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 اإلطارتفاقية في ا لمشاركةلالدعـــــــــوة 
 اسم الجهة المشترية: بلدية رام هللا. 

 تنفيذ أشغال طرق داخلية في مواقع متفرقة من المدينة  اإلطار:اتفاقية  

   RamMun/RM/2021/014 اإلطار:اتفاقية  رقم 

                                              

المبالغ لتسديد برنامج تطوير إدارة المرور والطرق / الموازنة االنمائيةاستخدام جزء من مخصصاتها ضمن بلدية رام هللا تود  (1

غال طرق داخلية في مواقع متفرقة في المدينة رقم تنفيذ أشل اإلطارالشراء الصادرة بموجب اتفاقية  المستحقة لعقود

Ram/Mun/RM/2021/014. 
 

في مواقع متفرقة من  لتنفيذ أشغال طرق داخليةتقديم عطاءات بالظرف المختوم  الى المؤهلين قاولينالم رام هللا بلدية تدعو (2

التعاقد بطريقة بحيث يتم ، وجب عقود شراءالشروط التي تحكم شراء األشغال بمو والتي تتضمن تفاقية االطاربموجب االمدينة 

تقريبا وتتوزع في عدة مواقع كم 3.0 يبلغ طول الشوارع التي سيتم تنفيذها.  مشتريةال ةجهالأوامر الشراء الفردية التي تصدرها 

اتفاقية وتتضمن  .يتم تنفيذ االشغال بموجب المواصفات العامة ألشغال الطرق والمواصفات والشروط المرفقةوفي حدود المدينة، 

 اتفاقية اإلطار. يقةمن التفصيل يرجى االطالع على وث لمزيدو ،حسب التاليلألشغال  المرجعية بنودال االطار

االعمال الترابية وتشمل أعمال التسووية والوردم والحفريوات العاموة للطورق بحيوث تموو  أعموال الحفريوات بالجرافوات والبواجر  -

 المختلفة وما يحتاج اليه العمل من عمال وفنيين وآليات وعدة ومواد. شاكوش باستخدام اآلليات الثقيلة

ويتم الدحل بموداحل هوزازة  Finisherأعمال البيس كورس واالسفلت، ويتم فرد البيس كورس بالجريدر واالسفلت بواسطة ال  -

 كبيرة وبمداحل ذات عجالت مطاطية حسب االصول والمواصفات الفنية.

                                          ستخدام االليات الخاصة. أعمال تخشين االسفلت با -

 .والجدرا  الحجريةأعمال االرصفة والجزر  -

 واية أعمال أخرى يتطلبها الموقع لتنفيذ العمل. -

في محددة  المناقصين ذوي األهلية، علما با  المؤهالت المطلوب توفرها لدى المناقص الفائز لمافةمفتوحة تمو  اتفاقية اإلطار  (3

 .اتفاقية اإلطار وثائق
 

 وفقا ألحمامو طاراإلتفاقية الإجراءات الشراء بموجب  ينمقاولعدد من المع  االتفاقيةتوقيع يتم و، مغلقةاتفاقية  تمو  اتفاقية اإلطار (4

 .والئحته التنفيذية 2014سنة ل 8قانو  الشراء العام رقم 
 

 

، كما والموقع االلمتروني للبلدية عبر البوابة الموحدة للمشتريات العامة اإلطارة اتفاقييممن للمناقصين المهتمين تفحص وثائق  (5

 .خالل ساعات الدوام وأيام العمل الرسميةالعنوا  المبين أدناه وذلك  هللا علىبلدية رام يممنهم الحصول على معلومات إضافية من 
 

دوالر أمريكي أو 100مستردة وا  المبين أدناه، وبعد دفع رسوم غير من العن اتفاقية اإلطاريممن للمناقصين المهتمين شراء وثائق  (6

 .ما يعادله
 

، الصحف المحليةب اإلطارفي اعال  دعوة اتفاقية  ينالمحدد يجب تسليم العطاءات في العنوا  المبين أدناه قبل التاريخ والوقت (7

بعد التاريخ النهائي لتسليم يوماً  90لمدة اءات سارية غير مقبولة، ويجب أ  تمو  صالحية العطاإللمترونية علما با  العطاءات 

 ضمن العرض الفني للمناقص. شهادة تصنيف المقاول، وبراءة ذمة مالية صادرة من البلدية ويتم تقديمالعطاءات. 
 

ة في وفقا للنماذج والشروط الوارد شيكل جديد 50,000كمبلغ مقطوع بقيمة " يجب ا  يرفق مع كل عطاء كفالة دخول عطاء (8

 يوم من تاريخ اإلقفال.120لمدة ال تقل عن وذلك بمفالة بنمية سارية المفعول  ،اإلطاراتفاقية وثائق 
 

يتم فتح العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبو  في بعد التاريخ والوقت المحددين، و يتم استبعاد العطاء الذي يصل (9

 بالصحف المحلية. اإلطارالتاريخ والوقت المحددين في اعال  دعوة اتفاقية  هللا فيبلدية رام –في قاعات االجتماعات ذلك 
 

 العنوا  المذكور اعاله هو: (10

 

 وحدة العطاءات والمشتريات. -بلدية رام هللا

 

 5555-294-02هاتف رقم:  -

  tenders@ramallah.psالبريد االلمتروني:  -

 www.ramallah.psعنوا  الموقع اإللمتروني:  -
 

 اتفاقية اإلطار. همصحف على من ترسو علياستيفاء اجور االعال  بال يتم بالصحف: االعال أجور  (11

 م موسى حديد 

 رئيس بلدية رام هللا
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 تعليمات تحضير عروض االسعار: (1القسم )
 

األشووغال كموا هووي موصوووفة فووي بنووود لتنفيوذ  أسووعار مرجعيووة، تقوديم عووروض مشووترية كجهووة بلدياة رام هللاتطلووب ل: نطااق االشااغا .1

 ين، ويتوقوع مون المقواولوالتوي تتضومن الشوروط التوي تحموم شوراء األشوغال بموجوب عقوود شوراء اإلطارالتفاقية  الشروط التعاقدية

المطلوبة  األشغالوالتي يتم فيها تحديد بنود  ،تفاقية اإلطاربموجب ا لهم لصادرةاألشغال بموجب أوامر الشراء ا واأ  ينفذ ينالفائز

 وتاريخ االنجاز المحدد لمل أمر شراء صادر.

 األهلية لتقديم عرض السعر:  .2
 .المرجعية يممن لمقاولي القطاع الخاص في فلسطين المشاركة في تقديم عروض األسعار .أ

 مع أطراف أخرى.  باالئتالفية شراء بأكثر من عرض واحد سواء كا  بشمل مستقل أو ال يجوز للمقاول المشاركة في أية عمل .ب
 

طبوق علوى مقودم عورض السوعر معوايير نالعقود، يجوب ا  ي وتوقيوع اتفاقيوة اإلطوارمشواركة فوي اتفاقيوة لل: للتأهل مؤهالت المقاولين .3

 التأهيل التالية على االقل:
خوالل الوثال  وذلوك األشوغال المشومولة فوي هوذه الودعوة  لبنوود فوي الطبيعوة والتعقيود ينمواف علوى األقول م مشروعينخبرة كمقاول في إنشاء  .أ

 الواحاد تكون المشاريع المنجزة موثقة بشهادات انجاز صادرة من أصحاب العالقة، وأن ال تقل قيماة المشاروعوبحيث  سنوات الماضية؛

 مليون شيكل.1.5عن 
 إلنجاز األشغال بنجاح. شيكل100,000بقيمة المالية  المواردعلى توفر دليل   .ب

 سنوات في مشاريع مشابهة، وبحيث يتم تقديم السيرة الذاتية موقعة منه وبتاريخ حديث.5بخبرة ال تقل عن  تسمية مهندس الموقع .ت

 مرفقة بشهادات انجاز. سنوات في مشاريع مشابهة5تسمية مكتب المساحة/المساح المرخص بخبرة ال تقل عن  .ث
 .ويعتبر التصنيف شرطا من شروط احالة العقد الطرقمجال مصنفا في  ا  يمو  المقاول .ج

 للشخص المخول بالتوقيع.من المقاول صاحب الشركة كتاب التفويض  .ح
 

بزيحوة  الملعحع ى حس ملحتلليوتك لوه ووحت لمهواةوحت الهوصحل لصلحو لو ح  ملعحع  المقحول ينصح  : "غير مطبق"" زيارة الموقع .4
 ونويص األشغو . ىقدةيل لو ضية ىةض اللعة ل  المع لموت الوي يمهن أن وهلن ضةلاألشغو  لم ياهو لال صل  ى س ه

 

 من الوثائق التالية: اإلطاراتفاقية تمو  ت: اإلطاراتفاقية محتويات وثائق  .5
 تعليمات لتحضير عروض االسعار.  1القسم 

 شروط العقد.  2القسم 

 وجدول الكميات. لمخططاتا  3القسم 

 .المواصفات  4القسم 

 عقود القياس.لواالسعار المرجعية  االشغال جدول بنود  5القسم 

 .المرجعي نموذج عرض السعر  6القسم 

 نموذج اتفاقية العقد.  7القسم 
 

 أيووةعلمووا بووأ   : يجووب ا  يتضوومن عوورض السووعر المقوودم موون المقوواول الوثووائق التاليووة:الوثااائق التااي يتكااون منهااا عاارض السااعر .6

 ، وبحود أقصوى n.ghuneim@ramallah.psعلوى االيميول التوالي تقودم خطيوا يجوب أ  ية اإلطوار استفسارات عن موضوع اتفاق

 .قبل الموعد النهائي لتسليم العروض ثالثة أيام
 حسب النموذج المرفق(.) المرجعي السعرخطاب عرض  .أ

 .لمل بند الوحدة عر بسعروالمسبنود االشغال واالسعار المرجعية جدول  .ب

 معلومات التأهيل والخبرة. .ت

 .كفالة دخول المناقصة .ث

  .براءة ذمة مالية صادرة من البلدية .ج

 .شهادة تصنيف المقاول .ح
 

 : عرض السعر .7
ود لمافة بن سعر الوحدة( من الدعوة، وذلك بتعب ة 2لتنفيذ كافة األشغال الموصوفة في الفقرة ) مرجعيسعر على المقاول تقديم عرض  .أ

 األشغال الموصوفة في جدول كميات عقد القياس.

 . مقاولاآلخرين للبنود التي لم يحدد لها سعر من قبل اي  ناقصينمقدم من المال متوسط االسعارسيتم احتساب  .ب

 قاول.المقدم من الم المرجعي سعر الوحدةل بموجب العقد في النسب ويجب أ  تُدرج جميع الرسوم والضرائب، المستحقة على المقاو .ت

 ثابتة خالل تنفيذ العقد وال تخضع ألية مراجعة.المرجعية مو  األسعار ت .ث

 الشيكل الجديد. يجب أ  تمو  عملة عرض السعر المقدم من المقاول .ج
 

 صالحية عروض االسعار:  .8
استبعاد أي  من التاريخ النهائي لتسليم عروض االسعار، وسيتم يوما 90لمدة  المرجعية يجب أ  تستمر صالحية عروض االسعار .أ

 باعتباره غير مستوٍف للشروط. عرض سعر فترة صالحيته أقل من ذلك

قد تطلب الجهة المشترية، في ظروف استثنائية، من مقدمي عروض االسعار وقبل انتهاء فترة صالحية عروض اسعارهم تمديد فترة  .ب

 ، ولمقدم عرض السعر الحق برفض طلب صالحية هذه العروض لمدة إضافية محددة، ويجب أ  يمو  الطلب والرد عليه خطيا

 . التمديد دو  اية عقوبة، وليس لمقدم العرض الذي يوافق على التمديد الحق فى تعديل عرضه

mailto:n.ghuneim@ramallah.ps
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 العربية.باللغة الوثائق المتعلقة بعرض السعر والعقد  كافة: يجب ا  تمو  لغة عروض االسعار .9
 

 : اغالق وتعليم وتسليم عروض االسعار  .10

( اعاله، ويجب أ  تمو  6اد نسخة أصلية واحدة من الوثائق الممونة لعرض السعر والمذكورة في الفقرة )على المقاول إعد .أ

"، ويجب عليه تقديم نسخة من العرض وأ  تمو  مميزة بوضوح وممتوب أصلهذه النسخة مميزة بوضوح وممتوب عليها "

 سخة فسوف يتم اعتماد األصل."، وفي حالة وجود أي تعارض بين الوثائق األصلية والننسخةعليها "

يجب أ  تمو  وثائق العرض األصلية والنسخة كلها مطبوعة أو ممتوبة بحبر ال يُمحى، وا  تموو  مختوموة وموقعوة مون قبول  .ب

الشخص المفوض بالتوقيع باسم المقاول، ويجب كتابة أسماء ووظائف األشخاص الموقعين علوى التفوويض تحوت التوقيعوات، 

افة الصفحات التي تحتووي علوى إضوافات أو تعوديالت مون الشوخص المفووض بوالتوقيع علوى العطواء أو ويجب التوقيع على ك

 حتى باألحرف االولى.

"، وأ  يضع النسخة المطلوبة أصلداخلي ويمتب عليه " مظروفعلى المقاول ا  يضع الوثائق االصلية لعرض السعر في  .ت

 مظاريف داخل مظروف خارجي يتم إغالقه."، ويتم وضع النسخةفي مظروف داخلي آخر ويمتب عليه "

 يجب أ  تحمل المظاريف الداخلية والخارجية: .ث
 سم وعنوا  الجهة المشترية.ا .1

 اسم وعنوا  المقاول. .2

 .اورقمه اإلطاراتفاقية اسم  .3

 بأ  ال تُفتح قبل الوقت والتاريخ المحدد لفتح المظاريف. :تحذير .4

ريف او فتحها مبمرا إذا كانت ال تحمل المعلومات المطلوبة او غير مغلقة ال تتحمل الجهة المشترية مسؤولية ضياع اية مظا .ج

 كما هو مطلوب.
 

 :مكان وآخر موعد لتسليم عروض األسعار .11
يجب تسليم عروض االسعار إلى الجهة المشترية من خالل التسليم باليد أو بالبريد العادي أو المسوجل علوى العنووا  الموضوح فوي الودعوة  .أ

 الدعوة لتقديم عرض أسعار.الوقت والتاريخ المحدد في ز ال يتجاوفي موعد 

لن تقبل الجهة المشترية أي عرض سعر يسلم بعد الموعد النهائي لتسليم عروض االسعار، ويعتبور أي عورض يسولم بعود الموعود النهوائي  .ب

 متأخرا، ويتم رفضه ويُعاد إلى صاحبه دو  فتحه.
 

ض السعر سحب أو استبدال أو تعديل عرضه في الفترة ما بين الموعد النهائي ال يحق لمقدم عر تعديل وسحب عروض األسعار:  .12

( اعاله، وسيؤدي سحب عرض السعر من 8لتسليم عروض االسعار وتاريخ انتهاء صالحية هذه العروض والمحدد في الفقرة )

 .مصادرة كفالة دخول المناقصةقبل المقاول في هذه الفترة إلى 
 

 : فتح عروض األسعار  .13
المقدمة في جلسة علنية في الوقت والتاريخ والمما  المحددين في الودعوة لتقوديم المرجعية م الجهة المشترية بفتح وقراءة أسعار العروض تقو .أ

 عرض سعر بحضور مقدمي األسعار أو ممثليهم المفوضين الراغبين في الحضور.

 .تعديل أو انسحابأي ، واألشغال المرجعي لبنود ةوسعر الوحدالمشترية بإعال  أسماء مقدمي عروض األسعار،  الجهةتقوم  .ب
 

يجب أ  تظل المعلومات الخاصة بفحوص وتوضويح وتقيويم ومقارنوة عوروض االسوعار والتوصويات باإلحالوة : سرية عملية التقييم .14

سرية، ويجب عدم اإلفصاح عنها إلوى مقودمي عوروض االسوعار أو إلوى اي شوخص لويس لوه دور رسومي بهوذه العمليوة حتوى وقوت 

 .اإلعال  عن اإلحالة على مقدم العرض الفائز

الوذي كوا  قود تقورر أ   /ينالمقااول ماع اإلطااربتوقياع اتفاقياة عقاد سوف تقوم الجهة المشوترية تقييم ومقارنة عروض األسعار:   .15

عاي المرجالوحادة عارض ساعر  وأن ،اإلطاراتفاقية وثائق لمعايير التأهيل الموضحة في مستجيب بشكل جوهري  معرض سعره

 . ومقبول االشغال متوازن لبنود
 

للجهة المشترية الحق فوي قبوول أو رفوض أي عورض حق الجهة المشترية في قبول أو رفض أي عرض أو رفض كل العروض:   .16

في أي وقت قبل إحالة العقد وفقا للحاالت التي حوددها قوانو  الشوراء  اإلطاراتفاقية سعر، أو رفض جميع عروض االسعار والغاء 

والئحته التنفيذية، دو  تحمل أية مس ولية قانونية تجاه مقدمي عروض االسعار، وفي حالة اإللغاء يجب إعادة جميع عروض العام 

 .االسعار المقدمة
 

 : اإلطاراتفاقية  عقداإلعالن عن االحالة وتوقيع   .17
للمشاركة في اتفاقية  مم قبول عرض سعرهالذي ت /ينتقوم الجهة المشترية قبل انتهاء فترة صالحية عروض االسعار بإبالغ المقاول .أ

كمبلغ مقطوع بعد تقديم كفالة حسن التنفيذ  اإلطاراتفاقية  عقدتوقيع  ينالفائز ينوذلك بخطاب االحالة الذي تطلب فيه من المقاول ،اإلطار

 موذج كفالة حسن التنفيذ(.( أيام من تسلم "خطاب االحالة " وطبقا للنموذج المرفق )ن10وذلك خالل ) ،شيكل جديد"20,000بقيمة 

 ( يوما بعد تاريخ انجاز األشغال أو العقد، 28يجب أ  تبقى كفالة حسن التنفيذ صالحة لمدة ال تقل عن ثمانية وعشرين ) .ب

 وتوقيعه. اإلطارعقد اتفاقية يشمل خطاب االحالة عقداً ملزماً حتى يتم إعداد  .ت

 . 12وتوقيع العقد، يتم إلغاء اإلحالة وتطبيق اإلجراءات الواردة في الفقرة  في حالة إخفاق المقاول في تقديم كفالة حسن التنفيذ .ث
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 االطار اتفاقية - (1-2)قسم ال
 

    طرق داخلية في مواقع متفرقة من المدينة : مناقصة توريد وتنفيذ أشغال اإلطاراسم اتفاقية 

 RamMun/RM/2021/014 رقم اتفاقية اإلطار:
 

 ]]أدخل التاريخالموافق  [اليوم ]أدخل  ي هذا اليومف هذه االتفافيةتم ابرام 

 بين

 "(.الجهة المشترية)والمشار إليها فيما يلي ب " رام هللا/ دولة فلسطين، ومقرها الرئيسي  بلدية رام هللا

 و

يه فيما يلي ب )والمشار إل]أدخل عنوا  المقاول[ ومقرها الرئيسي  دولة فلسطينمنشأة بحسب قوانين  شركة ]أدخل اسم المقاول[،

 "(.المقاول"

، ولما كا  تنفيذ االشغال لتأهيل الطرق في مواقع متفرقة من المدينة اإطار غرضهاتفاقية لما كانت الجهة المشترية ترغب في إبرام 

، العيوب فيها انجازها وإصالحالمقاول قد تقدم بعرضه بموجب خطاب العرض المبين في وثائق االتفاقية للقيام بتلك األشغال وتنفيذها و

وحيث أن المقاول وافق بموجب عرضه على وذلك بعد اطالعه على شروط االتفاقية ومواصفاتها وجميع المستندات المرفقة بها. 

