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Municipal Development and lending Fund (MDLF) 

 بلدية رام هللا المحلية: الهيئةاسم 

 أعمال-عروض أسعار  استدراج

 .الطيرة لشارع النهضة النسائية في منطقةانشاء أرصفة  الفرعي:المشروع اسم 

 التمويل اإلضافي MDPIIIبرنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة 

 19لعمالة لمواجهة اآلثار االقتصادية لجائحة كوفيد مشاريع كثيفه ا

 

 
 

 MDPIII-CII-C6-OM-0822069-04 رقــــــــــــــــم العــقــــد:

  رقـــــــــم المنحــــــــــة: 

 27/10/2022 تاريخ إصدار االستدراج:

 MDPIII W6 جــــهة التمـــــويـــــل:

 يوم66 مـــــــدة المشــــــــروع:

 8/11/2022 :تاريخ فتح المظاريف
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 أعمال دعوة الستدراج عروض أسعار

 

 رقم المشروع:
MDPIII-CII-C6-OM-

04-08220692 
 27/10/2022 تاريخ االستدراج ... رقم المنحة

 الى:

 ........................................................................................................................................................شركة: 

 ......................................................................................................................................................العنوان: 

 ....................................................................._ فاكس: .....................................................................فون: تل
 

 المحترمين............................................................................................................................. السادة:حضرات 

مليون يورو من عدد من  53حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية على منحة إضافية بقيمة  .1

في إطار برنامج  -( سيتم تنفيذها من خالل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحليةKFW-AFD -المانحين )البنك الدولي

ديات في الضفة الغربية وقطاع (  وذلك لتنفيذ مشاريع خاصة بمرافق وخدمات البلMDPIIIرحلة الثالثة )تطوير البلديات الم

وذلك  19، حيث يهدف هذا المشروع الى دعم بلديات الضفة الغربية وقطاع غزة  لمواجهة اآلثار االقتصادية لجائحة كوفيد غزة

 األساسية للبلديات والتي تخدم أكبر عدد من السكان. من خالل تنفيذ مشاريع كثيفة العمالة لتحسين الخدمات 

انشاء مشروع )المتلقية للمنحة(  الهيئات المحليةمنحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض  على رام هللابلدية حصلت  وقد

فعات قانونية وتنوي استعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل د، في منطقة الطيرة لشارع النهضة النسائيةأرصفة 

-MDPIII-CII-C6-OMالعقد رقم ) المقاول بموجب المحلية لحسابالهيئات من صندوق تطوير وإقراض  مباشرة

 ( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة لتقديم عروض أسعار.0822069-04
 

تتضمن أعمال و .ة الطيرةالنسائية في منطقلشارع النهضة انشاء أرصفة  لمشروع عرض سعر لتقديم رام هللابلدية عوكم تد .2

باإلضافة على اعمال الترقيعات االسفلتية بين  م3.5وبعرضتقريبا  م730طول بانشاء األرصفة  بشكل رئيس المشروع

وبحيث يتم تنفيذ االشغال بموجب المواصفات العامة ألشغال الطرق  ،بما يتوافق مع المخططاتو الرصيف واالسفلت القائم

 المناقصة. يقةولمزيد من التفصيل يرجى االطالع على وث . فقةوالمواصفات والشروط المر
 

لمساعدتكم في تحضير عرض سعركم، نرفق لكم المخططات، المواصفات وجداول الكميات، ونموذج خطاب تقديم عرض  .3

 السعر. يجب أن يقدم عرض سعركم على النموذج المرفق في مغلف محكم اإلغالق ومعنون ليسلم الى العنوان التالي:

 قسم العطاءات والمشتريات.-بلدية رام هللا

 2945555-02تلفون: 
 

      في الفقرةالمبين يوما من اخر موعد لتقديم عرض السعر  (60يجب ان يكون عرض سعركم ساري المفعول لمدة ستين ) .4

 .ادناه 6رقم 
 

 مرفق لمعلوماتكم وارشادكم تعليمات لتقديم عروض االسعار وبنود وشروط العقد. .5
 

سوف يتم فتح عروض االسعار علنياً  ،8/11/2022 الثالثاء من يومظهرا  الواحدةالساعة  قبلتسليم عرض سعركم  يجب .6

 ظهرا، الواحدةفي تمام الساعة  8/11/2022 الثالثاءوذلك يوم  وبحضور ممثلي المقاولين المشاركين الذين يختارون الحضور

 على العنوان التالي: 

 .الطابق االول-جتماعاتقاعة اال–بلدية رام هللا 
 

 رئيس بلدية رام هللا

 عيسى قسيس
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 القسم األول: تعليمات تحضير عروض األسعار

كهيئة مشترية، تقديم عروض اسعار النشاء أعمال كما هو موصف في الشروط التعاقدية.  بلدية رام هللاتطلب نطاق العمل:  .1

 انهاء االعمال المطلوب المحدد في الشروط التعاقدية. سوف يتوقع من المقاول الفائز أن يكمل االعمال حسب تاريخ

يمكن أن تكون الشركات ، المسجلين والمصنفين والمرخصينباإلضافة الي مقاولي القطاع الخاص األهلية لتقديم السعر:  .2

 المملوكة للحكومة في الضفة الغربية وقطاع غزة مؤهلة للمشاركة في العروض فقط إذا استطاعت أن تثبت أنها:
 

 ، وأن ال تكون جزءا من اي دائرة حكومية؛مستقلة قانونيا وماليا، وتعمل في إطار القانون التجاري (أ)

مستقلة ماليا، كما هو ظاهر بموجب نظامها األساسي أو أنظمتها الداخلية وتقدم حسابات منفصلة مدققة ومردود على رأس   (ب)

بضائع والخدمات؛ وليست وكالة تعتمد على السلطة المال، قادرة على أخذ قروض وتحصيل ايرادات من خالل بيع ال

  الفلسطينية.

ال يجوز للمقاول المشاركة في أي عملية شراء بأكثر من عرض واحد سواء كان بشكل مستقل أو باإلئتالف مع أطراف 

 أخرى. سوف يتم رفض عروض االسعار التي تخالف هذه القاعدة. 
 

 طبق على مقدم السعر معايير التأهيل التالية على االقل:نيجب ان ي: للتأهل لترسية العقد، مؤهالت المقاولين .3

خبرة كمقاول في إنشاء مشروع واحد على األقل مكافىء في الطبيعة والتعقيد لتلك االعمال المشمولة في هذه الدعوة،  (أ)

 خالل الثالث سنوات الماضية؛

إلكمال االعمال بنجاح، "مثال خطاب من بنك % من مبلغ العرض 25بنسبة ال تقل عن  دليل على توفر موارد مالية  (ب)

 يدعم توفر األموال".

يشّجع المقاول على زيارة الموقع على مسئوليته، وتكلفته ومخاطرته الخاصة وذلك لفحص موقع االعمال : زيارة الموقع .4

قد إلنشاء ومحيطها وأن يحصل على كل المعلومات التي يمكن أن تكون ضرورية لتحضير عرض السعر والدخول في الع

 األعمال.

 : تتكون مجموعة وثائق استدراج العروض من الوثائق المدرجة أدناه:محتويات وثائق استدراج العروض .5
 الدعوة لتقديم عرض سعر

 : تعليمات لتحضير عروض االسعار 1القسم 

 : شروط العقد 2القسم 

 : المخططات 3القسم 

 : المواصفات 4القسم 

 ات: جدول الكمي 1-5القسم 

 : مصفوفة العاملين في المشروع.2-5القسم 

 :  خطاب تقديم عرض السعر 6.1نموذج  :  نماذج العطاء 6القسم 

 :  اتفاقية عقد 6.2نموذج 

 : اإلحالة 6.3نموذج 

 : كفالة بنكية للدفعة المقدمة6.4نموذج 

 : ضمان حسن التنفيذ6.5نموذج 

 : اقرار ضمان عرض السعر6.6نموذج 

 رت عمل: ك6.7 نموذج

 عقد عمل: 6.8نموذج 

 سند قبض: 6.9نموذج 

 كشف بيانات العاملين في المشروع: 6.10نموذج 

 :خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع7القسم 

 .: مصفوفة خطة المراقبة واإلدارة البيئية واالجتماعية للمشاريع الفرعية والطرق1ملحق : الملحقات 8القسم 

 للمقاولين )شروط تنفيذ مشاريع فرعية خاصة بالطرق(. دارة البيئية واالجتماعيةاإل : توجيهات2ملحق

 : قائمة المراجعة الخاصة باإلدارة البيئية واالجتماعية لنشاطات التنفيذ والتأهيل للمشارعي الفرعية.3ملحق

 .19تعهد المقاول االمتثال إلجراءات الحد من انتشار وباء كوفيد  :4 ملحق 

 نة قواعد السلوك واخالقيات العمل )تعهد المقاول باإلنابة عن العمال(.ومد :5 ملحق 

             

 سوف يتضمن العرض المقدم من المقاول الوثائق التالية: الوثائق التي تتضمن عرض السعر: .6

 خطاب تقديم عرض السعر )حسب النموذج المرفق(. (أ)

 .ومصفوفة العاملين في المشروع جدول الكميات  (ب)

 التأهيل والخبرة والموارد المالية معلومات (ت)

 .(4، )(3) (،2(، )1ات )ملحقحسب ال خطة اإلدارة البيئيةتعهد المقاول بااللتزام وتنفيذ  (ث)

 السعر.خطاب اقرار ضمان عرض  (ج)
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من الدعوة وسوف تكون مبنية على الوحدة والسعر  2لكل األعمال كما وصفت في الفقرة العرض يكون  عرض السعر: .7

يدخل و (يوروال)تكون األسعار معروضة بالكامل بعملة  .لكميات في عقد سعر الوحدة الثابتار اليه في جدول ااإلجمالي المش

دفع ات المدرجة في جدول الكميات. ولن تالمخططات والمواصففي ألعمال الموصوفة االمقاول المعدالت واالسعار لكل بنود 

لها معدل أو سعر من قبل المقاول وسوف تعتبر مشمولة في المعدالت  خللم يدعند التنفيذ عن البنود التي الهيئة المشترية 

والمبالغ المفروضة األخرى والواجب دفعها من قبل  ،كافة الرسوم، والضرائب ، تكونواألسعار األخرى في جدول الكميات

مشمولة في األسعار  يوم تقويمي قبل اخر موعد لتقديم عروض 15خر، ومن تاريخ بموجب العقد، أو ألي سبب االمقاول 

تكون المعدالت واألسعار المعروضة من قبل سعر المقدم من قبل المقاول. والمعدالت واالسعار والسعر اإلجمالي لعرض ال

 المقاول ثابتة طيلة مدة تنفيذ العقد وسوف لن تكون عرضة الي تعديل الي سبب.  

