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 الدعوة إلى المناقصة
 

 اسم الجهة المشترية: بلدية رام هللا

 صيانة المدارس الحكومية في المدينةاسم المناقصة: 

 34/2RamMun/RM/202رقم المناقصة:  
 

برنامج تطوير مرافق  /الممولة"الموازنة  ضمن استخدام جزء من مخصصاتها لجنة ضريبة المعارف – بلدية رام هللاتود  (1

رقم  صيانة المدارس الحكومية في المدينةمناقصة تنفيذ أشغال لتسديد المبالغ المستحقة بموجب عقد  وخدمات البلدية

34/2RamMun/RM/202. 
 
 

صيانة المدارس الحكومية لتنفيذ أشغال تقديم عطاءات بالظرف المختوم  المناقصين ذوي االهلية الىبلدية رام هللا  تدعو (2

 الجدول التالي،، وذلك حسب أعمال الصيانة للمدارس الحكومية في المدينة بشكل رئيس تتضمن االشغال، في المدينة

 ،وبحيث يتم تنفيذ االشغال بموجب المواصفات الفنية العامة للمباني الصادرة عن وزارة االشغال االردنية والشروط المرفقة

 المناقصة. يقةصيل يرجى االطالع على وثان التفولمزيد م
 

 وصف العمل الرئيسي اسم المدرسة

بنات رام هللا 
 الثانوية.

 .الطراشة والدهان لسقف وجدران الغرف والممرات أينما يلزم وللغرفة القائمة أسفل الدرج 
 ة بدال من االلواح التالفةح كتابة ذكيالوأ. 
  لمكرر الدرج على السطح بدال من الباب القائم.االعمال المعدنية: باب 
 .تطوير المقصف: منصة متحركة مع درج وخزانة أسفل شباك المقصف 
  :تغيير طراشة العناصر الخرسانية الحاملة للوحة كرة السلة، قصارة دعسات الدرج والمدرج، أعمال الساحات الخارجية

 .سلةاللوحة كرة 

 رام هللا الثانوية
 .ينللبن

  أبواب وحدة حمامات الطالب الخارجية.دهان 
 .بالط رخام محلي لشاحط وبسطة الدرج بدال من القائم في مكرر الدرج 
 ان المبنى.رصيانة الكحلة التالفة لجد 
  لوحة كرة تغيير ، لها ودهان الحمايات المعدنية لجدران أحواض الزراعةأعمال الساحات الخارجية: براطيش حجرية

 حماية لجزء من السور الخلفي.سلة، شبك حديد ال

بنات عزيز شاهين 
 الثانوية.

 

 خزائن لغرفة مختبر الفيزياء مع كافة التمديدات والقطع الصحية الالزمة. 
 .تأهيل المطبخ: مكيف بدال من القائم، بويلر كهربائي 
 حواجز معدنية أمام المقصف.في الساحة الخارجية :  أعمال 

هواري بومدين 
 األساسية

  معدنية أبواب غرفة المصادر، شبابيك منخل ل المعدنية:االعمالmade steel doors factory  ،لغرفة المديرة
 .ومكرر الدرج من الساحة تالسكرتيرة، المعلما

  باب معدني ، للجدران واالرضيات، بالط للسقف : طراشةالخارجي حمام المعاقينتأهيلfactory made steel 
door ، ،ة معلقة مع نياغرا، مغاسل مع بطاريات، مراحيض افرنجيمدة ميالن وعزل روالت اسفلتية لسطح الحمام

 .مع كافة التمديدات والقطع الالزمة للتزويد بالمياه والتصريف، مجمع نحاسي مع خزانة المنيوم مصارف ارضية

زياد أبو عين 
 االساسية العليا

 .المختلطة

  الريشة الطائرةدهان وتخطيط ملعب الغرف أينما يلزم والطراشة والدهان لجدران. 
  للصوت، أحزمة حماية على الجدران، باب خشبي عازل : قاعة المسرحتأهيل PVCوللجزء المقترح. القائمة للمنصة 

 مكيف لغرفة المعلمات.

عين منجد 
 .األساسية

 ة بدال من االلواح الخضراءح كتابة ذكيالوأ. 
  :يت للمدرج، مقاعد خشبية، سالت مهمالت، منصة من رمظلة معدنية مغطاة بصفائح السيكوأعمال الساحات الخارجية

 الدبش والباطون بجانب المدخل الرئيسي للمدرسة، شبك حماية للسور الداخلي للمدرسة.

فيصل بنات بنات 
 .الحسيني األساسية

 .الدهان لجدران الممرات الداخلية 
  :مظلة معدنية مغطاة بألواح البوليكربونيتأعمال الساحات الخارجية. 

عين مصباح 
االساسية العليا 

 المختلطة.

 .الطراشة والدهان لجدران وأسقف الغرف، لحمايات الشبابيك ودرابزينات االدراج أينما يلزم 
  استحداث غرفة مكتبة: قاطع جبس، باب معدنيfactory made steel door 
 المعدنية: منخل بدال من القائم على الشبابيك. االعمال 
  :طراشة سوبر جريل لالسوار الخارجية، تغيير لوحة كرة السلة، الحواجز المعدنية أمام أعمال الساحات الخارجية

 .المقصف، غرفة حراسة "كرفان"

الصينية الثانوية 
 للذكور.

 .استبدال البالط المكسور لدرج المدخل الرئيسي 
 بوابات معدنية، درابزين حماية لجزء من االسوار، شبك حماية حول تنك السوالر ومولد في الساحة الخارجية :  أعمال

 .، شبك لمرمى كرة القدمحواجز معدنية أمام المقصفالكهرباء، 

 .الخضراء االلواحة بدال من ح كتابة ذكيالوأ  بنات رام هللا المهنية
  لشبابيك المخزن.االعمال المعدنية: شبك حديد حماية 
  :سالت مهمالت، مقاعد غرفة حراسة "كرفان"مظلة معدنية مغطاة بصفائح السيكوريت، أعمال الساحات الخارجية ،

 .خشبية
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والئحته  2014لسنة  8وفقا ألحكام قانون الشراء العام رقم  محلية ستتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية (3

، علما بان المؤهالت المطلوب للمقاولين المؤهلين والمصنفين في مجال األبنيةوهي مفتوحة وهي مفتوحة ، التنفيذية

 .توفرها لدى المناقص الفائز محددة في وثائق المناقصة

 
 

يمكن للمناقصين المهتمين تفحص وثائق المناقصة عبر البوابة الموحدة للمشتريات العامة والموقع االلكتروني للبلدية، كما  (4

إلى صباحا  8:30 العنوان المبين أدناه وذلك من الساعة بلدية رام هللا على يمكنهم الحصول على معلومات إضافية من 

 ثنين الى الخميس.األومن أيام السبت،  ظهرا 2:30الساعة 

 
 

مبنى بلدية رام  –الطابق االرضي–مركز خدمة الجمهور الجمهور المناقصة من  يقةيمكن للمناقصين المهتمين شراء وث (5

كما بإمكانهم االطالع على وثيقة المناقصة قبل  ال غير. شيكل جديد350 بعد دفع رسوم غير مستردة مقدارهاذلك ، وهللا

، أو عبر عنوان قسم العطاءات والمشتريات تحت www.ramallah.psهللا شراءها عبر الموقع االلكتروني لبلدية رام 

 . www.shiraa.gov.ps للشراء العام  الموحدةالبوابة 

 
 

، بحيث يكون التجمع للمتقدمين صباحا 10الساعة  19/5/2022يوم الخميس بتاريخ االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع  (6

 في قاعة اجتماعات بلدية رام هللا.

 

 . ظهرا 12:00الساعة  30/5/2022يوم االثنين  آخر موعد لشراء وثيقة المناقصه (7

 

، علما بان العطاءات ظهرا 001:الساعة  31/5/2022يوم الثالثاء قبل يجب تسليم العطاءات في العنوان المبين أدناه  (8

 بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات.  يوما 90، ويجب أن تكون صالحية العطاءات سارية لمدة غير مقبولةاأللكترونية 

 
 

وذلك بكفالة بنكية سارية  جديد شيكل )15,000 (كمبلغ مقطوع بقيمة عطاءكفالة دخول يجب ان يرفق مع كل عطاء  (9

 .وفقا للنماذج والشروط الواردة في وثائق المناقصةو ،يوم120المفعول لمدة ال تقل عن 

 

سيتم استبعاد العطاء الذي يصل بعد التاريخ والوقت المحددين، وسيتم فتح العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذين   (10

                              ، ظهرا، وذلك في قاعة االجتماعات 1:00الساعة  31/5/2022 الثالثاءيوم يرغبون في ذلك 

 .بلدية رام هللا -الطابق األول

 
 

 المذكور اعاله هو:العنوان  (11

  -بلدية رام هللا

 وحدة العطاءات والمشتريات

 02-294-5555هاتف رقم:  -

 www.ramallah.psعنوان الموقع اإللكتروني:  -
 

 

 العطاء. معلى من يرسو عليهالمحلية الصحف في رسوم االعالن  (12

 

 عيسى قسيس

رئيس بلدية رام هللا

http://www.ramallah.ps/
http://www.shiraa.gov.ps/
http://www.shiraa.gov.ps/
http://www.ramallah.ps/
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  أحكام عامة:   أ.

 . نطاق المناقصة1
وثائق هذه المناقصة لتنفيذ األشغال كما تم وصفها  جدول بيانات المناقصةتصدر الجهة المشترية المشار إليها في  1.1

أيضا  جدول بيانات المناقصةوالقسم السابع من هذه الوثائق "متطلبات األشغال"، ويحدد جدول بيانات المناقصة في 
 قود المشمولة في هذه المناقصة.اسم ووصف وعدد الرزم أو الع

 عند ورودها في وثائق المناقصة:  2.1
البريد االلكتروني في حال اقراره من تعبير "خطيا" يعني أي وسيلة من وسائل االتصال الخطي )اليد، البريد، الفاكس،  .أ

 ...إلخ(، مع إثبات استالمها؛المجلس االعلى لسياسات الشراء العام

 صف الجمع والعكس صحيح؛ وحسب السياق.تستخدم صيغة المفرد لو .ب

 "اليوم" يقصد به اليوم التقويمي ما لم يحدد بغير ذلك. .ج

 مصدر التمويل والدفع .2

 ممارسات الفساد واالحتيال .3
كافة الجهات المشترية والمناقصين، والموردين،  دولة فلسطين تُلزمإطار العقود الممولة و/أو المدارة من قبلها،  في 1.3

لمستويات األخالقية خالل كل من عملية تقييم العطاءات واحالة والمقاولين ومزودي الخدمة والمستشارين بالتقيد بأعلى ا
 العقد وتنفيذه كما هو مبين في القسم السادس من هذه الوثائق.

إمتثاال لهذه السياسة، يلتزم المناقصون ويلزموا وكالءهم )سواء أعلن عنهم المناقصون أم ال( والمقاولين من الباطن  2.3
الخدمة أو الموردين وأي أفراد يتبعونهم، بالسماح للجهة المشترية بفحص جميع  والمستشارين من الباطن ومزودي

الحسابات والسجالت وغيرها من الوثائق المتعلقة بأي مرحلة من المراحل سواء كانت متعلقة بعملية التأهيل المسبق، 
من قبل أي جهة معينة او مفوضة من أوتقديم العطاءات، أوتنفيذ العقد )في حالة االحالة(، ويكون لها الحق في تدقيقها 

   قبل الدولة أو الجهة المشترية. 

 اهلية المناقصين .4
( من التعليمات 5.4قد يكون المناقص منشأة فردية او شركة/ مؤسسة خاصة، أو شركة مملوكة للدولة تخضع للفقرة ) 1.4

قية ائتالف قائمة، أو بنية إبرام مثل هذه االتفاقية للمناقصين، أو يكون إئتالفاً بين أكثر من شركة/ مؤسسة إما في إطار اتفا
مصادق عليها من قبل كاتب العدل، وفي حالة االئتالف يجب أن يكون جميع األعضاء مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ 

ائه العقد مجتمعين أو منفردين وفقا لشروط العقد، ويلتزم اإلئتالف بتسمية المفوض بتمثيل االئتالف نيابة عن جميع اعض
خالل عملية تقديم العطاءات، وفي حالة إحالة العقد على االئتالف، وخالل  تنفيذ العقد، وليس هناك حد لعدد أعضاء 

 .جدول بيانات المناقصةذلك في  اإلئتالف ما لم يذكر غير
المصالح،  يجب أن ال يكون للمناقص تضارب في المصالح، وسيتم استبعاد اي مناقص يثبت انه في حالة تضارب في 2.4

 ، في أي من الحاالت التالية:مناقصةويعتبر المناقص في حالة تضارب في المصالح مع جهة أو اكثر في إجراءات هذه ال
 ؛أوأو يكون تحت إدارة مشتركة مع مناقص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر يديره مناقص آخر أو يدير هو أي مناقص آخر .أ
 م ومساعدة من مناقص أخر بشكل مباشر أو غير مباشر؛ أودعيحصل حالياً أو حصل سابقاً على أي  .ب
 يشترك مع مناقص آخر بنفس المفوض القانوني لهذه المناقصة؛ أو .ت
لديه عالقة مع مناقص آخر مباشرة أو عن طريق طرف ثالث مشترك، تمكنه من التأثير على عطاء المناقص اآلخر، أو  .ث

 مناقصة؛ أوالتأثير على قرارات الجهة المشترية بشأن هذه ال
يشارك في هذه المناقصة بأكثر من عطاء واحد، وهو ما سيؤدي إلى إستبعاد جميع العطاءات التي شارك فيها هذا المناقص،  .ج

 ولكن ذلك ال ينطبق على وجود نفس المقاول من الباطن في أكثر من عطاء، أو
 لفنية لهذه المناقصة من الجهات التابعة للمناقص،اوإذا كان أحد المستشارين الذين شاركوا في إعداد التصميم أو المواصفات ا .ح
 قيام أي من الجهات التابعة للمناقص بالتعاقد )أو بصدد التعاقد( مع الجهة المشترية كمهندس لإلشراف على تنفيذ العقد؛ أو .خ
مباشرة بالمستشار  إذا كان سيقوم بتوفير السلع، أو األشغال، أو الخدمات غير االستشارية وهو على عالقة مباشرة أو غير .د

ت. م( في جدول بيانات المناقصة، سواء  1.2الذي قدم الخدمات االستشارية إلعداد أو تنفيذ المشروع المحدد في الفقرة )
 كان أحدهما تابع لآلخرمباشرة أو كانا تحت إدارة مشتركة؛ أو

ة المشترية )أو الجهة المخولة بتنفيذ المشروع( للمناقص عالقة تجارية أو عالقة أسرية وثيقة مع أحد الكوادر الفنية في الجه .ذ
الذين: )أ( شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في إعداد الوثائق أو إعداد المواصفات أو تقييم العطاءات لهذه المناقصة، )ب( 

العالقة سوف يشاركون في تنفيذ المشروع أو اإلشراف على تنفيذه إال إذا تم حل مشكلة تضارب المصالح الناجمة عن 
 التجارية والعالقة األسرية في جميع مراحل عملية الشراء ومرحلة تنفيذ العقد بطريقة مقبولة للجهة المشترية.

 

( من التعليمات 7.4للمناقص أن يكون من حملة الجنسية ألي دولة باستثناء الدول المشار إليها في الفقرة ) يمكن 3.4
سية دولة ما إذا كان تأسس أو تم تسجيله في تلك الدولة ويعمل بمقتضى للمناقصين، ويعتبر المناقص بأنه يحمل جن

ترغب الجهة المشترية باستخدام جزء من األموال المخصصة لها من خالل مصدر التمويل المحدد في جدول بيانات  1.2
 وذلك لتسديد الدفعات المستحقة إلنجاز المشروع طبقاً لشروط العقد. المناقصة، لتنفيذ المشروع المحدد في هذا الجدول،

ستقوم الجهة المشترية بصرف الدفعات للمقاول حسب التعليمات واالجراءات المحددة في النظام المالي لدولة فلسطين،  2.2
ً لشروط العقد بين الجهة المشترية والمقاول، وال يحق ألي طرف آخر الحصول على الح قوق التعاقدية أو أي ووفقا

  مطالبات مالية غير المقاول الموقع على العقد.
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قانونها كما هو مبين في أحكام وثيقة التأسيس )أو أية وثائق شراكة أو إئتالف مع شركات أخرى( ومستندات التسجيل 
 ين لكل أجزاء العقد.بحسب مقتضى الحال، وتنطبق هذة القاعدة أيضاً على المقاولين والمستشارين من الباطن المحتمل

سيتم استبعاد اي مناقص مدرج في قائمة الحرمان )القائمة السوداء( التي يعدها المجلس االعلى لسياسات الشراء العام  4.4
من المشاركة في المناقصة لعدم األهلية، ويكون غير ذي أهلية إلحالة العقد عليه أو للحصول على منفعة )مالية أو غير 

وتكون هذه القائمة متاحة على العنوان اإللكتروني  ل من المال العام، خالل فترة الحرمان المحددة،ذلك( من عقد ممو
 جدول بيانات المناقصة. المذكور في 

يحق للمناقصين من الشركات أو المؤسسات المملوكة للحكومة في فلسطين أن تشارك في المناقصة إذا إستطاعت إثبات  5.4
 ً  ومالياً، و)ب( تعمل بموجب القانون التجاري، و)ج( ليست شركات أو مؤسسات تابعة للجهة أنها )أ( مستقلة قانونيا

المشترية، ويجب على الشركات أو المؤسسات المملوكة للحكومة لتكون ذات اهلية إقناع الجهة المشترية من خالل جميع 
 تطلبها الجهة المشترية. الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك قانون تأسيسها وغيرها من المعززات التي 

ال يكون المناقص خاضعا لعقوبة الحرمان من المشاركة في عمليات الشراء العام نتيجة إلخالله بالشروط  يجب أن 6.4
 الواردة في إقرار ضمان العطاء في مناقصة سابقة.

عة للحظر أو المقاطعة" الواردة في تنتفي األهلية عن الشركات واألفراد إذا كانوا من دولة شملتها "قائمة الدول الخاض 7.4
 القسم الخامس، بموجب قانون أو لوائح رسمية تحظر العالقات التجارية مع تلك الدولة.

 .يجب على المناقص إثبات استمرار أهليته بما يتوافق مع متطلبات الجهة المشترية وكلما طلبت ذلك 8.4

 أهلية المواد والمعدات والخدمات .5
 

ن منشأ أي من المواد والمعدات والخدمات التي سيتم توريدها بموجب العقد من دولة شملتها يجب ان ال يكو 1.5
"قائمة الدول الخاضعة للحظر أو المقاطعة" الواردة في القسم الخامس من هذه الوثائق، وعلى المناقص تقديم 

 لى طلب الجهة المشترية. األدلة عن أصل المواد والمعدات والخدمات المطلوب توريدها بموجب العقد بناًء ع
 

 وثائق المناقصة: ب.

 محتويات وثائق المناقصة .6
تتكون وثائق المناقصة من ثالثة أجزاء تحتوي على الفصول المذكورة أدناه، ويجب ان تقرأ هذه الوثائق مقترنة  .61

 ؛ التعليمات للمناقصين( من 8مع أي ملحق يصدر وفق الفقرة )
 الجزء األول: 
 قصةإجراءات المنا

 

 القسم األول: التعليمات للمناقصين.
 القسم الثاني: جدول بيانات المناقصة.
 القسم الثالث: معايير التقييم والتأهيل. 

 القسم الرابع: نماذج العطاء
 القسم الخامس: الدول ذات االهلية. 

 القسم السادس: سياسة الحكومة تجاه ممارسات الفساد واالحتيال.

 القسم السابع: متطلبات األشغال. ت تنفيذ األشغالالجزء الثاني: متطلبا

 الجزء الثالث: 
 شروط العقد والنماذج.

 القسم الثامن: الشروط العامة للعقد.
 القسم التاسع: الشروط الخاصة للعقد.

 القسم العاشر: نماذج العقد. 
 

او  تضاربوفي حالة وجود  المناقصةتعتبرالدعوة لتقديم العطاءات الصادرة عن الجهة المشترية جزءا من وثائق  2.6
 عدم تطابق بين الدعوة واألجزاء االخرى لوثائق المناقصة تسود األخيرة.

وارسال محضر االجتماع  التوضيحال تعتبر الجهة المشترية مسؤولة عن اكتمال وثائق المناقصة والرد على طلبات  3.6
 .تم الحصول على هذه الوثائق من الجهة المشترية مباشرةالتمهيدي )إن وجد( أو المالحق لوثائق المناقصة ما لم ي

والمواصفات الموجودة في وثائق  والشروطعلى المناقص أن يقوم بدراسة وفحص جميع التعليمات والنماذج  4.6
 المناقصة، وأن يقدم في عطائه كافة المعلومات والوثائق المطلوبة في هذه الوثائق.

 توضيح وثائق المناقصة .7
عند الحاجة لتوضيح أو جدول بيانات المناقصة  لمناقص مخاطبة الجهة المشترية خطيا على العنوان المذكور فيعلى ا 1.7

تفسير أي من المعلومات الواردة في وثائق المناقصة، وعلى الجهة المشترية أن ترد خطياً على أية استفسارات ترد إليها 
، وعلى الجهة المشترية ان تُرسل نسخة جدول بيانات المناقصةفي قبل الموعد النهائي الستالم االستفسارات والمحدد 

عن الرد على تلك االستفسارات لكل من حصل على وثائق المناقصة مباشرة منها بما في ذلك وصف االستفسار دون 
انات جدول بي المذكور فيوعلى الجهة المشترية نشر هذه التوضيحات والردود على الموقع األلكتروني بيان مصدره، 
وإذا تطلب االمر تعديل وثائق المناقصة نتيجة لهذه االستفسارات، فعلى الجهة المشترية أن تقوم بذلك وفقا المناقصة، 

 ( من التعليمات للمناقصين.2.22( و)8في الفقرات )لإلجراءات المذكورة 
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فسه وعلى مسؤوليته على جميع يُنصح المناقص بزيارة ودراسة موقع المشروع والمناطق المحيطة به والحصول لن 2.7
المعلومات التي قد تكون ضرورية إلعداد العطاء والدخول في عقد لتنفيذ المشروع، وتكون تكاليف زيارة الموقع على 

 نفقته الخاصة.
ً من الجهة المشترية للدخول إلى موقع المشروع لغرض الزيارة،  3.7 سيتم منح المناقص وأي من موظفيه أو وكالئه إذنا

طة أن تكون هذه الزيارة على مسؤولية المناقص الخاصة، وأن يتعهد المناقص بعدم مطالبة الجهة المشترية بأي شري
 تعويض عن أي ضرر أو خسارة يتكبدها نتيجه لهذه الزيارة مهما كانت.

 

إلجابة على أية على المناقص تعيين من يمثله لحضور االجتماع التمهيدي الذي سيكون الغرض منه توضيح القضايا وا 4.7
جدول أسئلة او استفسارات بشأن أية مسألة قد تُثار في تلك المرحلة إذا ما كان هناك مثل هذا االجتماع كما هو محدد في 

 . بيانات المناقصة
 

بجب ان تكون أسئلة المقاول واستفساراته خطية، على أن تصل إلى الجهة المشترية قبل الموعد النهائي الستالم  5.7
 .جدول بيانات المناقصةسارات والمحدد في االستف

 

يتم إعداد محضر لالجتماع التمهيدي إذا ما عقد، ويتم إعداد الردود على األسئلة واألستفسارات التي أثيرت أثناء االجتماع،  6.7
ين، وإذا ( من التعليمات للمناقص3.6وإرسالها إلى جميع المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة وفقا للفقرة )

( 1.7تطلب األمر تعديل وثائق المناقصة نتيجة لهذا االجتماع أو االستفسارات التي ترد إلى الجهة المشترية وفق الفقرة )
( من 2.22( والفقرة الفرعية رقم )8أعاله، فعلى الجهة المشترية أن تقوم بذلك حسب اإلجراءات المذكورة في الفقرة )

 التعليمات للمناقصين.

 وثائق المناقصةتعديل  .8
 للجهة المشترية تعديل وثائق المناقصة عن طريق إصدار ملحق لها قبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات. 1.8
يصبح أي ملحق يصدر عن الجهة المشترية جزءاً من وثائق المناقصة، ويرسل خطيا إلى كافة المناقصين الذين حصلوا  2.8

( من هذه التعليمات، وتقوم الجهة المشترية بنشر الملحق على 3.6ة وفقاً للفقرة )على وثائق المناقصة من الجهة المشتري
 البوابة الموحدة للشراء العام. 

( من التعليمات للمناقصين، وذلك 2.22للجهة المشترية تأجيل الموعد النهائي لتسليم العطاءات وفقا للفقرة الفرعية ) 3.8
في الملحق بعين االعتبار، ويتم اشعار كافة المناقصين الذين حصلوا على وثائق إلعطائهم فرصة ألخذ التعديالت الواردة 

 المناقصة من الجهة المشترية خطيا بهذا التاجيل، واالعالن عن هذا التاجيل على البوابة الموحدة للشراء العام.

 :العطاءات إعداد ج.

 تكاليف اعداد وتقديم العطاء .9
المتعلقة بإعداد وتسليم عطائه، ولن تتحمل الجهة المشترية بأي حال من األحوال مسؤولية يتحمل المناقص كافة التكاليف  .91

 أي من هذه التكاليف بغض النظر عن نتيجة المناقصة.

 لغة العطاء .10
ت جدول بيانايجب ان يكون العطاء وجميع الوثائق والمراسالت المتعلقة به باللغة العربية ما لم يتم تحديد لغة أخرى في  1.10

، شريطة جدول بيانات المناقصة، ومن الممكن أن تسلم الوثائق المعززة والمواد المطبوعة باللغة المحددة في المناقصة
 أن تكون مرفقة بترجمة دقيقة باللغة العربية، ولغايات تفسير العطاء يتم اعتماد النصوص المترجمة.

 الوثائق التي يتكون منها العطاء .11
 مه المناقص من الوثائق التالية: يتكون العطاء الذي يسل  1.11

 ( من التعليمات للمناقصين.12خطاب العطاء معبأ وفق الفقرة ) .أ

جدول بيانات ( من التعليمات للمناقصين كما هو محدد في 14( و )12جدول أو جداول األسعار المعبأة وفقا للفقرتين )  .ب
 .المناقصة

 ( من التعليمات للمناقصين.1.19قرة )كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء وفقاً للف .ت

 ( من التعليمات للمناقصين.  13العطاءات البديلة إذا كان مسموحاً بها وفقاً للفقرة ) .ث

 ( من التعليمات للمناقصين.2.20كتاب تفويض للشخص الموقع على العطاء إللزام المناقص وفقا للفقرة ) .ج

( من التعليمات 17فيذ العقد في حال تمت احالة العقد عليه وفقا للفقرة )الوثائق التي تثبت مؤهالت المناقص وقدرته على تن  .ح
 للمناقصين؛

 ( من التعليمات للمناقصين؛ و16العرض الفني وفقاً للفقرة ) .خ

 .جدول بيانات المناقصةأية وثيقة أخرى محددة في  .د
 

صين، فإن العطاء المقدم من إئتالف مناقصين ( من التعليمات للمناق1.11إلى المتطلبات الواردة فى الفقرة ) باألضافة  2.11 
يجب أن يكون مصحوباُ بإتفاقية االئتالف أو بخطاب موقع من كافة أعضاء االئتالف ومصادق عليه من قبل كاتب 
العدل يعلن فيه االعضاء عن نيتهم إبرام اتفاقية ائتالف في حالة أحيل العقد على االئتالف، ويرفق به مسودة اتفاقية 

  ف.االئتال
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 خطاب العطاء وجداول األسعار .12
يقوم المناقص باعداد خطاب العطاء وجداول األسعار باستخدام النماذج الموجودة في القسم الرابع "نماذج العطاء"،  1.12

( من التعليمات 2.20للفقرة )ولن تقبل أية بدائل إال وفقاً ويجب تعبئة هذه النماذج بدون إدخال أي تغيير على النص، 
 ويجب تعبئة كافة الفراغات بالمعلومات المطلوبة. للمناقصين،

 العطاءات البديلة .13
 .جدول بيانات المناقصةال تؤخذ العطاءات البديلة بعين االعتبار اال إذا ذكرغير ذلك في  1.13

 

واضح يمكن للمناقص أن يقدم بدائل لمدة تنفيذ المشروع إذا سمحت وثائق المناقصة بذلك وتم النص على ذلك بشكل  2.13
جدول بيانات ، وفي هذه الحالة يجب أن يتم توضيح طريقة تقييم فترات التنفيذ المختلفة في جدول بيانات المناقصةفي 

 .المناقصة
 

( أدناه من التعليمات للمناقصين فإن المناقصين الذين يرغبون في تقديم بدائل فنية 4.13بإستثناء ما ورد في الفقرة ) 3.13
اقصة عليهم أوال تسعير متطلبات الجهة المشترية كما تم وصفها في وثائق المناقصة، وعليهم لمتطلبات وثائق المن

تقديم كافة المعلومات الضرورية إلجراء تقييم كامل لهذه البدائل بما في ذلك الحسابات التصميمية والمواصفات الفنية 
لة، وفقط سيتم االخذ باالعتبار البدائل الفنية وتفاصيل األسعار وأساليب اإلنشاء المقترحة وأية تفاصيل أخرى ذات ص

 المتجاوبة مع المتطلبات الفنية للجهة المشترية والمقدمة من قبل المناقص صاحب أقل عطاء مقيم.
 
 

على السماح بتقديم حلول فنية بديلة ألجزاء محددة من المشروع، سيتم تحديد  جدول بيانات المناقصةاذا تم النص في  4.13
وسيتم وصفها في القسم السابع "متطلبات األشغال"، وسيتم توضيح طريقة  جدول بيانات المناقصةاء في هذه األجز

 تقييمها في القسم الثالث "معايير التقييم والتأهيل".

 أسعار العطاء .14
ت يجب أن تتطابق االسعار والتعديالت المقدمة )بالزيادة الخصم( في خطاب العطاء وجداول االسعار مع المتطلبا 1.13

 المحددة أدناه.
 

( من التعليمات للمناقصين، وذلك بتعبئة 1.1على المناقص تقديم عطاء لتنفيذ كافة األشغال الموصوفة في الفقرة ) 2.14
األسعار لكافة بنود األشغال الموصوفة في القسم الرابع "نماذج العطاء"، وفي حالة العقد المبني على الكميات )عقد 

ص تعبئة األسعار لجميع البنود الموصوفة في جدول الكميات، وسوف يتم احتساب أعلى سعر القياس( يجب على المناق
مقدم من المناقصين للبنود التي لم يحدد لها سعر من قبل المناقص ألغراض التقييم، وفي حالة فوز المناقص بالعطاء 

  سوف تتم محاسبته على اساس أقل االسعار المقدمة من المناقصين لهذه البنود.
 

      

ً للفقرة  3.14 من التعليمات للمناقصين، هو المبلغ اإلجمالي  1.12يكون المبلغ الذي يظهر في خطاب العطاء المعبأ وفقا
 للعطاء، باستثناء أية تعديالت مقدمة.

 
 

خطاب  على المناقص ان يذكر أية تعديالت )بالزيادة أو الخصم( وكذلك كيفية ومنهجية إقتطاعها أو إضافتها في 4.14
 ( من التعليمات للمناقصين.1.12المناقصة وفقا للفقرة )

 

جدول بيانات يجب أن تكون األسعار ثابتة خالل تنفيذ العقد وال تخضع ألية مراجعة، ما لم ينص على خالف ذلك في  5.14
من التعليمات  (29، ويعامل أي عطاء يتضمن مراجعة للسعر كعطاء غير مستجيب ويتم رفضه عمالً بالفقرة )المناقصة

فال يجوز رفض أي  بيانات المناقصةللمتناقصين، وفي حالة كان السعر قابالً للمراجعة أثناء تنفيذ العقد وفقاً لجدول 
 عطاء قُدم بسعر ثابت، وإنما تعتبر مراجعة السعر له مساوية للصفر.

طرح للبنود أو للرزم المنفردة أو لمجموعات  ( من التعليمات للمناقصين ما إذا كانت المناقصة تُ 1.1تُوضح الفقرة ) 6.14
% من 100من الرزم، وفي حالة طرح المناقصة للرزم، يجب تقديم االسعار لجميع البنود الواردة في كل رزمة و لـ 

الكميات المحددة لكل بند، إال إذا ذكر عكس ذلك في جدول بيانات المناقصة،  وعلى المناقصين الذين يرغبون بتقديم 
ى األسعار أن يوضحوا نسبة الخصم على كل مجموعة من الرزم او نسبة الخصم على كل رزمة من الرزم خصم عل

( من التعليمات للمناقصين، وبشرط أن تسلم العطاءت لجميع هذه 4.14المكونة للمجموعة بما يتوافق مع الفقرة )
 .الرزم وتفتح في نفس الوقت. 

 

ب، المستحقة على المقاول بموجب العقد، في النسب واألسعار والسعر اإلجمالي يجب أن تُدرج جميع الرسوم والضرائ 7.14
 المقدم من المناقص.

 عمالت العطاء والدفع .15
 جداول بيانات المناقصة. يجب أن تكون عملة )عمالت( العطاء وعملة )عمالت( الدفعات على النحو المحدد في  .151

 

تقديم تبرير مقنع لحاجتهم من العملة المحلية واألجنبية، وإثبات معقولية المبالغ قد تطلب الجهة المشترية من المناقصين  2.15
المدرجة من هذه العمالت في أسعار الوحدات وجدول بيانات تعديل األسعار، وفي هذه الحالة يجب تقديم بيان تفصيلي 

 لمتطلبات العمالت األجنبية من قبل المناقصين.
 



 9                                            الثاني: جدول بيانات المناقصة                                                             القسم
 

Page | 9 
 

 الوثائق الخاصة بالعرض الفني .16
ً يشرح البرنامج الزمني لتنفيذ األشغال، وآلية التنفيذ 1.16 ً فنيا بيان أساليب و على المناقص أن يقدم ضمن عطائه مقترحا

العمل والمعدات واألفراد، وأية معلومات أخرى منصوص عليها في الجزء الرابع "نماذج العطاء"، وبالتفاصيل 
  شغال وفترة التنفيذ.الكافية لتوضيح أن عرض المناقص يلبي متطلبات األ

 

 الوثائق المطلوبة الثبات مؤهالت المناقص .17
وفقا للقسم الثالث "معايير التقييم والتأهيل" على المناقص تقديم المعلومات المطلوبة في الصفحات الواردة في القسم  1.17

 الرابع "نماذج العطاء" والتي توضح مؤهالت المناقص لتنفيذ العقد.
 

يق هامش التفضيل المحلي، فإنه يجب على المناقصين المحليين المتقدمين، منفردين أو في إئتالف، تقديم في حالة تطب 2.17
 ( من التعليمات للمناقصين.1.33جميع المعلومات التي تتطلبها معايير التاهيل المحددة وفقا للفقرة )

 

 فترة صالحية العطاءات .18
حددة في جدول بيانات المناقصة بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات يجب أن تستمر صالحية العطاءات للفترة الم 1.18

عطاء فترة صالحيته أقل  من التعليمات للمناقصين، وسيتم استبعاد أي 22.1الذي تحدده الجهة المشترية وفقا للفقرة 
 بإعتباره غير مستوٍف لشروط المناقصة. من ذلك

   
ثنائية، من المناقصين وقبل انتهاء فترة صالحية عطاءاتهم تمديد فترة صالحية قد تطلب الجهة المشترية، في ظروف است 2.18

ويجب أن يكون الطلب والرد عليه خطيان، وإذا تم طلب كفالة دخول المناقصة أو  هذه العطاءات لمدة إضافية محددة،
لة، وللمناقص الحق برفض ( من التعليمات للمناقصين، فيجب تمديدها لمدة مماث19إقرار ضمان العطاء حسب الفقرة )

طلب التمديد دون أن يفقد كفالة دخول المناقصة أو تطبيق عقوبة الحرمان المنصوص عليها في اقرار ضمان العطاء، 
 وليس للمناقص الذي يوافق على التمديد الحق فى تعديل عطائه. 

 

الحية العطاء، سيتم تحديد سعر العقد على ( يوماً بعد انتهاء ص56إذا تأخرت اإلحالة لمدة تزيد على ستة وخمسين ) 3.18
 النحو التالي:

 جدول بيانات المناقصة. في حالة العقود ثابتة السعر، فإن سعر العقد هو سعر العطاء المعدل بالمعامل المحدد في .أ
 في حالة العقود التي تكون أسعارها قابلة للتعديل، ال يجوز تعديل سعر العطاء. .ب
 اس سعر العطاء دون األخذ بعين االعتبار تطبيق التصحيح المذكورة أعاله.يتم تقييم العطاءات على أس .ج

 

 ضمان دخول المناقصة .19
 

يجب على المناقص ان يقدم مع عطائه نسخة أصلية من كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء وفق ما هو  1.19
يجب ان تكون بالمبلغ والعملة المذكورين  ، وفي حالة طلب كفالة دخول المناقصةجدول بيانات المناقصةمطلوب في 

 .جدول بيانات المناقصةفي 
 
 

( أعاله، يجب ان يكون وفق النموذج الموجود في القسم الرابع 1.19في حالة طلب إقرار ضمان العطاء وفقا للفقرة ) 2.19
 "نماذج العطاء".

 
 

ه، يجب أن تكون قابلة للصرف عند الطلب، وتقدم أعال 19.1إذا كانت كفالة دخول المناقصة مطلوبة بموجب الفقرة  3.19
على الشكل الذي يناسب المناقص من بين األشكال التالية: كفالة بنكية غير مشروطة، أو شيك بنكي مصدق، أو أي 

 شكل ضمان آخر كما هو محدد في جدول بيانات المناقصة، على أن:
الصادرة عن مؤسسة مالية موجودة خارج فلسطين فيجب أن تكون يصدرها بنك معتمد ومن بلد ذي أهلية، وفي حالة الكفاالت  .أ

 لها مؤسسة مالية مراسلة داخل فلسطين، لتتمكن من تفعيل الكفالة.

في حالة الكفالة البنكية، يجب ان تتوافق مع نموذج الكفالة البنكية الموجود في القسم الرابع "نماذج العطاء"، أو اي نموذج  .ب

 لجهة المشترية قبل تسليم العطاء،مماثل آخر يعتمد من قبل ا

تكون سارية المفعول للفترة المحددة في جدول بيانات المناقصة بعد انتهاء فترة صالحية العطاء االصلية او اي تمديد، في حالة  .ت

 من التعليمات للمناقصين. 18.2تم التمديد وفقا للفقرة 
 

 

( من التعليمات للمناقصين لن يتم قبول أي عطاء ال يشمل 1.19إذا كان ضمان دخول المناقصة مطلوبا وفقاً للفقرة ) 4.19
 هذا الضمان المستجيب بشكل جوهري، ويعتبر العطاء في هذه الحالة مخالفا للشروط.

 
 

أعاله، فيجب اعادة هذه الكفاالت للمناقصين فور أن  19.1إذا كانت كفالة دخول المناقصة مطلوبة بموجب الفقرة  5.19
 من التعليمات للمناقصين. 41فائز بتقديم كفالة حسن التنفيذ وفقا للفقرة يقوم المناقص ال
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 تعاد كفالة دخول المناقصة للمناقص الفائز فور تقديم كفالة حسن التنفيذ المطلوبة وتوقيع العقد. 6.19
 

 تالية:يمكن ان تصادر كفالة دخول المناقصة أو تنفذ بنود إقرار ضمان العطاء في أي من الحاالت ال 7.19
 إذا قام المناقص بسحب عطائه خالل فترة صالحية العطاء المحددة من قبله في خطاب العطاء، أو أي تمديد وافق عليه؛ أو  .أ

 إذا رفض المناقص قيام الجهة المشترية بتصحيح االخطاء الحسابية الواردة في عطائه. .ب

 إذا فشل المناقص الفائز في: .ت

 ( من التعليمات للمناقصين41فقاً للفقرة )تقديم كفالة حسن التنفيذ المطلوبة و .1

 ( من التعليمات للمناقصين.42توقيع العقد وفقا للفقرة ) .2
 

 

يجب أن تكون كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء المقدم من إئتالف مناقصين باسم اإلئتالف، وإذا لم يكن  8.19
ن تكون كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء اإلئتالف قد تأسس بشكل رسمي وقت تقديم العطاء، فيجب أ

( من التعليمات 2.11( و )1.4بأسماء كل أعضاء االئتالف المذكورين في خطاب النوايا المذكور في الفقرتين )
 للمناقصين.

 
 

اقصة بموجب إذا كانت كفالة دخول المناقصة غير مطلوبة وتم االكتفاء باقرار ضمان العطاء في جدول بيانات المن 9.19
 و ( من التعليمات للمناقصين،1.19الفقرة )

 طلب المناقص سحب عطائه خالل فترة صالحية العطاء المحددة في خطاب العطاء بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات،أو .أ

 رفض المناقص قيام الجهة المشترية بتصحيح االخطاء الحسابية الواردة في عطائه، او .ب

( 42( من التعليمات للمناقصين أو توقيع العقد وفقا للفقرة )41كفالة حسن التنفيذ وفقا للفقرة )فشل المناقص في توفير  .ت

 من التعليمات للمناقصين.
 

يتم حرمانه من المشاركة في كل عمليات الشراء العام التي تقوم بها كافة الجهات المشترية في فلسطين للفترة الزمنية 
 .ناقصةجدول بيانات المالمنصوص عليها في 

 

 شكل وتوقيع العطاء .20
( من التعليمات 11على المناقص إعداد نسخة أصلية واحدة من الوثائق المكونة للعطاء والمذكورة في الفقرة ) 1.20

"، كما يجب أن تكون العطاءات البديلة األصلللمناقصين، ويجب أن تكون هذه النسخة مميزة بوضوح ومكتوب عليها "
"، ويجب على البديلمميزة بوضوح ومكتوب عليها "  -( من التعليمات للمناقصين13للفقرة )إذا سمح بتقديمها وفقا -

، ويجب أن تكون مميزة بوضوح ومكتوب جدول بيانات المناقصةالمناقص تقديم نسخ من العطاء بالعدد المحدد في 
 فسوف يتم اعتماد األصل.  "، وفي حالة وجود أي تعارض بين الوثائق األصلية والنسخ،نسخةعلى كل واحدة منها "

 

يجب أن تكون وثائق العطاء األصلية والنسخ كلها مطبوعة أو مكتوبة بحبر ال يُمحى، وموقعة من قبل الشخص  2.20
جدول بيانات المفوض بالتوقيع باسم المناقص، ويجب أن يحتوي العطاء على تفويض خطي كما هو محدد في 

شخاص الموقعين على التفويض تحت التوقيعات، ويجب التوقيع على كافة ، ويجب كتابة أسماء ووظائف األالمناقصة
 الصفحات التي تحتوي على إضافات أو تعديالت من الشخص المفوض بالتوقيع على العطاء أو حتى باالحرف االولى.

 
 

ئتالف ليكون ملزماً قانوناً إذا كان المناقص إئتالفاً، فيجب على المفوض بتمثيل اإلئتالف أن يوقع العطاء نيابة عن اإل 3.20
 لجميع أعضاء اإلئتالف كما يتضح من التفويض الذي يجب أن يوقعه الممثلون المعتمدون قانوناً ألعضاء اإلئتالف.

 
 

ال تعتمد أي كتابة بين السطور أو محو أوكتابة فوق كتابة سابقة لغرض تعديلها إال إذا وقعت من قبل الشخص المفوض  4.20
 العطاء.بالتوقيع على 

 

 د. تسليم وفتح العطاءات:

 إغالق وتعليم وتسليم العطاءات .21
"، وأن يضع كل النسخ المطلوبة أصلداخلي ويكتب عليه " مظروفعلى المناقص ان يضع الوثائق االصلية للعطاء في  21.1

( من 13رة )"، وكذلك العطاءات البديلة إذا سمح بتقديمها وفقا للفقنسخةفي مظروف داخلي آخر ويكتب عليه "
 "، ويتم وضع المظاريف داخل مظروف خارجي يتم إغالقه.بديلالتعليمات للمناقصين يكتب عليه "

 
 

 يجب أن تحمل المظاريف الداخلية والخارجية: 2.21
 إسم وعنوان المناقص. .أ

 ( من هذه التعليمات.1.22وفقاً للفقرة ) جدول بيانات المناقصةاسم وعنوان الجهة المشترية المحدد في  .ب

 جدول بيانات المناقصة.( من 1.1م المناقصة ورقمها كما هو مبين في الفقرة )اس .ت

 بأن ال تُفتح قبل الوقت والتاريخ المحدد لفتح المظاريف. اتحذير .ث
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ال تتحمل الجهة المشترية مسؤولية ضياع اية مظاريف او فتحها مبكرا إذا كانت ال تحمل المعلومات المطلوبة او غير  3.21
 و مطلوب.مغلقة كما ه

 

 الموعد النهائي لتسليم العطاءات .22
يجب تسليم العطاءات إلى الجهة المشترية من خالل التسليم باليد أو بالبريد العادي أو المسجل على العنوان  1.22

، ويمكن جدول بيانات المناقصةقبل أو في الوقت والتاريخ المحددين في  جدول بيانات المناقصةالموضح في 
ً إذا كان ذلك منصوصا عليه في للمناقصين تسل ، وعلى جدول بيانات المناقصةيم عطاءاتهم إلكترونيا

المحددة في جدول بيانات المناقصين الذين يسلمون عطاءاتهم إلكترونيا إتباع اجراءات التسليم االلكتروني 
 . المناقصة

 

يل وثائق المناقصة وفق الفقرة للجهة المشترية الحق بتأجيل الموعد النهائي لتسليم العطاءات من خالل تعد 2.22
( من التعليمات للمناقصين، وفي هذه الحالة تُصبح كل حقوق وواجبات الجهة المشترية والمناقصين 8)

 خاضعة للموعد النهائي الجديد.

 العطاءات المتأخرة .23
( من التعلمات 22) لن تقبل الجهة المشترية أي عطاء يسلم بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات وفقاً للفقرة 1.23

 للمناقصين، ويعتبر أي عطاء يسلم بعد الموعد النهائي متأخرا، ويتم رفضه ويُعاد إلى صاحبه دون فتحه.

 سحب وتبديل وتعديل العطاءات .24
للمناقص سحب أو تعديل أو استبدال عطائه بعد تسليمه، وذلك بإشعار خطي ُموقع من قبل الشخص المفوض بالتوقيع  1.24

( من هذه التعليمات، ويجب أن يُرفق التعديل أو االسحححححححتبدال مع اإلشحححححححعار 2.20التفويض وفقاً للفقرة )مصححححححححوباً ب
 الخطي، ويجب أن تكون جميع اإلشعارات:

 

ً للفقرتين ) .أ ( من التعليمات للمناقصين )إال أن إشعارات االنسحاب ال تتطلب نسخة(، 21( و)20قد أُعدت وقُدمت وفقا

 "؛ و تعديل"، " استبدال"، " انسحابب أن تحمل مغلفاتها عالمات واضحة " وباإلضافة إلى ذلك، يج

 ( من التعليمات للمناقصين.22تم إستالمها من قبل الجهة المشترية قبل الموعد النهائي المحدد لتقديم العطاءات وفقا للفقرة ) .ب
 

  
 ( من التعليمات للمناقصين.1.24) وفقاً للفقرة تعاد العطاءات غير مفتوحة ألصحابها في حالة االنسحاب 2.24

 

ال يحق للمناقص سحب أو استبدال أو تعديل عطائه في الفترة ما بين الموعد النهائي لتسليم العطاءات وتاريخ انتهاء  3.24
 صالحية العطاء المحددة من قبل المناقص في خطاب العطاء أو أي تمديد لها.

 

 فتح مظاريف العطاءات: هـ.

 اءاتفتح مظاريف العط .25
( من التعليمات للمناقصين، تقوم الجهة المشترية بفتح وقراءة 24( و )23باستثناء الحاالت المذكورة في الفقرتين ) 1.25

( من التعليمات للمناقصين، في جلسة علنية في الوقت والتاريخ والمكان 3.25اسعار العطاءات المقدمة وفقاً للفقرة )
بحضور المناقصين أو ممثليهم المفوضين الراغبين في الحضور، وإذا ُسمح  جدول بيانات المناقصةالمحددين في 

ً للفقرة ) ( من التعليمات للمناقصين فسيتم فتحها وفق االجراءات المحددة في 1.22بتقديم العطاءات إلكترونيا وفقا
 .جدول بيانات المناقصة

 

فتح العطاء المناظر إلشعار االنسحاب ويعاد إلى تُفتح في البداية المظاريف التي تحمل كلمة "انسحاب"، ولن يُ  2.25
المناقص، ولن يُسمح بسحب أي عطاء ما لم يحتوي إشعار االنسحاب على تفويض ساري المفعول لطلب االنسحاب 
ويُقرأ علناً في جلسة فتح المظاريف، بعدها سيتم فتح المظاريف المكتوب عليها عالمة "استبدال" وتُقرأ علناً في جلسة 

المظاريف وتُصبح بديالً للعطاء الذي تم استبداله والذي يُعاد إلى المناقص غير مفتوح، وال يُسمح  باستبدال أي فتح 
 عطاء ما لم يحتوي على تفويض ساري المفعول لطلب االستبدال ويُقرأ علناً في جلسة فتح المظاريف. 

ي جلسة فتح المظاريف مع العطاءات المناظرة، وال سيتم فتح المظاريف المكتوب عليها عالمة " تعديل" وتُقرأ علنا ف
 يسمح بتعديل أي عطاء ما لم يحتوي على تفويض ساري المفعول لطلب التعديل ويُقرأ علناً في جلسة فتح المظاريف.

 لن تدخل في عملية التقييم اال العطاءات التي تم فتحها وقراءتها علناً في جلسة فتح العطاءات.
 

العطاءات األخرى واحدا تلو اآلخر، ويتم اإلعالن عن أسماء المناقصين، وأسعار العطاءات، والقيمة تفتح مظاريف  3.25
اإلجمالية لكل عطاء على مستوى كل عقد جزئي أو رزمة حسب الحالة، والعطاء البديل )إذا ما سمح بالبدائل أو تم 

ار ضمان العطاء إذا ما طلب ذلك، وأية طلبها(، وأية خصومات، ووجود أو غياب كفالة دخول  المناقصة أو إقر
تفاصيل أخرى مماثلة قد تعتبرها الجهة المشترية مناسبة، وسيتم فقط تقييم العطاءات البديلة أو التعديالت المقدمة أو 
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التخفيضات  التي قُرئت خالل جلسة فتح العطاءات، ولن يُنظر في أي تخفيض أو تعديل لم يُقرأ في جلسة فتح 
جب توقيع خطاب العطاء وجدول الكميات من قبل أعضاء لجنة العطاءات او لجنة الشراء المختصة العطاءات، وي

، أما العطاءات المتأخرة والمسحوبة والبديلة جدول بيانات المناقصةفي جلسة فتح العطاءات على الوجه المبين في 
أو رفض أي عطاء، في جلسة فتح  فسوف تُعاد غير مفتوحة إلى المناقصين، وال يجوز مناقشة مزايا أي عطاء،

 ( من التعليمات للمناقصين.1.23المظاريف باستثناء العطاءات المتأخرة، والتي تُرفض وفقاً للفقرة )
 

تقوم لجنة العطاءات أو لجنة الشراء المختصة بإعداد محضر لفتح العطاءات، والذي يجب أن يتضمن بالحد االدنى  4.25
أو تبديل أو تعديل وكذلك أسعار العطاءات على مستوى الرزمة )العقد( حسب الحالة  أسماء المناقصين، وأي انسحاب

متضمناً أية تعديالت، والعطاء البديل )إذا ما ُسمح بالبدائل أو تم طلبها(، ووجود أو عدم وجود كفالة دخول المناقصة 
لجنة الشراء الحاضرين، وتوزع أو إقرار ضمان العطاء، ويتم توقيع المحضر من قبل أعضاء لجنة العطاءات أو 

نسخة من المحضر على جميع  المناقصين الذين سلموا عطاءاتهم في الوقت المحدد، كما تنشر المعلومات الموجودة 
 في المحضر على البوابة الموحدة للشراء العام.

 
 

 :تقييم ومقارنة العطاءات و.

 السرية .26
تقييم ومقارنة العطاءات والتوصيات باإلحالة سرية، ويجب يجب أن تظل المعلومات الخاصة بفحص وتوضيح و 26.1

عدم اإلفصاح عنها إلى المناقصين أو الى اي شخص ليس له دور رسمي بهذه العملية حتى وقت اإلعالن عن 
 .( من التعليمات للمناقصين40اإلحالة على المناقص الفائز حسب الفقرة )

 

ير على الجهة المشترية أو لجنة العطاءات أو لجنة الشراء أو لجنة التقييم قد تتسبب أية محاولة من أي مناقص للتأث 2.26
 في عملية الفحص أو التقييم أو المقارنة أو إحالة العقد إلى استبعاد العطاء المقدم منه.

 

في  ( أعاله، وإذا رغب أي مناقص في االتصال بالجهة المشترية لشأن يتعلق بالمناقصة2.26مع مراعاة الفقرة ) 3.26
  الفترة الممتدة ما بين فتح العطاءات وحتى احالة العقد فعليه أن يخاطبها خطيا فقط.

 
 

 توضيح العطاءات .27
للجهة المشترية وبهدف المساعدة في فحص وتقييم ومقارنة العطاءات أن تطلب من أي مناقص توضيح ما جاء في  1.27

م من أي مناقص إال إذا كان استجابة لطلب من الجهة وال يعتمد اي توضيح مقد ،عطائه ومنحه مهلة معقولة للرد
المشترية، ويجب أن يكون طلب التوضيح واإلجابة خطيان، وال يتم السماح أو تقديم أو عرض أي تغيير لألسعار، 
سواء بالزيادة او بالنقصان، إال إذا كان ذلك  لتأكيد تصحيح خطأ حسابي تكتشفه الجهة المشترية خالل عملية التقييم 

من التعليمات للمناقصين، وال يجوز للجهة المشترية ايضا ان تطلب من اي مناقص او تسمح له بتقديم  31وفقا للفقرة 
 او عرض اي تغيير في مضمون عطائه. 