االلتزام بطريقة تنفيذ إجراءات الشراء خالل مدة االتفاقية ووافق على الدخول في العقود مع الجهة المشترية بموجب أوامر شراء 

ولما كا  العرض المقدم من المقاول قد اقتر  بقبول الجهة المشترية   وأحكامها. اإلطارالمشترية طبًقا لشروط اتفاقية تصدرها الجهة 

 .اإلطارلتنفيذ األشغال عند إصدار أمر شراء طبقاً للشروط والمواصفات وسائر وثائق اتفاقية 
 

الشروط واألحمام الواردة في هذه االتفاقية اإلطارية و ة العقدمقدم بأ علما : فقد اتفقت الجهة المشترية والمقاول على ما يلي

وشروطها تُعَدُّ جزءا من كل أمر شراء بينه وبين الجهة المشترية طرف أمر الشراء، وتعد جزًءا ال يتجزأ من أمر الشراء سواًء أشير 

 إليها أو لم يشر إليها في اشعار التعاقد الذي تصدره الجهة المشترية.

 

 لمات والعبارات الواردة في هذه االتفاقية ذات المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار اليها فيما بعد.يمو  للم .1

 تعتبر الوثائق التالية جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية، وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة: .2

 للمشاركة في اتفاقية اإلطار. خطاب اإلحالة .أ

 خطاب عرض السعر. .ب

 د.شروط العق .ت

 المواصفات. . 

 ."التي سيتم تسليمها لمل أمر شراء" المخططات .ج

 ."التي سيتم تسليمها لمل أمر شراء"جداول المميات  .ح

ا تُشّمل هذه الوثائق وحدة متماملة وتُعدُّ كل وثيقة فيها جزًءا ال يتجزأ من االتفاقية بحيث تفسر الوثائق المذكورة أعاله ويتمم بعضه .3

ض بين أحمام وثائق االتفاقية، فإ  الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في بعًضا، وفي حال وجود تعار

 .أعاله (2) البند رقم

 

تسود اتفاقية العقد على جميع وثائق العقد األخرى، وفي حالة وجود تضارب أو عدم تطابق بين وثائق العقد، تسود الوثائق بحسب  .4

 ه.ترتيب االسبقية أعال

 االتفاقيةالغرض من  .5

يلتزم المقاول بالقيام بتنفيذ أشغال طرق داخلية في مواقع متفرقة في المدينة وفقًا للشروط والمواصفات ووثائق االتفاقية المبينة  .أ

 وبموجب أوامر شراء. أعاله (2البند رقم )في 
 

من  (6في البند رقم )جراءات المتفق عليها لإل افقأ  تصدر إلى المقاول أوامر الشراء و حاجتها،وبناًء يحق للجهة المشترية   .ب

  هذه االتفاقية اإلطارية ليقوم المقاول بتقديم األشغال وفق التفاصيل المبينة في أمر الشراء. 



 

6 | P a g e 

 

للتعاقد بموجب أوامر الشراء بين المقاول على القواعد واإلجراءات الواردة في هذا البند  طرفانال اتفق :التعاقدإجراءات  .6

 :هذه االتفاقية اإلطارية المشترية بموجبوالجهة 
 
 

بموجب جدول المميات المسعر"، – للمقاول صاحب التكلفة المالية االقل اإلطارتمو  معايير احالة عقد الشراء بمقتضى اتفاقية  6.1

يكون المقاول قد ، وأن يالتي تم تنفيذها مقبول ومرضر الشراء ألوام الجهة المشترية ألداء المقاولتقييم وبشرط أن يكون 

 خالل المدة التعاقدية وبدون تأخيرات غير مبررة. األشغال أنجز
 

في حال . واإلطاريحق للجهة المشترية اصدار أمر الشراء من خالل منافسة مغلقة أو بدو  منافسة مغلقة بين أطراف اتفاقية  6.2

 ألمر الشراء اإلطارالسعر االجمالي االقل بين أطراف اتفاقية م اعتماد األسعار المرجعية لتحديد يت عدم اجراء منافسة مغلقة،

  .المزمع عقده

 

أ  تتقدم بطلب شراء، ويتعهد المقاول باإلجابة على  ،يوافق المقاول بأ  للجهة المشترية إذا رغبت في الحصول على األشغال 6.3

 ا لشروط وأحمام هذه االتفاقية على أ  تراعي اإلجراءات واألحمام التالية:ذلك الطلب لتقديم األشغال وأداءها طبقً 
 

 

 أ  تتقدم الجهة المشترية بطلب شراء إلى المقاول في أي وقت خالل مدة هذه االتفاقية؛ .أ
 

ة أ  ويجوز للجهة المشتري ،)بحٍد أقصى( [ثالثة أياممدة ال تتجاوز ]على المقاول تقديم رده بخصوص طلب الشراء خالل  .ب

 ؛ الصادر تحدد مدة أخرى لإلجابة على طلب الشراء
 

 على طلب الشراء باالمتثال إلى أحمام هذه االتفاقية اإلطارية؛ الرديلتزم المقاول، عند إعداده  .ج
 

 يلتزم المقاول بأال تتجاوز أسعار عرضه بأي حال من األحوال حدود األسعار المرجعية؛ .د
 

ا لمل طلب شراء وأمر شراء أحماًما وشروطً  أعاله (3)في الفقرة وثائق أمر الشراء المحددة تُعَدُّ الشروط واألحمام المحددة ل .ه

 الشروط واألحمام المحددة في هذه االتفاقية اإلطارية؛بموجب وواستالمها وإصالح العيوب فيها، األشغال  نفيذلت
 

المشترية كتاب أمر شراء طبقًا ألحمام هذه االتفاقية ال يعد التعاقد على تقديم األشغال وتأديتها منجًزا إال حين تصدر الجهة  .و

 وشروطها. 

 

 يخضع كل أمر شراء لـِ " قواعد وإجراءات أوامر الشراء " المنصوص عليها في هذه االتفاقية اإلطارية.   6.4

 

نافسة مغلقة )إ  وجدو( إلى الدخول في م اإلطاروافق المقاول على أ  للجهة المشترية أ  تدعوه مع بقية أطراف اتفاقية  6.5

لتخفيض األسعار المرجعية ألمر شراء مزمع، وعلى المقاول االستجابة لهذه الدعوة مع االلتزام بقواعد المنافسة، وللجهة 

 .اإلطارحسب معايير اإلحالة الواردة في اتفاقية حق االختيار  المشترية

 

ليست ملزمة بدفع القيمة المخصصة أو  إصداره وبأنهارر لن تصبح ملزمة بإصدار أي أمر شراء لم تلتزم به أو تق المشترية الجهة .7

 دو  أ  يصدر لتنفيذها أوامر شراء صحيحة. لألشغال نفذتأي جزء منها كمقابل مالي 

 

 اتفق الطرفا  )الجهة المشترية والمقاول( على ما يلي: : أوامر الشراءالمرجعية و األسعار .8
 

 يةاإلطارتفاقية هذه اال شروط وأحمامال يجوز تعديلها إال بموجب وثابتة  تبقىار المرجعية التي قدمها المقاول أ  األسع 8.1

 والئحته التنفيذية. قانو  الشراء العامبموجب و
 

 اإلطارتبقى ثابتة ال يجوز تعديلها إال بموجب شروط وأحمام اتفاقية فيه المقاول مع الجهة المشترية  أ  قيمة أي أمر شراء يتفق 8.2

 والئحته التنفيذية. عامقانو  الشراء الوبموجب 
 

لتنفيذ المقاول لجميع التزاماته المطلوب المالي تصبح هي المقابل لمقاول مع الجهة المشترية عليها أ  قيمة أي أمر شراء يتفق ا 8.3

 وفقًا لما يحدد في نطاق أمر الشراء ذي الصلة.      انجازها وصيانتهافي نطاق أمر الشراء لتقديم األشغال و
  

المقاول إليفاء  ذلك الرسوم والضرائب وكل ما يلزمالمرجعية تشمل جميع التماليف التي يتحملها المقاول بما في  أ  األسعار 8.4

  .وصيانتها هافي تنفيذ األشغال وتسليمبالتزاماته 
 

 أ  األسعار المرجعية، تشمل ضريبة القيمة المضافة. 8.5
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 مدة االتفاقية .9
 

 .توقيع االتفاقيةوتبدأ اعتباًرا من تاريخ  [أخرى قابلة للتمديد لمدة سنة ]سنة واحدةاإلطارية تبلغ المدة اإلجمالية لهذه االتفاقية  9.1
 

 انجازلن يتجاوز تاريخ  شراءبموجب كل أمر وإصالح العيوب فيها  لألشغاليلتزم المقاول بأ  إنجازه لجميع التزاماته وتنفيذه  9.2

 .التاريخ المعين في كل أمر شراء فيبل أو ا طبقًا ألمر الشراء قاألشغال، وبأنه سيقوم بتسليمه
 

صلة، فإ  إنهاء أو انتهاء هذه االتفاقية اإلطارية ال يُعَدُّ إنهاًء  ذيوافق المقاول بأنه مالم ينص على ذلك صراحة في أي إشعار  9.3

وتظل شروط االتفاقية  أو انتهاًء ألي أمر شراء قائم، وسيسري أمر الشراء الصادر خالل مدتها حتى بعد انتهائها أو إنهائها

  منطبقةً على أمر الشراء القائم.
 

حين دخول ...... وبأ  عدد أطراف االتفاقية  مغلقة إطاراتفاقية  طبيعة االتفاقية وأطرافها يقر المقاول بعلمه بأ  هذه االتفاقية هي .10

 المقاول فيها.

تقوم بصرف بأ  ، تتعهد الجهة المشترية فقا ألحمام العقدو المقاول بتنفيذ االشغال وانجازها واصالح اية عيوب فيها قيامازاء  .11

في المواعيد وبالطريقة المحددة  ، وذلكللمقاول لمل أمر شراء أو أي مبلغ آخر يستحق الدفع بموجب أحمام العقدالدفعات المستحة 

 في العقد.

ب هذا العقد وحسب مواصفات االتفاق خالل في حالة عدم تنفيذ االشغال لألوامر الصادرة من قبل الفريق الثاني )المقاول( حس .12

المدد المحددة، يحق للبلدية تحميل المقاول كافة األضرار مثل أجور العمال واآلليات وتنفيذ االشغال من قبل مورد آخر مع تحميل 

 الفريق الثاني كافة التماليف اإلضافية.

يحافظ على سالمة وممتلمات الغير ويتحمل المسؤولية كاملة عن  على الفريق الثاني )المقاول( أ  يطبق قوانين السالمة العامة وأ  .13

 أي أضرار يسببها أثناء تنفيذ االشغال في موقع العمل، وعليه أ  يلتزم بإعادة الحال إلى ما كا  عليه قبل البدء في العمل.

تعتبر القوانين المعمول بها في المنطقة تختص محاكم السلطة الوطنية الفلسطينية بالنظر في أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذ هذا العقد و .14

 هي المرجع لفض أي نزاع.

 يحق للبلدية إلغاء العقد بموجب كتاب خطي موجه إلى الفريق الثاني )المقاول( في أي من الحاالت اآلتية: .15

 إذا صدر ضده قرار بمصادرة ممتلماته بعد إفالسه. -

 م في العقد كشركاء.إذا أجرى اتفاقاً لتحويل العقد لصالح دائنيه أو إدخاله -

 إذا تمت تصفية شركة المقاول سواء كانت بقرار محممة أو كا  برضى المقاول. -

 أيام. 7إذا تخلف أو تهاو  عن القيام بتنفيذ أي عمل يتعلق بهذا االتفاق وذلك بعد إخطاره كتابياً بالتنفيذ خالل مدة  -

 بالغش لتنفيذ األعمال. إذا ثبت بأ  الفريق الثاني "المقاول" قد قدم رشوة أو قيامه -

 إذا تخلى المقاول عن العقد. -

 لهذه االتفاقية باللغة العربية وهي اللغة المعتمدة والمرجع عند أي خالف. النصيمو   .16

 
 

 عن المقاول                             المشترية                                                 عن الجهة                 

 ...................................................التوقيع:                               .........................................................توقيع:ال

 .......................................................االسم:                              ..........................................................االسم: 

 ...................................................الوظيفة:                              ........................................................الوظيفة: 
 

 ..............................................شهد على ذلك:                             ..................................................شهد على ذلك:

 .................................التاريخ:...........................................................                            التاريخ:......................
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 شروط العقد - (22-)قسم ال

 األحكام العامةأوال: 

حيثما وردت المصطلحات أدناه في االتفاقية أو شروطها أو وثائقها أو أوامر الشراء الصادرة بموجبها فإنها تعني : التعريفات .1

 المعنى المبين إلى جانبها، مالم يقتضي السياق خالفه:

أو  اإلطاراتفاقية  .أ

 االتفاقية
/ين وتتضمن الشروط التي تحمم األشغال، الجهة المشترية والمقاول موقعة من قبلهذه االتفاقية اإلطارية التعني 

خاصة الشروط المتعلقة بأسعار البنود المرجعية، والتي سيتم التعاقد عليها بطريقة أوامر الشراء الفردية التي 

  .تصدرها الجهة المشترية بموجب اتفاقية اإلطار

شروط ل اوفقأ  تتبعها التخفيض على األسعار المرجعية التي يجوز للجهة المشترية تنفيذ تعني آلية وإجراءات  المغلقةالمنافسة  .ب

األسعار المرجعية في أمر شراء  أقل منبهدف تقديم أسعار  اإلطارالمنافسة بين أطراف اتفاقية  أي اإلطار،اتفاقية 

 مزمع وفقاً لشروط االتفاقية.ال

 الموافقة الممتوبة الصادرة عن أّيٍ من طرفي االتفاقية أو ممثليهما بحسب مقتضيات االتفاقية. هي الموافقة .ت

 المتفق عليها بين الجهة المشترية والمقاول في هذه االتفاقية. لبنود االشغالتعني األسعار القياسية  األسعار المرجعية . 

 سيتم تقديمها بموجب أمر الشراء.شغال والتي تعني القائمة الُمسعرة والماملة لبنود اال جدول الكميات.ج

 النحو المحددتعني الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ بداية أمر الشراء حتى الموعد المعين إلتمام تنفيذ األشغال على  تاريخ انجاز األشغال.ح

 .في أمر الشراء ذي الصلة

لمشترية والمقاول، وما يلتزم بتنفيذه المقاول وفقًا للشُّروط محل االتفاقية الذي تمَّ التعاقد بشأنه بين الجهة ا األشغال.خ

 باالتفاقية.منصوص عليها وللمواصفات الفنية ال

هو عقد الشراء بموجب اتفاقية اإلطار المبرمة بين الجهة المشترية والمقاول لتنفيذ أوامر الشراء الصادرة إلنجاز  العقد .د

ي أي جزء اخر من العقد المحدد اسمه ورقمه في الدعوة لتقديم وصيانة األشغال المفصلة في المواصفات أو ف

 .عرض السعر

من قبل الجهة  سعره المرجعيعرض  وقد تم قبول اإلطاره للمشاركة في اتفاقية الشخص أو الشركة والذي تم قبول المقاول .ذ

 .األشغالبنود تنفيذ كحد أعلى لالمشترية 

، وتتم المحاسبة وبحيث ال يتجاوز سعر الوحدة ألي بند حدود األسعار المرجعيةميات تسعير بنود جدول الكيتم  عرض سعر المقاول .ر

النهائية حسب المميات التي تم إنجازها والتي تمت الموافقة عليها بعد عملية الميل الهندسي من قبل جهازي الجهة 

 المشترية والمقاول معاً.

