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 مشروع إصالح الخط الحديدي
  بين رياق والحدود اللبنانية السورية

  
النقطة و 112+65إن هذا المشروع يتعلق بإعادة تأهيل الخط الحديدي الموجود بين محطة رياق النقطة الكيلومترية 

  . آيلو مترًا14.692 الواقعة عل الحدود اللبنانية السورية أي بطول 804+79 الكيلومترية

ربة والرآام الموجود ساسية وذلك بتنظيف الخط من األتالخط بمواصفاته األهذا لتأهيل تقضي بإصالح إن أشغال ا
  . إلى حالتها األساسيةإلعادتها والترابية طفوقه وتقوية مسطح الخ

  .م فك أقسام من الخط الموجود بين رياق باتجاه زحلة ونقلها وإعادة ترآيبها على خط رياق ـ سرغايا حيث يلزمت

 من الخط الحديدي الحجازي تبين بأن األقسام الناقصة والمسروقة من فنيةن الكشف الميداني الذي قامت به فرقة م
واقترحت مصلحتنا نزع المواد الالزمة من الخط الممتد من رياق باتجاه بيروت .  آلم خط10بحدود هي هذا الخط 

  . الحدود اللبنانية السوريةونقل وترآيب هذه الخطوط على قسم الخط الممتد من رياق حتى

  :إن الكلفة اإلجمالية لهذه األشغال آما وردتنا من المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي هي مفصلة آما يلي

  أعمال ترابية :أوًال

  إجمالي إفراديسعر   الكمية  الوحدة  
  27950  2.15  13000  متر طولي   تسوية بالكريدر.1
  32500  3.25  10000  متر مكعب   الخط تنظيف وإزالة ردميات من فوق.2
  253500  3.25  78000  مترمكعب   ردميات لتقوية ترابية الخط.3
  313950  المجموع      

   آليات:ثانيًا 
  : آلم خط آما يلي14.69اآلليات الالزمة لتنفيذ أشغال إصالح الخط تقدر آلفة هذه اآلليات إلصالح 

  س. ل4377600 = 7000000× 14.69
  ـــــ

23.49   
 . دوالر أميرآي95165 أي ما يعادل

   اليد العاملة الالزمة لترميم الخط:ثالثًا
س لكامل الخط من الحدود .ل 5000000الحجازي الحديدي تقدر آلفة هذه اليد العاملة حسب عرض مؤسسة الخط 

  . محطة رياقيث تصبح هذه الكلفة من الحدود حتىاللبنانية من رياق حتى زحلة بح
  .س. ل3126870= 14.69× 5000000

  ـــــ                
              23.49  

  أ. د67975أي ما يعادل بالدوالر األميرآي

   تقديم مادة البالست:رابعًا
  دوالر108700 =10.87×  متر مكعب10000

  :خامسًا
  .س.ل 3000000فك الخط الحديدي من محطة رياق باتجاه بيروت وترحيل المواد إلى مواقع العمل مقطوع 

  أ. د65200  أي ما يعادل
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   تقديم البراغي الالزمة لعشرة آيلومترات خط:سادسًا
 .س. ل1500000= س . ل25×  برغي60000براغي خط مع روندالت  .1

  أ. د32600  يعادل

 .س. ل35500براغي جبائر مع روندالت  .2
 أ. د7750  يعادل

  

  691340  المجموع العام 

   دوالر أميرآي700000  يدور إلى
  

  رات بالتكليفعميلتارئيس مصلحة الخط و  ئيس مصلحة المشاريع والبرامج بالتكليفر

  المهندس سايد عواد  المهندس وليد واآيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


