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 اتفاقية اإلطاردعوة  .1

 الطرق الداخلية للمدينة اسم اتفاقية اإلطار: توريد وسائل السالمة واألمان واإلرشاد على
                                               6RM/2022/0/unMamR-:تفاقية اإلطارارقم 

 

 المحترمين،واألمان واإلرشاد على الطرق  وسائل السالمة المروريةأصحاب شركات  السادة:
( ألمر الشراء، علما بأنه 1ب المواصفات الفنية والمرفق رقم )اللوازم التالية وذلك حس وريدن لتقديم عروض أسعار من اجل تأنتم مدعوو  .1

بعد إبرام اتفاقية إطار بمستخدم وحيد حسب نموذج رقم سيتم توريد اللوازم الالزمة بموجب أوامر شراء تصدر عن الجهة المشترية وذلك 
 للمشروع.   كل أمر شراء يصدر خالل المدة التعاقديةفي وبحيث يتم تحديد الكمية والموقع  (،5)

 

من مخصصاتها ضمن الموازنة العامة / برنامج تطوير إدارة المرور والطرق، لتسديد المبالغ المستحقة  اام هللا استخدام جزءتود بلدية ر  .2
والذي من أجله  RamMun/RM/2022/06رقم  لمواقع متفرقة في المدينة للوازما تنفيذ أشغالو و/أ لتوريد إطاربموجب اتفاقية 

 . هذه الدعوةتم إصدار 
ويتم تقييم عروض األسعار لكل بند على حدة وسيتم احالة عقد عرض أسعار لجميع البنود الواردة ضمن هذه الدعوة،  يجب تقديم .3

 منفصل على المورد الذي تقدم بأقل سعر مقّيم لكل بند.
 يجب تقديم عرض أسعاركم وفق النموذج المطلوب )جدول االسعار والتسليم( وتسليمه إلى العنوان التالي:  .4

 02-2945555رام هللا، وحدة العطاءات والمشتريات، هاتف رقم :بلدية 
وأن يرفق معها وثائق فنية كافية وكذلك الكتالوجات والمواد المطبوعة التي تحتوي على  العربية يجب تقديم عرضكم على نسختين وبـاللغة .5

اء وعناوين الشركات التي ستقوم بتزويد خدمة ويشمل أسم العربية أو االنجليزيةمعلومات عن كل مادة تم تقديم سعر لها وباللغة 
 التسهيالت والصيانة في مناطق دولة فلسطين.

 طبيعة العمل البند
 :دهان وتعليم الشوارع للبنود التالية 

 دهان االكريليك -
  Thermoplasticدهان الثيرموبالستيك. -

 توريد وتنفيذ أشغال

 توريد الى مخازن البلدية عبوات دهان اكريليكي لجبه األرصفة والجزر 
 توريد الى مخازن البلدية شاخصات مرورية 
 توريد وتنفيذ أشغال ديةشاخصات ارشا 
 توريد وتنفيذ أشغال مطبات من المطاط 
 توريد وتنفيذ أشغال عيون القطط 
 توريد الى مخازن البلدية مرايا محدبة 
  حواجز حماية لألرصفةHand Rail  توريد وتنفيذ أشغال 
  حواجز حماية للطرقGuard Rail توريد وتنفيذ أشغال 
 " توريد الى مخازن البلدية أقماع مرورية، فالشر وقواعد جلدية"وسائل المرور المؤقتة للطرق 
 " توريد وتنفيذ أشغال أعمدة بالستكية مرنة، فاصل مسلك"وسائل المرور الدائمة على الطرق 
 توريد الى مخازن البلدية مواسير مدهونة حراريا 
 معدنية/ ديكور اعمدةcomposite  توريد الى مخازن البلدية 
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في التاريخ يكون الموعد النهائي الستالم عروض األسعار من قبل الجهة المشترية على العنوان المشار إليه في الفقرة الرابعة هو  .6
 ة.والوقت المحددين في اعالن دعوة المناقصة في الصحف المحلي

 يظهر عليه بوضوح اسم اتفاقية اإلطار ورقمها. مختومالعرض في مظروف  تقديميجب  .7
ال يجوز للمورد المشاركة في اية عملية شراء بأكثر من عرض واحد سواء كان بشكل مستقل أو من خالل االئتالف مع أطراف محلية  .8

 أو أجنبية أو كليهما.
ألمر الشراء. نرجو  (1رقم ) ة وكذلك اعتمادًا على شروط التوريد المبينة في المرفقيجب تقديم عروض أسعاركم حسب التعليمات التالي .9

 مرفقة بشهادة تسجيل الشركة، ومن ثم إعادتها إلى الجهة المشترية.  اتفاقية اإلطارتوقيع خطاب تقديم عرض األسعار ووثيقة 
أو المعرض  EXW جهة اللوازم: أي على أساس على اساس و الشيكل الجديد يجب أن تقدم عروض األسعار بعملة  األسعار: (أ

 باإلضافة إلى تكاليف التوصيل للوجهة النهائية المبينة في شروط التوريد.

بشكل  والمستجيب لكل بند/لكافة البنود أقل سعر مقّيممقدم العرض المؤهل ذو  الموردستتم االحالة على  والترسية: تقييم األسعار (ب
طلبات األخرى والذي يطابق المقاييس للقدرات الفنية والمالية المطلوبة بعد تقييمه حسب معايير التقييم جوهري للمواصفات الفنية والمت

 . السعر المقدم يشمل جميع الضرائب والرسوم الجمركية وتكلفة النقلو اإلضافية المبينة في الفقرة )ه( ادناه 

 خطاء الحسابية كما يلي:بتصحيح األ رام هللا تقوم بلدية سوف تصحيح االخطاء الحسابية: (ج
 األصلية والنسخ األخرى يؤخذ بما ورد في النسخة األصلية بين النسخة األسعار إذا ظهر أي تناقض في المعلومات أو .1
تقــوم لجنــة التقيـــيم بــعجراء جميــع التعـــديالت علــى األســعار دون التشـــاور مــع المنــاقا لتبريـــر مبلــغ التعــديل. إذا رفـــض المــورد قبـــول  .2

 وف يتم رفض عرض سعره وتطبيق اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة هـ أدناه. التصحيحات، س
من  6من تاريخ استالم العروض المبين في الفقرة  يوما   60يجب أن تكون عروض أسعاركم صالحة لمدة  سريان مفعول العرض: (د

 هذه الدعوة لتقديم العروض. 
سحب أو استبدال أو تعديل عرضه في الفترة ما بين الموعد النهائي ال يحق لمقدم عرض السعر  تعديل وسحب عروض األسعار: (ه

وسيؤدي سحب عرض السعر من قبل لتسليم عروض االسعار وتاريخ انتهاء صالحية هذه العروض والمحدد في الفقرة )د( اعاله، 
 المورد في هذه الفترة الى مصادرة كفالة دخول العطاء.

 (.1يد ملحق رقم )الشروط األخرى المبينة في شروط التور  (و
 .ال يوجدمعايير التقييم اإلضافية:  (ز

 
 

 لن يتم النظر في عروض األسعار البديلة )الخيارات(. البديلة: األسعار عروض .10
 

 : Bid Securityءكفالة دخول العطا .11
موذج " وفقا للنشيكل جديد 10,000كمبلغ مقطوع بقيمة "يجب على المورد ان يرفق مع عرض السعر كفالة دخول العطاء  (أ

 يوم من تاريخ اإلقفال.120والشروط الواردة في وثيقة اتفاقية اإلطار، وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 
ترد كفالة المناقصة الى أصحاب العطاءات غير المقبولة بدون طلب منهم بعد إحالة المناقصة او انتهاء المدة المحددة لصالحية  (ب

 العطاء.
 القرار بمصادرة كفالة دخول العطاء في أي من الحاالت اآلتية: هللا رام بلدية تتخذ .12

 قيام المورد بتعديل أو سحب العرض بعد الموعد النهائي لتقديم العروض. (أ
 )ج( اعاله.-10رفض المورد قيام اللجنة بتصحيح األخطاء الحسابية الواردة في عرضه حسب الفقرة  (ب
 خالل المدة التي تحددها بلدية رام هللا. رفض المورد الفائز إبرام اتفاقية اإلطار (ج
 عدم التزام المورد الفائز بتقديم كفالة حسن تنفيذ بالقيمة المحددة وخالل المدة التي تحددها الجهة المشترية. (د
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بدون  اإلطار، ويحق للجهة المشترية الغاء اتفاقية "unit rate على أساس سعر الوحدة جدول أسعار اللوازم تسعيريتم  .13
 ء االسباب، وبدون ان يترتب على هذا االلغاء اية مطالبات مالية. ابدا

 

 عن اإلحالة وإصدار أمر الشراء:  اإلعالن .14
تقوم الجهة المشترية قبل انتهاء فترة صالحية عروض االسعار بعبالغ المورد الذي تم قبول عرض سعره بخطاب التبليغ بعبرام  (أ

 الالزمة بموجب أوامر شراء تصدر عن الجهة المشترية، وذلك بعد: اتفاقية إطار، علما بأنه يتم توريد اللوازم
خطاب التبليغ ( أيام من تاريخ تسلم "10وذلك خالل )، شيكل جديد 30,000كمبلغ مقطوع بقيمة "تقديم كفالة حسن التنفيذ  -

 " وطبقا للنموذج المرفق )نموذج كفالة حسن التنفيذ(،إطاربإبرام اتفاقية 
 إطار بمستخدم وحيد. وتوقيع اتفاقية -

 ( يوما بعد تاريخ االنتهاء من التوريدات المطلوبة، 28يجب أن تبقى كفالة حسن التنفيذ صالحة لمدة ال تقل عن ثمانية وعشرين ) (ب
 وأمر الشراء عقدًا ملزمًا.  اإلطارتشكل اتفاقية  (ج
يتم إلغاء اإلحالة وتطبيق اإلجراءات الواردة في الفقرة    في حالة إخفاق المورد في تقديم كفالة حسن التنفيذ وتوقيع اتفاقية االطار،  (د

 ه( أعاله. -9)
 

 بلدية رام هللا -مركز خدمة الجمهوريمكن للموردين المعنيين الحصول على المعلومات الالزمة ووثيقة اتفاقية اإلطار من  .15
 ،شيكل جديد350قابل رسم غير مسترد قيمته وذلك ماعتبارا من التاريخ المحدد في اعالن الصحف،  خالل ساعات الدوام الرسمية

ويتم استيفاء اجور االعالن بالصحف على من ترسو عليه المناقصة. كما ويمكنهم االطالع على وثيقة اتفاقية االطار من 
  .  www.ramallah.psخالل الموقع االلكتروني للبلدية 

 

 وضع المناقصة تقدم خطيا على االيميل التالي، ويمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات من:أية استفسارات عن م .16
 tenders@ramallah.psmail: -E،  02-2945555، هاتف رقم:وحدة العطاءات والمشترياتبلدية رام هللا، 

 
 رئيس بلدية رام هللا
 م موسى حديد

 

http://www.ramallah.ps/
http://www.ramallah.ps/
mailto:tenders@ramallah.ps
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 أمر الشراء وذجنم .2
 

 بلدية رام هللاسم الجهة المشترية: ا
 رام هللا /بلدية رام هللا، شارع عيسى زيادة  العنوان البريدي الكامل للمشتري 

 02-2963214،  رقم الفاكس:02-2945555رقم الهاتف:
 

 .اخلية للمدينةتوريد وتنفيذ أشغال وسائل السالمة واألمان واإلرشاد على الطرق الداإلطار:  اتفاقية اسم
 6RM/2022/0/unMamR إلطار:ا اتفاقيةرقم 

 

 تاريخ طلب الشراء: .......................         رقم أمر الشراء: ..........................                          
 

 الموضوع: توريد وتنفيذ أشغال وسائل السالمة واألمان واإلرشاد على الطرق الداخلية للمدينة
 

 السادة شركة:.............................................................................................. المحترمين: 
 

بتاريخ ............. وذلك من أجل توريد اللوازم المحددة أدناه بسعر الوحدة  اتفاقية اإلطار التي تم توقيعها معكمباإلشارة الى 
 . ( ألمر الشراء1المرفق رقم )المحدد في جدول أسعار اللوازم، وحسب الشروط المحددة في التعاقدي 

 

 وبناء عليه، يطلب منكم توريد اللوازم التالية وبالكمية المحددة أدناه، وذلك وفقا للشروط التي تضمنها ملحق هذا األمر. 
 جدول أسعار اللوازم -اتفاقية إطار بمورد وحيد 

 

 الكمية الوحدة البيان الرقم
 -التعاقدي سعر الوحدة
 جديد شيكل

موعد 
 التسليم

1. 
 