واية  لتنفيذ وإنجاز االشغال وإصالح أية عيوب فيها شراء وذلك في كل أمرالمذكورة االجمالية هي القيمة  قيمة العقد .ز

 .تعديالت عليها

وحددت شروطه وأحمامه  إجراءات الشراء، إجراءات الدخول فيه بموجب اإلطاريعني العقد الذي نظمت اتفاقية  أمر الشراء .س

ين المميات وتحدد تفاصيل أمر وإلبرامه تع، وأسعاره المرجعية مقدًما، وأطرافه هما المقاول والجهة المشترية

 .الشراء وفق أحمام االتفاقية وينعقد بصدور اشعار التعاقد

على  المشترية مشتماًل وتصدره الجهة  اإلطاريعني األمر الممتوب المعنو  بعبارة "أمر شراء" ويشير إلى اتفاقية  إشعار التعاقد .ش

 .تفاصيل أمر الشراء

 .أشهر تقويمية، ما لم يرد خالف ذلك هي واألشهر هي أيام تقويمية؛ األيام .ص

 .هو أي جزء من األشغال لم يمتمل أو لم يتم انجازه وفق العقد الخلل أو العيب .ض

فترة إصالح  .ط

 العيوب )الصيانة(
لمل  وتمو  سنة واحدة تحسب من تاريخ االنجازالتي تُحسب من تاريخ اإلنجاز )االستالم االبتدائي(  الفترةهي 

 .أمر شراء

ً في الموقع لتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح  تالمعدا .ظ هي آالت المقاول ومركباته، وغيرها من األشياء المستخدمة مؤقتا

 .أية عيوب فيها

هي كل التوريدات الُمستخدمة في تنفيذ األشغال والُمستخدمة من قبل المقاول شاملة المواد الُمستهلمة، وبما يشمل  المواد .ع

 .وجدت( والتي يطلب من المقاول تقديمها بموجب العقدالمواد الموردة فقط )إ  

 .ليمو  مس وال عن اإلشراف على تنفيذ األشغال وإدارة الموقع الذي تُعينه الجهة المشتريةهو الشخص  مشرف المشروع .غ

تاريخ انجاز  .ف

المقرر  األشغال

 )االستالم االبتدائي(

ل ويُممن تعديل تاريخ اإلنجاز )االستالم االبتدائي( المقرر أ  يُنجز فيه األشغا المقاولهو التاريخ الذي يجب على 

تاريخ انجاز وبموافقة الجهة المشترية فقط، عن طريق إصدار تمديد لفترة تنفيذ األشغال أو أمر بتسريع العمل، 

 .اإلطاراتفاقية بموجب العمال وذلك لكل أمر شراء صادر بناء على طبيعة بنود ا اأوامر الشراء يتم تحديده

 .ن قبل أو بموافقة الجهة المشتريةتعني مواصفات األشغال المشمولة في العقد وأية تعديالت أو إضافات تمت م المواصفات .ق

 يحدد لكل أمر شراء.والذي للشارع  /كميةوبأي طول/عرض مدينة رام هللاحدود الداخلية في  هو الشوارع الموقع .ك
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 لجهة المشترية في أمر الشراء ليبدأ المقاول في تنفيذ التزاماته بموجب أمر الشراء.يعني التاريخ الذي تحدده ا بداية أمر الشراء .ل

   .هو تعليمات معطاة من قبل الجهة المشترية تؤدي إلى تغير في نطاق األشغال التغيير .م

  دولة فلسطين.ي والقانو  الذي سوف يحمم العقد هو القانو  المطبق ف ،باللغة العربيةسوف يمو  العقد  اللغة والقانون: .2

 .الشيمل الجديدهي العملة المعتمدة  :العملة .3
 

لن تمو  المراسالت الُمشار إليها في هذه الشروط بين أطراف العقد ُملزمة إال إذا كانت خطية، ويمو  اإلشعار نافذاً المراسالت:  .4

 عند تسليمه للطرف اآلخر وفق ما هو ُمحدد في وثائق العقد.  
 

 دولة فلسطين.الضرائب وذلك بموجب قٌوانين كافة ال عن ؤوول مس. يمو  المقاالضرائب .5
 

 لمقاول اخر.التنازل عن االتفاقية أو أي أمر شراء أو أي جزء منهما  للمقاولال يجوز : عن االتفاقية وأمر الشراء التنازل .6

والئحته التنفيذية، أو بموجب أوامر التغيير  قانو  الشراء العاممع أحمام  يجب أ  يتوافقهذه االتفاقية لتعديل  أي :االتفاقية تعديل .7

 .وفقًا لقانو  الشراء العام والئحته التنفيذية إصدارها المشترية للجهةالتي يحق 
 

من تاريخ المباشرة وحتى إصدار شهادة إصالح العيوب )شهادة اإلستالم النهائي( فإ  مخاطر اإلصابة الشخصية : مخاطر المقاول .8

و األضرار في الممتلمات )والتي تشمل دو  حصر: األشغال والتجهيزات اآللية والمواد والمعدات( التي ال أو الوفاة أو الخسارة أ

 .تعتبر من مخاطر الجهة المشترية هي مخاطر المقاول

يممن لمشرف المشروع أ  يعطي تعليمات للمقاول بأ  يؤخر بداية أو تقدم أي نشاط ضمن  :تأخيرات يطلبها مشرف المشروع .9

ا  كانت -وسيتم اعتبار مدة التأخير أي تعويضات مالية نتيجة التأخير الحاصل، المطالبة بالحالة  في هذهال يحق للمقاول و ال،األشغ

 فقط. أمر الشراءللمدة الزمنية المدرجة في  تمديداً  -المعتمدةتؤثر على المسار الحرج للمشروع بموجب خطة العمل 

 لمشروع أ  يُرسل إشعاراً إلى المقاول بأية عيوب تظهر قبل نهاية فترة إصالح العيوب: على مشرف ااصالح العيوب )الصيانة( .10

، ويتم تمديد فترة إصالح العيوب طالما كانت هناك عيوب يجب العمل واستالمها والتي تبدأ فور إنجاز األشغال ،لمل أمر شراء

حددها إشعار مشرف المشروع، يقوم مشرف المشروع على إصالحها، وإذا لم يقم المقاول بإصالح عيب ما خالل المدة التي 

بتقدير تملفة إصالح العيب وعلى المقاول أ  يدفع هذه التملفة أو يتم تسييل جزء من كفالة الصيانة بقيمة االصالح في حالة عدم 

 دفع المقاول تماليف االصالح.

وطول  مهما بلغت الممية كل أمر شراء في المطلوبةل لتنفيذ بنود االشغا يمو  سعر الوحدة المرجعي هو الحد األعلى: الكميات .11

 .الشارع
 

من قيمة العقد اال  %30الحد األقصى لمجموع المقاوالت الفرعية التي يسمح للمقاول الرئيسي ايمالها الى المقاولين الفرعيين هو  .12

  اذا كا  المقاول الفرعي مسميا بموجب العقد.
 

يمو  مطابقا للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، ويمنع التعامل مع منتجات المستوطنات  للمنتج الوطني شريطة أ  األولويةتعطى  .13

 االسرائيلية.
 

العقد  فسختُعتبر كل المواد في الموقع والتجهيزات اآللية واألشغال المؤقتة واألشغال ممتلمات للجهة المشترية إذا تم : الممتلكات .14

 بسبب المقاول.
 

لى الجهة المشترية والمقاول ا  يبذلوا كل جهد مممن لحل ودي بالمفاوضات المباشرة ألي خالف أو : عتسوية النزاعات اجراءات .15

نزاع ينشأ بينهما تحت أو ذا عالقة بالعقد، وفي حالة استمرار النزاع يستطيع أي طرف أ  يأخذ المسألة إلى التحميم وذلك بموجب 

 قانو  التحميم الفلسطيني.

 .وامر الشراءقواعد وإجراءات أثانيا: 

 قواعد واجراءات أوامر الشراء باالمور التالية: تتمثل .16

 .اإلطاريخضع التعاقد بموجب أوامر الشراء ألحمام وشروط اتفاقية   .أ

   اتفاقية اإلطار.ي الواردة ف( إبرام أمر شراء طبقًا للقواعد والشروط واألحمام الشراءجراءات إل)يحق للجهة المشترية وفقاً  .ب

قبل إصدار اإلشعار بأمر الشراء، فإ  األسعار  اإلطارفي حال عدم إجراء الجهة المشترية لمنافسة مغلقة بين أطراف اتفاقية  .ت

 المرجعية ستطبق الحتساب السعر اإلجمالي ألمر الشراء الذي يبرم مع المناقص.

قبل إبرام أمر الشراء، ستقوم الجهة المشترية بإشعار  اإلطاربين أطراف اتفاقية  في حال إجراء الجهة المشترية لمنافسة مغلقة .ث

مطابقة لقائمة األسعار  بالتعاقد معه بأمر شراء، وبعدئٍذ تصبح األسعار في أمر الشراء ألقلا لماليصاحب العرض ا المتعاقد

 ذكرها.المخفضة التي تقدم بها استجابة للمنافسة المغلقة التي تقدم 
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)ب(  الموقع،)أ(  أدنى:المقاول البيانات التالية بحد  المشترية إلىب أن يشتمل اإلشعار بأمر الشراء الذي تصدره الجهة يج .ج

 )هـ( جدول الكميات، )ح( المخططات. األشغال،د( نطاق اإلنجاز، )ج( مدة ) الشراء،بداية أمر 

 ل كتابي.بشميستلم المقاول أمر الشراء بعد إصداره من الجهة المشترية  .ح

 الشراء. وتفاصيل أمرالمطلوبة طبقاً لالتفاقية ووثائقها  بتنفيذ األشغاليقوم المقاول  .خ

 المقاولمسؤوليات ثالثا: 
 

"تكون تكلفة انجاز هذه االلتزامات محملة  بما يلي المقاولاالتفاقية من التزامات، يتعهد  هذهدو  اإلخالل بما ورد في : العامة االلتزامات .17

 : "لبنود االشغال لوحدة المرجعيعلى سعر ا

 أمر الشراء. وردت فيكما  األشغالة علموقع وطبيالزمني المعتمد  والجدولحسب المواصفات  شغالتقديم األ .أ

التواجد بشمل دائم اثناء وفقا للمؤهالت المطلوبة في االتفاقية وأمر الشراء، وبحيث يتم والمساح المرخص  تعيين مهندس الموقع .ب

وفي حال غياب أحد الطواقم الفنية المسمية للمشروع يطلب توفير الموادر البديلة،  ،الالزمةتوفير الطواقم الفنية  وكذلك-العمل

 عن كل يوم لم تتواجد فيه الموادر الفنية في موقع العمل. -يتم تحديده الحقا-وبخالف ذلك سيتم حسم مبلغ 

 .مشروع من مؤسسة المواصفات الفلسطينيةعلى شهادة مطابقة لجميع المواد المستعملة في ال الحصول .ج

مواسير حديد  ،للصاج ملم 1بسماكة "م 2م وارتفاع الطرف األسفل عن سطح األرض 1.8*2بقياس  2تركيب يافطة للمشروع عدد .د

تثبيتهم ، وبحيث يتم الذي يعتمده مشرف المشروعحسب النموذج  "سم60*60*60بأبعاد  B250انش ومثبتة بباطو  3مجلفنة 

، وبحيث يتم نقلهم الى مواقع مشرف المشروع يعتمدهاوالمما  المناسبين علما بأنه سيتم تركيبهم في المواقع التي  يقةبالطر

 .مشرف المشروعاخرى بما يتوافق مع مواقع العمل ووفقا لتعليمات 

وفي حالة  ،األشغال وانجازهارى تلزم لتنفيذ ، والتلفو  وأي متطلبات أختزويد الموقع وعلى حسابه الخاص بالماء، والمهرباء .ه

 عدم توفر خطوط التزويد الرئيسية، عليه توفير مولد كهربائي بسعة كافية، وخزانات ماء بحجم مناسب.
 

 التقيذ يهعلوقبوله، و مشرف المشروعتنفيذ االشغال على مستوى عال من االتقا  ودقة التنفيذ وبشمل يحوز على موافقة  .و

 ل أي أمر متعلق باألشغال سواء ورد ذكره في العقد أو لم يرد.بتعليمات وتوجيهات المهندس حو

تقديم المساعدة للمهندس أو ممثل المهندس ولمساعديه وذلك النجاز مهامهم، وعلى المقاول أ  يوفر ممثال له للمساعدة في  .ز

تاد، االعمدة، الدها ، وأية مواد التشييك، والفحص، اخذ العينات، التثبيت، تسوية وقياسات األعمال معا مع التزويد المافي لالو

 أخرى وأدوات للتشييك والتثبيت لقياس االعمال، وتمو  تملفة هذه المساعدة من ضمن أسعار العقد.

 .المشروعأشغال  قبل البدء بتنفيذوذلك ( وكما هو موضح بالعقد ShopDrawingsتقديم المخططات التنفيذية  ) .ح

، المقاطع الطولية والعرضية للطرق مبينا والخرائط التنفيذيةاحة مخطط المسى الحصول على موافقة المهندس المتابية عل .ط

 جميع المناسيب واالبعاد باالضافة الى حساب كميات الحفر والردم. وذلك قبل البدء بتسوية وحفريات الموقع.

 وضع المناسيب والقياسات واألحجام واإلضافات والملحقات الخاصة باألعمال المطلوبة. .ي
 

ميول الالزمة بموجب المواصفات الفنية العمال الطرق وذلك لضما  عدم انهيار جوانب الحفر وبدو  أي مقابل مادي، عمل ال .ك

 . -بموجب جدول المميات-وبحيث تمو  تماليف العمل مشمولة ومحملة على بند الحفريات 

دها، موضحا فيها عدد العمال والمعدات تقديم تقارير يومية واسبوعية ألعمال المشروع مرفقة بالصور إلى المهندس العتما .ل

واألعمال المنفذة لذلك االسبوع وكل المعلومات الالزمة وفي حالة عدم االلتزام بتقديم هذه التقارير ال يحق للمقاول المطالبة 

 بتمديد مدة اإلنجاز مهما كانت األسباب، باالضافة الى التقرير الشهري. 

وذلك على نفقته ، مشرف المشروعات المعتمدة للطمم لدى بلدية رام هللا وحسب تعليمات التقيد بطرح ناتج الحفريات في المكب .م

 الخاصة، وعليه ايضا نقل االشجار القائمة في منطقة العمل وزراعتها في االماكن التي تحددها البلدية وعلى نفقته الخاصة.

 .مشرف المشروعات قبل المباشرة في أعمال اإلسفلت يتم تنفيذ االمور التالية حسب تعليم .ن

 توريد وتنفيذ أشغال رفع و/او تهبيط مناسيب المناهل القائمة في مواقع العمل المختلفة للمنسوب التصميمي للشارع.   -

 .مشرف المشروعخلع أغطية المناهل المختلفة "مجاري/مياه/تلفو /كهرباء" وإعادة تركيبها حسب األصول وبموافقة  -

 أية عوائق أخرى قائمة في منطقة تنفيذ االعمال.ازالة أية مناهل قديمة ملغاة و -

 استعمال القطع الزائدة من المناهل التي تم ازالتها في ايه مناهل قد تلزم. -
 

 

التنسيق المامل مع المؤسسات االخرى كشركة المهرباء والهاتف ومصلحة المياه والبلدية فيما يخص أعمال البنية التحتية  .س

خالل العمل وعلى نفقته الخاصة، وعليه أيضا احضار براءة ذمة للمشروع من هذه وعليه اصالح أي ضرر يلحق بها 

 المؤسسات قبل صرف الدفعة النهائية للمشروع.

أ  يتيح جميع الفرص المعقولة ألي من المقاولين االخرين وعمالهم ممن يستخدمهم المالك ليتممنوا من تنفيذ اشغالهم وا  يتيح  .ع

مالك وعمال أي من الهي ات المختصة قانونا من الذين سيجري استخدامهم لتنفيذ اي أعمال غير كل تلك الفرص كذلك لعمال ال

مشمولة بالعقد وا  ينسق عمله مع سير أعمالهم، ويتحمل المقاول مس ولية أي عطل أو ضرر أو خسارة مادية تلحق بصاحب 

 .العمل أو بأي متعهد آخر بسبب عدم قيامه بتقديم التسهيالت الالزمة
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وكما هو موضح   (As Built Drawings)قبل التسليم األولي للمشروع تقديم مخططات تبين األعمال كما نفذت على الطبيعة .ف

 عليها. مشرف المشروعبالعقد، وال يتم صرف الدفعة النهائية اال بعد تسلم تلك المخططات وموافقة 
 

صور لجميع  ، وكذلك تقديم البوممشرف المشروعق مع تقديم صور فوتوغرافية نسختين لجميع مراحل المشروع وبالتنسي .ص

 .نتهاء من تنفيذة )مراحل المشروع:قبل التنفيذ واثناء التنفيذ وبعد االستالم االولي للمشروع(مراحل المشروع بعد اال

 اتباع التعليمات الوارد في الدليل االستشاري لألبنية الخضراء فيما يتعلق بتنفيذ أعمال المشروع. .ق

  المقاول مسؤولية .18

عن أي ضرر أو مطالبة أو أية قضايا أو إجراءات أو تماليف  الجهة المشتريةمسؤوالً أمام  المقاوليمو   المشترية:الجهة أمام  .أ

تنفيذ األعمال متعلقة ب الجهة المشتريةأو تم تحّملها من قبل  الجهة المشتريةالمترتبة جّراء أي ادعاء يقام ضد  اشرةأو نفقات مب

 في االتفاقية وأوامر الشراء. المذكورة 

 .لألشغالفي تنفيذه  المقاولتقصير ثالث يلحقه ضرر نتيجةً  طرفمسؤوالً أمام أي  المقاوليمو  : مسؤولية المقاول أمام الغير .ب
 

على  ريةالجهة المشتتعيين ممثل له وإعطاؤه الصالحيات الالزمة للنيابـة عنـه، ويشترط موافقة  المقاوليجب على  :المقاول ممثل .19

فور تسلمه  المقاولبذلك، وعلى  المقاولفي أي وقت سحب قبولها فعليها إخطار  الجهة المشتريةهذا التعيين، وفي حال قررت 

. الجهة المشتريةوعدم تمليفه بأي عمل آخر، وتعيين ممثل آخر له توافق عليه  أيام3مدة اإلخطار استبدال ممثله وذلك خالل 

وإذا كا  ممثل  الجهة المشتريةالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها  المقاول  يتلقى بالنيابة عن أ المقاولويجب على ممثل 

 توفير مترجم يجيد اللغة العربية تحدثا وكتابة وقراءة ليقوم بمساعدة ممثله. المقاولال يجيد اللغة العربية وجب على  المقاول

لتنفيذ  الجهة المشتريةين اآلخرين الذين عينتهم المقاولم إعاقة عمل أي من عد المقاوليجب على : اآلخرينين المقاولمع  التعاون .20

أو ملحقًا بها أو ممماًل لها، بما  األشغالويمو  ذا صلة ب الجهة المشتريةاالتفاقية أو لتنفيذ أي عقد تبرمه  غير مشمول فيأي عمل 

 .المقاولالمملف بها  األشغالال يتعارض مع 

تأمين السالمة العامة لألفراد أو العاملين والزوار واألبنية المؤقتة والدائمة القائمة والمجاورة لموقع: على ا واألمان السالمة .21

للمشروع، بحيث يتم ضما  سير العمل بصورة آمنة وبدو  إلحاق أي ضرر بها، وعليه اصالح أية أضرار تنتج عن تنفيذ أعمال 

 للمجاورين. المشروع والتي قد تلحق بالمنشات والبنية التحيتة

باتخاذ كافة اجراءات السالمة واالما  على الموقع والتي يلتزم المقاول مسؤوال عن سالمة كافة النشاطات في موقع العمل، و يمو  .22

وفي حال عدم قيام المقاول بتنفيذ اجراءات السالمة واالمان قبل مباشرة العمل على الموقع سيتم خصم تشمل كحد أدنى االمور التالية، 

من قيمة العقد يحق للجهة المشترية اتخاذ  %5مة لكل اجراء وقائي لم يتم تنفيذه، وفي حال وصلت قيمة غرامات التأخير للمشروع غرا

 . االجراءات الالزمة بما فيها ايقاف العمل على الموقع

دم تنفيذ الحد االدنى لغرامة ع االجراء الوقائي " يتضمن توفير االجراء والمحافظة عليه في موقع العمل

 أي اجراء وقائي

م عون سوطح األرض، باالضوافة الوى موداخل ومخوارج 1.5توفير حوواجز الحمايوة المتنقلوة بإرتفواع  .أ

 م وعلى طول امتداده.1.2آمنة للعاملين والمشاة مع درابزين حماية على جانبيه  بارتفاع 

ة لألحوووال تثبيووت حووواجز الحمايووة فووي موضووعه الصووحيح لضووما  عوودم سووقوطها أو تحركهووا نتيجوو .ب

 الجوية أو حركة المرور، ويمنع استخدام المسامير للتثبيت في االسفلت.