 

اعتباارا مان تااريخ تساليم العاروض  ( يومدا60مددة سدتين )ل: تبقى عروض االسعار سارية المفعول صالحية عروض االسعار .8

أدناه. يمكن للهيئاة المشاترية أن تطلاب مان المقااولين تمدياد مادة صاالحية العاروض الاى مادة اخارى  12المشار اليه في الفقرة 

لااب تمديااد محااددة. يجااب أن يكااون طلااب الهيئااة المشااترية والاارد عليااه ماان قباال المقاااولين خطيااان. يمكاان للمقاااول ان ياارف  ط

الصالحية وفي هذه الحالة يمكنه ساحب عارض ساعره بادون عقوباة. ومان ناحياة أخارى، لان يطلاب مان المقااول أو لان يسامح 

 للمقاول الذي يوافق على الطلب أن يعدل سعره.
 

: يجب ان يرفق مع عرض سعركم اقرار Quotation Securing Declaration: خطاب إقرار ضمان عرض السعر .9

تتخذ الهيئة المشترية وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية  .نماذج العطاء :6في القسم  6.6موذج ضمان حسب الن

 القرار بتفعيل إجراءات العقوبات الواردة في اقرار ضمان العرض في أي من الحاالت اآلتية:

 .العروضقيام المقاول بتعديل أو سحب العرض بعد الموعد النهائي لتقديم  .أ

 .ادناه 17عرضه حسب الفقرة يام اللجنة بتصحيح األخطاء الحسابية الواردة في رف  المقاول ق .ب

 رف  المقاول الفائز توقيع العقد خالل المدة المحددة في خطاب القبول. .ج

 عدم التزام المقاول الفائز بتقديم كفالة حسن التنفيذ خالل المدة المحددة في خطاب القبول. .د

 

 .العربيةباللغة لوثائق المتعلقة بعرض السعر والعقد : سوف تكون كل الغة عروض االسعار .10
 

من الوثائق التي تتضمن عرض السعر كما وصاف  نسخة واحدة أصلية: على المقاول تحضير تحضير وختم عروض االسعار .11

قاديم أعاله، مع خطاب تقديم العرض، ُمعلّام عليهاا بوضاوا نالنساخة األصاليةن. إضاافة إلاى ذلاك، علاى المقااول ت 6في الفقرة 

نسخة واحدة تكون ُمعَلّمة بوضوا ننسخة مصورةن. على المقاول توقيع النسخة األصلية والنسخة المصورة من عرض السعر 

 من قبل الشخص أو األشخاص المخولين بالتوقيع نيابة عن المقاول. وتعتمد النسخة األصلية إذا ما تبين وجود إختالف. 

قدد تدم عمدل مددخالت أو تعدديالت أو تصدحيحات بداألحرف األولدى مدن قبدل  يجب توقيع كل صدفحات عدرض السدعر حيدن كدان

الشددخص أو األشددخام المخددولين بتوقيددع عددرض السددعر. يجددب علددى المقدداول أن يخددتم كددال مددن النسددخة األصددلية والنسددخة 

ن المصددورة مددن عددرض السددعر ويضددعهما فددي مغلفددين داخليددين ومددن ثددم فددي مغلددف خددارجي، ويكتددب علددى المغلفددين الددداخليي

 . "النسخة األصلية" و "النسخة المصورة "

 

المغلفات الداخلية والخارجية الى الهيئة المشترية على العنوان المزود أعاله وسوف تزود بتحذير لعدم فتحها قبل الوقات  ترسل

لف الداخلي الى من الدعوة لتقديم عروض أسعار. يشير المغ 6والتاريخ المحدد لفتح عروض االسعار كما تم تعريفه في الفقرة 

عنااوان المقاااول الكاماال. إذا كااان المغلااف الخااارجي غياار مختااوم وغياار معلاام كمااا ورد أعاااله، لاان تتحماال الهيئااة المشااترية أيااة 

 مسئولية عن ضياع أو الفتح سابق األوان لعرض السعر.

قات ال يتجااوا الموعاد : ساوف ياتم تساليم عاروض األساعار للهيئاة المشاترية فاي ومكان وآخر موعد لتقدديم عدروض األسدعار .12

مان نفاس  3مان الادعوة لتقاديم عاروض أساعار إلاى العناوان الماذكور فاي الفقارة  6النهائي لتقديم العاروض المحادد فاي الفقارة 

الدعوة. أي عرض سعر يُستلم من قبل الهيئة المشترية بعد الموعد النهائي المحدد في هذه الفقرة ساوف يعااد الاى المقااول غيار 

 مفتوا. 

ا للمقاول المشاركة في اية عملية شراء باكثر من عرض سعر واحد سواء كان بشكل مساتقل او بااالئتالف ماع أطاراف ال يجو .13

 محلية أو أجنبية أو كليهما.
 

بتعديل أي عرض سعر بعد الموعد النهائي لتقديم عروض األسعار المشاار الياه فاي  : لن يسمحتعديل وسحب عروض األسعار .14

ّن سحب أي عرض ساعر باين الموعاد النهاائي لتقيايم العاروض وموعاد انتهااء صاالحية عارض الساعر أعاله. كما أ 12الفقرة 

 .تفعيل إجراءات العقوبات الواردة في اقرار ضمان العرضأعاله سيؤدي إلى  8الموضح في الفقرة 
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ن الذين إختاروا : سوف تفتح الهيئة المشترية عروض األسعار، بحضور ممثلي المقاولين المشاركيفتح عروض األسعار .15

 من الدعوة لتقديم عروض األسعار. تقوم الهيئة المشترية 6الحضور، في الزمان، والتاريخ، وفي المكان المحدد في الفقرة 

بإعالن أسماء المقاولين المتقدمين بعروض أسعار، المبلغ اإلجمالي لكل عرض سعر، أية خصومات، أية تعديالت وسحوبات 

 فتح العروض.لعروض األسعار في جلسة 

 

، تقييم ومقارنة عروض األسعار والتوصية إيضاحات: سوف لن يتم اإلفصاا عن المعلومات المتعلقة بفحص، سرية العملية .16

 بترسية العقد لحين اإلعالن عن الترسية على المقاول الفائز.
 

كان قد تقرر أن عرض ساعره مساتجيب الهيئة المشترية بترسية العقد على المقاول الذي  : تقومتقييم ومقارنة عروض األسعار .17

: كشدف بياندات 6.10بمدا يشدمل تعبئدة نمدوذج روض والاذي قادم أقال عارض ساعر مقايّم بشكل جاوهري لوثاائق اساتدراج العا

خالل تقييم العروض، سوف تحدد الهيئة المشاترية ساعر  العاملين المستجيبة لمصفوفة العاملين المدرجة في عرض السعر(. 

 مقاول وذلك بتعديل سعر العرض عن طريق تصحيح األخطاء الحسابية كما يلي:العرض المقيَم لكل 

 حيث يكون هناك تناق  بين المبالغ في األرقام وفي الكلمات، سوف تسود المبالغ بالكلمات؛ (أ)

حيث يكون هناك تناق  بين سعر الوحدة وإجمالي البند على نفس السطر نتيجة لخطأ حسابي ناتج عن ضرب سعر الوحدة  (ب)

 الكمية، سوف يعتمد سعر الوحدة كما تم عرضه؛  في

وإستثناء على هذا إذا رأت لجنة التقييم أن الفاصلة العشرية قد وضعت بطريقة خاطئة في سعر الوحدة فإنه يتم تصحيح  (ت)

 سعر الوحدة وبالتالي يتم تصحيح السعر اإلجمالي الموجود في خانة اإلجمالي ومن ثم تصحيح المجموع الكلي

 أي تناق  في المعلومات أو األسعار بين النسخة األصلية والنسخ األخرى يؤخذ بما ورد في النسخة األصليةإذا ظهر  (ث)

إذا قام المقاول بكتابة إجمالي المبلغ لبند ما دون أن يقوم بتدوين سعر الوحدة لهذا البند، أو كان سعر الوحدة رقما غير  (ج)

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

إذا قدم المقاول تعديال على عطائه سواء بالخصم أو الزيادة كمبلغ مقطوع، يتم إحتساب هذا المبلغ كنسبة من السعر  (ح)

 المقروء قبل التصحيح وإعتمادها كخصم أو ايادة.

لتبرير مبلغ التعديل. وإذا رف  المقاول  تقوم لجنة التقييم بإجراء جميع التعديالت على األسعار دون التشاور مع المقاول (خ)

 قبول التصحيحات، سوف يتم رف  عرض سعره وتطبيق اإلجراءات المنصوص عليها في خطاب إقرار الضمان.

: تحاتف  الهيئاة المشاترية لنفساها باالحق فاي حق الهيئة المشترية في قبول أي عرض سعر ورفض أي أو كل عروض األسعار .18

وقات قبال ترساية العقاد، وذلاك وإلغاء عملية التنافس ورفدض كدل عدروض أألسدعار، فدي أي  عرض سعر، قبول أو رف  أي

بدون أن تجلب على نفسها أية مسئولية قانونية تجاه المقاولين المتاأثرين أو أي إلتازام إلعاالم المقااولين المتاأثرين بادوافع قارار 

 الهيئة المشترية.
 

 اإلعالن عن االحالة وتوقيع العقد:  .19

يئة المشترية قبل انتهاء فترة صالحية عاروض االساعار باابالل المقااول الاذي تام قباول عارض ساعره باحالاة العقاد تقوم اله .أ

% من قيماة 10عليه، وذلك بخطاب االحالة الذي تطلب فيه من المقاول الفائز توقيع العقد بعد تقديم كفالة حسن التنفيذ بقيمة 

( أياام مان تسالم نخطااب االحالاة ن وطبقاا للنماوذج 10روض، وذلاك خاالل )العقد اذا كانت مطلوبة في وثائق اساتدراج العا

 المرفق )نموذج كفالة حسن التنفيذ(.

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

 د النهائي وتوقيعه.يشكل خطاب االحالة عقداً ملزماً حتى يتم إعداد العق .ج

 9الفقدرة في حالة إخفاق المقاول في تقديم كفالة حسن التنفيذ وتوقيع العقد، يتم إلغاء اإلحالة وتطبيق اإلجراءات الواردة في  .د

 من القسم األول. 
 