 
 

1.1 
1.2 
1.3 

الدائرية، والمثلثة، والمربعة، والمضلعة  شاخصات ولوحات المرورتوريد ونقل 
ألواح  والسعر يشمل: ،سم من أجود األنواع وذلك للبنود التالية60بارتفاع 

يث تكون األرضية عاكس من ملم وبح3بسماكة  T6وصفائح األلمنيوم نوع 
 نوع خاليا النحل.

 لوحات وشاخصات مرورية بدون أعمدة.
 لوحات وشاخصات مرورية مع أعمدة.

 أعمدة شاخصات مرورية.

 

 

 
 عدد
 عدد
 عدد

 

  
 

 
خالل مدة 

يوم من  14
تاريخ 
استالم 

الطلب من 
قبل المورد 
 أو من يمثله

2. 
 
 
 
 

 

ة و/أو المستطيلة وبالمساحة واالبعاد المربع اللوحات االرشاديةتوريد وتركيب 
وبما يتناسب مع النا المكتوب وبحيث تكون  التي تحددها الجهة المشترية

الكتابة باللغتين العربية واالنجليزية من النوع العاكس باللون االبيض وبارتفاع 
سم للغة العربية واالنجليزية على التوالي أو بأي ارتفاع اخر 12سم،13خط 

لحجم الخط ومواصفات اللوحات االرشادية،  MUTCDلمواصفات وذلك وفقا 
 ملم وبحيث تكون االرضية 3*ألواح وصفائح األلمنيوم بسماكة  والسعر يشمل:
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  سعر الوحدة شيكل الكمية الوحدة البيان الرقم
 
 
 

 
 
 
 

2.1 
2.2 

ين باللون االخضر، *ماسورة أو ماسورت "HI 3Mعاكس من نوع خاليا النحل"
وحسب االبعاد المقترحة للوحة وحسب -وباالرتفاع المحدد في المخططات 

من حديد مجلفن لتثبيت اإلشارة وبروفيل ومرابط وأعمال  -الحاجة التصميمة
 الدهان للجهة الخلفية من اللوحة.

 بدون بروفيل. 2م1لوحات بمساحة أقل من  
 مع بروفبل. 2م1لوحات بمساحة أكبر  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 2م
 2م

 

  

 Acrylic“لتر "18الخاص بالطرق بحجم  عبوات دهان اكريليكيتوريد ونقل  3.0
Road Paints  صناعة وطنية من أجود األنواع وباللون التي يحددها مشرف

 المشروع.

 

 عدد
 

أيام 7خالل  
من تاريخ 

 االشعار
وذلك بخطوط أرضية مستمرة و/أو متقطعة، الشوارع تعليم تنفيذ أشغال توريد و  4.0

اشارات ارشادية ارضية، وذلك باستعمال دهان الطرق الحراري و/أو ب
" مع حب زجاج Thermoplastic Road Paint"الثيرموبالستيك العاكس

ملم وباللون الذي يحدده 2.5-2وبسماكة  صناعة اوروبية من أجود االنواع
ملم وتجهيز 2التخشين والقشط على سماكة  والسعر يشمل:، مشرف المشروع

تنفيذ العمل باستعمال موقع العمل من االوساخ والشحوم واالتربة الخ،  وتنظيف
 الوسائل الميكانيكية، وذلك للبنود التالية:

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خالل مدة 
يوم من  14

تاريخ 
استالم 

الطلب من 
قبل المورد 
أو من 

 يمثله.

4.1 
4.2 
4.3 

 سم.10تعليم الشوارع بخطوط أرضية مستمرة و/أو متقطعة بعرض 
 سم.15عليم الشوارع بخطوط أرضية مستمرة و/أو متقطعة بعرض ت

 تعليم الشوارع بإشارات ارضية) أسهم وشيفرون وخطوط مشاه الخ

 م.ط
 م.ط
 م2

 
 

5.0 
 
 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

صناعة  Acrylic Road Marking Paints“ "بدهان  ولكنكالبند السابق 
وبحيث يتم دهان الطرق قبل اوروبية من اجود األنواع وذلك للبنود التالية، 

 االستالم النهائي للمشروع ان لزم:
 سم. 10تعليم الشوارع بخطوط أرضية مستمرة و/أو متقطعة بعرض 
 سم.15تعليم الشوارع بخطوط أرضية مستمرة و/أو متقطعة بعرض 

 تعليم الشوارع بإشارات ارضية مثل أسهم وشيفرون، خطوط مشاه
 دهان جبه حواف االرصفة والجزر.

 
 
 

 م.ط
 م.ط

2م  
 م.ط

 

 

6.0 
6.1 
6.2 

 ، وذلك للبنود التالية:عيون القطط العاكسةتوريد وتركيب 
 عيون قطط عاكسة باتجاه واحد.

 عيون قطط عاكسة باتجاهين.

 
 عدد
 عدد

 
 

جميع القطع الالزمة للتثبيت  والسعر يشمل: سم،100مرايا محدبة قطر توريد  7.0
كل ما يلزم من )براغي, عزقات, انش و 3على مواسير مجلفنة قطر 

 مرابط....(.

 
 عدد

 

 

8.0 
 

مطبات صناعية مجهزة من المطاط المقوى والمزود بالزجاج  توريد وتركيب
صناعة أوروبية من أجود والمقاوم للظروف البيئية المختلفة،  العاكس للضوء

لى األنواع وبالعرض واالرتفاع المحدد أدناه عن سطح االسفلت القائم عند أع
والسعر يشمل: "، "يطلب تقديم كفالة الشركة لضمان المنتج لمدة سنة نقطة،

 *تصريف المياه 
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 سعر الوحدة شيكل الكمية الوحدة البيان الرقم
 

8.1 
8.2 

 سم60سم وعرض  4.5اع مطب صناعي بارتف
 سم.60سم وعرض 3.5مطب صناعي بارتفاع 

 م.ط
 م.ط

  

بالشكل والقياس  (Steel Hand Rail)ي درابزين معدنتوريد وتركيب  9.0
 المطلوب، وذلك لوضعه كحماية للمشاة من عبور الشارع العام.

 
  م.ط

  
 
 
 
 

 
 

خالل مدة 
يوم من  14

تاريخ 
استالم 

الطلب من 
قبل المورد 

أو من 
 يمثله.

 Galvanized Steel Guard)حديد حماية مجلفن توريد وتركيب  10
Rails-ESP2.0) المطلوب لوضعه كحماية للسيارات من  بالشكل والقياس

وأينما يلزم، المستوية و/أو المنحنية االنزالق ومثبت على جوانب الشارع 
م ومثبتة على 5: عواكس فسفورية بموجب المواصفات كل ويشمل السعر

 حواجز الحماية.

 
 

 
 م.ط

 

 

11 
11.1 

 
 
 

11.2 
 

11.3 

 بنود التالية:وسائل المرور المؤقتة للطرق، وذلك لل توريد ونقل
عاكس خاليا نحل باللون  2) ملم عاكسة750اقماع مرورية بارتفاع 
غير قابل للكسر، والسعر يشمل القاعدة   PVCاالبيض( مصنوعة من 

 سم.5ملم بسماكة 385
سم مع قاعدة للتثبيت على 20لون اصفر قطر  فالش )غماز( شمسي دائري 

 ملم.750اقماع 
 كغم.25ملم ووزن 120*400*740أبعاد ب قاعدة جلدية لتثبيت االشارات

 
 

 عدد
 

 عدد
 عدد

 

 

12 
 

12.1 
 
 

12.2 

والمثبتة في  وسائل المرور الدائمة على الطرق ولكن  9.0كالبند السابق رقم 
  وذلك للبنود التالية: ،االسفلت

سم مع 75ارتفاع  8قطر (flexible delineatorsاعمدة بالستكية مرنة )
 عواكس من خاليا النحل.

مع قاعدة  (channelizer with delineators)مسلكصل فا
 سم وعاكس من خاليا النحل.75سم وعمود بالستيكي ارتفاع 20*100

 
 

 عدد
 

 عدد

 
 

 

 

سماكة وبسم 80ارتفاع و   انش 3 قطر مواسير مدهونة حرارياونقل   توريد 13
وعليها ستيكر  من األعلى بشكل محدب ومنتظم ةمغلقوبحيث تكون ملم 2.5

سب اللون الذي وبح ،سم5عرض HI3M صق وعاكس خاليا نحل نوعال
التنظيف والمعالجة واللحام دون : والسعر يشملمشرف المشروع، حدده ي

للتثبيت على "سم على الجهتين 1سم على 20مبسط طول  شقل، *نتوءات أي
 ."األرصفة

 
 
 
 

 عدد

 
 
 
 

 

  
 

خالل مدة 
يوم من  21

تاريخ 
استالم 

الطلب من 
 قبل المورد
أو من 
 يمثله.

14 
 

 
 

 
 

14.1 
14.2 

لمنع الوقوف  - compositeمعدنية/ ديكور اعمدةونقل توريد 
 صناعة أوروبية من أجود األنواع وباالرتفاع المحدد أدناه، -األرصفة على

من  القطع الالزمة للتثبيتجميع *عمدة عواكس على اال* والسعر يشمل:
 .الخ عزقات، براغي

 سم.50ارتفاع 
 سم75ارتفاع 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد
 عدد

 
 
 

 

 

 مع التقدير واالحترام،

 م موسى حديد
 رئيس بلدية رام هللا
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 شروط التوريد -المرفق رقم )ا(

                                 توريد وتنفيذ أشغال وسائل السالمة واألمان واإلرشاد على الطرق الداخلية للمدينة اسم المشروع:
  رام هللا بلدية :الجهة المشترية

 .....................: رقم الخدمة                 ...............................                                 المرسل إليه: 
 

 

ي كل التي يتم تحديدها ف وبالكمية ،ألي موقع داخل حدود المدينة لوازمال ونقل وتنفيذ أشغال توريد تشمل: األسعار وجدول التسليم .1
"اعمال التنفيذ الرئيسية علما بأن  ،المدرج أدناه لوازمأسعار ال، وذلك للبنود الواردة في جدول أمر شراء حسب حاجة كل موقع عمل

، الباطون وكل ما يلزم من )براغي, عزقات, مرابط....( : التثقيب، اللحام، كافة االكسسسوارات والقطع المعدنية الالزمة للتثبيتتشمل
تنظيف الموقع، اصالح جميع أعمال التأسيس الالزمة من حفر وتسوية وردم في االرض الطبيعة او االسفلت ألي عمق، لتثبيت، الالزم ل

الواردة -وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات الفنية الخ"، ، األضرار التي قد تنتج عن تنفيذ العمل واعادة األوضاع الى ما كانت عليه
 .وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد -أدناه 8في البند رقم 

 

 لوازمجدول أسعار ال -اتفاقية إطار بمورد وحيد 
 

 الكمية الوحدة البيان الرقم
 سعر الوحدة

 موعد التسليم شيكل* -

1. 
 
 
 

1.1 
1.2 
1.3 

الدائرية، والمثلثة، والمربعة،  شاخصات ولوحات المرورتوريد ونقل 
والسعر  ،األنواع وذلك للبنود التالية سم من أجود60والمضلعة بارتفاع 

ملم وبحيث تكون 3بسماكة  T6ألواح وصفائح األلمنيوم نوع  يشمل:
 األرضية عاكس من نوع خاليا النحل.

 لوحات وشاخصات مرورية بدون أعمدة.
 لوحات وشاخصات مرورية مع أعمدة.

 أعمدة شاخصات مرورية.