 
 

إذا لم يُقدم المناقص الرد على استيضاحات الجهة المشترية في الوقت والتاريخ المحددين في طلبها فقد يتم رفض  2.27
  ا المناقص.عطاء هذ

 اإلنحراف والتحفظ والحذف .28
 :خالل تقييم العطاءات، تطبق التعريفات التالية

 "اإلنحراف" هو مخالفة المتطلبات المحددة في وثائق المناقصة؛ .أ

 "التحفظ" هو وضع بعض الشروط التي تحد من قبول كل متطلبات وثائق المناقصة. .ب

 ات أو الوثائق المطلوبة في وثائق المناقصة." الحذف " هو الفشل في تقديم بعض أو كل المعلوم .ج
 

 تحديد استجابة العطاءات لشروط المناقصة .29
يعتمد قرار الجهة المشترية فيما إذا كان أي عطاء مستجيبا لشروط المناقصة على محتويات العطاء نفسه، وفقا لما  1.29

 .( من التعليمات للمناقصين11هو محدد في الفقرة )

يب جوهرياً للشروط هو العطاء المستوفي لجميع متطلبات وثائق المناقصة دون انحراف أو تحفظ أو العطاء المستج 2.29
 حذف جوهري، واإلنحراف أو التحفظ أو الحذف الجوهري هو الذي: 

 في حالة قبوله:  .أ
 يؤثر بطريقة جوهرية على مجال وجودة وأداء األشغال المراد إنجازها؛  .1
 ق مع وثائق المناقصة، من حقوق الجهة المشترية أو واجبات المناقص التعاقدية؛ أو يحد بشكل جوهري، وبما ال يتواف .2
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في حالة تعديله يؤثر بشكل غير عادل على الوضع التنافسي للمناقصين اآلخرين الذين قدموا عطاءات مستجيبة جوهرياً   .ب
 ومستوفية للشروط.

 

( من التعليمات للمناقصين، والتأكد على وجه 16وفقاً للفقرة )سوف تقوم لجنة التقييم بفحص الجوانب الفنية للعطاء  3.29
الخصوص من أن جميع متطلبات القسم السابع "متطلبات األشغال" قد تم الوفاء بها دون أي انحراف أو تحفظ أو 

 .حذف جوهري
 

ناقصة، وال يسمح بالتالي يتم رفض العطاء من قبل الجهة المشترية إذا كان غير مستجيب جوهرياً لمتطلبات وثائق الم 4.29
 بجعل هذا العطاء مستجيباً عن طريق تصحيح االنحراف أو التحفظ أو الحذف الجوهري.

 

 عدم المطابقة واألخطاء والحذف .30
إذا كان العطاء مستجيبا جوهريا لمتطلبات وثائق المناقصة للجنة التقييم غض النظر عن أية نواقص أو انحرافات  1.30

 ثانوية في العطاء.
 

إذا كان العطاء مستجيبا جوهريا لمتطلبات وثائق المناقصة، للجنة التقييم أن تطلب من المناقص تقديم المعلومات أو  2.30
الوثائق الضرورية خالل فترة زمنية محددة، وذلك لتصحيح االنحرافات الثانوية للعطاء أو استكمال النواقص في 

ال تتعلق هذه االنحرافات أو النواقص بأي شكل من االشكال باالسعار العطاء المتعلقة بمتطلبات التوثيق، ويجب أن 
 المذكورة في العطاء، وقد يؤدي عدم تمكن المناقص من تقديم المعلومات المطلوبة إلى رفض عرضه.

 

القابلة  إذا كان العطاء مستجيبا جوهريا لمتطلبات وثائق المناقصة تقوم لجنة التقييم بتصحيح االنحرافات الثانوية 3.30 
للقياس الكمي التي تتعلق بسعر العطاء، والغراض المقارنة فقط يعدل سعر العطاء ليعكس سعر البند المنسي أو غير 

 المطابق للمواصفات، ويجب أن يتم التعديل باستخدام الطرق المحددة في القسم الثالث "معايير التقييم والتأهيل".
 
 

 تصحيح األخطاء الحسابية .31
 :العطاء مستجيبا جوهريا لمتطلبات وثائق تقوم لجنة التقييم بتصحيح األخطاء الحسابية وفق الشروط التالية إذا كان 1.31
يؤخذ بسعر  في عقود القياس إذا كان هناك تعارض بين حاصل ضرب سعر الوحدة بالكمية المقابلة له وبين السعر اإلجمالي .أ

أن هناك خطأً ال لبس فيه تمثل في وضع  لجنة التقييمعلى هذا إذا رأت  الوحدة ويعدل السعر االجمالي طبقا لذلك، واستثناءا

 الفاصلة العشرية لسعر الوحدة، ففي هذه الحالة يحتسب اإلجمالي ويصحح سعر الوحدة.

إذا كان هناك خطأ في مجموع ناتج عن عملية جمع المبالغ اإلجمالية الفرعية، تعتمد المبالغ اإلجمالية الفرعية ويصحح  .ب

 جموع.الم

إذا كان هناك تعارض بين السعر المحدد بالكلمات والسعر المحدد باالرقام، يؤخذ بالسعر المحدد بالكلمات، إال إذا كان المبلغ  .ت

 المذكور متعلقاً بخطأ حسابي فتعتمد القيمة الرقمية وفقا للبندين الفرعيين )أ( و)ب( أعاله.

ً غير إذا قام المناقص بكتابة إجمالي المبلغ لبند ما  .ث دون أن يقوم بتدوين سعر الوحدة لهذا البند، أو كان سعر الوحدة رقما

 واضح، فيتم إحتساب سعر وحدة لهذا البند من قسمة إجمالي المبلغ على كمية البند.

 إذا ظهر أي تناقض في المعلومات أو األسعار بين النسخة األصلية والنسخ األخرى، يؤخذ بما ورد في النسخة األصلية. .ج

قدم المناقص تعديالً على عطائه سواًء بالخصم أو بالزيادة كمبلغ مقطوع، يتم إحتساب هذا المبلغ كنسبة من السعر المقروء  إذا .ح

 قبل التصحيح وإعتمادها كخصم أو زيادة.

معها  إذا لم يقم المناقص بتسعير بند أو أكثر من البنود، أو قام بكتابة سعر الوحدة واإلجمالي بصورة غير واضحة وتشكل .خ

 إلتباس في إحتساب إجمالي المبلغ، يتم التصحيح كاآلتي:

تطبيق أعلى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين اآلخرين المشاركين في المناقصة لغاية الحصول على قيمة إجمالية لهذا  .1

 العرض.

عليه، يتم تطبيق أدنى سعر  ( أعاله أقل العروض سعراً، واتجهت النية لإلحالة1إذا بقي العرض الذي طبق عليه البند ) .2

 ورد لهذا البند عند المناقصين اآلخرين لتحديد القيمة االجمالية التي سيحال بها العرض.
 

 

تقوم الجهة المشترية باجراء التصحيحات الحسابية دون التشاور مع المناقص الذي يتم ابالغه بهذه التصحيحات، وإذا  2.31
ي تجريها الجهة المشترية يتم رفض عطائه، وللجهة المشترية ان تقرر في لم يوافق المناقص على التصحيحات الت

 .هذه الحالة مصادرة كفالته او تطبيق االجراءات الواردة في اقرار ضمان العطاء

 التحويل إلى عملة واحدة .32
جدول بيانات عملة واحدة كما هو محدد في  إلىألغراض التقييم والمقارنة، سيتم تحويل عملة )عمالت( العطاء  1.32

 .المناقصة
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 هامش االفضلية المحلية .33
  المحليين. للمقاولينال يطبق هامش األفضلية  جدول بيانات المناقصةما لم ينص على ذلك في  1.33

 المقاولون من الباطن .34
ارهم من قبلها ال تنوي الجهة المشترية تنفيذ أية اجزاء محددة من األشغال من قبل مقاولين من الباطن سبق وتم اختي 1.34

 .جدول بيانات المناقصةما لم ينص على ذلك في 
يمكن للجهة المشترية السماح بالتعاقد من الباطن لبعض األشغال التخصصية، وفي هذه الحالة يتم احتساب خبرة  2.34

 .دة في القسم الثالثالمقاولين المتخصصين من الباطن في عملية التقييم وفقاً لمعايير التأهيل للمقاولين من الباطن الوار
 

من إجمالي قيمة  جدول بيانات المناقصةيمكن للمناقصين إقتراح التعاقد من الباطن حتى النسبة المئوية المحددة في  3.34
 .العقد أو حجم األشغال

 تقييم العطاءات .35
م العطاءات، ولن يتم استخدام سوف تقوم لجنة التقييم بإستخدام المعايير والمنهجيات المذكورة في هذه الفقرة في تقيي 1.35

 اية معايير أومنهجيات تقييم أخرى.
 

 سوف تأخذ لجنة التقييم االمور التالية بعين االعتبارعند تقييم اي عطاء: 2.35
 سعر العطاء باستثناء المبلغ اإلحتياطي أو المبالغ االحتياطية المخصصة لحاالت الطوارئ في ملخص جدول الكميات .أ

 يشمل بنود األشغال اليومية المقدمة بأسعار تنافسية؛ لعقود القياس، ولكن بما
 ( من التعليمات للمناقصين؛1.31تعديل السعر الناجم عن تصحيح األخطاء الحسابية وفقا للفقرة ) .ب
 ( من التعليمات للمناقصين؛4.14تعديل السعر بسبب التعديالت التي قدمها المناقص وفقا للفقرة ) .ت
( من التعليمات 32)أ( إلى )ت( أعاله، إذا كان ذلك مناسبا، لعملة واحدة وفقا للفقرة ) تحويل المبلغ الناتج من تطبيق .ث

 للمناقصين؛
 ( من التعليمات للمناقصين؛3.30تعديل السعر لإلنحرافات الثانوية وفقا للفقرة ) .ج
 معايير التقييم اإلضافية التي تم تحديدها في القسم الثالث "معايير التقييم والتأهيل". .ح

 

ال يؤخذ بعين االعتبار في تقييم العطاءات التأثير المتوقع لمراجعة األسعار الواردة في شروط العقد خالل فترة تنفيذ  3.35
 العقد.

 

فإن منهجية تحديد السعر وثائق المناقصة تسمح للمناقصين بتقديم أسعار منفصلة لرزم مختلفة )عقود(، إذا كانت  4.35
للعقد، بما في ذلك أية تعديالت على االسعار يتقدم بها المناقص  ة من الرزم المكونةاالدنى المقيم للمجاميع المختلف

 في خطاب العطاء، سيتم توضيحها في القسم الثالث "معايير التقييم والتأهيل"؛
 
 

كل جدي، إذا كان العطاء المقدم لعقد قياس، وكانت أسعار العطاء األقل تكلفة والمستجيب جوهرياً  غير متوازنة  بش 5.35
ً لزيادة نصيبه من  أو كانت أسعار المناقص للبنود التي يتم تنفيذها في مرحلة مبكرة من فترة العقد مرتفعة نسبيا
الدفعات النقدية في المرحلة المبكرة من العقد فإنه لن يتم رفض ذلك العطاء إال إذا كان غير متوازن إلى حد كبير، 

حليل سعر مفصل ألي بند أو لجميع بنود جدول الكميات، للتدليل على وللجهة المشترية أن تطلب من المناقص ت
انسجام هذه األسعار مع أساليب تنفيذ االشغال والجدول الزمني المقترح، وبعد تقييم تحليل السعر، ومع مراعاة 

التنفيذ إلى الجدول الزمني للدفعات المتوقعة خالل فترة العقد، قد تطلب الجهة المشترية زيادة مبلغ كفالة حسن 
 مستوى كاف لحمايتها من الخسائر المالية المحتملة نتيجة تقصير المناقص الفائز في الوفاء بالتزاماته بموجب العقد.

 

 مقارنة العطاءات .36
( من التعليمات 2.35تقوم لجنة التقييم بمقارنة األسعارالمقيمة لجميع العطاءات المستجيبة جوهرياً وفقاً للفقرة ) 1.36

 .صين ليتم تحديد أقل العطاءات المقيمة تكلفةللمناق

 تأهيل المناقصين .37
على لجنة التقييم أن تحدد ما إذا كان المناقص الذي تقدم بالعطاء المقيم األقل تكلفة والمستجيب جوهرياً لشروط  1.37

 .ييم والتأهيل"المناقصة، مؤهال لتنفيذ العقد وفقا لمعايير التأهيل المبينة في القسم الثالث "معايير التق
 

( من 17يتم تحديد ذلك من خالل فحص الوثائق واألدلة المقدمة من المناقص والتي تثبت ذلك، طبقا للفقرة ) 2.36
 .التعليمات للمناقصين

 

تعتبر تلبية المناقص لمعايير التأهيل شرطاً أساسياً مسبقا إلحالة العقد عليه، وسيؤدي عدم تلبيته لهذه المعايير إلى  3.37
العطاء المقيم التالي في الترتيب لتحديد ما إذا كان اد عطائه، وفي هذه الحالة فإن لجنة التقييم ستقوم بدراسة إستبع

 العقد.المناقص مؤهالً لتنفيذ 

 حق الجهة المشترية في قبول أو رفض أي عطاء أو رفض كل العطاءات .38
العطاءات والغاء المناقصة في أي وقت قبل للجهة المشترية الحق في قبول أو رفض أي عطاء، أو رفض جميع  1.38

إحالة العقد وفقا للحاالت التي حددها قانون الشراء العام والئحته التنفيذية، دون تحمل أية مسئولية قانونية تجاه 
المناقصين، وفي حالة اإللغاء يجب إعادة جميع العطاءات المقدمة ويجب اعادة كفاالت دخول المناقصة في أسرع 

 .المناقصةلة الغاء وقت في حا
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 إحالة العقد:  ز.

 معايير اإلحالة .39
( اعاله، تقوم الجهة المشترية بإحالة العقد على المناقص الذي تقدم بالعطاء المقيم االقل 1.37مع مراعاة الفقرة ) 1.39

 .تكلفة والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة، والذي ثبت أنه مؤهل لتنفيذ العقد بصورة مرضية

 غ باحالة العقدالتبلي .40
على الجهة المشترية وقبل فترة كافية من انتهاء فترة صالحية العطاءات ابالغ جميع المناقصين خطياً بقرار االحالة  1.40

المبدئي على المناقص الفائز صاحب العطاء األقل تكلفة والمطابق جوهريا للمواصفات والشروط المحددة في وثائق 
 التاهيل، وال يشكل هذا خطاب احالة للعقد.المناقصة والمستوفي لمعايير 

تُصبح اإلحالة نهائية، وتقوم  خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغإذا لم يطعن أي مناقص في قرار االحالة خالل  2.40
خطياً من خالل خطاب االحالة  الذي أحيل عليه العقد خطيا بأنه قد تم قبول عطائهالجهة المشترية اخطار المناقص 

د في نماذج العقد، وفي نفس الوقت ستقوم الجهة المشترية أيضاً بنشر نتائج المناقصة على لوحة اإلعالنات الموجو
 .لديها وعلى البوابة الموحدة للشراء العام مع تحديد الرزم )العقود( وعددها وكذلك اسم المناقص الفائز وقيمة العقد

 تى يتم إعداد العقد النهائي وتوقيعه.يشكل خطاب االحالة )خطاب القبول( عقدا ملزما ح 2.40

، يجب على الجهة المشترية الرد من التعليمات للمناقصين 1.40بعد ابالغ المناقصين باالحالة المبدئية وفقا للفقرة  3.40
خطياً على اي مناقص يتقدم بطلب خطي لمعرفة األسباب التي حالت دون اختياره، وذلك خالل فترة ال تتجاوز 

 مل من تاريخ تقديم الطلب.سبعة أيام ع

 كفالة حسن التنفيذ .41
وفي خطاب اإلحالة كفالة حسن  جدول بيانات المناقصةعلى المناقص أن يقدم خالل الفترة المنصوص عليها في 1.41

التنفيذ وفق الشروط العامة للعقد، وعليه أن يستخدم نموذج كفالة حسن التنفيذ الموجود في القسم العاشر "نماذج 
أو أي نموذج آخر يعتمد من قبل الجهة المشترية، وفي حالة اصدار الكفالة من قبل مؤسسة مالية أجنبية  العقد"،

 .يجب أن يكون لديها مؤسسة مالية مراسلة معتمدة تعمل داخل دولة فلسطين

رة كفالة دخول المناقصة إلخفاق في تقديم كفالة حسن التنفيذ أو توقيع العقد سبباً كافياً إللغاء االحالة ومصاديعتبر ا 2.41
أو تنفيذ بنود إقرار ضمان العطاء، وفي هذه الحالة يحق للجهة المشترية أن تحيل العقد على المناقص الذي تقدم 
بالعطاء المقيم التالي في الترتيب والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة وشريطة ان تثبت قدرة المناقص على تنفيذ 

 العقد.

 توقيع العقد .42

عد استالم خطاب اإلحالة وتقديم كفالة حسن التنفيذ على المناقص ان يقوم بتوقيع العقد امام الجهة المشترية خالل ب 1.42
 .من تاريخ خطاب االحالة جدول بيانات المناقصةالفترة المنصوص عليها في 

بإخطار باقي المناقصين إلعادة كفاالت تقوم الجهة المشترية فور تقديم المقاول الفائز لكفالة حسن التنفيذ وتوقيع العقد  2.42
 .دخول العطاءات إليهم

تعلن الجهة المشترية وخالل فترة ال تتجاوز سبعة ايام عمل من توقيع العقد نتائج االحالة على لوحة االعالنات  3.42 
 ومات التالية:لديها وعلى البوابة الموحدة للشراء العام مبينة رقم المناقصة وارقام الرزم باالضافة الى المعل

 اسم كل مناقص إشترك في المناقصة. .أ
 أسعار العطاءات كما تمت قراءتها في الجلسة العلنية لفتح مظاريف العطاءات.  .ب
 أسم وسعر كل عطاء قد تم تقييمه.  .ت
 اسماء المناقصين الذين تم رفض عطاءاتهم وأسباب الرفض. .ث

  العقد.اسم المناقص الفائز وسعر عطائه، فضال عن مدة وملخص نطاق  .ج
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رقم الفقرة في 
 التعليمات للمناقصين

 ج. إعداد العطاء

  اللغة العربيةالعطاء هي:  لغة  ت. م.   1.10
 في المراسالت بين الجهة المشترية والمناقصينالعربية  تعتمد اللغة. 
  طبوعةترجمة الوثائق المعززة والمواد الم ألغراضاإلنجليزية العربية/اللغة تعتمد. 

وجداول  تسعيرهبعد  جدول الكمياتمطلوب استكمالها وتسليمها من قبل المناقصين: جداول التالية ال  )ب(  ت. م. 1.11
 .القسم الثالث( –التأهيل )معيير التقييم والتأهيل 

 -على المناقص أن يُقدم في عطائه الوثائق اإلضافية التالية:   ت. م)ح(   1.11 
 .بتخصص أبنية ل لدى لجنة التصنيف الوطنيةلمقاوشهادة تصنيف ا -
 براءة ذمة صادرة -

 .بعين االعتبار ؤخذلن ت  العطاءات البديلة:   ت. م.  1.13

 .غير مسموحشغال: نجاز األالوقت البديل إل  ت. م.  2.13

 .مسموحة  غير: الحلول الفنية البديلة  ت. م.  4.13

 ترة تنفيذ العقد.للتعديل خالل ف عال يخضالسعر المقدم من المناقص   ت. م.  5.14

 الشيكل الجديد :عملة العطاء يجب أن تكون   ت. م.  1.15

 .بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات تقويميا   يوما   90 يبقى العطاء صالحاً لمدة:  ت. م.   1.18

 .1بمعامل تعديل يساوي التالية: إلحالة وفقاً للمعامالت ا تسعر العطاء يجب تعديله في حالة تأخر  )أ(  ت. م. 3.18

   2.19و  1.19
 ت. م.

  من بنك )أو مؤسسة مالية( معتمد ومرخص بحسب ةً صادر كفالة دخول المناقصةيجب أن يشمل العطاء 
، جديد شيكل 15,000 الكفالةوتكون قيمة وعملة "، الرابع "نماذج العطاء القسمالنموذج الموجود في 

 يوم.120مفعول لمدة ال تقل عن وذلك بكفالة بنكية سارية ال

 .بعد انتهاء فترة صالحية العطاء تقويميا يوما 28المفعول لفترة:  ساري يكون ضمان العطاء  ت. م. 19.3

 .غير معمول بهالعطاء:  ضماناقرار   ت. م.   8.19

 غير أصلية باإلضافة إلى النسخة األصلية من العطاء. نسخة[ 0]يجب تسليم نسخة   ت. م. 1.20

*شهادة تسجيل  ع نيابةً عن المناقص يجب أن يحتوي على:يالخطي بتخويل من سيقوم بالتوق التأكيد  ت. م. 2.20
 .رخصة مهن من ضريبة األمالك سارية المفعول* الشركة، *خطاب المناقص بالتفويض،

 د. تسليم العطاءات وفتح المظاريف 

 ت. م.  1.22 
 

 م العطاءات فقط: هة المشترية ألغراض تسليجعنوان ال 
 .وحدة العطاءات والمشتريات – بلدية رام هللا :إلى -
 .دار بلدية رام هللاالمبنى:  -
 األول.الطابق الطابق: رقم الغرفة/  -
  -عيسى زيادة الشارع: شارعاسم  -
 .رام هللا  :مدينةال -

 

 :آخر موعد لتقديم وتسليم العطاءات 
 .اعالن دعوة المناقصة في الصحفحسب التاريخ والوقت المحدد في  والوقت: التاريخ -

  ال": للمناقصين بتسليم عطاءاتهم إلكترونيا ي سمحال"  
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رقم الفقرة في 
 التعليمات للمناقصين

 . فتح العطاءاتهـ

 :  العنوان والتاريخ والوقت التالي سيتم فتح مظاريف العطاءات في   ت. م. 1.25
 األول.الطابق  –قاعة االجتماعات : الطابق /الغرفةرقم    -
 دار بلدية رام هللا: المبنى   -
 عيسى زيادة. الشارع: شارعاسم    -
 هللا المدينة: رام   -
 .حسب التاريخ والوقت المحدد في اعالن دعوة المناقصة في الصحف والوقت:التاريخ  -

 

  االلكتروني تسليم العطاءات عبر البريدغير مسموح 

 ت. م.    3.25
 

 جميع منالمسعر والنماذج المطلوب تعبئتها من المقاول، كميات يجب توقيع خطاب العطاء وجدول ال 
  .الحاضرين في جلسة فتح المظاريف العطاءاتأعضاء لجنة 

 و.  تقييم العطاءات 

العطاءات أسعار التى سيتم استخدامها الغراض تقييم العطاءات المختلفة ومقارنتها بهدف تحويل  العملة  ت. م.   1.32
 الشيكل الجديد لى عملة واحدة هي:إتلفة المقدمة بعمالت مخ

 النقد الفلسطينية : سلطةتنشرهصرف العمالت المعتمد هو ما  سعر. 
 ليم العطاءاتالتاريخ النهائي لتس: بتاريخ. 

وفقا  للشروط المحددة في القسم الثالث "معايير التقييم ، ينطبق للمقاولين المحليين:  فضليةاألهامش   ت. م.  1.33
 والتأهيل"

الجهة المشترية على تىفيذ أجزاء محددة من األشغال بواسطة مقاولي الباطن الذين سبق  وافقت ال  ت. م.  1.34
 . من قبلها إختيارهم

 %30 يتجاوز ، وبما البتنفيذها من الباطنالمقاولون  شغال التي سيقوم على المناقص تحديد أجزاء األ  ت. م. 3.34
 من إجمالي قيمة العقد. 

 العقد حالةاز.  

   1.42 و 1.41
 ت. م. 

  يوم 14: لتقديم كفالة حسن تنفيذ وتوقيع العقد هي الزمنيةالفترة 
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 التأهيلمعايير التقييم و: الثالث القسم
 

هيل أتخدام التعلى كافة المعايير التي ستقوم الجهة المشترية باستخدامها لتقييم العطاءات، وتأهيل المناقصين باس القسميحتوي هذا 
ً وُ جراء التأهيل المسبق، وإذا لم يتم إالالحق  معايير  وأ لن يتم استخدام أية أساليب ( من التعليمات للمناقصين37( و)35للفقرات ) فقا

 ً ج الرابع   "نماذ القسمللنماذج المدرجة في  أو عوامل أخرى، وعلى المناقص ان يقوم بتوفير كافة المعلومات المطلوبة منه طبقا
 العطاء".

 
كافئ بالدوالر األمريكي وذلك باستخدام وحيثما يُطلب من المناقص ذكر مبلغ نقدي ما، ينبغي على المناقصين اإلشارة إلى المبلغ المُ 

 :التاليسعار الصرف المحددة على النحو أ
 

 ر الصرف السائد في اليوم األخير عتماد سعإشغال أو البيانات المالية المطلوبة لكل سنة: يتم بالنسبة لدورة رأس المال لأل
 .من السنة التقويمية التي يتعيَّن تحويل المبالغ الخاصة بها، والذي سبق تحديده أصالً 

  عتماد سعر الصرف السائد في تاريخ العقدإفيما يتعلق بقيمة العقد الواحد فقط: يتم. 
 

 ساسهأ للمناقصين، وعلىمن التعليمات  (1.32)الفقرةحدد في تاح من قِبَل الحكومة والممن المصدر المُ سعار الصرف أ سيتم اعتماد
 ي عطاء.أتصحيح أي خطأ في تحديد أسعار الصرف في للجهة المشترية مكن يُ 

 
 

 جدول المعايير
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 :"ال ينطبق" المحلية فضليةهامش األ .1
فضلية ( من التعليمات للمناقصين، سيتم منح هامش األ1.33بموجب الفقرة )قاولين المحليين مفضلية للفي حالة تطبيق هامش األ

 للمقاولين المحليين، وفق األحكام التالية: المائة(ونصف في  )سبعة٪  7.5المحلية بنسبة 
هذه األفضلية أن يقدموا كجزء من بيانات التأهيل معلومات تشمل تفاصيل  على المقاولين الذين يتقدمون للحصول على .أ

الملكية الالزمة لتحديد فيما إذا كان مقاول معين أو مجموعة من المقاولين مؤهلين للحصول على أفضلية محلية وفقاً 
 على لسياسات الشراء العام. للتصنيف الذي يضعه المجلس األ

 :من قبل الجهة المشترية، يتم تصنيف العطاءات المطابقة إلى مجموعتين بعد استالم ومراجعة العطاءات .ب

 المجموعة )أ(: العطاءات التي قدمها مقاولون محليون مؤهلون للحصول على األفضلية. .1

 المجموعة )ب(: العطاءات التي قدمها مقاولون آخرون.  .2
ين في المجموعة )ب( ما تم استالمها من المقاول لى كل عطاء من العطاءات التيإولغرض تقييم ومقارنة العطاءات، يضاف 

ً  من قيمة العطاء،% 7.5نسبته   .قلها سعراً ألتحديد  ويتم المقارنة بين كل العطاءات المستجيبة جوهريا

 :معايير التقييم .2
 طبق المعايير التالية:تُ من التعليمات للمناقصين  (2.35)( من الفقرة ح)-واردة في الفقرات الفرعية من )أ(ال باإلضافة إلى المعايير

 العطاء من الناحية الفنية: كفاية 1.2
 ً ة واألفراد لتنفيذ العقد بما ينسجم والعرض يلقُدرات المناقص الفنية لتوفير المعدات الرئيس يشمل تقييم العرض الفني للمناقص تقييما

ً لمواد، بشكل تفالمقدم من حيث أساليب العمل، وجدولة تنفيذه، ومصادر توفير ا للشروط المنصوص عليها في  صيلي وتام ووفقا
 .شغال"السابع "متطلبات األ القسم

 :العقود المتعددة 2.2 
 ً ذا ما تم تصنيف األشغال في إطار عقود متعددة، سيتم التقييم على النحو إمن التعليمات للمناقصين، و (4.35)للفقرة الفرعية  وفقا

 :التالي

  :للمناقصين(( من التعليمات 4.35) )الفقرة عددةمتالمعايير الخاصة بمنح عقود عمل  .أ
 :)الرزمة: مجموعة من البنود( شغالزم األر    -

زمة ساس تقييم كل رُ أشغال، وسيتم تقييم العطاءات على زم األللمناقصين خيار تقديم عطاء ألي رزمة أو أكثر من رُ  
حالة العقد / العقود إن وجدت، وسيتم إشغال األ زمخذ في االعتبار الخصومات الُمقدَمة لمجموعات رُ على حدا، مع األ

زم المجمعة، شريطة تلبية قل تكلفة على الجهة المشترية للرُ على المناقص/ المناقصين المقدمين للعطاءات المقيمة واأل
 .شغال بحسب مقتضى الحالزم األزمة أو رُ المناقص/المناقصين لمعايير التأهيل المطلوبة لرُ 

 :زمة: مجموعة من الرزم()الح شغالاأل زمح    -
زمة زمة ضمن حُ زمة أو أكثر من رُ شغال، وكذلك ألي رُ زم األكثر من حُ أو أخيار تقديم عطاء ألية حزمة للمناقصين 

زمة"، مع األخذ في االعتبار الخصومات المقدمة على مجموعات شغال الواحدة، وسيتم تقييم العطاءات على أساس "الحُ األ
حالة العقد/ العقود على المناقص/ المناقصين المقدمين للعطاءات إزمة الواحدة،  وسيتم في إطار الحُ زم أو الرُ  / زم والحُ 

زمة زم المجمعة، شريطة تلبية المناقص/المناقصين لمعايير التأهيل المطلوبة لحُ قل تكلفة على الجهة المشترية للحُ أالمقيمة 
 .شغال بحسب مقتضى الحالزم األأو حُ 

 :"ال ينطبق" ديلة إلنجاز العملالفترة الب 3.2
 :التالي( من التعليمات للمناقصين، سيتم تقييم الفترة على النحو 2.13نجاز العمل بموجب الفقرة )إذا ما تم السماح بالفترة البديلة إل

 :" الينطبق" البدائل الفنية 4.2
 :ناقصين، سيتم تقييم البدائل على النحو التالي( من التعليمات للم4.13إذا ما تم السماح بالبدائل الفنية بموجب الفقرة )

 :" ال ينطبق" ختصاصاتمن الباطن من ذوي اإلالمقاولون  5.2
شغال التخصصية، والذين التخصصية بالنسبة للمقاولين من الباطن لأل شغالباأل ةفقط وذات العالق خذ بالخبرات المحدَّدةسيتم األ

لى المناقص إضاف الخبرات العامة والمصادر المالية لمقاولي الباطن ائق المناقصة، ولن تُ في وث مح بهم من قِبَل الجهة المشتريةسُ 
شغال التخصصية لمعايير التأهيل بشكل تام بالنسبة للعمل ن يستجيب المقاولون من الباطن لألأوينبغي  .مقدم العطاء لغايات تاهيله

 الية:ن يلبوا معايير التاهيل التأالمقترح تنفيذه من قبلهم، و
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 هيل:أالت .3
 التوثيق متطلبات االمتثال هلية ومعايير التاهيلاأل

 حاديالكيان األ المتطلبات الموضوع الرقم
 قامتهإو المنوي أاالئتالف القائم 

 تقديم المتطلبات
 عضاءكافة األ

كل عضو 
 ىعلى حد

 األعضاء على االقلحد أ

 هلية:األ 1.3

ً  الجنسية 1.1.3  من التعليمات للمناقصين (3.4)للفقرة  الجنسية وفقا
يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

 ال ينطبق
 (1.1.3)نماذج األهلية 

 مع المرفقات (2.1.3)و

 تضارب المصالح 2.1.3
 ً ( من 4.2للفقرة ) عدم وجود تضارب في المصالح وفقا

 التعليمات بالمناقصين
يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

 خطاب العطاء ال ينطبق

3.1.3 
مدى األهلية بالنسبة 

 للحكومة

لم يتم اإلعالن من جانب الحكومة أن المناقص غير 
( 6.4)، (4.4)مؤهل، كما هو موضح في الفقرات 

 من التعليمات للمناقصين( 7.4و)

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

وفاء يجب ال
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

 خطاب العطاء ال ينطبق

4.1.3 
الكيان المملوك من جانب 

 الحكومة
( من التعليمات 5.4الوفاء بالشروط الواردة في الفقرة )

 للمناقصين
يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

 ال ينطبق
و ( 1.1.3نماذج األهلية )

  مع المرفقات (2.1.3)

 القانون الفلسطيني 5.1.3
لم يتم إستبعاد المناقص نتيجة للحظر في إطار القوانين 
أو اللوائح الفلسطينية الرسمية إزاء العالقات التجارية 

 مع دولة المناقص.

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

 ال ينطبق
( و 1.1.3ية )نماذج األهل

 مع المرفقات (2.1.3)

 العقد الفعلي المتعثر: 2.3

 خلفية عن العقود المتعثرة 1.2.3
تعثر للعقد نتيجة لقصور من جانب   1لم يحدث أي 

 .قبل اخر موعد لتقديم العطاء سنوات(3)خالل المقاول 
يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات 2

 ( 2.3) نموذج العقود المتعثرة ال ينطبق

2.2.3 

الحظر المؤقت تنفيذا القرار 
ضمان عطاء، أو االنسحاب 
من المناقصة في غضون 

 .فترة صالحيتها

ليس تحت الحرمان المؤقت تنفيذا القرار ضمان عطاء 
من التعليمات للمناقصين أو  6.4سابق، وفقا للفقرة 

يتها بموجب االنسحاب من مناقصة خالل فترة صالح
 ( من التعليمات للمناقصين19.9الفقرة )

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

 نموذج خطاب العطاء ال ينطبق

 انتظار إجراءات التقاضي 3.2.3

أن يكون المركز المالي والربحية المحتملة للمناقص 
 1.3عايير على المدى الطويل سليمة وتتوافق مع الم

أدناه وعلى افتراض أن كافة الدعاوى الُمعلقة ضد 
 .المناقص سيتم حلها

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

 ال ينطبق
يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

 ( 2.3نموذج العقود المتعثرة ) ال ينطبق

 تاريخ التقاضي 4.2.3
ال يوجد سجل تاريخي ثابت عن قرارات محكمة او 

قبل اخر  سنوات(3)ل خال 3تحكيم صادرة ضد المناقص
 موعد لتقديم العطاء.

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

 ( 2.3نموذج العقود المتعثرة ) ال ينطبق

                                                           
 تسويتهاعتراض عليها، بيد أنه تم بموجب العقد المعني، و )ب( العقود التي تم اإل النزاعاتآلية لتسوية  الطلب بإحالتها إلىقبل المقاول، بما في ذلك أ( لم يتم االعتراض على حالة التعثر من الجهة المشترية، سيتضمن كافة العقود التي )قرره فيما يتعلق بالتعثر، بحسب ما ت1

التعثر مستندة على كافة المعلومات عن النزاعات التي تم تسويتها بالكامل أو التقاضي، أي أن النزاع أو التقاضي تم  كذلك، يجب أن تكون حالةعات، النزان خالل آلية لتسوية التي تم نقض قرار الجهة المشترية بالتعثر مولذا، ال تشمل حالة التعثر العقود  المقاول.ضد  كليا  

 .فعال   للمناقصالمنازعات بموجب العقد المعني، بينما تم استنفاد كافة حاالت الطعن المتاحة  آللية لتسوية التقاضي تم حله وفقا  لمعلومات عن النزاعات التي تم تسويتها بالكامل أو التقاضي، أي أن النزاع أو اآللية لتسوية التعثر مستندة على كافة  حله وفقا  
 ائتالف في كعضوالمناقص  قِبل من تنفيذها تم التي العقود على أيضا الشرط هذا ينطبق2
أوأي عضومن أعضاء ائتالف  المناقصألن الخلفية الثابتة بقرارات محكمة/تحكيم صادرة ضد .  تحكيم ناتج عن العقود المنجزة أو الجاري إنجازها في إطار فترة التنفيذ على مدى السنوات الخمس الماضيةتوفير معلومات دقيقة حول أي تقاضي أو  المناقصينبغي على 3

 .كعديم أهلية المناقصمن شأنه أن يؤدي إلى إعالن 
 

. 
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 التوثيق متطلبات االمتثال األهلية ومعايير التاهيل

 الكيان األحادي المتطلبات الموضوع الرقم
 نوي إقامتهاالئتالف القائم أو الم

 تقديم المتطلبات
 كافة األعضاء

كل عضو 
 على حدى

 أحد األعضاء على االقل

 الوضع المالي واالداء: 3.3

بنكية الت تسهيقدم يُ  المناقص أنينبغي على ( وال  أ ( القدرات المالية 1.3.3
على تكون ، ووسائل مالية أخرى وغير مشروطة معتمدة

ق النقدي ألعمال البناء دفنحو كاف لتلبية متطلبات الت

عرض السعر % من قيمة 20"قيمتها بنحو المقدرة 
ولمدة تنفيذ  المقدم من المناقص لجميع االعمال

وذلك بالنسبة للعقد / العقود موضوع هذه  العقد"
اإللتزامات األخرى على  المناقصة على نحو صاف من

 .المناقص

 
يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

 
 
 
 
 

 

 
يجب الوفاء 

 متطلباتبال
 
 
 
 
 

 

 
 الينطبق

 
 
 
 
 

 

 
 %50بنسبة يجب الوفاء 

 من المتطلبات
 
 
 
 
 

 

 النموذج المالي )1.3.3( 

معدل االنجازات   السنوية  2.3.3
              ألعمال المقاوالت

 " غير مطلوب"

ينبغي ان يكون معدل االنجازات السنوية ألعمال 
  Annual Constructionالمقاوالت

Turnover .………. أن يتم  ، علىشيكل جديد
احتساب ذلك كإجمالي الدفعات المعتمدة التي تم استالمها 

خالل عن العقود قيد التنفيذ و/أو تلك المكتملة منها في 
 .سنوات(3) على مقسوما  ، الماضية سنوات(3)
 

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

 ٪60بنسبة يجب الوفاء  ال ينطبق
 ت،من المتطلبا

 النموذج المالي )2.3.3( 

 الخبرة الفنية 4.3

 
خبرة عامة في مجال  1.4.3

 "غير مطلوب"المقاوالت 
خبرة المناقص في مجال المقاوالت سواء يجب ان التقل 

كان كمقاول رئيسي، أو عضو ائتالف، أو مقاول من 

قبل اخر  سنوات(5)عن عقود إالدارة  في الباطن، أو
 موعد لتقديم العطاء.

جب الوفاء ي
 بالمتطلبات

 

يجب الوفاء  ال ينطبق
 بالمتطلبات

 (1.4.3نموذج الخبرات ) ال ينطبق
 

 

2.4.3 
 )أ(

الخبرة المحددة في مجال 
األشغال المشابهة وإدارة 

 العقود

التي تم إنجازها 4أوالً: الحد األدنى لعدد العقود المشابهة 
، 5على نحٍو ُمرٍض كمقاول رئيسي، أو عضو في إئتالف

أو مقاول متخصص في إدارة العقود، أو مقاول من 
 قبل موعد تقديم العطاءات:  ( سنوات5الخر )الباطن 

والحد األدنى لقيمة كل عقد  ،( عقود3على األقل ) -
 شيكل جديد. 00,0005 منها

يجب الوفاء 
 بالمتطلبات

يجب الوفاء 
 6بالمتطلبات 

 )أ(( 2.4.3نموذج الخبرات ) ال ينطبق ال ينطبق
 

 

                                                           
 .قبولها ميت فلن عام بشكلالمتطلبات  لتلبية( المتطلبات بموجب المحددة القيمة من أقل) الصغيرة القيمة ذات العقود من عددجمع  أمااألشغال"،  متطلبات" السابعالقسم  في الموضحة األخرى أوالخصائص/و التكنولوجيا/  واألساليب التعقيد، ومستوى المادي الحجم إلىالتشابه،ينبعي أن يستند  4
 .هذاالمتطلب لتلبية القيمة، حيث من ،المناقص حصة باستثناء عتباراإل بعين الباطن، من أومقاول ،ائتالف في عضوك تنفيذها في بالمشاركةالمناقص  قام التي لعقودلن يتم أخذ ا 5
. الكيان األحادي من مطلوب هو مالقيمة العقد الواحد ك األدنى الحد عضوبمفرده كل قِبَل من تنفيذه تم عقد كليُلبي  أن ينبغي ذلك، من وبدال   ،العقد الواحد قيمةيتها لمتطلب الحد االدنى لتلب لتحديداالئتالف  أعضاء قبل منإنجازها  تمللعقود التي  اإلجماليةالقيمة  احتساباالئتالف فلن  يتم  حالة في 6

 والتي تساوي قيمتها أو تزيد عن الحد االدنى لقيمة كل عقد سيتم جمعها.. األعضاء كافة قبل من ةالمنجز العقود عدد فإن العقود، عدد إجمالي متطلباالئتالف يُلبي  كان إذا ما ولتحديد
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 :نالموظفو 5.3

 :ن يشغلون الوظائف الرئيسية التي تستوفي الشروط التاليةوظفويجب على المناقص إثبات أنه سيكون لديه م

 

 ً الرابع  القسمللنماذج ذات العالقة في  ينبغي على المناقص تقديم تفاصيل عن الموظفين المقترحين وسجل خبراتهم وفقا

 .""نماذج العطاء

 

 المعـدات: 6.3

  عة للمقاول والمدرجة هنا فيما يلي:يجب على المناقص إثبات أنه سوف يقوم بتوفير المعدات األساسية التاب

 ]متطلبات المعدات وعلى النحو واجب التطبيققم بتحديد [

 الرقم نوع المعدات وخصائصها الحد األدنى من العدد المطلوب

 1 كافة المعدات واألدوات والعدد واالليات الالزمة لتنفيذ االعمال 

  2 

  3 

  4 

 

العالقة في الجزء الرابع "نماذج  يلنموذج ذيجب على المناقص تقديم المزيد من التفاصيل حول المعدات المقترحة وذلك باستخدام ا

 .العطاء"

 الرقم الوظيفة  )بالسنواتإجمالي الخبرة في االشغال )  )بالسنواتالخبرة في تنفيذ االشغال المشابهة )

 1 مهندس الموقع مهندس مدني بخبرة 7 سنوات 5 سنوات

   2 
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 العطاءخطاب 
 نموذج وفقا للتعليمات الموضحة أدناه، وال يسمح بأي تعديل على هذا النموذج، وال يقبل أي استبدال[]على المناقص تعبئة هذا ال

 الشهر/السنة[./العطاء: اليومتاريخ تسليم  ]ادخل: التاريخ

  المناقصة[اسم  ]أدخل: اسم المناقصة

 رقم المناقصة[ ]أدخل: المناقصةرقم 

 بلدية رام هللا: إلى

 ننا:أقر بن  دناه أنحن الموقعون 

وليس لدينا أية  ؛( من التعليمات للمناقصين8الصادرة وفقا للفقرة ) ، بما في ذلك المالحقبدراسة وثائق المناقصةقمنا  .1
 تحفظات عليها.

 ( من التعليمات للمناقصين؛4أي تضارب في المصالح وفقاً للفقرة ) لدينانحن نفي بمتطلبات األهلية وليس  .2

( 6.4بأنَّا غير مؤهلين تنفيذاً إلقرار ضمان العطاء ألية مناقصة في فلسطين وفقاً للفقرة ) اإلعالنأو لم يسبق وأن تم إيقافنا  .3
 من التعليمات للمناقصين؛

نحن نعرض تنفيذ االشغال التالية بما يتوافق مع وثائق المناقصة وجدول متطلبات االشغال  .4
 ؛7[.……………………………………………………………………………………]

]ُقم بإدخال المبلغ اإلجمالي للعطاء بالكلمات واألرقام،  لعطائنا، باستثناء الخصومات المقدمة أدناه هو:  المبلغ اإلجمالي .5
 ؛موضحا المبالغ باالعُمالت المختلفة[

 ومنهجية تطبيقها هي: المقدمةالخصومات  .6

 ]حدد بالتفصيل كل خصم[؛الخصومات: إذا تم قبول عطائنا سنطبق الخصومات التالية.  .أ
 ؛على االعمال اإلضافية أيضا ان وجدت تطبق الخصوماتتطبيق الخصومات:  منهجية .ب
 السعر اإلجمالي بعد تطبيق الخصومات "حدد المبلغ اإلجمالي بعد الخصم كتابة وبالكلمات موضحا العملة أيضا." .ت

د النهائي لتسليم ( من التعليمات للمناقصين، من الموع18.1تستمر صالحية عطائنا طوال الفترة المحددة في الفقرة ) .7
 ( من التعليمات للمناقصين، ونلتزم به طوال فترة صالحية العطاء؛22.1العطاءات المحدد وفق الفقرة )

 (16)( من التعليمات للمناقصين، والفقرة 41.1تمت إحالة العقد علينا سنقوم بإحضار كفالة حسن التنفيذ وفقا للفقرة ) إذا .8
 هاء من تنفيذ العقد؛من الشروط العامة للعقد وحتى االنت

 من التعليمات للمناقصين؛( 2.4ينا أي تضارب مصالح وفق الفقرة )ليس لد .9

، فاقدي األهلية المقاولين من الباطنلم يسبق وأن اعتبرت شركتنا أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها بما في ذلك  .10
 من التعليمات للمناقصين؛ (4.4)الرسمية وفقا للفقرة  من قبل حكومة دولة فلسطين، بمقتضى القانون الفلسطيني واألحكام

االحالة )كتاب القبول( الخطي الموجه من قبل الجهة المشترية تشكل عقداً ملزماً بيننا حتى تحضير وتنفيذ  إننا ندرك أن خطاب
 العقد الرسمي؛

 ه.إننا ندرك بأنكم لستم ملزمين بقبول العطاء األقل سعراً أو أي عطاء آخر تستلمون

 

 ]أدخل توقيع المفوض[.التوقيع: 

 العطاء[. خطاب]أدخل االسم الكامل للمفوض الذي سيوقع على االسم: 

 ]أدخل الصفة الرسمية للموقع على خطاب العطاء[الوظيفة: 

 ]أدخل اسم المناقص كامال[مفوض حسب األصول بتوقيع العطاء بالنيابة عن: 

 ]ادخل اليوم والشهر والسنة[التاريخ: 

                                                           
 في حالة التقدم بسعر الكثر من رزمة، اذكر السعر باالرقام والكلمات لكل رزمة على حدة7
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 ول الكمياتادجـ
 

 التفاصيل شمولية االسعار

 .الحصول على شهادة مطابقة لجميع المواد الموردة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية  عام
 ( اعداد مخططات قبل البدء بالتنفيذShop Drawing)  المستخدمة والتثبيت واالبعاد يها المقاطععلموضحا ،

 .ول على موافقة مشرف المشروع عليها قبل المباشرة بالتنفيذوالحص وذلك لجميع أعمال المشروع
 وذلك -مع مراعاة الزمن الالزم للتوريد- وكذلك المصنعيةلجميع االعمال للمواد  كتالوجات/تقديم عينات ،

 للحصول على موافقة مشرف المشروع قبل التوريد. 
 الفحوصات المخبرية. 
 العمل واعادة تركيبها حسب تعليمات مشرف المشروع. نقل اية عوائق في منطقة العمل وتعيق تنفيذ 
 الخطة اللونية يتم تحدديها من قبل مشرف المشروع. /اللون 
 بما فيها أعمال تنفيذ األعمال  قبلإعادة الوضع إلى ما كان عليه و ،إصالح اية اضرار تنتج من تنفيذ االعمال

 .وخاصة تلك األعمال التي تحتاج إلى حفرياتاالسفلت 
 تسليمها لمشرف  حسب تعليمات مشرف المشروعالمواد التي يتم ازالتها لجميع االعمال  بجميعرف التص"

 المشروع المشرف او التخلص منها خارج الموقع للمواقع المخصصة لذلك".
 تنظيف الموقع من مخلفات العمل. 
  اية تعارضات ان وجدتومعالجة  الكهربائية واالنشائية والمعماريةة وكيكانيبين االعمال الم التنسيق. 

البالط والرخااااام 

  والجرانيت

 .جميع ألوان البالط والرخام والجرانيت وكذلك الروبة خاضعة لموافقة مشرف المشروع 
 .الروبة للبالط تكون من الروبة الجاهزة 
 .زوايا األلمنيوم في األماكن التي تتطلب ذلك 
 ارزة في الجدران واالرضيات.زويا حماية بالستيكية ربع دائرة للزوايا والحواف الب 
 .فرشة الطمم من الحصمة )عدسية ( والمونة تحت البالط في االماكن التي يتم فيها خلع بالط 
  صم الفتحاتلالعمال المنفذة بعد خالكيل هندسي. 
  تكسير بالط الواجهات القائم واخراج مخلفات الكسر خارج الموقع وعلى نفقته وبعد ذلك تأهيل السطح الستقبال

 البالط الجديد.
  ازالة المغسلة، المرحاض، والخزائن وأية موجودات قائمة على الحوائط، والتصرف بها حسب تعليمات مشرف

 المشروع.
 .فك القطع الكهربائية الراكبة )اباريز، انارة...(على البالط القائم واعادة تركيبها على البالط الجديد 

الاااااااااااادهااااااااااااان 

والاااطاااراشااااااااااة 

والاااااااجاااااااباااااااس 

والااااماااانااااجاااااور 

 الخشبي

  توريد وتخزين المواد والمصنعية والسقاالت والساللم والعدة وااليدي العاملة وكذلك تنظيف ومعجنة وتنعيم
ومعالجة السطوح ودهانها بعدد الوجوه المنصوص عليها، باالضافة الى المحافظة على النظافة وتنظيف الموقع 

 وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب المواصفات الفنية.
 يتم فتحها باشراف مشرف المشروع.وبتاريخ حديث ومواد الطراشة والدهان بواسطة براميل مغلقة  توريد 
  توريد المواد والمصانعة وعمل العينات وتحضير الواجهات حماية االعمال وتنفيذ الطراشة والدهان الي مكان

 المواصفات. وذلك حسبواي ارتفاع 
 نارة ... ( واعادتها الى مكانها عند االنتهاء من اعمال الدهان.فك القطع الكهربائية الراكبة ) اباريز ، ا 

االعاااااااااااماااااااااااال 

 الميكانيكية

  والنهائي.التثبيت والمرابط والجسور والحماالت والعالقات والتثبيت المؤقت    
 .الفحص والتشغيل      
 النهاء االعمال  جميع انواع القطع والمواد وغيره من وصالت ومحابس ورمل واسمنت وغيره الالزم للتركيب

     المواصفات.حسب 
  الالزم ضد الصدأ وغيره. المطلوبة والدهانجميع اعمال اللحام والوصل والقلوظة   
 الموافقات الالزمة الحصول على التنسيق مع الجهات المختلفة ووشبكة التصريف العامة المياه والمجاري ب شبك

 قبل البدء بتنفيذ االعمال.

االعاااااااااااماااااااااااال 

 الكهربائية 

  والمتابعة مع تشغيلوالفحص، وال ،االكسسوارات، الحفر، الردم، التثبيت والدهان وجميع أعمال القصجميع ،
 الخ. تحضير وثائق ومخططات وتمديدات وشبك وفحوصاتشركة الكهرباء مثال 

  )برابيش )مواسيرPVC الكوابل \وباحجام تتناسب مع عدد االسالك  20,25,32,38,50مختلفة  باقطار
     تكون مقاومة للحريق. ويجب أنتعملة، المس

 .احضار شهادة فحص منشأ وعمر وحدات االنارة والتغيير بشدة االضاءة    
 .جميع االباريز، المفاتيح، الكوابل، واالسالك يجب أن تكون مرقمة ومسعرة    
  .²ملم 1.5*3التوصيل  وتكون اسالكاالسالك، والكوابل للربط فيما بين النقاط والقطع والقواطع الكهربائية  ,

     او كوابل حسب تعليمات مشرف المشروع. ²ملم4*3, ²ملم2.5*3
 جميع الكوابل والتمديدات والحفر والردم والفرش الالزم للخطوط فيما بين الخط الرئيسي لغاية اللوحة الرئيسية ،

       الفرعية واللوحات االخرى. اللوحةو
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 (بنكية )كفالةنموذج كفالة دخول المناقصـة 
 )ترويسة البنك( 

 ]يعبئ البنك نموذج الكفالة البنكية هذه بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس[

 ]أدخل اسم وعنوان الجهة المشترية[.: المستفيد

 ]أدخل التاريخ[.: التاريخ

 .صيانة المدارس الحكومية في المدينة :اسم المناقصة

 /34RamMun/RM/2020 رقم المناقصة:

 الرقم[. ]أدخل :كفالة دخول مناقصة رقم 

 ]فرع البنك ادخل اسم وعنوان[ اسم وعنوان البنك:

]أدخل )فيما يلي يسمى " المناقص"( سوف يسلمكم عطاءه بتاريخ  ]أدخل اسم المناقص[حيث انه تم إبالغنا بأن 
 ]أدخل اسم  ورقم المناقصة[.)فيما يلي يسمى "العطاء"( لتنفيذ   التاريخ[

 حيث انه وفقا لشروطكم بأن العطاءات يجب أن تعزز بكفالة دخول المناقصة. و
 

بموجب هذه الكفالة بدفع أي مبلغ أو مبالغ  ال رجعة فيهملتزمون التزاما  ]أدخل اسم البنك[بطلب من المناقص، نحن 
فور تسلمنا منكم أول طلب  مله(]أدخل المبلغ باألرقام[ )]أدخل المبلغ بالكلمات[ ) ادخل العال تتجاوز بمجملها مبلغ 

 خطي يفيد بأن المناقص قد أخل بالتزامه )بالتزاماته( بموجب شروط المناقصة ألن المناقص: 
 قد سحب أو عدل عطاءه خالل فترة صالحية العطاء المحددة من قبل المناقص في خطاب العطاء.  .1
كما هو مبين  -خالل فترة صالحية العطاء قد فشل او رفض، مع تبليغه بقبول عطائه من قبل الجهة المشترية  .2

 في:  -في خطاب العطاء أو حسب تمديد الفترة في أي وقت قبل نهاية صالحية العطاء

 توقيع العقد، إن كان مطلوبا، أو  .أ

 تقديم كفالة حسن التنفيذ وفق التعليمات للمناقصين. .ب
 

 تنتهي صالحية هذه الكفالة: -
 فيذ وتوقيعه العقد، إذا كان المناقص هو الذي احيل عليه العقد، أو فور تقديم المناقص لكفالة حسن التن .1
 فور حدوث أول األمرين: .2

 تسلمنا لنسخة من تبليغكم للمناقص بأن العقد لم يحل عليه، أو .أ
 بعد ثمانية وعشرين يوما من انتهاء صالحية عطاء المناقص.  .ب

 ا في المكتب في ذلك التاريخ أو قبله.هذه الكفالة يجب أن يستلم من قبلن إن أي طلب للدفع بموجب  -

 Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010, ICCتخضع هذه الكفالة الى 
Publication No. 758 الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين.  وللقوانين 

____________________________ 

  ن([المفوضي]توقيع )تواقيع( الممثل )الممثلين( المفوض )
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 العرض الفني
 ماذج العرض الفني ن

 الرئيسيون الموظفون -

 المعدات  -

 تنظيم الموقع  -

 بيان منهجية العمل  -

 الجدول الزمني لتجهيز الموقع -

 الجدول الزمني لتنفيذ االشغال  -

منهجية العمل التي سيتم اتباعها في "كجزء من عرضه الفني" تقديم   يطلب من المقاول : : جوانب أخرى -

  أنشطة المشروع الرئيسية للمدارس المختلفة.تنفيذ 
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 (1نموذج الموظفين الرئيسيين رقم )

 الرئيسيينالموظفين  جدول

 

ً  على المناقص تقديم أسماء الموظفين المؤهلين تأهيالً  حددة لكل من الوظائف التي تضمنها لتلبية االحتياجات المُ  مناسبا

بغي توفير البيانات ذات الصلة بخبرات هؤالء الموظفين عن طريق ، وين"التقييم والتأهيل"معايير الثالث  القسم

 .استخدام النموذج أدناه لكل مرشح للوظيفة

 مسمى الوظيفة: 
1. 

