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 ةــالشروط الخاص
التي يصدرها المهندس من حين  التعليماتأن يتم العمل حسب الشروط الفنية وان يتمشى مع  يجب -1

من العمل فعلى  جزاءفنية تتعلق بأي   ناحيةالعطاء آلية  إغفالألخر إلى المتعهد وفي حال 
يشير  والتيزء حسب األسس الفنية واألصول المتبعة في مثل هذه الظروف تنفيذ هذا الج المتعهد

 .أليها المهندس المشرف 

( من أعمال الفتوحات مهما كانت نوع الحفريات 1/3على المقاول عمل الحفريات حسب البند )-2
( ومهما كان عمق 4ترابية أو صخرية ومهما كانت األعماق وكذلك يكون الطمم حسب البند رقم )

 .وحسب المخططات التنفيذيه الموافق عليها  الطمم
(  Ringوالمحابس والمناهل لصرف الصحي على أن يتم تركيب )  المناهليشمل رفع  العمل -3

 . سم30عن  المسافةاسفل الكونيك إذا زادت 
على موافقة المهندس  الحصولالمقاول عدم االنتقال من مرحلة إلى أخرى إال بعد  على-4

 طيه الخالمشرف 
فترة العطاء والدفعات المالية  معالمقاول تقديم برنامج عمل يوضح مراحل العمل وتزامنها  على-5

  .باألعمال  المباشرةالمتوقعة بعد موافقة المهندس المشرف ، وذلك قبل 
عداد  اجتماعاتالمقاول أن يتعاون مع المهندس المشرف في ترتيب مواعيد  على-6 الموقع وا 

 . محاضر االجتماع
تقديم سير  لبيانيتعاون مع المهندس المشرف ألخذ الصور الفوتوغرافية  أنعلى المقاول -7

عداد التقارير   .العمل وا 
  . العامةيزود الموقع باإلشارات التحذيرية الالزمة للسالمة  أنعلى المقاول - -8
 .المقاول تقديم وتسمية مختبرا معتمدًا لفحص المواد  على -9

المهندس المشرف وكذلك  قبلل تقديم طلبات االستالم حسب األصول تعتمد من المقاو  على-10
 0إعداد سجال خاصًا باألحوال الجوية 

 أن يعمل خارج أوقات الدوام الرسمي ، فأن المقاول يتحمل للمقاولصرح لمهندس  إذا -11
 .الزائدة عن ساعات الدوام المقررة  للساعاتاإلشراف بدالت 
والمواصفات الخاصة مكملة للجزئين األول والثاني من دفتر عقد  لخاصةاالشروط  تعتبر-12

للمواصفات العامة للمباني والطرق والجسور الصادرة عن وزارة األشغال العامة  ومكملةالمقاولة 
  واإلسكان



3 

 

 .المقاول محاولة تقليل الضجيج وتلويث البيئة قدر المستطاع  على   -13
  .األوضاع المحيطة بمناطق العمل كما كانت علية  إعادة كافة المقاول على  -14
 أصابهإذا ما تسبب في  –أن يبلغ المهندس خطيا وفورا عن أي حادث يقع في الموقع  المقاول على  -15

المقاول أن يبلغ  علىوعلية أن يزوده بجميع التفاصيل ، كما يتعين  –أي أحد أو األضرار بالممتلكات 
 ذلك تتطلبادث إذا كانت القوانين واألنظمة السلطة المختصة بهذه الحو 

شريطة  ( سنوات 5بتعيين وكيال مفوضًا بمؤهل هندسة مدنية بخبرة ال تقل عن) المقاول يلتزم ) أ ( – 16
الشرط يتم خصم مبلغ  بهذاااللتزام  وفي حال عدممتفرغ للمشروع ،  احضار شهادة تفرغ من نقابة المهندسين 

 . ريا من استحقاقات المقاولشه ( دينار 1200وقدرة )
متفرغ للمشروع ،   ( سنوات 5بخبرة ال تقل عن) دبلوم بمؤهل  مساحبتعيين  المقاول يلتزم  ) ب ( – 16

 . شهريا من استحقاقات المقاول ( دينار 700الشرط يتم خصم مبلغ وقدرة ) بهذاااللتزام  وفي حال عدم
بجهاز خلوي في حال تعذر توفير هاتف ارضي قال بهاتف ن على المقاول تامين جهاز االشراف– 17

 .دينار  40وبطاقات شهرية بقيمة 
من عقد  14/3( نسخ حسب المادة 5على المقـاول تزويد السلطـة بالمطالبات الماليـة مكونـة من )-18

 المقاولة .
بدء بالتنفيذ ( مقاطع طوليه وكذلك عمل مقاطع عرضيه قبل ال profilesعلى المقاول القيام بعمل ) -19

 واخذ موافقه المهندس المشرف عليها ولن يتم احتساب أي شارع دون ذلك .
 ( وتركها حسب المواصفات .M.C.1التزام المقاول بوضع طبقة ) -20

 جميع العينات المؤخوذه في الموقع  تكون خاضعه الختبار فحص ضبط الجوده . -21
ومياه واتصالت وكل ذلك محمل على اسعار  على المقاول رفع مناهل الخدمات من صرف صحي -22
 ل الشارع القائم ومراجعة سلطة المياه قبل التسعير .نود العطاء المناهل غير ظاهره اسفب

على المقاول التعامل مع الخدمات الموجوده في  اسفل جسم الطريق ) اتصالت وكهرباء ومياه  -23
 بالحفريات.وتصريف صحي ( وعمل مجسات  طوليه وعرضيه قبل البدء 

% دون مطالبة المقاول بتغير 25يحق لصاحب العمل زيادة او تنقيص في كميات العطاء بنسبة  -24
 اسعار للبند او البنود التي تزيد او تنقص عن ذلك .