 

 

 
 عدد
 عدد
 عدد

 

 

 
1 
1 
1 

  
 
 
 
 
 
 

 14 مدة خالل
يوم من تاريخ 
استالم الطلب 
من قبل المورد 

 أو من يمثله

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 
2.2 

المربعة و/أو المستطيلة وبالمساحة  اللوحات االرشاديةتوريد وتركيب 
وبما يتناسب مع النا المكتوب  واالبعاد التي تحددها الجهة المشترية

لنوع العاكس باللون وبحيث تكون الكتابة باللغتين العربية واالنجليزية من ا
سم للغة العربية واالنجليزية على التوالي 12سم،13االبيض وبارتفاع خط 

لحجم الخط  MUTCDأو بأي ارتفاع اخر وذلك وفقا لمواصفات 
*ألواح وصفائح األلمنيوم  والسعر يشمل:ومواصفات اللوحات االرشادية، 

 HIل"ملم وبحيث تكون االرضية عاكس من نوع خاليا النح3بسماكة 
3M"  باللون االخضر، *ماسورة أو ماسورتين وباالرتفاع المحدد في

 -وحسب االبعاد المقترحة للوحة وحسب الحاجة التصميمة-المخططات 
فيل ومرابط وأعمال الدهان للجهة و من حديد مجلفن لتثبيت اإلشارة وبر 

 الخلفية من اللوحة.
 بدون بروفيل. 2م1لوحات بمساحة أقل من  
 مع بروفبل. 2م1احة أكبر لوحات بمس 

 

 

 

 

 

 

 

 2م
 2م

 

 

 

 

 

 

 

1 
1 
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 الكمية الوحدة البيان الرقم
 سعر الوحدة

 موعد التسليم شيكل* -

لتر 18الخاص بالطرق بحجم  عبوات دهان اكريليكيتوريد ونقل  3.0
"“Acrylic Road Paints اللون صناعة وطنية من أجود األنواع وب

  .لوازمالذي يحدده 

 

 عدد

 

1 

أيام 7خالل  
من تاريخ 

 االشعار
وذلك بخطوط أرضية مستمرة و/أو الشوارع تعليم تنفيذ أشغال توريد و  4.0

اشارات ارشادية ارضية، وذلك باستعمال دهان الطرق و/أو بمتقطعة، 
" مع Thermoplastic Road Paint"الثيرموبالستيك الحراري العاكس

ملم 2.5-2ماكة وبس حب زجاج صناعة اوروبية من أجود االنواع
التخشين والقشط  والسعر يشمل:، مشرف المشروعوباللون الذي يحدده 

ملم وتجهيز وتنظيف موقع العمل من االوساخ والشحوم 2على سماكة 
تنفيذ العمل باستعمال الوسائل الميكانيكية، وذلك للبنود واالتربة الخ، 

 التالية:

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14خالل مدة 
يوم من تاريخ 

الطلب استالم 
من قبل المورد 

 أو من يمثله.

4.1 
4.2 
4.3 

 سم.10تعليم الشوارع بخطوط أرضية مستمرة و/أو متقطعة بعرض 
 سم.15تعليم الشوارع بخطوط أرضية مستمرة و/أو متقطعة بعرض 

 ارضية) أسهم وشيفرون وخطوط مشاه الخ بإشاراتتعليم الشوارع 

 م.ط
 م.ط
 م2

1 
1 
1 

 

5.0 
 
 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

 Acrylic Road Marking Paints“ "بدهان  ولكنكالبند السابق 
وبحيث يتم دهان صناعة اوروبية من اجود األنواع وذلك للبنود التالية، 

 الطرق قبل االستالم النهائي للمشروع ان لزم:
 سم. 10تعليم الشوارع بخطوط أرضية مستمرة و/أو متقطعة بعرض 

 سم.15و/أو متقطعة بعرض تعليم الشوارع بخطوط أرضية مستمرة 
 ارضية مثل أسهم وشيفرون، خطوط مشاه بإشاراتتعليم الشوارع 

 دهان جبه حواف االرصفة والجزر.

 
 
 

 م.ط
 م.ط

2م  
 م.ط

 
 
 

1 
1 
1 
1 

 

6.0 
6.1 
6.2 

 ، وذلك للبنود التالية:عيون القطط العاكسةتوريد وتركيب 
 عيون قطط عاكسة باتجاه واحد.

 ين.عيون قطط عاكسة باتجاه

 
 عدد
 عدد

 
1 
1 

 

جميع القطع الالزمة  والسعر يشمل: سم،100مرايا محدبة قطر توريد  7.0
انش وكل ما يلزم من )براغي, 3للتثبيت على مواسير مجلفنة قطر 

 عزقات, مرابط....(.

 
 

 1 عدد

 

8.0 
 
 
 

 
8.1 
8.2 

مطبات صناعية مجهزة من المطاط المقوى والمزود  توريد وتركيب
صناعة والمقاوم للظروف البيئية المختلفة،  لعاكس للضوءبالزجاج ا

أوروبية من أجود األنواع وبالعرض واالرتفاع المحدد أدناه عن سطح 
"يطلب تقديم كفالة الشركة لضمان  االسفلت القائم عند أعلى نقطة،

 *تصريف المياه والسعر يشمل: "، المنتج لمدة سنة
 سم60سم وعرض  4.5اع مطب صناعي بارتف

 سم.60سم وعرض  3.5مطب صناعي بارتفاع 

 
 
 
 

 
 م.ط
 م.ط

 
 
 

 
 

1 
1 
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 الكمية الوحدة البيان الرقم
 سعر الوحدة

 موعد التسليم شيكل* -

بالشكل والقياس  (Steel Hand Rail)درابزين معدني توريد وتركيب  9.0
 .عامالمطلوب، وذلك لوضعه كحماية للمشاة من عبور الشارع ال

 
 م.ط

 
1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 14خالل مدة 
يوم من تاريخ 
استالم الطلب 
من قبل المورد 

 أو من يمثله.

 Galvanized Steel Guard)حديد حماية مجلفن توريد وتركيب  10
Rails-ESP2.0)  بالشكل والقياس المطلوب لوضعه كحماية للسيارات

وأينما المستوية و/أو المنحنية من االنزالق ومثبت على جوانب الشارع 
م ومثبتة 5: عواكس فسفورية بموجب المواصفات كل ويشمل السعريلزم، 

 على حواجز الحماية.

 
 

 
 

 م.ط

 
 
 

 
1 

 

11 
11.1 

 
 
 

11.2 
 
 

11.3 

 وسائل المرور المؤقتة للطرق، وذلك للبنود التالية: توريد ونقل
عاكس خاليا نحل باللون  2) ملم عاكسة750اقماع مرورية بارتفاع 
غير قابل للكسر، والسعر يشمل القاعدة   PVCاالبيض( مصنوعة من 

 سم.5ملم بسماكة 385
سم مع قاعدة للتثبيت 20لون اصفر قطر  فالش )غماز( شمسي دائري 

 ملم.750على اقماع 
ملم ووزن 120*400*740 بأبعاد قاعدة جلدية لتثبيت االشارات

 كغم.25
 

 
 

 عدد
 

 عدد
 

 عدد

 
 

1 
 

1 
 

1 

 

12 
 

12.1 
 
 

12.2 

 وسائل المرور الدائمة على الطرق ولكن  9.0م كالبند السابق رق
  وذلك للبنود التالية: ،والمثبتة في االسفلت

ارتفاع  8قطر (flexible delineatorsمرنة )اعمدة بالستكية 
 سم مع عواكس من خاليا النحل.75

مع قاعدة  (channelizer with delineators)مسلكفاصل 
 عاكس من خاليا النحل.سم و 75وعمود بالستيكي ارتفاع  سم20*100

 
 

 عدد
 

 عدد

 
 

1 
 

1 

 

سم 80ارتفاع و   انش 3 قطر مواسير مدهونة حرارياونقل   توريد 13
 من األعلى بشكل محدب ومنتظم ةمغلقوبحيث تكون ملم 2.5سماكة وب
 ،سم5عرض  HI3M عليها ستيكر الصق وعاكس خاليا نحل نوعو 

التنظيف : يشمل والسعرمشرف المشروع، حدده يسب اللون الذي وبح
سم 1سم على 20مبسط طول  شقل، *نتوءات والمعالجة واللحام دون أي

 ."للتثبيت على األرصفة"على الجهتين 

 
 
 
 

 عدد

 
 
 
 

1 

  
 
 

 21خالل مدة 
يوم من تاريخ 
استالم الطلب 
من قبل المورد 

 أو من يمثله.
14 
 

 
 
 
 
 
 
 

14.1 
 

 

14.2 

لمنع الوقوف  - compositeمعدنية/ ديكور اعمدةونقل توريد 
صناعة أوروبية من أجود األنواع وباالرتفاع المحدد  -األرصفة على
القطع الالزمة جميع *عمدة عواكس على اال* والسعر يشمل: ،أدناه

 من براغي او عزقات ...الخ . للتثبيت
  سم50ارتفاع 
 سم75ارتفاع 

 
 
 

 عدد
 عدد

 
 
 
1 
1 
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وكافة الضرائب  ،الكمية التي يتم تحديدها في كل أمر شراءوب و/أو تنفيذ االشغال التركيبوالنقل و/أو  التوريديشمل السعر تكاليف *
 .لوازموالرسوم وأية تكاليف مترتبة لتوريد ال

 حسب المواصفات الفنية.قطع الغيار:  (أ
 .مشرف المشروعلالعتماد من قبل  للوازمباإلضافة الى تقديم عينات  حسب المواصفات الفنية :األدوات واللوازم اإلضافية (ب
 . يطلب توفير الكتالوجات أينما أمكن: الكتالوجات (ج
على المورد عند تسليم المواد الموردة للموقع أن يقدم ارسالية للمراقب او من يمثله في الموقع المورد له وذلك  :التوريدمتطلبات  (د

 .اء اعتماد المطالبات الماليةللتوقيع عليها، ولن ينظر في أي ارسالية غير موقعة من المراقب أو من يمثله أثن
 

وليست عرضة ألي  "مهما بلغت الكمية التي سيتم توريدها في كل أمر شراء" تكون األسعار المشار إليها أعاله ثابتة: السعر الثابت .2
 .اإلطار اتفاقيةتغيير او تعديل خالل مدة تنفيذ 

 د مدينة رام هللا وبالكمية التي يتم تحديدها في كل أمر شراء.مختلفة داخل حدو مواقع : إلى العنوان التالي لوازميتم توريد ال   .3

 : التسليم مواعيد .4
 .ة أليام العطل واألعياد الرسميةوشامل االتفاقية أبرامابتداء من تاريخ  ،25/12/2022لغاية سارية المفعول  اإلطار اتفاقيةتكون فترة  -أ

وذلك  ،مقدارها وحسب حاجة الجهة المشترية الى اي موقع داخل حدود البلديةيلتزم المورد بتأمين اي طلبية من بنود التوريد مهما كان  -ب
من قبل المورد أو من يمثله، وفي حالة  أعاله من تاريخ استالم الطلب -1بند رقم -خالل المدة المحددة في جدول أسعار اللوازم 

من مستحقات هذه المطالبات المالية رة"، وتخصم تخلفه تكون أجور العمال وجميع األضرار على نفقة المورد "عدا الظروف القاه
 .المورد

وبدون أي -المشروع، يتم تنفيذ العمل في أوقات الدوام الرسمي أو غير الرسمي حسب حاجة العمل وتعليمات مشرف  :أوقات العمل -ت
ساعة عمل/يوم" 24لعمل هي أمر صادر، علما بأن أوقات ا وذلك لكل -لوازمأتعاب اضافية عن االسعار المدونة في جدول أسعار ال

  .مشرف المشروعوحسب حاجة العمل وتعليمات وموافقة 

  الدفع: .5
باإلضافة  يلتزم المورد بتقديم مطالبة مالية واحدة في نهاية كل شهر تبين مجموع االرساليات التي تم توريدها لهذا الشهر وتفاصيلها -أ

من تاريخ  يوم 45تاريخ استحقاق الدفعة لغاية  ويعتبر، هذه االعمال الى أمر الشراء الصادر للمورد من الجهة المشترية لتنفيذ
، ويتم صرف -حيث تعتبر هذه المدة هي المدة القانونية الستحقاق الدفعة- ،اعتماد المطالبة المالية من قبل مدير دائرة المشاريع

 . وأية تقارير مطلوبة ت المخبريةالمستحقات بعد إبراز فاتورة مشتغل مرخا وخصم المصدر وبعد صدور نتائج الفحوصا
شهادة خصم من المصدر أو االلتزام باقتطاعات ضريبة الدخل حسب النماذج المعدة لذلك عند كل دفعة  إحضاريتوجب على المورد  -ب

 حسب التعليمات الصادرة عن وزارة المالية بهذا الخصوص. 
 مالية.المورد تقديم فاتورة ضريبية عند تقديمه مطالبه (. وعلى VAT) المضافة القيمة شامل لضريبةمالحظة: المشروع    

  :الضمانة .6
لها الحق في إجراء جميع الفحوصات المخبرية على المواد الموردة إلى الموقـع فـي أحـد المختبـرات المتخصصـة والمعتمـدة  بلدية رام هللا -

لمـــوردة الـــى الموقـــع واســـتبدالها بمـــواد متوافقـــة مـــع وعلــى نفقـــة المـــورد، وفـــي حالـــة ســـقوط الفحـــا يتحمـــل المـــورد تكـــاليف ازالـــة المـــواد ا
 المواصفات، باإلضافة الى تكاليف العمالة الالزمة لتنفيذ االشغال على الموقع وفقا للمواصفات وتعليمات مشرف المشروع.