 /يوم100$

توووفير كافووة اشووارات الطوورق التحذيريووة واالرشووادية العاكسووة لألضووواء والالزمووة، باالضووافة الووى  .ت

ال توجيه حركة السير والتحويالت الالزمة لمل ما يلزم لتحقيق السوالمة المروريوة فوي الموقوع " موث

 .  الخ" flag menفالش، عواكس، 

تثبيت كافة اإلشارات التحذيرية واألضواء في موضعها الصحيح لضما  عدم سقوطها أو تحركها  .ث

 نتيجة لألحوال الجوية أو حركة المرور، وتفقد اإلشارات دائماً في موقع العمل.

 /يوم/اشارة تحذيرية.100$

 /يوم/اشارة ارشادية.100$

 flag man /يوم/100$

 / يوم/فالش 100$

( فووي الموقووع ومعوودات الوقايووة الشخصووية األساسووية Vest, Jacketإرتووداء المالبووس العاكسووة ) .ج

 كاألحذية الواقية والقبعات الصلبة سواء كانوا عاملين في الموقع أو في زيارة تفقدية. 
 /يوم/شخص.100$

 

، يقوم المهندس بتسليم المقاول او مهندس الموقع اخطوارا مشروعمشرف الفي حال ضبط اية مخالفة الي اجراء وقائي من قبل مالحظة: 

سواعة مون 24موضحا فيه االجراءات الوقائية غير المنفذة علوى الموقوع، وعليوه تنفيوذها خوالل المودة المحوددة فوي االخطوار وبحود اقصوى 

وم وبشمل تلقائي، وبحيث يتم خصم هذه تاريخ اعالمه، وفي حال عدم تصويب الوضع سيتم فرض الغرامة لمل اجراء وقائي غير منفذ/ي

الغرامات من مطالبات المقواول المرحليوة. علموا بانوه مون مسوؤولية المقواول توثيوق االجوراءات التوي اتخاذهوا لتصوحيح االجوراء بالصوور 

 .مشرف المشروعوارسالها الى 

 : التأمين .23

ً تأمي بشمل مشترك،سم الجهة المشترية إسمه وبإب وفريُ على المقاول أ   .أ غطي الفترة من تاريخ المباشرة وحتى نهاية فترة يُ  نا

وذلك  "امالك الغير/ مواقع العمل/طاقم االشراف/عمالال/موظفينلل"المحددة أدناه كحد أدنىمبالغ الإصالح العيوب )الصيانة( وذلك ب

 : ية الناجمة عن مخاطر المقاول، للحاالت التالوحسب تعليمات مشرف المشروع بناء على طبيعة وقيمة أمر الشراء"ر شراءلمل أم
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 الحد األدنى لقيمة التأمين مخاطر المقاول

 الخسارة أو األضرار في األشغال والتجهيزات اآللية والمواد؛ 

  الخسارة أو األضرار في المعدات؛ 

  الخسارة أو األضرار في الممتلمات )عدا األشغال والتجهيزات

 بالعقد؛ اآللية والمواد والمعدات( التي لها عالقة 

 .اإلصابة الشخصية والوفاة 

  من قيمة العقد كحد أدنى. %15تأمين عمال بقيمة 

  من قيمة العقد كحد أدنى لمل حاد   %15تأمين طرف ثالث بقيمة

 دو  تحديد عدد الحواد  )عدد غير نهائي(.

 العقد.من قيمة   %115 تأمين المشروع  بقيمة 

حدد التأمين ن إلى مدير المشروع للموافقة عليها قبل تاريخ المباشرة، ويجب أ  يُ تسليم بوالص وشهادات التأمي المقاولى س  .ب

 تغطية الضرر أو تعويض الخسارة.لنواع العمالت المختلفة ونسبتها أب التي يجب دفعها مبالغ التعويض

وفير التأمين الذي كا  على المقاول   تقوم بتأممن للجهة المشترية إذا لم يقم المقاول بتوفير بوالص وشهادات التأمين المطلوبة يُ  .ت

أو إ  لم تستحق أية دفعة، فإ  مستحقات التأمين  ،أ  يوفره وتسترد أقساط التأمين التي دفعتها من الدفعات المستحقة للمقاول

ً ستُ  ً  عتبر دينا   على المقاول. قائما

 غيير شروط التأمين دو  موافقة الجهة المشترية.ال يجوز ت . 

 .مافة شروط بوليصة التأمينوالمقاول اإللتزام ب ةعلى الجهة المشتري .ج

 

 األشغالتنفيذ ثالثا: 
 

 لشغااأل بدء .24

، باإلضافة الى لألشغال مدة التنفيذ الالزمةموضحا فيه وصف العمل المطلوب و أمر شراءالجهة المشترية بإصدار قوم ت .أ

: قواعد وإجراءات أوامر (2) د في المادةوحسب ما هو وار لبنود االعمال المطلوبة التقديريوجدول كميات  المخططات

 .الشراء

وال يجوز  المشترية الجهةاعتباًرا من التاريخ المحدد في أمر الشراء الصادر من  البدء في تنفيذ األشغال المقاوليجب على  .ب

 ألسباب وظروف لم تذكر صراحة في االتفاقية. جزئيًّا إيقاف العمل كليًّا أو  للمقاول

، فإذا أيام (7للبدء في التنفيذ خالل ) المشترية الجهة، يتم إنذاره كتابياً من قبل األشغالعن بدء  المقاولأ أو امتنع إذا تأخر أو تباط .ت

تمو  تملفة جميع األضرار التي تنتج من عدم تنفيذ و تعتبر هذه المدة بمثابة تأخير غير مبرر، األشغالانقضت هذه المدة ولم يبدأ 

إنهاء أمر الشراء حسب شروط البند "إنهاء االتفاقية ، ويحق للجهة المشترية ل )عدا الظروف القاهرة(االشغال على نفقة المقاو

 ".المشترية الجهةمن 

، وليس له الحق في بطبيعة العوائقكتابةً اعالم مشرف المشروع فيجب عليه  األشغال مباشرةعوائق تمنعه من ل المقاو وجدإذا  .ث

 المشترية الجهةبذلك كتابة، وعلى  المشترية الجهةفعليه أ  يقوم بإبالغ  األشغالحفظات تجاه رفض البدء، وفي حال كا  لديه ت

 التَّأكد من الجاهزية للبدء في التنفيذ.
 

خالل المدة المقررة في أمر الشراء أو أي تمديد لها وفقًا لبرنامج  األشغالأ  ينجز جميع  المقاوليجب على  :األشغال إنجازمدة  .25

  .تمد في هذا أمر الشراءالعمل المع
 

وبحيث يمو  موضحا  مشرف المشروعيتم تنفيذ أعمال المشروع بناء على خطة عمل معتمدة من قبل  للمشروع: العملأوقات  .26

 15فيها أوقات وساعات العمل الالزمة  لتنفيذ بنود االشغال خالل المدة الزمنية المدرجة في العطاء، علما بأ  أوقات العمل هي 

 . مشرف المشروعمساءا" وحسب حاجة العمل وتعليمات  9صباحا وحتى6ل/يوم "من الساعة ساعة عم
 

 :العمل برنامج .25

خالل المدة التي برنامج عمل زمني مفصل  المشترية الجهةإلى  المقاوليقدم  وتقديرها، المشترية الجهةبناًء على تعليمات  .أ

ذلك تقديم برنامج عمل زمني معدّل في حال أ  البرنامج الذي تم كما يجب عليه ك ،في أمر الشراء المشترية الجهةتحددها 

 تقديمه سابقًا لم يعد يتماشى مع التقدم الفعلي أو التزاماته. 

 المشترية الجهةمن تاريخ تسلمها للبرنامج، أو أي مدة تحددها  أيام7خالل أية مالحظات على البرنامج  المشترية الجهةإذا لم تُبِد  .ب

بموجب البرنامج، مع مراعاة التزاماته األخرى وفقًا  األشغالالحق في تنفيذ  للمقاولسب طبيعة المشروع، ففي أمر الشراء ح

 االعتماد على البرنامج الزمني عند التخطيط ألداء أنشطتها. المشترية للجهةلالتفاقية وأمر الشراء، كما يحق 

عن أية أحدا  محتملة أو ظروف مستقبلية يممن أ  تؤثر تأثيًرا  على الفور المشترية الجهةإرسال إخطار إلى  المقاوليجب على  .ت

أ  تطلب من  المشترية للجهة، أو أ  تزيد من قيمة أمر الشراء أو أ  تؤخر عمليات التنفيذ، ويجوز  األشغالسلبيًا على تنفيذ 

أ  يقدم مقترحاته المتعلقة بالتغييرات، وإذا والمحتملة أو الظروف المستقبلية إعداد تقديراته لما قد تتسبب به هذه األحدا   المقاول

بأ  برنامج العمل لم يعد يتوافق مع االتفاقية أو أمر الشراء )مبينًة مدى عدم  المقاولفي أي وقت بإخطار  المشترية الجهةقامت 

في  المشترية الجهةج معدل إلى تقديم برنام المقاول، فإنه يتعين على األشغالالتوافق( أو أنه ال يتناسب مع التقدم الفعلي لتنفيذ 

  .المشترية الجهةإخطار  المقاولأسرع وقت مممن من تسلم 
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أ  از، وفي التنفيذ بحيث أصبح هناك تعثر في اإلنجألشغال وجود تأخر إذا تبيّن في أي وقت خالل تنفيذ اتقدم األشغال :  نسبة .26

معدّل مدعًما لمشترية بإصدار تعليمات للمقاول بإعداد برنامج عمل برنامج العمل الزمني، تقوم الجهة ا ال يتوافق معتقدّم العمل 

تقدم العمل وإتمامه ضمن مدة اإلنجاز، وما لم تصدر الجهة نوي المقاول اتباعها لتسريع األساليب المختلفة التي يبتقرير يبين 

لمعدلة، التي قد تتطلب زيادة عدد ساعات العمل المشترية تعليمات خالفًا لذلك، فإنه يجب على المقاول أ  يبدأ باعتماد األساليب ا

 و/ أو زيادة أعداد القوى العاملة و/ أو المعدات، على مسؤولية المقاول ونفقته.

 المواد: فحص .27

تقوم البلدية باجراء الفحوصات المخبرية الالزمة لتنفيذ االعمال من مختبر معتمد لديها وعلى نفقة المقواول الخاصوة، ويوتم اعتمواد  .أ

تبر الذي يقوم بفحص المواد واالعمال من قبل البلدية بصفتها الجهة المالمة للمشروع، وتقوم البلدية بودفع مسوتحقات المختبور المخ

 على ا  تستردها من دفعات المقاول، وبحيث يتم خصم هذه التماليف من المطالبات المرحلية المستحقة للمقاول.

يه جميع التسوهيالت الالزموة لفحوص الموواد وأخوذ العينوات، ويوؤمن علوى نفقتوه موا على المقاول أ  يقدم للمهندس المشرف ومعاون .ب

 يقتضيه ذلك من عمالة وأدوات ومواد.
 

 

استالم صنفا أو بندا من بنود العمل أو أكثر وجد فيها نقصا او مخالفة للمواصفات المشاريع لجنة االستالم أو مهندس  رفضتإذا  .28

،  وبوجوب تعديل ما يطلب منه خالل سبعة أيام على األكثر من تاريخ اليوم التالي لإلخطاريخطر المقاول كتابة بأسباب الرفض 

وعلى المقاول إزالة أية مواد او أعمال غير مقبولة وعلى نفقته الخاصة، وبحيث يتم اجراء أعمال االصالحات الالزمة على 

 .مشرف المشروعكامل عرض الطريق وحسب تعلميات 
 

"مصلحة المياه، شركة  الخدماتتسببه أطراف أخرى مثل مؤسسات  عن أي تأخير في أعمال المقاول مسؤولة غير البلدية .29

المهرباء، وشركة االتصاالت الخ"، وال يحق للمقاول المطالبة بأي تعويضات نتيجة التأخير الحاصل من قبلهم، وسيتم اعتبار مدة  

 تمديداً للمدة الزمنية التعاقدية فقط. -خطة العمل المعتمدة ا  كانت تؤثر على المسار الحرج للمشروع بموجب-التأخير 
 

 األشغال النجاز الشراءأمر  تمديد .30

 بذلك فقط في الحاالت اآلتية: المقاوليتم تمديد أمر الشراء، أو إبالغ  .ت
 .افيةاإلض األشغالوطبيعة لشراء لمدة تتناسب مع حجم إضافية، يُمدد تنفيذ أمر ا أشغالبتنفيذ  المقاولإذا كلف  -

 أو ظروف طارئة. المشترية الجهةإذا كا  التأخير يعود إلى  -

 عن تنفيذ أمر الشراء ألسباب خارجة عن إرادته. المقاولإذا تأخر  -

 .المقاولأو بعضها ألسباب ال تعود إلى  األشغالبإيقاف  المشترية الجهةإذا صدر أمر من  -
 

رنامج الزمني ألمر الشراء من باب التمديد المعفى من الغرامة، وتعديل الب األشغالفرصة الستممال  المقاولال يعد منح  .ث

 :وفق اإلجراءات اآلتية المقاول، يمو  تمديد أمر الشراء مع فيةإضا أشغالوباستثناء حاالت التمديد بسبب اإليقاف أو التمليف ب
 .المقاولد تسلمها طلب التمديد من تقريًرا فنيًّا باألسباب والمبررات التي تستوجب التمديد، بع المشترية الجهةتُِعدّ  -

 تتم دراسة طلب التمديد فنيًّا وإعداد تقرير بمدة التمديد. -

 البرنامج الزمني. ويقوم بتسليم نسخة معدلة منبالتمديد  المقاول، يبلغ الجهة المشتريةبعد موافقة  -

 .يجب أ  تتناسب مدة التمديد مع الظروف الموجبة له -
 

 الجزئي السحب .31

، فإذا ( خمسة عشر يوًما15)إلصالح أوضاعه خالل  المشترية الجهةتنذره  ،المطلوبة في أمر الشراء األشغال بتنفيذ بنود اولالمقإذا أخل  .ج

بما ال يتجاوز  المقاول، جاز لها تنفيذ هذا الجزء على حسابه بما ال يتجاوز األسعار السائدة، كما يتم الحجز على مستحقات المقاوللم يمتثل 

 سواء مباشرة أو حسًما من مستحقاته. األشغالالمنفذة على حسابه، حتى يتم تسديد تملفة تلك  لاألشغاقيمة 

، يجب أ  يمو  التنفيذ وفقًا للشروط والمواصفات التي تم التعاقد بموجبها مع المقاولالمسحوبة جزئيًّا على حساب  األشغالفي حال تنفيذ  .ح

 المسحوبة منه األعمال. المقاول

تمثل بندًا أو عدة بنود من أمر  األشغالها إذا كانت تلك التي قّصر في تنفيذ األشغال المقاولأ  تنفذ فوًرا على حساب  لمشتريةا للجهةيجوز  .خ

 .األشغالفي تنفيذ بقية  المقاولالشراء مع استمرار 

 

 : تسلُّم األعمال .32

في قانو   المحددة لتسلم األشغالوفق اإلجراءات  بتسلم وقبول األشغال المشترية الجهةدو  اإلخالل بمعايير القبول، تقوم  43.1

   .الشراء العام والئحته التنفيذية ووفقا لما يرد في هذه المادة

ر أ  العمل قد أُنجز يطلب المقاول من مشرف المشروع إصدار شهادة إنجاز األشغال، ويصدرها مشرف المشروع عندما يُقر 43.2

 لية التالية:آلوذلك حسب ا

 طلب من مشرف المشروع بإستالم األشغال.يقوم المقاول بال .أ
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يقوم مشرف المشروع بتدقيق الطلب وإشعار الجهة المشترية لتشميل لجنة اإلستالم وإستالم األشغال خالل مدة أقصاها  .ب

 ( يوماً من تاريخ طلب المقاول.28)

ادة اإلنجاز، وتحدد للمقاول شغال وإبداء المالحظات التي يجب على المقاول إنجازها إلصدار شهتقوم اللجنة بفحص األ .ت

 الفترة الزمنية المافية إلنجاز المالحظات )في حال أ  هذه المالحظات ال تُعيق تشغيل المشروع(.