على المقاول تأمين كادر االشراف بوسيلة نقل طيلة فترة تنفيذ المشروع ، وفي حال عدم توفيرها يتم  -25
 دينار / شهريا من مطالبات المقاول . (500حسم مبلغ )
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 الملحـــــــــق

 اختبار درجة رك الردم الصخري بالطريقة المساحية : طريقة -1
درجة رك الردم الصخري باألجهزة والمواد  علىيجب على المتعهد أن يجري الفحوصات المناسبة  –  1

 رك .لضبط درجة ال معيارالمتوفرة وذلك من أجل الحصول على أفضل 
وضع مقطع الردم الصخري المراد فحصه على سطح صلب وثابت وحسب طلب  يجب -2

 المشرف وان تكون المواد و سماكة طبقة الردم مطابقة للمخططات والمواصفات . المهندس
نقطة تسوية على األقل شبكة مربعة  20تكون أبعاد مقطع الفحص كافية لعمل  أن يجب -3

نقاط وال يقل بعد أي نقطة  3نقاط على أي خط عن م وبحيث ال يقل عدد ال5 ضلعهاطول 
 م ويجب ان تؤخذ موافقة المهندس على هذا الترتيب .3طبقة الفحص عن  حافةعن 

أشواط على األقل ثم يتم إنشاء التسوية  3 وبواقعالرك بعد ذلك بواسطة مدحلة رجاج  يبدأ -4
طبقة الفحص ،  يكون رأسها في مستوى سطح بحيثبدق قضبان حديدية صغيرة مدهونة 

ومثقوب في  2سم30حديدي مبسط مساحته  قرصثم يتم قراءة تسوية عند كل نقطة على 
 القضيب. مركزمركزه وذلك للتأكد من وجود هذا القرص على 

قراءات إضافية على نقاط التسوية بعد كل شوطين إضافيين ويعتبر فحص الرك  أخذ يتم -5
% من معدل سماكة الطبقة المركوكة  0.5ن يكون معدل الهبوط ال يزيد ع عندمامكتماًل 

 التي يقررها المهندس .    السماكةأو 
شوطين إضافيين بالمدحلة الرجاجة  تنفيذ% فيجب  0.5كان معدل الهبوط أكثر من  إذا -6

% فيعتبر  0.5معدل الهبوط أقل من  أصبحومن ثم تؤخذ قراءات التسوية كالسابق فإذا 
 خطوة .الفحص مكتماًل وال تعاد هذه ال

األشواط الالزمة للحصول على درجة  لعددضوء الخطوات السابقة يتقرر الحد األدنى  وعلى  -7
المذكور أعاله بما فيها عملية الردم   العملرك مناسبة ،وعلى المتعهد أن يستعمل أسلوب 

 . 5أي حال فال يجوز أن تقل عدد األشواط عن  وعلى
أي تغيير بالمواد ومرة واحدة في  لىعأن تجري خطوات الفحص السابقة أيضًا  يجب -8

 يفيحتى يتم اعتماد نموذج دحل مناسب   لإلنشاءاألسبوع على األقل خالل المراحل األولى 
 . دسهنالمبالغرض المطلوب وبعد ذلك يمكن التقليل من فترات الفحص وحسب موافقة 
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 -ويشمل ما يلي : والحفريات التسوية أعمال
 : الحفريات  - 1/  3

حســب  وكــذلك المطلوبــةالحفريــات مــن كــل نــوع ترابــي أو صــخري مهمــا كانــت األعمــاق  عمــل           
والطوليــة للطريــق ويجــب علــى  العرضــيةالمخططــات والمناســيب وتعليمــات المهنــدس المشــرف والمقــاطع 

ال إيصال الطريق الجديد بآخر قـديم أو إيصـ ذلكببعض سواء كان  بعضهاد إيصال وربط الطرق عهالمت
ذلــك أعمــال حفريــات او طمــم ضــمن جســم الطريــق  تطلــبوربــط الطريــق الجديــدة بعضــها بــبعض مهمــا 

المشرف وضمن جميـع أنـواع التربـة ) ترابـي أو صـخري (  المهندسللوصول إلى المناسيب التي يحددها 
ى تكون عمودية عل سواء في مناطق الطمم أو مناطق القطع بحيث ال الطريقجانبي  تهذيبمع ضرورة 

الحفريـات للطمـم بعـد  اسـتعمالويمكـن  االنهيـاربطريقـة مائلـة لكـي ال تـؤدي إلـى  تهـذبجسم الطريـق بـل 
 المهنــدسونقــل الفــائض خــارج الموقــع حســب تعليمــات  المهنــدس وعلــى أن تكــون ناجحــة مخبريــاً  موافقــة

% من الكثافـة 95 بدرجةالمشرف دون المطالبة بأي زيادات وعلى المتهعد رك الطبقة النهائية للحفريات 
 . العظمى كما تحدد بتجربة بروكتور

م بعـــد عـــرض قاعـــدة الجـــدار مـــن ناحيـــة 1وكـــذلك تشـــمل الحفريـــات للقواعـــد الجـــدران االســـتنادية باضـــافة 
بكامـل ارتفـاع الجـدار وفـي حالـة القطعيـات التـي يزيـد ارتفاعهـا   working spaceالطمم كمنطقة عمل 

ت الالزمــة حســب المواصــفات الفنيــة والميــول المناســبة تفاديــا اليــة  م يقــوم المقــاول بعمــل الحفريــا 4عــن 
 انهيارات وحسب تعليمات المهندس المشرف وبدون اية مقابل لتلك االعمال  

 أعمال الطمم  -4
   -الناتج عن القطعيات : الترابيالطمم  4/1

 بحيــثل الــردم علــى طبقــات الترابــي النــاتج عــن أعمــال الحفريــات تســتخدم هــذه المــواد ألعمــا القطــعحالــة  فــي
 تحقق المواصفات التالية 

 0سم بعد الدحل  20ال تزيد سماكة الطبقة عن  أن  -1
سـم  20% من كثافة بروكتور المعدل ألخر طبقتين من الطمـم وبسماكـــة  95تقل عن  الالرك  درجة -2

 10يقـل عـن  الCBR( وذات  sup Gradeطبقـة بعـد الـدحل اسفــل طبقــة القاعــدة الترابيـــة )  لـكل
 %0 

مـن كثافـة بروكتـور المعـدل للطبقـات السـفلي بحيـث ال تكـون المــواد ذات  95تقـل عـن  الالـرك  درجـة -3
  0% 8من  اكبر C B R –7   أو A-   6تصنيف

 0 3غم / سم 1ر7عن  تقلالجافة العظمى ال  الكثافة  -4
 (AASHTo) (     ) (   T 267)% حسب طريقة 5ال تزيد عن   العضوية المواد -5
 ( :    ROCk FiLL)  الصخريأعمال الطمم  – 4/2

   -الطمم الصخري مالئمة إذا حققت الشروط التالية : مواد تعتبر
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 سم  30اكثر من المواد اكبر من  أو% 25كان  إذا -1
 سم  7ر5اكثر من المواد أكبر من  أو% 50كان  إذا -2
 / أ مناطق ردم بسماكة أقل من متر 4/2 -3

