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)(MDLF

إستدراج عروض أسعار– أعمال
بتمويل مشترك من بلدية رام هللا وصندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية

اسم المشروع :انشاء المسار الرياضي في مدينة رام هللا
رقم العـــــقــــدMDPIII-CII-LED-0821062-03 :
تاريخ إصدار اإلستدراج 9/11/2020 :
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دعوة لتقديم عرض أسعار
ألعمال صغيرة
رقم العـــــقــــد MDPIII-CII- LED- 0821062-03 :
تاريخ إصدار الدعوة9/11/2020:
إلى :السادة أصحاب شركات المقاوالت المحترمين،
 .1حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية-صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية-على منحة من
مجموعة من الشركاء الممولين (البنك الدولي-مؤسسة التنمية الدولية ،البنك األلماني للتنمية ،الوكالة الفرنسية للتنمية ،الحكومة
الدنماركية ،الحكومة السويدية ،الوكالة األلمانية للدعم الفني) ،باالضافة الى مساهمة السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة  %10من
تكلفة المشروع ،لتمويل مشروع تطوير البلديات الثالث.
في إطار هذا المشروع ،حصلت بلدية رام هللا على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية (المتلقية للمنحة)
لتنفيذ أشغال المسار الرياضي في المدينة "بتمويل مشترك من بلدية رام هللا وصندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية" ،وتنوي
استعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت العقد الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة لتقديم عروض أسعار.
 .2تدعوكم بلدية رام هللا لتقديم عرض سعر لالعمال التالية:
تنفيذ أشغال المسار الرياضي المقترح في شارع السنديانة المحيط بحديقة البروة بطول 890م "جزءا منه بطول 230م معبد"،
وبحيث يتم تنفيذ االشغال بموجب المواصفات العامة ألشغال الطرق والمواصفات والشروط المرفقة .وتتضمن المناقصة األعمال
الرئيسية التالية والتي يمكن أن تتغير (تزيد أو تنقص) حسب طبيعة العمل .لمزيد من التفصيل يرجى االطالع على وثيقة المناقصة.
-

االعمال الترابية وتشمل أعمال التسوية والردم والحفريات العامة للطريق بحيث تكون أعمال الحفريات بالجرافات والباجر شاكوش
باستخدام اآلليات الثقيلة المختلفة وما يحتاج اليه العمل من عمال وفنيين وآليات وعدة ومواد.
أعمال البيس كورس واالسفلت ،ويتم فرد البيس كورس بالجريدر واالسفلت بواسطة ال  Finisherويتم الدحل بمداحل هزازة كبيرة
وبمداحل ذات عجالت مطاطية حسب االصول والمواصفات الفنية.
أعمال االرصفة والجزر والجدران الحجرية أينما يلزم.
أعمال دهان وتعليم المسار الرياضي.
أعمال فرش المسار الرياضي " مقاعد ،ألعاب بدنية ،الخ"
االعمال المعدنية لمدخل المشروع وحواجز الحماية.
واية أعمال أخرى يتطلبها الموقع لتنفيذ العمل.

 .3لمساعدتكم في تحضير عرض سعركم ،نرفق لكم المخططات ،المواصفات وجداول الكميات ،ونموذج خطاب تقديم عرض السعر.
يجب أن يقدم عرض سعركم على النموذج المرفق في مغلف محكم اإلغالق ومعنون ليسلم الى العنوان التالي:
بلدية رام هللا-قسم العطاءات والمشتريات.
تلفون2945555-02 :
 .4يجب ان يكون عرض سعركم ساري المفعول لمدة ستين ( )60يوما من اخر موعد لتقديم عرض السعر المبين في الفقرة رقم 6
ادناه.
.5

مرفق لمعلوماتكم وارشادكم تعليمات لتقديم عروض االسعار وبنود وشروط العقد.

 .6يجب تسللليم عرض سللعركم حتى الساااعة النانية عشاار رهرا من يوم االربعاء  ،2020/11/25سللوي يتم فتح عروض االسللعار
علنيا ً وبحضللور ممثلي المقاولين المشللاركين الذين يختارون الحضللور وذلك يوم األربعاء في تمام السللاعة النانية عشاار رهرا،
على العنوان التالي:
بلدية رام هللا –قاعة االجتماعات-الطابق االول.
رئيس بلدية رام هللا
م موسى حديد
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القسم األول :تعليمات تحضير عروض األسعار
 .1نطاق العمل :تطلب بلدية رام هللا كهيئة مشترية ،تقديم عروض اسعار النشاء أعمال كما هو موصف في الشروط التعاقدية.
سوي يتوقع من المقاول الفائز أن يكمل االعمال حسب تاريخ انهاء االعمال المطلوب المحدد في الشروط التعاقدية.
 .2األلهلية لتقديم السعر :باإلضافة الي مقاولي القطاع الخاص المسجلين والمصنفين والمرخصين ،يمكن أن تكون الشركات
المملوكة للحكومة في الضفة الغربية وقطاع غزة مؤلهلة للمشاركة في العروض فقط إذا استطاعت أن تنبت أنها:
(أ) مستقلة قانونيا وماليا ،وتعمل في إطار القانون التجاري ،وأن ال تكون جزءا من اي دائرة حكومية؛
(ب) مستقلة ماليا ،كما هو ظاهر بموجب نظامها األساسي أو أنظمتها الداخلية وتقدم حسابات منفصلة مدققة ومردود على رأس
المال ،قادرة على أخذ قروض وتحصيل ايرادات من خالل بيع البضائع والخدمات؛ وليست وكالة تعتمد على السلطة
الفلسطينية.
ال يجوز للمقاول المشاركة في أي عملية شراء بأكثر من عرض واحد سواء كان بشكل مستقل أو باإلئتالي مع أطراي أخرى.
سوي يتم رفض عروض االسعار التي تخالف هذه القاعدة.
 .3مؤلهالت المقاولين :للتأهل لترسية العقد ،يجب ان ينطبق على مقدم السعر معايير التأهيل التالية على االقل:
(أ) خبرة كمقاول في إنشاء مشروع واحد على األقل مكافىء في الطبيعة والتعقيد لتلك االعمال المشمولة في لهذه الدعوة ،خالل
النالث سنوات الماضية؛
(ب) دليل على توفر موارد مالية بنسبة ال تقل عن  %25من مبلغ العرض إلكمال االعمال بنجاح" ،منال خطاب من بنك يدعم
توفر األموال".
 .4زيارة الموقع :يش ّجع المقاول على زيارة الموقع على مسئوليته ،وتكلفته ومخاطرته الخاصة وذلك لفحص موقع االعمال ومحيطها
وأن يحصل على كل المعلومات التي يمكن أن تكون ضرورية لتحضير عرض السعر والدخول في العقد إلنشاء األعمال.
 .5محتويات وثائق استدراج العروض :تتكون مجموعة وثائق استدراج العروض من الوثائق المدرجة أدناه:
الدعوة لتقديم عرض سعر
القسم  : 1تعليمات لتحضير عروض االسعار
القسم  : 2شروط العقد
القسم  : 3المخططات
القسم  : 4المواصفات
القسم  : 5جدول الكميات
القسم  : 6نموذج خطاب تقديم عرض السعر
القسم  : 7نموذج إتفاقية عقد
القسم  : 8نموذج خطاب اإلحالة
القسم  : 9نموذج كفالة بنكية للدفعة المقدمة
القسم  : 10نموذج ضمان حسن التنفيذ
القسم  : 11خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
القسم  : 12نموذج تعهد المقاول بااللتزام وتنفيذ الشروط البيئية
القسم  : 13نموذج اقرار ضمان عرض السعر

 .6الوثائق التي تتضمن عرض السعر :سوي يتضمن العرض المقدم من المقاول الوثائق التالية:
(أ) خطاب تقديم عرض السعر (حسب النموذج المرفق).
(ب) جدول الكميات.
(ت) معلومات التأهيل والخبرة والموارد المالية
(ث) تعهد المقاول بااللتزام بتنفيذ خطة اإلدارة البيئية واإلجتماعية.
(ج) خطاب اقرار ضمان عرض السعر.
 .7عرض ال سعر :سوي يكون العرض لكل األعمال كما و صفت في الفقرة  2من الدعوة و سوي تكون مبنية على الوحدة وال سعر
اإلجمالي المشللار اليه في جدول الكميات في عقد سللعر الوحدة الثابت ،تكون األسللعار معروضللة بالكامل بعملة (اليورو) ويدخل
المقاول المعدالت واالسللعار لكل بنود األعمال الموصللوفة في المخططات والمواصللفات المدرجة في جدول الكميات .ولن تدفع
الهيئة المشللللترية عند التنفيذ عن البنود التي لم يدخل لها معدل أو سللللعر من قبل المقاول وسللللوي تعتبر مشللللمولة في المعدالت
واألسلللعار األخرى في جدول الكميات .تكون كافة الرسلللوم ،والضلللرائب والمبالر المفروضلللة األخرى والواجب دفعها من قبل
المقاول بموجب العقد ،أو ألي سللللللبب أخر ،ومن تاريخ  15يوم تقويمي قبل اخر موعد لتقديم عروض األسللللللعارمشللللللمولة في
المعدالت واالسلللللعار والسلللللعر اإلجمالي لعرض السلللللعر المقدم من قبل المقاول .وتكون المعدالت واألسلللللعار المقدمة من قبل
المقاول ثابتة طيلة مدة تنفيذ العقد ولن تكون عرضة الي تعديل الي سبب.
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 .8صاااالحية عروض االساااعار :تبقى عروض االسلللعار سلللارية المفعول لمدة سلللتين ( )60يوما اعتبارا من تاريخ تسلللليم العروض
المشللللللار اليه في الفقرة  12أدناه .يمكن للهيئة المشللللللترية أن تطلب من المقاولين تمديد مدة صللللللالحية العروض الى مدة اخرى
م حددة .ي جب أن يكون ط لب الهي ئة المشللللللتر ية والرد عل يه من ق بل الم قاولين خط يان .يمكن للم قاول ان يرفض ط لب ت مد يد
الصلللللالحية وفي هذه الحالة يمكنه سلللللحب عرض سلللللعره بدون عقوبة .ومن ناحية أخرى ،لن يطلب من المقاول أو لن يسلللللمح
للمقاول الذي يوافق على الطلب أن يعدل سعره.
 .9خطاب إقرار ضمان عرض السعر :Quotation Securing Declaration :يجب ان يرفق مع عرض سعركم اقرار ضمان
حسب النموذج المرفق في القسم  13من وثيقة استدراج العروض .ولن يتم قبول أي عطاء ال يشمل خطاب الضمان المستجيب
بشكل جولهري ويعتبر العطاء في لهذه الحالة مخالفا للشروط.
تتخذ الهيئة المشترية وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية القرار بتفعيل إجراءات العقوبات الواردة في اقرار ضمان
العرض في أي من الحاالت اآلتية:
أ .قيام المقاول بتعديل أو سحب العرض بعد الموعد النهائي لتقديم العروض.
ب .رفض المقاول قيام اللجنة بتصحيح األخطاء الحسابية الواردة في عرضه حسب الفقرة  17ادناه.
ج .رفض المقاول الفائز توقيع العقد خالل المدة المحددة في خطاب القبول.
د .عدم التزام المقاول الفائز بتقديم كفالة حسن التنفيذ خالل المدة المحددة في خطاب القبول.
 .10لغة عروض االسعار :سوي تكون كل الوثائق المتعلقة بعرض السعر والعقد باللغة العربية.
 .11تحضير وختم عروض االسعار :على المقاول تحضير نسخة واحدة أصلية من الوثائق التي تتضمن عرض السعر كما وصف
في الفقرة  6أعاله ،مع خطاب تقديم العرضُ ،معلّم عليها بوضوح "النسخة األصلية" .إضافة إلى ذلك ،على المقاول تقديم نسخة
واحدة تكون ُمعَلّمة بوضللوح "نسللخة مصللورة" .على المقاول توقيع النسللخة األصلللية والنسللخة المصللورة من عرض السللعر من
قبل الشخص أو األشخاص المخولين بالتوقيع نيابة عن المقاول .وتعتمد النسخة األصلية إذا ما تبين وجود إختالي.
يجب توقيع كل صاااااافحات عرض السااااااعر حيع كان قد تم عمل مدخالت أو تعديالت أو تفااااااحيحات باألحر األولى من قبل
الشااااخ أو األشااااخاي المخولين بتوقيع عرض السااااعر .يجب على المقاول أن يختم كال من النسااااخة األصاااالية والنسااااخة
المفااااااورة من عرض السااااااعر ويضااااااعهما في مغلفين داخليين ومن ثم في مغلف خارجي ،ويكتب على المغلفين الداخليين
"النسخة األصلية" و "النسخة المفورة ".
ترسللل المغلفات الداخلية والخارجية الى الهيئة المشللترية على العنوان المزود أعاله وسللوي تزود بتحذير لعدم فتحها قبل الوقت
والتاريخ المحدد لفتح عروض االسللعار كما تم تعريفه في الفقرة  6من الدعوة لتقديم عروض أسللعار .يشللير المغلف الداخلي الى
عنوان المقاول الكامل .إذا كان المغلف الخارجي غير مختوم وغير معلم كما ورد أعاله ،لن تتحمل الهيئة المشترية أية مسئولية
عن ضياع أو الفتح سابق األوان لعرض السعر.
 .12مكان وآخر موعد لتقديم عروض األسعار :سوي يتم تسليم عروض األسعار للهيئة المشترية في وقت ال يتجاوز الموعد النهائي
لتقديم العروض المحدد في الفقرة  6من الدعوة لتقديم عروض أسللللللعار إلى العنوان المذكور في الفقرة  3من نفس الدعوة .أي
عرض سعر يُستلم من قبل الهيئة المشترية بعد الموعد النهائي المحدد في هذه الفقرة سوي يعاد الى المقاول غير مفتوح.
 .13ال يجوز للمقاول المشللاركة في اية عملية شللراء باكثر من عرض سللعر واحد سللواء كان بشللكل مسللتقل او باالئتالي مع أطراي
محلية أو أجنبية أو كليهما.
 .14تعديل وسااحب عروض األسااعار :لن يسللمح بتعديل أي عرض سللعر بعد الموعد النهائي لتقديم عروض األسللعار المشللار اليه في
الفقرة  12أعاله .كما أ ّن سللللحب أي عرض سللللعر بين الموعد النهائي لتقييم العروض وموعد انتهاء صللللالحية عرض السللللعر
الموضح في الفقرة  8أعاله سيؤدي إلى تفعيل إجراءات العقوبات الواردة في اقرار ضمان العرض.
 .15فتح عروض األسعار :سوي تفتح الهيئة المشترية عروض األسعار ،بحضور ممثلي المقاولين المشاركين الذين إختاروا الحضور،
في الزمان ،والتاريخ ،وفي المكان المحدد في الفقرة  6من الدعوة لتقديم عروض األسعار .تقوم الهيئة المشترية بإعالن أسماء
المقاولين المتقدمين بعروض أسعار ،المبلر اإلجمالي لكل عرض سعر ،أية خصومات ،أية تعديالت وسحوبات لعروض األسعار
في جلسة فتح العروض.
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 .16سرية العملية  :سوي لن يتم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بفحص ،إستيضاحات ،تقييم ومقارنة عروض األسعار والتوصية
بترسية العقد لحين اإلعالن عن الترسية على المقاول الفائز.
 .17تقييم ومقارنة عروض األساعار :تقوم الهيئة المشلترية بترسلية العقد على المقاول الذي كان قد تقرر أن عرض سلعره مسلتجيب
بشلكل جوهري لوثائق اسلتدراج العروض والذي قدم أقل عرض سلعر مقيّم .خالل تقييم العروض ،سلوي تحدد الهيئة المشلترية
سعر العرض المقيَم لكل مقاول وذلك بتعديل سعر العرض عن طريق تصحيح األخطاء الحسابية كما يلي:
(أ) حيث يكون هناك تناقض بين المبالر في األرقام وفي الكلمات ،سوي تسود المبالر بالكلمات؛
(ب) حيث يكون هناك تناقض بين سعر الوحدة وإجمالي البند على نفس السطر نتيجة لخطأ حسابي ناتج عن ضرب سعر الوحدة
في الكمية ،سوي يعتمد سعر الوحدة كما تم عرضه؛
(ت) و إستثناء على هذا إذا رأت لجنة التقييم أن الفاصلة العشرية قد وضعت بطريقة خاطئة في سعر الوحدة فإنه يتم تصحيح سعر
الوحدة وبالتالي يتم تصحيح السعر اإلجمالي الموجود في خانة اإلجمالي ومن ثم تصحيح المجموع الكلي
(ث) إذا ظهر أي تناقض في المعلومات أو األسعار بين النسخة األصلية والنسخ األخرى يؤخذ بما ورد في النسخة األصلية
(ج) إذا قام المقاول بكتابة إجمالي المبلر لبند ما دون أن يقوم بتدوين سعر الوحدة لهذا البند ،أو كان سعر الوحدة رقما غير واضح،
فيتم إحتساب سعر وحدة لهذا البند من قسمة إجمالي المبلر على كمية البند.
(ح) إذا قدم المقاول تعديال على عطائه سواء بالخصم أو الزيادة كمبلر مقطوع ،يتم إحتساب هذا المبلر كنسبة من السعر المقروء
قبل التصحيح وإعتمادها كخصم أو زيادة.
(خ) تقوم لجنة التقييم بإجراء جميع التعديالت على األسعار دون التشاور مع المقاول لتبرير مبلر التعديل .وإذا رفض المقاول قبول
التصحيحات ،سوي يتم رفض عرض سعره وتطبيق اإلجراءات المنصوص عليها في خطاب إقرار الضمان.
 .18حق الهيئة المشااترية في قبول أي عرض سااعر ورفأ أي أو كل عروض األسااعار :تحتفظ الهيئة المشللترية لنفسللها بالحق في
قبول أو رفض أي عرض سعر ،وإلغاء عملية التنافس ورفأ كل عروض أألسعار ،في أي وقت قبل ترسية العقد ،وذلك بدون
أن تجلب على نفسلللللها أية مسلللللئولية قانونية تجاه المقاولين المتأثرين أو أي إلتزام إلعالم المقاولين المتأثرين بدوافع قرار الهيئة
المشترية.
 .19اإلعالن عن االحالة وتوقيع العقد:
أ.

ب.
ج.
د.

تقوم الهيئة المشترية قبل انتهاء فترة صالحية عروض االسعار بابالغ المقاول الذي تم قبول عرض سعره باحالة العقد عليه،
وذلك بخطاب االحالة الذي تطلب فيه من المقاول الفائز توقيع العقد بعد تقديم كفالة حسللللللن التنفيذ بقيمة  %10من قيمة العقد
اذا كانت مطلوبة في وثائق اسلللللتدراج العروض ،وذلك خالل ( )10أيام من تسللللللم "خطاب االحالة " وطبقا للنموذج المرفق
(نموذج كفالة حسن التنفيذ).
يجب أن تبقى كفالة حسن التنفيذ صالحة لمدة ال تقل عن ثمانية وعشرين ( )28يوما بعد تاريخ انجاز األشغال أو العقد،
يشكل خطاب االحالة عقدا ً ملزما ً حتى يتم إعداد العقد النهائي وتوقيعه.
في حالة إخفاق المقاول في تقديم كفالة حسللللللن التنفيذ وتوقيع العقد ،يتم إلغاء اإلحالة وتطبيق اإلجراءات الواردة في الفقرة 9
من القسم األول.

 .20الدفعة المقدمة :في حالة طلب المقاول للدفعة المقدمة ،سوي تأخذ الهيئة المشترية بعين اإلعتبار تزويد المقاول بدفعة مقدمة كما
تعهد في الفقرة  17من شروط العقد.
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القسم الناني :شروط العقد
 .1التعريفات :الطباعة الغامقة تستعمل لتعريف المصطلحات الموضحة.
(أ) جدول الكميات :يحدد تقديرات الهيئة المشترية لكميات كل بند من األعمال؛
جدول النشاطات يعني الجدول المسعر والمكتمل مشكال جزءا من العقد؛
(ب) تاريخ انهاء األعمال :هو تاريخ انهاء األعمال كما تصادق عليه الهيئة المشترية؛
(ت) العقد :هو العقد بين المقاول والهيئة المشترية لتنفيذ ،وإكمال ،وصيانة األعمال المفصلة في المواصفات أو في أي جزء اخر
من العقد .يكون اسم ورقم العقد محدد في الدعوة لتقديم عرض السعر؛
(ث) المقاول :هو الشخص أو الشركة والذي تم قبول عرض سعره من الهيئة المشترية لتنفيذ األعمال؛
(ج) عرض سعر المقاول :هو الوثيقة المكتملة (ألدعوة لتقديم عرض سعر مع المرفقات) المقدمة من المقاول الى الهيئة المشترية؛
(ح) سعر العقد :هو السعر المذكور في خطاب القبول وبعد ذلك الحين كما تم تعديله حسب شروط العقد؛
(خ) األيام :تكون أيام تقويمية؛ األشهرتكون أشهر تقويمية؛
(د) الخلل أو العيب :هو أي جزء من األعمال لم يكتمل بموجب العقد؛
(ذ) فترة المسئولية عن العيوب :تكون سنة واحدة تحسب من تاريخ إنهاء األعمال؛
(ر) المعدات :هي معدات وسيارات المقاول التي جلبت الى الموقع إلنشاء األعمال؛
(ز) المواد :تكون كل التجهيزات ،بما فيها المستهلكة ،إستعملت من طري المقاول لدمجها في األعمال؛
(س) مشر المشروع هو الشخص المعين من قبل الهيئة المشترية وهو الذي سيكون مسئوال عن اإلشراي على تنفيذ األعمال
وعن إدارة الموقع؛
ُكمل المقاول األعمال .تاريخ إنهاء األعمال المطلوب هو
(ش) تاريخ انهاء األعمال المطلوب :هو التاريخ الذي بموجبه سوي ي ِ
( 60يوم تقويميا) من تاريخ البدء المنصوص عليه في أمر المباشرة ويمكن تعديل تاريخ انهاء األعمال المطلوب من قبل
الهيئة المشترية بإصدار تمديد زمني أو أمر تعجيل كتابيا؛
(ي) المواصفات :تعني مواصفات األعمال المشمولة في العقد وأية تعديالت أو إضافات تعمل أو تعتمد من قبل الهيئة المشترية؛
(ض) الموقع :هو (شارع السنديانة-بالقرب من قفر رام هللا النقافي).
(ط) تاريخ البداية( :لهو تاريخ امر المباشرة بالمشروع) وهو آخر تاريخ ليقوم المقاول بالبدء بتنفيذ األعمال؛
(ر) التغيير :هو تعليمات تعطى من قبل الهيئة المشترية والتي تغّير نطاق متطلبات أألعمال األصلية.
(ع) خطة االدارة البيئية واإلجتماعية ( :)ESMPهي وثيقة تبين االحتياجات البيئية لهذا المشروع .تبين هذه الخطة االمور البيئية
التي تنطبق على المشروع واالجراءات االحتياطية التي يجب اتخاذها لمعالجة هذه االمور.
 .2اللغة والقانون :يكون العقد بـ اللغة العربية.القانون الذي سوي يحكم العقد هو القانون المطبق في السلطة الوطنية الفلسطينية.
 .3وسائل اإلتفال :تكون وسائل اإلتصال بين األطراي المشار اليها في هذه الشروط فعالة فقط عندما تكون كتابيا .سوي يكون
اإلخطار فعاال عند تسليمه.
 .4مخاطر المقاول :منذ تاريخ البداية حتى يكون مشري المشروع قد أصدر شهادة إصالح أية عيوب ،يكون األذى الشخصي،
الموت ،ضياع أو ضرر للملكية وللملكية المجاورة (بما فيها ،وبدون تحديد ،األعمال ،المواد والمعدات) مخاطرتقع على عاتق
ألمقاول.
 .5األعمال تكون اكتملت عند تاريخ االنهاء :سوي يبدأ المقاول في تنفيذ األعمال عند تاريخ البداية وينجز أألعمال بموجب جدول
أألعمال المقدم من قبل المقاول ،وكما يعدل بموافقة مشري المشروع ،ويكملها عند تاريخ انهاء أألعمال المطلوب.
 .6السالمة :يجب أن يكون المقـاول مسـئوالً عـن سالمـة جميع النشاطـات في الموقع.
 .7البيئة :يجب على المقاول أن يلتزم بمتطلبات خطة االدارة البيئية واإلجتماعية والتي تعتبر جزءا من وثائق العقد ومتابعة تنفيذها
إضافة إلى المحافظة على النواحي والموجودات األثرية أثناء عمليات الحفر وضرورة التنسيق مع دائرة اآلثار عند الحاجة.في
حال عدم التزام الم قاول بااليفاء بمتطلبات خطة االدارة البيئية يقوم مشري المشروع بتقدير تكلفة األضرار والتي يجب على
المقاول دفعها أو تسترد الهيئة المشترية تكلفة األضرار بخصمها من أية مستحقات مالية للمقاول أو من كفالة حسن التنفيذ.
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 .8تمديد تاريخ انهاء األعمال :سوي يمدد مشري المشروع تاريخ انهاء األعمال أذا تم إصدار تغيير والذي يجعل تنفيذ وانهاء
األعمال ضمن تاريخ انهاء األعمال المطلوب مستحيال بدون أن يتخذ المقاول خطوات لتسريع األعمال المتبقية ،والتي من الممكن
أن تجلب على المقاول تكاليف إضافية.
 .9تأخيرات يطلبها مشر المشروع :يمكن لمشري المشروع أن يعطي تعليمات للمقاول أن يؤخر بداية أو تقدم أي نشاط ضمن
أألعمال .ألتأخيرات أو تعليق أألعمال من قبل مشري المشروع والتي سوي تزيد من تكاليف المقاول سوي تكون عرضة لتعديل
منصف من قبل الهيئة المشترية.
 .10العيوب :سوي يعطي مشري المشروع إخطارا للمقاول عن أية عيوب قبل نهاية مدة المسئولية عن العيوب والتي ستبدأ عند
إنهاء األعمال  .سوي يتم تمديد مدة المسئولية عن العيوب طالما بقيت هناك عيوب لم يتم تصحيحها .في كل مرة يتم إعطاء
إخطارعن عيب ،سوي يصحح المقاول العيب خالل الفترة الزمنية المذكورة في إخطار مشري المشروع .إذا لم يقم المقاول
بإصالح العيب خالل الفترة الزمنية المذكورة في إخطار مشري المشروع ،سوي يقيّم مشري المشروع تكلفة إصالح العيب،
وسوي يدفع المقاول هذا المبلر ،أو سوي تسترجع الهيئة المشترية هذا المبلر وذلك بخصمه من المبالر المستحقة للمقاول.
 .11البرنامج :سوي يقدم المقاول ،وخالل سبعة ( ) 7أيام من إشعار الترسية ،لمشري المشروع للموافقة برنامج يوضح الطرق
العامة ،ا لترتيبات ،التسلسل ،وتوقيت كل نشاطات األعمال .سوي لن تغير موافقة مشري المشروع أي من إلتزامات المقاول
التعاقدية .يمكن للمقاول تحديث البرنامج وتقديمه الى مشري المشروع في أي وقت .سوي يبين البرنامج المحدث تأثير التغييرات.
يزود المقاول جدول نشاطات محدث وذلك خالل عشرة ( )10أيام من تعليمات مشري المشروع .ستكون
 .12جدول النشاطات :سوي ً
النشاطات على جدول النشاطات منسقة مع النشاطات على البرنامج .وإذا لم يقم المقاول بتحديث البرنامج خالل تلك الفترة ،يُمكن
لمشري المشروع أن يحجز من الدفعة التالية مبلر  2000يورو ،ويستمر في حجز المبلر حتى الدفعة التي تليها بعد التاريخ
ال ُمفترض لتسليم البرنامج.
 .13التغيير في الكميات :سوي ينفذ المقاول كل النشاطات ويكملها وذلك بموجب نطاق العمل الموصف في العقد كجزء من األسعار
في جدول النشاطات والذي ال يكون عرضة ألي تغيير .في حالة عقود سعر الوحدة ،سوي ال يتم عمل أي تعديل على سعر
الوحدة إذا كان التغيير في الكمية لكل بند ال يتجاوز  %25من الكمية المقدرة األولية .إذا تجاوزت الكمية  %25سوي يقرر
مشري المشروع ما إذا كان هناك تبرير لتعديل سعر الوحدة ،بنا ًء على المعلومات التي يزودها المقاول ،وسوي يثبت هذا السعر
حسب ما يراه مناسبا وذلك بموافقة الهيئة المشترية.
 .14شهادة الدفع :سوي يراجع مشري المشروع األ عمال المنفذة من قبل المقاول ويصادق على مبلر ليتم دفعه الى المقاول .سوي
تشكل قيمة األعمال المنفذة قيمة البنود المكتملة من األعمال أو النشاطات في جدول النشاطات.
 .15الدفعات :يقوم صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية بدفع قيمة الفواتير المقدمة للهيئة المشترية من قبل المقاول وذلك
لحساب المقاول مباشرة وذلك بعد تدقيقها واعتمادلها وارفاقها بطلب دفع من قبل الهيئة المشترية ويتوجب على المقاول احضار
شهادة خصم من المصدر أو االلتزام باقتطاعات ضريبة الدخل حسب النماذج المعدة لذلك عند كل دفعة حسب التعليمات الصادرة
عن وزارة المالية بهذا الخصوص .وفي حال تجاوزت قيمة األعمال عن المخصص المحدد من قبل صندوق تطوير وإقراض
الهيئات المحلية ستقوم الهيئة المشترية بدفع أية مبالر إضافية زائدة مستحقة للمقاول.
سوي يتم تعديل الدفعات باألخذ بعين أإلعتبار الدفعة المقدمة واالستقطاعات (األموال المحتجزة  Retentionبنسبة  %10من
قيمة األعمال المنفذة) .ويجب على صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية أن يدفع للمقاول المبالر التي يصادق عليها مشري
المشروع وإعتمادها من الصندوق خالل خمسة واربعون ( )45يوما ً من تاريخ المستخلص .فإذا أخـر صندوق تطوير وإقراض
الهيئات المحلية الدفع يحق للمقاول أن تدفع له فائدة على الدفعـة المتأخرة في الدفعة التي تليها .ويجب احتساب الفائدة من تاريخ
وجوب سداد الدفعة وحتى تاريخ السداد الفعلي بسعر الفائدة السائد في البنوك المحلية لقروض اإلنشاءات.
 .16الضرائب :يكون المقاول مسئول عن كل الضرائب وذلك بموجب قٌوانين السلطة الوطنية الفلسطينية.
 .17الدفعة المقدمة :يمكن أن تدفع الهيئة المشترية دفعة مقدمة للمقاول وحتى قيمة عشرة بالمائة ( )%10من سعر العقد األولي بعد
زود أية ضمان بنكي للدفعة مقدمة بقيمة مساوية .يجب على المقاول استخدام الدفعة المقدمة فقط لدفع ثمن
أن يكون المقاول قد ً
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المعدات والمنشآت والمواد ومصاريف التجهيزات المطلوبة على وجه التحديد لتنفيذ العقد ،ويجب إثبات أن الدفعة المقدمة
استخدمت لهذه االغراض عن طريق توفير نسخ من الفواتير أو وثائق أخرى لمدير المشروع .يمكن أن تدفع الهيئة المشترية،
عند طلب المقاول ،الدفعة المقدمة مباشرة الى موردي المواد و/أو الى شركات تأجير المعدات في حال كون معدات المقاول
مستأجرة .يجب أن يتم إسترجاع الدفعة المقدمة عن طريق خصم مبالر متناسبة من الدفعات المستحقة للمقاول ،ابتداء من الدفعة
الثانية وتسترجع بالكامل عندما تصل نسبه االنجاز .%80
 .18اإلكمال والقبول :عند طلب المقاول من مشري المشروع إصدار شهادة إنجاز أألعمال سيصدر مشري المشروع مثل هذه الشهادة
عندما يقرر أن أألعمال قد إستكملت بشكل مرضي .وتستلم الهيئة المشترية الموقع خالل سبعة ( )7أيام من إصدار مشري
المشروع شهادة إكتمال أألعمال.
 .19المحاسبة األخيرة :سوي يزود المقاول مشري المشروع بحساب تفصيلي عن إجمالي المبالر والتي يعتبرها المقاول واجبة الدفع
له تحت العقد وذلك قبل نهاية فترة المسئولية عن العيوب .سوي يصدر مشري المشروع شهادة إصالح العيوب بعد أن يكون
المقاول قد أوفى بإلتزاماته تحت العقد لهذا الغرض ويصدق على أية دفعة نهائية والتي تكون مستحقة الدفع للمقاول خال خمسة
عشر ( ) 15يوما من إستالم حساب المقاول إذا كان صحيحا وكامال .إذا كان غير ذلك ،سوي يصدر مشري المشروع خالل
خمسة عشرة ( ) 15يوما جدول يصرح بنطاق التصليحات أو التغييرات والتي تكون ضرورية .إذا ما زال الحساب النهائي غير
مرضي بعد أن يكون قد قدم مرة أخرى ،سوي يقرر مشري المشروع المبالر الواجب دفعها للمقاول ويصدر شهادة دفع.
 .20يدفع المقاول تعويضات مقطوعة للهيئة المشترية وتكون هذه التعويضات بمقدار  %0.1عن كل يوم تأخير بعد تاريخ االنتهاء
المقرر .وبحيث ال يتجاوز مجموع التعويضات المقطوعة  %10من قيمة العقد .يحق للهيئة المشترية أن تقتطع التعويضات
المقطوعة من الدفعات المستحقة للمقاول .سوي لن تؤثر دفعات التعويضات المقطوعة على مسؤوليات المقاول.
 .21إلغاء العقد :يجوز للهيئة المشترية أو المقاول أن تلغي العقد إذا تسبب أي طري في خرق أساسي للعقد .الخروقات األساسية للعقد
تشمل على سبيل المثال ال الحصر الحاالت التالية:
أ.
ب.
ج.
د.

