـك ـــي ائـجه مرضــ ـت
 الحصول على نتائج مرضية إلعادة االختبارات األولية فإنه يتم تعويض المقاول عن تكاليف ذلك.

يتم إنشــاء جميع غرف التفتيش الرئيســية )المطابق( بحيث تكون مانعة لتســرب المياه وعلى المقاول  
اتخاذ كافة الترتيبات للتأكد من ذلك، وبصــفة عامة، يتم فحص غرف التفتيش بصــرياً، مع عدم اختبارها،  

دد غير كافية وأن وإذا اتـضح من الخبرة والممارـسة العملية أن وـسائل المقاول المـستخدمة في هذا الصـ 
هناك جزء من غرف التفتيش لم تتوافر له شـروط وإحكام منع تسـرب المياه فللمهندس أن يأمر المقاول  
ــالح الزـمة قـبل الردم، يتم  ـباختـبار غرف التفتيش قـبل إتـمام الردم حولـها بحـيث يتم إجراء أي أعـمال إصــ

 مهندس من توجيهات. تنفيذ تلك االختبارات على حساب المقاول طبقاً لما يصدره ال

ــغط ومـحابس الهواء وغيرـها من األدوات  يقوم المـقاول بتورـيد وتركـيب طلمـبات الطرد وأجهزة قـياس الضــ
ــير بالمياه ثم تفريغها بعد إجراء االختبار ويراعى   المطلوبة حســب اعتماد المهندس وعليه ملئ المواس

ــتقرار ــالمة واسـ ــآت المجاورة ويتحمل   عند إجراء عملية التفريغ أال تؤثر على مدى سـ األعمال والمنشـ
 المقاول تكاليف توريد وصرف كل المياه المستخدمة. 

ــب األطوال التي يـحددـها المهـندس، مع االلتزام ـبإجراء االختـبار في   ــير حســ يتم اختـبار خطوط المواســ
اح أو حضور المهندس وحسب تعليماته وبما يرضيه مع تسجيل نتائج كل اختبار )سواء أكانت نتيجة النج

 الفشل( باإلضافة إلى كل المعلومات األخرى التي قد يطلبها المهندس. 

ــخة منه للمهندس فور   ــال نســ ــجيل مع إرســ يقوم كل من المقاول والمهندس بالتوقيع على كل تســ
 االنتهاء من إجراء االختبـار.

 اختبفار الهواء أو الدخففان: 
الفتحات باســتخدام طبقات محكمة ، يتم تزويد   يتم ســد جميع النهايات واألفرع والشــنايش وغيرها من

ــغط عليها   ــورة تـغذية بالهواء والدخان مع تركـيب عداد ضــ ــدها بالطـبة بـماســ أحد هذه الفتـحات بـعد ســ
وبالنســــبة لحاالت الضــــغوط المنخفضــــة فإن مانومتر قياس للمياه يعطي أفضــــل النتائج فمن ثم يتم 

لمراد اختباره تحت ضغط حتى يتم الحصول على الضغط  استخدامه، يتم دفع أو ضخ الهواء داخل الطول ا
المراد حســـب المواصـــفات ثم يتم قياس الوقت المســـتهلك النخفاض الضـــغط المحدد، فيما يلي بيان  

 االشتراطات التي يجب توافرها في االختبار الناجح. 

الضــغط إلى    متر عمود مائي( وعند ســقوط  1.1)ما يعادل   2كيلو جرام/ســم 0.112يتم رفع الضــغط إلى  
يبدأ احتسـاب الوقت، ويجب أال يقل الوقت المسـتغرق في انخفاض الـضغط إلى    2كيلو جرام /سـم 0.10
 متر عمود مائي ( عن األرقام المبينة فيما يلي: 0.5)أي  2كيلو جرام/سم0.05

القطر الداخلي  

 )مم( 
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 

أكبر من  

1200 

الوقت  

المحتسب  
 )دقيقة(

2 3 5 7 9 11 13 15 17 20 23 

ــ    3)  2كجم/ســم 0.3يجب اتخاذ الترتيبات الالزمة للتأكد من عدم تجاوز ضــغط الهواء في الماســورة لــــ
عامود مائي( أما في حالة اســـتخدام كباس هواء قادر على توفير معدل أعلى لضـــغط الهواء، فإنه يلزم 

 .2كجم/سم0.3على استخدام محبس تخفيض يتم ضبطه 

 اختبفار الميفففاه:
ــند الالزم قبل ملئها بالمياه   ــالت... ألخ مع عمل السـ يتم التربيط جيداً على جميع فتحات النهاية والوصـ
واتخاذ االحتياطات الالزمة للتأكد من عدم وجود مصــد أو شــدات موجودة في مســار ماســورة التصــريف  
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اية الماسورة الصاعدة بأنبوبة قائمة تثبت على خط المواسير،  عند السماح للمياه بالخروج، يتم تزويد نه
ــغط االختبار المحدد وكذلك يتم  ــوب مناظر لضـ ــحة على منسـ يتم عالم هذه األنبوبة بعالمة مرئية واضـ

ساعة وفي    24االحتفاظ بالخط مملوءاً بالمياه تحت ضغط االختبار لمدة ال تقل عن ساعتين وال تزيد عن  
ــرة بـعد نـهاـية فترة   نفس الوـقت يتم طرد ــورة، ويتم ـبدء االختـبار مـباشــ ـكل الهواء الموجود في الـماســ

 التشبع.

أثناء االختبار يتم المحافظة باـستمرار على منـسوب األنبوبة القائمة طبقاً لمنـسوب االختبار، ويتم قياس 
 -كما يلي:  كمية المياه المغذية لخط المواسير أثناء فترة االختبار وتكون شروط االختبار الناجح

م عامود مياه، ويكون الحد األقصـــى لكمية المياه المغذية  1.0يكون الضـــغط عند نهاية ماســـورة الخروج  
لتر/ملليمتر  0.4متر عامود مياه   1.0دقائق للمحافظة على الضـــغط ثابتاً عند   10لخط المواســـير خالل  
تبار المواسير سواء بالهواء أو ساعة، وللمهندس الحق في تحديد نوع اخ  24متر/100من قطر الماسورة/

 بالماء حسب طبيعة ظروف العمل ويكون ذلك بأمر كتابي. 

 االختبفارات النهائيففة:    1-2-14
ــليم االبتدائي يقوم المهندس باختبار  ــير مرة ثانية بعد اكتمال الردم النهائي وقبل التسـ يتم اختبار خطوط المواسـ

اختبارها ميدانياً ، يتم فحص جميع أطوال مواســــير الصــــرف باالنحدار عن  % من خطوط الصــــرف باالنحدار يتم  10
طريق ممسـحة مطاطية مسـتديرة تتبعها كرة خشـبية من نوع معتمد ويجب أال يقل قطر الكرة عن قطر الماسـورة  

 العمليات.   مم وذلك الختبار األقطار الداخلية للمواسير وعلى المقاول إزالة أي عوائق يقابلها أثناء هذه 25بمقدار 

 التركيبات وحفق المفرور:  1-2-15
يعد المقاول الرســـومات التنفيذية التي توضـــح مســـارات الخطوط وكذا البيانات المتوفرة في أماكن   -

ــلـطات   وطبيـعة الـكابالت وـكذـلك المرافق األخرى التي ـقد تعترض مجرى األعـمال وـيأـخذ موافـقة الســ
 الشوارع.المختصة قبل البدء في أعمال الحفر في 

ــرر أما إذا وقعت   - ــآت الموجودة لتفادي الضـ ــئول عن تحديد أماكن كل المرافق والمنشـ المقاول مسـ
 األضرار فإنه يتحمل اإلصالحات الالزمة. 

ــب الطريقة والعرض الذي يقبله المهندس، وعليه أن   - يتولى المقاول تحديد وترتيب حق المرور حسـ
د للعـمل م ة وتكون  يقوم بـكل أعـمال التنظيف والتمهـي ـــفات الفنـي اً لـهذه المواصــ ــوع العـقد طبـق وضــ

المنطقة التي يتم تنظيفها هي تلك المســاحة على الرســومات التي يحددها المهندس، تشــمل  
عملية التنظيف واإلزالة للمسـاحات المحددة كل األشـجار والنباتات والنفايات وبقايا الجذور والصـخور  

 اني التي تعترض األعمال.وكل المواد األخرى وكذلك تشمل إزالة المب

لن يســتحق المقاول أي مبالغ إضــافية في حالة قيامه بإزالة أي صــخور يقابلها أثناء عمليات اإلزالة   -
 وتسوية السطح لتحديد حق المرور.

على المقاول أن يبادر فوراً بإصــالح جميع المســارات المحددة جيداً والتي تســبب في إتالفها قيامه بتنفيذ   -
 األعمال.  

 :(G.R.C)أعمال  1-2-16
هو عـبارة عن مجموـعة متـكامـلة من المركـبات المعتـمدة على اإلســــمـنت ـعالي األداء المســــلح ـباأللـياف الزـجاجـية ذات  

 القدرةالخاصة لمقاومة القلويات مما يجعله قابل للتطويع ليناسب مجاالً واسعاً من التطبيقات. 

 ذات مرونة عالية، سهلة المعالجة والنقل والتركيب. صلبة، خفيفة الوزن، سريعة اإلنشاء،    GRCإن منتجات  

 هي إحدى مواد البناء األكثر طواعية المتوفرة للمهندسين والمعماريين.   GRCإن الخرسانة المسلحة باأللياف الزجاجية  

 تخفف الحموالت على األبنية بعوامل أمان كبيرة للهياكل الضخمة واألساسات. GRCمنتجات 

ــكـيل منتـجات   ـــماكة   GRCيمكن تشــ مم ليكون وزنـها أقل بكثير من وزن منتـجات البيتون 12-6بمـقاطع رقيـقة ســ
 المسبق الصنع التقليدية المماثلة بالحجم.

GRC .عملي إلعادة اإلنتاج والترميم وذو جمالية عالية وصديق للبيئة 

GRC ينة اإلسمنتية.يمكن تلوينه بالصبغات والدهانات ويعالج كما تعالج سطوح الط 
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GRC   ســهل التصــنيع والقولبة إلنتاج األشــكال والتفاصــيل الدقيقة ويعطي الملمس المطلوب للســطوح النهائية
 بأفضل نوعية.

يمكن أن يحل محل البيتون المسـبق الصـنع غير اإلنشـائي عندما يكون هناك مشـكلة   GRCاإلكسـاء بواسـطة  
 في الوزن والشكل.

 طرق تصنيعها
 طريقة الر 

م خلط االســـمنت و الرمل و الماء و اإلضـــافات باســـتخدام خالط مروحي ثم ينقل الخليط إلى المضـــخة التي  يت
تضـخها إلى الخرطوم و بعد ذلك إلى مسـدس الر  الذي يعمل بالهواء المضـغوط و يتم الر  بالمسـدس على  

 القوالب المجهزة و المدهونة مسبقا.

 طريقة الخلط المسبق مع الصب على الهزاز

اذرع منحنية ثم يتم الصـب في قوالب على طاولة هزازة لتفريغ  4يتم خلط العجينة باسـتخدام خالطه دوارة ذات 
الهواء و تتخلخل العجينة إلى جميع أجزاء القالب و إعطاء العنصر المنجز سطح أملس نظيف خالي من الفقاعات 

 الهوائية

 طريقة القياس والمحاسفبة:   -2
 المقدمــة:    1 -2
 مستندات العقد:  2-1-1

يجب على المقاول قبل وضـــع أســـعاره دراســـة جداول الكميات على ضـــوء شـــروط العقد والمواصـــفات الفنية 
ــعار العقد تغطي جميع   ــروري أن يكون المقاول قد تحقق من أنه أخذ في االعتبار أن أسـ ــومات ومن الضـ والرسـ

خرى ـسواء كانت موـضحة في جداول الكميات أم األعمال التي تـشملها الرـسومات والمواـصفات وأي مـستندات أ
 ال. 

 : عففام 2-1-2
ــاعد على التحقق من طبيعة الموقع والتربة والتي   ــل على جميع المعلومات التي تس يعتبر المقاول أنه قد حص

 تلزم لتغطية إلتزاماته بهذا العقد.

ــبته من  يجب على المقاول قبل تقديم عطائه أن يقوم بمعاينة الموقع بدقة ويكون م ــه بحالته ومناسـ لماً بنفسـ
ــميم وطريـقة التنفـيذ  ــاءات والتصــ حـيث الترـبة وطبيعتـها والمرافق والـخدـمات الـحالـية التي لـها أهمـية في اإلنشــ
لألعمال ومن ثم فإنه يجب أن يقدر فئاته على أســـس صـــحيحة إلنشـــاء المرافق والطلمبات وحماية األعمال  

وـصول إلى الموقع ووـسائل النقل والعوائق الحالية التي تعترض العمل  باإلـضافة إلى أنه ـسيقوم بدراـسة طرق ال
ــة حالة المرور الحالية ومد الطرق المؤقتة للموقع   ــاً بدراسـ ــيقوم أيضـ ــعوبات المتوقعة في المنطقة، وسـ أو الصـ

تكاليف وتأثيرها على تنفـيذ األعـمال وكذا أي حاالت قد تؤثر بأي طريقة في أي من األعمال المطلوبة، كل هذه ال
ســتعتبر مشــمولة في قيمة العطاء وجداول الفئات، والمعروف أن قبول عطاء المقاول تم على أســاس أنه قام 

 بدراسة مستندات العقد ومعاينة الموقع وأنه متأكد من قدرته واستعداده إلنجاز العقد بجميع تفاصيله.

لبنود وحاـصل الـضرب يوـضع في خانة السـعر  األسـعار اإلفرادية الموـضحة أمام كل بند ـسوف تـضرب في كميات هذه ا 
اإلجمالي وعلى المقاول وضــع أســعاره اإلفرادية باألرقام والكتابة وفي حالة االختالف ســوف تؤخذ الكتابة على أنها  

 الصحيحة. 

 سوف تقاس جميع األعمال حسب ما يتم تنفيذه طبقاً للرسومات وتعليمات المهندس.

تعتبر الفئات التي يضعها المقاول أمام البنود شاملة قيمة األعمال كاملة بما في ذلك توريد المواد الالزمة إلتمام  
 العمل والتنفيذ وجميع التكاليف والمصاريف والتعويضات وااللتزامات الموضحة بشروط العقد. 

ــيقوم بـها المـقاول، وـقد يتطـلب األمر  وال تعتبر الكمـيات الـمذكورة في ـجداول الكمـيات مـحددة لحجم األعـمال   التي ســ
دون اعتراض من المقاول أو تعديل   - إلغاء بعض أجزاء من العمل أو نقص أو زيادة في بعضــها حســب ما يراه المهندس 

 في فئاتـه.  

 البنود التي ال يـضع المقاول لها أسـعار إفرادية سـواء كانت لها كميات موـضحة بالقوائم أو محدد لها سـعر إفرادي
ــعار البنود األخرى.جميع   فقط فإن المقاول عند تنفيذها ال يحاســـب عليها وتعتبر كان تكاليفها تدخل ضـــمن أسـ
ــريين من أطوال ومســاحات وكميات جميع البنود، ويجب أن تفســر   ــات يجب أن تكون ألقرب رقمين عش القياس

 لعمل.على أنها تشتمل على توريد جميع المواد والمعدات واإلشراف الضروري على ا
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 جميع البنود تقاس حسب األعمال المنفذة إال إذا ذكر خالف ذلك. 

ينبغي أن تشـتمل األسـعار الخاصـة بالمواسـير والمواد واألشـياء األخرى التي تسـتعمل في تنفيذ األعمال على  
 تكاليف التسليم إلى الموقع والتفريغ في الموقع والتخزين والنقل. 

ا ة في الـجدول كمـي ات المبيـن ة للمواد  الكمـي ات الحقيقـي د بنفســـــه من الكمـي أـك اول أن يـت ة وعلى المـق ت تقريبـي
الالزمة قبل عمل الطلبات الخاصـة بهذه المواد والكميات التي تحسـب للمقاول في المسـتخلص الختامي هي  

 الكميات الحقيقية التي يتم تنفيذها بالفعل بناء على توجيهات وتعليمات الجهة المشرفة.

ــفات أو المبينة على المخططات يجب أن ال   التوجيهات العامة ــحة في المواص ــيالت األعمال والمواد الموض وتفص
ــبة للمعلومات الالزمة   ــفات والمخططات بالنس ــارة إلى المواص ــيتم اإلش ــرورة في قائمة الكميات وس تكرر بالض

 والتي سوف تعتبر جزءاً من قائمة الكميات.

 ابة وبالعملة السعودية.يجب أن تكون األسعار موضحة باألرقام والكت

أن يقدموا أســـعاراً تفصـــيلية لكل بند كما هو   -على مقدمي العطاءات ولســـهولة المحاســـبة عند إصـــدار األمر
 مطلوب بجداول األسعار.

الفئات واألســعار المدونة جداول األســعار تكون لجميع االحتياجات الخاصــة طبقاً للمواصــفات الفنية وأي شــروط  
ــواء ذكرت   أخرى بالعقد لتوريد المواد والعمالة الالزمة التمام األعمال لتؤدي الغرض المطلوب من أجله بالعقد سـ

ــب  ــمل ما يناسـ ــعار تشـ ــعار للبنود في جميع جداول األسـ المواد والعمالة أو ال، وأن تكون جميع الفئات واألسـ
 المطلوب بالبند.

يف والنقل بالموقع والتخزين به كاملة بجميع  األسـعار الموضـحة أمام كل بند تشـمل التصـنيع والدهانات ، والتغل
الملحقات طبقاً للمواصــفات وكذا لتركيب المهمات بالموقع واإلعداد للتشــغيل لجميع االحتياجات الخاصــة بهذه  

 البنود وأي التزامات أخرى حتى االستالم النهائي لهذه األعمال. 

تنفيذها طبقاً للجسـات االسـتكشـافية على المرافق والتي ينتج عنها  البنود المذكورة في جداول الكميات وال يتم  
 عدم تحول المرفق ال يتم المحاسبة عليها وال يحق للمقاول المطالبة بأي تعويض عن هذه األعمال. 

 أعمال صرف مياه األمطار:    2-2
 حفر الخنادق:  2-2-1

طابق وغرف التفتيش، وينبغي على المقاول ـضم يتم تحميل أعمال حفر الخنادق على بند المواـسير وإنـشاء الم
ــعر لكل   تكاليف الردم والدمك والتخلص من األتربة الزائدة بنقلها إلى األماكن التي يحددها المهندس، في الســ
متر طولي الذي يدخله في قائمة الكميات، كما يشـــمل الســـعر تكاليف أية أعمال حفر إضـــافية مطلوبة للفراغ 

ــبـية أو األغراض األخرى وـكذـلك تـكاليف نـقل المواد المحفورة الزاـئدة الالزم للتركـيب أو عمـ  ــدادات الخشــ ل الشــ
 والردم والدمك. 

ــعر الحفر إلى األعماق والميول المطلوبة وفقاً لمخططات العقد وتخزين المواد المحفورة أو   وينبغي أن يغطي الســ
اد فرشـــة الماســـورة وفقاً للمخطط ولغاية الطبقة  التخلص منها أو توريد مواد جديدة إذا لزم األمر، وطرحها فوق مو 

النهائية ودمك المواد المردومة إلى الكثافة المطلوبة ونقل المواد المحفورة الزائدة إلى المقالب العمومية وكل ذلك  
وفقاً للمخططات والمواـصفات وإعادة ـسطح الطريق الذي تم حفره إلى ما كان عليه شامالً إعادة األسفلت إذا لزم  

 ألمر.  ا 

 سم من الرمال النظيفة. 15وفي حالة وجود صخور يلزم تسوية القاع على أن يكون عمق الفرشة ال يقل عن  

 مواسير الصرف باالنحدار: 2- 2-2
يجب أن تقاس خطوط االنحدار باألمتار الطولية بالنـسبة لمختلف مقاـسات المواـسير المدرجة في قائمة الكميات  

ــورة بين الوجهين الـخارجين للمطبقين المتـتالين أو إلى نـهاـية  واألطوال يـجب أن تـقاس على ط ول محور الـماســ
ــتمل الفئة على   ــورة بمطبق، وتشــ ــورة التي تم تحديدها فعالً وذلك في حالة عدم انتهاء هذه الماســ الماســ

 اآلتـي: 
 الحفر في جميع أنواع التربة بما فيها التربة الصخرية.  -
 ة الالزمة.توريد وتركيب المواسير وعمل الفرش -
 أعمال التجارب والردم مع الدمك حول وأعلى المواسير. -
 نقل المخلفات إلى المقالب العموميـة.  -
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 المطابق )غرف التفتيش الرئيسية(:  2-2-3
تحتســــب أعمال إنشــــاء غرف التفتيش والمطابق على الخطوط المحولة شــــامالً تكاليف جميع األعمال والمواد  

 والشدات والفورم والعمال الالزمين لتركيب هذا المطبق حسب المخططات، وتشتمل الفئة على اآلتي:  

 الحفر في جميع أنواع التربة بما فيها التربة الصخرية.  -

يول المطلوبة وتخزين المواد المحفورة والردم والدمك حول الغرفة ونقل  تكســــير الرصــــف وعمل الم -
 المواد الزائدة إلى المقالب العموميـة. 

 توريد وتركيب الوصالت الالزمة لخطوط المواسير. -

 عمل البطانة الواقية للسطح الداخلي للمواسير، وملحقاتها واألسطح الخرسانية طبقاً للمواصفات.  -

 خرسانة عادية للحوائط واألرضيات نوع )ج( و )أ( طبقاً للمواصفات والرسومات.توريد وعمل  -

توريد وعمل خرـسانة مـسلحة بالنـسب الموـضحة بالمواـصفات لألـسقف بما في ذلك حديد التـسليح   -
 الالزم كالمبين برسومات العقد أو الرسومات التنفيذية المعتمدة.

نوع )أ( وبياض للقنوات وميول القاع والحوائط بمونة  عمل قنوات وميول مجاري القاع بخرـسانة عادية   -
ســـم، وكذا عمل الشـــنايش الالزمة لتوصـــيل  2األســـمنت والرمل نوع )أ( بســـمك متوســـط قدره  

 المواسير بالمطابق والتحبيش عليها بمونة األسمنت والرمل نوع )أ( كامالً طبقاً للمواصفات.

األفقية والرأسـية داخل المطابق كما هو مبين توريد وتركيب سـاللم المطابق توزع على المسـافات   -
 بالرسومات وكذلك التحبيش عليها بمونة األسمنت والرمل نوع )أ( كامالً طبقاً للمواصفات.

ــكل وكذلك التحبيش   - ــتديرة الش توريد وتركيب ودهان األغطية وإطاراتها من حديد الزهر المرن ومس
اً للمواصــفات والرســومات، ويتم الكتابة على  على اإلطارات بخرســانة أســمنت نوع )ج( كامالً طبق

 الغطاء حسب الموضح بالمواصفات. 

 غرف التفتيش الفرعية وبالوعات األمطار:   2-2-4
ــعار الوحدة الواردة في قوائم الكميات   ــاس أسـ ــبة مقابلها على أسـ ــاس الوحدة وتتم المحاسـ تقاس على أسـ

في جميع أنواع التربة والردم وتوريد وتركيب المواســير   بالنســبة لمختلف أقطار المواســير وتشــمل الفئة الحفر
واللوازم واإلطار والغطاء المصـنوع من الحديد الزهر المرن أو الخرسـانة المسـلحة، والوسـادة الخرسـانية وجميع  

 األعمال المحتملة األخرى. 

 الثقوب )الشنايش( في المطابق وغرف التفتيش:  2-2-5
مة لتوصـيل المواسـير الرئيسـية أو الفرعية بالمطابق أو غرف التفتيش أو البالوعات  جميع الثقوب )الشـنايش( الالز 

ــب عليهـا المقـاول، ويراعى التحبيش الجيـد على جميع الثقوب   محملـة على فئـات بنود األعمـال وال يحـاســـ
 والشنايش من الداخل والخارج وعمل الترميم الجيد والبياض الالزم القاطع تماماً للمياه. 

 تنفيذ أعمال التحويالت المرورية كيفية 
 تعفريفف المصطلحفات

 اجهزة التحكم في حركة المرور :
ــعها أو  ــوئية ، وعالمات ، وأي أجهزة أخرى تضـ ــارات مرور ضـ ــاد لحركة المرور ، واشـ الفتات تنظيم وتحذير وارشـ

ــبها الســلطات المختصــة بهدف تأمين الحماية والســالمة للســيارات والمشــاه داخل   وخارج مناطق العمل  تنص
 العطاء مستخدمي الطرق الوقت الالزم للتجاوب ومتطلبات حالة الطريق.

 الفتفففة المفففرور :
 الفتة تركب فوق حامل اعلى من مستوى الطريق ، تحمل رسالة معينة بالكلمات او الرموز .

 اشففارة المففرور الضوئية :
ويوجه بالتبادل حركة المرور نحو الوقوف واســـتئناف الســـير عن طريق  جهاز لضـــبط حركة المرور يعمل بالكهرباء  

 اضواء حمراء وصفراء وخضراء .

 عففالمفات المففرور :
وســـائل لتنظيم حركة المرور تتألف من خطوط ، او اشـــكال او كلمات او رموز ، او الوان مرســـومة على ســـطح  

 الطريق او الى جواره .
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 حففواجففز المفففرور :
جوانب الطريق ، وحواجز في وســط الطريق ، ووســائل تخفيف الصــدمات ، واســوار الجســور التى    حواجز على

 تستهدف ارشاد او حماية حركة المرور من اخطار جوانب الطرق بما في ذلك االصطدام بالسيارات اآلخرى .

 منطقففة انتقففال :
 ى حارة آخرى اقل أو اكبر عرضا . قطاع من طريق مرصوف ومتغير العرض يستخدم عند االنتقال من حارة ال 

 اهداف ضبط وتنظيم حركة المرور في مناطق العمل .1

ــى ـحد ممكن من االمن   ــاء والعـمل الى تحقيق اقصــ يـهدف تخطيط التحكم في المرور في مـناطق االنشــ
والســــالمة وازالة التعارض والتأخير المحتملين وتأمين انســــيابية حركة المرور في مناطق العمل .. وهناك  

 فان رئيسيان همـا :هد

 تالفي وقوع الحوادث.. الهدف االول :

 لتحقيق ذلك تتبع االجراءات التالية:

 استخدام وسائل تحكم فعالة تسهل رؤيتها وتمييزها . −

 التخفيف من المواد واالجسام الثابتة خشية االصطدام . −

 المركبات العابرة .تقليل التعارض بين حركة العاملين والمعدات في مناطق العمل وحركة  −

 تأمين رؤية واضحة باستخدام انارة العالمات والوسائل العاكسة واالضواء التحذيرية . −

 تأمين ممرات آمنة لحركة المشاة مفصولة عن حركة المركبات واالنماط الجارية بمنطقة العمل.  −

 منطقة العمل. تأمين مداخل ومخارج آمنة الفراد موقع العمل ومناطق التخزين والسكن خالل   −

اسـتخدام الرايات واالضـواء الومضـية الثابتة أو المحمولة على مركبات تابعة لمنطقة العمل تكون   −
 واضحة بالنسبة للمركبات المقتربة او المجتازة لمنطقة العمل .

ـــيابـية ـبدون   الهفدف الثفاني: ــاـكل المرورـية في منطـقة العـمل وجـعل حرـكة المرور انســ االقالل من المشــ
 تعطيل . 

 لتحقيق ذلك يجرى اتباع االجراءات التالية :

تفادى التســبب في الســرعات المنخفضــة كي اليتســبب ذلك في مضــايقات وتأخيرات واكتظاظات   −
 طويلة . 

ــار او الخطة البديلة في منطقة العمل العادة التحكم في حركة المرور في حالة   − توضـــيح المسـ
ت وحاملي الرايات والراديو الشـعار سـائقي  حدوث حادث او طارىء ما ، وكذلك اسـتخدام العالما

 المركبات بالتأخيرات واسبابها .

يانة بمنطقة العمل اعالم اجهزة الطوارىء كالشـرطة   − ينبغى قبل الشـروع باعمال االنشـاء او الـص
 والدفاع المدنى واالسعاف بالمشروع المقترح .

اء − ـــعاف اثـن ارات الطوارىء واالســ ـــي عبورـها لمنطـقة العـمل ، او   اعـطاء االولوـية االولى لمرور ســ
 استخدامها مسارا بديال لعبورها .

ــنابير مياه  − تأمين المداخل والمخارج المناســبة الى مراكز الشــرطة ومحطات الدفاع المدنى وص
 االطفاء والمستشفيات . 

يانة يجب فتح مسـارات الطريق امام حركة المرور باقرب فرـصة   − بعد اكتمال اعمال االنشـاء او الـص
 ليستعيد الطريق كفاءته التشغيلية القصوى .ممكنة 

 اعداد خطط التحكم في المرور .2
قبيل البدء بتنفيذ اعمال االنـشاء او القيام باعمال االـصالح والـصيانة او اية انـشطة آخرى بمناطق العمل  
، ينبغي وـضع خطة للتحكم في المرور بحيث تشـكل جزءا اـساـسيا في مخططات ومواـصفات وتقديرات 

 مشروع االنشاء او الصيانة.

ويعتبر حجم المشـروع او نوع االعمال المزمع تنفيذها عامال محددا لمسـتوى التفاصـيل الخاصـة بخطط  
ــروع. وينبغى ان يشــــارك   ــيق بين حرـكة المرور واعـمال المشــ التحكم في المرور بـما يحقق التنســ

المواصــــالت او الجهات اآلخرى   مهندســــو المرور ومكتب التنســــيق في االمانات وفي البلديات ووزارة
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المســؤولة عن الطرق في اعداد خطط التحكم في حركة المرور ، وبامكان الشــركات االســتشــارية او 
 مقاولي التنفيذ ايضا وضع خطط التحكم في المرور على ان تحظى بموافقة تلك الجهات المسؤولة .

ــارـكة في ا ــالح المعنـية ـبالمشــ ـعداد خطط التحكم في حرـكة المرور وفيـما يلي بـيان ـباالدارات والمصــ
 بمناطق العمل في مشاريع االنشاء والصيانة:

المســـؤولون في اقســـام المرور والنقل بالبلديات ووزارة المواصـــالت على المســـتوى المحلي   −
 والوطني.

ــؤولون في ادارات شــــرطة المرور والدفاع المدني والصــــحة على المســــتوى المحلي   − المســ
 روع المزمع تنفيذه .والوطني تبعا لموقع المش

 االدارات والشركات المعنية بالمرافق العامة . −

وبعد اعداد واعتماد خطط التحكم في سـير المرور بمناطق عمل المشـاريع وقبيل الشـروع ايضـا   −
 بالتنفيذ ينبغي اعالم االطراف التالية :

 السكان والهيئات العامة المتواجدة ضمن نطاق تأثير منطقة العمل . −

 المجاورة .المؤسسات  −

 ادارات المدارس العطاءالتعليمات والتوجيهات لحافالت نقل الطالب اذا لزم االمر. −

 االدارات والمصالح المحلية . −

 مؤسسات اسعاف وقطر المركبات على الطرق . −

 مراحل استخدام وسائل التحكم المرورى في مناطق العمل .3
ق او صـيانتها تغيرات في انماط االوضـاع  كما هو معروف ، من الطبيعي ان يصـاحب عمليات انشـاء الطر

العادية لحركة المرور. ولكي يتسنى توجيه وتأمين حركات المرور والمشاه والعمال خالل منطقة العمل  
، يتطلب االمر لزوم توفير وسائل خاصة بالتحكم في حركة المـــرور في منطقـــة عمـــل المشروع التي 

 .( 1-4الشكل )ي تقسم غالبا الى خمسة مناطق كما هو موضح ف

 ( : مراحل التحكم المروري بمنطقة العمل وفيما يلي عرض موجز لكل مرحلة :1-4الشكل )

 منطقـة التحذير المبكر .3-1
الســائقين مســبقا بطبيعة يتم في مجال التحذير المســبق قبل الوصــول الى مناطق العمل اشــعار 

ــياراتهم خالل   ــنى لهم التحكم في قيادة سـ ــاع واالخطار المحتملة امامهم على الطريق ليتسـ االوضـ
ــعها من  ــلة من الالفتات يبدأ في وض ــلس ــتخدام الالفتات التحذيرية من س منطقة العمل. ويتفاوت اس

ويكون طول منطقة التحذير  نقطة تســبق عالمة الرايات او االضــواء الومضــية المحمولة على ســيارة.  
كم على الطريق الســريع وتقل حســب ســرعة الطريق  2الى    1ر6المســبق في معظم مناطق العمل  

 الجارى العمل فيه وبطول كامل المربع السكني داخل المـدن .

 منطقـة انتقاليـة .3-2
تحويالت  يتم في المـجال االنتـقالي لمنطـقة العـمل توجـيه المرور من مســــارات الطريق الـعادـية الى ال

الالزمة للمرور خالل منطقة العمل. ويتم وـضع وسـائل توجيه المرور في اماكن الـضيق التدريجي ـضمن 
ــيق   ــار المزمع اغالـقه على تـحدـيد طول الضــ ــرـعة المرور وعرض المســ المـجال االنتـقالي. وتعـمل ســ

ة وآخرى التدريجي الذى سـيتم اسـتخدامه وعدد وحدات الحواجز الموصـى بها والمسـافة بين كل وحد
ــيق التدريجى مراقبة  ــع حواجز الض ــار المغلق وينبغى بعد وض طبقا للســرعات المختلفة وعرض المس

 حركة المرور والتأكد من االندماج السليم لها في مسار المرور السالك .

 منطقة فاصــلة .3-3

ن ســــالمة  يكون المجال الفاصــــل متواجد بين المجال االنتقالي ومنطقة العمل ذاتها ، والغرض منه تأمي 
 السائقين والعاملين داخل منطقة العمل ، وينبغي اال تستخدم لتخزين المعدات والمواد ومركبات العمل . 

 منطقـة العمـل.3-4
وهى المنطقة التى تزاول بها اعمال االنشـــاء او الصـــيانة وتتم بداخلها كافة العمليات المتعلقة بحركة  

يتم تحديدها باستخدام اجهزة ووسائل التوجيه والحواجز  العمال والمعدات والمواد االنشائية ، وعادة ما  
 البعاد حركة المرور والمشاه عنها. وفي حالة االعمال الليلية يوصى باتباع االجراءات التالية :

 وجوب جعل مسارات المرور مرئية بشكل واضح . −
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 وضع ادوات توجيه المرور بين مسار المرور السالك ومنطقة العمل . −

 مداخل آمنة لمركبات العمل من والى منطقة العمل .تأمين مخارج و −

ــيارة   − ــتخدام السـ ــع العالمات التحذيرية الكافية في مداخل منطقة العمل ، ويمكن كذلك اسـ وضـ
 حاملة الراية او الدالة المرشدة للحركات المرورية لتأمين سالمة العمليات المتنقلة والمرور . 

ارات العمل التى تتداخل حركتها مع حركة المرور اسـتخدام الرايات واالضـواء الومضـية على سـي −
 العادية .

 استخدام الحواجز الخرسانية لفصل حركة المرور عن منطقة العمل اذا كانت محاذية لها . −

 نهاية منطقة العمل .3-5

 ومجالها قصير حيث تستعد فيها حركة المرور الستئناف سيرها العادى .

 وظـائـف الالفتـات المـروريـة .3-6

ثالثة انواع رئيـسية من الالفتات المرورية وهي التنظيمية ، والتحذيرية واالرـشادية. وتعتبر من هناك  
ــليمة. كما ان الالفتات  ــبة وسـ ــورة مناسـ ــائل الهامة في التحكم في حركة المرور وتوجيهها بصـ الوسـ

ــاءة وتوجـيه وعالـما ــتـمل على الفـتات ـثابـتة والفـتات ـيدوـية او راـيات ووـحدات اضــ ت ـحدود المرورـية تشــ
ورصـــفية وحواجز متنقلة. كما ان جميع الالفتات المرورية التى ســـوف تســـتعمل في المواقع يجب ان 
ــاءة الخارجية   ــفات العالمية المقبولة ، وفي حال وجود تداخل باالضـ تكون من النوع العاكس ذو المواصـ

ــة موجهة   ــتعمل انارة خاصـ ــعيفة الفائدة ، يسـ ــة مما يجعلها ضـ على الالفتات على الالفتات العاكسـ
 المرورية بحيث ال تسبب اي وهج او مضايقة للسائقين .