يـنا بالعقـد علـى شـهر مـن تـاريخ االسـتالم األولـي مـا لـم 12على الوجـه األكمـل لمـدة  يضمن األعمال وحسن تنفيذهاان  على المورد -
مـن  %5غير ذلك، ولتحقيق ذلك يقدم المقاول الضمانة التي تقبلها الجهة المشـترية والتـي تفـي بـالغرض المطلـوب وتكـون قيمتهـا بنسـبة 

 إجمالي األعمال المنفذة )كفالة اصالح العيوب(. 
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 االلتزامات العامة للمورد:و  تعليمات التغليف والتسويق .7
دوائر والمؤسســات والبلديــة وأمــالر الغيــر خــالل عمليــة التوريــد )البلديــة، الكهربــاء، االتصــاالت، الميــاه( وفــي ممتلكــات الــالمحافظــة علــى  -

 حالة إحداث اي ضرر يتم تصليحه على نفقة المورد.
 ان تكون سيارات النقل الخاصة بالمورد والمتجهة لمواقع التوريد مؤمنة تأمين شامل. -
 ينية وتسليمها إلى مشرف المشروع.مواد الموردة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطالحصول على شهادة مطابقة لجميع ال -
 التقيد بقوانين السالمة العامة وسالمة األشخاص والمعدات والمواد واالشياء وأمالر الغير. -
المشــترية، وبحيــث تكــون أن يــؤمن علــى المــواد والتجهيــزات والمعــدات واألشــخاص وكــذلك التــأمين الشــامل ضــد االخطــار باســم الجهــة  -

 تكاليف استصدارها على نفقة المورد.
االلتــزام بعــدم تحميــل حمولــة أكبــر مــن الحمولــة المســموح بهــا وعليــه تغطيــة الحمولــة واتخــاذ كافــة وســائل الحمايــة الالزمــة لعــدم الســماح  -

 .التكاليف واالتعاب االدارية المترتبةبسقوط المواد المحملة على الشوارع وبخالف ذلك يتم تنظيف الشوارع وتحميل المورد كافة 
 تزويد الموقع وعلى حسابه الخاص بالماء، والكهرباء وأي متطلبات أخرى تلزم لتنفيذ األشغال وانجازها. -
 الكتابية على مواقع ونوع االعمال التي سيتم تنفيذها. الحصول على موافقة مشرف المشروع -
 ر لتنفيذ أعمال المناقصة.التنسيق الكامل مع مشرف المشروع وشرطة المرو  -
 أن يوفر جميع األدوات الالزمة لعمليات التخطيط والتنفيذ من أجهزة مساحية وأدوات قياس واليات وخالفه وعلى حسابه الخاص. -
 القيام في أعمال وضع القياسات واألحجام واإلضافات والملحقات الخاصة باألعمال المطلوبة.  -
 زة مرفقة بالصور وذلك إلى المهندس العتمادها.تقديم تقارير شهرية لألعمال المنج -
 كافة اجراءات السالمة واالمان أثناء تنفيذ العمل بموجب المواصفات وتعليمات المهندس والتي تشمل كحد أدنى:  اتخاذ -

o ة، باإلضـافة الـى توفير كافة اشارات الطرق التحذيريـة واالرشـادية العاكسـة لألضـواء والالزمـة واألشـرطة والعـواكس والمصـابيح الالزمـ
توجيه حركة السير والتحويالت الالزمة، علما بأنه يتم وضع اشارات التحكم بحركة المرور حيثما يلـزم وبحيـث يـتم وضـع أول إشـارة 

 على مسافة كافية من منطقة العمل وذلك إلعطاء تحذير بالمخاطر قبل مسافة من العمل.
o ارتداء ( المالبس العاكسةVest, Jacket في المو ) قع ومعدات الوقاية الشخصـية األساسـية كاألحذيـة الواقيـة والقبعـات الصـلبة سـواء

 كانوا عاملين في الموقع أو في زيارة تفقدية. 
o  تثبيت كافة اإلشـارات التحذيريـة وحـواجز الحمايـة واألضـواء فـي موضـعها الصـحيح لضـمان عـدم سـقوطها أو تحركهـا نتيجـة لألحـوال

ســتخدم المســامير علــى الطريــق تحــت أي ظـرف(، وتفقــد اإلشــارات دائمــًا فــي موقــع العمــل، وفــي حــال الجويـة أو حركــة المــرور )ال ت
 ازالة االشارات وعدم توفيرها يحق للمهندس ايقاف العمل في الموقع بشكل فوري وفرض غرامة مالية يتم تحديدها الحقا.

 .ان وجدت علقة بالدفعاتأتعاب التحويالت البنكية المتالمراسالت وتكاليف  المورد كافة يتحمل -
 

 المطلوبة:  الفنية المواصفات .8
 وصف عام  (أ)

، وبحيث يتم تنفيذ االعمال بموجب المواصفات العامة ألشغال الطرق وسائل السالمة واألمان على الطرق توريد تشمل االعمال 
للبنود الواردة حسب حاجة -ر الشراء أي كمية يتم تحديدها في أمب توريدالوالمواصفات الفلسطينية والشروط المرفقة، وبحيث يتم 

 وتتضمن االعمال بشكل رئيس األمور التالية: -الموقع وتعليمات مشرف المشروع
 ."توريد عبوات دهان اكريليكي لجبه االرصفة والجزر، ووسائل المرور المؤقتة للطرق "أقماع مرورية، فالشر وقواعد جلدية 
 مثلثة، والمربعة، والمضلعة، الجاهزة للتجميع في موقع العمل وكل ما يلزم من مرابط توريد شاخصات ولوحات المرور الدائرية، وال

 وبراغي وأعمال التثقيب واللحام الالزمة.
  توريد وتركيب اللوحات االرشادية، بحيث تحدد أبعاد اللوحة حسب النا وذلك طبقا لمواصفاتMUTCD اللوحات  لحجم

و/أو المناطق المراد التوجه اليها عند التقاطعات والمسافات باألرقام، مع وجود سهم وتتضمن اللوحات االرشادية اسم المنطقة 
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ارشادي يدل على اتجاه المنطقة و/أو المناطق وبحيث تكون الكتابة باللغتين العربية واالنجليزية، ويجب أن تكون أعمدة التثبيت 
 مسلحة. مجلفنة، ومغلقة من إحدى جهاتها، واالتجاه األخر مثبت في قاعدة

  الثيرموبالستيك( تخطيط الطرق باستخدام دهانات اللدائنThermoplastic و/أو االكريليك وباأللوان المحددة لمثل هذه األعمال )
 باإلضافة الى تنفيذ أشغال عيون القطط والمطبات، وذلك بموجب المواصفات الفنية وبأي كمية ولمواقع مختلفة في المدينة.

 أعمدة مرنة، فاصل مسلك"، حواجز للمشاة " “لمرور الدائمة على الطرق توريد وتركيب وسائل اHand Rails"  وحواجز حماية
 مثبتين على جوانب الطرق واألرصفة المستوية و/أو المنحنية وفي مواقع متفرقة.”Guard Rails“ للسيارات من االنزالق 

  السيارات على األرصفة.توريد مواسير مدهونة حراريا وأعمدة ديكور والالزمة لمنع وقوف 
 

  مواصفات فنية وتفاصيل محددة.  (ب)
 

 عـــــامالقسم األول: 
  ءا ال يتجزأ من وثائق العقد وتقرأ هذه المواصفات الفنية بالتالزم مع االتفاقية وشروط العقد وبيانات العقـد تعتبر المواصفات الفنية جز

 في تلك الوثائق. وجداول الكميات وعلى المقاول أن يتقيد باألحكام الواردة
  على المقاول الحصول على الموافقات الخطيـة واالعتمـادات الالزمـة قبـل المباشـرة فـي العمـل، وعليـه أيضـا تقـديم مخططـات تنفيذيـة

 لتوضيح طريقة العمل بالتفصيل وأخذ موافقة المهندس قبل البدء بالتنفيذ. 
  المستخدمة في الموقع ولكافة بنـود االعمـال وذلـك مباشـرة عنـد تـوفر هـذه على المقاول تقديم نتائج الفحوصات لكافة العينات والمواد

 .مشرف المشروعالنتائج من المختبر المعتمد، وعليه اخذ الموافقة الخطية على قبول هذه النتائج واالعمال المنفذة من قبل 
 الـى الحـد األقصـى أثنـاء التنفيـذ ويقـوم  يتحمل المقـاول وعلـى نفقتـه الخاصـة مسـؤولية المحافظـة علـى سـالمة حركـة المـرور وتسـهيله

 بتأمين وصيانة كل ما يلزم من تحويالت واشارات وطرق مؤقته مع األعمدة والحواجز واالنارة بموجب تعليمات المهندس.
  علـى المقــاول وبـدون أيــة نفقــات اضـافية أن يــؤمن كــل مـا يلــزم مـن أدوات وتجهيــزات ومســاحين وعمـال وخــالف ذلــك مـن مــواد يراهــا

مهندس الزمة لتنفيذ األشغال، ويجب المحافظة على اية عالمات يضعها المهندس أو المقـاول وفـي حالـة تلفهـا يسـتبدلها المقـاول ال
 على نفقته الخاصة وطبقا لما يوافق عليه المهندس. 

 سطينية.على المقاول الحصول على شهادة مطابقة لجميع المواد المستعملة في المناقصة من مؤسسة المواصفات الفل 
  أسهم( ولمنع مرور  –حواجز شاخصات  –على المقاول تقديم وتركيب الوسائل المرورية الكفيلة بحماية مكان العمل )أقماع مرورية

الســيارات فــوق خطــوط الــدهان وكــذلك حفاظــا علــى مســتخدمي الطــرق والعمــل ويتحمــل المقــاول إصــالح كافــة خطــوط المــرور التــي 
لمرور عليها قبل جفافها. وعليه تقديم عينات مـن مـادة الـدهان بصـورة مسـحوق وحبيبـات زجاجيـة يصيبها العطف من جراء حركة ا

 من إجراء االختبارات الالزمة. مشرف المشروعفي أي مرحلة من مرحلة التنفيذ وذلك ليتمكن 
 يعيـة الـواردة فـي مواصـفات الـدهان فـي يتحمل المقاول تكلفة كافة االختبارات الالزمة أثناء التنفيذ لضمان المتطلبات الكيماويـة والطب

تلك االختبارات، وعليه إزالة طبقة التأكسد العلوية الناتجة من الزيوت والشحوم واحتكار اآلليات وتبخـر الجزئيـات الطيـارة للسـفلت 
لــى الطــرق عوالتــي تشــكل طبقــة عــزل بــين الــدهان وســطح الطريــق باســتخدام الطــرق الحديثــة فــي إزالــة األوســاخ والطبقــة المؤكســدة 

وتماســـك الـــدهان علـــى ســـطح الطريـــق كمـــا ويطلـــب إزالـــة الـــدهان القـــديم المتكســـر والمتشـــقق ولتصـــحيح  القديمـــة لتـــامين االلتصـــاق
 الخطوط القديمة الغير متناسقة من قبل المقاول وعلى نفقته بالوسائل المناسبة لتنفيذ العمل.

 ضــاء أو صـفراء وكريـات )حبيبـات( زجاجيــة وحشـوه مال ـة ومـواد أخــرى تكـون الـدهانات مؤلفـة مـن مــادة الصـقة أو رابطـة وصـبغة بي
مثــل رمــل الســيليكا الفــاتح اللــون أو الكــوارتز ويوضــع الــدهان علــى الرصــف وهــو فــي حالــة ذوبــان باســتعمال وســائل ميكانيكيــة مــع 

ادة للرصـف فعنـه ينـتج عنهـا خـط وضع الحبيبات الزجاجية على السطح وعندما تبرد هذه المادة لتصبح بمستوى درجة الحرارة المعت
 دهان ملتصق عاكس ذو سماكة محدودة قادرة على مقاومة التشويه بفعل حركة المرور. 

