
 

 
 
 

 
 

 وزارة الكهرباء واملاء متطلبات وإشرتاطات
  )قسم التشغيل -إدارة طوارئ الشبكات الكهربائية ( 

 ك.ف 11 لشبكة الضغط املتوسط الكيبالت األرضية مسارات تعديلاخلاصة ب
 املتعارضة مع األعمال اإلنشائية لعقود اهليئة العامة للطرق والنقل الربي

          
قسم  – ئ الشبكات الكهربائيةر )إدارة طوا إشتراطات وزارة الكهرباء والماءيرجى مراعاة اإللتزام بكافة  

ك.ف )الكيبالت  11ات خدمات الضغط المتوسط تنفيذ تعديل مسار التالي ذكرها عند  ( ،التشغيل
: اإلرضية(   

ك.ف( تتم على  11كافة األعمال المطلوبة )لتعديل مساااااااارات كااالت خدمات الضاااااااغط المتوساااااااط   -1
وتحت إشاااااااااااراف وزارة لعقد المذكور ل الرئيساااااااااااي مقاولالطرق والنقل البري وبواساااااااااااطة نفقة الهيئة العامة لل

 ( .التشغيلقسم  – الكهرباء والماء )إدارة طوارئ الشبكات الكهربائية
ك.ف القائمة حاليًا والمتعارضاااة  11إعتماد مساااارات اديلة جديدة لكااالت خدمات الضاااغط المتوساااط  -2

راتها القائمة حاليًا إلى مسارات اديلة جديدة معتمدة من الدية من مسامع األعمال اإلنشائية للعقد المذكور 
الكويت تتم اواسااااااااطة الهيئة العامة للطرق والنقل البري لرااااااااال  وزارة الكهرباء والماء )لمسااااااااارات كااالت 

 ك.ف( . 11خدمات الضغط المتوسط 
 11غط المتوسااااااط يتم إسااااااتادام كااالت جديدة لكافة إعمال إسااااااتبدال مسااااااارات كااالت خدمات الضاااااا -3

إدارة طوارئ  –ك.ف ويتم إعادة الكااالت الملغية نتيجة إساااااااااااااتبدال المساااااااااااااارات إلى وزارة الكهرباء والماء 
 11الشااااابكات الكهربائية )سير مساااااموب نهائيًا بدعادة إساااااتادام الي إجزاء من كااالت الضاااااغط المتوساااااط 

ليًا إلى المساااااااااااارات البديلة الجديدة مرة ك.ف التي تم إلغائها نتيجة اإلساااااااااااتبدال من المساااااااااااارات القائمة حا
 إخرى( .

 11يرجى مراعاة إن كافة المواد الالزمة لتنفيذ إعمال إسااااااتبدال مسااااااارات خدمات الضااااااغط المتوسااااااط  -4
ك.ف  11ك.ف يجب إن تكون مطابقة لمواصااااااااافات وزارة الكهرباء والماء ومعتمدة لديها )سااالت نحا  

وصاااااااالت مساااااااتايمة  –ك.ف  11كااالت المونيوم  –ك.ف  11وصاااااااالت مساااااااتايمة لكااالت نحا   –
 -قلب  16وصااااالت مسااااتايمة لكااالت قيادية  –قلب  16كااالت قيادية  –ك.ف  11لكااالت المونيوم 

 (.ك.ف 11وصالت نهاية كيبل خارجي  - ك.ف 11وصالت نهاية كيبل داخلي 



 

 
ك.ف تقطع الطريق النهائي المزمع  11ت لادمات للضااااااغط المتوسااااااط يجب إن تتم حماية إي كيبال -5

، وعمل التغليف الارساااااااني  (UPVC)إنشااااااائة إو الطرق المشقتة بشااااااكل عرضااااااي وذل  اتغليفها ب ناايب 
مع مراعاة إن يتم إضااااافة عدد من  –المنفذ للعقد المذكور الرئيسااااي الالزم لحمايتها وذل  اواسااااطة المقاول