 مواقـع وتركيب الالفتـات .3-7
توـضع الالفتات المرورية في االماكن المناـسبة حتى تعطي الـسائقين الرـسالة المرجوة على افـضل  
ــار الطريق ولتســـمح لهم بالتجاوب خالل وقت مناســـب. وهذه  وجه بما يتماشـــى مع تصـــميم ومسـ

ــوارع الـمدن في اـماكن العـمل ، كـما ان مواقع  الالف ـتات يتم تركيبـها على مســــاـفات معيـنة داـخل شــ
ــتخدام التركيبات المزدوجة   الالفتات تكون عادة على الجانب االيمن من الطريق اال اذا دعت الحالة اسـ

ــر. ويوضح   - 5الشكل )والتى تتكون من عالمتين مزدوجتين على كل من جانبى الطريق االيمن وااليس
ة  (  1 ات المطلوـب اـع ــر مع االرتـف ة للثني أو الكســ ابـل دة ـق ات على اعـم ب الالفـت ة تركـي نموذج من عملـي

نماذج من أنواع  (  2-5الشـكل )والمسـافات الجانبية من طرق االسـفلت حسـب المواـصفات. كما يوـضح  
 الالفتات المؤقتة والمتنقلة .

 ( : االرتفاع والوضع الجانبى لالفتات القابلة للثنى داخل المدن ـ تركيب نموذجي1-5الشكل )

 ( : نماذج من عملية تركيب الالفتات المؤقتة والمتنقلة2-5الشكل )

 الالفتات التنظيميـــة .3-8
ا.    تعتبر د بـه ات المرور االلتزام والتقـي ات التى تفرض على جميع حرـك ة من الالفـت ات التنظيمـي الالفـت

وبالتالي يجب ان يتم استخدامها طبقا لنظام المرور في المملكة ، وعلى سبيل المثال فعالمة "قــف"  
فتات هي ذات شكل من ثمان اضلع ، وعالمة "ممنوع الدخول" فهى على شكل دائرى، وتستخدم الال

التنظيمية في مناطق العمل او اثناء الصــــيانة وفي حال اســــتخدام الفتات تنظيمية لفترة مؤقتة يجب  
ازالة او تغطية الالفتات التنظيمية العادية القائمة اذا تعارضــت مع ما اســتجد في منطقة العمل ، حتى  

 نماذج من الالفتات التنظيمية المستخدمة .( 3-5الشكل )ال تسبب ارباكا للسائقين. ويوضح 

 الالفتات التحذيريــة .3-9
ان الهدف من اسـتخدام الالفتات التحذيرية في مناطق العمل او الصـيانة هو اعالم السـائقين بأخذ  

ــائقين    الـحذر اثـناء مرورهم بـهذه المنطـقة حـيث يوـجد احتـمال وجود اخـطار معيـنة. ـــعار الســ ويـجب اشــ
بطريقة مناسـبة خالل فترة كافية من الزمن العالمهم بوجوب تعديل سـرعة المركبة بما يسـمح وحالة  

في  نماذج من الالفتات التحذيرية المســــتخدمة  (  4-5الشــــكل )الطريق لتفادى وقوع الخطر ويوضــــح  
مناطق العمل والصـــيانة. وهناك الفتات تحذيرية اضـــافية لها اســـتعماالت عامة مثل الفتة المطبات ، 

 انتهاء االسفلت ، مخرج شاحنات ، كن مستعدا للوقوف ، كتف الطريق منخفض ، وغيرها .

الرموز باللون  كما ان ارضــية الالفتات التحذيرية يجب ان تكون عاكســة وذات لون اصــفر ، والكتابة او 
 االسود ، واالطار باللون االحمر .
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 الالفتات االعالميـــــة .3-10
 الالفتات االعالمية والعالمات االرضية لمنطقة العمل او الصيانة تشمل اآلتي :

ــرورة التغيير المؤقت   -1 ــية للطريق ، هذا في حال ان تتطلب الضـ ــفية القياسـ العالمات الرصـ
 لمسار الطريق .

االرشـادية واسـماء الطرق او الشـوارع واسـتعمالها مع عالمة التحويلة التى تكون  الالفتات   -2
 الكتابة عليها باللون االسود وعلى ارضية باللون االصفر .

ــا تكون الكتابة   -3 الفتات اعالمية خاصـــة لها عالقة في بداية ونهاية منطقة العمل. وهذه ايضـ
 عليها باللون االسود وارضية باللون االصفر .

 : نماذج من الالفتات التحذيرية المستخدمة في مناطق العمل والصيانة 4-5كل الش

ويتم تركيب الفتات االنشــاء على حدود منطقة العمل او الصــيانة لمســافة مناســبة وطبقا لخطة  
المرور الموافق عليها مع المحافظة على ســير حركة المرور خالل منطقة العمل وهذه الالفتة موضــحة  

كيلو متر" يمكن تركيبها على الحاجز. وهذه  1والالفتة االعالمية "اعمال طرق لمسـافة  ( 5-5بالشـكل )
الالفتة تسـتعمل كما يتطلب العمل وخاصـة في الشـوارع داخل المدينة التى يتم تعديلها ليكتب عليها  

 المسافة المناسبة .

ة حوالى ا على مســـــاـف ال الطريق" يتم تركيبـه ة اعـم اـي ة "نـه ات االعالمـي مترا أو على    150  والالفـت
مـسافة مناـسبة داخل ـشوارع المدينة بعد حدود نهاية منطقة العمل او الـصيانة وهي ايـضا موـضحة في  

بر. . والفتة "تحويلة" مع الســهم تســتعمل عندما يتم اغالق شــارع او طريق للمرور العا(5-5الشــكل )
ويمكن تركيب هذه الالفتة تحت الفتة "الطريق مغلق" او الفتة "مرور محلي". ورســــم الســــهم على  
الفتة التحويلة تكون بشـكل افقي وفي اتجاه اليمين او اليسـار وذلك حسـب الموقع وهى موـضحة في  

هناك ايضـا اسـتعمال الفتة "نهاية التحويلة" العالم السـائقين بان مسـار التحويلة قد ، و (6-5الشـكل )
 م( بعد نهاية العمل .200-50انتهى ، وتوضع على مسافة مناسبة )

 : نماذج من الالفتات االعالمية 5-5الشكل 

 ( : رسم السهم على الفتة التحويلة6-5الشكل )

 الحواجز واجهزة التوجيه المؤقـت .4
ــائقين من المـخاطر المحتمـلة اثـناء مرورهم في  من وظـ  ائف اجهزة التوجـيه المؤـقت تنبـيه وتـحذير الســ

ــالم. ومن اهم اجهزة   ــدهم وتوجههم لتجاوز منطقة العمل بسـ منطقة العمل او بالقرب منها وان ترشـ
واجز  التوجيه المؤقت هى المخاريط واللوحات العمودية العاكســة والبراميل البالســتيكية العاكســة والح

 المتنقلة .

وتسـتعمل اجهزة التوجيه لتوفير انسـياب افضـل وتغيير تدريجي للمرور من مسـار الى آخر من الطريق  
في منطقة العمل وهي مصــنوعة من مواد ال تتســبب في اى اضــرار للســيارات في حال صــدمها لها.  

ى لـضمان انسـياب والغاية هو ان تسـتعمل ـضمن خطة مرور مناـسبة لموقع العمل مع اجهزة تحكم آخر
 حركة المرور بسالم وايضا لسالمة العمال والمعدات داخل منطقة العمل .

 التوجيه المؤقـت .4-1
من اهم عناصـر نظام التحكم المرورى التي تسـتعمل في مناطق العمل الضـيق التدريجى. هذا ويجب  

المرور او وقوع  ان يكون الضــيق التدريجي مصــمم بشــكل جيد ومناســب حتى ال يتســبب في ازدحام  
الحوادث. لذلك يجب اـستعمال المعادالت التالية في حسـاب معدل الـضيق التدريجي لمناطق العمل او 

 الصيانة :

 كم/ساعة  70عندما يكون حد السرعة اقل من  155ر4/  2ط ا م س

 كم/ساعة فأكثر . 70عندما يكون حد السرعة  1ر610ط ا م س / 

 الضيق التدريجي )باالمتار( .حيث : ط : هى الطول الكلي لجزء 

 م : هى المسافة الجانبية التى يجب ان يتحركها المرور )باالمتار( .

 % من السرعة( كم/ساعة .85س : هي حد السرعة النظامية )او 
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وتطبق هذه المعادالت على الطرق والـشوراع ذات المنحدرات المنبـسطة بـشكل معقول ومـساراتها  
وفير مسـافة لمدى الرؤية للسـالمة المرورية عند وقبل الدخول في جزء مسـتقيمة قدراالمكان. ويجب ت

 الضيق التدريجي العالم السائقين بان خط االرشاد والتوجيه مستمر .

ــيق التدريجى للســرعات العادية والمســافة التي يجب ان يتحركها  1-6والجدول ) ( يبين اطوال الض
لتى تكون بها المنحدرات بســـيطة واجزاء الطريق  المرور. وهذه المســـافات تنطبق فقط على االجزاء ا

المستقيمة او المنحنية بشكل معتدل. كما ان المسافة بين اجهزة ووسائل التوجيه على حدود اماكن 
الضـيق التدريجى يجب ان تكون مناسـبة بحيث تترك انطباعا لدى سـائقي السـيارات بان خط االرشـاد 

( المســـافة بينها عند 3-6( ، وكذلك يوضـــح الجدول )2-6والتوجيه مســـتمر. وهذا موضـــح بالجدول )
 المنحنيات، اى بما يتعلق بالمسافة بالنسبة لنصف قطر المنحنى .

 (: اطوال الضيق التدريجى باالمتار الالزمة للحركة الجانبية1-6الجدول )

 الســـرعة  المسافة باالمتارالتى يجب ان يتحركها المرورالى اليمين او اليسار

 كم / ساعة  1ر5 2ر5 2ر 75 3ر0 3ر 25 3ر5 3ر 75

22 20 19 17 16 15 9 30 

30 28 36 24 22 20 11 35 

39 36 34 31 28 26 15 40 

49 46 42 39 36 33 20 45 

60 56 52 48 44 40 24 50 

73 68 63 58 54 49 29 55 

87 81 75 70 64 58 35 60 

102 95 88 82 75 68 41 65 

163 152 141 131 120 109 65 70 

175 163 152 140 128 117 70 75 

186 174 162 149 137 124 75 80 

198 185 172 158 145 132 79 85 

210 196 182 168 154 140 84 90 

221 207 192 177 162 148 89 95 

233 218 202 186 171 155 93 100 

245 228 212 196 179 163 98 105 

256 239 222 205 188 171 103 110 

268 250 232 214 197 179 107 115 

280 261 242 224 205 184 112 120 

المصدر : "دليـــل اجهـــزة التحكـــم النظـــامية في المـــرور بمناطق العمل" ، ادارة هندسة المرور والسالمة ،  

 هـ .1408وزارة المواصالت ، المملكة العربية السعودية ، شوال 

 

 المسافة بين اجهزة ووسائل التوجيه في اماكن الضيق التدريجي *(: 2-6الجدول )

 % 85اماكن التركيب او  المسـافـة بين اجهـــزة 

 سـرعـة )كــم / سـاعـة( ووسائل التوجيه )متر( 

6 30 

8 40 

9 50 

11 60 

13 70 

15 80 

17 90 

19 100 

21 110 

23 120 

ســم  6ســم×  30ســم تقريبا( ، واللوحات الرأســية  90  ملحوظة:هذه المســافة من اجل المخاريط الكبيرة )

ســم( ، فان المســافات يجب ان تكون  45. وفي حالة اســتخدام المخاريط الصــغيرة )  2،   1والحواجز من النوعين  
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لســائقين يدخلون بين اجهزة نصــف القيم الموضــحة فقط. وقد يتطلب االمر ان تكون المســافة اقل اذا تبين ان ا

 ووسائل التوجيه .

المصدر : "دليـــل اجهـــزة التحكـــم النظـــامية في المـــرور بمناطق العمل" ، ادارة هندسة المرور والسالمة ،  

 هـ .1408وزارة المواصالت ، المملكة العربية السعودية ، شوال 

 يات *(: المسافة بين اجهزة ووسائل التوجيه عند المنحن3-6الجدول )

 المســـافة بـين اجهـزةووسائل التوجيه )متر( نصـف قطـر االنحنــاء)مــتر(

25 7 
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 50 500أكثر من  

ــافات على الحواجز المتنقلة ، وقد يتطلب   ــافة اقل اذا   ملحوظة : التنطبق هذه المسـ االمر ان تكون المسـ

 تبين ان السائقين يدخلون بين اجهزة وسائل التوجيه .

ــرور بمناطق العمل" ، ادارة هندسة المرور والسالمة ،   ــامية في المـ ــم النظـ ــزة التحكـ ــل اجهـ المصدر : دليـ

 هـ .1408وزارة المواصالت ، المملكة العربية السعودية ، شوال 

 

 وعالمات الحدود االنبوبية.مخاريط المرور  .4-2

ســم كحد  45هناك انواع مختلفة من اشــكال المخاريط المرورية التي يجب ان ال يقل ارتفاعها عن  
ادنى ، وذات قاعدة عريضـــة نســـبيا لمنع انقالبها وهي عادة مصـــنوعة من مواد تســـتحمل صـــدمات 

العالية تســتعمل مخاريط  المركبات دون ان تتلف او تســبب اى ضــرر للمركبات. وللطرق ذات الســرعة  
 اكبر حجما حتى يكون التوجيه واالرشاد اكثر وضوحا .

ويمثل اللون االحمر اللون الســائد في المخاريط واالنابيب المرورية والتي يفضــل أن تكون مصــنوعة  
من مادة حمراء اللون بدال من صنعها من أي مادة أخرى ودهن سطحها الخارجي باللون االحمر. ويجب  

دائما في حالة نظيفة والمعة لتفي بالغرض وايضــا ان تكون من المواد العاكســة للرؤية الليلية   ان تكون
او ان توفر لها اضــاءة مناســبة لرؤيتها بســهولة ، والمخاريط التى تســتعمل خاصــة في الليل يجب ان 

ــه عن   ــفر اليقل عرض مم وان يلف على مســافة ال تزيد عن  150تشــمل على شــريط عاكس بلون اص
م من قمة المخروط. واما المخاريط االنبوبية يجب ان تشــمل على شــريطان عاكســان بلون احمر  م75

مم تقريبا احدهما عن اآلخر ، 100مم ، وموضــــوعان على مســــافة  75وان اليقل عرض كل منهما عن  
( . وكبديل لما ســبق يمكن للمخروط أو عالمة الحدود االنبوبية أن تكون  1-6كما هو موضــح بالشــكل )

 وانها كلها عاكسة.ال

 اللوحات الرأسية . .4-3

ــها   ــتعمل كأجهزة توجيه مؤقت كالفتات تحذيرية يجب ان يكون عرضــ ــية التى تســ اللوحات الرأســ
مم كحد ادنى ، ولونها يكون احمر عاكس على ارضـية ذات اشـرطة صـفراء أيضـا  900مم وارتفاعها  300

متر من ســطح االرض  1ر50ية على ارتفاع عاكســة مثل الحواجز ويتم تركيبها بحيث تكون النهاية العلو
كحد ادنى. وتسـتخدم اللوحات الرأسـية لفصـل حركة المرور او حواجز لكتف الطريق عندما يكون الفراغ 

ــكل   ــية مفردة اثناء الليل يجب ان 2-6قليل او ادنى ما يمكن )انظر الشـ ــتعمال لوحة رأسـ (. وعند اسـ
اسـتعمال سـلسـلة من هذه اللوحات الرأسـية كأجهزة    يوـضع عليها مـصباح وامض لتحذير المرور ، وعند
 توجيه يوضع عليها مصابيح ذات اضاءة مستمرة .
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 نماذج مختلفة لقواعد المخاريط البالستيكية

 : مقاييس المخاريط( 1-6الشكل )

 : الحواجز واجهزة التوجيه المؤقت( 2-6الشكل )

 البراميل البالســتيكيـة . .4-4

البراميل البالسـتيكية التى تسـتعمل لتحذير المرور او للتوجيه المؤقت يجب ان ال يقل ارتفاعها عن  
ــرطة باللونين500مم وقطرها عن  900 ــين   مم. كما يجب ان تكون محاطة بأش ــفر العاكس االحمر واالص

ــرطة ما بين  ــنوعة من مادة ذات ســطح املس ومحكم  200مم و 100ويتراوح عرض هذه االش مم ومص
 الحماية من الخارج ويكون بنفس اللون تقريبا اثناء الليل والنهار .

ــفر.  ــريطين باللون االصــ ــريطين باللون االحمر وشــ وعلى كل برمـيل يـجب ان يكون على االقل شــ
يل سـهل انتقالها من مكان آلخر في منطقة العمل وعندما تسـتعمل فهي عادة تبقى الى فترة والبرام

ــبـقة   ــتعـمل معـها الفـتات مرورـية اخرى مســ طويـلة من الزمن ، وبـعد تثبـيت البرامـيل في مواقعـها يســ
ــتيك وان ال تمأل بالرمل او الماء ــنوعة من البالســ او  لتحذير المرور. كما ان البراميل يجب ان تكون مصــ

الحجارة حتى كامل ارتفاعها مما يجعلها خطرة على المركبات عند االـصطدام بها ، وانما يكتفى بملئها  
اع   الرـمل حتى ارتـف اح او الهواء المـندفع من 250ـب ـــبب الرـي ا من التحرك او االنقالب بســ مم فقط لمنعـه

ــواء تحذير ،   ــع عليها اضـ ــتعمالها اثناء الليل يجب ان يوضـ ــافة يمكن تركيب المركبات. وعند اسـ وباالضـ
ــتدعى األمر ذلك لتكون   ــية اذا اسـ ــهم او اللوحات الرأسـ عالمات مرور آخرى على البراميل مثل االسـ

 ( تلك البراميل .2-6مكملة لالفتات االخرى. ويوضح الشكل السابق )

 الحـواجــز . .4-5

ـــبة ومكوـنة  الحواجز هي عـبارة عن اجهزة تحكم مرورى ـثابـتة او متنقـلة عليـها الفـتة المرور ا لمـناســ
من لوحة واحدة او ثالث لوحات افقية ، تســـتخدم الغالق شـــارع او لتحديد جزء او اكثر من حدود حرم 

( ، واللوحات 4-6الشارع. وتنقسم الحواجز الى نوعين وهي موضحة مع خصائص كل نوع في الجدول )
من مادة ذات سـطح املس   االفقية تتألف من شـرائط باللونين االحمر واالصـفر وذات خاصـية انعكاسـية

ومحكم الحماية من الخارج وتعطي نفس اللون تقريبا اثناء الليل او النهار. وهذه الـشرائط تنـساب بزاوية 
 ( .2-6درجة على اللوح وفي االتجاه الذى سيمر منه المرور )انظر الشكل السابق  45

تكون على حماالت قادرة على  وتثبت الحواجز بطريقة يسـمح معها للسـائقين لرؤيتها بسـهولة وان 
 ابقائها في اماكنها اثناء العواصف العادية والهواء المندفع نتيجة لمرور المركبات بجوارها .

 (: خصائــص الحـواجــــز 4-6الجدول )

 النــوع الثـانـي  النــوع االول الخصــائص 

 سم   30  - 20 سم   30  - 20 عرض العارضة 

 متر حد أدنى   1ر5 أدنى م حد 2 -1 طـول العارضـة 

 متر حد أدنى   1ر5 متر حد أدنى  1 االرتفــاع 

عدد وجوه العارضة  
 العاكسة 

)اذا كان   6)اذا كان المرور المواجه في اتجاه واحد(  3 في كل اتجاه(  2-1)
 المرور المواجه في اتجاهين( 

ــدر : "دليل اجهزة التحكم النظامية في المرور بمناطق العمل" ، ادارة   ــة المرور  المصـ هنــــــــدسـ
 هـ .1408والسالمة ، وزارة المواصالت ، المملكة العربية السعودية ، شوال 

 استخدام الحـواجـز . .4-5-1
ــتـخدام النوع االول والـثاني من الحواجز تنطبق في الـحاالت التى يراد منـها توجـيه المرور خالل   اســ

فردى او كمجموعة من الحواجز  منطقة انشــاء الطرق او اعادة انشــائها ، وممكن ان تســتخدم بشــكل  
لتحديد الخطر او كســلســلة من الحواجز لتوجيه حركة المرور. النوع االول من الحواجز تســتخدم عادة 
ــة   ــوارع المدن. واما النوع الثاني من الحواجز والذى يحتوى على الواح عاكسـ على الطرق العادية وشـ

 العالية . اكثر يستخدم على الطرق الرئيسية والسريعة ذات السرعات

والطرق ذات السرعات العالية سوف توضع لها اكياس رمل على قاعدة الحواجز فقط حتى ال تنقلب 
بفعل الرياح او ما شــابه ، وفي اعمال صــيانة الطرق او الشــوارع فانه من النادر ان يغلق الشــارع تماما  

الطرق التى تأتي بشـكل    اال في حاالت تتطلب ذلك مثل اعادة انشـاء الـصرف الـصحى او غيره. واعمال
طارىء عادة يسـتخدم النوع االول من الحواجز. وفي اعمال انشـاء الطرق عندما يتطلب اغالق جزء من 

http://www.momra.gov.sa/Specs/guid0002.asp##
http://www.momra.gov.sa/Specs/guid0002.asp##
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الطريق يستخدم النوع الثاني من الحواجز حيث يتم تركيبها على نقاط االغالق ، ويمكن ان يتم تركيب 
اليسر. وعندما تتطلب الحاجة توفير مدخل  الحواجز على نقاط حافة الرـصيف االيمن الى حافة الرـصيف ا

ة او جزء متحرك من  انى على بواـب ات االنشـــــاء ، يحتوي الـحاجز من النوع الـث او منـفذ للمـعدات ومركـب
الحاجز يتم اغالقه في غير اوقات العمل ، او ممكن انشـــاء مدخل غير مباشـــر حتى ال يشـــجع دخول  

ع الثاني يكلف شــــخص مســــئول للتأكد من اغالق  المركبات العامة. وعند اســــتعمال الحاجز من النو
 البوابة بعد نهاية كل يوم عمل .

وفي الحاالت التى تتطلب اغالق طريق او شـارع مع توفير مرور محلي للدخول سـوف ال تسـتعمل  
ابر من  ــجيع المرور الـع انى تـماـما بعرض الشــــارع وانـما تؤـخذ اجراءات لـعدم تشــ الحواجز من النوع الـث

ــي فقط. وتطبيق هذه الطريقة  الدخول ، حيث ت ــرور المحلــ ــماح للمــ ستعمل عالمات تشير الى الســ
 ( الحقا في االمثلة النموذجية .15-11( و)14-11موضح في االشكال )

وهناك اسـتعمال خاص للحواجز اذ يمكن ان توـضع بطريقة متعاقبة على جانب واحد او كال الجانبين  
ــيق مما من الطريق حيث توحي للســائقين بانهم يقت ربون من منطقة عمل أو أن الطريق آخذ في الض

يجذب انتباههم ويجعلهم يقللون من سـرعتهم. وعند اسـتعمال هذه الطريقة توضـع الحواجز المتعاقبة 
ــفـلت. ـهذا ويمكن   ــيق الـتدريجى لـحاـفة االســ ابـتداءا من الـحاـفة الـخارجـية لكتف الطريق وـتأـخذ ـبالضــ

ة للتحذير واالرشاد او اجهزة اضاءة ، وتطبيق الحواجز المتعاقبة استعمال الحواجز لتركيب الفتات مسبق
 ( .3-6موضح بالشكل )

وبعض الالفـتات المرورـية يمكن تركيبـها على الحواجز مـثل "الطريق مغلق" و "اـماـمك تحويـلة" ، كـما 
  يمكن تركيب اضـــواء التحذير الومضـــية أوالمســـتمرة في حالة اســـتخدام هذه الحواجز ليال. واالضـــواء
 المستمرة يجب استعمالها على كل من الحواجز المتعاقبة لتوجيه المرور ومعرفة حدود الطريق .

 الحواجز المتنقلــة . .4-5-2
ــتعمل الحواجز المتنقلة لمنع المركبات من االنحراف الى خارج الطريق او الكتف ، وقدر االمكان   تسـ

وء المركبات القادمة في االتجاه المعاكس على السـائقي ن وركابها. والحواجز المتنقلة يمكن  لتخفيف ـض
نقلها من مكان الى آخر ، وهي مصـــنوعة من االســـمنت المســـلح او المعدن او اى مادة اخرى قادرة 

( حاجز خرسـاني  4-6على منع انحراف المركبات الى خارج حدود الطريق او الشـارع. ويوضـح الشـكل )
ه المرو ال الحواجز لتوجـي ــتعـم د اســ ل مع نوع اخر. وعـن ل اللون  متنـق اتح مـث ر يـجب ان تكون ذات لون ـف

مم لتسـهيل رؤيتها. ولالسـتخدامات الليلية يجب ان 150األبيض وتدهن بشـرائط حمراء عاكسـة بعرض  
ــاحتها   ــة اليقل الحد االدنى لمسـ توفر معها الفتات توجيه وتحكم للمرور كتزويدها بعالمة حدود عاكسـ

ــواء تحذيرية على  2ســم800عن   الحواجز المســتمرة وفقط عند بداية الحاجز من . كما يجب تركيب اض
كل جانب يجب تركيب اـضواء ومـضية ذات لون اـصفر وبعدها تركب اـضواء ـصفراء مـستمرة لتوجيه المرور. 
كما يجب ان يركب مخفف أو ماص للصـــدمات في بداية الحاجز المتنقل حيث ان هذا الجزء يمثل خطرا  

ـــطدام المركـبات ـبه اذا لم تؤ الـغا عـند اصــ ـخذ الحيـطة الالزـمة ـلذـلك ، وان تكون ـبداـية الـحاجز منحنـية ـب
 بشكل تدريجي للخارج من حافة الطريق كما يجب أن يزود بجزء طرفي منحدر.

 شاد: نموذج تطبيق الحواجز المتعاقبة مع تركيب الفتات تحذير وار( 3-6الشكل )

 : نمــاذج مــن الحــواجــز( 4-6الشكل )

 أجهزة التحذير المرتفعة . .4-5-3
ــوارع المدن المزدحمة بالمركبات لتحذير   ــتعمل اجهزة التحذير المرتفعة عادة داخل طرق وشــ تســ

فريات ، مســـح او اعمال مرافق. وتســـتخدم مع بقية الســـائقين بان هناك اعمال طرق ، ســـفلتة ، ح
ــهيل رؤيتها من فوق   ــكل مرتفع لتسـ ــممة على حمالة طويلة وبشـ اجهزة التحكم المرورى وهي مصـ
وء تحذير   وخلف المركبة االمامية المتقدمة في السـير. وتتكون من ثالث رايات كحد ادنى مع او بدون ـض

ــبما يتطلب األمر ذلك. ــي عالي الكثافة حس ــوء    ومض ــة الض ــافة من ســطح الطريق الى عدس والمس
متر ويجب ان ال تقل مســــاحة كل راية عن  2ر5المركب او طرف الرايات الســــفلي يجب ان ال تقل عن  

 ( سابقا جهاز التحذير المرتفع .2-6سم وذات لون احمر ويبين الشكل )x40سم40

 عالمات المرور االرضية )الدهانات والعواكس(. .5
ــتعـمل عالـمات تتطـلب الـحاـلة في بع ــار الـعادى للمركـبات وـلذـلك تســ ض اعـمال الطرق تغيير المســ

المرور االرضــية الرشــاد وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل. وهذه العالمات يجب ان تكون واضــحة  
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تماما وفعالة خالل اوقات النهار والليل واثناء رداءة الجو ، وتســـتعمل باالشـــتراك مع غيرها من عالمات  
 وسائل واجهزة التوجيه من اجل ارشاد المرور الى مسارات المركبات بكل وضوح.التحذير و

ــار للمركبـات يجـب ان ال تتم اال اذا توفر الوقـت الكـافي والمعـدات والمواد    وعمليـة تغيير المســـ
ة أو  ا يـجب ازاـل ة اـلدوام اليومي ، كـم اـي ل نـه ا بنـجاح قـب الـه ـــخاص لـهذه العملـية حتى يمكن اكـم واالشــ

(  1-7الشـكل )ات السـابقة على الطريق التي يحتمل أن تربك أو تضـلل السـائقين. ويبين  طمس العالم
 الخطوط واالنماط النموذجية لعالمات الرصفية .

ان يسـتعمل الشـريط  وفي مواقع العمل التي يكون وقت الصـيانة او االنشـاء قصـيرة نسـبيا ، يجب  
الالصق العاكس الذى يثبت بواسطة الضغط او عالمات الرصفية البارزة حيث انها اقل كلفة واسهل في  

 عملية االستخدام واالزالة من المواد االخرى.

 ( : الخطوط واالنماط النموذجية لعالمات الرصفية1-7الشكل )

ر بمناطق العمل" ، ادارة هندسة المرور المصدر : "دليـــل اجهـــزة التحكـــم النظـــامية في المـــرو
 هـ .1408والسالمة ، وزارة المواصالت ، المملكة العربية السعودية ، شوال 

 الفتـــات الحـــدود . .6
ــتـخدام الفـتات الـحدود الـعاكســــة يتم تركيبـها على حـماالت بحـيث يكون ارتـفاع الوـحدة   وعـند اســ

 300كما يمكن رؤيتها في الظالم من مســافة  متر فوق ســطح حافة الطريق ،   1ر20العاكســة حوالي  
ــابيح الســيارات االمامية ،  ــوء العالي عليها من مص متر تحت ظروف جوية عادية وذلك عند ســقوط الض
ويتم تركيب هذه الالفتات حســب المســافة المطلوبة بين كل من هذه الالفتات وبشــكل تكون الالفتة  

 ( السالفين الذكر .3-6( ، )2-6دولين )التالية دائما مرئية بوضوح للسائقين وحسب الج

كحد ادنى وذات لون اصـــفر. ويجرى   2ســـم100وتكون مســـاحة الوحدة العاكســـة لالفتات الحدود  
ــيح اتـجاه ومســــارات الطريق   ة بـهدف توضــ ــتـخدامـها في مـناطق العـمل وفي التحويالت المرورـي اســ

وفي االجزاء من الطريق التى   للســــائقين ، وـكذـلك في الطرق المتعرـجة التى تتوالى بـها المنحنـيات
ــل بين حركة المرور باالتجاهين أو على كتف  ــا للفص تكون فيها الســرعة عادية أو مقاربة للعادية. وايض

 الطريق حيث اليوجد مساحة كافية الستخدام وسائل أخرى.

 

 

 اجهــزة االضـــاءة . .7
خاصـة اثناء فترة الليل عندما تقل  اعمال االنشـاء والصـيانة على الطرق تسـبب غالبا جوا من الخطر  

ــاـئل الالفـتات المرورـية   ــاـفة الى وســ ــائقين على الرؤـية الجـيدة ، ـلذـلك يـجب ان يوفر ـباالضــ ـقدرة الســ
العاكســة والحواجز والوســائل االخرى اجهزة اضــاءة جيدة مع مولدات كهرباء اضــاءة احتياطية في حال  

 محمولة ومشحونة .انقطاع التيار الكهربائي ، وكشافات اضاءة طوارىء 

 اضـــواء التحـــذيــر . .7-1
ــواء التحذير المتنقلة والتى تعمل بالبطاريات ولها عدســات من البالســتيك  هناك ثالثة انواع من اض
ــطوع ، والنوع )ب( وهو لوح ذو  ــي منخفض السـ ــوء ومضـ ــفرا وهى النوع )أ( وهو ضـ ــوءا اصـ تعطى ضـ

 هذه االنواع الثالثة. ( 1-9الشكل )ويبين  عاكسية عالية السطوع ، والنوع )ج( وهو ضوء ثابت.

ــواء من النوعين )أ( ، )ج( بحيث تنطفيء اوتوماتيكيا ، كما يجب ان تركب على العدســات  وتصــمم االض
متر. واما االضواء    1000ح على مسافة  على ارتفاع متر واحد تقريبا فوق سطح االرض وان تكون مرئية بوضو 

  350التحذيرية ذات اللوحات العاكســة العالية الســطوع من النوع )ب( فيجب ان تكون مرئية على مســافة  
ــتعمل مع غيرها من   ــغيل ليال ونهارا وتسـ ــممة للتشـ ــاطعة ، حيث انها مصـ متر حين تكون الشـــمس سـ

ة العمل ومع الحواجز حيث تسـود ظروف بالغة الخطورة  الالفتات التحذيرية المتقدمة عند االقتراب من منطق 
. واالضواء الثابتة من النوع )ج( تستخدم من اجل تكملة اللوحات العاكسة والحواجز الطويلة من اجل تحديد  

 المسار الذى يجب ان تسلكه المركبات خالل منطقة العمل. 

 ( : نماذج من اللوحات التحذيرية العاكسة والضوئية1-9الشكل )

 منـارات تمييز الخطــر . .7-2
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ــز الخطــر هــي ذات اشــارة ومضية صفراء اللون ذات قطر اليقل عن   ــارات تميي مم ويفضل أن 200من
ـــبة وعـند  300تكون  ــتـخدم من اـجل تكمـلة العالـمة التـحذيرـية او العالـمة التنظيمـية المـناســ مم ، وتســ

مرة  80مرة وال يزيد عن    50عن    ســاعة باليوم وان تومض بمعدل ال يقل  24اســتعمالها يجب تشــغيلها  
لومن مع العدســة الصــغرى او مصــباح  600في الدقيقة ، وان يســتعمل مصــباح ذو ادنى قدرة اســمية  

 لومن مع العدسة الكبرى. 1750

ويمكن ان تكون منارات تمييز الخطر ذات وحدة مكتفية ذاتيا ومكونة من جهاز اضاءة متقطعة ومصدر 
م تركيب هذه المنارات على مقطورة من اجل ســهولة نقلها ، وهي مفيدة كهربائى وعالمة ، وعادة يت

 في مناطق العمل للتحذير المسبق بوجود عمليات للصيانة المتنقلة .

 لوحـات التحذير ذات االسهم الومضية . .7-3

تسـتعمل لوحات التحذير ذات االـسهم الومـضية عندما يكون المرور كثيفا وـسرعات االقتراب عالية او 
ــرـعة او عـند النقـطة المطلوب فيـها تحوـيل  في اـما ــوارع او من اـجل تخفيف الســ كن غلق الطرق والشــ

المرور عن مســاره العادى. وتتكون لوحات التحذير من وحدات ذات ضــوء اصــفر مرتبة بشــكل ســهم او 
عالمة تغيير االتجاه على لوحة مستطيلة ذات ارضية بلون اسود مطفى وتومض االضواء في وقت واحد 

 . 1-9يجب ان تفي بالمتطلبات الموضحة في الجدول  ، كما

وهناك ثالثة انواع في اسـتخدامات لوحات التحذير ذات االسـهم الومضـية وهى النوع )أ( ويسـتعمل  
فقط في الشــوارع والطرق المحلية والمجمعة حيث تكون كثافة المرور متوســطة وســرعة الســير غير 

شــوارع الرئيســة والســريعة ، والنوع )ج( يســتعمل على  عالية ، والنوع )ب( يســتعمل على الطرق وال
 الطرق السريعة ذات الحركة المرورية الكثيفة .

ــهم يجب ان يكون ذو قطر مرئي من  ــباح في لوحة االسـ مم كحد ادنى ، ويجب ان ال 100وكل مصـ
ا عن   اقبـه ة في اـلدقيـقة ، وان ال يزـيد على    30يـقل وميض المصــــابيح او مـعدل تـع رة دو  45دورة ـكامـل

كاملة في الدقيقة. كما يجب تركيب مصـباح صـغير يومض بشـكل متعاقب مع اشـارة التحذير في الجزء 
 الخلفي من لوحة االسهم.