  :يجب أن يتم تنفيذ االعمال بموجب المواصفات الفنية وباألمور التالية 
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 يجب أن يكون السطح جافًا وخاليًا من األتربة واألوساخ ومن خطوط الدهان الموجودة من قبل. -
 يجب أن يكون خاليًا من مركبات الترطيب ومن الشحوم والزيوت والرطوبة. -
 يجب أن يكون خاليًا من الطبقات المتفككة وغير السليمة ومن أية مواد أخرى تؤثر سلبًا على االرتباط أو االلتصاق  -

 ويجب عدم التنفيذ في الشروط التالية: 
 ء مشبعًا بالرذاذ.عندما تكون هنار رطوبة على الرصيف أو يكون الهوا -
 ( درجات م وية. 10عندما تكون درجة حرارة الرصف أقل من ) -
 عندما تتسبب الرياح أو األحوال األخرى في تكوين طبقة من األتربة والغبار على السطح بعد تنفيذه.  -

  ،تعتمد وحدات النظام المتري فقط عند تطبيق هذه المواصفات 
 المواصفات يتم اعتمادها التالية مراجع علمية عامة لهذه  تعتبر الهي ات والمؤسسات العلمية ة:المواصفات القياسية والمواد المستخدم

 ضمن المواصفات الخاصة.
 (                    A.S.T.Mالجمعية األمريكية الختبار المواد ) -
  AASHTOالمنظمة األمريكية للطرق  -
                  المواصفات األردنية.                           -
 MUTCDالدليل الموحد إلشارات الطرق  -

Construction Specification Part 3, Ministry of Public Work and Housing-Palestinian Authority.- 
 

 
 

 اشارات الطرق القسم الثاني: 
 

تتكون أشغال اشارات الطريق من توريد ونقل شاخصات ولوحات المرور العاكسة للضوء والجاهزة للتجميع في موقع العمل . الوصف: 1 .1
هــو مبــين فــي المخططــات وفــي قائمــة اشــارات  يلــزم كمــابمــا فــي ذلــك جميــع االكسســوارات الالزمــة للتجميــع مــن براغــي، ومــرابط وكــل مــا 

 .الطرق وفقا لهذه المواصفات
 توريد شاخصات ولوحات المرور وجميع االكسسوارات الالزمة للتركيب باألعداد المطلوبة ونقلها إلى الموقع المحدد.: . المجال2 .2

 

 : للشارات. المواد األساسية 3 .3
ملـم، ويجـب 3( بسـماكة T-6) 6-يجب أن تكون المواد القياسية المستعملة للوحات االشارات من صفائح خليط األلمنيوم نـوع ت -أ

 هذه األلواح غير مسامية، وملساء مستوية السطح ومتينة مقاومة للعوامل الطبيعية، ومقاومة للصدأ أو التآكل.  أن تكون 
ملــم وان يــتم ازالــة كــل عالمــة 30يجــب أن يــتم قصــها بطريقــة ال تتــرر أحرفــا حــادة، وبحيــث يــتم تــدوير الزوايــا علــى شــعاع طولــه  -ب

 كر.مسجلة أو اشارة مطبوعة بواسطة مخفف طالء الال
 

 . واجهة وخلف اللوحة: 4 .4
يجب أن تكون واجهات اللوحات التي ستكتب عليها التعليمات المختلفة من صفائح عاكسـه متسـعة الزوايـا تجـري معالجتهـا لتلتصـق  -أ

 بصفيحة األلمنيوم.  
، وأن تكتــب ”HI 3Mيجـب أن يكـون اللــون األساسـي لواجهــة اإلشـارة علــى صـفائح عاكســة متسـعة الزوايـا مــن نـوع خاليــا النحـل " -ب

 .مشرف المشروعالتعليمات الخاصة على اللوحة باللون األبيض العاكس وحسب تعليمات 
يجب تنظيف اللوحات وإزالة المواد الشمعية منها وذلك قبل طلي وجه الدهان العاكس، ويجري تشحيمها بالبخار أو بالتغطيس فـي  -ت

الذ المتوســط النعومــة، وبعــد ذلــك تشــطف بالمــاء علــى نحــو شــامل مــادة قلويــة، ثــم تكشــط بفركهــا بالمنظفــات الخشــنة كصــوف الفــو 
وتنشـف بـالهواء الســاخن قبـل وضــع أيـة مــواد عاكسـة عليهــا، ويـتم قطـع الصــفائح بأيـة طريقــة قياسـية باســتعمال منشـار شــريطي أو 

 مقا كهربائي. 
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 يجب أن تكون الصفائح مثبتة بشكل جيد خالل القطع لمنع حدوث تشظية أو نحاته. -ث
ن ال تتجــاوز الصــفائح أطــراف اللوحــة بعــد إلصــاقها علــى اللــوح األساســي، أو تنســلخ عنهــا أو تتجعــد كــذلك يجــب أن يكــون يجــب أ -ج

سطح اللوحة أملس ومسـتوي السـطح خاليـا مـن أي فقاعـات أو نتـوءات أو ذا أطـراف متشـظية أو متحتتـه، وأن يكـون السـطح قـابال 
 للغسل ومقاوما لألحوال الجوية. 

ل عمر صفائح األلوان المختلفة العاكسة أو غير العاكسـة مـدة خمـس سـنوات بعـد الصـاقها علـى واجهـة اللوحـة دون يجب أن ال يق -ح
 أن يحدث شحوب أو تغير في األلوان أو االنعكاسية أو التقليل من مواصفات هذه اللوحات.

يــث يكــون عمــر الواجهــة والخلفيــة واحــدا يجــب أن تعــالج خلفيــة لوحــة األلمنيــوم بوجــه مــن الــدهان غيــر العــاكس رمــادي اللــون، وبح -خ
 تقريبا، أي خمس سنوات بعد التركيب على ارض الواقع. 

 عـن تزيـد تقلصـات أو تجعـدات نقـور أو أو تشـققات أي عليهـا تظهـر وال الجويـة للعوامل مقاومة العاكسة الصفائح تكون  أن يجب -د
 . ASTM G123األمريكية ، للمواصفة طبًقا ميليمتر أعشار ثمانية

 .مشرف المشروعالطرق وأن يوافق عليها  إلشاراتجب أن تتوافق األلوان المستعملة عالميا ي -ذ
 

 . شاخصات اشارات الطرق: 5 .5
 يجب أن تكون أنابيب حديد الطريق والبراغي والعزقات مجلفنة. -أ

 البراغي، تجلفن أن بيج ,، ASTM A123األمريكية  للمواصفة طبًقا الصلب الحديد من المصنوعة األجزاء كافة تجلفن أن يجب -ب
 . ASTM 153 األمريكية للمواصفة المشابهة طبًقا والقطع والصواميل

 

 . الكتابة:6 .6
مطابقـة لمواصـفات  األحـرف وأبعاد والرموز األشكال كافة تكون  أن يجب كتابة االشارات بخط كبير وواضح وفقا للرسومات، ويجب -أ

  MUTCD .الموحد المروري  التحكم وسائل دليل
 توزيع مراعاة للمواصفات وحسب تعليمات المهندس، ويجب مطابقة وأحجام بألوان والرموز واألسهم واألرقام الحروف تكون  أن يجب -ب

 شـكل علـى تـؤثر ال بحيـث وأشـكالها الحـروف حسـب توزيـع اللوحـة وجـه علـى الظاهرة التثبيت والبراشيم ومسامير للبراغي الثقوب
 . MUTCDالمروري  التحكم وسائل مواصفة دليل لمتطلبات مطابقة واألشكال الرموز تكون  أن ويجب الرمز، أو الكتابة

 وللحصول على وضوح كاف من الخط يجب: -ت
  توسيع الفسحات بين الحرف بما يعادل عرضا واحدا أو عرضـين مـن خـط الحـرف وفقـا لطبيعـة جوانـب األحـرف المتقاربـة سـواء

 عامودية أو دائرية الشكل. 
  ط الكتابة مقاربة إلـى ارتفـاع األحـرف المسـتعملة فـي تلـك الخطـوط، كمـا يجـب أن تكـون المسـافات أن تكون المسافات بين خطو

متوسط ارتفاع الحروف العالية في خطوط الكتابة المجاورة تقريبا. وأن يكون البعـد عـن األطـراف العليـا  3/4بين خطوط الكتابة 
لخطــوط.  أمــا بالنســبة إلــى بعــد نهايــة أطــول خــط عــن األطــراف والســفلى مســاويا تقريبــا لمتوســط ارتفــاع الحــروف المجــاورة فــي ا
 الجانبية فيجب أن يساوي تقريبا ارتفاع الحروف في ذلك الخط.

 .يجب أن يكون الخط األطول في وسط اإلشارة تحسبا للحروف المائلة أو ذات األجزاء الجانبية المفتوحة على كال الطرفين 
 عـــرض أضـــخم  3/4-3/1تبـــاه إلـــى اإلشـــارة ويجـــب أن يكــون عـــرض الحافـــة تقريبـــا يجــب تـــوفير حافـــة عاكســـة براقـــة للفــت االن

 الحروف الموجودة في اإلشارة.
 

 : اشارات الطرق االرشاديةالقسم الثالث
تتكــون أشــغال اشــارت الطــرق االرشــادية مــن تقــديم ونصــب اللوحــات االرشــادية، وأعمــدة تثبيــت اللوحــات وأعمــال التثبيــت لوصــف: ا 1-1 .7

 ا للمواصفات.الالزمة وفق
: يجـب تقـديم اشـارات الطـرق االرشـادية واقامتهـا فـي المواقـع المخصصـة لهـا وفقـا لتعليمـات الجهـة المشـترية او مـن يمثلـه  المجال 1-2 .8

 وبشكل مطابق للمواصفات.
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ئح خلـيط األلومنيـوم يجب أن تكون المـواد القياسـية المسـتعملة للوحـات اشـارات الطـرق االرشـادية صـفاالمواد األساسية لإلشارات:  1-3 .9
ملــم. ويجــب أن تكــون هــذه األلــواح غيــر مســامية، وملســاء مســتوية الســطح ومتينــة مقاومــة للعوامــل  3( بســماكة T-6) 6-مــن نــوع ت

ملــم  30الطبيعيــة، ومقاومــة للصــدأ أو التآكــل.  ويجــب قصــها بطريقــة ال تتــرر أحرفــا حــادة، وبحيــث يــتم تــدوير الزوايــا الــى شــعاع طولــه 
 عالمة مسجلة أو اشارة مطبوعة بواسطة مخفف طالء اللك.وتزال كل 

10.  
 واجهة وقفا اللوحة:  1-4 .11

  يجــب صــنع واجهــات اللوحــات التــي ســتكتب عليهــا التعليمــات المختلفــة مــن صــفائح عاكســه متســعة الزوايــا تجــري معالجتهــا لتلتصــق
صفائح عاكسة متسعة الزوايا من نوع خاليـا النحـل بصفيحة األلومنيوم.  ويجب عادة أن يكون اللون األساسي لواجهة االشارة على 

، أو كما هي موصوفة في الفقرات السابقة.  لكن التعليمات الخاصة التـي سـتكتب علـى اللوحـة يجـب أن "HI 3Mوبالون االخضر "
ي تشـحيمها تكون بلون أبيض عاكس.  ويجـب قبـل طلـي وجـه الـدهان العـاكس تنظيـف اللوحـات وازالـة المـواد الشـمعية منهـا.  ويجـر 

بالبخــار أو بــالتغطيس فــي مــادة قلويــة، ثــم تكشــط بفركهــا بالمنظفــات الخشــنة كصــوف الفــوالذ المتوســط النعومــة.  وبعــد ذلــك تشــطف 
بالماء على نحو شامل وتنشف بالهواء الساخن قبل وضع أية مواد عاكسة عليها. ويتم قطع الصـفائح بأيـة طريقـة قياسـية باسـتعمال 

 ة كهربائية.  ويجب أن تكون الصفائح مثبتة بشكل جيد خالل القطع لمنع حدوث تشظية أو نحاته.منشار شريطي أو مقصل
  ويجب على الصفائح بعد الصاقها على اللون األساسي أال تتجـاوز أطـراف اللوحـة، أو تنسـلخ عنهـا أو تتجعـد كـذلك يجـب أن يكـون