إذا توقف المقاول عن العمل لمدة عشرة أيام ( )10متتالية عندما ال يكون التوقف قد سمح به مشري المشروع؛
إذا لم تدفع الهيئة المشلللترية الى المقاول دفعة مصلللدقة من قبل مشلللري المشلللروع خالل خمسللله واربعين يوما من تصلللديق
مشري المشروع؛
إذا فشل المقاول في تصحيح خلل (عيب) خالل واحد وعشرين ( )21يوما من إخطاره بذلك من قبل مشري المشروع؛ و
إذا أخر المقاول إكمال األعمال لمدة ثالثين ( )30يوما.

وبغض النظر عما ورد أعاله ،يمكن للهيئة المشللللللترية أن تلغي العقد إذا إرتأت ذلك وذلك بإعطاء المقاول ثالثين ( )30يوم
إخطاراً كتابيا ً .إذا تم إلغاء العقد ،سللوي يتوقف المقاول فورا ً عن العمل ،ويجعل الموقع سللليم وامن ،ويترك الموقع خالل خمسللة
عشرة ( )15يوما من إكتمال مدة أإلخطار.
 .22القوة القالهرة :ال يتم مصادرة كفالة حسن التنفيذ أو فرض غرامات التأخير أو فسخ العقد مع المقاول إذا كان تأخير انجاز االشغال
أو أي إخفاق آخر في تنفيذ التزاماته وفق العقد ناتج عن أي من ظروي القوة القاهرة ،وفي مثل تلك الظروي على المقاول إبالغ
الهيئة المشترية فورا ً وخطيا ً بكيفية ومدى تأثيرها على أدائه في تنفيذ العقد ،ويتفق المقاول والهيئة المشترية على بدائل لتنفيذه.
ألغراض هذه الفقرة فان "القوة القاهرة" تعني أي حدث أو حالة خارجة عن إرادة المقاول ،وال يمكن تجنبها أو توقعها وهي غير
ناتجة عن إهمال أو تقصير من قبله ،وتشمل هذه الحاالت على سبيل المثال ال الحصر:
أ.
ب.
ج.
د.

الحروب والثورات،
الحرائق الكبيرة في منشآت المورد،
الفيضانات ،واألوبئة،
الحظر الصحي وحظر الشحن،

إذا لم يتم استكمال تنفيذ العقد بسبب قوة قاهرة أو أية حالة خارجة عن سيطرة الهيئة المشترية أو المقاول ،على مشري المشروع
أن يُصدر شهادة بأن العقد قد أصبح منتهياً ،وعلى المقاول أن يحافظ على أمن الموقع 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 فقط.
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 .23الدفع حين إإللغاء :إذا كان إلغاء العقد بسبب خرق أساسي للعقد من قبل المقاول ،سوي يصدر مشري المشروع شهادة بقيمة
أألعمال المكتملة والمواد التي تم طلبها مطروحا منها الدفعات المستلمة حتى تاريخ اصدار الشهادة ،ومطروحا ً منها أيضا ً %10
من قيمة العمل غير المنفذ ،وتحتسب غرامات التأخير في هذه الحالة بعدد أيام التأخير الفعلي في المشروع حتى وقت فسخ العقد،
وإذا كان المبلر االجمالي المستحق للهيئة المشترية يتجاوز أي دفعة مستحقة للمقاول ،يكون الفارق دينا ً يدفعه المقاول للهيئة
المشترية.
 .24الملكية :تعتبر كل المواد ومعدات اإلنشاءات في الموقع ،أألعمال ألمؤقتة ،وأألعمال ملك للهيئة المشترية إذا كان العقد قد الغي
بسبب إهمال ألمقاول.
 .25فأ النزاعات :تبذل الهيئة المشترية والمقاول كل جهد لحل ودي بالمفاوضات المباشرة ألي خالي أو نزاع نشأ بينهما تحت أو
ذا عالقة بالعقد .في حالة إستمرار النزاع يستطيع أي طري أن يأخذ المسألة إلى ألتحكيم وذلك بموجب القانون المطبق على العقد
وقٌوانين السلطة الوطنية الفلسطينية .سوي يكون مكان التحكيم مناطق السلطة الوطنية الفلسطينة من خالل غرفة التحكيم
الفلسطينية الدولية.
 .26كفالة حسن التنفيذ -ضمان الفيانة :يقدم المقاول إلى الهيئة المشترية خالل 10أيام من تسلم "خطاب الترسية " كفالة مصرفية
بضمان حسن التنفيذ بمبلر  %10من قيمة العقد وطبقا للنموذج المرفق (نموذج ضمان حسن التنفيذ) .ويجب أن يبقى ضمان حسن
التنفيذ صالحا ً لمدة ال تقل عن ثمانية وعشرين ( )28يوما بعد تاريخ انتهاء األشغال أو العقد .يتعين االستعاضة عن كفالة حسن
التنفيذ بعد اإلستالم األبتدائي بكفالة بنكية تغطي خمسين في المائة ( )٪50من مبلر كفالة حسن التنفيذ لتغطية المسؤولية عن فترة
إصالح العيوب.
 .27التأمين :يقوم المقاول بتوفير التأمين باسمه وباسم الهيئة المشترية ،منذ تاريخ البدء وحتى انتهاء فترة إصالح العيوب ،بالمبالر
الالزمة لتغطية األحداث التالية الناجمة عن مخاطر المقاول:
أ.
ب.
ج.
د.

فقدان أو خراب األشغال المشمولة بالعقد والمواد؛ بنسبة  % 115من قيمة العقد.
فقدان أو خراب المعدات :على المقاول إحضار وثائق التأمينات الخاصة بالمعدات.
فقدان أو خراب الممتلكات الدائمة المتصلة بالعقد (باستثناء االشغال المشمولة بالعقد والمواد)؛ بنسبة  % 25من قيمة العقد.
اإل صابات الشخ صية أو الموت لكل من افراد طرفي العقد والطري الثالث .لموظفي المقاول حسب قانون العمل الفلسطيني
رقم  7لسنة  2000وللطري الثالث  100,000يورو.

 .28المخططات حسب ال ُمنَ َفذ ()As Built
أ .على المقاول تسللليم مخططات حسللب ال ُمنَفَذ (ِ )As Builtعند اإلنتهاء من تنفيذ المشللروع وذلك خالل موعد أقصللاه  10أيام
من تاريخ اإلستالم اإلبتدائي للمشروع.
َ
ب .إذا لم يُسللللم المقاول المخططات حسلللب ال ُمنَفذ (ِ )As Builtحسلللب المنصلللوص عليه في الفقرة الفرعية  29.1سلللوي يقوم
مشري المشروع بحجز مبلغ  2000يورو من الدفعات المستحقة للمقاول.

 .29المورفون :يجب على المقاول توفير الطواقم الفنية التي تستوفي الشروط التالية:
الوريفة
مدير المشروع ومهندس الموقع المقيم "مهندس مدني"
مكتب مساحة-مساح مرخ

الخبرة في االشغال (بالسنوات(

الخبرة في تنفيذ االشغال المشابهة (بالسنوات(

 8سنوات

 5سنوات

 5سنوات

 3سنوات
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القسم النالع :المخططات
230م معبد

طول المسار الرياضي:
890م

660م مقترح
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القسم الرابع :المواصفات
عــــــــــام
تمهيد:
 .1تفهم هذه المواصفات الفنية بالتالزم مع اإلتفاقية وشروط العقد والمخططات وبيانات العقد وجداول الكميات وعلى المقاول أن يتقيد
باألحكام الواردة في تلك الوثائق .
 .2حيثما ورد في وثائق العقد مدير المشروع او المهندس أومشري المشروع فكلها تعني المهندس الذي سيتم تعيينه من قبل صاحب
العمل لإلشراي على تنفيذ المشروع .
 .3يتحمل المقاول وعلى نفقته الخاصة مسؤولية المحافظة على سالمة حركة المرور وتسهيله الى الحد األقصى أثناء التنفيذ ويقوم
بتأمين وصيانة كل ما يلزم من تحويالت واشارات وطرق مؤقته مع األعمدة والحواجز واالنارة وأن ينفذ تعليمات المهندس بهذا
الخصوص .
 .4على المقاول وعلى نفقته الخاصة المحافظة على كافة التمديدات (مياه مجاري تلفون كهرباء) واصالح أي اضرار تلحق بها اثناء
التنفيذ ،وفي حالة تعارض مناسيبها مع الخط التصميمي يتم التنسيق مع البلدية اليجاد الحل المناسب لها .
 .5بالنيابة عن البلدية يحق للصندوق إجراء فحوصات مخبرية في أي مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع .جميع الفحوصات سيتم
تنفيذها من خالل مختبر مستقل من خالل صندوق تطوير وإقراض البلديات وجميع نتائج الفحوصات ستكون ملزمة لجميع
األطراي ،
 .6كافة الفحوصات المخبرية على حساب المقاولوعلى ان يقوم المقاول بتقديم قائمة ال تقل عن ثالث مختبرات للبلدية ويتم تحديد
أحد المختبرات من قبل البلدية ،وعلى المقاول تقديم اثبات دفع مستحقات المختبر عند تقديم المطالبة المالية النهائية للمشروع .
 .7على المقاول تقديم مخططات تنفيذية للمشروع  والحصول على موافقة مشري المشروع قبل البدء بتنفيذ
االعمال .
 .8بعد انتهاء االعمال ،على المقاول تقديم مخططات الواقع لالعمال المنفذة  والحصول على موافقة مشري
المشروع على هذه المخططات .
 .9سالمة وصحة العمال :
يجب على المقاول االمتثال الكامل لتدابير الصحة والسالمة في موقع العمل ،كما هو موضح ومحدد في قسمESMPو:ESHS
أ -يجب على المقاول االلتزام بإرشادات وزارة الصحة  /منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بمرض وباء كوفيد .19-
ب -ستتم مراقبة توفير معدات الوقاية الشخصية (سترة وقناع وأحذية أمان وقفازات وخوذة) حيث يجب التزام العمال بارتدائها.
ج -يجب توفير تأمين ساري المفعول لجميع العمال في موقع العمل .
د -ال يجوز للمقاول تشغيل أي عمال تقل أعمارهم عن  18سنة.
ه -يجب على المقاول إبالغ البلدية وصندوق تطوير وإقراض البلديات بأي إصابات أثناء أعمال البناء بما في ذلك حوادث Covid
 19أيضًا.
و -يجب على المقاول تأمين جميع أقسام العمل وخاصة الحفريات العميقة (أكثر من  1.2م) .التأكد من انها مدعومة ومحمية بحماية
معدنية وفقًا للمواصفات الفنية.
ي -يجب إتخاذ تدابير سالمة إضافية في هذا الموقع لخطورته ،حيث يجب توفير كل وسائل السالمة للعمال من حماية ودعامات للحد
من وقوع حوادث.
 .10سالمة وأمان المشاة والمارة :
أ -توفير ممر آمن للمشاه طول فترة العمل وعزل وحجب منطقة العمل  /وتامين وصول المواطنين لمصالحهم واراضيهم .
ب -بما ان الشوارع الذي يتم تاهيلها ال يوجد عليها حركة سير عالية لذا خطة السير غير ملزمة اال عند حاجتها حسب االستشاري او
البلدية او مهندس الموقغع  ،كما وعلى المقاول االلتزام بوضع وتامين اشارات السير على طول مقطع التاهيل وعلى المقاول
توضيح خطة العمل واالعالن عن برنامج العمل للبلدية والمواطينين .
 .11الشكاوى :يجب إرسال جميع الشكاوى المستلمة من قبل المقاول إلى البلدية في غضون  24ساعة للمتابعة مع مقدم الشكوى.
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 .12متطلبات إضافية :يجب على المقاول صيانة أي من الممتلكات  /أنابيب المياه  /الصري الصحي التي تضررت بسبب أعمال البناء
على الفور .يجب على المقاول تخزين قطع الغيار الالزمة للصيانة في موقع البناء التخاذ إجراءات سريعة.
 .13لوحات المشروع :على المقاول توريد وتركيب لوحات المشروع بأبعاد 1*1.6م (عدد  )1حسب النموذج المعتمد والمرفق
وبالمواصفات التالية ،وبحيث يتم تثبيت اللوحه في مكان بارز ال يعيق حركة السير وبموافقة مشري المشروع ،وذلك خالل اسبوع
من تاريخ امر المباشرة وهي محملة على االسعار .
-

يتم تركيب اللوحة على مواسير  3انش عدد  2وسماكة  2ملم مصنوعة من الفوالذ المغلفن.
اسللللتخدام باطون  B200لتثبيت اللوحة بعمق 50سللللم ،تكون قاعدة الباطون بابعاد 60*60*60سللللم وارتفاع أسللللفل اللوحة
2.20م عن سطح األرض.
يثبت الصاج على حديد مربع مقطع  4*4وتكون بشكل متقاطع.
سماكة الصاج  2ملم.

أوال  :األعمال الترابية
 1-1اعمال القطع والردم وطبقة القاعدة :
تشمل اعمال القطع والردم للوصول إلى منسوب القاعدة الترابية بما فيها طبقة القاعدة الترابية.
 1-1-1اعمال القطع:
يتم تنفيذ اعمال القطع الالزم مهما كان نوعه ترابيا أو صخريا وكذلك يشمل ازالة االسفلت واي طبقات سيتم استبدالها
للوصول إلى منسوب طبقة القاعدة الترابية وفي حالة كون الطبقة الموجودة ال تناسب المواصفات وفقا للمادة  3-1-1الالحقة يتم
القطع حتى أسفل طبقة القاعدة الترابية في حالة السير الخفيف والسير المتوسط ولسماكة 20سم اخرى تحت طبقة القاعدة الترابية
للسير العالي وفي حالة القطع الصخري يتم القطع وفقا للمناسيب المطلوبة حتى أسفل طبقة القاعدة الترابية.
يتم تنفيذ الحفريات االنشائية وفقا للمناسيب المحددة في المخططات والمواصفات وذلك العمال العبارات الصندوقية واالنبوبية المسلحة
والجدران االستنادية والعبارات االحتياطية لزوم خطوط الخدمات المستقبلية واقفاص الحجارة (الغابيونات) وعلى المقاول نقل ناتج
اعمال القطع الزائد أو غير المناسب إلى خارج الموقع والى الجهة التي توافق عليها السلطات المعنية.


 2-1-1اعمال الردم :
يشترط في جميع االحوال ان ال تكون مواد الردم ذات تصنيف ( )6أو ( )ويتم عمل طبقات الردم على طبقات ال تزيد
عن  20سم بعد الدحل ودرجة رك التقل عن  %95من كثافة بروكتور المعدل الخر طبقتين من اعمال الردم تحت طبقة القاعدة الترابية
اما طبقات الردم السفلية فتكون درجة الرك ال تقل عن  %95من كثافة بروكتور المعدل.
 مواصفات مواد طبقة القاعدة :
  CBRال تقل عن 25  PIال تزيد عن %12 نسبة المار من منخل  75ملم ال تقل عن %100 -نسبة المار من منخل رقم  200ال تزيد عن % 18
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استبدال طبقة القاعدة :
 في حالة عدم مالئمة مواد طبقة القاعدة وبعد الفحص واستالم تعليمات خطية من مشري المشروع يتم استبدال طبقةالقاعدة بمواد مختارة مع الدمك لدرجة  %95ويشمل البند.
 الحفر للمنسوب المطلوب وبتعليمات خطية من مشري المشروع وترحيل ناتج الحفر لالماكن المصرح بها. توريد مواد مختارة صالحة للردم من خارج الموقع او من ناتج الحفر والخلط والفرش على طبقات ال تزيد عن  25سموالدمك لدرجة  ،%95ويكال البند بالمتر المكعب شامال كل ما ذكر اعاله.
 توريد مواد الردم الصخري من خارج الموقع والخلط والفرش على طبقات ال تزيد عن  25سم والدمك لدرجة ،%100ويكال البند بالمتر المكعب شامال كل ما ذكر اعاله.
 توريد مواد ردم صخري الستبدال التربة الغير مالئمة وفقا للمواصفات التالية: يتم توريد مواد من كسر حجارة باحجام متدرجة حسب سماكة طبقة االستبدال ويكال البند بالمتر المكعب. .1الحجم

 .2الكثافة النوعية الحجمية
 .3امتصاص الماء
 .4فحوصات الدمك :
 .5فحص تحمل البالطةPlate bearing test:
ME2\ME1<2.2 (E=Young’sModulus )a
 )bاو من خالل الفحص باستخدام الطريقة المساحية
المواد الناعمة

-

 %25أكبر من  15سم واقل من  30سم.
 %50أكبر من  7.5سم واقل من  15سم.
ابعاد الحجارة يجب ان تكون متقاربة.
يجب أن ال يزيد حجم أكبر حجر عن  3/2سماكة الطبقة.

 ال تقل عن .2.25 ال تزيد عن .%6 -حسب المواصفات الفلسطينية المعتمدة.

 ليست تصنيف تربة A6او  A7وال تزيد نسبتها عن.(AASHTO M-145).%25

 3-1-1طبقة القاعدة الترابية :
هي الطبقة التي يتم وضع طبقة االساس أو طبقة ما تحت االساس فوقها وسماكتها ال تقل عن 20سم بعد الدحل ودرجة الرك
ال تقل عن  %95من كثافة بروكتور المعدل .ويجب أن ال تكون مواد طبقة القاعدة في جميع األحوال ذات تصنيف  6أو 
وهذا يكفي بالنسبة للطرق المصممة للسير الخفيف .
اما الطرق المصممة للسير المتوسط والسير الثقيل فيجب أن تحقق طبقة القاعدة ما يلي باالضافة الى ما تم ذكره أعاله
 نسبة كالفورنيا للتحميل ( )CBRال تقل عن %20
 معامل اللدونة ( )PIال يزيد عن .12
 أكبر مقاس مسموح بها للحجارة ضمن الطبقة = 7.5( "3سم).
وبالنسبة للسير الثقيل يجب أن تكون الطبقة بسماكة  20سم تحت طبقة القاعدة للطرق المصممة للسير الثقيل ذات تصنيف ال يقع تحت
( )6أو ( )ويتم دكها بكثافة ال تقل عن  %95من كثافة بروكتور المعدل .في حالة كون طبقة التربة الطبيعية للقاعدة المصممة
للسير الخفيف أو ما تحت القاعدة للطرق المصممة للسير الثقيل  6أو يجب استبدالها بطبقة وفقا للمتطلبات التالية :
 نسبة كاليفورنيا للتحميل ( )CBRال تقل عن %20
 معامل اللدونة ال يزيد عن 12
 أكبر مقاس مسموح به للحجارة ضمن الطبقة = 7.5( "3سم).
2-1

اعمال اعادة الردم :

يتم اعادة الردم حول العبارات االنبوبية والصندوقية والجدران االستنادية واالجنحة بمواد طمم ال تكون ذات تصنيف ()6
أو ( )ولدرجة رك ال تقل عن  95من كثافة بروكتور المعدل ويجوز اعادة الردم من المواد ذات الحجم الواحد شريطة موافقة
المهندس.
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 1-2-1القيـــاس:
يتم قياس األعمال الترابية بالمتر المربع لسطح طبقة القاعدة الترابية ألعماق الحفر و/أو الردم التي ال تزيد عن  50سم ،وهذا
العمل يشمل تنفيذ جميع أعمال القطع والردم والخنادق وطبقة القاعدة وفقا لهذه المواصفات ،وحيث أن مواصفات طبقة القاعدة الترابية
والطبقة تحتها تختلف بين الطرق المصممة للسير الخفيف والطرق المصممة للسير المتوسط والطرق المصممة للسير الثقيل فسيتم
اعتماد ثالثة بنود في هذا الخصوص.
تقاس أعمال الحفر الذي تزيد أعماقه عن  50سم بالمتر المكعب مهما كان نوعه وسواء تم استخدامه في الردم أو كان زائدا أو غير
صالح للردم حيث يجب أن يتم نقله الى خارج الموقع والى الجهة التي توافق عليها السلطات المعنية .وتقاس أعمال الردم الذي تزيد
أعماقه عن  50سم بالمتر المكعب مهما كان مصدره من الحفر او من االستعارة اال إذا ذكر خالي ذلك ويجب أن يحقق هذه المواصفات.
وفي حالة وجود قطع و/أو ردم العماق ال تزيد عن  50سم ،يتم قياس الردم و/أو القطع حتى عمق  50سم بالمتر المربع اال إذا ذكر
خالي ذلك.
ال يتم قياس الحفريات االنشائية وأعمال اعادة الردم ألنها محملة على أعمال العبارات الخرسانية المسلحة سواء كانت صندوقية أو
انبوبية أو تكون محملة على أعمال الجدران االستنادية أوالعبارات االحتياطية لزوم خطوط الخدمات المستقبلية أو أقفاص الحجارة
(الغابيونات) .

 3-1مواصفات الحفمة المستعملة في أعمال الردم:
يجب أن تكون الحصمة المستعملة في األشغال من منتوج تكسير الحجر القاسي ويجب أن تكون الحصمة خالية من األتربة والمواد
القابلة للذوبان في الماء والمواد العضوية أو أي مواد أخرى تؤثر على قوتها أو على قوة الخرسانة ،وللمهندس الحق في رفض أي
كمية ال تنطبق مع المواصفات أو يراها غير مناسبة لالستعمال.
أوال – الحفمة الناعمة :هي الحصمة الناعمة التي تمر من منخل ( )16/3بوصة ويمكن الحصول عليها من طحن الحصمة
الجوزية ،يجب للحصمة أن:
 ال تحتوي على أي شوائب وأمالح تؤثر على قوة الخرسانة.
 التزيد نسبة الطين المتحجر بها عن (. )%1
 التزيد نسبة المار من منخل 200عن ()%15
 توفي نسبة الحصمة الناعمة بجدول التدرج الحبيبي التالي:
المنخل
3/8
رقم ()4
رقم ()8
رقم ()16
رقم ()30
رقم ()50
رقم ()200

النسبة المئوية المارة من المنخل
100
100-90
100-60
100-30
100-15
45-5
صفر15-



ثانيا – الحفمة الخشنة :هي تلك الباقية على المنخل ( )3/16بوصة وتتفق مع جدول التدريج للحصمة الخشنة ،وعلى الحصمة
الخشنة:
 أن تكون خالية من الطين المتحجر.
 أن التزيد المواد المارة من المنخل  200عن ( )%1بالوزن.
 أن التقل قوة كسر مادة الحصمة عن ضعفي القوة المطلوبة للخرسانة المستعملة.
 أن التزيد نسبة امتصاص الماء عن ( )%3بالوزن.
 أن ال يقل الوزن النوعي عن ( )2.0طن للمتر المكعب الواحد.
 يكون التدرج الحبيبي لها هو أحد التدرجات التالية ،وللمهندس الحق في إضافة أو إلغاء أي تدرج إذ أقتضى األمر وحسب
نوع الخرسانة المستعملة .
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المنخل

تدرج ()1

½2
2
½1
1
3/4
2/1
3/8
رقم ()4
رقم ()8

100
100-95

النسبة المئوية المارة من المنخل
تدرج ()3
تدرج ()2
100
100-99

تدرج ()4

100
100-95

0-35

100
100-95

0-35
60-25

30-10
30-10
صفر ـ 5

صفر5-

55-20
صفر10-
صفر5

صفر10-
صفر5-

تدرج ()5

100
100-90
100-40
صفر 10-
صفر 5-



الدفــــع:
يتم الدفع عن جميع األعمال الترابية بعد كيلها كما هو وارد أعاله على أساس الوحدة الموضحة في الكيل الهندسي على أساس إنجاز
جميع األعمال بشكلها التام وفقا ً للمواصفات والمخططات .