 ( : لوحات التحذير ذات االسهم الومضية*1-9الجدول )

 اقل مقاس )مم(  النوع 
اقفل عدد لمصابيح  

 اللوحة 
 اقل مسافة للوضح)كفم( 

 ر. 80 12 1200×   600 أ

 1ر 25 13 1350×   750 ب

 1ر 50 15 2400×   1200 ج

المصدر : "دليل اجهـــزة التحكم النظـــامية في المـــرور بمناطق العمل" ادارة هندسة المرور والسالمة، وزارة  

 هـ  1408المواصالت ، المملكة العربية السعودية ، شوال  

 

 االضـــواء الغــامــرة . .7-4

بـشكل عام وانما اـستخدامها في مناطق العمل الخاـصة باعمال  اـستعماالت االـضواء الغامرة محدود  
ــتخدم ليال في اماكن وقوف حاملي الرايات وفي النقاط التى تعبر  ــيانة مهم. فهي تسـ ــاء والصـ االنشـ
ــاحنات العمل من خاللها الطريق العام او تقاطعات الطرق او في التغييرات المفاجئة التجاه الطريق   شــ

عالية. وتســتعمل االضــواء الغامرة مع غيرها من االجهزة والوســائل لتكون    او في اى مكان ذات خطورة
مكملة لها وليس بديال عنها ، وعند اســـتعمال االضـــواء الغامرة الضـــاءة منطقة العمل يجب ان توضـــع  

 بحرص حتى ال تتسبب في ابهار بصـر السائقين.

 التحكم في المرور في مناطق العمل . .8

ــي من اجراءات   ــليم الهدف الرئيسـ ــاد حركة المرور الى االتجاه السـ التحكم في المرور هى الرشـ
سواء خالل منطقة العمل او حولها او بجانبها حيث يكون االعتبار االول هو دائما لسالمة المرور واالفراد 

 العاملين في المنطقة .

ــيا ــاء الطرق والمرافق او ص نتها ، والتحكم المرورى في مناطق العمل هو جزء مهم في عملية انش
ــرعة   ــعت لها قوانين يجب تطبيقها مثل انظمة المرور المختلفة والتحكم في المواقف والسـ ولذلك وضـ
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المحددة لكل منطقة ، وتختلف استعماالتها باختالف متطلبات العمل. والمحافظة على العالقات العامة 
ا حـيث يـجب على الـعاملين في موقع العـمل ــرورـي وـحاملو الراـيات ان  الجـيدة مع الجمهور يعتبر أمرا ضــ

 يكونوا على مستوى جيد من اللطف في معامالتهم مع السائقين.

 حـاملي الـرايــات . .8-1

وبما ان حاملي الرايات مـسؤولون عن الـسالمة المرورية يواجهون الجمهور من خالل عملهم ، لذلك  
ن المتوسـط ، يجب ان يتم اختيارهم بشـكل يؤهلهم لهذه الوظيفة ، حيث يفضـل ان ال يقل ذكاؤهم ع

وفي حالة بدنية جيدة ، يقظي الذهن وذوى مظهر حسـن وسـلوك متواضـع وصـارم ولديهم االحسـاس  
 بالمسئولية تجاه سالمة الجمهور وعمال الموقع.

وعلى حامل الراية ان يرتدى صــدرية ســالمة او قميص وقبعة من اللون االحمر وان تكون عاكســة  
يجب على حامل الراية ان يكون مرئيا بوضـوح على مسـافة   في حال اسـتخدامها في اوقات الليل. كما

ــاـفة   الى    50ـكافـية للمرور المقترب مـنه. وعلى الطرق داـخل الـمدن يكون موقع ـحاـمل الراـية على مســ
ــنيف الطريق والســـرعة المحددة عليه وذلك   150مترا او حتى   75 مترا قبل منطقة العمل حســـب تصـ

ئقين لتخفيض سرعتهم العادية والتحكم بمركبتهم في الوقت  حتى يتمكن حامل الراية من تحذير السا
 المناسب ، ولسالمة العمال داخل منطقة العمل .

 x 60وتكون الرايات المسـتخدمة لالشـارة اليدوية مصـنوعة من قما  احمر اللون متين بمسـاحة  
وخفيفة الوزن. والالفتة متر تقريبا ومـصنوعة من مادة قوية   1ـسم على االقل وتثبت في عـصا بطول   60

المرفوعة على قائم والمكتوب عليها "قف" او "خفف السـرعة" تكون على قائم بشـكل ثماني االضـالع 
ة على    600ال يـقل قطره عن   اع العالـمة ومركـب ا ال يـقل عن ثـلث ارتـف ة بـم مم وان تكون الحروف مكتوـب

 قائم مستدير وصلب بطول المترين تقريبا.

 راية .اجراءات االشارة بال .8-2

ــطة الراية. و ــكل )هـناك عدة اجراءات يـجب اتباعها عند التحكم في حركة المرور بواســ (  1-10الشــ
 يوضح هذه االجراءات وهي كالتالي :

ثم يرفع الراية في شــــكل  اليقاف المرور ، يجب ان يقف حامل الراية في مواجهة حركة المرور ،   -1
افقي على المسار ، ويجــب ان يقــف حامل الراية ساكنا بحيث تكون المساحة الكاملة للراية المتدلية  
من الســـارية مرئية تماما وللمزيد من التأكيد ، يجب عليه رفع يده االخرى بحيث تكون راحة الكف في  

 اتجاه حركة المرور القادم .

ــبة لتقدم حركة المرور ، فان حامل الراية يقف في وضـــع مواز عندما يكون الوضـــع مأمو -2 نا بالنسـ
لحركة المرور. ويقوم حامل الراية بخفض الراية بعيدا عن رؤية الســـائق ، ثم يســـتخدم ذراعه االخرى 
 في االشارة لحركة المرور بالتقدم الى االمام. ويجب هنا عدم استخدام الراية لالشارة للمرور بالتقدم.

ا يرغب حامل الراية في تنبيه المرور او االبطاء من ســــرعته دون ان يتوقف تماما فانه يقف عندم -3
ـــها. ويـجب تحرـيك الراـية في   في مواجـهة حرـكة المرور ، ثم يرفع ذراـعه الـحامـلة للراـية ببطء ثم يخفضــ
ل   ـــك ــتوى الكتف ثم ينخفض بشــ ة الى مســ ل للراـي اـم دود الـح ذراع المـم ث يرتفع اـل ة بحـي ائـل ة ـم حرـك

 تقيم. ويجب ان ترتفع الذراع والراية الى ما بعد مستوى الكتف.مس

 ( : استخدام وسائل االشارة اليدوية بواسطة حاملو الرايات1-10الشكل )

 كما يجب اتباع االجراءات التالية عند التحكم في حركة المرور بواسطة العالمة ذات القائم :

ــة المرور. ويجب ان يمد ذراعه في    اليقاف المرور ، يجب على حامل الراية ان يقف -1 في مواجهــــ
ــى ، وعلى ان يكون وجه العالمة المكتوب   ــع رأسـ االتجاه االفقي ، وبحيث يكون قائم العالمة في وضـ

ه "قف" ) ث  STOPعلـي ده االخرى بحـي ه رفع ـي د يمكـن أكـي د من الـت ة المرور المقترب. وللمزـي ( في مواجـه
 دم.تكن راحة الكف في اتجاه حركة المرور القا

ـــبة لتـقدم حرـكة المرور ، ـفان ـحاـمل الراـية ـيدير وـجه العالـمة    -2 ــع ـمأموـنا ـبالنســ عـندـما يكون الوضــ
( في مواجهة المرور المقترب ، ثم يستخدم ذراعه االخرى في SLOWالمكتوب عليه "خفف السرعة" )
 االشارة لحركة المرور بالتقدم.
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ــرعته ، فانه يقف بنفس الطريقة كما عندما يرغب حامل الراية في تنبيه المرور او  -3 االبطاء من س
ــرـعة" ) ( في مواجـهة  SLOWفي ـحاـلة ايـقاف المرور ثم يعرض وـجه العالـمة المكتوب علـيه "خفف الســ

 المرور المقترب.

 أمثلة نمـوذجيــة  .9

ــائل التحكم والتوجيه المرورى في   ــتخدام وسـ ــتمل الفقرات التالية على حاالت نموذجية السـ تشـ
 .مناطق العمل

توضـــح كيفية توجيه المرور في حالة اشغال منطقة العمل لجزء   (2-11الشكل )و( 1-11الشكل ) -
 ات متوسطة وعالية.بسيط من جسم الطريق الذى تسير عليه سرع

توـضح اـستخدام حامل الراية في حالة اسـتمرار العمل بالطريق ،  (4-11الشـكل )و  (3-11الشـكل) -
 ويلة.لفترات زمنية قصيرة وط

يوضـح اسـتخدام وسـائل التحكم في حركة المرور عندما يكون حجم حركة المرور (  5-11الشـكل ) -
 في اتجاه واحد أكبر منه في االتجاه الثاني.

حالة اغالق مـسار مرور واحد على طريق مكون من مـسارين بكل اتجاه مع جزيرة ( 6-11الـشكل ) -
 وسطية لفترة قصيرة الجراء اعمال الصيانة الالزمة.

االيســـر على طريق بدون جزيرة   يوضـــح حالة وجود منطقة العمل في المســـار( 7-11الشـــكل ) -
وســـطية وتوفير مدخل لمنطقة العمل من المســـار المجاور حيث يؤمن ذلك دخول وخروج ســـهل الى  

 منطقة العمل ومزيدا من االمن والسالمة للسائقين والعمال.

يوـضح اـستخدام وـسائل التحكم المرورى على طريق مزدوج بدون جزيرة وسـطية ( 8-11الشـكل ) -
 في حالة اغالق مسارين في االتجاه الواحد .

ــك - ــكل )و ( 9-11ل )الش ــائل التحكم المروري (  10-11الش ــتخدام وس ــح نماذج تطبيقية الس توض
 لصيانة المرافق .

ل التحكم والتوجيه المرورى على طريق به جزيرة وـسطية يوـضح اـستخدام وـسائ( 11-11الـشكل ) -
ــة في   ــارات حيث يراد اغالق جانب منه ، وفي مثل هذه الحاالت هناك امور خاصـ مكون من اربعة مسـ

 مراحل التخطيط والتصميم واالنشاء يلزم اخذها في االعتبار.

توضــح االســتخدام النموذجى لوســائل  ( 14-11الشــكل )و ( 13-11الشــكل )و (  12-11الشــكل ) -
ــط التـقاطع ، فلكي يـحافظ  التحكم المرورى في ـحاـلة مـجاورة منطـقة العـمل لت ـقاطع ـما او وجودـها وســ

 في هذه الحالة على كفاءة تشغيلية جيدة للتقاطع يلزم تعديل وسائل ضبط حركة المرور المستعملة. 

ل النموذجية لتعليم حدود يوضـــح حالة اغالق شـــوارع داخل المدينة والوســـائ( 15-11الشـــكل ) -
 التحويلة.

ـــكل ) - ــح حالة اغالق الطريق بـعد الفـتة "امامك تحويـلة" اذا ينبغي تـحذير حركة  ( 16-11الشــ يوضــ
قطة التحويلة ووضـع المرور مسـبقا باغالق الشـارع ، وبامكان المرور المحلي اسـتخدام الطريق حتى ن

الفتة "الطريق مغلق امام المرور العابر" ، وينبغي تركيب الفتات التحويلة بصــــورة مناســــبة وســــليمة 
 لتمكين حركة المرور من استئناف سيرها الطبيعي على الطريق.

ام وسـائل التحكم المرورى على طريق من مسـارين تم اغالقهما  يوـضح اسـتخد( 17-11الشـكل ) -
 مع استخدام وسائل واجهزة التوجيه وعالمات الرصفية لالنتقال الى الطريق المؤقت .

لعمل في ارـصفة المشـاه الى  يوـضح كيفية توجيه حركة المشـاه ، فقد يتطلب ا(  18-11الشـكل ) -
ــاكن   ــاه الى ممر آخر مع توفير ـمداـخل للمحالت التـجارـية ومـكاـتب العـمل والمســ توجـيه حرـكة المشــ

 والمناطق الصناعية .

 االمثلة النموذجية

( : نموذج عن تطبيق وســـائل التحكم المرورى في حال اســـتعمال حيز ضـــيق من 1-11الشـــكل )
 المسار االيمن العمال الصيانة
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( : نموذج تطبيقى الســتعمال الحواجز المتنقلة في التحكم المرورى بمنطقة العمل  2-11كل )الشــ 
 في حال استعمال مسار كامل لمصلحة العمل

ــ اعمال صيانة اثناء النهار لفترة قصيرة على شارع ذو مسار واحد 3-11الشكل ) ( : نموذج تطبيقى 
 بكل اتجاه مع حامل راية

يقى لوســائل التحكم المرورى على طريق بمســارين بكل اتجاه وأحد ( : نموذج تطب4-11الشــكل )
 هذين المسارين مغلق مع توفير حامل راية

( : نموذج تطبيقى لوســائل التحكم المرورى في حال ســاعات ذروة المرور اكبر في  5-11الشــكل )
 اتجاه واحد )غير متعادلة(

الوقت القصــير اثناء فترة النهار على طريق  العمال الصــيانة ذات  -( : نموذج تطبيقى  6-11الشــكل )
 ذو مسارين بكل اتجاه مع جزيرة وسطية

 منطقة عمل في المسار االيسر ، مع منفذ في المسار المجاور  -( : نموذج تطبيقى  7-11الشكل )

ــكل ) ــارين   -( : نموذج تطبيقى  8-11الشـ ــطية في حال اغالق مسـ طريق مزدوج بدون جزيرة وسـ
 باالتجاه الواحد

الـستخدام وـسائل التحكم المروري لـصيانة المرافق لفترة زمنية  -( : نموذج تطبيقي  9-11شـكل )ال
 قصيرة في موقع داخل المدينة

( : نموذج تطبيقي لمنطقة العمل لصيانة المرافق على شارع محلي )سكني( ذي 10-11الشكل )
 حجم مروري خفيف

 اغالق مسارين باالتجاه الواحد( : نموذج تطبيقي لطريق مزدوج في حال 11-11الشكل )

ــ للتحكم المروري حول منطقة العمل قرب تقاطع شارعين ، مع 12-11الشكل ) ( : نموذج تطبيقي 
 السماح لدوران المرور لليمين

ــ الستعمال وسائل التحكم المروري قرب تقاطع شارعين ، مع 13-11الشكل ) ( : نموذج تطبيقي ــ
 ران لليسارتوفير منفذ الى مسار التخزين للدو

لوســـائل التحكم المروري في حال منطقة العمل واقعة في   -( : نموذج تطبيقي  14-11الشـــكل )
 وسط تقاطع شارعين

ــ لعالمات التحويلة لمشروع انشاء شارع او صيانة على شبكة 15-11الشكل ) ( : نموذج تطبيقي ــ
 شوارع متسامتة

 نقطة التحويلة بمسافة معينة( : نموذج تطبيقي ـ لشارع مغلق بعد 16-11الشكل )

ــ لوسائل التحكم المروري لطريق ذو مسار واحد بكل اتجاه في  17-11الشكل ) ( : نموذج تطبيقي ـ
 حال اغالق كامل للطريق وتوفير طريق تحويلة جانبي

ــ طريقتين لوسـائل التحكم للمشـاه )18-11الشـكل ) ( توجيه المشـاه الى  1( : نموذج تطبيقي ــــ
 توفير ممر للمشاه( أو 2رصيف آخر )

 المـراجــع

ــالت ، دلـيل اجهزة التحكم النـظامـية في المرور بمـناطق العـمل، الرـياض ، المملـكة    -1 وزارة المواصــ
 م.1984نوفمبر  26هـ / 1408العربية السعودية ، شوال 

 م.1983ادارة اتحاد الطرق ، دليل وسائل التحكم المرورى ، مصلحة النقل االمريكية ،  -2

ــلـحة النـقل  ادار -3 ــاـئل التحكم في حرـكة المرور ، مصــ ة اتـحاد الطرق الـعاـمة ، اـلدلـيل الموـحد لوســ
 م.1987االمريكية ، 

ــلـحة    -4 ادارة اتـحاد الطرق الـعاـمة ، مـعايير ومـبادىء التحكم في حرـكة المرور بمـناطق العـمل ، مصــ
 م.1985النقل االمريكية ، 
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عامة للمرور ، وـسائل الـسالمة العمال الطرق ، ادارة مرور وزارة الداخلية ، االمن العام ، االدارة ال -5
 م.1984الرياض ، شعبة التخطيط والتنظيم ، المملكة العربية السعودية ، 

الجمعية االمريكية لهيئات الطرق والنقل ، دليل اختيار وتحديد وتصــميم الحواجز ، واشــنطن دى  -6
 سي ، مصلحة النقل االمريكية. 

 

 فهرس األشكال

 : مراحل التحكم المروري بمنطقة العمل 1-4شكل رقم  ▪
: اإلرتفاع والوضـع الجانبي لالفتات القابلة للثني داخل المدن تركيب  1-5شـكل رقم  ▪

 نموذجي 
 : نماذج من عملية تركيب الالفتات المؤقتة والمتنقلة  2-5شكل رقم  ▪
 : نماذج من الال فتات التنظيمية المستخدمة 3-5شكل رقم  ▪
ـــكل رقم   ▪ ــتـخدـمة في مـناطق العـمل  4-5شــ : ـماذج من الالفـتات التـحذيرـية المســ

 والصيانة 
 : نماذج من الالفتات االعالمية 5-5شكل رقم  ▪
 : رسم السهم على الفتة التحويلة 6-5شكل رقم  ▪
 : مقاييس المخاريط 1-6شكل رقم  ▪
 : الحواجز واجهزة التوجية المؤقت 2-6شكل رقم  ▪
 جز المتعاقبة مع تركيب الفتات تحذير وارشاد : نموذج تطبيق الحوا3-6شكل رقم  ▪
 : نمــاذج مــن الحــواجــز 4-6شكل رقم  ▪
 : دليل أجهزة التحكم النظامية في المرور بمناطق العمل 1-7شكل رقم  ▪
 : نماذج من اللوحات التحذيرية العاكسة والضوئية 1-9شكل رقم  ▪
 : استخدام وسائل االشارة اليدوية بواسطة حاملو الرايات 1-10شكل رقم  ▪
: نموذج عن تطبيق وســائل التحكم المرورى في حال اســتعمال  1-11شــكل رقم   ▪

 حيز ضيق من المسار االيمن العمال الصيانة 
: نموذج تطبيقى السـتعمال الحواجز المتنقلة في التحكم المرورى  2-11شـكل رقم  ▪

 في حال استعمال مسار كامل لمصلحة العمل بمنطقة العمل 
ــ اعمال صــيانة اثناء النهار لفترة قصــيرة على   3-11شــكل رقم   ▪ : نموذج تطبيقى ــــ

 شارع ذو مسار واحد بكل اتجاه مع حامل راية 
: نموذج تطبيقى لوســائل التحكم المرورى على طريق بمســارين  4-11شــكل رقم   ▪

 وفير حامل راية بكل اتجاه وأحد هذين المسارين مغلق مع ت
: نموذج تطبيقى لوســائل التحكم المرورى في حال ســاعات ذروة 5-11شــكل رقم   ▪

 المرور اكبر في اتجاه واحد )غير متعادلة( 
العمال الصـــيانة ذات الوقت القصـــير اثناء فترة  -: نموذج تطبيقى  6-11شـــكل رقم   ▪

 النهار على طريق ذو مسارين بكل اتجاه مع جزيرة وسطية 
منطقة عمل في المـسار االيـسر ، مع منفذ في   -: نموذج تطبيقى  7-11ـشكل رقم  ▪

 المسار المجاور 
ـــكل رقم  ▪ ــطـية في ـحال   -: نموذج تطبيقى  8-11شــ طريق مزدوج ـبدون جزيرة وســ

 اغالق مسارين باالتجاه الواحد 
الســـتخدام وســـائل التحكم المروري لصـــيانة   -: نموذج تطبيقي  9-11شـــكل رقم  ▪

 قصيرة في موقع داخل المدينة  المرافق لفترة زمنية
ــكل رقم  ▪ ــارع  10-11شـ ــيانة المرافق على شـ : نموذج تطبيقي لمنطقة العمل لصـ

 محلي )سكني( ذي حجم مروري خفيف 
: نموذج تطبيقي لطريق مزدوج في حال اغالق مسـارين باالتجاه  11-11شـكل رقم   ▪

 الواحد 
ــكل رقم   ▪ ــ للتحكم المروري حول منطقة12-11شـ العمل قرب    : نموذج تطبيقي ــــــ

 تقاطع شارعين ، مع السماح لدوران المرور لليمين 
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ــ الستعمال وسائل التحكم المروري قرب تقاطع  13-11شكل رقم   ▪ : نموذج تطبيقي 
 شارعين ، مع توفير منفذ الى مسار التخزين للدوران لليسار 

ـــكل رقم  ▪ ــاـئل التحكم المروري في ـحال منطـقة   -: نموذج تطبيقي  14-11شــ لوســ
 العمل واقعة في وسط تقاطع شارعين 

ــ لعالمات التحويلة لمشـروع انشـاء شـارع او 15-11شـكل رقم   ▪ : نموذج تطبيقي ــــ
 صيانة على شبكة شوارع متسامتة 

ــ لشــارع مغلق بعد نقطة التحويلة ب16-11شــكل رقم   ▪ مســافة  : نموذج تطبيقي ــــ
 معينة 

: نموذج تطبيقي ـ لوسائل التحكم المروري لطريق ذو مسار واحد  17-11شكل رقم   ▪
 بكل اتجاه في حال اغالق كامل للطريق وتوفير طريق تحويلة جانبي 

ــ طريقتين لوـسائل التحكم للمشاه )18-11ـشكل رقم   ▪ ( توجيه  1: نموذج تطبيقي ـــ
 ه ( أو توفير ممر للمشا2المشاه الى رصيف آخر )
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 مواصفات الجودة   .52

المتعاقد   إخطار يلتزم  المتعاقد  ويجب على  المطلوب.  النطاق  تنفيذ  في  المطلوبة  الجودة  بمواصفات 
الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما يتسبب او قد يتسبب في عدم االمتثال 

أو   تغييرات  المقدمة وبأي  المواردة واألعمال  الجودة في السلع  تؤثر على هذه لمتطلبات  تعديالت قد 
 جودة كتغيير موقع تصنيع المواد، أو تغيير المواد الخام ونسبها المستعملة في تصنيع السلع المواردة. ال

التصميم   وأسس  المعتمدة  التصميم  معايير  مع  المتعاقد  من  المنفذة  األعمال  جودة  تتطابق  أن  يجب 
( يوماً  14غضون أربعة عشر ) يقوم المتعاقد في  والمواصفات والرسومات القياسية ونطاق العمل وغيرها.  

بتقديم برنامج لضمان الجودة العتماده من قبل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة  
المكرمة   مكة  لمدينة  الملكية  الهيئة  تحدده  ما  حسب  يماثلها  ما  أو  التالية،  المستندات  من  ويتألف 

 والمشاعر المقدسة:

يل ضمان الجودة الذي يحداد نظام إدارة الجودة المؤسسي لدى  سارية أو دل  (ISOشهادة أيزو ) -1
 المتعاقد.

 خطة ضمان أو ضبط الجودة -2
يجب أن تغطي خطة ضمان أو ضبط الجودة الخاصة بالمتعاقد جميع األنشطة ذات الصلة بنطاق  
العمل، وتوضح كيفية توافق األعمال التي سيقوم بها المتعاقد مع متطلبات نطاق العمل وشروط  

لجودة المعمول بها. يجب كذلك أن تحدد الخطة نظام الجودة الموثق الذي سيتم تطبيقه من قبل  ا
مع  90001( ISOالمتعاقد في تنفيذ األعمال، وبما يتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية أيزو )

 اإلشارة إلى جميع إجراءات وكتيبات الطرف الثاني ذات الصلة

 مواصفات السالمة  .53
 

المتعاقد خالل جميع مراحل التنفيذ بجميع األنظمة والقواعد المطبقة في المملكة بشأن السالمة  يلتزم  
  والصحة والبيئة، وأي أنظمة وقواعد تحددها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

لهذه األنظمة  عمل المشروع، ويضمن اتخاذ جميع اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لالمتثال  في نطاق  
 . والقواعد
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 البند
 وصف األعمفففففال 

Description 

    -   Total Valueالقيمفففة اإلجمالففيفففة

 Writingكتابفففًة         Numberرقمفففاً        

1 

1 

 القسم االول : عام
Part 1 : General   

2 

2 

 القسم الثاني : أعمال الترابية
Part 2 : EARTHWORK   

3 

3 

 القسم الثالث : طيقات األساس و ما تحت األساس 
Part 3 : AGGREGATE SUBBASE AND BASE 
COURSES 

  
4 

4 

 المنشآت البيتومينية الرابع : القسم 
Part 4 : BITUMINOUS CONSTRUCTION   

5 

5 

 القسم الخامس : الخرسانة والحديد والمنشئات 
Part 5 : CONCRETE, STEEL AND STRUCTURES   

6 
6 

 القسم السادس : األعمال المتفرقة 
Part 6 : INCIDENTAL CONSTRUCTION   

7 

7 

االنارة و االشارات المرورية  القسم السابع : أعمال 
 للطرق 

Part 7 : ROADWAY LIGHTING AND TRAFFIC 
SIGNALS 
 
 
 
 
 
 

  



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 البند
 وصف األعمفففففال 

Description 

    -   Total Valueالقيمفففة اإلجمالففيفففة

 Writingكتابفففًة         Numberرقمفففاً        

8 
8 

 القسم التاسع : أجهزة التحكم بالمرور و مناطق العمل 
Part 9 : TRAFFIC CONTROL DEVICES AND WORK 
ZONES 

  

   Total value of items اجمالي قيمة البنود 

   VAT 15% %15المضافة ضريبة القيمة  
اإلجمالي مع ضريبة القيمة 

 المضافة 
Total with VAT   

 
  



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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رقم  

 البند 

Item 

No 

 مسمى البند 

Item name 

 الوحدة 

Unit 

 الكمية )أ( 

Quantity 

(A) 

 سعر الوحدة )ب( 

unit price (B) 

ج   التكلفة اإلجمالية 

 = أ × ب 

Total cost C = A × 

B 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففةً 

Writing 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففًة  

Writing 

1 

1 

 القسم االول : عام

Part 1 : General 
      

10903 

 

10903 

 مختبر المشروع

ــاني   المب ــالموقع معتمــد من  ب ــة مختبر  ــان ــي و صــ المقــاول تجهيز   يتعين علي 

ــروع و حتي  اني الـجاهزةو ذـلك طول ـمدة تنفـيذ المشــ ـــتأجرة او من المـب المســ

اـستالمه كليا نهائيا . و يجب  أن يكون المختبر مجهزا بالخدمات و االثاث و معدات 

االضــافة الي توفير نســخة كاملة االختبار و االجهزة و التجهيزات الالزمة ... الخ , ب

من كتـفة المراجع وتـعاميم الوزارة المطلوـبة لمراقـبة العـمل.و يـجب أن يكون الـحد 

ات المنـصوص عليها بالمواـصفات العامة  االدني من معدات المختبر الجراء الفحوـص

طبـقا لـما ـجاء في دلـيل الوزارة للمواد.كـما يـجب اتـباع و ـتأمين الطبـعات االخيرة من 

 AASHTOفات مواص

Project Laboratory  

 عدد 

Unit 
1     

10905 

 

10905 

 اللوحات و االفتات كاالتي:

 وضع لوحة علي موقع المشروع تتضمن:-1

 اسم المشروع و موقعه كما هو في العقد.  -أ

 اسم المقاول المتعاقد معه علي التنفيذ. -ب

 تاريخ ابالغ المقاول بترسية المشروع.-ج

 توقيع العقد.تاريخ -د

 قيمة العقد.-ه

 عدد 

Unit 
2     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   
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رقم  

 البند 

Item 

No 

 مسمى البند 

Item name 

 الوحدة 

Unit 

 الكمية )أ( 

Quantity 

(A) 

 سعر الوحدة )ب( 

unit price (B) 

ج   التكلفة اإلجمالية 

 = أ × ب 

Total cost C = A × 

B 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففةً 

Writing 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففًة  

Writing 

 تاريخ تسليم الموقع )بداية التنفيذ(.-و

 التاريخ المقرر النتهاء المشروع و تسليمه ابتدائيا.-ز

 مدة تمديد العقد.-ح

 اسم االستشاري المشرف علي تنفيذ المشروع.-ط

 قيمة عقد االستشاري.-ي

ــنـعة من ـمادة    2( م4×    3. حجم اللوـحة ان اليـقل عن )2 مـقاوـمة للعواـمل  و مصــ

 الجوية , مع تثبيتها بشكل جيد.

 .كتابة البيانات علي اللوحة بصورة واضحة و مقروءة من بعد.3

 .تثبيت اللوحة في مكان بارز في موقع المشروع.4

   إجمالي اعمال القسم االول : عام 

 
  



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 

Item No 

 مسمى البند 

Item name 

 الوحدة 

Unit 

 الكمية )أ( 

Quantity 

(A) 

 سعر الوحدة )ب( 

unit price (B) 

ج   التكلفة اإلجمالية 

 = أ × ب 

Total cost C = A × 

B 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففةً 

Writing 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففًة  

Writing 

2 

2 

 القسم الثاني : األعمال الترابية

Part 2 : EARTHWORK 
      

20102 

20102 

 ازالة ااالشجار

Individual Tree Removal Unit 

 وحدة 

Unit 
250     

20201 

20201 

 ازالة المباني الحالية

Removal of Existing Building 

 2م

2M 
200     

20204 

20204 

 ازالة مكونات الجسور

Removal of Bridge Component 

 3م
3M 

1,650     

20215 

20215 

 البردوراتازالة  

Removal of Curb 

 م.ط 

L.m 
12,500     

20226 

20235 

 ازالة األرصفة و أرصفة الجزيرة الوسطي

Removal of Sidewalk & Median Paving 

 2م

2M 
17,500     

20235 

20235 

 ازالة اشارات المرور ووحدات التحكم

Removal of Traffic Signal & Controller 

 وحدة 

Unit 
2     

20301 

20301 

 حفريات طرق

Roadway Excavation 

 3م
3M 

35,000     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 

Item No 

 مسمى البند 

Item name 

 الوحدة 

Unit 

 الكمية )أ( 

Quantity 

(A) 

 سعر الوحدة )ب( 

unit price (B) 

ج   التكلفة اإلجمالية 

 = أ × ب 

Total cost C = A × 

B 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففةً 

Writing 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففًة  

Writing 

20501 

20501 

 ردميات طريق

Embankment 

 3م
3M 

2,500     

20601 

20601 

 طبقة القاعدة

Subgrade 

 3م
3M 

5,000     

20602 

20602 

 اعداد طبقة القاعدة 

Subgrade Preparation 

 3م
3M 

39,000     

2090102 

2090102 

 منشئات أخرى  -حفريات انشائية 

Structural Excavation-Other Structures 

 3م
3M 

150     

201111 

20111 

ترحيل خطوط المياه المتعارضـــة مع كل ما يلزم إلعادة تنفيذ الخطوط الجديدة 

ــير اـلدكـتاـيل قطر )من   ــتعـمال مواســ ملم( شــــامال   500ملم إلى    200ـبإســ

المواسـير والوصـالت الصـمامات واعمال الحفر وإعادة الردم  وحسـب متطلبات 

 ومواصفات الجهات ذات العالقة  

Relocation of conflicting water lines with all the necessary works to 

re-implement the new lines using ductile pipes with a diameter (from 

200 mm to 500 mm), including pipes, connections, valves, 

excavation and backfilling, according to the requirements and 

specifications of the relevant authorities 

 م.ط 

L.m 
200     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 

Item No 

 مسمى البند 

Item name 

 الوحدة 

Unit 

 الكمية )أ( 

Quantity 

(A) 

 سعر الوحدة )ب( 

unit price (B) 

ج   التكلفة اإلجمالية 

 = أ × ب 

Total cost C = A × 

B 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففةً 

Writing 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففًة  

Writing 

201113 

20113 

ترحيل خطوط المياه المتعارضـــة مع كل ما يلزم إلعادة تنفيذ الخطوط الجديدة 

ــير اـلدكـتاـيل قطر )من   ــتعـمال مواســ ــامال  1000ملم إلى   600ـبإســ ملم( شــ

المواسـير والوصـالت والصـمامات وأعمال الحفر وإعادة الردم وحسـب متطلبات 

 ومواصفات الجهات ذات العالقة  

Relocation of conflicting water lines with all the necessary works to 

re-implement the new lines using ductile pipes with a diameter (from 

600 mm to 1000 mm), including pipes, connections, valves, 

excavation and backfilling, according to the requirements and 

specifications of the relevant authorities 

 م.ط 

L.m 
200     

201130 

201130 

ترحيل خطوط المياه المتعارضـــة مع كل ما يلزم العادة تنفيذ الخطوط الجديدة 

مم( شــامال المواســير  160مم الى   90قطر ) من    UPVCباســتعمال مواســير 

والوـصالت والـصمامات واعمال الحفر وإعادة الردم  وحـسب متطلبات ومواـصفات 

 الجهات ذات العالقة  

Relocation of conflicting water lines with all the necessary works to 

re-implement the new lines using UPVC pipes with a diameter (from 

90 mm to 160 mm), including pipes, connections, valves, excavation 

and backfilling, according to the requirements and specifications of 

the relevant authorities 

 م.ط 

L.m 
200     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 

Item No 

 مسمى البند 

Item name 

 الوحدة 

Unit 

 الكمية )أ( 

Quantity 

(A) 

 سعر الوحدة )ب( 

unit price (B) 

ج   التكلفة اإلجمالية 

 = أ × ب 

Total cost C = A × 

B 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففةً 

Writing 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففًة  

Writing 

201132 

201132 

ترحيل خطوط الصـــرف الصـــحي المتعارضـــة وع عمل كل ما يلزم العادة تنفيذ 

الخطوط الجديدة باســتعمال مواســير من الخرســانة المســلحة  اقطار حتى 

مم( ـشامالالمواـسير والوـصالت وغرف التفتيش واعمال الحفر وإعادة الردم 400

 وحسب متطلبات ومواصفات الجهات ذات العالقة  

Relocation of conflicting sewage lines including all the necessary works 

to re-implement the new lines using reinforced concrete pipes 

(diameters up to 400 mm) including pipes, connections, manholes, 

excavation and backfilling, according to the requirements and 

specifications of the relevant authorities 

 م.ط 

L.m 
100     

201121 

201121 

ترحيل خطوط الصـــرف الصـــحي المتعارضـــة وع عمل كل ما يلزم العادة تنفيذ 

ــلحة  قطر ) من   ــانة المسـ ــير من الخرسـ ــتعمال مواسـ الخطوط الجديدة باسـ

ــالت وغرف التفتيش واعمال  800مم حتى 500 ــير والوصـ ــامالالمواسـ مم( شـ

 الحفر وإعادة الردم وحسب متطلبات ومواصفات الجهات ذات العالقة 

Relocation of conflicting sewage lines including all the necessary works 

to re-implement the new lines using reinforced concrete pipes 

(diameters > 500 up to 800 mm) including pipes, connections, 

manholes, excavation and backfilling, according to the requirements 

and specifications of the relevant authorities 

 م.ط 

L.m 
100     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 

Item No 

 مسمى البند 

Item name 

 الوحدة 

Unit 

 الكمية )أ( 

Quantity 

(A) 

 سعر الوحدة )ب( 

unit price (B) 

ج   التكلفة اإلجمالية 

 = أ × ب 

Total cost C = A × 

B 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففةً 

Writing 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففًة  

Writing 

20219 

20219 

 ازالة حفر االمتصاص أو غرف التفتيش او المداخل

Removal of Catch Basin, Manhole and Inlet 

 وحدة 

Unit 
112     

20222 

20222 

 المرشوشة لحماية الميولازالة الخرسانه و بالط الرصف و الخرسانة 

Removal of Concrete, Paving Tile & Shotcrete Slope Protection 

 2م

2M 
700     

20240 

20240 

 ازالة دعامة االشارة العلوية

Removal of Overhead Sign Support 

 طن 

Ton 
20     

20245 

20245 

المتعارضـة مع كل  ك.ف.أ(    110ترحيل خطوط نقل الجهد العالي األرضـية )جهد

ــامال اعمـال الحفر وإعـادة الردم وغرف  دة شـــ ل جـدـي اـب مـا يلزم من مواد وكـي

يل والعمل حسـب متطلبات  الكشـف والمواسـير والمواـصالت والحمايات والتوـص

 الجهات ذات العالقة وتوجيهات الجهة المالكة أو من يمثلها .