أو ذا أطــراف متشــظية أو متحتتــه. ويجــل أن يكــون الســطح ســطح اللوحــة أملــس ومســتوي الســطح خاليــا مــن أي فقاعــات أو نتــوءات 
قـادرة علـى أن تعمـر فـي  العاكسـةأو غيـر  العاكسـةقابال للغسل وصامدا لألحوال الجوية. ويجب أن تكـون صـفائح األلـوان المختلفـة 

للـون أو نقـا فـي واقعها على الطبيعة مـدة خمـس سـنوات بعـد الصـاقها علـى واجهـة اللوحـة. دون أن يحـدث شـحوب أو تغيـر فـي ا
انعكاسية أو انتقاص من خـواص هـذه اللوحـات. يجـب أن تعـالج خلفيـة لوحـة األلومنيـوم بوجـه مـن الـدهان غيـر العـاكس ومـن اللـون 
الرمــادي غيــر الشــفاف بحيــث يكــون عمــر الواجهــة والخلفيــة واحــدا تقريبــا، أي خمــس ســنوات. ويجــب أن تتوافــق األلــوان المســتعملة 

 ق االرشادية وأن يوافق عليها المهندس.عالميا إلشارات الطر 
 

 نصب اشارات الطرق:  1-5 .12
  يجب نصـب جميـع اشـارات الطـرق االرشـادية علـى زوايـا قائمـة تقريبـا باتجـاه ومقابـل حركـة السـير الـذي مـن اجـل خـدمتها توضـع

 االشارات وفي المواقع التي يتم تحديدها من قبل الجهة المشترية.
 ائح العاكسة يجب وضع االشارة على نحو موافق وتوجيهها قليال نحو الطريق. ويجـب مـن أجـل للحصول أقصى فعالية من الصف

 سم من علو االشارة(. 26سم/ 1تجنب النور البراق امالة االشارة الى الوراء بمعدل درجتين أو ثالث درجات نحو )
 ا.  أمـا بالنســبة الــى أنابيـب حديــد الطريــق تبـين الرســومات تفاصـيل نصــب لوحــات االشـارات والقيــام بأعمــال التأسـيس الخاصــة بهــ

 البراغي والعزقات فيجب أن تكون مجلفنة.و 
 

 الكتابة: 1-6 .13
  سم وحسب تعليمات المهندس.15-10يجب أن تكون كتابة اللوحات االرشادية بخط كبير وواضح بحيث يكون ارتفاع الخط من 
 بـاللون األبـيض بحيـث يكـون الـنا باللغـة العربيـة فـي األعلـى  لعـاكستكون الكتابة عليها بـاللغتين العربيـة واالنجليزيـة مـن النـوع ا

 سم ".12 سم" والنا في اللغة االنجليزية لألسفل والخط بارتفاع13والخط بارتفاع 
  تكون األسهم بمحاذات النا المكتوب مع مراعات ان األسهم التي تشير الى اتجاه اليسار او الى األمام تكـون فـي اقصـى يسـار

 ألسهم التي تشير الى اتجاه اليمين تكون في اقصى يمين اللوحة.اللوحة وا
   وللحصول على وضوح كاف من الخط يجب اللجوء الى توسيع الفسحات بـين الحـرف بمـا يعـادل عرضـا واحـدا او عرضـين مـن

ت بين خطوط الكتابة خط الحرف وفقا لما إذا كانت جوانب االحرف المتقاربة عامودية أو دائرية الشكل، ويجب أن تكون المسافا
 3/4مقاربــة الــى ارتفــاع االحــرف المســتعملة فــي تلــك الخطــوط، كمــا يجــب أن تكــون المســافات بــين خطــوط الكتابــة مقارنــه الــى 
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متوسط ارتفـاع الحـروف العاليـة فـي خطـوط الكتابـة المجـاورة.  ويجـب أن يكـون البعـد عـن األطـراف العليـا والسـفلى مسـاويا تقريبـا 
روف المجاورة في الخطوط.  أما بالنسبة الى بعد نهاية أطول خط عن الطراف الجنبية فيجب أن يساوي تقريبا متوسط ارتفاع الح

ارتفاع الحروف في ذلك الخط ويجب أن يكون الخط األطـول فـي وسـط االشـارة تحسـبا للحـروف المائلـة او ذات االجـزاء الجانبيـة 
 المفتوحة على كلى الطرفين.

 3الـى    3/1قة يزيد في لفت االنتباه الى االشارة ويجب أن يكون عرض الحافـة معـادال لمـا يقـارب مـن إن جود حافة عاكسة برا 
 من عرض أضخم الحروف الموجودة في االشارة. 4/
 

 

 دهان اكريليكي للطرق  القسم الرابع:
أشــهر، 3يخ إنتــاج ال يزيــد عــن : توريــد عبــوات دهــان اكريليكــي للطــرق موثقــًا بصــالحيته للغــرض المســتخدم مــن أجلــه وبتــار  المجــال .1

إلــى الموقــع المحــدد، وبحيــث يكــون الــدهان مــن راتــنج االكريليــك  -مهمــا بلغــت-وبحيــث يــتم توريــد كــل طلبيــة باألعــداد المطلوبــة 
ذو معامل انكسار عالية، ويمتاز بالمرونة والديمومـة ومقاومـة عاليـة   Acrylic resin and glass microballsوحبيبات الزجاج

 ال الجوية المتغيرة.لألحو 
 

 المواد .2
 مال ـة مركبـة وحشـوة صـفراء، أو بيضاء وصبغة الصقة، مادة من جاهزة خلطة من يتألف الدهان االكريليكي الخاص بالطرق  -أ

 النهائية. المرصوفة المنطقة على ولصقها الستخدامها خاص بشكل
 الطرق وحسب التالي: يجب ان تكون عبوات الدهان االكريليكي بموجب المواصفات الخاصة بدهان -ب

 
 PAVEMENT MARKINGS القسم الخامس:

1. SCOPE: These works shall consist of furnishing and applying traffic markings to road pavements 
and curbstone in the locations and to the extent indicated on the plans or ordered by the 
Engineer and in conformity with these Specifications.  

2. General: Thermoplastic-based materials that possesses quick dry properties composed of 100% 
solids, there are no volatile organic compounds (VOCs) to contend. The product usually is 
supplied in two-pack form comprising a catalyst and an accelerator. 
 

 

14. Colors White, black, red, green, yellow ,blue  
15. Finish 16. Matt 
17. Viscosity (25ºC) 18. 12poise 
19. Specific Gravity 20. 1.4-1. 5 g/ml 
21. Solid by Weight % 22. 70% 
23. Coverage Rate (2 coats 10% dilution) theoretical rate  24. Spreading rate at thickness of 100micron 4m2lkg 
25. Drying time Touch dry:     15 minutes 

Hard dry:         45minutes 
Open time:     time to allow the traffic 
90-120minutes 

26. Flash point 27. 4ºC 
28. Pack Size 29. 18lit 
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3. MATERIALS 
1. The pavement markings consist of white and yellow lines, pedestrian crossing lines, stop 

lines, chevron striping and directional arrows shall be of thermoplastic, reflectorized paint 
(TRP) consisting of a mixture of binder, white or yellow pigment, glass spheres, filler, and 
other materials in granular form especially compounded for traffic paint that is to be applied to 
the pavement in a molten state by mechanical means with surface application of glass beads. 

2. White and yellow TRP shall conform to AASHTO M249. Surface application glass sphere 
(beads) shall conform to AASHTO M 247, Type 1. 

3. Pre-mixed glass beads shall occupy 20-25% by weight of the TRP mixture and shall conform 
to the following requirements: 
 Crushing Resistance: An 18 Kg dead weight shall be the average resistance when tested in 

accordance with ASTM D 1213. 
 Roundness: A minimum of 75% shall be true spheres when tested in accordance with ASTM 

D 1155. 
 Index of Refraction: When tested by the liquid immersion method at 25Cº, the spheres which 

will mix with the material shall have a minimum index of refraction of 1.65 and the spheres 
that will be applied to the TRP line will have a minimum index of refraction of 1.5. 

 Gradation: When tested in accordance with ASTM D 1214, the spheres used in the TRP 
shall have the following gradation: 

Standard Sieve Size   % Passing By Weight 
1.70 mm (No. 12)    100 
0.180 mm (No. 80)             0-5 

4. MEASUREMENT 
Painted pavement lines and painted pavement markings shall be measured by the Sq.M and 
L.M consequently. for the actual painted area of reflectorized paint of each type, furnished, 
applied, cured, and accepted. 

 Technical  Information 
30. Colors White, black, red, green, yellow ,blue  
31. Finish 32. Matt 
33. Viscosity (25ºC) 34. 12poise 
35. Specific Gravity 36. 1.4-1. 5 g/ml 
37. Solid by Weight % 38. 70% 
39. Coverage Rate (2 coats 10% dilution) theoretical rate  40. Spreading rate at thickness of 100micron 4m2lkg 
41. Drying time Touch dry:     15 minutes 

Hard dry:         45minutes 
Open time: time to allow traffic 90-120minutes 

42. Flash point 43. 4ºC 
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  HAND RAILS: القسم السادس
 

الحمايـة مال الحفر الالزم بواسطة الكونغو أو الكمبرسور وذلك لتثبيـت درابـزين يتم تنفيذ أعأعمال الحفر لتثبيت درابزين الحماية:   .1
سواء كان صخريا أو ترابيا أو باطون أو أسفلت وذلك حسـب المخططـات للوصـول إلـى المنسـوب المطلـوب، ويجـب الـتخلا مـن 

 ناتج الحفر الى األماكن التي تحددها الجهة المشترية.
 

 أعمال وحدات الدرابزين  .2
أو مـا يعادلـه. ويجـب أن يكـون  (BS 4360)من حديد مجلفن ومطابقة للمواصفات البريطانيـة ع أنواع الحديد المستخدم جمي تكون  .أ

 الحديد المستعمل خاليا من جميع قشور الصدأ أو العيوب أو االنبعاج أو النتوءات وال يسمح بعمل أي وصله بالقطعة الواحدة.
ــــ .ب ف أنواعهــــا مطابقــــة للقياســــات واألبعــــاد الموضــــحة بالتفصــــيالت أو المــــذكورة بهــــذه يجــــب أن تكــــون األشــــغال الحديديــــة بمختل

المواصــفات أو جــدول الكميــات ويجــب أن تحــوز علــى موافقــة المهنــدس، وعلــى المقــاول تقــديم شــهادة المنشــأ للحديــد المســتخدم 
 العتمادها من قبل الجهة المشترية.

مــع الجلــخ  CO2، وتكــون جميــع وصــالت اللحــام بطريقــة (BS EN 1011)جميــع أعمــال اللحــام يجــب أن تكــون مطابقــة ل  .ت
 وتنظيف الزوائد.

 تكون عملية تقطيع الحديد باألجهزة والمعدات المناسبة لذلك وال يسمح التقطيع باستخدام النار. .ث
 .(BS 4570, BS 4871 AND BS 4872)فنيي أعمال اللحام يجب أن يكونوا مؤهلين حسب المواصفة  .ج
 المخططات المرفقة وذلك في مشغل الحديد تحت المراقبة الجيدة وال تجهز في موقع العمل.ابزين بموجب وحدات الدر تجهز  .ح
 يتم تنظيف الوحدات بواسطة الرمل للتخلا من األوساخ والصدأ والمواد العالقة في الحديد. .خ
بحيـث ال يقـل عمــق  المشـروعمشـرف يـتم تثبيـت الوحـدات علـى األرض أو األرصـفة بواســطة تجهيـز حفـر مناسـبة حسـب تعليمــات  .د

 بعد تثبيت الدرابزين بشكل مستوي ومتناسب مع األرصفة وميولها. B250سم وتصب بباطون 40الحفرة عن 
 

 شكل الوحدات وطريقة العمل .3
تكون الماسورة الخارجيـة واالرتفـاع عـن سـطح االرض أو مسـتوى الرصـيف بموجـب االبعـاد المدونـة فـي المخططـات ومغمـورة  .أ

 سم.30بحد أدنى في الباطون 
 تصنع جميع األشغال الحديدية بالطرق الفنية ويجب أن تكون مواضع اللحام مخفية غير ظاهرة على الوجه ومصقولة.  .ب
يجب أن ال تظهر أية عالمات للطرق أو أي نوع مـن التجويـف علـى وجـه الحديـد ويجـب أن يكـون جميـع تالصـق الوصـالت  .ت

 ارات لحام زائدة على الوجه.محكما جيدا بدون ترر أي فراغ واضح أو إش
يجب أن يـتم عمـل جميـع أعمـال الحفـر بالمـدات الخرسـانية واإلسـفلتية وحيثمـا يلـزم لتثبيـت األشـغال الحديديـة بكـل دقـة وعنايـة  .ث

وبواسطة اآلالت الخاصة دون إلحاق أي ضرر أو تشويه وتكون تكاليف أعمـال الحفـر والتثبيـت مشـمولة مـع أسـعار األعمـال 
  يعطى لها أي عالوة خاصة. الحديدية وال

 
تكال أعمال الدرابزين بالمتر الطولي لألعمال التي تم تركيبها فعليـا علـى ارض الواقـع وبعـد ان يـتم قبولهـا واعتمادهـا طريقة الكيل:  .4

 اخذين بعين االعتبار خصم فتحات ممرات المشاة ان وجدت. مشرف المشروعمن قبل 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Page | 20 
 

 GUARDRALLSالقسم السابع:  
 

1. SCOPE: These works shall consist of the furnishing, construction and erection of steel guardrail, 
constructed in accordance with these specifications at the locations and in conformity with the 
dimensions shown on the Drawings or ordered by the Engineer. 
 