اول بدفعة مقدمة في حالة طلب المقاول للدفعة المقدمة، سوف تأخذ الهيئة المشترية بعين اإلعتبار تزويد المقالدفعة المقدمة:  .20

 من شروط العقد. 17كما تعهد في الفقرة 
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 القسم الثاني: شروط العقد

 : الطباعة الغامقة تستعمل لتعريف المصطلحات الموضحة. التعريفات .1

 : يحدد تقديرات الهيئة المشترية لكميات كل بند من األعمال؛جدول الكميات (أ)

 مشكال جزءا من العقد؛يعني الجدول المسعر والمكتمل  جدول النشاطات (ب)

 هو تاريخ انهاء األعمال كما تصادق عليه الهيئة المشترية؛ تاريخ انهاء األعمال: (ت)

هو العقد بين المقاول والهيئة المشترية لتنفيذ، وإكمال، وصيانة األعمال المفصلة في المواصفات أو في أي جزء  العقد: (ث)

 لتقديم عرض السعر؛اخر من العقد. يكون اسم ورقم العقد محدد في الدعوة 

 هو الشخص أو الشركة والذي تم قبول عرض سعره من الهيئة المشترية لتنفيذ األعمال؛ المقاول: (ج)

هو الوثيقة المكتملة )ألدعوة لتقديم عرض سعر مع المرفقات( المقدمة من المقاول الى الهيئة  عرض سعر المقاول: (ح)

 المشترية؛

 بول وبعد ذلك الحين كما تم تعديله حسب شروط العقد؛هو السعر المذكور في خطاب الق سعر العقد: (خ)

 تكون أشهر تقويمية؛األشهر تكون أيام تقويمية؛ األيام: (د)

 هو أي جزء من األعمال لم يكتمل بموجب العقد؛ الخلل أو العيب: (ذ)

 تكون سنة واحدة تحسب من تاريخ إنهاء األعمال؛ فترة المسئولية عن العيوب: (ر)

 المقاول التي جلبت الى الموقع إلنشاء األعمال؛: هي معدات وسيارات المعدات (ز)

 تكون كل التجهيزات، بما فيها المستهلكة، إستعملت من طرف المقاول لدمجها في األعمال؛ المواد:  (س)

هو الشخص المعين من قبل الهيئة المشترية وهو الذي سيكون مسئوال عن اإلشراف على تنفيذ األعمال  مشرف المشروع (ش)

 وعن إدارة الموقع؛

هو التاريخ الذي بموجبه سوف يُكِمل المقاول األعمال. تاريخ إنهاء األعمال المطلوب هو  تاريخ انهاء األعمال المطلوب: (م)

من تاريخ البدء المنصوص عليه في أمر المباشرة ويمكن تعديل تاريخ انهاء األعمال المطلوب من قبل  (عمل ايوم 66)

 تعجيل كتابيا؛ الهيئة المشترية بإصدار تمديد امني أو أمر

تعني مواصفات األعمال المشمولة في العقد وأية تعديالت أو إضافات تعمل أو تعتمد من قبل الهيئة  المواصفات: (ض)

 المشترية؛

 .حسب مخطط الموقع العام المرفق (شارع النهضة النسائية في منطقة الطيرة) هو الموقع: (ط)

 و آخر تاريخ ليقوم المقاول بالبدء بتنفيذ األعمال؛وه )هو تاريخ امر المباشرة بالمشروع( تاريخ البداية: (ظ)

 هو تعليمات تعطى من قبل الهيئة المشترية والتي تغّير نطاق متطلبات أألعمال األصلية. التغيير: (ع)

هي وثيقة تبين االحتياجات البيئية لهذا المشروع. تبين هذه الخطة االمور (: ESMPخطة االدارة البيئية واإلجتماعية ) (غ)

 التي تنطبق على المشروع واالجراءات االحتياطية التي يجب اتخاذها لمعالجة هذه االمور. البيئية 

 

 السلطة الوطنية الفلسطينية.يكون العقد بـ اللغة العربية.القانون الذي سوف يحكم العقد هو القانون المطبق في اللغة والقانون:  .2

ر اليها في هذه الشروط فعالة فقط عندما تكون كتابيا. سوف يكون تكون وسائل اإلتصال بين األطراف المشا وسائل اإلتصال:  .3

 اإلخطار فعاال عند تسليمه.

منذ تاريخ البداية حتى يكون مشرف المشروع قد أصدر شهادة إصالا أية عيوب، يكون األذى الشخصي، مخاطر المقاول:  .4

د، األعمال، المواد والمعدات( مخاطرتقع على عاتق الموت، ضياع أو ضرر للملكية وللملكية المجاورة )بما فيها، وبدون تحدي

 ألمقاول.

سوف يبدأ المقاول في تنفيذ األعمال عند تاريخ البداية وينجز أألعمال بموجب  النهاء:األعمال تكون اكتملت عند تاريخ ا .5

 اء أألعمال المطلوب.جدول أألعمال المقدم من قبل المقاول، وكما يعدل بموافقة مشرف المشروع، ويكملها عند تاريخ انه

 : يجب أن يكون المقـاول مسـئوالً عـن سالمـة جميع النشاطـات في الموقع.السالمة .6

يجب على المقاول أن يلتزم بمتطلبات خطة االدارة البيئية واإلجتماعية والتي تعتبر جزءا من وثائق العقد ومتابعة : البيئة .7

دات األثرية أثناء عمليات الحفر وضرورة التنسيق مع دائرة اآلثار عند تنفيذها إضافة إلى المحافظة على النواحي والموجو

الحاجة.في حال عدم التزام المقاول بااليفاء بمتطلبات خطة االدارة البيئية يقوم مشرف المشروع بتقدير تكلفة األضرار 

مستحقات مالية للمقاول أو من  والتي يجب على المقاول دفعها أو تسترد الهيئة المشترية تكلفة األضرار بخصمها من أية

 كفالة حسن التنفيذ.
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سوف يمدد مشرف المشروع تاريخ انهاء األعمال أذا تم إصدار تغيير والذي يجعل تنفيذ وانهاء تمديد تاريخ انهاء األعمال:  .8

ية، والتي من األعمال ضمن تاريخ انهاء األعمال المطلوب مستحيال بدون أن يتخذ المقاول خطوات لتسريع األعمال المتبق

 الممكن أن تجلب على المقاول تكاليف إضافية.

: يمكن لمشرف المشروع أن يعطي تعليمات للمقاول أن يؤخر بداية أو تقدم أي نشاط ضمن تأخيرات يطلبها مشرف المشروع .9

ون عرضة أألعمال. ألتأخيرات أو تعليق أألعمال من قبل مشرف المشروع والتي سوف تزيد من تكاليف المقاول سوف تك

 لتعديل منصف من قبل الهيئة المشترية.

: سوف يعطي مشرف المشروع إخطارا للمقاول عن أية عيوب قبل نهاية مدة المسئولية عن العيوب والتي ستبدأ عند العيوب .10

عطاء إنهاء األعمال. سوف يتم تمديد مدة المسئولية عن العيوب طالما بقيت هناك عيوب لم يتم تصحيحها. في كل مرة يتم إ

إخطارعن عيب، سوف يصحح المقاول العيب خالل الفترة الزمنية المذكورة في إخطار مشرف المشروع. إذا لم يقم المقاول 

بإصالا العيب خالل الفترة الزمنية المذكورة في إخطار مشرف المشروع، سوف يقيّم مشرف المشروع تكلفة إصالا العيب، 

 تسترجع الهيئة المشترية هذا المبلغ وذلك بخصمه من المبالغ المستحقة للمقاول.وسوف يدفع المقاول هذا المبلغ، أو سوف 

( أيام من إشعار الترسية، لمشرف المشروع للموافقة برنامج يوضح الطرق 7: سوف يقدم المقاول، وخالل سبعة )البرنامج .11

رف المشروع أي من إلتزامات المقاول العامة، الترتيبات، التسلسل، وتوقيت كل نشاطات األعمال. سوف لن تغير موافقة مش

التعاقدية. يمكن للمقاول تحديث البرنامج وتقديمه الى مشرف المشروع في أي وقت. سوف يبين البرنامج المحدث تأثير 

 التغييرات.

( أيام من تعليمات مشرف المشروع. 10: سوف يزًود المقاول جدول نشاطات محدث وذلك خالل عشرة )جدول النشاطات .12

وإذا لم يقم المقاول بتحديث البرنامج خالل تلك   النشاطات على جدول النشاطات منسقة مع النشاطات على البرنامج. ستكون

يورو، ويستمر في حجز المبلغ حتى الدفعة التي تليها  2000الفترة، يُمكن لمشرف المشروع أن يحجز من الدفعة التالية مبلغ 

 بعد التاريخ الُمفترض لتسليم البرنامج.

: سوف ينفذ المقاول كل النشاطات ويكملها وذلك بموجب نطاق العمل الموصف في العقد كجزء من التغيير في الكميات .13

األسعار في جدول النشاطات والذي ال يكون عرضة ألي تغيير. في حالة عقود سعر الوحدة، سوف ال يتم عمل أي تعديل على 

% سوف 25% من الكمية المقدرة األولية. إذا تجاوات الكمية 25ال يتجاوا  سعر الوحدة إذا كان التغيير في الكمية لكل بند

يقرر مشرف المشروع ما إذا كان هناك تبرير لتعديل سعر الوحدة، بناًء على المعلومات التي يزودها المقاول، وسوف يثبت 

 .هذا السعر حسب ما يراه مناسبا وذلك بموافقة الهيئة المشترية

اجع مشرف المشروع األعمال المنفذة من قبل المقاول ويصادق على مبلغ ليتم دفعه الى المقاول. سوف : سوف يرشهادة الدفع .14

 تشكل قيمة األعمال المنفذة قيمة البنود المكتملة من األعمال أو النشاطات في جدول النشاطات.

لهيئة المشترية من قبل المقاول وذلك يقوم صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية بدفع قيمة الفواتير المقدمة ل الدفعات: .15

يتوجب على المقاول و ،المقاول مباشرة وذلك بعد تدقيقها واعتمادها وارفاقها بطلب دفع من قبل الهيئة المشترية لحساب

احضار شهادة خصم من المصدر أو االلتزام باقتطاعات ضريبة الدخل حسب النماذج المعدة لذلك عند كل دفعة حسب 

صادرة عن واارة المالية بهذا الخصوص. وفي حال تجاوات قيمة األعمال عن المخصص المحدد من قبل التعليمات ال

 صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية ستقوم الهيئة المشترية بدفع أية مبالغ إضافية اائدة مستحقة للمقاول.

% 10بنسبة Retention ألموال المحتجزة  ا) عاتاالستقطاسوف يتم تعديل الدفعات باألخذ بعين أإلعتبار الدفعة المقدمة و

ويجب على صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية أن يدفع للمقاول المبالغ التي يصادق عليها  من قيمة األعمال المنفذة(.

ً من تاريخ المستخلص. فإذا أخـر صندوق 45مشرف المشروع وإعتمادها من الصندوق خالل خمسة واربعون ) ( يوما

ر وإقراض الهيئات المحلية الدفع يحق للمقاول أن تدفع له فائدة على الدفعـة المتأخرة في الدفعة التي تليها. ويجب تطوي

احتساب الفائدة من تاريخ وجوب سداد الدفعة وحتى تاريخ السداد الفعلي بسعر الفائدة السائد في البنوك المحلية لقروض 

 اإلنشاءات.