Relocating the inconsistent high voltage cables (110 KVA). with all that 

is necessaries of new materials and cables, including excavation, fill, 

chambers, connectors, protections, and all the necessary work 

according to the requirements of the relevant authorities and the 

directions of the owner or his representative 

 م.ط 

L.m 
200     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 

Item No 

 مسمى البند 

Item name 

 الوحدة 

Unit 

 الكمية )أ( 

Quantity 

(A) 

 سعر الوحدة )ب( 

unit price (B) 

ج   التكلفة اإلجمالية 

 = أ × ب 

Total cost C = A × 

B 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففةً 

Writing 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففًة  

Writing 

20246 

20246 

ك.ف.أ(    33/13,8ترحيل خطوط نقل الجهد المتوـسط األرـضية المتعارـضة )جهد 

ــامال تورـيد وتركـيب الكـياـبل وأعـمال  مع ـكل ـمايلزم من مواد وكـياـبل ـجدـيدة شــ

الحفر وإعادة الردم وغرف الكشـف والمواسـير والموـصالت والحمايات والتوـصيل  

والعمل حســـب متطلبات الجهات ذات العالقة وتوجيهات الجهة المالكة أو من  

 يمثلها .

Relocating the inconsistent medium voltage cables (33/13.8KVA). with all 

that is necessaries of new materials and cables, including excavation,  fill, 

chambers,  connectors, protections, and all the necessary work according 

to the requirements of the relevant authorities and the directions of the 

owner or his representative 

 م.ط 

L.m 
8,600     

20247 

20247 

فولت( مع   400ترحيل خطوط نقل الجهد المنخفض األرضــية المتعارضــة )جهد 

ــامال توريد وتركيب الكيابل وأعمال الحفر   كل مايلزم من مواد وكيابل جديدة شـ

ــيل   ــالت والحمايات والتوصـ ــير والموصـ ــف والمواسـ وإعادة الردم وغرف الكشـ

والعمل حســـب متطلبات الجهات ذات العالقة وتوجيهات الجهة المالكة أو من  

 يمثلها .

Relocating the inconsistent low voltage cables (400V). with all that is 

necessaries of new materials and cables, including excavation, fill, 

chambers, connectors protections, and all the necessary work 

according to the requirements of the relevant authorities and the 

directions of the owner or his representative 

 م.ط 

L.m 
350     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 

Item No 

 مسمى البند 

Item name 

 الوحدة 

Unit 

 الكمية )أ( 

Quantity 

(A) 

 سعر الوحدة )ب( 

unit price (B) 

ج   التكلفة اإلجمالية 

 = أ × ب 

Total cost C = A × 

B 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففةً 

Writing 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففًة  

Writing 

20248 

20248 

ك.ف.أ( لتحويل الجهد 13.8/400ترحيل المحطات  الكهربائية المتعارضــة )جهد 

ل مـايلزم من   دة مع ـك ــط إلى منخفض ونقلهـا إلى المواقع الجـدـي من متوســ

والحـماـيات واعـمال الحفر وإـعادة أعـمال الـفك والنـقل وإـعادة التركـيب والقواـعد  

الردم والعمل حـسب متطلبات الجهات ذات العالقة وتوجيهات الجهة المالكة أو 

 من يمثلها .

Relocating the conflicting electrical stations (13.8/400 kVA voltage) to 

convert the voltage from medium to low and transfer it to the new 

sites with all the necessary works of dismantling, relocating, re-

installation, footings, protections, excavation and backfilling, and all 

the necessary work according to the requirements of the relevant 

authorities and the directions of the owner or from represents her. 

 وحدة 

Unit 
1     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 

Item No 

 مسمى البند 

Item name 

 الوحدة 

Unit 

 الكمية )أ( 

Quantity 

(A) 

 سعر الوحدة )ب( 

unit price (B) 

ج   التكلفة اإلجمالية 

 = أ × ب 

Total cost C = A × 

B 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففةً 

Writing 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففًة  

Writing 

20249 

20249 

الخطوط  ترحيل كيابل اإلتصاالت األرضية المتعارضة مع كل ما يلزم إلعادة تنفيذ  

الجديدة بإســـتعمال كيابل الفيبر جديدة شـــامال المواســـير والوصـــالت وغرف 

التفتيش والحمايات وأعمال الحفر وإعادة الردم وحســب متطلبات الجهات ذات 

العالـقة وتوجيـهات الجـهة الـمالـكة أو من يمثلـها  )للكـياـبل الـتابـعة لهم في ـحال  

 وجودها(.

Relocating the conflicting ground  communication cables with all the 

necessary to re-implement the new lines using new fiber cables, 

including ducts, connectors, manholes, protections, excavation and 

backfilling, according to the requirements of the relevant authorities 

and the directions of the owner or his representative (for their cables, 

if any). 

 م.ط 

L.m 
200     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 

Item No 

 مسمى البند 

Item name 

 الوحدة 

Unit 

 الكمية )أ( 

Quantity 

(A) 

 سعر الوحدة )ب( 

unit price (B) 

ج   التكلفة اإلجمالية 

 = أ × ب 

Total cost C = A × 

B 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففةً 

Writing 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففًة  

Writing 

20250 

20250 

( المتعارـضة ونقلها إلى LINK BOXترحيل غرف تأريض شـبكات الجهد العالى )

المواقع الجــديــدة مع كــل مــايلزم من أعمــال الفــك والنقــل وإعــادة التركيــب 

ات ذات  ات الجـه ادة الردم والعملحســـــب متطلـب ال الحفر وإـع ات واعـم اـي والحـم

 العالقة وتوجيهات الجهة المالكة أو من يمثلها .

Relocating the high voltage networks grounding rooms (LINK BOX) 

and transferring them to the new locations with all the necessary 

works of dismantling, relocating, re-installation, protections, 

excavation, backfilling and all the necessary work according to the 

requirements of the relevant authorities and the directions of the 

owner or his representative. 

 وحدة 

Unit 
6     

20251 

20251 

ــة   ــة بكبالت الجهد العالى والمتعارضــ ترحـيل غرف تفتيش  كابالت الفايبر الخاصــ

ونقلـها إلى المواقع الـجديدة مع كل مايلزم من أعـمال الفك والنقل وإعادة التركيب 

ات ذات   ات الجـه ادة الردم والعـمل حســــب متطلـب ال الحفر وإـع ات واعـم اـي والحـم

 . العالقة وتوجيهات الجهة المالكة أو من يمثلها 

Relocating the conflicting fiber cable inspection rooms for high voltage 

cables and transferring them to the new sites with all the necessary 

works of dismantling, transportation, re-installation, protections, 

excavation works, backfilling and all works according to the 

requirements of the relevant authorities and the directions of the 

owner or his representative 

 وحدة 

Unit 
8     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 

Item No 

 مسمى البند 

Item name 

 الوحدة 

Unit 

 الكمية )أ( 

Quantity 

(A) 

 سعر الوحدة )ب( 

unit price (B) 

ج   التكلفة اإلجمالية 

 = أ × ب 

Total cost C = A × 

B 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففةً 

Writing 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففًة  

Writing 

20252 

20252 

ــة ونقلها إلى المواقع   ترحيل لوحات توزيع إنارة الطرق وعدادات الكهرباء المتعارضـ

أعمال الفك والنقل وإعادة التركيب والقواعد والحمايات الجديدة مع كل مايلزم من  

الجهــات ذات العالقــة   ــب متطلبــات  واعمــال الحفر وإعــادة الردم والعمــل حســـ

 وتوجيهات الجهة المالكة أو من يمثلها . 

Relocating of the road lighting distribution panels and the conflicting 

electricity meters and transfer them to the new locations with all the 

necessary works of dismantling, relocations,  re-installation, bases,  

protections, excavation and backfilling, and all works according to the 

requirements of the relevant authorities and the directions of the 

owner or his representative. 

 وحدة 

Unit 
1     

20253 

20253 

ترحيل الكبائن الكهربائية المتعارـضة ونقلها إلى المواقع الجديدة مع كل مايلزم 

ات واعمـال الحفر   ب والقواعـد والحمـاـي من أعمـال الفـك والنقـل وإعـادة التركـي

ــب متطلـبات الجـهات ذات العالـقة وتوجيـهات الجـهة    لوإـعادة الردم والعمـ  حســ

 المالكة أو من يمثلها 

Relocation of the conflicting electrical cabinets and  transfer them to 

new locations with all the necessary works of dismantling, 

transportation, re-installation, bases, protections, excavation works, 

backfilling according to the requirements of the relevant authorities 

and the directions of the owner or his representative 

 وحدة 

Unit 
1     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 

Item No 

 مسمى البند 

Item name 

 الوحدة 

Unit 

 الكمية )أ( 

Quantity 

(A) 

 سعر الوحدة )ب( 

unit price (B) 

ج   التكلفة اإلجمالية 

 = أ × ب 

Total cost C = A × 

B 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففةً 

Writing 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففًة  

Writing 

20254 

20254 

إزالة أعمدة إنارة الشـــوارع بجميع مشـــتمالتها من كشـــافات وعلب الفيوزات  

ــتودـعات الجـهات ذات العالـقة وعـمل ـكل   ا إلى مســ والـكابالت والقواـعد ونقلـه

ــب متطلـبات الجـهات ذات العالقة وتوجيـهات الجهة   مايلزم إلنـهاء األعـمال حســ

 يمثلها .المالكة أو من 

Removing the street lighting poles with all their contents including 

headlights, fuse boxes, cables and bases and transferring them to the 

warehouses of the relevant authorities and doing all that is necessary 

to complete the work according to the requirements of the relevant 

authorities and the directions of the owner or his representative. 

 وحدة 

Unit 
82     

20255 

20255 

إزالة لوحات توزيع إنارة الـشوارع  والقواعد ونقلها إلى مـستودعات الجهات ذات 

ــب متطلـبات الجـهات ذات العالـقة  العالـقة وعـمل ـكل ـمايلزم إلنـهاء األعـمالحســ

 وتوجيهات الجهة المالكة أو من يمثلها 

Removing the street lighting distribution panels and bases and 

transferring them to the warehouses of the relevant authorities and 

doing everything necessary to finish the work according to the 

requirements of the relevant authorities and the directions of the 

owner or his representative 

 وحدة 

Unit 
1     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 

Item No 

 مسمى البند 

Item name 

 الوحدة 

Unit 

 الكمية )أ( 

Quantity 

(A) 

 سعر الوحدة )ب( 

unit price (B) 

ج   التكلفة اإلجمالية 

 = أ × ب 

Total cost C = A × 

B 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففةً 

Writing 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففًة  

Writing 

20256 

20256 

ة   ات الفنـي ـــف ب االفقي بمـا يتوافق مع المواصــ الثـق ة ـب ــريـع از  الطرق الســ اجتـي

ــفات الجهات ذات العالقة  والســعر يشــمل جميع االعمال والمواد الالزمة   ومواص

ــب   لتـمدـيد خطوط المرافق  وـكل ـما يلزم النـهاء العـمل على الوـجه االكـمل  حســ

 ت الجهة المالكة مواصفات واشتراطات الجهات ذات العالقة واتعليما 

Crossing highways with horizontal drilling in accordance with the 

technical specifications and specifications of the relevant authorities. The 

price includes all works and materials necessary to extend utility lines 

and everything necessary to complete the work according to the 

specifications and requirements of the relevant authorities and the 

instructions of the owner 

 م.ط 

L.m 
200     

201101 

201101 

ــبـكة   اعـمال حـماـيات لخطوط وكواـبل االتصــــاالت المختلـفة المتـقاطـعة مع شــ

ــمل جميع االعمال المؤقتة والدائمة  وتوريد  ــريف مياه االمطار   والبند يشـ تصـ

 وتنفيذ الحمايات المطلوبة طبقا لمتطلبات  ومواصفات الجهات ذات العالقة 

Protection works for various communication lines and cables 

intersecting with the rainwater drainage network. The item includes 

all temporary and permanent works, supplying and implementing the 

required protections in accordance with the requirements and 

specifications of the relevant authorities 

 م.ط 

L.m 
350     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 

Item No 

 مسمى البند 

Item name 

 الوحدة 

Unit 

 الكمية )أ( 

Quantity 

(A) 

 سعر الوحدة )ب( 

unit price (B) 

ج   التكلفة اإلجمالية 

 = أ × ب 

Total cost C = A × 

B 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففةً 

Writing 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففًة  

Writing 

201102 

201102 

 

( مع Fiber Obticsاعمال حمايات لخطوط وكوابل اتصـــاالت  االلياف الزجاجية )

شـــبكة تصـــريف مياه االمطار   والبند يشـــمل جميع االعمال المؤقتة والدائمة  

ات الجـهات ذات  ـــف ات  ومواصــ ا لمتطلـب ات المطلوـبة طبـق اـي ذ الحـم د وتنفـي وتورـي

 العالقة  

Protection works for fiber    Optics communication lines and cables 

conflicting with the rainwater drainage network. The item includes all 

temporary and permanent works, supplying and implementing the 

required protections in accordance with the requirements and 

specifications of the relevant authorities. 

 م.ط 

L.m 
250     

201103 

201103 

ــغط الـعالي )اعـمال حـماـيات لخطوط   ــبـكة HVوكواـبل الضــ ( المتـقاطـعة مع شــ

ــمل جميع االعمال المؤقتة والدائمة  وتوريد  ــريف مياه االمطار   والبند يشـ تصـ

 وتنفيذ الحمايات المطلوبة طبقا لمتطلبات  ومواصفات الجهات ذات العالقة 

Protection works for high Voltage (HV) lines and cables conflicts with 

the rainwater drainage network. The item includes all temporary and 

permanent works, supplying and implementing the required 

protections in accordance with the requirements and specifications of 

the relevant authorities 

 م.ط 

L.m 
200     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 

Item No 

 مسمى البند 

Item name 

 الوحدة 

Unit 

 الكمية )أ( 

Quantity 

(A) 

 سعر الوحدة )ب( 

unit price (B) 

ج   التكلفة اإلجمالية 

 = أ × ب 

Total cost C = A × 

B 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففةً 

Writing 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففًة  

Writing 

201104 

201104 

ــط  ) ــغط المنخفض والمتوســ ات لخطوط وكواـبل الضــ اـي ( LV    &MVاعـمال حـم

ــريف مياه االمطار   والبند يشــــمل جميع االعمال  ــبكة تصــ المتقاطعة مع شــ

المؤقتة والدائمة  وتوريد وتنفيذ الحمايات المطلوبة طبقا لمتطلبات  ومواـصفات 

 الجهات ذات العالقة  

Protection works for low and medium Voltage lines and cables (LV & 

MV) conflicting with the rain water drainage network. The item 

includes all temporary and permanent works, supplying and 

implementing the required protections according to the requirements 

and specifications of the relevant authorities. 

 م.ط 

L.m 
2,860     

201105 

201105 

اعمال حمايات لخطوط شــــبكة المياه )جميع األقطار(  المتقاطعة مع شــــبكة  

ــمل جميع االعمال المؤقتة والدائمة  وتوريد  ــريف مياه االمطار   والبند يشـ تصـ

 وتنفيذ الحمايات المطلوبة طبقا لمتطلبات  ومواصفات الجهات ذات العالقة 

Protection works for the water network lines (all diameters) conflicting 

with the rainwater drainage network. The item includes all temporary 

and permanent works, supplying and implementing the required 

protections in accordance with the requirements and specifications of 

the relevant authorities 

 م.ط 

L.m 
300     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 

Item No 

 مسمى البند 

Item name 

 الوحدة 

Unit 

 الكمية )أ( 

Quantity 

(A) 

 سعر الوحدة )ب( 

unit price (B) 

ج   التكلفة اإلجمالية 

 = أ × ب 

Total cost C = A × 

B 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففةً 

Writing 

 رقمفففاً  

Number 

 كتابفففًة  

Writing 

201133 

201133 

ترحـيل خطوط مـياه الري المتـعارضــــة  )جميع األقـطار( مع ـكل ـما يلزم الـعادة  

ــامال  ــير الـقائـمة  شــ ــتعـمال نفس ـمادة المواســ تنفـيذ الخطوط الـجدـيدة ـباســ

المواســير والوصــالت والصــمامات واعمال الحفر وإعادة الردم حســب متطلبات 

 العالقةومواصفات الجهات ذات 

Relocation of conflicting irrigation water lines (all diameters) with 

everything necessary to re-implement the new lines using the same 

material as the existing pipes, including pipes, connections, valves, 

excavations and backfilling works according to the requirements and 

specifications of the relevant authorities 

 م.ط 

L.m 
200     

   إجمالي اعمال القسم الثاني : أعمال الترابية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 
Item 
No 

 مسمى البند 
Item name 

 الوحدة
Unit 

 الكمية )أ( 
Quantity 

(A) 

 سعر الوحدة )ب( 
unit price (B) 

اإلجماليةالتكلفة  ج = أ  
 × ب

Total cost C = A × B 

 رقمفففاً 
Number 

 كتابفففةً 
Writing 

 كتابة  رقماً 

3 
3 

 القسم الثالث : طبقات األساس و ما تحت األساس
Part 3 : AGGREGATE SUBBASE AND BASE 
COURSES 

      

3030101 
3030101 

 ( 1طبقة أساس حصوية , تدرج )
Aggregate Base Course, Grading I 

 3م
3M 

39,000     

   طبقات االساس و ما تحت األساس إجمالي اعمال القسم الثالث : 

 
  



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 

Item No 

 مسمى البند 

Item name 

 الوحدة 

Unit 

(أ) الكمية   

Quantity 

(A) 

( ب) سعر الوحدة  

unit price (B) 

 ج = أ × ب  التكلفة اإلجمالية

Total cost C = A × 

B 

 ً    رقمـــا

Number 

 كتابـــةً 

Writing 

 ً    رقمـــا

Number 

   كتابـــةً 

Writing 

4 

4 

 المنشآت البيتومينية القسم الرابع : 

Part 4 : BITUMINOUS CONSTRUCTION 
      

4020102 

4020102 

أو  MC-2 2-ام سـي     MC-1 1-الطبقة التأسـيسـية البيتومينية درجة ام سـي 

    MC-3 3 –ام سي 

Bituminous Prime Coat, Grade MC-1, or MC-2, or MC-3 

2م  

M2 
130,000     

4050101 

4050101 

 ( سوبربيف76-10طبقة أساس اسفلتي باستخدام بيتومين درجة أداء )

Bituminous Concrete Base Course, Grading I, Class A 

 3م
3M 

26,000     

4050301 

4050301 

 ( سوبربيف76-10طبقة سطح اسفلتي باستخدام بيتومين درجة أداء )

Bituminous Concrete Wearing Course, Grading I, Class A 

 3م
3M 

6,500     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 

Item No 

 مسمى البند 

Item name 

 الوحدة 

Unit 

(أ) الكمية   

Quantity 

(A) 

( ب) سعر الوحدة  

unit price (B) 

 ج = أ × ب  التكلفة اإلجمالية

Total cost C = A × 

B 

 ً    رقمـــا

Number 

 كتابـــةً 

Writing 

 ً    رقمـــا

Number 

   كتابـــةً 

Writing 

41101 

41101 

 

 

 

 البيتومنية علي البارد )الكشط(ازالة طبقة الخرسانة 

Cold Milling Bituminous Concreteca 

 2م

2M 
15,000     

   إجمالي اعمال القسم الرابع : المنشآت البيتومينية

 

  



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 

Item No 

 مسمى البند 

Item name 

 الوحدة 

Unit 

(أ) الكمية   

Quantity (A) 

( ب) سعر الوحدة  

unit price (B) 

 ج = أ × ب  التكلفة اإلجمالية

Total cost C = A × B 

 ً    رقمـــا

Number 

 كتابـــةً 

Writing 

 ً    رقمـــا

Number 

   كتابـــةً 

Writing 

5 

5 

 القسم الخامس : الخرسانة والحديد والمنشئات

Part 5 : CONCRETE, STEEL AND STRUCTURES 
      

50201 

50201 

 60حديد تسليح درجة  

Reinforcing Steel, Grade 60 

 طن 

Ton 
20     

5030308 

5030308 

 (20/250خرسانة العبارات الصندوقية والمزالقنات صنف )

Structural Concrete for Box Culverts, Class 

 3م

3M 
100     

51503 

51503 

 تكسير وإزالة خرسانة

Breaking and Removal of Structural Concrete 

 3م

3M 
25     

5120202 

5120202 

 دهان بتوميني لألسطح الخرسانية المدفونة

Waterproof Membrane, 3 Layer 

 2م

2M 
100     

   الخرسانة والحديد والمنشئات :  الخامسإجمالي اعمال القسم 

 
  



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 
Item No 

 مسمى البند 
Item name 

 الوحدة 
Unit 

(أ) الكمية   
Quantity 

(A) 

( ب) الوحدةسعر   
unit price (B) 

ج = أ ×   التكلفة اإلجمالية
 ب

Total cost C = A × 
B 

 ً    رقمـــا
Number 

 كتابـــةً 
Writing 

 ً    رقمـــا
Number 

   كتابـــةً 
Writing 

6 

6 
 القسم السادس : أعمال متفرقة

Part 6 : INCIDENTAL CONSTRUCTION       

6011401 

6011401 

 خرسانية نيوجيرسي وجه واحدحواجز 

New Jersey Concrete Barrier, Single Face 

 م.ط 

L.m 
7,750     

6011402 

6011402 

 حواجز خرسانية نيوجيرسي وجهين 

New Jersey Concrete Barrier, Double Face 

 م.ط 

L.m 
375     

6020101 

6020101 

 بردورات تحديد االتجاه , مسبقة الصب 

Precast Channelization Curb, Type ___ 

 م.ط 

L.m 
15,000     

6030101 

6030101 

 سم  60    60احواض تجميع المياه  ابعاد  

Catch Basin, with dimension 60*60cm 

 وحدة

Unit 
245     

6030102 

6030102 

 سم  120    60احواض تجميع المياه  ابعاد  

Catch Basin, with dimension 60*120cm 

 وحدة

Unit 
20     

6030201 

6030201 

ــعر  2.8غرف التفتيش من النوع )ا( بأعماق حتى  ــب المخططات( والسـ م)حسـ
يشـمل كافة أعمال الحفر والردم والسـفلتة والخرسـانة والغطاء والدرج الحديدي 

األعمال بالشكل األمثل طبقا للمخططات والدهانات والعزل وجميع ما يلزم إلنهاء 
 والمواصفات والشروط الفنية وحسب متطلبات الجهة المالكة

Manhole, Type A with depths of up to 2.8 m (according to the drawings) 
and the price includes all excavation, backfilling, asphalt, concrete, 
cover, iron stairs, paints, insulation and all that is needed to finish the 
work in an optimal manner in accordance with the plans, specifications 
and technical conditions and according to the requirements of the owner 

 وحدة

Unit 56     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 
Item No 

 مسمى البند 
Item name 

 الوحدة 
Unit 

(أ) الكمية   
Quantity 

(A) 

( ب) الوحدةسعر   
unit price (B) 

ج = أ ×   التكلفة اإلجمالية
 ب

Total cost C = A × 
B 

 ً    رقمـــا
Number 

 كتابـــةً 
Writing 

 ً    رقمـــا
Number 

   كتابـــةً 
Writing 

6030202 

6030202 

م)حسب المخططات( والسعر 2.8غرف التفتيش من النوع )ب( بأعماق اكبر من 

والخرسـانة والغطاء والدرج الحديدي يشـمل كافة أعمال الحفر والردم والسـفلتة  

والدهانات والعزل وجميع ما يلزم إلنهاء األعمال بالشكل األمثل طبقا للمخططات 

 والمواصفات والشروط الفنية وحسب متطلبات الجهة المالكة

Manhole, Type B with depths greater than 2.8 m (according to the plans) 

and the price includes all excavation, backfilling, asphalting, concrete, 

cover, iron stairs, paints, insulation and all that is needed to finish the 

work in an optimal manner in accordance with the plans, specifications 

and technical conditions and according to the requirements of the owner 

 وحدة 

Unit 
22     

60305 

60305 

 تعديل ارتفاع غطاء غرفة التفتيش و شبك فتحة التصريف و محابس المياه

Adjustment of Elevation of Manhole Cover and Inlet Drainage Grate 

 وحدة 

Unit 380     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 
Item No 

 مسمى البند 
Item name 

 الوحدة 
Unit 

(أ) الكمية   
Quantity 

(A) 

( ب) الوحدةسعر   
unit price (B) 

ج = أ ×   التكلفة اإلجمالية
 ب

Total cost C = A × 
B 

 ً    رقمـــا
Number 

 كتابـــةً 
Writing 

 ً    رقمـــا
Number 

   كتابـــةً 
Writing 

60527 

60527 

والـسعر يـشمل الوـصالت والحفر مم   500أنبوب تـصريف ـسيول من الخرـسانة قطر  

ــكل األمثل  ــغيل وجميع ما يلزم إلنهاء األعمال بالشــ والردم وجميع أدوات التشــ

طبقا للمخططات التنفيذية والمواـصفات والشروط الفنية وحسب متطلبات الجهة  

 المالكة.

Reinforced Concrete pipe for storm drainage with a diameter of 500 mm. 

The price includes connections, excavations, backfilling, all operating 

tools and all that is needed to finish the works in an optimal manner in 

accordance with the executive plans, specifications and technical 

conditions and according to the requirements of the owner. 

 م.ط 

L.m 
2,100     

60528 

60528 

مم والـسعر يـشمل الوـصالت والحفر   600أنبوب تـصريف ـسيول من الخرـسانة قطر  

ــكل األمثل  ــغيل وجميع ما يلزم إلنهاء األعمال بالشــ والردم وجميع أدوات التشــ

طبقا للمخططات التنفيذية والمواـصفات والشروط الفنية وحسب متطلبات الجهة  

 المالكة.

Reinforced Concrete pipe for storm drainage with a diameter of 600 mm. 

The price includes connections, excavations, backfilling, all operating 

tools and all that is needed to finish the works in an optimal manner in 

accordance with the executive plans, specifications and technical 

conditions and according to the requirements of the owner 

 م.ط 

L.m 
130     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 
Item No 

 مسمى البند 
Item name 

 الوحدة 
Unit 

(أ) الكمية   
Quantity 

(A) 

( ب) الوحدةسعر   
unit price (B) 

ج = أ ×   التكلفة اإلجمالية
 ب

Total cost C = A × 
B 

 ً    رقمـــا
Number 

 كتابـــةً 
Writing 

 ً    رقمـــا
Number 

   كتابـــةً 
Writing 

60513 
60513 

"  Yمم والعمل يشـمل توـصيالت "  300أنبوب تـصريف سـيول )بي في سـي( قطر 

ــة وإعادة ترميم  ــرجية وأعمال الحفر والردم والفرشـ األســـطح  أو الوصـــالت السـ

ــالمة وتوريد  ــائل السـ ــب ما هو عليه ونقل ناتج الحفر وتأمين الموقع بوسـ حسـ

ــكل األمثل طبقا  وتركيب األنابيب وملحقاتها وجميع ما يلزم إلنهاء األعمال بالشــ

 للمخططات والمواصفات والشروط الفنية وحسب متطلبات الجهة المالكة

PVC storm drainage pipe, diameter 300 mm, and the work includes “Y” 

connections or saddle connections, excavation, backfilling, bedding, 

restoration of roads surfaces as it is, transferring the excavation 

product, securing the site with safety means, supplying and installing 

pipes and their fittings, and all that is necessary to finish the work in an 

optimal manner in accordance with For drawings, specifications and 

technical conditions and according to the requirements of the owner 

 م.ط 

L.m 
2,900     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 
Item No 

 مسمى البند 
Item name 

 الوحدة 
Unit 

(أ) الكمية   
Quantity 

(A) 

( ب) الوحدةسعر   
unit price (B) 

ج = أ ×   التكلفة اإلجمالية
 ب

Total cost C = A × 
B 

 ً    رقمـــا
Number 

 كتابـــةً 
Writing 

 ً    رقمـــا
Number 

   كتابـــةً 
Writing 

6120301 
6120301 

ــتطيلة ومربعة توريد وتركيب وحدات انترلوك  ــات مختلفة مسـ ــاني بمقاسـ خرسـ

مم  لزوم األرضـــيات الخاصـــة بالطريق   60وملونة بعدد من األلوان وكلها ســـمك 

مم ، و  50وممر الحافالت وأماكن انتظار السـيارات على طبقة من الرمال سـمك  

افة  150السـعر يشـمل عمل خرسـانة مسـلحة سـمك  مم أسـفل اإلنترلوك باإلـض

هاء األعمال  طبقا لألماكن المحددة بالرســومات والمواصــفات إلى كل ما يلزم إلن

 الفنية المرفقة وحسب تعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة

Supply and installation of concrete interlock units of different sizes, 

rectangular, square, and colored in a number of colors, all of which are 

60 mm thick, for road floors, bus corridors and car parks, on a layer of 

sand 50 mm thick, and the price includes making reinforced concrete 

150 mm thick under the interlock in addition to everything needed to 

finish Works according to the places specified in the attached drawings 

and technical specifications and according to the instructions of the 

supervising engineer and the principles of the industry. 

 2م
2M 

18,000     

60605 
60605 

 وقاية الميول بالخرسانة المسلحة شامالً حديد التسليح

R.C. Slope Protection 

 2م
2M 

2,610     

61503 
61503 

 جدار استنادي جاهز الصنع من ألواح خرسانية 

Concrete Panel Modular Retaining Wall 

 2م
2M 

600     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 
Item No 

 مسمى البند 
Item name 

 الوحدة 
Unit 

(أ) الكمية   
Quantity 

(A) 

( ب) الوحدةسعر   
unit price (B) 

ج = أ ×   التكلفة اإلجمالية
 ب

Total cost C = A × 
B 

 ً    رقمـــا
Number 

 كتابـــةً 
Writing 

 ً    رقمـــا
Number 

   كتابـــةً 
Writing 

   إجمالي اعمال القسم السادس : أعمال متفرقة

 

 

 
 

 
  



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 
Item No 

 مسمى البند 
Item name 

 الوحدة 
Unit 

 الكمية )أ( 

Quantity 

(A) 

 سعر الوحدة )ب( 
unit price (B) 

ج   التكلفة اإلجمالية 
 = أ × ب 

Total cost C = A × 
B 

 رقمفففاً  
Number 

 كتابفففةً 
Writing 

 رقمفففاً  
Number 

 كتابفففًة  
Writing 

7 
7 

 القسم السابع : أعمال االنارة و االشارات المرورية للطرق

ROADWAY LIGHTING AND TRAFFIC SIGNALS 
      

70701 
70701 

ــالك نـحاس مـجدوـلة ومعزوـلة بمرـكب ـعدـيد  ـكاـبل منخفض الفولتـية، أســ

 2( ملم6×4كلوريد الفينيل / عديد كلوريد الفينيل ، )

Low Voltage Cable, PVC/PVC Insultated Stranded Copper Wires, 

(4x6) mm2 

 م.ط 

L.m 
80     

70702 

70702 

ــالك نحاس مدرعة مجدولة ومعزولة  بمركب   كابل منخفض الفولتية ، أسـ

   2( ملم10×4عديد كلوريد الفينيل / عديد كلوريد الفينيل ، )

Low Voltage Cable, PVC/PVC Insultated Stranded Copper Wires, 

(4x10) mm2 

 م.ط 

L.m 
145     

70703 
70703 

ــالك نحاس  مدرعة مجدولة ومعزولة  بمركب  كابل منخفض الفولتية ، أسـ

 ( ملم16×4عديد كلوريد الفينيل / عديد كلوريد الفينيل ، )

Low Voltage Cable, PVC/PVC Insultated Stranded Copper Wires, 

(4x16) mm2 

 م.ط 

L.m 
1,070     

70704 

70704 

ــالك نحاس مدرعة مجدولة ومعزولة  بمركب   كابل منخفض الفولتية ، أسـ

   2( ملم25×4عديد كلوريد الفينيل / عديد كلوريد الفينيل ، )

Low Voltage Cable, PVC/PVC Insultated Stranded Copper Wires, 

(4x25) mm2 

 م.ط 

L.m 
1,530     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 
Item No 

 مسمى البند 
Item name 

 الوحدة 
Unit 

 الكمية )أ( 
Quantity 

(A) 

 سعر الوحدة )ب( 
unit price (B) 

ج   التكلفة اإلجمالية 
 = أ × ب 

Total cost C = A × 
B 

 رقمفففاً  
Number 

 كتابفففةً 
Writing 

 رقمفففاً  
Number 

 كتابفففًة  
Writing 

70705 

70705 

ــالك  نحاس مدرعة مجدولة ومعزولة  بمركب  كابل منخفض الفولتية ، أسـ

 2( ملم35×4عديد كلوريد الفينيل / عديد كلوريد الفينيل ، )

Low Voltage Cable, PVC/PVC Insultated Stranded Copper Wires, 

(4x35) mm2 

 م.ط 

L.m 
1,340     

71720 

71720 

ــالك نحاس مدرعة مجدولة ومعزولة    بمركب  كابل منخفض الفولتية ، أسـ
 ( ملم70×4عديد كلوريد الفينيل / عديد كلوريد الفينيل ، )

Low Voltage Cable, PVC/PVC Insultated Stranded Copper Wires, 
(4x70) mm2 

 م.ط 
L.m 175     

7070601 
7070601 

ــالك نـحاس مـجدوـلة ومعزوـلة بمرـكب ـعدـيد  ـكاـبل منخفض الفولتـية، أســ
   2( ملم6×3كلوريد الفينيل / عديد كلوريد الفينيل ، )

Low Voltage Cable, PVC/PVC Insultated Stranded Copper Wires, 
(3x6) mm2 

 م.ط 
L.m 50     

7070602 
7070602 

بجوار مســـارات كابالت توريد وتركيب واختبار ســـلك أرضـــي بدون عازل 
 2مم 35 1تغذية لوحات التوزيع،  

Bare copper earthing wire (1x35) mm2 

 م.ط 
L.m 175     

7070603 
7070603 

توريد وتركيب واختبار ـسلك أرـضي بدون عازل بجوار مـسارات كابالت أبراج 
 2مم 16 1اإلنارة واألعمدة ، 

Bare copper earthing wire (1x16) mm2 

 م.ط 
L.m 3,500     

7070604 

7070604 

توريد وتركيب واختبار ســـلك أرضـــي بدون عازل بجوار مســـارات الكابالت 
 2مم 10 1المغذية للوحات أسفل الجسور واإلشارات العلوية ،  

Bare copper earthing wire (1x10) mm2 

 م.ط 
L.m 145     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 
Item No 

 مسمى البند 
Item name 

 الوحدة 
Unit 

 الكمية )أ( 
Quantity 

(A) 

 سعر الوحدة )ب( 
unit price (B) 

ج   التكلفة اإلجمالية 
 = أ × ب 

Total cost C = A × 
B 

 رقمفففاً  
Number 

 كتابفففةً 
Writing 

 رقمفففاً  
Number 

 كتابفففًة  
Writing 

70921 
70921 

ــواري ـعالـية   ( وـحدات اـنارة  6لإلـنارة ـقادرة على تثبـيت )تورـيد وتركـيب ســ

ــتمال على جـهاز التحكم وعلـبة توزيع الـطاـقة والبراغى ،  ارتـفاع    20مشــ

 متر.

High Mast Lighting capable of fixing 6 luminaries, including control 

gear and power distribution box, 20 m height 

 عدد
Unit 

37     

71005 
71005 

ي  راـغ ـب واـل طــاقــة  اـل ع  وزـي ـت بــة  ـل وـع األذرع  ع  ـم لــة  كــاـم إنــارة  مــدة  أـع

 متر. 12( ، ارتفاع 0.6/1Kvوالكوابل)

Lighting Columns (Poles) complete with arms, power distribution 

box, bolts and cables,12 m height 

 عدد
Unit 

19     

70803 
70803 

ــى      )   ـــعة الـقاطع الرئيســ تورـيد وتركـيب لوـحة توزيع جـهد منخفض ســ

( والسـعر يشـمل وسـائل  IP 54( أمبير بدرجة حماية التقل عن )     200

ــكل األمثل طبقاَ للمخططات  الحماية وجميع ما يلزم إلنهاء األعمال بالشــ

 والمواصفات والشروط الفنية .