ال  بحيـثن قطع صخرية مختلفة األحجام حسب سمك الطبقـة المـراد إنشـاؤها الردم الصخري م مواد تتألف
مــن مــواد  األقــل% علــى 75ســم وان تؤلــف هــذه الحجــوم مــا نســبته 50يزيــد ســمك الطبقــة الواحــدة عــن 

، علـى أن ال يزيـد أعلى% منها كحد 25نسبته  مـا    Materials Fillny الطبقة وتولف المواد المالئة
ــ ــة مناســبة ومضــافة  اســتخدامسمـــاكة الطبقــة أال فــي حــاالت  3/2رة عــن حجــم الصــخور الكبي مــواد مالئ

% مــن ســماكة الطبقــة ويجــب أن تكــون 90بصــورة منفصــلة حيــث يمكـــن اســتخدام حجــم صــخور يعــادل 
.  25الفـرد والـدحل وذات وزن نـوعي ال يقـل عـن  أعمـالالـقطـع الصخرية قاسية صلبة قادرة على تحمـل 

2  
 Surveyة الدحل يجب أن يتم فحص درجة ر ك لهذه الطبقة بواسطة الطريقة المساحية عملي إتمام بعد

test)) بطريقـة قـرص التحميـل) أو  Plate  (Test  Beariny  يـرد شـرم مفصـل لطريقـة أجـراء  حيـث
أما حدود تجربة قرص التحميـل   0( 1) رقمفي الملحق   وحدوده  Suevy  Plate)   الفحص المساحي 

 Beariny  test)   التالية( فيجب تحقق المعادلة :-   
ME 2          

( E= Youny   Modulus )                 :           
ME 1 

 ردم بسماكة أكثر من متر :  مناطق -/ب4/2
 . Cالتربـة ذات كانـت( (TOPPiNGالقطع وعند الوصول إلى منسوب القاعـدة التربيـة) حالةفي  -2/2/ 3

B. R  سـم ( اسـفل القاعـدة الترابيـة تحقـق نسـبة  20أن الطبقـة ) وبسـماكة  مـنوبعـد التأكـد % 15 اكبـرمن
C.B.R  تحت يقع% وتصنيف ال 10يقل عن  ال A-6أو A-7األرض مـن الجـذور والنباتـات  تنظيفيتم  فأنة

% من كثافة بروكتـور المعـدل ) 98ك بحد أدنى  رسم من األرض ورشها بالماء ودحلها إلى درجة 20وحرث 
بعـدها وضـع طبقـة مـواد الفرشـيات ، وفـي حـال كـون المـواد للطبقـة  ويتمتم محاسبة المقاول بالمتر المربع ( ي

-A-7- Aتحـت  يقـع الC .B .Rسم ال تحقق المواصفات المـذكورة أعـاله 20وبسماكة  الترابيةاسفل القاعدة 

  0 ادناة 3/2/3، فأن العمل يتم حسب البند  أو6
 C.B . Rوعند الوصول إلى منسوب القاعدة الترابية وكانت مواد هذه الطبقة ذات القطع  حالةفي  – 3/2/3

سم ، ومن ثـم يـتم فحـص المـواد اسـفل القاعـدة الترابيـة 20% فأنة يتم إزالة هذه الطبقة بسماكة 15من  أقل 
تم يـ فأنـةA-7أو  A-6% أو ذات تصـنيف  10من  أقل C . B .Rذات الموادسم ، فإذا كانت هذه 20ولعمق 
المـواد ذات  تكــون% وان ال 10يقـل عـن  ال  C.B .Rهـذه المـواد أو اسـتبدالها بمـواد بحيـث تحقـق  تحسـين
) وتعتبــر هــذه المــواد محملــة علــى ســعر الطمــم ( ويــتم بعــد ذلــك وضــع مــواد القاعــدة  A-6  أوA-7تصنيـــف
   0بحيث تحقق المواصفات الواردة بالجدول المرفق  الترابية

سـم  15طع وعند الوصول الى منسوب القاعدة الترابية وكانت المـواد صـخرية يجـب إزالـة في حالة الق 3/2/4
 من منسوب القاعدة الترابية واستبدالها بمواد مطابقة لمواصفات القاعدة الترابية المبينة بالجدول المرفق.
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 مناسـبإلـى مكـان نواتج القطـع والحفريـات غيـر الصـالحة أو الفائضـة عـن الحاجـة ونقلهـا  أزالهيتم  -3/2/5
الموقـع بجانـب المنحـدرات أو  يكـونيوافق علية المهندس المشرف على أن ال يلحق ضررًا بـأمالك األخـرين ، وان ال 

 .الجانبيةمداخل العبارات وال يؤثر على اتزان ميول الطريق 
قـاول اسـتخدام في حالة عدم كفاية أو عدم صالحية نواتج القطع والحفريات ألعمـال الـردم فعلـى الم – 3/2/6

مواد ردم من خارج الموقع ويتم محاسبة المقاول عن هذه األعمـال بـالمتر المكعـب كمـواد مسـتعارة بغـض النظـر عـن 
 مسافة نقل المواد.

،  المرفـقخنادق جانبية للطريق في مناطق القطع الصـخري والترابـي حسـب المقطـع النمـوذجي  تنفيذ 7/ 3/2
مشمواًل بأسـعار الفتـوم والتسـوية  العملي للخندق ، لتصريف المياه ، ويعتبر هذا وعلى أن يراعى انتظام الميل الطول

0 
نشــاء تحــت البنــد )   /أ( أعــاله علــى أن التزيــد ســماكة 4/2يراعــي مــا ورد مــن خــواص مــواد وطــرق اختبــار واد

المـواد المالئـة  الطبقة الواحدة عن متر واحـد مـع ضـرورة التقيـد باألحجـام التاليـة ضـمن هـذه المنـاطق ، وكلمـا كانـت
 مائلة للخشونة كلما كان ذلك أفضل :

 (  Rock  Fill  Materialمواد الرم الصخري : )
 نسبة المار    الحجم 

 100    سم 90
 %90-60    سم 60
 %50-25    سم 30
 % 5-0     سم 15
 ( filliny  Materialsالمواد المالئة : )  – 2