 

المشروع شامل علما بأن  .ل عن كل الضرائب وذلك بموجب قٌوانين السلطة الوطنية الفلسطينية: يكون المقاول مسئوالضرائب .16

 وعلى المقاول تقديم فاتورة ضريبية عند تقديمه مطالبه مالية. (،VATلضريبة القيمة المضافة )
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%( من سعر العقد األولي 10ة )عشرة بالمائ : يمكن أن تدفع الهيئة المشترية دفعة مقدمة للمقاول وحتى قيمةالدفعة المقدمة .17

دفعة مقدمة بقيمة مساوية. يجب على المقاول استخدام الدفعة المقدمة فقط لدفع للبعد أن يكون المقاول قد اًود أية ضمان بنكي 

دمة ثمن المعدات والمنشآت والمواد ومصاريف التجهيزات المطلوبة على وجه التحديد لتنفيذ العقد، ويجب إثبات أن الدفعة المق

استخدمت لهذه االغراض عن طريق توفير نسخ من الفواتير أو وثائق أخرى لمدير المشروع. يمكن أن تدفع الهيئة المشترية، 

عند طلب المقاول، الدفعة المقدمة مباشرة الى موردي المواد و/أو الى شركات تأجير المعدات في حال كون معدات المقاول 

ابتداء من عة المقدمة عن طريق خصم مبالغ متناسبة من الدفعات المستحقة للمقاول، مستأجرة. يجب أن يتم إسترجاع الدف

 %.80االنجاا تصل نسبه عندما الدفعة الثانية وتسترجع بالكامل 

: عند طلب المقاول من مشرف المشروع إصدار شهادة إنجاا أألعمال سيصدر مشرف المشروع مثل هذه اإلكمال والقبول .18

( أيام من إصدار 7أن أألعمال قد إستكملت بشكل مرضي. وتستلم الهيئة المشترية الموقع خالل سبعة )الشهادة عندما يقرر 

 مشرف المشروع شهادة إكتمال أألعمال. 

سوف يزود المقاول مشرف المشروع بحساب تفصيلي عن إجمالي المبالغ والتي يعتبرها المقاول واجبة  المحاسبة األخيرة: .19

ك قبل نهاية فترة المسئولية عن العيوب. سوف يصدر مشرف المشروع شهادة إصالا العيوب بعد أن الدفع له تحت العقد وذل

يكون المقاول قد أوفى بإلتزاماته تحت العقد لهذا الغرض ويصدق على أية دفعة نهائية والتي تكون مستحقة الدفع للمقاول 

ا وكامال. إذا كان غير ذلك، سوف يصدر مشرف ( يوما من إستالم حساب المقاول إذا كان صحيح15خالل خمسة عشر )

( يوما جدول يصرا بنطاق التصليحات أو التغييرات والتي تكون ضرورية. إذا ما اال 15المشروع خالل خمسة عشرة )

الحساب النهائي غير مرضي بعد أن يكون قد قدم مرة أخرى، سوف يقرر مشرف المشروع المبالغ الواجب دفعها للمقاول 

 دة دفع.ويصدر شها

% عن كل يوم تأخير بعد تاريخ 0.1وتكون هذه التعويضات بمقدار  تعويضات مقطوعة للهيئة المشتريةيدفع المقاول  .20

% من قيمة العقد. يحق للهيئة المشترية أن تقتطع 10االنتهاء المقرر. وبحيث ال يتجاوا مجموع التعويضات المقطوعة 

 لمقاول. سوف لن تؤثر دفعات التعويضات المقطوعة على مسؤوليات المقاول. التعويضات المقطوعة من الدفعات المستحقة ل

يجوا للهيئة المشترية أو المقاول أن تلغي العقد إذا تسبب أي طرف في خرق أساسي للعقد. الخروقات األساسية  إلغاء العقد: .21

 للعقد تشمل على سبيل المثال ال الحصر الحاالت التالية:

 ( متتالية عندما ال يكون التوقف قد سمح به مشرف المشروع؛ 10عمل لمدة عشرة أيام )توقف المقاول عن الإذا  .أ

إذا لم تدفع الهيئة المشترية الى المقااول دفعاة مصادقة مان قبال مشارف المشاروع خاالل خمساه واربعاين يوماا مان تصاديق  .ب

 مشرف المشروع؛

 من إخطاره بذلك من قبل مشرف المشروع؛ و ( يوما21إذا فشل المقاول في تصحيح خلل )عيب( خالل واحد وعشرين ) .ج

 ( يوما.30إكمال األعمال لمدة ثالثين ) إذا أخر المقاول .د
 

( ياوم 30وبغ  النظر عما ورد أعااله، يمكان للهيئاة المشاترية أن تلغاي العقاد إذا إرتاأت ذلاك وذلاك بإعطااء المقااول ثالثاين )

ول فوراً عن العمل، ويجعل الموقع سليم وامن، ويترك الموقع خالل خمساة إخطاراً كتابياً. إذا تم إلغاء العقد، سوف يتوقف المقا

 ( يوما من إكتمال مدة أإلخطار.15عشرة )

 

حسن التنفيذ أو فرض غرامات التأخير أو فسخ العقد مع المقاول إذا كان تأخير انجاا  كفالةال يتم مصادرة : القوة القاهرة .22

ماته وفق العقد ناتج عن أي من ظروف القوة القاهرة، وفي مثل تلك الظروف على االشغال أو أي إخفاق آخر في تنفيذ التزا

ً بكيفية ومدى تأثيرها على أدائه في تنفيذ العقد، ويتفق المقاول والهيئة المشترية الهيئة المشترية المقاول إبالل  فوراً وخطيا

 على بدائل لتنفيذه.

حدث أو حالة خارجة عن إرادة المقاول، وال يمكن تجنبها أو توقعها وهي  ألغراض هذه الفقرة فان نالقوة القاهرةن تعني أي

 غير ناتجة عن إهمال أو تقصير من قبله، وتشمل هذه الحاالت على سبيل المثال ال الحصر:

 الحروب والثورات،  .أ

 الحرائق الكبيرة في منشآت المورد،  .ب

 الفيضانات، واألوبئة،   .ج

  الحظر الصحي وحظر الشحن،  .د
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العقد بسبب قوة قاهرة أو أية حالة خارجة عن سيطرة الهيئة المشترية أو المقاول، على مشرف  تنفيذم يتم استكمال إذا ل

المشروع أن يُصدر شهادة بأن العقد قد أصبح منتهياً، وعلى المقاول أن يحاف  على أمن الموقع ويتوقف عن العمل بالسرعة 

 ه لكل االشغال المنفذة قبل استالم هذه الشهادة ومقابل أي عمل أُلزم به ونفذه بعدهاالممكنة بعد استالم هذه الشهادة، ويُدفع ل

  فقط.

الدفع حين إإللغاء: إذا كان إلغاء العقد بسبب خرق أساسي للعقد من قبل المقاول، سوف يصدر مشرف المشروع شهادة  .23

لمستلمة حتى تاريخ اصدار الشهادة، ومطروحاً منها بقيمة األعمال المكتملة والمواد التي تم طلبها مطروحا منها الدفعات ا

 ً % من قيمة العمل غير المنفذ، وتحتسب غرامات التأخير في هذه الحالة بعدد أيام التأخير الفعلي في المشروع 10أيضا

ون الفارق حتى وقت فسخ العقد، وإذا كان المبلغ االجمالي المستحق للهيئة المشترية يتجاوز أي دفعة مستحقة للمقاول، يك

 ديناً يدفعه المقاول للهيئة المشترية. 

تعتبر كل المواد ومعدات اإلنشاءات في الموقع، أألعمال ألمؤقتة، وأألعمال ملك للهيئة المشترية إذا كان العقد قد  الملكية: .24

 الغي بسبب إهمال ألمقاول.

ت المباشرة ألي خالف أو نزاع نشأ بينهما تحت : تبذل الهيئة المشترية والمقاول كل جهد لحل ودي بالمفاوضافض النزاعات .25

أو ذا عالقة بالعقد. في حالة إستمرار النزاع يستطيع أي طرف أن يأخذ المسألة إلى التحكيم وذلك بموجب القانون المطبق على 

ب القواعد قٌوانين السلطة الوطنية الفلسطينية. سوف يكون مكان التحكيم مناطق السلطة الوطنية الفلسطينة وحسو العقد

 االجرائية لغرفة التحكيم الفلسطينية الدولية.

أيام من تسلم نخطاب الترسية ن كفالة 10يقدم المقاول إلى الهيئة المشترية خالل  ضمان الصيانة: -كفالة حسن التنفيذ  .26

(. ويجب أن يبقى % من قيمة العقد وطبقا للنموذج المرفق )نموذج ضمان حسن التنفيذ10مصرفية بضمان حسن التنفيذ بمبلغ 

( يوما بعد تاريخ انتهاء األشغال أو العقد. يتعين االستعاضة 28صالحاً لمدة ال تقل عن ثمانية وعشرين )ضمان حسن التنفيذ 

٪( من مبلغ كفالة حسن التنفيذ لتغطية 50عن كفالة حسن التنفيذ بعد اإلستالم األبتدائي بكفالة بنكية تغطي خمسين في المائة )

 .عن فترة إصالا العيوب المسؤولية

يقوم المقاول بتوفير التأمين باسمه وباسم الهيئة المشترية، منذ تاريخ البدء وحتى انتهاء فترة إصالا العيوب، بالمبالغ التأمين:  .27

 الالامة لتغطية األحداث التالية الناجمة عن مخاطر المقاول:

 % من قيمة العقد. 115فقدان أو خراب األشغال المشمولة بالعقد والمواد؛ بنسبة  .أ

 فقدان أو خراب المعدات: على المقاول إحضار وثائق التأمينات الخاصة بالمعدات. .ب

 % من قيمة العقد. 25فقدان أو خراب الممتلكات الدائمة المتصلة بالعقد )باستثناء االشغال المشمولة بالعقد والمواد(؛ بنسبة  .ج

لكافة موظفي وطواقم المقاول المنفذة لعقد والطرف الثالث، فراد طرفي ااإلصابات الشخصية أو الموت لكل من ا .د

يورو لكل  100,000وللطرف الثالن بقيمة  2000لسنة  7والمشرفة وطواقم البلدية حسب قانون العمل الفلسطيني رقم 

 حالة بحين يكون عدد الحاالت مفتوح ) غير محدد (.

 
 (As Builtالمخططات حسب الُمنََفذ )ِ .28

أياام  10( عند اإلنتهاء من تنفيذ المشروع وذلك خالل موعاد أقصااه As Builtيم مخططات حسب الُمنَفَذ )ِعلى المقاول تسل .أ

 من تاريخ اإلستالم اإلبتدائي للمشروع.

ساوف يقاوم  29.1( حساب المنصاوص علياه فاي الفقارة الفرعياة As Builtإذا لم يُسلم المقاول المخططاات حساب الُمنَفَاذ )ِ .ب

 يورو من الدفعات المستحقة للمقاول. 2000بلغ بحجز م مشرف المشروع

 

 :والعمال في المشروع الموظفون .29

ويجب تقديم شهادات الخبرة والسيرة الذاتية لكامل الطاقم الفني  الذي سيعمل  ،العمالةالمشروع تشغيل  أهدافإن من أهم  .أ

 في المشروع المدرج في مصفوفة العاملين.
 