Low Voltage Feeder Pillar, IP54, (200) Amp Main C.B., (200) Amp 

Main Contactor 

 عدد
Unit 

3     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 
Item No 

 مسمى البند 
Item name 

 الوحدة 
Unit 

 الكمية )أ( 
Quantity 

(A) 

 سعر الوحدة )ب( 
unit price (B) 

ج   التكلفة اإلجمالية 
 = أ × ب 

Total cost C = A × 
B 

 رقمفففاً  
Number 

 كتابفففةً 
Writing 

 رقمفففاً  
Number 

 كتابفففًة  
Writing 

71914 
71914 

ــم( لتـمدـيد ٤٠متر وعرض   ١حفر خـندق تـمدـيد ـكابالت بمـقاس )عمق  ســ

الكابالت شــامالً بالطات الحماية وشــريط التحذير وإعادة الردم والتســوية  

 وكافة ما يلزم حسب المواصفات الفنية المعتمدة.

L.V Cable trench of depth 1m & width 0.4m, including sand bed, 

tiles, warning tape and backfilling as per specification &drawings. 

 م.ط 
L.m 3,250     

71909 

71909 

ــنوع من  بولي فنـيل الكلورـيد  غير الـلدن     150×3، قطر  UPVCأنبوب مصــ

 ملم  مغلف بالخرسانة .

UPVC Duct, installed, (3x150) mm dia coated with concrete. 

 م.ط 
L.m 165     

71948 

71948 

ــلحة لعمود اإلنارة ،  ارتفاع  ــانية مسـ مترا  ويحمل على   12قاعدة خرسـ

البند أعمال الحفر لقواعد أعمدة اإلنارة والخنادق الخاـصة لتمديد الكابالت 

التربة الصخرية وربطها بنقاط التوزيع الخاصة في أي نوع تربة بما في ذلك  

بالعمود وتمديد شــــريط تحذيري والردم بمواد مختارة مع إجراء االختبارات 

ــير مع عـمل   الالزـمة ـلذـلك و وتـمدـيد الـكابالت ـبالعمق المطلوب في مواســ

حماية خرســانية عند تقاطعات الطرق وجميع ما يلزم إلنهاءاألعمال على 

ــروط الفنـية  أكـمل وـجه وطبـقاً للم ـــفات والشــ خطـطات التنفـيذـية وللمواصــ

 واعتماد المهندس المشرف

Reinforced Concrete Foundation for (12) meter lighting column, 

including all related electrical materials or works and all civil 

related works as per specification & drawings and as per 

Engineer's approval 

 عدد

Unit 
19     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 
Item No 

 مسمى البند 
Item name 

 الوحدة 
Unit 

 الكمية )أ( 
Quantity 

(A) 

 سعر الوحدة )ب( 
unit price (B) 

ج   التكلفة اإلجمالية 
 = أ × ب 

Total cost C = A × 
B 

 رقمفففاً  
Number 

 كتابفففةً 
Writing 

 رقمفففاً  
Number 

 كتابفففًة  
Writing 

71951 

71951 

مترا  ويحمل على   20قاعدة خرســانية مســلحة لســاري االنارة ،  ارتفاع 

البند أعمال الحفر لقواعد أعمدة اإلنارة والخنادق الخاـصة لتمديد الكابالت 

الخاصة في أي نوع تربة بما في ذلك التربة الصخرية وربطها بنقاط التوزيع 

بالعمود وتمديد شــــريط تحذيري والردم بمواد مختارة مع إجراء االختبارات 

ــير مع عـمل   الالزـمة ـلذـلك و وتـمدـيد الـكابالت ـبالعمق المطلوب في مواســ

حماية خرســانية عند تقاطعات الطرق وجميع ما يلزم إلنهاءاألعمال على 

ــروط ا ـــفات والشــ لفنـية  أكـمل وـجه وطبـقاً للمخطـطات التنفـيذـية وللمواصــ

 واعتماد المهندس المشرف

Reinforced Concrete Foundation for (20) meter high mast/lighting 

column, including all related electrical materials or works and all 

civil related works as per specification & drawings and as per 

Engineer's approval 

 عدد

Unit 
37     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 
Item No 

 مسمى البند 
Item name 

 الوحدة 
Unit 

 الكمية )أ( 
Quantity 

(A) 

 سعر الوحدة )ب( 
unit price (B) 

ج   التكلفة اإلجمالية 
 = أ × ب 

Total cost C = A × 
B 

 رقمفففاً  
Number 

 كتابفففةً 
Writing 

 رقمفففاً  
Number 

 كتابفففًة  
Writing 

71991 

71991 

أســاس خرســاني مســلح للوحة توزيع جهد منخفض ويحمل على البند 

ــة لتمديد الكابالت في  أعمال الحفر لقواعد أعمدة اإلنارة والخنادق الخاص

أي نوع تربة بما في ذلك التربة الصــــخرية وربطها بنقاط التوزيع الخاصــــة  

بمواد مختارة مع إجراء االختبارات بالعمود وتمديد شــــريط تحذيري والردم 

ــير مع عـمل   الالزـمة ـلذـلك و وتـمدـيد الـكابالت ـبالعمق المطلوب في مواســ

حماية خرســانية عند تقاطعات الطرق وجميع ما يلزم إلنهاءاألعمال على 

ــروط الفنـية   ـــفات والشــ أكـمل وـجه وطبـقاً للمخطـطات التنفـيذـية وللمواصــ

 واعتماد المهندس المشرف

Reinforced Concrete Base for Feeder Pillars, including all related 

electrical materials or works and all civil related works as per 

specification & drawings and as per Engineer's approval. 

 عدد

Unit 
3     

71601 

71601 

 تركيبات تأريض , سواري عالية

Earthing Installation, Highmast 

 عدد

Unit 
37     

71604 

71604 

 تركيبات تأريض , أعمدة ومرافق

Earthing Installation, Columns and Amenity Lighting 

 عدد

Unit 
2     

71605 

71605 

 تركيبات تأريض , إشارات علوية مركبة على حوامل قنطرية

Earthing Installation, Gantry Sign or Overhead 

 عدد

Unit 
5     

71606 

71606 

 تركيبات تأريض, لوحة توزيع جهد منخفض

Earthing Installation, (Type) 

 عدد

Unit 
3     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 
Item No 

 مسمى البند 
Item name 

 الوحدة 
Unit 

 الكمية )أ( 
Quantity 

(A) 

 سعر الوحدة )ب( 
unit price (B) 

ج   التكلفة اإلجمالية 
 = أ × ب 

Total cost C = A × 
B 

 رقمفففاً  
Number 

 كتابفففةً 
Writing 

 رقمفففاً  
Number 

 كتابفففًة  
Writing 

71515 

71515 

ــوارع     ارة شــ دة إـن ار وـح ب واختـب د وتركـي ة بجميع    LED  ,IP66تورـي امـل ـك

الملحقات وأســــالك التســــليك والتوصــــيالت الداخلية وأدوات التوصــــيل  

%( ، وطبقـا  5وات  ) ±    165والتثبيـت على األعمـدة بلمبـات  بقـدرة   

 للمخططات التنفيذية والمواصفات والشروط الفنية المرفقة.

Street Lighting Luminaire, IP66, complete with all accessories, 

165w LED, as per specification and Engineer's approval. 

 عدد

Unit 
20     

71516 

71516 

كاملة بجميع    LED, IP66بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة إنارة شـوارع    

الملحقات وأـسالك التـسليك والتوـصيالت الداخلية وأدوات التوـصيل والتثبيت  

%( ، وطبقـا للمخططـات 5وات ) ±    270على األعمـدة بلمبـات  بقـدرة   

 التنفيذية والمواصفات والشروط الفنية المرفقة. 

Street Lighting Luminaire, IP66, complete with all accessories, 

270w LED, as per specification and Engineer's approval. 

 عدد

Unit 
240     

71517 

71517 

كاملة   LED , IP66بالعدد توريد وتركيب واختبار  وحدة إنارة أـسفل الجـسر 

بجميع الملحقات وأسـالك التسـليك والتوصـيالت الداخلية وأدوات التوصـيل  

درة    ات  بـق ــر  بلمـب ل الجســ ـــف ت اســ ا 5وات) ±    100والتثبـي %( ، وطبـق

 للمخططات التنفيذية والمواصفات والشروط الفنية المرفقة. 

Underbridge Luminaire, IP66, complete with all accessories, 100w 

LED, as per specification and Engineer's approval. 

 عدد

Unit 
24     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 
Item No 

 مسمى البند 
Item name 

 الوحدة 
Unit 

 الكمية )أ( 
Quantity 

(A) 

 سعر الوحدة )ب( 
unit price (B) 

ج   التكلفة اإلجمالية 
 = أ × ب 

Total cost C = A × 
B 

 رقمفففاً  
Number 

 كتابفففةً 
Writing 

 رقمفففاً  
Number 

 كتابفففًة  
Writing 

71518 

71518 

ــارات العلوية   كاملة    LED , IP66توريد وتركيب واختبار  وحدة إنارة اإلشــ

ب على  از التحكم والتركـي ة التوزيع وجـه ابالت وعلـب ات والـك بجميع التركيـب

%( ، وطبـقا للمخطـطات 5وات ) ±   70أعـمال دعم الفوالذ ، بلمـبات بـقدرة  

 التنفيذية والمواصفات والشروط الفنية المرفقة.

Overhead Sign Lighting Luminaires, IP66, complete with all 

accessories ,70w LED, as per specification and Engineer's 

approval. 

 عدد

Unit 
30     

71939 

71939 

ملم ،  والـسعر يـشمل  1200×900×900حفرة ـسحب بدون غطاء حديد ،  

جميع االعمال المدنية التمام العمل طبقا للشـــروط والمواصـــفات الفنية  

 والمخططات التنفيذية   .

Drawpit without Steel Cover, 900 x 900 x 1200 mm, including all 

related civil works as per specification & drawings. 

 عدد

Unit 
13     

71940 

71940 

ملم،والســعر يشــمل 1200×1800×900حفرة ســحب بدون غطاء حديد، 

والمواصـــفات الفنية  جميع االعمال المدنية التمام العمل طبقا للشـــروط 

 والمخططات التنفيذية   .

Drawpit without Steel Cover, 900 x 1800 x 1200 mm, including all 

related civil works as per specification & drawings. 

 عدد

Unit 
3     



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 
Item No 

 مسمى البند 
Item name 

 الوحدة 
Unit 

 الكمية )أ( 
Quantity 

(A) 

 سعر الوحدة )ب( 
unit price (B) 

ج   التكلفة اإلجمالية 
 = أ × ب 

Total cost C = A × 
B 

 رقمفففاً  
Number 

 كتابفففةً 
Writing 

 رقمفففاً  
Number 

 كتابفففًة  
Writing 

71910 

71910 

بالمتر الطولي توريد وتركيب مواســير / أنابيب من الفوالذ الصــلب شــامال  

بـقطر   وغـيره  تـثـبيــت  حـلقــات  من  الـتركيــب  لوازم  وطبقــا   75جـمـيع  مم 

 للمخططات التنفيذية والمواصفات والشروط الفنية المرفقة.

Galvanized steel pipes, installed, 75 mm dia including all related 

works as per specification & drawings 

 م.ط 

L.m 
8     

70807 

70807 

الســعودية للكهرباء  دفع رســوم تغذية عداد كهرباء بالتنســيق مع الشــركة  

 أمبير وكل ما يلزم إليصال الخدمة   200بقدرة  

Electricity meter fees ,200A and coordination with the Saudi 

Electricity Company 

 عدد

Unit 
3     

   إجمالي اعمال القسم السابع : أعمال االنارة و االشارات المرورية 

 

  



 

 المملكة العربية السعودية   

 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 
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 رقم البند 
Item No 

البند مسمى   
Item name 

 الوحدة 
Unit 

(أ) الكمية   
Quantity (A) 

( ب) سعر الوحدة  
unit price (B) 

 ج = أ × ب  التكلفة اإلجمالية
Total cost C = A × B 

 ً    رقمـــا
Number 

 كتابـــةً 
Writing  ً  كتابة رقما

9 
9 

 القسم التاسع : أجهزة التحكم و مناطق العمل
Part 9 : TRAFFIC CONTROL DEVICES AND WORK ZONES       

9030301 

9030301 

 خطوط مرور بيضاء عاكسة بالستيكية حرارية

Retroreflectorized Thermoplastic White Traffic Lines 

 2م

2M 
1,400     

9030302 
9030302 

 خطوط مرور صفراء عاكسة بالستيكية حرارية
Retroreflectorized Thermoplastic Yellow Traffic Lines 

 2م
2M 

5,150     

9030701 

9030701 

 عالمات أرضية بارزة عاكسة نوع )أ( عيون قطط

Retroreflective Raised Pavement Markers, Type A 

 وحدة 
Unit 2,600     

9050101 

9050101 

 ألواح ألمونيوم إشارات الطرق تركيب أرضي

Highway Signs, Ground-Mounted - Sheet Aluminum 

 2م

2M 
200     

90502 
90502 

 ألواح ألمونيوم أشارات علوية  
Highway Signs, Overhead 

 2م
2M 270     

9050302 
9050302 

   I.P.Eحوامل إشارات )قابلة لألنفصال( عمودان اثنان  
Sign Support, (Breakaway) Double Post I.P.E. 

     1,800 كجم

90504 

90504 

 حوامل إشارات )قابلة لألنفصال( أنبوبية

Sign Support, (Breakaway) Tubular 

 وحدة 
Unit 160     

9050501 
9050501 

 قنطرية –حوامل إشارات 
Sign Support-Gantry 

 طن 

Ton 
40     

   العملأجهزة التحكم و مناطق :  التاسعإجمالي اعمال القسم 
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 الملحقات
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 : الملحقاتالتاسعالقسم 

 .(: نموذج المشاريع الحالية والمكتملة1ملحق ) 

 (: نموذج الجدول الزمني.2ملحق ) 

 .(: نموذج األسئلة واالستفسارات3ملحق ) 

 واالستثناءات من الشروط واألحكام المواصفات الفنية. (: نموذج التجاوزات 4ملحق ) 

 .(: نموذج العقد5ملحق ) 

 
 وزارة النقل –المواصفات العامة إلنشاء الطرق والجسور (:  6ملحق )

  صفات التكميلية إلنشاء الطرق الزراعيةاالمو(:  7ملحق )

https://wetransfer.com/downloads/32eae68206b30a0745dca6fc2df6b89020220726125210/5e73c62cb1a515097f24

 7a8e20220726125248/072c514a2f2855 

  

 

 

  

https://wetransfer.com/downloads/32eae68206b30a0745dca6fc2df6b89020220726125210/5e73c62cb1a515097f244a2f28557a8e20220726125248/072c51
https://wetransfer.com/downloads/32eae68206b30a0745dca6fc2df6b89020220726125210/5e73c62cb1a515097f244a2f28557a8e20220726125248/072c51
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 (: نموذج المشاريع الحالية والمكتملة:1ملحق ) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في حالة المشاريع 
الحالية )نسبة  

 االنجاز( )%( 
بداية/نهاية  

 العقد
مدة  
 العقد

قيمة  
 العقد

نوع 
 العقد

 الموقع 
مسمى  

 العقد

الجهة 
المالكة 

 للعقد 

رقم 
 البند 

 المخطط الفعلي 
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 (:نموذج الجدول الزمني: 2ملحق ) 

  

                     السنة األولى للعقد 

  
 وصف األنشطة 

األس 
 بوع

 ( يوماً األولى باألسبوع 60الستون )  9 8 7 6 5 4 3 2 1

 9 8 7 6 5 4 3 2         1       الشهر
1
0 

1
1 

12 
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 (: نموذج األسئلة واالستفسارات3ملحق )

 

# 

 المرجع 

 الرد االستفسار

 النقطة 
النقطة  
 الفرعية 

 الصفحة 

1      

2      

3      

4      

5      
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( نموذج التجاوزات واالستثناءات من الشروط واألحكام المواصفات المذكورة في كراسة 4ملحق )

 المنافسة وملحق العقد  

 
يجب أن يكون عرض مقدم العطاء متوافًقا مع الشروط واألحكام والمواصفات المحددة في هذا المستند.  

ويتم تنبيه مقدمي العطاءات أن أي تجاوز أو استثناء من متطلبات العقد، ما لم ُيسمح به على وجه التحديد  

 ئة الملكية عرض مقدم العطاء. في مستندات المناقصة، قد يكون سببًا لرفض الهي

يجب على مقدم العطاء، حيثما يقترح تجاوزات أو اـستثناءات من أحكام وشـروط العقد، أن يبين في المكان  

المخصص أدناه، القسم المحدد من مستندات المناقصة المتأثر بذلك وطبيعة االستثناء. وإذا لم يوجد يجب  

 على مقدم العطاء كتابة عبارة "ال يوجد".

 

 .ال, ال أقترح أي تجاوزات أو استثناءات من المواصفات 

 

  .نعم, أقترح تجاوزات أو استثناءات من المواصفات 

 

 حسبما هو مقترح  حسبما هو محدد  قسم المواصفة 
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  (: نموذج العقد 5ملحق ) 

 
 

Public Construction Contract  
 

between 
 

The Royal Commission for Makkah City & Holy 
Sites 
and 

 
[insert the name of the counterparty] 

 
 

   عقد إنشاءات عامة
 
 بين

الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر   
 المقّدسة 
 و

 
 ] ادخل اسم الطرف الثاني [

 

In connection with [Implementation of the fifth 
part (Hajj Road, extension of Al-Adl Square) of 
the Third Ring Road in Makkah Al-
Mukarramah] 
 

شارع تنفيذ الجزء الخامس ) [فيما يتعلق بـ 
( من الطريق الدائري الثالث بمكة الحج

 ] المكرمة

  

             Dated _______________ 

           Corresponding to _________________ 

 

[General Note: Once the contract is executed by 
both parties, the date of latest signature shall 
be inserted in handwriting. Do not back date.] 

 ____________ بتاريخ
 _____________ الموافق

 
 

قبل    [ من  العقد  إبرام  بعد  عامة:  مالحظة 
بخط   األحدث  التوقيع  تاريخ  كتابة  يتم  الطرفين، 
تاريخ  يسبق  تاريخ  ادخال  عدم  ينبغي  اليد. 

 ] التوقيع
 

This contract and all its appendices  (herein referred to 
as (the “Contract”) is entered by and between : 

بجميع مالحقه )ويشار إليهم فيما بعد  أبرم هذا العقد  
 "( بين كل من: العقدبــــ "

1)  The Royal Commission for Makkah City and 
the Holy Sites (RCMC), a government project 
established by Council of Ministers Resolution No. 
(485) dated 16/11/1436 H (hereinafter referred to 
as the “First Party”), and 

المكرمة   (1 مكة  لمدينة  الملكية  الهيئة 
المقّدسة  حكومية  والمشاعر  هيئة  وهي   ،

أ/ رقم  الملكي  باألمر  بتاريخ    218أنشئت 
بـــ  هـ17/9/1439 بعد  إليه فيما  "الطرف    )ويشار 

 واألول"(، 
2) [insert the name of the second party] a 

[insert description: establishment, limited 
liability company or joint stock company] 
incorporated pursuant to the laws of [insert the 
country of incorporation] and registered in 
[insert authority or city] under [insert type of 
license/ commercial register] number [insert 
number] dated [insert date], having its head 
office address at [insert physical address], P.O. 
Box [insert number], Post Code [insert 
number], [insert city], [insert country]   
(hereinafter referred to as the “Second Party”). 

الثاني  [ (2 الطرف  اسم  وهي  ] ادخل  ادخل  ]، 
وصف الطرف الثاني مثال: مؤسسة أو شركة  

[  ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة
ألنظمة وفقاً  المنشأ  [  مؤسسة  بلد    ]ادخل 

ادخل  [  بموجب ] ادخل المدينة[  والمسجلة في 
التجاري الترخيص/السجل  ادخل   [رقم  ]نوع 

التاريخ [وتاريخ    ]الرقم مركزها  ]ادخل  وعنوان   ،
في الم[الرئيسي  عنوان  ص.ب.]بنىادخل   ، 

 [،]ادخل الرقم [، الرمز البريدي  ]ادخل الرقم[
،)ويشار إليه فيما  ]ادخل الدولة[،]ادخل المدينة

 "(.الطرف الثانيبعد بـــ "
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The First Party and Second Party hereinafter referred 
to as the "Parties". 

يشار إلى الطرف األول والطرف الثاني مجتمعين فيما  
" حسب ما يقتضيه  الطرفين" أو "الطرفان بــــــ "يلي  

 سياق النص. 

PREAMBLE:  :تمهيد 

A. Whereas the Second Party is specialized in 
providing the Services; 

 

تقديم   .أ في  متخصص  الثاني  الطرف  أن  حيث 
 األعمال. 

B. Whereas the First Party desires to retain 
certain services as described in Appendix (B) 
(Scope of Services and Deliverables); 

وحيث أن الطرف األول يرغب في الحصول على   .ب
في   الوراد  التفصيل  حسب  معينة  خدمات 

 ، (األعمال والمخرجات نطاقالملحق )ب( )

Now therefore the Parties hereto, having due capacity 
and authority, agree as follows: 

فقد اتفق الطرفان وهما بكامل األهلية المعتبرة شرعاً  
 ونظاماً على ما يلي: 

1. Definitions 1. التعاريف 

Unless the context otherwise requires, the following 

terms have the following meanings: 

كل   أمام  المبينة  المعاني  التالية  للمصطلحات  يكون 
 يقتضي سياق النص غير ذلك: منها، وذلك ما لم 

“Affiliated Company” means, in relation to a body 
corporate or partnership, any subsidiary or holding 
entity of such body corporate or partnership, and any 
subsidiary of any such holding company, in each case 
from time to time. 

ما يتعلق بالشخصية االعتبارية أو  لشركات التابعة"  ا"
أي شركة فرعية أو شركة قابضة لها، أو شركة تابعة  
لهذه الشركة القابضة، وأي شركة تابعة، أو الشركات  
 التابعة للشركة التابعة، في كل حال من وقت آلخر. 

“Applicable Law” has the meaning given in Article 

(17). 

المطبق" في  النظام  الموضح  المعنى  بحسب   "
 (.  17المادة )

“Business Day” means the official business days of 

the First Party. 

عمل" الرسمية  يوم  العمل  أيام  بحسب  عمل  يوم   "
 للطرف األول. 

“Contract” means this contract and documents 

referred to in Article (2).  

المادة العقد" في  إليها  المشار  والوثائق  العقد  هذا   "
(2.) 

“Effective Date” means the starting date for 
providing the Services as set out in Article (5) of the 
Contract. 

تاريخ  تاريخ النفاذ" بداية تقديم األعمال، حسب ما  " 
 .من العقد  (5نصت عليه المادة )

“Fees” has the meaning given in Article (4) of the 
Contract. 

( من  4" بحسب المعنى الموضح في المادة )الرسوم"
 العقد.

“Force Majeure” has the meaning given in Article 
(47)  of Appendix (A) (General Provisions to the 
Contract). 

بحسب المعنى الموضح في المادة    "القوة القاهرة"
 .  (الشروط العامة للعقد( من الملحق )أ( )47)

“Services” has the meaning given in preamble (B). ب( "األعمال( الفقرة  في  الموضح  المعنى  بحسب   "
 من التمهيد. 

“Personnel”   has the meaning given in Article (13)  
of the Appendix (A) (General Provisions to the 
Contract). 

بحسب المعنى الموضح في المادة    "فريق العمل"
 (. الشروط العامة للعقد( من الملحق )أ( )13)

“The First Party’s Intellectual Property Rights” 
has the meaning given in Article (19) of the Appendix 
(A) (General Provisions to the Contract). 

األول " للطرف  الفكرية  الملكية  بحسب  حقوق   "
( المادة  في  الموضح  )أ(  19المعنى  الملحق  من   )

 (. الشروط العامة للعقد)
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“Services Intellectual Property Rights”  has the 
meaning given in Article (19) of Appendix (A) 
)General Provisions to the Contract). 

باألعمال الخاصة  الفكرية  الملكية  "  "حقوق 
( من الملحق 19بحسب المعنى الموضح في المادة )

 (.الشروط العامة للعقد)أ( )

“Official Holidays in Kingdom of Saudi Arabia” 
means, Eid Al-fitr holiday Eid Al-adha holiday, and 
Saudi national day. 

العربية  " المملكة  في  الرسمية  اإلجازات 
واليوم  السعودية األضحى  وعيد  الفطر  عيد  إجازة   "
 الوطني. 

2. Contract Documents 2. وثائق العقد 

a. The Preamble above and the following 
documents attached hereto shall constitute an 
integral part of this Contract. 

التالية   .أ والوثائق  أعاله  الوارد  التمهيد  يشكل 
 المرفقة بهذا العقد جزء ال يتجزأ من هذا العقد: 

− Appendix (A) (“General Provisions to the 
Contract”); 

 "(. الشروط العامة للعقد الملحق )أ( )" −

− Appendix (B) (“Scope of Services and 
Deliverables”); 

− "( )ب(  األعمال    نطاقالملحق 
 "(. والمخرجات

− Appendix (C) (“Fees/Compensation”); − ( الرسوم/االتعاب"( )"جالملحق.) 

− Appendix (D) (“The Specifications and the 
Technical Provisions”); 

− "( )د(  والشروط  الملحق  المواصفات 
 "(. الفنية 

− Appendix (E) (“The Award Letter”); and − "( )(. خطاب الترسيةالملحق )ه" 
− Appendix (F) (“Other relevant 

Documents”) . 
 "(. وثائق أخرى ذات الصلةالملحق )و( )" −

  

b. These documents shall constitute one integral 
unit and each document thereof shall be part 
of this Contract interpreting and 
complementing one another. 

تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعتبر كل   .ب
وثيقة فيها جزءاً من العقد بحيث تفسر الوثائق  

 المذكورة أعاله ويتمم بعضها بعضاً. 

c. In case of any discrepancy between the 
provisions set out in the Contract documents, 
the preceding document shall prevail over the 
document subsequent thereto in the order 
mentioned in the clause (a) of this Article. 

في حالة وجود تناقض بين أحكام وثائق العقد،   .ج
فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي  
تليها في الترتيب الوارد في الفقرة )أ( من هذه  

 مادة. ال

3. Services 3.  األعمال 
a. The Second Party shall provide the Services as set 

out in Appendix (B) (Scope of Services and 
Deliverables) and in Appendix (D) (The 
Specifications and the Technical Provisions). 

النحو   .أ األعمال على  بتقديم  الثاني  الطرف  يلتزم 
( الملحق  في  )ب المحدد  األعمال  (  نطاق 

ووفقاً للمواصفات والشروط الفنية     ( والمخرجات
( )د(  الملحق  في  المواصفات  المحدد 

 (. والشروط الفنية
b. The Second Party guarantees to the First Party 

that it has the required professional skills, 
personnel, and technical resources  to provide the 
Services as defined in Appendix (B) (Scope of 
Services and Deliverables). 

 

يظهر الطرف الثاني للطرف األول أن لديه المهارات   .ب
المهنية والموارد البشرية والفنية الالزمة لتقديم  
)ب(   الملحق  في  معرف  هو  كما  األعمال  تلك 

 (.نطاق األعمال والمخرجات)

c. The Second Party shall, to the best of its ability, 
undertake the performance of the Services and as 
far as reasonably possible, in conformity with this 
Contract and its appendices. If the Services do not 
meet the standard as described in Appendix (D) 

ال .ج الطرف  بأفضل  يلتزم  األعمال  بأداء  ثاني 
العقد  مع  تتالءم  أنها  التأكيد  مع  امكانياته، 
المعايير   مع  األعمال  تتوافق  لم  إذا  ومالحقه. 

( )د(  الملحق  في  عليها  المواصفات  المتفق 
الفنية األول  والشروط  للطرف  يحق  فإنه   ،)
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(The Specifications and the Technical 
Provisions), upon the request of the First Party,  
 
the Second Party will re-perform the Services as 
necessary to correct the defect without additional 
cost to the First Party in line with Article (7) below. 

األعمال   تنفيذ  إعادة  الثاني  الطرف  من  الطلب 
فرض  بدون  لذلك  الالزم  تكاليف    بالشكل    أي 

 
( رقم  للمادة  وفقاً  األول  الطرف  على  (  7إضافية 

 أدناه.
 

 
d. The First Party may, at any time, during the period 

of the Contract, review the Services and its 
conformity to what is provided by the Second Party 
in its reports or invoices, and the First Party may 
also conduct such review if necessary at the 
Second Party’s premises after giving the Second 
Party [three (3)] Business Days prior written 
notice. Such review right shall include access to 
any documents related to the performance of the 
Services. 

للطرف األول في أي وقت أثناء مدة العقد أن يقوم  .د
ومد األعمال  يقدمه  بمراجعة  ما  مع  تطابقها  ى 

أن   كما  فواتيره،  أو  تقاريره  في  الثاني  الطرف 
المراجعة   بهذه  يقوم  أن  الحق في  األول  للطرف 
في مكاتب الطرف الثاني متى تطلب األمر ذلك  
بمهلة مسبقة قدرها   مكتوباً  بعد إعطائه إشعاراً 

 عمل، ويشمل حق   ([ أيام 3]ثالثة )
 
من   .ه أي  على  االطالع  الوثائق  المراجعة 

 والمستندات المتصلة بأداء األعمال. 
e. The Second Party shall be governed by and subject 

to all laws, regulations, and resolutions issued by 
the competent authorities, with respect to the 
performance of the Services. The Second Party 
shall bear all fees and expenses determined by 
such authorities, and also any penalties, 
whatsoever, arising from the violation of such 
laws, regulations, and decisions. Notwithstanding, 
anything in this Contract to the contrary, nothing 
in this Contract requires the Second Party to do 
any act or refrain from doing any act which would 
result in the Second Party, any subcontractors or 
any owner (direct or indirect, of part of the whole) 
of the Second Party being in breach of (or subject 
to any penalty under) any laws to which any of 
them is subject to.  
 

ال .و الطرف  واللوائح  يخضع  األنظمة  لجميع  ثاني 
والقواعد والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة،  

 وأن يتحمل جميع الرسوم  
  .ز
أنه   .ح كما  الجهات،  تلك  تقررها  التي  والمصروفات 

كان   أياً  المقررة  والغرامات  المسؤولية  يتحمل 
واللوائح   األنظمة  لتلك  مخالفته  بسبب  نوعها 

يل ال  ذلك،  العقد والقرارات. وعلى خالف  زم هذا 
عن أي عمل    االمتناعالطرف الثاني من القيام بـ أو  

قد يعرض الطرف الثاني أو أي من متعاقديه من  
الباطن أو مالك الطرف الثاني )بشكل مباشر أو  
غير مباشر كجزء من الكل( في أن يخل )أو يكون  
واللوائح   األنظمة  من  بـأي  غرامات(  ألي  عرضة 

 التي يخضع لها أي منهم. 

f. The First Party shall have the right to increase or 
decrease the obligations of the Second Party by a 
percentage not exceeding [(25%)] of the Contract 
value, provided in case of increase that the 
additional services are of the same nature as the 
contractual Services. 

يحق للطرف األول زيادة التزامات الطرف الثاني أو   .ط
%([ من قيمة  25تخفيضها بنسبة ال تزيد عن ])

العقد، على أن تكون زيادة التزامات الطرف الثاني  
في   عليها  المتفق  األعمال  نشاط  نطاق  ضمن 

 العقد.

4. Fees  4.   الرسوم 
In consideration for the Services provided by the 
Second Party, the First Party shall pay the fees set out 
in Appendix (C) (Fees/Compensation). 

 

مقابل األعمال التي يقدمها الطرف الثاني، يقوم الطرف  
)ج(   الملحق  في  الموضحة  الرسوم  بدفع  األول 

  (.الرسوم/االتعاب)

5. Term  5.  المدة 
a. This Contract shall commence from [insert the 

starting date of providing the Services] 
(“Effective Date”) and shall expire on [insert 

تاريخ   .أ من  العقد  هذا  بداية  [يبدأ  تاريخ  ادخل 
"( وينتهي بتاريخ  النفاذتاريخ  )"  ]تقديم األعمال

ما لم يتم إنهاؤه قبل ذلك وفقاً   ]خ االنتهاءم ادخل[
 . (7للمادة )
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expiry date] unless terminated earlier pursuant 
to Article (7). 

b. The Second Party shall carry out and complete the 
works set out in the Contract within the period of 
time stated hereinabove including the preparation  
 
period. This period shall start as of the date on 
which the Second Party takes over the worksite  
 
under a written minute duly signed by the engineer 
and the Second Party. 

األعمال   .ب واتمام جميع  بتنفيذ  الثاني  الطرف  يتعهد 
المبينة في العقد وذلك خالل المدة الموضحة أعاله  

ذل  في  المدة  بما  هذه  وتسري  التجهيز  فترة   ك 
 

الطرف   إلى  العمل  موقع  تسليم  تاريخ  من  اعتباراً 
قبل   عليه من  موقع  كتابي  بموجب محضر  الثاني 

 المهندس والطرف الثاني. 
 
 
 

6. Warranty Period 6.  مدة الضمان 
Subject to the provisions of Article (36) of the 
General Provisions to the Contract mentioned in 
Appendix (A) (General Provisions to the 
Contract), the Second Party shall provide a 
general warranty for the contractual works for a 
period of time starting from the date of preliminary 
delivery to the date of final delivery. 

مراعا )مع  المادة  في  ورد  ما  الشروط  36ة  من   )
( )أ(  الملحق  في  للعقد  العامة  العامة  الشروط 

(، يضمن الطرف الثاني األعمال محل العقد  للعقد
التسيلم   تاريخ  من  تبدأ  لمدة  األكمل  الوجه  على 

 االبتدائي وتنتهي بالتسيلم النهائي. 

7. Termination and Withdrawal of Work  7.  إنهاء العقد وفسخ العمل 
a. The First Party may terminate the Contract at any 

time for cause or without cause pursuant to [a 
three (3)] Business Days prior written notice of 
termination to the Second Party. In the 
 

b.  event of termination, the First Party shall pay the 
Second Party its Fees which have been incurred up 
to the work completed at the date of termination 
in accordance with the payment schedule in 
Appendix )C) (Fees/Compensation). 

د في أي وقت بسبب  يجوز للطرف األول إنهاء العق .أ
خطي   إنهاء  إشعار  بموجب  وذلك  سبب  دون  أو 

 بثالثة  [للطرف الثاني قبل اإلنهاء 
 
وفي حالة اإلنهاء يدفع الطرف األول   أيام عمل.   ](3) .ب

األتعاب المستحقة على العمل المنجز حتى تاريخ  
اإلنهاء حسب ما هو متفق عليه في الملحق )ج(  

 (. الرسوم/ االتعاب)

c. The First Party has the right to either withdraw the 
work from the Second Party and then terminate 
the Contract or complete the remaining Services at 
the Second Party's expenses, without prejudice to 
the First Party's right to claim for any damage, in 
any of the following cases:  

الطرف   .ج العمل من  الحق في سحب  األول  للطرف 
الثاني، ومن ثم فسخ العقد أو أداء باقي األعمال  
اإلخالل   دون  وذلك  الثاني،  الطرف  حساب  على 
بحق الطرف األول في المطالبة بالتعويض عن أي  

 ضرر، وذلك في أي من الحاالت اآلتية: 

1. If it is reasonably proven to the First Party that 
the Second Party has not fulfilled its 
contractual obligations in the required manner 
or is delayed in its execution of the Services in 
manner where it is not expected to complete 
them in the prescribed time, provided that a 
prior written warning is given by the First Party 
to the Second Party to remedy the situation 
within [fifteen (15)] days. 

بأداء   .1 يقم  لم  الثاني  الطرف  أن  له  ثبت  إذا 
التزاماته التعاقدية على الوجه المطلوب أو تأخر  
في أداء األعمال على نحو ال يتوقع معه إكمالها  
األول   الطرف  لتقدير  وفقاً  المحدد  الوقت  في 
إنذار   توجيه  ذلك  أن يسبق  المعقول، شريطة 
مكتوب من قبل الطرف األول إلى الطرف الثاني  

([  15خمسة عشر )[لح أوضاعه خالل مدة  ليص
 يوماً.  

2. If it is proven that the Second Party, either by 
itself or through others, directly or indirectly, 
paid any money or provided any benefit or 
promised to do so, in order to enter into this 

أو   .2 بنفسه  الثاني قد شرع  الطرف  أن  ثبت  إذا 
مباشرة    بوساطة غيره بطريقة مباشرة أو غير

بدفع شيء من المال أو قدم أي منفعة أخرى  
أو وعد بأي من ذلك في سبيل الحصول على  
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Contract. This does not revoke the Second 
Party from any criminal liability in respect of 
such actions. Upon the occurrence of such a 
case, the First Party also shall have the right to 
terminate any other agreements entered into 
with the Second Party. 