2. MATERIALS: Rail elements and backup plates for ESP rail shall conform to AASHTO M 180, 
Class A, Type 2 galvanized. Rail element joints shall be fabricated to lap not less than 300 mm 
and be bolted. 

   Rail elements to be erected on a radius of 45 m or less shall be shaped in the shop. 
 

3. CONSTRUCTION AND INSTALLATION 
1. Guardrail shall be installed as and where shown on the Drawings and the direction of the 

Engineer. Posts shall be installed by driving plumb to the required elevations or shall be set 
in concrete, as shown on the Drawings or ordered by the Engineer. 

2. If ground conditions are such that pilot holes are necessary to prevent damage to posts 
during driving, all space around steel posts after drilling shall be filled with dry sand or fine 
gravel. 

3. When posts are set in concrete, the concrete shall be placed against the excavated earth 
unless otherwise approved. 

4. Continuous lengths of rail shall be installed and alignment checked and adjusted before final 
tightening of bolts, etc. Lapped rail shall be installed with exposed ends away from the stream 
of traffic. 
 

4. MEASUREMENT 
1. Steel guardrail, shall be measured by the linear meter furnished, installed completed and 

accepted. Terminal sections shall be included and not to be measured separately. 
2. Excavation back-filling, concrete footings and other ancillary items, shall not be measured for 

direct payment, but shall be considered as subsidiary works the cost of which will be deemed 
to be included in the Contract prices for pay items. 

 
 

 القسم الثامن: المخططات
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 معايير األداء. (ت)
 (.بهذه االنحرافات عليه وضع قائمة المواصفات،عن  انحرافه يؤكد المورد التزامه بالمواصفات المشار إليها أعاله )في حال -أ
بلدية رام هللا لها الحق في إجراء جميع الفحوصات المخبرية على المواد الموردة إلى الموقع في أحد المختبرات   -ب

المتخصصة والمعتمدة وعلى نفقة المورد، وفي حالة سقوط الفحا يتحمل المورد تكاليف ازالة المواد الموردة الى الموقع 
مع المواصفات، باإلضافة الى تكاليف العمالة الالزمة لتنفيذ االشغال على الموقع وفقا للمواصفات  واستبدالها بمواد متوافقة

 وتعليمات مشرف المشروع.
حسب الشروط والمدة المشار إليها أعاله  لوازمأمر الشراء إذا فشل المورد في تسليم التلغي أن للهي ة المشترية  : يمكناألداءالفشل في  .9

 تجاه المورد. ا، وبدون جلب أي مسؤولية قانونية على نفسهالجهة المشتريةيومًا من قبل  21ه مهلة بالرغم من إعطائ
 

في حال أخفق المورد في تسليم جميع السلع المطلوبة، أو أي منها، في موعد )مواعيد( التسليم المحددة في العقد، يحق  :التأخير غرامات .10
للسلع المتأخرة أو الخدمات غير المنفذة عن كل  1% بالنسبة لسعر التسليم2، تأخيرغرامات حسم مبلغ من قيمة العقد ك ةمشتريهي ة اللل

%( يحق 10%(. وفي حالة الوصول إلى الحد األعلى )10أسبوع تأخير أو جزء منه حتى يتم تسليمها أو تنفيذها الفعلي وبحد أعلى )
 فسخ العقد.للهي ة المشترية 

 

"خطاب التبليغ بعبرام اتفاقية أيام من تسلم 10خالل  الجهة المشتريةدم صاحب العرض الفائز إلى يجب أن يتق :حسن التنفيذكفالة  .11
وحسب النموذج المرفق )نموذج ضمان حسن  شيكل جديد" 30,000كمبلغ مقطوع بقيمة " ضمان حسن التنفيذ" كفالة مصرفية لإطار

مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بالقيمة والمدة المحددة، وتكون  التنفيذ( وبحيث تكون صادرة عن بنك او مؤسسة مالية معتمدة في
( يوما بعد تاريخ 28ويجب أن تبقى كفالة حسن التنفيذ صالحة لمدة ال تقل عن ثمانية وعشرين ) .تكاليف استصدارها على نفقة المورد

 .اتفاقية اإلطارانتهاء فترة التسليم المنصوص عليها في 
 

  :القاهرة الظروف .12
قة يتم مصادرة كفالة حسن التنفيذ أو فرض غرامات التأخير أو فسخ العقد مع المورد إذا كان تأخير تسليم اللوازم او تنفيذ الخدمات المتعل ال

بها أو أي إخفاق آخر في تنفيذ التزاماته وفق العقد ناتج عن أي من ظروف القوة القاهرة، وفي مثل تلك الظروف على المورد إبالغ الجهة 
 مشترية فورًا وخطيًا بكيفية ومدى تأثيرها على أدائه في تنفيذ العقد، ويتفق المورد والجهة المشترية على بدائل لتنفيذه.ال

ألغراض هذه الفقرة فان "القوة القاهرة" تعني أي حدث أو حالة خارجة عن إرادة المورد، وال يمكن تجنبها أو توقعها وهي غير ناتجة عن 
 قبله، وتشمل هذه الحاالت على سبيل المثال ال الحصر:إهمال أو تقصير من 

 الحروب والثورات،                                                         -
 الحرائق الكبيرة في منشآت المورد، -
 الفيضانات، واألوب ة،                                                      -
 الحظر الصحي وحظر الشحن، -
 قالقل الشعبية في بلد المنشأ.ال -
 الرسمية. بالوثائق ذلك تعزيز يتم ان على والتخليا على االستيراد االخر الجانب قبل من المفروضة التعسفية االجراءات -
 دولة فلسطين. بحسب قوانينالنزاعات  : تحلالنزاعاتحل  .13

 

 :……………………………………………………………………………………………………………………اسم المورد
 :..………………………………………………………………………………………………………………خولتوقيع الم

 ..................................................................................................................................:المكان
  ...............................................................................................................................التاريخ: 

                                                           
 تحسب النسبة المئوية لألسبوع بالمقارنة مع فترة تنفيذ العقد1
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 عرض السعر خطاب (:1رقم ) نموذج

 ]على مقدم عرض االسعار تعب ة هذا النموذج وفقا للتعليمات الموضحة أدناه[

 ة للمدينة.اسم اتفاقية اإلطار: توريد وتنفيذ أشغال وسائل السالمة واألمان واإلرشاد على الطرق الداخلي
 RamMun/RM/2022/06 رقم اتفاقية اإلطار:

 التاريخ:
 السادة بلدية رام هللا: الى

 

 :نحن الموقعون أدناه
توريد وتنفيذ أشغال وسائل السالمة واألمان واإلرشاد على الطرق الداخلية ببأننا قمنا بدراسة وثيقة اتفاقية اإلطار الخاصة  نقر -

 خاص شروط التوريد والمواصفات وجداول الكميات. "( وبشكللوازملباذلك ")يشار إليه بعد  للمدينة
 نؤكد أهليتنا للمشاركة في عمليات الشراء العام واستيفاءنا لمعايير األهلية المحددة في اتفاقية اإلطار.  -
جدول أسعار اللوازم المدرج بسعر الوحدة المحدد في نتعهد بأن نقوم بتوريد اللوازم المذكورة وصيانتها وفقا لوثائق اتفاقية اإلطار  -

 شاملة ضريبة القيمة المضافة، ونقبل وبدون شروط أو تحفظ كافة الشروط المبينة في شروط التوريد. ادناه وذلك بعملة الشيكل
 اللوازمجدول أسعار 

 سعر الوحدة الكمية الوحدة البيان الرقم
 شيكل -

 موعد التسليم

1. 
 

1.1 
1.2 
1.3 

لدائرية، والمثلثة، والمربعة، والمضلعة بارتفاع ا شاخصات ولوحات المرور
  ،سم من أجود األنواع وذلك للبنود التالية60

 لوحات وشاخصات مرورية بدون أعمدة.
 لوحات وشاخصات مرورية مع أعمدة.

 أعمدة شاخصات مرورية.

 
 

 عدد
 عدد
 عدد

 
 

1 
1 
1 

  
 

يوم  14خالل 
من تاريخ 

 االشعار
2. 

2.1 
2.2 

 بعة و/أو المستطيلة المر  ةاللوحات االرشادي
 بدون بروفيل. 2م1لوحات بمساحة أقل من  
 مع بروفبل. 2م1لوحات بمساحة أكبر  

 
 2م
 2م

 
1 
1 

 

 أيام 7خالل   1 عدد الخاص بالطرق  عبوات دهان اكريليكي 3.0
"الثيرموبالستيك باستعمال دهان الطرق الحراري العاكس، الشوارعتعليم  4.0

Thermoplastic Road Paint":وذلك للبنود التالية ، 
    

يوم  14خالل 
من تاريخ 

 االشعار
 
 
 
 
 
 

4.1 
4.2 
4.3 

 سم.10تعليم الشوارع بخطوط أرضية مستمرة و/أو متقطعة بعرض 
 سم.15تعليم الشوارع بخطوط أرضية مستمرة و/أو متقطعة بعرض 

 هم وشيفرون وخطوط مشاه الخارضية) أس بإشاراتتعليم الشوارع 

 م.ط
 م.ط
 م2

1 
1 
1 

 

5.0 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

 :للبنود التالية Acrylic Road Marking Paints“ "دهان 
 سم. 10تعليم الشوارع بخطوط أرضية مستمرة و/أو متقطعة بعرض 
 سم.15تعليم الشوارع بخطوط أرضية مستمرة و/أو متقطعة بعرض 

 ية مثل أسهم وشيفرون، خطوط مشاهارض بإشاراتتعليم الشوارع 
 دهان جبه حواف االرصفة والجزر.

 
 م.ط
 م.ط

2م  
 م.ط

 
1 
1 
1 
1 
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6.0 
6.1 
6.2 

 ، وذلك للبنود التالية:عيون القطط العاكسة
 عيون قطط عاكسة باتجاه واحد.

 عيون قطط عاكسة باتجاهين.

 
 عدد
 عدد

 
1 
1 

يوم  14خالل  
من تاريخ 

 االشعار

  1 عدد زمة للتثبيت جميع القطع الالمع  سم100مرايا محدبة قطر  7.0

8.0 
 

8.1 
8.2 

 مطبات صناعية مجهزة من المطاط المقوى والمزود بالزجاج العاكس للضوء
 والمقاوم للظروف البيئية المختلفة، 

 سم60سم وعرض  4.5اع مطب صناعي بارتف
 سم.60سم وعرض  3.5مطب صناعي بارتفاع 

 
 

 م.ط
 م.ط

 
 

1 
1 

 

   1 م.ط .بالشكل والقياس المطلوب (Steel Hand Rail)درابزين معدني  9.0
 
 

يوم 14خالل 
من تاريخ 

 االشعار

  1 م.ط  (Galvanized Steel Guard Rails-ESP2.0)حديد حماية مجلفن  10
11 

 
 

11.1 
11.2 
11.3 

 وسائل المرور المؤقتة للطرق، وذلك للبنود التالية: 
  ملم عاكسة750اقماع مرورية بارتفاع 

  ي دائري فالش )غماز( شمس
  قاعدة جلدية لتثبيت االشارات

 
 عدد
 عدد
 عدد

 
1 
1 
1 

 

12 
12.1 
12.2 

  وذلك للبنود التالية: ،وسائل المرور الدائمة على الطرق 
 سم 75ارتفاع  8قطر (flexible delineatorsمرنة)اعمدة بالستكية 

 مع قاعدة  (channelizer with delineators)مسلكفاصل 

 
 عدد
 عدد

 
1 
1 

 

سماكة وبسم 80ارتفاع و   انش 3 قطر مواسير مدهونة حرارياونقل   توريد 13
وعليها ستيكر  من األعلى بشكل محدب ومنتظم ةمغلقوبحيث تكون ملم 2.5

حدده يسب اللون الذي وبح ،سم5عرض  HI3M الصق وعاكس خاليا نحل نوع
، ءاتنتو  التنظيف والمعالجة واللحام دون أي: والسعر يشملمشرف المشروع، 

 ."للتثبيت على األرصفة"سم على الجهتين 1سم على 20مبسط طول  شقل*

 
 

 
 عدد

 
 
 

1 

  
 
 
 

 21خالل مدة 
يوم من تاريخ 
استالم الطلب 
من قبل المورد 

 أو من يمثله.