 سم:اإل 

 مسمى الوظيفة:  
2. 

 سم:اإل 

 مسمى الوظيفة:  
3. 

 سم:اإل 

 مسمى الوظيفة:  
4. 

 سماإل 

 مسمى الوظيفة:  
5. 

 سم:اإل 

 يفة:  مسمى الوظ
6. 

 سم:اإل 

الخ.. مسمى الوظيفة  

.. 
 سم:اإل 
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 (2الرئيسيين رقم ) الموظفين نموذج

 الرئيسيينالسيرة الذاتية للموظفين 

 

 على المناقص تقديم كافة المعلومات المطلوبة أدناه

 "(1أخذه من جدول الموظفين الرئيسيين أعاله )نموذج رقم " )مسمى الوظيفة يتم *الوظيفة: 

 *االسم: تاريخ الميالد:

معلومات عن 

 الموظفين
 المؤهالت األكاديمية

 المؤهالت المهنية/ الوظيفة الحالية

 اسم صاحب العمل:

 الوظيفة الحالية

 عنوان صاحب العمل:

المرجع لغرض التواصل )مدير / مدير شؤون 

 الموظفين(
 رقم الهاتف:

 رقم الفاكس: البريد اإللكتروني:

 المسمى الوظيفي: لسنوات مع صاحب العمل الحالي:عدد ا

 

 .بالمشروع قم بتلخيص الخبرة المهنية بالترتيب الزمني العكسي، مع توضيح الخبرة الفنية واإلدارية ذات الصلة

 من * إلى * شركة، مشروع، الوظيفة، والخبرة الفنية واإلدارية ذات الصلة *

   

   

   

   

   

   

 
 السيرة الذاتية......................................................................................................... توقيع صاحب

 ........توقيع المناقص: ..............................................................................................................

 ...........لتاريخ.......................................................................................................................ا
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 النمـاذج الخاصة بالمعدات

 

درجة في يسية المُ دلل أن لديه القدرة على تلبية المتطلبات من المعدات الرئعلى المناقص توفير معلومات كافية تُ 

درجة، إعداد نموذج منفصل لكل بند من بنود المعدات المُ ولذا، يتعيَّن عليه ، "معايير التقييم والتأهيل"الجزء الثالث 

قترحها المناقص، كذلك، ينبغي على المناقص تقديم كافة المعلومات المطلوبة على النحو إأو المعدات البديلة التي 

 .حد ممكن الموضح أدناه، وإلى أقصى

  *نوع المعدات

 اسم الشركة المصنعة: الموديل ومعدل القوة:
معلومات عن 

 المعدات
  :  *القدرة سنة التصنيع:

  الموقع الحالي:

الحالة الراهنة 

 للمعدات

 

 

 

 تفاصيل عن االلتزامات الحالية:

 اذكر مصدر المعدات 

مملوكة    مؤجرة  مستأجرة  ً  صنعت خصيصا
 ـدرالمصــ

 

 

 أن المعدات ليست مملوكة من جانب المناقص.ينبغي توفير المعلومات التالية فقط في حال *

 

  

 إسم المالك:

 

 

 المالك

 عنوان المالك:

إسم الشخص الذي يمكن االتصال به وصفته 

 الوظيفية:
 رقم الهاتف:

 رقم الفاكس: رقم التلكس:

 تفاصيل عن اتفاقات التأجير / اإلستئجار / التصنيع المحدد للمشروع:

 اإلتفاقيات
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 مؤهـالت المناقص
 

 لتنفيذ العقد وفقاً  درجة أدناه إلثبات مدى أهليتهعلى المناقص تقديم المعلومات المطلوبة في نماذج بيانات المناقص المُ 

  ."التأهيل"معايير التقييم والثالث للقسم 

 

 بيانات المناقص  -(1.1.3) األهلية نموذج

 لتاريخ: ا
 إسم المناقصة:

 رقم المناقصة: 
 أصل )  ( صفحات. الصفحة ) ( من 

 

 

 المناقص: سم إ

 ]التاسيس بلد [التسجيلبلد المناقص الفعلي أو المقصود لغرض 

 اسم كل عضو في االئتالف )اذا كان المناقص ائتالفا(:

 :سيس الشركةأالسنة الفعلية لت

 :]التسجيل ]في بلدالعنوان القانوني للمناقص 

 للمناقص: المفوض معلومات عن الممثل 

 _________________________________: سماإل

  ________________________________العنوان:

   _______________________أرقام الهاتف / الفاكس:

   ______________________اإللكتروني:عنوان البريد 

 الوثائق األصلية لكل من: سخ منمرفق طي هذا النموذج نُ   .1

  ً من  (3.4للفقرة ) عقد التأسيس )أو الوثائق الموازية(، و/أو وثائق تسجيل الكيان القانوني المذكور وفقا

 التعليمات للمناقصين.

 ( اتقاقية االئتالف أو خطاب إعتزام تشكيل االئتالف إذا كان المناقص ائتالفاJV( وفقاً للفقرة ،)1.4)  من

 ناقصين.التعليمات للم

  إالوثائق التالية ً والتي من التعليمات للمناقصين  5.4للفقرة  ذا كان المناقص شركة مملوكة للحكومة، وفقا

  :ثبتتُ 

 ستقاللية القانونية والمالية للشركة.اإل 

  .أن الشركة تعمل بموجب القانون التجاري 

  لجهة المشتريةتابعة لأن الشركة ليست. 

 للشركة، قائمة بأعضاء مجلس اإلدارة. .  الهيكل التنظيمي2      .
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 ذا كان ائتالفا  إبيانات المناقص   - (1.1.3ألهلية )نموذج األهلية 
 )يعبأ هذا النموذج لكل عضو في االئتالف(

 

 التاريخ: 

 المناقصة:اسم 

 رقم المناقصة: 

 أصل )  ( صفحات. الصفحة )  ( من 

 

 :االئتالفسم إ

  :االئتالفعضو سماء أ

 :عضو االئتالفتسجيل بلد 

 االئتالف:عضوسنة تاسيس 

 :الئتالف في بلد التاسيسعضو االعنوان القانوني ل

 :االئتالفعضو بتمثيل المفوض معلومات عن 

   _________________________________سم:اإل

   ________________________________:العنوان

  ________________ ________:أرقام الهاتف / الفاكس

 _____________________ __اإللكتروني:عنوان البريد 

 

 سخ من الوثائق األصلية لكل من:نُ  النموذجمرفق طي هذا  .1

  ً للفقرة  عقد التأسيس )أو الوثائق الموازية أو عقد الشراكة(، و/أو وثائق تسجيل الكيان القانوني المذكوروفقا

 من التعليمات للمناقصين. (3.4)

 ذا كان المناقص ائتالفا إعتزام تشكيل االئتالف إو خطاب أئتالف اتقاقية اال(JV) ً من  (1.4) للفقرة ، وفقا

 التعليمات للمناقصين.

  أحد أعضاء اإلئتالف ذا كان إالوثائق التالية ً من التعليمات  (5.4للفقرة ) شركة مملوكة للحكومة، وفقا

  :ثبتتُ  والتيللمناقصين 

 الية للشركة.ستقاللية القانونية والماإل 

  .أن الشركة تعمل بموجب القانون التجاري 

  المشترية،لجهة ليست تابعة لأن الشركة 
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  (2.3)العقود المتعثرة نموذج 

تعثر،  علق قيد التقاضي، وخلفية عن التقاضي الم   العقد الفعلي الم 

 التاريخ:

 :اسم المناقص

 سم العضو في االئتالف:إ

 المناقصة:سم إ

 :رقم المناقصة

 أصل )  ( صفحات. ( من   الصفحة )
 

تعثرة وفقا    التأهيل":معايير التقييم والثالث "للقسم  العقود الفعلية الم 

   ول من الثالث "معايير التقييم والتأهيل" منذ األ القسم( في 1.2.3حدد في الفقرة )ي عقد كما هو مُ لم يحدث تعثر أل
 .]أدخل العام[شهر كانون الثاني )يناير( 

 

    ُول الثالث "معايير التقييم والتأهيل" منذ األ القسم( في 1.2.3حدد في الفقرة )تعثر تنفيذ العقد/ العقود التالية كما هو م
 ]أدخل العام[: (يناير) شهر كانون الثاني من

المبلغ الكلي للعقد )القيمة 
الحالية، والعملة، وسعر 

الصرف، وما يعادله بالدوالر 
 مريكي(األ

 ف العقدتعري
 تعثرالجزء الم  
 من العقد

 السنة

) أدخل اإلسم الكامل للعقد، :تعريف العقد )أدخل قيمة العقد الكلية(
  ورقمه، وأي معلومات تعريفية أخرى(

  :اسم صاحب العمل
  :عنوان صاحب العمل

 ر األداء/ التنفيذ:السبب في تعثُ 
 

)أدخل المبلغ أو 
النسبة المئوية من 
 كامل قيمة العقد(

 )أدخل السنة(

 الثالث "معايير التقييم والتأهيل":للقسم  بانتظار التقاضي، وفقا  

    إليست هناك حاالت ً  الثالث "معايير التقييم والتأهيل".  القسم من( 3.2.3للفقرة ) نتظار التقاضي وفقا

   إهناك حاالت ً  دناه.أكما هو مبين  ير التقييم والتأهيل"الثالث "معاي القسممن  (3.2.3)للفقرة  نتظار التقاضي وذلك وفقا

 

 

 

 

 

 

 



 35                                                                         نماذج العطاء                           : الرابع القسم 

 
 

)أدخل المبلغ أو النسبة  )أدخل السنة(
 من كامل قيمة العقد(

 تعريف العقد:
 اسم صاحب العمل:

 عنوان صاحب العمل:
 موضوع التقاضي:

 الجهة التي طلبت التقاضي:
 وضع التقاضي حالياً:

 )أدخل قيمة العقد الكلية(

 تعريف العقد:  
 صاحب العمل: اسم

 عنوان صاحب العمل:
 موضوع التقاضي:

 الجهة التي طلبت التقاضي:
 وضع التقاضي حالياً:

 

 الثالث " معايير التقييم والتأهيل" للقسم تاريخ التقاضي للعقود التي تم البت فيها وفقا  

   ( من القسم الثالث 4.2.3ليست هناك حاالت تقاضي تم البت فيها وفقاً للفقرة ) ."معايير التقييم والتأهيل" 

  ( من القسم الثالث "معايير التقييم والتأهيل" كما 4.2.3هناك حاالت تقاضي تم البت فيها وذلك وفقاً للفقرة )
 هو مبين أدناه.

تاريخ البت في 
التقاضي 

 )تاريح الحكم(

نتيجة البت في 
التقاضي ولصالح َمن 
)نسبة مئوية ِمن 

 المبلغ المتقاضى عليه(

 تعريف العقد

المبلغ الكلي للعقد )القيمة 
الحالية، والعملة، وسعر 
الصرف، وما يعادله 
 بالدوالر األمريكي(

)أدخل النسبة ولصالح  )أدخل السنة(
 من(

 تعريف العقد:
 اسم صاحب العمل:

 عنوان صاحب العمل:
 موضوع التقاضي:

 الجهة التي طلبت التقاضي:
مبررات القرار الُمتخذ بموضوع 

قاضي: )أدخل المبررات الرئيسية الت
 للقرار(
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 شغال قيد التنفيذ لتزامات بموجب العقود الحالية / األإلانموذج 

 

لتزاماتهم الحالية إزاء كافة العقود التي تم الفوز بها، أو إعلى المناقص وكل عضو في االئتالف تقديم معلومات عن 

صدار ال أنها غير مكتملة وغير مؤهلة إلإنتهاء من تنفيذها على وشك اإل بها، أو العقوداالحالة التي تم استالم خطاب 

 ها.بشهادة إنجاز العمل الخاصة 

متوسط المطالبات 
المالية الشهرية على 
مدى الستة أشهر 

الماضية، 
 )دوالرأمريكي/الشهر(

تاريخ التقريبي ال
نتهاء من لإل

 إنجاز العمل
 

قيمة العمل 
ما ) المتبقي  

يعادل ذلك 
بالدوالر 
 األميركي(

 صاحب العمل،سم إ
تصال/ عنوان اإل

رقم الهاتف/ 
 الفاكس،

 الرقم إسم العقد

     . 1 

     . 2 

     . 3 

     . 4 

     . 5 

 إلخ.     
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 األداءمستوى الوضع المالي و -(1.3.3) المالي نموذجال

 

 تاريخ:ال

 :سم المناقصإ

 في االئتالف: إسم العضو

 :ناقصةالم سمإ

 رقم المناقصة:

  

 

ارفاق  شهادة التسهيالت البنكية وبحيث تكون غير مشروطة
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 " غير مطلوب" المقاوالتس المال جراء أعمال أمعدل دوران ر -( 2.3.3) المالينموذج ال

 

 تاريخ:ال

 :سم المناقصإ

 سم العضو في االئتالف:إ

 المناقصة: سمإ

 رقم المناقصة:

 

 بيانات دوران راس المال )أعمال البناء فقط(

 سعر الصرف المعدل بالدوالر األمريكي
 المبلغ

 والعملة
 السنة

    ]دخل السنة أ[    ]دخل المبلغ وحدد العملة أ[  

معدل دوران راس المال      

 *السنوي جراء أعمال البناء 

 ."معايير التقييم والتأهيلالثالث " القسم( من .3.32انظر الفقرة )  *

 

 الموارد المالية -( 3.3.3) المالي ذجنموال

 

ة، والتسهيالت المعتمدة، والوسائل  قم بتحديد مصادر التمويل المقترحة، مثل األصول السائلة، واألصول الحقيقية الُحرَّ

لتزامات الحالية، والمتاح من هذه المصادر للوفاء بإجمالي التدفق النقدي المطلوب ألعمال المالية األخرى، صافي اإل

 ً  الثالث "معايير التقييم والتأهيل".للقسم  البناء الخاصة بهذا العقد، موضوع هذه المناقصة، أو العقود الُمحددة وفقا

 الرقم مصدر التمويل المبلغ )ما يعادل بالدوالر األمريكي(

  
.1 

  
. 2 

  
.3 

  
.4 

 

  



 

 
 

 "ير مطلوب"غ  المقاوالتالعامة في مجال  اتلخبرا -( 1.4.3) نموذج الخبرات
  

 :سم المناقصإ

 تاريخ:ال

 سم العضو في االئتالف:إ

 المناقصة:سم إ

 قم المناقصة:ر

 

 أصل )  ( صفحات. الصفحة )  ( من 
 

 

 
 

 

سنة اإلنتهاء  وصف العقد دور المناقص

 من العمل

 سنة إبتداء العمل

 .............................................: إسم العقد 

وصف موجز لألشغال التي تم تنفيذها من قبل 

المناقص: 

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

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

 ............................................. :مبلغ العقد

 .....................................إسم صاحب العمل: 

عنوان صاحب العمل: 

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

......................................................... 
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 الخبرات المحددة في مجال األشغال المشابهة وإدارة العقود((  أ) 4.32.نموذج الخبرات )

 تاريخ:ال

 :صسم المناقإ

 في االئتالف: إسم العضو

 المناقصة:سم إ

 قم المناقصة:ر
 

 أصل )  ( صفحات. الصفحة )  ( من 
 

 رقم العقد المشابه: معلومات

 تعريف بالعقد: 

 حالة العقد:إتاريخ  

 نتهاء:تاريخ اإل 

 مقاول من الباطن

 

 مقاول متخصص

 في إدارة العقود

 عضو ائتالف

 

 مقاول اساسي

 
 تضمنه العقدالدور الذي 

 المبلغ الكلي للعقد:  *بالدوالر األمريكي

في حال ما إذا كان العضو في    
إطار ائتالف أو مقاول من 
الباطن، يتعيَّن تحديد نسبة 

 المشاركة في إجمالي مبلغ العقد

 سم صاحب العمل:إ 

 :العنوان 

 الهاتف / الفاكس:رقم  

 :البريد اإللكتروني 

 

  قم العقد المشابه: _____________ورإسم  أوجه التشابه

أ( /2.4تقديم وصف عن أوجه التشابه وفقا للفقرة ) 
 من القسم  الثالث"معايير التقييم والتاهيل"

 

 .1 المبلغ: 

 .2 الحجم المادي لألشغال المطلوبة: 

 .3 مستوى التعقيد: 

 .4 المنهجيات/ تكنولوجيا: 

 .5 ة:معدل أعمال البناء لألنشطة الرئيس 

 .6 خصائص أخرى: 
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 ةيفي إطار األنشطة الرئيس المقاوالتالخبرات في  -)ب((  2.4.3نموذج الخبرات )
 

 تاريخ:ال

 :سم المناقصإ

 سم العضو في االئتالف:إ

 المناقصة:سم إ

 قم المناقصة:ر

 من التعليمات للمناقصين(:  3.34و  2.34)وفقا للفقرات 8سم المقاول من الباطن: إ
 

 

نشطة الرئيسية، استكمال المعلومات الواردة في هذا النموذج وذلك وفقا على جميع المقاولين من الباطن لأليجب 

 ".التقييم والتاهيلالثالث " معايير  القسممن  (4.2( من التعليمات للمناقصين، والفقرة )3.34( و )2.34للفقرات )

 

 ......................................................(:....النشاط الرئيسي رقم )  .1 

  معلومات

 تعريف بالعقد: 

 تاريخ اإلحالة: 

 تاريخ اإلنتهاء: 

مقاول من 
 الباطن

 

مقاول متخصص في 
 إدارة العقود

 

 عضو في ائتالف

 

 مقاول أساسي

 
 الدور الذي تضمنه العقد:

 المبلغ الكلي للعقد:  بالدوالر األمريكي

 ُمنجزةالكمية الفعلية ال
 )ثانيا(( × أوال(

 النسبة المئوية
 في المشاركة

 ))ثانيا

الكمية اإلجمالية في 
 العقد

 )أوال (

) الحجم، العدد أو معدل اإلنتاج كمية ال
بحسب ما ينطبق عليه الحال( التي تم 
إنجازها بموجب العقد، بصفة سنوية أو 

 خالل جزء من العام.

 (1السنة األولى )   

 (2ة )السنة الثاني   

 (3السنة الثالثة )   

 (4السنة الرابعة )   

 :سم صاحب العملإ 

 :العنوان 

 رقم الهاتف / الفاكس: 

 :البريد اإللكتروني 

 

                                                           
 8إذا كان األمر ينطبق على ذلك،
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 هليةالدول ذات األ: الخامس القسم
 

 ةالعام المشتريات، وتنفيذ األشغال والخدمات في إطار اللوازماألهلية لتوفير 

استبعاد  التعليمات للمناقصين، يتم في الوقت الحاضرمن  (1.5)و ( 7.4)للفقرات  لمعلومات المناقصين ووفقا

 الشيء .من المشاركة في هذه المناقصة من الدول التالية الخدماتاللوازم والشركات 
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 حتيالممارسات الفساد واإلتجاه سياسة الدولة : السادس القسم
 

فساد واالحتيال أن تلتزم الجهات المشترية، والمناقصون، تقتضي سياسة دولة فلسطين تجاه ممارسات ال 1.6
والموردون، والمقاولون، ووكالئهم )سواء تم االفصاح عنهم أم لم يتم(، والمقاولون من الباطن، والمستشارون 
من الباطن، ومزودو الخدمات، وأي أفراد يتبعونهم بأعلى معايير األخالق والسلوكيات أثناء تنفيذ المشتريات 

 ووفق هذه السياسة: 9عقود الُممولة من المال العام والمدارة من قبل الحكومة، وال
 تعرف الممارسات الُمبينة أدناه على النح والتالي: .أ

أي شيء   -سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر -عرض، أوإعطاء، أوتلقي، أو التماس  : أي"ممارسات الفساد" .1
 .10ات طرف آخر؛قيمة للتأثير بطريقة غيرالئقة على تصرف يذ

من شأنه التضليل بالعلم بشيء  أي فعل أو امتناع عن القيام به، بما في ذلك، التحريف، الذي: " ممارسة االحتيال" .2
 .11؛ اي التزاملتضليل طرف للحصول على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو لتجنب  ةمحاولاي ، أو ما

أو أكثر بهدف تحقيق غرض غير الئق، بما في ذلك،  القيام بترتيب شيء ما بين طرفين " ممارسة التواطؤ": .3
 12التأثير و/أو تشجيع القيام بتصرفات غير الئقة إزاء طرف آخر؛ 

سواًء بشكل مباشر  -إلحاق الضرر  بإفساد أوإضعاف أو إلحاق الضرر، أو التهديد : " ممارسة اإلكراه/ اإلجبار" .4
 .13تشجيع القيام بأعمال غير الئقة إزاء طرف ما؛ للتأثير و/أو  تهبأي طرف أو ممتلكا  -أو غير مباشر

 " ممارسةالعرقلة": .5

د،  .أ إخفاء أدلة التحقيق، أو اإلدالء بأقوال كاذبة للمحققين وذلك بهدف  تغيير، أوأو تزوير، أو اإلتالف الُمتَعمَّ
أو تخويف ، طؤتواأو إكراه،  الحكومة حول وقوع حالة فساد، أواحتيال، أو شك تقيق فيللتحالعرقلة المادية 

 أو أي طرف لمنعه من الكشف عن معرفته بالمسائل ذات الصلة بالتحقيقات أومن متابعة مجريات التحقيق،

والتدقيق القيام بأعمال تهدف إلى العرقلة الفعلية لقيام الحكومة بممارسة التفتيش وحقوق المراجعة الحسابية  .ب
 ( أدناه.ث)(/ 1.6)المنصوص عليها في الفقرة 

أو مقاوليه فض/ استثناء أي عطاء إذا تبيَّن أن المناقص أوأي من موظفيه أو وكالئه، أو مستشاريه سيتم ر .ب
مزودي الخدمات، والموردين، و/أوموظفيهم، قد قام بصورة مباشرة أو غيرمباشرة، أو من الباطن، 

التنافس حول المناقصة ممارسات العرقلة في  باالنخراط في الفساد أو االحتيال، أو التواطؤ أو اإلكراه، أو
 موضع النقاش؛

سيتم معاقبة الشركة، أو الشخص المعني، في أي وقت كان، وذلك عمال بإجراءات العقوبات المعمول بها  .ت
ا إلى  من جانب الحكومة، بما في ذلك، اإلعالن العام أن مثل تلك الشركة أو الشخص هم غير ذوي أهلية، إمَّ

ل من المال العام.أجل غير مسمى، أو لفترة ُمعيَّنة   من الزمن، للحصول على أي عقد ُمموَّ
يجب على المناقصين والموردين والمقاولين والمستشارين، والمقاولين من الباطن التابعين لهم  .ث

ووكالئهم وموظفيهم ومستشاريهم ومزوديهم بالخدمات ومورديهم، السماح للجهة المشترية أو 
المالية واالدارية بفحص جميع الحسابات، والسجالت،  الحكومة أو الحكومة او ديوان الرقابة

والوثائق األخرى المتعلقة بتقديم العطاءات، وتدقيق هذه الحسابات والسجالت من قِبل مدققي 
 .حسابات يتم تعيينهم من قبل الحكومة

                                                           
 .ء، أو تنفيذ العقد مقابل الحصول على ميزة غير مستحقة يعد عمال غير الئقفي هذا السياق، أي عمل من شأنه التأثير على عملية الشرا9

  

 يتصرف في مجال يتعلق بعملية الشراء أو تنفيذ العقد. وفيهذا موظف قطاع عامألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " طرف آخر " يشير إلى 10
 .الشراء وميين، وموظفي المنظمات األخرى، ممن يتخذون أو يقومون بمراجعة قرارات " يشمل الموظفين الحك موظف قطاع عامالسياق، فإن مصطلح " 

 ؛ كما أن مصطلح "المنفعة " و " االلتزام" هما متصالن بعملية  موظف قطاع عامألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " الطرف" يشير إلى 11

 . القيام بهكذا عمل" يهدف إلى التأثير في عملية الشراء أو تنفيذ العقدالشراء، أو تنفيذ العقد ؛ و أن " عمل أو االمتناع عن 
 (، ممن يحاولون إما موظفي القطاع العام لمشاركين في عملية الشراء، )اشير إلى ي "ألطرافألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " ا12

 أو تحديد أسعار العطاءات  ، ء أو االختيار، تزييف )تقليد( جانب المنافسةأو كيان آخر غير مشارك في عملية الشرا ، بأنفسهم ، أو من خالل شخص

 .أو غير ذلك من الظروف األخرىالمقدمة من كل منهم عند مستويات ُمصطنعة وغير تنافسية،  أو من هم  مطلعون على قيمة العطاءات 
 .في عملية الشراء أو تنفيذ العقد أحد المشاركينألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " الطرف" يشير إلى13
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 اإلضافيةالفنية والشروط الخاصة  المواصفات

 اإلضافيةالشروط الخاصة  -أ
 

  .العطاءعلى المقاول القيام بتنفيذ األعمال على الوجه األكمل حسب الشروط والمواصفات المطلوبة في وثائق  .1

 المفعول.خصم مصدر ساري  يحضر شهادةيجب أن يكون مقدم المناقصة مرخصاً من دائرة الجمارك والمكوس وان  .2

أ( تصرف مستحقات المقاول عن األعمال المنفذة بواسطة مستخلصات يقدمها المقاول مرفقة بمعززات الصرف والفحوصات  .3

 .مدير دائرة المشاريعقبل المخبرية لالعمال المنجزة موافق عليها من 

لمضححافة في وزارة المالية عن كل ب( المقاول ملزم بتقديم فاتورة ضححريبية رسححمية مشححتغل مرخص مختومة من دائرة القيمة ا

 مبلغ يستلمه.

من قيمة كل مسحححححححتخلص لحين االنتهاء من جميع األعمال، ويتم صحححححححرف المبلغ كله عند التسحححححححليم االبتدائي  %10يتم حجز .4

 للمشروع.

ائب التي يضححعها المقاول شححاملة لجميع الضححر تكون األسححعارأ( في حال كانت المناقصححة شححاملة للضححريبة يجب أن  الضححرائب: .5

تحمل الجهة المشححترية أية إضححافات على سححعر العقد اإلجمالي المحدد في صححيغة العطاء. تالحكومية أو أية تكاليف إضححافية ولن 

 )كما هو مبين في قائمة بيانات العطاء(.

 ية للمشروع.ب( في حال كانت المناقصة غير شاملة للضريبة يجب على المقاول احضار فاتورة صفرية بالقيمة اإلجمال          

في حال تخلف المقاول أو أعاق تمديد أو رفع قيمة كفالة حسححححن التنفيذ يتم خصححححم جزء من قيمة كفالة حسححححن التنفيذ على النحو  .6

اما اذا لم يقم المقاول بزيادة مبلغ الكفالة في حال تم  –التالي )قيمة الكفالة المطلوبة *)فترة االنقطاع / فترة السححريان القانونية(( 

 ة قيمة العقد وكانت الكفالة سارية المفعول على الجهة المشترية خصم قيمة الزيادة المطلوبة للكفالة.زياد
 

على خطة العمل المعتمدة للمشححروع من قبل مشححرف المشححروع خالل مدة تنفيذ وبناء  ساااعة 24هي  أوقات العمل للمشااروع: .7

دارة المدرسححة، وال يحق للمقاول العمل بخالف الخطة المعتمدة بالتنسححيق مع إ أيضححاالمشححروع المحددة في المناقصححة والتي تتم 

وال يحق له المطالبة بتمديد مدة المناقصحححححححة نتيجة لذلك و/أو المطالبة بأي تعويضحححححححات مالية نتيجة عدم امكانية دخول بعض 

وفي  ”تحانات الثانوية العامةام “المواقع اال في اوقات وساعات محددة. علما بأن مدة تنفيذ المشروع ستمتد خالل دوام المدارس

 العطلة الصيفية.

في حال عدم قيام المقاول بتمديد سحححريان التامين أو رفع سحححقف التغطية التأمينية سحححيتم خصحححم ضحححعف مبلغ القسحححط االضحححافي  .8

ة عليه في حال المترتب على التمديد أو رفع سحححقف التغطية التأمينية باالضحححافة لتحمل المقاول التبعات القانونية والمادية المترتب

 تأمينية.حصول حادث دون وجود تغطية 

كاليف المراسحححححححالت  .9 فة ت كا عابيتحمل المقاول  ية وات ية امور أخرى تخص  البريد لدفعات او ا با قة  التحويالت البنكية المتعل

 المشروع.
 

 فحص المواد: .10

تمد لديها وعلى نفقة المقاول الخاصحححححة، الفحوصحححححات المخبرية الالزمة لتنفيذ األعمال من مختبر مع جميعتقوم البلدية بإجراء  -

وال يحق للمقاول االعتراض على المختبر الذي تم اختياره من قبل البلدية، وسيتم خصم تكاليف هذه الفحوصات من مطالبات 

 المقاول المرحلية.

ويؤمن على نفقته ما  على المقاول أن يقدم للمهندس المشرف ومعاونيه جميع التسهيالت الالزمة لفحص المواد وأخذ العينات، -

 يقتضيه ذلك من عمالة وأدوات ومواد.

 على المقاول أن يقدم شهادة منشأ لجميع المواد المستخدمة في تنفيذ المشروع. -
 

 الفحوصات المخبرية: .11

يجب االلتزام بالمواصحححححححفات الفنية للمشحححححححروع مهما كان نوعه على أن تحقق الفحوصحححححححات المخبرية للمشحححححححروع متطلبات  -

 لفنية.المواصفات ا

يتم اسححتالم كل مرحلة من مراحل العمل للمشححاريع من قبل مشححرف المشححروع مع مطابقة الفحوصححات المخبرية للمواصححفات  -

االنتقال الى المرحلة التالية من العمل مالم يتم اعتماد المرحلة  وال يتمالفنية وعدد العينات المطلوبة والصحححححححور الفوتوغرافية 

 السابقة. 

ينات عن العدد المطلوب حسب المواصفة يتم خصم ثالثة أضعاف تكلفة العينة مضروباً بعدد العينات في حال نقص عدد الع -

 الناقصة.

تعطى األولوية للمنتج الوطني شحححححححريطة أن يكون مطابقا للمواصحححححححفات والمقاييس الفلسحححححححطينية، ويمنع التعامل مع منتجات  .12

 المستوطنات االسرائيلية.
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  :للمقاولااللتزامات العامة  .13

العمل وكذلك توفير الطواقم  دائم أثناءتعيين مهندس موقع ذو خبرة تتناسححب مع األعمال المطلوبة لالشححراف والتواجد بشححكل  -أ

 الفنية الالزمه حسب حاجة العمل وطلب مشرف المشروع.

 .شهادة مطابقة لجميع المواد المستعملة في المشروع من مؤسسة المواصفات الفلسطينيةعلى  الحصول -ب

التأمينات اعي قواعد السححححالمة العامة المعمول بها في دولة فلسححححطين وأن يقوم على حسححححابه الخاص بالحصححححول على أن ير -ت

 وابقائها سارية المفعول حتى اصدار شهادة االستالم النهائي.

ييلتزم  -ث ها القوانين واللوائح التي تحكم اإلدارة البيئ ما في ية ب ية والمحل عات الوطن مل بجميع التشحححححححري كا كل  ية بشححححححح ة والحما

 2004و سياسة تقييم البيئة الفلسطينية سنة 1999البيئة الفلسطيني  قانون)فلسطين االجتماعية التي تطبقها دولة 

تزويد الموقع بالماء، والكهرباء، والتلفون وأي متطلبات أخرى تلزم لتنفيذ األشحححححغال وانجازها. وفي حالة عدم توفر خطوط  -ج

 ولد كهربائي بسعة كافية، وخزانات ماء بحجم مناسب.التزويد الرئيسية، عليه توفير م

تنفيذ االشغال على مستوى عال من االتقان ودقة التنفيذ وبشكل يحوز على موافقة مشرف المشروع وقبوله، لذلك يجب عليه  -ح

شحححححرف المشحححححروع أخذ ذلك بعين االعتبار وانتقاء األكفاء لتنفيذ هذه األعمال. وعلى المقاول أن يتقيد بتعليمات وتوجيهات م

 حول أي أمر متعلق باألشغال سواء ورد ذكره في العقد أو لم يرد.

تقديم المسححححاعدة للمهندس أو ممثل مشححححرف المشححححروع ولمسححححاعديه وذلك النجاز مهامهم، وعلى المقاول أن يوفر ممثال له  -خ

يلزم، وتكون تكلفة هذه المسححاعدة للمسححاعدة في التشححييك، والفحص، اخذ العينات، التثبيت، تسححوية وقياسححات األعمال وكل ما 

 من ضمن أسعار العقد.

  .الذي يتم اعتماده من قبل مشرف المشروعم حسب النموذج 1.8*2 بقياسات 2تركيب يافطة للمشروع عدد  -د

وحصر الكميات    )drawing Shop (قبل البدء بتنفيذ المشروع تقديم مخططات تبين األعمال المراد تنفيذها على الطبيعة -ذ

 .مشرف المشروعموافقة وأخذ 

 وحصححححر ) drawingsAsbuilt (الطبيعةفذت على نقبل التسححححليم االبتدائي للمشححححروع تقديم مخططات تبين األعمال كما  -ر

 الكميات المنفذة، وال يتم صرف الدفعة النهائية اال بعد تسلم تلك المخططات وحصر الكميات وموافقة مشرف المشروع.

ألي من المقاولين االخرين وعمالهم ممن يسحححتخدمهم المالك ليتمكنوا من تنفيذ اشحححغالهم، وان أن يتيح جميع الفرص المعقولة  -ز

يتيح كل الفرص لعمال المالك وعمال أي من الهيئات المختصة من الذين سيجري استخدامهم لتنفيذ اي أعمال غير مشمولة 

ل أو ضحححححرر أو خسحححححارة مادية تلحق بالجهة بالعقد وان ينسحححححق عمله مع سحححححير أعمالهم، ويتحمل المقاول مسحححححئولية أي عط

 المشترية أو بأي متعهد آخر بسبب عدم قيامه بتقديم التسهيالت الالزمة.

، وذلك على -وحسححب تعليمات مشححرف المشححروع-التقيد بطرح ناتج الحفريات في المكبات المعتمدة للطمم لدى بلدية رام هللا  -س

 منطقة العمل والالزمة لتنفيذ االعمال المطلوبة. نفقته الخاصة، وعليه تقليم االشجار القائمة في

مشححرف المشححروع وكذلك تقديم البوم صححور لجميع  وبالتنسححيق معنسححخ لجميع مراحل المشححروع  3تقديم صححور فوتوغرافية  -ش

 روع(االبتدائي للمش وبعد االستالم واثناء التنفيذمراحل المشروع بعد األنتهاء من تنفيذه )مراحل المشروع: قبل التنفيذ 

تقديم تقارير يومية وشحححححهرية ألعمال المشحححححروع إلى مشحححححرف المشحححححروع العتمادها، موضححححححا فيها عدد العمال والمعدات  -ص

واألعمال المنفذة، وكل المعلومات الالزمة والصحور الفوتوغرافية لجميع مراحل المشحروع، وكذلك تقديم البوم صحور لجميع 

ل المشححروع:قبل التنفيذ واثناء التنفيذ وبعد االسححتالم االولي للمشححروع(، وفي مراحل المشححروع بعد األنتهاء من تنفيذة )مراح

 حالة عدم االلتزام بتقديم هذه التقارير ال يحق للمقاول المطالبة بتمديد مدة اإلنجاز مهما كانت األسباب. 

والمجاورة للمشحححروع، بحيث يتم ضحححمان تأمين السحححالمة العامة لألفراد أو العاملين والزوار واألبنية المؤقتة والدائمة القائمة  -ض

 سير العمل بصورة آمنة وبدون إلحاق أي ضرر بها.

 التنسححيق الكامل مع المؤسححسححات االخرى كشححركة الكهرباء والهاتف ومصححلحة المياه وعليه اصححالح أي ضححرر يلحق بخدمات -ط

 البنية التحتية القائمة خالل العمل وعلى نفقته الخاصة.
 

عن كل يوم حسب العقد بنسبة واحد في األلف من قيمة العقد وفي حال تجاوزت قيمة الغرامة نسبة  يرغرامة تأخيدفع المقاول  .14

 % من قيمة العقد فمن حق الجهة المشترية إيقاف المقاول عن العمل وتنفيذ باقي األعمال على حسابه مهما بلغت التكاليف.10

على ان يكون تفصححححيل  ،المشححححروع مشححححرفبعد توصححححية  البلديةل سححححيتم اعتماد المبررات من قب بمبررات التاخيرفيما يتعلق  .15

 اسباب التاخير بشكل يومي وفي حال عدم اعتمادها سيتم خصم النسبة القانونية المنصوص عليها بالقانون 

،  يعدائرة المشححاريوم من تاريخ اعتماد شححهادة الدفع من مدير  56سححيتم اعتماد تاريخ اسححتحقاق الدفعة لغاية  فترة االسااتحقاق .16

 حيث تعتبر هذه المدة هي المدة القانونية الستحقاق الدفعة.
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 الفنية  المواصفات -ب
 

 عـــــام 1.0

 تعتبر المواصفات الفنية الخاصة جزءا ال يتجزأ من وثائق العقد. -أ
 تعتمد وحدات النظام المتري فقط عند تطبيق هذه المواصفات. -ب
هيئات والمؤسسات العلمية التالية مراجع علمية عامة لهذه المواصفات يتم اعتمادها تعتبر ال المواصفات القياسية والمواد المستخدمة: -ت

 ضمن المواصفات الخاصة.
 المواصفات األردنية. -(   A.S.T.Mالجمعية األمريكية الختبار المواد ) -
 عمال ذات العالقة.في حال وجود نقص في المواصفات الفنية لبنود االعمال، تعتمد المواصفات القياسية المعتمدة لأل -ث

 

يشتمل هذا الباب على المواصفات الفنية ألعمال الخرسانة العادية والمسلحة بشكل عام بما في ذلك أشغال  أعمال الخرسانة:- 1
 حديد التسليح وأشغال الطوبار كما هو مبين في المخططات وجداول الكميات وحسب إرشادات مشرف المشروع.

 شروط عامة  -1.1
لمشروع طلب إجراء االختبارات الالزمة حسب ما يراه مناسباً وفي أي وقت يرتضيه على نوعية المـواد أو مواصفاتها يجوز لمشرف ا .1

أو مواصفات الخرسانة أو غيرها وعلى المتعهد إجراء هذه االختبارات حاالً وعلى نفقته الخاصة وبدون أي عالوة إضافية مهما بلغ عدد 
 هذه االختبارات.

لمشروع على المواصفات ونوعية المواد كل على حده ال تسقط مسؤولية المتعهد عن استيفاء شروط ومواصفات المواد موافقة مشرف ا .2
 الناتجة كالخرسانة وغيرها.

 مواصفات المواد -1.2
 اإلسمنت:-1.2.1
 يستعمل اإلسمنت البورتلندي العادي ما لم تنص المواصفات على خالف ذلك. .1
التـي فتحت أثناء نقلها أو تخزينها ال يمكن استعمالها في الخرسانة المسلحة، إال أنه يمكن استعمالها في  جميـع األكياس المفتوحـة أو .2

 أعمال أخرى كالمدات األرضية والخرسانة العادية.
 اإلسمنت السائب: سواء الوارد إلى الموقع أو المنساب من أكياسه األصلية ال يمكن تعبئته في أكياس جديدة. .3
يوما ومهما بلغ عدد هذه  60المشروع إجراء االختبارات الالزمة على اإلسمنت الذي مضى على تخزينه أكثر من  مـن حق مشرف .4

 االختبارات فإنها تتم على حساب المتعهد.
 إذا شك اإلسمنت شكاً ابتدائياً وتجمع في حبيبات فيجب عدم استعماله في الخرسانة والمونة مطلقاً. .5
ً إال إذا وافق مشرف ال يمكـن في أي حال من األ .6 حوال استعمال نوعين من اإلسمنت في نفس الصبة ويعتبر هذا العمل مرفوضا

 المشروع على ذلك.

: يجب أن تكون الحصمة المستعملة في األشغال من منتوج تكسير الحجر القاسي ويجب أن تكون الحصمة خالية الحصمة-1.2.2
المواد العضوية أو أي مواد أخرى تؤثر على قوتها أو على قوة الخرسانة، ولمشرف من األتربة والمواد القابلة للذوبان في الماء و

 المشروع الحق في رفض أي كمية ال تنطبق مع المواصفات أو يراها غير مناسبة لالستعمال.

ة ( بوصة ويمكن الحصول عليها من طحن الحصم3/16: هي الحصمة الناعمة التي تمر من منخل )الحصمة الناعمة -أوال  
 الجوزية، يجب للحصمة أن:

 ال تحتوي على أي شوائب وأمالح تؤثر على قوة الخرسانة. .1
 %(.15عن ) 200%( وال تزيد نسبة المار من منخل 1ال تزيد نسبة الطين المتحجر بها عن ) .2

 توفي نسبة الحصمة الناعمة بجدول التدريج الحبيبي التالي: .3
 

  )200(رقم  )50(رقم  )30(رقم  )16(رقم )8(رقم  )4(رقم "8/3 المنخل

 -15صفر 5-45 15-100 30-100 60-100 90-100 100 المارة من المنخل %

( بوصة وتتفق مع جدول التدريج للحصمة الخشنة، وعلى الحصمة 16/3:هي تلك الباقية على منخل )الحصمة الخشنة -ثانيا  
 الخشنة:
 أن تكون خالية من الطين المتحجر. .1
 %( بالوزن.1عن ) 200ارة من منخل أن ال تزيد المواد الم .2
 أن ال تقل قوة كسر مادة الحصمة عن ضعفي القوة المطلوبة للخرسانة المستعملة. .3
 %( بالوزن.3أن ال تزيد نسبة امتصاص الماء عن ) .4
 طن( للمتر المكعب الواحد. 2.5أن ال يقل الوزن النوعي عن ) .5
ولمشرف المشروع الحق إضافة أو إلغاء أي تدرج إذا اقتضى األمر وحسب يكون التـدرج الحبيبي لها هو أحد التدرجات التالية،  .6

 نوع الخرسانة المستعملة.
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 المارة من المنخل النسبة المئوية المنخل

  )5(تدرج  )4(تدرج  )3(تدرج  )2(تدرج  )1(تدرج 

2"½ 100     

2" 100-95 100    

1"½  100-99 100   

1" 70-35  100-95 100  

4/3"  70-35  100-95 100 

1/2" 30-10  60-25  100-90 

8/3"  30-10  55-20 100-40 

 -10صفر -10صفر -10صفر -5صفر صفر-5  )4(رقم

 -5صفر -5صفر -5صفر    )8(رقم

 
 ماء الخلط:-1.2.3
 الياً من المواد العضوية.يجب أن يكون ماء الخلط خالياً من الشوائب أو الطحالب ومن األمالح الضارة وأن يكون صالحاً للشرب وخ .1
 إن نسبة الماء إلى اإلسمنت يجب أن ال تتعدى النسب التي يحددها مشرف المشروع في الموقع وحسب نوع الخرسانة. .2

 
 حديد التسليح:-1.2.4
كغم/  4200 يكون جميع الحديد المستعمل بالخرسانة باستثناء الكانات من النوع المبزر العالي الجهد، ويكون إجهاد الخضوع للحديد .1

 .2كغم/ سم 2800أما حديد الكانات فقط فيكون من النوع العادي األملس ويكون إجهاد الخضوع لهذا الحديد  2سم
يجـب أن يكـون كافة الحديد المستعمل على الموقع للتسليح أو لغيره نظيفاً غير مطلي أو مغطى بالشحومات أو اإلسفلت أو الزيوت  .2

 أو غيرها من المواد العضوية.
يجـب أن يكون كافة الحديد المستعمل على الموقع للتسليح أو لغيره خالي تماماً من الصدأ، ويحق لمشرف المشروع طلب تنظيف  .3

الصدأ عن الحديد بواسطة فرشاة سلك، وعند الموافقة على استعمال الحديد المنظف سوف يقتصر استعماله على األعمال غير الهامة 
 جب على المتعهد أخذ موافقة مشرف المشروع على استعمال حديد التسليح قبل البدء باستعماله.حسب إرشادات مشرف المشروع.ي

 يجب أن ال تكون القضبان مشققة أو ملتوية وال يجوز إصالح ذلك بالثني أو بالطرق قبل أو خالل استعمال الحديد. .4
 ات قياس دقيقة في أي وقت.يحق لمشرف المشروع التأكد من األقطار المختلفة للقضبان باستعمال أي أدو .5

 أصناف الخرسانة -1.3
 فيما يلي جدول يبين أصناف الخرسانة التي يراد استعمالها. 1
 نوع الرقم

 الباطون
مقاومة كسر  أدنى

 2سم/ للمكعب كغم
مقاومة كسر للمكعب  أدنى

/ كغم للخلطات التجريبية
 2سم

األدنى لإلسمنت  الحد
المستعمل بورتلندي 

 كغم

اء وزن الم نسبة
القصوى إلى وزن 

 اإلسمنت

هبوط مسموح  أقصى
 به

1 B250 250 287  360سم8  0.7 كغم 

2 B200 200 230  310سم9  0.8 كغم 

3 B150 150 180  2200.9 كغم  

 الخلط -1.4
 شروط عامة:-1.4.1
ستعمال الخلط المركـزي جميع أعمال الصب يجب أن تتم باستعمال خرسانة جاهزة من مصنع يوافق عليه مشرف المشروع، أو با .1

بالموقع. يسمح الخلط بآالت ميكانيكية في الموقع ألعمال خرسانة التصفيح خلف الحجر فقط بموافقة مشرف المشروع وال يسمح بتاتاً 
 الخلط اليدوي. 

 درجة مئوية. 35يجب أن ال يتم خلط أي خرسانة أو طينة إذا كانت درجة حرارة الجو أقل من أربعة درجات مئوية أو أكثر من  .2

 الخلط في موقع العمل:-1.4.2
 تتم جميع أعمال الصب بعد أخذ موافقة خطية بذلك على نماذج معدة لهذه الغاية وال تتم أية أعمال صب بعد ذلك. .1
ت الالزمة لالستعمال الفوري وال يجوز استعمال الخرسانة التي بدأت تتجمد أو التي ال تكون مكانها بعد يجب خلط الخرسانة بالكميا .2

نصف ساعة من إضافة الماء اليها فيما يختص بالخرسانة غير المهزوزة، وإذا كانت الخرسانة مهزوزة يجب أن تكون في مكانها 
ادة ترطيب الخرسانة بإضافة الماء أو بوسائل أخرى وال يجوز استعمال الخرسانة بعد ساعة واحدة من إضافة الماء إليها وال يسمح بإع

 التي ليست ضمن حدود التكوم المبينة وقت صبها ويجب التخلص منها وفقا لما يأمر به مشرف المشروع.
ون الخالطة ذات يمكن خلط الخرسانة في موقع العمل في مصنع خلط مركزي أو في خالطات مركبة على شاحنات وينبغي أن تك .3

 نوع وسعة معتمدين.
 يجب خلط جميع مكونات الخرسانة لفترة ال تقل عن دقيقة ونصف بعد إضافة جميع المواد إلى الخالطة بما في ذلك الماء. .4

حيث يطلب صب الخرسانة مع الدبش يجب أن يكون الحجر من النوع المزى القاسي الخالي من الكمخ والمواد  الخرسانة مع الدبش: 5-1
ضارة ويكون قطع محاجر ذو أطراف حادة وليست ملساء ويجب غسله قبل وضعه بالخرسانة. تكون الخرسانة مع الدبش من النوع ال

المحدد في جدول الكميات وبحيث تصب أوالً طبقة من الخرسانة ثم يوضع ضمنها الدبش على أن ال يزيد أكبر بعد لقطعة الدبش عن 
سم( وال تزيد كمية الدبش  5ة بين قطعة الدبش واألخرى سواء في االتجاه العمودي أو األفقي عن )سم( ألي اتجاه وال تقل المساف 15)

 %( من حجم الخرسانة.30بأي حال عن )
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 أعمال القصارة -2

 المواد -ا 
 االسمنت 1-ا

 يستعمل االسمنت البورتالندي العادي ما لم تنص المخططات على غير ذلك. - 1
يوما ومهما بلغ عدد  180اجراء االختبارات الالزمة على االسححمنت الذي مضححى على تخزينه اكثر من من حق مشححرف المشححروع  - 2

 هذه االختبارات فانها تتم على حساب المقاول.
 اذا شك االسمنت شكا ابتدائيا وتجمع في حبيبات فيجب عدم استعماله. - 3

مل الطبيعي السليسي، او ناتج كسر الحجر الطبيعي، او من خليط منهما، يكون الركام الناعم المستعمل اما من الر:  الركام الناعم 2-ا
على ان يكون ذلك الركام خاليا من المواد الضححححارة والتي لها تأثير عكسححححي على معدل تصححححلب ومتانة ومظهر القصححححارة كالمواد 

تورد منها عينات الى المختبر على  الطبيعية وامالح الكبريتات وامالح الحديد والمواد العضحححححححوية والمايكا وخالفها، ويجب ان
 حساب المقاول ويجب ان تكون بالتدريج العام التالي:

 النسبة المئوية للمار بالوزن 

 الطبقة الناعمة الطبقة الخشنة سعة او رقم المنخل

 008رقم 
 010رقم 
 016رقم 
 050رقم 
 100رقم 

100 
90-100 

- 
 %30ال يزيد عن 

5-25 

- 
90-100 
90-100 
 %30عن  ال يزيد

5-25 

 
 يجب ان يكون من النوع النظيف خاليا من االمالح والمواد الضارة.   الماء: 3-ا
يجب ان يكون مسححححوق االلوان المسحححتعمل في القصحححارة او رشحححة الشحححبريز من النوع الثابت الذي ال يتغير او  مساااحوق االلوان: 4-ا

 يخف لونه من حرارة الشمس او العوامل الجوية.

تكون من مصدر يوافق عليه مشرف المشروع والمختبر بحيث تقلل من نسبة الماء لالسمنت في الخلطات وتخفف : الملينةالمادة  5-ا
من التشققات السطحية في القصارة وتضاف مع الخلطات في جميع الوجوه حسب تعليمات الصانع او تعليمات مشرف المشروع.  

 لفة.وتورد الى الموقع في علبها االصلية مختومة ومغ

يستعمل الشبك المعدني للسقوف االصطناعية المطلوب قصارتها ومن انواع هذا الشبك )اكسبنديد : الشبك المعدني وشبك الدجاج 6-ا
ميتل(.  اما شححبك الدجاج يسححتعمل لتسححليح الوصححالت بين المواد المختلفة وفي الزوايا اذا لم تصححب قطعة واحدة وكذلك بين جدران 

ملم( وتثبت الشحححرائح 15سحححور واالعمدة، وحيثما يلزم. ويكون شحححبك الدجاج مجلفن ال يتجاوز قطر فتحته )الطوب واالعمدة، والج
سم( ويثبت 50سم( على االقل والمسافة بين مسمارين يجب ان ال تزيد في نفس الجهة عن )20بواسطة مسامير وتكون بعرض )

 للشبك المعدني فيحضر باالقيسة المطلوبة ويثبت بالمسامير الفوالذية.الشبك بحيث ينغمر كليا في وجه القصارة االول.  اما بالنسبة 
 

على المقاول ان يقوم بعمل عينات النواع القصارة المطلوبة قبل البدء بالعمل بوقت كاف ليقوم مشرف المشروع بالكشف : العينات -ب 
ى مصححنعية من المسححتوى المطلوب ويجب ان عليها ولمشححرف المشححروع الحق في طلب تبديلها او تبديل الصححناع حتى الحصححول عل

 تكون تلك العينات بمساحات كافية العطاء فكرة تامة عن مستوى المصنعية.
 

تنظف الجدران من اية مواد غريبة وتزال الخرسحححانة الناتئة وتخشحححن الجدران بفراشحححي حديدية وتنكش الفراغات : تنظيف الجدران -ج 
 باشرة بالقصارة وكذلك تسلح الوصالت والفواصل وأينما يلزم.والفواصل وترش الجدران بالماء قبل الم

 

 تعمل القصارة الداخلية ثالثة وجوه على الشكل التالي:: القصارة الداخلية -د 
 400( )اي ان يحتوي المتر المكعب من الطين على 4:1ملم( بمونة من االسحححمنت والرمل نسحححبة )5يعمل بسحححماكة ال تقل عن ) الوجه االول:

االسمنت( مضافا اليها مادة ملينة وحسب ارشادات مشرف المشروع ويعمل هذا الوجه بواسطة القاء المونة قذفا على االسطح بقوة  كغم من
عة ويرش ذلك الوجه بالماء لمدة ثالثة ايام متوالية بحيث يبقى رطبا طوال تلك المدة وال يسحححححمح بالمباشحححححرة بعمل الوجه الثاني قبل مرور ارب

 از الوجه االول.ايام على انج
 

سم( تمتد من االرض لغاية السقف اي يسمح بعملها على دفعتين 10تعمل ودعات على الجدران بشكل مساطر عمودية عرض ) الوجه الثاني:
ويجب ان تكون هذه الوداعات شحححححاقولية واسحححححطح جميع الودعات بمجموعها على مسحححححتوى واحد ويسحححححتعمل الخيط في ضحححححبط الودعات في 

مم( اقل من وجه حلوق االبواب 5-3( م ثم يعبأ بين الودعات وتكمل القصحححححححارة بحيث يراعي ان تكون )5,00ي تزيد عن )المسحححححححافات الت
ملم(. تكون المونة لهذا 12-10ويحزز هذا الوجه بالمسطرين عرضا وارتفاعا المكانية تماسك الوجه الثاني، وال تقل سماكة هذا الوجه عن )

( مضححافا اليها مادة ملينة وحسححب ارشححادات مشححرف المشححروع.  يترك هذا الوجه حتى يجف ويسححقي 6:1ة )الوجه من االسححمنت والرمل نسححب
 بالماء لمدة ال تقل عن ثالثة ايام بحيث يبقى رطبا بشكل مستمر.