 روع مما يلي: يتكون طاقم المقاول العامل في المش .ب
 

 يتم تحديد عدد فرص العمل من قبل البلدية )حسب مصفوفة العمال للمشروع(. العمال المهرة )الفنيين(. -

 يتم تحديد عدد فرص العمل من قبل البلدية )حسب مصفوفة العمال للمشروع(. العمال )غير المهرة(. -
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هذا العقد ان ياخذ بعين االعتبار ان تنفيذ االعمدال سديكون على المقاول وعند تقديم أسعاره للبنود المختلفة الواردة ضمن  .ج

 .باستخدام العمالة المهنية والعمالة العادية ضمن اقصى الحدود الممكنة ودون االخالل بالمواصفات الفنية 

لكدل  (: مصفوفة العاملين في المشدروع( / يدوم2-5يجب أن تكون اجرة العمال المهرة )الفنيين( ) كما هو مبين في قسم ) .د

 فني.

(: مصدفوفة العداملين فدي المشدروع( / يدوم لكدل 2-5يجب ان تكون أجرة العمال )غير المهدرة( )كمدا هدو مبدين فدي قسدم ) .ه

 عامل.

يلتزم المقاول ان يقوم بتقديم خطة تشغيل العمال في المشروع وكذلك استيعاب العمال الذي تقدموا للعمال فاي المشاروع مان  .و

 .لخالل البلدية او صندوق التشغي

(: مصافوفة العااملين وذلاك حساب النماوذج 2-5يتم تسجيل الحضاور واالنصاراف لكال الطاواقم الماذكورة فاي القسام رقام ) .ز

 (.  كرت عمل -6.7نموذج المرفق )

 (.سند قبض :6.9 نموذجيتم اثبات استالم كافة الطواقم لمستحقاتهم المالية عن طريق تعبئة النموذج المرفق ) .ح

كشف بأسماء وبيانات كافة الطواقم العاملاة فاي المشاروع وذلاك قبال مرحلاة الترساية لازوم التقيايم  يجب على المقاول تسليم .ط

 (. كشف بيانات العاملين في المشروع: 6.10نموذج الفني وذلك حسب النموذج المرفق )

وفة العااملين، (: مصاف2-5يجب على المقاول االلتازام بعمال عقاد منفصال ومساتقل لكال الطاواقم الماذكورة فاي القسام رقام ) .ي

 (.   عقد عمل: 6.8موذج نوذلك حسب النموذج المرفق )

يجب على المقاول تسليم كافة عقود الطواقم حسب كشف بيانات العاملين فاي المشاروع وذلاك قبال توقياع العقاد ماع المقااول  .ك

 وقبل امر التكليف.  

 هر)فني( غير موجود في موقع العمل. يتم خصم مبلغ االجرة اليومية المدونة في خطة العمل لكل يومية عامل ما .ل

 يتم خصم مبلغ االجرة اليومية المدونة في خطة العمل    لكل يومية عامل )غير ماهر( غير موجود في موقع العمل.. .م

 يتم خصم مبلغ الجزاءات من مستحقات المستخلصات أوال بأول. .ن

اول بتعياين الجهااا الفناي بحياث يكاون هاذا الجهااا يجب على المقاول توفير الطاقم الفني طاوال مادة المشاروع ويلتازم المقا .س

متفرغااً فااي الموقااع طيلاة ماادة تنفيااذ المشاروع وان تكااون لااديهم الماؤهالت والخباارات الالامااة فاي تنفيااذ المشااروع وان يااتم 

 عاله.اعتمادهم من قبل ادارة االشراف، ويحق لمهندس االشراف توقيف المقاول عن العمل إذا لم يلتزم المقاول بما جاء ا

يجب على مشرف المشروع أن يقوم بتسجيل العمالة المباشرة في المشروع في كشوفات يومية، ويجب اعتمادهاا يوميااً مان  .ع

 طرف المقاول وجهاا اإلشراف.

سيتم صارف مرتباات كافاة العااملين فاي محضار رسامي وبحضاور جهااا اإلشاراف كال أسابوعين او عناد اساتالم المقااول  .ف

.تااااااأخير فااااااي دفااااااع مسااااااتحقات العمااااااال ساااااايتم خصاااااامه ماااااان مسااااااتحقات المقاااااااول للمستخلصااااااات الجاريااااااة وأي
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 القسم الثالن: المخططات

 

 العرض التنظيمي عرض الرصيف الطول اسم الشارع

 م22 مR01 0+0 to 0+730 3.5 –النهضة النسائية شارع 
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 المواصفات :الرابعالقسم 

 عــــــــــام
 تمهيد:  

التالام مع اإلتفاقية وشروط العقد والمخططات وبيانات العقد وجداول الكميات وعلى المقاول أن تفهم هذه المواصفات الفنية ب .1

 يتقيد باألحكام الواردة في تلك الوثائق.

حيثما ورد في وثائق العقد مدير المشروع او المهندس أومشرف المشروع فكلها تعني المهندس الذي سيتم تعيينه من قبل  .2

 تنفيذ المشروع. صاحب العمل لإلشراف على

يتحمل المقاول وعلى نفقته الخاصة مسؤولية المحافظة على سالمة حركة المرور وتسهيله الى الحد األقصى أثناء التنفيذ ويقوم  .3

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

 الخصوص.

المقاول وعلى نفقته الخاصة المحافظة على كافة التمديدات )مياه مجاري تلفون كهرباء( واصالا أي اضرار تلحق بها  على .4

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

مخبرية في أي مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع. جميع الفحوصات سيتم بالنيابة عن البلدية يحق للصندوق إجراء فحوصات  .5

تنفيذها من خالل مختبر مستقل من خالل صندوق تطوير وإقراض البلديات وجميع نتائج الفحوصات ستكون ملزمة لجميع 

 األطراف، 

عن ثالث مختبرات للبلدية ويتم وعلى ان يقوم المقاول بتقديم قائمة ال تقل  كافة الفحوصات المخبرية على حساب المقاول .6

تحديد أحد المختبرات من قبل البلدية، وعلى المقاول تقديم اثبات دفع مستحقات المختبر عند تقديم المطالبة المالية النهائية 

 للمشروع.

فيذ والحصول على موافقة مشرف المشروع قبل البدء بتن (Shop drawing)على المقاول تقديم مخططات تنفيذية للمشروع  .7

 االعمال.

والحصول على موافقة  (As built drawings)بعد انتهاء االعمال، على المقاول تقديم مخططات الواقع لالعمال المنفذة  .8

 مشرف المشروع على هذه المخططات.

تنفيذ كل ما يلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع سعر الوحدة في جدول الكميات واالسعار يشمل  .9

 .من حدود العقدض

 :سالمة وصحة العمال .10
  ESHS:و ESMPيجب على المقاول االمتثال الكامل لتدابير الصحة والسالمة في موقع العمل، كما هو موضح ومحدد في قسم

 .19-يجب على المقاول االلتزام بإرشادات واارة الصحة / منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بمرض وباء كوفيد  -أ

 قبة توفير معدات الوقاية الشخصية )سترة وقناع وأحذية أمان وقفااات وخوذة( حيث يجب التزام العمال بارتدائها.ستتم مرا -ب

 يجب توفير تأمين ساري المفعول لجميع العمال في موقع العمل . -ج

 سنة. 18ال يجوا للمقاول تشغيل أي عمال تقل أعمارهم عن  -د

ندوق تطوير وإقراض البلديات بأي إصابات أثناء أعمال البناء بما في ذلك حوادث يجب على المقاول إبالل البلدية وص -ه

Covid 19 .أيًضا 

م(. التأكد  من انها مدعومة ومحمية  1.2يجب على المقاول تأمين جميع أقسام العمل وخاصة الحفريات العميقة )أكثر من  -و

 بحماية معدنية وفقًا للمواصفات الفنية.

بير سالمة إضافية في هذا الموقع لخطورته، حيث يجب توفير كل وسائل السالمة للعمال من حماية ودعامات يجب إتخاذ تدا -ي

 للحد من وقوع حوادث.
 

 سالمة وأمان المشاة والمارة : .11

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

ان الشوارع الذي يتم تاهيلها ال يوجد عليها حركة سير عالية لذا خطة السير غير ملزمة اال عند حاجتها حسب  بما -ب

االستشاري او البلدية او مهندس الموقغع  ، كما وعلى المقاول االلتزام بوضع وتامين اشارات السير على طول مقطع  التاهيل  

 برنامج العمل للبلدية والمواطينين  . وعلى المقاول توضيح خطة العمل واالعالن عن
 

 ساعة للمتابعة مع مقدم الشكوى. 24يجب إرسال جميع الشكاوى المستلمة من قبل المقاول إلى البلدية في غضون  الشكاوى: .12

يجب على المقاول صيانة أي من الممتلكات / أنابيب المياه / الصرف الصحي التي تضررت بسبب أعمال  إضافية: متطلبات .13

 ناء على الفور. يجب على المقاول تخزين قطع الغيار الالامة للصيانة في موقع البناء التخاذ إجراءات سريعة.الب

حسب النموذج المعتمد والمرفق ( 1)عدد م 1*1.6: على المقاول توريد وتركيب لوحات المشروع بأبعاد لوحات المشروع .14

بارا ال يعيق حركة السير وبموافقة مشرف المشروع، وذلك خالل  وبحيث يتم تثبيت اللوحه في مكانالتالية،  وبالمواصفات

 اسبوع من تاريخ امر المباشرة وهي محملة على االسعار.

  ملم مصنوعة من الفوالذ المغلفن. 2وسماكة  2انش عدد  3يتم تركيب اللوحة على مواسير  .1
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سام وارتفااع أسافل اللوحاة 60*60*60عااد سام، تكاون قاعادة البااطون باب50لتثبيات اللوحاة بعماق  B200استخدام بااطون  .2

 م عن سطح األرض. 2.20

 ملم. 2سماكة الصاج وتكون بشكل متقاطع، علما بأن  4*4مربع مقطع يثبت الصاج على حديد  .3

 
 

 أوال : األعمال الترابية
 

 اعمال القطع والردم وطبقة القاعدة:  1-1

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

  اعمال القطع:  1-1-1

يتم تنفيذ اعمال القطع الالام مهما كان نوعه ترابيا أو صخريا وكذلك يشمل ااالة االسفلت واي طبقات سيتم استبدالها للوصول إلى 

الالحقة يتم القطع حتى أسفل  3-1-1لمادة منسوب طبقة القاعدة الترابية وفي حالة كون الطبقة الموجودة ال تناسب المواصفات وفقا ل

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.