ثانيا  :طبقة االساس

 2.1أعمال طبقة االساس ()Base Course
 بعد االنتهاء من عمل طبقة القاعدة حسب المناسيب التصميمية وموافقة المهندس للطرق المصممة للسير الخفيف والمتوسط ،أو بعد
االنتهاء من عمل طبقة ما تحت األساس للطرق المصممة للسير الثقيل ،يتم توريد مواد طبقة األساس كخليط متجانس بعد عمل
االختبارات المخبرية الالزمة وعلى حساب المقاول .
 يتم فرد البيسكورس وعلى طبقات بحيث ال يزيد سمك الطبقة عن 20سم ويتم الفرد والخلط والتسوية والرش والدك لكل طبقة
وذلك للوصول إلى أقصى درجات االنضغاط ويجب عمل االختبارات المخبرية الالزمة وعلى حساب المقاول .
 1-1-2المواصفات الفنية:
 1-1-1-2تتكون المواد التي تستخدم في هذه الطبقة من ناتج تكسير الصخور الجيرية أو البازلتية أو الجرانيتيه.
 2-1-1-2حد السيولة ( ) Limitال يزيد عن . )90( 25
 3-1-1-2معامل اللدونه (.)9089( )6-2( )Plasticity Index
 4-1-1-2يتم الرش والدحل حتى الوصول إلى اقصى كثافة ( .%100بروكتور المعدل) ( .)180
 5-1-1-2تكون النسبة المئوية المارة بالوزن من فتحات المناخل المربعة كما هو مبين بالجدول المرفق (التدرج أ أو ب) :
المناخل
نوع
المارة بالنسبة المئوية
أ
المارة بالنسبة المئوية
ب

”2

”11/2

”1

”3/4

”½

”3/8

#4

#10

#40

--100

100
100-0

100-5
85-55

90-60
80-50

80-45
---

0-40
0-40

65-30
60-30

40-20
50-20

20-8
30-10

*#200
10-5
12-5

 )CBR( 6-1-1-2ال تقل عن  %80عند الكثافة الجافة القصوى حسب بروكتور المعدل ( ِِِِ)AASHTO193
 -1-1-2نسبة التآكل حسب فحص لوس أنجلوس باستخدام  500دورة ( )AASHTO96اقل من . )AASHTO96( %45
 8-1-1-2المكافئ الرملي ال تقل عن .)AASHTO16( %30
 9-1-1-2المتانة ال تزيد عن  %12إذا تم الفحص بواسطة كبريتات الصوديوم ،وال تزيد عن  %18إذا تم الفحص بواسطة كبريتات
المغنيسيوم ( .)AASHTO104
 10-1-1-2دليل الشحف واالستطالة  %35كحد أعلى
 11-1-1-2الكثافة الجافة القصوى (غم/سم )2ال تقل عن 2.1
 12-1-1-2نسبة الكتل الطينية ال تتجاوز %8
 13-1-1-2يجب ان ال تتفاوت مناسيب السطح النهائي 1سم زيادة أو نقصانا عن مناسيب التصميم أو المناسيب الموافق عليها من
المهندس كما يجب اتباع ما يلي:
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يتم فرد البيسكورس وعلى طبقات بحيث ال يزيد سمك الطبقة عن 20سم ويتم الفرد والخلط والتسوية والرش والدك والدحل لكل
طبقة وذلك للوصول إلى أقصى درجات اإلنضغاط ويجب عمل االختبارات المعملية الالزمة وعلى حساب المقاول 
بعد تجهيز طبقة البيسكورس يجب المحافظة عليها ومداومة الرش بالماء والدحل لحين تعطيتها باألسفلت أو البالط المتداخل وفي
حالة تعرضها للجفاي أو القلقلة بسبب حركة المشاة أو السيارات وخالفه يجب اعادة حرثها وتجهيزها مرة اخرى 
يتم عمل التدرج على كل خمس عينات مأخوذة من الموقع بعد خلطها للمقارنة مع التدرج األصلي 
يتم اجراء فحوصات كاملة على المواد الموردة عند تغيير المصدر اوتوريد كل 1000م 3
عند فحص اختبار الدمك لكل طبقة يتم أخذ 3عينات على األقل لكل شارع أو  1000م 2من مساحة الطبقة أو  200م.ط من الطريق 
القياس هندسي ويتم حصر واحتساب كميات البيسكورس المنفذة على الطبيعة وحسب المساحات الصافية وتخصم مساحات المناهل
ومصافي مياه األمطار وخالفه .


 2.2القـيــاس :تقاس طبقة االساس سواء كانت في جسم الطريق أو على االكتاي على اساس المتر المربع اال إذا ذكر خالي ذلك في
وثائق العطاء.
 2.3الدفع :يتم دفع اسعار الكميات المقبولة من طبقة االساس على اساس سعر المتر المربع اال إذا ذكر خالي ذلك في وثائق العطاء،
كاملة مكملة بعد الدحل.

ثالنا  :أعمال االسفلت
 14السائل اإلسفلتي
قبل ان يبدأ المقاول في رش السائل االسفلتي ،عليه الحصول على الموافقة الكتابية من مشري المشروع لنسبة الرش المناسبة
وعلى المقاول تكنيس وتنظيف السطح المزمع رشه وذلك باستخدام الضاغطة الهوائية وان يكون جافا قبل البدء في عملية الرش
ويجب ان يتم الرش باستخدام اله رش ميكانيكية ويمنع الرش في االجواء الماطرة أو ذات الرياح الشديدة أو العواصف الرملية ويتم
منع حركة السير على االسطح المرشوشة .
 1-1-4الوجه التأسيسي ()Prime Coat
يجب ان يكون االسفلت من نوع ( )MC0أو ما يعادله ،ويتم رشه على سطح طبقة االساس قبل المباشرة في أعمال السفلته بأربع
وعشرين ساعة على االقل وتكون النسبة بين  1.5-1كغم/م 2ويتم الموافقة عليها من قبل المهندس .


 2-1-4الوجه الالصق ()Tack Coat
يجب ان يكون االسفلت من نوع ( )250أو ما يعادله ويتم رشه بين طبقتين اسفلتيتين قبل المباشرة في أعمال السفلته للطبقة الثانية
بساعتين على األقل ،وتكون النسبة  0.5-0.2كغم/م 2ويتم الموافقة عليها من مشري المشروع .
 2-4الخلطة االسفلتيه
 1-2-4يجب ان تكون الخلطة االسفلتيه من النوع الساخن والمجهزة في خالطات ميكانيكية مركزية وتكون النسبة المئوية بالوزن من
االسفلت المستعمل للخلطة هي  %6-4وذلك حسب تصميم الخلطة واالسفلت المستعمل نوع ( 0/60درجة االختراق).
 2-2-4تتكون الخلطة االسفلتيه من مزيج من الحصمة المكسرة الخشنة والبودرة واالسفلت بحيث تكون النسبة المئوية المارة بالوزن
من فتحات المناخل المربعة كما هو مبين بالجدول المرفق :
SIEVE SIZE
PERCENT PASSING BY-WEIGHT GRADATION
*Course Binder Wearing Course Thin Course* Thin Course
)”(1
)”(3/4
)”(1/2
)”(3/8
100
”1
70-100
100
100
”3/4
54-82
74-95
90-100
100
”1/2
44-74
60-86
90-100
”3/8
32-54
40-65
45-70
60-80
No 4
25-55
35-65
No 8
25-45
No 10
No 16
14-30
16-30
No 20
No 30
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PERCENT PASSING BY-WEIGHT GRADATION
8-23
10-22
5-20
6-25
4-15
6-15
2-8
3-8
2-9
2-10

SIEVE SIZE
No 40
No 50
No 80
No 100
No 200

وحدود السماح للتدرج الذي يحصل عليه بتجربة مارشال كمايلي شريطة ان يكون التدرج ضمن الحدود الواردة في الجدول في البند
-: 2-2-4
اقفى تغيير في نسبة المواد المارة
رقم المنخل
%5 +
 8/3فأكبر
% 4+
من رقم  4حتى رقم 80
% 1+
رقم 200
شريطة ان يكون التدرج ضمن حدود التدرج كما ورد في الجدول 2-2-4
يجب ان تخضع الحفمة المستخدمة في الخلطة االسفلتيه لبعأ االختبارات كما يلي:
1-2-2-4
2-2-2-4
3-2-2-4
4-2-2-4
5-2-2-4
6-2-2-4
7-2-2-4
8-2-2-4
9-2-2-4
3-2-4
4-2-4
5-2-4

ذلك الجزء والمحجوز على منخل رقم  4يجب ان ال يزيد نسبة التاكل عن  %35على  500دوره في فحص لوس
انجلوس حسب (.)AASHTO96
معامل اللدونه ( )Plasticity Indexيساوي صفرا للعينات المأخوذة من االوعية الساخنة (( )hot pans
. )AASHTO9089
يجب ان تخضع الحصمة الختبار ( )Soundnessحسب ( )AASHTO104بحيث ال يكون النقص بعد  5دورات
اكثر من  %10عندما يكون الفحص مع مادة كبريتات الصوديوم وال اكثر من  ُ%12عندما يكون الفحص مع مادة
كبريتات المغنيسيوم.
يجب ان تخضع الحصمة الختبارات () )(FI) flakiness Indexو  Elongation Indexحسب المواصفات
البريطانية ( )BS812بحيث ال تزيد عن . %25
يجب ان ال يقل ال ( )Sand Equivalentعن  %50حسب (. )AASHTO16
يجب ان تخضع الحصمة الختبار الكتل الطيني )Clay Lumps and Friable Particles( على ان ال تزيد عن
%1من (.)Particles112
يجب ان تخضع الخلطة الختبار فقدان الثبات على ان ال يزيد عن .)Loss of Stability( %25
يجب اخذ عينات لكل يوم عمل واجراء اختبارات الفصل وعينات مارشال اليجاد الكثافة ونسبة الفراغات الهوائية
والفراغات المعدنية والمملوءه بالبيتومين والثبات والتدرج ونسبة البيتومين.
فحص التعرية للحصمة المغلفة بالبيتومين على ان ال تزيد نسبة التعرية عن )Stripping Test( %5
.AASHTO182
يجب تسليم الخلطة في موقع العمل بدرجة حرارة بين ( )150-130درجة مئوية ويتم تفرير الخلطة من السيارات مباشرة
إلى الفرادة وال يسمح بتشوين االسفلت على االطالق.
يتم تفرير الحمولة من السيارات الخاصة لهذا العمل وتفرير حمولتها مباشرة إلى الفرادة والتي يجب ان تكون من النوع
الميكانيكي ويراعي ان يتم الفرد بسمك يزيد  %20-15عن السمك المطلوب بعد الدحل ويجب الحصول على موافقة
المهندس قبل البدء في اعمال السفلتة والتنسيق بخصوص طريقة الفرد.
االالت المستعملة للدحل هي مداحل حديدية زنة  10طن ومداحل مطاطية زنة ( 15-10طن) ،واقل درجة حرارة عن
بداية الدحل 120م وتتحمل طبقة االسفلت حركة المداحل فوقها بحيث ال تتدفع الخلطة وعدم ظهور تشققات وفي حالة ما
اذا تأخر الدحل وبردت الخلطة االسفلتية فيجب رفعها واستبدالها.

ويتم الدحل بالطريقة التالية:
1-5-2-4
2-5-2-4
3-5-2-4
4-5-2-4

تمر اوال المدحلة الحديدية زنة  10طن عدد مناسب من المرات وحسب طلب مشري المشروع.
تمر المدحلة المطاطية بعد ذلك ولعدد مناسب من المرات ويراعي ان يكون الدحل من طري الطرق باتجاه الداخل .ومن
أسفل إلى اعلى مع تبليل عجالت المداحل بالمياه حتى يلتصق بها االسفلت.
الرك النسبي المطلوب ال يقل عن  ُ%98من الكثافة الناتجة حسب طريقة مارشال ( 5ضربة).
يمكن استخدام مداحل صغيرة وقبول نسبة دمك  %95من الكثافة الناتجة حسب طريقة مارشال (5ضربة) في االماكن
الضيقة والتي ال يمكن الوصول اليها بالمداحل الثقيلة ،وفي المناطق المنحدرة التي يزيد ميلها عن  ،%15شريطة موافقة
المهندس الخطية على ذلك.
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6-5-2-4
7-5-2-4

في حالة توقف العمل الي سبب من االسباب فانه وقبل المباشرة في العمل مرة اخرى يجب قص حافة االسفلت ودهانه
بالطبقة الالصقة سواء كان ذلك في االتجاه الطولي أو العرض مع الدحل ويجب ان اليزيد الفرق في سطح طبقة االسفلت
عن 6ملم في حالة استعمال قده مستقيمة من االلمنيوم بطول  6متر.
يجب على المقاول وقبل البدء بالعمل بثالثين يوما تزويد المشري بتصميم الخلطة االسفلتية ونسبة البيتومين بها وال يحق
له ابتداء السفلتة اال بعد اخذ الموافقة الخطية ويتم عمل تصميم جديد في أي من الحاالت التالية:
 1-7-5-2-4اذا نقصت قيمة الثبات االول عن الحدود المطلوبة.
 2-7-5-2-4اذا تجاوز معدل الوزن النوعي للحصة  %0.1 +عن القيمة في التصميم.
 3-7-5-2-4اذا تجاوز معدل قيمة الكثافة النوعية للخليط  0.05 +عن معدل قيمة الكثافة النوعية للتصميم
 4-7-5-2-4اذا تجاوزت نسبة امتصاص الماء  %1 +عن القيمة في التصميم.

 8-2-4
 1-8-2-4
2-8-2-4
3-8-2-4
4-8-2-4
5-8-2-4

يجب على المقاول تفميم الخلطة االسفلتية حسب طريقة مارشال بحيع تكون:
الثبات  Stabilityال يقل عن 1000كغم .
نسبة الفراغات ( )%-3للطبقة الرابطة االولى  )%6-3(،للطبقة السطحية (الثانية ) .
االنسياب ( 3.5-2 )Flowملم.
التصلب ( )Stiffnessال يقل عن  500كغم /ملم.
نسبة الفراغات المملوءه بالبتيومين كاالتي:
أ -للطبقة الرابطة ( . ) %0-60
ب -للطبقة السطحية (. ) %5-65
نسبة الفراغات المعدنية (.)VMA
أ -ال تقل عن  %12للطبقة الرابطة.
ب -ال تقل عن  %13للطبقة السطحية.

9-2-4
1-9-2-4
2-9-2-4
3-9-2-4

الفروقات ( )Tolerancesالمسموح بها تكون كالتالي:
نسبة البيتومين في الخلطة االسفلتية .%0.3 +
منسوب الطبقة االخيرة  5 +ملم.
سماكة طبقة االسفلت  3-ملم.

6-8-2-4

 3-4الوجه الختامي Seal Coat
يتم تنفيذه على سطح طبقة االساس المرشوشة بطبقة الوجه التأسيس.
 1-3-3يتم استخدام حصمة ناتج تكسير حجر جيري أو جرانيتي أو بازلتي.
 2-3-3يكون تدرج الحصمة للوجه االول والثاني كما يلي ( :ويمكن استخدام الوجهين أو الوجه االول فقط حسب جداول الكميات  :
رقم المنخل
المار بالنسبة
المئوية

الوجه األول
الوجه الناني

 "1

"34

"12

"38

4

8

100

100-90
100

55-20
100

15-0
100-85

5-0
30-10

10-0

16
5-0

2
0.50
0.5-0

 3-3-4معدل ورش الحصمة  20-12.5كغم/م للوجه االول و  15-10كغم/م للوجة الثاني ،ويتم الموافقة عليه من قبل مشري المشروع.
 4-3-4يتم استخدام االسفلت من نوع ( )RC250أو ما يعادله ،وتكون نسبة رش االسفلت 2-1كغم /م ويتم الموافقة عليها من قبل
مشري المشروع.
 5-3-4يجب استعمال موزع حصمة ميكانيكي ورشاش اسفلت ميكانيكي اال انه في اماكن الميول الحادة يجوز القيام بتنفيذ العمل يدويا
وبالمعدات البسيطة بعد اخذ موافقة مشري المشروع.
 6-3-4يمنع الرش لمواد االسفلت في االجواء الماطرة أو ذات الرياح الشديدة أو العواصف الرملية.
 -3-4التأكل للحصمة ال يزيد عن . )AASHTO96( %35
مالحظات-:
 طبقة األسفلت الساخن بسمك  5سم (أو حسب جدول الكميات) وال ينقص سمك الطبقة االسفلتية أكثر من 3ملم عن السمك المطلوب.
وعندما يكون النقص في سمك الطبقة األسفلتية أكثر من 3ملم وحتى  15من السمك المطلوب تقبل الطبقة بخصم  15من سعر
البند للمساحات الفاشلة أما اذا زاد النقص عن ذلك فيتم ازالة هذه المساحات و يتم وضع طبقة جديدة بدال منها مطابقة للمواصفات
وعلى حساب المقاول .
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 في حالة قص األسفلت في أى منطقة وخصوصا حول المناهل يتم اعادة األسفلت حول المناهل حسب األصول وال يسمح باستخدام
الخرسانة بدال من األسفلت .


 في حالة فشل عينة في فحص الدمك لألسفلت يعاد الفحص مرة أخرى في اليوم التالي مباشرة بواسطة مدحلة مطاطية  لمدة
ساعتين ويتم الفحص الجديد عن طريق أخذ عينتين قبل وبعد العينة الفاشلة بمسافة ال تزيد عن عشرة أمتار من كل اتجاه و العينة
التي تنجح تمثل نصف المسافة فقط وفي حالة الرسوب ينطبق عليه معايير الخصم  .


 في حالة فشل عينة فحص السماكة لألسفلت يعاد الفحص بأخذ عينات لبية خالل عشرة أمتار من كل اتجاه وتكون كل عينة تمثل
نصف المنطقة المفحوصة .


 جميع اختبارات السمك والكثافة بما فيها اختبارات االعادة ان وجدت يجب ان تجرى خالل اسبوع من فرد الطبقة االسفاتية وفي
حالة الفشل في الحصول على نسبة الدمك المطلوبة يتم اتخاذ لالجراءات التالية للمساحات الفاشلة -:
 اذا كان التجاوز حتى  ) 97.7-97( %1تقبل الطبقة بخصم  %10من سعر البند اذا كان التجاوز حتى  )96.9-96( %2تقبل الطبقة بخصم  %20من سعر البند اذا كان التجاوز حتى  ) 95.9-95( %3تقبل الطبقة بخصم  %35من سعر البند اذا كان التجاوز اكبر من  %3يتم إزالة الطبقة اإلسفلتية ووضع طبقة بدال منها على حساب المقاول. حسميات نتيجة النقص بكمية البيتومين بالخلطة الخام-:
نسبة النق
نسبة البيتومين المطلوب
-/+0.3
-0.4
-0.5
-0.6

قيمة الحسم

الحسميات
قبولها بدون حسم
قبولها مع خصم %4
قبولها مع خصم %10
الطبقة مرفوضة

نسبة الحسم * المساحة الممنلة*السعر االفرادي


 يتم أخذ عينة للفحص كل 1000م 2من مساحة الطبقة او كل 200م.ط من مسرب المرور الواحدة أيهما أقل ويتم إجراء الفحص
حسب اختبار  AASHTO
 ال يجوز وضع الخلطات االسفلتية الساخنة اال عندما تكون حرارة الجو  4درجات مئوية أو أكثر وعندما ال يكون الجو كثير الضباب
أو ماطرا وعندما يكون السطح الحالي خاليا من الرطوبة .
 4-4القياس  :تقاس جميع بنود األعمال االسفلتية بالمتر المربع .
 5-4الدفع  :يتم الدفع عن األعمال االسفلتية المقبولة بالمتر المربع شاملة انجاز العمل بالشكل الكامل وفقا للمواصفات والمخططات
وكمية االسفلت المحددة في جدول الكميات هي الكمية المتوقعة ويجب ان تكون الكمية مطابقة كما ورد في المواصفات وال يتم
زيادة أو انقاص السعر اذا نقصت أو زادت كمية االسفلت ويتم الدفع وفقا للبنود التالية اال اذا ذكر خالي ذلك في وثائق العطاء .

رابعا  :أعمال الخرسانة


 الخرسانة المستخدمة تكون حسب المواصفات القياسية الفلسطينية الطبعة االخيرة .
 تكون مواصفات حديد التسليح المستعمل في األعمال الخرسانية حسب المواصفات االمريكية  عالي المقاومة
 على المقاول تقديم تصميم للخلطات الخرسانية قبل البدء بتنفيذ بنود الخرسانة وذلك حسب درجة الخرسانة المطلوبة لألعمال
المختلفة واألسعار تشمل تكاليف فحص الباطون من قبل مختبر معتمد من المهندس.
 تكال اعمال الخرسانة كيال هندسيا بعد حسم عموم الفراغات مهما كانت مساحتها او حجمها وذلك لواقع األجزاء التي نفذت فعال
حسب المخططات وال يحسب للمقاول أي كمية خرسانية اضافية نشأت عن خطأ في التنفيذ وال يكال أي جزء تحت بندين مختلفين.
 األسعار الفردية في الخرسانة المسلحة شاملة لحديد التسليح.
 القمط الخرسانية  :ال تدفع اية عالوات للقموط الخرسانية المسلحة للفتحات في جدران الطوب او الحجر سواء للجوانب او الجلسات
وكذلك لنهاية التصوينه والقموط الوسطيه وتحمل تكاليفها على اعمال الطوب او الحجر ويطلب تشريك الجدران الخرسانيه باألعمدة
والجدران المسلحة المتاخمه باستخدام حديد قطر 10ملم كل  20سم.
أما حيث يكون البناء على كامل سماكة الجدران الخرسانية أو الطوب فيحسب على كامل الجدران وتحسم سماكة العقدة أو الخرسانة
المسلحة كالجسور المتدلية...الخ من ارتفاع الجدران.
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 تكاليف أعمال عزل أجزاء الخرسانة المطمومة باالسفلت الساخن عيار( 5/25أو ما يعادله) وطبقتين من الفيبر قالس يكون
محمل سعرها على أعمال الخرسانة دون أية عالوات أو اضافات  .
 :1-5أعمال حديد التسليح
ان أسعار حديد التسليح مع الخرسانة تشمل ما يلي-:
 تربيط قضبان حديد التسليح بالسلك الناعم على كل تقاطع هذه األقطار مع بعض أو مع الكانات وبشكل كامل من أسفل وأعلى.
 اعداد جداول تفصيلية وتفريد الحديد ألعمال التسليح من قبل المتعهد قبل البدء بالعمل.
 قضبان وأقطار حديد التسليح من جميع المقاسات في جميع المواقع وعلى جميع االرتفاعات.
 تقديم واستعمال كراسي المسافة والمباعدة البالستيكية .
الخرسانة االنشائية (مالحظة:المواصفات للخرسانة تشمل الخلطات الجالهزة او المخلوطة في الموقع)
 -1الوصــف
تتكون أشغال الخرسانة االنشائية من تقديم جميع المواد وتشييد االنشاءات حسب األشكال واألبعاد المبينة في المخططات أو وفقا
للتعليمات ،وذلك باستعمال خرسانة االسمنت البورتالندي  1وفقا للتفاصيل المبينة في المخططات وهذه المواصفات.
وتتكون خرسانة االسمنت البورتالندي والحصمة الناعمة ،والحصمة الخشنة ،والماء ،والمواد اإلضافية التي تتطلبها األعمال في بعض
األحيان ،ويجب أن يكون التوزيع النسبي لمواد المزيج ،وطريقة الخلط ،والصب ،واإلنضاج مطابقة لهذه المواصفات بالنسبة الى
الصنف المحدد من الخرسانة.
 -2المـــواد:
 1-2الخرسانة :
 1-1-2تفنيف الخرسانة  :تصنف الخرسانة حسب المواصفات القياسية الفلسطينية بناء على مقاومتها المميزة للضغط  Fckكما هو
مبين في الجدول التالي :
تفنيف الخرسانة
نوع الخرسانة
 4
 3
 25
 2
 15
 1
المقاومة المميزة للخرسانة في الضغط
 ( Fckميغاباسكال )


 10


15


20


25


40


30


 2-1-2نماذج الفح و عدد العينات :
 يكون نموذج الفحص عبارة عن مكعب قياسي  10  10  10cm
 العينة الواحدة عبارة عن نموذجين ( مكعبين )  10  10  10cmيفحص واحد بعد اسبوع والثاني بعد  28يوم  .
 عدد العينات  :يكون عدد العينات المطلوبة للفحص حسب الجدول التالي  :
م3

كمية الباطون
حتى 40
مافوق  40حتى 60
مافوق  60حتى 80
مافوق  80حتى 100
مافوق  100حتى 130
مافوق  130حتى 160
مافوق  160حتى 200
ما فوق  200لكل 50م 3اضافية او قسم منها

عدد العينات الممنلة
3
4
5
6

8
9
عينة اضافية


 3-1-2نتائج الفحوصات ومطابقة المواصفات
 تكون الخرسانة مطابقة للمواصفات اذا كان معدل مقاومة الضغط للعينات المفحوصة  fcuومقاومة الضغط الي عينة فحص i
()fcuال تقل عن االرقام الموجودة في الجدول التالي :

| P a g e 20

عدد العينات
 5و اكثر
4-3

مقاومة الضغط
 fcu
)fcu( i
fcu
)fcu( i

1
13

14
8

15
18
12
19
13

2
23
1
24
18

25
28
22
29
23

3
33
2
34
28

4
43
3
44
38


 اذا كانت الخرسانة غير مطابقة للمواصفات حسب البند االول اعاله  ،يتم اجراء فحص بالعينات اللبية للخرسانة المتصلدة وذلك
حسب المواصفات القياسية الفلسطينية  .
 في حال فشل الخرسانة في اختبار العينات اللبية في البند السابق تعتبر الخرسانة غير مطابقة للمواصفات ويجب ازالتها  .
 2-2الحفمة الناعمة للخرسانة:
تتكون الحصمة الناعمة للخرسانة من الرمل الطبيعي المؤلف من جزيئات صلبة ومقاومة أو من مواد خاملة اخرى ذات خصائص
مشابهة .ويجب أن تكون الحصمة خالية من المواد الغريبة الضارة ككتل الصلصال وجذور األشجار والطفل وبيريت الحديد والمايكا
والفحم والمواد العضوية أو أي مواد أخرى ضارة يمكن أن تشكل خطرا على حديد التسليح أو بكمية كافية من شأنها أن تحدث أثرا
سلبيا في قوة الخرسانة ويجب عند اللزوم غسل الحصمة ونخلها الزالة هذه المواد الضارة ويجب كذلك أن تطابق المواصفات التالية:
 1-2-2يكون التدرج كما يلي:
رقم النخل 
رقم   "5رقم  "1
رقم  "16
رقم  "4
 "8/3
 100
المار بالوزن بالنسبة المئوية 
 10-2
 30-10
 80-45  100-95
ويجوز للمشري الموافقة على طلب استخدام تدرج اخر شريطة تقديم بيانات مقنعة بالنسبة لمواصفات الخرسانة التي يتم الحصول
عليها.
 : 2-2-2نسبة امتصاص الماء  %6كحد اعلى.
 :3-2-2معامل النعومة  3.1-2.3والتفاوت  0.2 -/+عن العينة التي تمت الموافقة عليها.
 :4-2-2المكافئ الرملي  0كحد ادنى للخرسانة ب  250و  65كحد أدنى للخرسانة ب  200و ب .)S16( 150
 :5-2-2فحص األصالة  12كحد أعلى لنسبة الفقدان باستخدام محلول كبريتات الصوديوم في الفحص ،و  18كحد أعلى لنسبة الفقدان
باستخدام محلول كبريتات المغنيسيوم في الفحص.
 6-2-2نسبة الكتل الطينية %0.5كحد أعلى .S112
 -2-2المار من منخل رقم  %5 200كحد أدنى.
 8-2-2الشوائب العضوية :أن ال تكون أغمق من اللون القياسي .)S12181(
 3-2الحفمة الخشنة للخرسانة:
تتكون الحصمة الخشنة للخرسانة من الحصى الطبيعي أو الحصى المكسر أو الحجارة المكسرة الخالية من قشور الصلصال أو المواد
الضارة األخرى ويجب أن ال تحتوي مواد ضارة مثل بيريت الحديد أو المايكا أو المواد الرقائقية أو جذور االشجار أو غيرها من
المواد التي يمكن أن تشكل خطرا على حديد التسليح بطريقة او بكمية كافية من شانها أن تحدث أثرا سلبيا في قوة الخرسانة ومتانتها
ويجب عند اللزوم غسل الحصمة لتنقيتها من المواد الضارة.
يجب أن تكون الحصمة مطابقة من جميع النواحي لمتطلبات المواصفات البريطانية  BS 882أو المواصفات (( )Sاو
ما يعادلها من مقاييس ( )ASTMاذا طلب المهندس ذلك و يجب كذلك أن تطابق الحصمة المتطلبات التالية
 : 1-3-2يكون التدرج كما يلي:
رقم المنخل 
المار بالوزن بالنسبة المئوية 