)يتم األتفاق على  –ك.ف مسااااااااتقبليًا  11رات كيبالت خدمات الضااااااااغط المتوسااااااااط األناايب لادمة مسااااااااا
عددها عند التنفيذ( ، كما يجب تنفيذ عبارات جديدة إساااافل الطريق النهائي المزمع إنشااااائ  في عدة إماسن 

 الخرى )يتم األتفاق على إماسنها عند التنفيذ( ، وذل  لادمة شبكات الكهرباء مستقبليًا .
 ك.ف :  11حفار وتمديد ودفان كيبالت الضغط المتوسط مواصفات  -6

 م من منسوب األرض النهائي. 1عمق مسار الكيبل 

 سم إسفل منسوب مسار الكيبل وبطول الحفار.  20يتم وضع رمال ناعمة مغسولة بعمق  -

( م من منساااوب األرض النهائي1الضاااغط المتوساااط مع الكيبالت الايادية )على عمق  تيتم تمديد كيبال -
 إعلى الرمال الناعمة السااق ذكرها.

 سم إعلى الكيبالت الممددة.  20يتم وضع رمال ناعمة مغسولة بعمق  -

 يااتاام وضاااااااااااااااااع اااالم حاامااااااااايااااااااة بااطااول وعاارض حاافااااااااار مساااااااااااااااااااااااارات الااكااياابااالت مساااااااااااااااااجاااااااال عاالاايااهااااااااا  -
(Danger 11 KV Cables) . 

 الحماية .سم إعلى االم  50يتم وضع رمال عادية خالية من الشوائب )مناولة( بعمق  -

 يتم وضاااااااااااااااع شاااااااااااااااريط تحااااااذيري بطول وعرض حفااااااار مساااااااااااااااااااااار الكيبالت مساااااااااااااااجاااااال علياااااا  خطر -
 (Danger 11 KV Cables .) 

 سم إعلى الشريط التحذيري. 30يتم وضع رمال عادية خالية من الشوائب )مناولة( بعمق  -

 يتم دمج الرمال اداخل حفار مسار الكيبالت بشكل جيد مع مستوى األرض النهائية. -

 ك.ف يجب مراعاة األتي :  11عند تنفيذ عبارات خدمات الضغط المتوسط  -7
يجب إال تقل  )الطرق الساااااريعة( ك.ف تحت الطريق الرئيساااااي 11عبارات خدمات الضاااااغط المتوساااااط  -

وتمتد من حد الطريق الرئيسااااي من جهة اليمين وحتى حد الطريق  (Ways X 8” ø 200 mm² 8)عن 
 بدون التوقف بالجزيرة الوسطى اين كال اإلتجاهيين .الرئيسي من جهة اليسار و 

يجب إال تقل عن                             )الطرق الداخلية( ك.ف تحت الطرق الفرعية 11عبارات خدمات الضااغط المتوسااط  -
(8 Ways X 6” ø 150 mm²)  وتمتاااد من حاااد الطريق الفرعي من جهاااة اليمين وحتى حاااد الطريق

 الفرعي من جهة اليسار وبدون التوقف بالجزيرة الوسطى اين كال األتجاهيين .



 

 عمق العبارات المنفذة يجب األ يتجاوز واحد متر من منترف العبارة وحتى منسوب األرض النهائي. -
ك.ف إسافل الطريق المزمع  11خدمات الضاغط المتوساط  سير مساموب نهائيًا اترك مساارات كيبالت -8

 إنشائة إو الطرق المشقتة بشكل طولي .
ك.ف المغذي  11في حالة وجود إحدى المحطات المراد إسااااتبدال مسااااار خدمات الضااااغط المتوسااااط  -9

متر من الموقع المحدد للقطع والربط من الناحية الفنية وسااااااااااااالمة المغذي  50لها على مسااااااااااااافة تقل عن 
 يفضل الربط اداخل المحطة بشكل مباشر.