يات االنشائية وفقا للمناسيب المحددة في المخططات والمواصفات وذلك ألعمال العبارات الصندوقية واالنبوبية يتم تنفيذ الحفر

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

 لمناسب إلى خارج الموقع والى الجهة التي توافق عليها السلطات المعنية. نقل ناتج اعمال القطع الزائد أو غير ا
 

 اعمال الردم:  1-1-2

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

خر طبقتين من اعمال الردم تحت طبقة القاعدة الترابية % من كثافة بروكتور المعدل آل95سم بعد الدحل ودرجة رك ال تقل عن 20

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

 :مواصفات مواد طبقة القاعدة 

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

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

 

 حالة عدم مالئمة مواد طبقة القاعدة وبعد الفحص واستالم تعليمات خطية من مشرف المشروع يتم  استبدال طبقة القاعدة: في

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

 رحيل ناتج الحفر لالماكن المصرا بها.الحفر للمنسوب المطلوب وبتعليمات خطية من مشرف المشروع وت -

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

 %، ويكال البند بالمتر المكعب شامال كل ما ذكر اعاله.95والدمك لدرجة 

سم والدمك لدرجة 25ش على طبقات ال تزيد عن من خارج الموقع والخلط والفر توريد مواد الردم الصخري -

 ويكال البند بالمتر المكعب شامال كل ما ذكر اعاله. %،100

 توريد مواد ردم صخري الستبدال التربة الغير مالئمة وفقا للمواصفات التالية: -

 لمكعب.متدرجة حسب سماكة طبقة االستبدال ويكال البند بالمتر ا يتم توريد مواد من كسر حجارة بأحجام -

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

 سم. 15سم واقل من  7.5من  % أكبر50 -

 ابعاد الحجارة يجب ان تكون متقاربة. -
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 سماكة الطبقة. 2/3يجب أن ال يزيد حجم أكبر حجر عن  -

 .2.25الكثافة 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

 طبقة القاعدة الترابية: 1-1-3

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

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

 ير الخفيف. يكفي بالنسبة للطرق المصممة للس

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

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

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

 

( ويتم A7( أو )A6سم تحت طبقة القاعدة ذات تصنيف ال يقع تحت )20طرق المصممة للسير الثقيل: تكون الطبقة بسماكة اما ال

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

 ( يجب استبدالها بطبقة وفقا للمتطلبات التالية:A7( أو )A6الثقيل ) تحت القاعدة للطرق المصممة للسير

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

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

 

 اعمال اعادة الردم: 1-2

( A7( أو )A6)الصندوقية/الجدران االستنادية/االجنحة بمواد طمم ال تكون ذات تصنيف /يتم اعادة الردم حول العبارات االنبوبية

 % من كثافة بروكتور المعدل ويجوا اعادة الردم من المواد ذات الحجم الواحد شريطة موافقة المهندس95ولدرجة رك ال تقل عن 
 

 

 المستعملة في أعمال الردم: الحصمة مواصفات 1-3

لمستعملة في األشغال من منتوج تكسير الحجر القاسي ويجب أن تكون الحصمة خالية من األتربة والمواد يجب أن تكون الحصمة ا

القابلة للذوبان في الماء والمواد العضوية أو أي مواد أخرى تؤثر على قوتها أو على قوة الخرسانة، وللمهندس الحق في رف  أي 

 لالستعمال.   كمية ال تنطبق مع المواصفات أو يراها غير مناسبة
 

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

 الجواية، يجب للحصمة أن: 

   .ال تحتوي على أي شوائب وأمالا تؤثر على قوة الخرسانة 

  ( 1التزيد نسبة الطين المتحجر بها عن .)% 

  ( 15عن )200ر من منخل التزيد نسبة الما%. 

  :تتوافق نسبة الحصمة الناعمة بجدول التدرج الحبيبي التالي 

 النسبة المئوية المارة من المنخل المنخل
8/3 100 

 100-90 (4رقم )

 100-60 (8رقم )

 100-30 (16رقم )

 100-15 (30رقم )

 45-5 (50رقم )

 15-صفر (200رقم )

 

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

   .أن تكون خالية من الطين المتحجر 

   ( بالوان. 1عن ) 200أن ال تزيد المواد المارة من المنخل% 
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   .أن ال تقل قوة كسر مادة الحصمة عن ضعفي القوة المطلوبة للخرسانة المستعملة 

  ( بالوان. 3زيد نسبة امتصاص الماء عن )أن ال ت% 

  ( طن للمتر المكعب الواحد. 2.0أن ال يقل الوان النوعي عن ) 

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

  وحسب نوع الخرسانة المستعملة.

 المنخل النسبة المئوية المارة من

 (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 )

 

 

 ثانيا :  طبقة االساس 
 

 ( 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

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

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

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

 ة:المواصفات الفني 2-1-1

 .ةتتكون المواد التي تستخدم في هذه الطبقة من ناتج تكسير الصخور الجيرية أو الباالتية أو الجرانيتي -1

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

 (.Plasticity Index( )2-6( )AASHTO-T90 &T89معامل اللدونة ) -3

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

 تكون النسبة المئوية المارة بالوان 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 المارة بالنسبة المئوية ب

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

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

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

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

 (.AASHTO-T104المغنيسيوم )

 % كحد أعلى35دليل الشحف واالستطالة  -10

 2.1 تقل عن ( ال2الكثافة الجافة القصوى )غم/سم -11

 %8نسبة الكتل الطينية ال تتجاوا  -12

سم ايادة أو نقصانا عن مناسيب التصميم أو المناسيب الموافق عليها من 1يجب ان ال تتفاوت مناسيب السطح النهائي  -13

 المهندس كما يجب اتباع ما يلي:

ط والتسوية والرش والدك والدحل سم ويتم الفرد والخل20يتم فرد البيسكورس على طبقات بحيث ال يزيد سمك الطبقة عن  -

 لكل طبقة وذلك للوصول إلى أقصى درجات االنضغاط ويجب عمل االختبارات المعملية الالامة.

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

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

 .يتم عمل التدرج على كل خمس عينات مأخوذة من الموقع بعد خلطها للمقارنة مع التدرج األصلي -
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 .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 3 دمك/طبقة يتم أخذعند فحص اختبار ال -

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

 ثالثا :  أعمال االسفلت
 

 السائل اإلسفلتي  3-1 

لى الموافقة الكتابية من مشرف المشروع لنسبة الرش المناسبة وعلى المقاول تكنيس قبل رش السائل االسفلتي، يجب الحصول ع

وتنظيف السطح المزمع رشه وذلك باستخدام الضاغطة الهوائية وان يكون جافا قبل البدء في عملية الرش ويجب ان يتم الرش 

الشديدة أو العواصف الرملية ويتم منع حركة السير لة رش ميكانيكية ويمنع الرش في االجواء الماطرة أو ذات الرياا آباستخدام 

 على االسطح المرشوشة.
 

 ( Prime Coatالوجه التأسيسي ) 3-1-1

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

 ويتم الموافقة عليها من قبل المهندس. 2كغم/م 1.5-1 بأربع وعشرين ساعة على االقل وتكون النسبة بين
 

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

 م الموافقة عليها من مشرف المشروع. ويت 2كغم/م 0.5-0.2الثانية بساعتين على األقل، وتكون النسبة 

 

  الخلطة اإلسفلتية 3-2
يجب ان تكون الخلطة اإلسفلتية من النوع الساخن والمجهزة في خالطات ميكانيكية مركزية وتكون النسبة المئوية بالوان  3-2-1

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

تتكون الخلطة اإلسفلتية من مزيج من الحصمة المكسرة الخشنة والبودرة واالسفلت بحيث تكون النسبة المئوية المارة  3-2-2

 بالوان 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 
 

وحدود السماا للتدرج الذي يحصل عليه بتجربة مارشال حسب التالي شريطة ان يكون التدرج ضمن الحدود الواردة في الجدول 

 -:2-2-4في البند 

 اقصى تغيير في نسبة المواد المارة رقم المنخل

 %5+  فأكبر 3/8

 %4+ 80حتى رقم  4من رقم 

 %1+ 200رقم 
 

  2-2-4التدرج كما ورد في الجدول  شريطة ان يكون التدرج ضمن حدود

 الحصمة المستخدمة في الخلطة اإلسفلتية لبعض االختبارات كما يلي: تخضعيجب ان  3-2-3
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دوره في فحص لوس  500% على 35يجب ان ال يزيد نسبة التآكل عن  4ذلك الجزء والمحجوا على منخل رقم  -1

 (.AASHTO-T96انجلوس حسب )

( hot pans( يساوي صفرا للعينات المأخوذة من االوعية الساخنة )Plasticity Indexمعامل اللدونة ) -2

(AASHTO-T90 & T89.) 

 5( بحيث ال يكون النقص بعد AASHTO-T104( حسب )Soundnessيجب ان تخضع الحصمة الختبار ) -3

الفحص مع  %ُ عندما يكون12% عندما يكون الفحص مع مادة كبريتات الصوديوم وال أكثر من 10دورات أكثر من 

 مادة كبريتات المغنيسيوم. 

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

 %.25( بحيث ال تزيد عن BS812البريطانية )

 (.AASHTO-T176% حسب )50( عن Sand Equivalentيجب ان ال يقل ال ) -5

( على ان ال تزيد عن Clay Lumps and Friable Particlesر الكتل الطيني )يجب ان تخضع الحصمة الختبا -6

 (.Particles T112%من )1

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

بة الفراغات الهوائية يجب اخذ عينات لكل يوم عمل واجراء اختبارات الفصل وعينات مارشال إليجاد الكثافة ونس -8

 والفراغات المعدنية والمملوءة بالبيتومين والثبات والتدرج ونسبة البيتومين.

-AASHTO( Stripping Test% )5فحص التعرية للحصمة المغلفة بالبيتومين على ان ال تزيد نسبة التعرية عن  -9

T182. 

رجة مئوية ويتم تفريغ الخلطة من السيارات ( د150-130يجب تسليم الخلطة في موقع العمل بدرجة حرارة بين ) -10

 مباشرة إلى الفرادة وال يسمح بتشوين االسفلت على االطالق.

يتم تفريغ الحمولة من السيارات الخاصة لهذا العمل وتفريغ حمولتها مباشرة إلى الفرادة والتي يجب ان تكون من  -11

السمك المطلوب بعد الدحل ويجب الحصول على  % عن20-15النوع الميكانيكي ويراعي ان يتم الفرد بسمك يزيد 

 موافقة المهندس قبل البدء في اعمال االسفلت والتنسيق بخصوص طريقة الفرد.

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

احل فوقها بحيث ال تتدفع الخلطة وعدم ظهور تشققات وفي حالة م وتتحمل طبقة االسفلت حركة المد120بداية الدحل 

 ما اذا تأخر الدحل وبردت الخلطة االسفلتية فيجب رفعها واستبدالها.
 