½"1
 100

 "1
 100-95

½" 
 60-25

رقم  4
 10-0

رقم  8
 5-0

ويجوز للمهندس الموافقة على طلب استخدام تدرج اخر شريطة تقديم بيانات مقنعة بالنسبة لمواصفات الخرسانة التي يتم الحصول
عليها.
 :2-3-2نسبة امتصاص الماء  %4كحد أقصى.
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 :3-3-2التآكل  %35 Abrasionكحد أعلى للخرسانة ب  250و ب  %40 S96 300كحد أعلى للخرسانة ب
 200و ب .150
 : 4-3-2فحص األصالة  %12كحد أعلى لنسبة الفقدان باستخدام محلول كبريتات الصوديوم .و %18كحد أعلى لنسبة الفقدان
باستخدام محلول كبريتات المغنيسيوم.
 :5-3-2نسبة الكتل الطينية  %1كحد أعلى .S112
 :6-3-2مجموعة الكلوريدات (بالوزن بالنسبة لألسمنت) 0.35كحد أعلى.
 : -3-2مجموعة ثالث اكسيد الكبريت(بالوزن بالنسية لألسمنت)  %2.5كحد اعلى.
 :8-3-2المار من منخل رقم  %1 200كحد أعلى.
 :9-3-2دليل الشحف واالستطالة  %20كحد أعلى.
 :10-3-2نسبة التآكل لمائة دورة مقسمة على خمسمائة دورة  %2.2كحد أعلى.
 4-2المــاء:
يجب أن تكون المياه المستعملة في غسل الحصمة و في خلط الخرسانة عذبة نظيفة وخالية من الزيوت او المواد الحمضية أو القلوية
أو المواد العضوية أوا لمعدنية الضارة الموجودة في مياه المجاري ويجب أال تحتوي على كلوريدات ككلوريد الصوديوم تزيد على
 1000جزء في المليون أو على سلفات كسلفات الصوديوم تزيد على  600جزء في المليون كما يجب أن ال تحتوي المياه على شوائب
في كمية كافية الحداث تغيير في الوقت الالزم لتجمد االسنت البورتالندي يزيد على  %25أو إحداث تخفيض في مقاومة المالط
لإلنضغاط بما يزيد على  %5قياسا على النتائج المحققة في حال استعمال الماء المقطر.
أما بالنسبة الى المياه المستعملة النضاج الخرسانة المصبوبة فيجب أن ال يقل الرقم الهيدروجيني PHفيها عن  5و أال يحتوي على
شوائب يمكن أن تؤدي الى تغير في لون الخرسانة ويجب أن يبقى عمق مصادر المياه وعملية سحبها بطريقة تحول دون جعل اليماه
مخلوطة بالرواسب الرملية أو الطين أو األعشاب أو غيرها من المواد الغريبة.
 5-2اإلسمنت:ـ
يتم استخدام االسمنت البورتالندي  )S8580(ype1ويجب أن يكون االسمنت من صنع
موافق عليه وأن يجري ايصاله الى موقع العمل بأكياس مختومة ،وفي حال إيصاله غيرمعبأ بأكياس فيجب أن يتم ذك في أوعية موافق
عليها .ويجب أن ترافق كل شحنة شهادة من الشركة الصانعة أو من المورد وأن تشير هذه الشهادة الى نتائج االختبار بالنسبة الى
مقاومة االنضغاط ،والوقت الالزم للتجمد ،والخلو من العيوب والشوائب ،والنعومة ،ويجب خزن االسمنت في موقع العمل بطريقة
تبقيه دائما بعيد عن الماء .
 6-2المواد التي تضا الى الخلطات الخرسانية:
يجب أن تكون المواد التي تضاي الى الخلطات الخرسانية لحبس فقاعات الهواء أو الحبيبات البالستيكية ،أو لتأخير التجمد أو غيرها
من ماركات معروفة وموافق عليها ويجب استعمالها وفقا لتعليمات الشركة الصانعة وتوصياتها .ويجب عند الطلب أن يقدم المقاول
عينات من هذه المواد الى سلطة مختصة باجراء االختبارت وموافق عليها للتأكد من انها مناسبة لالستعمال في االشغال وتكون تكاليف
هذه المواد مشمولة بسعر الخرسانة وال يتقاضى المقاول عنها أسعار اضافية عند استعمالها.
على المقاول أن يعين نسب االسمنت والحصمة الناعمة والحصمة الخشنة والماء قبل الشروع في أعمال الخلط والصب ،وأن يقدم الى
مشري المشروع كشفا بهذه النسب باإلضافة الى نتائج ما قد يطلب من اختبارات للموافقة عليها .و ال يجوز بأية طريقة أن يغير أو
يعدل نسب الخلط اال إذا قدم نتائج اختبارات ونسب خلط جديدة الى مشري المشروع للموافقة عليها.
ان موافقة مشري المشروع على تصاميم الخلط ال تعفي المقاول في أي شكل من األشكال من أي شرط من شروط المواصفات.
اذا كان المراد استعمال خالئط طبيعية من الحصى والرمل مع اضافة حصمة من حجم معين أو دون اضافتها فعلى المقاول أن يتأكد
من التغيرات الطبيعية في مصدر هذه المواد ال تلحق ضرر بقوة الخرسانة أو المتطلبات المتعلقة بالحد األقصى لحجم الحصمة .ويجوز
للمهندس االمشري أن يطلب اجراء اختبارات على الخرسانة المصنوعة من مواد مختارة من مختلف أنحاء المصدر ،وان يطلب نقل
الخليط أو معالجته المسبقة وفقا لما يراه ضروري للتأكد من أن هذه المواد تطابق المواصفات المطلوبة.
 _3طريقة الخلط
 1-3عينات الحفمة :يجب تقديم عينات من الحصمة الناعمة والحصمة الخشنة الى مشري المشروع وذلك بغرض اجراء االختبارات
عليها اسبوعا واحدا على األقل قبل توريدها الى موقع العمل .واليجوز البدء بتوريد كميات سائبة الى موقع العمل إال إذا وافق مشري
المشروع على أن العينات المقدمة منها تطابق هذه المواصفات.
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 2-3الخلطات التجريبية:ـ
بعد موافقة المهندس على المواد األولية الالزمة لكل صنف من أصناي الخرسانة ،على المقاول تحضير خلطات تجريبية لكل صنف
بحضور مشري المشروع وال يجوز أن تقل أي خلطة تجريبية عن  1/3متر مكعب من الخرسانة يجري خلطها في خالطة خرسانة
من نوع موافق عليه وشبيهة بالخالطة التي ينوي المقاول استعمالها في األشغال.
ويجب في مثل هذه التجارب استعمال الكميات الالزمة للخلطة التجريبية بما في ذلك الماء ،على أساس تعيين وزن كل كمية بدقة وفقا
لتصميم الخلط الموافق عليه ويجب أن ال تظهر في أية خلطة تجريبية بوادر الفصل بين المواد عندما تتم مناولتها ورصها بالطرق التي
ينوي المقاول اتباعها في مناولة ورص نفس درجة الخرسانة في األشغال ،ويجب أن تكون هذه الطرق كفيلة برص الخرسانة على
الوجه الصحيح.
 3-3نسبة الماء الى االسمنت في الخلطة :يجب أن تكون كمية الماء التي ستضاي الى االسمنت والحصمة في الخلطات الخراسانية
كافية بالضبط لجعل هذه الخلطة صالحة بحيث يمكن رصها جيدا وصبها في زوايا القوالب وحول حديد التسليح ،ويجب تصميم جميع
الخلطات من زاوية التوزيع النسبي للماء بحيث أنه ال يجب إال أن يكون اختبار التكوم وفقا لتجربة ( )AASHTO119أو
 BS19911992أكثر من  3سم بالنسبة الى الخرسانة التي ستوحي باالهتزاز ،وسم بالنسبة الى الخرسانة التي لن تخضع لإلهتزاز.
ويجب عند قياس الماء في الموقع اخذ نسبة الرطوبة في الحصمة بعين اإلعتبار ،ويجب اجراء اختبارات التكوم في فترات قصيرة
تكون كافية للتأكد من أن التغيرات في محتوى الرطوبة في الحصمة مأخوذة كليا بعين اإلعتبار عند تحديد نسبة المياه التي يجب
اضافتها.
 : 4-3قياس عناصر الخلطات الخرسانية-:
يجب أن تقاس الحصمة على أساس الوزن ولكن يمكن السماح بقياسها على أساس الحجم في ظروي معينة مع موافقة مشري المشروع
المسبقة عليها عندما يراد قياس الحصمة بالوزن يجب أن تكون آالت الوزن من النوع الذي يوافق عليه مشري المشروع وتجب
المحافظة على نظافة هذه اآلالت وإبقاؤها في وضع جيد من الدقة والصحة وعلى المقاول ،بين حين وآخر ،ووفقا لما قد يطلبه مشري
المشروع التأكد من دقة كل آلة من آالت الوزن .وعندما يراد قياس الحصمة بالحجم ،يجب قياس نسبة الحصمة الناعمة والحصمة
الخشنة في صناديق قياس جيدة الصنع ذات أبعاد يكون مشري المشروع موافقا عليها وذلك لضمان أن أضعافا كاملة من صناديق
القياس هذه ستؤمن استعمال كيس كامل أو أكثر من االسمنت ويجب أن تكون خالطة الخرسانة من السعة بحيث تتيح التأكيد من أن
تقسيم أكياس أو أوعية اسمنت لن يكون مطلوبا ،ويجب أن يجري ملء صناديق القياس على الوجه الصحيح ثم إزالة ما ارتفع فوق
المستوى من الحصمة الناعمة عند الطلب تحسبا للزيادة الناجمة في حجم الحصمة بسبب محتوى الرطوبة.
ويجب تركيب جهاز صالح لقياس الماء على كل خالطة ويجب أن يتوفر في كل وعاء معد لتعبئة االسمنت ما يشير بدقة الى الوزن
الصافي لالسمنت الذي يحتويه.
 5-3خلط الخرسانة :يجب أن يجري خلط الخرسانة في خالطات من النوع المركزي التي تدار آليا وال يسمح بخلط الخرسانة يدويا،
ويجب أن يكون حجم اسطوانة الخالطة بحيث يسمح باستعمال كيس كامل من االسمنت أو أكثر من كيس بأعداد صحيحة لكل خلطة
كما يجب أن تستقر عملية الخلط حتى يتم توزيع المواد المختلفة في الخلطة بشكل متساوي حتى تصبح الخلطة متقنة في القوام واللون،
أما مد عملية الخلط اعتبار من الوقت الذي تصبح فيه جميع عناصر الخليط بما فيها الماء داخل االسطوانة فتكون وفقا لما يحدده مشري
المشروع على أن ال تقل هذه المدة عن دقيقتين أو عشرين دورة السطوانة الخالطة أيتهما أطول مدة ،وفي حال توقف الخالطة لمدة
تزيد عن  30دقيقة ألي سبب كان فيجب تنظيف االسطوانة تنظيفا كامال أو عربات يدوية نظيفة ويجب أن تتم عملية التفرير بشكل ال
يؤدي الى أي انفصال في مواد الخلطة.
 6-3إعادة الخلط :ال يجوز إعادة خلط أي جزء من خلطه بدأت تتماسك سواء على طريق استعمال الماء أو عدمه ،كما أن مثل هذه
الخلطة ال يجوز استعمالها بأي شكل من األشكال في األشغال.
الفحوصات
-4
 1-4اختبار الخرسانة
تمهيد :يتبع في اختيار مكعبات أو اسطوانات الخرسانة القياسية األسلوب التالي:
بعد الموافقة على المواد الالزمة للخرسانة وقبل عشرة أيام على األقل من القيام بأي عملية صب يتولى المقاول تحضير مجموعه من
ستة مكعبات من قياس  انش ،ويجب صنع هذه المكعبات من عينة واحدة من الخرسانة مأخوذه من نقطة التفرير النهائي للخرسانة
الطرية وذلك تحت إشراي مشري المشروع ويجري اختيار هذه المكعبات كما يلي:
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يجري اختيار  3مكعبات بعد  أيام من تحضير الخلطة ويجري اختبار جميع فئات الخرسانة وجميع التغيرات المقترح ادخالها في
نوع أو كمية أو مصدر الحصمة واالسمنت ،واذا تبين أن المكعبات التي تم كسرها بعد  أيام أو المكعبات التي كسرت بعد  28يوم
دون المستوى المحدد في المواصفات وجب على المقاول اجراء الالزم ومن ثم وبناءا على توجيهات المهندس تعديل تصميم الخلط
و/أو مصدر الحصمة أو االسمنت او الماء و/أو النوع أو الخالطة أو غير ذلك ويجب أن تكون مقاومة انضغاط مكعب الخرسانة بعد
 أيام حوالي ثلثي هذه المقاومة بعد  28يوم ،كحد أدنى.
 2-4اختبار الخرسانة خالل تنفيذ األشغال:
على المقاول خالل تنفيذ األشغال أن يصنع مجموعات من مكعبات أو اسطوانات االختبار وفقا لما يطلبه مشري المشروع وتعبأ عادة
مجموعة واحدة بمعدل  6مكعبات من كل جزء من أجزاء االنشاءات الخرسانية كالجزء السفلي لداخل العبارة أو جدار استنادي أو
عامودي ارتكاز أو بالطة خرسانية أو غير ذلك من األجزاء الخرسانية في األعمال ،إال أنه يحق للمهندس المشري أن يأخذ مكعبات
إضافية إذا وجد ضرورة لذلك .ويجري اختبار  3مكعبات بعد  أيام والثالث مكعبات األخرى بعد  28يوم وفي حال قصور اي من
المكعبات عن استيفاء متطلبات المواصفات يتعين على المقاول بناء على تعليمات مشري المشروع أن يغير تصميم الخلط و/أو
طريقة صنع الخرسانة ومراقبة نوعيتها من أجل تقليل التغير في الخرسانة ،و/أو يحفر على نفقته الخاصة ويزيل الخرسانة التي تم
صبها خالل اي يوم تم فيه صنع المكعب الساقط إذا كان هذا الجزء بتقدير ممثل مشري المشروع غير قادر على تحقيق الغاية المصصم
من أجلها.
ويحق للمهندس المشري أن يطلب الى المقاول إزالة أي جزء من األعمال الخرسانية الشائبة حتى ولو لم يتبين من مكعبات االختبار
وجود أي عيب أو خلل بالخرسانة التي صنعت منها تلك األعمال الخرسانية.
 3-4إختبار الخرسانة  الفالحية للعمل :على المقاول إجراء اختبارات على التكوم و/أو على عامل التماسك وفقا الختبار على
فترات يراها ممثل مشري المشروع ضرورية للتأكد من المحافظة على صالحية وقوام الخلطات الخرسانية وفقا للخلطة أو تصميم
الخلطة أو خلطة التجريب المحدده ،وفي كل األحوال يجب اجراء التجارب على الصالحية كل ساعتين أثناء عملية خلط الخرسانة.

 4-4نقل الخرسانة  :يجب نقل الخرسانة من موقع الخلط الى موقع الصب بأسلوب وسائط تمنع العناصر بعضها عن بعض أو خسارة
بعضها وتكون سريعة الى حد كاي يحول دون بدء الخرسانة في التصلب قبل رصها في الموقع .ويجب أن تصب الخرسانة في أقرب
موضع ممكن من مكان صبها النهائي في األشغال ،ويجب أن ال يسمح لها باالنسياب أو الجريان الى مكان آخر .وال يجوز استعمال
المساقط لصب الخرسانة او القاء الخلطة عن ارتفاع يزيد على  5أقدام .ويجوز ضخ الخرسانة في أنابيب خاصة ولكن بعد الحصول
على موافقة مشري المشروع.
 5-4تواتر االختبارات :يجب أن تتواتر االختبارات ألغراض مراقبة نوعية الخرسانة في أثناء خلطها أو صبها وفقا لما هو مذكور
أدناه أو وفقا لتوجيهات مشري المشروع وال تدفع الى المتعهد أية تعويضات عن هذه االختبارات ويجب ضم سعر هذا العمل الى
السعر المقدم في العطاء للخرسانة.
نوع االختبار
 التدرج للحصمة الدقيقة والخشنة  مكعبات اختبار الخرسانة  اختبار التكوم  -تصميم الخلط 

مرة واحدة مصدر 
مجموعة واحدة لكل  30م 3خرسانة او لكل يوم عمل 
مرة واحدة لكل ساعتين لكل خالطة 
مرة واحدة لكل مصدر للحصمة أو مجموعة من المصدر 

 -5المتطلبات العامة لفب الخرسانة
ال يجوز صب الخرسانة في أي جزء من االساسات قبل الحصول على الموافقة على أعمال الحفريات ونوعية المواد المزمع صب
الخرسانة عليها ،كما ال يجوز صب الخرسانة في أي جزء إنشائي قبل الموافقة على أعمال التسليح وكفاية وصالحية القوالب والسقاالت،
ويجب صب الخرسانة في موقعها النهائي في أسرع وقت ممكن بعد إتمام عملية خلطها وقبل بدء فترة التماسك في جميع األحوال،
وعلى المقاول التأكد من أي خرسانة تم صبها وبدات بالتماسك لن تتاثر بصب الخرسانة الجديدة ورصها في موقع مجاور ،كذلك يجب
توجيه العناية الى إيصال الخرسانة المصبوبة الى جميع الزوايا والثنايا حول شبكات التسليح أو التمديدا ت األخرى بدون أن تؤثر على
وضع أو شكل هذه الشبكات والتمديدات ،كما يجب أن تصل الخرسانة الى كل سطح تتصل به.
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 1-5الدك لري الخرسانة:
يجب دك الخرسانة كلها الى أقصى حد بواسطة أدوات دك موافق عليها دون أن يؤدي ذلك الى أي انفصال في موعد الخرسانة النهائي
قبل أن تبدأ بالتماسك .ويجب االنتباه الى أن استعمال أجهزة الدك اليدوية لن يؤدي الى انفصال الحصمة عن الماء.
ويجب أن يكون الرص األولي للبالط االسمنتي بواسطة أدوات دك موافق عليها ،أما أعمال الدك بواسطة القدة فيجب حصرها في
الرص المطلوب إلعطاء الخرسانة شكلها النهائي وصقلها .وال بد من وجود عامل مختص بحديد التسليح خالل عملية صب ورص
الخرسانة المسلحة وذلك من أجل تعديل وضع حديد التسليح عند الضرورة.
 2-5الرج لري الخرسانة:
يمكن رص الخرسانة بواسطة الرج باستعمال أنواع مقبولة من أجهزة الرج واليجوز ان تكون هذه األجهزة متصلة بحديد التسليح أو
أي من التمديدات األخرى التي ستغمر بالخرسانة .وفي حال استعمال أجهزة رج تدخل ضمن الخرسانة فيجب االنتباه لتالفي احتكاكها
بحديد التسليح او التمديدات المغمورة .وال يجوز رج الخرسانة المصبوبة حديثا بشكل من شأنه أن يلحق الضرر بخرسانة مصبوبة في
مواقع أخرى من األشغال إذا كانت بدأت تتماسك .واليجوز رج الخرسانة بشكل ولمدى قد يؤدي الى انفصال بين المواد المكونة
للخرسانة ،وفي حال استعمال أجهزة رج القوالب على سماكة من الخرسانة تزيد على  15م يجب أن تضاي اليها أجهزة رج من النوع
الذي يغطس في الخرسانة.
 3-5إنضاج الخرسانة:ـ
يجب وقاية جميع أشغال الخرسانة من المؤثرات الضارة لها كأشعة الشمس والريح الجافة والمطر والمياه الجارية وغيرها من العوامل
والمؤثرات ،ولمدة  أيام بعد صب الخرسانة يجب منعها من الجفاي برشها بالماء العذب النظيف وتغطيتها بالخيش والرمل التنظيف
أو مواد أخرى موافق عليها ويجب إبقاء هذه المواد مبلله غير أنه ال يجوز استعمال سائل إلنضاج الغشاء على سطوح الخرسانة التي
تم رفع القوالب عنها إال بعد قيام المهند س المشري بمعاينة الخرسانة وموافقته ،ويجب أن يكون المركب المستخدم إلنضاج الخرسانة
من نوع موافق عليه وأن يبقى ظاهرا بوضوح على الخرسانة لمدة ال تقل عن  4ساعات من استعماله ،ويجب أن يصبح اللون  ،في
حال وجوده ،بني بعد  أيام من تاريخ استعمال المركب.
على المقاول تأمين الوقاية المالئمة لجميع أشغال الخرسانة ،من العوامل الجوية القاسية إلى أن يتماسك على الوجه الالزم وعليه عند
الضرورة تأمين أسباب أخرى من الوقاية باإلضافة الى الوقاية أعاله.
 4-5التوقيت خالل صب الخرسانة  :يجب تنظيم توقيت صب الخرسانة بين فواصل االنشاءات بحيث ال يترك أي وجه من وجوه
الخرسانة أكثر من  20دقيقة قبل صب خرسانة جديدة عليه .ولهذا الغرض يتعين تنظيم جميع االنقطاعات عن العمل سواء ما كان
منها متعلقا بتناول الطعام او لخدمة اآلليات أو بتغيير نوبة العمل ،الخ....أو ما كان له عالقة بتوزيع الخلطات على مواقع العمل
المختلفة ،بحيث يكون تنظيما ضامنا لعدم التوقف مدة تفوق الفترة الزمنية المذكوره أعاله.
 5-5الفواصل اإلنشائية:
إن الفواصل االنشائية هي تلك المبينة على المخططات أو التي يطلبها مشري المشروع وإذا رغب المقاول في صنع فواصل إنشائية
إضافية فعليه الحصول على موافقة مسبقة من مشري المشروع وهي موافقة تنطوي على تقديم وضع تسليح إضافي على نفقة المقاول.
ويجري تنفيذ الفواصل االنشائية بإدخال ألواح مؤقتة عامودية بحيث تشكل وصلة حز ولسان مع الخرسانة التي سيتم صبها إال إذا ورد
في الرسومات تفصيالت مختلفة  ،ويجب ،ما لم يرد خالي ذلك في الرسومات ،وضع الفواصل االنشائية عند أقرب نقطة ممكنة من
النقاط المعرضة للحد األدنى من قوة الشد والكسر في الخرسانة .
 6-5وصل الخرسانة الجديدة بالخرسانة القديمة :يجب عند فاصل من الفواصل االنشائية تنظيف وجه الخرسانة القديمة من جميع
المواد العالقة به و من رائب االسمنت ،والمواد السائبة وذلك باستعمال الفراشي المعدنية أو أي طريقة أخرى موافق عليها ثم غسله
بالماء النظيف ،ويجب أيضا أن تزال الحصمة المفككة والكمية الزائدة من الماء وتغطية السطح وهو مبلل بمالط اسمنتي بعيار 1
إلى  .2ويجب تثبيت هذا المالط في السطح بقوة بواسطة فرشات صلبة ،على أن يأتي بعد ذلك صب الخرسانة الجديدة على الفور.
 7-5فواصل التمدد :يجب إنشاء فواصل التمدد في المواقع المحددة لها في الرسومات ،أو وفقا لتعليمات وتوجيه مشري المشروع
ويجب التقيد بتنفيذها بالتفاصيل والقياسات المبينة في الرسومات.
 -6المعاينة والتفتيش
 : 1-6معاينة الخرسانة:

| P a g e 25

ال يجوز للمقاول المباشرة بتوريق أو تغطية الخرسانة الجاهزة قبل الحصول على موافقة مشري المشروع و اليجوز له وضع الطين
االسمنتي أو المالط أو أي نوع من أنواع التغطيات األخرى لسطوح الخرسانة التي تم فك القوالب عنها قبل فحصها من قبل مشري
المشروع وموافقته على ذلك.
 26األعمال الخرسانية المرفوضة:
على المقاول بناء على تعليمات خطية من المهندس إزالة وإعادة إنشاء أي جزء من األشغال يرى مشري المشروع أنها غير مقبولة
من حيث نوعية الخرسانة أو القياس غير الصحيح للجزء المصبوب وسوء الصب أو عدم كفاية أو صالحية التسليح أو خراب سطح
الخرسانة أو غير ذلك من العيوب التي تؤدي في رأي المهندس إلى التقليل من قوة الخرسانة على القيام بوظيفتها اإلنشائية أو تحملها
في عامل الزمن.
 :3-6اإلصالحات في الخرسانة:
على المقاول أن يعرض على مشري المشروع الطريقة التي يقترحها إلصالح الخرسانة المصبوبة العالية واستبدالها وذلك من أجل
الحصول على كشفا بهذه اإلصالحات والطريقة التي يزمع سلوكها في إجراء اإلصالحات بالموافقة المسبقة عليها .وتجري أعمال
اإلصالح وفقا للطريقة التي قد يوصي بها مشري المشروع أو يوافق عليها.
 -7أصنا
الرقم

الخرسانة :فيما يلي جدول يبين أصناي الخرسانة التي يراد استعمالها.
جدول أصنا الخرسانة:
نوع الباطون

أدنى مقاومة
كسر للمكعب
2
كغم /سم

أدنى مقاومة كسر
للمكعب للخلطات
2
التجريبية كغم /سم

الحد األدنى
لإلسمنت المستعمل
بورتلندي كغم

نسبة وزن الماء
القفوى إلى
وزن اإلسمنت

0.6
0.
0.8
0.9







أقفى لهبوط
مسموح به

334
300
300
1
 400كغم
28
250
250
2
 360كغم
230
200
200
3
 310كغم
180
150
150
4
 220كغم
المكعبات المستعملة للفحص قياس (15 1515سم) أو (10 1010سم)
للمهندس الحق بتغيير نسبة الماء إلى اإلسمنت حسب طبيعة العمل.
للمهندس الحق بتعديل نسبة أنواع الحصمة إلى بعضها حسب الخلطات التجريبية التي يجريها المهندس في الموقع.
ال تدفع أي عالوة أو زيادة باألسعار في حالة زيادة كميات اإلسمنت للخلطات للحصول على قوة الكسر المطلوبة ومهما بلغت
كميات الزيادة وذلك لجميع أصناي الخرسانة.
يجب أن ال يقل وزن المتر المكعب من الخرسانة الجافة عن ما يلي:
( 235 )3كغم /م3
 ( 235 )25كغم /م. 3 ( 23 )15كغم /م3( 23 )2كغم /م3
 8سم
 8سم
 9سم

 -8حديد التسليح:









يكون جميع الحديد المستعمل بالخرسانة باستثناء الكانات من النوع المبزر العالي الجهد ،ويكون إجهاد الخضوع للحديد
4200كغم/سم 2أما حديد الكانات فقط فيكون من النوع العادي األملس ويكون إجهاد الخضوع لهذا الحديد  2800كغم /سم.2
يستعمل الحديد األملس فقط للكانات.
يجب أن يصحب كل إرسالية حديد شهادة منشأ وخواص.
يجـب أن يكـون كافة الحديد المستعمل على الموقع للتسليح أو لغيره نظيفا ً غير مطلي أو مغطى بالشحومات أو اإلسفلت أو الزيوت
أو غيرها من المواد العضوية.
يجـب أن يكون كافة الحديد المستعمل على الموقع للتسليح أو لغيره خالي تماما ً من الصدأ ،ويحق للمهندس طلب تنظيف الصدأ عن
الحديد بواسطة فرشاة سلك ،وعند الموافقة على استعمال الحديد المنظف سوي يقتصر استعماله على األعمال غير الهامة حسب
إرشادات المهندس.يجب على المتعهد أخذ موافقة المهندس على استعمال حديد التسليح قبل البدء باستعماله.
تجري االختبارات على كل شحنة جديدة تورد لموقع العمل ويعتبر كل حديد الشحنة مرفوضا ً إذا ثبت عدم مالءمته مخبريا ً ويجب
إزالته من الموقع.
يجب أن ال تكون القضبان مشققة أو ملتوية وال يجوز إصالح ذلك بالثني أو بالطرق قبل أو خالل استعمال الحديد.
يحق للمهندس التأكد من األقطار المختلفة للقضبان باستعمال أي أدوات قياس دقيقة في أي وقت.
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 ال يمكن التعويض عن الحديد العالي الجهد بحديد عادي.
 ال يمكن تغيير أطوال القضبان ويجب استخدام األطوال المبينة على المخططات وإذا لم توجد يجب استشارة المهندس وأخذ موافقته
على األطوال المراد استعمالها.
 ال يمكـن التعويض عن أقطـار الحديد بأقطار أخرى تساويها في المساحة ويجب على المتعهد الحصول على األقطار المطلوبة
دائماً ،وإذا تعذر ذلك وبعد موافقة المهندس يجوز التعويض حسب إرشادات المهندس.
 تخضع جميع عمليات إعداد القضبان وثنيها ولحامها ووصلها الخ لموافقة المهندس ،وال يجوز في أي حال من األحوال القص
باللهب .