  نسبة المار % مقاس المنخل
    100    بوصة 6
 100-92 بوصة 5
 90-83 بوصة 4
 88-74 بوصة 3
 80-60 بوصة 2
 74-50 بوصة 1 2/1
 66-40 بوصة  1
 58-32 بوصة 4/3
 52-30 بوصة 2/1
 50-28 بوصة 8/3
 #4 30-40 
 #200 0-10 
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 . أعمال الفرشيات :5

 : األول( الوجه  SUP BASE) األساسطبقة ما تحت  -5/1
أو الصـــخور البازلتيـــة أو  الجيـــريهـــذه الطبقـــة مـــن نـــاتج تكســـير الحجـــر  فـــي  تســـتخدمالمـــواد التـــي  تتكـــون

(  2م ) ـعلــى أن تحقــق المواصــفات الــواردة فــي الجــدول رقــ ،الجرانيتيــة أو مــن مــواد حصــمة الســيل المغربلــة 
هـذه الطبقـة كمـا هـو مبـين بالمقـاطع العرضـية المرفقـة ويشـمل ذلـك تقـديم  إنجـازالمرفق والعمل المطلوب هـو 

 بالمقـاطع   المحـددةبالسـماكة والميـول  المـاء وخلـط و دحـل المـواد حتـى المناسـيب المطلوبـة و ورشيد وتور 
 العرضية .

تكسـير الصـخور البازلتيـة او الجرانيتيـة أو حصـمة السـيل المغربلـة أو أيـة مـواد  نـاتجحال استخدام مـواد  وفي
ة مناسبة بحيث تحقق التماسك علـى الميـول أو حصرها بطريق الموادمتماسكة فأنه يجب أن يتم معالجة   غير

 . وحسبما يراها المهندس المشرف .% 98وتكون درجة الرك المطلوبه  للفرشياتالجانبية 
وقبــل رشــها  جافــةحالــة المــواد وهــي  فــي(   S.Eألجــراء فحــص المكــافل الرملــي )  العينــة: يــتم اخــذ  مالحظــة
 بالماء .

 اني :( الوجه الث BASEطبقة األساس )  -2/  5
الصـخور الجيريـة أو البازلتيـة أو الجرانيتيـة علـى  تكسيرالتي تستخدم في هذه الطبقة من ناتج  المواد  تتكون

( والعمل المطلوب هو إنجـاز هـذه الطبقـة  3في الجدول المرفق رقم )  والمبينةأن تحقق المواصفات المطلوبة 
 حتــىوتوريــد ورش المـاء وخلـط وفــرش و دحـل  بالمقـاطع العرضــية المرفقـة ويشـمل ذلــك تقـديم مبــينكمـا هـو 

 في المقاطع العرضية المرفقة  . المحددةوالميول  وبالسماكةالمناسيب المطلوبة  
 تحقــقغيـر متماسـكة فانـه يجـب أن  الجرانيتيـة  أوالصـخور البازلتيـة  تكسـيرنـاتج   مـوادحالـة اسـتخدام  وفـي

 تحقيق ذلكالتماسك المطلوب لكامل عرض الطريق ، وفي حالة عدم 
أو حصرها بطريقة مناسبة بحيث تحقق التماسك على الميـول الجانبيـة وحسـب مـا  الموادأن يتم معالجة  يجب
 .% 100وتكون درجة الرك المطلوبه المهندس المشرف  يراه

   مواد وهي جافة وقبل رشها بالماء ( في حالة الSEألجراء فحص المكافل الرملي )  العينة: يتم اخذ  مالحظة
 
 (PRIME COAT. الوجه التأسيسي ) 6
ــوع )  اإلســفلتيجــب أن يكــون  - 1/  6 ــرش ) علــى( MC-70مــن ن حســب  2( كغــم / ســم 1،5 – 1أن ي

 المشرف . المهندسنوعية السطح المراد رشه وبموجب تعليمات 
 النهائي لطبقة األساس بواسطة ظاغطة هوائية أو مكنسة ميكانيكية . السطحيجب تنظيف  -2/  6
بالمــاء وبصــورة خفيفــة قبــل رش اإلســفلت بــثالث ســاعات ووفقــًا لتوجيهــات  الســطحرش و دحــل  - 3/  6

 . المشرفالمهندس 
 ( درجة مئوية . 80 – 45رشاش ميكانيكي مقبول وبدرجة الحرارة المناسبة )  بواسطـةيتم الـرش  - 4/  6
 عواصف الرملية .أو ال الشديدةالرش في األجواء الماطرة وذات الريام  يمنع  -5/  6
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 على األسطح المرشوشة . السيريمنع حركة  - 6/  6
 ( المرفق . 4حسب الجدول رقم )  المخبريةالفحوصات  - 7/  6
 
 ( .SEAL COAT/ الوجه الختامي )   7
 
جـدول رقـم )  فـيبـازلتي وبـالخواص المبينـة   أوحصمة ناتج تكسير حجر جيـري أو جرانيتـي  تستعمل  -7/1
 .1991وحسب مواصفات إنشاء الطرق والجسور لعام ( المرفق  5
 . ميكانيكياستعمال موزع حصمة ميكانيكي ورشاش إسفلت  يجب  -7/2
( المرفـق 5( معدل الرش حسب ما ورد في جـدول رقـم )RC250( أو  )RC80)  أويستعمل إسفلت  - 7/3
. 
 لشديدة أو العواصف الرملية.اإلسفلت في األجواء الماطرة أو ذات الريام ا لمواديمنع الرش  - 7/4
 ( المرفق. 5حسب الجدول رقم )  المخبريةالفحوصات  - 5/ 7
 

 
 أعمال الخلطات اإلسفلتية – 8

 
 (  Tack COAT/ أ  الوجه الالصق ) 8
 
 م .1991تتم هذه األعمال وفقًا لمواصفات إنشاء الطرق والجسور لعام  -
( وحسـب  RC800( أو ) RC250المسـتعمل مـن نـوع )تتم أعمـال الوجـه الالصـق بحيـث يكـون اإلسـفلت  -

 طلب المهندس المشرف وبالمعدل الذي يتطلب واقع العمل وحسب نوع السطح المراد رشه .
يجب تنظيف السطح جيدًا بواسطة الضاغطة الهوائيه ) الكمبريسر( قبل رش الوجه الالصـق وال يـدفع سـعر  -

نما يكون محماًل على أعمال الخ  لطة اإلسفلتية .لهذا العمل واد
 يمنع الرش في األجواء الماطرة وذات الريام الشديدة أو العواصف الرملية . -
( وذلـك إعتمـادًا علـى نـوع مـادة الوجـه الالصـق وعلـى 2كغـم / م 0.1-0.6يكون معدل رش الوجه الالصق ) -