الطرف   مسؤولية  ذلك  يلغي  وال  العقد،  هذا 
الثاني الجنائية عن تلك التصرفات. وعند حدوث  
أيٍ من الحاالت المذكورة في هذه الفقرة، يحق  
للطرف األول أيضاً إنهاء أي اتفاقية أخرى مبرمة  

 الطرف الثاني.  مع

3. If the Second Party failed to perform any its 
obligations under this Contract, abandons it,  
 
assigns or sub-contracts wholly or partly 
without the First Party's prior written consent.  

إذا أخل الطرف الثاني بأي التزام من التزاماته   .3
هذا قام    بموجب  أو  عنها  تخلى  أو   العقد 

 
على   الحصول  دون  عنها  التنازل  أو  بتحويلها 

 موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف األول. 
 

4. If the Second Party is declared bankrupt or 
insolvent, requests declaration of bankruptcy 
or insolvency, is put under receivership, 
dissolved or liquidated. 

إذا أفلس الطرف الثاني أو طلب إشهار إفالسه   .4
تحت   بوضعه  أمر  صدر  أو  إعساره  ثبت  أو 

 الحراسة أو بدأ في إجراءات التصفية. 
 
 

8. Conflict of Interest  8.  تعارض المصالح 

Neither the Second Party nor its personnel nor its 
Affiliated Company (or any of its subcontractors) shall 
engage, either directly or indirectly, in any business or 
professional activities which conflict or would raise 
conflict of interest with the activities assigned to them 
under this Contract. 

ال يجوز للطرف الثاني أو تابعيه أو الشركات التابعة له  
أو أي ممن يتعاقد معه الطرف الثاني من الباطن( أن  (

أو   أعمال  بأي  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  يقوموا 
أنشطة مهنية تتعارض أو قد ينتج عنها تعارض مصالح  

 مع األعمال الموكلة إليهم بمقتضى هذا العقد. 

9. Confidentiality 9. ريةالس 

a. The Second Party undertakes to treat all 
information related to the Contract as secret and 
confidential, and shall not at any time for any 
reason disclose or permit to be disclosed to any 
person or otherwise make use of or permit use of 
any information obtained under the Contract for 
any purpose other than the performance of the 
Services. If, for the purpose of performing the 
Services, it is required to disclose such 
information or any part thereof, the Second Party 
shall obtain the prior written consent from the 
First Party and acknowledges that it will be fully 
liable for any breach of the confidentiality, 
without prejudice to the First Party's right of 
recourse, if it is in the First Party’s interest. 

المعلومات   .أ جميع  بمعاملة  الثاني  الطرف  يتعهد 
المتصلة بموضوع هذا العقد أو التي حصل عليها  
الطرف   ويقر  تامة،  بسرية  األعمال  ألدائه  نتيجًة 
أو   باإلفصاح  وقت  أي  في  يقوم  لن  بأنه  الثاني 
يسمح باإلفصاح عنها ألي شخص أو استخدامها  
أو السماح باستخدامها ألي غرض كان عدا ما هو  

 رتبط بأداء األعمال المتفق عليها. وفي  م

أو   .ب المعلومات  إلى اإلفصاح عن هذه  الحاجة  حال 
أي منها بغرض أداء األعمال، يلتزم الطرف الثاني  
من   المسبقة  الكتابية  الموافقة  على  بالحصول 
سيكون   بأنه  الثاني  الطرف  ويقر  األول،  الطرف 
لهذه   مخالفة  أي  عن  كاملة  مسؤولية  مسؤوالً 

يرتكبها ذلك الشخص، وذلك دون اإلخالل    السرية 
الشخص   ذلك  على  بالرجوع  األول  الطرف  بحق 

 متى كان هذا في مصلحته. 

 

b. The provisions of this Article shall be applied to 
all personnel of the Second Party, its 
subcontractors, and Affiliated Companies. The 
Second Party shall, after receiving the First Party's 
prior written consent to share information with 
third parties, impose the same obligations on the 
receiving parties in order to ensure maintaining 

تسري أحكام هذه المادة على فريق عمل الطرف   .ج
الباطن من  معه  والمتعاقدين  والشركات   الثاني 

بعد حصوله   الثاني،  الطرف  يلتزم  كما  له.  التابعة 
األول   الطرف  من  مسبقة  كتابية  موافقة  على 
بفرض   أخرى،  أطراف  مع  المعلومات  لمشاركة 

ة المعلومات قبل  التزامات مثيلة للحفاظ على سري
 افصاحه لهم بأية معلومات متصلة بموضوع العقد. 
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the confidentiality of information prior to 
disclosing any information related to the Contract. 

c. These obligations will not apply to information 
which the Second Party as the recipient can 
demonstrate: (1) is or becomes legally available to 
the public; (2) is legally known to, or legally in the 
position of,  the Second Party prior to the date 
hereof, (3) is legally obtained from a third party 
who owes no obligation of confidence in respect of 
it; (4) is or has been independently developed by 
the Second Party without use or reference to any 
confidential information or breach of this Contract.  

التي   .د المعلومات  على  السرية  إلتزام  ينطبق  ال 
( أنها  1يتلقاها الطرف الثاني ويستطيع أن يثبت بـ )

متاحة للجمهور حال تلقيها أو أصبحت كذلك فيما  
( أو  نظامية؛  بطريقة  معروفة  2بعد  كانت  أنها   )

ب  حوزته  في  أو  الثاني  قبل  للطرف  نظامي  شكل 
( أو  األول؛  الطرف  من  عليها  3تلقيها  حصل  أنه   )

( أو  ثالث؛  طرف  من  نظامي  تم  4بشكل  أنه   )
الثاني   الطرف  قبل  من  مستقل  بشكل  تطويرها 
دون استخدام أو اإلشارة إلى المعلومات السرية  

 ودون اإلخالل بهذا العقد. 

d. As an exception to the above, the Second Party 
may disclose confidential information to the 
extent that is requested pursuant to, or required 
by, Applicable Law, regulation or order of any 
court or other governmental, regulatory or 
supervisory body; provided, however, that prior 
to any such compelled disclosure, the Second 
Party shall give the First Party reasonable 
advance written notice to allow the First Party to 
object to such use or disclosure of confidential 
information. In all cases, the disclosure of the 
confidential information must be limited only by 
the requirement of the relevant authorities.     

استثناء مما ذكر أعاله، يكون الطرف الثاني مخوالً   .ه
القانون   بموجب  السرية  المعلومات  عن  باإلفصاح 
من   أي  طلب  بموجب  أو  والتعليمات  واألنظمة 

اإلد أو  العامة  أن  الهيئات  القضائية شريطة  أو  ارية 
كافية   ومهلة  خطياً  إشعاراً  األول  للطرف  يقدم 
عن   اإلفصاح  أو  استعمال  على  لالعتراض 
أن   يجب  األحوال  وفي جميع  السرية.  المعلومات 
محصوراً   السرية  المعلومات  عن  اإلفصاح  يكون 

 بالحد المطلوب من قبل الجهة ذات العالقة. 

e. The Second Party undertakes to return all the 
First Party's documents and any relevant property 
which may be in its possession or under its 
control, upon accomplishment of the Services or 
termination of the Contract. The Second Party 
may not retain a copy of such documents. 

الط .و إنهائه،  يتعهد  أو  العقد  انتهاء  فور  الثاني  رف 
بإعادة جميع المستندات والممتلكات التي حصل  
عليها من الطرف األول ألداء عمله. وال يجوز للطرف  
 الثاني االحتفاظ بنسخ من هذه المستندات.

f. The Second Party shall not refer to the First Party, 
the Services or the Contract in any announcement, 
statement, disclosure or proposal before obtaining 
the prior written consent of the First Party. The 
Second Party is also prohibited from referring to 
the First Party for any promotional or advertising 
purpose before obtaining the prior written consent 
of the First Party. 

أو   .ز إعالن  أي  في  اإلشارة  الثاني  للطرف  يجوز  ال 
بيان أو إفصاح أو عرض إلى الطرف األول أو العقد  
أو األعمال قبل حصوله على موافقة خطية مسبقة  
الثاني   الطرف  على  يحظر  كما  األول.  الطرف  من 
أو   الترويج  ألغراض  األول  الطرف  إلى  اإلشارة 

قبل حصوله على موافقة خطية مسبقة    الدعاية
 من الطرف األول.  

10. The Second Party’s Representations and 
Undertakings 

 إقرارات وتعهدات الطرف الثاني .10

The Second Party acknowledges and undertakes the 
following:  

 يقر ويتعهد الطرف الثاني بما يلي: 

 

a. It has been duly incorporated pursuant to the law 
of [the country of incorporation of the Second 

األنظمة   .أ بموجب  قانوني  بشكل  مؤسس  أنه 
، وقد  ]بلد المنشأ للطرف الثاني[المعمول بها في  
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Party] and has submitted a valid copy of the 
relevant documents to the First Party. 

لذلك   المؤيدة  المستندات  من  سارية  نسخ  قدم 
 للطرف األول. 

b. It has the full right, authority and capacity to 
enter into this Contract and fulfill the obligations 
thereunder and the Contract is legal, enforceable 
and binding in accordance with its terms.   

على   .ب والقدرة  والصالحية  الحق  كامل  يملك  أنه 
فيه،   الواردة  االلتزامات  وتنفيذ  العقد،  هذا  توقيع 
ويشكل هذا العقد إلتزاماً نظامياً وملزماً ونافذاً وفقاً  

 لشروطه. 

c. It is in compliance with the Applicable Law and all 
relevant laws and procedures necessary to 
maintain all licenses, permits, and certificates 
required to provide the Services pursuant to this 
Contract, and it has submitted a valid copy of the 
relevant documents to the First Party. 

األنظمة   .ج وبجميع  المطبق  بالنظام  ملتزم  أنه 
العالقة الضرورية للمح افظة على  واإلجراءات ذات 

المطلوبة   والشهادات  والتصاريح  التراخيص  جميع 
نسخ   قدم  وقد  العقد،  لهذا  وفقاً  األعمال  لتنفيذ 
 سارية من المستندات المؤيدة لذلك للطرف األول.  

d. The Second Party’s Personnel (as well as 
employees of its subcontractor as approved by 
the First Party) shall continue to be employed by 
the Second Party’s (or it’s subcontractor as the 
case may be) and under its sponsorship (or the 
sponsorship of its subcontractors) in the case of 
non-Saudi employees. The Second Party shall be 
responsible for obtaining all permits, licenses and 
any other documents that may be required to 
enable its personnel to perform the Services in a 
manner that will not delay, impede or affect the 
First Party’s interests. 

يظل  .د لدى   أن  العاملين  إلى  )إضافة  العمل  فريق 
المتعاقدين من الباطن المعينين من قبله في حال  
موافقة الطرف األول على ذلك( يعملون لديه فقط  
الباطن   من  المتعاقدين  لدى  )أو  إشرافه  وتحت 
حسب الحال( وفي حال العاملين الغير سعوديين  

كفالته   تحت  من  (يظلون  المتعاقدين  كفالة  أو 
ح  عن  الباطن  مسؤوالً  يكون  وأن  الحال(،  سب 

والوثائق   واألذونات  الرخص  جميع  على  الحصول 
األخرى التي تمكن فريق العمل من أداء مهامهم  
ألي   األول  الطرف  مصالح  معه  تتعرض  ال  بشكل 

 تأخير أو معوق. 

e. The Second Party shall maintain general liability 
insurance with a minimum cover of SR [.] per 
occurrence as per the insurance certificate 
provided to the First Party immediately prior to 
the execution of this Contract, and it shall further 
provide renewed insurance certificate at any time 
upon the First Party’s request.   

الثا .ه الطرف  الشامل  يلتزم  بالتأمين  بالقيام  ني 
بقيمة   وفقاً    [●]بتغطية  حادثة  لكل  أدنى  كحد 

العقد  تنفيذ  وقبل  فوراً  المقدمة  التأمين  لشهادة 
التأمين   شهادة  تقديم  أيضاً  وعليه  األول،  للطرف 
أي   في  وذلك  األول  الطرف  طلب  عند  المجددة 

 وقت. 

f. The Second Party guarantees the entire works 
including materials and equipment for [twelve 
(12) months] starting from the date of the 
preliminary handover of the Services and ending 
only with the final handover, observing the 
guarantee of works Article detailed in Appendix 
(A) (General Provisions to the Contract). 

 

واألجهزة   .و والمواد  األعمال  الثاني  الطرف  يضمن 
والمعدات محل العقد على الوجه األكمل لمدة ال  

عن   )[تقل  عشر  شهراً 12اثنا  تاريخ    ](  من  تبدأ 
التسليم   تم  حالة  في  وتمتد  االبتدائي  التسليم 

لنهاية المدة آنفة الذكر،  تاريخ الحق    النهائي في
)أ(   الملحق  في  الوارد  التفصيل  مراعاة  مع 

 (. الشروط العامة للعقد)

11. Modifications 11.  التعديالت 

This Contract can only be modified by written 
agreement between the Parties. 

 ال يجوز تعديل هذا العقد إال باتفاق كتابي بين الطرفين. 

12. Notice 12.   اإلخطارات 

Any notice, request, approval or other communication 
required under this Contract must be in writing and 

أن   هذا  تكون  يجب  بموجب  والمراسالت  اإلخطارات 
أو   باليد  مناولة  يتم تسليمها  أن  ويجب  مكتوبة،  العقد 
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must be delivered by hand, registered mail or 
internationally recognized air courier service, or e-mail 
to the designated person of the relevant party at the 
respective address below: 

معروفة   جوي  بريد  خدمة  أو  المسجل  البريد  بواسطة 
بواسطة   أو  اإللكترونيعالميًا  من   البريد  أي  إلى 

معنيين بالنسبة لكل طرف على العناوين  الاالشخاص  
  التالية:

a. The First Party: 

Att:  ]●[ 

]●[ 

Address:  ]●[ 

E-mail:  ]●[ 

 بالنسبة للطرف األول:   .أ
 عناية: ]●[

]●[ 
 ]●[  العنوان:

  ]●[ البريد اإللكتروني:

b. The Second Party: 

Att: [●] 

Address: [●] 

P.O. Box: [●] 

Zip Code: [●] 

City: [●] 

Country: [●] 

Telephone: [●] 

E-mail: [●] 

 بالنسبة الطرف الثاني:  .ب
 [●]عناية: 
 [●] العنوان:
 [●] ص.ب:

 [●]الرمز البريدي: 
 [●] المدينة:
 [●] الدولة:
 [●] الهاتف:
 [●]البريد اإللكتروني: 

Any such notice, request or other communication shall 
be deemed to have been delivered (a) when delivered, 
if delivered by hand against a confirmation of delivery, 
(b) [a three Business Days] after it is deposited with 
the registered mail service provider or internationally 
recognized air courier service, (c) the day of sending, 
if by e-mail prior to [3:00 p.m.] (Riyadh time) on any 
Business Day or the next Business Day if sent by e-
mail after [3:00 p.m.] (Riyadh time) on any Business 
Day or on any day other than a business day.  

أو المراسالت قد تم ت  اإل ويعتبر أي من تلك   خطارات 
مناولة   التسليم  حالة  التسليم، في  عند  )أ(  سليمها 

بعد   تأكيد استالم، )ب(  إيصال  مقابل  أيام [باليد  ثالثة 
البريد   ]عمل خدمة  مزود  لدى  إيداعها  تاريخ  من 

ج( في يوم  المسجل أو البريد الجوي والمعروف عالمياً، )
  البريد اإللكتروني اإلرسال، في حال اإلرسال بواسطة  

)بتوقيت مدينة الرياض( من    ]الثالثة مساءً [قبل الساعة  
أي يوم عمل، أو في يوم العمل التالي في حال اإلرسال  

  ]الثالثة مساءً [بواسطة البريد اإللكتروني بعد الساعة  
)بتوقيت مدينة الرياض( من أي يوم عمل أو في أي يوم  

 ليس يوم عمل.  
 

13. Authorized Representatives  13.   الممثلون المفوضون 

Any action required or permitted to be taken, and any 
document required or permitted to be executed, under 
this Contract by the First Party or the Second Party 
may be taken or executed by the authorized 
representatives specified below or any person 
thereunto authorized in writing by such 
representatives. 

يكون   مما  وثيقة  أي  توقيع  أو  تصرف  أي  باتخاذ  يقوم 
مطلوباً أو مسموحاً به طبقاً ألحكام هذا العقد نيابة عن  
المفوضون   الممثلون  الثاني  الطرف  أو  األول  الطرف 
المحددون أدناه أو أي شخص يخول في ذلك كتابة من 

 .  قبل الممثل المفوض

The authorized representatives are:   :الممثلون المفوضون هم 

For the First Party: 

[insert name and title] 

 عن الطرف األول: 
 ]ادخل االسم والمنصب[
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For the Second Party:  

[insert name and title] 

 عن الطرف الثاني: 

 ]ادخل االسم والمنصب[

14. Language 14.  اللغة 

This Contract has been executed in the Arabic 
language and the English language, which the Arabic 
language shall be the binding and controlling language 
for all matters relating to the meaning or interpretation 
of this Contract.  

نجليزية، بحيث تكون  باللغة العربية واإلأبرم هذا العقد  
اللغة العربية هي الملزمة وتكون لها الحجية في كافة  

 األمور المتعلقة بمعنى العقد أو تفسيره. 

15. Comprehensiveness of the Contract 15.   شمولية العقد 

This Contract sets out all the terms, conditions and 
undertakings agreed between the Parties and 
supersedes and replaces any prior agreements or 
understanding relating to the subject matter of the 
Contract. No agent or representative of any party shall 
have the right to make any statements, undertakings, 
representations, promises, assurances or 
arrangements not expressly reflected in this Contract 
and neither party shall be liable or responsible for any 
such statements, undertakings, representations, 
promises, assurances, and arrangements. 

واالشتراطات   االتفاقات  جميع  العقد  هذا  يتضمن 
أي  وا محل  ويحل  الطرفان  عليها  اتفق  التي  لتعهدات 

أو   العقد  بموضوع  تتعلق  سابقة  مفاهمات  أو  اتفاقات 
الطرفين   من  ممثل ألي  أو  وكيل  وليس ألي  األعمال، 
سلطة اإلدالء بأية بيانات أو تعهدات أو وعود أو اتفاقات  
غير منصوص عليها في هذا العقد، وال تكون تلك البيانات  

أ التعهدات  من  أو  ألي  ملزمة  االتفاقات  أو  الوعود  و 
 الطرفين ولن يكونا مسؤولين عنها. 

16. Survival Articles 16.  المواد السارية بعد انقضاء العقد 

The rights and obligations set forth under Article 9 
(Confidentiality) of the Contract and Article 19 
(Intellectual Property Rights) of Appendix (A) 
)the General Provisions to the Contract ( shall 
survive the expiry or termination of the Contract for 
whatsoever reason. 

) تبقى المادة  والمادة  السرية  –   9أحكام  العقد  ( من 
الفكرية  –  19) من  الملكية   )( )أ(  الشروط  ملحق 

للعقد العقد   انقضاء بعد حتى  ونافذة سارية  (العامة 
 .سبب كان ألي أو إنهائه 

17. Applicable Law and Settlement of 
Disputes  

النظام الواجب التطبيق وتسوية   .17
  المنازعات

The Contract shall be subject to, construed and 
implemented according to the First Party’s bylaws and 
to the laws, regulations, instructions, decrees and any 
other instruments having the force in the Kingdom of 
Saudi Arabia (the “Applicable Law”). In the event of 
any dispute or controversy arising between the First 
Party and the Second Party with regard to the 
implementation of the Contract which cannot be 
settled amicably, the matter in dispute shall be 
referred for final settlement to the competent Saudi 
court in the Kingdom of Saudi Arabia.  

يكون تنفيذ هذا العقد وتفسيره وفقاً للوائح الطرف األول  
وأي أداة نظامية  ولألنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات

السعودية العربية  المملكة  في  بها  النظام  " (معمول 
وال  )"المطبق الشأن  ينشأ في هذا  قد  ، وكل خالف 
إلى    يتوصل يحال  الطرفين  بين  ودية  تسوية  إلى  فيه 

العربية   المملكة  في  المختصة  القضائية  الجهة 
 السعودية للفصل فيه بشكل نهائي. 

18. Counterparts 18.  نسخ العقد 

This Contract may be executed in any number of 
counterparts, each of which shall be deemed, when 
signed, an original, but all of which shall constitute one 
and the same instrument. 

النسخ المتطابقة   العقد بأي عدد من  توقيع هذا  يجوز 
والمستقلة وتعتبر كل منها عند توقيعها نسخة أصلية  
وثيقة  تعتبر  مجتمعة  المتطابقة  النسخ  جميع  ولكن 

 واحدة.
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The First Party  الطرف األول 

The Royal Commission for Makkah City and 
Holy Sites 

الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر  
 المقدسة 

[insert name]  ]●[ 
[insert title] 

 
 ]●[ 
 

  
Signature: _______________________________________  التوقيع : 
  

The Second Party الطرف الثاني 
[insert the name of the second party] []ادخل اسم الطرف الثاني 

[insert name] [●] 
[insert title] [●] 

  
Signature: _______________________________________  التوقيع : 
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Appendix  )A( – General Provisions to 
the Contract 

 الشروط العامة للعقد  – أ( )الملحق 

 

 Definitions and Interpretations .1 التعريفات والتفسيرات  .1

يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أمام كل منها،  
 وذلك ما لم يقتضي سياق النص غير ذلك: 

Unless the context otherwise requires, the 
following terms have the following meanings: 

  The Engineer” has the meaning given in Article“ (. 2" بحسب المعنى الموضح في المادة )المهندس"
(2)hereto. 

" هو مهندس مقيم أو مراقب أعمال  ممثل المهندس"
آلخر  أو المهندس من وقت    مسؤول يعينه الطرف األول 

 ألداء واجبات محددة. 

“Engineer's Representative” means any 
resident engineer or any superintendent to be 
appointed by the First Party or the Engineer from 
time to time to perform the duties stipulated.  
 

تنفيذها   كل"األعمال"   التي يجب    ما يتعلق باألعمال 
 بموجب العقد. 

“Services” means all the works to be 
implemented under the Contract. 

" كل ما يتعلق باألعمال التي ليس  األعمال المؤقتة "
لها صفة الدوام مهما كان نوعها والتي يمكن إزالتها أو  

 إستبدالها أو إلغاؤها أثناء أو بعد تنفيذ األعمال. 

“Temporary Works” all the Works of non-
permanent nature whatsoever, and which may be 
removed, replaced or abolished during or after 
the execution of the Services. 

" كل ما يتعلق باآلليات واألدوات وكل  معدات اإلنشاء"
 ما يلزم إستعماله لتنفيذ األعمال أو األعمال المؤقتة. 

“Construction Equipment” means the 
machinery, tools, and all the necessary items to 
be used in the implementation of permanent or 
Temporary Works. 

" كل ما يتعلق بالمخططات المشار إليها  المخططات"
 في العقد. 

“Plans” mean the plans referred to in the 
Contract. 

يتم  المواقع" التي  واألماكن  باألراضي  يتعلق  ما  كل   "
أو   أراضي  وأي  عبرها  أو  فيها  أو  عليها  األعمال  تنفيذ 

األول الطرف  يقدمها  أخرى  من    أماكن  الغرض  لتحقيق 
 العقد.

“Sites” means the lands and places on/in/under 
which the Services  shall be implemented, and any 
other lands or places offered by the First Party for 
the purpose of the Contract. 

قبل  الموافقة" من  المقدمة  الخطية  الموافقة  تعني   "

 إلى الطرف الثاني.  الطرف األول 
“The Approval” means the written approval 
issued by the First Party to the Second Party. 

 The Engineer .2 المهندس  .2

 :In this Contract : العقد هذافي  
يقصد بالمهندس الشخص الطبيعي أو المعنوي   (1

الذي يتم تعيينه في أي وقت من قبل الطرف  
 لإلشراف على تنفيذ العقد. األول

1) The Engineer means the natural or 
juridical person to be appointed at any 
time by the First Party to supervise the 
execution of the Contract. 
 

ومراقبة   (2 اإلشراف  المهندس  واجبات  من  تكون 
األعمال وإجراء الفحوصات واإلختبارات على أي  
 مواد تستعمل أو طرق تستخدم لتنفيذ األعمال. 

2) The Engineer shall have a duty to observe 
and control the  Services as well as testing 
and inspection of any material or method 
used for the implementation of the 
Services. 
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للمهندس أن يزود الطرف الثاني من وقت آلخر   (3

أو   أخرى  مخططات  بأي  العقد  تنفيذ  أثناء 
األعمال   تنفيذ  إضافية لضمان  تعليمات ضرورية 

مهندس  بشكل متقن وسليم، على أن يلتزم ال
بالحصول على موافقة خطية مسبقة من قبل  

في حالة كانت تلك المخططات أو    الطرف األول
التعليمات قد تحدث زيادة أو نقص في التزامات  

األول في    الطرف  تأخير  تنشأ  قد  أو  المالية 
 تسليم األعمال. 

 
3) The Engineer shall have power to provide 

the Second Party, from time to time 
during the implementation of the 
Contract, with any other Plans or 
additional instructions to ensure the 
implementation of the Services is in a 
perfect and proper manner, however, the 
Engineer shall have prior approval from 
the First Party if such plans and 
instructions involve an increment or 
decrement of the First Party financial 
obligations or may lead to a delay in 
delivery of the Services. 

الثاني   (4 الطرف  إعفاء  صالحية  للمهندس  ليس 
من أي واجبات أو التزامات مترتبة عليه بموجب  

 العقد.

4) The Engineer shall have no authority to 
relief the Second Party from any of his 
contractual duties or obligations. 

خطياً   (5 ممثله  يفوض  أن  للمهندس  يحق 
بممارسة أي من صالحياته أو مهامه على أن  
يقدم المهندس للطرف الثاني نسخة من هذا  
التعليمات   جميع  تكون  أن  ويجب  التفويض، 

المهندس  والمواف ممثل  قبل  من  الصادرة  قات 
هذا   حدود  نطاق  في  الثاني  الطرف  إلى 
التفويض على أن يكون للطرف الثاني الحق في  
تقديم إعتراض للمهندس عن أي قرار أو توجيه  
رضا   حال عدم  في  المهندس  ممثل  من  صادر 
ممثل   توجيه  أو  قرار  عن  الثاني  الطرف 
للمهندس   يكون  الحالة  هذه  وفي  المهندس. 
مع   الثاني  الطرف  إعتراض  بقبول  الصالحية 
تصحيح قرار أو توجية ممثله أو رفض اإلعتراض  
مع إلزام الطرف الثاني بتنفيذ القرار أو التوجية 

 الصادر من قبل المهندس. 

5) The Engineer shall have right to delegate 
his representative, from time to time, in 
writing to exercise any of his obligations 
or authorities provided that the Engineer 
shall submit a copy of this written 
delegation to the Second Party and the 
written instructions and approvals issued 
by the Engineer's Representative within 
the limits of the authorities entrusted 
upon him. In case the Second Party finds 
any decision made by the Engineer's 
Representative unacceptable, the Second 
Party shall have the right to raise the 
matter to the Engineer, and the Engineer 
shall have the right, in such case, to 
confirm, cancel or modify the said 
decision. Then, the Second Party shall be 
obliged to the Engineer’s decision. 

 Assignment of Contract .3 التنازل عن العقد  .3

العقد   هذا  بموجب  الثاني  الطرف  التزامات  تعتبر 
التزامات مباشرة وال يجوز له إحالة العقد أو التنازل عن  

التزاماته أو تفويض أيٍ من مسؤولياته  أي من حقوقه أو  
كتابية   موافقة  على  الحصول  دون  آخر  طرف  ألي 
مسبقة من الطرف األول. وفي حال تنازل الطرف الثاني  
موافقة   على  الحصول  بعد  آخر  طرف  ألي  العقد  عن 
الثاني   الطرف  فإن  األول،  الطرف  من  مسبقة  كتابية 

عن إليه  المتنازل  مع  بالتضامن  مسئوالً  تنفيذ    يكون 
 العقد أمام الطرف األول. 

The Second Party's obligations under this 
Contract are direct obligations, and the Second 
Party shall have no right to assign the Contract or 
any part thereof, or to assign any profit or benefit 
arising or resulting thereof, to third parties 
without prior written consent from the First Party. 
However, the Second Party shall remain 
responsible jointly with the assignee before the 
First Party on the implementation of the Contract. 

 Subcontracting .4 التعاقد من الباطن  .4

الباطن   .أ من  يتعاقد  أن  الثاني  للطرف  يجوز  ال 
دون   منها  جزء  أي  أو  األعمال  جميع  ألداء 

a. The Second Party shall not subcontract all 
or any part of the Services without the 
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من   مسبقة  خطية  موافقة  على  الحصول 
الطرف األول، وال تعفي هذه الموافقة الطرف  
المترتبة   وااللتزامات  المسؤوليات  من  الثاني 
 عليه بموجب هذا العقد، ويظل الطرف الثاني  

 
تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر  مسؤوالً عن كل  

أو من   الباطن  متعاقد معه من  أي  من جانب 
وكالئه أو من العاملين لديه كما لو كان صادراً  

 عن الطرف الثاني. 

First Party's prior written consent. Such 
written consent shall not exempt the 
Second Party from its liabilities or 
obligations under the Contract, and the  
 
Second Party shall remain liable for all 
actions, default, or negligence of the 
subcontractor, its agents or employees as 
if they were the actions, default or 
negligence of the Second Party. 

عقود   .ب يضمان  بأن  الثاني  الطرف  يلتزم 
يقضي   نصاً  الباطن  من  معه  المتعاقدين 

 لتزامات الواردة في هذا العقد.بسريان اإل

b. The Second Party shall ensure that its 
contracts with subcontractors include the 
obligations in this Contract. 

 Waiver of Rights .5 التنازل عن الحقوق  .5

هذا   بموجب  حقوقه  بممارسة  طرف  أي  قيام  عدم  إن 
العقد ال يعتبر تنازل عن تلك الحقوق، كما أن أي تصرف  
أو إغفال ال يوحي ضمًنا بالتنازل عن أية حقوق. ال يسري  

الحق بشروط  تنازل أي طرف عن أي حق على أي إخالل  
 هذه العقد ما لم ينص ذلك التنازل صراحًة على غير ذلك. 

Failure by a party to assert its rights under this 
Contract shall not be deemed a waiver of such 
rights, nor shall any waiver be implied from any 
act or omission.  No waiver by a party with 
respect to any right shall extend to any 
subsequent breach of the terms hereof unless 
such waiver explicitly provides otherwise. 

 Safeguarding of Drawings .6 حفظ المخططات  .6

المخططات   .أ من  بنسخ  المهندس  يحتفظ 
منها   يقدم  أن  على  األعمال  والمواصفات 

الطرف   إلى  الطرف  نسخة  ويلتزم  الثاني، 
الثاني بإعادة هذه النسخ إلى المهندس بعد  

 إنجاز األعمال. 

a. The Engineer shall safeguard copies of the 
drawings and specifications and shall 
provide the copies to the Second Party, 
and the Second Party shall return to the 
Engineer upon execution of the Contract 
all drawings handed over to him . 

موقع   .ب في  يحتفظ  بأن  الثاني  الطرف  يتعهد 
العمل بنسخة من المخططات المسلمة إليه  
وتكون هذه النسخة معدة في جميع األوقات  
قبل   من  واالستعمال  للتفتيش  المناسبة 
أي شخص   أو  المهندس  ممثل  أو  المهندس 

أو    آخر مفوض بذلك خطياً  المهندس  من قبل 
 الطرف األول. 

b. The Second Party shall keep at the site 
copy of the drawings handed-over to him, 
and such copy shall be made available at 
all times for inspection and use by the 
Engineer or his representative or any 
other person authorized in writing by the 
Engineer or the First Party. 

 Performance Guarantee .7 ضمان حسن التنفيذ  .7

نهائياً وفقاً   .أ يلتزم الطرف الثاني بتقديم ضماناً 
المعتمدة   الحكومية  البنكية  الضمانات  لنماذج 

 بقيمة ما نسبته  
 
خمسة5) العقد    ]%(  قيمة  من  المائة  في 

)[خالل   عشر  يوماً 15خمسة  تاريخ    ](  من 
األول للطرف  ويجوز  بالترسية،  تمديد    إشعاره 
للطرف  هذه المدة لفترة مماثلة على أن يكون  

الحق في عدم إعادة الضمان االبتدائي    األول
)إن ُوجد( وسحب المناقصة من الطرف الثاني  
في حال إنتهاء الفترة المقدمة للطرف الثاني  
دون تقديمه للضمان النهائي. ويجب أن يكون  
لحين   المفعول  ساري  التنفيذ  حسن  ضمان 

a. The Second Party shall submit to the First 
Party within [fifteen (15)] days from 
receiving the Award Letter a guarantee of  
 
[5%] of the tender value as a guarantee 
for the execution of the Contract, and the 
First Party may grant the Second Party a 
grace period of [fifteen (15)] days from 
the end of the period referred to herein 
above. Such guarantee shall be valid 
during the complete the Contract term up 
to the final handover date. In case the 
Second Party failed to submit the required 
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بتسليم  الطرف الثاني  إنتهاء مدة العقد والقيام  
 تسليماً نهائياً.  األعمال

guarantee during given period of time, the 
First Party shall have to withdraw his 
acceptance of the proposal and confiscate 
the temporary guarantee (if any). 

 b. The guarantee shall take any of the يكون الضمان وفقاً ألحد االشكال التالية:  .ب
following forms: 

 خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المرخص لها   (1
 

 بالعمل في المملكة العربية السعودية. 

1) A guarantee letter from one of domestic 
banks in Saudi Arabia. 

يقدم   (2 الخارج  بنكي من بنك في  خطاب ضمان 
في   بالعمل  لها  المرخص  البنوك  أحد  بوساطة 

 المملكة العربية السعودية. 

2) A guarantee letter from a foreign bank 
through a domestic bank operating in 
Saudi Arabia. 

الطرف   (3 حساب  في  إيداعه  يتم  نقدي  تأمين 
النقد   مؤسسة  لدى  أو حسابها  البنكي  األول 
البنكي   الضمان  جانب  إلى  السعودي  العربي 
التي   أو  اإلعاشة  بتأمين  الخاصة  الحاالت  في 

ا ال يتجاوز تكلفة اإلعاشة  تتطلب تأميناً عاجالً بم
 أيام.  ](3ثالثة )[أو األعمال لمدة 

3) Cash insurance to be credited to the First 
Party’s bank account or its account with 
the Saudi Arabian Monetary Authority  
along with the bank guarantee in the case 
of  subsistence insurance or requiring 
urgent insurance not exceeding the cost 
of subsistence or Words for [three (3)] 
days. 

 Site Inspection .8 معاينة الموقع  .8

يلتزم الطرف الثاني قبل تقديمه للعطاء بالحصول على 
نفقته الخاصة على سائر المعلومات الضرورية ودراسة  

التي قد   الصلة  تؤثر على عطائة بما في العوامل ذات 
المثال ال الحصر فحص ومعاينة موقع   ذلك على سبيل 
األعمال واألماكن المحيطة بها ومراجعة كميات األعمال  
وجدت(   )إن  والفنية  الهندسية  التصميمات  وطبيعتها 
إلنجاز   يحتاجها  التي  والمرافق  الالزمة  المواد  ومعرفة 

الطر بإشعار  الثاني  الطرف  ويلتزم  األول األعمال.  أو    ف 
المهندس عن أي مالحظات أو أخطاء قد يعثر عليها في  

 المخططات أثناء سير العمل.

The Second Party shall check and gather at his 
own expense prior to submitting his proposal all 
necessary information and other factors, which 
may affect his proposal, including but not limited 
to, visit and inspect the site and the surrounding 
area, review all the details of the technical and 
engineering designs (if any), review the volume 
the nature and the materials required for the 
implementation of the Services. The Second Party 
shall inform the First Party or the Engineer of any 
faults or remark the Second Party may find in the 
Plans during the implementation. 