 1-8أعمال ومفنعية حديد التسليح:














على المقاول أن يقدم إلى المهندس جداول ثني الحديد التي ينوي استعمالها في الموقع والمستقاه من المخططات وال يجوز للمتعهد
أن يبدأ في قص أو ثني الحديد إال بعد موافقة المهندس على الجداول ،وموافقة المهندس ال تعفى المقاول من صحة المعلومات
الواردة في الجداول.
ً
يجب وضع الحديد بحيث يتناسب تماما مع المواصفات والمقاييس واألبعاد المبنية على المخططات ،وفي حالة عدم وجودها يجب
على المقاول استشارة المهندس وال يجوز وضع الحديد الغير مبين على المخططات إال بعد أخذ موافقة المهندس.
ال يجوز أن يتم ثني الحديد ساخناً ،وال يجوز ثني الحديد إذا كان جزء منه داخل خرسانة مصبوبة سابقا ً إال إذا وافق المهندس على ذلك
يمكن قص الحديد بقطر أكبر من (25ملم) باستخدام األكسجين أو المقص الكهربائي.
عند ربط الحديد بالسلك يجب أن يكون السلك نظيفا ً خاليا ً من الصدأ وعند تقاطع كل سيخين يربط بربطة تقاطعية في االتجاهين
لضمان عدم تحريكها أثناء الصب وال يدفع للمقاول عالوة الستعمال السلك.
يستعمل كفاصل بين أسياخ حديد التسليح وبين الطوبار كراسي مونة إسمنتية بقياس مناسب يوافق عليه المهندس وبالسماكة الالزمة
ويوضع ضمنها سلك التربيط ويستعمل كرسي كل نصف متر مربع للمساحات وكل1م طولي للعناصر ذات العرض أقل من (2/1
متر) ،وال يدفع للمقاول أية عالوة عن هذه الكراسي ،وال يسمح باستعمال الشحف أو إصرار أو األحجار أو قطع البالط بتاتا ً.
يستعمل كراسي لتثبيت األسياخ العلوية في مكانها ويجب أن ترتكز الكراسي على الحديد السفلي وليس على الطوبار ويجب أن
اليقل قطرها عن نصف قطر األسياخ التي تحملها وأن توزع بحيث يعطي الكراسي نصف متر مربع على األكثر ،واليدفع للمقاول
أية عالوة عن هذه الكراسي.
اليمكن وصل أسياخ غير موصولة في المخططات أو في غير أماكن وصلها كما ظهرت في المخططات ،إال إذاوافق المهندس
على ذلك.
ال يسمح بالتشريك (عمل وصالت) لقضبان التسليح مهما كان طولها إال إ ذا ورد ذلك في المخططات ويجب على المقاول الحصول
على هذه األطوال من أي مصدر كان.
التباعد الرأسي (العمودي) بين صفوي التسليح المختلفة في الجسور يجب أن اليقل عن (2سم) أو قطر السيخ أيهما أكبر ،ويتم ذلك
بوضع أسياخ عريضة ( دسر) عرضها أقل من الجسر بـــ (3سم ) وعلى مسافات تساوي50سم على األكثر وتوضع مابين
الصفوي المختلفة لضمان المحافظة على ترتيبها أثناء الصب وال يتقاضى المقاول عالوة على هذه الدسر ،بل تحمل على حديد
التسليح.
أن التباعد األفقي بين القضبان في الجسور يجب أن اليقل عن (2.5سم) يجب استشارة المهندس إذا قل عن ذلك.
الغطاء الخرساني الذي لم يوضح في المخططات يؤخذ من الجدول التالي :
العنفر
عقدات 12-8سم
عقدات  10 -13سم
أعصاب مسلحة
أعمدة
جسور مخفية
جسور أقل من 0سم
جسور أقل من  0سم 100 -سم
جسور أكثر من 100سم
قواعد األعمدة و األساسان
الجدران المسلحة 25 – 15سم

المنشآت الخارجية المعرضة للعوامل
الجوية أو الرطوبة األرضية
 2سم
 3سم
 3سم
 4سم
 3سم
 3سم
 4سم
 5سم
 5سم
 4سم

المنشأت الداخلية غير
المعرضة للعوامل الجوية
1.5سم
 2سم
 2سم
 3سم
 2سم
 2سم
 3سم
 4سم
------- 2سم
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 -9المعالجة والحماية:
يجب رش جميع األسطح المصبوبة بأسرع ما يمكن عند التأكد من تحمل هذه األسطح للمياه المصبوبة فوقها ،وبحيث ال يتجاوز 24
ساعة ،وأن تظل مغمورة في المياه لمدة ال تقل عن (أيام) .
 بالنسبة لألعمدة واألسطح الرأسية يجب رشها حال فكها بواسطة مضخة رشاشة بالماء أو بالمحلول الخاص بالمعالجة حسب
تعليمات الصانع ويوافق علية المهندس ،وال تدفع أي عالوة للمتعهد على ذلك ،وتحمل على أعمال الخرسانة .كما يجب رش األسطح
المائلة التي التحمل المياه على سطحها ،وكذلك الجدران الخرسانية وخاصة الناعمة منها وباستمرار.
 يجب أن يضمن المقاول معالجة جميع األسطح الخرسانية كما ذكر أعاله وحسب تعليمات المهندس ويعتبر أي عمل لم تتم معالجته
مرفوضا ً ويجب إزالته.
 إذا كان هطول المطر متوقعا ً فيحق للمهندس تأجيل البدء بالصب حتى إذا كان قد وافق على ذلك سابقا ً وفي حالة هطول المطر
أثناء الصب يقوم المقاول بتغطية الخرسانة المصبوبة وحمايتها بأغطية واقية من النايلون السميك لحماية الخرسانة من أي تلف.
 يحق للمهندس أن يطلب معالجة أي سطح بالطريقة التي يراها مناسبة وال يدفع للمتعهد أي زيادة عليها .
 اليمكن الردم خلف الجدران االستنادية قبل ثالثة أسابيع من صبها ويجب على المقاول ضمان حمايتها من انهيار الحفريات خلفها
إلى تلك المدة .
 -1الباطون الناعم (املس السطح) ( :)Fair Face
 1-1طوبا ر الباطون الناعم:
 يجب عمل طوبا ر الباطون الناعم من الخشب المسموح أو ألواح الدكت حسب طلب المهندس .
 عند عمل الوجه الناعم من الخشب الممسوح يكون على طبقتين األولى من ألواح ( )2.5سم مالصقة للبطون والثانية خلفها لدعمها
بالشكل الالئم .
 إذا كان الطوبار م ن ألواح الدكت فإنه يكتفي بطبقة واحدة مع التأكد من أي نقاط الوصل جميعها في مستوى واحد عند عمل وجه
مستمر فإنه يجب استعمال نفس نوع الخشب حتى يضمن نفس نسبة االمتصاص حتى يتجانس لون الباطون .
 ال يسمح باستعمال ألواح جديدة مع ألواح قديمة في وجه واحد مستمر وعلى جميع األحوال يكون استعمال األلواح القديمة مرهون
بموافقة المهندس .
ً
ً
 يكون االتصال بين األلواح رأسيا وافقيا حسب التعليمات التي يعطيها المهندس بحيث تشكل اتصاالت مدروسة ومتفق عليها .
 ال يسمح باستعمال األسالك لتثبيت الطوبار وعلى المقاول تقديم رسومات تبين طريقة تثبيت الطوبار للموافقة عليها .
 يجب رش الطوبار المالصق للبطون بالماء حتى يشيع قبل الصب مع ضرورة إصالح أي التواء .
 يطلى الخشب بمادة زيتية نظيفة موافق عليها لمنع التصاقه بالباطون .
 ال يفك الطوبار قبل مضى أربعة أيام من الصب وبعد التأكد أن الفك ال يضر وجه الباطون أو يشوهه.

 2-1التسليح في الباطون الناعم  :Fair Faceال يجوز استعمال الدسر المعدنية قرب الوجه الناعم وال يسمح با استعمال أي
أسالك أو مسامير لتثبيت الحديد مع الطوبار ويمكن استعمال قطع خشبية وتسحب خالل الصب.
 -11أعمال ومفنعية الطوبار:
 1-11شروط عامة:
المتعهد وحده مسؤول عن قوة وتحمل الطوبار خالل القيام بالعمل وموافقة المهندس على أعمال الطوبار لتعفي المتعهد من
مسؤوليته بالقيام بالعمل على الوجه األكمل وحسب المواصفات المطلوبة .
يجب أن يكون الطوبار محكما ً وقادرا ً على تحمل ضغط البطون وغيره من األحمال خالل الصب والسقي وأن التزيد الفتحات بين
األلواح عن ( 3ملم ) 
يجب أن تكون األلواح ملتصقة بحيث التسمح بخروج الروبة منها .
جميع الزوايا القائمة أو أقل من القائمة باستثناء الفرزات القائمة يجب حمايتها في الطوبار بشنابر أو بيش يتراوح طول ضلعها بين (-2
 3سم) حتى وإن لم يظهر ذلك في الرسومات وال يدفع للمتعهد أي تكاليف إضافية عن ذلك وتعتبر محملة على الخرسانة المسلحة.
 2-11الطوبار الخشبي:
 ال يسمح باستعمال أللواح خشبية مالصقة للباطون بسماكة تقل عن ( 2.5سم ) وبعرض يزيد عن (15سم ) 
 يجب أن تكون ألواح الطوبار نظيفة ،كما ويجب تنظيفها جيدا ً مما يلتصق بها من بواقي الباطون أو مسامير أو غير ذلك ويحق
للمهندس رفض أية ألواح تبدو أنها قد استهلكت ويجب على المقاول استبدالها بدون أي عالوة إضافية .
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 عند استعمال ألواح الخشب المضغوط يجب أن ألتقل سماكة األلواح عن (22ملم ) ويحق للمهندس أن يوافق على سماكة أقل من
ذلك في الحاالت لتي يراها مناسبة .

 3-11الطوبار المعدني :عند استعمال الطوبار المعدني يحق للمهندس تعيين سماكة األلواح المعدنية وطريق تقويتها ويجب إن
تدعم في األماكن التي يراها المهندس مناسبة حتى تكون نتيجة الباطون المصبوب بالشكل المطلوب تماما ً 
 4-11تشكيل وتنبيت ودعم الطوبار:





يجب أخذ موافقة المهندس على أعمال الطوبار بعد إتمام وقبل البدء في أعمال حديد التسليح .
بعد إتمام أعمال الطوبار بأنواعه يجب تنظيف الطوبار من جميع الفضالت واألوساخ وبقايا الخشب .
يشكل الطوبار تماما حسب ما يتطلبه العمل وحسب المقاييس الموجودة في المخططات .
في حال ما يطلب من المقاول ترك فتحات في السقوي والجسور المسلحة والجدران الحتياجات األعمال الكهربائية أو األعمال
الصحية أو أعمال التدفئة المركزية فعليه أن يقوم بعمل تلك الفتحات على أن تكون مواضعها وأبعادها مطابقة للمواصفات الفنية
وحسب المخططات .وعلى المقاول أن يقوم بأخذ إرشادات المهندس لكي ال تؤثر تلك الفتحات على متانة اإلنشاءات الخرسانية وال
يتق اضى المقاول أي عالوة على ذلك وتعتبر التكاليف مشمولة مع اشغال الخرسانة نفسها سواء كانت تلك األعمال مشمولة ضمن
عمله أو لمتعهدين آخرين.
يثبت الطوبار بالطريقة المحددة بالمخططات أو حسب تعليمات المهندس .
يجب أن تكون الدعمات الرأسية من الحديد أو من الخشب بقياس مناسب يوافق علية المهندس .
يفضل أن تكون الدعمة الرأسية من قطعة واحدة ويحق للمهندس السماح بإجراء وصالت للدعمات بحيث أن تكون الوصلة على
مناسيب مختلفة وأن اليزيد عدد الدعمات الموصولة عن (  ) %50من الدعمات .
يجب وضع شبحات أفقية كل مترين بين الدعمات الرئيسية .
يجب أن تستند الدعمات الرأسية على أرض صلبة وأن يكون لها أساس مالئم ويمكن استعمال األسافين حتى يضمن الحصول على
الطوبار المطلوب دون ضرر .
ال يسمح باستعمال أي مواد قد تؤثر على لون أو شكل أو طبيعة الخرسانة بعد الصب  .
قبل البدء بعملية الصب يجب طالء الطوبار بمادة زيتية خاصة للطوبار ثم تشبيعه تماما ً بالماء ويحق للمهندس إعفاء المتعهد من
طالء الطوبار بالمادة الزيتية في الحاالت التي يراها مناسبة .

 5-11فك الطوبار:








ال يفك الطوبار إال بعد أخذ موافقة المهندس  .
تعتبر المدة المبينة أدناه هي الحد األدنى المسموح به لفك الطوبار  .
( ) 48ساعة لطوبار الجنب في الجسور واألعمدة والجدران .
( )14يوم لطوبار البالطات العادية أو الجسور لبحور التزيد عن (5م ) 
(  )21يوم لطوبار البالطات العادية أو الجسور لبحور تزيد عن (5م ) أو الكابولي والبالطات المسلحة 
في حالة استعمال األسالك للتربيط وبعد فك الطوبار يجب قص أسالك التربيط إلى مسافة أقلها (10ملم ) داخل وجه الخرسانة ومن
ثم معالجة السطح الخرساني بواسطة تعبئتها بمونة بأعمال القصارة قبل إتمام هذ 1العمل .
يراعي عند نزع الطوبار عدم تكسير الزوايا الحادة لالنشاءات الخرسانية وعدم تعريض أي جزء من هذه اإلنشاءات الي تلف
خالل عملية نزع الطوبار أو بعدها .











خامسا  :أعمال األرصفة
أحجار االرصفة "الشك ": (Curb Stone ):
 تكون أحجار  سابقة الصب حسب المقاس والشكل الموصوي في جدول الكميات ومصنوعة من باطون 250
خاضعة لفحص المختبر  ،ويجب توريدها حسب المواصفات وبحيث تكون ذات سطح نظيف خالية من العيوب والخدش والتصدع
والكسر ومنتظمة الزوايا .
 تكون أبعاد أحجار األرصفة (ما لم ينص جدول الكميات على خالي ذلك) بارتفاع كلي 25سم وعرض من األسفل 1سم  ،وللجزر
مقاس 23*23سم وبطول 1متر  ،على أن يتم توريد أحجار بطول 50سم و 25سم من إنتاج المصنع لزوم تنفيذ المنحنيات.
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يتم بناء األحجار على خرسانة عادية  250بقطاع 10*2سم وذلك باستخدام مونة إسمنتية عيار ( 1اسمنت 3 :رمل)،
ونفس المونة تستخدم لملء الفراغات االسطوانية بين األحجار مع التكحيل ،ويتم صب خرسانة ساندة من الخلف مقاس 10*15
سم . 250
يتم معالجة أحجار االرصفة بعد البناء لمدة  4أيام متتالية.
يتم نقل جميع المخلفات إلى خارج الموقع قبل المباشرة في أية أعمال أخرى.
تدهن األحجار وذلك بعد تنظيف األحجار جيدا ً وبعد اعتماد عينة الدهان قبل توريد الكميات الالزمة للعمل .






سادسا :األلعاب البدنبة الخارجية
الفورة

اسم اللعبة  /المواصفات
لعبة رقم  :1المشي المكاني ()Air Walker








قطر العمود

طول

عرض

ارتفاع

130-110ملم

140-110سم

60-50سم

150-140سم

المواد المستعملة :حديد مجلفن حراريا بمعدل سماكة ال تقل عن ( 80-60
مايكرون) بعد التفنيع النهائي HDG Hot Dipped Galvanized
سماكة الحديد :ال تقل عن  3ملم
البالستيك المستخدم في المقاعدHDPE :
بيلة مع رداد بدل ستوب
يطلب إعتماد كتالوج اللعبة قبل التوريد
صناعة أوروبية من أجود األنواع.

لعبة رقم  :2ضغط األرجل ( ) Seated Leg Press







قطر العمود

طول

عرض

ارتفاع

130-110ملم

210-200سم

50-40سم

190-170سم

المواد المستعملة :حديد مجلفن حراريا بمعدل سماكة ال تقل عن ( 80-60
مايكرون) بعد التفنيع النهائي HDG Hot Dipped Galvanized
سماكة الحديد :ال تقل عن  3ملم
البالستيك المستخدم في المقاعد :
يطلب إعتماد كتالوج اللعبة قبل التوريد
صناعة أوروبية من أجود األنواع.

لعبة رقم  :3الدراجة المكانية ( )Elliptical Cross Trainer







قطر العمود

طول

عرض

ارتفاع

130-110ملم

230-210سم

60-50سم

155-140سم

المواد المستعملة :حديد مجلفن حراريا بمعدل سماكة ال تقل عن ( 80-60
مايكرون) بعد التفنيع النهائي HDG Hot Dipped Galvanized
سماكة الحديد :ال تقل عن  3ملم
البالستيك المستخدم في المقاعدHDPE :
يطلب إعتماد كتالوج اللعبة قبل التوريد 
صناعة أوروبية من أجود األنواع.
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لعبة رقم  :4التأرجح المكانية ( )Air Skier







قطر العمود

طول

عرض

ارتفاع

130-110ملم

 120-100سم

 100-80سم

 130-120سم

المواد المستعملة :حديد مجلفن حراريا بمعدل سماكة ال تقل عن ( 80-60
مايكرون) بعد التفنيع النهائي HDG Hot Dipped Galvanized
سماكة الحديد :ال تقل عن  3ملم
البالستيك المستخدم في المقاعد :
يطلب إعتماد كتالوج اللعبة قبل التوريد
صناعة أوروبية من أجود األنواع.

لعبة رقم  :5السلم العلوي








البروفيل الرئيسي قطر  4إنش
البروفيل الفرعي قطر  2إنش للمنطقة السفلية
البروفيل الفرعي  1.5إنش للمنطقة العلوية
قواعد إسمنتية أبعاد  60*50*50سم
إرتفاع اللعبة عن األرض 280سم
عرض اللعبة  110سم
لحام الحديد درزة متواصلة ودهان أساس ودهان لون وجهين.

 1.5إنش

 4إنش

 2إنش

لعبة رقم  :6المتوازي جمباز () Parallel Bars







البروفيل الرئيسي قطر  3.5إنش 
الطول  200سم
العرض  80سم
اإلرتفاع  100سم
قواعد إسمنتية أبعاد  60*50*50سم
لحام الحديد درزة متواصلة ودهان أساس ودهان لون وجهين.
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القسم الخامس :جدول الكميات
شمولية األسعار وقواعــــد الكيــــل:

أ-
ب-

تعتبر الكميات المدونة في جداول الكميات هي الكميات التقديرية لألشغال ،وجميع االعمال المنجزة يتم قياسها حسب الواقع.
يتحمل المقاول التكلفة االضللللافية الناتجة عن زيادة الحفر ،أو عرض البيس كورس أو التسللللوية أو اإلسللللفلت عن ما هو وارد في
العطاء أو ما هو موضح في المخططات وبدون كتاب خطي من مشري المشروع.
يتحمل المقاول تكلفة أعمال الرفع المساحي ،التثبيت ،والقياس وكل ما يلزم النجاز العمل.
تكال أعمال الحفريات كيالً هندسلللليا ً بالمتر المكعب حسللللب األبعاد والمقاسللللات المبنية على المخططات واألعماق التي يتم حفرها
وفقا لتعليمات المهندس ،علما بأنه لضللللللمان عدم انهيار جوانب الحفر"لالعمال الترابية  /منطقة النفايات" يطلب عمل ميالنات
جانبية بموجب المواصفات الفنية ألعمال الطرق وبحيث تكون تكاليف هذه االعمال محملة على سعر بند الحفريات.
تكال أعمال اإلسفلت والبيس كورس بالمتر المربع حيث يعتمد عرضهما حسب ما هو وارد في العطاء.

ح-

بالنسبة لألماكن المحفورة ،يكون الكيل فقط لمنطقة الحفر ،ويكون سعر الردم والدحل للمواد المستعملة من الموقع /خارج الموقع
في أماكن المناسلللليب المنخفضللللة محمال على سللللعر الحفر ،وكل طبقة من الطبقات التي يتم ردمها يجب ان تفحص بشللللكل منفرد
وعلى حساب المقاول الخاص قبل وضع الطبقة التي تليها.
األلوان يتم تحديدها من قبل المهندس المشروع.
تقديم عينات لالعتماد قبل التوريد.
عمل مخططات للتنفيذ موضحا عليها المقاطع واالبعاد والتثبيت وكل ما يلزم للتنفيذ.
تقديم الكتالوجات الالزمة لأللعاب وعفش الطريق حيثما يلزم.

ت-
ث-

ج-

خ-
د-
ذ-
ر-
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بلديــــة رام اللــــــه
جدول الكميات واألسعار– مشروع انشاء المسار الرياضي في مدينة رام هللا

جدول الكميات واالسعار رقم ( –)1-1اعمال المسار الرياضي
رقم
البند
 1.0الحفريات :
حفريات عامة مهما كان نوع التربة للوصول إلى أسفل طبقة األساس ،والسعر يشمل:
*استعمال ناتج الحفر المتوافق مع المواصفات في الردم واستكمال توريد الطمم المنتخب
الالزم من خارج الموقع وذلك حسب مواصفات الردم المدرجة ،وبحيث يتم الردم حسب
المواصفات وعمل الفحوصات الالزمة حسب بروكتور المعدل وتحقيق درجة دك ال تقل
عن .Modified Proctor AASHTO-T180 %98
*ازالة أي عوائق قائمة في موقع العمل وذلك حسب تعليمات مشري المشروع.
*إزالة المواد غير المناسبة والنفايات من موقع العمل.
وتنفيذ كل ما يلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات مشري المشروع ضمن حدود
العقد.
 2.0البيس كورس:
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال فرد طبقة أساس (بيسكورس) وذلك لمنطقة االسفلت
والجزر واالرصفة من حجري متدرج (كسر حجري) بسماكة كلية بعد الدحل 20سم مع
الرش بالماء والدحل للوصول الى كثافة حقلية  %100من البروكتور المعدل وعلى ان ال
يقل  CBRعن  ، % 80وتنفيذ كل ما يلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات
مشري المشروع ضمن حدود العقد.
 2.1بسماكة 20سم للمناطق المعبدة باالسفلت.
 2.2بسماكة 15سم لالرصفة والجزر.
 3.0االسفلت:
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ اشغال فرد خلطة إسفلتية ”¾ بسماكة كلية بعد الدحل تعادل
6سم ،والسعر يشمل :أجور النقل والفرد والدحل للوصول الى كثافة تعادل  %98من كثافة
مارشال ورش برايم كوت ( )MCOبمعدل  1.5كغم/م 2فوق البيسكورس ،وتنفيذ كل ما
يلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات مشري المشروع ضمن حدود العقد.
 4.0البالط االسمنتي(:(Interlock Tiles
أجور وتكاليف توريد وتركيب بالط اسمنتي متداخل ) (Interlock Tilesبأبعاد
6*10*20سم لمناطق األلعاب والجلوس ،وبااللوان واالشكال المختلفة التي يحددها
مشري المشروع .والسعر يشمل* :طبقة من البيس كورس والسمسمية بسماكة التقل عن
15سم و5سم بعد الدحل على التوالي ،وتنفيذ كل ما يلزم حسب المواصفات وتعلميات
مشري المشروع ضمن حدود العقد.
اســـــــم البنــــــــد

 5.0جبه الكندرين لالرصفة والجزر ومناطق األلعاب والجلوس:
اجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال جبه كندرين لالرصفة/الجزر /ساحة األلعاب/ساحات
الجلوس وحيثما يلزم بأبعاد 10/17/20*25*100سم ،والسعر يشمل* :أعمال التأسيس
الالزمة والقاعدة الخرسانية من باطون B250بأبعاد 10x30سم أسفل الجبه وعلى طولها،
*دعم واسناد الجبه بباطون B250خلف الحجر بمقطع مثلث الشكل قياس 15x15سم،
*كحلة الجبه* ،دهان الجبه باللون الذي يحدده المهندس ،وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل
حسب المخططات والمواصفات وتعليمات مشري المشروع ضمن حدود العقد.
 6.0السلسال الحجري:
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال بناء سلسال حجري بارتفاع 1.0م فوق الصخر وبعرض
50سم وذلك حول شجرة النخيل من حجارة كبيرة ذات وجه مستوي .والسعر يشمل* :صب
باطون نظافة بسماكة 10سم أسفل السلسال* ،تعبئة بطن السلسال بطرح الباطون والحجارة
بدون فراغات* ،طبقة من الباطون ذات أوجه مستوية وبسماكة 10سم وذلك على الجهة
العلوية من السلسال ،وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل حسب المخططات والمواصفات
وتعليمات مشري المشروع ضمن حدود العقد.