إذا قام المقاول بإنجاز المالحظات خالل الفترة المحددة، يتم إعتبار تاريخ طلب المقاول هو تاريخ إنجاز األشغال  .ث

 اب كل يوم تأخير في إنجاز المالحظات كيوم إضافي على تاريخ اإلستالم االبتدائي.واالستالم االبتدائي وإال يتم احتس

 الشؤون المالية: رابعا
 

بعد وذلك  ،شهريوبشكل  تصرف مستحقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من خدمات نفذت بموجب أمر الشراء: المقاول مستحقات .33

 .حسم ما يفرض على المقاول من غرامات أو حسومات أخرى
 

مطروحاً  بالقيمة التقديرية لألشغال الُمنجزة مطالبة مالية شهرية: يقدم المقاول لمشرف المشروع أمر شراء لكلالدفع  شهادات .34

منه قيمة األشغال الُمنجزة سابقاً مرفقة بأمر الشراء الصادر من الجهة المشترية لتنفيذ هذه االعمال، باإلضافة الى تقرير االنجاز 

بالصور والفحوصات المخبرية المنجزة لألعمال والمعتمدة من قبل مشرف المشروع، والفاتورة الضريبية  الشهري والمدعم

)مختومة من وزارة المالية( وشهادة خصم مصدر ساري المفعول ورخصة مهن وكل ما يلزم حتى يتم صرف أي دفعة مستحقة 

 حسب إجراءات الصرف لدى بلدية رام هللا.

دقيق مطالبة المقاول الشهرية وتحديد كميات وقيم األشغال الُمنجزة واعتماد المبلغ المستحق للمقاول. يقوم مشرف المشروع بت 

من قيمة كل مستخلص لحين االنتهاء من جميع األعمال، ويتم صرف المبلغ كامال عند التسليم األولي 10% يتم حسم علما بأنه 

اصالح العيوب بنمية غير مشروطة وصالحة طوال فترة اصالح العيوب لبنود االعمال المدرجة في كل أمر شراء مقابل كفالة 

 شهر. 12ومدتها 

: تشمل الدفعات خصم الدفعة المقدمة "ا  وجدت" والمحتجزات، وتدفع الجهة المشترية للمقاول المبالغ شراء أمرلكل  الدفعات .35

شروع لمطالبة المقاول المالية على أ  يتم هذا ( يوما من تاريخ إعتماد مشرف الم56المعتمدة من قبل مشرف المشروع خالل )

( أيام من تاريخ تقديم المطالبة، وإذا تأخرت الجهة المشترية بالدفع، فإنه يحق للمقاول أ  يتقاضى 10اإلعتماد في مدة أقصاها )

نفقات التمويل( من تاريخ نفقات التمويل عن أية مبالغ يتأخر دفعها له، بحساب مركب شهرياً عن مدة التأخير، وتُحسب الفوائد )

ً من إعتماد مشرف المشروع( إلى تاريخ صرف الدفعة المتأخرة، وتحسب نفقات التمويل بنسبة  56استحقاق الدفعة )بعد  يوما

(، وتشمل هذه النسبة سقفا للتعويضات المستحقة للمقاول نتيجة تأخر الدفعات المالية عن مواعيد استحقاقها، أيا كانت مدة هذا 9%)

 تأخر. ال

يُقدم المقاول لمشرف المشروع حساباً تفصيلياً بالمبلغ اإلجمالي الذي يعتبره المقاول مستحقاً للدفع حسب العقد  الختامي:  الحساب .36

( 14قبل اإلنتهاء من فترة إصالح العيوب )الصيانة(، ويُصادق مشرف المشروع على أية دفعة نهائية مستحقة للمقاول خالل )

ً من إستالم  ً من مصادقة (56) حسابات المقاول إذا كانت صحيحة وكاملة، على أ  تُصرف للمقاول خالل مدة أقصاها يوما يوما

( يوماً جدوالً ينُص على نطاق التصحيحات أو 14مشرف المشروع عليها، وإذا لم تمن كذلك، يُصدر مشرف المشروع خالل )

مرض لمشرف المشروع بعد إعادة تسليمه من قبل المقاول، يُقرر اإلضافات الالزمة، وإذا كا  الحساب النهائي ال زال غير 

 مشرف المشروع المبلغ المستحق للمقاول ويُصدر شهادة بالدفع.

من قيمة العقد عن كل  %0.1: يدفع المقاول غرامات تأخير للجهة المشترية بالمعدل اليومي بمقدار شراء أمرلكل  غرامات التأخير .37

من قيمة العقد  %10ز )االستالم اإلبتدائي( المقرر، على أ  ال يتجاوز مجموع غرامات التأخير يوم تأخير عن تاريخ اإلنجا

 ع لن يؤثر على مسؤوليات المقاول.غرامات التأخير من الدفعات المستحقة للمقاول، علماً أ  هذا االقتطا ويتم اقتطاع النهائية،

 الكفاالت: خامسا

جهة المشترية كفالة حسن التنفيذ بتاريخ ال يتجاوز ذلك المحدد في خطاب االحالة وأ  تُصدر ستلم اليجب أ  ت كفالة حسن التنفيذ: .38

وحسب ما هو موضحا في الجدول - قيمة كفالة اتفاقية اإلطار مخصوما منها من قيمة العقد لمل أمر شراء %10 تعادل بقيمة

حية كفالة حسن التنفيذ لمدة ال تقل عن ثمانية ، ويجب أ  تبقى صالمعتمد في دول فلسطينوذلك من قبل مصرف ، -التالي

  ( يوما بعد تاريخ انجاز األشغال أو العقد.28وعشرين )
 كانت قيمة كفالة حسن التنفيذ ألمر الشراء المزمع عقده: إذا 

أمر من قيمة  %10يتم احضار كفالة حسن تنفيذ بقيمة المبلغ المتبقي للحصول على نسبة  قيمة كفالة اتفاقية اإلطارأكثر من  -

 .الشراء

 . ال يتم احضار كفالة حسن تنفيذ ألمر الشراء أقل من قيمة كفالة اتفاقية اإلطار -
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االتفاق على تمديد فترة تنفيذ المشروع  او زيادة قيمة العقد االصلي من خالل امر تغييري وملحق اتفاقية  يجب على  تمفي حال  .39

 %10مة المفالة  بحيث تبقى سارية المفعول طوال فترة التنفيذ الجديدة وبقيمة ال تقل عن ورفع قي تمديد كفالة حسن التنفيذالمقاول 

وفي حال تخلف المقاول عن ذلك  يحق للمالك خصم جزء من قيمة كفالة حسن التنفيذ على النحو التالي   -من قيمة العقد المعدل

اما اذا لم يقم المقاول بزيادة مبلغ المفالة في حال تم زيادة  –نونية(( )قيمة المفالة المطلوبة *) فترة االنقطاع / فترة السريا  القا

 قيمة العقد وكانت المفالة سارية المفعول يحق للمالك خصم قيمة الزيادة المطلوبة للمفالة .

بتدائي م اإلستالعند إصدار شهادة اإل: لكل أمر شراء من قيمة العقد االجمالية بعد التنفيذ %5اصالح العيوب بقيمة كفالة  .40

دفع النصف الثاني عند انتهاء فترة إصالح العيوب )الصيانة( وبعد تأكيد دفع للمقاول نصف مبلغ المحتجزات، بينما يُ لألشغال يُ 

للمقاول يممن ستالم النهائي قبل انتهاء الفترة، وحددتها لجنة اإل من أ  المقاول قام بإصالح جميع العيوب التي مشرف المشروع

من قيمة العقد  %5.0كفالة بنمية تغطي اصالح العيوب )بتدائي أ  يستبدل المبلغ المحتجز بمفالة ستالم اإلشهادة اإلعند إصدار 

 .(لألشغالاالستالم االبتدائي شهادة شهرا من تاريخ  12ولمدة  النهائية

عونلن الشةاء العوم بملجب  ل مقول ى س ألبوب لاض ل مصودة  الضمون البنهي  بنوء   للجهة المشترية :الكفاالتمصادرة  .41
ا ى س الضمون الهو   و فيه المنوع أه   صيال بأمة الشةاءلالت وت الونويصيل لشةلا االوووعيلك ليهلن ا ب المصودة  مقوصة 

يتم خصم -،توصية مشرف المشروع بناء على و الجهة المشتريةمن قبل  التأخير مبرراتاعتماد في حال عدم كذلك و .بولوزامووت

 .بقانو  الشراء العامة القانونية المنصوص عليها النسب

 انهاء االتفاقية أو أوامر الشراء: سادسا
 

 : أو أمر الشراء االتفاقيةفسخ  .42

يحق للجهة المشترية أو المقاول فسخ العقد إذا قام أي من الطرفين باإلخالل الجوهري بالعقد، وتمثل األمور التالية إخالالً  .أ

 جوهرياً بالعقد:

 من قبل

 المقاول:

 

( يوماً دو  أ  يظهر هذا التوقف في البرنامج قيد التنفيذ ولم يسمح 14توقف المقاول عن العمل لمدة ) .1

 به مشرف المشروع؛ 

 إفالس المقاول، أو تصفيته تجارياً ألغراض غير إعادة التنظيم أو الدمج؛ .2

أثناء فترة تنفيذ المشروع إصدار مشرف المشروع إشعاراً للمقاول بأ  التقصير في إصالح عيب معين  .3

 يُعتبر إخالالً جوهرياً بالعقد، وإخفاق المقاول في إصالحه خالل مدة معقولة حددها مشرف المشروع؛

 ( يوما.30قيام المقاول بتأخير إنجاز األشغال لفترة تتجاوز )  .4

قهر في إذا ثبت للجهة المشترية أ  المقاول، متورط في ممارسات فاسدة أو إحتيال أو تواطؤ أو  .5

التنافس على العقد أو تنفيذ العقد، وعندها يُممن للجهة المشترية فسخ العقد وإخراج المقاول من الموقع 

 ( يوماً من إعطائه إشعاراً خطياً.14بعد أربعة عشر )

من قبل الجهة 

 المشترية:

( 28ات خالل )إذا أصدر مشرف المشروع تعليمات للمقاول بتأخير األشغال ولم يتم إلغاء هذه التعليم .1

 صدارها؛ايوماً من 

( 84عدم قيام الجهة المشترية بصرف دفعة ُمصادق عليها من مشرف المشروع إلى المقاول خالل ) .2

 يوما من تاريخ إعتماد شهادة الدفع من مشرف المشروع؛

 

 بغض النظر عما سبق، يحق للجهة المشترية فسخ العقد لغايات المصلحة العامة.  .ب

 ، على المقاول أ  يتوقف عن العمل فوراً، ويترك الموقع آمنا وسليما، ويغادر الموقع بالسرعة المممنة.إذا تم فسخ العقد .ت
 

  الدفع عند فسخ العقد: .43

العقد إلخالل جوهري من قبل المقاول، يُصدر مشرف المشروع شهادة بقيمة العمل المنجز والمواد التي ُطلبت  فسخإذا تم  .أ

ً منها الدفعات المستل وتُحتسب غرامات التأخير في هذه الحالة بعدد أيام التأخير  ،مة حتى تاريخ إصدار الشهادةمطروحا

الفعلي في المشروع حتى وقت فسخ العقد، وإذا كا  المبلغ اإلجمالي الُمستحق للجهة المشترية يتجاوز أية دفعة ُمستحقة 

 للمقاول، يمو  الفارق ديناً يدفعه المقاول للجهة المشترية. 

م فسخ العقد من قبل الجهة المشترية لغايات المصلحة العامة أو بسبب إخالل جوهري للعقد من قبل الجهة المشترية، إذا ت .ب

يُصدر مشرف المشروع شهادة بقيمة العمل الُمنجز والمواد التي ُطلبت وُكلفة معقولة لقاء إزالة المعدات وتماليف عودة 

ً منها موظفي المقاول المحسوبين على هذه األشغال ف قط إلى أوطانهم، وُكلفة المقاول لحماية وتأمين األشغال، مطروحا

 الدفعات التي تم استالمها حتى تاريخ الشهادة.
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 وجدول الكميات اتــالمخطط -( 3)لقسم ا

 

 

 يتم تسليمها الحقا لكل أمر شراء. وجدول الكميات المخططات
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 الفنية  اتــلمواصفا -( 4)القسم 

 عــــــــــام
وشروط العقد والمخططات وبيانات العقد وجداول المميات وعلى المقاول أ   االتفاقيةفهم هذه المواصفات الفنية بالتالزم مع ت .1

 يتقيد باألحمام الواردة في تلك الوثائق.

تنفيذ ويقوم يتحمل المقاول وعلى نفقته الخاصة مسؤولية المحافظة على سالمة حركة المرور وتسهيله الى الحد األقصى أثناء ال .2

بتأمين وصيانة كل ما يلزم من تحويالت واشارات وطرق مؤقته مع األعمدة والحواجز واالنارة وأ  ينفذ تعليمات المهندس بهذا 

 الخصوص.

على المقاول وعلى نفقته الخاصة المحافظة على كافة التمديدات )مياه مجاري تلفو  كهرباء( واصالح أي اضرار تلحق بها اثناء  .3

 الحل المناسب لها.  إليجاد، وفي حالة تعارض مناسيبها مع الخط التصميمي يتم التنسيق مع البلدية التنفيذ

 :يجب على المقاول االمتثال المامل لتدابير الصحة والسالمة في موقع العم، وبحيث يتم االلتزام :سالمة وصحة العمال .4

 .19-بمرض وباء كوفيد بإرشادات وزارة الصحة / منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق   -أ

 بمراقبة توفير معدات الوقاية الشخصية )سترة وقناع وأحذية أما  وقفازات وخوذة( حيث يجب التزام العمال بارتدائها.   -ب

 سنة. 18بتوفير تأمين ساري المفعول لجميع العمال في موقع العمل وعدم تشغيل أي عمال تقل أعمارهم عن   -ت

 أيًضا. Covid 19ت أثناء تنفيذ العمل بما في ذلك حواد  بأي إصابا مشرف المشروعبإبالغ  - 

 والمارة:سالمة وأمان المشاة  .5

 توفير ممر آمن للمشاة طول فترة العمل وعزل وحجب منطقة العمل / وتامين وصول المواطنين لمصالحهم واراضيهم. -أ

 .مشرف المشروعتوفير خطة السير وخطة إدارة الموقع التي يتم اعتمادها من قبل  -ب

 ساعة للمتابعة مع مقدم الشموى. 24يجب إرسال جميع الشماوى المستلمة من قبل المقاول إلى البلدية في غضو   لشكاوى:ا .6

 أوال : األعمال الترابية
 

  القاعدة:اعمال القطع والردم وطبقة  1-1

 رابية.تشمل اعمال القطع والردم للوصول إلى منسوب القاعدة الترابية بما فيها طبقة القاعدة الت

  اعمال القطع:  1-1-1

يتم تنفيذ اعمال القطع الالزم مهما كا  نوعه ترابيا أو صخريا وكذلك يشمل ازالة االسفلت واي طبقات سيتم استبدالها للوصول إلى 

تى أسفل الالحقة يتم القطع ح 3-1-1منسوب طبقة القاعدة الترابية وفي حالة كو  الطبقة الموجودة ال تناسب المواصفات وفقا للمادة 

سم اخرى تحت طبقة القاعدة الترابية للسير العالي وفي 20طبقة القاعدة الترابية في حالة السير الخفيف والسير المتوسط ولسماكة 

 حالة القطع الصخري يتم القطع وفقا للمناسيب المطلوبة حتى أسفل طبقة القاعدة الترابية.