 ويتم الدحل بالطريقة التالية: 3-2-4  

 طن عدد مناسب من المرات وحسب طلب مشرف المشروع. 10تمر اوال المدحلة الحديدية انة  -1

اطية بعد ذلك ولعدد مناسب من المرات ويراعي ان يكون الدحل من طرف الطرق باتجاه الداخل. تمر المدحلة المط -2

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

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

ضربة( في االماكن 75% من الكثافة الناتجة حسب طريقة مارشال )95حل صغيرة وقبول نسبة دمك يمكن استخدام مدا -4

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

 موافقة المهندس الخطية على ذلك.

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

بالطبقة الالصقة سواء كان ذلك في االتجاه الطولي أو العرض مع الدحل ويجب ان ال يزيد الفرق في سطح طبقة 

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

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

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

 % عن القيمة في التصميم.0.1 +ي للحصة إذا تجاوا معدل الوان النوع -

 عن معدل قيمة الكثافة النوعية للتصميم 0.05+ إذا تجاوا معدل قيمة الكثافة النوعية للخليط  -

 % عن القيمة في التصميم.1 +إذا تجاوات نسبة امتصاص الماء  -
 

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

 كغم.1000ال يقل عن  Stabilityالثبات  -1

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

 ملم. 2-3.5( Flowاالنسياب ) -3

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

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

 %(.75-65) للطبقة السطحية -ب
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 % للطبقة الرابطة.12ال تقل عن  -أ (.VMAنسبة الفراغات المعدنية ) -6

 % للطبقة السطحية.13ال تقل عن  -ب

( المسموا بها تكون 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 تكسير حجر جيري أو جرانيتي أو باالتي. 3-3-1

 لكميات:يكون تدرج الحصمة للوجه االول والثاني كما يلي: )ويمكن استخدام الوجهين أو الوجه االول فقط حسب جداول ا 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
 

افقة عليه من قبل مشرف كغم/م للوجه الثاني، ويتم المو 15-10كغم/م للوجه االول و 20-12.5معدل ورش الحصمة  3-3-3

 المشروع.

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

 مشرف المشروع.

يام بتنفيذ العمل يجب استعمال مواع حصمة ميكانيكي ورشاش اسفلت ميكانيكي اال انه في اماكن الميول الحادة يجوا الق 3-3-5

 يدويا وبالمعدات البسيطة بعد اخذ موافقة مشرف المشروع.

 يمنع الرش لمواد االسفلت في االجواء الماطرة أو ذات الرياا الشديدة أو العواصف الرملية. 3-3-6

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

 -مالحظات:

 صا حول المناهل يتم اعادة األسفلت حول المناهل حسب األصول وال يسمح في حالة قص األسفلت في أي منطقة وخصو

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

 عرض الطريق وحسب تعليمات مشرف المشروع.
 

  ملم عن السمك يات( وال ينقص سمك الطبقة االسفلتية أكثر من سم )أو حسب جدول الكم5طبقة األسفلت الساخن بسمك

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

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

يتم ااالة هذه المساحات ويتم وضع طبقة جديدة بدال منها مطابقة  سمك المطلوب.% من ال 15أكثر من  -

 للمواصفات وعلى حساب المقاول.
 

  في حالة فشل عينة في فحص الدمك لألسفلت يعاد الفحص مرة أخرى في اليوم التالي مباشرة بواسطة مدحلة مطاطيةPTR 

ن قبل وبعد العينة الفاشلة بمسافة ال تزيد عن عشرة أمتار من كل اتجاه لمدة ساعتين ويتم الفحص الجديد عن طريق أخذ عينتي

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

 ثل في حالة فشل عينة فحص السماكة لألسفلت يعاد الفحص بأخذ عينات لبية خالل عشرة أمتار من كل اتجاه وتكون كل عينة تم

 نصف المنطقة المفحوصة.

 السمك والكثافة بما فيها اختبارات االعادة ان وجدت يجب ان تجرى خالل اسبوع من فرد الطبقة اإلسفلتية وفي  جميع اختبارات

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

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

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

 % من سعر البند.35( تقبل الطبقة بخصم 95.9-95% )3إذا كان التجاوا حتى  -

 % يتم إاالة الطبقة اإلسفلتية ووضع طبقة بدال منها.3إذا كان التجاوا أكبر من  -
 

 نتيجة النقص بكمية البيتومين بالخلطة الخام:  حسميات- 

 الحسميات نسبة النقص نسبة البيتومين المطلوب

 قبولها بدون 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
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 م.ط من مسرب المرور الواحدة أيهما أقل ويتم إجراء الفحص 200من مساحة الطبقة او كل  2م1000ذ عينة للفحص كل يتم أخ

 .AASHTOحسب اختبار 

  درجات مئوية أو أكثر وعندما ال يكون الجو كثير  4ال يجوا وضع الخلطات االسفلتية الساخنة اال عندما تكون حرارة الجو

 كون السطح الحالي خاليا من الرطوبة.الضباب أو ماطرا وعندما ي
 

 رابعا:  أعمال الترقيع والتسوية باألسفلت  
 

 

 يتم عمل الترقيعات حسب التالي: ـ  4-1

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

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

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

 بالمادة الالصقة مع الدحل. 

يجب أن تكون المادة الالصقة المستعملة يجب تنظيف وتخشين جميع الحفر والتأكد من جفافها قبل عملية االسفلت و 4-1-3

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

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

 

 Curb stone : أعمال حجر الجبهخامسا
  

 

 (B250)ر الجبه مسبق الصنع حسب االبعاد والشلك المطلوبة ويكون مطابقا للمواصفات ومصنوعا من الباطون حج يكون 5-1

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

 ومنتظمة الزوايا.

سم، 17سم وعرض من األسفل 25كميات على خالف ذلك( بارتفاع كلي تكون أبعاد أحجار األرصفة )ما لم ينص جدول ال  5-2

 سم من إنتاج المصنع لتنفيذ المنحنيات.25سم و50م، على أن يتم توريد أحجار بطول 1سم وبطول 23*23وللجزر مقاس 

ميع في الدورانات يستخدم حجر مصنع من المصدر حسب متطلبات العمل لتنفيذ الدوران بالشكل المطلوب وتكون ج  5-3

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

ملم 5يبنى الحجر حسب المناسيب التصميمية ويجب أن يكون البناء مستقيما وال يزيد التجاوا في المنسوب واالستقامة عن   5-4

 .ايادة أو نقصان وال يسمح بالخلط اليدوي ألي مبرر كان

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

ونفس المونة تستخدم لملء الفراغات االسطوانية بين األحجار مع التكحيل، ويتم صب خرسانة ساندة من الخلف مقاس 

 .”½من نوع الفلكسل أو ما يعادله وبسمك  Fiber-boardستعمال ال با م10. ويتم عمل فواصل تمدد كل B250سم 10*15

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

 وفي نفس وقت الصب. الجبهة بمواد غير قابلة لالنكماش أو يتم ايادة الفرال وتعبئته وتشطيبه من مواد خرسانة التدعيم

 حجر من أحجار الجبه وبحد أدنى ثالث احجار لكل شارع.  1000احجار لكل  5يتم فحص عدد   5-7

 يتم نقل جميع المخلفات الى خارج الموقع وحسب تعليمات مشرف المشروع.  5-8
 

 

 سادسا: البالط:

له وألوانه واعمال فواصل التمدد الالامة األعمال توريد وتنفيذ أشغال وصيانة البالط بجميع أنواعه ومقاساته وأشكا تشمل 6-1

واالشتراطات الفنية لهذا العقد وطبقا لتعليمات مشرف  ASTM C936-82“وذلك طبقا للمواصفات ن المواصفة االمريكية 

 وحسب الشروط والمواصفات التالية:ويجب ان يكون البالط من خرسانة اسمنتية مناسبة للطرق،  ،المشروع

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

ال يسمح بتعبئة الفراغات بين البالط أو حوله أو أطراف مساحات بمونة أو خرسانة، وعند الحاجة لتعبئة فرال ال  .ب

يستوعب بالطة كاملة يتم استخدام المنشار الكهربائي او آلة قص البالط إلعطاء الشكل المنتظم المطلوب، ويجب استخدام 

 ات النهايات الجاهزة والخاصة بأطراف البالط المتداخل.بالط

 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

 استبدال البالطات بأخرى حسب المواصفات.في حالة وجود شقوق/كسر/بقع على سطح البالط فعلى المتعهد  .ج
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وال يقل الضغط ألي قطعة عن  2نيوتن/ملم50يجب أال يقل متوسط مقاومة الضغط في البالط المتداخل عن  .ح

بالطة 2، ويتم فحص عينات من البالط المقدم في المختبرات المعتمدة وحسب األصول الفنية وذلك بمعدل 2نيوتن/ملم30

ملم وال يزيد للعينة الواحدة )ألى قطعة( 5ب أن ال يزيد معدل البري في البالط المتداخل عن بالطة، كما ويج500لكل 

 ملم.6عن 

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

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

 

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

سم تحت البالط ويجب تسوية وتمهيد طبقة الرمل المذكورة 5طبقة من الرمل الجاف الخشن النظيف الغير مدعوس بسمك  .أ

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

البالط حسب المقاس المطلوب وتعليمات مشرف المشروع ويركب البالط بشكل متالصق مع ضبط منسوب سطح البالط  .ب

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

اطات الالامة لتجنب حدوث أي ضرر للبالط أثناء عملية الدك ويراعى تجنب دك الميكانيكية وعلى المتعهد اتخاذ االحتي

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

 من كمية البالط المنجزة. 2م 50-20جانبيا ويجب أن تتم عملية الدحل لكل 

 ملم.3لبالط المتداخل يجب أال تتعدى الفراغات بين ا .ج

 ملم ايادة أو نقصانن5متر نالتجاوا المسموا به 3اختبار استوائية السطح باستخدام قدة طول  .د

 ملم.2استوائية السطح لبالطتين متالصقتين ال يتجاوا  .ه

ط المتداخل شامال ( سم عند بدايات ونهايات أعمال البال(30x30مقاس  B300كمرات الحافة أو النهايات من الباطون  .و

أعمال الحفر الالامة وقص األسفلت القائم ان وجد باستخدام منشار خاص وكذلك اعمال الطوبار الالام للحبسات قبل 

 القيام بتركيب البالط.

 .ملم ايادة او نقصان عن المنسوب التصميمي5يجب أال يزيد التجاوا في المنسوب النهائي عن  .ز

العمل على أن يوضح شكل البالط المقترا وكذلك نموذج التركيب مع األخذ بعين االعتبار  خطة لطريقة التنفيذ قبل بداية .ح

ضرورة تنفيذ حبسة خرسانية طوليا لضبط استقامة خط التنظيم قبل تركيب البالط ويحمل ذلك على بند البالط دون دفع 

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

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

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

المحدد  upstandingلك من أجل الحفاظ على يجب أن يكون في نفس مستوى حافة حجر الجبهة في حالة األرصفة وكذ

 لحجر الجبهة في حالة الطرق.