يجب مراعاة توزيع الادمات العامة بكتف الطريق النهائي المزمع إنشااائة حسااب لوائ  الدية الكويت  -10
ك.ف في مساااااااار خدمات إخرى مما يتسااااااابب  11حتى ال يتم تمديد كااالت خدمات الضاااااااغط المتوساااااااط 

 ت إخري.لوزارة الكهرباء والماء في مشاسل مستقبلية مع جها
الماططات الترااميمية للمشااروت التي قد تم إعتمادها في مرحلة ترااميم المشااروت وقد مضااى على  -11

إعتمادها فترة زمنية إسثر من سااااااااااااااانة تحتات إلى مراجعة للت سد من مطابقة الماططات المعتمدة والمراد 
ك.ف والتي قد  11متوسااااط تنفيذها بالوضااااع القائم في حين  وذل  ن رًا للتحديد الدائم لشاااابكة الضااااغط ال

يترتب عليها إلغاء بعض المغذيات إو إضااااافة مغذيات إخرى جديدة إو تعديل لمسااااميات بعض المغذيات 
 القائمة حتى يتسنى لنا تعديل الماططات المعتمدة سلفًا على الوضع القائم في حين  قبل التنفيذ .

ك.ف المتاحة لدى وزارة  11توسااط الماططات اإلسااترشااادية لمسااارات كيبالت خدمات الضااغط الم -12
ك.ف ابعض المواقع وذل  ن رًا  11الكهرباء والماء سير دقيقة ابيان عدد كيبالت الضااااااااااااغط المتوسااااااااااااط 

لوجود اساااااااااتحداب دائم لشااااااااابكة الكهرباء وذل  لتطوير وتحديد لاحمال الجديدة و لغاء لبعض المحطات 
اتنفيذ مسااا  لعقد المذكور ل الرئيساااي مقاولالن وبناءًا على ذل  يرجى م –و ضاااافة لمحطات إخرى جديدة 

ك.ف ألي موقع يعيق  11ميداني )عمل مجساااااات( ، للكشاااااف على كيبالت خدمات الضاااااغط المتوساااااط 
ك.ف ب   11األعمال اإلنشاااااائية ويراد العمل على إساااااتبدال مساااااارات كيبالت خدمات الضاااااغط المتوساااااط 

ك.ف المراد إساااااتبدال مسااااااراتها إلى  11ط وذل  لمعرفة العدد الحايقي لكيبالت خدمات الضاااااغط المتوسااااا
 خارت حدود الموقع.

( ، قبل البدء التشااااغيلقساااام  – يجب مراجعة وزارة الكهرباء والماء )إدارة طوارئ الشاااابكات الكهربائية -13
لإلتفاق على كيفية العمل والمتابعة واألشاااااااااااراف على إساااااااااااتبدال مساااااااااااارات في إعمال تنفيذ العقد المذكور 
ك.ف القائمة حاليًا إلى مساااااااراتها البديلة الجديدة والتوقيع على محضاااااار  11خدمات الضااااااغط المتوسااااااط 

 – )إدارة طوارئ الشاابكات الكهربائية إجتمات يشاارب ويوضاا  كافة تفاصاايل مواصاافات وزارة الكهرباء والماء
 ك.ف المطلوب إتباعها عند العمل . 11لادمات الضغط المتوسط  (التشغيلقسم 
 



 

إجراءات األمن والساااالمة عند بدتااذ كافة المنفذ للعقد المذكور  الرئيساااي يرجى التنبي  على المقاول -14
ك.ف المارة اداخل حدود العقد المذكور  11الحفر والحفاظ على سااااااااااااالمة كااالت الضااااااااااااغط المتوسااااااااااااط 

واإلاالغ عند حدوب إي إضاارار بالكااالت حتى ال يتساابب ذل  في إنقطات التيار الكهربائي عن المناطق 
قر إدارة طوارئ الشاابكات الكهربائية للتوقيع على محضاار وكذل  الحضااور إلى مالمحيطة بالعقد المذكور 

 إتالف الكااالت في حالة إتالفها من قبل  .
 
 