ة حسحححب ارشحححادات ( مضحححافا اليها مادة ملين4:1ملم( فوق الوجه الثاني بمونة من االسحححمنت والرمل نسحححبة )5-3: يعمل بسحححماكة )الوجه الثالث
%(.  يصقل هذا الوجه بعد جفافه بكف اللباد على ان تكون 50مشرف المشروع على ان يستعمل الرمل السيليسي الناعم مع هذا الوجه بنسبة )

 القصارة مستوية افقيا وشاقوليا ومسح مع حلوق االبواب ويجب ان ال يظهر اية خشونة على هذا الوجه.
 

( 4:1ل القصارة الخارجية للجدران ثالثة وجوه حسب مواصفات القصارة الداخلية اال ان المونة تكون بنسبة )تعمالقصارة الخارجية:  -ه 
 لجميع الوجوه مضافا اليها مادة ملينة مانعة للنش ويجب ان تكون مانعة لنش الماء.

 

 القصارة العازلة للماء -و 
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 ( لجميع الوجوه.2:1القصارة الداخلية اال ان المونة تكون بنسبة ) تعمل القصارة العازلة للماء ثالثة وجوه وحسب مواصفات 1-و
او ما يعادلها حسب موافقة مشرف المشروع  )PODLO FEBPROFF(يضاف مع المونة في جميع الوجوه مادة عازلة للماء   2-و

 والمختبر.
 صقل ويصبح بسطوح ملساء.بعد قصارة الوجه االخير يصقل بالمالج )صقال عربي( حتى تجف القصارة اثناء ال 3-و
 

 رشة الشبريز -ز 
( 2:1تعمل رشحححة )الشحححبريز( بعد الوجه النهائي من القصحححارة وتكون من االسحححمنت االبيض الكلسحححي القاسحححي و)كوارتس( بنسحححبة ) 1-ز

 وترش بالماكنة الخاصة )ترولين(.
 هر.يجب ان تكون الرشة منسجمة مع بعضها البعض من حيث السماكة والخشونة والمظ 2-ز
تعمل الفواصل في االماكن واالشكال الموضحة على المخططات وبحسب طلب مشرف المشروع بحيث تكون مستقيمة ومتعامدة  3-ز

مع بعضحححححححها البعض وكذلك تعمل الزمالت في االماكن الالزمة في الزوايا وحيثما يطلب بحيث تكون بالعرض المطلوب وخطوط 
 زمالت املشن باللون المطلوب بدون عالوة.مستقيمة دون اي تعرج وتدهن الفواصل وال

 

 المون -ط 
يجب خلط المون بكميات قليلة يمكن اسححتهالكها خالل مدة ال تزيد عن نصححف سححاعة وترفض جميع المون التي يمضححي عليها اكثر  1-ط

 من تلك المدة وال يسمح باضافة االسمنت اليها واعادة خلطها.
ال اذا التقطت مباشرة عن اسطح نظيفة قبل ابتداء تماسكها وال يسمح باستعمالها اذا التقطت عن ال يسمح باستعمال المون الساقطة ا 2-ط

 التراب واذا امتزجت باية مادة اخرى.
 

على المتعهد ان يقوم باصحححالح القصحححارة وتضحححبيطها حول الثقوب والفتحات التي تعمل بالجدران من التصاااليحات حول الثقوب:  -ي 
الكهربائية والتمديدات الصحية وخالفها حتى اذا كانت تلك التأسيسات غير مشمولة ضمن هذا التعهد وعليه اجل مختلف التأسيسات 

عمل لحامات القصارة مع البالط وبالط البورسالن وجميع االشغال االخرى بشكل دقيق ومضبوط وال يتقاضى عن ذلك اية اجرة 
 او عالوة.

 

القصححارة بمختلف انواعها بالماء بصححورة مسححتمرة لمدة ال تقل عن عشححرة ايام وبشححكل يجب المثابرة على رش سااقاية القصااارة:  -ك 
 يضمن دوام وجودها رطبة طيلة هذه المدة.

 

 شروط عامة -ل 
ترفض اقسحححام القصحححارة التي ال تتفق من حيث نظافة ودقة المصحححنعية مع هذه الشحححروط وكذلك ترفض جميع اجزاء القصحححارة التي  1-ل

او تموجات او عدم استواء في السطوح او يسمع لها صوت اخن عند الضرب عليها او ان يكون بها اي عيب  يظهر فيها اي تشقق
اخر وعلى المتعهد ان يزيل تلك االجزاء كاملة ويعيد قصحححححارتها من جديد بالشحححححكل الصححححححيح المقبول وحسحححححب تعليمات مشحححححرف 

 المشروع.
 انهاء الوجه الذي يسبقه كامال وبشكل مقبول وحسب التعليمات والمواصفات. ال يسمح بالمباشرة بأي وجه من وجوه القصارة قبل 2-ل
 يجب ان تكون سطوح القصارة مستوية وشاقولية ويجب ان تكون الزوايا في سطوح القصارة قوائم. 3-ل
 يجب ان يرش كل وجه من القصارة بالماء بغزارة قبل المباشرة بقصارة الوجه الذي يليه. 4-ل
 ن السالحات وحواف االعمدة والجسورة بخطوط خالية من اي تعريج.يجب ان تكو 5-ل
 يجب ان تحفظ العدة واالوعية والسطوح نظيفة تماما ويحظر استعمال الساقط اثناء عملية القصارة. 6-ل
 

 شبكة خريس والتحشية فوق التمديدات -م 
ملم( لربط 15-10سححم( وفتحات سححداسححية )20عرض )ب )Galvanized(قبل مباشححرة القصححارة يسححتعمل الشححبك المعدني المجلفن  1-م

جدران الطوب باالعمدة المسحححلحة او بالجسحححور المسحححلحة وفوق التمديدات الكهربائية ومواسحححير الماء وحيثما يتوقع حدوث تشحححققات 
 سم( من الجهتين تثبيتا جيدا.50حسب تعليمات مشرف المشروع ويثبت الشبك بمسامير فوالذية على ابعاد )

شبك وذلك على جميع زوايا الجدران البارزة وحيثما يطلب مشرف المشروع. كما  2-م ويجب وضع زوايا معدنية مثبت على اطرافها 
سير باالسمنت والرمل  شرة باعمال القصارة على المتعهد ان يقوم بتحشية جميع الثقوب والخطوط الممدودة ضمنها الموا قبل المبا

 ى وجه الحائط.( من جميع الجهات لغاية مستو3:1نسبة )
 

 االسعار والكيل -ن 
 تشمل اسعار القصارة وتغطي جميع المواد والمصنعيات والصقايل واالدوات الالزمة للعمل. 1-ن
( متر 0.10تكال اشححغال القصححارة كيل هندسححيا صححافيا لالجزاء التي نفذت فعال بعد حسححم جميع الفراغات التي تزيد مسححاحتها عن ) 2-ن

 من فوق البانيل.مربع ويؤخذ االرتفاع 
 ال يدفع عالوة سواء لقصارة الجسور باالسقف وللمساحات الصغيرة وخالف ذلك وتكال جميعها دون تفرقة. 3-ن
 الشبك المعدني لزوايا الجدران البارزة يكال بالمتر الطولي وال يحسب ركوب الصفائح فوق بعضها. 4-ن
شبك المعدني تك 5-ن سقوف االصطناعية من القصارة وال شامال لتقديم وتركيب الهيكل الحديدي ال سعر  ال كيال هندسيا صافيا ويعتبر ال

 كامال مع تقديم وتركيب الشبك المعدني والقصارة ثالثة وجوه خشنة ووجه ناعم وجميع ما يلزم النجاز العمل على اكمل وجه.
او اي جسم اخر يطلب مشرف المشروع ازالته وكل  تعتبر اسعار القصارة شاملة لجميع اعمال النجف او التنقير او ازالة االسالك 6-ن

 ما يلزم التمام العمل على احسن وجه ممكن.

 

 اعمال الدهان والطراشة - 3

 المواد -ا
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يجب ان تكون المواد المسححتعملة في اعمال الدهان مثل الزيت، اكسححيد الزنك، االسححبيداج، خالصححة التربنتينا، الورنيش ... الخ.  من   1-ا
 ف.اجود االصنا

يجب ان تكون الدهانات المسحححتعملة لجميع الوجوه من تحضحححير المصحححانع الوطنية المحلية، شحححريطة اخذ موافقة مشحححرف المشحححروع  2-ا
 الخطية على النوعية.

يجب ان تورد جميع اصحححناف الدهانات ضحححمن غالفاتها االصحححلية وتفتح باشحححراف مشحححرف المشحححروع وال يسحححمح مطلقا باسحححتعمال  3-ا
اليد )الكسر( واذا اريد الحصول على الوان اخرى ال توجد في الدهانات الجاهزة فيجب ان يتم ذلك بواسطة خلط  الدهانات تحضير

الدهانات الجاهزة ببعضححححها البعض وال يسححححمح بتخفيف الدهانات بأية مادة او اضححححافة اية مادة اخرى اليها.  ويجب اتباع التعليمات 
ن طريقة االستعمال وال يجب التصرف بما يتناقض مع مواصفات الشركة الصانعة اال الموضحة في الكتالوجات الرسمية التي تبي

 بموافقة مشرف المشروع.
 

 شروط عامة -ب
 تكون الوان الدهان حسب اختيار مشرف المشروع أو المالك. 1-ب
التكميلية في الجزء التي قد تسححححبب  يجب ان ال يباشححححر بالدهان في اي جزء من المبنى قبل ان يتم جفافه تماما وتنجز جميع االعمال 2-ب

 الحاق اي تلف في الدهانات او عرقلة تنفيذه بالشكل الصحيح.
سات لمختلف االشغال حتى التي لم تدخل ضمن  3-ب سي على المقاول ان يقوم باجراء جميع االصالحات حول الفتحات والتمديدات والتأ

لكي ال يظهر اي فارق بين تلك االماكن وبقية الجدران وال يدفع اي هذا التعهد ويكون اصحححححححالحها بشحححححححكل متقن وبكل عناية ودقة 
 عالوة لتلك االصالحات.

يجب ان ال يقوم المقاول بأي مرحلة من مراحل الدهان قبل انجاز المرحلة التي تسححبقها ويكشححف عليها مشححرف المشححروع ويسححتلمها  4-ب
رف المشروع وذلك لتمييز مراحل الدهان وفي حالة مخالفة المقاول ويجب ان يتمشى المقاول بالتعليمات التي تعطى له من قبل مش

 لتلك التعليمات يتحمل مسؤولية اعادة الدهان الي جزء من االجزاء ما لم يقتنع مشرف المشروع بأنها انجزت بالشكل الصحيح.
 يجب ان ال يباشر بأي وجه من اوجه الدهان قبل ان يجف الوجه الذي يسبقه. 5-ب
قاول ان يزيل بقع الدهان اوال بأول قبل جفافها وتماسحححكها على االرض والزجاج وعليه ان يقوم بفرش حصحححائر في الغرف على الم 6-ب

 اثناء عملية الدهان وبعد انجاز اعمال الدهان عليه ان يقوم بتنظيف البقع التي علقت على البالط والزجاج وااللمنيوم والمنجور.
بالدهانات على دفعات كل دفعة تكفي السحححتهالك جزء من المبنى وتعرض على مشحححرف المشحححروع على المقاول ان يزود الورشحححة  7-ب

ليتحقق من انواعها وكمياتها ويسححجلها في سححجل خاص وتوضححع في مسححتودع خاص ويتم اخراج المواد الالزمة لالسححتهالك اليومي 
 باشراف مشرف المشروع او من ينوب عنه.

 

 الدهان على المنجور الخشبي -ج
 يحف المنجور حفا بورق الزجاج حتى النعومة المطلوبة وتحرق جميع العقد وتدهن بالشلق. 1-ج
 يدهن وجه اساس بزيت الكتان الصافي من نوع معتمد دون تخفيفه بالتربنتين. 2-ج
الكتان والتربنتينا يمعجن المنجور وجهين متتاليين بمعجونة من جزئين اسبيداج وجزء واحد مسحوق اكسيد الزنك وتعجن بزيت بزر  3-ج

 والورنيش ويحف بورق الزجاج وينعم بعد كل وجه.
 جاهز دون تخفيفه بأية مادة.  )Under Coat (يدهن وجه زياتي 4-ج
 بعد جفاف الوجه االول ينعم بورق الزجاج وتفقد االماكن الالزمة بالمعجونة وتترك حتى تجف. 5-ج
 ما ورد اعاله.يدهن وجه ثاني بنفس مواصفات الوجه االول ك 6-ج
 دون تخفيفه بأية مادة ويجب ان ال يترك اي اثر للفرشاية او تمشيح.   )Finish Glossيدهن وجه نهائي زياتي 7-ج

 
 الدهان الزياتي لالعمال الحديدية -د
 يحف الحديد وينظف بفرشاة الفوالذ ثم يؤسس )بالمنيوم( دون تخفيفه بأية مادة. 1-د
 المعجون لتغطية اي من الفجوات.تفقد االماكن الالزمة ب 2-د
 يدهن وجه اول زياتي خاص الشغال الحديد دون تخفيفه بأية مادة. 3-د
 يدهن وجهين الثاني والنهائي.  خاص لالشغال الحديدية دون تخفيفه بأية مادة. 4-د
 

زال جميع البروز والخشححححونة عن تحف الجدران المراد دهنها بورق الزجاج او حجر النار حتى تالدهان الزياتي على الجدران:  -ه
ساس   شروط المذكورة  )Wall Primer(وجه القصارة وتؤسس ا وتدهن ثالثة وجوه باالضافة لوجهين معجنة بنفس الطريقة وال

 الشغال النجارة ويكون الوجه االخير اما مطفي او المع حسب الطلب.
 

 دهان االملشن للجدران -و
يصلح للدهان الداخلي والخارجي على السواء يمكن لمسه بعد نصف ساعة  )P.V.A(لبالستيكي يجب ان يكون االملشن من النوع ا 1-و

ويتم جفافه خالله اربعة سحححاعات ويترك على الجدران طبقة بالسحححتيكية مرنة ذات مسحححامات ويترك على الجدران طبقة بالسحححتيكية 
لشمس ويجب ان يكون من صنع احدى المصانع االجنبية مرنة ذات مسامات ويصلح للغسيل بالماء وال يتأثر بالصقيع او حرارة ا

 الشهيرة او مصنوع محليا بامتياز من احدى المصانع العالمية.
 تحف الجدران المراد دهنها بورق الزجاج او حجر النار حتى تزال جميع البروز والخشونة من وجه القصارة. 2-و
بعد جفاف الوجه تمعجن جميع الشقوق بمعجون يحضر من االسبيداج % تربنتين( و40% + 30يدهن وجه اول من الباندرول )+ 3-و

 ويجبل باالملشن.
يدهن الوجه الثاني من الدهان اما املشححن او سححوير كريل او حسححب طلب مشححرف المشححروع وبعد جفافه يدهن الوجه النهائي بحيث  4-و

 يكون بااللوان المطلوبة وال يترك اي اثر للتمشيح على الجدران.
سححمح بتخفيف الدهان بالماء اال اذا نصححت مواصححفات الشححركة المنتجة على ذلك صححراحة وبهذه الحالة ال يسححمح بتجاوز النسححبة ال ي 5-و

 المصرح بها من قبل الصانع.
يجب تركيب قطع خشحححححححبية )بيش( على الجدران بمسحححححححتوى المقاعد في غرف التدريس وغرف المكاتب وذلك حفاظا على دهان  6-و
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سم( ومدهونة دهان زياتي حسب المنصوص عليه في مواصفات الدهان على المنشور 5ن هذه القطع بعرض )الجدران بحيث تكو
 الخشبي.

في حالة الجدران الخارجية يدهن وجهين من السوبر كريل او االملشن وحسب مواصفات الشركة الصانعة للدهان وحسب شروط  7-و
 مشرف المشروع.

 (.Fungus-Acrynol Anti(ويعمل وجه من البندرول ووجهين من االكرينول  )Acrynol(للحمامات والمطابخ يستعمل دهان  8-و
دهان تمبورتكس: يدهن وجه واحد من سحححوبر كريل وذلك للجدران الخارجية ثم وجه ثاني دهان من تمبورتكس اما بواسحححطة الرش  9-و

)Spray( .او بواسطة الروللر 
 

 دهان االملشن مع المعجنة -ز
 فات الدهان بنفس المواصفات في المادة السابقة.تكون مواص 1-ز
 تحف الجدران وتدهن بوجه تأسيسي بالستيكي خاص العمال االملشن. 2-ز
تمعجن الجدران وجهين طلس بالمالج من معجونة بالسحححتيكية جاهزة الصحححنع ومصحححنوعة )خصحححيصحححا العمال االملشحححن مع الحف  3-ز

 والتنعيم بعد كل وجه(.
 ين املشن حسب مواصفات الوجهين الثاني والثالث في البند السابق.تدهن الجدران وجه 4-ز
 

الفردية الشغال الدهان شاملة لتكاليف مواد واجور االيدي العاملة والصقايل واالدوات وجميع ما  تعتبر االسعاراالسعار والكيل:  -ج
 م جميع الفراغات.الدهان كيال هندسيا صافيا بعد حس وتكال اشغالوجه،  أكمليلزم النجاز العمل على 

 أعمال صيانة التشققات:  -5

 المواد   -5-1
يتميز بمرونة عالية دائمة ومعامل مرونة منخفض  )Polyurethane(المادة المستعملة لملئ الشقوق تتكون من مواد بولي يوريثلين  5-1-1

خرى للتأسيس. ويستعمل لتعبئة الشقوق في الجدران صالحة الستعمال للتشققات الرأسية واألفقية تستعمل لوحدها وليست بحاجة إلى مواد أ
 الخرسانية وفي جدران الحجر.

 طريقة العمل. -5-1-2 
 . إزالة أجزاء الخرسانة أو الحجر المتفتتة.1          
 سم1وبعمق  V. حفر الشقوق على شكل حرف 2          
 . غسل الشقوق وتنظيفها جيداً وتركها حتى تجف3          

 . تملئ الشقوق بمالئ الشقوق المكون من مواد البولي ايثلين وذلك حسب تعليمات الشركة المصنعة.4          

 الكحلة:  -6

 أنواع الكحلة: -6-1
 : تكون هذه الكحلة متساطحة تماماً مع وجه الحجر ومصقولة جيداً.)Flush(الكحلة المتساطحة  -1

( مليمترات عن سطح الحجر 3( مليمترات وبعمق )5نصف دائري الشكل وبقطر ) (: يكون التقعرGrooved -الكحلة المقعرة )العادية  -2
 تقريباً.

(: تكون بالعرض والعمق المنصوص عليهما في جداول الكميات، على أال يقل عرضها عن سماكة الحلول Recessedالكحلة الغائرة ) -3
 ( مليمترات.4بأكثر من )

 

 المواد: -6-2
ألغراض التكحيل من خليط اإلسحححححمنت األبيض والركام الناعم )الذي يعادل مقاسحححححه االعتباري األكبر  المالط: يتكون المالط المسحححححتعمل -1

 (، على أن يضاف إليه خضاب التلوين إذا تطلب ذلك.1:2مليمتراً( بنسبة ) 1.18

 قة مشرف المشروع.وبمواف )Tightness(المضافات: تستعمل مع المالط مضافات لغاية تحسين قابلية التشغيل وزيادة الكتامية  -2
 

 طريقة العمل: -6-3
ستخدام أقراص الكوربورندم، وذلك لعمق ) -1 ( مليمتراً من مستوى سطح الحجر أو زملته،  ويراعى 15تحرر الحلول إما يدوياً أو آلياً با

 عدم تثلم حواف الحجر أثناء العمل.

اشرة بالماء مع مالحظة استخراج أسافين البناء المتبقية بين الحلول تنظف الحلول جيداً بفرشاة السلك إما يدوياً أو آلياً، وتغسل بعدها مب -2
 بشكل كامل ودقيق.

 ترطب الحلول بالماء قبل المباشرة بعملية الكحلة. -3

 تعبأ الحلول بالمالط بشكل جيد، ويترك حتى يشك. -4

، والترطيب )jointer-Rubber(لمطاط للكحلة المتساطحة يتم صقل الحلول بالدلك المستمر باستعمال أدوات التكحيل المصنوعة من ا -5
 بين الحين واآلخر، حتى الوصول إلى سطح مصقول تماماً.

( مليمترات والمسطرة الخاصة، بحيث 5للكحلة المقعرة يتم صقل الحلول باستعمال أداة التكحيل المصنوعة من قضيب ألمنيوم قطره ) -6
امة خطوط الكحلة وتعامدها وتوازيها، ويتم صحححقل الحلول بالدلك المسحححتمر تكحل الحلول األفقية أوالً ثم الرأسحححية، على أن تراعى اسحححتق

 والترطيب بين حين وآخر حتى الوصول إلى سطح  ذي لون رمادي غامق تماماً وبموافقة مشرف المشروع.

( 4لول بأكثر من )للكحلة الغائرة يتم صقل الحلول باستعمال أداة تكحيل مصنوعة من قضيب معدني على أال يقل قطره عن سماكة الح -7
 ( أعاله.3/411مليمترات، وعلى أن يراعي ما ورد في البند الفرعي )و/

ا يراعى عدم اسحححتعمال المركبات الكيميائية )األكسحححيد( إلضحححفاء الشحححكل واللون النهائيين على الكحلة المقعرة )العادية( أو الغائرة، إال إذ -8
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 ورد نص صريح خالفاً لذلك في جدول الكميات.

 كحلة باستمرار ولفترة ال تقل عن سبعة أيام متتالية بعد االنتهاء من صقلها.تسقى ال -9

 ( درجات مئوية.4يحظر القيام بأعمال التكحيل في الجو البارد الذي تقل فيه درجة الحرارة عن ) -10

 

 أعمال البالط:  -7

 أ. المــواد

 إلسمنت البورتلند. اإلسمنت: يجب أن يكون بورتلند مطابقا للمواصفات القياسية البريطانية .1

اإلسحححمنت األبيض: يجب أن يكون مطابقا للمواصحححفات القياسحححية البريطانية إلسحححمنت البورتلند ويكون مطابقا للمواصحححفات القياسحححية  .2
 البريطانية إلسمنت البورتلند ويكون من مصدر معتمد يوافق عليه مشرف المشروع.

 لمحلي إال إذا ذكر ذلك، أبيض أو ملون ويكون باالقيسة المطلوبة.الموزاييك: يجب أن يكون ناتجا عن تكسير حجر الرخام ا .3

ب. تحضحححير األرضحححيات: يطم تحت البالط فوق المدات األرضحححية أو العقدات لغاية المنسحححوب المطلوب بالرمل والعدسحححية بنسحححب 
حمامات بواسطة حسب موافقة مشرف المشروع ويدك لضمان عدم إبقاء أي فجوات تحت البالط. كما ويجب عزل أرضيات ال

 التزفيت بالخيش قبل تركيب البالط.
 

 وصف عام للبالطج. 

يجب أن يكون البالط بمختلف أنواعه ومقاييسه متقن الصنع قائم الزوايا خاليا من الفتال وصحيح الوجه واألطراف بحيث إذا وضع   .1
 أو الجوانب. أي بالط على وجه بالطة أخرى تنطبق عليها تماما دون أن يكون أي فراغ في الوسط

يجب أن ال يستعمل البالط قبل جفافه تماما ومضى مدة ال تقل عن ستين يوما على صبه ولذلك يتوجب على المتعهد أن يوصي على  .2
 صنع البالط قبل وقوع الحاجة إليه بمدة كافية.

ينهما رشححححة خفيفة من اإلسححححمنت أصححححناف بالط الموزاييك وسححححماكته: يكون البالط مؤلف من طبقتين، طبقة الوجه والطبقة الخلفية ب .أ
 وتكون السماكات الصافية للبالط بعد الجلي على الشكل التالي:

 أبعاد بالط الموزاييك  .1

 المقياس الحد األدنى للسماكة الكلية الحد األدنى لسماكة الوجه

 20x30 ملم20 ملم6

 25x25 ملم25 ملم8

 30x30 ملم27 ملم12

 40x40 ملم30 ملم12

)النعل(: تكون أبعاد البانيل متطابقة البعاد البالط من ناحية الطول أما ارتفاع البانيل فيكون حسحححححححب جدول الكميات أبعاد البانيل  .2
 ملم(. 6ملم( وسماكة طبقة الوجه ال تقل عن )15وطلب مشرف المشروع وعلى أن يكون مشطوفا من األعلى وبسماكة كلية )

 

 سمنتيه . نسب الخلط لبالط الموزاييك والبالط اإل 

تكون نسحححب الخلط لطبقة الوجه من جزء إسحححمنت أبيض أو ملون، جزء مسححححوق حجر الرخام األبيض )الكوارتس( ويضحححاف إليه   .1
الموزاييك باأللوان واألحجام والكميات الالزمة لجعل البالط بالشكل المطلوب وحسب تعليمات مشرف المشروع ويجب خلط الكمية 

 ل نصف ساعة ويجب أن يكون هذا الوجه مقاوما للبلي والتنقير.المناسبة بحيث يمكن استعمالها خال

 ( بالحجم.1:1تكون نسب خلط طبقة الوجه من البالط اإلسمنتي من إسمنت البورتلند والرمل نسبة ) .2

 (.3:1طبقة الظهر تكون من إسمنت البورتلند والنحاتة نسبة ) .3
 

 صناعة بالط الموزاييك   -و 

يحة الجوانب خالية من أي عيوب وتكون بالسماكة الكافية للحصول على السمك المعين للبالط بعد يصب البالط بقوالب جديدة صح .1
 (.4-1الضغط كما هو موضـح في الجدول في البند )

 (.2كعم/سم150يصنع البالط تحت ضغط مائي يعادل السمك المطلوب للبالط وال يقل عن ) .2

طب به تهوية مسحححتمرة ليجف ثم يغمر في الماء لمدة ثالثة أيام يحفظ بعدها ( سحححاعة بعد صحححناعته في مكان ر48يحفظ البالط لمدة ) .3
في مكان به تهوية لمدة ثالثة أسحححححححابيع ليتم جفافه تماما مع مراعاة أن درجة الرطوبة في هذا المكان تكون مرتفعة وال تقل عن 

 %( لمنع التشقق.60)

( 140( ثم يمعجن بمونة إسححمنتية حجر الكاربورندوم رقم )80وم رقم )يجلى البالط ميكانيكيا باسححتعمال الرمل أو حجر الكاربورند .4
في حالة الجلي في الموقع يكتفي فقط بالجلي الميكانيكي والمعجنة  ويرسححححل للتركيب بدون تنعيم ويسححححتعمل فقطم بالطة واحدة على 

 الجوانب كاملة الجلي والتنعيم.

 وط الواردة  فيما بعد.يتم جلي البالط بعد تركيبه في موقع العمل حسب الشر .5
 

 تركيب البالط -ز
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سحححححم( ويركب قبل التنعيم ليتم جليه في الموقع ويركب على الجوانب وفي 3يركب البالط فوق طبقة من الرمل بسحححححمك ال يقل عن ) .1
 األماكن الضيقة التي ال تصلها الجالية بالط كامل الجلي والتنعيم وال يدفع لذلك أي عالوة.

 بل التركيب مباشرة.يغطس البالط بالماء ق .2

 يوضع ودعات من البالط لضبط المستوى والحلول في جميع أجزاء المبنى. .3

سححم( وتحتها طبقة من 2( بالحجم وبحيث ال تقل سححماكة المونة عن )4:1يركب البالط بمونة من اإلسححمنت والرمل والبودرة نسححبة ) .4
حق للمتعهد أن يطلب أي زيادة نتيجة الرتفاع األرضححيات بسححبب الرمل بالسححماكة المطلوبة لتأمين التبليط على أحسححن وجه كما ال ي

وجود أنابيب المياه أو التدفئة أو الكهرباء أو المجاري أو خالفه على أن تكون اللحامات ملتصقة تماما على الخيط والشاقول ويكون 
 السطح مستويا وعند قطع اإلغالق على الجوانب يجب أن القطع نظيفا بواسطة المنشار.

كب نعل البالط على الجدران، مع مراعاة تحشية المونة تحته بشكل جيد ويجب أن ال يظهر النعل عن الجدران زيادة عن المقرر ير .5
 بحيث تكون حافة الكسحة العلوية للنعل مع مستوى  وجه القسارة ويجب أن تطابق حلول النعل مع الحلول في البالط األرضي.

ض الصححافي والمطابق لإلسححمنت المسححتعمل في عمل وجه البالط أو بإضححافة األلوان الالزمة يروب البالط بواسححطة اإلسححمنت األبي .6
 حسب المواصفات وإرشادات مشرف المشروع، بحيث تمأل اللصقات تماما.

 

يك في الموقع  -ع عد التركيب والترويب يجلي في الوقع بو:  جلي بالط الموزاي يا في المعمل، وب بدائ يا  يا جل طة يكون البالط مجل اسححححححح
الجاليات اآللية مع اسحححححححتعمال أحجار الكاربورندوم تدريجيا بحيث ثم األنعم... الخ. حتى النعومة التامة وبعدها يلمع البالط باسحححححححتعمال 
قرص الرصاص للجالبة مع األمالح الخاصة للتلميع ويجب أن ينهي بدون ترك نتؤات بين البالط أو أي غباش خصوصا الحواف تحت 

 لحلول ويروب بعد انتهاء كل وجه من الجلي باإلسمنت األبيض مضافا إليها بولي بوند.البانيل وتغسل ا

لمشححرف المشححروع الحق بمراقبة الصححنع في المعمل بواسححطة من ينتبه لهذه الغاية لذلك على المقاول أن يعلم مشححرف  مراقبة الصاانع:  -غ 
ألقل مع العلم بأن هذه المراقبة ال تخلي المتعهد من مسحححؤوليته بأن المشحححروع خطيا عن تاريخ المباشحححرة بالعمل وذلك قبل أسحححبوع على ا

 يكون البالط الوارد إلى الورشة مطابقا للشروط المطلوبة.
 

 فحص بالط الموزاييك  -ز

لمشرف المشروع الحق بأن يرسل على نفقة المقاول إلى أي مختبر لفحص المواد عينات من البالط الوارد إلى الورشة لفحصها،   .1
 ختبار متانتها بالطريقة التي يستنسبها المختبر.وا

يا، وخالف ذلك يرفض البالط  المورد إلى الموقع، وعلى المقاول  .2 تال نة  يجب أن يطابق البالط المفحوص شحححححححروط الفحص المبي
 تجهيز بالط صالح عوضا عنه وعلى حسابه الخاص.

    ( 90التآكل: يجب أن ال يزيد طول شق التآكل اإلسمنتي عن)ثانية(. 21بعد إدارة القرص ألف دورة لمدة ) مم 

    ( 2,5الوزن النوعي: أن ال يقل الوزن النوعي ألي صنف من البالط عن.) 
 

 بالط البورسالن الصيني  -ن

 مواصفات البالط: .1

    .يكون بالط البورسالن أبيض أو ملون بالقياس المطلوب ومن المصدر المطلوب 

     لنخب األول صحححنع أحد المصحححانع المعروفة التي يوافق عليها مشحححرف المشحححروع وتكون أقيسحححتها يجب أن يكون البورسحححالن من ا
 متساوية تماما ووجهها خاليا من الفتال ولونها منسجما ويجب أخذ موافقة مشرف المشروع على نوع البالط المراد استعماله.

 طريقة تركيب البالط الصيني .2

  ( 4:1م( ثم يقصححر وجه مرشححه لتسححهيل الجدران بمونة من اإلسححمنت والرمل نسححبة )مل3يرش الجدار بطبقة رشححة إسححمنتية سححمك )
 ويجب أن يكون السطح مستويا وشاقوليا وحزز الوجه لتتماسك معه مونة البالط.

 (ساعة حتى يصل درجة التشبع.24ينقع البالط بالماء لمدة ) 

 ملم(.6( وبالسمك الالزم بحيث ال يقل عن )4:1بى )يلصق البالط في مستوى رأسي وشاقولي بمونة من اإلسمنت و الرمل تس 

 .يروب البالط بروبة اإلسمنت األبيض، وتعبأ جميع الحلول وتمسح الروبة الفائضة بقطعة قماش رطبة قبل أن تجف الروبة 

 امير.يركب البالط بخطوط أفقيا وعموديا وتكون اللصقات مستقيمة وعرضها متساوي ويستعمل لهذه الغاية الخيطان والمس 

  تعمل في بالط البورسححالن جميع الفتحات والثقوب الالزمة للتمديدات واألدوات الصحححية وتسححوى معها بالشححكل النهائي بعد التركيب
 بحيث ال يظهر أي فارق أو عيوب وحسب تعليمات وموافقة مشرف المشروع.

   الط الصيني.ملم الرضيات السيراميك وجدران الب 2يتم استخدام مصلبات بالستيكية سماكة 

 .يجب أن يكون وجه البالط بعد التركيب مستويا وشاقوليا 

 ه.  بالط السيراميك 

مواصحححححفات البالط:  يكون بالط السحححححيراميك مصحححححنوعا من مادة فخارية ومحروق بحرارة عالية وملون حسحححححب األلوان المطلوبة   .1
ب األول وبحيث يقدم بينات تثبت ذلك ويكون من صنع ملم ويجل أن يكون من فرز النخ8وبالقياس المطلوب وبحيث تكون السماكة 

 إحدى المصانع العالمية الشهيرة ويجب أن ال يتأثر هذا البالط بالحوامض.

 4( بسححماكة ال تقل عن )4:1طريقة تركيب البالط: يركب البالط على مدة خرسححانية باسححتعمال مونه إسححمنتية مع الحصححى نسححبة )  .2
ة كاملة للمسحححاحات المراد تغطيتها بالبالط ثم يوضحححع فوق المدة روبة من اإلسحححمنت األبيض ويثبت سحححم( بعد أن يأخذ المتعهد ميزاني

 البالط فوق هذه الروبة جيدا بحيث تتخلل الحلول من حول البالط ويستعمل ميزان يدوي لضبط مستوى سطح البالط.
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ل مدة ال تزيد عن نصف ساعة وترفض جميع المون التي يمضي يجب أن يتم خلط المون بكميات قليلة يمكن استهالكها خالالمـــونة :   -س
 عليها أكثر من تلك المدة وال يسمح بإضافة إسمنت إليها واعادة استعمالها.

 

 و. البالط االسمنتي المتداخل:

وط ويكون البالط من الخرسانة االسمنتية، وحسب الشر “ASTM C936-82طبقا للمواصفة االمريكية تكون مواصفات البالط  .1
 التالية:

 عدم استخدام البالط المكسور او المشوه في أي حال من األحوال. .أ
ال يسمح بتعبئة الفراغات بين البالط أو حوله أو أطراف مساحات بمونة أو خرسانة، وعند الحاجة لتعبئة فراغ ال يستوعب بالطة  .ب

نتظم المطلوب، ويجب استخدام بالطات النهايات الجاهزة كاملة يتم استخدام المنشار الكهربائي او آلة قص البالط إلعطاء الشكل الم
 والخاصة بأطراف البالط المتداخل.

 ينقل البالط في عبوات محزمة للمواقع ويراعى ضرورة استخدام رافعة آلية لتحميل وتنزيل حزم البالط. .ت
 في أعمال البالط المتداخل يتم تركيب البالط يدويا أو آليا. .ث
 قع على سطح البالط فعلى المتعهد استبدال البالطات بأخرى حسب المواصفات.في حالة وجود شقوق/كسر/ب .ج

، 2نيوتن/ملم30وال يقل الضغط ألي قطعة عن  2نيوتن/ملم50يجب أال يقل متوسط مقاومة الضغط في البالط المتداخل عن  .ح
بالطة، كما 500بالطة لكل 2دل ويتم فحص عينات من البالط المقدم في المختبرات المعتمدة وحسب األصول الفنية وذلك بمع

 ملم.6ملم وال يزيد للعينة الواحدة )ألى قطعة( عن 5ويجب أن ال يزيد معدل البري في البالط المتداخل عن 
 ساعة. 24بعد  %5دقائق وال يزيد عن  10بعد  %2االمتصاص للبالط المتداخل ال يزيد عن  .خ
 من ارتفاع العينة. 3.2ات، وعن ملم في جميع االتجاه2التفاوت في األبعاد ال يزيد عن  .د

 
 

 األسعار:  شمولية .2
سم تحت البالط ويجب تسوية وتمهيد طبقة االسمنت المذكورة بواسطة قدة آلية متحركة 5طبقة من الحمصة السمسمية بسمك  .أ

 وباستعمال وسائل أخرى تؤدي نفس الغرض.
سطح البالط ويراعى استواء الحواف والزوايا  البالط حسب المقاس المطلوب ويركب البالط بشكل متالصق مع ضبط منسوب .ب

بالنسبة لبعضها وحسب نظام الرص المطلوب ثم يدك البالط باستخدام بالطرق الميكانيكية ويجب أخذ االحتياطات الالزمة لتجنب 
الدك عن  حدوث أي ضرر للبالط أثناء عملية الدك ويراعى تجنب دك أطراف مسطحات البالط الغير مدعومة جانبيا بحيث يكون

 من كمية البالط المنجزة. 2م 20-50( متر من الحافة الغير مدعومة جانبيا ويجب أن تتم عملية الدحل لكل 1مسافة ال تقل عن)
 ملم.3الفراغات بين البالط المتداخل يجب أال تتعدى  .ج
 ملم زيادة أو نقصان"5متر "التجاوز المسموح به 3اختبار استوائية السطح باستخدام قدة طول  .د
 ملم.2استوائية السطح لبالطتين متالصقتين ال يتجاوز  .ه
(سم عند بدايات ونهايات أعمال البالط المتداخل شامال أعمال الحفر 30x30(مقاس  B300كمرات الحافة أو النهايات من الباطون  .و

 ل القيام بتركيب البالط.الالزمة وقص األسفلت القائم ان وجد باستخدام منشار خاص وكذلك اعمال الطوبار الالزم للحبسات قب
 .ملم زيادة او نقصان عن المنسوب التصميمي5يجب أال يزيد التجاوز في المنسوب النهائي عن  .ز
خطة لطريقة التنفيذ قبل بداية العمل على أن يوضح شكل البالط المقترح وكذلك نموذج التركيب مع األخذ بعين االعتبار ضرورة  .ح

قامة خط التنظيم قبل تركيب البالط ويحمل ذلك على بند البالط دون دفع عالوة للمقاول ويجب تنفيذ حبسة خرسانية طوليا لضبط است
 الحصول على اعتماد لهذه الخطة قبل البدء بالعمل وحسب تعليمات مشرف المشروع.

 المقترح. patternو ذلك حسب النموذج  3/4أو1/2كان )starter(استعمال ال .ط
 
 

 كميات البالط المنفذة على الطبيعة وحسب المساحات الصافية وتخصم مساحات المناهل ومصافي ويتم حصر واحتساب هندسيالقياس  .3
 مياه األمطار وخالفه.

 

  األسعار والكيل -م

تعتبر األسحححححححعار الفردية شحححححححاملة لعموم التكاليف الالزمة لنجاز العمل على أكمل وجه من تقديم البالط والمون وأجور المصحححححححانعة  .1
رمل أو خرسحححححححانة والترويب لبالط السحححححححيراميك والترويب والجلي والتنعيم لبالط الموزاييك وال يدفع عالوة  للتركيب والطمم من
 للتشاريك والضياع.

 يكال بالط األرضيات كيال هندسيا صافيا للمساحات التي يجرى تبليطها فعال وتؤخذ األبعاد طوال وعرضا. .2

 التي نفذت فعال. ال يكال النعل )البانيل( ويكون محمال على األجزاء .3

يكال البالط الصيني كيال هندسيا صافيا بعد حسم عموم الفتحات ويحسب عنه بالمتر المربع دون دفع عالوة للبالط المبروم ويعتبر   .4
 السعر شامال للقصارة الالزمة ومرشه تحت البالط والمونة والترويب وجميع ما يلزم .

 أعمـال الطـوب -8

 
 ستعمال بالجدران وطوب العقدات(الطوب الخرساني )لال   8.1

 المواد: .1
  ًاإلسمنت: يجب أن يستعمل في صنع الطوب الخرساني اإلسمنت البورتالندي العادي أو اإلسمنت البوزوالني، على أن يكون مطابقا

 لما ورد بهذا الخصوص في الباب الثالث )أعمال الخرسانة( من هذه المواصفات.

 ناتج من كسر الحجر الطبيعي أو من حصى الوديان الناعم أو الرمل السليسي المتـححححححدرج أو خليط الركام: يجب أن يستعمل الركام ال
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منهم، بالنسب التي تعطي الطوب الخصائص المنصوص عليها في هذه المواصفات، وكذلك المظهـحححر المالئم للجدران التي سيطلب 
ا هو منصوص عليه في جدول الكميات. هذا ويجب أن يكون قصارتها أو تلك التي تترك بدون قصارة ويكتفي بتكحيله، وذلك حسبم

 الركام أيضا مطابقاً لما ورد بهذا الخصوص في الباب الثالث )أعمال الخرسانة( من هذه المواصفات.

  المـحححححححححححححاء: يجب أن يكون الماء المسححححححتعمل في الخلط واإليناع وغيرها من العمليات مطابقاً لم ورد بهذا الخصححححححوص في )أعمال
 نة( من هذه المواصفات.الخرسا

 

 صناعة الطوب: .2
  تجهز الخلطات الخرسانية من المواد المختارة بالخلط الميكانيكي. تخلط المواد وهي في الحالة الجافة حتى تشكل خليطاً متجانساً، ثم

قبول. ويجب أال يضاف الماء إلى الخليط حسب األصول ويجري الخلط في الحالة الرطبة حتى تصبح الخلطـححة متجانسة ذات قوام م
 كغم( للمتر المكعب من خلطات الطوب. 200تقل كمية اإلسمنت المستعمل عن )

  يكبس الطوب بالشححححكل المطلوب داخل قوالب معدنية مصححححنعة تصححححنيعاً دقيقاً مع اسححححتعمال الهز الميكانيكي، وبالتردد الذي ال يكفي
 إلعطاء الطوب أقصى دمك ممكن.

 ( سحححححححاعة ويرش بعدها بالماء لمدة ثالثة أيام متتالية، بحيث يكون الرش 24لب لمدة قدرها )يجفف الطوب بعد إخراجه من القوا
 بالمقادير والكميات التي تضمن بقاء الطوب رطباً خالل تلك المدة.

  ون يجمع الطوب ويحفظ في مجموعات بحيث ال تتكسر حوافه وزواياه ويرش بعدها بالماء لمدة أربعة أيام متتالية أخرى، بحيث يك
 الرش بالمقادير والكميات التي تضمن بقاء الطوب كله رطباً خالل تلك المدة.

 ( يوماً من تاريخ صنعه، هذا ويسمح بإجراء المعالجة بالبخار للحصول 28ال يسمح باستعمال الطوب في أعمال البناء قبل مرور )
 سب موافقة المهندس.على الخصائص التشغيلية المنصوص عليها في هذه المواصفات في مدة أقل، وح

 :العينـات .3
( 123/1979( و)م ق أ/84/1979تؤخذ العينات لغايات االختبار طبقاً لما ورد في المواصفات القياسية األردنيـحححححة أرقام )م ق أ /           

 (.277/1982( و)م ق أ/276/1982و)م ق أ/

 مطابقة المواصفات: .4
ميع نماذج الفحص واالختبارات المنصوص عليها كاملة، وإال فتؤخـححححححذ عينات تعتبر اإلرسالية مطابقة للمواصفات إذا اجتازت ج

مضاعفة العدد وتجري عليها االختبارات مجدداً، وتعتبر اإلرسالية مطابقة لهذه المواصفـححححححححات إذا اجتازت جميع نماذج الفحص 
بقة لهذه المواصححفات، ويجب ترحيلها فوراً المأخوذة مجدداً واالختبارات المنصححوص عليها كاملة وإال فتعتبر اإلرسححالية غير مطا

 من الموقع، على نفقة المقاول الخاصة.

 
 االختبـارات: .5
      ( يوماً عما يلي:28ال تقل مقاومة الكسر لطوب الجدران غير الحاملة وطوب العقد بعد مرور ) 

 طوبة. 12( متوسط 2كغم/سم 30)      -أ
 ( الحد األدنى ألي طوبة.2كغم/سم 25)     -ب

 ( يوماً عما يلي:28ال تقل مقاومة الكسر لطوب الجدران الحاملة بعد مرور ) 

 طوبة. 12( متوسط 2كغم/سم 60)       -أ
 ( الحد األدنى ألي طوبة.2كغم/سم 50)     -ب

     ( طن/المتر المكعب كحد أدنى وذلك بعد حسم الفراغات.1.7سم( )7تكون كثافة الطوب المفرغ سماكة ) 

   ( من الوزن الجاف.20ص الطوب للماء )يكون امتصا% 

  :تكون مقاسات الطوب اإلسمنتي كما يلي 

 % تفاوت مقبول بالمقاس.1العرض: حسب المخططات الكميات        -أ

 % تفاوت مقبول بالمقاس.1مم 200االرتفاع:      -ب

 % تفاوت مقبول بالمقاس.1مم 400الطول:       -ج

 (.501/2( بنفس الشروط المذكورة في المادة )1:9ألقيسة المطلوبة من باطون بنسبة )الطوب المفرغ للعقدات با يصب .6
يكـحون القالب حسب التصميم الموضح على المخططات ويستعمل الطوب بجانب مسدود في األماكن المالصقة لألجزاء الباطونية 

وداً أثناء صحححححبه في القوالب وال يقبل ملؤه على الصحححححلبة وال يقبل طوب العقود المفرغة ذات االتجاهين إال إذا كان الطوب مسحححححد
 الطوبار.

 
 بناء جدران الطوب 8.2

 متطلبات عامة ألعمال بناء جدران الطوب: .1
  يجب عدم المباشرة بأعمال جدران الطوب قبل ظهور نتيجة فحص العينات وموافقة المهندس عليها، وإال فيحق للمهندس الطلب من

ي تم بناؤها، وترحيل الطوب غير المطابق لهذه المواصحححححححفات إلى خارج الموقع وعلى نفقة المقاول المقاول إزالة جميع األجزاء الت
 الخاصة.

 .)يتم رش الطوب بكميات مناسبة من الماء حتى يحول دون امتصاصه لماء خلطة المالط )المونة 

 مم( 10ة بحيث ال تزيد سححححماكة الحل عن )يتم بناء جدران الطوب باسححححتعمال القدة والميزان فوق طبقة من المالط منتظمة السححححماك
 وتضبط باستخدام الخيط مع رصها جيداً بين مداميك الطوب وتنظيف ما يلتصق منها عن وجه الطوب بعد االنتهاء من البناء.

 اع أي جزء يجب أن يكون البناء مسححتمراً بنفس االرتفاع تقريباً، بحيث ال تزيد ارتفاع أي جزء من الجدار عن باقي األجزاء أو ارتف
بأكثر من ) باقي األجزاء  مدين عن  عا جدارين مت حد عن 400من  ناؤه في اليوم الوا ما يتم ب فاع  جب أال يزيد ارت ما ي ( مليمتراً ك
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 م(.1.20)

  .يجب أال يعاد استعمال المالط الذي يتساقط على األرض أثناء البناء 

  مع عدم ترك أي فراغ، إال إذا وردت تفاصححيل خاصححـححححححححة علـححححححححى  تعبأ نهايات الجدران الرأسححية عند اتصححالها بالسححقف بكل عناية
المخططات أو في المواصححححححفات الخاصححححححة تنص على ترك فراغ معين بين السححححححقف والجدار، أو على تعبئة هذا الفراغ بمادة قابلة 

 لالنضغاط.

 اصححححر الخرسححححانية كاألعمدة عند تقابل جدارين من الطوب يجب تعشححححيق المداميك بالتخالف. ويتوجب تشححححريك جدران الطوب بالعن
 سم. 40ملم كل  8والجدران باستخدام حديد قطر 

  يجب تثبيت الحلوق المعدنية الواقعة في جدار الطوب في إطار خرساني يشكل من القمط والسالحين بسماكة الجدار وبعرض ال يقل
 م(.0.2عن )

 ( أيام، و4بعد االنتهاء من بناء جدران الطوب يجب رشها بالماء لمدة ).بالطريقة التي يراها المهندس مناسبة 

 :ال يسمح بزيادة التفاوت في استقامة الصفوف عما يلي 

 متراً طولياً. 15مم لكل 10التفاوت المسموح بها في استقامة جدران الطوب األفقية =  -أ

 متراً طولياً. 1مم لكل 4التفاوت المسموح بها في استقامة جدران الطوب الرأسية =  -ب

  الطوب التي يجري بناءها خلف تصححححفيحة الحجر فتحات مناسححححبة لتشححححريك الجدران الداخلية )التي تتقاطع مع هذه تترك في جدران
الجدران( والتي سحححححححيجري بناءها في مرحلة تالية. تعمل هذه الفتحات كل أربعة مداميك من جدار الطوب على أن يتم في المكان 

 المخطط لها بموجب المخططات.

 
 ت )الزنانير(القموط والشناجا 8.3

 المصبوبة في الموقع بين طوبارين على أن يراعى فيها ما يلي: B250تكون القموط والشناجات من الخرسانة المسلحة  .1
 ( 20ال يقل ارتفاع القمط عن القيمة العظمى من القيمتين التاليتين: عشر البحر الخالص  للفتحات أو.)سم 

 رض الشناجات.يكون عرض القمط مساوياً لعرض الجدار وكذلك ع 

  سم من كل جهة . 30يكون القمط على كامل طول الجدار وبما ال يقل عن 

 ( 6مليمتراً( سححفلي ومثله علوي توضححع داخل كانات ال يقل قطر الواحدة منها عن ) 12قطر  2ال يقل تسححليح القمط عن  )مليمترات
ـات في المتر الطولي. أما تسليح الشناجات/ الزنانير  مليمتراً( سفلي ومثله علوي توضع داخل  8قطر  2فيكون )وبمعـدل خمس كان

 مليمترات( بمعدل خمس كانات في المتر الطولي. 6كانـات ال يقـل قطـر الواحدة منها عن )

 
 شمولية األسعار والكيل 8.4

مواد ومصنعية، من  تعتبـححر األسعار الفردية المنصوص عليها في جدول الكميات ألعمال بناء جدران الطوب شاملة كل ما يلزم من .1
حيث توريد الطوب من الصحححنف المنصحححوص عليه، وإجراء االختبارات والفحوصحححات حسحححب طلب المهندس، وجميع أعمال الرفع 
والنقل والتحميل، وبناؤه حسححب المواصححفات، وجميع ما يلزم من األيدي العاملة والسححقاالت، والمالط، والمرابط، وغير ذلك ما يلزم 

 جه حسبما ورد في هذه المواصفات.األعمال على أكمل و
كما تشححمل األسححعار بناء وعمل الفتحات أياً كان نوعها، وبناء وعمل المسححارب والقنوات األفقية والشححاقولية، وترك الفتحات المؤقتة  .2

 في جدران الطوب الخارجية لألعمال الكهروميكانيكية حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس.
الحجر وكذلك تشححمل حديد  المالصححقة لتصححفيحةر الخرسححانة المسححلحة لقموط األبواب والشححبابيك لجدران الطوب كما تشححمل األسححعا .3

 التسليح الذي يكال في بند خاص.
تكال جدران الطوب كيالً هندسحححححححياً بالمتر المربع لواقع الواجهات التي جرى بناؤها بالموقع بعد حسحححححححم جميع الفراغات والفتحات  .4

 ( متراً مربعاً ويكون الكيل من جهة واحدة.0.10يد عن )والثغرات التي تز

 

 المعدنية االعمال    - 9

على المقاول ان يتحقق ويتأكد بنفسححححه من االقيسححححة بالموقع حيث ان جميع االقيسححححة المبينة على المخططات هي االقيسااااة:  -ا 
 تقريبية.

 اوصاف الحديد -ب 
ال لم يسححبق اسححتعماله وكذلك يجب ان يكون خاليا من جميع قشححور الصححدأ او العيوب او يجب ان يكون الحديد المسححتعمل لجميع االشححغ 1-ب

 االنبعاج او النتوءات وال يسمح بعمل اي وصله بالقطعة الواحدة.
 يجب ان تكون االشححغال الحديدية بمختلف انواعها مطابقة للقياسححات واالبعاد الموضحححة بالتفصححيالت او المذكور بهذه المواصححفات او 2-ب

 جدول الكميات وتحوز على موافقة مشرف المشروع.

 
 الصناعة والتركيب لالعمال الحديدية -ج 
سة او درابزينات او ما يلزم بالطرق الفنية ويجب ان تكون مواضع اللحام مخفية  1-ج تصنع جميع االشغال الحديدية من ابواب حديد حرا

 غير ظاهرة على الوجه ومصقولة.
عالمات للطرق او اي نوع من التجويف على وجه الحديد ويجب ان يكون جميع تالصححححححق الوصححححححالت محكما  يجب ان ال تظهر اية 2-ج

 جيدا بدون ترك اي فراغ واضح او اشارات لحام زائدة على الوجه.
الحديدية بكل دقة يجب ان يتم عمل جميع الثقوب بالجدران الحجرية او الخرسححانية او البالط او االدراج وحيثما يلزم لتثبيت االشححغال  3-ج
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وعناية وبواسححطة االالت الخاصححة دون الحاق اي ضححرر في اجزاء المبنى او تشححويه وتكون تكاليف عمل الثقوب بشححكل دقيق ومتقن 
 واعادة التكحيل مشمولة مع اسعار االعمال الحديدية وال يعطى لها اي عالوة خاصة.

 

 أعمال االلمنيوم -د 
ب والنوافذ يجب ان تكون باالشحححححححكال المبينة على المخططات ويجب ان تزود بجميع القطع الالزمة من جميع اعمال االلمنيوم لالبوا 1-د

 سكاكر وايدي من اجود االصناف في االسواق العالمية.
 يجب ان تكون جميع قضبان االلمنيوم خالية من جميع العيوب ومن انتاج وطني  حسب موافقة مشرف المشروع. 2-د
( ميكرون بشهادة من الصانع يقنع بصحتها مشرف 16( وبطالء ال يقل عن )Anodizedلمنيوم من النوع المطلي )يجب ان يكون اال 3-د

 المشروع ويكون باللون الطبيعي او اي لون اخر حسب المبين في جدول الكميات او على المخططات.
فاصيل كاملة لمقاطع االلمنيوم التي ينوي استعمالها في على المقاول ان يزود مشرف المشروع بمخططات تفصيلية كاملة مبينا عليها ت 4-د

الشححبابيك او االبواب مع حلق الصححاج المجلفن الالزم وكذلك عينه لشححباك بالحجم الكامل مع السححكاكر والقطع التي ينوي اسححتعمالها الخذ 
 موافقة مشرف المشروع عليها قبل المباشرة  بالعمل.