العبارات الصندوقية واالنبوبية  ألعمالحددة في المخططات والمواصفات وذلك يتم تنفيذ الحفريات االنشائية وفقا للمناسيب الم

المسلحة والجدرا  االستنادية والعبارات االحتياطية لزوم خطوط الخدمات المستقبلية واقفاص الحجارة )الغابيونات( وعلى المقاول 

 هة التي توافق عليها السلطات المعنية. نقل ناتج اعمال القطع الزائد أو غير المناسب إلى خارج الموقع والى الج
 

 الردم:اعمال   1-1-2

( ويتم عمل طبقات الردم على طبقات ال تزيد عن A7( أو )A6يشترط في جميع االحوال ا  ال تمو  مواد الردم ذات تصنيف )

بقة القاعدة الترابية من كثافة بروكتور المعدل آلخر طبقتين من اعمال الردم تحت ط %95سم بعد الدحل ودرجة رك ال تقل عن 20

 من كثافة بروكتور المعدل. %95اما طبقات الردم السفلية فتمو  درجة الرك ال تقل عن 

 :مواصفات مواد طبقة القاعدة 

CBR PI  200نسبة المار من منخل رقم  ملم 75نسبة المار من منخل 

 % 18ال تزيد عن  %100ال تقل عن  %12ال تزيد عن  25ال تقل عن 

 

 يتم  مشرف المشروعحالة عدم مالئمة مواد طبقة القاعدة وبعد الفحص واستالم تعليمات خطية من  القاعدة: فيطبقة  استبدال

 العمل:ويشمل  %95استبدال طبقة القاعدة بمواد مختارة مع الدمك لدرجة 

 بها.وترحيل ناتج الحفر لالماكن المصرح  مشرف المشروعالحفر للمنسوب المطلوب وبتعليمات خطية من  -

سم والدمك 25والفرش على طبقات ال تزيد عن  توريد مواد مختارة صالحة للردم من خارج الموقع او من ناتج الحفر والخلط -

 ، ويمال البند بالمتر الممعب شامال كل ما ذكر اعاله.%95لدرجة 

ويمال  ،%100دمك لدرجة سم وال25والفرش على طبقات ال تزيد عن  من خارج الموقع والخلط توريد مواد الردم الصخري -

 البند بالمتر الممعب شامال كل ما ذكر اعاله.
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 توريد مواد ردم صخري الستبدال التربة الغير مالئمة وفقا للمواصفات التالية: -

 متدرجة حسب سماكة طبقة االستبدال ويمال البند بالمتر الممعب. بأحجاميتم توريد مواد من كسر حجارة  -

 سم. 30م واقل من س 15أكبر من  %25 - الحجم:  .1

 سم. 15سم واقل من  7.5من  أكبر 50% -

 ابعاد الحجارة يجب ا  تمو  متقاربة. -

 سماكة الطبقة. 2/3يجب أ  ال يزيد حجم أكبر حجر عن  -

 .2.25المثافة النوعية الحجمية:  ال تقل عن  .2

 .%6  امتصاص الماء:  ال تزيد عن .3

 فحوصات الدمك : .4

  Plate bearing test فحص تحمل البالطة: .5

a) ME2\ME1<2.2 (E=Young’sModulus 

b)  او من خالل الفحص باستخدام الطريقة المساحية 

 

 حسب المواصفات الفلسطينية المعتمدة. -

 .(AASHTO   M-145).%25وال تزيد نسبتها عن  A7او A6المواد الناعمة:   ليست تصنيف تربة  .6

 الترابية:طبقة القاعدة  1-1-3

سم بعد الدحل ودرجة الرك ال تقل 20ساس أو طبقة ما تحت االساس فوقها وسماكتها ال تقل عن هي الطبقة التي يتم وضع طبقة اال

وهذا  (A7( أو )A6)من كثافة بروكتور المعدل. ويجب أ  ال تمو  مواد طبقة القاعدة في جميع األحوال ذات تصنيف  %95عن 

  الخفيف.يمفي بالنسبة للطرق المصممة للسير 

 .المتوسط والسير الثقيل: يجب أ  تحقق طبقة القاعدة ما يلي باإلضافة الى ما تم ذكره أعاله الطرق المصممة للسير

 أكبر مقاس مسموح بها للحجارة ضمن الطبقة (PIمعامل اللدونة ) (CBRنسبة كاليفورنيا للتحميل )

 (.سم7.5" )3 .12ال يزيد عن  %20ال تقل عن 

 

ويتم ( A7( أو )A6)سم تحت طبقة القاعدة ذات تصنيف ال يقع تحت 20الطبقة بسماكة اما الطرق المصممة للسير الثقيل: تمو  

من كثافة بروكتور المعدل. في حالة كو  طبقة التربة الطبيعية للقاعدة المصممة للسير الخفيف أو ما  %95دكها بمثافة ال تقل عن 

 لها بطبقة وفقا للمتطلبات التالية:استبدا ( يجبA7( أو )A6) الثقيل تحت القاعدة للطرق المصممة للسير

 أكبر مقاس مسموح بها للحجارة ضمن الطبقة (PIمعامل اللدونة ) (CBRنسبة كاليفورنيا للتحميل )

 (.سم 7.5" )3 .12ال يزيد عن  %20ال تقل عن 
 

 الردم:اعمال اعادة  1-2

( A7( أو )A6)الجنحة بمواد طمم ال تمو  ذات تصنيف يتم اعادة الردم حول العبارات االنبوبية/الصندوقية/الجدرا  االستنادية/ا

 من كثافة بروكتور المعدل ويجوز اعادة الردم من المواد ذات الحجم الواحد شريطة موافقة المهندس %95ولدرجة رك ال تقل عن 
 

 المستعملة في أعمال الردم: الحصمة مواصفات 1-3

سير الحجر القاسي ويجب أ  تمو  الحصمة خالية من األتربة والمواد يجب أ  تمو  الحصمة المستعملة في األشغال من منتوج تم

القابلة للذوبا  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.  
 

( بوصة ويممن الحصول عليها من طحن الحصمة 3/16هي الحصمة الناعمة التي تمر من منخل )لناعمة: الحصمة ا –أوالً 

 الجوزية، يجب للحصمة أ : 

   .ال تحتوي على أي شوائب وأمالح تؤثر على قوة الخرسانة 

  ( 1التزيد نسبة الطين المتحجر بها عن%.)  

   ( %15عن )200التزيد نسبة المار من منخل. 

  نسبة الحصمة الناعمة بجدول التدرج الحبيبي التالي: تتوافق 

 النسبة المئوية المارة من المنخل المنخل
8/3 100 

 100-90 (4رقم )

 100-60 (8رقم )

 100-30 (16رقم )

 100-15 (30رقم )

 45-5 (50رقم )
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 15-صفر (200رقم )

 وتتفق مع جدول التدريج للحصمة الخشنة، وحسب التالي:(" 16/3: هي تلك الباقية على المنخل )الحصمة الخشنة –ثانياً 

   .أ  تمو  خالية من الطين المتحجر 

    ( بالوز . %1عن ) 200المواد المارة من المنخل  ال تزيدأ 

    قوة كسر مادة الحصمة عن ضعفي القوة المطلوبة للخرسانة المستعملة.  ال تقلأ 

    لوز . ( با%3نسبة امتصاص الماء عن ) ال تزيدأ 

  ( طن للمتر الممعب الواحد. 2.0أ  ال يقل الوز  النوعي عن ) 

   يمو  التدرج الحبيبي لها هو أحد التدرجات التالية، وللمهندس الحق في إضافة أو إلغاء أي تدرج إذ أقتضى األمر

  وحسب نوع الخرسانة المستعملة.

 النسبة المئوية المارة من المنخل

 (5تدرج ) (4تدرج ) (3تدرج ) (2تدرج ) (1تدرج ) المنخل
2½ 100     

2 95-100 100    

1½  99-100 100   

1 35-70  95-100 100  

4/3  35-70  95-100 100 

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

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

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

 5-صفر  5صفر 5-صفر   (8رقم )

 

 :  طبقة االساس ثانيا 
 

 ( Base Courseأعمال طبقة االساس ) 2-1

  بعد االنتهاء من عمل طبقة القاعدة حسب المناسيب التصميمية وموافقة المهندس، أو بعد االنتهاء من عمل طبقة ما تحت األساس

 المخبرية الالزمة.للطرق المصممة للسير الثقيل، يتم توريد مواد طبقة األساس كخليط متجانس بعد عمل االختبارات 

  سم ويتم الفرد والخلط والتسوية والرش والدك لمل طبقة 20يتم فرد البيسمورس وعلى طبقات بحيث ال يزيد سمك الطبقة عن

 وذلك للوصول إلى أقصى درجات االنضغاط ويجب عمل االختبارات المخبرية الالزمة.
  

 المواصفات الفنية: 2-1-1

 .ةجيرية أو البازلتية أو الجرانيتيذه الطبقة من ناتج تمسير الصخور التتمو  المواد التي تستخدم في ه -1

 .(AASHTO-T90) 25( ال يزيد عن Liquid Limitحد السيولة ) -2

 (.Plasticity Index( )2-6( )AASHTO-T90 &T89) اللدونةمعامل  -3

 (.AASHTO-T180. )بروكتور المعدل( )%100يتم الرش والدحل حتى الوصول إلى اقصى كثافة  -4

 تمو  النسبة الم وية المارة بالوز  من فتحات المناخل المربعة كما هو مبين بالجدول المرفق )التدرج أ أو ب(: -5

 *200# 40# 10# 4# ”3/8 ”½ ”3/4 ”1 ”11/2 ”2 المناخل نوع
 10-5 20-8 40-20 65-30 70-40 80-45 90-60 100-75 100 --- المارة بالنسبة المئوية  أ

 12-5 30-10 50-20 60-30 70-40 --- 80-50 85-55 100-70 100 سبة المئويةالمارة بالن ب

6- (CBR ال تقل عن )80%  ِ( عند المثافة الجافة القصوى حسب بروكتور المعدل AASHTO-T193 ) 

 (.AASHTO-T96) %45( اقل من AASHTO-T96دورة ) 500نسبة التآكل حسب فحص لوس أنجلوس باستخدام  -7

 (.AASHTO-T176) %30تقل عن الممافئ الرملي ال  -8

إذا تم الفحص بواسطة كبريتات  %18إذا تم الفحص بواسطة كبريتات الصوديوم، وال تزيد عن  %12المتانة ال تزيد عن  -9

 (.AASHTO-T104المغنيسيوم )

 كحد أعلى %35دليل الشحف واالستطالة  -10

 2.1( ال تقل عن 2المثافة الجافة القصوى )غم/سم -11

 %8ال تتجاوز نسبة المتل الطينية  -12

سم زيادة أو نقصانا عن مناسيب التصميم أو المناسيب الموافق عليها من المهندس 1يجب ا  ال تتفاوت مناسيب السطح النهائي  -13

 كما يجب اتباع ما يلي:
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ل سم ويتم الفرد والخلط والتسوية والرش والدك والدحل لم20يتم فرد البيسمورس على طبقات بحيث ال يزيد سمك الطبقة عن  -

 ويجب عمل االختبارات المعملية الالزمة. االنضغاططبقة وذلك للوصول إلى أقصى درجات 

بعد تجهيز طبقة البيسمورس يجب المحافظة عليها ومداومة الرش بالماء والدحل لحين تغطيتها باألسفلت أو البالط المتداخل  -

 .وخالفه يجب اعادة حرثها وتجهيزها مرة اخرىوفي حالة تعرضها للجفاف أو القلقلة بسبب حركة المشاة أو السيارات 

 .يتم عمل التدرج على كل خمس عينات مأخوذة من الموقع بعد خلطها للمقارنة مع التدرج األصلي -

 .3م1000توريد كل  يتم اجراء فحوصات كاملة على المواد الموردة عند تغيير المصدر او -

 أيهما أقل. م.ط من الطريق200من مساحة الطبقة أو  2م1000عينات/شارع أو  3عند فحص اختبار الدمك/طبقة يتم أخذ -

 .القياس هندسي للمساحات المنفذة الصافية وتخصم مساحات المناهل ومصافي مياه األمطار وخالفه -
 

 ثالثا :  أعمال االسفلت
 

 السائل اإلسفلتي  3-1 

 المقاول تمنيسلنسبة الرش المناسبة وعلى  شروعمشرف المقبل رش السائل االسفلتي، يجب الحصول على الموافقة المتابية من 

وتنظيف السطح المزمع رشه وذلك باستخدام الضاغطة الهوائية وا  يمو  جافا قبل البدء في عملية الرش ويجب ا  يتم الرش 

منع حركة السير رش ميمانيمية ويمنع الرش في االجواء الماطرة أو ذات الرياح الشديدة أو العواصف الرملية ويتم  لةآباستخدام 

 المرشوشة.على االسطح 
 

 ( Prime Coatالوجه التأسيسي ) 3-1-1

بأربع  األسفلت( أو ما يعادله، ويتم رشه على سطح طبقة االساس قبل المباشرة في أعمال MC-70يجب ا  يمو  االسفلت من نوع )

 المهندس.ا من قبل الموافقة عليه ويتم 2كغم/م 1.5-1وعشرين ساعة على االقل وتمو  النسبة بين 
 

  (Tack Coatالوجه الالصق ) 3-1-2
للطبقة  األسفلت( أو ما يعادله ويتم رشه بين طبقتين اسفلتيتين قبل المباشرة في أعمال RC250يجب ا  يمو  االسفلت من نوع )

 . مشرف المشروعويتم الموافقة عليها من  2كغم/م 0.5-0.2الثانية بساعتين على األقل، وتمو  النسبة 

  اإلسفلتيةالخلطة  3-2
من النوع الساخن والمجهزة في خالطات ميمانيمية مركزية وتمو  النسبة الم وية بالوز   اإلسفلتيةيجب ا  تمو  الخلطة  3-2-1

 )درجة االختراق(. 60/70وذلك حسب تصميم الخلطة واالسفلت المستعمل نوع  %6-4من االسفلت المستعمل للخلطة هي 
 

من مزيج من الحصمة الممسرة الخشنة والبودرة واالسفلت بحيث تمو  النسبة الم وية المارة بالوز   اإلسفلتيةالخلطة تتمو   3-2-2

 من فتحات المناخل المربعة كما هو مبين بالجدول المرفق: 

SIEVE SIZE PERCENT PASSING BY-WEIGHT GRADATION 

 Binder Course Wearing Course Thin Course* Thin Course* 

 (1”) (3/4”) (1/2”) (3/8”) 

1” 100 - - - 

3/4” 70-100 100 100 - 

1/2” 54-82 74-95 90-100 100 

3/8” 44-74 60-86 - 90-100 

No 4 32-54 40-65 45-70 60-80 

No 8 - - 25-55 35-65 

No 10 - 25-45 - - 

No 16 - - - - 

No 20 14-30 16-30 - - 

No 30 - - - - 

No 40 8-23 10-22 - - 

No 50 - - 5-20 6-25 

No 80 4-15 6-15 - - 

No 100 - - - - 

No 200 2-8 3-8 2-9 2-10 
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وحدود السماح للتدرج الذي يحصل عليه بتجربة مارشال حسب التالي شريطة ا  يمو  التدرج ضمن الحدود الواردة في الجدول في 

 -:2-2-4البند 

 

 ي نسبة المواد المارةاقصى تغيير ف رقم المنخل

 %5+  فأكبر 3/8

 %4+ 80حتى رقم  4من رقم 

 %1+ 200رقم 
 

  2-2-4شريطة ا  يمو  التدرج ضمن حدود التدرج كما ورد في الجدول 

 لبعض االختبارات كما يلي: اإلسفلتيةالحصمة المستخدمة في الخلطة  تخضعيجب ان  3-2-3

دوره في فحص لوس  500على  %35عن  التآكلا  ال يزيد نسبة  يجب 4ذلك الجزء والمحجوز على منخل رقم  -1

 (.AASHTO-T96انجلوس حسب )

( hot pans( يساوي صفرا للعينات المأخوذة من االوعية الساخنة )Plasticity Index) اللدونةمعامل  -2

(AASHTO-T90 & T89.) 

 5 يمو  النقص بعد ( بحيث الAASHTO-T104( حسب )Soundnessيجب ا  تخضع الحصمة الختبار ) -3

 عندما يمو  الفحص مع %12ُمن  أكثرعندما يمو  الفحص مع مادة كبريتات الصوديوم وال  %10من  أكثردورات 

 مادة كبريتات المغنيسيوم. 

حسب المواصفات  Elongation Index (EI)( و (flakiness Index (FI)يجب ا  تخضع الحصمة الختبارات ) -4

 .%25ث ال تزيد عن ( بحيBS812البريطانية )

 (.AASHTO-T176حسب ) %50( عن Sand Equivalentيجب ا  ال يقل ال ) -5

( على ا  ال تزيد عن Clay Lumps and Friable Particlesيجب ا  تخضع الحصمة الختبار المتل الطيني ) -6

 (.Particles T112من )1%

 (.Loss of Stability) %25يجب ا  تخضع الخلطة الختبار فقدا  الثبات على ا  ال يزيد عن  -7

المثافة ونسبة الفراغات الهوائية  إليجاديجب اخذ عينات لمل يوم عمل واجراء اختبارات الفصل وعينات مارشال  -8

 بالبيتومين والثبات والتدرج ونسبة البيتومين. والمملوءةوالفراغات المعدنية 

-AASHTO( Stripping Test) %5بة التعرية عن فحص التعرية للحصمة المغلفة بالبيتومين على ا  ال تزيد نس -9

T182. 

( درجة م وية ويتم تفريغ الخلطة من السيارات 150-130يجب تسليم الخلطة في موقع العمل بدرجة حرارة بين ) -10

 مباشرة إلى الفرادة وال يسمح بتشوين االسفلت على االطالق.

غ حمولتها مباشرة إلى الفرادة والتي يجب ا  تمو  من يتم تفريغ الحمولة من السيارات الخاصة لهذا العمل وتفري -11

عن السمك المطلوب بعد الدحل ويجب الحصول على  %20-15النوع الميمانيمي ويراعي ا  يتم الفرد بسمك يزيد 

 والتنسيق بخصوص طريقة الفرد. االسفلتموافقة المهندس قبل البدء في اعمال 

طن(، واقل درجة حرارة عن  15-10طن ومداحل مطاطية زنة ) 10زنة  المستعملة للدحل هي مداحل حديدية اآلالت -12

م وتتحمل طبقة االسفلت حركة المداحل فوقها بحيث ال تتدفع الخلطة وعدم ظهور تشققات وفي حالة 120بداية الدحل 

 ما اذا تأخر الدحل وبردت الخلطة االسفلتية فيجب رفعها واستبدالها.

 التالية: ويتم الدحل بالطريقة 3-2-4  

 .مشرف المشروعطن عدد مناسب من المرات وحسب طلب  10تمر اوال المدحلة الحديدية زنة  -1

تمر المدحلة المطاطية بعد ذلك ولعدد مناسب من المرات ويراعي ا  يمو  الدحل من طرف الطرق باتجاه الداخل.  -2

 سفلت.ومن أسفل إلى اعلى مع تبليل عجالت المداحل بالمياه حتى يلتصق بها اال

 ضربة(. 75 من المثافة الناتجة حسب طريقة مارشال )%98ُالرك النسبي المطلوب ال يقل عن  -3

ضربة( في االماكن 75من المثافة الناتجة حسب طريقة مارشال ) %95يممن استخدام مداحل صغيرة وقبول نسبة دمك  -4

، شريطة %15منحدرة التي يزيد ميلها عن الضيقة والتي ال يممن الوصول اليها بالمداحل الثقيلة، وفي المناطق ال

 موافقة المهندس الخطية على ذلك.