14 
 

 
 

14.1 
14.2 

 -األرصفة لمنع الوقوف على - compositeمعدنية/ ديكور اعمدةونقل توريد 
 والسعر يشمل: ألنواع وباالرتفاع المحدد أدناه،صناعة أوروبية من أجود ا

 الخ  براغي او عزقاتمن  القطع الالزمة للتثبيتجميع *عواكس على االعمدة *
  سم50ارتفاع 
 سم75ارتفاع 

 
 
 
 
 

 عدد
 عدد

 
 

1 
1 

 

لمحددة من تسلمنا أمر الشراء، أعاله ونلتزم بالمباشرة في التوريد خالل المدة ا المذكورةنوافق على أن نقوم بالتوريد طبقا للشروط  -
 واستكمال التوريد خالل الفترة المحددة في هذا العرض.

 الشراء يعتبران عقدا ملزما بيننا، وندرر انكم لستم ملزمين بقبول أقل األسعار أو أي منها. وأمرنقر بأن وثيقتي اتفاقية اإلطار  -
 صالحية العرض ولن يتم مراجعتها أو تغييرها. ستبقى ثابتة طوال مدة اللوازم وجدول األسعار  قائمةنؤكد أن األسعار المقدمة في  -
 شهرا. ]ادخل عدد االشهر[المعروضة هي  للوازممدة كفالة الضمان المصنعي  -
أن نلتزم بهذا العرض لكامل فترة الصالحية من تاريخ تسليم عروض األسعار، وأن أقبل أمر الشراء في أي لحظة  علىنوافق  -

 األسعار. ة صالحية عروضقبل انتهاء فتر 
 ...............................................................................]أدخل توقيع الشخا المفوض[: التوقيع

 ..................................................................................]أدخل اسم الشخا المفوض[ :االسم
 ....................................................................]أدخل الصفة الرسمية للشخا المفوض[ : ةالوظيف
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 حسن التنفيذ كفالة (:2رقم ) نموذج

 (غير مشروطةكفالة بنكية )
 ترويسة البنك( ( 

 ] المشار إليها بين االقواس يقوم البنك، بطلب من مقدم العرض الفائز، بتعب ة هذا النموذج بحسب التعليمات [

 ]أدخل االسم الكامل للجهة المشترية وعنوانها[: المستفيد

 ]دخل التاريخ واليوم والشهر والسنة[التاريخ: 

 اسم اتفاقية اإلطار: توريد وتنفيذ أشغال وسائل السالمة واألمان واإلرشاد على الطرق الداخلية للمدينة. 

 RamMun/RM/2022/06رقم اتفاقية اإلطار: 

 ]أدخل الرقم[:  كفالة حسن تنفيذ رقم

 ]أدخل اسم البنك وعنوان الفرع[: اسم وعنوان البنك

، RamMun/RM/2022/06)يسمى فيما يلي "المورد"(  قد تقدم بعرض سعر التفاقية االطار رقم:  ]ادخل اسم المورد[حيث ان 
  .د قد احيل عليه، وان كفالة حسن التنفيذ مطلوبة وفق شروط العقدوحيث اننا علمنا بأن العق ،]أدخل وصفا مختصر اللوازم[لتوريد 

نلتزم التزاما ال رجعة فيه بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز بمجملها مبلغ  ]ادخل اسم البنك[وبناء على طلب من المورد، نحن 
يد بأن المورد قد أخل بأي من التزاماته بموجب ، فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يف]أدخل العملة[أدخل المبلغ باألرقام والكلمات[ [

  العقد دون الحاجة لتقديم اي تبرير من قبل الجهة المشترية.

وأي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن نستلمه في  ،]ادخل التاريخ واليوم والشهر والسنة[تنتهي صالحية هذه الكفالة بتاريخ 
  .هذا البنك في ذلك التاريخ أو قبله

 ضع هذه الكفالة لقوانين طلب الكفاالت الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين.تخ

______________________________________ 

 ] تواقيع( الممثل )الممثلين( المفوض )المفوضين( من البنك)توقيع  [ 
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 نموذج كفالة دخول المناقصة )كفالة بنكية( (3رقم ) نموذج

 يمات المشار إليها بين األقواس.[الة البنكية هذه بحسب التعل]يعبئ البنك نموذج الكف

 المشترية[. وعنوان الجهة]أدخل اسم : المستفيد
 ]أدخل التاريخ[.: التاريخ

 اسم اتفاقية اإلطار: توريد وتنفيذ أشغال وسائل السالمة واألمان واإلرشاد على الطرق الداخلية للمدينة.
 RamMun/RM/2022/06رقم اتفاقية اإلطار: 

 أدخل الرقم[.] :رقمكفالة دخول مناقصة 
  ] المصدر للكفالةوعنوان الفرع  اسم البنك]أدخل  اسم وعنوان البنك:

 

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

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

بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز  هذه الكفالةبموجب  ال رجعة فيهملتزمون التزاما  [اسم البنك]أدخل بطلب من المناقا، نحن 
فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المناقا  (العملة )ادخلبالكلمات[  ]أدخل المبلغ باألرقام[ )]أدخل المبلغبمجملها مبلغ 

 من التزاماته بموجب شروط المناقصة ألن المناقا:  بايقد أخل 

i.  .قد سحب أو عدل عطاءه خالل فترة صالحية العطاء المحددة من قبل المناقا في خطاب العطاء 
ii.  كما هو مبين في خطاب  -الجهة المشترية خالل فترة صالحية العطاء قد فشل او رفض، مع تبليغه بقبول عطائه من قبل

 في:  -العطاء أو حسب تمديد الفترة في أي وقت قبل نهاية صالحية العطاء
i.  توقيع العقد، إن كان مطلوبا، أو 
ii. .تقديم كفالة حسن التنفيذ وفق التعليمات للمناقصين 

 

 الكفالة: صالحية هذهتنتهي  -
 لكفالة حسن التنفيذ وتوقيعه العقد، إذا كان المناقا هو الذي احيل عليه العقد، أو فور تقديم المناقا  (أ

 فور حدوث أول األمرين: (ب
 تسلمنا لنسخة من تبليغكم للمناقا بأن العقد لم يحل عليه، أو (1
 بعد ثمانية وعشرين يوما من انتهاء صالحية عطاء المناقا.  (2

 يستلم من قبلنا في المكتب في ذلك التاريخ أو قبله. هذه الكفالة يجب أن للدفع بموجبإن أي طلب  -
 Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010, ICC Publication No. 758تخضع هذه الكفالة الى 

 عن الجهات المختصة في فلسطين.  وللقوانين الصادرة
_______________________ 

 المفوضين([) ]توقيع )تواقيع( الممثل )الممثلين( المفوض
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خطاب التبليغ بإبرام اتفاقية إطار (4رقم ) نموذج  
]أدخل التاريخ[. التاريخ:  

]أدخل اسم وعنوان المناقا الفائز[.: السادة إلى  

 اسم اتفاقية اإلطار: توريد وتنفيذ أشغال وسائل السالمة واألمان واإلرشاد على الطرق الداخلية للمدينة.

 RamMun/RM/2022/06رقم اتفاقية اإلطار: 

 

 الموضوع: التبليغ بإبرام اتفاقية إطار

نود إبالغكم بأن عطاءكم المقدم بتاريخ ]أدخل التاريخ[ إلبرام اتفاقية إطار لتوريد ]أدخل وصفا مختصرا اللوازم[ قد تم 
كمبلغ مقطوع ذ قبوله من قبلنا بمبلغ وقدره ]أدخل المبلغ االجمالي[، وبالتالي نرجو من حضرتكم تقديم كفالة حسن تنفي

المنصوص عليها  بعد تاريخ انتهاء فترة التسليم يوما28ال تقل عن لمدة سارية المفعول  "شيكل جديد"30,000بقيمة 
ايام من استالم خطاب التبليغ هذا وذلك حسب البند  10وذلك خالل في أوامر الشراء الصادرة بموجب اتفاقية اإلطار، 

 في وثائق اتفاقية اإلطار.الخاص بكفالة حسن التنفيذ المدرج 

 أيام من تاريخ خطابنا هذا. 10وعليه يرجى حضوركم إلى العنوان المذكور أدناه لتوقيع اتفاقية اإلطار خالل 
 

بلدية رام هللا :نيابة عن الجهة المشترية  

]أدخل اسم الموظف المسؤول في الجهة المشترية[. :االسم  

]أدخل توقيع الموظف المسؤول[.: التوقيع  

]أدخل منصب/ وظيفة الموظف المسؤول[.: المنصب  

: ]أدخل العنوان[.العنوان  

]أدخل رقم الهاتف[.: الهاتف  

]أدخل البريد اإللكتروني[.: البريد اإللكتروني  
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)اتفاقية إطار بمستخدم وحيد( -اتفاقية اإلطار  (5رقم ) نموذج  
ردة في النا المائل، ويجب حذف النا المائل من الوثيقة ]تستكمل الجهة المشترية هذا النموذج وفقاً للتعليمات الوا

 .] النهائية
 

            توريد وتنفيذ أشغال وسائل السالمة واألمان واإلرشاد على الطرق الداخلية للمدينة تم إبرام اتفاقية اإلطار هذه 
 ]لتاريخ باليوم والشهر والسنةأدخل ا[للوازم[، بتاريخ لتوريد ]أدخل وصفاً موجزاً  RamMun/RM/2022/06رقم: 

 بين
)والمشار إليها فيما ]أدخل عنوان الجهة المشترية[ / دولة فلسطين، ومقرها الرئيسي  ]أدخل االسم الكامل للجهة المشترية[

 "(.الجهة المشتريةيلي ب "
 و

)والمشار إليه فيما ورد[ ]أدخل عنوان المومقره الرئيسي  دولة فلسطينقوانين شركة منشأة بحسب  ]أدخل اسم المورد[،
 "(.المورديلي ب "

 تخضع اتفاقية اإلطار هذه لألحكام المنصوص عليها في األقسام والجداول المدرجة أدناه وأية تعديالت عليها. .1

ُتشكل اتفاقية اإلطار هذه عرضًا دائمًا من المورد لتوريد اللوازم المحددة طوال مدة اتفاقية اإلطار إلى المشتري، عندما  .2
 رغب المشتري في شرائها من خالل عقد شراء.ي

جزءًا ال يتجزأ من اتفاقية اإلطار هذه، وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة،  شروط التوريد وجدول االسعارُتعتبر  .3
 وتعتبر كذلك جزءًا من أي عقد شراء بموجب اتفاقية اإلطار أينما تتم اإلشارة إلى ذلك.

 ام هذه االتفاقية بتنفيذها وفقا للقوانين السائدة في دولة فلسطين.تتعهد األطراف التي قامت بعبر  .4
 

 عن المورد                                                          عن الجهة المشترية         

  ]ل المفوضأدخل اسم الممث[ التوقيع:                                        ]أدخل اسم الممثل المفوض[ التوقيع:

 ]أدخل اسم الممثل المفوض[ االسم:                                        ]أدخل توقيع الممثل المفوض[: االسم

 ]أدخل اسم الممثل المفوض[الوظيفة:                                       ]أدخل اسم الممثل المفوض[: الوظيفة 

 شهد على ذلك: _____________                              شهد على ذلك: _____________        

 التاريخ:                                التاريخ:                                    

 