 دة ليركب عليها الدرف الزجاجية ودرف شريط المنخل وليس من قطعتين موصولتين.يجب ان تكون الحلوق من قطعة واح 5-د
 جميع البراغي والقطع المختلفة المستعملة لوصل اجزاء االلمنيوم يجب ان تكون من االلمنيوم وليس من اي معدن اخر. 6-د
 البكرات لشريط المنخل تكون من البالستيك. 7-د
 (.Built in Lockمن نوع )  الزرافيل لدرف النوافذ تكون 8-د
 تركب جميع القشط الالزمة لمنع تأكل االلمنيوم ومنع تسرب الماء وبحيث تكون من الفراشي. 9-د
 جميع السكاكر لالبواب يجب ان تكون سلندر من اجود االصناف وحسب موافقة مشرف المشروع. 10-د
المشححروع ويتحمل التأثيرات الجوية ومن الداخل يعبأ بمعجون سححيليكوني يجب التعبئة حول الحلوق بمعجون معتمد يوافق عليه مشححرف  11-د

 شفاف.
 يجب ان يركب حلق من الصاج المجلفن تحت االلمنيوم وبحسب المقطع المطلوب والموافق عليه من قبل مشرف المشروع. 12-د
 

( مع وجه Fiber Glassلمينوم مصنوعا من )يكون شريط المناخلي المستعمل خلف الدرف المتحركة لنوافذ االالشريط المناخلي:  -ه 
 بالستيك وباللون االبيض او حسب ما يطلبه مشرف المشروع.

 

جميع االعمال الحديدية بوجه المنيوم كثيف قبل التركيب وهذا خالف وجه التأسحححيس المذكور في اشحححغال  تأسااايسجب يالتأسااايس:  -و 
 الدهان.

 

 االسعار والكيل -ز 
لجميع االشحححغال المعدنية شحححاملة لتقديم كافة المواد والمصحححنعيات والقطع المعدنية من ايدي وسحححكاكر ومفصحححالت  تعتبر االسحححعار الفردية -

سيس لالعمال الحديدية وجميع ما يلزم النجاز العمل على اكم ل وخالفه مع اجور نقلها وتثبيتها بالموقع والدهان ثالثة وجوه باالضافة للتأ
 وجه.

ن ابواب صححححححاج وغيره من البعد االكبر سححححححواء من الداخل او من الخارج كما هو الحال في اعمال المنجور وتكال جميع اعمال الحديد م -
 ويشمل ذلك الزجاج والدهان والقطع والخردوات وكل ما يلزم التمام العمل على احسن وجه.

ويشححمل ذلك الزجاج وحلق الصححاج والقطع وتكال جميع أنواع األلمنيوم من أبواب وشححبابيك بالمتر المربع وذلك حسححب أبعاد حلق الصححاج  -
 وكل ما يلزم إلتمام العمل على أحسن وجه.والمنخل المجلفن والخردوات 

 

 النجارةأعمال  10

 المقاييس -ا 
على المقاول ان يتحقق ويتأكد من صححححححححة المقاييس في الموقع بعد مراجعة الفتحات في البناء وجميع المقاييس تكون على مسحححححححؤولية 

 ث ان المقاييس المبينة على المخططات هي تقريبية.المقاول حي
 

 اوصاف المواد-ب 
 يجب ان يكون الخشب من فرز النخب االول وخاليا من جميع العيوب وخصوصا العيوب التالية: الخشب 1-ب

 الشقوق الطويلة او المستديرة او العرضية. - 1
 الشقوق الشعرية التي يزيد عرضها عن ربع مليمتر. - 2
 سم(.2عقد الموجودة بالوجه ايا كان نوعها والتي يزيد قطرها عن )ال - 3
 العقد الموجودة بالخشب ذي المقطع الصغير مهما صغر حجمها كالبيش. - 4
 العقد التي تزيد سماكتها عن نصف سماكة وجه لوح الخشب. - 5
 العقد الحية التي ما تزال تحتوي على حشرة الخشب والعقد المتحركة. - 6
 وب دودة الخشب.ثق - 7
 العصارة الزيتية بالخشب والتي ما تزال رطبة. - 8
 الخشب الغير مجفف والمحتوي على الرطوبة. - 9

وفي حالة عقدة صغيرة متحركة يمكن ازالتها واالستعاضة عنها بقطعة خشب صغيرة جديدة من نفس نوع ولون الخشب وبنفس الحجم 
 يث يكون اتجاه الياف القطعة الجديدة في نفس اتجاه الياف العقدة االصلية.وذلك بتثبيتها بالغراء في نفس المكان وبح

 
 الواح المعاكس )الفنير(: 2-ب

تتكون هذه االلواح من طبقات بعدد مفرد بحيث تكون كل طبقة متعامدة مع الطبقة السحححححححابقة وتثبت الطبقات فوق بعضحححححححها البعض  - 1
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سماكة الكل ساخن وبحيث تكون ال ستعمال سماكة اقل من ذلك اال اذا ورد نص صريح 5ية )بالمصنع على ال ملم( على االقل ويمنع ا
%( من 60على غير ذلك وفي حالة كون لوح المعاكس يحتوي على ثالث طبقات فال يجوز ان تزيد سحححماكة الطبقة الوسحححطى عن )

 السماكة الكلية.
ون اليححافهححا في نفس اتجححاه اليححاف الوجهتين متراوحححة بين في حححالححة كون لوح المعححاكس يحتوي على اكثر من ثالث طبقححات ان تك - 2

 %( من السماكة الكلية.60% و 40)
يجب الحصول على الواح المعاكس من مصدر يوافق عليه مشرف المشروع وحسب السماكات المطلوبة ومطابقة للعينة المقترحة.  - 3

 على السماكة المطلوبة للعينة المقترحة. وال يجوز للمقاول ان يلصق الواح ذات سماكات قليلة ببعضها للحصول
يشترط في لوح المعاكس ان يكون خاليا من الوصالت الجانبية واي تداخل في اجزاء القلب والعقد المبينة والبقع واالسافين والعيوب  - 4

 الظاهرة والتموجات واثار مهاجمة حشرة الخشب واختالف االلوان.
كون من النوع القاسححي والناعم ويحدد نوع الوجه المسححتعمل للمنجور بالمواصححفات الخاصححة او يشححترط في وجهي لوح المعاكس ان ي - 5

 جدول الكميات.
 

 يجب استعمال المادة الالصقة التي تضمن اللصق بعد اخذ موافقة مشرف المشروع على نوعها. المواد الالصقة:3-ب
ر قابلة لالحتراق ومقاومة للرطوبة وتكون باللون المطلوب يجب ان تكون هذه االلواح غيالواح البالسااتيك )الفورمايكا(:4-ب

 واما المع او غير المع وتكون من صناعة انجليزية او ماهو بمستواها مثل )فورمايكا او برستورب(.
 
 

 المسامير والبراغي: 5-ب
  يفة.تستعمل المسامير التي تناسب العمل من ناحية المقطع والطول وال يجوز استعمال المسامير الضع 

 .يجب ان تكون البراغي بقطر وطول يناسب نوع العمل 

 ( االسافين المستعملة مع البراغي تماثل رولبالجRawl Plug( او نوع )Rawl Plastic.وتثبت حسب تعليمات الصانع ) 

 بة.يمنع استعمال االسافين من الخشب االبيض ويجوز استعمال اسافين الخشب القاسي وتقص بالموقع باالحجام المطلو 

  .يشترط ان تكون البراغي الظاهرة من النحاس او الكروم وال يجوز استعمال براغي حديدية ظاهرة 
 
 

 الصناعة والتركيب -ج 
 يجري العمل بالمنجور طبقا للمخططات واصول وقواعد العمل. 1-ج
كافية للجفاف والتخلص من الرطوبة يقص الخشححب في موعد مبكر عن الوقت الالزم السححتعماله بالمنجور حتى تترك له الفرصححة ال 2-ج

 وذلك بتعريضه للهواء.
مقاطع الخشب بالنسبة لسماكة او عرض الخشب هي المقاييس الصافية للخشب بعد النشر والتنظيف والتنعيم  ويجب المراعاة عند  3-ج

 .نشر الخشب ان  ينشر بمقاييس تزيد قليال عن مقاييس المخططات لحساب المسح والتنظيف والتنعيم
 تعمل الوصالت بشكل لسان وتعشيق ومجرى وتغرى جيدا ويثبت فيها عند اللزوم مسمار خشبي بقطر مناسب.4 -ج
ال يسححمح باسححتعمال المسححامير الظاهرية العمال المنجور ويسححمح بالمسححامير الرفيعة في حالة البيش الرفيعة مثل بيش تثبيت الزجاج 5-ج

ستدهن بدهان شفاف والمصنوعة من أخشاب خاصة فيجب ان تكون البراغي من النحاس وفي حالة االعمال الظاهرة للنجارة التي 
او الكروم اما المنجور الذي سححححيدهن بالدهان الزياتي تخفى البراغي تحت سححححطح الخشححححب وتعبأ هذه السححححماكة بالمعجونة المناسححححبة 

 ويدهن فوقها.
 

 االبواب الخشبية -د 
والمقاييس المبينة على المخططات وتجهز االبواب كاملة بما في ذلك الحشححوات والكشححفات تعمل االبواب الخشححبية حسححب االشححكال  1-د

 والخردوات حسب التفاصيل المبينة فيما بعد ما لم يذكر خالف ذلك ويركب الزجاج حسب السماكة والنوع المطلوب.
سم( وال يقل 3يد الفراغ بين هذه الخطوات عن )في حالة االبواب الكبس تعمل الحشوات الداخلية من الخشب االبيض على ان ال يز 2-د

سم( ويعمل البرواز من خشب السويد الجل حفرها وتركيب السكرة ضمنها ويستعمل المعاكس سماكة 3عرض الواحدة منها عن )
 مم( زان او حسب المطلوب يكبس على وجهي الباب وحسب تعليمات وقبول مشرف المشروع.5)

سان يثبت داخل فرز في العوارض الطولية على جانبي تشكل حشوات االبواب الخشب 3-د ية حسب المبين على المخططات ويعمل لها ل
 سم(.1الباب وبما ال يقل عن )

 ال تقبل االبواب التي تفتح وصالتها بسبب انكماش الخشب او الي سبب اخر كاستعمال الخشب الرطب او سوء المصنعية. 4-د
 

يف وتنعيم المنجور جيدا بورق الزجاج بحيث يصححححححبح ناعم تماما وخاليا من الخشححححححونة يجب تنظ: تنظيف المنجور وتأساااااايسااااااه-ه 
( وذلك حتى ال يتعرض المنجور للرطوبة خالل الفترة التي تسححبق الدهان وهذا خالف Linsead Oilوالتموجات ويؤسححس بوجه زيت )

 وجه التأسيس المنصوص عنه في اشغال الدهان.
يجب ان تكون الخردوات المعدنية من اجود االصناف التي يوافق عليها مشرف المشروع وال تقل :  الخردوات المعدنية لالبواب -و 

 السكاكر جودة عن يونيون او حسب ما هو مطلوب.
 

 المحافظة على اشغال النجارة -ز 
ستبدال جميع االشغال التي يظ شغال النجارة وعليه ان يقوم با هر بها اي عيوب او على المقاول ان يحافظ محافظة تامة على ا

 فتالن على حسابه الخاص ويكون المقاول مسؤوال عن ذلك حتى التسليم النهائي وخالل فترة الصيانة.
 
 االسعار والكيل -ح 
 تكال وتسعر اعمال النجارة اما بالقطعة الكاملة او بالمتر المربع او بالمتر الطولي حسب المبين في جدول الكميات. 1-ح
الفردية لجميع اشغال النجارة شاملة لجميع المواد والمصنعيات والخردوات المعدنية والدهان كامال حسب مواصفات  تعتبر االسعار 2-ح

 اشغال الدهان والزجاج حسب المبين على المخططات او جدول الكميات وجميع ما يلزم النجاز العمل على اكمل وجه.
 عا من اقصى الحلق الى اقصاه.يكون الكيل لمساحة واجهة الباب ويؤخذ عرضا وارتفا3-ح
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 األعمال الكهربائية  -11

 : ـ مراعاة ما يلي عن تنفيذ االشغاليجب  -أ
التأكد من أن جميع المواد الموردة والتي سحححححيتم تركيبها جديدة وخالية من العيوب ومطابقة إلحدى المواصحححححفات التالية : البريطانية  .1

BS -  المانيهVDE -   العالميةIEC  ة جودة تصدرها السلطة الوطنية الفلسطينية .ية عالمأأو 
 إحضار العينات من جميع المواد الموردة واعتمادها من قبل المهندس المشرف قبل البدء بأعمال التركيب بفترة كافية  .2
 على المتعهد عمل المخططات التنفيذية كاملة واعتمادها من المهندس المشرف قبل البدء بالتنفيذ . .3
أي أجهزة فحص او قياس وعلى حسابه الخاص وذلك حسب طلب المهندس المشرف أثناء أو/ و بعد االنتهاء  إحضارعلى المتعهد  .4

 من األعمال .
 

 التالية : األمور التسعير : يجب أن تتضمن األسعار -ب
 ثمن القطع واألدوات واألجهزة الموردة حسب جداول الكميات والمواصفات والمخططات  .1
 ة التمام التركيب مثل البراغي واألسافين والمرابط وغيرها .أجرة التركيب والقطع الالزم .2
جميع األسححححالك وعلب التجميع والمواسححححير البالسححححتيكية المدفونة في الباطون و/أو الجدران حتى لو كانت غير مذكورة في جداول  .3

 الكميات .
إلسححححمنت والطمم حتى لو لم يذكر ذلك في الحفر والذي يشححححمل الباطون او الطوب او األعمال الخارجية باإلضححححافة إلى اسححححتعمال ا .4

 جداول الكميات .
 تكلفة اصالح جميع األضرار الناتجة عن العمل. .5

 

 المواسير الكهربائية :  -ت
  على المتعهد توريد وتركيب التمديدات )المواسير( حسب الموضح في المواصفات والمخططات وتبعاً لموافقة المهندس المشرف

 .VDE 0605أو األلمانية  BS 4706ت التالية البريطانية وتكون مطابقة إلحدى المواصفا
   يجب أن تكون المواسير غير معدنية مصنوعة منP.V.C . ذات قوة ميكانيكية مالئمة وخصائص جيدة 
  يجب أن يتم تركيب المواسححححير كاملة مع ملحقاتها كصححححناديق التجميع والعلب واالكواع واألغطية والماسححححكات وغير ذلك بدون

من القطر الخارجي لها ويتم ربط المواسححير في اللوحات عن طريق صححواميل خاصححة وبطريقة  2,5لالنحناء أقل من  تعريضححها
 مرتبة. 

 . يجب وضع سلك فوالذ داخل المواسير الفارغة وذلك حتى تساعد في سحب األسالك 
   نقطة. المقاول مسؤول عن عزل المواسير بالكامل بحيث ال يمكن للماء الدخول اليها في أي 
  ًسباً اليواء االنابيب ومنظما سقف او الجدران يراعى ان يكون عمق الحفر وعرضه منا لدى اجراء حفريات النابيب الكهرباء بال

 بحيث ال يلحق أي ضرر باجزاء البناء كاالعمدة والجسور.
  سير و المجاري الخاصة بالتمديدات الكهربائية بعيدة عن تمديدات الغاز ) أو أي مصدر للوقود ( وتمديدات يجب أن تكون الموا

 سم على األقل  30الماء بمسافة ال تقل عن 

 
 المفاتيح واالباريز وتوابعها :  -ث

     جميع المفاتيح واألباريز وتوابعها حسب المخططات وجداول الكميات وتبعاً لموافقة المهندس  وتركيبيقوم المتعهد بتوريد
    أو     En 60947- 1   ة وتكون مطابقة إلحدى المواصحححفات التالية : المشحححرف وبالتنسحححيق مع الجهة المزودة للطاق

IEC 947 . 
 ( جميع المفاتيح واالباريز داخليةFLUSH MOUNTED. إال إذا ذكر غير ذلك ) 
 وعينات عن المواد التي ينوي تركيبها وذلك ألخذ موافقة المهندس المشرف قبل التوريد . تعلى المتعهد تقديم كتالوجا 
 اال( باريز والمفاتيح المسححححتخدمة في المطابخ والحمامات يجب ان تكون مضححححادة للماء Water Proof) IP65  حتى لو لم

 يظهر ذلك في المخططات وجداول الكميات
  األباريز يجب أن تكون من النوع العادي ذو قطبين وأرضحي بدون فيوز داخلي ومع هيكل بالسحتيك مصحبوب للعمل على قوة

 ( .2ملم2,5أمبير، أطراف االباريز يجب أن تستوعب سلكين بمساحة مقطع )16 فولت وتتحمل250
 : 1-يجب أن تكون مطابقة إلحدى المواصححفات التالية :  خصححائص المواد للمفاتيح واالباريز; -BS 1363; IEC 884   

IEC 83 
  ح واالطار الخارجي والباب تسحاوي سحم فوق سحطح البالط وبمسحافة بين المفتا 140ارتفاعات المفاتيح في كافة الغرف تكون

 سم اال اذا طلب غير ذلك. 3سم والمسافة بين كل مفتاحين تساوي  12
 يلون على تمديدات االجراس والتلفونات والسماعات فقط وبمساحة مقطع ال تقل عن ايقتصر استعمال االسالك المعزلة بالن (

 .2ملم ( 1
 

 األسالك والكوابل  :  -ج
 وريد وتركيب األسالك الكوابل الالزمة مع جميع لوازمها حسب المواصفات والمخططات على المتعهد القيام بت 
 والعينات العتمادها من قبل المهندس المشرف قبل توريدها بالكامل . تعلى المتعهد توريد الكتالوجا 
  وتكون 98عن يجب أن تكون جميع موصححالت األسححالك والكوابل مصححنوعة من النحاس اإللكتروني الذي التقل موصححليه %

 تحمل تيار حسب المخططات . ةفولت( وبمقاطع وقدر600/600من فئة )
  ( للبور على األقل والهاتف التقل عن 2ملم2,5( لإلنارة على األقل وكذلك تكون )2ملم1,5يجب أن تكون مسححححاحة المقطع )

 .  2ملم0.5
  يجب أن تكون الموصالت مغطاة بعازل منP.V.C ة مقطع الموصل.بسماكة مناسبة حسب مساح 
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 . تكون األسالك مختومة وحاصلة على شهادة التيكن وتبعاً لموافقة المهندس 
 . المرابط والبراغي المستعملة يجب أن تكون مجلفنة أو ضد الصدأ 
 .الكوابل المستعملة تكون جديدة وخالية من العيوب 

 
  0606VDE أو   BS 4662تكون جميع العلب مطابقة إلحدى المواصفات البريطانية :  علب التوصيل -ح

 

 -مراوح الشفط: -خ
  انش  وحسحححب ما موضحححح في جدول الكميات و يتم تركيب ابريز مضحححاد  6مراوح الشحححفط المسحححتخدمة تكون بقطر اليقل عن

بحيث يكون لكل مروحة  الغرفة للماء بقرب كل مروحة مع مفتاح خاص مع لبمة اشحححححححارة و يتم تركيب المفتاح عند مدخل
تاح و ابريز خا يتم تركيب االبريز و المفتاح حتى لو لم يرد ذلك في المخططات و جداول  –ص منفصحححححححل خاص بها مف

 الكميات و على نفقة المتعهد 
 

 وحدات التكييف و التدفئة -د
 تشمل تنفيذ العمل ما يلي:

 مل في هذه اللوحة اضافة أي قواطع آلية للوحة التوزيع الكهربائية الخاصة بالمبنى   و السعر يشمل أي تغيير يتطلبه الع 
  كافة الكاتالوجات لوحدات التكييف و العينة الضرورية ألخذ الموافقة عليها  قبل البدء بالتركيباحضار 
  مخطط تفصيلي يبين ابعاد و تفاصيل  اللوحة الكهربائية الفرعية المراد تركيبها ألخذ الموافقة عليها قبل تنفيذهااحضار 
 العمل على الوجه األكمل اجراء أي حفريات  يتطلبها انجاز 
 عمل مخطط  للغرفة المنوي تركيب المكيفات  فيها يوضح مكان تركيب كل مكيف و االبعاد قبل البدء بالتركيب 
 أي تصليحات  نتجت عن العمل من الداخل و الخارج  من اعمال قصارة و دهان و غيرها 
 لمظهر العام داخل المبنىان ينفذ األعمال بحيث  يكون العمل متقنا و دون التأثير على ا 
  تركيب المكيفات يشحححححححمل عدم وجود أي تسحححححححرب للماء في الخارج او الداخل او أي نوع من تكثيف الماء داخل المبنى  اما

التكثيف الطبيعي الناتج عن عملية التبريد  على المتعهد ان  يقوم بتصحححححححريفه بطريقة مناسحححححححبة بحيث ال تؤثر على الشحححححححكل 
 حيث ال تسمح  بتكثيف الماء على األرضية الخارجية للمبنى الخارجي للمبنى و و ب

 ازالة أي مخلفات ناتجة عن عملية تركيب المكيفات في الداخل و الخارج و تسليم الموقع نظيفا بشكل كامل 
 وضحححع ملصحححق واضحححح باللغة العربية و االنجليزية يوضحححح ان اللوحة الفرعية هي للمكيفات و يتم ترقيم كل دارة فرعية في 

 اللوحة مع ما يقابلها على المقاببس

 االعمال الصحية. 12

على المقاول ان يقدم جميع المواد الالزمة لالعمال الصححححية وحدات او مواسحححير او تمديد او اية اشحححياء اخرى الزمة النهاء االعمال  1-ا

 الصحية حسب المواصفات والمخططات وحسب تعليمات مشرف المشروع.

 وحدات الصحية بطريقة صحيحة وسليمة وعمودية على الحائط المثبتة عليه.يجب تثبيت جميع ال 3-ا

جميع القطع المسححححتعملة في تثبيت الوحدات الصحححححية يجب ان تكون مدهونة مسححححبقا وكذلك جميع المواسححححير والمحابس الظاهرة في  4-ا

 الحمامات والمطابخ والمراحيض يجب ان تكون من الكروم المطلي.

"( والسيفونات االرضية والعلب وعلب التفتيش والتجميع واالكواع الالزمة تكون 8"، 6"، 4"، 2بمختلف اقطارها )جميع المواسير  5-ا

 من اجود انواع البالستيك ويجب استعمال الحلقات المطاطية عند الوصالت.

سواها لوصلها بالمواسير وتثبيتها  بوصة( من اجود انواع البالستيك مع ما يلزمها من حلقات مطاطية او 4سيفونات ارضية قطر )  6-ا

 في مواقعها بحيث ال تتحرك خالل عمليات صب االرضيات او االسقف والمحافظة عليها نظيفة وسليمة.

بوصححة( مع ما يلزمها من حلقات مطاطية او سححواها لوصححلها بالمواسححير البالسححتيكية  4تيهات بالسححتيك من اجود االصححناف وبقطر ) 8-ا

مواقعها في االسحححححححقف او الجدران او خارجها بحيث ال تتحرك خالل عمليات الصحححححححب والمحافظة عليها نظيفة  االخرى وتثبيتها في

 وسليمة.

بوصحححة( مع ما يلزمها من حلقات مطاطية او سحححواها لوصحححل المواسحححير شحححامال التركيب في االرضحححيات  6مواسحححير بالسحححتيك قطر ) 10-ا

 وربطها بغرف التفتيش وحيثما يلزم. .

ان توضححع جميع السححيفونات والمواسححير الالزمة للتصححريف في الصححبات واالسححقف وذلك قبل الصححب بعد المرحلة الحالية وبدء يجب  12-ا

 االعمال الجديدة كما ويجب ان تغلف المواسير الالزمة للتصريف بطبقة من الزفتة.

كن وجميع المواسير الحديدية من الحديد المجلفن جميع لوازم وقطع ووصالت الشبكة البالستيكية يجب ان تكون حسب مواصفات التي 13-ا

بوصححة( وسححماكة  1.50، 1.25، 1ملم( لمواسححير ) 3.25بوصححة( و ) 3/4، 1/2ملم( لمواسححير ) 2.65)عكا( بسححماكة ال تقل عن )

 2عن )بوصححة(.  وعلى المقاول ان يثبت المواسححير تحت القصححارة بواسححطة مرابط وعلى مسححافات ال تزيد  2ملم( لمواسححير ) 3.6)

 متر( وعند الوصالت وحيثما يلزم.

سحححم( وان يتم  4×4تكون جميع الحوامل )الدكيتات( التي تسحححتعمل لتركيب االدوات الصححححية من الزوايا المجلفنة بقياس ال يقل عن ) 14-ا

 اصالح القصارة بشكل متقن في اماكن تركيب هذه الحوامل.

فيات من اجود انواع الكروم وان يتم تركيبها بشكل فني بحيث ال تتعرض للكشط او تكون جميع المواسير الظاهرة والوصالت والحن 15-ا

الخدش، ويجب استعمال مفاتيح عدة خاصة لهذا الغرض وال تستعمل المفاتيح ذات االسنان )مفتاح انجليزي( في تركيب الحنفيات او 

 شط.وصالت الكروم وسوف ترفض اية حنفية او وصلة عليها آثار الخدوش او اي ك

تقدم عينات من كل صححححنف من االصححححناف قبل التركيب الخذ موافقة مشححححرف المشححححروع وال يجوز تركيب اي نوع مخالف لالنواع  16-ا

 والعينات المقدمة بدون اخذ الموافقة الخطية من مشرف المشروع.

وكذلك يجب فحص جميع شححبكات المجاري يجب ان تفحص جميع تمديدات المياه الباردة والسححاخنة بالضححغط قبل تغطيتها بالقصححارة،  17-ا
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والصححححححرف للتأكد من عدم وجود تنفيس بها.  وفي حالة وجود اي تنفيس فعلى المقاول اجراء االصححححححالح الالزم واعادة الفحص مرة 

 اخرى.

قبل تغطية هذه ملم( وتلف باحكام وذلك  6يجب ان تغلف الخطوط الرئيسححححية للمياه السححححاخنة بعازل بالسححححتيكي بسححححماكة ال تقل عن ) 18-ا

 المواسير بالقصارة.

 عند تركيب مواسير الحديد يجب لف االسنان بمادة الكتكت ودهنها قبل وبعد الكتكت بدهان اساس ضد الصدأ. 19-ا

 بوصة( كاملة مع الوصالت والحماالت. 0.5ملم( قياس ) 2.65مواسير مياه مجلفنة/عكا ازرق )تيكن( سماكة ) 20-ا

 نة كما في البند السابق ولكن مع العزل وذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع مواسير مياه مجلف 21-ا

 بوصة( كاملة مع المحابس والوصالت والحماالت.   1ملم( قياس ) 3.25مواسير مجلفنة سماكة ) 24-ا

 المحابس.  بوصة( كاملة مع الحماالت الوصالت و 3/4ملم(قياس ) 2.65مواسير مجلفنة سماكة ) 25-ا

 يجب ان تكون جميع المواد والقطع والمواسير والتجهيزات المستعملة حائزة على شهادة التيكن. 26-ا
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 :ةعامأحكام    أ.

 تعريفات .1

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في الشروط العامة والخاصة للعقد المعاني المدرجة لها أدناه ما لم تدل القرينة 
 على غير ذلك:

( 3.2وإنجاز وصيانة األشغال، ويشمل الوثائق الُمدرجة في الفقرة ) : هو العقد المبرم بين الجهة المشترية والمقاول لتنفيذالعقد .أ
 من الشروط العامة للعقد.

هي المواد والفقرات التي تُوضح وتُفسر مواد وفقرات الشروط العامة للعقد التي تحمل نفس الرقم وذلك الشروط الخاصة للعقد:  .ب
 بحسب خصوصية كل عقد.

 ملة التي تقدم بها المقاول للجهة المشترية.: هو وثيقة العطاء الكاعطاء المقاول .ت
 : تعني مواصفات األشغال المشمولة في العقد وأية تعديالت أو إضافات تمت من قبل أو بموافقة الجهة المشترية.المواصفات .ث
توي على تعني مخططات األشغال التي يتضمنها العقد أو أية مخططات إضافية أو معدلة من قبل الجهة المشترية تحالمخططات:  .ج

 الحسابات والمعلومات األخرى الالزمة لتنفيذ العقد والتي يوافق عليها مدير المشروع.
 تعني القائمة الُمسعرة والكاملة للكميات والتي تشكل جزءاً من العطاء. جدول الكميات: .ح
والتشغيل لألشغال في عقود هو جدول يتضمن النشاطات الخاصة باألشغال اإلنشائية والتركيبات واإلختبارات  جدول النشاطات: .خ

المبلغ المقطوع، ويتضمن هذا الجدول سعر إجمالي مقطوع لكل نشاط يُستخدم لغايات التقييم ولتحديد أثر التغييرات وحاالت 
 التعويض.

 : يعني الجهة المشترية أو المقاول كما يُدل عليه السياق، والفريقان تعني كليهما.الفريق .د
 الذي يتعاقد مع المقاول لتنفيذ األشغال كما هي محددة في وثائق العقد.: هي الفريق الجهة المشترية .ذ
 : هو الفريق الذي تم قبول عطائه لتنفيذ األشغال من قبل الجهة المشترية.المقاول .ر
 ، أو أيالشروط الخاصة للعقد: هو الشخص الذي تُعينه الجهة المشترية للقيام بمهام مدير المشروع والمسمى في مدير المشروع .ز

شخص آخر تُعينه الجهة المشترية كبديل لمدير المشروع وتُبلغ المقاول بذلك، والمسؤول عن اإلشراف على تنفيذ األشغال وإدارة 
 العقد.

: هو الشخص الذي يبرم عقداً مع المقاول الرئيسي لتنفيذ جزء من األشغال في العقد والذي يشمل أشغاالً في المقاول من الباطن .س
 الموقع.

، وهو آخر موعد على المقاول أن يبدأ فيه بتنفيذ األشغال، وال الشروط الخاصة للعقد: هو التاريخ المحدد في مباشرةتاريخ ال .ش
 .يتزامن بالضرورة مع أي من تواريخ تسليم الموقع

أي تمديد لها  تعني المدة المحددة إلنجاز األشغال أو أي قسم منها حسب واقع الحال محسوبة من تاريخ المباشرة، مع :مدة العقد .ص
 بموجب أحكام العقد.

الشروط هو التاريخ الذي يجب على المقاول أن يُنجز فيه األشغال، وهو محدد في  :تاريخ اإلنجاز )اإلستالم اإلبتدائي( المقرر .ض
لمشترية فقط، ، ويُمكن تعديل تاريخ اإلنجاز )اإلستالم اإلبتدائي( المقرر بتنسيب من مدير المشروع وموافقة الجهة االخاصة للعقد

 عن طريق إصدار تمديد لفترة تنفيذ األشغال أو أمر بتسريع العمل.
( 1.53: هو تاريخ إنجاز األشغال كما هو مصادق عليه من قبل مدير المشروع بحسب الفقرة )تاريخ اإلنجاز )اإلستالم األبتدائي( .ط

 من الشروط العامة للعقد. 
، وتُحسب من تاريخ من الشروط الخاصة للعقد( 1.34مسماة في الفقرة الفرعية )هي الفترة ال :فترة إصالح العيوب )الصيانة( .ظ

 اإلنجاز )اإلستالم اإلبتدائي(.
تصدرها الجهة المشترية بعد أداء المقاول لكافة التزاماته خالل هي الشهادة التي  :)شهادة اإلستالم النهائي( شهادة إصالح العيوب .ع

 إصالح العيوب )الصيانة(. فترة
 ية عيوب فيها.هي القيمة المذكورة في خطاب االحالة لتنفيذ وإنجاز االشغال وإصالح أ:العقد المقبولة )قيمة العقد اإلبتدائية(قيمة  .غ
 هو قيمة العقد المقبولة كما ورد في خطاب االحالة وأية تعديالت الحقة تمت بموجب العقد. :قيمة العقد .ف
ً في الموقع لتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية هي آالت المقاول ومركباته، وغيرها م :المعدات .ق ن األشياء المستخدمة مؤقتا

  عيوب فيها.
هي كل التوريدات الُمستخدمة في تنفيذ األشغال والُمستخدمة من قبل المقاول شاملة المواد الُمستهلكة، وبما يشمل المواد  :المواد .ك

 وجب العقد. مب الموردة فقط )إن وجدت( والتي يطلب من المقاول تقديمها
 جزء من األشغال له وظائف ميكانيكية أو كهربائية أو كيميائية أو حيوية.أي هي  :التجهيزات اآللية .ل
هي األشغال التي تلزم لتنفيذ األشغال األساسية كما وردت في العقد والتي يقوم المقاول بتصميمها وتنفيذها  :األشغال المؤقتة .م

 وإزالتها بعد انتهاء الحاجة لها.
هي أشغال ُمتعددة ومدفوعة األجر على أساس الزمن الُمستهلك في العمل لموظفي المقاول ومعداته، باإلضافة  :أشغال المياومة .ن

 إلى الدفعات مقابل المواد والتجهيزات اآللية الُمستخدمة والُمرتبطة بهذه األشغال.
 ه إلى الجهة المشترية كما تم تعريفها في وثائق العقد.هي ما يتطلب العقد إنشاءه وتركيبه من قبل المقاول وتسليم :األشغال .ه
 ، ما لم يرد خالف ذلك.: هي أيام تقويمية، واألشهر هي أشهر تقويميةاأليام .و
 حسب العقد.تنفيذه : هو أي جزء من األشغال لم يتم الخلل أو العيب .ي
 إلكترونياً وتؤدي إلى سجل دائم. : تعني الكتابة اليدوية أو الكتابة باآللة الكاتبة أو الطباعةخطيا  او خطية .أأ
 : هو المنطقة المحددة كموقع عمل في الشروط الخاصة للعقد.الموقع .بب
 على حقائق وتحليالت حول الموقع. : هي التقارير المشمولة في وثائق المناقصة والتي تتضمنتقارير فحص الموقع .تت
 لمشترية تؤدي إلى تغير في األشغال. : هو تعليمات معطاة من قبل مدير المشروع وبموافقة الجهة االتغيير .ثث

 ( من الشروط العامة14كما تم تحديدها في الفقرة ) ،هي أي حالة او حدث يستوجب فيها تعويض المقاولحالة تعويضية:  .جج
 .للعقد
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 اتالتفسير .2

والعكس صحيح عند تفسير الشروط العامة للعقد، فإن الصيغة المفردة تعني أيضا الجمع، والمذكر يعني أيضا المؤنث،  1.2
وعلى ف بشكل خاص، في الحالتين، وليس للعناوين أية أهمية خاصة، وللكلمات معانيها العادية في لغة العقد ما لم تُعر

 مدير المشروع أن يقوم بتوفير التعليمات والتفسيرات التي تُوضح التساؤالت حول الشروط العامة للعقد.
، فإن اإلشارة إلى األشغال وتاريخ اإلنجاز )اإلستالم اإلبتدائي( لخاصة للعقدالشروط اإذا ذُكر اإلستالم الُجزئي في  2.2

المقرر الواردة في الشروط العامة للعقد تنطبق على أي جزء من األشغال، )بخالف اإلشارة إلى تاريخ اإلنجاز )اإلستالم 
 اإلبتدائي( المقرر وتاريخ اإلنجاز )اإلستالم اإلبتدائي( لكافة األشغال(. 

 إن الوثائق التي تُشكل العقد سوف يتم تفسيرها بالترتيب التالي لألولويات:  .23
 اتفاقية العقد، .أ
 خطاب االحالة، .ب
 عطاء المقاول، .ت
 الشروط الخاصة للعقد  .ث
 الشروط العامة للعقد، .ج
 المواصفات، .ح
 المخططات،  .خ
 جدول الكميات في عقد القياس أو جدول النشاطات في عقد المبلغ المقطوع،  .د
 كجزء من العقد. الشروط الخاصة للعقد قة أخرى مذكورة فيأية وثي .ذ

في كل شححححروط العقد يحدد مقدار الربح في عبارة "اي كلفة كهذه مع هامش ربح معقول" بحيث يحسححححب الربح بنسححححبة  4.2
 %( من هذه الكلفة.10)

 اللغة والقانون .3

 .عقدمحددان في الشروط الخاصة للإن لغة العقد، والقانون الذي يحكمه  1.3

 يجب على المقاول طوال فترة تنفيذ العقد اإلمتثال للمحظورات في فلسطين عند إستيراد السلع والخدمات عندما: 2.3
 تحظر الحكومة العالقات التجارية مع دولة ما إلتزاماً بالقوانين أو األنظمة الرسمية، أو .أ
  دولة معينة.جهة في  تحظر الحكومة استيراد اية سلع أو تحظر أية مدفوعات إلى أي شخص أو .ب

 

 قرارات مدير المشروع .4

تقوم الجهة المشترية بتعيين مدير المشروع للقيام بالواجبات المحددة له في العقد، وليس لمدير المشروع صالحية  .41
 تعديل أحكام العقد.

كم الضرورة، دة له في العقد، او تلك المفهومة ضمنا من العقد بحديمارس مدير المشروع الصالحيات المح 2.4
 في االمور التالية:الجهة المشترية المسبقة من موافقة الويتعين عليه الحصول على 

 اصدار االوامر التغييرية. .أ
 تمديد مدة العقد. .ب
 تطبيق غرامات التاخير. .ت
 الموافقة على تعيين المقاولين الفرعيين. .ث
 اصدار االمر بايقاف أو تعليق العمل. .ج

أداء واجباته أو ممارسة صالحياته سواء نُص عليها صراحة في العقد أو كانت عندما يقوم مدير المشروع ب 43.
 مفهومة ضمناً، فإنه يقوم بها بالنيابة عن الجهة المشترية ما لم يُذكر غير ذلك في أي مكان آخر. 

لب اختبار إن أي مصادقة أو تدقيق أو قبول أو فحص أو تفتيش أو إصدار أي تعليمات أو إشعار أو إقتراح أو ط  44.
أو أي تصرف مماثل من قبل مدير المشروع بما في ذلك إغفال عدم الموافقة ال تعفي المقاول من أية مسؤولية 

 يتحملها بموجب أحكام هذا العقد.
 

 التفويض .5

يُمكن لمدير المشروع أن يقوم بتفويض أي من واجباته ومسؤولياته إلى آخرين وذلك بعد إشعار المقاول بذلك،  .51
  كن أن يُلغي أي تفويض شريطة إشعار المقاول.ويُم

 

 المراسالت .6

لن تكون المراسالت الُمشار إليها في هذه الشروط بين أطراف العقد ُملزمة إال إذا كانت خطية، ويكون اإلشعار  1.6
  في وثائق العقد. نافذاً عند تسليمه للطرف اآلخر وفق ما هو ُمحدد

 

 التعاقد من الباطن .7

بعد الموافقة  الشروط الخاصة للعقدمقاول الرئيسي أن يتعاقد مع مقاولين من الباطن بالنسبة الُمحددة في ًيمكن لل 1.7
 الخطية من الجهة المشترية، وال يغير التعاقد من الباطن شيئاً من إلتزامات المقاول الرئيسي.
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 المقاولون اآلخرون .8

مشترية ومع مقاولين آخرين أو أية سلطات عامة في على المقاول أن يتعاون ويشترك في الموقع مع الجهة ال 1.8
، وعلى المقاول توفير في الشروط الخاصة للعقدالفترة المحددة في برنامج المقاولين األخرين الُموضح 

التسهيالت والخدمات لهؤالء كما هو ُمحدد في هذا الجدول، ويمكن للجهة المشترية تعديل جدول المقاولين 
 التعديالت. المقاول بهذه األخرين شريطة إبالغ 

 طاقم المقاول .9

على المقاول تعيين الموظفين الرئيسيين المدرجين في جدول الموظفين الرئيسين في عطائه، واستخدام المعدات  1.9
الُمدرجة في جدول المعدات في عطائه، لتنفيذ المهمات المذكورة في الجدول، أو موظفين آخرين ومعدات أخرى 

المشروع، ويقوم مدير المشروع بالموافقة على أي تبديل ُمقترح في الموظفين فقط في حالة  يوافق عليهم مدير
 تطابق مؤهالتهم وقدراتهم مع الموظفين المقترحين في عطاء المقاول أو كانت أفضل منها. 

ذلك  على المقاول أن يعمل على استبعاد أي شخص من موظفيه من موقع العمل إذا طلب منه مدير المشروع 2.9
 موضحاً أسباب طلبه، خالل سبعة أيام من تاريخ الطلب، وال يعود لهذا الشخص أية صلة بالعمل في العقد. 

إذا ثبت للجهة المشترية أو مدير المشروع أو المقاول، أن أياً من موظفي المقاول قد اشترك في ممارسة للفساد  3.9
الموظف وفقا أثناء تنفيذ األشغال، فيجب عندها استبعاد هذا أو اإلحتيال أو التواطؤ أو اإلكراه أو إعاقة العمل 

 ( أعاله.2.9للفقرة )

 مخاطر الجهة المشترية والمقاول .10

تتحمل الجهة المشترية المخاطر التي يشير إليها هذا العقد بمخاطر الجهة المشترية، كما يتحمل المقاول  1.10
 المخاطر التي يشير إليها هذا العقد بمخاطر المقاول.

 اطر الجهة المشتريةمخ .11

( فإن مخاطر الجهة المشترية شهادة اإلستالم النهائيمن تاريخ المباشرة وحتى إصدار شهادة إصالح العيوب ) 1.11
 هي:

مخاطر اإلصابة الشخصية أو الوفاة أو خسارة أو تدمير الممتلكات )عدا عن األشغال والتجهيزات اآللية والمواد  .أ
  والمعدات( والناتجة عن:

 دام أو إشغال الموقع في األشغال أو لغاية األشغال والذي يمثل النتيجة الحتمية لألشغال، أواستخ .1
اإلهمال أو اإلخالل بواجباتها القانونية أو التدخل في الحقوق القانونية من قبل الجهة المشترية أو أي موظف  .2

 لديها أو متعاقد معها غير المقاول.

زات اآللية والمواد والمعدات بسبب خطأ من الجهة المشترية أو في تصميم مخاطر اإلضرار في األشغال والتجهي  .ب
 الجهة المشترية أو بسبب الحرب أو التلوث باإلشعاعات النووية والتي تؤثر بشكل مباشر على دولة فلسطين.

فإن مخاطر من تاريخ اإلنجاز )اإلستالم األبتدائي( وحتى إصدار شهادة إصالح العيوب )اإلستالم النهائي(  2.11
الخسارة أو اإلضرار في األشغال والتجهيزات اآللية والمواد هي مخاطر الجهة المشترية ما عدا الخسارة أو 

 األضرار الناجمة عن: 
 عيب في األشغال كان موجوداً يوم تاريخ اإلنجاز )اإلستالم اإلبتدائي(، .أ
 ذاته أحد مخاطر الجهة المشترية، أوحادث حصل قبل تاريخ اإلنجاز )اإلستالم األبتدائي( ولم يكن بحد  .ب
 نشاطات المقاول في الموقع بعد تاريخ اإلنجاز )اإلستالم اإلبتدائي(. .ت

 مخاطر المقاول .12

من تاريخ المباشرة وحتى إصدار شهادة إصالح العيوب )شهادة اإلستالم النهائي( فإن مخاطر اإلصابة  1.12

متلكات )والتي تشمل دون حصر: األشغال والتجهيزات الشخصية أو الوفاة أو الخسارة أو األضرار في الم
 اآللية والمواد والمعدات( التي ال تعتبر من مخاطر الجهة المشترية هي مخاطر المقاول.

 التامين .13

ً يُغطي الفترة من تاريخ المباشرة على المقاول أن  1.13 يُوفر بإسمه وبإسم الجهة المشترية بشكل مشترك، تأمينا

، الشروط الخاصة للعقدإصالح العيوب )الصيانة( وذلك بالمبالغ والمقتطعات المحددة في  وحتى نهاية فترة

 للحاالت التالية الناجمة عن مخاطر المقاول: 
 الخسارة أو األضرار في األشغال والتجهيزات اآللية والمواد؛ .أ
 الخسارة أو األضرار في المعدات؛  .ب
 ل والتجهيزات اآللية والمواد والمعدات( التي لها عالقة بالعقد؛ الخسارة أو األضرار في الممتلكات )عدا األشغا .ت
 اإلصابة الشخصية والوفاة.  .ث

على المقاول تسليم بوالص وشهادات التأمين إلى مدير المشروع للموافقة عليها قبل تاريخ المباشرة، ويجب أن  2.13
تغطية الضرر أو تعويض لفة ونسبتها ليُحدد التأمين مبالغ التعويض التي يجب دفعها بأنواع العمالت المخت

  الخسارة.
إذا لم يقم المقاول بتوفير بوالص وشهادات التأمين المطلوبة يُمكن للجهة المشترية أن تقوم بتوفير التأمين الذي  3.13

 كان على المقاول أن يوفره وتسترد أقساط التأمين التي دفعتها من الدفعات المستحقة للمقاول، أو إن لم تستحق
 ً  على المقاول. أية دفعة، فإن مستحقات التأمين ستُعتبر ديناً قائما

 غيير شروط التأمين دون موافقة الجهة المشترية.تال يجوز  4.13
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 لى الجهة المشترية والمقاول اإللتزام بكافة شروط بوليصة التأمين.ع 5.13

 بيانات الموقع .14

الشروط حة بيانات وتقارير فحص الموقع والمذكورة في يعتبر المقاول أنه قد تحقق عند إعداده لعطائه من ص 1.14
 .الخاصة للعقد

 تنفيذ األشغال من قبل المقاول .15

 على المقاول أن يقوم بإنشاء وتنفيذ األشغال وفقاً للمواصفات والمخططات. 1.15

 إنجاز األشغال في تاريخ اإلنجاز المقرر .16

أمر المباشرة، وعليه أن يُنفذ األشغال وفقاً لبرنامج العمل المقدم يمكن أن يبدأ المقاول بتنفيذ األشغال من تاريخ  1.16
منه، أو البرنامج الُمحدث بموافقة مدير المشروع، وإنجاز األشغال في موعد أقصاه تاريخ اإلنجاز )اإلستالم 

 اإلبتدائي( المقرر.

 االشغال المؤقتة في الموقع .17

الخاصة باألشغال المؤقتة المقترحة إلى مدير المشروع  يجب على المقاول تسليم المواصفات والمخططات 1.17
 للموافقة عليها.

 يتحمل المقاول مسؤولية تصميم األشغال المؤقتة. 2.17
 

 لن تُؤثر موافقة مدير المشروع على مسؤولية المقاول قي تصميم األشغال المؤقتة. 3.17
 

خرى ذات العالقة على تصميم األشغال المؤقتة على المقاول أن يحصل على موافقة السلطات أو الجهات األ 4.17
 حيثما يتطلب األمر ذلك.

 

دير تخضع كل المخططات التي أعدها المقاول لتنفيذ األشغال المؤقتة أو الدائمة للموافقة المسبقة من قبل م 5.17
 المشروع قبل البدء بالتنفيذ.

 السالمة .18

والمنطقة المحيطة به والتي يمكن ان تتاثر باالشغال  الموقعيكون المقاول مسؤوال عن سالمة كل النشاطات في  1.18
 في الموقع.

 اإلكتشافات .19

ه على أي شيء ذي قيمة تاريخية أو قيمة ُمميزة في موقع عثورفور على المقاول أن يُبلغ مدير المشروع  1.19
 ن واالنظمة المعمول بها.معها وفق القوانييُنفذ تعليمات مدير المشروع في كيفية التعامل األشغال، وعليه ان 

 حيازة الموقع .20

تقوم الجهة المشترية بتسليم المقاول كامل موقع العمل، وإذا لم يتمكن المقاول من استالم كامل موقع  1.20
، فان التأخير في مباشرة النشاطات المتعلقة بهذا الشروط الخاصة للعقد العمل في التاريخ المذكور في

 وقع يقع على مسؤولية الجهة المشترية، ويُعتبر ذلك حالة تعويضية.الجزء غير الُمَسلم من الم

 الوصول إلى الموقع .21

على المقاول أن يسمح لمدير المشروع وأي شخص مخول من قبل مدير المشروع بالوصول إلى  1.21
 كامل الموقع وأي مكان يكون العمل جارياً فيه أو سيجري العمل فيه وفقاً ألحكام العقد.

 ت والتفتيش والتدقيقالتعليما .22

 على المقاول تنفيذ كافة تعليمات مدير المشروع التي تتوافق مع القوانين السارية في منطقة الموقع. 1.22
 

على المقاول حفظ الحسابات والسجالت الدقيقة المنتظمة والخاصة باألشغال بالنماذج والتفاصيل التي يمكن  2.22
الحفاظ على الحسابات على المقاول والتكاليف والزمن بوضوح، بواسطتها تحديد التغييرات المتعلقة ب

 المقاولين والمستشارين من الباطن.والسجالت الخاصة ب
 

على المقاول ومقاوليه ومستشاريه من الباطن أن يسمح للحكومة و/أو األشخاص المعينين من الحكومة بتفتيش  3.22
لعطاء وتنفيذ العقد، وتدقيق هذه السجالت والحسابات من الموقع و/أو الحسابات والسجالت المتعلقة بتقديم ا

 قبل مدققي الحسابات المعينين من قبل الحكومة إذا ما طلبت ذلك.
التي تنص على  1.24كما يجب على المقاول ومقاوليه ومستشاريه من الباطن اإلنتباه إلى أن الفقرة الفرعية         

كما وردت في الفقرة  -الحكومة لحقوقها في التفتيش والتدقيق أن األفعال التي تهدف إلى عرقلة ممارسة 
تُشكل ممارسة محظورة قد تؤدي إلى فسخ العقد، وكذلك إلى إقرار عدم أهلية المقاول وفقاً إلجراءات  - 2.22

 المتعلقة بالعقوبات.الحكومة  السائدة و

 إجراءات تسوية النزاعات .23

يم المعتمدة من قبل المؤسسة المسماة أو الهيئة أو األفراد وفي المكان يجري التحكيم وفقاً إلجراءات التحك 231.
  .الشروط الخاصة للعقدالمحددة في 
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 ممارسات الفساد واإلحتيال .24

تطلب الحكومة من المناقصين ومن المتعاقدين معها اإلمتثال لسياستها فيما يتعلق بمكافحة ممارسات الفساد  1.24
 حق الشروط العامة للعقد. واإلحتيال على النحو المبين في مل

 

 ضبط الوقت ب.
 البرنامج .25

بعد إستالم خطاب االحالة  الشروط الخاصة للعقد على المقاول أن يُسلم مدير المشروع وخالل المدة المحددة في 1.25
ً يُظهر األساليب العامة والترتيبات والتوقيتات لكافة النشاطات المتعلقة باألشغال للحصول على  برنامجا

 قته، وفي حالة عقود المبلغ المقطوع يجب أن تكون النشاطات في البرنامج متوافقة مع جدول النشاطات. مواف
وتأثير هذا التقدم على توقيت ، يجب أن يوضح تحديث البرنامج التقدم الفعلي الذي تم تحقيقه في كل نشاط 2.25

 العمل المتبقي بما في ذلك أية تغييرات في تتابع النشاطات. 
على المقاول أن يُسلم مدير المشروع برنامجاً محدثاً للموافقة عليه، على أن ال تتجاوز الفترة بين التحديث   3.25

، وإذا لم يقم المقاول بتحديث البرنامج خالل تلك الشروط الخاصة للعقد للبرنامج والذي قبله الفترة المحددة في
، ويستمر الشروط الخاصة للعقد الية المبلغ المحدد فيالفترة، يُمكن لمدير المشروع أن يحجز من الدفعة الت

في حجز المبلغ حتى الدفعة التي تليها بعد التاريخ الُمفترض لتسليم البرنامج، وفي حالة عقد المبلغ المقطوع 
 ( يوماً من تاريخ تعليمات مدير المشروع بذلك. 14على المقاول أن يوفر جدول األنشطة الُمحدث خالل )

يرموافقة مدير المشروع على البرنامج شيئاً من إلتزامات ومسؤوليات المقاول، وقد يقوم المقاول بتعديل لن تغ 4.25
البرنامج وتسليمه إلى مدير المشروع مرة أخرى في أي وقت، ويجب ان يًظهر البرنامج المعدل تأثير األوامر 

 التغييرية والحاالت التعويضية.

قرر .26  تمديد تاريخ اإلنجاز الم 

 التسريع .27

ُمقرر، على مدير المشروع أن يحصل عندما تريد الجهة المشترية من المقاول إنجاز األشغال قبل التاريخ ال 1.27
على عروض مسعرة من المقاول لتنفيذ التسريع الالزم، وإذا قبلت الجهة المشترية هذه العروض يتم تعديل 

 تاريخ اإلنجاز الُمقرر بناًء على ذلك والموافقة عليه من قبل كل من الجهة المشترية والمقاول. 
 .تغييرير المقاول للتسريع، يتم دمجها في قيمة العقد والتعامل معها كأمر بعروض أسعا قبلت الجهة المشتريةإذا  2.27

 تأخيرات أمر بها مدير المشروع .28

 يمكن لمدير المشروع أن يُعطي المقاول تعليمات بتأخير مباشرة أو تقدم أي نشاط من نشاطات األشغال. 1.28

 االجتماعات اإلدارية .29

يطلب كل من اآلخر حضور اجتماعات إداريه، ويكون االجتماع اإلداري  يمكن لمدير المشروع أو المقاول أن 291.
  . المبكربغرض مراجعة الخطط لألشغال المتبقية وللتعامل مع قضايا نشأت طبقاً إلجراءات التحذير 

ً من المحاضر لكل من يحضر  2.29 يقوم مدير المشروع بتسجيل محاضر االجتماعات اإلدارية، ويوفر نسخا
وللجهة المشترية، ويقرر مدير المشروع إما خالل االجتماع أو بعده مسؤولية األطراف عن  االجتماعات

 اإلجراءات التي يجب تنفيذها، ويثبت ذلك بتأكيد خطي لجميع من حضر االجتماع.

 التحذير المبكر .30

حتملة قد تؤثر على المقاول تحذير مدير المشروع في أقرب فرصة ممكنة من أية أحداث أو ظروف مستقبلية م 1.30
سلباً على جودة العمل أو زيادة قيمة العقد أو تؤخر تنفيذ األشغال، وقد يطلب مدير المشروع من المقاول توفير 

ن يقدم تقدير للتأثير المتوقع للحدث أو الظرف المستقبلي على قيمة العقد وتاريخ اإلنجاز، ويجب على المقاول أ
 تقديره في أقرب وقت ممكن.