سبب من االسباب فانه وقبل المباشرة في العمل مرة اخرى يجب قص حافة االسفلت ودهانه  أليفي حالة توقف العمل  -5

ق في سطح طبقة الفر ال يزيدبالطبقة الالصقة سواء كا  ذلك في االتجاه الطولي أو العرض مع الدحل ويجب ا  

 متر. 6ملم في حالة استعمال قده مستقيمة من االلمنيوم بطول 6االسفلت عن 

يجب على المقاول وقبل البدء بالعمل بثالثين يوما تزويد المشرف بتصميم الخلطة االسفلتية ونسبة البيتومين بها وال  -6

 جديد في أي من الحاالت التالية: اال بعد اخذ الموافقة الخطية ويتم عمل تصميم االسفلتيحق له ابتداء 
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 نقصت قيمة الثبات االول عن الحدود المطلوبة. إذا -

 عن القيمة في التصميم. %0.1 +تجاوز معدل الوز  النوعي للحصة  إذا -

 عن معدل قيمة المثافة النوعية للتصميم 0.05+ تجاوز معدل قيمة المثافة النوعية للخليط  إذا -

 عن القيمة في التصميم. %1 +اء تجاوزت نسبة امتصاص الم إذا -
 

 يتم تصميم الخلطة االسفلتية حسب طريقة مارشال بحيث تكون: 4-2-4
 

 كغم.1000ال يقل عن  Stabilityالثبات  -1

 الثانية(.( للطبقة السطحية )%6-3االولى، )( للطبقة الرابطة %7-3نسبة الفراغات ) -2

 ملم. 2-3.5( Flowاالنسياب ) -3

 كغم /ملم. 500ال يقل عن ( Stiffnessالتصلب ) -4

 (.%70-60)للطبقة الرابطة  -أ بالبتيومين كاالتي: المملوءةنسبة الفراغات  -5

 (.%75-65للطبقة السطحية ) -ب

 للطبقة الرابطة. %12ال تقل عن  -أ (.VMAنسبة الفراغات المعدنية ) -6

 للطبقة السطحية. %13ال تقل عن  -ب

( المسموح بها تمو  Tolerancesالفروقات ) -7

 كالتالي:

 .%0.3 +نسبة البيتومين في الخلطة االسفلتية  -

 ملم. 5 +منسوب الطبقة االخيرة  -

 ملم. 3-سماكة طبقة االسفلت  -

 Seal Coatالوجه الختامي  3-3
 

 يتم تنفيذه على سطح طبقة االساس المرشوشة بطبقة الوجه التأسيس.

 .يتم استخدام حصمة ناتج تمسير حجر جيري أو جرانيتي أو بازلتي 3-3-1

 استخدام الوجهين أو الوجه االول فقط حسب جداول المميات: )ويممنيمو  تدرج الحصمة للوجه االول والثاني كما يلي:  3-3-2
 

 200 16 8 4 "3/8 "1/2 "3/4 "1 رقم المنخل

المار بالنسبة 

 المئوية

 0.5-0   5-0 15-0 55-20 100-90 100 الوجه األول

 0.5-0 5-0 10-0 30-10 100-85 100 100  الوجه الثاني
 

مشرف الثاني، ويتم الموافقة عليه من قبل  للوجهكغم/م  15-10وكغم/م للوجه االول  20-12.5معدل ورش الحصمة  3-3-3

 .المشروع

كغم /م ويتم الموافقة عليها من قبل 2-1( أو ما يعادله، وتمو  نسبة رش االسفلت RC250يتم استخدام االسفلت من نوع ) 3-3-4

 .المشروع مشرف

يجب استعمال موزع حصمة ميمانيمي ورشاش اسفلت ميمانيمي اال انه في اماكن الميول الحادة يجوز القيام بتنفيذ العمل  3-3-5

 .مشرف المشروعيدويا وبالمعدات البسيطة بعد اخذ موافقة 

 صف الرملية.يمنع الرش لمواد االسفلت في االجواء الماطرة أو ذات الرياح الشديدة أو العوا 3-3-6

 (.AASHTO-T96) %35للحصمة ال يزيد عن  التآكل 3-3-7
 

 -مالحظات:

  منطقة وخصوصا حول المناهل يتم اعادة األسفلت حول المناهل حسب األصول وال يسمح  أيفي حالة قص األسفلت في

واصالح العيوب على كامل باستخدام الخرسانة بدال من األسفلت، وفي حالة قص االسفلت إلصالح العيوب فيه، يتم القص 

 .مشرف المشروععرض الطريق وحسب تعليمات 
 

  ملم عن السمك سم )أو حسب جدول المميات( وال ينقص سمك الطبقة االسفلتية أكثر من 5طبقة األسفلت الساخن بسمك

 المطلوب، وعندما يمو  النقص في سماكة الطبقة االسفلتية حسب التالي تطبق اإلجراءات التالية:

 من سعر البند للمساحات الفاشلة. %15تقبل الطبقة بخصم  .من السمك المطلوب %15ملم وحتى 3ر من أكث -

يتم ازالة هذه المساحات ويتم وضع طبقة جديدة بدال منها مطابقة  .من السمك المطلوب % 15أكثر من  -

 للمواصفات وعلى حساب المقاول.
 

 لفحص مرة أخرى في اليوم التالي مباشرة بواسطة مدحلة مطاطية في حالة فشل عينة في فحص الدمك لألسفلت يعاد اPTR  لمدة

والعينة ساعتين ويتم الفحص الجديد عن طريق أخذ عينتين قبل وبعد العينة الفاشلة بمسافة ال تزيد عن عشرة أمتار من كل اتجاه 

 الخصم.معايير  تنجح تمثل نصف المسافة فقط وفي حالة الرسوب ينطبق عليه التي
 

  في حالة فشل عينة فحص السماكة لألسفلت يعاد الفحص بأخذ عينات لبية خالل عشرة أمتار من كل اتجاه وتمو  كل عينة تمثل

 نصف المنطقة المفحوصة.
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 السمك والمثافة بما فيها اختبارات االعادة ا  وجدت يجب ا  تجرى خالل اسبوع من فرد الطبقة اإلسفلتية وفي  جميع اختبارات

 -ل في الحصول على نسبة الدمك المطلوبة يتم اتخاذ االجراءات التالية للمساحات الفاشلة: حالة الفش

   .من سعر البند %10تقبل الطبقة بخصم  (97.7-97) %1كا  التجاوز حتى  إذا -

 .من سعر البند %20( تقبل الطبقة بخصم 96.9-96) %2كا  التجاوز حتى  إذا -

 من سعر البند. %35بل الطبقة بخصم قت (95.9-95) %3كا  التجاوز حتى  إذا -

 .يتم إزالة الطبقة اإلسفلتية ووضع طبقة بدال منها %3من  أكبركا  التجاوز  إذا -
 

 الخام: نتيجة النقص بممية البيتومين بالخلطة  حسميات- 

 الحسميات نسبة النقص نسبة البيتومين المطلوب

 قبولها بدو  حسم 0.3+/- 

 %4قبولها مع خصم  0.4-

 %10قبولها مع خصم  0.5-

 الطبقة مرفوضة 0.6-

 نسبة الحسم * المساحة الممثلة*السعر االفرادي قيمة الحسم
 

  م.ط من مسرب المرور الواحدة أيهما أقل ويتم إجراء الفحص 200من مساحة الطبقة او كل  2م1000يتم أخذ عينة للفحص كل

 .AASHTOحسب اختبار 

 درجات م وية أو أكثر وعندما ال يمو  الجو كثير  4ية الساخنة اال عندما تمو  حرارة الجو ال يجوز وضع الخلطات االسفلت

 الضباب أو ماطرا وعندما يمو  السطح الحالي خاليا من الرطوبة.
 

 رابعا:  أعمال الترقيع والتسوية باألسفلت  
 

 

 يتم عمل الترقيعات حسب التالي: ـ  4-1

من سماكة األسفلت يجري إصالح طبقة األساس أوال حسب تصميم قطاع الطريق في تلك  إذا كانت الحفر بعمق أكثر 4-1-1

 المنطقة وذلك حتى مستوى أسفل األسفلت ثم يتم رشها بالوجه التأسيسي ثم يجري وضع خلطة اسفلتية. 

ة بعد الرش أما في حالة الحفر بعمق سماكة األسفلت أو أقل منه فيجري إصالحها بوضع خلطة اسفلتية ساخن 4-1-2

 بالمادة الالصقة مع الدحل. 

ويجب أ  تمو  المادة الالصقة المستعملة مرشوشة  االسفلتيجب تنظيف وتخشين جميع الحفر والتأكد من جفافها قبل عملية  4-1-3

 بشمل يغطي تماما قعر وجوانب الحفرة وقليال من وجه األسفلت المحيطة بالحفر.

 سماكات مختلفة لتحقق المناسيب و/أو الميول الجانبية المطلوبة. ب يتم عمل التسوية االسفلتية   4-2
 

  Curb stoneخامسا : أعمال حجر الجبه
  

 

 (B250)حجر الجبه مسبق الصنع حسب االبعاد والشلك المطلوبة ويمو  مطابقا للمواصفات ومصنوعا من الباطو   يمو  5-1

توريده حسب المواصفات ذات سطح نظيف خالي من العيوب ويجب  ،المدموك صناعة ميمانيمية وخاضعا لفحص المختبر

 ومنتظمة الزوايا.

، سم17سم وعرض من األسفل 25تمو  أبعاد أحجار األرصفة )ما لم ينص جدول المميات على خالف ذلك( بارتفاع كلي   5-2

 فيذ المنحنيات.تنإنتاج المصنع ل سم من25وسم 50، على أ  يتم توريد أحجار بطول م1سم وبطول 23*23وللجزر مقاس 

في الدورانات يستخدم حجر مصنع من المصدر حسب متطلبات العمل لتنفيذ الدورا  بالشمل المطلوب وتمو  جميع   5-3

 درجة وال يسمح بمسر األحجار في موقع العمل اال باستعمال منشار خاص. 45التقابالت مشطوفة بزاوية 

ملم 5بناء مستقيما وال يزيد التجاوز في المنسوب واالستقامة عن يبنى الحجر حسب المناسيب التصميمية ويجب أ  يمو  ال  5-4

 زيادة أو نقصا  وال يسمح بالخلط اليدوي ألي مبرر كا .

رمل(،  3اسمنت:  1عيار ) مونة إسمنتيةباستخدام سم وذلك 10*27بقطاع  (B 250)يتم بناء األحجار على خرسانة عادية    5-5

سطوانية بين األحجار مع التمحيل، ويتم صب خرسانة ساندة من الخلف مقاس ونفس المونة تستخدم لملء الفراغات اال

 .”½من نوع الفلمسل أو ما يعادله وبسمك  Fiber-boardمتر باستعمال ال 10. ويتم عمل فواصل تمدد كل B250سم 10*15

 ة الفراغات بين أحجار في الدورانات يجب المحافظة على المقطع التصميمي للخرسانة )األرضية والدعم( كما يجب تعب  5-6

 الجبهة بمواد غير قابلة لالنمماش أو يتم زيادة الفراغ وتعب ته وتشطيبه من مواد خرسانة التدعيم وفي نفس وقت الصب.

 حجر من أحجار الجبه وبحد أدنى ثال  احجار لمل شارع.  1000احجار لمل  5يتم فحص عدد   5-7
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 .مشرف المشروعتعليمات يتم نقل جميع المخلفات الى خارج الموقع وحسب   5-8
 

 سادسا: البالط:

األعمال توريد وتنفيذ أشغال وصيانة البالط بجميع أنواعه ومقاساته وأشماله وألوانه واعمال فواصل التمدد الالزمة وذلك  تشمل 6-1

مشرف واالشتراطات الفنية لهذا العقد وطبقا لتعليمات  ASTM C936-82“طبقا للمواصفات " المواصفة االمريمية 

 ويجب ا  يمو  البالط من خرسانة اسمنتية مناسبة للطرق، وحسب الشروط والمواصفات التالية: ،المشروع

 عدم استخدام البالط الممسور او المشوه في أي حال من األحوال. .أ

ستوعب فراغ ال ي لتعب ةالفراغات بين البالط أو حوله أو أطراف مساحات بمونة أو خرسانة، وعند الحاجة  بتعب ةال يسمح  .ب

بالطات  استخدام اء الشمل المنتظم المطلوب، ويجببالطة كاملة يتم استخدام المنشار المهربائي او آلة قص البالط إلعط

 النهايات الجاهزة والخاصة بأطراف البالط المتداخل.

 ينقل البالط في عبوات محزمة للمواقع ويراعى ضرورة استخدام رافعة آلية لتحميل وتنزيل حزم البالط. .ت

 في أعمال البالط المتداخل يتم تركيب البالط يدويا أو آليا. .ث

 في حالة وجود شقوق/كسر/بقع على سطح البالط فعلى المتعهد استبدال البالطات بأخرى حسب المواصفات. .ج

، 2نيوتن/ملم30قطعة عن  أليوال يقل الضغط  2نيوتن/ملم50يجب أال يقل متوسط مقاومة الضغط في البالط المتداخل عن  .ح

بالطة، 500بالطة لمل 2يتم فحص عينات من البالط المقدم في المختبرات المعتمدة وحسب األصول الفنية وذلك بمعدل و

 ملم.6ملم وال يزيد للعينة الواحدة )ألى قطعة( عن 5كما ويجب أ  ال يزيد معدل البري في البالط المتداخل عن 

 ساعة. 24بعد  %5ئق وال يزيد عن دقا 10بعد  %2للبالط المتداخل ال يزيد عن  االمتصاص .خ

 من ارتفاع العينة. 3.2ملم في جميع االتجاهات، وعن 2التفاوت في األبعاد ال يزيد عن  .د
 

 

 -: مشرف المشروعيشمل تنفيذ العمل وفق االشتراطات التالية وحسب تعليمات  : السعرشمولية األسعار 6-2

م تحت البالط ويجب تسوية وتمهيد طبقة الرمل المذكورة س5طبقة من الرمل الجاف الخشن النظيف الغير مدعوس بسمك  .أ

 مشرف المشروعبواسطة قدة آلية متحركة وباستعمال وسائل أخرى تؤدي نفس الغرض وحسب تعليمات 

ويركب البالط بشمل متالصق مع ضبط منسوب سطح البالط  مشرف المشروعالبالط حسب المقاس المطلوب وتعليمات  .ب

لزوايا بالنسبة لبعضها وحسب نظام الرص المطلوب ثم يدك البالط باستخدام بالطرق ويراعى استواء الحواف وا

ضرر للبالط أثناء عملية الدك ويراعى تجنب دك  أيالميمانيمية وعلى المتعهد اتخاذ االحتياطات الالزمة لتجنب حدو  

( متر من الحافة الغير مدعومة 1أطراف مسطحات البالط الغير مدعومة جانبيا بحيث يمو  الدك عن مسافة ال تقل عن)

 من كمية البالط المنجزة. 2م 20-50جانبيا ويجب أ  تتم عملية الدحل لمل 

 .ملم3الفراغات بين البالط المتداخل يجب أال تتعدى  .ج

 ملم زيادة أو نقصا "5متر "التجاوز المسموح به 3اختبار استوائية السطح باستخدام قدة طول  .د

 ملم.2متالصقتين ال يتجاوز استوائية السطح لبالطتين  .ه

سم عند بدايات ونهايات أعمال البالط المتداخل شامال  ((30x30مقاس  B300كمرات الحافة أو النهايات من الباطو   .و

زم للحبسات قبل الالطوبار ال وكذلك اعمالأعمال الحفر الالزمة وقص األسفلت القائم ا  وجد باستخدام منشار خاص 

 البالط.القيام بتركيب 

 .ملم زيادة او نقصا  عن المنسوب التصميمي5يجب أال يزيد التجاوز في المنسوب النهائي عن  .ز

خطة لطريقة التنفيذ قبل بداية العمل على أ  يوضح شمل البالط المقترح وكذلك نموذج التركيب مع األخذ بعين االعتبار  .ح

على بند البالط دو  دفع  ويحمل ذلكب البالط ضرورة تنفيذ حبسة خرسانية طوليا لضبط استقامة خط التنظيم قبل تركي

 .مشرف المشروععالوة للمقاول ويجب الحصول على اعتماد لهذه الخطة قبل البدء بالعمل وحسب تعليمات 

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

ديد مقدار الهبوط المتوقع لفرشة الرمل مع البالط الذي يجب وذلك من أجل تح site trialعمل تجربة ميدانية قبل التركيب  .ي

المحدد لحجر  upstandingأ  يمو  في نفس مستوى حافة حجر الجبهة في حالة األرصفة وكذلك من أجل الحفاظ على 

 الجبهة في حالة الطرق.
 