 Sufficiency of the Tender .9 كفاية العطاء .9

يفترض أن يكون الطرف الثاني قد استكمل معلوماته قبل  
عطائه   في تقديم  دونها  التي  األسعار  أن  من  والتأكد 

جميع   لتغطية  تكفي  األسعار  وفئات  الكميات  قائمة 
التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من األمور 
 واألشياء الضرورية إلنجاز األعمال بشكل متقن وسليم.

The Second Party is supposed to have his 
information completed before the submission of 
his offer, and make sure that the unit prices set 
out in a list of quantities and price categories are 
adequate to cover all his obligations under the 
Contract and other aspects and items necessary 
for the proper and sound implementation and 
maintenance the Services. 

 Implementation of the Work .10 تنفيذ األعمال  .10

يلتزم الطرف الثاني بالقيام بتنفيذ وإتمام األعمال   .أ
 المتعاقد عليها. 

a. The Second Party shall carry out the 
implementation and completion of the 
Services. 

وتوجيهات   .ب بتعليمات  بالتقيد  الثاني  الطرف  يلتزم 
يتعلق   ما  كل  في  المهندس  ممثل  أو  المهندس 

b. The Second Party shall comply with the 
Engineer's instructions and guidelines 
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باألعمال العقد أو كل ما يتصل باألعمال سواًء كانت  
 مذكورة بالعقد أو ال. 

relating to any matter associated or in 
connection with the Services whether such 
matter is mentioned in the Contract or not. 

المستخدمة   .ج المواد  بأن كل  الثاني  الطرف  يضمن 
سواء المحلية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة  
الهيئة   قبل  من  المعتمدة  القياسية  للمواصفات 

السعودي والمقاييس،  العربية  للمواصفات  ة 
التي لم يصدر بشأنها مواصفات   وبالنسبة للمواد 
تكون مطابقة إلحدى   أن  فيجب  قياسية سعودية 
المواصفات العالمية المعروفة التي يحددها الطرف  

 األول. 

 
 

c. The Second Party shall ensure that the 
materials used in the implementation of 
this Contract, whether local or imported, 
comply with standard specifications 
approved by the Saudi Arabian Standards 
Organization (“SASO”). Other materials 
for which no Saudi Standard specifications 
are issued shall comply with one of the 
international recognized standards to be 
determined by the First Party. 

األنظمة   .د مخالفة  بعدم  الثاني  الطرف  يلتزم 
في   البيئة  بحماية  الخاصة  واللوائح  والمقاييس 

 المملكة العربية السعودية. 

d. The Second Party shall observe 
regulations, standards, and rules which 
related to protection of the environment 
in Saudi Arabia. 

يلتزم الطرف الثاني بأن يعهد إلى مقاول سعودي   .ه
%( من األعمال المتعاقد عليها،    30بما ال يقل عن )
لتزام كلياً  إعفاء الطرف الثاني من اإل وللطرف األول

أعمال   وجود  عدم  ثبت  إذا  النسبة  بهذه  جزئياً  أو 
تنفيذها بوساطة مقاول سعودي ]يطبق    .يمكن 

الطرف  ويستخد كانت  إذا  حال  في  فقط  م 
 الثاني أجنبي[ 

e. The Second Party shall be committed to 
assign not less than (30%) of the 
contracted Services to a Saudi contractor, 
and the First Party could exempt the 
Second Party totally or partially from the 
commitment of giving the Saudi 
Contractor the above ratio if the Services 
can not be performed by a Saudi 
Contractor. [Only applicable and to be 
used if the Second Party is a foreign 
contractor]. 

ى خدمات التأمين  يتعهد الطرف الثاني بالحصول عل  .و
 والخدمات البنكية من مؤسسات سعودية محلية. 

f. The Second Party undertakes to obtain 
insurance and banking services from 
Saudi local companies. 

المشروع   .ز على  بالمحافظة  الثاني  الطرف  يلتزم 
به   تلحق  أضرار  أية  عن  ويعتبر مسؤوالً  ومكوناته، 

 دائياً. حتى تسليمه ابت

g. The Second Party shall ensure the 
Services and be liable for any damages to 
the Services until the provisional 
acceptance. 

 Work Schedule .11 برنامج العمل  .11

يلتزم الطرف الثاني بأن يقدم مع عطائة برنامجاً   .أ
زمنياً يتضمن ترتيب سير األعمال والطريقة التي  

 يقتـرحها لتنفيذ األعمال. 

a. The Second Party shall submit together 
with his proposal a time schedule 
including the arrangement of Services 
progress and the method proposed for the 
execution of the Services. 

يلتزم الطرف الثاني بأن يقدم إلى المهندس أو   .ب
أي  ممثل   ذلك  منه  يطلب  عندما  المهندس 

بالترتيبات   تتعلق  خطية  تفصيلية  معلومات 
اإلنشاء   ومعـدات  األعمال  إلنجاز  الالزمة 
الثاني   الطرف  يلتزم  التي  المؤقتة  واألعمال 
حسب   إنشاؤها  أو  استعمالها  أو  بتقديمها 

 األحوال. 

b. The Second Party shall provide upon 
request to the Engineer or the Engineer’s 
Representative any written detailed 
information related to the necessary 
arrangements for the implementation of 
the Services, the Construction Equipment 
and the Temporary Works which the 
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Second Party intends to submit or use or 
construct, as the case may require. 

 

 The Second Party’s Supervision .12 ممثل الطرف الثاني  .12

 يلتزم الطرف الثاني بتقديم طلب إلى المهندس لتعين  

له   أو  )أ(  ممثل  المهندس  وتوجيهات  تعليمات  لتنفيذ 
األعمال   تنفيذ  على  اإلشراف  و)ب(  المهندس  ممثل 

اإلستالم نيابة بشكل مستمرة في موقع األعمال، و)ج(  
عن الطرف الثاني أي تعليمات أو توجيهات من المهندس 
أو ممثل المهندس. وفي حال قام المهندس بعدم قبول  
المهندس   أو سحب  الثاني  الطرف  ممثل  تعيين  طلب 
جديد   طلب  تقديم  الثاني  الطرف  على  فيجب  قبوله، 

 لتعيين ممثل له آخر في أقرب وقت ممكن. 

The Second Party shall appoint a representative 
by issuing a request to the Engineer, and the  
 
Engineer shall have the right to either accept or 
reject the Second Party’s request. If the Engineer 
rejects the Second Party’s request or withdraws 
the abovementioned acceptance, the Second 
Party shall immediately withdraw his 
representative from the worksite and appoint 
another representative to be approved by the 
Engineer. The Second Party’s representative shall 
(a) reside continuously and permanently at the 
Services site, (b) devote all his time to the 
supervision of the Services implementation, and 
(c) receive on behalf of the Second Party any the 
instructions and guidelines issued by the Engineer 
or the Engineer Representative. 

 معقولة فريق العمل والعناية ال .13
13. Team Members and Reasonable 

Care 
يتعهد الطرف الثاني بتكريس فريق عمل ممن   .أ

واالختصاصات   الخبرة  ذوي  من  لديه  يعملون 
 المناسبة لتقديم األعمال بالشكل الصحيح. 

a. The Second Party undertakes to dedicate 
a Personnel of its employees having the 
appropriate experience and competency 
to successfully deliver the Services to the 
First Party. 

من  .ب أي  تغيير  طلب  وللمهندس  األول  للطرف 
فريق عمل الطرف الثاني بموجب إشعار خطيا  
الطرف   ويجب على  الثاني.  الطرف  إلى  موجه 

[ بديل خالل  توفير  ([ 15)  خمسة عشرالثاني 
ع  عدم  أيام  مع  بذلك،  إشعاره  تاريخ  من  مل 

اإلخالل بحق الطرف األول والمهندس في تقييم 
وقبول أو رفض أي عضو بديل على أن ال يجوز  
إعادة عضو فريق العمل هذا إلى موقع األعمال  
 بدون إذن خطي من الطرف األول أو المهندس. 

b. The First Party and the Engineer may 
request the replacement of the Second 
Party’s Personnel by written notice to the 
Second Party, and the Second Party shall 
appoint a substitute acceptable to the 
First Party within [fifteen (15)] Business 
Days from the notice date, without 
prejudice to the First Party’s right and the 
Engineer’s right to subsequently evaluate 
the performance of any substitute the 
Second Party’s Personnel and whether to 
accept or reject such substitute and in 
such case the rejected personnel may not 
be re-employed at the Site without a prior 
written consent from the First Party or the 
Engineer. 

وتنفيذ   .ج األعمال  بأداء  الثاني  الطرف  يلتزم 
والكفاءة   بالعناية  العقد  هذا  بموجب  التزاماته 
المعقولة ووفقاً لألساليب والممارسات المهنية  
اإلدارية   الممارسات  وبمراعاة  العالقة،  ذات 

التقنيات وباستخدام  المتقدمة    السليمة، 
 المناسبة. 

c. The Second Party shall perform the 
Services and carry out its obligations 
under this Contract with all reasonable 
care and efficiency in accordance with the 
applicable professional standards and 
practices, observe sound management 
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practices, employ appropriate advanced 
technology. 

 تحديد مواقع األعمال  .14
14. Determination of the Services’ 

Sites 
يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ األعمال في مواقعها المحددة 
وفقاً لما نص عليه العقد وربطها بالنقاط األصلية والخطوط  
 واألبعاد األساسية التي يقدمها إليه المهندس أو ممثل  

 
يقع   بتصحيح أي خطأ  الثاني  الطرف  ويلتزم  المهندس. 

إذا كان هذا   إال  الخاصة  التنفيذ على نفقته  الخطأ  في 
المهندس  نتيجة لمعلومات مغلوطة قدمت له من قبل 
على أن ال يعفي ذلك الطرف الثاني من مسئولية التأكد  

 من صحة المعلومات المقدمة له. 

The Second Party shall be responsible for the 
proper and sound implementation of the Services 
in its Sites as specified in the Contract, shall link  
the Services by the original points, lines, 
dimensions and levels provided to him by the 
Engineer or the Engineer’s Representative, and 
shall provide the various types of systems, tools, 
and manpower required in this respect. The 
Second Party shall rectify any error in the 
implementation, points, lines, dimensions, and 
levels on his own expense unless the error is due 
to incorrect information submitted to him by the 
Engineer or the Engineer’s Representative, in this 
case, the Second Party shall not relieve his 
responsibilities to verify the correctness of the 
said incorrect information. 

 Lighting and Guarding .15 الحراسة واإلنارة .15

يلتزم الطرف الثاني بالقيام على نفقته الخاصة بتقديم  
في   والمراقبة  والتسوير  والحراسة  اإلنارة  لوازم  جميع 
ممثل   أو  المهندس  يحددها  التي  واألماكن  األوقات 
المهندس أو أية سلطة عامة وذلك لحماية األعمال أو  

   لضمان سالمة العامة أو غير ذلك من األمور.

The Second Party shall provide, on his own 
expense, all requirements of lighting, guarding, 
fencing and monitoring at the times and places 
specified by the Engineer or the Engineer’s 
representative or by any other public authority in 
order to protect the Services, or ensure the safety 
of the public and as such. 
 

 األضرار التي تلحق باألشخاص والممتلكات .16
16. Damages to Persons and 

Properties 

يضمن الطرف الثاني بأنا أياً من األعمال أو المواد موضوع 
هذا العقد لن تخرق أيا حقوق محفوظة أو حقوق ملكية  
فكرية أخرى ألي طرف ثالث، ويجب على الطرف الثاني  
واإلدعاءات   واإلجراءات  القضائية  الدعاوى  يواجه  أن 

تلحق باألشخاص الناشئة عن أي خسائر أو أضرار التي  
 والممتلكات من جراء تنفيذ األعمال أو بسبب يتعلق بها  

إلى   عائده  األضرار  أو  الخسائر  تكل  كانت  حال  في  إال 
أو أحد موظفيه   خطأ أو إهمال أو تقصير من الطرف األول 
 أو وكالئه أو مستخدميه أو عماله. 

The Second Party shall be liable for all losses and 
damages incurred upon persons and properties as 
a result of the implementation or maintenance of 
the Services or associated reasons and the 
Second Party shall also be liable for all claims law 
suits and costs arising wherefrom unless the said 
losses and damages were due to an error, 
negligence, or carelessness of the First Party or 
one of his employees, agents, users, or 
personnel. 

إرسال اإلشعارات ودفع الرسوم والغرامات  .17
 الحكومية 

17. Dispatching of Notifications & 
Payment of Fees and Government’s 
Penalties 

المعمول  واللوائح  باألنظمة  بالتقيد  الثاني  الطرف  يلتزم 
من  الصادرة  والقرارات  السعودية  العربية  بالمملكة  بها 

The Second Party shall abide by regulations of 
Saudi Arabia, rules, and resolutions issued by the 
concerned public authorities with regard to the 
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العامة  بالهيئات  الخاصة  وقواعد  اإلختصاص  جهات 
المتعلقة باألعمال أو األعمال المؤقتة بما في ذلك على 
الالزمة   اإلشعارات  إرسال  الحصر  ال  المثال  سبيل 

 الرسوم ذات الصلة باألعمال أو األعمال   وتسديد جميع 
 
الكاملة    المسئولية  الثاني  الطرف  ويتحمل  المؤقتة، 

والغرامات المقررة مهما كانت نوعها في حال مخالفته 
 لتلك األنظمة أو اللوائح  أو القرارات. 

Services or Temporary Works including but not 
limited to dispatching all the necessary 
notifications and paying all the required fees. The 
Second Party shall bear the liabilities and fines 
imposed, as a result of his violation of such 
regulations, rules, and resolutions. 
 

 

 بقايا اآلثار واألشياء ذات القيمة وغيرها  .18

18. Remains of Antiquities, Valuable 
Items and Others 

واألشياء   النقود  جميع  بأن  بعلمه  الثاني  الطرف  يقر 
واألبنية   والتحف  ذات الثمينة  األخرى  واألشياء  واآلثار 

موقع  في  المكتشفة  األثرية  أو  الجيولوجية  القيمة 
األول للطرف  خاصاً  ملكاً  تكون  يقوم    األعمال  أن  وعليه 

بما وجد فور العثور وإتخاذ اإلجراءات    بإشعار الطرف األول
األول  الطرف  إلى  ذلك  لتسليم  عاجل  بشكل    الالزمة 

 بأقرب وقت ممكن. 

The Second Party shall undertake that all coins, 
valuable items, ruins, antiques, and other items 
of geological or archaeological value discovered 
at the Services  site shall be the sole property of 
the First Party. The Second Party shall inform the 
First Party immediately upon the discovery of 
such items and process handover of such items 
to the First Party. 

 Intellectual Property Rights .19   حقوق الملكية الفكرية .19

 

a. The parties foresee that the Second Party or 
his personnel may make, conceive, develop 
and/or create Intellectual Property in the 
course of providing the Services. 

يعلم الطرفان أن الطرف الثاني أو فريق عمل الطرف   .أ
ملكيات  الثاني قد يكتشفون أو يطورون أو يخترعون  

 فكرية أثناء تقديم األعمال. 

b. In this Article:  

1) Intellectual Property Right means an 
invention, utility model, trade mark, 
service mark, business name, work which 
is subject matter of copyright or related 
rights, industrial design, patent, know-
how, trade secret and any other 
intellectual property right of any nature 
whatsoever throughout the world 
(whether registered or unregistered and 
including all applications and rights to 
apply for the same) which:  
I. relates to or is useful in connection 

with the business or service of the 
First Party (“The First Party’s 
Intellectual Property Rights”); 
or  

II. is invented, developed, created or 
acquired by the Second Party or the 
Team Members (whether alone or 
jointly with any other person) 
specifically and exclusively for the First 
Party in the course of providing the 

 في هذه المادة:  .ب
نموذج    يقصد بحق الملكية الفكرية أي اختراع، أو  (1

منفعة، أو عالمة تجارية، أو عالمة خدمة، أو اسم  
لحقوق   موضوعاً  يكون  عمل  أو  تجاري،  لعمل 
أو   تصميم صناعي،  أو  أو حقوق مماثلة،  النشر 
تجاري،   سر  أو  عملية،  معرفة  أو  اختراع،  براءة 
كانت   أياً  الفكرية  الملكية  حقوق  من  وغيرها 
ر  طبيعتها في العالم )سواء كانت مسجلة أو غي
مسجلة، وتشتمل على كافة تطبيقات أو حقوق  

 تطبيقها( والتي: 
I.   تتعلق بأعمال أو خدمات الطرف األول أو ذات

"( بها  مرتبطة  الملكية  فائدة  حقوق 
 "(؛ أوالفكرية للطرف األول

II.   العمل فريق  أو  الثاني  الطرف  يقوم 
أو   إنشائها،  أو  تطويرها،  أو  باختراعها، 
مع أو  منفرد  )بشكل  عليها  أي    الحصول 

شخص آخر( بشكل خاص وحصري للطرف  
مدة   أثناء  األعمال  تقديم  سياق  في  األول 

"( العقد  الفكرية هذا  الملكية  حقوق 
 "(؛ الخاصة باألعمال

  مواد الملكية الفكرية الخاصة باألعمال تعني   (2
أي وثائق )سواء كانت إلكترونية أو مطبوعة أو غير  
الفكرية   أو تتعلق بأي حق للملكية  ذلك( تشكل 

 الخاصة باألعمال. 
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Services during the course of this 
Contract (“Services Intellectual 
Property Rights”); 

2) Services IP Materials means any 
documents (whether in electronic, paper 
or other forms) constituting or relating to 
any Services Intellectual Property Right. 
 

c. The Second Party hereby agrees and shall 
ensure that each Personnel agrees that based 
on the type of subject matter, all available 
intellectual property rights in any Services  
 
Intellectual Property Rights, unless otherwise 
expressly specified, would be exclusively 
owned by the First Party which arise in the 
course of performing the Services. 

ويضمن   .ج العقد  هذا  بموجب  الثاني  الطرف  يوافق 
من   فرد  كل  جميع  موافقة  أن  على  العمل  فريق 

الملكية   بحقوق  المتصلة  الفكرية  الملكية  حقوق 
 الفكرية الخاصة باألعمال والتي نشأت وقت تقديم  

 
األعمال، مملوكة بشكل حصري للطرف األول، مالم  

 تكن تلك الحقوق محددة بشكل صريح. 

d. The Second Party agrees to ensure that each 
Personnelagrees to sign all documents and do 
all other acts which the First Party requests 
(at its expense) to enable the First Party to 
enjoy the full benefits of this Article. 

العقد .د هذا  بموجب  الثاني  الطرف  ويضمن    يوافق 
موافقة كل فرد من فريق العمل على التوقيع على  
يطلبها   التي  األعمال  بجميع  والقيام  الوثائق  كافة 
تمتعه   لضمان  وذلك  نفقته(  )على  األول  الطرف 
 بجميع الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة. 

e. The Second Party and his Personnel may only 
use the First Party’s Intellectual Property 
Rights and Services IP Materials to perform 
their obligations under this Contract, and 
shall not disclose any of the First Party’s 
Intellectual Property Rights or Services IP 
Materials to any third party without the prior 
written consent of the First Party. 

استخدام   .ه العمل  فريق  أو  الثاني  للطرف  يمكن  ال 
حقوق الملكية الفكرية للطرف األول أو مواد أو حقوق  
أداء   أجل  من  إال  باألعمال  الخاصة  الفكرية  الملكية 
إلتزاماتهم بموجب هذا العقد، كما يجب على الطرف  
الثاني وفريق العمل عدم اإلفصاح عن أي من حقوق  

ا  حقوق  الملكية  أو  مواد  أو  األول  للطرف  لفكرية 
ثالث   طرف  ألي  باألعمال  الخاصة  الفكرية  الملكية 
دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف  

 األول. 

f. The Second Party further agrees that it will 
not claim ownership rights to the work 
created during the performance of the 
Services which is subject matter of copyright, 
or any derivative, compilation, sequel or 
series, or related work either created by the 
Second Party or by the First Party. 

له   .و يحق  ال  أنه  على  كذلك  الثاني  الطرف  يوافق 
موضوعاً   يكون  عمل  ألي  الحقوق  بملكية  المطالبة 

وق النشر والتي نشأت خالل تنفيذ األعمال، أو  لحق
أو   تتمة  أو  مجمعة  مادة  أو  منها،  مشتق  جزء  أي 
سلسلة أو أي عمل مرتبط به سواء تم إنشائه من  

 قبل الطرف الثاني أو الطرف األول. 

g. The Second Party shall procure that each 
Personnel shall immediately transfer to the 
First Party all Services IP Materials in their 
possession or under their control when this 
Contract expires or terminates for any 
reason, or at any time when the First Party 
requests transfer. No copies or other records 
of any Services IP Materials may be retained 

وأن   .ز نقل،  فوري  بشكل  الثاني  الطرف  على  يجب 
د  يضمن قيام كل فرد من فريق العمل بنقل كافة موا
الملكية الفكرية الخاصة باألعمال للطرف األول مما  
يكون في حوزتهم أو تحت سيطرتهم عند انتهاء فترة  
العقد أو إنهائه ألي سبب، أو في أي وقت يطلب منه  
الطرف األول نقلها. وال يمكن للطرف الثاني االحتفاظ  
الخاصة   الفكرية  الملكية  لمواد  أو سجل  نسخ  بأي 

حصول على موافقة خطية مسبقة  باألعمال إال بعد ال 
 من الطرف األول. 
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by the Second Party except with the prior 
written consent of the First Party. 

h. The foregoing shall not apply to the Second 
Party’s pre-existing proprietary models, 
techniques or analytic methods or 
enhancements thereof developed during the 
delivery of the Services used by the Second 
Party in the provision of the Services which 
shall continue to be the property of the 
Second Party and may be used by the First 
Party only for the purposes of the project 
subject of the Services. 

ال تنطبق الفقرة السابقة على حقوق الطرف الثاني   .ح
تاريخ هذا أو    القائمة قبل  بالنماذج  والمتعلقة  العقد 

التي   التحليلية  الطرق  أو  التقنية  األساليب 
يستخدمها الطرف الثاني في أداء األعمال بما في  
ذلك أي تحسينات لتلك األساليب التقنية أو الطرق  
تقديمه   خالل  الثاني  الطرف  يطورها  التحليلية 
للطرف   مملوكة  الحقوق  هذه  وتبقى  للخدمات، 

ويجوز   ألغراض  الثاني،  استخدامها  األول  للطرف 
 .المهام موضوع األعمال فحسب

 

المواد   .ط أو  األعمال  من  أياً  بأنا  الثاني  الطرف  يضمن 
موضوع هذا العقد لن تخرق أيا حقوق محفوظة أو  
ثالث، ويجب   حقوق ملكية فكرية أخرى ألي طرف 
القضائية   الدعاوى  يواجه  أن  الثاني  الطرف  على 

مخالفةواإلجراءات   أي  عن  الناشئة   واإلدعاءات 
والتي   باألعمال  الخاصة  الفكرية  الملكية  لحقوق 
نشأت وقت تقديم األعمال، وأن يعوض الطرف األول  
أو   تترتب  التي  وتكاليف  وأضرار  تبعات  جميع  عن 
 تتعلق من أي مخالفة لحقوق الملكية الفكرية. 

i. The Second Party shall guarantee that any of 
the Services or materials under this Contract shall 
not violate any rights or any other Intellectual 
Property Rights for a third party, and the Second 
Party shall solely encounter all legal suites, 
procedures, and claims which based on any 
breach of all intellectual property rights in any 
Services Intellectual Property Rights, and the 
Second Party shall indemnify the First Party 
against all its results, damages, and expenses 
incurred whereof any breach of intellectual 
property rights. 

ضرار بالممتلكات  عرقلة حركة المرور واال  .20
 المجاورة

20. Hindrance of Traffic and 
Damages to Neighbouring Properties 

لتنفيذ   الالزمة  العمليات  بكافة  الثاني  الطرف  يلتزم 
األعمال أو األعمال المؤقتة ضمن النطاق الذي تسمح  
به متطلبات العقد وبشكل ال يتعارض مع األنظمة ومع  

الراحة   إلى  مقتضيات  الوصول  دون  يحول  وال  العامة 
استعمال الطرق العامة والخاصة والممرات أو الدخول  
والخروج من الممتلكات سواء كانت في حيازة الطرف  

 أو أي شخص آخر.  األول

The Second Party shall comply with all procedures 
required for the implementation of the Services or 
the Temporary Works within the scope of the 
contract requirements and in a way which shall 
not contradict with relevant regulations and the 
people’s convenience and which shall not block 
access to public and private roads, lanes or the 
entrance and exit from properties whether owned 
by the First Party or a third party. 

 Abnormal Traffic .21 حركة المرور غير العادية  .21

واإلحتياطات   الوسائل  كافة  بإتخاذ  الثاني  الطرف  يلتزم 
واستعمال   المناسبة  الطرق  اختيار  من  الالزمة  الوقائة 
العربات وتوزيع حموالت معدات اإلنشاء و وحدات العمل  
لتجنب أي تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو الجسور  
التي تتصل بالموقع أو تربطة بطرق مؤدية إلية. وفي حال  

أو دع اإلنشاء  معدات  حموالت  نقل  إلى  الضرورة  ت 
قد   مهما  أو جسر  عام  العمل من خالل طريق  وحدات 
الطرف   فيلتزم  ضرر،  أي  الجسر  أو  الطرق  بهذا  يلحق 
إلى   خطي  إشعار  بإرسال  الحال  هذه  في  الثاني 
المهندس يتضمن وزن الحمولة التي ستنقل ومواصفاتها  

The Second Party shall take all precautions and 
use every reasonable means to protect the site 
leading public roads and bridges, select the 
proper roads, use the vehicles, distribute the 
loads in such a way to minimize to the least 
possible extent any abnormal heavy traffic arising 
inevitably from the transportation of equipment, 
materials to and from the site in order to avoid 
the unnecessary damages, and defects which 
may occur to such roads and bridges. If the 
Second Party is obliged to transport Construction 
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الطريق  وحماية  وقاية  بشأن  الجسر    واقتراحاته  أو 
بهذا   تعليمات  بإصدار  المهندس  يقوم  أن  المذكور على 

 الشأن بأقرب وقت ممكن. 

Equipment or Servicesunits, the Second Party, in 
this case, and prior to the transportation shall 
inform the Engineer in writing about the weight 
and specifications of the load to be transported 
and his proposal towards the protection and 
reinforcement of the road or bridge in question, 
and the Engineer shall response as soon as 
possible. 

 إتاحة الفرصة للمقاولين اآلخرين  .22
22. Availing the Opportunity to Other 

Contractors 

بأن   المهندس  تعليمات  على  بناًء  الثاني  الطرف  يلتزم 
   يسمح ألي من المقاولين اآلخرين التابعين للطرف األول 

 
تنفيذ أعمالهم سواًء كانت في نفس الموقع أو بجوارة 

 الموقع. 

The Second Party shall comply with the 
Engineer’s instructions and orders in availing the 
opportunity to other contractors working with the 
 
 First Party to perform their duties at the Site or 
near the Site to perform their works. 

 إخالء الموقع بعد إنجاز األعمال  .23
23. Evacuation of Site after the 

Completion of Services 

فور إنجاز األعمال بأن يقوم بإخالل  يلتزم الطرف الثاني 
والنفايات   والمواد  اإلنشاء  معدات  جميع  من  الموقع 
 واألعمال المؤقتة أياً كان نوعها، ويلتزم الطرف الثاني
بأن يترك كامل الموقع وجميع مخرجات األعمال نظيفة  
وبحالة جاهزة لإلستعمال أو بشكل توافق عليه الطرف  

 األول. 

The Second Party shall immediately upon the 
completion of the Servicesevacuate the Site and 
remove all sorts of Construction Equipment, 
materials, trash, and Temporary Works of 
whatsoever nature. The Second Party shall leave 
the Site and all Services  clean and ready for use 
or in a form acceptable by the First Party. 
 

 Lists of Manpower .24 كشوفات تابعي الطرف الثاني .24

يلتزم الطرف الثاني بأن يقدم في األوقات التي يحددها  
المهندس أو ممثل المهندس كشفاً تفصيلياً يبين فيه 
أسماء جميع موظفيه وتابعيه، وغير ذلك من المعلومات  

قد   المهندس  التي  ممثل  أو  المهندس  منه  يطلبها 
 والمتعلقة بتابعي الطرف الثاني أو بمعدات اإلنشاء. 

The Second Party shall submit, at the times 
specified by the Engineer or the Engineer’s 
Representative, a detailed list of the names of all 
his employees and labourers and any other details 
related to the manpower or Construction 
Equipment which the Engineer or the Engineer’s 
Representative may request. 

 Materials and Workmanship .25 المواد وأصول الصنع )المصنعية(  .25

الصلة  يتعهد الطرف الثاني بأن تكون كافة المواد ذات  
والمقاييس   للمواصفات  السعودية  الهيئة  مطابقة 
المذكورة   والمواصفات  للشروط  وفقاً  وتكون  والجودة 
بالعقد ومطابقة لتعليمات المهندس، وللمهندس القيام  

 من وقت آلخر بإجراء إختبارات على هذه المواد. 

The Second Party shall undertake that all 
materials and workmanship are in compliance 
with the Saudi Standards, Metrology and Quality 
Organization (SASO) and the specifications of the 
Contract and are in compliance with the 
Engineer’s instructions. The Engineer shall have 
the right to examine, from time to time, such 
materials and workmanship. 
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 Access to the Site .26 الوصول إلى الموقع  .26

في   الحق  قبله  من  مخول  أو ألي شخص  للمهندس 
إلى   والدخول  األعمال  مشاهدة  في  األوقات  جميع 
الموقـع والى جميع الور  واألماكن التي يجرى فيها  
المواد   على  الحصول  فيها  يتم  أو  األعمال  إعداد 
الطرف   وعلى  لألعمال،  الالزمة  واآلالت  والمصنوعات 
الثاني أن يقدم جميع التسهيالت والمساعدة الالزمة  

 لممارسة هذا الحق. 

The Engineer, or any duly authorized person from 
his side, shall have the right at all times to see the 
Services  and enter the Site, the workshops, and 
the places where the Services are prepared or 
places from which materials, products, and 
machinery needed for the Services are obtained. 
The Second Party shall provide every possible 
facilities and assistance in this respect. 

 تهافحص األعمال قبل تغطي  .27
27. Inspection of the Services before 

Coverage 

يلتزم الطرف الثاني بعدم تغطية أي عمل أو حجبه عن  
النظر بدون الحصول على موافقة من قبل المهندس أو  
بإتاحة   الثاني  الطرف  يقوم  أن  على  المهندس  ممثل 
بفحص   بالقيام  المهندس  ممثل  أو  للمهندس  الفرصة 

سيتم   عمل  أي  النظر.  وقياس  عن  حجبه  أو  تغطيته 
 ويلتزم الطرف الثاني بكشف عن أي جزء من األعمال أو
 أن يعمل فتحات فيها أو خاللها حسبما يأمر المهندس. 

The Second Party shall undertake to not cover or 
shelter any part of the Services without the 
approval of the Engineer or the Engineer’s 
Representative, and the Second Party shall avail 
the opportunity to the Engineer or the Engineer’s 
Representative to inspection and measurement of 
any of the Services to be covered or hidden from 
sight. The Second Party shall comply with the 
Engineer’s instructions regarding inspect and 
measure any of the Services.  

 إزالة األعمال والمواد المخالفة للعقد  .28
28. Removal of Non-Compliant 

Services and Materials 

للمهندس أثناء مراحل تنفيذ األعمال أن يصدر تعليمات  
يرى   الموقع  من  مواد  أي  بإزالة  الثاني  للطرف  خطية 
أحكام   عليه  نصت  لما  مطابقة  ليست  أنها  المهندس 
 العقد أو المواصفات والشروط المتفق عليها وإستبدالها
الثاني   الطرف  تنفيذ  عدم  حال  وفي  المطلوبة.  بمواد 
( عشر  ]خمسة  مدة  خالل  المهندس  ([  15لتعليمات 

كلف طرف ثالث على نفقة  ي أن    يوماً، فإن للطرف األول 
 للقيام باإلجراءات الالزمة. الطرف الثاني 

The Engineer shall have the right, during the 
implementation stages, to instruct in writing from 
time to time removal of any materials from the 
site which the Engineer deems non-compliant 
with the Contract or replacement of such 
materials by adequate and proper materials, and 
in the event of failure by the Second Party to 
comply with the Engineer’s instruction within 
[fifteen (15) days], the First Party shall have the 
right to recruit a third party for the execution of 
such instructions at the Second Party’s expense.  

 Suspension of the Services .29 إيقاف األعمال  .29

إيقاف سير    للطرف األول الثاني  أن يطلب من الطرف 
األعمال أو اي جزء من األعمال لمدة أو بطريقة يعتبرها  
ضرورية لسالمة األعمال على أن ينفذ الطرف الثاني  

حماية األعمال ومدة سير  مع ضمان    طلب الطرف األول 
يتحمل   وال  المهندس،  يقدرة  الذي  بالشكل  العمل 

األول سير    الطرف  إيقاف  طلب  عن  الناتجة  التكاليف 
 األعمال في الحاالت التالية: 

The First Party shall have the right to suspend the 
progress of the Servicesor any part of the Works 
for a period of time or in a way considered 
necessary for the safety of the Services  and the 
Second Party shall comply with the said First 
Party’s instruction, and shall insure the Services 
and its progress in such a way deemed necessary 
by the Engineer. The First Party shall not bear the 
costs arising from the suspension if it happened 
as a result of one of the following: 

إذا كان ضرورياً للقيام بالعمل بالشكل السليم،   (1
بسبب   كان  أو  الجوية،  األحوال  بسبب  كان  أو 

 تقصير الطرف الثاني. 

1) If the suspension is necessary for the 
performance of the Services in a 
professional way or the suspension is due 
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to climatic conditions or due to the failure 
of the Second Party. 

 If the suspension is necessary for the (2 إذا كان ضروريا لسالمة األعمال أو أي جزء منها.  (2
safety of Services or any part thereof. 

 تسليم الموقع وحيازته .30
30. The Site Handover and 

Acquisition 
األول الطرف  الموقع    يلتزم  من  جزء  أو  الموقع  بتسليم 

الثاني  الطرف  إلى  المهندس  من  أمر  إصدار  مع  الالزم 
بالبدء في تنفيذ األعمال وفقاً للجدول الزمني المعتمد  

 من قبل الطرف األول. وفي حال تم تسليم  

األول  الطرف  الموقع، فإن على  الثاني جزء من    الطرف 
موقع حسب  تسليم الطرف الثاني األجزاء األخرى من ال

األعمال   وإنجاز  بتنفيذ  الثاني  الطرف  ليستمر  اللزوم 
المتبقية. ويتحمل الطرف الثاني جميع النفقات والرسوم  
للوصول   والمؤقتة  الخاصة  المرور  لتأمين حقوق  الالزمة 
النفقات  الثاني جميع  الطرف  يتحمل  كما  الموقع،  إلى 
تجة  الناتجة من استخدام أرض تتجاوز حدود الموقع أو النا

 من الحصول على تسهيالت سكن إضافية خارج الموقع 
 
أو القيام بوضع سياجات مؤقتة للموقع أو جزء منه لحفظ   

 سالمة العمال أو الجمهور أو األعمال. 

The First Party shall hand-over the Site or part of 
the Site needed together with the Engineer’s 
written instructions to commence the Services to 
the Second Party for the immediate 
implementation of the Services in accordance 
with the time schedule referred to in these  
 
provisions. In the event that the First Party 
handed-over part of the Site needed to the 
Second Party, the First Party from time to time 
and during the progress of the Services shall 
hand-over to the Second Party other parts of the 
Site, as required, to allow the Second Party to 
proceed in the implementation of the Services. 
The Second Party shall bear all costs and 
 
 expenses of providing special or temporary right 
of way needed for access to the Site and he shall 
also provide, on his own expense, any additional 
housing facilities outside the Site which he 
requires for Service purposes in accordance with 
relevant regulations issued by the concerned 
authorities thereof. 
 

 تمديد مدة إنجاز األعمال  .31
31. Extension of the Services 

Implementation Period 

يتم تمديد مدة العقد إذا كان التأخير ناتجاً عن إحدى  

 الحاالت اآلتية: 

The Contract period shall be extended if the delay 
is due to one of the following: 

األول  (1 الطرف  من  أمر  العقد    صدور  مدة  أثناء 
بإيقاف األعمال ألسباب ال دخل للطرف الثاني  

 فيها. 