كيفية تفادي تأثير مثل هذا المتعلقة بمقترحات الأن يتعاون مع مدير المشروع في تحضير وتبني  على المقاول 30.2
المشروع، وفي تنفيذ أية تعليمات قد تصدر عن ذوي العالقة بالحدث أو الظرف أو تقليل أثره من قبل أي من 

 .بهذا الخصوص مدير المشروع

يقوم مدير المشروع وبموافقة الجهة المشترية بتمديد مدة المشروع الُمقرر إذا طرأت حالة تعويض أو تم إصدار  61.2
تغيير على األشغال يجعل من المستحيل تحقيق اإلنجاز في تاريخ اإلنجاز الُمقرر دون أن يتخذ المقاول خطوات 

  كلفة إضافية. لتسريع العمل المتبقي والذي قد يتسبب في تحمل المقاول ل
إذا تقدم المقاول بطلب إلى مدير المشروع للبت في تأثير حالة التعويض أو التغيير فيجب على المقاول تقديم  2.26

لتمديد ومدة هذا المعلومات الشاملة التي تدعم طلبه، ويجب على مدير المشروع أن يقرر ما إذا كان هناك داع ل
لمقاول، وإذا فشل المقاول بإعطاء إنذار مبكر بالتأخير أو فشل في التعاون يوماً من تاريخ طلب ا21التمديد خالل 

 بمعالجة التأخير، لن يؤخذ التأخير الناجم عن هذا الفشل بعين اإلعتبار عند تقدير تاريخ اإلنجاز الُمقرر الجديد.
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 :ضبط الجودة ج.
 تحديد العيوب .31

مشروع أن يتفحص عمل المقاول ويبلغه بوجود أية عيوب يتم العثور عليها، ولن يؤثر مثل هذا على مدير ال 1.31
الفحص على مسؤوليات المقاول، وقد يطلب مدير المشروع من المقاول البحث عن عيب ما وكشف واختبار 

 أي عمل تم تغطيته ويظن مدير المشروع أن به عيبا.

 اإلختبارات .32

وع من المقاول إجراء إختبار غير محدد في المواصفات للتأكد من خلو األشغال من العيوب إذا طلب مدير المشر 1.32
وأظهر اإلختبار أن فيه عيوبا، على المقاول أن يدفع كلفة االختبار وأية عينات، وإذا لم يظهر أي عيب، سيُعتبر 

 اإلختبار حالة تعويضية.

 إصالح العيوب )الصيانة( .33

يُرسل إشعاراً إلى المقاول بأية عيوب تظهر قبل نهاية فترة إصالح العيوب )فترة  على مدير المشروع أن 1.33
، ويتم تمديد فترة إصالح الشروط الخاصة للعقد الصيانة( والتي تبدأ فور إنجاز األشغال وكما هي محددة في

 ناك عيوب يجب العمل على إصالحها.العيوب طالما كانت ه
ل بوجود عيب في االشغال، عليه إصالح العيب في الفترة الزمنية التي حددها في كل مرة يتم إشعار المقاو 2.33

 إشعار مدير المشروع.

 االخفاق في اصالح العيوب .34

إشعار مدير المشروع، يقوم مدير المشروع بتقدير التي حددها إذا لم يقم المقاول بإصالح عيب ما خالل المدة  1.34
 كلفة.فع هذه التتكلفة إصالح العيب وعلى المقاول أن يد

 لفةضبط الك   د.
 سعر العقد .35

يحتوي جدول الكميات على البنود المسعرة لألشغال التي سيقوم المقاول بتنفيذها، ويستخدم جدول الكميات  1.35
 لحساب سعر العقد، ويدفع للمقاول مقابل كمية العمل المنجز حسب سعر كل بند في جدول الكميات.

 التغييرات في سعر العقد  .36

وفق  يمكن أن يتم تعديل السعر ألي بند إذا اختلفت كمية العمل النهائية لهذا البند عن الكمية في جدول الكميات  361.
 .7.37الفقرة 

 

 أي بند في جدول الكميات إذا طلب مدير المشروع ذلك.سعر يجب على المقاول أن يقدم تحليل  2.36

 األوامر التغييرية .37

 المحدثة التي يقوم المقاول بتحضيرها على كل األوامر التغييرية. يجب أن تحتوي البرامج  1.37
( من نظام الشراء العام رقم 156يتم تنفيذ االوامر التغييرية وفق االجراءات والصالحيات التي حددتها المادة )  2.37

 .2014( لسنة 5)
سبعة أيام أو أية مدة يُحددها مدير المشروع  يُقدم المقاول لمدير المشروع عرض أسعار لتنفيذ األمر التغييري خالل  3.37

 في طلبه، ويقوم مدير المشروع بتقييم عرض األسعار قبل إصدار األمر التغييري.
في حال عدم االتفاق على سعر األمر التغييري بسبب عدم معقولية األسعار المقدمة من المقاول أو عدم موافقة   4.37

ب على المقاول أن يقوم بتنفيذ األمر التغييري على أن يتم البت في المقاول على أسعار مدير المشروع، يج
 يوماً من طلب التغيير. 90السعر خالل 

أن الحاجة ملحة لتنفيذ األمر التغييري، يتم الطلب من المقاول تنفيذ التغيير المطلوب بدون  المشروعإذا قرر مدير   5.37
يوما من تنفيذ التغيير أو كحد أقصى تاريخ اإلنجاز  90خالل  عرض أسعار، على أن يتم البت في األمر التغييري

 )التسليم اإلبتدائي( . 
 

 دفعات إضافية للتكاليف التي كان باإلمكان تجنبها بإعطاء إنذار مبكر. المقاولال يستحق   6.37
 

لم يكن هذا البند موجوداً  يكون سعر الوحدة المناسب ألي بند في األمر التغييري كما هو محدد له في العقد، فإذا  7.37
يُعتمد سعر الوحدة لبند مشابه، وفيما عدا ذلك فإنه يلزم تحديد سعر وحدة مناسب جديد لبند ما من األشغال في الحالتين 

 التاليتين:

% ( من الكمية المدونة في جدول الكميات 25أذا اختلفت الكمية الُمكالة لهذا البند بما يزيد عن ) .1  .أ
أخر، وكان حاصل ضرب التغيير في الكمية بسعر الوحدة المحدد  في العقد أو أي جدول مسعر 
%( من قيمة العقد المقبولة، وأن هذ البند لم تتم اإلشارة إليه في العقد على 1لهذا البند يتجاوز )

 أنه بند بسعر ثابت، و

 ال يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند، وأنه  .1  .ب
، ألن طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من أنه ال يوجد له سعر وحدة محدد مناسب .2

 العقد أو أن العمل ال يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه. بنود
 

إال أنه يجب أن يتم اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة، مع تعديالت معقولة لشمول أثر 
 أعاله، حسبما هو واجب للتطبيق منها.األمور الموصوفة في الفقرتين )أ(، و/أو )ب( 
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وإذا لم يكن هناك بنود ذات صلة إلشتقاق سعر الوحدة الجديد، فإنه يجب اشتقاقه من خالل تحديد الكلفة المعقولة 
 لتنفيذ العمل، مضافاً إليها هامش ربح معقول، مع األخذ بعين اإلعتبار أية أمور أخرى ذات عالقة.

لى سعر الوحدة المناسب أو تقديره، على المهندس أن يقوم بوضع سعر وحدة مؤقت وإلى أن يحين وقت االتفاق ع
 ألغراض شهادات الدفع المرحلية.

وفي كل االحوال يتم تطبيق سعر الوحدة الجديد على الزيادة عن الكمية المحددة في جدول الكميات، وفي حالة 
 عال.النقصان يطبق السعر الجديد على الكميات التي تم تنفيذها ف

 توقعات التدفق النقدي .38

يقدم المقاول لمدير المشروع تنبؤا حول التدفق النقدي للمشروع، ويجب أن يشمل  حين يتم تحديث البرنامج، 1.38
 هذا التنبؤ العمالت المختلفة على النحو المحدد في العقد، وتحويلها عند الضرورة باستخدام أسعار الصرف للعقد.

 شهادات الدفع .39

بالقيمة التقديرية لألشغال الُمنجزة مطروحاً منه قيمة األشغال  مطالبة مالية شهريةالمقاول لمدير المشروع يقدم  1.39
 الُمنجزة سابقاً.

 

تتكون قيمة األشغال الُمنجزة من قيمة كميات البنود الُمنجزة من جدول الكميات، وقيمة األوامر التغييرية  2.39
  المعتمدة. 

ع بتدقيق مطالبة المقاول الشهرية وتحديد كميات وقيم األشغال الُمنجزة واعتماد المبلغ يقوم مدير المشرو 3.39
 المستحق للمقاول. 

 

يمكن لمدير المشروع أن يستثني قيمة أي بند تمت المصادقة عليه في شهادة دفع سابقة أو يقلل نسبة أي بند  4.39
 ومات الحقة أو جديدة.تمت المصادقة عليه سابقاً في أي شهادة دفع على ضوء معل

 الدفعات .40

والمحتجزات، وتدفع الجهة المشترية للمقاول المبالغ المعتمدة من قبل مدير  المقدمةتشمل الدفعات خصم الدفعة  1.40
( يوما من تاريخ إعتماد مدير المشروع لمطالبة المقاول المالية على أن يتم هذا اإلعتماد 56المشروع خالل )
أيام من تاريخ تقديم المطالبة، وإذا تأخرت الجهة المشترية بالدفع، فسيُدفع للمقاول فائدة ( 10في مدة أقصاها )

يوماً من إعتماد مدير المشروع( إلى تاريخ دفع  56عليها ، وتُحسب الفوائد من تاريخ استحقاق الدفعة )بعد 
  .الخاصة للعقدالشروط المحدد في  )نفقات التمويل( الدفعة المتأخرة وحسب معدل سعر الفائدة

(، يُدفع للمقاول Arbitrationعن التحكيم ) رعلى مبلغ ثم زيد عليه الحقاً نتيجة حكم صاد المصادقةإذا تمت  2.40
حسب معدل سعر الفائدة )نفقات التمويل( تحسب ، وفائدة على تأخير الدفعة كما هو موضح في هذه الفقرة

لمصادقة ذي كان من المفترض فيه صرف هذه الزيادة بعد امن التاريخ ال الشروط الخاصة للعقدالمحدد في 
 عليها لوال حدوث النزاع.

ما لم ينص على خالف ذلك، فان جميع الدفعات واإلستقطاعات يجب أن تُدفع أو تُستقطع بنفس نسب العمالت  3.40
 التي تشتمل عليها قيمة العقد.

 
 

التي لم يُسجل لها سعر في جدول الكميات المقدم األشغال أي بند من بنود سوف تدفع الجهة المشترية مقابل  4.40
 رين الذين اشتركوا في المناقصة. في عطاء المقاول أدنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين اآلخ

 حاالت التعويض .41

 يُعتبر كٌل مما يلي حالة تعويضية:  1.41

الجهة المشترية وفق الفقرة لسبب يتعلق بالموقع  عدم تمكن المقاول من استالم جزء من موقع العمل في تاريخ حيازة .أ
 ( من الشروط العامة للعقد؛1.20)

 تعديل الجهة المشترية لجدول المقاولين اآلخرين بطريقة تؤثر على عمل المقاول المتعاقد معه في هذا العقد؛ .ب

أو التعليمات المطلوبة من  لمخططات أو المواصفاتاإصدار مدير المشروع ألمر بتأخير األشغال، أو لم يقُم بإصدار  .ج
 قبله لتنفيذ األشغال في الموعد المحدد؛

إصدار مدير المشروع تعليمات للمقاول بالكشف عن عمل تم استالمه، أو تم تنفيذ فحوصات إضافية على عمل ما،  .د
 واتضح الحقا عدم وجود عيوب فيه؛

االحالة في حدود المعلومات المقدمة إلى  إذا تبين أن حالة األرض أصعب بكثير مما تم تقديره قبل إصدار خطاب .ه
 المناقصين/ )بما في ذلك تقارير فحص الموقع(، ومن المعلومات العامة المتوفرة ومن الفحص العيني للموقع؛

الجهة المشترية أو عمالً إضافياً للسالمة أو تسببت به إصدار مدير المشروع تعليمات للتعامل مع ظرف غير متوقع  .و
 ألسباب أخرى؛

م إنجاز المقاولين اآلخرين أو السلطات أو المرافق العامة أو الجهة المشترية المطلوب منهم حسب التواريخ عد .ز
 والمحددات األخرى في العقد مما يتسبب في تأخير للمقاول أو في تكلفة إضافية عليه؛

 
 

في الموعد المقرر، يتم زيادة إذا تسببت الحالة التعويضية في كلفة إضافية أو أدت إلى تأخير إنجاز العمل   2.41
قيمة العقد و/أو يتم تمديد تاريخ اإلنجاز الُمقرر، وعلى مدير المشروع أن يُقرر ما إذا كانت قيمة العقد سوف 

 تزيد ومقدار الزيادة وما إذا كان سيتم تمديد فترة اإلنجاز والمدة الزمنية للتمديد.
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تأثير كل حالة تعويضية بناء على تقديرات المقاول للتكلفة، يتم تقييمها حالما تتوفر المعلومات التي تبرهن على   3.41
من قبل مدير المشروع، ويتم تعديل قيمة العقد بناًء على ذلك، وإذا تبين أن تقديرات المقاول غير معقولة، يقوم 

  مدير المشروع بتعديل قيمة العقد بناء على تقديره الخاص.
 
 

ً إذا تعرضت مصالح الجهة المشترية للضرر بسبب عدم إعطاء المقاول تحذيراً لن يُمنح المقاول تعوي  4.41 ضا
  مبكراً أو لم يتعاون مع مدير المشروع.

 الضريبة .42
يقوم مدير المشروع بتعديل قيمة العقد إذا تغيرت الضريبة والرسوم األخرى من تاريخ تقديم العطاءات وحتى  1.42

كون التعديل هو التغير في مقدار الضريبة المدفوعة من قبل المقاول، على تاريخ شهادة اإلستالم اإلبتدائي، وي
 ( من الشروط العامة للعقد.43أن ال تكون هذه التغييرات متضمنة باألصل في قيمة العقد أو ناتجة عن الفقرة )

 العمالت .43
لشروط الخاصة للعقد، يتم حيثما يكون العقد بعمالت أخرى غير العملة المتداولة في فلسطين والمذكورة في ا1.43

 .الشروط الخاصة للعقدتحويل قيمة العطاء الى العملة المتداولة في فلسطين وفق ما هو محدد في 

 مراجعة األسعار .44
تخضع األسعار للمراجعة بسبب التقلبات في كلفة المدخالت فقط إذا سمح بذلك في الشروط الخاصة للعقد،  1.44

 في الشروط الخاصة للعقد.الغ المصادق عليها في كل شهادة دفع، وفق ما هو محدد وإذا سمح بذلك، يتم تعديل المب

 المحتجزات .45
الشروط الخاصة تحجز الجهة المشترية من كل دفعة مستحقة للمقاول جزءاً من هذه الدفعة بالنسبة المحددة في  1.45

 حتى يتم إنجاز كامل األشغال. للعقد
 
 

إلبتدائي لألشغال يُدفع للمقاول نصف مبلغ المحتجزات، بينما يُدفع النصف الثاني عند إصدار شهادة اإلستالم ا 2.45
عند انتهاء فترة إصالح العيوب )الصيانة( وبعد تأكيد مدير المشروع من أن المقاول قام بإصالح جميع العيوب 

ادة اإلستالم اإلبتدائي عند إصدار شهيمكن  للمقاول التي حددتها لجنة اإلستالم النهائي قبل انتهاء الفترة، و
 .اصالح العيوب )كفالة الصيانة(يُمكن للمقاول أن يستبدل المبلغ المحتجز بكفالة 

 

 غرامات التأخير .46

لكل الشروط الخاصة للعقد  يدفع المقاول غرامات تأخير للجهة المشترية بالمعدل اليومي المنصوص عليه في 1.46
بتدائي( المقرر، على أن ال يتجاوز مجموع غرامات التأخير النسبة يوم تأخير عن تاريخ اإلنجاز )اإلستالم اإل

علماً أن  غرامات التأخير من الدفعات المستحقة للمقاول، ويتم اقتطاع ،الشروط الخاصة للعقد المحدده في
  لن يؤثر على مسؤوليات المقاول. هذا االقتطاع

  المكافأة  .47

جاز المبكر، وتُحسب قيمة هذه المكافأة بالمعدل المحدد لكل يوم يمكن أن يُدفع للمقاول مكافأة عن اإلن 1.47
عن كل يوم تم فيه إنجاز األشغال قبل تاريخ اإلنجاز  في الشروط الخاصة للعقد، وذلك تقويمي

)اإلستالم اإلبتدائي( المقرر )مخصوماً منه أي يوم دفع للمقاول فيه مقابل التسريع(، وتُصادق الجهة 
 األشغال رغم عدم استحقاق موعدها.ز المشترية على إنجا

 الدفعة المقدمة .48

مقابل تقديم المقاول لكفالة الشروط الخاصة للعقد،  يُمكن للجهة المشترية أن تدفع للمقاول دفعة مقدمة حسب 481.
مصرفية غير مشروطة ومن مصرف وبالشكل اللذين توافق عليهما الجهة المشترية وبالمبلغ والعمالت التي 

دفعة المقدمة، وتبقى الكفالة سارية المفعول حتى يتم تسديد كامل الدفعة المقدمة، ويمكن أن تتناقص قيمة تساوي ال
 الكفالة باستمرار بقيمة المبالغ المعاد دفعها من قبل المقاول، ولن تُحسب فائدة على الدفعة المقدمة. 

 

دات والمواد والتجهيزات اآللية والمصاريف المطلوبة على المقاول أن يستخدم الدفعة المقدمة فقط لدفع قيمة المع 2.48
لتجهيز الموقع والخاصة بتنفيذ العقد، وعلى المقاول أن يثبت أن الدفعة المقدمة قد استخدمت بهذه الطريقة عن 
طريق توفير نُسخ عن الفواتير أو وثائق أخرى لمدير المشروع، وإذا ثبت للجهة المشترية أن المقاول استغل 

المقدمة ألغراض خارج نطاق العقد فإنه يحق لها مصادرة كفالة الدفعة المقدمة فوراً بصرف النظر عن الدفعة 
 أي معارضة من قبل المقاول.

 

يتم تسديد الدفعة المقدمة عن طريق خصم مبالغ متناسبة من الدفعات المستحقة للمقاول، تبعاً لجدول النسب المئوية  3.48
الدفعة المقدمة أو تسديدها في االعتبار عند تقدير قيمة العمل المنجز، أو األوامر إلنجاز األشغال، ولن تُؤخذ 

 التغييرية أو تعديالت األسعار أو حاالت التعويض أو غرامات التأخير.
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 الكفاالت .49

يجب أن تُستلم الجهة المشترية كفالة حسن التنفيذ بتاريخ ال يتجاوز ذلك المحدد في خطاب االحالة وأن  1.49
، من قبل مصرف تقبله الجهة المشترية، بحسب أنواع في الشروط الخاصة للعقد در بالقيمة المحددةتُص

العمالت ونسبها التي بموجبها يتم دفع أسعار العقد، ويجب أن تبقى صالحية كفالة حسن التنفيذ سارية حتى 
 .(الصيانةاصالح العيوب )إصدار كفالة 

 االشغال اليومية .50

عدالت أو أسعار األشغال اليومية في عطاء المقاول فقط حين يعطي مدير المشروع تعليمات يتم استخدام م 1.50
  دفع قيمتها بهذه الصورة.خطية مسبقة ألية أشغال إضافية يتم 

يجب أن يوثق المقاول جميع األشغال التي سيتم دفع قيمتها على شكل أشغال يومية في نماذج يوافق عليها  2.50
االضافية التي يتم  ث تتم المصادقة على هذه النماذج خالل أسبوع من إنجاز األشغالمدير المشروع، بحي
 .تنفيذها بهذه الطريقة

 كلفة اإلصالحات .51

يقوم المقاول بتعويض أية خسارة أو إصالح أية أضرار لألشغال أو المواد الداخلة في األشغال في الفترة بين  1.51
يوب )الصيانة( على نفقته إذا كانت الخسارة أو األضرار ناتجين عن تاريخ المباشرة ونهاية فترة إصالح الع

 أفعاله أو إهماله.

 :العقد انجاز هـ.

 إنجاز األشغال .52

يطلب المقاول من مدير المشروع إصدار شهادة إنجاز األشغال )االستالم االبتدائي( أو اي جزء منها إذا كانت  .521

 ل قد أُنجزت وفق األلية التالية:قرر أن االشغاتالمشترية عندما االشغال مجزأة وفق العقد، وتصدرها الجهة 

 يقوم المقاول بالطلب من مدير المشروع بإستالم األشغال. .أ

يقوم مدير المشروع بتدقيق الطلب وإشعار الجهة المشترية لتشكيل لجنة اإلستالم وإستالم األشغال خالل مدة أقصاها  .ب
 ( يوماً من تاريخ طلب المقاول.21)

شغال وإبداء المالحظات التي يجب على المقاول إنجازها إلصدار شهادة اإلنجاز، وتحدد للمقاول م اللجنة بفحص األتقو .ت

 الفترة الزمنية الكافية إلنجاز المالحظات )إذا كانت هذه المالحظات ال تُعيق تشغيل المشروع(.

ر تاريخ طلب المقاول هو تاريخ إنجاز األشغال إذا قام المقاول بإنجاز المالحظات خالل الفترة المحددة، يتم إعتبا .ث

واإلستالم االبتدائي وإال يتم احتساب كل يوم تأخير في إنجاز المالحظات كيوم إضافي على تاريخ اإلستالم اإلبتدائي 

 وبالتالي يوم من أيام تنفيذ المشروع.

 ألشغالالنهائي لستالم اإل .53

كانت االشغال  إذاأو اي جزء منها  لألشغال ار شهادة االستالم النهائييتم استالم االشغال استالما نهائيا واصد 1.53
 وفق اآللية التالية: مجزأة في العقد

 .قبل انتهاء فترة اصالح العيوب يطلب المقاول من الجهة المشترية اصدار شهادة االستالم النهائي لالشغال .أ
( يوما من 21ترية، بعملية االستالم خالل مدة اقصاها )تقوم لجنة االستالم النهائي لالشغال التي تشكلها الجهة المش .ب

 تاريخ طلب المقاول.

 تقوم الجهة المشترية باصدار شهادة االستالم النهائي خالل اسبوع من انجاز لجنة االستالم النهائي لعملها. .ت

 الحساب الختامي .54

يعتبره المقاول مستحقاً للدفع حسب العقد  يُقدم المقاول لمدير المشروع حساباً تفصيلياً بالمبلغ اإلجمالي الذي 1.54
قبل اإلنتهاء من فترة إصالح العيوب )الصيانة(، ويُصادق مدير المشروع على أية دفعة نهائية مستحقة 

( يوماً من إستالم حسابات المقاول إذا كانت صحيحة وكاملة، على أن تُصرف للمقاول 28للمقاول خالل )
مصادقة مدير المشروع عليها، وإذا لم تكن كذلك، يُصدر مدير المشروع يوماً من  )56(خالل مدة أقصاها 

( يوماً جدوالً ينُص على نطاق التصحيحات أو اإلضافات الالزمة، وإذا كان الحساب النهائي 28خالل )
ال زال غير مرض لمدير المشروع بعد إعادة تسليمه من قبل المقاول، يُقرر مدير المشروع المبلغ المستحق 

 اول ويُصدر شهادة بالدفع.للمق

 أدلة التشغيل والصيانة .55

( و/أو كتيبات التشغيل والصيانة مطلوبة، يجب على المقاول As Builtإذا كانت مخططات حسب الُمنَفَذ )ِ 1.55
 . الشروط الخاصة للعقد توفيرها في التواريخ المنصوص عليها في

 

المحدد في الشروط الخاصة لتشغيل والصيانة في التاريخ إذا لم يُسلم المقاول المخططات و/أو كتيبات ا 2.55
ً للفقرة الفرعية ) للعقد ( أعاله أو أنها لم تحظ بموافقة مدير المشروع، فسوف يحتجز مدير 1.55وفقا

  من الدفعات المستحقة للمقاول. الشروط الخاصة للعقد المشروع المبلغ المنصوص عليه في

 فسخ العقد .56

 لطرفين باإلخالل الجوهري بالعقد.رية أو المقاول فسخ العقد إذا قام أي من ايحق للجهة المشت 1.56
 

 تمثل األمور التالية إخالالً جوهرياً بالعقد: 2.56
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من قبل 
 المقاول

( يوماً دون أن يظهر هذا التوقف في البرنامج قيد التنفيذ ولم يسمح 28توقف المقاول عن العمل لمدة ) .أ
 لعمل؛ مدير المشروع بالتوقف عن ا

 إفالس المقاول، أو تصفيته تجارياً ألغراض غير إعادة التنظيم أو الدمج؛ .ب
إصدار مدير المشروع إشعاراً للمقاول بأن التقصير في إصالح عيب معين أثناء فترة تنفيذ المشروع  .ت

 يُعتبر إخالالً جوهرياً بالعقد، وإخفاق المقاول في إصالحه خالل مدة معقولة حددها مدير المشروع؛
تأخر المقاول في إنجاز األشغال لفترة تتجاوز الحد األعلى المسموح له لدفع غرامات تأخير لقاءه،   .ث

 .الشروط الخاصة للعقدكما هو محدد في 
إذا ثبت للجهة المشترية أن المقاول، متورط في ممارسات فاسدة أو إحتيالية أو تواطؤية أو قهرية في  .ج

وعندها يُمكن للجهة المشترية فسخ العقد وإخراج المقاول من الموقع التنافس على العقد أو تنفيذ العقد، 
 ( يوماً من إعطائه إشعاراً خطياً.14بعد أربعة عشر )

من قبل 
الجهة 
 المشترية

 

( 98عدم قيام الجهة المشترية بصرف دفعة ُمصادق عليها من مدير المشروع إلى المقاول خالل ) .أ
 ن مدير المشروع؛يوما من تاريخ إعتماد شهادة الدفع م

( 28إذا أصدر مدير المشروع تعليمات للمقاول بتأخير األشغال ولم يتم إلغاء هذه التعليمات خالل ) .ب
 يوماً من أصدارها؛

إذا أصدر أي من طرفي العقد إشعاراً إلى مدير المشروع بإخالل جوهري في تنفيذ العقد من قبل الطرف  3.56
كان هذا اإلخالل جوهرياً  ( أعاله، يُقرر مدير المشروع ما إذا2.56اآلخر لسبب غير ما ورد في الفقرة )

 أم ال.
 بغض النظر عما سبق، يحق للجهة المشترية فسخ العقد لغايات المصلحة العامة.  4.56

 

فوراً، ويترك الموقع آمنا وسليما، ويغادر الموقع تنفيذ األشغال إذا تم فسخ العقد، على المقاول أن يتوقف عن  5.56
 بالسرعة الممكنة.

 القوة القاهرة: .57

التقصيرإذا كان تأخير  ال يخضع المقاول لمصادرة كفالة حسن التنفيذ أو غرامات التاخير أو فسخ العقد نتيجة     1.57

 األداء أو أي إخفاق آخر في تنفيذ التزاماته بموجب العقد ناتج عن ظرف القوة القاهرة.
 

، وال يمكن تجنبها العقد إرادة طرفيتعني أي حدث أو حالة خارجة عن ألغراض هذه الفقرة فان"القوة القاهرة"  2.57

أو توقعها، وغير ناتجة عن إهمال أو تقصير من طرفه، وقد تشمل هذه الحاالت على سبيل المثال ال الحصر: 

قرارات تأخذها الجهة المشترية ضمن صالحياتها، الحروب والثورات، والحرائق، والفيضانات، واألوبئة، 

ظر الصحي وحظر الشحن، واالجراءات التعسفية المفروضة من قبل الجانب االخر على االستيراد والتخليص والح

 على ان يتم تعزيز ذلك بالوثائق الرسمية.
 

على المقاول أن يعلم الجهة المشترية خطياً فور حدوث ظرف القوة القاهرة وأسبابه، على ان يتابع اداء التزاماته  1.57

ظرف القوة القاهرة، أو أن يبحث عن بدائل أخرى الداء هذه االلتزامات، إال إذا طلبت منه  في حدود ما يسمح به

 الجهة المشترية خطياً غير ذلك.
  

 الدفع عند الفسخ .58

العقد إلخالل جوهري من قبل المقاول، يُصدر مدير المشروع شهادة بقيمة العمل المنجز والمواد  فسخإذا تم  81.5

ً ها الدفعات المستلمة حتى تاريخ إصدار الشهادة التي ُطلبت مطروحاً من منها النسبة المطبقة على  ومطروحا

وتُحتسب غرامات التأخير في هذه الحالة بعدد أيام  الشروط الخاصة للعقد،بحسب  قيمة العمل غير الُمنجز

ة المشترية يتجاوز التاخير الفعلي في المشروع حتى وقت فسخ العقد، وإذا كان المبلغ اإلجمالي الُمستحق للجه

 أية دفعة ُمستحقة للمقاول، يكون الفارق ديناً يدفعه المقاول للجهة المشترية. 
 

إذا تم فسخ العقد من قبل الجهة المشترية لغايات المصلحة العامة أو بسبب إخالل جوهري للعقد من قبل الجهة  82.5

لمواد التي ُطلبت وُكلفة معقولة لقاء إزالة المشترية، يُصدر مدير المشروع شهادة بقيمة العمل الُمنجز وا

المعدات وتكاليف عودة موظفي المقاول المحسوبين على هذه األشغال فقط إلى أوطانهم، وُكلفة المقاول 

 لحماية وتأمين األشغال، مطروحاً منها الدفعات التي تم استالمها حتى تاريخ الشهادة.

 الممتلكات .59

تجهيزات اآللية واألشغال المؤقتة واألشغال ممتلكات للجهة المشترية إذا تم تُعتبر كل المواد في الموقع وال 1.59
 العقد بسبب المقاول. فسخ

 اإلعفاء من التنفيذ .60

إذا لم يتم استكمال تنفيذ العقد بسبب اندالع حرب أو أية حالة خارجة عن سيطرة الجهة المشترية أو المقاول،  .601
العقد قد أصبح منتهياً، وعلى المقاول أن يحافظ على أمن الموقع  على مدير المشروع أن يُصدر شهادة بأن

ويتوقف عن العمل بالسرعة الممكنة بعد استالم هذه الشهادة، ويُدفع له لكل االشغال المنفذة قبل استالم هذه 
 الشهادة ومقابل أي عمل أُلزم به ونفذه بعدها.
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 سات الفساد واإلحتيالسياسة الدولة تجاه ممارملحق الشروط العامة للعقد: 

تقتضي سياسة دولة فلسطين تجاه ممارسات الفساد واالحتيال أن تلتزم الجهات المشترية، والمناقصون، والموردون، 
والمقاولون، ووكالئهم )سواء تم االفصاح عنهم أم لم يتم(، والمقاولون من الباطن، والمستشارون من الباطن، ومزودو 

هم بأعلى معايير األخالق والسلوكيات أثناء تنفيذ المشتريات والعقود الُممولة من المال الخدمات، وأي أفراد يتبعون
 ووفق هذه السياسة: 14العام والمدارة من قبل الحكومة، 

بينة أدناه على النحوالتالي: .أ  تعرف الممارسات الم 
 

أي شيء ذي   -غير مباشر سواًء بشكل مباشر أو -"ممارسات الفساد": أي عرض، أوإعطاء، أوتلقي، أو التماس  .1
 .15قيمة للتأثير بطريقة غيرالئقة على تصرفات طرف آخر؛

" ممارسة االحتيال": أي فعل أو امتناع عن القيام به، بما في ذلك، التحريف، الذي من شأنه التضليل بالعلم بشيء ما،  .2
 .16التزام؛ أو اي محاولة لتضليل طرف للحصول على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو لتجنب اي 

" ممارسة التواطؤ": القيام بترتيب شيء ما بين طرفين أو أكثر بهدف تحقيق غرض غير الئق، بما في ذلك، التأثير  .3
 17و/أو تشجيع القيام بتصرفات غير الئقة إزاء طرف آخر؛ 

بشكل مباشر أو  سواءً  -" ممارسة اإلكراه/ اإلجبار": إضعاف أو إلحاق الضرر، أو التهديد بإفساد أو إلحاق الضرر  .4
 .18بأي طرف أو ممتلكاته للتأثير و/أو تشجيع القيام بأعمال غير الئقة إزاء طرف ما؛   -غير مباشر

 " ممارسةالعرقلة": .5

د، أو تزوير، أو تغيير، أو إخفاء أدلة التحقيق، أو اإلدالء بأقوال كاذبة للمحققين وذلك بهدف  .أ اإلتالف الُمتَعمَّ
في شك الحكومة حول وقوع حالة فساد، أواحتيال، أو إكراه، أو تواطؤ، أو تخويف أي العرقلة المادية للتحتقيق 

 طرف لمنعه من الكشف عن معرفته بالمسائل ذات الصلة بالتحقيقات أومن متابعة مجريات التحقيق، أو
والتدقيق ية القيام بأعمال تهدف إلى العرقلة الفعلية لقيام الحكومة بممارسة التفتيش وحقوق المراجعة الحساب .ب

 (/ )ث( أدناه.1.6المنصوص عليها في الفقرة )

سيتم رفض/ استثناء أي عطاء إذا تبيَّن أن المناقص أوأي من موظفيه أو وكالئه، أو مستشاريه أو مقاوليه من  .ب
الباطن، أو مزودي الخدمات، والموردين، و/أوموظفيهم، قد قام بصورة مباشرة أو غيرمباشرة، باالنخراط في 

 د أو االحتيال، أو التواطؤ أو اإلكراه، أو ممارسات العرقلة في التنافس حول المناقصة موضع النقاش؛الفسا
سيتم معاقبة الشركة، أو الشخص المعني، في أي وقت كان، وذلك عمال بإجراءات العقوبات المعمول بها من جانب  .ت

ا إلى أجل غير مسمى، الحكومة، بما في ذلك، اإلعالن العام أن مثل تلك الشركة أو الشخص  هم غير ذوي أهلية، إمَّ
ل من المال العام.  أو لفترة ُمعيَّنة من الزمن، للحصول على أي عقد ُمموَّ

 
يجب على المناقصين والموردين والمقاولين والمستشارين، والمقاولين من الباطن التابعين لهم  .ث

السماح للجهة المشترية أو  ووكالئهم وموظفيهم ومستشاريهم ومزوديهم بالخدمات ومورديهم،
الحكومة أو الحكومة او ديوان الرقابة المالية واالدارية بفحص جميع الحسابات، والسجالت، والوثائق 
األخرى المتعلقة بتقديم العطاءات، وتدقيق هذه الحسابات والسجالت من قِبل مدققي حسابات يتم 

 تعيينهم من قبل الحكومة.

 
 

 

                                                           
 .في هذا السياق، أي عمل من شأنه التأثير على عملية الشراء، أو تنفيذ العقد مقابل الحصول على ميزة غير مستحقة يعد عمال غير الئق14

  

 ية الشراء أو تنفيذ العقد. وفيهذايتصرف في مجال يتعلق بعمل موظف قطاع عامألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " طرف آخر " يشير إلى 15
 " يشمل الموظفين الحكوميين، وموظفي المنظمات األخرى، ممن يتخذون أو يقومون بمراجعة قرارات  موظف قطاع عامالسياق، فإن مصطلح " 

 .الشراء
 " و " االلتزام" هما متصالن بعملية  ؛ كما أن مصطلح "المنفعة موظف قطاع عامألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " الطرف" يشير إلى 16

 . الشراء، أو تنفيذ العقد ؛ و أن " عمل أو االمتناع عن القيام بهكذا عمل" يهدف إلى التأثير في عملية الشراء أو تنفيذ العقد
 (، ممن يحاولون إما لعامموظفي القطاع ا لمشاركين في عملية الشراء، )اشير إلى ي "ألطرافألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " ا17

 أو تحديد أسعار العطاءات  ، أو كيان آخر غير مشارك في عملية الشراء أو االختيار، تزييف )تقليد( جانب المنافسة ، بأنفسهم ، أو من خالل شخص

 .من الظروف األخرى أو غير ذلكالمقدمة من كل منهم عند مستويات ُمصطنعة وغير تنافسية،  أو من هم  مطلعون على قيمة العطاءات 
 .أحد المشاركين في عملية الشراء أو تنفيذ العقدألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " الطرف" يشير إلى18
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 لخاصة للعقدالشروط االتاسع:  لقسما

رقم الفقرة في 
الشروط العامة 

 للعقد
 العامة للعقد طضافات والمالحق للشروالتعديالت واإل

 أ.   عام

1.1  بلدية رام هلل –لجنة ضريبة المعارف  :جهة التمويل 

 ابتداء  من تاريخ االنجاز )اإلستالم األبتدائي.يوما  365 فترة إصالح العيوب )الصيانة(:  )ظ( 1.1

 بلدية رام هللا  الجهة المشترية:  )ذ( 1.1

 )ض( 1.1
 لكل  تاريخ أمر المباشرة يوما تبدأ من 70 : بتدائي( المقرر لكافة األشغالنجاز )اإلستالم اإلتاريخ اإل

 .عقد

  م أسامة مصلح. مدير المشروع:  )ز( 1.1

 مدارس حكومية في المدينة. 10: موقع العمل  )ب ب( 1.1

 .يوما من توقيع العقد 14خالل  :تاريخ المباشرة  )ش( 1.1

 .صيانة المدارس الحكومية حسب االعمال الموضحة في دعوة المناقصة : تتضمن األشغال  )ه( 1.1

2.2   ال ينطبق: ستالم الجزئياإل "" 

 "" ال ينطبق -: شكل الوثائق اإلضافية التالية جزءاً من العقدتُ   )ط( 3.2

1.3 
 اللغة العربية لغة العقد : 
 هو قانون دولة فلسطين. نون الذي ينطبق على العقدالقا : 

1.5  بتفويض أي من واجباته أو مسئولياته يسمح: مدير المشروع. 

1.8  ال ينطبق" :جدول المقاولين اآلخرين" 

1.13 
 

 

  :الحد األدنى من مبالغ التأمين والمبالغ المقتطعة هي 
 العقد.% من قيمة 115لألشغال والتجهيزات اآللية والمواد:  .أ
 % من قيمة العقد.10لخسارة أو تلف المعدات:  .ب

% 50 :لخسارة أو تلف الممتلكات )ما عدا األشغال والتجهيزات اآللية والمواد والمعدات( ذات العالقة بالعقد .ج
 من قيمة العقد لكل حادث ودون تحديد عدد الحوادث "عدد غير نهائي".

 لإلصابة الشخصية أو الوفاة:  .د
 دوالر أو ما يعادلها في حال الوفاة.100,000% من قيمة العقد في حال اإلصابة، و51المقاول:  وموظف .1
 .دوالر أو ما يعادلها في حال الوفاة100,000% من قيمة العقد في حال اإلصابة، و15: نوأشخاص آخر .2

1.14  ال ينطبق :بيانات الموقع"." 

1.20  أيام من تاريخ أمر المباشرة.7 :تاريخ حيازة الموقع 

.231   َغرفة التحكيم الفلسطينية الدولية  خدم إجراءاتها في التحكيم:ستَ تُ المؤسسة التي سPIAC 
 تتم تسوية أي نزاع أو خالف أو مطالبة ناجمة أو متعلقة بهذا العقد، أو إخالل أو فسخ  :قواعد التحكيم

 ."PIACلية غرفة التحكيم الفلسطينية الدو نتهاء لصالحية، عن طريق التحكيم بحسب قواعدإأو 
 فلسطين-رام هللا : مكان التحكيم 
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رقم الفقرة في 
الشروط العامة 

 للعقد
 التعديالت واإلضافات والمالحق للشروط العامة للعقد

 ب.   ضبط الوقت:

1.25   لتتم االحالةمن تاريخ خطاب  أيام( 7)على المقاول تسليم البرنامج الزمني لتنفيذ األشغال خالل ،
 الموافقة عليه. 

3.25  :يوما . 14 الفترة ما بين تحديثات البرنامج 
 غير مطلوب": المبلغ المحجوز لقاء التأخير في تسليم برنامج محدث". 

 ج.   ضبط الجودة:

1.33   :)االستالم االبتدائي للمشروعمن تاريخ  يوما   365فترة إصالح العيوب )الصيانة. 

 د.   ضبط الكلفة:

1.40 
 و

2.40 

 (، وتشكل هذه النسبة سقفا 9تحسب نفقات التمويل بنسبة )لقانونية )نفقات التمويل(: الفائدة ا نسبة%
للتعويضات المستحقة للمقاول نتيجة تاخر الدفعات المالية عن مواعيد استحقاقها، ايا كانت مدة هذا 

 التأخر.

1.43  الشيكل دولة فلسطين هي:التي يتم التعامل بها في  العملة 
  سعر الصرف الصادر متوسط عقد المسعر بعملة غير الشيكل الى عملة الشيكل وفق قيمة ال تحويليتم

  عن سلطة النقد في اليوم المحدد لتسليم العطاءات.
 يتم تسديد دفعات العقد المرحلية باعتماد سعر الصرف في يوم وصول الدفعة الى حساب المقاول. -
م الذي تحول فيه هذه الدفعة من الدائرة الفنية يتم تسديد الدفعة النهائية باعتماد سعر الصرف في اليو -

 الى الدائرة المالية لدى الجهة المشترية.

441.  العقد لمراجعة األسعار. ال يخضع  

1.45   من كل دفعة.10: المحتجزاتنسبة %  

1.46  في اليوم.  من قيمة العقد النهائية %.10: التأخير لكامل األشغال غرامات 
  النهائيةمن قيمة العقد  %10: خير لكامل األشغالأات التلغرام القصوىالقيمة . 

1.48  نطبق"" ال ي:  تكون الدفعة المقدمة 

1.49   :غير مشروطة(. )تكون الكفالة البنكية % من قيمة العقد10قيمة مبلغ كفالة حسن التنفيذ 

 نتهاء من العقد:هـ .   اإل

1.55   ال ينطبق: دلة الصيانة والتشغيل بتاريخأيتم تسليم 
  "يوم( من تاريخ انتهاء االعمال. 14) :بتاريخيتم تسليم المخططات "حسب المنفذ 

2.55  في التاريخ  "دلة الصيانة والتشغيلألمبلغ المحتجز في حال عدم إنجاز مخططات " حسب المنفذ " وا
  "غير مطلوب" :1.55المطلوب في شروط العقد الخاصة 

 حول غرامات التأخير[ 1.46]أدخل عدد االيام بما ينسجم مع  الفقرة : العدد األقصى لأليام  )ح(2.56

1.57   النسبة المطبقة على قيمة العمل غير المنجز، والتي تمثل التكاليف اإلضافية التي تتحملها الجهة المشترية
 %(.10): إلستكمال األشغال ويتم خصمها على المقاول



 79                                                                                             نموذج الدعوة إلى المناقصة                    : الملحق
 

Page | 79 
 

 نماذج العقد: العاشر القسم

 
، التنفيذ من هذا العقد بعد تعبئتها، أما النماذج الخاصة بكفالة حسن شكل جزءاً لجزء على النماذج التي ستُ يحتوي هذا ا

 حالة العقدعليه.إوالكفالة البنكية للدفعة المقدمة فسيتم طلبها فقط من قبل المناقص الذي فاز بالمناقصة بعد 
 

 جدول النماذج

 80 .............................وذج خطاب االحالة )خطاب قبول العطاء(نم .  1

 81........................................................نموذج اتفاقية العقد   .2

 82..................................................نموذج كفالة حسن التنفيذ    .3

 83 .............................................نموذج كفالة الدفعة المقدمة   4.
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 خطاب االحالة )خطاب قبول العطاء(نموذج  .1
 

 المشترية[الورق الذي يحمل شعار او ترويسة الجهة  لىالعطاء( عخطاب قبول ]يتم اعداد خطاب االحالة )

 
 ]ادخل اليوم والشهر والسنة[: التاريخ

 
 ]وعنوان المناقص  ادخل اسم[: إلى
 

 ]ادخل اسم ورقم العقد[: العقداسم ورقم 
 

 ]ادخل اسم وعنوان المناقص[السادة: 
 

كما هو مبين في الشروط الخاصة  ]اسم ورقم العقدادخل [لتنفيذ  ]ادخل التاريخ[نود إعالمكم بأن عطاءكم المؤرخ في 
، قد وفق التعليمات للمناقصين 19، كما تم تصحيحه وتعديله]ادخل العملة[ ]ادخل المبلغ باألرقام والكلمات[،وبمبلغ للعقد(

 .تم قبوله من قبلنا

المدرج ضمن وثائق المناقصة/  وبناء على هذا فانه يطلب منكم تقديم كفالة حسن التنفيذ وفق نموذج كفالة حسن التنفيذ
يوما من   ]أدخل عدد االيام[القسم العاشر" نماذج العقد" وتوقيع العقد، بموجب الشروط الخاصة للعقد، وذلك خالل 

 استالمكم لهذا الخطاب.

 ]ادخل توقيع الشخص المفوض[ :توقيع الشخص المفوض
 ]ادخل اسم الشخص المفوض[  :االسم

 ]شخص المفوضادخل وظيفة ال[: الوظيفة
 ]ادخل اسم الجهة المشترية[: اسم الجهة المشترية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 قم بحذف "تصحيحه" أو "وتعديله" إذا لم يكن ينطبق..19
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 اتفاقية العقدنموذج  .2
 

 ]]أدخل التاريخالموافق  [ ]أدخل اليومهذا العقد في هذا اليوم  تم ابرام
 بين

)والمشار إليها [ المشترية عنوان الجهة]أدخل دولة فلسطين، ومقرها الرئيسي  / المشترية[]أدخل االسم الكامل للجهة 
 "(.الجهة المشتريةفيما يلي ب "

 و
]أدخل عنوان المقاول[ ومقرها الرئيسي  ]أدخل اسم دولة المقاول[شركة منشأة بحسب قوانين  ]أدخل اسم المقاول[،

 "(.المقاول)والمشار إليه فيما يلي ب "
 

وقبلت العطاء الذي قدمه المقاول شغال[، ]أدخل وصفا مختصرا لالحيث ان الجهة المشترية قامت بطرح مناقصة لتنفيذ 
 )والمشار إليه فيما يلي ب "قيمة العقد"(. ]ادخل العملة[ ]أدخل قيمة العقد باألحرف واألرقام[لتنفيذ هذه االشغال مقابل 

 فقد اتفقت الجهة المشترية والمقاول على ما يلي:

 ني المحددة لها في شروط العقد المشار اليها فيما بعد.يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه االتفاقية ذات المعا .1

 تعتبر الوثائق التالية جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية، وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة: .2

 خطاب اإلحالة. .أ

 خطاب العطاء. .ب

 )ان وجدت(. ]ادخل رقم/ ارقام المالحق[المالحق رقم  .ت

 الشروط الخاصة للعقد. .ث

 د.الشروط العامة للعق .ج

 المواصفات. .ح

 المخططات. .خ

 جداول الكلمات. .د

 ............................أية وثائق أخرى محددة في الشروط العامة للعقد على انها جزء من وثائق العقد  .ذ

تسود اتفاقية العقد على جميع وثائق العقد األخرى، وفي حالة وجود تضارب أو عدم تطابق بين وثائق العقد، تسود  .3
 ترتيب االسبقية أعاله.الوثائق بحسب 

وانجازها  بتنفيذ االشغال المقولوفقا للشروط، يتعهد  للمقاولازاء قيام الجهة المشترية بصرف الدفعات المستحقة  .4
 واصالح اية عيوب فيها وفقا الحكام العقد.

قيمة  للمقاولتدفع واصالح اية عيوب فيها، تتعهد الجهة المشترية بأن  بتنفيذ االشغال وانجازها المقاولازاء قيام  .5
 العقد أو أي مبلغ آخر يستحق الدفع بموجب أحكام العقد في المواعيد وبالطريقة المحددة في العقد.

 تتعهد األطراف التي قامت بعقد هذه االتفاقية بتنفيذها وفقا للقوانين المحددة في الشروط الخاصة للعقد.

 المقاولعن                      عن الجهة المشترية                                

 التوقيع: _____________________________________                                التوقيع:

 االسم: _______________________________________                               االسم: 

 ___الوظيفة: _________________     الوظيفة: __________________                         

  شهد على ذلك:_______________                              شهد على ذلك: ________________
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 كفالة حسن التنفيذ نموذج .3
 البنك( )ترويسة

 ، هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس[ البنك، بطلب من المناقص الفائز ]يمأل

 

 ]أدخل االسم الكامل للجهة المشترية وعنوانها[مستفيد: ال

 [)]أدخل التاريخ )اليوم والشهر والسنةالتاريخ: 

 ]أدخل اسم ورقم المناقصة[: اسم ورقم المناقصة

 ]أدخل الرقم[: كفالة حسن تنفيذ رقم

 [المصدر للكفالة : ]أدخل اسم البنك وعنوان الفرعاسم وعنوان البنك

 

]أدخل  لتنفيذ ،[]أدخل رقم المناقصةتقدم بعطاء للمناقصة قد  "(المقاول)يسمى فيما يلي " [المقاول ]ادخل اسمحيث ان 
 ، وحيث اننا علمنا بأن العقد قد احيل عليه، وان كفالة حسن التنفيذ مطلوبة وفق شروط العقد.[ا لالشغالوصفا مختصر

لتزاما ال رجعة فيه بموجب هذه الكفالة بدفع أي مبلغ أو ملتزمون ا]أدخل اسم البنك[  نحن، المقاولوبناء على طلب من 
فور تسلمنا منكم أول طلب  ]ادخل العمله []أدخل المبلغ باألرقام[ )]أدخل المبلغ بالكلمات[ مبالغ ال تتجاوز بمجملها مبلغ 

 .  كمر من قبلدون الحاجة لتقديم اي تبري خطي يفيد بأن المقاول قد أخل باي من التزاماته بموجب شروط العقد.

وأي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن  20[التاريخ )اليوم والشهر والسنة( ]ادخلفي تنتهي صالحية هذه الكفالة 
 نستلمه في هذا البنك في ذلك التاريخ أو قبله.

 تخضع هذه الكفالة لقوانين طلب الكفاالت الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين

 

_____________________________ 

 البنك[]توقيع )تواقيع( الممثل )الممثلين( المفوض )المفوضين( من 

 

 

 

                                                           
من   الشروط  16.2تزامات بالكفالة من قبل المورد وفقا للفقرة من  الشروط العامة للعقد، مع األخذ باالعتبار أية ال 16.4التواريخ المحددة وفقا للفقرة  20

إلى طلب تمديد   العامة للعقد المطلوب توفيرها  بكفالة حسن تنفيذ جزئي. على  الجهة المشترية أن تعلم بأنه في حال تمديد مدة انتهاء العقد،  ستحتاج 

ل تاريخ االنتهاء المنصوص عليه في  هذه الكفالة. خالل  هذه الكفالة، قد  ترى الجهة سريان الكفالة من  البنك. ويجب أن يكون هذا الطلب خطيا وقب

 ]أدخل المدة[ تتعدى المشترية إضافة النص التالي إلى النموذج، في نهاية الفقرة قبل األخيرة: "يوافق  البنك على تمديد  هذه الكفالة لمرة واحدة ولفترة ال

تجابة لطلب  الجهة المشترية الخطي لمثل هذا التمديد، على أن يقدم مثل هذا الطلب إلى  البنك قبل انتهاء سريان هذه اس  ]ستة اشهر،سنة واحدة[،مثال 

 الكفالة."
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 لدفعة المقدمةاكفالة نموذج  .4
 ]ترويسة  البنك[

 هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس[ البنك بطلب من  المناقص الفائز، ]يمأل 

 ]أدخل اسم الجهة المشترية وعنوانها[المستفيد : 
 ]أدخل التاريخ )اليوم والشهر والسنة[التاريخ: 

 ]أدخل اسم ورقم المناقصة[: اسم ورقم المناقصة
 

  ]أدخل الرقم[:  كفالة دفعة مقدمة رقم
 

 ]المصدر : ]أدخل اسم  البنك وعنوان الفرعاسم وعنوان البنك

مع  [رقم العقد ]أدخل رقم خل في عقد"( قد دالمقاول)يسمى فيما يلي " الكامل وعنوانه[ المقاول]أدخل اسم حيث ان 
المطلوب  لالشغال]أدخل اسم العقد ووصف مختصر  لتنفيذ، ]ادخل تاريخ اتفاقية العقد[الجهة المشترية والمؤرخ في 

)يسمى فيما يلي ب "العقد"(، وحيث اننا نعلم انه وفق شروط العقد، يجب تقديم كفالة دفعة مقدمة للحصول [ تنفيذها
 ة. على هذه الدفع

بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز بمجملها  التزاما ال رجعة فيه نلتزم ] أدخل اسم البنك[نحن ، المقاولوبناء على طلب 

 المقاوليفيد بان فور تسلمنا منكم أول طلب خطي  21ادخل العملة[[ ]ادخل المبلغ بالكلمات[األرقام[ب]أدخل المبلغ مبلغ 

 وأن يتم اإلشارة إلى أن المقاول:، كمتقديم أي تبرير من قبللدون الحاجة  ،العقدقد  أخل بأي من التزاماته بموجب 

 قد قام باستخدام مبلغ الدفعة المقدمة ألغراض أخرى غير تكاليف التحضيرات المتعلقة بتنفيذ األشغال؛ أو .1

بلغ الذي فشل مقدم قد فشل في سداد المبلغ المدفوع مقدما بحسب ما تضمنته شروط العقد، على أن يتم تحديد الم .2

 الطلب في سداده.

 قد استلم الدفعة المقدمة المذكورة مسبقا. المقاوليشترط لدفع أي مطالبة أو دفعة بموجب هذه الكفالة أن يكون 

 بموجب العقد. للدفعة المقدمة المقاولتسري صالحية هذه الكفالة من تاريخ استالم 

ة هذا تدريجيا، بمقدار المبلغ المعاد دفعه، والذي قام المقاول بتسديده على سيتم تخفيض الحد األقصى لمبلغ الكفالة البنكي

النحو الُمحدد في نسخ شهادات الدفع التي سيتم تقديمها إلينا، وسينتهي العمل بهذه الكفالة البنكية، وعلى أبعد تقدير عند 

قيمة العقد المقبولة، ناقصا المبالغ اإلحتياطية، ( في المائة من  90استالمنا لنسخة من شهادة الدفع التي توضح أن تسعين ) 

أيها أسبق، وأي مطالبة  التاريخ )اليوم والشهر والسنة(] ادخل   في تاريخقد تمت المصادقة عليها لغرض الدفع، أو 

 بالدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن يتم استالمها من قِبلنا، في المكتب المشار إليه أعاله  قبل ذلك التاريخ.