 نوع السطح المراد رشه وحسب تعليمات المهندس المشرف .
 تمنع حركة السير على األسطح المرشوشة . -
 م .1991تتم هذه األعمال وفقًا لمواصفات إنشاء الطرق والجسور لعام  -
يتم رش الوجه الالصق قبل وضع الخلطة اإلسفلتية بساعتين على األقل على ان يتم تزفيت جميـع األسـطح  -

لتية على هذه األسـطح فـي اليـوم التـالي مـا المرشوشة بهذه المادة في نفس اليوم وال يسمح بوضع خلطة إسف
 لم تؤخذ موافقة المهندس المشرف على ذلك .
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 (   HOT MIX/ ب الخلطة اإلسفلتية الساخنة ) 8 
( ويكـون اإلسـفلت المقلـوب هــو  HOT Bituminous conreteالخلطــة اإلسـفلتية تكـون مـن نــوع )  –أ 

 طلب المهندس المشرف . ( وحسب  60 / 70أو   100 /  80االسفلت الجامـد)
( درجـة مئويـة كمـا يجـب ان تكـون  ( 120يجب ان اليقل درجة الحرارة بعد الفرادة وقبل الدخل مباشـرة عـن  -

 -درجة حرارة الخلط كما يلي : 
 80 / 100 األسفلت                                      60 / 70اإلسفلت 

    3  -م 156                        2م + 158درجة حرارة الخلط 
  3 -م 143                3 -م 148درجة حرارة قوالب مارشال 

 
  Breakdownإن درجـة الحـرارة بعـد الفـرادة مباشــرة هــي الدنيــا التـي يجـب أن تبـدأ عنـدها الـدحل األولــى )

Rollingلطـة داخـل الخالطـة عــن ( وال يسمح ان تكون درجة الحرارة  أقل من ذلك كما أنه يجب مالحظـة الخ
( درجـة 10( درجة مئوية وان ال تزيد درجة حرارة الحصـمة عـن درجـة حـرارة اإلسـفلت عنـد الخلـط عـن)  160)

 مئوية .
 السطحية من كثافة مارشال اليومية ،  % ( للطبقة 97يجب أن ال تقل درجة الرك عن )  –ب 
 
 ( Fillerج مواد التعبئة ) -8

ة من مواد مسحوقة سحقًا ناعمـًا كغبـار الحجـر الكلسـي أو غبـار الخامـات يجب ان تكون مادة التعبئ -
المعدنيـة أو األســمنت أو مســحوق الجيــر وان تكـون خاليــة مــن الكتــل الهشـة أو ســهلة التفتــت ومــن 

 -المواد الطينية والمواد العضوية وان تكون لدنة وان تكون مطابقة للتدرج التالي:
 

 النسبة المئوية للمار من المنخل بالوزن .        قياس المنخل                  
100                                      30 # 

100 - 95                                           50 # 

100 – 70                                         200 # 

 

( جميــــع أنــــواع الحصــــمة  physical propertiesالخصــــائص الطبيعيــــة للحصــــمة واالختبــــارات )    -د
   0( المرفق  6بالخليط يجب أن تطابق المتطلبات الطبيعية المذكورة في الجدول رقم) المستعملة

   -درج خليط الحصمة :ــت  - 1
 تكسير حجر جيري أو غرا نيتي وال يسمح باستعمال حصمة الوديان  ناتج( يجب أن تكون الحصمة 1)
ــاقي الخــواص بمــا  -( 2) ــة يجــب أن تتطــابق مــع ب ــدرج الحصــمة المخلوطــة مــن مــواد التعبئ  ملخــصفيهــا ت

ألنـواع الحصـمة كـل  النسـبيالمواصفات المرفق وعلى المتعهد أن يقـوم بتعـديل وضـبط خالطتـة لتـأمين توزيـع 
نهـائي إذا مـا تمـت مقارنتـه بمعادلـة خلـيط  خلـيط( واألسفلت مـن اجـل إنتـاج   fillerعلى حده ومادة التعبئة )

  0تصميم مارشال في المختبر ( ضمن الحدود التالية  حسبالعمل )  
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 المئوية  النسبةالمسموح بها                                   القصوى وتاتاالتف

                     5 +فوق                                                 وما   83   منخل
                               4 +                                         200= لوحتى منخل =  مدخل
  1.5+                                              200من منخل =    المار
        3.0األسفلت                                                          _  نسبة

            
   -(  :    mix  trial Marshallطة التصميمية )الخل خصائص  -  هـ

 -التنصميمية حسب المتطلبات التالية : الخصائص تكون
 الثبات )كغم ( درجة

Stability AA SHTO T245                         750  األدنى  الحد 
 ) الزحف (  -2
    Test  1245 FLOW                     (16/100  -   8/100) ن من االثني 

 ( %   3-5نسبة الفراغات الهوائية في الخليط اإلجمالي )   -3     
 60فقدان الثبات حسب فحص مارشال للعينات المنقوعة في ماء حرارته درجةفي  النقص -4

  60بالمقارنة مع درجة الثبات التـي تقـاس بعـد الغمـر فـي مـاء حرارتـه  ساعة 24 لمدة  
 % الحد األعلى    25    ( Loss  stability  of)  دقيقة  30 لمدة

ادنـى الطبقـة السـطحية  حد%    13         محسوبة V M Aالمعدنية   الفراغات نسبة -5
 % حـد أدنـي الطبقـة  12                (M S- 2 ) األمريكـيبطريقـة معهـد اإلسـفلت 

 الرابطه
   -: استعمال يراعي -6

   0الباردة  للمناطق   100/80 اإلسفلت
 الحارة  ناطقللم    100/60اإلسفلت

 المطلوب من قبل المهندس المشرف (  اإلسفلت) يتم تحديد نوع 
  -: التاليةالحصمة للفحوصات  تخضع

( ويشـترط نجاحهـا بتحقيـق     ASTM 1664( حسـب )       test  striping فحـص التسـل) ) -7
 %    95تغطية ال تقل عن  نسبة

ويشترط نجاحها  االسكندنافيةب الطريقة ( حس  test dynamic )  الديناميكي_ فحص التسل) 
 الفحصينحالة عدم تحقيق النتائج المطلوبة ألي من  وفي%    60بتحقيق نسبة تغطية ال تقل عن 