1) Issuance of an instruction by the First 
Party, during the Contract period, to 
suspend the Services for reasons beyond 
the Second Party’s will. 

 .If the delay is due to force majeure (2 إذا كان ناتجاً عن القوة القاهرة. (2

 Prohibition of work at Night and .32 منع العمل ليالً وفي أيام العطل الرسمية  .32
During Official Holidays 

يلتزم الطرف الثاني بعدم العمل أثناء الليل أو خالل أيام  
أو   على  الجمع  الحصول  بدون  الرسمية  اإلجازات  أيام 

إذن خطي من قبل المهندس أو ممثل المهندس إال إذا 
كان العمل ضروري لسبب يتعلق بسالمة الجمهور أو  

 ضمان سالمة األعمال. 

The Second Party shall not stipulate 
implementation of the Services at night and 
during Fridays or other official holidays without 
written permission from the Engineer or the 
Engineer’s Representative unless such work is 
necessary or vital for the rescue of lives or 
property or for securing the safety of the Services. 
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 Rate of Work Progress .33 معدل تقدم سير العمل  .33

يحدده   دوري  تقرير بشكل  بتقديم  الثاني  الطرف  يلتزم 
يقوم  أن  على  األعمال  سير  معدل  عن  المهندس 

إنذار بإرسال  في   المهندس  الثاني  الطرف  إلى  خطي 
حال كان معدل سير العمل منخفض لدرجة يصعب فيها  

 التأكد من إنجاز األعمال في الوقت المحدد. 

The Second Party shall submit to the Engineer 
periodical reports on the progress of the Services, 
and the Engineer shall warn the Second Party in 
writing if the rate of the Services progress is slow 
in a way which makes it impossible to ensure the 
completion of the Services within the specified 
time. 

 Fines and Compensations .34 الغرامات والتعويض  .34

 
a. Responsibility of the parties arising from a 

breach of this contract is determined by 
Applicable Law. 

تحدد مسئولية الطرفين الناتجة عن اإلخالل بهذا   .أ
 العقد وفق النظام المطبق. 

 
في حال تأخر الطرف الثاني    األول يحق للطرف   .ب

أخطاء من   أو  تقصير  األعمال بسبب  إنجاز  في 
حسب الثاني  عليها   الطرف  المتفق  المواعيد 

فرض غرامة تأخير على الطرف الثاني عن كل  
تقسيم   عبر  الغرامة  احتساب  ويتم  تأخير،  يوم 
كامل قيمة العقد على مجموع األيام التي يجب  

المبالغ  تسليم األعمال خاللها، وم  ن ثم خصم 
غرامة   تتجاوز  أال  بشرط  التأخير  أليام  المقابلة 

%([ بالمائة من  10) ]التأخير ما يعادل ]عشرة[  
إجمالي قيمة هذا العقد. وباإلضافة إلى غرامة  

الحق في الحصول    التأخير، يكون للطرف األول 
الحقوق المنصوص عليها في هذا   على جميع 

حالة، يحق  العقد حسب االقتضاء. وفي هذه ال
األول  أي    للطرف  من  الغرامة  هذه  استقطاع 

مستحقات للطرف الثاني ترتبت بناء على هذا  
 العقد أو أي عقد آخر مع الطرف األول.   

b. In the event that the Second Party, 
because of its sole fault, becomes in delay 
for delivering the Services on the agreed 
upon 
 
 due date(s), the First Party has the right 
to impose a delay fine on the Second Party 
for each day of delay to be calculated on 
the basis of dividing the total value of the 
Contract by the total number of days 
during which the Services must be 
provided and deduct the amounts 
corresponding to the delayed days, 
however such delay fine shall not exceed 
[ten] [(10%)] percent of the total value of 
this Contract. In addition to the delay fine, 
the First Party shall be freely entitled to 
exercise all of its rights as appropriate 
provided under this Contract. In this case, 
the First Party has the right to deduct such 
fine from any dues of the Second Party 
resulting from this Contract or any other 
contract the Second Party has with the 
First Party. 

لحقه المشار    استخدام الطرف األولفي حالة   .ج
التأخير   غرامة  أعاله، تستحق  الفقرة  إليه في 
دون الحاجة لتقديم أي إشعار أو اتخاذ أي إجراء  
قانوني أو إثبات على وقوع ضرر أو خسائر، مالم  
 يكن التأخير قد حدث بسبب الطرف األول. 

c. If the First Party exercises his right 
referred to in the section above, the delay 
fine shall become due without need to 
serve any notice, file any legal action or 
prove any damage or losses, provided that 
the delay is not caused by an action 
attributed to the First Party. 

أخير  يقر الطرف الثاني أنه في حال حدوث أي ت .د
به،   المتسبب  هو  يكون  العقد  هذا  تنفيذ  في 

األول للطرف  متصلة    فيحق  دفعات  أية  تعليق 
 بهذا العقد. 

d. The Second Party acknowledges that 
upon the occurrence of any delay in 
executing this Contract caused by it, the 
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First Party shall have the right to suspend 
any payments related to this Contract. 

 تكاليف اإلشراف المترتبة على التأخير  .35
35. Costs of the Supervision 

Resulting from the Delay 

  –   34باإلضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة )
( من الشروط العامة للعقد، يتلزم الغرامات والتعويض

أتعاب   بتحمل  الثاني  تنفيذ  الطرف  على  المشرف 
للغرامة  الثاني  الطرف  خضوع  فترة  خالل  المشروع 
األتعاب على أساس ما يقضى به عقد   وتحسب هذه 
المشرف إن كان بمبلغ مقطوع أو نسبة مئوية من قيمة  
عقد المقاولة. وفي حال كان قيمة أتعاب اإلشراف بملغ 

األول الطرف  قبل  من  يتم  كان  أو  أتعاب    مقطوع  فإن 
 سب كالتالي: المشرف تح

In addition to the penalty stipulated in Article (34 
– Fines and Compensations) of the General 
Provisions to the Contract , the Second Party shall 
be obliged to bear the fees of the supervisor of 
the Services implementation during the period, 
and the Second Party shall be subject to the 
penalty and such fees shall be calculated 
according to the supervisor’s contract whether a 
lump sum or a percentage of the contractual 
value. If the supervision cost is a lump sum, or is 
carried out by the First Party, the supervisor’s fees 
shall be calculated as follows : 

( × )مدة التأخير باأليام ÷ مدة  100÷  1قيمة العقد × )
 العقد باليوم(

Contract Value x (1÷100) x (Delay Period per 
days ÷ contract period per day) 

 Maintenance Period .36 فترة الصيانة  .36

الصيانة تعني الفترة المحددة في العقد  فترة   .أ
والتي تبدأ من تـاريخ التسليم االبتدائي حتى  
تجزئة   حالة  في  أما  النهائي  التسليم  تاريخ 
التسليم االبتدائي فتحسب فترة الصيانة لكل  

 جزء إعتباراً من تاريخ تسليمه االبتدائي. 

a. The maintenance period mentioned in the 
Contract shall start from the date of 
provisional acceptance up to the date of 
final acceptance, but in case of partial 
provisional acceptance, the maintenance 
period shall be calculated for every part as 
from the date of its provisional 
acceptance. 

 
 

بتنفيذ أي أعمال  يلتزم الطرف   .ب بالقيام  الثاني 
فترة   أثناء  إنشاء  إعادة  أو  تعديل  أو  تصليح 
ال   أن  على  النهائي  التسليم  قبل  أو  الصيانة 
على   التعديالت  أو  اإلصالحات  هذه  تشمل 

 األعمال اإلستهالكية. 

b. The Second Party shall execute any repair 
and modification or re-construction any 
Services during the maintenance period or 
at the time of final acceptance except 
what may result from normal usage and 
depreciation. 

أعمال   .ج بجميع  بالقيام  الثاني  الطرف  يلتزم 
اإلصالح على نفقته الخاصة إذا كانت بسبب  
يعود إلى أن المواد المستعملة أو أصول الصنع  

 ليست متوافقة مع أحكام العقد أو مع  كانت 
 

المواصفات والشروط المنصوص عليها بالعقد أو 
تقصير من جانب   أو  إهمال  يعود  السبب  كان 

أي   تنفيذ  في  الثاني  أو  إالطرف  صريح  لتزام 
 ضمني مترتب عليه بموجب العقد.

c. The Second Party shall be liable to repair 
the Services at his own expense if the 
Second Party used materials or the 
standards of the workmanship are not in 
 
 compliance with the Contract or if the 
cause being attributed to the negligence 
or failure of the Second Party to fulfill any 
explicit or implied obligation under the 
Contract. 

في حال إمتناع الطرف الثاني عن القيام بأي   .د
المادة هذه  من  المترتبة  األعمال  والتي    من 

d. If the Second Party refuses to conduct any 
of the Services mentioned in this Article 
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المهندس األوليطلبها  فللطرف  في    ،  الحق 
الطرف   نفقة  على  الالزمة  اإلجراءات  تنفيذ 
اإلجراءات   التكلفة  قيمة  حسم  أو  الثاني 
 الالزمة من المبالغ المستحقة للطرف الثاني. 

which are required by the Engineer, the 
First Party shall have the right to execute 
such work under his own knowledge or 
through other contractors, and all incurred 
costs shall be reimbursed from the Second 
Party, and the First Party may deduct such 
costs from the amount due to the Second 
Party or which may be due later on. 

في   .ه عيب  وجود  عدم  الثاني  الطرف  يضمن 
([ سنوات من 10)] عشر[  ]تنفيذ األعمال لمدة  

 ول. تاريخ تسليم األعمال للطرف األ

e. The Second Party shall guarantee the 
complete or partial destruction of his 
Services for a period of [ten] [(10)] years 
from the date of final handing over the 
Services to the First Party.  

 Evaluation of the Modifications .37 تقويم التغييرات  .37

على   عمل  يجب  أي  قيمة  بتحديد  القيام  المهندس 
وفقاً  إلغاؤه  أو  بتنفيذه  الثاني  الطرف  قام  إضافي 
للمعدالت المنصوص عليها بالعقد. وفي حال كان العقد  
العمل   على  تطبيقها  يمكن  معدالت  أي  يتضمن  ال 

األول الطرف  فيجب على  أن    اإلضافي،  الثاني  والطرف 
 يتفقا على تحديد أسعار عادلة لذلك. 

The Engineer shall determine the value, if any, to 
be added or deducted from the amount stated in 
the rates specified in the Contract in case of 
additional Services or cancellation of Services. In 
case that the Contract does not include any rates 
applicable on the excess or the additional 
services, the First Party and the Second Party 
shall reach an agreement to determine the fair 
rates for such services. 

 Claims .38 المطالبات .38

نتيجة   إضافية  بأعمال  الثاني  الطرف  قيام  حال  في 
نفقات   عليها  وترتب  المهندس  من  خطية  لتوجيهات 
إضافية، فيجب على الطرف الثاني إرسال تقرير مفصل  
اإلضافية   األعمال  أتعاب  قيمة  يتضمن  المهندس  إلى 
خالل   المهندس  توجية  بخطاب  ومرفقة  بها  قام  التي 

 ل.  ([ يوم من تنفيذ هذه األعما 30])

If the Second Party has completed additional 
Servicesinstructed by the Engineer and want to 
issue claim related to extra costs, the Second 
Party shall submit to the Engineer report which 
explain in full and detailed information all claims 
related to the extra costs with enclosed the 
Engineer’s order statement within [(30)] days 
from completed the said additional services. 

 المعدات واألعمال المؤقتة والمواد  .39
39. Equipment, Temporary Works 

and Materials 
تعتبر المعدات واألعمال المؤقتة والمواد التي   .أ

الطرف الثاني بتقديمها بعد جلبها للموقع  قام  
وحدها   األعمال  وإتمام  إلنشاء  كلياً  مخصصة 
بدون   الثاني  للطرف  يحق  وال  غيرها،  دون 
موافقة خطية من المهندس أن ينقلها أو ينقل  
من   النقل  كان  إذا  إال  الموقع  من  منها  جزءاً 
يجوز   وال  ذاته،  الموقع  في  آخر  إلى  مكان 

إعطاء الموافقة الخطية    للمهندس االمتناع عن
 دون إبداء سبب معقول. 

a. All equipment, Temporary Works and 
materials delivered by the Second Party to 
the Site shall be used only for the 
construction and completion of the 
Services, and the Second Party shall have 
no right to transport it or part of it from 
the Site without the written consent of the 
Engineer  unless if the transportation was 
from one place to another inside the site, 
and the Engineer shall not refuse to give  
the written consent thereof without a 
justified reason. 

م الطرف الثاني بعد إنجاز األعمال أن يقوم  يلتز .ب
اإلنشاء   معدات  جميع  من  الموقع  بتفريغ 
غير   المواد  وكل  المتبقية  المؤقتة  واألعمال 

b. Upon the completion of the Services, the 
Second Party shall remove from the Site 
all the Construction Equipment, temporary 
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المستعملة والتي قام بجلبها وتنظيف الموقع  
 بشكل بوافق عليه الطرف األول. 

remaining Services, and all non-used 
materials delivered by him and clean-up 
the Site in a form acceptable by the First 
Party. 

مسئواًل في أي وقت عن    ال يكون الطرف األول .ج
المعدات أو  أية خسارة أو ضرر يلحق بأي من  

 األعمال المؤقتة أو المواد. 

c. The First Party shall not be liable at any 
time for any loss and damage to any 
equipment, Temporary Works, or 
materials. 

 Quantities .40 الكميات  .40

هي   الكميات  قائمة  في  المذكورة  الكميات  تعتبر 
لألعمال، ويجب أن تكون المحاسبة  الكميات التقديرية  

 على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها.

The quantities specified in the bill of quantities are 
estimated quantities for the Services, and the 
computation shall be made based on the “as built” 
quantities. 

 Measurement of the Services .41 األعمال قياس  .41

على   يجب  خالفه،  على  النص  ورد  ما  عدا  فيما 
يقرر  وأن  القياس  طريق  عن  يتحقق  أن  المهندس 
للعقد   وفًقا  إنجازها  تم  التي  األعمال  قيمة  بمقتضاه 
بعد  إال  األعمال  أي جزء من  بقياس  يقوم  أن ال  على 
الثا الطرف  ويلتزم  بذلك،  الثاني  الطرف  ني  إشعار 

بتقديم جميع المعلومات الالزمة للمهندس لتسهيل له  
 عملية قياس األعمال. 

Unless otherwise stipulated, the Engineer shall 
verify by measurement and decide the value of 
the Services implemented under the Contract 
after informing the Second Party, and the Second 
Party shall assist and provide the Engineer with 
all necessary information to perform such 
measurement. 

 Method of Measurement .42 طريقة القياس  .42

أساس   .أ على  األعمال  قياس  يكون  أن  يجب 
 القياسات الصافية. 

a. Measurement shall be made on net 
dimensions basis. 

أن   .ب في  يجب  المتري  النظام  استعمال  يتم 
بهذا   المتعلقة  واألغراض  القياسات  جميع 

 العقد.

b. The metric system shall be used for all 
measurements and purposes related to 
the Contract. 

 Using of Explosives .43 استعمال المتفجرات  .43

ال يجوز للطرف الثاني أن يستعمل أي متفجرات بدون  
 الحصول على إذن خطي من المهندس، ويجب على  

 
قد   الثاني  الطرف  أن  التفجير  قبل  يتأكد  أن  المهندس 

 إلتزم باألنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الشأن. 

The Second Party shall not use any explosives 
without the written consent of the Engineer, and 
 
 the Engineer shall verify the Second Party has 
fully complied with relevant regulations and 
instructions followed in this regard. 
 

 Payment .44 الدفع  .44

يتم   .أ ما  وفق  الثاني  الطرف  استحقاقات  تصرف 
التي   المستخلصات  وحسب  عمل  من  إنجازه 
الفنية   الجهة  أو  المهندس  عليها  يصادق 
المشرفة على األعمال، وبصفة دورية وبمعـدل  
مستخلص واحد كل شهر على األقل على أن  
إتمام   بعد  األخير  المستخلص  صرف  يتم 
استالم   محضر  بموجب  النهائي  االستالم 
للمواصفات   األعمال  مطابقة  يؤيد  أصولي 

 والشروط المطلوبة. 

a. The Second Party entitlements shall be 
paid according to the executed Services 
through progress payments duly certified 
by the Engineer or the Services technical 
supervisor. The progress payment shall be 
made periodically at least one payment 
per month. The final payment shall be 
deferred till the final acceptance, under an 
official handing-over record confirming 
the compliance of the Services with the 
required specifications. 
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ابتدائ .ب تسليماً  األعمال  تسليم  وقيام  يبعد  اً 
بخصم من قيمة األعمال التي قد    الطرف األول
للطرف الثاني أو أية مبالغ أخرى  سبق صرفها  

األول الطرف  يقوم  عليه،  بصرف    مستحقه 
النسبة المؤجلة من قيمة جميع األعمال التي  
عن   المحتجز  المبلغ  قيمة  بإستثناء  فعالً  تمت 

[([ قيمة  10عشرة[  إجمالي  من  بالمائة   ])%
العقد على أن تدفع للطرف الثاني بعد إتمام أداء  

  نهائياً. األعمال وتسليمها تسليماً 

b. Upon the provisional acceptance of the 
Services and after deducting the balance 
of the advance payments to the Second 
Party or any other payments due to the 
First Party, the First Party shall release the 
payment of the total value of all the actual 
executed Services, except [ten] [(10%)] 
percent of the total value of the Contract 
which shall be released on completion of 
the Services and final acceptance thereof 
by the First Party. 

باإلفراج عن الضمان المقدم   يلتزم الطرف األول   .ج
تسليم النهائي لألعمال  من الطرف الثاني بعد  

وفقاً للمواصفات والشروط المطلوبة وبعد انتهاء  
محضر   الثاني  الطرف  تقديم  مع  الصيانة  فترة 

 رسمي يثبت ذلك. 

c. Upon the final acceptance of the Services 
and the completion of the maintenance 
period and delivering the handover record 
by the Second Party, which verifies that 
the final account shall be settled, and the 
letter of guarantee submitted by the 
Second Party shall be released. 

والتعليمات   .د األنظمة  به  تقضى  ما  مراعاة  مع 
السعودي ما   الريال  بعملة  الدفعات  تكون كافة 

على    -دتإن وج  –لم ينص في الشروط الخاصة  
 عملة أخرى. 

d. Subject to all relevant regulations and 
instructions all payments shall be made in 
Saudi Riyal unless otherwise stipulated in 
the Special Conditions (if any). 

  Provisional Acceptance .45 التسليم االبتدائي  .45

بالبدء   .أ الثاني  الطرف  من  يلتزم  الموقع  بإخالء 
فور   والنفايات  واألتربة  والمواد  المعدات  جميع 

الطرف الثاني بإشعار  إنجازه لألعمال، وأن يقوم
األول باألعمال    الطرف  القيام  من  بانتهائه 

األول  للطرف  يتسنى  لكي  البدء    المطلوبة 
يحدد   أن  على  اإلبتدائي  التسليم  بإجراءات 

ل مدة ال  موعد معاينة الموقع خال  الطرف األول
( عشر  ]خمسة  تاريخ  15تتجاوز  من  يوماً   ])

 إستالم إشعار الطرف الثاني.

a. Upon completion of the Services, the 
Second Party shall evacuate the Site from 
all equipments, materials, dusts, and 
debris, and the Site shall be well leveled 
ready for use. Thereafter, the Second 
Party shall inform the First Party about 
completion of the Services, and the First 
Party, within ]fifteen (15)[ days from 
receiving the Second Party’s notification, 
shall specify the inspection date as a 
provisional step towards the provisional 
acceptance. 

 
على   .ب فيجب  األعمال،  تسليم  تم  حال  وفي 

بالقيام بمعاينة األعمال وتسلمها    الطرف األول
 تسلماً إبتدائياً بحضور الطرف الثاني وأن يقوم 
لكل   ويسلم  اإلبتدائي  التسليم  محضر  بتحرير 
طرف نسخه من هذا المحضر. وفي حال تغيب  

عن   عنه  ينوب  من  أو  الثاني  الموعد  الطرف 
اإلبتدائي   والتسليم  الموقع  للمعاينة  المحدد 
على   فيجب  مسجل،  بخطاب  إخطاره  رغم 

األول في    الطرف  الثاني  الطرف  تغيب  إثبات 
التسليم االبتدائي على أن يتم اعتماد   محضر 
األعمال   إنجاز  تم  حال  في  االبتدائي  التسليم 
بالشكل المطلوب وبدء فترة الصيانة. وفي حال  

عمال بالشكل الغير مطلوب، فيجب  تم إنجاز األ
التسليم   وتأجيل  المعاينة  بالمحضر  ذلك  إثبات 

 
b. Upon acceptance of the Services  , the 

First Party shall inspect the Services  and 
shall accept the Services  provisional in 
the presence of the Second Party and 
consequently a record on the provisional 
acceptance and a copy of the record shall 
be given to each party. In case the 
acceptance is made in the absence of the 
Second Party or his representative in spite 
that the Second Party is notified of the 
same by registered mail, then his absence 
shall be stated in the acceptance record 
and if the inspection revealed that the 
Services  are implemented in proper 
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األعمال   وتنفيذ  وإتمام  إصالح  لحين  االبتدائي 
 المطلوب. 

manner, the First Party could confirm 
completion of the Services  and start 
maintenance period. In case that the 
inspection revealed that the Services have 
not been properly implemented, this shall 
be stated in the acceptance record and 
the acceptance shall be postponed till the 
completion of the Services  to be 
implemented or rectified. 

أو   .ج أو مواصفات  أن هناك شروط  تبين  في حال 
أعمال لم يقم الطرف الثاني بتنفيذها بالشكل  

أن األعمال الناقصة    المطلوب ورأى الطرف األول 
فإن   األخرى،  باألعمال  االنتفاع  من  تمنع  ال 

في هذه الحالة أن يقبل باستالم    للطرف األول 
الثاني    جزء من األعمال وأن يطلب من الطرف 
الطرف   يحددها  فترة  خالل  اآلخر  الجزء  إكمال 
الثاني   الطرف  قبول  عدم  حال  وفي  األول. 
األول  للطرف  فإن  المتبقية،  األعمال    بإكمال 
على   األعمال  هذه  إلكمال  ثالث  طرف  تكليف 

خصم    نفقة الطرف الثاني كما أن للطرف األول
أتعاب   من  المتبقية  باألعمال  القيام  تكلفة 

 ثاني. المستحقة للطرف ال

c. In case it is found during the provisional 
acceptance that some items or parts have 
not been executed by the Second Party 
and the provisional acceptance committee 
deems that such incomplete Services shall 
not affect the utilization of the Services 
and its use for the designated purpose the 
First Party, in this case, may consider the 
Services provisionally accepted and shall 
request the Second Party to complete the 
deficiencies within a reasonable period, 
and if Second Party failed to do so, the 
First Party shall have the right to deduct 
the value of these deficiencies, and assign 
a third party to execute them on the 
Second Party’s expense and the First Party 
shall have right to deduct the value of 
such rectifications or calculated according 
to the bill of quantities from the Second 
Party’s fees. 

 

 Final Handover .46 التسليم النهائي  .46

الصيانة   .أ فترة  انتهاء  قبل  الثاني  الطرف  يقوم 
  بوقت معقول بإرسال خطاب إلى الطرف األول 
بإجراءات   للبدء  تمهيداً  المعاينة  موعد  لتحديد 
  التسليم النهائي. وفي حال قيام الطرف األول 
وفقاً   إنجازها  تم  أن  والتأكد  األعمال  بمعاينة 

المطلوبة،   والشروط  بتحرير  يللمواصفات  قوم 
طرف   لكل  ويسلم  النهائي  التسليم  محضر 

 نسخة منه. 

a. The Second Party, at a reasonable time 
prior to the expiration of the maintenance 
period, shall dispatch a written notification 
to the First Party specifying the date of 
inspection as a provisional step towards 
the final handover, and if such inspection 
revealed the conformity of the Services  
with the conditions and specifications the 
final handover shall be performed under a 
record prepared by the First Party. The 
handover record shall be signed by the 
Parties, and each party shall have a copy 
of the handover record. 

وفي حال كانت األعمال المنجزة غير مطابقة   .ب
ف المطلوبة،  والشروط  للطرف  إن  للمواصفات 

وتمديد    األول النهائي  التسليم  فترة  تأجيل 
الصيانة لحين إستكمال النواقص وإصالح العيب  
مدة   خالل  الثاني  الطرف  قبل  من  الخلل  أو 
معقولة يحددها الطرف األول. وفي حال عدم  

b. If the inspection revealed the existence of 
any deficiency, defect or fault in some 
Services  , the final acceptance shall be 
postponed and, accordingly the 
maintenance period shall be extended till 
the rectification of the deficiency, defect 
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العيب   أو  الخلل  بإصالح  الثاني  الطرف  قيام 
تكليف    خالل الفترة المحددة، فإن للطرف األول 

طرف ثالث إلصالح العيب أو الخلل على نفقة  
خصم تكلفة    الطرف الثاني كما أن للطرف األول

أتعاب   من  األعمال  هذه  بإصالح  القيام 
 المستحقة للطرف الثاني. 

or the fault by the Second Party within a 
reasonable period to be specified by the 
First Party. If the Second Party refused to 
perform the same within such a period, 
the First Party may, at the Second Party 
discretion, execute the required tasks at 
the Second Party’s expense and under his 
responsibility or deduct the value of such 
rectifications or calculated according to 
the bill of quantities from the Second 
Party’s fees. 

 Force Majeure .47 القوة القاهرة  .47

بهذا  إخالالً  اللتزاماته  الطرفين  أحد  أداء  عدم  يعتبر  ال 
العقد إذا كان هذا العجز ناشئاً عن أي حدث غير متوقع  
وخارج عن اإلرادة والسيطرة المعقولة ألي طرف مما يؤثر  

على   – على أداء التزاماته بموجب هذا العقد، ويشمل  
ال   المثال  والحوادث    –الحصر  سبيل  والفيضان  الحريق 

العسكرية  والعمليات  المعلنة  وغير  المعلنة  والحرب 
أو   النظامية  والتعليمات  والمتطلبات  االقتصادي  والحظر 
أو   إدارية  الصادرة من جهات  األحكام  أو  األوامر  من  أي 

"( السعودية  العربية  المملكة  في  القوة قضائية 
الالقاهرة الطرف  يكون  أن  بشرط  القوة  "(  من  متضرر 

والعناية  المعقولة  االحتياطات  جميع  اتخذ  قد  القاهرة 
شروط   تنفيذ  بغرض  وذلك  الالزمة،  والتدابير  الواجبة 
وأحكام هذا العقد وقد أبلغ الطرف اآلخر في أقرب وقت  

 ممكن عن وقوع مثل هذا الحدث. 

The failure of a party to fulfill any of its obligations 
under this Contract shall not be considered to be 
a breach of or default under, this Contract insofar 
as such inability arises from any event that is 
unpredictable and outside of the reasonable 
control of a party and which affects such party’s 
performance of its obligations under this 
Contract, including, without limitation, fire, 
floods, accidents, declared and undeclared war 
and military operations, economic sanctions, 
regulatory requirements and instructions, and 
administrative and judicial orders in the Kingdom 
of Saudi Arabia (“Force Majeure”), provided 
that the party affected by such an event has taken 
all reasonable precautions, due care, and 
reasonable alternative measures in order to carry 
out the terms and conditions of this Contract and 
has informed the other party as soon as possible 
about the occurrence of such an event. 

 The First Party ’s Failure .48 تقصير الطرف األول  .48

األول الطرف  أن  الثاني  للطرف  ثبت  بأداء    إذا  يقم  لم 
التزاماته التعاقدية على الوجه المطلوب، فيجب على  

الثاني توجيه   ليصلح    إنذار خطي للطرف األولالطرف 
خالل   )[أوضاعه  يوماً 60ستين  مرور  ](  حال  في   .

أوضاعه    دون أن يصلح الطرف األول   ]( يوماً 60ستين )[
التظلم   الثاني  للطرف  فإن  ودي،  حل  إلى  الوصول  أو 
العربية   المملكة  في  المختصة  القضائية  الجهة  أمام 
منه.    السعودية دون أن يقوم بإيقاف العمل أو أي جزء 

وفي جميع األحوال، ليس من حق الطرف الثاني إيقاف  
األول الطرف  قيام  لعدم  نتيجًة  بإلتزاماته    العمل 

 التعاقدية. 

If it is reasonably proven to the Second Party that 
the First Party has not fulfilled its contractual 
obligations in the required manner, the Second 
Party shall send a warning letter to the First Party 
to to remedy the situation within [sixty (60) 
days]. If the First Party did not remedy the 
situation during given [sixty (60) days], the 
Second Party shall have right to claim 
compensations at the competent Saudi court in 
the Kingdom of Saudi Arabia. However, the 
Second Party may not half the the Works based 
on the First Party’s failure. 

  Taxes .49 الضرائب   .49

 
The Second Party shall be liable for such taxes, 
fees, and other impositions as may be levied 
under Applicable Law, the amount of which is 

واألعباء  والرسوم  الضرائب  بدفع  الثاني  الطرف  يلتزم 
األخرى التي يفرضها النظام المطبق والتي يعتبر مبلغها  
وفقا  أنه  الثاني  الطرف  ويدرك  الرسوم،  ضمن  مشموالً 



 

 المملكة العربية السعودية   

 المقدسة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 

 

 

 رقم الصفحة 
 222من  218

  يوليو   26 : اإلصدارتاريخ 
2022 

 00094 : الكراسةرقم  االولى : رقم النسخة

 

deemed to have been included in the Fees. The 
Second Party acknowledges that under 
Applicable Law, the First Party’s obligation to pay 
amounts due to the Second Party under this 
Contract is conditional on submission of a valid 
certificate from the General Authority of Zakat 
and Tax proving settlement by the Second Party 
of all of its Zakat and tax obligations in the 
Kingdom of Saudi Arabia. [Only applicable and 
to be used in case if a company within the 
KSA]. 

المطبق، فإن إلتزام الطرف األول بسداد المبالغ  للنظام  
سيكون  العقد  هذا  بموجب  الثاني  للطرف  المستحقة 
مشروطاً بتقديم شهادة سارية من الهيئة العامة للزكاة  
والدخل تثبت سداد الطرف الثاني لكافة التزاماته الزكوية  

[ السعودية.  العربية  المملكة  في  يطبق  والضريبية 
حا في  فقط  في ويستخدم  الشركة  كانت  إذا  ل 

 [. داخل المملكة

The Second Party shall be liable for such taxes, 
fees, and other impositions as may be levied 
under Applicable Law, the amount of which is 
deemed to have been included in the Fees. The 
Second Party acknowledges that the First Party is 
required under Applicable Law to deduct from 
payment of each instalment of the Fees an 
amount equal to the tax percentage applied on 
this Contract and pay the deducted amount on 
behalf of the Second Party to the General 
Authority of Zakat and Tax of the Kingdom of 
Saudi Arabia. [Only applicable and to be used 
in case if a company outside KSA].  

واألعباء  والرسوم  الضرائب  بدفع  الثاني  الطرف  يلتزم 
األخرى التي يفرضها النظام المطبق والتي يعتبر مبلغها  
مشموالً ضمن الرسوم، ويدرك الطرف الثاني أن الطرف 
يعادل   مبلغ  بخصم  المطبق  النظام  بموجب  ملزم  األول 
النسبة الضريبية المطبقة على هذا العقد من كل دفعه 
من الرسوم، ودفع ذلك المبلغ المخصوم نيابة عن الطرف 
المملكة  في  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  إلى  الثاني 

يطبق ويستخدم فقط في حال العربية السعودية. ]
 [.   ي خارج المملكةإذا كانت الشركة ف

In the event of an increase or decrease of 
customs tariff, fees, taxes, or officially priced 
materials or services– after the date of this 
Contract – the value of the Contract shall be 
proportionally increased or decreased, as the 
case may be. Payment of the difference resulting 
from an increase is subject to the following: 

عند تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو 
بالزيادة أو النقص     – المواد أو األعمال المسعرة رسمياً 

العقد   توقيع  تاريخ  تنقص    -بعد  أو  العقد  قيمة    - تزاد 
األحوال   وي  -بحسب  الفرق.  الفرق  بمقدار  لدفع  شترط 

 الناتج عن الزيادة ما يلي: 

1) The Second Party shall prove payment of 
custom tariffs, fees, taxes, officially priced 
materials or Services on the basis of 
categories affected by the increase due to 

the delivery of materials for the Contract 
services. 

أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعريفة الجمركية أو   (1
الرسوم أو الضرائب أو المواد أو األعمال المسعرة 
بالزيادة المعدلة  الفئات  أساس  على   رسمياً 

 نتيجة توريد مواد مخصصة ألعمال العقد. 

2) Amendment of custom tariffs, fees, taxes, 
or officially priced materials or the 
Services are not introduced after the 
expiration of the Contract, or the 
difference was incurred by the Second 
Party as a result of delay in the execution 
of the Contract unless the Second Party 
proves that such delay is for reasons 
beyond his control. 
 

أال يكون تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو   (2
المسعرة رسمياً   األعمال  أو  المواد  أو  الضرائب 
قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد،  

لتأخره في  أو أن يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة  
التنفيذ، إال إذا أثبت أن التأخير كان بسبب خارج  

 عن إرادته. 

In all cases, the difference in fees, taxes 
(including VAT) or officially priced materials or 
services, if decreased, shall be deducted from the 

وفي كل األحوال يخصم من المتعاقد مقدار الفرق في  
الرسوم أو الضرائب )بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة(  
أو المواد أو األعمال المسعرة رسمياً بعد تخفيضها ما لم 



 

 المملكة العربية السعودية   

 المقدسة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر   

 تنفيذ الجزء الخامس )شارع الحج( من طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة 

 

 

 رقم الصفحة 
 222من  219

  يوليو   26 : اإلصدارتاريخ 
2022 

 00094 : الكراسةرقم  االولى : رقم النسخة

 

Second Party unless he proves payment on the 
basis of the original categories prior to the 
amendment. 

صلية قبل  يثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات األ
 التعديل. 
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Appendix (B) – Scope of Services and 
Deliverables 

 

 نطاق األعمال والمخرجات  –  ب()الملحق 

 

The scope of work of the project includes 
the implementation of the fifth part of the 
third ring road in Makkah Al-Mukarramah 
(Al-Hajj Street, extension of Al-Adl Square) 
in accordance with the conditions, 
specifications, contract plans, bills of 
quantities and other documents related to 
the project. The work is not limited to the 
following: 

a. Earthworks, sub grade, base course 
and asphalt foundations for the road 
and the surrounding area. 

b. Divert, relay and protect utilities lines 
where necessary. 

a. Making the necessary diversions to 
continue using the roads in the area 
smoothly and without interruption. 

c. Removal of road lighting poles and 
traffic lights. 

d. Road lighting network works. 
e. Establishment of a storm water 

network. 
f. Traffic lines, signs and directional 

boards. 

مشروع  يشمل عمل  الجزء   نطاق  تنفيذ 
بمكة  الثالث  الدائري  الطريق  من  الخامس 

( الحج المكرمة  لشارع  طبقاَ  لشروط  ( 
والمواصفات ومخططات العقد وجداول الكميات 

الخاصة األخرى  وال   بالمشروع،  والمستندات 
 :يما يل  يقتصر العمل على

القاعد  األعمال   .أ وطبقة  الترابية 
واالسفلت الحصوي   واالساس 

والمنطقة    بالطريقالخاصة  
 .المحيطة به

خطوط   .ب وحماية  وترحيل  تحويل 
الخدمات حيثما تدعو الضرورة إلى  

 .لكذ

الستمرار  .ج الالزمة  التحويالت  عمل 
بالمنطقة   الطرق  استخدام 

 .بسالسة وبدون فترة توقف

وإشارات   الطريق أعمدة إنارة    إزالة  .د
 .المرور

 اعمال شبكة االنارة للطريق. .ه

 .إنشاء شبكة لتصريف األمطار .و

أعمال الخطوط المرورية والعالمات  .ز
 .واللوحات اإلرشادية
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Appendix (C) – Fee/Compensation 

 

 الرسوم/ االتعاب -  ج() الملحق 

[●] [●] 
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Appendix (D) – The Specifications and 
the Technical Provisions 

 
 

 المواصفات والشروط الفنية  –د(  )الملحق 
 

•  •  

 