 خضع هذه الكفالة لقوانين طلب الكفاالت الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين.ت

 .]أدخل توقيع )تواقيع( الممثل )الممثلين( المخول )المخولين( عن البنك

                                                           
 يمثل قيمة الدفعة المقدمة.مبلغا  ايحدد لبنك21



المبلغ سعر الوحدة
شيكلشيكل

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال طراشة ودهان أينما يلزم لجدران وسقف الغرف والممرات1.0
في المدرسة والغرفة القائمة أسفل الدرج وذلك حسب البنود التالية، صناعة وطنية من أجود
األنواع وبااللوان التي يحددها مشرف المشروع، ثالثة وجوه بعد الحف والمعجونة الالزمة،
والسعر يشمل: *ازالة العوائق "تمديدات غير الزمة, لوحات، ...) واعادة تركيبها حسب تعليمات
مشرف المشروع، *معالجة الشقوق والرطوبة بمواد خاصة، وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل
حسب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد. والكيل هندسي لالعمال المنفذة

بعد خصم الفتحات.

100م2دهان زياتي للحوائط الداخلية بارتفاع 1.2م وحسب ارتفاع الدهان القائم.1.1

150م2طراشة أملشن للحوائط الداخلية.1.2

100م2طراشة بوليسيد للسقف.1.3

15م2طراشة بوليسيد لسقف الغرفة القائمة أسفل الدرج والسعر يشمل القصارة.1.4

1.5
طراشة سوبر جريل للعناصر الخرسانية الحاملة للوحة كرة السلة في الملعب السفلي والسعر

يشمل: إضافة مواد مانعة للرطوبة كطبقة أساس (بوندرول).
10م2

2.0
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال  منصة متحركة مع  درج وبأبعاد تتوافق مع الوضع القائم
وبارتفاع يتراوح بين 40-65سم، وذلك ليتم وضعها أسفل الشباك القائم في المقصف "بعرض
1.5م وارتفاع 1.7م عن سطح البالط تقريبا"، تتكون المنصة من طبقتين من الخشب االبيض
بسماكة 2سم لكل طبقة ومثبتة على هيكل معدني مجلفن. والسعر يشمل: *خزائن خشبية سفلية -
Canteen benches بعرض 30سم  وارتفاع 90سم  تقريبا -عن سطح  - وبدون دفات
المنصة-، تتكون الخزائن من رفوف وجوارير ووجه علوي من الجرانيت بسماكة 3سم" . تكون
الخزانة من خشب الساندويش سماكة 17ملم نخب اول مغطاة بالفورمايكا من الداخل والخارج،
وباللون الذي يحدده مشرف المشروع، وتكون اوجه الجوارير من خشب بانيل سماكة 17ملم مع
حلق زان 17×20ملم مبروم ومدهون الكر اعلى الداير ومغطاة بالفورمايكا من الداخل والخارج،
* كافة االكسسوارات والقطع الالزمة للتركيب والتثبيت، *قص *دهان كافة العناصر المختلفة، 
حديد الحماية القائم على الشباك لعمل فتحة للبيع مع كافة االحزمة والقطع المعدنية الالزمة على
محيط الفتحة، وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف
"Shop drawings . يطلب تقديم مخططات تنفيذية للخزائن " المشروع ضمن حدود العقد

موضحا فيها االبعاد، تفاصيل الخزائن، والمنصة والدرج وبما يتوافق مع الوضع القائم.
1مقطوع

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال تركيب باب حديد لمكرر الدرج بدال من الباب  القائم على3.0
- سوبر نمر او ما يعادله، والسعر يشمل: *حلق السطح بأبعاد 1.9*1م -وحسب االبعاد القائمة
الصاج سماكة 2ملم والمفصالت واأليدي والبيش والغال نوع Welly االصلي (سلندر)
وستوبرات لالبواب،  *دهان وجهين أساس  والمعجونة ووجه أندر كوت ووجهين دهان زياتي
صناعة وطنية من أجود االنواع وباللون الذي يحدده  مشرف المشروع، *فك الحلق والباب القائم
والتصرف بهم حسب تعليمات المهندس *التشطيبات الالزمة حول الباب من قصارة ودهان
ومعجونة الخ،  *عتبات األبواب من الرخام البلدي المجلي بسماكة 3سم نخب أول، *جميع
االعمال المدنية الالزمة، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف

1عددالمشروع ضمن حدود العقد.
4.0

أجور وتكاليف توريد وتركيب ألواح للغرف الصفية بدال من األلواح التالفة حسب المواصفات
التالية،  والسعر يشمل: *ازالة األلواح القائمة والتصرف بها حسب تعليمات مشرف المشروع،
*كافة القطع واالكسسوارات الالزمة للتثبيت،  وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل حسب المخططات

والمواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.

المجموع الفرعي ينقل الى الصفحة الالحقة

بلدية رام هللا 

الكمية

جدول الكميات واالسعار رقم 1-1 مدرسة بنات رام هللا الثانوية

الوحدةوصف العمل

أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة

رقم 
البند

26-1



المبلغ سعر الوحدة

شيكلشيكل

المجموع الفرعي منقول من الصفحة السابقة

4.1
wall mounted factory -made magnetic ألواح مغناطيسية معلقة للغرف الصفية 
white chalk board بأبعاد (cm 360*120) تقريبا وبالحد االدنى من المواصفات
silver anodized elegant aluminum frame (19*25mm thick ) and:التالية
four strong rounded plastic (pvc) corners, and also with 5cm silver
anodized aluminum try fixed through the profile which used for
chalks, markers and duster and has pvc edges for safety . The
writing surface coated with steel polyester fixed using automatic
gluing machines to 11mm thick MDF wood covered automatically by

, aluminum foils
5عدد

االعمال الخارجية في الساحات5.0

5.1
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أعمال قصارة طبقة ظهار فقط وذلك فوق دعسات الدرج الخارجي
الحجري القائم والمؤدي الى الملعب السفلي وأيضا بدال من الجزء التالف من قصارة المدرج،
والسعر يشمل: تهيئة السطح الستقبال القصارة، ازالة طبقة القصارة التالفة القائمة على المدرج،
وتنفيذ كل ما يلزم  التمام العمل وذلك بموجب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن

25م2حدود العقد، والكيل هندسي بالمتر المربع لمسطح الدرج/المدرج.
5.2

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال لوحة كرة السلة، وذلك ليتم تركيبها بدال من اللوحة القائمة
Basket Ball Board Size (180*120)cm. Composed  ،على العمود الخرساني
of 2 mm. steel sheet back and 18 mm. plywood face and steel
frame angle (40 * 40 * 4) mm.; with 45 cm diameter net hoop of 10
mm. steel bar, and the required net ; Post from galvanized steel pipe
.and 1.5" diameter (as shown in detail ) with (250*250*5) mm " 1
Steel sheet in the end of the post . Marking of Board should be in
accordance with the Olympic regulations. والسعر يشمل: ازالة اللوحة القائمة

وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.
2عدد

المجموع الكلي ينقل الى خالصة جدول الكميات واالسعار

بلدية رام هللا 

أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة
جدول الكميات واالسعار رقم 1-2 مدرسة بنات رام هللا الثانوية

رقم 
البند

الكميةالوحدةوصف العمل
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المبلغ سعر الوحدة
شيكلشيكل

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال طراشة ودهان للمواقع المحددة أدناه، صناعة وطنية من1.0
أجود األنواع وبااللوان التي يحددها مشرف المشروع، ثالثة وجوه بعد الحف والمعجونة
" اما الالزمة "لالسطح الخرسانية، والبردخة وتنظيف االسطح ميكانيكيا "لالسطح المعدنية
بالسفع الرملي او بتسليط اللهب على السطح المراد تنظيفه والمعالجة الالزمة لذلك،  والسعر
..." واعادة تركيبها حسب تعليمات , لوحات،  : *ازالة العوائق "تمديدات غير الزمة يشمل
مشرف المشروع، *معالجة الشقوق والرطوبة ان وجدت بمواد خاصة، وتنفيذ كل ما يلزم
النجاز العمل حسب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد. والكيل هندسي

لالعمال المنفذة بعد خصم الفتحات.
دهان زياتي لألبواب الخشبية القائمة في وحدة حمامات الطالب الخارجية بأبعاد (1*2.0)م1.1

وحسب األبعاد القائمة مع الحلق، والسعر يشمل: *القطع المعدنية والخشبية الالزمة بدال من
10عددالقطع التالفة و/أو المفقودة.

دهان زياتي للحمايات المعدنية القائمة على محيط أحواض الزراعة في الساحة،  والسعر1.2
70م.طيشمل: *فك الحمايات واعادة تركيبها.

 أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال صيانة الكحلة المتشققة أينما يلزم لجدران الحجر للمبنى،2.0
وذلك بحفرها بعمق ال يقل عن 2سم وبكامل عرض الكحلة واعادة ملؤها بمونة الكحلة بنفس
: الدهان بمادة عازلة صناعة أوروبية من أجود مواصفات الكحلة الحالية، والسعر يشمل

60م.طاألنواع، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.
3.0"Polished Local Marbel اجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال بالط رخام محلي "

لشاحط وبسطة الدرج الداخلي بدال من البالط القائم من أجود االنواع (صنف أ) بسماكة 3سم
وباللون الذي يحدده مشرف المشروع وحسب البنود التالية، والسعر يشمل:*ازالة البالط القائم
على الدرج، *ازالة جدار الحماية القائم على الدرج ان لزم واعادة انشائه بنفس المواصفات
*تهيئة السطح، *المونة االسمنتية بسماكة ال تقل عن 3سم وللوصول للمنسوب المطلوب،
*الروبة نوع ميبي اوروبية المنشأ وباللون المطلوب،  وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المخططات

والمواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.
بالط بأبعاد 30*30سم لبسطة الدرج3.1

5م2
بالط لدعسات الدرج الداخلي، والسعر يشمل: *المرايا من نفس نوع البالط ولكن بسماكة 2سم3.2

*والبانيل من نفس نوع البالط وبشكل موازي لشاحط الدرج .والكيل هندسي بالمتر المربع
للمسطح االفقي للدرج فقط.

5م2
االعمال الخارجية في الساحات4.0
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال البنود التالية، والسعر يشمل: *كافة القطع والصفائح4.1

المعدنية واالكسسوارات الالزمة للتثبيت من أجود االنواع، *أعمال التسوية والحفر والباطون
الالزم للتثبيت *كافة االعمال المدنية الالزمة للتنفيذ والعادة االوضاع، وتنفيذ كل ما يلزم
النجاز العمل بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.
يطلب تقديم المخططات التنفيذية موضحا عليها الشكل/االبعاد/المقاطع للعناصر المستخدمة

وطريقة التثبيت والتركيب.
براطيش حجرية بسماكة 5سم وذلك لجدران أحواض الزراعة القائمة وبعرض الجدار "20سم1

.  مطبوبة من حجر ً اليه 2سم من كل جهة ومكسوحة الحواف الحادة العلوية " مضافا تقريبا
بيرزيت نخب أول من أجود األنواع وقص منشار عكس الفكاك، وبحيث يكون اللون والنقش
مقارب للحجارة القائمة على جدران أحواض الزراعة، والسعر يشمل:  *المونة والكحلة، عينة

70م.طليتم الموافقة عليها من قبل مشرف المشروع قبل التنفيذ.
لوحة كرة السلة، وذلك ليتم تركيبها بدال من اللوحة القائمة على العمود المعدني،2

Basket Ball Board Size (180*120)cm. Composed of 2  : وبالمواصفات التالية
mm. steel sheet back and 18 mm. plywood face and steel frame angle
mm.; with 45cm diameter net hoop of 10 mm. steel bar, and(4*40*40)
the required net ; Post from galvanized steel pipe 1"&1.5"   diameter
(as shown in detail ) with (250*250*5)mm. Steel sheet in the end of the
post. Marking of Board should be in accordance with Olympic

2عددregulations. والسعر يشمل: ازالة اللوحة القائمة.
شبك حماية من حديد مجلفن نخب أول  بارتفاع 1.5م وبحسب المواصفات والتصميم للشبك3

7م.طالقائم في المدرسة،  وذلك ليتم تركيبها على جزء من السور الخلفي.

المجموع الكلي ينقل الى خالصة جدول الكميات واالسعار

بلدية رام هللا 
أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة

جدول الكميات واالسعار رقم 2-1مدرسة رام هللا الثانوية للبنين
رقم 
البند

الكميةالوحدةوصف العمل
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المبلغ سعر الوحدة
شيكلشيكل

1.0
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال البنود التالية في غرفة مختبر الفيزياء Lab وتنفيذ كل ما
يلزم النجاز العمل بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود

."Shop drawings" العقد. يطلب تقديم مخططات تنفيذية للخزائن

Lab Benches بأبعاد 2.1*0.9*0.9م وحسب التفاصيل الواردة في المخطط1.1 خزائن  
وبما يتوافق مع الخزانة القائمة. تتكون من: *هيكل معدني مدهون ب 3 طبقات من دهان الهمر
. *قواطع ورفوف من خشب الساندويش سماكة Hammer finish painting coats
17ملم نخب اول مغطاة بالفورمايكا من الداخل والخارج ولكافة االسطح الظاهرة، *الجرانيت
لسطح الخزائن  Rosa beita وبسماكة 20ملم، *الحنفية والمغسلة بحيث يتم تثبيت المغسلة
: *كافة القطع اسفل سطح الجرانيت، *البانيل بما يتوافق مع البالط االرضي، والسعر يشمل
والمواسير والتمديدات الالزمة للتزويد بالمياه  من أقرب نقطة تغذية، وللتصريف، وللشبك على

4عددأقرب مصرف داخل المختبر.
Pre-cast pre-polished Terrazzo Tiles بأبعاد 30*30*3سم، مع كسر1.2 بالط 

رخام ايطالي رقم 6 بسماكة ال تقل عن 1سم، وذلك ألرضية الغرفة بدال من القائم، والسعر

يشمل: *ازالة البالط القائم *البانيل من نفس نوع البالط بأبعاد 30*10*1.5سم، *مونة

االسمنت والناعمة بسماكة ال تقل عن 3سم، وسبيسرات (Spacers) بالستيكية بسماكة 2ملم

لحلول البالط *روبة األسمنت األبيض المخلوط بمادة الزنك ومع الترويب لحلول البالط،

*حصمى السمسمية والرمل الجاف المخلوط باالسمنت بالسماكة الالزمة للوصول الى المنسوب

" لمحيط البانيل الجديد، وتنفيذ كل المطلوب، *جميع االعمال المدنية الالزمة "قصارة، دهان،

50م2ما يلزم النجاز العمل بموجب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد.
2.0

أجور وتكاليف توريد وتركيب وتشغيل مكيف  1.0 طن بدال من المكيف القائم  في المطبخ
من النوع المنفصل (Split Unit) قدرةPTU 12800-13500 للتدفئة موديل 2022 كفالة
" تركب على سطح/جدار 3سنوات وبالمواصفات التالية، وتتكون من وحدة داخلية وخارجية 
البناء حسب تعليمات مشرف المشروع"، وبمواصفات تشغيل تلقائي وموفر للطاقةـ انفيرتر،
حزام حراري لغاية -8، نظام ايكو، خاصية اتبعني، ضجيج منخفض، والسعر يشمل:
*المواسير النحاسية المعزولة بين الوحدة الداخلية والخارجية، *جميع االعمال االنشائية
الالزمة لعمل الفتحات في الجدار "ان لزم" وتعليق الوحدة الداخلية والخارجية *خط تصريف
خارجي للماء من الوحدة  ألقرب موقع تصريف وبحيث يكون الخط داخل ماسورة قطر 2انش
بيضاء بمحاذاة الحائط، وتنفيذ جميع ما يلزم التمام العمل على اكمل وجه بموجب المواصفات

والمخططات وتعليمات مشرف المشروع .

Units Must Include the following :
* Electrical control system with wireless control remote.   
*Rotary or scroll compressor of well known and good quality.   
*Sound pressure level of indoor unit must exceed than 40 dop at 
3m   *Indoor unit of double swing  
*Heavy duty outdoor painted galvanized steel cover.
*Defrost Self contained unit.  
*Gas accumulator.
*Remote control with the following features : - On/ off  - Three 
speed fan  - Four operating moods    - Timer button

1عدد

المجموع الفرعي ينقل الى الصفحة الالحقة

رقم 
البند

أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة

بلدية رام هللا 

الوحدة

جدول الكميات واالسعار رقم 3-1 مدرسة بنات عزيز شاهين الثانوية

الكميةوصف العمل
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المبلغ سعر الوحدة
شيكلشيكل

المجموع الفرعي منقول من الصفحة السابقة

hot water cylinder مع سخان3.0 أجور وتكاليف توريد وتركيب وتشغيل خزان مياه ساخن 
-  " بويلر" بسعة 30ليتر  لون أبيض كامل من أجود األنواع - على سطح البناء  كهربائي 
وحسب المواصفات الفلسطينية وذلك ليخدم حمامات المعلمات والمطبخ في الطابق االرضي،
والسعر يشمل: *كافة االعمال الكهربائية الالزمة للتشغيل مثال مخرج كهربائي يشمل مفتاح
ثنائي القطع 16A مطري ، كابل 3*2.5 والمواسير والعلب و قاطع 16A  وتغذيته من اقرب
لوحة كهرباء، *كافة القطع والتمديدات والمواسير الالزمة للشبك "من الخزان على السطح،
" مثال محابس، وصالت والربط مع شبكة االنابيب، للبويلر، لcollecter، للحنفيات الخ
*القاعدة المعدنية الالزمة بارتفاع 2م والزوايا المعدنية والمدهونة 3 وجوه بالدهان الخاص،
وتنفيذ جميع ما يلزم التمام العمل على اكمل وجه بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات

1مقطوعمشرف المشروع .
4.0

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال البنود التالية وذلك قي  ساحة المدرسة، والسعر يشمل:
*كافة القطع والصفائح المعدنية واالكسسوارات الالزمة للتثبيت والتركيب من أجود االنواع،
*أعمال التسوية والحفر والباطون الالزم للتثبيت *كافة االعمال المدنية الالزمة للتنفيذ والعادة
االوضاع، *الدهان ثالثة وجوه،  وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب المواصفات
. يطلب تقديم المخططات التنفيذية والمخططات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد

موضحا عليها الشكل/ االبعاد/ المقاطع للعناصر المستخدمة وطريقة التثبيت والتركيب.

9م.طالحواجز المعدنية الخاصة بالمقصف حسب المخططات.4.1

المجموع الكلي ينقل الى خالصة جدول الكميات واالسعار

بلدية رام هللا 
أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة

جدول الكميات واالسعار رقم 3-2 مدرسة بنات عزيز شاهين الثانوية

رقم 
البند

الكميةالوحدةوصف العمل
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المبلغ سعر الوحدة
شيكلشيكل

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال طراشة ودهان للمواقع المحددة أدناه، صناعة وطنية من1.0
أجود األنواع وبااللوان التي يحددها مشرف المشروع، ثالثة وجوه بعد الحف والمعجونة
" اما الالزمة "لالسطح الخرسانية، والبردخة وتنظيف االسطح ميكانيكيا "لالسطح المعدنية
بالسفع الرملي او بتسليط اللهب على السطح المراد تنظيفه والمعالجة الالزمة لذلك،  والسعر
..." واعادة تركيبها حسب تعليمات , لوحات،  : *ازالة العوائق "تمديدات غير الزمة يشمل
مشرف المشروع، *معالجة الشقوق والرطوبة بمواد خاصة، وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل
. والكيل هندسي لالعمال حسب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد

المنفذة بعد خصم الفتحات.
7م2طراشة بوليسيد لسقف حمام المعاقين .1.1
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال أبواب معدنية دفة/دفتين بأبعاد (1.3*2.6)م وحسب أبعاد2.0

factory made steel doors مع فضايات فوق الباب، بدال من الفتحة القائمة   
االبواب المعدنية القائمة، وذلك لغرف المديرة والسكرتيرة والمعلمات باالضافة الى مدخل
مكرر الدرج من الساحة  وحسب مواصفات االبواب القائمة في المدرسة، والسعر يشمل:
*ازالة الباب والجزء الثابت فوقه، *االطار المعدني لكامل عرض الجدار وجميع القطع
6mm   (االتجاهات) المعدنية الالزمة،  *الزرفيل االصلي متعدد االغالق
glazing,cylinders, cylinderical lock handles , stopper, gaskets,oil
.  *عتبات لألبواب من الرخام البلدي  المجلي paint 3 coats and 2 primer coats
بسماكة 3سم نخب أول، *جميع االعمال المدنية الالزمة، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب

4عددالمواصفات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.
3.0

اجور وتكاليف توريد وتركيب منخل من سلك مجلفن بابعاد(1.85*1.2)م وحسب االبعاد
القائمة وذلك لتركيبه على الدفات القائمة بدال من المناخل القائمة والتالفة لغرفة المصادر،
والسعر يشمل: المطاط الالزم لتثبيت المناخل الجديدة، *ازالة المناخل القائمة، وتنفيذ كل ما

يلزم التمام العمل حسب تعليمات  مشرف المشروع ضمن حدود العقد.
3عدد

أعمال تأهيل حمام المعاقين4.0

/ جدران  وذلك للبنود التالية، والسعر4.1 أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال بالط أرضيات
/ االرضيات/ الطمم وأية عوائق قائمة في منطقة العمل، وتنفيذ كل ما : *إزالة البالط يشمل
يلزم النجاز العمل بموجب المخططات والمواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود

العقد.

بالط سيراميك للجدران باأللوان واالبعاد التي يحددها مشرف المشروع وبسماكة0.6سم، نوع1
full body أو ما يعادله، وذلك لكامل االرتفاع، ايطالي أو اسباني نخب أول صنف(أ) 
والسعر يشمل: *القصارة وجه خشنة حيثما يلزم، *المونه االسمنتية بسماكة ال تقل عن 3سم
*زوايا حماية بالستيكية ربع دائرة للحواف البارزة وحيثما يلزم *الروبة من أجود االنواع
المقاومة للبكتيريا إيبوكسي أوروبية المنشأ وباللون المطلوب، *عمل الفتحات الالزمة في

35م2البالط مع الترويب حولها.
بالط بورسالن لألرضيات بسماكة 0.8سم مانع لالنزالق، والسعر يشمل: *مدة خرسانية2

B250 بسماكة ال تقل عن 10سم وحديد تسليح  قطر 8 /20سم والبيس كورس بسماكة
10سم والمادة العازلة nitoproof ان لزم "في حال عدم وجود مدة قائمة"،*فرشة الطمم من
الحصمة السمسمية، *عتبات لألبواب من الرخام البلدي المجلي بسماكة 3سم نخب أول،
*باطون التغليف حول المواسير، *عمل الفتحات للمصارف والترويب حولها،  والكيل هندسي

للمسقط األفقي لمساحة البالط فقط.
7م2

3
factory made steel باب معدني بأبعاد (1.3*2.0)م وحسب أبعاد الفتحة القائمة 
door، بدال من الباب القائم، والسعر يشمل: *ازالة الباب القائم والتصرف به حسب تعليمات
مشرف المشروع، *االطار المعدني لكامل عرض الجدار وجميع القطع المعدنية الالزمة، *
cylinders, cylinderical, (االتجاهات) الزرفيل االصلي متعدد االغالق* push bar
lock handles , stopper, gaskets,oil paint 3 coats and 2 primer

1عددcoats، *جميع االعمال المدنية الالزمة.

المجموع الفرعي ينقل الى الصفحة الالحقة

بلدية رام هللا 
أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة

جدول الكميات واالسعار رقم 4-1 مدرسة هواري بومدين األساسية

الكميةالوحدةوصف العملرقم البند
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المبلغ سعر الوحدة

شيكلشيكل

المجموع الفرعي منقول من الصفحة السابقة

4.2
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال مدة ميالن وعزل لسطح حمام المعاقين وذلك حسب البنود
التالية، والسعر يشمل: *معالجة التشققات بمواد السيكا او ما يعادلها *وتنفيذ جميع أعمال
التشطيبات الالزمة وتنظيف الموقع من مخلفات العمل، وتنفيذ كل ما يلزم  بموجب

المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.

مدة ميالن لسطح البناء من نوع (B-200) على أن ال تقل عن  4سم عند المصارف،1
والسعر يشمل: *عمل الميول الالزمة التي ال تقل عن 1%، *شبكة معدنية حول المصارف
والمعالجة عند المزاريب والزوايا، *تصوينة بارتفاع 25سم تقريبا من الطوب األسمنتي
المفرغ بأبعاد (40*20*20) وبقوة كسر ال تقل عن 35كغم/سم، والقصارة خارجية لالسطح
الظاهرة بعد العزل، *تثمينه  على المحيط 10X10سم بين التقاء السطح مع كافة العناصر
ً تمهيداً  العمودية، *عمل ودعات و صقل السطح ميكانيكيا بإستعمال الهيلوكبتر ليصبح ناعما
" لتصريف المياه عن السطح، الستقبال طبقة العزل، *مواسير من البالستك PVC قطر 3
وجميع ما يلزم من قطع الوصل الخاصة بها مثل االكواع، المفف، النبولة، الحلقات  المطاطية
لمنع السيالن، مرابط مغلفنة للتثبيت على الجدران والبراغي والصواميل والتشطيب الجيد
باالسمنت حول المواسير المارة خالل الجدران وتثبيت كوع مخرج المياه على ارتفاع 20سم

من منسوب سطح األرض
م2

10

 روالت إسفلتية لعزل سطح البناء والتصوينة بسماكة ال تقل عن 4 ملم والذي يحتوي على2
180غم بوليستر للمتر المربع وبحيث يكون وجهه العلوي أبيض ومحتوي على طبقة من
الحصمة بعد تنظيف السطح بالضاغطة الهوائية، الروالت المطلوبة يجب أن تكون من صنع
إيطالي وخالي من أية عيوب أو تشوهات، والسعر يشمل: *الطبقة السائلة تحت الروالت
(Primer)  والتي يتم دهانها حسب األصول وكذلك مادة (Silver Paz) يتم دهانها على
منطقة اللحامات بين الروالت وتشريك الروالت بما ال يقل عن 5سم، *القطع البالستيكية
الخاصة حول المزاريب (طرابيش) ولحامها جيدا مع الروالت االسفلتية على السطح ومن ثم

13م2المعالجة حول المزراب بمادة السيكا او ما يعادلها.
أجور وتكاليف  توريد وتركيب وفحص وتشغيل بنود أعمال الصرف الصحي التالية بدال من4.3

: *ازالة العناصر القائمة ، *جميع التمديدات والمواسير العناصر القائمة، والسعر يشمل
واالكسسوارات والقطع الالزمة للتغذية بالماء  وللتصريف والشبك مع أقرب نقطة تصريف
خارج الحمام او نقطة تغذية بالماء، وذلك  بدال من القائم " مثال أكواع، علب تجميع، مواسير
الخ"، *تكون مواسير التصريف SN4 UPVC "4-"2 وقطع التوصيل نوع ردي او رويال
اللون االحمر نخب أول، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع

ضمن حدود العقد.

مغسلة معلقة نصف رجل بورسالن  قياس 60*40سم ، والسعر يشمل: *كافة االكسسوارت1
والملحقات الالزمة مثل سيفون كروم قياس 1.25" وخالط المياه جيرمن الكروم  ومحابس
الزاوية من الكروم قياس3/8على 1/2" وبرابيج بالستيك مرنه بيضاء مقواة بغالف خيطي مع
جميع ما يلزم من قطع وصل وملحقاتها وفحص وتثبيت وحماالت، ومراة 60* 80سم سمك
4ملم ، *الحماالت الستانلس الخاصة بالمعاقين مع كافة االكسسوارات الالزمة، *"قطر مواسير

1عددالتغذية بالماء 16ملم".
2

مرحاض افرنجي بورسالن مزجج  مع نياجارا بالستيك خارجية  صناعة تركية من أجود
االنواع مع شطاف يدوي بطول  1م مع عالقة وحاملة ورق التواليت من حديد ال يصدأ
Stainless steel)   والسعر يشمل: *كافة الوصالت و الحنفيات  ومحابس زاويه من )
الكروم، *الحماالت والمقابض من ستانلس ستيل الخاصة بالمعاقين مع كافة االكسسوارات

1عددالالزمة، *"قطر مواسير التغذية بالماء 16ملم".

المجموع الفرعي ينقل الى الصفحة الالحقة

بلدية رام هللا 
أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة

جدول الكميات واالسعار رقم 4-2 مدرسة هواري بومدين األساسية

الكميةالوحدةوصف العملرقم البند
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المبلغ سعر الوحدة

شيكلشيكل

المجموع الفرعي منقول من الصفحة السابقة

3
مصارف أرضية ستانلس ستيل صناعة اوروبية من أجود االنواع بأبعاد 15*15سم، "4/2"
واالغطية المحكمة االغالق والمسننة من حديد ال يصدا واالغطية النحاسية المسننة والمطلية

بالكروم.
1عدد

1عددكالبند السابق رقم 3 لكن مصرف 4"4

5(F.C.O) 2عددكالبند السابق رقم 3 ولكن فتحات التنظيف

6

مجمعات نحاسية بقطر ماسورة التغذية نخب اول،  مزودة ب 4 عيون  قياس 16ملم ومحابس
كرويه سريعة القفل على الخطوط الرئيسية ولكل عين  وذلك لتوزيع المياه البارده والساخنه
تكون مثبتة داخل خزانة من االلمنيوم. السعر يشمل: *كافة التمديدات والمواسير من البرابيج
المعزولة قطر 25ملم وذلك لتمديدات المياه من الخزان على السطح الى collector مع جميع
ما يلزم من قطع وصل مثل المحابس واالكواع والتيهات وشدات الوصل والهوايات ... الخ ،
والعازل ناعم6 ملم للماء البارد بطبقة من الصاج المجلفن سماكة 0.4ملم. الحماالت والعالقات
والمرابط والدعامات تحت المواسير والدهان  *التأسيس لخطوط مياه ساخنة، *جميع ما يلزم
من محابس رئيسية وهوايات اوتوماتيكية وشدات وصل ومرابط وحماالت وتثبيت وحفر داخل
الجدران وفحص والعازل والالصق واألكواع البالستيكية في الجدران (الخاصة بمخارج

التأسيس) والتوصيل بنقاط الماء الداخل والخارج  *الخزانة من االلمنيوم بأبعاد60*40سم .

1مقطوع

المجموع الكلي ينقل الى خالصة جدول الكميات واالسعار

بلدية رام هللا 
أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة

جدول الكميات واالسعار رقم 4-3 مدرسة هواري بومدين األساسية

الكميةالوحدةوصف العملرقم البند
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المبلغ سعر الوحدة
شيكلشيكل

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال طراشة ودهان أينما يلزم للجدران وذلك للبنود التالية،1.0
صناعة وطنية من أجود األنواع وبااللوان التي يحددها مشرف المشروع، ثالثة وجوه بعد
الحف والمعجونة الالزمة.  والسعر يشمل: *ازالة العوائق "تمديدات غير الزمة، لوحات، ..."
واعادة تركيبها حسب تعليمات مشرف المشروع، *معالجة الشقوق والرطوبة بمواد خاصة،
وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل حسب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود

العقد. والكيل هندسي لالعمال المنفذة بعد خصم الفتحات.

200م2دهان زياتي للحوائط الداخلية بارتفاع 1.2م وحسب ارتفاع الدهان القائم.1.1

200م2طراشة أملشن للحوائط الداخلية.1.2
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال دهان وتخطيط ملعب الريشة الطائرة  على االسفلت القائم2.0

في ساحة المدرسة بأبعاد 6.1*13.4م وذلك حسب البنود التالية، بالدهان الخاص بتخطيط
المالعب وحسب المواصفات العالمية،  وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات وتعليمات

مشرف المشروع ضمن حدود العقد.

2.1High Quality Marking Paint of Court Coat System for the
playground, Price includes wash surface with surface cleaner
Carblin #3, applying PVA with silicate to the asphalt ground
.Prime surfaces with Unichem Court Coat diluted with 30% water
using a sealing long nap roller. Apply two coats of un - thinned
.Unichem Court coat at right angles to each other2100م

1مقطوعتخطيط الملعب الرياضي بدهان األكريليك الخاص بتخطيط المالعب، بعرض 5سم.2.2

أعمال المنجور في قاعة المسرح3.0

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال البنود التالية في قاعة المسرح،  والسعر يشمل: كافة3.1
القطع واالكسسوارت الالزمة للتركيب والتثبيت، *كافة التشطيبات الالزمة لمنطقة العمل،
وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب المخططات والمواصفات وتعليمات مشرف المشروع

ضمن حدود العقد.

1
أحزمة حماية على جدران القاعة من خشب السويد الخالي من العقد بأبعاد 20*2 سم،
والسعر يشمل: *الدهان الشفاف (لكر) صناعة وطنية من أجود االنواع  (وجه أساس والتفقد

30م.طبالمعجون الخاص ووجهين لكر).
2solid : باب خشبي عازل لغرفة المسرح وذلك بدال من الباب القائم وبالمواصفات التالية

sound insulation door with approximate dimension of 2.45*2.5m
into solid wall, rebated sound insulation RW , p=42 db, Thickness
of door leaf  approx . 70mm ,Doors leaf and frame , Sound
-insulation door  approx . door thickness 70mm, Wooden wrap
around frame with arch 100*40mm,.

1عددوالسعر يشمل:  فك الباب القائم والتصرف به حسب تعليمات مشرف المشروع.
3

أرضية من pvc  بسماكة 5ملم صناعة اوروبية من أجود االنواع وذلك لتغطية كافة االسطح
الظاهرة من الدرج والمنصة القائمة، وللسطح العلوي من الجزء االضافي لمنصة المسرح،
والسعر يشمل:*اغالق الفراغ القائم بعرض 20سم تقريبا بين منصة المسرح والجدران وبنفس
مواصفات المسرح القائم، *الالصق الخاص للتثبيت على الدرج وسطح المنصة بحسب
مواصفات الشركة المصنعة، *والصق سكوتش تيب للواجهة االمامية لمنصة  المسرح

6م2المتحركة . والكيل بالمتر المربع للمساحات المنفذة.

المجموع الفرعي ينقل الى الصفحة الالحقة

بلدية رام هللا 
أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة

جدول الكميات واالسعار رقم 5-1 مدرسة زياد أبو عين األساسية العليا المختلطة

رقم 
البند

الكميةالوحدةوصف العمل
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المبلغ سعر الوحدة
شيكلشيكل

المجموع الفرعي منقول من الصفحة السابقة

4.0
أجور وتكاليف توريد وتركيب وتشغيل مكيف  في غرفة المعلمات القائمة في الطابق االرضي
Split Unit) قدرةPTU 12800-13500 للتدفئة موديل 1.0 طن من النوع المنفصل (
2022 كفالة 3سنوات وبالمواصفات التالية، وتتكون من وحدة داخلية وخارجية " تركب على
سطح/جدار البناء حسب تعليمات مشرف المشروع"، وبمواصفات تشغيل تلقائي وموفر للطاقةـ
انفيرتر، حزام حراري لغاية -8، نظام ايكو، خاصية اتبعني، ضجيج منخفض، والسعر
يشمل: *المواسير النحاسية المعزولة بين الوحدة الداخلية والخارجية، *جميع االعمال االنشائية
لعمل الفتحات الالزمة في الجدار القريب وتعليق الوحدة الداخلية والخارجية *جميع االعمال
الكهربائية الالزمة للتشغيل بما فيها كابل 3*2.5 من أقرب لوحة كهرباء مع قاطع 16أمبير،
علبة كهرباء وابريز مع مفتاح قطع، *وخط تصريف خارجي للماء من الوحدة  ألقرب موقع
تصريف وبحيث يكون الخط داخل ماسورة قطر 2انش بيضاء بمحاذاة الحائط، القاعدة
المعدنية للوحدة الخارجية من حديد زاوية بأبعاد 40*40*4ملم والمدهونة  جيدا، وتنفيذ جميع
ما يلزم التمام العمل على اكمل وجه بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف

المشروع .

Units Must Include the following :
* Electrical control system with wireless control remote.   *Rotary 
or scroll compressor of well known and good quality.   *Sound 
pressure level of indoor unit must exceed than 40 dop at 3 m   
*Indoor unit of double swing  *Heavy duty outdoor painted 
galvanized steel cover.
*Defrost Self contained unit.  *Gas accumulator.
*Remote control with the following features : - On/ off  - Three 
speed fan  - Four operating moods    - Timer button

1عدد

المجموع الكلي ينقل الى خالصة جدول الكميات واالسعار

بلدية رام هللا 
أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة

جدول الكميات واالسعار رقم 5-2 مدرسة زياد أبو عين األساسية العليا المختلطة

رقم 
البند

الكميةالوحدةوصف العمل
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المبلغ سعر الوحدة
شيكلشيكل

أجور وتكاليف توريد وتركيب ألواح للغرف الصفية بدال من األلواح الخضراء القائمة وحسب1.0
المواصفات التالية،  والسعر يشمل: *ازالة األلواح القائمة والتصرف بها حسب تعليمات
, *كافة القطع واالكسسوارات الالزمة للتثبيت، مشرف المشروع، *أعمال القصارة والدهان
وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل حسب المخططات والمواصفات وتعليمات مشرف المشروع

ضمن حدود العقد.

1.1
wall mounted factory -made magnetic ألواح مغناطيسية معلقة للغرف الصفية 
white chalk board بأبعاد (cm 360*120) تقريبا وبالحد االدنى من المواصفات
silver anodized elegant aluminum frame (19*25mm thick التالية:(
and four strong rounded plastic (pvc) corners, and also with 5cm
silver anodized aluminum try fixed through the profile which used
for chalks, markers and duster and has pvc edges for safety . The
writing surface coated with steel polyester fixed using automatic
gluing machines to 11mm thick MDF wood covered automatically

, by aluminum foils10عدد

ة  الساحات2.0 االعمال الخارج
2.1

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال البنود التالية وذلك في  ساحة المدرسة، والسعر يشمل:
*كافة القطع والصفائح المعدنية واالكسسوارات الالزمة للتثبيت من أجود االنواع، *أعمال
التسوية والحفر والباطون الالزم للتثبيت *كافة االعمال المدنية الالزمة للتنفيذ والعادة
االوضاع، وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف
/ االبعاد/ . يطلب تقديم المخططات التنفيذية موضحا عليها الشكل المشروع ضمن حدود العقد

المقاطع للعناصر المستخدمة وطريقة التثبيت والتركيب.

مظلة معدنية بأبعاد(10*2) مغطاة بصفائح السيكوريت الملون بسماكة 0.5ملم "، وذلك على.1
مدرج المدرسة كما هو موضح في المخطط، والسعر يشمل: *قص االرضيات والحفر،
*الهيكل المعدني،  *الحف والمعجنة والبردخة والمعالجة الالزمة، *تصريف المياه بواسطة
" وحيثما يلزم، *دهان جميع القطع المعدنية سيالة مطر الى  ماسورة حديد مجلفن قطر 2
بطبقتي دهان طبقة اساس وطبقة نهائية من دهان الهامر الخاص بالحديد صناعة وطنية من

أجود االنواع.
40م2

مقاعد خشبية وباالبعاد الموضحة في المخطط، والسعر يشمل: *الهيكل المعدني، *االلواح.2
الخشبية، والدهان ثالث طبقات مع وجه تأسيس ويكون الدهان مقاوما للعوامل الجوية، *التثبيت

25عددفي االرض ببراغي خاصة.
سلة المهمالت بأبعاد 40*40سم  مع وعاء معدني داخلي مجلفن صاج بسماكة 2.5ملم وإرتفاع.3

58سم عمودي وتكون اليدين من الداخل، مكونة من : *الواح من خشب سويد المعالج والخالي
من الشقوق والعيوب ومدهون وجه سيلر ووجهين ليكر، *هيكل معدني، *عمود مجلفن للتثبيت
بين السلة واالرض بقطر 10سم وارتفاع 40سم فوق األرض (يضاف له 50سم للقاعدة)،
التثبيت بين حديد السلة والعمود، ، *التلحيم درزة متواصلة، *تثبيت كل لوح خشبي ببرغي

20عددمجلفن عدد 2 من الجهتين.
خرسانة  من الدبش والباطون  B-200  وذلك لعمل منصة بأبعاد 3*6*0.8م مع درج.4

% من جانبي بمحاذاة المدخل الرئيسي للمدرسة، وبحيث ال تزيد كمية الدبش النظيف عن 30
،(FAIR FACE)كمية الباطون الالزم، وأن تكون جميع االسطح الظاهرة بوجه ناعم املس
والسعر يشمل : *ازالة جزء من حوض الزراعة القائم، *أعمال الحفر والتسوية لعمق ال يزيد
عن 50سم لمنطقة العمل، *طبقة بيس كورس بسماكة 20سم بعد الدحل،  *الطوبار والمعالجة

20م3واستعمال مثلثات بالستيكية للحواف.
شبك حماية بارتفاع 1.5م من حديد مجلفن نخب أول لالسوار  القائمة وحسب مواصفات.5

الحماية القائمة وذلك ليتم تركيبها على السور الداخلي للمدرسة ، والسعر يشمل: مدة خرسانية
65م.طبعرض الجدار وبسماكة 12سم وذلك فوق الجدار القائم.

المجموع الكلي ينقل الى خالصة جدول الكميات واالسعار

بلدية رام هللا 
أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة

جدول الكميات واالسعار رقم 6-1 مدرسة عين منجد األساسية
رقم 
البند

الوحدةوصف العمل
الكمية
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المبلغ سعر الوحدة
شيكلشيكل

الطراشة والدهان:1.0

1.1
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال طراشة ودهان لجدران الممرات الداخلية للمدرسة وذلك
للبنود التالية، صناعة وطنية من أجود األنواع وبااللوان التي يحددها مشرف المشروع، ثالثة
.  والسعر يشمل: *ازالة العوائق "تمديدات غير الزمة، وجوه بعد الحف والمعجونة الالزمة
لوحات، ..." واعادة تركيبها حسب تعليمات مشرف المشروع، *معالجة الشقوق والرطوبة ان
وجدت بمواد خاصة، وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل حسب المواصفات وتعليمات مشرف

المشروع ضمن حدود العقد. والكيل هندسي لالعمال المنفذة بعد خصم الفتحات.

350م2دهان زياتي للحوائط الداخلية بحسب ارتفاع الدهان القائم.1

األعمال في الساحات الخارجية:2.0

2.1
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال البنود التالية وذلك قي  ساحة المدرسة، والسعر يشمل:
*كافة القطع والصفائح المعدنية واالكسسوارات الالزمة للتثبيت من أجود االنواع، *أعمال
التسوية والحفر والباطون الالزم للتثبيت، *كافة االعمال المدنية الالزمة للتنفيذ والعادة
االوضاع، وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف
/ االبعاد/ . يطلب تقديم المخططات التنفيذية موضحا عليها الشكل المشروع ضمن حدود العقد

العزل/التصريف/ المقاطع للعناصر المستخدمة وطريقة التثبيت والتركيب.

مظلة معدنية  بأبعاد(25*2)م والمغطاة بألواح بالستيك البوليكربونيت سماكة 10ملم ودرجة.1
%  وبنفس المواصفات والمقاطع للمظلة القائمة وكما هو موضح في المخطط، شفافية 70
: *قص االرضيات والحفر، *الهيكل المعدني،  *الحف والمعجنة والبردخة والسعر يشمل 
والمعالجة الالزمة، *تصريف المياه بواسطة سيالة مطر الى  ماسورة حديد مجلفن قطر 2"
وحيثما يلزم، *دهان جميع القطع المعدنية بطبقتي دهان طبقة اساس وطبقة نهائية من دهان

50م2الهامر الخاص بالحديد صناعة وطنية من أجود االنواع.

المجموع الكلي ينقل الى خالصة جدول الكميات واالسعار

بلدية رام هللا

جدول الكميات واالسعار رقم 7-1 مدرسة بنات فيصل الحسيني األساسية

الكميةالوحدةوصف العملرقم البند

أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة
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المبلغ سعر الوحدة
شيكلشيكل

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال طراشة ودهان للمواقع المحددة أدناه، صناعة وطنية1.0
من أجود األنواع وبااللوان التي يحددها مشرف المشروع، ثالثة وجوه بعد الحف والمعجونة
" اما الالزمة "لالسطح الخرسانية، والبردخة وتنظيف االسطح ميكانيكيا "لالسطح المعدنية
بالسفع الرملي او بتسليط اللهب على السطح المراد تنظيفه والمعالجة الالزمة لذلك، والسعر
, لوحات، ...) واعادة تركيبها حسب تعليمات يشمل: *ازالة العوائق "تمديدات غير الزمة
مشرف المشروع، *معالجة الشقوق والرطوبة ان وجدت بمواد خاصة، وتنفيذ كل ما يلزم
. والكيل النجاز العمل حسب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد

هندسي لالعمال المنفذة بعد خصم الفتحات.

1.1."washable  Eggshell Type" 3600م2طراشة أملشن للحوائط الداخلية

2200م2طراشة بوليسيد للسقف.1.2
دهان شفاف (لكر) ألحزمة حماية الجدران الخشبية-الغرف الصفية، (وجه أساس والتفقد1.3

300م.طبالمعجون الخاص ووجهين لكر).

1.4
طراشة سوبر جريل  ألسوار المدرسة القائمة بارتفاع3-8م تقريبا وباالرتفاع القائم،
والسعر يشمل: إضافة مواد مانعة للرطوبة كطبقة أساس (بوندرول)، تقليم األشجار المعيقة

1200م2للعمل حيثما يلزم
30م2دهان زياتي لحمايات الشبابيك المعدنية أينما يلزم.1.5

50م.طدهان زياتي للدرابزينات المعدنية لألدراج الداخلية أينما يلزم.1.6
2.0

أعمال استحداث غرفة المكتبة في طابق التسوية

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال البنود التالية وذلك القتطاع جزء من غرفة الحاسوب2.1
: *كافة االكسسوارات والقطع المعدنية الالزمة للتنفيذ، *جميع لعمل مكتبة والسعر يشمل
االعمال المدنية والتشطيبات الالزمة، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات والمخططات

وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.

1
قاطع جبس بسماكة 10سم، من ألواح جبس أوروبية المنشأ سمك 12.5ملم حد ادنى مضادة
للماء والتعفن والحريق وذلك القتطاع جزء من غرفة الحاسوب لعمل مكتبة والسعر يشمل:
*جسور من الصاج عرض 7سم وسمك 0.6 ملم على مسافات افقية ال تزيد عن 40سم،
*الجسور األرضية والعلوية، *عازل من الصوف الزجاجي كثافة 24كغم/م3 سمك 50ملم،
*كافة االكسسوارات والقطع المعدنية الالزمة للتنفيذ مثل الشبك والورق على الفواصل
ومناطق التقاء األلواح و الزوايا على البروزات، *المعجونة الخاصة والحف والتنعيم على
أكمل وجه وكافة انواع البراغي,*معجنة كامل ألواح الجبس ( 3 وجوه ) وحفها جيدا و

تنعيمها وطراشتها وجهين على األقل بدهان صناعة محلية من أجود االنواع.
20م2

باب معدني factory made steel doors بأبعاد (1.3*2.1)م حسب ما هو موضح2
في المخططات وذلك  للمكتبة المستحدثة، والسعر يشمل: *ازالة جزء من الجدار باالبعاد
,cylinders, * الالزمة لفتحة الباب ،*االطار المعدني، التثبيت، االعمال المعدنية، 
cylinderical lock handles, 6mm glazing, gaskets,oil paint 3 coats
and 2 primer coats، *أعمدة/جسور من الباطون المسلح بأبعاد (20*20)سم على

1عددجانبي الباب وفوقه، * البانيل والبراطيش أسفل الباب.
3.0

اجور وتكاليف توريد وتركيب منخل من سلك مجلفن بابعاد(2.4*1.8)م وحسب االبعاد
القائمة وذلك لتركيبه على الدفات القائمة بدال من المناخل القائمة التالفة، والسعر يشمل:
المطاط الالزم لتثبيت المناخل الجديدة، *ازالة المناخل القائمة، وتنفيذ كل ما يلزم التمام

العمل حسب تعليمات  مشرف المشروع ضمن حدود العقد.
5عدد

المجموع الفرعي ينقل الى الصفحة الالحقة

بلدية رام هللا 
أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة

جدول الكميات واالسعار رقم 8-1 مدرسة عين مصباح األساسية العليا المختلطة

رقم 
البند

الكميةالوحدةوصف العمل
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المبلغ سعر الوحدة
شيكلشيكل

المجموع الفرعي منقول من الصفحة السابقة

األعمال في الساحات الخارجية:4.0

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال االعمال المعدنية حسب البنود التالية وذلك قي  ساحة4.1
المدرسة، والسعر يشمل: *كافة القطع والصفائح المعدنية واالكسسوارات الالزمة للتثبيت
من أجود االنواع، *أعمال التسوية والحفر والباطون الالزم للتثبيت *كافة االعمال المدنية
الالزمة للتنفيذ والعادة االوضاع، وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب المواصفات
. يطلب تقديم المخططات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد
/ المقاطع للعناصر المستخدمة وطريقة / االبعاد/التصريف التنفيذية موضحا عليها الشكل

التثبيت والتركيب.

لوحة كرة السلة، وذلك ليتم تركيبها بدال من اللوحة القائمة على االعمدة المعدنية،1
.Basket Ball Board Size (180 * 120) cm. Composed of 2 mm
steel sheet back and 18 mm. plywood face and steel frame
angle (40 * 40 * 4) mm.; with 45 cm diameter net hoop of 10
mm. steel bar, and the required net ; Post from galvanized steel
(5*250*250) pipe 1" and 1.5" diameter (as shown in detail ) with
mm. Steel sheet in the end of the post . Marking of Board should
: ازالة . والسعر يشمل be in accordance with the Olympic regulations

2عدداللوحة القائمة.

2
الحواجز الحديدية الخاصة بالمقصف حسب المخططات، والسعر يشمل: الدهان ثالثة وجوه

و حسب المواصفات و تعليمات مشرف المشروع
5م.ط

3
غرفة حراسة من الحديد المعزول "كرفان" بأبعاد 3*3م وارتفاع 2.5م تقريبا وذلك ليتم
وضعها على ارضية مستوية في الساحة المحاذية لمدخل المدرسة السفلي، والسعر
يشمل: *الحفر والتسوية لعمق ال يزيد عن 80سم لمنطقة العمل، *طبقة من البيس كورس
بسماكة التقل عن 20سم بعد الدحل وباالرتفاع الالزم للوصول للمنسوب المطلوب، *مدة
خرسانية بسماكة 15سم مسلحة بشبكة من الحديد "قطر 12 كل 25سم" ، جسر خرساني
- بعرض 20سم وباالرتفاع الالزم  لمعالجة مسلح -بمحاذاة حوض الزراعة  وأينما يلزم 
فرق المنسوب للمنطقة التي تم حفرها، *األبواب مع وحدة زرفيل نوع welly االصلي،

9م2وشبابيك االلمنيوم مع حماية  معدنية *العزل .

اعمال الكهرباء لغرفة الحراسة5.0

       أجور وتكاليف توريد وتركيب وتوصيل وشبك وتشغيل تابلو كهرباء 5.1-12
بالمواصفات التالية، ويشمل على شبك وتمديد وتشغيل  كابل رئيسي 3*6ملم2 من لوحة
الكهرباء الرئيسية مع قاطع 30امبير  محمال عليها شرشور ترنك وكل ما يلزم من مواد
واعمال مدنية  النهاء العمل حسب المطلوب
MCB  1 x 25A  rating 400V. Capable of switch-standing  15KA   
cutout and short circuit current
Earth Leakage R .C.D. Rating 400V  2x40A / 0.3A. * 2 MCB as

.1x10A  Capacity 10KA  *4  MCB 1x6A  Capacity 10KA1مقطوع
     اجور توريد وتركيب وتوصيل وتشغيل وحدات االنارة واالباريز جيفز حسب البنود5.2

التالية والسعر يشمل:المواسير ، وعلب وبرابيش حرارية، واسالك الكهرباء، ومفاتيح
االنارة جيفز

2عدد ابريز كهرباء 16امبير1
2عدد سبوت ليد 8 انش2

المجموع الكلي ينقل الى خالصة جدول الكميات واالسعار

بلدية رام هللا 
أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة

جدول الكميات واالسعار رقم 8-1 مدرسة عين مصباح األساسية العليا المختلطة

رقم 
البند

الكميةالوحدةوصف العمل
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المبلغ سعر الوحدة
شيكلشيكل

1.0
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال بالط بدال من المكسور لدرج المدخل الرئيسي القائم بنفس
المواصفات واالبعاد واأللوان للبالط القائم, نخب أول صنف(أ) أو ما يعادله، والسعر يشمل:
إزالة البالط القائم،  *الروبة نوع ميبي أوروبية المنشأ وباللون المطلوب، *المونه االسمنتية
بسماكة ال تقل عن 3سم، وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب المخططات والمواصفات

وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد. الكيل هندسي للمتر الطولي .
2م.ط

أعمال الساحات الخارجية2.0

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال البنود التالية وذلك في  ساحة المدرسة، والسعر يشمل:2.1
*كافة القطع والصفائح المعدنية واالكسسوارات الالزمة للتثبيت من أجود االنواع، *أعمال
التسوية والحفر والباطون الالزم للتثبيت، *كافة االعمال المدنية الالزمة للتنفيذ والعادة
االوضاع، *دهان االسطح المعدنية  -وجه أساس ووجهين دهان زياتي صناعة وطنية من
أجود االنواع وباللون الذي يحدده المالك-، وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب
. يطلب تقديم المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد
/ المقاطع للعناصر المستخدمة وطريقة / االبعاد المخططات التنفيذية موضحا عليها الشكل

التثبيت والتركيب.

بوابات معدنية دفات مع زرافيل نوع (WELLY) االصلي باالبعاد المدونة أدناه وحسب2.1.1
أبعاد الفتحة القائمة وذلك للمداخل المؤدية الى الحديقة االمامية وكما هو موضح في
: *كافة المخططات وبنفس الشكل والمقاطع للبوابات القائمة في الموقع، والسعر يشمل
العناصر المعدنية واالعمدة الالزمة  للتثبيت  *جميع االعمال الالزمة للتركيب من حفر

وتستيت وتثبيت وقصارة.