الوحدة

الكمية

م3

1,200

م2

5,550
2,000

م2

5,550

م2

م2

سعر الوحدة السعر اإلجمالي
يورو
يورو

140

م.ط

1,850

م²

8.0

المجموع ينقل الى الففحة الالحقة
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جدول الكميات واألسعار– مشروع انشاء المسار الرياضي في مدينة رام هللا

جدول الكميات واالسعار رقم ( )2-1أعمال المسار الرياضي
رقم
البند

اســـــــم البنــــــــد

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة السعر اإلجمالي
يورو
يورو

المجموع منقول من الففحة السابقة
7.0

7.1
7.2
8.0

8.1
8.2
8.3
8.4

8.5
8.6

أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال تعليم المسار الرياضي وذلك بخطوط أرضية مستمرة
و/أو متقطعة ،و/أو باشارات ارضية ،وذلك للبنود التالية وباستعمال دلهان الطرق الحراري
العاكس"النيرموبالستيك  "Thermoplastic Road Paintمع حب زجاج صناعة
اوروبية من أجود االنواع وبسماكة 2.5-2ملم وباللون الذي يحدده مشري المشروع،
والسعر يشمل :عمل تخشين وقشط على سماكة 2ملم وتجهيز وتنظيف موقع العمل من
االوساخ والشحوم واالتربة الخ وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل وذلك بموجب المواصفات
وتعلميات مشري المشروع ضمن حدود العقد" .الكيل هندسي لالعمال المنفذة" ويطلب
احضار شهادة منشأ للمنتج وتنفيذ العمل باستعمال الوسائل الميكانيكية.
م.ط
تعليم الشوارع بخطوط أرضية مستمرة و/أو متقطعة بعرض 20سم.
م²
تعليم الشوارع باشارات أرضية (أسهم ،ورسومات ،الخ)
عفش الطريق والمدخل :اجور وتكاليف توريد وتركيب البنود التالية وباأللوان التي
يحددلها مشر المشروع  ،والسعر يشمل* :الحفر* ،القواعد الخرسانية الالزمة للتثبيت
*كافة االكسسوارات والقطع المعدنية الالزمة للتثبيت ،وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل
وذلك بموجب المواصفات وتعلميات مشري المشروع ضمن حدود العقد" .يطلب تقديم
عينة وعمل مخططات للتنفيذ موضحا عليها المقاطع واالبعاد والتنبيت وكل ما يلزم
للتنفيذ".
حواجز معدنية ( decorative )compositeمثبتة في االسفلت -كل 1.5م تقريبا -لمنع
دخول السيارات الى المسار صناعة أوروبية من أجود االنواع ،تكون الحواجز بارتفاع
عدد
50سم وقطرعلوي 10سم مع قاعدة بأبعاد 25*25سم.
شبك حماية معدني سماكة 4ملم وارتفاع 150سم مثبت كل 2م على أعمدة حديد مجلفنة
بأبعاد 2*50*50مم ،وذلك من حديد مقوى مجلفن نخب أول وبأبعاد 10*5سم-للفتحات،
م.ط
والسعر يشمل* :بروفيل حديد علوي مثبت افقيا بأبعاد 2*50*50مم.
عدد
مفف معدني للدراجات الهوائية بطول 2.8م ،والسعر يشمل :البروفيالت المعدنية.
سلة المهمالت بأبعاد 40*40سم وارتفاع 60سم مكونة من* :الواح خشب سويد معالج
سمك 2سم خالي من الشقوق والعيوب ومدهون وجه سيلر ووجهين ليكر* ،هيكل معدني
مكون من إسوارة عدد  3مكونة من برفيل 2*20*20ملم ،زوايا حديد بأبعاد
40*40ملم*3ملم ،عمود مجلفن للتثبيت بين السلة واالرض بقطر 10سم وارتفاع 40سم
فوق األرض (يضاي له 50سم للقاعدة) ،التثبيت بين حديد السلة والعمود* ،وعاء معدني
داخلي مجلفن صاج بسماكة 2ملم وإرتفاع 58سم عمودي وتكون اليدين من الداخل،
عدد
*التلحيم درزة متواصلة* ،تثبيت كل لوح خشبي ببرغي مجلفن عدد  2من الجهتين.
مقعد خشبي بابعاد 40*120سم للقاعدة والظهرمن خشب السويد الواح 7*4سم ،والسعر
يشمل* :الدهان بالسيلر وجه واحد والليكر وجهين* ،تثبيت االلواح من الطرفين في الهيكل
عدد
المعدني للمقعد ببراغي مغلفنة -راس نصف دائري-والمعالجة حسب االصول.
لهيكل معدني لمدخل المشروع مكون من بروفيالت 3*80*40مم لكافة االتجاهات،
ومغطى بألواح أكريليك بسماكة 8ملم للوجه االمامي والخلفي وبحيث يتم قصها ميكانيكيا،
و PVCبسماكة 10ملم للسطح العلوي والسفلي وبحيث يتم قصها وثنيها لتتماشى مع شكل
القوس وال يقبل البروزات والنتوءات ،والسعر يشمل* :التصميم *دهان الهيكل المعدني
"دهان أساس و 3أوجه" *دهان ألواح  PVCبأساس عازل وطالء سيارات سيكنز الماني
*األحري واالشكال على ألواح  PVCبحيث يكون وجه االحري من بالستيك كاست شيت
" "cast sheetبسماكة 3مم والجوانب من ألواح  PVCبسماكة 4مم للجوانب و5 pvcمم
للوجه الخلفي* ،إنارة الكتابة واالشكال بوحدات الليد ( )LEDستارتيك سامسونر القوية
من الداخل وللوجهين ،وبحيث تكون المحوالت داخل لوحة معدنية ،Waterproof
وتحتوي على قواطع و timerخاصة بالشعار ،وتتم تغدية اللوحة من أقرب مصدر كهرباء .مقطوع

1,390
10

10
670
2

10
10

1

المجموع ينقل الى الففحة الالحقة
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بلديــــة رام اللــــــه
جدول الكميات واألسعار– مشروع انشاء المسار الرياضي في مدينة رام هللا

جدول الكميات واالسعار رقم ( )3-1اعمال المسار الرياضي
رقم
البند

اســـــــم البنــــــــد

الوحدة

الكمية

سعر الوحدة السعر اإلجمالي
يورو
يورو

المجموع منقول من الففحة السابقة
9.0

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

10
11.0

1
2
3
12.0

1
2

األلعاب البدنية الخارجية :اجور وتكاليف توريد وتركيب البنود التالية من أجود االنواع
وباأللوان التي يحددلها المهندس ،والسعر يشمل* :الحفر* ،القواعد الخرسانية الالزمة
للتثبيت *كافة االكسسوارات والقطع المعدنية الالزمة للتثبيت ،وتنفيذ كل ما يلزم النجاز
العمل وذلك بموجب المواصفات وتعلميات مشري المشروع ضمن حدود العقد .يطلب تقديم
كتالوج وعينة لالعتماد من قبل مشري المشروع.
لعبة رقم  :1المشي المكاني-صناعة أوروبية.
لعبة رقم  :2ضغط األرجل ( )Seated Leg Pressصناعة أوروبية.
لعبة رقم  :3الدراجة المكانية ( )Elliptical Cross Trainerصناعة أوروبية.
لعبة رقم  :4التأرجح المكانية ( )Air Skierصناعة أوروبية.
لعبة رقم  :5السلم العلوي
لعبة رقم  :6المتوازي جمباز ()Parallel Bars
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال فرد تراب زراعي أحمر خالي من الشوائب ومخلفات
األشجار واالعشاب ،وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل وذلك بموجب المواصفات وتعلميات
مشري المشروع ضمن حدود العقد.
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال خزان مياه بالستيك وشبكة ري تعمل بالتنقيط باالقطار
الموضحة أدناه ،بحيث تكون نقاط الري عند جذوع األشجار ،والسعر يشمل* :كافة القطع
الالزمة لشبك تنكات المياه وشبكة الري ،وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل وذلك بموجب
المواصفات وتعلميات مشري المشروع ضمن حدود العقد.
قطر 16ملم
قطر 25ملم
خزان مياه بالستيك حجم  5كوب مع قاعدة معدنية الستخدامه للري يتم وضعه بالمواقع
التي يحددها المهندس.
أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال وفحص تأسيسات أعمال انارة المسار الرياضي وذلك
حسب البنود التالية ،والسعر يشمل* :أعمال الحفر *األعمال المدنية"حصمى ،رمل الخ
وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل وذلك بموجب المواصفات وتعليمات مشري المشروع
ضمن حدود العقد.
منالهل دائرية قطر داخلي 60*60سم مصنوعة من الباطون المسلح مع غطاء من الحديد
السكب بقوة تحمل  8طن.
شرشور "Ø3تيكن مع خندق ()40*80سم ،والسعر يشمل* :خيط 6ملم داخل الشرشور،
*سلك ارث 16ملم 2غير معزول على طول الخندق.

عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
3

م

1
1
1
1
1
1
300

م.ط
م.ط

1,200
400

عدد

2

عدد

20

م.ط

700

المجموع الكلي باألرقام شامال الضرائب باليورو
خصم
المجموع الكلي باألرقام بعد الخصم شامال ضريبة القيمة المضافة
المجموع الكلي كتابة – ....................................................................................يورو


على المقاول الحصول على شهادة مطابقة لجميع المواد الموردة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.



األلعاب البدنية للبند رقم :9يطلب ذكر اسم الشركة و Sheet dataضمن العرض الفني للشركة.
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القسم السادس :النماذج
 6.1نموذج خطاب تقديم عرض سعر

التاريخ..................... :
إلى :السادة بلدية رام هللا المحترمين
لقد قمنا بزيارة الموقع والتعري على كافة الظروي المحيطة به ،كما قمنا بدراسة شروط العقد والمواصفات
والمخططات وجدول الكميات والجداول األخرى وكافة وثائق ومالحق المناقصة المتعلقة بتنفيذ اشغال مشروع
انشاء المسار الرياضي في مدينة رام هللا  ،رقم ،MDPIII-CII-LED-0821062-03 :نعرض نحن الموقعين
أدناه أن نقوم بتنفيذ االشغال وانجازها وتسليمها وإصالح اية عيوب فيها وفقا لهذا العرض والذي يشمل كافة الوثائق
المدرجة أعاله ،بسعر عقد ..........................................................................................................
(المبالر بالكلمات واألرقام) ( ................اسم العملة).
كما ونتعهد في حال قبول عرضنا ،أن نقدم ضمان األداء المطلوب ،وان نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة ،وان
ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقا لمتطلبات وثائق العقد خالل "مدة االنجاز".
سوي يشكل عرض السعر هذا وقبولكم الكتابي عقدا ً ملزما ً بيننا.
نحن نفهم بأنكم غير ملزمين بقبول أقل األسعار أو أي عرض سعر تستلمونه.
بموجب هذا نؤكد نحن أن عرض سعرنا هذا يستجيب لمدة صالحية العرض المطلوبة في وثائق العرض.
توقيع المخول ........................................................................................................................
إسم وصفة الموقع ..................................................................................................................
إسم المقاول ..........................................................................................................................
العنوان.............................................................................................................................. :
رقم الهاتف.......................................................................................................................... :
رقم الفاكس...........................................................................................................................
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نموذج  : 6.2اتفاقية العقد
تم ابرام هذا العقد في هذا اليوم [أدخل اليوم ] الموافق [أدخل التاريخ[
بين
بلدية رام هللا  /دولة فلسطين ،ومقرلها الرئيسي رام هللا (والمشار إليها فيما يلي ب "الهيئة المشترية").
و
[أدخل اسم المقاول] ،شركة منشأة بحسب قوانين دولة فلسطين ومقرها الرئيسي [أدخل عنوان المقاول] (والمشار إليه فيما
يلي ب "المقاول").
حيث ان الهيئة المشترية قامت بالدعوة الستدراج عروض لتنفيذ أشغال المسار الرياضي المقترح في شارع السنديانة المحيط لحديقة
االشغال
هذه
لتنفيذ
المقاول
قدمه
الذي
السعر
عرض
وقبلت
البروة،
مقابل..................................................................................................................... :شامال ضريبة القيمة المضافة.
[أدخل قيمة العقد باألحري واألرقام] ]ادخل العملة[ والمشار إليه فيما يلي ب "قيمة العقد" .علما بأن:
قيمة مسالهمة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية ............................................................................................
قيمة مسالهمة الهيئة المشترية ............................................................................................................................
فقد اتفقت الهيئة المشترية والمقاول على ما يلي:
.1

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه االتفاقية ذات المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار اليها فيما بعد.

.2

تعتبر الوثائق التالية جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية ،وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة:
أ .خطاب اإلحالة.
ب .خطاب عرض السعر.
ت .شروط العقد.
ث .المواصفات.
ج .المخططات.
ح .جداول الكميات أو جدول النشاطات.

.3

تسود اتفاقية العقد على جميع وثائق العقد األخرى ،وفي حالة وجود تضارب أو عدم تطابق بين وثائق العقد ،تسود الوثائق بحسب
ترتيب االسبقية أعاله.

.4

ازاء قيام الهيئة المشترية بصري الدفعات المستحقة للمقاول وفقا للشروط ،يتعهد المقاول بتنفيذ االشغال وانجازها واصالح اية
عيوب فيها وفقا الحكام العقد.

.5

ازاء قيام المقاول بتنفيذ االشغال وانجازها واصالح اية عيوب فيها ،تتعهد الهيئة المشترية بأن تدفع للمقاول قيمة العقد أو أي مبلر
آخر يستحق الدفع بموجب أحكام العقد في المواعيد وبالطريقة المحددة في العقد.
عن الهيئة المشترية

التوقيع...................................................:
االسم.................................................... :
الوريفة.................................................. :
شهد على ذلك..........................................:

عن المقاول
التوقيع............................................................... :
االسم.................................................................. :
الوريفة.............................................................. :
شهد على ذلك....................................................... :

| P a g e 37

نموذج  : 6.3خطاب االحالة
[يتم اعداد خطاب االحالة على الورق الذي يحمل شعار او ترويسة الهيئة المشترية]
التاريخ] :ادخل اليوم والشهر والسنة[.
إلى] :ادخل اسم وعنوان مقدم السعر[.
اسم ورقم العقد] :ادخل اسم ورقم العقد[.
السادة:

نود إعالمكم بأن عرض سعركم المؤرخ في ] ادخل التاريخ[ لتنفيذ ] ادخل اسم ورقم العقد[ كما هو مبين في وثيقة استدراج العروض،
وبمبلر ] ادخل المبلر باألرقام والكلمات[ ]ادخل العملة[ ،كما تم تصحيحه وتعديله وفق التعليمات لمقدمي عروض االسعار ،قد تم
قبوله من قبلنا.
وبناء على هذا فانه يطلب منكم تقديم كفالة حسن التنفيذ وفق النموذج المدرج ضمن وثائق استدراج العروض ،وتوقيع العقد ،بموجب
شروط العقد الواردة في وثيقة االستدراج ،وذلك خالل ] أدخل عدد االيام[ يوما من استالمكم لهذا الخطاب.

توقيع الشخ

المفوض] :ادخل توقيع الشخص المفوض[

االسم] :ادخل اسم الشخص المفوض[
الوريفة] :ادخل وظيفة الشخص المفوض[
اسم الهيئة المشترية] :ادخل اسم الهيئة المشترية[
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نموذج  : 6.4كفالة بنكية للدفعة المقدمة

إلى ( إدخل إسم البلدية)__

( إدخل اسم المشروع ) :انشاء المسار الرياضي في مدينة رام هللا
رقم المشروع ( :إدخل رقم المشروع)______ (اسم العقد)
السادة المحترمين:
.1

بموجب شروط ألعقد ،الفقرة "( 16دفعة مقدمة") من ألعقد ألمذكور _______________ (اسم وعنوان المقاول) (يسمى
هنا فيما بعد "ألمقاول") سوي يودع لدى ____________ (اسم الهيئة المشترية) كفالة بنكية لضمان أدائه الصحيح والوافي
تحت الفقرة المذكورة من ألعقد بقيمة (مبلر الكفالة) ___________________ (المبلر بالكلمات).

.2

نحن ،ألـ _____________ (اسم البنك أو ألمؤسسة المالية) ،بموجب تعليمات ألمقاول ،نوافق أن نضمن بدون شروط وبشكل
نهائي كملتزم رئيسي وليس ككفيل فقط ،الدفع إلى بلدية (اسم الهيئة المشترية) عند أول طلب منه بدون أي حق إعتراض من
طرفنا أيا كان وبدون اي مطلب له من ألمقاول ،مبلر ال يتجاوز ________________ (مبلر الكفالة)
_________________ (المبلر بالكلمات).

.3

نحن أيضا نوافق ّ
أن أي تغيير او اضافة أو أية تعديالت أخرى على شروط ألعقد أو أألعمال الواجب تنفيذها أو أية وثائق
تعاقدية والتى يمكن أن تعد بين بلدية (اسم الهيئة المشترية) وا لمقاول ،سوي لن تعفينا باي طريقة من أي مسئولية تحت هذه
الكفالة ،ونحن هنا نتنازل عن إخطارنا بمثل هذا التغيير ،اإلضافة أو التعديل.

.4

سوي تبقى هذه ألكفالة سارية ألمفعول وبكامل مفعولها من تاريخ الدفعة المقدمة تحت العقد حتى تستلم بلدية (اسم الهيئة
المشترية) دفعات بنفس القيمة من ألمقاول.

المخل
التوقيع والختم .............................................................................................................................................:
اسم البنك أو المؤسسة المالية...........................................................................................................................:
العنوان...................................................................................................................................................... :
التاريخ ......................................................................................................................................................:
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نموذج  :6.5ضمان حسن التنفيذ
(كفالة بنكية غير مشروطة)
[يمأل المصري/مقدم العرض الفائز ،الذي يوفر الضمان ،نموذج ضمان حسن التنفيذ هذا بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس،
إذا كانت الهيئة المشترية تحتاج هذا النوع من الضمان]
[أدخل اسم المصري وعنوان الفرع أو المكتب ال ُمصدِر]
المستفيد ] :أدخل اسم وعنوان الهيئة المشترية]
التاريخ[ :أدخل التاريخ]
ضمان حسن التنفيذ رقم [………………. :أدخل الرقم]
تم إبالغنا بأن [أدخل اسم المقاول] (يسمى فيما يلي "المقاول") قد تعاقد في عقد رقم [أدخل رقم العرض] المؤرخ لديكم ،لتنفيذ [أدخل
اسم العقد ووصف موجز لألعمال المفروضة عليه] (يسمى فيما يلي "العقد" )
وعليه ،فإننا نعي ،بحسب شروط العقد ،بأن ضمان حسن التنفيذ مطلوبا.
بطلب من المقاول ،نحن [أدخل اسم المصري] نلتزم بدفع أي مبلر أو مبالر ال تتجاوز بمجملها مبلر [أدخل المبلر باألرقام] ([أدخل
المبلر بالكلمات]) ، 1فور تسلمنا منكم أول طلب خطي مصحوبا بإفادة خطية تفيد بأن مقدم العرض قد أخل بالتزامه (بالتزاماته) تحت
العقد دون الحاجة ألن تثبتوا أو توضحوا األساس لطلبكم أو المبلر المحدد فيه.
تنتهي صالحية هذا الضمان ليس قبل  28يوما من تاريخ إصدار شهادة القبول ،وتحسب بناءا على نسخة من هذه الشهادة ستقدم لنا،
أو في تاريخ [أدخل التاريخ باليوم والشهر والسنة] ،2أيهما أوال .وبالتالي ،فإن أي طلب للدفع تحت هذا الضمان يجب أن نستلمه في
هذا المكتب في ذلك التاريخ أو قبله.
_____________________________
[توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المخول (المخولين) من المصري]
موقع من قبل [توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المخول (المخولين)] بالنيابة عن [اسم المقاول] بصفة [اذكر الصفة]
وذلك بحضور [أدخل اسم وتوقيع الشاهد]
التاريخ [أدخل التاريخ]

1الكفيل (المصرف) سيدخل مبلغا يمثل نسبة مئوية من قيمة العقد المحددة في العقد.
2أدخل التاريخ لثمانية وعشرين يوما بعد تاريخ االنتهاء المتوقع .على الهيئة المشترية أن تعلم بأنه في حال تمديد مدة انتهاء العقد ،ستحتاج الهيئة المشترية إلى
طلب تمديد لهذا الضمان من الكفيل .يجب أن يكون هذا الطلب خطيا وقبل تاريخ االنتهاء المنصوص عليه في الضمان .في إعداد هذا الضمان ،قد ترى الهيئة
المشترية إضافة النص التالي إلى النموذج ،في نهاية الفقرة قبل األخيرة" :يوافق الكفيل على تمديد هذا الضمان لمرة واحدة ولفترة ال تتعدى [ستة أشهر] [سنة
واحدة] ،ردا على طلب الهيئة المشترية الخطي لمثل هذا التمديد ،على أن يقدم مثل هذا الطلب إلى الكفيل قبل انتهاء هذا الضمان".
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القسم السابع  :خطة اإلدارة البيئية واإلجتماعية

برنامج تطوير البلديات -المرحلة النالنة
الدورة النانية

خطة االدارة البيئية واالجتماعية لمشاريع تألهيل وتعبيد الطرق
مشروع انشاء المسار الرياضي في مدينة رام هللا

إن خطة االدارة البيئية واالجتماعية للمشروع هي جزء من وثائق العطاء معرفة ضمن القسم السابع .يلتزم المقاول بفهم وتطبيق
االجراءات الوقائية وأية اجراءات وقائية اضافية قد ال تكون ظاهرة حاليا .وتقوم البلدية باإلشراي على تطبيق المقاول للخطة ويقوم
صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية بالمراقبة البيئية واالجتماعية.
قائمة الكلمات المختفرة
تقييم االثر البيئي
EIA
خطة االدارة البيئية واالجتماعية
ESMP
اطار االدارة البيئية واالجتماعية
ESMF
الفرز البيئي
ES
االجراءات البيئية واالجتماعية والسالمة العامة
ESHS
السلطة الفلسطينية
PA
خطة حيازة االراضي وتحسين حياة الناس
LALAP
اطار حيازة االراضي وتحسين حياة الناس
LALPF
وحدة الحكم المحلي
LGU
صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية
MDLF
برنامج تطوير البلديات
MDP
وزارة الحكم المحلي
MOLG
البنك الدولي
WB
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برنامج تطوير البلديات ()MDP III
برنامج تطوير البلديات هو برنامج ريادي لإلصالح والتنمية تم تصميمه من قبل صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية بالنيابة عن
الحكومة المركزية وبتوجيه منها ،يستند البرنامج إلى قاعدة أن حجر االساس في تطوير خدمات البلديات هو هيئات حكم محلي تتمتع
بإدارة جيدة ومساءلة أفضل.
يتميز برنامج تطوير البلديات برنامج كونه ال يزود البلديات بمنح لدعم مشاريع البنية التحتية وحسب ،بل يدعم أيضا ً األداء الجيد عن
طريق بناء قدرات أفضل للبلديات في المجاالت المالية ،والتخطيطية ،والتشغيل ،والصيانة .ولتحقيق هذا الهدي ،بني البرنامج على
آلية تخصيص األموال ،وهي طريقة تعتمد على نظام لتوزيع المنح المالية على البلديات لتمويل االستثمارات الرأسمالية ومشاريع البنى
التحتية بنا ًء على االحتياج ،وعدد السكان وممارسات االدارة الجيدة.
الهيئة المستهدفة من البرنامج :كافة البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كيف يعمل برنامج تطوير البلديات
برنامج تطوير البلديات هو برنامج تنموي متعدد المراحل ،يهدي الى تعزيز وبناء قدرات البلديات من خالل أربع مكونات:
المكون األول :أداء البلديات وتقديم الخدمات
.1
ّ
 oيندرج تحت هذا المكون مشا ريع البنية التحتية للبلديات لتحسين سبل تقديم الخدمات بما ينسجم مع قانون الهيئات المحلية
لعام .1997
 oيتم تقسيم منح البلديات إلى مخصص تمويل أساسي ومخصص مرتبط باألداء.
 oمخصص التمويل األساسي :هو مخصص يتم احتسابه بناء على عدد السكان واالحتياج ،بحيث يتوجب على البلدية تحقيق
شروط التأهل األساسية للحصول على هذا التمويل ( %20عدد السكان %30 ،االحتياج)
 oمخصص األداء :يتم قياس أداء البلديات من خالل  21مؤشرا رئيسيا تم تصميمها لتغطية ثالثة مجاالت تتعلق باألداء
المالي واالستدامة ،واألداء المؤسسي ،والشفافية والمساءلة المجتمعية كما هي موضحة في الجدول رقم (.)1
المكون الناني :تنمية القدرات
.2
ّ
 oيوفر هذا المكون الدعم في مجال بناء القدرات للبلديات والمؤسسات الوطنية تحديدا صندوق تطوير وإقراض الهيئات
المحلية ووزارة الحكم المحلي.
 oتطوير نظم اإلدارة البلدية سواء أكانت أنظمة مالية ،تشغيل وصيانة ،مراكز خدمات الجمهور...الخ.
المكون النالع :مشاريع الشراكة البلدية
.3
ّ
 oيوفر هذا المكون (أ) المساعدة التقنية والتطوير المؤسسي من أجل العمل بشكل أكثر فعالية فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع
الخاص( .ب) وكذلك سيوفر التمويل الالزم لمشاريع البلديات لتطوير استثمارات مشتركة و/أو مبتكرة لتقديم الخدمات
البلدية ومأسسة التنمية االقتصادية المحلية.
المكون الرابع :تكاليف دعم تنفيذ المشروع وسبل إدارته
.4
ّ
 oيمول هذا المكون السلع والخدمات االستشارية للمراقبة والتقييم وكذلك االتصال والتواصل ،ورسوم االستشاريين التقنيين
المحليين من أجل اإلشراي الهندسي على المكون األول.
الشركاء الممولون:
برنامج تطوير البلديات ممول من الحكومة الفلسطينية والشركاء الممولين وهم :الوكالة الفرنسية للتنمية ،الحكومة الدنماركية ،البنك
الدولي ،التعاون االلماني (البنك األلماني للتنمية والوكالة األلمانية للدعم الفني) ،الوكالة السويسرية للتنمية واتحاد البلديات الهولندية.
برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة من خالل النافذة االولى والثالثة سينفذ مشاريع فرعية متوافقة مع صالحيات البلديات وملزمة
بكافة الشروط القانونية التي نص عليها القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة  2003والقانون األردني رقم  79لسنة 1966
الخاص بتنظيم المدن والقرى والمباني ،والالئحة التنفيذية لقانون المباني الخاص بالسلطات المحلية رقم  5لسنة .2011
المشاريع الفرعية المدرجة تحت برنامج تطوير البلديات للمرحلة الثالثة تهدي الى تحسين الخدمات المقدمة من قبل البلدية ويتم تخفيف
االثار البيئية واالجتماعية المتوقع حدوثها خالل التصميم ،اضافة الى تخفيف اآلثار الناتجة عن عملية البناء والتشغيل .القائمة التالية
تمثل القطاعات الرئيسية التي تتضمن المشاريع الفرعية:
 المياه والمياه العادمة ادارة النفايات الصلبة تأهيل وتعبيد الشوارع المرافق العامة -الكهرباء والطاقة
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بالنسبة لمشاريع تأهيل وتحسين الطرق ،فالبرنامج يمول البضائع واالعمال المتعلقة بإنشاء وصيانة وتأهيل واعادة بناء طرق جديدة
او قائمة ،اضافة الى االشارات المرورية ،ترسيم الشوارع ،حماية جنبات الشوارع ،االشارات الضوئية ،انارة الشوارع ،االرصفة،
معدات صيانة الشوارع ،التأمينات والتشغيل فقط لقطاع غزة.

2

وصف المشروع

المشلروع عبارة عن انشلاء المسلار الرياضلي في مدينة رام هللا بالقرب من قصلر رام هللا الثقافي ،يبلر طول المسلار الرياضلي 890م
وبعرض يتراوح بين 7-6م ،ويشلللللمل المشلللللروع أعمال الحفر وال ردم من اجل الوصلللللول للمناسللللليب المطلوبة إلسلللللتقبال طبقة من
البيسللكورس بسللماكة  20سللم ،وأيضللا يشللمل المشللروع بناء جبه األرصللفة ومناطق األلعاب البدنية (حجر جبه وبالط متداخل) وفرد
طبقة اسفلت سماكة  6سم ،باإلضافة الى أعمال اثاث الطريق الرئيسية "األلعاب البدنية ،الكراسي ،دهان وتخطيط الطريق واالعمال
المعدنية من حواجز حماية ،لوحة مدخل المشروع الخ".

3

االطار القانوني لإلجراءات البيئية واالجتماعية

المشروع الفرعي لتأهيل وصيانة الطرق يتماشى بشكل كامل مع القوانين والتشريعات المطبقة في دولة فلسطين الخاصة باإلدارة
البيئية وحماية المجتمع وحماية الموروث الحضاري والثقافي .تتماشى المشاريع مع:
 قانون البيئة رقم  7للعام 1999 القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 القانون األردني رقم  79لسنة  1966الخاص بتنظيم المدن والقرى والمباني والالئحة التنفيذية لقانون المباني الخاصبالسلطات المحلية رقم  5لسنة .2011
 اضافة الى القوانين السارية في قطاعات الصحة العامة ،حماية االثار والتراث وهي: oقانون الصحة الفلسطيني رقم 20
 oقانون االثار االردني رقم  51لسنة 1977
 oوالمادة ( ) 14من قانون البيئية والتي تحدد النفايات الناتجة من مكافحة الحشرات على انها نفايات خطرة " أما
بالنسبة لمكافحة اآلفات والحشرات ،يتناول قانون البيئة الفلسطيني المبيدات الحشرية واألسمدة كجزء من النفايات
الخطرة ويطرح دور وزارة البيئة من اجل التنسيق مع الوكاالت المتخصصة لتوريد هذه المواد" ".مادة :14تحدد
الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة الشروط البيئية الستيراد وتوزيع وتصنيع واستخدام وتخزين :المبيدات
والمواد واألسمدة الكيماوية الزراعية التي يمكن أن تشكل خطراً على البيئة ".الصندوق عند استالمه مقترحات
مشاريع إلدارة مكافحة الحشرات فعليه االلتزام بإجراءات وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية.
اضافة الى ذلك فالمشروع الفرعي ملتزم باإلجراءات الوقائية:
 تقييم االثر البيئي OP 4.01
 موارد ثقافية مادية ()OP/BP 4.11
 إعادة توطين غير طوعية ()OP/BP 4.12
 ادارة مكافحة اآلفاتOP4.09
 مشاريع في المياه الدولية OP/BP 7.50
التالي يعري ويشرح التراث الثقافي والموارد الثقافية المادية ،اعادة التوطين القسري ،التبرع الطوعي باألرض ،والشراء والبيع
بالتراضي:
التراث النقافي والموارد النقافية المادية
تعري الموارد المادية والثقافية بأنها تتضمن أي أشياء منقولة أو غير منقولة ،والمواقع ،والهياكل ،ومجموعات من الهياكل ،والمعالم
الطبيعية واألثرية والمناظر الطبيعية ذات األهمية األثرية والتاريخية واألثرية والدينية والجمالية والثقافية وغيرها .إن الموارد الثقافية
المادية قد تكون موجودة في المناطق الحضرية أو الريفية ،ويمكن أن تكون فوق أو تحت األرض أو تحت الماء .إن هذه الموارد
الثقافية قد تكون ذات أهمية على الصعيد المحلي وعلى مستوى المقاطعات أو المستوى الوطني ،أو في إطار المجتمع الدولي .صندوق
إقراض و تطوير الهيئات المحلية لن يمول المشاريع الفرعية التي تخترق االجراءات التنفيذية للبنك الدولي رقم ()OP 4.11
وفي حالة وقوع حوادث تؤدي إلى نتائج أو آثار على الموارد المادية والثقافية التي قد تحدث أثناء تنفيذ المشاريع الفرعية يجب على
المقاول أن يبلر صندوق تطوير و إقراض الهيئات المحلية والبلدية على الفور .وفقا لقانون التراث األردني المطبق رقم  51لسنة
 ، 1966المادة  15والذي ينص على أنه يجب أن يوقف صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية المقاول وتخطر السلطة ذات الصلة
(وزارة السياحة واآلثار) في غضون  3أيام التخاذ اإلجراءات الالزمة .وهذا يعني ان:
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المقاول هو المسؤول عن التعري بما يلي "اجراءات العثور على الموجودات" في حال كشف المواد القيمة ثقافيا أثناء الحفر
التوقف عن العمل فورا بعد اكتشاي أي مواد يشك انه لها قيمة تاريخية أثرية الحفرية ،أو غيرها من والثقافية؛ تعلن النتائج إلى
مدير المشروع ،ويجب إبالغ السلطات المختصة
حماية القطع األثرية وكذلك استخدام أغطية بالستيكية ،وتنفيذ تدابير لتحقيق االستقرار في المنطقة ،إذا لزم األمر ،من أجل حماية
القطع األثرية بشكل صحيح،
منع ومعاقبة أي وصول غير مصرح به الى القطع األثرية
إعادة تشغيل أعمال البناء بعد الحصول على إذن من السلطات المختصة ،والتحكم في الوصول إلى الموقع.