( حسب تعليمات الشركة stripping agent  anti أعاله يجب إضافة مواد تساعد على التماسك ) 
  0وبالنسبة التي يقررها المهندس  الصانعة
ـــــه وعـــــدم اســـــتخدام ) batch plant (لخالطـــــه االســـــفلتيه اســـــتعمال ا  continuous(االتوماتيكي

plant(او)dryer drum mix.plant) 
 5%ان التزيد نسبة الصوان عن -
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 :يتم عمل تصميم جديد في أي من الحاالت التاليه -  8
 اذا نقصت قيمة الثبات االول او زادت نسبة فقدان الثبات عن الحدود المطلوبه. -1
 عن القيمه في التصميم. %0.1تجاوز معدل الوزن النوعي  للحصمه + اذا -2

عـــن معــدل قيمـــة الكثافـــه النوعيـــه  0.50–اذا تجــاوز معـــدل قيمـــة الكثافــه النوعيـــه للخلـــيط  -3
 للتصميم االصلي .

 عن القيمة في التصميم 10%اذا تجاوز نسبة االمتصاص للماء + -4
 سماكة الطبقه : - 9

سـم بعـد الـدحل )او كمـا هـو موضـح فـي المخططـات (او 5ه وسـماكة التقـل عـن يتم فرش الخلطه بطبقة واحـد
 شاقولي ( . 1افقي :  2بالعرض المحدد لكل طريق على ان تشطف الجوانب بمسل )

 

 

 

 : عملية الدحل-10
يجب ان يتم الدحل كما هو موضـح تاليـًا اال اذاكانـت هنـاك وسـائل حديثـه غيـر ذلـك وحسـب موافقـة المهنـدس 

 المشرف .
( بحيث التكون درجة الحراره اقـل مـن Breakdown Rollingيجب ان يتم الدحل االولي ) -1

درجــه مؤيـــه وبواســطة مدحلـــه حديـــد مــع مراعـــاة ان تكـــون العجــالت الجـــاره هـــي اول 120
 مايدحل على الخلطه .

درجـه مؤيـه  90يتم الدحل بعد ذلك بمدحلة الكوتشوك عندما تكون درجـة الحـراره التقـل عـن  -2
تصاق االسفلت بالعجالت  وبدونها يجب التوقف عـن العمـل مـع مراعـاة اضـافة المـاء لمنع ال

علــى العجــالت بشــكل خفيــف والول وجهــة دحــل فقــط وعنــد الضــروره لضــمان عــدم انخفــاض 
 درجة حرارة للخليط.

( مــع مالحظــة انــه الجــدوى مــن الــدحل اذا  Finishing Rollingيــنم الــدحل بعــد ذلــك )  -3
درجـه مؤيـه وعليـه يجـب ان ينتهـي الـدحل النهـائي  70للخلطـه عـن  انخفضت درجـة الحـراره

 قبل وصول درجة الحراره للخلطه الى هذه الدرجه 
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TABLE (1) 
SUBGARDE (TOPPING) :- 

MATERIAL  SUBGARDE ITEM OF 

WORK 

REFERANCE 

STANDERD 

LIMIT TESTS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AASHTO T11 
 

AASHTO  T193 

ASTM D-1883 

 
 

AASHTO  T89, 

T90 
 
 
 
 

AASHTO T180 

 
 

         AASHTO 

T191 

 

3 

 
 

20 CM AFTER 
COMPACTON 

 

 
(+10) OR (-30 

)MM. 
 

20 % MAX. 
 

15% MIN. 

 
 
 

10 MAX. 

 
 
 

1.7 MIN.  

 
 
 

98% MIN.  

-MAX. STONE SIZE 

 

 
   LAYER THICkNESS (CM.) 
 
 
 
 MAX. TOLERANCE IN 

LEVEL 
 

- PASS. # 200  (%) 

 
- C.B.R (%) 

 
 
 

P.I    (%)- 

 
 
 
 

-MAX . DRY DINSITY 

(GM / CM3) 

 
 

COMPACTION   (%) 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

SUP 

GRADE 

LAYER 
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TABLE  (2) : 

GRANULAR SUP BASE COURSE  
ITEM OF 

WORK 
SUB BASE COURSE 

5 / 1 

 

TESTS LIMITS REFERAE  STANDARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

G R. 

  

SUB 

 

BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE OF 

MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

LAYER THICKNESS 

 

 

MAX . TOLERANCE 

IN LEVEL 

 

ABRASION (%) 

 

RATIO OF WEAR 

LOSS REV 100/ 

REV500 

 

 

C.B.R (%) 

L.L (%) 

 

P.L 

 

* NOTE  : 

 

NON PLASTIC 

CONDITION 

MIGHT BE 

ACCEPTED IF 

LIMESTONE  IS 

USED   

 

 

CRUSHED LIME 

STONE, 

SCREENED WADI 

GRAVEL, 

CRUSHED AND 

SCREENED 

BASALT, OR 

GRANITE . 

 

AS SPECIFIED IN 

THE CROSS 

SECTION. 

 

(+10 MM) 

 

40 MAX  

 

0.25 MAX. 

 

 

 

40% MIN . 

30 % MAX. 

 

2-8 % 

 

 

 

 

PROVIDED THAT 

ANGULARITY 

TEST ( R ) VALUE 

SHALL NOT BE 

LESS THAN 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AASHTO T96 

 

ASSHTO  T96 

 

 

 

AASHTO T193 

AASHTO T 90 

 

AASHTO T90 –T89 

 

 

 

 

B.S   812 
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TABLE  ( 3 ) : 

GRANULAR BASE COURSE  

ITEM OF 

WORK 
G. BASE COURSE 

5 / 2 TESTS LIMITS REFERANCE  STANDARDS 

 

 

 

G R. 

  

 

 

BASE 

 

 

COURSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE OF MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

LAYER THICKNESS 

 

 

 

MAX . TOLERANCE IN 

LEVEL 

 

ABRASION (%) 

RATIO OF WEAR LOSS  

REV 100/ REV500. 

 

-FRACTTURED FACES 

(%) 

(FOR AGGREGATE 

RETAINED ON # 4) 

 

 

C.B.R (%) 

L.L (%) 

 

P.I  

 

M.D DENSITY (GM/ 

CM3) 

 

Sieve analysis  

CRUSHED LIME 

STONE,CRUSHED 

BASALT, CRUSHED 

GRANITE 

 

 

 

AS SPECIFIED IN 

THECROSS 

SECTION. 