1عددبوابة حديدية بأبعاد (2.1*2)م.1

1عددبوابة حديدية بأبعاد (2.1*1.4)م.2

2.1.2
درابزين حماية معدنية من الحديد المجلفن بارتفاع 80سم تقريبا -وبالشكل القائم في المدرسة-

27م.طوذلك على جزء من االسوار القائمة في الساحة،
2.1.3

شبك حماية مقوى مجلفن 15*5سم بسماكة 4ملم وبارتفاع 2م وذلك على محيط منطقة تنك
السوالر ومولد الكهرباء, والسعر يشمل: *أعمدة وجسور من حديد مجلفن 60*40*2.5مم *
باب بارتفاع 2م مكون من بروفيالت 60*40*2.5ملم على محيط الباب ومنتصف الباب،
*جميع القطع المعدنية واالكسسوارات الالزمة للتثبيت مثل المبسطات، براغي جامبو قياس

10سم.

20م2

9م.طالحواجز المعدنية الخاصة بالمقصف حسب المخططات2.1.4

2.1.5
شبك مرمى كرة القدم على االطار المعدني القائم في الملعب، والسعر يشمل: جميع القطع

1عددالمعدنية  الالزمة*دهان االطار المعدني, *التثبيت على الهيكل المعدني القائم .

المجموع الكلي ينقل الى خالصة جدول الكميات واالسعار

بلدية رام هللا
أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة

جدول الكميات واالسعار رقم 9-1 المدرسة الصينية الثانوية للذكور

الكميةالوحدةوصف العملرقم البند
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المبلغ سعر الوحدة
شيكلشيكل

1.0
أجور وتكاليف توريد وتركيب ألواح للغرف الصفية بدال من األلواح الخضراء القائمة وحسب
المواصفات التالية،  والسعر يشمل: *ازالة األلواح القائمة والتصرف بها حسب تعليمات
, *كافة القطع واالكسسوارات الالزمة للتثبيت، مشرف المشروع، *أعمال القصارة والدهان
وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل حسب المخططات والمواصفات وتعليمات مشرف المشروع

ضمن حدود العقد.

1.1
wall mounted factory -made magnetic ألواح مغناطيسية معلقة للغرف الصفية
white chalk board بأبعاد (cm 360*120) تقريبا وبالحد االدنى من المواصفات
silver anodized elegant aluminum frame (19*25mm thick التالية:(
and four strong rounded plastic (pvc) corners, and also with 5cm
silver anodized aluminum try fixed through the profile which used
for chalks, markers and duster and has pvc edges for safety . The
writing surface coated with steel polyester fixed using automatic
gluing machines to 11mm thick MDF wood covered automatically

, by aluminum foils
4عدد

2.0

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال  شبك حديد لشبابيك المخزن القائم في الطابق األرضي
والسعر يشمل: الدهان وجهان  بعد التأسيس بااللوان التي تحددها الجهة المشترية، وتنفيذ كل

ما يلزم التمام العمل بموجب المواصفات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.
8م2

األعمال في الساحات الخارجية:3.0

3.1
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال البنود التالية وذلك قي  ساحة المدرسة، والسعر يشمل:
*كافة القطع والصفائح المعدنية واالكسسوارات الالزمة للتثبيت من أجود االنواع، *أعمال
التسوية والحفر  والباطون الالزم للتثبيت، *كافة االعمال المدنية الالزمة للتنفيذ والعادة
االوضاع، وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف
. يطلب تقديم المخططات التنفيذية موضحا عليها الشكل/ المشروع ضمن حدود العقد

االبعاد/التصريف/ المقاطع للعناصر المستخدمة وطريقة التثبيت.

مظلة معدنية بأبعاد(10*2) مغطاة بصفائح السيكوريت الملون بسماكة 0.5ملم وكما هو1
موضح في المخطط، والسعر يشمل: *قص االرضيات والحفر، *الهيكل المعدني، *الحف
والمعجنة والبردخة والمعالجة الالزمة، *تصريف المياه بواسطة سيالة مطر الى  ماسورة
" وحيثما يلزم، *دهان جميع القطع المعدنية بطبقتي دهان طبقة اساس حديد مجلفن قطر 2

م2وطبقة نهائية من دهان الهامر الخاص بالحديد صناعة وطنية من أجود االنواع.

20

2
" بأبعاد 3*3م وارتفاع 2.5م تقريبا وذلك ليتم غرفة حراسة من الحديد المعزول "كرفان
وضعها على ارضية مستوية/غير مستوية في الساحة، والسعر يشمل: *األبواب مع وحدة

9م2زرفيل نوع welly االصلي، وشبابيك االلمنيوم مع حماية  معدنية *العزل .
3

سلة المهمالت بأبعاد 40*40سم  مع وعاء معدني داخلي مجلفن صاج بسماكة 2.5ملم
وإرتفاع 58سم عمودي وتكون اليدين من الداخل، مكونة من : *الواح من خشب سويد المعالج
والخالي من الشقوق والعيوب ومدهون وجه سيلر ووجهين ليكر، *هيكل معدني، *عمود
مجلفن للتثبيت بين السلة واالرض بقطر 10سم وارتفاع 40سم فوق األرض (يضاف له
50سم للقاعدة)، التثبيت بين حديد السلة والعمود، ، *التلحيم درزة متواصلة، *تثبيت كل لوح

10عددخشبي ببرغي مجلفن عدد 2 من الجهتين.

المجموع الفرعي ينقل الى الصفحة الالحقة

بلدية رام هللا

أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة

جدول الكميات واالسعار رقم  10-1 مدرسة بنات رام هللا المهنية

الكميةالوحدةوصف العملرقم البند
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المبلغ سعر الوحدة

شيكلشيكل

المجموع الفرعي منقول من الصفحة السابقة

4
مقاعد خشبية في الساحة وباالبعاد الموضحة في المخطط، والسعر يشمل: *الهيكل المعدني،
*االلواح الخشبية، *اعمال التثبيت الالزمة والدهان ثالث طبقات مع وجه تأسيس ويكون

20عددالدهان مقاوما للعوامل الجوية، *التثبيت في االرض ببراغي خاصة،

اعمال الكهرباء لغرفة الحراسة4.0

4.1
 أجور وتكاليف توريد وتركيب وتوصيل وشبك وتشغيل تابلو كهرباء 12-بالمواصفات
التالية، ويشمل على شبك وتمديد وتشغيل  كابل رئيسي 3*6ملم2 من لوحة الكهرباء الرئيسية
مع قاطع 30امبير  محمال عليها شرشور ترنك وكل ما يلزم من مواد واعمال مدنية  النهاء
العمل حسب المطلوب
MCB  1 x 25A  rating 400V. Capable of switch -standing  15KA   
cutout and short circuit current
Earth Leakage R .C.D. Rating 400V  2x40A / 0.3A. * 2 MCB as

.1x10A  Capacity 10KA  *4  MCB 1x6A  Capacity 10KA
1مقطوع

4.2
اجور توريد وتركيب وتوصيل وتشغيل وحدات االنارة واالباريز جيفز حسب البنود التالية

والسعر يشمل:المواسير ، وعلب وبرابيش حرارية، واسالك الكهرباء، ومفاتيح االنارة جيفز

2عدد ابريز كهرباء 16امبير1

2عدد سبوت ليد 8 انش2

المجموع الكلي ينقل الى خالصة جدول الكميات واالسعار

بلدية رام هللا
أعمال صيانة المدارس الحكومية في المدينة

جدول الكميات واالسعار رقم  10-2 مدرسة بنات رام هللا المهنية

الكميةالوحدةوصف العملرقم البند
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اجمالي المبلغ
شيكل جديد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

رقم التلفون والفاكس:..........................................................................................

ختم وتوقيع المقاول:.............................................................................................

جدول الكميات واألسعار رقم (6):
مدرسة عين منجد االساسية.

المجموع باالرقام شامال الضرائب

خصم
المجموع الكلي باألرقام بعد الخصم شامال ضريبة القيمة المضافة

عنوان المقاول:....................................................................................................

جدول الكميات واألسعار رقم (10):
مدرسة مدرسة بنات رام هللا المهنية.

جدول الكميات واألسعار رقم (1):
مدرسة بنات رام هللا الثانوية.

المجموع الكلي كتابة –

 ..............................................................................................شيكل جديد

اسم المقاول:.....................................................................................................

جدول الكميات واألسعار رقم (2):
مدرسة رام هللا الثانوية للبنين.

جدول الكميات واألسعار رقم (3):
مدرسة بنات عزيز شاهين الثانوية.

جدول الكميات واألسعار رقم (4):
مدرسة هواري بو مدين االساسية.

جدول الكميات واألسعار رقم (5):
مدرسة زياد أبو عين األساسية العليا المختلطة.

جدول الكميات واألسعار رقم (7):
مدرسة بنات فيصل الحسيني األساسية.

جدول الكميات واألسعار رقم (8):
مدرسة عين مصباح األساسية العليا المختلطة.

جدول الكميات واألسعار رقم (9):
 المدرسة الصينية الثانوية للذكور

بلدية رام هللا 
مشروع أعمال الصيانة لمدارس رام هللا 

خالصة جدول الكميات واالسعار

اسم ورقم الجدولالرقم

26-18



pipe

pipe
pipe

pipe

pipe

pipe

pipe

pipe

pipe

pipe

pipe pipe

pipe pipe

pipepipe

pipepipe

pipe

+859.89

+865.00

+863.32

+862.97

+861.87

+861.84

+858.72

+859.05

+859.055

+860.20

+860.43

+859.90

+859.40

+854.20

+854.23

+853.66

+855.80

+856.64

+862.80

+862.25 FFL

+858.59 FFL

254

59
11

172338

29
7

292

852

535

1790

78
0

22
0

190

19
0

685

75
0

287

28
6

11
40

2990

2390

750

775

192

78
2

74
1

MHMH

MHMH

MH
MHMHMHMHMHMHMHMHMH

MH

MH

MH

MH

MH
MH

MH

MH

MH

MH
MH MH

MH

MH

MH

MH

MH

MHMH

MH

MH

MH

MH

MHMH

MHMH

MH

570 x 35 x 13

+854.39

+856.11

+856.43

+856.85

+857.38

+857.83

+858.34

+858.72

+856.50

43
11

8
12

4
11

7

1742

3790

3747

3702

12
1

980 x 100 x 24.5

345 x 60 x  28

+859.35

pipe

pipe+866.10 FFL

+870.52 FFL

+874.32

+876.95

75
5

Galvanized steel Water Line
Above Ground Level

PVC Water LineFixed on the Wall

15
0

85

100

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
SR

AutoCAD SHX Text
SR

AutoCAD SHX Text
SR

AutoCAD SHX Text
SR

AutoCAD SHX Text
SR

AutoCAD SHX Text
BIN

AutoCAD SHX Text
FLAG

AutoCAD SHX Text
antna

AutoCAD SHX Text
lks,F 'hfR hgjs,dm

AutoCAD SHX Text
lks,F hg'hfR hBvqZ

AutoCAD SHX Text
shpm HstgJ

AutoCAD SHX Text
lg\F HstgJ

AutoCAD SHX Text
shpm HstgJ

AutoCAD SHX Text
l]v{

AutoCAD SHX Text
lavfdm

AutoCAD SHX Text
lavfdm

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
lks,F hg'hfR hB,G

AutoCAD SHX Text
lks,F hg'hfR hgehkZ

AutoCAD SHX Text
lks,F s'P fdJ hg]v{

AutoCAD SHX Text
lks,F hgs'P

AutoCAD SHX Text
o.hkm hgihjT hgvzdsdm

AutoCAD SHX Text
_ tZ lo'' hg'hfR hBvqZ _

AutoCAD SHX Text
_ tZ yvtm hgs;vjdvm _

AutoCAD SHX Text
rwhvm hg]v{ ,wdhkm rwhvm hgl]v{

AutoCAD SHX Text
l]vsm fkhJ vhL hggI hgehk,dm

AutoCAD SHX Text
fg]dm vhL hggI

AutoCAD SHX Text
lo'' hgl,rU

AutoCAD SHX Text
g,pm vrL 1-1

AutoCAD SHX Text
lrwT

AutoCAD SHX Text
'h,gm

AutoCAD SHX Text
'h,gm

AutoCAD SHX Text
'h,gm

AutoCAD SHX Text
egh[m

AutoCAD SHX Text
lo'' hglrwT hg,qU hgrhzL

AutoCAD SHX Text
lk'rm hgulG

AutoCAD SHX Text
lj'gfhJ uhlm

AutoCAD SHX Text
- hwghP hdm hqvhv jkj{ uK jktd` hgHayhG>

AutoCAD SHX Text
- huh]m hgH,qhU ;lh ;hkJ ugdI>

AutoCAD SHX Text
- h.hgm hdm u,hzR rhzlm tD lk'rm hgulG>



4

"Z" stiffiners every 25cm

TYPICAL HORIZONTAL SECTION THROUGH
METAL DOOR OF TYPES D

20CM
HOLOW BLOCKS

plastering

 metal "frame" 200*60 mm

40x80x2mm Metalic stile

40x2mm evrey 50cm

2mm Thick galvanized sheet

40X80mm Mitallic stile
2mm Thick metallic sheet

HINGE

2
2

0

Architrave

3
4

3

1 1

Y

F.FL

1 1

plastering

2mm Thick galvanized sheet

"Z" stiffiners evry 25cm

 metal "frame" 200*60 mm
2mm Thick metalic sheets

2mm Thick metallic sheet

40x2mm evrey 50cm

2mm Thick 
 metalic sheets

2mm Thick 
 metalic sheets

40X80mm Mitallic stile

F.FL

TYPICAL VERTICAL SECTION THROUGH
METAL DOOR OF TYPE D

2mm Thick metalic sheets for water

R. C.C LINTEL

2 20

AutoCAD SHX Text
OUT

AutoCAD SHX Text
1-1

AutoCAD SHX Text
IN

AutoCAD SHX Text
1-1

AutoCAD SHX Text
IN

AutoCAD SHX Text
 DETAILS 3-3 , 4-4

AutoCAD SHX Text
OUT

AutoCAD SHX Text
l]vsm fkhJ vhL hggI hgehk,dm

AutoCAD SHX Text
fg]dm vhL hggI

AutoCAD SHX Text
jthwdG hgHf,hF hglu]kdm

AutoCAD SHX Text
g,pm vrL 1-2



12131213

16
16

16
16

48
5

48
5

46
9

46
9467

467

461
461

45
1

45
1

32
71

32
71

23
94

23
94

16031603

653
653

16821682

1901
1901

11601160

502
502

737
737

13221322

12971297

808808

653653

32093209

-0.75

±0.00

+4.42

+8.84

+11.44

-4.42

880.73

881.66

882.17

881.47 880.60

879.86

879.98

877.97

877.47

877.71

878.94880.37
881.65882.13

882.34

885.07

879.75

78847884 12661266

918
918

1884
1884

691
691

17271727

69
8

69
8

16431643

45
9

45
9

25
04

25
04

66
5

66
5

23
64

23
64

826826 37683768

395395

59
0

59
0

800800

15
57

15
57

12131213

11
42

11
42

37133713

11
39

11
39

12141214

2253
2253

56
0

56
0

368368

ASPHALT

ASPHALT

ED2

14951495

2828
32

19

597597

2929
29

24

595595

1919
29

29

606606

2424
29

29

602602

3030
31

20

AutoCAD SHX Text
lks,F hg'hfR hBvqZ

AutoCAD SHX Text
lks,F hg'hfR hB,G

AutoCAD SHX Text
lks,F hgs'P

AutoCAD SHX Text
lks,F s'P fdJ hg]v{

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
lks,F 'hfR hgjs,dm

AutoCAD SHX Text
s,v fh',K lrw,v fhvjthU 003sL

AutoCAD SHX Text
s,v fh',K lrw,v

AutoCAD SHX Text
l]oG vzdsZ

AutoCAD SHX Text
l]oG vzdsZ

AutoCAD SHX Text
35.25

AutoCAD SHX Text
57.25

AutoCAD SHX Text
14.23

AutoCAD SHX Text
6.38

AutoCAD SHX Text
11.09

AutoCAD SHX Text
5.88

AutoCAD SHX Text
9.87

AutoCAD SHX Text
-92.50-

AutoCAD SHX Text
6.11

AutoCAD SHX Text
8.26

AutoCAD SHX Text
98.06

AutoCAD SHX Text
60.74

AutoCAD SHX Text
u]h] hg;ivfhx hgvzdsZ     

AutoCAD SHX Text
d/iv tZ lo'' hg'hfR

AutoCAD SHX Text
hBvqZ  gglfkn

AutoCAD SHX Text
lfkn hgl]vsm

AutoCAD SHX Text
lfkn jhfU ggl]vsm

AutoCAD SHX Text
lfkn hgplhlhJ

AutoCAD SHX Text
fvh'dA p[vdm g[]vhK Hp,hQ hg.vhum

AutoCAD SHX Text
]ihK hgplhdhJ ugn lpd' Hp,hQ hg.vhum

AutoCAD SHX Text
af: plhdm

AutoCAD SHX Text
l]vsm vhL hgehk,dm ggfkdK

AutoCAD SHX Text
fg]dm vhL hggI

AutoCAD SHX Text
lo'' hgl,rU

AutoCAD SHX Text
g,pm vrL 2-1



Science Laboratory  

toilet

Teachers' room 

CLASS ROOM (1)CLASS ROOM (5) CLASS ROOM (4) CLASS ROOM (2)CLASS ROOM (3)

Principle office 

CLASS ROOM (6)

kitchen 

Secretary 

CLASS ROOM (7)

61 62 61 61

61 61

129

6

50

8
0

6
4

7
0

140

15

2
2
5
3

6136

536

3
2
0

315

15
3

7
3
6

319

AutoCAD SHX Text
l]vsm vhL hgehk,dm ggfkdK

AutoCAD SHX Text
fg]dm vhL hggI

AutoCAD SHX Text
lo'' hg'hfR hgHvqD

AutoCAD SHX Text
g,pm vrL 2-2

AutoCAD SHX Text
fgh'  gahp' ,fs'm hg]v{



MASTIC FILL

1/2" SWIVEL PILLAR TAB

PLASTIC SUPPORT

30*30mm STEEL
TUBE 3mm THICK

STEEL FRAME

1
5

 FRAME

WORKTOP 3mm THICK
Granite Roza Beita

60*40 mm
HARDWOOD EDJING
SCREWED TO STEEL

0.5mm FORMICA SHEET
SHEET AND EXTERNALLY BY

17mm PANEL WOOD LUMINATED
(SLIDING DOOR)

INTERNALLY BY 0.5mm FORMICA

METALIC ROLLER(2)
ALUMINUM PROFILE

30*10*1 CM 

67
.8

0.5mm FORMICA SHEET
SHEET AND EXTERNALLY BY

17mm PANEL WOOD LUMINATED
(SLIDING DOOR)

INTERNALLY BY 0.5mm FORMICA

TERRAZO SKIRTING

WORKTOP 2mm THICK
Granite Roza Beita

WORKTOP 2mm THICK
Granite Roza Beita

CHROME PLATED MIXER

90

15

3

50
3

17
2

90

15
3

50
3

17
2

CC

AutoCAD SHX Text
BENCH 

AutoCAD SHX Text
SCALE 1-20

AutoCAD SHX Text
PLAN OF EXPERIMENT

AutoCAD SHX Text
SCALE 1-10

AutoCAD SHX Text
EXPEREMENT BENCH 

AutoCAD SHX Text
SECTION C-C OF

AutoCAD SHX Text
60*40*20cm.

AutoCAD SHX Text
WHITE PORCELANE SINK

AutoCAD SHX Text
30*30mm STTEL

AutoCAD SHX Text
TUBE 3mm THICK

AutoCAD SHX Text
SCALE 1-10

AutoCAD SHX Text
EXPEREMENT BENCH 

AutoCAD SHX Text
ELEVATION FOR SINK CABINET

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
l]vsm u.d. ahidK

AutoCAD SHX Text
fg]dm vhL hggI

AutoCAD SHX Text
jthwdG o.hzK hglojfv

AutoCAD SHX Text
g,pm vrL 3-1



-0.35

3

4

.
5

3

+0.15

+0.30

+10.90

+10.75

+10.75

+11.00

s
h

a
d

e
d

 
a

r
e

a

+7.30

+7.15

GATHERING AREA

NATURAL GROUND

NATURAL GROUND

NATURAL GROUND

+10.90

676.27

676.37

+24.63

690.00

+25.63

691.00

+26.63

692.00

+27.63

693.00

-0.05

R

U

B

B

L
E

 
S

T
O

N

E

 
W

A

L
L

R

U

B

B

L

E

 
S

T

O

N

E

 
W

A

L

L

R

U

B

B

L

E

 

S

T

O

N

E

 

W

A

L

L

R

U

B

B

L

E

 
S

T

O

N

E

 
W

A

L

L

R

U

B

B

L

E

 
S

T

O

N

E

 
W

A

L

L

NATURAL GROUND

INTERLOCK COLORED BRICKS  20X10X6 cm

ASPHALT

+33.85

+13.52

+15.67

+17.84+25.75+33.67

+22.15

+28.63

694.00

+1.74

-0.18

+0.14

+0.46

+0.78

-0.50

+1.10

+1.42

Db1

shaded area

-0.50

shaded area 2

16.5
7

2
3
.8

6

6
.
0
0

1
.
1
2

2
4
.
7
5

1
.
1
5

13.95

1
.
1
5

3.90

7.20

9.95

8
.
5
5

5
.
7
0

4
.
1
0

4
.
5
0

1
.
5
0

11.15

8
.
2
0

11.05

8
.
2
0

2
.
9
5

3
.
6
9

0.60

4
.
4
5

1
.
8
5

3
.
0
0

3
.
0
0

3
.
6
0

6.30

8
.
5
5

6
.
4
3

7
.
3
8

6
.
8
3
5

0.20

1.20

0.20

1.20

1
.
2
0

3
.
9
0

1
.
4
3

1
.
2
0

4
.
0
0

2
.
6
4

6
.
8
0

9

.

6

5

7
.
2
2

6
.
8
0

3.15

2.25

0
.
3
0

0
.
3
0

3.15

0
.
3
0

2.25

0
.
3
0

3.15

0
.
3
0

2.25

0
.
3
0

0.45

1
.
1
3

3
.
1
5

0.30

2
.
2
5

0.30

3
.
1
5

0.30

2
.
2
5

0.30

3
.
1
5

0.30

2
.
2
5

0.30

3
.
1
5

0.30

2
.
2
5

0.30

3
.
1
5

6.30
0.30

0
.
3
0

3.15

0
.
3
0

2.25

0
.
3
0

3.15

0
.
3
0

2.25

0
.
3
0

3.15

0
.
3
0

1.85

14.57

1
3
.
7
1

1.60

8
.
1
0

8
.
9
5

0.60

8
.
1
0

3.60

6.65

8
.
5
5

8
.
5
5

2
.
7
0

2

.
4

3

2

.
5

3

1

.
8

9

1
.
2
0

5
.
7
0

1
.
3
0

0
.
3
0

1.15

0.30

1.15

0.20

1.15

0.30

1.15

3
.
0
0

1
.
2
0

1.20

0.20

1.20

0.20

1.10

0.30

1.20

0.20

1.20

0.20

1.20

0.20

12.12

10.95

0.60

3
.
6
0

4
.
0
6

1

8

.
5

9

1
8
.2

8

1
8
.
3
7

4
.
3
0

1.20

4
.
1
6

1
7
.
8
9

1

5

.

4

1

7

.

5

2

2

.

5

1

1

7

.

8

4

2
9
.
7
9

3.00

2.70

3.00

6
.
8
3

9.65

2

.

5

0

+9.12 

1.20

0.20

1.20

0.20

+23.63

689.00

 
R

E
T

A
I
N

I
N

G
 
W

A
L

L

(
R

4
)

 
R

E
T

A
I
N

I
N

G
 
W

A
L

L

(
R

2
)

+30.07

D
1
0
2

A
3

3

FLAG

POST

S
6

A
5
1

S
2

A
5
2

S
6

A
5
1

S
6

A
5
1

+2.06 

AutoCAD SHX Text
g,pm vrL 5-1

AutoCAD SHX Text
l]vsm .dh] Hf, udK hgHshsdm hgugdh

AutoCAD SHX Text
]ihK ,jo'd' lguF hgvdam

AutoCAD SHX Text
fg]dm vhL hggI

AutoCAD SHX Text
lo'' hgl,rU



F.F.L-0.11

F.F.L+0.04

F.F.L+0.06

=789.66

F.F.L-0.30

F.F.L-0.18

F

.

F

.

L

-

0

.

1

1

C.L+6.61

PR
O

PO
SE

D
 S

T
R

E
E

T
 6

m
=789.30

-0.30

+2.00

+3.00

+4.50

+5.75 PROPOSED STREET 6m

+
0
.
8
5

+0.50

+
2
.
0
0

+0.14

F.F.L-0.15

F.F.L-0.15

C.L-0.15=790.45

F.F.L±0.00=789.60

F.F.L-0.03

+0.85

=789.21

-0.39

-0.30

=789.30

-0.30

=789.30

-0.30

= 796.35

+6.75

=793.56

+3.96

=791.30

+1.70

+4.45

-2.13

-2.58

-0.30

=789.30

-0.30

-
1
.
6
0

-
2
.
1
0

-
1
.
6
0

-
2
.
1
0

-
1
.
2
5

=789.42

=789.30

-0.72

=788.88

F.F.L-0.11

=789.49

F.F.L-0.30

F.F.L-0.29

F.F.L-0.15

F.F.L

F.F.L-0.11

=789.49

F.F.L-0.15

+2.00

+2.00

+3.00

+4.50

+4.50

-
1
.
3
0

-
1
.
7
0

C.L-0.15=789.45

F.F.L±0.00=789.60

F.F.L+3.38

C.L+3.23

=794.05

1

2

+
1
.
3
5

+
0
.
8
5

+
1
.
3
5

+1.35

+2.50

+2.50

 1%

 1%

 1%

 1% 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

 5%

E

X

I

S

T

 

W

A

T

E

R

 

C

U

L

V

E

R

T

 1%

F.F.L-0.27

F.F.L-0.11

=789.49

F.F.L-0.53

=789.07

 1%

 1%

 

8

%

 

S

L

O

P

E

C.L+9.21

=789.30

-0.30

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

 1%

=789.45

F.F.L-0.40

F.F.L-0.44

F.F.L-0.44

F.F.L-0.64

=789.16

=788.96

F.F.L-0.64

=788.96

=789.16

F.F.L-0.53

=789.07

F.F.L-0.64

=788.96

F.F.L-0.47

=789.13

F.F.L-0.47

=789.13

=789.33

PARKING AREA

5

0

F.F.L+0.17

F.F.L-0.04

F.F.L+0.36

STEEL

BALUSTRADE

+0.85

D97
824

D62
810

 
8
%

 
S
L
O

P
E

AutoCAD SHX Text
GATHERING  YARD

AutoCAD SHX Text
GROUND FLOOR 

AutoCAD SHX Text
FIRST FLOOR

AutoCAD SHX Text
PUBLIC 

AutoCAD SHX Text
NETWORK

AutoCAD SHX Text
WATER

AutoCAD SHX Text
WELL

AutoCAD SHX Text
Shaded Area

AutoCAD SHX Text
3"R.W.P

AutoCAD SHX Text
3"R.W.P

AutoCAD SHX Text
3"R.W.P

AutoCAD SHX Text
3"R.W.P

AutoCAD SHX Text
3"R.W.P

AutoCAD SHX Text
3"R.W.P

AutoCAD SHX Text
3"R.W.P

AutoCAD SHX Text
3"R.W.P

AutoCAD SHX Text
3"R.W.P

AutoCAD SHX Text
3"R.W.P

AutoCAD SHX Text
3"R.W.P

AutoCAD SHX Text
3"R.W.P

AutoCAD SHX Text
3"R.W.P

AutoCAD SHX Text
3"R.W.P

AutoCAD SHX Text
3"R.W.P

AutoCAD SHX Text
3"R.W.P

AutoCAD SHX Text
3"R.W.P

AutoCAD SHX Text
l]vsm udK lk[] hgHshsfm

AutoCAD SHX Text
fg]dm vhL hggI

AutoCAD SHX Text
lo'' hgl,rU

AutoCAD SHX Text
g,pm vrL 6-1

AutoCAD SHX Text
 af: plhdm ugN hghs,hv

AutoCAD SHX Text
l/gm ugn hgl]v{

AutoCAD SHX Text
lkwm ]fA ,fh',K



 AREA

SHADED 

AS

+14.56 S.L

+17.16 S.L

R03

R02

R02

+14.56 S.L

      859.67 F.L

859.77

      860.16 F.L

      860.14 F.L

      859.66 F.L

      860.13 F.L

      860.31 F.L

      860.28 F.L

      859.78 F.L

      859.96 F.L

      860.05 F.L

      860.04 F.L

      860.05 F.L

      860.46 F.L

18
92

2295

353

7
1
7

15
64

799

70
8

2596

23
0

235

862.89 S.L

COLORED ASPHALT

FOR PROPOSED PLAYGROUND

860.68

 EXISTING GROUND FLOOR PLAN

EXISTING FIRST FLOOR

PLAN

Existing SECOND FLOOR PLAN

+0.15 F.F.L

0.00 S.F.L

+3.790 F.F.L

+3.64.S.F.L

+7.43 F.F.L

+7.28 S.F.L

Existing Third FLOOR PLAN

+11.07 F.F.L

+10.92 S.F.L

Proposed building

Proposed Roof FLOOR PLAN

+14.71 F.F.L

+14.56 S.F.L

856

2980

+15.06 S.L

859.51

859.49

859.36

+17.16 S.L

R05

471080235

41
0

15
92

      860.14 F.L

      860.16 S.L

      859.98 S.L

      859.74 S.L

      859.79 S.L

      860.01 S.L

      859.71 S.L

860.08

860.28

CURBSTONE

CURBSTONE

CURBSTONE

CURBSTONE

CURBSTONE

INTERLOCK TILEINTERLOCK TILE

INTERLOCK TILE

INTERLOCK TILE

INTERLOCK TILE

INTERLOCK TILE

I
N

T
E
R
L
O

C
K
 
T
I
L
E

I
N

T
E
R
L
O

C
K
 
T
I
L
E

I
N

T
E
R
L
O

C
K
 
T
I
L
E

I
N

T
E
R
L
O

C
K
 
T
I
L
E

I
N

T
E
R
L
O

C
K
 
T
I
L
E

I
N

T
E
R
L
O

C
K
 
T
I
L
E

      860.16

859.87

860.05

new asphalt

859.48

859.46

859.47

859.60

859.58

859.76

859.41

859.74

859.74

859.81

859.44

859.47

277

859.91

INTERLOCK TILE

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
864.31

AutoCAD SHX Text
861.34

AutoCAD SHX Text
862.67

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
s,v

AutoCAD SHX Text
s,v

AutoCAD SHX Text
fkhx l[h,v

AutoCAD SHX Text
s,v

AutoCAD SHX Text
'vdR  6  ljv

AutoCAD SHX Text
l/gI

AutoCAD SHX Text
l/gI

AutoCAD SHX Text
l/gI

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
864.70

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
l/gI rhzlm

AutoCAD SHX Text
Ramp 

AutoCAD SHX Text
l,rU hgl/gm hglrjvpm

AutoCAD SHX Text
l]vsm fkhJ tdwG hgpsdkD hgHshsdm

AutoCAD SHX Text
fg]dm vhL hggI

AutoCAD SHX Text
lo'' hgl,rU

AutoCAD SHX Text
g,pm vrL 7-1



+834.34

2135

26
4

925
509880

406

21

40
89

3853

65
5

38
9

882 12
7

2011

14
44

23
81

873

71
0

450

71
4

40
6

+834.34

+820.30
+819.65

+819.65
+819.65

+
81

9.
65

+819.75

+
81

9.
65

+819.77
+819.55+819.50

+817.80

+815.10

+8
15

.3
0

+8
16

.3
0

+819.90

+821.45

+822.75

+819.50

+819.45

+819.60

+819.90

+820.30

+832.78

+834.34

+
83

2.
78

614

1350

H= 3.25m

217
195

71

7132

3059

287

100

AutoCAD SHX Text
PIPE

AutoCAD SHX Text
PIPE

AutoCAD SHX Text
PIPE

AutoCAD SHX Text
PIPE

AutoCAD SHX Text
PIPE

AutoCAD SHX Text
PIPE

AutoCAD SHX Text
PIPE

AutoCAD SHX Text
PIPE

AutoCAD SHX Text
PIPE

AutoCAD SHX Text
PIPE

AutoCAD SHX Text
PIPE

AutoCAD SHX Text
PIPE

AutoCAD SHX Text
PIPE

AutoCAD SHX Text
PIPE

AutoCAD SHX Text
PIPE

AutoCAD SHX Text
PIPE

AutoCAD SHX Text
PIPE

AutoCAD SHX Text
PIPE

AutoCAD SHX Text
PIPE

AutoCAD SHX Text
PIPE

AutoCAD SHX Text
PIPE

AutoCAD SHX Text
PIPE

AutoCAD SHX Text
Bin

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
ANTNA

AutoCAD SHX Text
pole

AutoCAD SHX Text
pole

AutoCAD SHX Text
pole

AutoCAD SHX Text
pole

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
MH

AutoCAD SHX Text
PIPE

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
CHEMNY

AutoCAD SHX Text
HEP

AutoCAD SHX Text
TP

AutoCAD SHX Text
o.hkm yh.

AutoCAD SHX Text
l]oG vzdsZ

AutoCAD SHX Text
l]oG

AutoCAD SHX Text
lrwT

AutoCAD SHX Text
shpm hstgJ

AutoCAD SHX Text
l]vsm udK lwfhP hghshsdm hgugdh hglojg'm

AutoCAD SHX Text
fg]dm vhL hggI

AutoCAD SHX Text
lo'' hgl,rU

AutoCAD SHX Text
g,pm vrL 8-1

AutoCAD SHX Text
l,rU yvtm hgphvS

AutoCAD SHX Text
'vham hgHs,hv

AutoCAD SHX Text
'vham hgHs,hv

AutoCAD SHX Text
p,h[. lu]kdm HlhL hglrwT

AutoCAD SHX Text
'vham hgHs,hv



55 91 240 158 240 186 240 215 240 4520 80 240 215 240 40
25 50 240 50 25

5
25

90 240 220 240 70 35

55 1655 20 815 25 340 25

5
25

3532510115

63
5

35

930

20
0

80
16

5
27

0
15

0
353535

63
5

35

20
20

20
20

20
21

5
20

35
14

5
20

18
0

25

63
5

35
20

15
5

35
15

5

35
25

33
5

25

20 265 10 115

20
10

20
5

20
7

25

20
10

20
5

20
7

25

35440 10 41520

+816.29 FFL

850 135 385 240
4520

80 240 345 130
15

30 100 300 10 90 315

10
5

90
10

120 100 443

188

21
0

73 100
10

13
90

15
90

15
90

15
90

3
21

5

353

90

15

90

15

90

3

AutoCAD SHX Text
;lfd,jv

AutoCAD SHX Text
plhlhJ

AutoCAD SHX Text
plhL l\hrdK

AutoCAD SHX Text
lo.K

AutoCAD SHX Text
lo.K

AutoCAD SHX Text
f,dgv

AutoCAD SHX Text
hvjthU r,h'" hgplhlhJ 022sL

AutoCAD SHX Text
l]vsm udK lwfhP hgHshsdm hgugdh hglojg'm

AutoCAD SHX Text
fg]dm vhL hggI

AutoCAD SHX Text
 yvtm hg;lfd,jv hg,qU hgrhzL

AutoCAD SHX Text
g,pm vrL 8-2



55 91 240 158 240 186 240 215 240 4520 80 240 215 240 4025 50 240 50 25

5
25

90 240 220 240 70 35

55 1655 20 815 25 340 25

5
25

3532510115

63
5

35

930

20
0

80
16

5
27

0
15

0
353535

63
5

35

20
20

20
20

20
21

5
20

35
14

5
20

18
0

25

63
5

35
20

15
5

35
15

5

35
25

33
5

25

20 265 10 115

20
10

20
5

20
7

25

20
10

20
5

20
7

25

35440 10 41520

+816.29 FFL

729 629 240
4520

80 240 345 130
15

30 100 300 10 90 315

10
5

90
10

120 100 443

188

21
0

73 100
10

13
90

15
90

15
90

15
90

3
21

5

353

90

15

90

15

90

3

AutoCAD SHX Text
fg]dm vhL hggI

AutoCAD SHX Text
yvtm hg;lfd,jv hg,qU hglrjvP

AutoCAD SHX Text
g,pm vrL 8-3

AutoCAD SHX Text
;lfd,jv

AutoCAD SHX Text
plhlhJ

AutoCAD SHX Text
plhL l\hrdK

AutoCAD SHX Text
lo.K

AutoCAD SHX Text
lo.K

AutoCAD SHX Text
f,dgv

AutoCAD SHX Text
hvjthU r,h'" hgplhlhJ 022sL

AutoCAD SHX Text
hgl;jfm hglsjp]em

AutoCAD SHX Text
rh'U [fS

AutoCAD SHX Text
l]vsm udK lwfhP hgHshsdm hgugdh hglojg'm



UP

UP

UP

UP

UP

2
1
3

UP

11 1203 04 05 06 07 08 09 100201

6*17.5/336*17.5/33

11
12

03
04

05
06

07
08

09

10

0201

13
14

15
16

17
18

9*16.5/33
9*16.5/33

1112

03040506070809

10

02 01

131415161718

9*16.5/33

9*16.5/33

INTERLOCK

L.STONE TILES  

D16

ASPHALT

U

P

11
12

13
14

15
16

03
04

05
06

07
08

09
10

02

01

8
*1

7
.5

/3
3

8
*1

7
.5

/3
3

AutoCAD SHX Text
GATHERING  YARD

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
=783.50

AutoCAD SHX Text
Play Ground

AutoCAD SHX Text
25 x 14 m

AutoCAD SHX Text
HARVESTING

AutoCAD SHX Text
WELL

AutoCAD SHX Text
RAIN WATER

AutoCAD SHX Text
1145 m2

AutoCAD SHX Text
560-1200   ST.

AutoCAD SHX Text
GREEN AREA

AutoCAD SHX Text
GREEN AREA

AutoCAD SHX Text
GREEN AREA

AutoCAD SHX Text
GREEN AREA

AutoCAD SHX Text
PLANETS

AutoCAD SHX Text
PLANETS

AutoCAD SHX Text
PLANETS

AutoCAD SHX Text
PLANETS

AutoCAD SHX Text
PARKING

AutoCAD SHX Text
+2.10

AutoCAD SHX Text
785.60

AutoCAD SHX Text
Shaded Area

AutoCAD SHX Text
PLAYING AREA

AutoCAD SHX Text
plain colored concrete 

AutoCAD SHX Text
-3.0

AutoCAD SHX Text
=780.50

AutoCAD SHX Text
 RAMP 8.0%%%

AutoCAD SHX Text
-3.0

AutoCAD SHX Text
=780.5

AutoCAD SHX Text
-6.00

AutoCAD SHX Text
=777.5

AutoCAD SHX Text
PLANETS

AutoCAD SHX Text
SIDE WALK

AutoCAD SHX Text
SIDE WALK

AutoCAD SHX Text
SIDE WALK

AutoCAD SHX Text
+5.00

AutoCAD SHX Text
=788.5

AutoCAD SHX Text
+5.00

AutoCAD SHX Text
=788.50

AutoCAD SHX Text
+14.62

AutoCAD SHX Text
PLANETS

AutoCAD SHX Text
RAMP S: 8%%%

AutoCAD SHX Text
PLANETS

AutoCAD SHX Text
PLANETS

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
-0.10

AutoCAD SHX Text
=783.40

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
=783.50

AutoCAD SHX Text
-0.15

AutoCAD SHX Text
=783.40

AutoCAD SHX Text
-0.10

AutoCAD SHX Text
=783.40

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
=783.50

AutoCAD SHX Text
+0.15

AutoCAD SHX Text
=783.65

AutoCAD SHX Text
RAMP S: 8%%%

AutoCAD SHX Text
-0.02

AutoCAD SHX Text
=783.48

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
=783.50

AutoCAD SHX Text
-0.08

AutoCAD SHX Text
=783.42

AutoCAD SHX Text
-5.5

AutoCAD SHX Text
=778.0

AutoCAD SHX Text
+5.00

AutoCAD SHX Text
=788.50

AutoCAD SHX Text
-0.10

AutoCAD SHX Text
=783.40

AutoCAD SHX Text
-0.10

AutoCAD SHX Text
=783.40

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
=783.50

AutoCAD SHX Text
-3.0

AutoCAD SHX Text
=780.50

AutoCAD SHX Text
ACTIVITIES AREA

AutoCAD SHX Text
+0.44

AutoCAD SHX Text
=783.94

AutoCAD SHX Text
]v{ iv,F

AutoCAD SHX Text
-0.40

AutoCAD SHX Text
=783.10

AutoCAD SHX Text
PLANETS

AutoCAD SHX Text
GREEN AREA

AutoCAD SHX Text
+3.99

AutoCAD SHX Text
+7.66

AutoCAD SHX Text
+11.33

AutoCAD SHX Text
+11.33

AutoCAD SHX Text
+14.62

AutoCAD SHX Text
+14.62

AutoCAD SHX Text
+7.66

AutoCAD SHX Text
hglguF

AutoCAD SHX Text
l]v{

AutoCAD SHX Text
786.55

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
-0.10

AutoCAD SHX Text
yvtm lp,G

AutoCAD SHX Text
;ivfhx

AutoCAD SHX Text
hgl]vsm hgwdkdm hgehk,dm gg`;,v

AutoCAD SHX Text
fg]dm vhL hggI

AutoCAD SHX Text
lo'' hgl,rU

AutoCAD SHX Text
g,pm vrL 9-1

AutoCAD SHX Text
jyddv fgh' hg]v{ hgl;s,v

AutoCAD SHX Text
plhdm lu]kdm

AutoCAD SHX Text
fhF lu]kD

AutoCAD SHX Text
fhF lu]kD

AutoCAD SHX Text
af: plhdm ugn lpd' hgl,g] ,hgjk:

AutoCAD SHX Text
p,h[. lu]kdm HlhL hglrwT



AutoCAD SHX Text
40x60X2.5MM STEEL TUBE STILE

AutoCAD SHX Text
mesh 50x150x4mm

AutoCAD SHX Text
40x60X2.5MM STEEL TUBE STILE

AutoCAD SHX Text
mesh 50x150x4mm

AutoCAD SHX Text
fg]dm vhL hggI

AutoCAD SHX Text
jthwdG af: hgplhdm p,G l,g] hg;ivfhx ,jk: hgs,ghv

AutoCAD SHX Text
g,pm vrL 9-2

AutoCAD SHX Text
PLAN

AutoCAD SHX Text
ELEVATION



5

7

6

5

7

6

S

S

S

G.Floor Level

F. Floor Level

F.Floor Level

S.Floor Level

 Roof Level

T.Floor Level

26

 Stair Roof Level

S

l

o

p

e

 

7

.

5

%

 W
ate

r  T
ANK

Wate
r  T

ANK

3.8
*3

.4*
4m

 

3.8
*5

.9*
4m

 

Elevator Roof Level

H

=

4

.

0

m

L

=

2

1

.

4

m

AutoCAD SHX Text
fkhx rhzL

AutoCAD SHX Text
ahvU wghP ogT   22   ljv

AutoCAD SHX Text
'vdR jvhfn

AutoCAD SHX Text
C.L

AutoCAD SHX Text
18.06

AutoCAD SHX Text
C.L

AutoCAD SHX Text
21.70

AutoCAD SHX Text
C.L

AutoCAD SHX Text
21.70

AutoCAD SHX Text
M.H

AutoCAD SHX Text
M.H

AutoCAD SHX Text
M.H

AutoCAD SHX Text
-0.14

AutoCAD SHX Text
+3.50

AutoCAD SHX Text
+3.64

AutoCAD SHX Text
+0.00 = 699.10

AutoCAD SHX Text
+10.78

AutoCAD SHX Text
+7.14

AutoCAD SHX Text
+7.28

AutoCAD SHX Text
+14.42

AutoCAD SHX Text
+10.92

AutoCAD SHX Text
+18.06

AutoCAD SHX Text
+14.56

AutoCAD SHX Text
+21.70

AutoCAD SHX Text
AS.L

AutoCAD SHX Text
697.00

AutoCAD SHX Text
ASPHALT 

AutoCAD SHX Text
AS.L

AutoCAD SHX Text
698.20

AutoCAD SHX Text
S.L

AutoCAD SHX Text
697.80

AutoCAD SHX Text
S.L

AutoCAD SHX Text
698.0

AutoCAD SHX Text
S.L

AutoCAD SHX Text
existing level

AutoCAD SHX Text
S.L

AutoCAD SHX Text
existing level

AutoCAD SHX Text
S.L

AutoCAD SHX Text
existing level

AutoCAD SHX Text
S.L

AutoCAD SHX Text
existing level

AutoCAD SHX Text
S.L

AutoCAD SHX Text
705.0

AutoCAD SHX Text
F.L

AutoCAD SHX Text
698.85

AutoCAD SHX Text
F.L

AutoCAD SHX Text
699.10

AutoCAD SHX Text
C.L

AutoCAD SHX Text
701.15

AutoCAD SHX Text
S.L

AutoCAD SHX Text
N.G.L

AutoCAD SHX Text
692.70

AutoCAD SHX Text
693.0

AutoCAD SHX Text
C.L

AutoCAD SHX Text
698.80

AutoCAD SHX Text
Ce.T

AutoCAD SHX Text
fair face concrete screed

AutoCAD SHX Text
S.L

AutoCAD SHX Text
694.80

AutoCAD SHX Text
698.70

AutoCAD SHX Text
F.L

AutoCAD SHX Text
fountain

AutoCAD SHX Text
698.29

AutoCAD SHX Text
698.610

AutoCAD SHX Text
698.78

AutoCAD SHX Text
697.447

AutoCAD SHX Text
AS.L

AutoCAD SHX Text
696.35

AutoCAD SHX Text
 above finish level

AutoCAD SHX Text
concrete wall 50cm

AutoCAD SHX Text
+18.20

AutoCAD SHX Text
14.54

AutoCAD SHX Text
14.42

AutoCAD SHX Text
C.L

AutoCAD SHX Text
20.14

AutoCAD SHX Text
+20.14

AutoCAD SHX Text
698.34

AutoCAD SHX Text
AS.L

AutoCAD SHX Text
AS.L

AutoCAD SHX Text
AS.L

AutoCAD SHX Text
697.617

AutoCAD SHX Text
Green Area

AutoCAD SHX Text
Ce.T

AutoCAD SHX Text
Ce.T

AutoCAD SHX Text
N.G.L

AutoCAD SHX Text
693.20

AutoCAD SHX Text
S.L

AutoCAD SHX Text
693.20

AutoCAD SHX Text
Ce.T

AutoCAD SHX Text
edge beam

AutoCAD SHX Text
ASPHALT 

AutoCAD SHX Text
curbstone

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
fair face concrete screed

AutoCAD SHX Text
edge beam

AutoCAD SHX Text
l,rU hgl/gm hglrjvpm

AutoCAD SHX Text
l]vsm fkhJ vhL hggI hglikdm

AutoCAD SHX Text
fg]dm vhL hggI

AutoCAD SHX Text
lo'' hgl,rU

AutoCAD SHX Text
g,pm vrL 01-1



Roofing Plan

Roofing Side View

R.C. FOUNDATION

STEEL PLATE 400X400X10mm

50*50*50 cm

ANCOR POLT FIXED WITH 

IN THE CONCRETE 

R.C. FOUNDATION

STEEL PLATE 400X400X10mm

50*50*50 cm

FOUNDATION SECTION

ANCOR POLT FIXED WITH 

IN THE CONCRETE 

AutoCAD SHX Text
fg]dm vhL hggI

AutoCAD SHX Text
jthwdG hgl/gm hglu]kdm 

AutoCAD SHX Text
g,pm vrL 11

AutoCAD SHX Text
Steel profile 100*100*3mm

AutoCAD SHX Text
Steel profile 100*100*3mm

AutoCAD SHX Text
Steel profile 80*40*2.5mm

AutoCAD SHX Text
Polycarbonate sheet 10mm

AutoCAD SHX Text
Steel profile 100*100*3mm

AutoCAD SHX Text
Steel profile 

AutoCAD SHX Text
Self Riveted Bolt @ 0.5m

AutoCAD SHX Text
Slope 2%

AutoCAD SHX Text
Slope 2%

AutoCAD SHX Text
Slope 2%

AutoCAD SHX Text
Slope 2%

AutoCAD SHX Text
Steel profile 100*100*3mm

AutoCAD SHX Text
Steel profile 80*40*2.5mm

AutoCAD SHX Text
Polycarbonate sheet 10mm or aloschorite sheet 0.5mm

AutoCAD SHX Text
Steel profile 100*100*3mm

AutoCAD SHX Text
ground level

AutoCAD SHX Text
every 3 m spacing

AutoCAD SHX Text
 100*100*3mm

AutoCAD SHX Text
Steel profile 

AutoCAD SHX Text
 100*100*3mm

AutoCAD SHX Text
Galvanized rain

AutoCAD SHX Text
drange pipe

AutoCAD SHX Text
or aloschorite sheet 0.5mm



53

3

5

R

8

6

6

R

2

11

38

1
1

3
8

SEAMLESS STEEL  PIPE

Ø2"X1.5mm

SEAMLESS STEEL  PLATE 100x100x5mm

FIXED WITH SCREWS ON CONCRETE

5

10

DETAIL 

Scale 1:5

DETAIL 

Scale 1:10

9
0

R

3

5

SEAMLESS STEEL  PIPE

Ø2"X1.5mm

DETAIL

Scale 1:5

6

1
0

125

5

1155

5

STEEL BALUSTRADE BESIDE CANTEEN

Scale 1:10

SEAMLESS STEEL   PIPE

Ø2"X1.5mm

SEAMLESS STEEL  PIPE

Ø2"X1.5mm

SEAMLESS STEEL  PIPE

Ø1.5"X1.5mm

9
0

1

2

2

4

4

3

3

STEEL BALUSTRADE BESIDE CANTEEN

9
0

AutoCAD SHX Text
fg]dm vhL hggI

AutoCAD SHX Text
jthwdG hgp,h[. hgp]d]dm gglrwT

AutoCAD SHX Text
g,pm vrL 21



100201002010020 20

380

20
10

0
20

50
50

20
10

0
20

38
0

7
4

33
4

2
20

50
20

5
10

15

25

7
4

33
4

2

50

20 20

WASTEBASKET ELEVATION

WASTEBASKET PLAN

WASTEBASKET SECTION

SCALE 1:10SCALE 1:10

SCALE 1: 5

SLAB ON GRADE

CEMENT TILES 30X30X3cm

GALVANIZED SCREW

GALVANIZED TRASH BASKET

METAL TUBE 40X20X2.5m

10mm STIFFNER

Ø4" X3mmTH.

METAL PLATE 200mmX200X10

ANCHOR RODS D=16mm

METAL TUBE 40X20X2.5m

METAL TUBE 40X20X2.5m

GALVANIZED SCREW

//

10cm

GALVANIZED SCREW

METAL TUBE 40X20X2.5m

METAL TUBE 40X20X2.5m

10mm STIFFNER

Ø4" X3mmTH.//

GALVANIZED TRASH BASKET

PLYWOOD 50X10X2cm

GALVANIZED SCREW

METAL TUBE 40X20X2.5m

Ø4" X3mmTH.

METAL PLATE 200mmX200X10

10mm STIFFNER

ANCHOR RODS D=16mm

ISOMATRIC VIEW

WASTE BASKET DETAIL

PLYWOOD 50X10X2cm

PLYWOOD 50X10X2cm

PLYWOOD 50X10X2cm

PLYWOOD 50X10X2cm

1

2

3

4

AutoCAD SHX Text
fg]dm vhL hggI

AutoCAD SHX Text
jthwdG sgm hglilghJ

AutoCAD SHX Text
g,pm vrL 31



177.80

57.20

83
.80

83
.80

AutoCAD SHX Text
ugn hglrcG j>cd] hgfg]dM lo''hJ ggjktd` gglrhu] hgoafdm

AutoCAD SHX Text
c ugdI hdqh hpqhv hg;jhgc[hj hgohwM f`g:

AutoCAD SHX Text
fg]dm vhL hggI

AutoCAD SHX Text
g,pm vrL 41

AutoCAD SHX Text
jthwdG hglrhu] hgoafdm



5
5

5
0

6
5

1
1
0

2
0

300

3
0
0

20
80

20

160
20

3
0
0

300

D1
W1

W2

W3

AA

100×100×2 mm

80×40×2 mm

80×80×2 mm

Flooring

80×40×2 mm

1% Slope

5cm Sandwich Panels/White 

40
1
1
6

1
1
6

3
2

40

80×40×2mm Steel Profile
20mm Wooden Panels 
PVC Cover

50mm Sandwich Panels
Polystyrene Stuffing

Polystyrene Stuffing

45×10×1.5mm
L Shape Metal Sheet

From Inside & Outside

100×100×2 mm

5cm Sandwich Panels/White 
Polystyrene Stuffing

White Color 

CM CM
W1 160 80 Aluminum Window 2000
W2 110 80 Aluminum Window 2000
W3 50 50 Aluminum Window 2000
D1 80 200 Steel Door (1.5mm Sheet)

Des.
Width Height

Type Notes

20×20×2mm Steel Protection 
20×20×2mm Steel Protection 
20×20×2mm Steel Protection 

-

Ceiling 

2
3
0

West Elevation 
Section A-A

100×100×2 mm

100×100×2 mm

100×100×2 mm

For Door Frame
80×40×2 mm

100×50×2 mm100×50×2 mm

100×50×2 mm

Plan

AutoCAD SHX Text
fg]dm vhL hggI

AutoCAD SHX Text
jthwdG yvtm hgphvS

AutoCAD SHX Text
g,pm vrL 51




	ا1-3.pdf
	مناقصة صيانة المدارس الحكومية34-2022.pdf
	جدول
	all drawings.pdf
	1.pdf (p.1)
	Model

	2.pdf (p.2)
	Model

	3.pdf (p.3)
	Model

	4.pdf (p.4)
	Model

	5.pdf (p.5)
	Model

	6.pdf (p.6)
	Model

	7.pdf (p.7)
	Model

	8.pdf (p.8)
	Model

	9.pdf (p.9)
	Model

	10.pdf (p.10)
	Model

	11.pdf (p.11)
	Model

	12.pdf (p.12)
	Model

	13.pdf (p.13)
	Model

	14.pdf (p.14)
	Model

	15.pdf (p.15)
	Model

	16.pdf (p.16)
	Model

	17.pdf (p.17)
	Model

	18.pdf (p.18)
	Model

	19.pdf (p.19)
	Model

	23a4eab9-3878-4751-a1a8-d5665ce65e89.pdf (p.20)