اعادة التوطين القسري
الهدي أن يكون المشروع الفرعي منظما ضمن المخطط الهيكلي وغير ذلك فهو غير مؤهل للتنفيذ .يوجد اختالي بقدرات البلديات
تبعا لطبيعة وعدد المشاريع المنفذة المحتملة الختراقها السياسة .وعليه ،فإن أي مشروع فرعي قد يخترق سياسة اعادة التوطين القسري
سيطبق عليه االجراءات المتبعة ضمن اطار حيازة االراضي وتحسين حياة الناس (  . )LALPFدليل االجراءات يوضح المعايير
الملزمة لرفض المشاريع الفرعية في حال تأثيرها على االرض وسبل العيش .كل ما سبق يأخذ بعين االعتبار ان البلدية عند تقديمها
للمشروع الفرعي ملتزمة بالقانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة  2003والقانون األردني رقم  79لسنة  1966الخاص بتنظيم المدن
والقرى والمباني والالئحة التنفيذية لقانون المباني الخاص بالسلطات المحلية رقم  5لسنة .2011

 3.1.1.1التبرع الطوعي باألرض
ً
ً
في الحاالت التي يكون فيها التبرع باألرض طوعا ،والذي يعّري بأنه عندما يوافق األفراد أو المجتمع على تقديم األرض طوعا مقابل
الحصول على منافع أو خدمات تتعلق بالمشروع الفرعي ،كما يجب الوفاء بالمتطلبات التالية:
 .1يجري التبرع دون إكراه أو تالعب أو ممارسة أي شكل من أشكال الضغط من جانب السلطات البلدية أو العامة أو التقليدية
 .2يدرك المتبرع/ة المحتمل أن الرفض أو اإلجابة بال خيار له وال يوجد أية عواقب منها ،وأن حق الرفض موجود في وثيقة
التبرع التي يوقعها المتبرع/ة.
 .3يجب أن يتم تحديد األرض التي سيتم التبرع بها من قبل البلدية بالتنسيق مع المجتمع المحلي المجاور للمشروع الفرعي
الذي تم اختياره .يجب أن يفسر بالكامل للمتبرع/ة اآلثار المتوقعة على األرض المتبرع بها
 .4يجوز للمتبرع/ة أن يتفاوض للحصول على تعويض (كلي أو جزئي) أو أشكال بديلة من المنافع كشرط للتبرع
 .5ال يمكن أن يتم التبرع باألرض إذا كان يتطلب نقال لعائلة
 .6بالنسبة لألراضي ذات الملكية الجماعية ،ال يمكن التبرع إال بموافقة كافة أصحاب األرض
 .7يجب الحصول على التحق ق المناسب من كل شخص يتبرع بأرض (إما من خالل الوثائق الرسمية أو من خالل تأكيد اثنين
على األقل من الشهود)
 .8يجب أن تقر البلدية أن األرض المتبرع بها خالية من التعديات ،وتسجل األرض المتبرع بها في السجل الرسمي لألراضي؛
 .9لن يسمح بالتبرع الطوعي باألرض في حال تحديد الموقع مسبقا لتنفيذ المشروع الفرعي ،نظرا ُ ألن الضغط المجتمعي قد
يكون مرهقا ً جدا ً بالنسبة للشخص الذي يرفضه ،وبالتالي يلغي حق االختيار.
 .10في حالة عدم استخدام األرض المتبرع بها للغرض المتفق عليه ،يتعين على البلدية أن تحصل على موافقة خطية من
المتبرع/ة بالموافقة على استخدام األرض لغرض جديد ،وإال ستعيد البلدية األرض إلى المتبرع/ة
 .11ينبغي أال يكون هناك إكراه أو تالعب أو ضغط من جانب المجتمع أو السلطات البلدية والعامة أو التقليدية على األفراد الذين
يتبرعون باألرض طوعا ً
 .12ال يمكن أن تتجاوز نسبة األرض التي يمكن الت برع بها المساحة المطلوبة للحفاظ على معيشة المتبرع/ة ومعيشة أسرته/ا.
يجب أن تكون الوثائق الخاصة بالتبرع الطوعي كافية للتحقق من ذلك.
 .13ال ينبغي أن يكون مشروع البنية التحتية خاص بموقع محدد فقط
 .14يجب أن يكون الشخص الذي يتبرع باألرض قادرا ً على الوصول إلى آلية الشكاوى على مستوى المشروع
 .15ينبغي تزويد المتبرع/ة بالمعلومات الالزمة آللية الشكاوى.
 3.1.1.2البيع بالتراضي
بالنسبة لشراء األراضي من خالل التراضي والتوافق المتبادل بين البائع والمشتري ،يجب أن يحدث نقل ملكية األراضي من خالل
عقد بيع بالتراضي موثق ومبني على سعر السوق بتاريخ الشراء .باإلضافة إلى ذلك ينبغي اإلجابة على هذه األسئلة وتوثيقه (االجابة
بنعم أو ال):
 .1إذا رفض مالك/ة األرض البيع ،هل سوي تبحث البلدية عن قطعة أرض أخرى؟
 .2هل المالك/ة يخضع لضغوط اجتماعية أو من البلدية لرفض البيع؟
 .3هل يعلم المالك/ة بحقه في رفض البيع؟
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 .4هل سيبقى المالك/ة في نفس مكان اإلقامة الحالي (لن ينتقل)؟
 .5هل األرض خالية من أي مستأجرين أو مستخدمين أو واضعي اليد أو متعديين؟
 .6هل األرض خالية من أي نزاعات على الملكية؟
 .7هل يمكن للمالك/ة التفاوض بشأن السعر؟
 .8هل يدرك المالك/ة أنه يستطيع التفاوض على السعر
 .9هل يستطيع المالك/ة الوصول إلى آلية الشكاوى داخل المشروع الفرعي؟
 .10هل يعلم المالك/ة بشأن آلية الشكاوى؟
 .11هل هناك وثائق تعكس التفاهمات الواردة أعاله ،موقعة من قبل المالك/ة؟
أخيراً ،قبل عملية شراء األراضي ،يتخذ مجلس البلدية قرارا ً رسميا ً يعلن عن نية البلدية شراء قطعة األرض ،ثم على البلدية
الحصول على موافقة مديرية الحكم المحلي بعد التحقق من:
( )1وجود وفرة في موازنة البلدية.
( )2تشكيل وزارة الحكم المحلي لجنة لتقييم القيمة السوقية لألرض ،وتتشكل اللجنة من وزارة الحكم المحلي ،وزارة المالية،
وسلطة األراضي.
( )3بعد ذلك ،تتخذ البلدية قرارا ً من خالل االجتماع الرسمي للمجلس بشأن تخمين السعر والمضي قدما ً في عملية الشراء.

4

الفرز البيئي واالجتماعي لمشاريع تألهيل وتعبيد الطرق

اطار االدارة ا لبيئة واالجتماعية واطار حيازة االراضي وتحسين حياة الناس حددا الفرز البيئي واالجتماعي لبرنامج تطوير البلديات
المرحلة الثالثة :البرنامج يصنف ضمن الفئة (ب) من التقييم البيئي حيث ان معظم المشاريع الفرعية صغيرة نسبيا ،معظمها ذات طبيعة
خاصة بالتأهيل والصيانة ،وتعمل هذه المشاريع على تحسين الخدمات المقدمة وديمومتها .لكن لهذه المشاريع آثار بيئية واجتماعية
خالل فترة التنفيذ وتعتبر آثار منخفضة االثر والمخاطر ويمكن تالشيها من خالل اتباع اجراءات تخفيفية والحفاظ على اجراءات
السالمة العامة .الفرز البيئي واالجتماعي سيستبعد اي مشروع يقع ضمن الفئة (أ) من التقييم البيئي الفلسطيني وسياسات التقييم البيئي،
او اي مشروع سيضر بالموروث التراثي والثقافي ،وسيراعي متطلبات اطار حيازة االراضي وتحسين حياة الناس والذي سينتج عنه
خطط عمل حيازة االراضي وتحسين حياة الناس او خطة مبسطة عنه في حال تم المساس باألرض او التأثير على الوضع االقتصادي
او االجتماعي او قطع سبل الوصول الى الموارد.
في قطاع غزة :
أي مشروع فرعي تم الموافقة عليه وتم تحضير وثائق العطاء له سيكون قد تم فحص وجود بقايا غير متفجرة من قبل UNMAS
وأي مشروع فرعي تم الموافقة عليه تم التأكد من عدم استخدامه من قبل نازحين من الحرب.

5

التقييم البيئي واالجتماعي:

المشاريع الفرعية تأهيل الشوارع تهدي لتوفير ممرات امنة لحركة المرور ومرور المواطنين ،التقليل من الغبار الناتج من استخدام
الشوارع الترابية ،تحسين تصريف مياه المطر من الشارع ،تقليل معيقات الحركة ،وتوفير الحماية لكل مستخدمي الطريق من مشاة
ومركبات ،لكن خالل تنفيذ المشروع من المتوقع حصول آثار بيئية واجتماعية سيئة مؤقتة ،تم اعداد خطة االدارة البيئية واالجتماعية
لمشاريع تأهيل الطرق لتخفيف أي ممن االثار السلبية المتحملة على المواطنين او البيئية المحيطة خالل فترة تنفيذ او تشغيل المشروع
الفرعي.
هنالك آثار محتملة خالل فترة التنفيذ منها زيادة انتشار الغبار وحدته ،االزعاج خالل ساعات العمل ،احتمالية وقوع حوادث السير في
منطقة العمل او الطرق البديلة ،احتمال انقطاع مؤقت للخدمات او تخريبها نتيجة اعمال المشروع ،احتمالية اغالق او اعاقة دخول
المواطنين الى المنازل او المنشآت التجارية او المنشآت العامة ،واغالق مقاطع او كل الشارع دون توفي ممرات بديلة خالل فترة
العمل او جزء منه ،اعاقة حركة مرور السيارات والمواطنين ،القاء مخلفات العمل في حرم الشارع او اراضي المواطنين ،تعطيل
خدمة جمع النفايات ،أو أي آثار بيئية او اجتماعية متعلقة بموقع المشروع قد يتوقع حدوثها نتيجة لعدم االلتزام بإدارة الموقع والعمل
بشكل سليم يراعي البيئة المحيطة.
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6

خطة االدارة البيئية واالجتماعية لمشاريع تألهيل وتعبيد الطرق

تتلخص خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية في تلبية االحتياجات االجتماعية والبيئية بطرق فعالة ومعايير ضرورية للتعامل مع القضايا
التي تم تحديدها في تقييم األثر البيئي للمشروع .حيث يمكن اعتبار خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع كنوع من التقييم لآلثار
المحتمل ة وتحديد معايير التخفيف على أسللاس الوضللع البيئي واالجتماعي القائم واالحتياجات الالزمة ،والتي تم إعدادها وإدراكها بعد
تحليل المشروع.
ويكمن الهدي من الخطة وتنفيذها في :حماية البيئة من جميع اشلللكال التلوث ،حماية الصلللحة العامة للمواطنين والرعاية االجتماعية،
المحاف ظة على البنية التحتية لمنطقة العمل وعدم احداث اي إتالي (قدر االمكان) ،المحافظة على امالك المواطنين في منطقة العمل
وعدم االضرار بها ،اضافة الى ذلك فان خطة االدارة البيئية واالجتماعية جزء رئيسي من متطلبات تنفيذ المشروع.
خطة االدارة البيئية واالجتماعية تعرض نشاطات المراقبة المقترحة للمشروع وتشمل كل االثار الرئيسية وتحدد كيفية التخفيف منها
وادارتها ضللمن عملية مراقبة المشللروع .إن المخاطر واآلثار السلللبية للمشللروع يمكن التقليل منها بأخذ تدابير التخفيف خالل مراحل
عملية التنفيذ وتشللللغيل المشللللروع .الملحق  1يقدم مصللللفوفة المراقبة لآلثار البيئية واالجتماعية المرتبطة بالمشللللروع ،وقائمة بتدابير
وإجراءات التخفيف المطلوب تنفيذها والمسؤوليات.
مشلاريع الطرق تقلل أو تمنع الغبار ،وتحسلن تصلريف مياه المطر ،وتقلل من العقبات ،وتضلمن سلالمة الطرق وخاصلة القريبة على
المدارس والمحالت .تؤثر األرصللفة ايجابيا على انطباع الناس فيما يتعلق بالحفاظ على تلك األصللول وبالتالي المحافظة على أحيائهم
نظيفة وآمنة .لكن فترة التنفيذ قد تحوي آثار منها:










الغبار وانبعاث الغازات.
المياه (مياه الصري ،تصريف المياه السطحية ،تصريف مياه المطر).
الموارد الطبيعية والغابات ومناطق التنوع الطبيعي والبيولوجي.
موارد ثقافية مادية.
مخلفات العمل.
مخاطر بسبب الحوادث.
تشويه المنظر الجمالي.
ازالة الغطاء النباتي.
استعمال االرض.

ت شمل م شاريع الطرق على تاهيل ،صيانة ،وتعبيد الطرق ،ا ضافة الى ا شارات واثاث الطريق ،اال شارات ال ضوئية ،انارة ال شوارع
وغيرها .الجدول التالي يبين التأثيرات البيئية الرئيسللللية الناجمة من مشللللاريع تاهيل وتعبيد الطرق .سلللليؤدي إعادة تأهيل الطرق إلى
زيادة حجم حركة المرور ،وسللوي تؤثر الغازات المنبعثة من السلليارات على جودة الهواء سللوي تتأثر أيضللا مجاري المياه والوديان
إذا تم تغيير مسلللارات أنظمة تصلللريف مياه المطر من الطرق .اما خالل العمل سللليؤدي التنفيذ الى زيادة الضلللوضلللاء وانبعاث الغبار
خالل العمل ،سوي تتأثر المخاطر العرضية وصحة العمال والسالمة.
التأثيرات البيئية الرئيسية العامة الناجمة عن مشاريع صيانة الطرق
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

العناصر البيئية
نوعية الهواء وانبعاث الغازات
نوعية المياه الجوفية
التزويد بالمياه
الخدمات والصحة العامة
سالمة وصحة العاملين
تقليل الضجيج
اآلثار والموارد الثقافية
االثار االجتماعية واالقتصادية
األخطار العرضية
المجاري المائية والوديان
الغابات ومناطق التنوع الحيوي
النواحي الجمالية
تقليل النفايات
استعمال االرض

ايجابي

التأثير
بال تأثير

سلبي
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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النشاطات المرتبطة بالتنفيذ والمراحل التشغيلية للمشاريع

يتضمن تنفيذ المشروع الفرعي وتشغيله عدة نشاطات وخطوات يمكن أن تكون مرتبطة بالتأثيرات على البيئة المحيطة يجب ان يتم
رصدها وادارتها من قبل الطواقم الفنية في البلديات ،الشركات االستشارية وصندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية.
االثار المحتملة لمشاريع تأهيل وتعبيد الطرق على البيئة الطبيعية المائية والنباتية ،نوعية الهواءـ الموارد الثقافية والتاريخية ،والظروي
االقتصادية االجتماعية مدرجة في الجداول التالية لمرحلتي تنفيذ وتشغيل المشروع .اعمال الحفريات وانشاء البنية التحتية ذات تأثير
بيئي و اجتماعي على هذه القضايا البيئية .وبالرغم من ان تعبيد الطريق وتسهيل مرور الناس سيساهم بتحسين الظروي االقتصادية
االجتماعية اال ان وجود ادارة لحركة السير بالشارع وتوفير سبل الحماية ضروري لتحفيف اية آثار محتملة.
أنشطة البناء والتأثيرات المحتملة
أنشطة مشاريع البناء
الهـــــدم
إزالة البنية التحتية القائمة
تشغيل اآلالت الثقيلة
بناء البنية التحتية
أعمال الحفريات
تشييد المباني والمرافق
شراء المواد
التخلص من النفايات (الصلبة
والسائلة والخطرة ،وما إلى ذلك
التخلص من مياه الصري الصحي
النقل
الحوادث واألحداث غير المخططة

الموارد
الزراعية

الموارد
المائية

قضايا بيئية لهامة
الموارد النقافية
جودة(نوعية)
والتاريخية
الهواء
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

الظرو االجتماعية
واالقتفادية
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

األنشطة التشغيلية والتأثيرات المحتملة
أنشطة مشاريع البناء
الــــــنقل
إمدادات المياه
الجمع والتخلص من النفايات الصلبة
جمع مياه الصري والتخلص منها
الحوادث واألحداث غير المخططة
التنمية الشاملة

الموارد
الزراعية

الموارد
المائية

قضايا بيئية لهامة
جودة (نوعية) الموارد النقافية
والتاريخية
الهواء
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

الظرو االجتماعية
واالقتفادية
X
X
X
X
X
X

تم اعداد خطة المراقبة البيئية اوالجتماعية التي تظهر االجراءات الالزم تنفيذها وادارتها ضللللمن الخطة والمقاول مسللللؤول عن تنفيذ
خطة االدرة البيئية واالجتماعية ،ويكمن تلخيص المسؤولية ب:
 المقاول مسؤول عن سالمة العامة لكافة الفعاليات والنشاطات واالفراد خالل فترة تنفيذ المشروع
 المقاو ملتزم بتنفيذ خطة االدارة البيئية كمرفق لوثائق العطاء
 المقاول م سؤؤول عن تنفيذ الم شروع وادراته بما يتنا شى مع خطة االدارة البيئية واالجتماعيى وال شروط البيئية للم شاريع،
اضللللللافة الى المحافظة على المواقع األثرية التي يتم اكتشللللللافها أثناء التنفيذ والتنسلللللليق مع دائرة اآلثار حيثما يلزم حسللللللب
االجراءات المدرجة بالخطة.
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8

في حال عدم إلزام المقاول باالجرات المطلوبة حسب خطة االدرة البيئية واالجتماعية فسيتم تطبيق الشروط المدرجة ضمن
وثائق العطاء اضافة الى قسم االلتزامات البيئية للمقاول
وثائق العطاء مع االخذ باالعتبار أن وثائق العطاءات تتضمن تفسير للخصومات .أما في حالة تطبيق شروط االدارة البيئية
واالجتماعية كشللللللرط من شللللللروط العطاء  ESHSفان المقاول ملزم بتطبيق البنود كما وردت في شللللللروط االدارة البيئة
واالجتماعية والسالمة العامة وعليه يستخدم هذه الخطة كأساس إلعداد خطة المقاول لإلدارة البيئية واالجتماعية
في حال تضلللمن المشلللروع الفرعي اعداد وتنفيذ خطة حيازة االراضلللي وتحسلللين حياة الناس فعلى المقاول ان يكون مدركا
لألثار االجتماعية المترتبة والحؤول دون حدوث ضرر اضافي

ضمان المخاطر المرتبطة بالمشاريع الفرعية

المشاريع الفرعية ضمن برنامج تطوير البلديات بالعادة احتمال المخاطر الناتجة عن تنفيذها منخفضة المخاطر وتأثيرها لفترة
محدودة وبشدة قليلة او متوسطة ،يمكن التعامل مع هذه االثار بالتنفيذ الجيد لإلجراءات البيئية واالجتماعية في الخطة.
احتمالية المخاطر لخرق سياسة اعادة التوطين القسري تم التعامل معها وإدارتها من خالل تحضير اطار حيازة االراضي وتحسين
حياة الناس والذي يتعامل مع جميع احتماليات حصول تأثير اجتماعي او اقتصادي واو متعلق بالوصول الى المصادر او الحرمان
من الملكيات( .وهذا المشروع الفرعي تم تحضير خطة حيازة االراضي وتحسين حياة الناس وتطبيقها)
مخاطر كبيرة
مخاطر قليلة
بدون مخاطر
استنمارات برنامج تطوير البلديات
X
انشاء الطرق الفرعية
X
جسور والتمديدات االرضية
X
ممرات المشاة
X
الجدران االستنادية

9

المسئولية القانونية البيئية واالجتماعية للمتعاقدين مع صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية

يجب إدراج خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية القطاعية في وثائق العطاء ،بحيث يكون المتقدمون للعطاء على دراية بمعايير األداء
البيئي واالجتماعي المتوقعة منهم وبحيث يتمكنون من عكس هذه الناحية في عطاءاتهم.
يجب االلتزام بالملحق رقم  1خطة المراقبة البيئية واالجتماعية والمرفق رقم  2وااللتزام بتوجيهات اإلدارة البيئة لتنفيذ مشاريع الطرق.
اضافة الى ذلك فالمقاول مسؤول عما يلي:
االلتزام بإجراءات الصحة والسالمة العامة ،توفير تأمينات للعاملين والموظفين واي طري ثالث حسب ما هو مذكور في وثائق العطاء
وقانون العمل الفلسطيني
البلدية؛ بصفتها الهيئة المالكة ألعمال التنفيذ ،تتولى مسئولية إنفاذ امتثال المقاول بشروط العقد ،بما في ذلك االلتزام بإطار اإلدارة
البيئية واالجتماعية والخطة القطاعية
 الخصومات البيئية تضاي كشرط ضمن الشروط والمالحظات بملخص جدول الكميات
 تقيم المخالفات والخصومات وتضاي الى كل مطالبة مالية
 خطة المراقبة البيئية واالجتماعية المرفق رقم  1هي المرجع لتحديد المالحظات والمخالفات
 كل اجراء تخفيفي بيئي او اجتماعي ال يتم تنفيذه يدرج كمالحظة بيئية اجتماعية وبضاي الى المخالفات
 بالنسبة للخروق الصغيرة وشكاوى المواطنين ،مثل الحوادث التي تسبب ضررا مؤقتا ولكنه قابل لإلصالح ،يتم توجيه إنذار
بيئي واجتماعي للمقاول للتوقف عن العمل ومعالجة المشكلة واصالح الوضع البيئي .إذا تبين لمهندس البلدية المسئول عن
اإلشراي على العمل أن المعالجة قد تمت بطريقة مرضية لن تكون هناك أي إجراءات أخرى.
 إذا لم يتم اصالح الضرر خالل الوقت المحدد:
 oيقوم مهندس البلدية المشري بالتعاون مع المستشار الفني المحلي بوقف العمل لفترة محددة اقصاها  24ساعة ويعطي
المقاول مالحظة بيئية تخصم ضمن إنذارا بيئيا /اجتماعيا -عقوبة مالية حسب إجراءات التخفيف التي لم يتم االمتثال بها
الواردة في وثيقة العطاء والجدول التالي .يتم خصم تلك العقوبة من من كل فاتورة مقدمة من المقاول.
 oإذا تبين لدى قيام مهندس البلدية بمراجعة المشروع أن االصالح قد تم بطريقة مرضية فلن تكون هناك أية إجراءات
إضافية .ولكن إذا تبين أن المقاول لم يقم بتصويب الوضع خالل يوم واحد فإن أية أيام إضافية يتوقف فيها العمل سوي
تعتبر تأخيرا دون مبرر وال يتم التسامح معه.
 يقوم المهندس بكتابة مالحظة بيئية قد تشمل عدة مخالفات إلجراءات تخفيفية كما هو مذكور في المرفق رقم 1
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إذا تكرر عدم االمتثال بإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية بحيث تصل العقوبات إلى ( )%5-3من قيمة العقد ،فإن مهندس
البلدية يرفع اإلنذارات البيئية واالجتماعية المسجلة وتاريخ االقتطاعات للعقوبات الى صندوقتطوير واقؤاض الهيئات المحلية
باإلجراء القانوني الذي تقترحه البلدية للموافقة النهائية .وبالنظر إلى أن وثائق العطاءات ستضمن وجود تفسير مالئم لطريقة
خصم.
من الضروري اال نتباه لوجود البند الذي يبين ان المقاول مسؤول عن أية عمل اجراءات وقائية ألية آثار قد تطرأ وعلى
مهندس البلدية تحديدها وتحديد مدى أهميتها.
فيما يلي توضيح نموذج المالحظة (االنذار) البيئية ،اضافة لتوضيح كيفية حساب الخصومات لعقود الشراء:
نموذج إنذار بيئي واجتماعي رقم ( )
التاريخ

البلدية
اسم المشروع
موقع العمل
المقاول
المالحظات البيئية على االجراءات الغير مطبقة :من ESMM

مشري /مهندس البلدية
المستشار الفني المحلي
ممثل المقاول في وقت اإلنذار
تاريخ تسليم االنذار ممثل المقاول
تاريخ االرسال الى صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية
الساعة
التاريخ
طريقة الخفم:
 المالحظات االجتماعية :فقط يعطى المقاول انذار ويوقف لمدة يحددها المهندس حتى معالجة الوضع.
 المالحظات البيئية :االنتباه كم من مخالفة مدرجة في المالحظة حسب مصفوفة المراقبة البيئية واالجتماعية.
 الخصم يبدأ ب  %0.1من قيمة العقد من المخالفة الثانية ولخمس مالحظات متتالية.
 يتم زيادة  %0.05بعد المالحظة الخامسة لكل اجراء تخفيفي.
عقوبة خاصة باالمتنال بإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية
الرقم

اإلنذار البيئي واالجتماعي

1

1

العقوبة
وقف /تحذير
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عقوبة خاصة باالمتنال بإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية
الرقم

اإلنذار البيئي واالجتماعي

2

2+3+4+5+6

3

7+8+10+11+12

4

المالحظات الخمس التالية

العقوبة
وقف /حسم %0.1لكل إجراء تخفيفي وبقيمة دنيا  40يورو
وقف /حسم  %0.15عن كل إجراء تخفيفي حسب المشروع وبحد أدني  60يورو
تكون كل  5مالحظات  +الخصم:
ن = نسبة الخصم من (ن %0.5( + )1+من الخصم ل (ن))1+
كل إجراء تخفيف حسب المشروع وحد أدنى  80يورو تزيد كل خمس مرات بقيمة
 20يورو.
إذا وصل معدل العقوبات  %3من تكاليف العقد نوصي بوقف العمل ،وارسال
طلب رسمي الى صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية بقرار البلدية باألجراء
المقترح حسب وثائق العطاء ودليل المشتريات والعقود.

-

يتم إحتساب الخصومات من قبل مهندس البلدية وتُراجع من قبل مهندس اإلستشاري الفني المحلي حيث يقوم بدراسة
المالحظة البيئية ( )Nونسبة الخصم لـ.N
نسبة الخصم لـ] =Nنسبة الخصم لـ( )%0.5( + )N-1من الخصم لـ( *[)N-1قيمة العقد.
إذا إقتربت نسبة العقوبات إلى  %3من قيمة العقد يُنصح بإيقاي العمل وإرسال طلب إلى صندوق تطوير وإقراض الهيئات
المحلية إلقتراح اإلجراءات طبقا ً لدليل الشراء ووثائق العطاء.
تستطيع البلدية أن تقرر إن كان لإلجراء التخفيفي أي أثر واضح ،وبإمكانها تحديد نسبة عقوبة عدم اإلمتثال طبقا ً لذلك.