 

(+10MM) 

 

 

40 MAX  

 

0.25 MAX. 

 

80% MIN .(ONE 

FACE OR TWO 

FACES) 

 

 

 

80% MIN . 

25 % MAX. 

 

2-6 % MAX 

 

 

2.1   MIN 

 

 

 

Sieve No 2”   zero      

 

Sieve No 1.5”     100 

Sieve No 1”    75-100  

Sieve No 3/4”  60-90  

Sieve No 1/2”  45-80  

Sieve No 3/8”  40-70  

Sieve No 4       30–60  

Sieve No 10     20–40  

Sieve No 40      8-20  

Befor comp 200  

5-10-12 

after comp200  +3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AASHTO T96 

 

ASSHTO  T96 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTEM D1883 (MODIFIED) 

AASHTO T  89 

 

AASHTO T89 –   T 90 

 

 

AASHTO   T180 –D WITH 

REPLACEMENT 
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 خلطة اسفلتيه  – 4جدول 
(جميع انواع الحصمه المستعمله بالخليط يجب   physical propertiesالخصائص الطبيعيه للحصمه واالختبارات ) 

السفلتيه ان تطابق المتطلبات الطبيعيه التاليه : متطلبات مواصفات الحصمه المستعمله في الطبقه السطحيه للخلطه 
 الساخنه

 المتطلبات  بند المواصفه  الرقم 
 حجر جيري او جرانيتي  نوعية المواد 1
 %الحد االعلى 35 نسبة التاكل  2
 22.التزيد عن  دوره 500دوره / 100التاكل عند  3

 % الحد االعلى1 نسبة الكتل الطينيه واالجزاء سهلة التفتت  4
 %الحد االعلى لكل منها 20 الوزن نسبة القطع الرفيعه والمسطحه ب 5
من المحاقين  40معامل اللدونه للمواد الماره من منخل  6

 الساخنه 
N.P 

 كحد ادنى  50 4المكافيء الرملي لخليط الحصمه المار من منخل رقم  7
 %5اليزيد عن  نسبة الصوان 8
 %1اليزيد عن  المحتوي الجبصي  9
  Na االصاله  10

  Mg            

 %9اليزيد عن 
 %12اليزيد عن 

االوجه المكسره ) كنسبه من الوزن الكلي المتبقي على   11
 لوجهين او اكثر  4منخل رقم 

 %90التقل عن 

 5.1حسب التصميم على ان التقل عن  نسبة االسفلت  12
 التدرج الحجمي               %        المار من منخل  12

1                         "        100  
                               "¾90-100 
                               "½71-90 

2/8                              "56-80 
  56- 35                            4نمره 

8                                 32-49  
20                                14-43 
50                                 5-19 
80                                 4-15 

200                                2-8 
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 بـــــــــــــالرقم الكميـــــــــــــة العمل نوع الرقم

 والحروف

 المبلغ السعر

 د ف د ف

 
1 

 المربع بالمتر

سم للقطع اوطمم وفي حالة زيادة  30بعمق اليقل عن و تسوية  فتوح أعمال
( 3/1حسب البند )العمق عن ذلك يتم احتسابه ضمن القطع والطمم و 

ويشمل السعر  %95ة رك التقل عن بدرج من المواصفات الخاصة(4/1و)
ونقل مواد الخلع وناتج الحفر غير ان وجدت  او خرسانة  خلع الزفته القديمة

 صالح للطمم الى خارج الموقع والمكب المخصص من قبل السلطة لذلك

10000 
 عشرة االف

    

 كتــــــــابة 
............
............ 

 كتــــــــابة 
..............

.......... 

 

 

2 

 المربع بالمتر
( سم بعد 20بسماكة )ناتج كساره كورس  بيس توريد وفرش ودحل طبقة 

لعمل حسب البند يشمل السعر اوتدرج )ب( و  %98بدرجه التقل عن  الدحل
 المواصفات الخاصة وحسب تعليمات المهندس. من( 5/2)

9000 
 تسعة االف

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتــــــــابة 
............ 

 كتــــــــابة 
.............. 

4 

3 

 

 المربع بالمتر

 . المواصفات( من 6حسب البند )( M.C1)  تأسيسي وجه
9000 

 تسعة االف
    

 كتــــــــابة 
............ 

 كتــــــــابة 
.............. 

 

 

4 

 بالمتر المربع : خلطة اسفلتية ساخنة
طة اسفلتيه ساخنه وحسب خلتقديم وتوريد وتوزيع وفرش ودحل 

حل ودرجة رك بعد الد سم 4سماكة ب / ب 8المواصفات الخاصه رقم 
% ومحمل على السعر عمل قص شاقولي لربط الخلطه 98التقل عن 

سم حيث ما يلزم حسب  25الجديدة بالقديمه بعرض اليقل عن 
 ( اسفل الخلطة  R.Cمحمل على سعر البند رش طبقة  الصقة )و  االصول
وكذلك عمل التنقير للخلطة القديمة  /أ من الشروط الخاصة8بند رقم حسب ال

الموجودة في الخلطة  وكذلك معالجة الحفرلجميع الشوارع وتكنيس الشارع 
للحصول على االستوائية المناسبة  جديدةوذلك قبل عمل الخلطة الالقديمة 

دمات و الجريالت والتعامل مع الخ رفع او تنزيل المناهل و لجسم الطريق
وحسب   والتعامل مع المطبات  الموجودة في جسم الطريق حسب االصول 

 تعليمات المهندس المشرف.

20000 
 شرون الفع

    

 
 كتــــــــابة 

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

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

 
 كتــــــــابة 

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

  المجموع ينقل الى الخالصه
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 رقمبـــــــــــــال الكميـــــــــــــة العمل نوع الرقم
 والحروف

 المبلغ السعر

 د ف د ف

 
5 

 بالمتر المربع : خلطة اسفلتية ساخنة
خلطة اسفلتيه ساخنه وحسب تقديم وتوريد وتوزيع وفرش ودحل 

حل ودرجة رك بعد الد سم  4سماكة ب 8المواصفات الخاصه رقم 
% ومحمل على السعر عمل قص شاقولي لربط الخلطه 97التقل عن 

عند  R.C سم  ورش طبقة ال  25بعرض اليقل عن  الجديدة بالقديمه
 محمل على سعر البند رفع او تنزيل  المناهل و  الربط حسب االصول

وحسب والتعامل مع الخدمات الموجودة في جسم الطريق حسب االصول 
 تعليمات المهندس المشرف.