الصافية وتخصم مساحات المناهل  القياس هندسي ويتم حصر واحتساب كميات البالط المنفذة على الطبيعة وحسب المساحات 6-3

 مياه األمطار وخالفه. ومصافي
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 واالسعار المرجعية األشغال بنودالخامس: جدول  القسم
 

  

 بلديــــة رام اللــــــه  

 مشروع تنفيذ أشغال طرق داخلية في مواقع متفرقة من المدينة –بنود األشغال واألسعار المرجعيةجدول 

 لطرق أعمال ا –(1-1جدول رقم )

                                                                تقريباكم 2.5طرق متفرقة في المدينة بطول:   

 رقم 

 البند
 الكمية الوحدة اســـــــم البنــــــــد

 سعر الوحدة

 بالشيكل

 1.0 

 

1.1 

 الحفريات والطمم: 
 

 : والسعر يشملقاع األساس مهما كا  نوع التربة للوصول إلى  حفريات عامة

*استعمال ناتج الحفر للمواد المناسبة في الردم واستممال توريد الطمم المنتخب الالزم من خارج 

سم قبل الدحل وعمل الفحوصات الالزمة حسب 25الموقع، وبحيث يتم الردم على طبقات ال تزيد عن 

 . Modified Proctor AASHTO-T180 %98بروكتور المعدل وتحقق درجة دك ال تقل عن 

 ، مشرف المشروع*ازالة أي عوائق قائمة في موقع العمل وذلك حسب تعليمات 

*إزالة المواد غير المناسبة من موقع العمل. وتنفيذ كل ما يلزم حسب المواصفات والمخططات 

 ضمن حدود العقد. مشرف المشروعوتعليمات 
 

 3م

 

1 

 

 

سم ونقل 3-2بواسطة القشاطة االلية لسماكة تتراوح بين  قائمةقحط لطبقة السفلتة الأجور وتماليف  1.2 

، وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل وذلك وحسب تعليمات مشرف المشروع الفائض الى خارج الموقع

 ضمن حدود العقد. مشرف المشروعبموجب المواصفات والمخططات وتعليمات 
 

 

 

 2م

 

 

1 

 

حجري متدرج )كسر حجري(  طبقة أساس )بيسكورس(فرد أجور وتماليف توريد وتنفيذ أشغال  1.3 

من البروكتور المعدل  %100سم مع الرش بالماء والدحل للوصول الى كثافة حقلية 20بسماكة 

مشرف سم وتنفيذ كل ما يلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات 20وسماكة كلية بعد الدحل 

 ضمن حدود العقد. المشروع
 

 2م

 

1 

 

 

 2.0 

 

2.1 

 

 

 

 االسفلت:
 

سم، 6تعادل  بسماكة كلية بعد الدحل”¾ و/أو”1 أجور وتماليف توريد وتنفيذ اشغال فرد خلطة إسفلتية 

من كثافة مارشال ورش برايم  %98*النقل والفرد والدحل للوصول الى كثافة تعادل  والسعر يشمل:

االسفلت، وتنفيذ ( بين طبقات Tack coatفوق البيسمورس و ) 2كغم/م 1.5( بمعدل MCOكوت )

ضمن حدود العقد، علما بأ   مشرف المشروعكل ما يلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات 

 .الواحدة السعر للمتر المربع لسماكة الطبقة
 

 

 

 

 

 2م

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

التي تم   ترقيعات للحفر ولالجزاء التالفة  في طبقة االسفلتأجور وتماليف توريد وتنفيذ أشغال  2.2 

سم تقريبا،  35م لعمق م: *القص للمناطق المطلوبة، *الحفر و/أو الطوالسعر يشمل أيضاها، قحط

بسماكة ال ½" سم بعد الدحل،  *رش برايم كوت، *فرد خلطة اسفلتية 20*طبقة بيس كورس سماكة 

، وأعمال الدحل وتنفيذ كل ما يلزم النجاز مشرف المشروعسم بعد الدحل وحسب تعليمات 6تقل عن 

 ضمن حدود العقد. مشرف المشروعمل وذلك بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات الع
 

 

 

 

 2م

 

 

 

1 

 

وبالسماكة الالزمة ½" خلطة اسفلتية  Asphalt Levellingأجور وتماليف توريد وتنفيذ أشغال  2.3 

وذلك العمل  إلنجاز، وتنفيذ كل ما يلزم االسفلت ا  لزم: *قص والسعر يشمل للمنسوب المطلوب،

 بموجب المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.
 

 

 طن

 

1 

 

 3.0 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :Interlock Tiles)البالط االسمنتي)
 

بسماكة  10*20بأبعاد  (Interlock Tiles) بالط اسمنتي متداخلأجور وتماليف توريد وتركيب 

مشرف بااللوا  واالشمال المختلفة التي يحددها ، ولالرصفة المستوية و/أو المتدرجة والخلجا  سم6

*الحفريات وتسوية االرض اسفلهم ومعالجتها بالدحل والرش بالماء والسعر يشمل أيضا:. المشروع

*قص االسفلت باستخدام االليات من البروكتور المعدل، %98لتحقيق كثافة حقلية تعادل 

سم بعد الدحل على التوالي، 5سم و20ل عن الخاصة،*طبقة من البيس كورس والسمسمية بسماكة التق

ملم 8مع اسوارة قطر 12Ø4 وحديد تسليحسم 30x30بأبعاد  B300*صب حبسات من الباطو  

سم( حيثما يلزم عند قطع االراضي الفارغة، *والفحوصات المخبرية، وتنفيذ كل ما يلزم بحسب 20/

 ضمن حدود العقد. مشرف المشروعالمواصفات وتعلميات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2م

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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 بلديــــة رام اللــــــه   

 مشروع تنفيذ أشغال طرق داخلية في مواقع متفرقة من المدينة –بنود األشغال واألسعار المرجعيةجدول 

 أعمال الطرق  –(2-1جدول الكميات واالسعار رقم )

 رقم 
 الكمية الوحدة اســـــــم البنــــــــد

 سعر الوحدة

 كلبالشي البند 

 :لالرصفة والجزر جبه الكندرين 4.0 
 

حيثما  و/أو أحواض الزراعةجبه كندرين لالرصفة و/أو الجزر اجور وتماليف توريد وتنفيذ أشغال 

*أعمال التأسيس الالزمة والقاعدة  والسعر يشمل أيضا:سم، /20/1710*25*100يلزم بأبعاد 

وعلى طولها، *دعم واسناد الجبه سم أسفل الجبه 30x10بأبعاد  B250الخرسانية من باطو 

سم، *كحلة الجبه، وتنفيذ كل ما يلزم 15x15خلف الحجر بمقطع مثلث الشمل قياس  B250بباطو 

 ضمن حدود العقد. مشرف المشروعالنجاز العمل حسب المخططات والمواصفات وتعليمات 
 

 

 

 

 
 

 م.ط

 

 

 

 
 

1 

 

 جسور خرسانية لألرصفة: 5.0 
 

 وحديد تسليحسم 30x30بأبعاد  B300حبسات من الباطو   نفيذ أشغالأجور وتماليف توريد وت

12Ø4 لالرصفة التي سيتم  سم( حيثما يلزم عند قطع االراضي الفارغة20ملم /8مع اسوارة قطر

وتنفيذ كل ما يلزم النجاز العمل حسب المخططات والمواصفات  أعاله، 3.0تنفيذها بموجب البند رقم 

 من حدود العقد.ض مشرف المشروعوتعليمات 
 

 

 
 

 م.ط

 

 
 

1 

 

  :الجدران االستنادية الحجرية 6.0 
 

والسعر لالرتفاع المطلوب،  Stone Boulders وبناء مرابيع حجرية صخريةاجور وتماليف توريد 

سم ولعرض 15بسماكة ال تقل عن  B250*أعمال التأسيس الالزمة وطبقة النظافة أيضا:يشمل 

ن جميع الجهات، *أعمال الحفر والطمم خلف الجدار باستخدام ناتج سم م10المرابيع مضافا اليها 

الموقع، بحيث يتم الدفن على طبقات ال تزيد عن  " أعاله و/أو من خارج 1.0الحفر من البند "رقم 

من البروكتور المعدل، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات  %98سم لتحقيق كثافة حقلية تعادل 25

 ضمن حدود العقد. روعمشرف المشوتعليمات 
 

 

 

 

 

 

 2م

 

 

 

 

 

1 

 

 مع الحلق أغطية مناهل 7.0 
 

وذلك بدال من طن 40سمب قدرة تحمل  مع الحلق أغطية مناهلتوريد وتركيب أجور وتماليف 

مشرف المشروع ضمن حدود  عليماتتوحسب المواصفات  تنفيذ كل ما يلزمواالغطية القائمة التالفة، 

 العقد.
 

 

 

 عدد

 

 

1 

 

 

 ........................................................................م المقاول:.........................................................................اس

 ...............................................................................................................عنوان المقاول:..............................

 ..................................................................................رقم التلفون والفاكس:..................................................

 ..........................................................................................................ختم وتوقيع المقاول:............................

 

  مالحظات:

  أعاله هو للتسعير على أساس سعر الوحدة " البنود واالسعار المرجعيةجدول "unit rate بغض النظر عن المميات

 .أمر شراءفي أي تنفيذها المتوقع 

 

 لمقاول الحصول على شهادة مطابقة لجميع المواد الموردة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينيةعلى ا. 
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 السعر المرجعينموذج خطاب عرض   -( 6القسم )

 تعب ة هذا النموذج وفقا للتعليمات  الموضحة أدناه، وال يسمح بأي تعديل على هذا النموذج، وال يقبل أي استبدال[  على المقاول]

 

 تاريخ تسليم عرض السعر:  اليوم/الشهر/السنة[. ]ادخل: التاريخ
 

    طرق داخلية في مواقع متفرقة من المدينة : مناقصة توريد وتنفيذ أشغال اإلطاراسم اتفاقية 

 RamMun/RM/2021/014 اتفاقية اإلطار رقم:

 

 السادة بلدية رام هللا: إلى

 نحن الموقعون أدناه: 

تنفيذ التفاقية االطار وباألسعار المرجعية لبنود بموجب شروط العقد المرفقة  ]ورقم اتفاقية االطارم أدخل اس[نعرض تنفيذ  -

العقود مع الجهة المشترية  تنفيذ ونوافق علىااللتزام بطريقة تنفيذ إجراءات الشراء خالل مدة االتفاقية نؤكد ، ونحن  األشغال

 . وأحمامها اإلطارا لشروط اتفاقية بموجب أوامر شراء تصدرها الجهة المشترية طبقً 

 .مدة اإلنجاز المحددة لمل أمر شراءخالل و أوامر الشراء المزمع تنفيذهاألشغال الموصوفة في نقبل انجاز انحن  -

ن بقبول ، ونحن نفهم بأنمم غير ملزميالحد األعلى لسعر تنفيذ األشغال بموجب أوامر الشراء المرجعي سوف يشمل عرض السعر -

 تستلمونه.مرجعي عر أي عرض س

  .اإلطاراتفاقية ذا يستجيب لمدة صالحية العرض المطلوبة في وثائق المرجعي هموجب هذا نؤكد نحن أ  عرض سعرنا ب -
 

 ( لوصف البنود5بموجب القسم ) –بنود األسعار المرجعيةجدول 

 مشروع تنفيذ أشغال طرق داخلية في مواقع متفرقة من المدينة

 رقم

 البند
 الكمية الوحدة م البنــــــــداســـــــ

 سعر الوحدة

 بالشيكل

1.0 

1.1 

 الحفريات والطمم: 

 1 3م حفريات عامة 
 

  1 2م قحط لطبقة السفلتة القائمة  1.2

  1 2م طبقة أساس )بيسمورس( حجري متدرج )كسر حجري(  1.3

2.0 

2.1 

 االسفلت:

 .سم6تعادل  بسماكة كلية بعد الدحل”¾ و/أو”1 خلطة إسفلتية 
 

 2م

 

1 

 

 

  1 2م ترقيعات للحفر ولالجزاء التالفة  في طبقة االسفلت  2.2

2.3 Asphalt Levelling  1 طن ½"خلطة اسفلتية  

 :Interlock Tiles)البالط االسمنتي) 3.0

 لالرصفة المستوية  سم6بسماكة  10*20بأبعاد بالط اسمنتي متداخل 

 

 2م

 

1 

 

 :جزرلالرصفة وال جبه الكندرين 4.0

 و/أو أحواض الزراعة جبه كندرين لالرصفة و/أو الجزر 

 

 م.ط

 

1 

 

  1 م.ط جسور خرسانية لألرصفة: 5.0

  :الجدران االستنادية الحجرية 6.0

 لالرتفاع المطلوب  Stone Bouldersمرابيع حجرية صخرية 

 

 2م

 

1 

 

  1 عدد مع الحلق أغطية مناهل 7.0

 

 ]أدخل توقيع المفوض[.التوقيع: 

 ]أدخل االسم المامل للمفوض الذي سيوقع على خطاب عرض السعر[.االسم: 

 ]أدخل الصفة الرسمية للموقع على خطاب عرض السعر[الوظيفة: 

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

 ]ادخل التاريخ باليوم والشهر والسنة[: التاريخ
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 اقية العقداتف اذجنم -( 7القسم )
 

 مشاركة في اتفاقية االطارلل -اإلحالةنموذج خطاب  7.1

 [على الورق الذي يحمل شعار او ترويسة الجهة المشترية]يتم اعداد خطاب االحالة 

 .]ادخل اليوم والشهر والسنة[: التاريخ
 

 .]وعنوا  مقدم السعر  ادخل اسم[: إلى
 

    طرق داخلية في مواقع متفرقة من المدينة غال اسم اتفاقية االطار: مناقصة توريد وتنفيذ أش

 RamMun/RM/2021/014 اتفاقية اإلطار رقم:
 

  السادة: 
 

، اتفاقية االطار مبين في وثيقةكما هو  ]ادخل اسم ورقم العقد [لتنفيذ  ]ادخل التاريخ [نود إعالممم بأ  عرض سعركم المؤرخ في 
ألحمام واتفاقية وشروط  اوفقالمزمع عقدها  أدنا وذلك لتنفيذ بنود أوامر الشراء وحسب سعر الوحدة المرجعي الموضح في الجدول

 .ا وذلك للمشاركة في اتفاقية االطارمن قبلن عرضمم قد تم قبولف ووفقا لقانو  الشراء العام والئحته التنفيذية،  ،اتفاقية االطار

 ( لوصف البنود5بموجب القسم ) –بنود األسعار المرجعيةجدول 

 روع تنفيذ أشغال طرق داخلية في مواقع متفرقة من المدينةمش

 رقم

 البند
 الكمية الوحدة اســـــــم البنــــــــد

 سعر الوحدة

 بالشيكل

1.0 

1.1 

 الحفريات والطمم: 

 1 3م حفريات عامة 
 

  1 2م قحط لطبقة السفلتة القائمة  1.2

  1 2م طبقة أساس )بيسمورس( حجري متدرج )كسر حجري(  1.3

2.0 

2.1 

 االسفلت:

 .سم6تعادل  بسماكة كلية بعد الدحل”¾ و/أو”1 خلطة إسفلتية 
 

 2م

 

1 

 

 

  1 2م ترقيعات للحفر ولالجزاء التالفة  في طبقة االسفلت  2.2

2.3 Asphalt Levelling  1 طن ½"خلطة اسفلتية  

 :Interlock Tiles)البالط االسمنتي) 3.0

 لالرصفة المستوية  سم6بسماكة  10*20د بأبعابالط اسمنتي متداخل 

 

 2م

 

1 

 

 :لالرصفة والجزر جبه الكندرين 4.0

 و/أو أحواض الزراعة جبه كندرين لالرصفة و/أو الجزر 

 

 م.ط

 

1 

 

  1 م.ط جسور خرسانية لألرصفة: 5.0

  :الجدران االستنادية الحجرية 6.0

  لالرتفاع المطلوب Stone Bouldersمرابيع حجرية صخرية 

 

 2م

 

1 

 

  1 عدد مع الحلق أغطية مناهل 7.0
 

للمشاركة في  ، وتوقيع العقداتفاقية االطاروبناء على هذا فانه يطلب منمم تقديم كفالة حسن التنفيذ وفق النموذج المدرج ضمن وثائق 

يوما من استالممم لهذا   ]اليامأدخل عدد ا [، وذلك خالل اتفاقية االطار، بموجب شروط العقد الواردة في وثيقة اتفاقية االطار

 الخطاب.

 ]ادخل توقيع الشخص المفوض[ :توقيع الشخص المفوض

 ]ادخل اسم الشخص المفوض[  :االسم

 ]ادخل وظيفة الشخص المفوض[: الوظيفة

 ]ادخل اسم الجهة المشترية[: اسم الجهة المشترية
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 نموذج كفالة حسن التنفيذ 7.2

 

 ) ترويسة البنك(

 ، هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس[نك، بطلب من  المقاول الفائزالب ]يمأل 

  

 ]أدخل االسم المامل  للجهة المشترية وعنوانها[.المستفيد : 

 [.)]أدخل التاريخ )اليوم والشهر والسنةالتاريخ: 

 

    تفرقة من المدينة طرق داخلية في مواقع م: مناقصة توريد وتنفيذ أشغال اإلطاراسم اتفاقية 

 RamMun/RM/2021/014 اتفاقية اإلطار رقم:

 

 ]أدخل الرقم[ :رقمكفالة حسن تنفيذ 

 وعنوا  الفرع المصدر للمفالة[ اسم البنك: ]أدخل اسم وعنوان البنك

 

تفاقية دخل اسم و رقم اأ]االطار المرجعي التفاقية تقدم بعرض سعر قد  "()يسمى فيما يلي ب "المقاول ]ادخل اسم المقاول[حيث ا  
، وحيث اننا علمنا بأ  العقد قد احيل عليه، وا  كفالة حسن التنفيذ [لألشغال]أدخل وصفا مختصرا ، لتنفيذ  [االطار/ عقد الشراء

 مطلوبة وفق شروط العقد.

بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال  هذه المفالةملتزمو  التزاما ال رجعة فيه بموجب [ اسم البنك]أدخل وبناء على طلب من المقاول، نحن 

فور تسلمنا منمم أول طلب خطي يفيد بأ   ]ادخل العمله []أدخل المبلغ باألرقام[ ]أدخل المبلغ بالملمات[ تتجاوز بمجملها مبلغ 

 المقاول قد أخل باي من التزاماته بموجب شروط العقد، دو  الحاجة لتقديم اي تبرير من قبلمم.  

هذا هذه المفالة يجب أ  نستلمه في  للدفع بموجبوأي طلب  ]ادخل التاريخ )اليوم والشهر والسنة([ ة فيالمفال صالحية هذهتنتهي 

 في ذلك التاريخ أو قبله. البنك

 تخضع هذه المفالة لقوانين طلب المفاالت الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين.

 

_____________________________ 

 البنك[من )المفوضين(  لممثلين( المفوضا]توقيع )تواقيع( الممثل )