 10آلية المراقبة البيئية واالجتماعية والشكاوى
 11المراقبة البيئية واالجتماعية
سوي تشكل المراقبة البيئية واالجتماعية جزءا ال يتجزأ من ادارة الصندوق لتنفيذ مشروع تطوير البلديات .سوي يكون (المسئولون
البيئيون واالجتماعيون والشركات االستشارية الفنية المحلية) والمهندسون المشرفون في البلدية مسئولين عن ضمان اطالع المقاولين
على إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وتوجيه التعليمات للعمال  /الطواقم بخصوص االمتثال بتلك األطر وبخطة اإلدارة البيئية
واالجتماعية الخاصة بالقطاع الذي يندرج تحته المشروع.
تقوم البلدية بإجراء اشراي منتظم في الموقع لألعمال المدنية للتحقق من تنفيذ المقاولين اللشروط الواردة في خطة اإلدارة البيئية
واالجتماعية مع اتباع المسؤولية البيئية واالجتماعية للمقاولين .استشاري الصندوق سيقومون باالشراي والمراقبة البيئية واالجتماعية
خالل الزبارات الميدانية.
التقارير البيئية واالجتماعية المضمنة في تقارير سير العمل او التقارير المتخصصة خالل تنفيذ المشاريع سوي تشمل على معلومات
شاملة عن وضع األداء البيئي واالجتماعي بما يشمل مراجعة االنتهاكات لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية التي تتم خالل الفترة التي
يغطيها التقرير والتعليمات الموجهة للمقاولين في تلك األعمال للتعامل مع أي نقطة ضعف أو قضايا يتم تعريفها ،والتدابير المأخوذة
ومتابعة لكافة القضايا غير الممتثلة التي يتم اكتشافها اضافة الى االثار او االجتهادات البيئية واالجتماعية االيجابية.
القائمة المرفقة في الملحق  3تستخدم لتسهيل مقارنة إجراءات تخفيف األثر البيئي واالجتماعي المسجلة في مرحلة التقييم وما يتم عمله
فعليا على أرض الواقع.
يضاي الى ذلك التاكيد على دور الصندوق واالستشاري لمراقبة االجراءات االجتماعية المرتبطة بالمشروع الفرعي والموضحة في
إطار حيازة االراضي وتحسين حياة الناس ،ومنتجاتها خال التقييم االجتماعي ،االتفاقيات مع المجتمع ،خطط حيازة االراضي وتحسين
حياة الناس

البلديات التي ستقوم بادارة مشاريعها ذاتيا ستكون مسؤولة عن تطبيق ومراقبة تنفيذ خطة االدارة البيئية اوالجتماعية وكتابة التقارير،
وسيقوم الصندوق بعمل مراجعة وتقييم لالدارة السليمة والمراقبة البيئية واالجتماعية
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 12آلية الشكاوى
يعتمد ويتبنى برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة على قانون المجلس الفلسطيني رقم  6في  2009وتعديل عام  2015الذي ي ّخول
بتطوير آلية الشكاوى.
على البلدية المنفذة للمشروع الفرعي ضمان توفير توثيق الشكاوى والردود في موعدها ،وتوثيق الشكاوى (التاريخ االستالم/تاريخ
الرد/الرد ،يوضع نسخة من الشكوى في ملف المشروع الفرعي ويتم رقعه الى الصندوق.
تعتمد إجراءات الشكاوى على طبيعة الشكوى التي يرفعها المواطنون .وبعض الشكاوى تقّدم الى البلدية ومن ثم يتم تسليمها الى الدائرة
المخول بحل المشكلة.
المختّصة او الشخص
ّ
في بعض الحاالت التي يتعّذر البلدية حل الشكوى ،حينها يتم تحويلها الى المديرية اإلقليمية او الى وزارة الحكم المحلي .تتلخص العملية
كما يلي:
 .1يسّلم المواطن شكواه الى البلدية.
 .2ستجيب الهيئة التي تتسّلم الشكوى على الشكوى إما بحل الشكوى او تبلير الشخص الذي قدّم الشكوى بأن الشكوى في طور
الدراسة ،وسيتم الرد عليها خالل 10ايام (وسيتم الرد على الشكوى في فترة تقل عن  28يوم) .في حالة ان قدّمت المديرية
المختصة ردا سلبيا او كانت غير قادرة على إعطاء تغذية مرجعية ،يمكن للمواطن ان يتقدم بشكوى الى دائرة رفع المظالم في
وزارة الحكم المحلي كما يلي:
أ -ان يسلّم شكوى خطية مرفق بها كل الوثائق الالزمة بالنسبة للشكوى ،إن ُوجد .ويتسّلم المواطن نسخة من وصل استالم الشكوى.
ب -تُتابع دائرة الشكاوى الشكوى متبّعة اإلجراءات.
ت -يجب ان يتلقى المواطن ردا ً خ ّ
طيا بالنسبة للشكوى التي ُرفعت في خالل أسبوع كحد أدنى.
قبول او رفأ شكوى
.1على الموظف المسؤول عن تولي الشكاوى ان يبّلر المشتكي بشأن قبول او رفض الشكوى في غضون  3ايام على األكثر ومن
لحظة تسّلم الشكوى.
 .2في حالة تسليم الموظف الشكوى الى وحدة الشكاوى ،على الوحدة ان تسّلم رفضا او قبوال للشكوى في غضون  3ايام.
 .3في حالة تم قبول الشكوى ،في هذه الحالة يتلقى المشتكي بطاقة مراجعة للشكوى مختومة بختم رسمي عليها البيانات التالية:
أ -اسم المشتكي وصفتهم القانونية.
ب -عنوان المشتكي.
ت -تاريخ المراجعة.
ث -لقب المشتكي.
ج -قائمة المالحق المقّدمة مع الشكوى.
وسائل التواصل مع دائرة الشكاوى:
 .1االتصال مباشرةً مع وزارة الحكم المحلي.
 .2االتصال مع الخط الساخن.
 .3االتصال بالموقع الشبكي للوزارة.
 .4كتابة شكوى خطية كما هو مبين في النظام.
على البلدية ضمن تقاريها االسبوعية او تقارير الزيارة تدوين كافة الشكاوى وذلك لتمكين الصندوق واالستشاري من التدخل لحل
المشكلة حين تدعو الحاجة الى ذلك وفقط عند عدم قدرة البلدية على حل المشكلة.
استشاري الصندوق سيقوم بمراقبة تنفيذ الكشاوى ورفعها ضمن تقاريره.
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 13المالحق
الملحق رقم  :1مففوفة خطة المراقبة واإلدارة البيئية لمشاريع تألهيل وتعبيد الطرق الداخلية.
الملحق رقم  :2توجيهات اإلدارة البيئية للمقاولين (شروط تنفيذ مشاريع في الطريق).
الملحق رقم  :3قائمة المراجعة الخاصة باإلدارة البيئية واالجتماعية لنشاطات التنفيذ والتألهيل للمشاريع الفرعية.
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الملحق رقم  :1مففوفة خطة المراقبة واإلدارة البيئية لمشاريع تألهيل وتعبيد الطرق الداخلية
المرحلة

مقاييس تخفيفية

التأثير
 الغبار المصاحب ألنشطة
البناء.
 زيادة تركيز الملوثات -
والضجيج.
 زيادة احتمال وقوع
الحوادث أثناء البناء.
-

مرحلة التنفيذ

-

-

مراقبة عمليات الحفريات ،رش الماء أينما دعت الحاجة.
تجنب العمل باالوقات العاصفة.
تغططية الشلحنات خالل عملية النقل.
جدول زمني مناسب وأيام وساعات العمل وأي أنشطة
خطرة.
وضع اإلشارات لضبط حركة المرور ومقاييس ضبط
حركة السير بالمواقع المناسبة.
استعمال اإلشارات لضبط السرعة ،وتوفير شوارع بديلة
لمرور السيارات مع وضع إشارات مرورية لتحويل
حركة السيارات.
ابالغ المتأثرين بإغالق الطرق وتوفير ممرات امنة
للمشاة ومداخل البيوت وتحديد الطرق البديلة ووضع
اشارات دالة عليها.
االلتزام بتنقيذ الخطة المرورية عند وجودها كشرط
للعطاء.
التوقف عن عمل األليات الثقيلة في وقت ذهاب وإياب
الطالب للمدارس.
على المقاول إلزام العمال على لبس اللبس الواقي (كمامة،
حذاء أمن ،كفات ،خوذة ،فيست) ،إن مسئولية المقاول
توفير اللبس الواقي وليس العامل.
على المقاول إتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة
فيما يتعلق بالعمل في مواقع العمل في ظل جائحة كورونا

 منع عمالة األطفال ما هم دون  18عام مع المقاول ،كمايشترط أن يتم تأمين جميع العاملين في الموقع
 اغالق مداخل المنازل او -
المنشآت.
 ضياع مظاهر جمالية -
بسبب القاء مخلفات
المشروع ضمن حرم -
الطريق او بأرض
خاصة.
 التأثير على استخدام
االراض.
 حدوث تعطل محتمل
لخطوط المياه أو مرافق
أخرى.
-

المسؤولية
التشغيلية

االستشاري
والمقاول

المراقبة والرصد

اإلشرا

مهندس البلدية
واإلشراي

صندوق إقراض
وتطوير الهيئات
المحلية  /شركات
االستشارة الفنية
المحلية

توفير ممرات امنة لجميع مداخل المنازل والمنشآت تفاديا
الية تأثير اقتصادي قد يتسسبه االغالق
مراقبة استعمال اجراءات السالمة العامة ووضع
االلشارات التحذيرية،
تنظيف وازالة مخلفات الحفريات من منظقة العمل ومن
حرم الشارع او اراضي المواطنين ونقلها الى مكب
نفايات تقره البلدية.
منع استخدام االراضي الخاصة خال فترة العمل لمنع أي
تأثير قد يطلق اطار حيازة االراضي وتحسين حياة
الناس ،اال بحالة واحدة بوجود اتفاقية مصادقة بين
صاحب االرض والمقاول الستخدام االرض لفترة محددة
وبالتراضي.
مسح شامل للمرافق العامة الموجودة في الطريق.
على المقاول التنسيق مع مؤسسات الخدمات العامة ذات
العالقة التمام عملية مسح الخطوط وواصالحه بسرعة
في حال وقوع خلل
على المقاول العمل على إصالح أي خلل لخطوط المياه
أو الصري الصحي أو أي ممتلكات يتم تضررها خالل
العمل في أعمال المشروع .ويجب ان تتوفر قطع الغيار
في الموقع لسرعة العمل على إصالح أي ضرر.
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المرحلة

التأثير
 مخلفات البناء الناجمة.

مقاييس تخفيفية
-

مرحلة التنفيذ

-

 بسبب إغالق بعض -
الطرق ،سيتم توجيه
حركة المرور لطرق -
أخرى مما قد يسبب
ازدحام مروري.
 أية اثار بيئية او اجتماعية -
قد تطرأ نتيجة تنفيذ
اعمال المشروع.

مرحلة التشغيل

 زيادة حركة المرور.

-

المسؤولية
التشغيلية

تنظيف وازالة مخلفات الحفريات من منظقة العمل ومن
حرم الشارع او اراضي المواطنين ونقلها الى مكب
نفايات تقره البلدية
خطط مناسبة للتخلص من هذه المخلفات الى مكب نفايات
تقره البلدية وعدم ابقاء المخلفات في حرم الشارع.
في حالة وجود مخلفات ومنها المخلفات الناجمة عن
استخدام اآلالت المستعملة (الزيت المستعمل) وفي حال
وجود تسرب يجب تغطية المنظقة المتلوثة بطبقة من
الرمل او نشارة الخشب ،عمل تنظيف للموقع حاال عمال
انها ضمن شروط العقد .للتقليل من خصول مثل هذه
الحوادث يفضل استخدام ماكينات ونقليات حديثة ،وان يتم
تغيير الزيت في الكراج او تنفيذه بشمل امن بالموقع لمنع
االستشاري
جودث تسريب.
والمقاول
مراقبة استعمال إشارات المرور ومقاييس وأدوات
السالمة.
التنسيق مع الهيات المحلية والشرطة عند الحاجة وحسب
راي المهندس.
االلتزام بتطبيق الخطة المرورية عندما تكون شرطا من
وثائق العطاء
على المقاول تحويل أي شكوى تصله إلى كل من البلدية
وصندوق البلديات للعمل على حلها
تنفيذ االجراءات التخفيفية المناسبة التي يطلبها مهندس
البلدية المشري حسب اجراءات خطة االدارة البيئية
واالجتماعية وارشادات المقاولين لتنفيذ المشاريع في
الطرق.
إشارات مرور لتخفيف حركة المرور

 زيادة احتمالية الحوادث- .
 زيادة متراكمة في الغبار -
وانبعاث الغاز بسبب -
حركة المرور.
الموجودات
 صيانة
(الطرقات  -إعداد خطة صيانة سنوية وتخصيص حصة للمصادر
الجديدة
المادية الالزمة في الميزانية السنوية.
وشبكات تصريف مياه
المطر).
إشارات لضبط المرور ومعايير تخفيفية لحركة المرور
التحكم بسرعة حركة المرور.
المحافظة على الحياة النباتية.
فحص منتظم للمركبات.

البلدية
والمقاول

المراقبة والرصد

اإلشرا

مهندس البلدية
واإلشراي

البلدية
ومهندس
اإلشراي

صندوق إقراض
وتطوير الهيئات
المحلية  /شركات
االستشارة الفنية
المحلية

البلدية
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الملحق رقم  :2توجيهات اإلدارة البيئية للمقاولين (شروط تنفيذ مشاريع في الطريق)
الغرض
الغرض من توجيهات اإلدارة البيئية بالنسبة للمقاولين هو تحديد المعايير الدنيا المقبولة في أعمال التنفيذ بالنسبة لصندوق تطوير
واقراض الهيئات المحلية
الطرق
بغرض تنفيذ أعمال تأهيل الطرق ،من الضروري إغالق أو تحويل عدد من الطرق المحددة ،إما بشكل كامل أو مؤقت خالل
مرحلة التنفيذ .يجب على المقاول أن يرتب التحويالت لتوفير الطرق البديلة للمواصالت و/أو المشاة.
بعد عملية تكسير أو إغالق أو التدخل بأي شكل آخر في شارع أو ممر مشاة يكون للجمهور إمكانية الوصول إليه يجب على
المقاول أن يقوم بعمل التدابير المعقولة الالزمة بحيث يكون التأثير متدنيا على حركة المرور في ذلك الشارع أو ممر المشاة أثناء
أعمال تنفيذ وتأهيل الطريق بشكل يكون مقبوال ومعقوال.
عندما يكون هناك تدخل ألعمال اعادة التأهيل بالطرق العامة أو الخاصة أو تلك التي يكون فيها حقوق مرور عامة أو خاصة
لحركة السير ينبغي على المقاول أن يبني طرق التحويالت حيثما أمكن.
حركة الشاحنات وآليات البناء
المقاول الذي يقوم بنقل مواد أو مخلفات بناء صلبة أو سائلة يتوجب عليه أن يتبع تدابير صارمة للتقليل من التسرب على الطرقات
من خالل التأكد من أن تلك المواد محملة في عربات النقل الخاصة بها بطريقة تحول دون سقوطها أو تسربها ومن خالل وضع
أغطية على جوانب وأسقف كافة العربات التي تنقل الطين والرمل وغيرها من المواد والمخلفات.
إجراءات السالمة المرورية
على المقاول أن يوفر ويضع إشارات المرور وعالمات الطرق والعوائق وإشارات ضبط حركة السير وغيرها من اإلجراءات
الالزمة لضمان سالمة الحركة المرورية في وحول موقع العمل .يجب على المقاول أال يبدأ أية أعمال تؤثر على طرق السيارات
العامة والطرق السريعة حتى يقوم باتخاذ كافة تدابير السالمة المرورية والتأكد من فعاليتها الكاملة.
إمكانية المرور عبر موقع العمل وحوافه
خالل أعمال تأهيل الشارع يتوجب على المقاول أن يتخذ كافة االحتياطات المعقولة لمنع أو التخفيف من اإلزعاج أو األذى على
المالكين أو المستأجرين أو الشاغلين للممتلكات المحاورة وعلى الحق العام .يجب على المقاول أن يحافظ على حرمة الطريق
القائم ان كان العمل على مقطعه كامال أو على جزء منه في موقع العمل وعلى قدرة استخدام ممار المشاة المحاورة من قبل
القاطنين والمارين من المقطع بظروي آمنة وبمعايير ال تقل عن تلك القائمة في بداية تنفيذ العقد .إذا لزم األمر يقوم المقاول بتوفير
وسائل مرور أو عبور بديلة ترضي األشخاص المتضررين.
حماية المنشآت القائمة
يقوم المقاول بحماية كافة المباني واألعمال والخدمات والمنشآت القائمة بشكل مناسب ويحول دون الحاق الضرر بها أو تدهور
حالتها أثناء عملية التنفيذ .يتخذ المقاول كافة اإلجراءات الضرورية الالزمة لدعم وحماية المباني والمنشآت واألنابيب والكوابل
والمج اري وغيرها من المعدات أثناء مرحلة التنفيذ ويقوم بتصليح أي ضرر ناجم بالتنسيق مع البلدية والسلطات المختصة.
ضبط الضجيج والغبار
يتخذ المقاول كافة التدابير القابلة للتنفيذ للتقليل من اإلزعاج بسبب الغبار والضجيج من مواقع اعادة التأهيل .وهذا يشمل:
 احترام ساعات العمل المعتادة بالقرب من المناطق السكنية
 المحافظة على المعدات في حالة تشغيل سليمة للتقليل إلى الحد األدنى من الضجيج العالي من رجرجة المعدات وتكسرها
وصريرها وكذلك من انبعاثات األدخنة من اآللة.
 إطفاء محركات اآلالت عندما ال تكون مستخدمة بشكل مباشر
 فيما ي تعلق بضبط الغبار يطلب من المقاول توفير شاحنة مياه بحيث يقوم برش المياه حيث يلزم للتقليل من أثر الغبار
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التخل من النفايات
يتفق المقاول مع البلدية على تدابير خاصة بالتخلص من النفايات .ويتعين على البلدية تحديد موقع المكب للتخلص من النفايات
الصلبة.
حماية األشجار وغيرلها من النباتات
يتفادى المقاول خسارة األشجار والضرر بالنباتات قدر االمكان .يجب التخفيف إلى الحد األدنى من اآلثار الضارة على الغطاء
األخضر ضمن أو حول منطقة العمل.
تنظيف موقع األشغال عند االنتهاء من العمل
يجب على المقاول أن يزيل كافة النفايات من موقع العمل سواء داخل موقع العمل أو حوله ومناطق الوصول إليه أثناء سير العمل
وحتى ال يعود هناك حاجة إلجراء أعمال اعادة التأهيل .يجب إزالة كافة األتربة والمواد والحصمة والمكاتب والسياج المؤقت
وملء الحفر وارجاع مستوى األرض إلى المستوى الذي كان عليه في حالته األولى.
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الملحق رقم  : 3قائمة المراجعة الخاصة باإلدارة البيئية واالجتماعية لنشاطات التنفيذ والتألهيل للمشاريع الفرعية
البلدية
اسم المشروع
التاريخ
#

األثر الذي سيتم فحفه

1

توليد الضجيج /اإلنذار

2

انتشار الغبار

3

انبعاث الروائح

4

مشاكل في حركة المرور (إعاقة،
تحويلة ،إغالق)

5

مشاكل خدمات النفايات الصلبة

6

مشاكل خدمات المجاري

7

مشاكل خدمات المياه

8

إلحاق الضرر بالغطاء النباتي
(األخضر)

9

تعريض سالمة المشاة للخطر

10

مشاكل خدمات الكهرباء

11

تدهور المشهد الطبيعي  /العناصر الفنية
الجمالية

12

إلحاق الضرر بالموارد الطبيعية

13

تهديد التنوع الحيوي والحياة البرية

14

إلحاق الضرر بالمناطق الترفيهية

15

إلحاق الضرر بالمواقع التراثية واألثرية

16

إلحاق الضرر بالنشاطات الزراعية

17

إلحاق الضرر بالنشاطات الصناعية

نعم

ال

مالحظات

إجراءات الحماية /اإلجراءات المنفذة
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البلدية
اسم المشروع
التاريخ
18

االلتزام باعتبارات السالمة والصحة
العامة أثناء العمل

19

التزام العمال بارتداء القطع الواقية
(الفستات ،القفازات ،البدل الواقية إلخ

20

مالءمة آالت العمل

21

اثار أخرى (ادرجها)

تعليقات:

توصيات:

توقيع األخفائي البيئي
التاريخ
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ملحق ( )4لخطة اإلدارة البيئية واإلجتماعية
تعهد المقاول اإلمتنال إلجراءات الحد من إنتشار وباء كوفيد 19
اسم المشروع :انشاء المسار الرياضي في مدينة رام هللا
رقم العـــــقــــدMDPIII-CII-LED-0821062-03 :

(إسم المقاول والعنوان على ورق مروس)
في ظل تطور الحالة الوبائية ومن منطلق الحرص على صحة العمال والمهندسين والصحة العامة للسكان ،أقر أنني سأقوم بتطبيق
كل ما ورد في البروتوكوالت الصحية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية/منظمة الصحة العالمية فيما يخص مكافحة وباء
كوفيد  19والحد من إنتشاره ،وأنني على أتم اإلستعداد لتطبيق أي بروتوكوالت جديدة صادرة من ذات الجهات المختصة خالل
فترة العمل .كما أنني أقر أنني سألتزم بتطبيق اإلجراءات التالية كملحق لخطة اإلدارة البيئية واإلجتماعية للمشروع ،وأن عدم
اإلمتثال ألي من هذه اإلجراءات يستوجب اإلنذار البيئي كما هو موضح في خطة اإلدارة البيئية واإلجتماعية للمشروع:
 .1تقسيم المهندسين والعمال إلى فرق عمل ثابتة وعدم التبادل بين الفرق (فرق عمل على شكل مجموعات) على ان ال تجتمع
الفرق في أن واحد ،ويكون هناك مدة زمنية بين دخول وخروج الفرق المختلفة .كما يجب أن يتم تحديد أدوات خاصة لكل
فريق من فرق العمل وعدم تبادل األدوات بين الفرق.
 .2يجب توفير أماكن للنظافة الشخصية إلستخدامها من قبل العمال بعد اإلنتهاء من العمل .حيث يجب أن يتم تعقيم هذه األماكن
بشكل يومي.
 .3يجب إغالق موقع العمل  48ساعة على األقل في حال ظهور حاالت إصابة بين العمال بفايروس كورونا.
 .4التأكيد على نظافة وتعقيم موقع العمل والمكاتب ،وذلك بإستخدام المطهرات بشكل دوري (بمعدل  3مرات بالحد األدنى يوميا).
كما يجب تطهير األسطح األكثر تالمسا مثل مقابض األبواب بشكل دوري.
 .5تدريب وتثقيف وتوعية جميع العاملين (الطاقم الفني والعمال) على طرق الوقاية الشخصية ،وطرق إنتقال العدوى والتعريف
بطبيعة المرض وكيفية التعايش مع اإلجراءات الموصى بها .و يجب التعميم على جميع العمال بضرورة التبلير في حال
ظهور أعراض على أي من أفراد عائالتهم.
 .6على جميع العاملين (مهندسين وعمال) إرتداء اللبس الواقي بشكل كامل بما فيها الكمامة ،وكذلك توفير المطهرات والكحول
الالزمة لهم بشكل يومي ،حيث يعتبر توفير اللبس الواقي والمطهرات من مسئولية المقاول وليس العامل.
 .7يمنع تشغيل العمال دون السن ( 18عام) وكبار السن التي تزيد أعمارهم عن ( 60عام) .كما يجب عدم تشغيل أي من العاملين
الذين تظهر عليهم أعراض مرضية مثل (سعال ،عطس ،حمى ....إلخ).
 .8يجب أن يتم تشغيل العمال في األعمال اإلنشائية من نفس المحافظة ،ويتم اإلستعانة فقط باإلستشاريين من خارج المحافظة.
وكذلك يجب أن ال يتم تشغيل العمال الذين يسكنون في مناطق مصنفة موبوءة إال بعد تغيير التصنيف لمنطقة السكن.
 .9يجب عدم إستخدام الحافالت لنقل العمال إال في حالة الضرورة القصوى ،وفي حال اإلستخدام أال يزيد عدد الركاب عن ثلث
عدد المقاعد.
 .10يجب عدم تجمع العمال لتناول الطعام والشراب مع بعضهم البعض ،وكذلك يجب عليهم إستخدام أدوات الطعام والشراب ذات
اإلستخدام الواحد (كبايات ،صحون ...إلخ) وتوفير سالت نفايات في الموقع تتناسب مع عدد العمال.
 .11يجب ترك مسافة بين العاملين ال تقل عن  2م وعدم مصافحة العمال لبعضهم البعض تحت أي ظري ،واإللتزام بأداب العطس
من خالل تغطية الفم واألنف ،والمحافظة على عدم لمس األعين والفم واألنف والتي ممكن أن تكون ملوثة.
 .12توفير التباعد المكاني بين مكتب اإلشراي ومكتب المقاول ،وتهوية األماكن بشكل جيد لضمان تجديد الهواء داخل المكاتب.
كما يجب إنجاز المعامالت الغير مرتبطة بالموقع مثل تجهيز المطالبات المالية خارج الموقع.
 .13العمل على أي إجراءات جديدة يعلن عنها من الجهات المختصة.
التوقيع .....................................................:

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

اسم المقاول ...........................................................................................................................................:
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القسم النامن :نماذج خطة اإلدارة البيئية واإلجتماعية
ملحق رقم (:)1
(إسم المقاول والعنوان على ورق مروس)
تعهد المقاول بااللتزام وتنفيذ الشروط البيئية
أقر أنني قرأت وفهمت متطلبات وشروط خطة االدارة البيئية واإلجتماعية المرفقة لعرض األسعار.
وأيضا أقر ان اي تكاليف الزمة التمام متطلبات خطة االدارة البيئية واإلجتماعية واية متطلبات بيئية اخرى قد ينص عليها جدول
الكميات متضمنة في عرض األسعار.
في حالة قبول عرضنا وارساء العقد علينا ،فانني ساقوم بتكليف السيد  --------بالتحقق من تنفيذ وااللتزام بالشروط البيئية
المطلوبة.
التوقيع …………………………………………………………………………………………….
التاريخ …………………………………………………………………………………………….
اسم المقاول …………………………………………………………………………………………

ملحق رقم (:)2
(إسم المقاول والعنوان على ورق مروس)
تأكيد المقاول بالتزامه بتنفيذ خطة االدارة البيئية واإلجتماعية
أقر أنه وبعد إرساء العقد ( ----------رقم العقد) ( -------اسم المشروع) ،أنني على علم بالشروط والمتطلبات البيئية الموجودة
في العقد والتي تم التنويه اليها في كتابي الخاص (بهذه الشروط والمتطلبات) المرفق بعرض األسعار المقدم بتاريخ .-------
أقر بمقدرتي على االلتزام وتنفيذ الشروط الواردة في خطة االدارة البيئية واإلجتماعية .وبأن السيد  -------والذي يعمل لدينا
بمنصب  -------قد تم تكليفه بالتحقق من تنفيذ وااللتزام بالشروط البيئية المطلوبة .وهو على علم بشروط ومتطلبات خطة االدارة
البيئية واإلجتماعية.
أقر أيضا أنه في حالة عدم التزامي بأي أو بكافة هذه الشروط ،يقوم مشري المشروع بتقدير تكلفة األضرار التي يجب علينا دفعها
أو تسترد الهيئة المشترية تكلفة األضرار بخصمها من أية مستحقات مالية لنا أو من كفالة حسن التنفيذ.
التوقيع …………………………………………………………………………………………….
التاريخ …………………………………………………………………………………………….
اسم المقاول …………………………………………………………………………………………
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القسم التاسع :نموذج خطاب إقرار ضمان عرض السعر
التاريخ……………………………………….. :

اسم العقد :انشاء المسار الرياضي في مدينة رام هللا
رقم العقدMDPIII-CII-LED-0821062-03 :
إلى :السادة بلدية رام هللا المحترمين
نحن  ،الموقعون أدناه ،نعلن بأننا:
.1

نعي بأن عرض السعر يجب أن يكون مدعما بخطاب إقرار ضمان ،حسب شروطكم.

.2

نقبل بأن أهليتنا لتقديم العروض/العطاءات ستعلق في أي مشاريع ممولة من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية لمدة
[ لمدة سنتين ] بدءا من تاريخ فتح المظاريف  2020/11/25من قبل الجهة المشترية ،إذا ما قمنا باإلخالل بالتزاماتنا
تجاه العرض ،بسبب أننا:
أ)

سحبنا عرض السعر خالل فترة صالحية العرض المحددة من قبلنا في خطاب تقديم عرض االسعار؛

ب)

لم نقبل بتصحيح أألخطاء الحسابية بموجب التعليمات المدرجة ضمن وثيقة استدراج العروض؛ أو

ت)

اذا تم إشعارنا بقبول عرضنا من قبل الهيئة المشترية خالل فترة صالحية العرض ،ولكننا ( )1فشلنا أو رفضنا
توقيع العقد خالل الفترة المحددة في خطاب القبول ،أو ( )2فشلنا أو رفضنا أن نوفر ضمان حسن التنفيذ خالل
الفترة المحددة في خطاب القبول.

.3

إن لم تتم ترسية العقد علينا ،نعي أن اقرار ضمان العرض هذا ستنتهي صالحيته بعد  10أيام من انتهاء صالحية العرض
المقدم من قبلنا.

.4

نعي أننا إن كنا إئتالي شراكة ،فإن اقرار ضمان العرض يجب أن يكون باسم شركة اإلئتالي الذي يقدم العرض .وإذا لم
يكن أإلئتالي مسجل قانونيا في وقت تقديم العرض ،يكون اقرار ضمان العرض مسجال بأسماء كافة الشركاء المستقبليين
في االئتالي.

توقيع [أدخل توقيع (تواقيع) الممثل المخول] بففة [أدخل الصفة]
االسم [أدخل االسم]
مخول لتوقيع العرض لفالح وبالنيابة عن [أدخل اسم الهيئة المخو ِلة]
بتاريخ [أدخل التاريخ باليوم والشهر والسنة]
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