9000 
 تسعة االف

    

 كتــــــــابة 
............
............ 

 ـــابة كتـــــ
..............

.......... 

 

 

6 

 بالمترالمكعب  :
حفريات ترابيه او صخريه مهما كانت االعماق والتصرف بناتج الحفرخارج 

( ويشمل  SUB GRADEما تحت  االساس )  الموقع وذلك لمنسوب طبقة
%من كثافة بركتر 95العمل اعمال التسويه والدحل لدرجة رك التقل عن 

وفي حالة صالحية المواد للطمم يمكن   3بند رقم المعدله وحسب ال
حسب الكشف  المرفق  ومحمل على العمال الطمم  لشوارعفي ااستخدامها 

 السعر عمل مقاطع طوليه وعرضيه وحسب تعليمات المهندس المشرف

  الـــــــف 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتــــــــابة 
............ 

 كتــــــــابة 
.............. 

4 

7 

 

 المكعب بالمتر 

من المواصفات الخاصه  4طمم وردم بمواد مختاره  للشوارع وحسب البند رقم 
وذلك وكل مايتعلق بهذا البند في المواصفات العامه والمواصفات الخاصه 

وحسب تعليمات  للشارع ومحمل على السعر عمل مقاطع طوليه وعرضيه
المهندس المشرف على ان يتم الطمم على طبقات التزيد سماكتها عن 

%من 95والدحل لدرجة رك التقل عن  سم حتى منسوب طبقة االساس30
 كثافة بركتر

     الـــــــف 1000

 كتــــــــابة 
............ 

 كتــــــــابة 
.............. 

 

 

 

 

 

 المجموع ينقل الى الخالصه
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 بـــــــــــــالرقم الكميـــــــــــــة العمل نوع الرقم
 والحروف

 المبلغ السعر

 د ف د ف

 
8 

 جدران من الدبش  والباطون  بالمتر المكعب:
تقديم وتنفيذ جدران مـن الـدبش والبـاطون حسـب المواصـفات الفنيـة الخاصـة    

( مكعبات  2كغم /سم 150باستخدام خرسانة  قوة كسر صغرى ال تقل عن )
% (   25يوم وحجارة نظيفة ذات احجام مناسبة وبنسبة ال تتجاوز )  28بعد 

والمواد والمصـانعة والفالتـر الحصـوية  بكافة االعماق والسعر يشمل الحفريات
سم( للطبقة الواحـدة  50والبكايات والطمم على طبقات بسماكة ال تزيد عن ) 

ة خاليـة مـن التربـة مع الرش بالماء وباستخدام مواد مختارة للطمـم ) مـواد رمليـ
، ( ايـام7واالينـاع لمـدة )الزراعية والتربـة الطينيـة ( خلـف الجـدران حيثمـا يلـزم 

إلنجاز العمـل حسـب المخططـات واألصـول والمواصـفات العامـة  موكل ما يلز 
 الصادرة عن وزارة األشغال العامة وتعليمات المهندس المشرف .

50 
 خمسون 

    

 كتــــــــابة 
............

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

 كتــــــــابة 
..............

.......... 

 : مصائد لتصريف المياه بالمتر الطولي  9

حسب المخططات مفرد  تقديم وتركيب مصائد مساعدة لتصريف مياه االمطار ) جرالت ( 

الهندسية المرفقة والعمل يشمل الغطاء الحديد ويكون اطار حديد الجرل من زوايا 

ملم 10سم وسماكة  9ملم وحديد الجرل الداخلي حديد مبسط 10وسماكة سم  10×سم10

سم ومحمل على السعر اعمال الحفريات مهما كانت  3والمسافه بين كل مبسط واخرى 

يوم وحديد التسليح 28بعدد  2كغم/سم25بقوة كسر  25نوعها وخرسانه مسلحه درجه 

مراعاة أمور السالمة العامة ,كما وعمل جميع ما يلزم إلنجاز العمل حسب االصول الفنيه و

ويجب إتمام العمل حسب المواصفات والمقاييس األردنية والمواصفات الخاصة و العامة 

 وحسب المخططات المرفقه وحسب تعليمات  المهنــدس المشرف .

 
20 

 عشرون

    

 كتــــــــابة 
............
............ 

 كتــــــــابة 
..............

.......... 

 : جدران حجرية  مربعبالمتر ال 10
تقديم وتنفيذ وعمل جدران حجرية من الحجارة المحلية ذات الوجهين بحيث ال يقل عرض 

سم من اعلى ومن اسفل وحسب المخطط المرفق ويشمل السعر عمل  60الجدار عن 
وال  15مع تحشية من الخرسانة العادية درجة   1:2الكحلة الالزمة من الجهتين بنسبة 

يسمح التحشية بالصرار وحفريات القاعدة وأبعاد الجدار حسب المخططات وخرسانة القاعدة 
سم واالرتفاعات متفاوتة وكذلك يشمل  15وسماكة خرسانة القاعدة ال تقل عن  20درجة 

السعر اعمال الجدران والخرسانة والحفريات ويكون الكيل من ظهر القاعدة وحسب تعليمات 
 ف .المهندس المشر 

 

 
600 
 ستمائة

    

 كتــــــــابة 
............
............ 

 كتــــــــابة 
..............

.......... 

 
 المجموع ينقل الى الخالصه
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 العامة الخالصة
 2017/  12م.خ     /وادي موسىخلطات اسفلتية  لمشروع

 
المنقول  الصفحة العمل نوع الرقم

 منها

 القيمة

 دينار فلس

ــــة اســــاس   خلطــــة  .1  m.c.1) + طبق
 +بيس كورس+تسوية(

1   

ــدون طبقــة الصــقة  .2  خلطــة اســفلتية ب
 +حفريات+ طمم

2   

دبـــــــــــش وباطون+جرالت+جـــــــــــدران   .3
 حجرية

3   

   المجموع

   تنزيل او زياده 

   المجموع النهائي 

   مبلغ احتياطي 

   المجموع الكلي 
 

 ..............................................................................................المجموع الكلي : 

 

 

 ...................................................................................................اسم الشركه :

 

 .....................................................................................اسم المفوض / والوظيفه :

 

 :.....................................................................................التوقيع والختم الرسمي 

 

 .........:................................................................العنوان ورقم الهاتف والفاكس 

 

 ..................................................................................التاريخ :
 
 
 

 