وأغطية مناهل بدال كل ما يلزم من قطع ، ومناسيب المناهل القائمة للمنسوب التصميمي تهبيط/أشغال رفع  وتنفيذ توريد .ك

 في منطقة العمل.والقائمة  غيرهمن االغطية المكسورة / الناقصة و
 

 

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

 مياه األمطار وخالفه. ومصافي
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 جدول الكميات 1-5: القسم الخامس

 MDPIII-CII-C6-OM-0822069-04: رقم العقد النسائية في منطقة الطيرةلشارع النهضة انشاء أرصفة  :اسم العقد

  أعمال الطرق –(1-1جدول بنود األشغال واألسعار رقم ) -رام اللــــــه   بلديــــة

  2-5القسم رقم -المذكورة في مصفوفة العاملين والطواقم الفنية مالحظة: *سعر الوحدة ال يشمل اجرة االيدي العاملة 

 م3.5م تقريبا وبعرض 730طول األرصفة  

 رقم

 البند
 الكمية ةالوحد اســـــــم البنــــــــد

 سعر الوحدة

 *باليورو

 السعر اإلجمالي

 باليورو

1.0 

 

 

أسفل طبقة البيس مهما كان نوع التربة للوصول إلى  حفريات عامةالحفريات والطمم:  

:*توريد الطمم المنتخب الالام من خارج الموقع/المشروع،  والسعر يشمل كورس،

حل وعمل الفحوصات الالامة سم قبل الد25وبحيث يتم الردم على طبقات ال تزيد عن 

 Modified Proctor% 98حسب بروكتور المعدل وتحقق درجة دك ال تقل عن 

AASHTO-T180  إاالة مخلفات العمل والمواد غير المناسبة من موقع العمل الى*،

 3م .المعتمدةالمكبات 

 

 

 

 

1,250 

  

جري متدرج )كسر ح طبقة أساس )بيسكورس(أجور وتكاليف توريد وتنفيذ أشغال فرد  2.0

% من 100سم مع الرش بالماء والدحل للوصول الى كثافة حقلية 20حجري( بسماكة 

 سم.20البروكتور المعدل وسماكة كلية بعد الدحل 

 2م

 

 

1,300 

  

3.0 

 

 

 

بسماكة كلية بعد  ”½ و/أو ”¾خلطة إسفلتية أجور وتكاليف توريد وتنفيذ اشغال فرد 

*اعمال تسوية األرض  والسعر يشمل:ليات الالامة، سم وباستخدام اال6تعادل  الدحل

*طبقة أساس سم ومعالجتها بالدخل والرش بالماء، 45اسفلها لعمق ال يزيد عن 

سم مع الرش بالماء والدحل 20حجري متدرج )كسر حجري( بسماكة  )بيسكورس(

م س20% من البروكتور المعدل وسماكة كلية بعد الدحل 100للوصول الى كثافة حقلية 

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

 .فوق البيسكورس 2كغم/م 1.5( بمعدل MCOكوت )

 

 

 

 

 

 2م

 

 

 

 

 

1,150 

  

4.0 

 

 

 

 
 

 

أشغال بالط اسمنتي متداخل وجبه كندرين لالرصفة وذلك أجور وتكاليف توريد وتنفيذ 

فك البالط القائم والحفاظ عليه والتصرف به * ل:والسعر يشم حسب البنود التالية:

سم من 45تسوية االرض اسفلهم  لعمق ال يزيد عن حسب تعليمات مشرف المشروع، *

تعادل منسوب األرض الطبيعية ومعالجتها بالدحل والرش بالماء لتحقيق كثافة حقلية 

بقة من *قص االسفلت باستخدام االليات الخاصة، *ط% من البروكتور المعدل، 98

سم بعد الدحل على 5سم و20البيس كورس والسمسمية بسماكة التقل عن 

 .*والفحوصات المخبريةالتوالي،

    

4.1 

 

 

 

لالرصفة  سم6بسماكة  10*20بأبعاد  (Interlock Tiles) بالط اسمنتي متداخل

. وبااللوان واالشكال المختلفة التي يحددها مشرف المشروع، المستوية  والمتدرجة

 وحديد تسليحسم 30x30بأبعاد  B300*صب حبسات من الباطون  سعر يشمل:وال

Ø412 سم( حيثما يلزم وعند قطع االراضي الفارغة.  20ملم /8مع اسوارة قطر 

 

 

 

 2م

 

 

 

2,400 

  

سم خام 6*20*20بأبعاد  Brailleكالبند السابق ولكن باستخدام بالط اسمنتي  4.2

 بذوي االعاقات البصرية.

 

 2م

 

165 

  

حيثما يلزم بأبعاد  والجزر وأحواض الزراعةجبه كندرين لالرصفة  4.3

بأبعاد  B250*القاعدة الخرسانية من باطون والسعر يشمل:سم، 20/17/10*25*100

30x10سم أسفل الجبه وعلى طولها، *دعم واسناد الجبه بباطونB250  خلف الحجر

 .سم، *كحلة الجبه15x15بمقطع مثلث الشكل قياس 

 

 
 

 م.ط

 

 
 

950 

  

  2-5المذكورة في القسم غير شامل الجرة االيدي العاملة  باليورو -المجموع الكلي باألرقام 5.1

 31,786 (: مصفوفة العاملين في المشروع(5-2)القسم )مجموع الرواتب فقط وقدره باليورو  5.2

  ة المضافة باألرقام.( باليورو شامل ضريبة القيم)لألعمال والرواتبالمجمـوع الكلـي العام  5.3

 باليورو شامل ضريبة القيمة المضافة بالكلمات : لألعمال والرواتب(المجمـوع الكلـي العام ) 5.4

 ..... باليورو.............................................................................................................................

 ............................................................................................................................................:ع المفوضتوقي

 .....................................................................................................................................:اسم ومنصب الموقع

 ................................................................................................................................................المقاول: اسم

 ......................................................................................................................................................:العنوان

 ..................................................البريد االلكتروني للشركة... ..............................................:رقم الهاتف والمحمول
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 : مصفوفة العاملين في المشروع 2-5القسم  

 

 

 جمالي )يورو(اإل
األجرة اليومية 

 )يورو(

مدة العمل 

 )يوم(
 # الوصف العدد

 .والمساح أوالً: طاقم المهندسين والمشرفين

4,950 75 
66 1 

)هندسة مدنية(  ومهندس سالمة عامة مهندس موقع  

 سنوات في أعمال مشابهةن 3نخبرة سابقة 
1. 

 .2 مساا مرخص 1 10 70 700

 شامل قيمة الضريبة المضافة )يورو(-مهندسين والمشرفيناجمالي رواتب ال 5,650

 ثانياً: الفنيين المهرة.

 .1 أرصفة، واسفلت(  وبالط  العمال المهرة )فني جبه 4 66 74 19,536

 شامل قيمة الضريبة المضافة )يورو(-اجمالي رواتب العمال المهرة 19,536

 ثالثاً: العمال )غير المهرة(. 

 .1 مال مساعدينع 2 66 50 6,600

 شامل قيمة الضريبة المضافة )يورو( -اجمالي رواتب العمال )غير المهرة( في المشروع  6,600

31,786 
بالمشروع "غير شاملة الرواتب المحملة على بنود جدول   اجمالي العام للرواتب المصروفة

 شامل قيمة الضريبة المضافة )يورو(و- الكميات واالسعار"

 ــات:مالحــــظـــ

 .ال تشمل االيدي العاملة والطواقم الفنية(: جدول كميات االعمال، 1-5رقم )القسم أسعار البنود في  -أ

 .جزء ال يتجزأ من جدول كميات المشروع، (: مصفوفة العاملين في المشروع2-5رقم )القسم يعتبر  -ب

 عاملين في المشروع(: مصفوفة ال2-5يجب على المقاول االلتزام بتشغيل الطواقم حسب القسم رقم ) -ت

 األجرة اليومية لكافة الطواقم الزامية كما هو موضح في المصفوفة. -ث

 اعداد كافة الطواقم الزامية وحسب ما هو موضح في المصفوفة. -ج

يجب على المقاول االلتزام باإلجمالي العام للرواتب المصروفة في المشروع وكما هو مبين في المصفوفة أعاله لجزء من   -ح

من  29في بند رقم اف كما هو للمجموع الكلي العام للمناقصة، وستتم عملية الصرف حسب اآللية الموضحة الشارع، ويض

 (: شروط العقد.2القسم )

 .من المقاول توفير الطواقم الفنية الالزمة لتنفيذ االعمال والتي لم تدرج في مصفوفة العمالة أعاله يطلب -خ
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 القسم السادس: النماذج

 نموذج خطاب تقديم عرض سعر 6.1

 

 التاريخ: .....................

 

 إلى: السادة بلدية رام هللا المحترمين

 

لقد قمنا بزيارة المواقع والتعرف على كافة الظروف المحيطة بهم، كما قمنا بدراسة شروط العقد والمواصفات 

مشروع: ول األخرى وكافة وثائق ومالحق المناقصة المتعلقة بتنفيذ اشغال والمخططات وجدول الكميات والجدا

،  MDPIII-CII-C6-OM-0822069-04: رقم، النسائية في منطقة الطيرةلشارع النهضة انشاء أرصفة 

نعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ االشغال وانجااها وتسليمها وإصالا اية عيوب فيها وفقا لهذا العرض 

الذي يشمل كافة الوثائق المدرجة أعاله، بسعر عقد و

.......................................................................................................... )المبالغ بالكلمات 

 (. يوروواألرقام( ................ )

 

اء المطلوب، وان نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة، وان كما ونتعهد في حال قبول عرضنا، أن نقدم ضمان األد

 ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقا لمتطلبات وثائق العقد خالل نمدة االنجاان. 

 

 سوف يشكل عرض السعر هذا وقبولكم الكتابي عقداً ملزماً بيننا. 

 

 سعر تستلمونه. نحن نفهم بأنكم غير ملزمين بقبول أقل األسعار أو أي عرض

 

 بموجب هذا نؤكد نحن أن عرض سعرنا هذا يستجيب لمدة صالحية العرض المطلوبة في وثائق العرض.

 

 .......توقيع المخًول ...............................................................................................................

 .............................................................................................................إسم وصفة الموقع ....

 ........إسم المقاول .................................................................................................................

 .........................................................................................................................العنوان: ...

 .......رقم الهاتف: .................................................................................................................

 ......قم الفاكس....................................................................................................................ر

 .البريد االلكتروني الرسمي للشركة ............................................................................................
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 : اتفاقية العقد 6.2نموذج 

 ]]أدخل التاريخالموافق  [اليوم ]أدخل تم ابرام هذا العقد في هذا اليوم 

 بين

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

 و

)والمشار إليه ]أدخل عنوان المقاول[ ومقرها الرئيسي طين قوانين دولة فلسشركة منشأة بحسب  ]أدخل اسم المقاول[،

 ن(.المقاولفيما يلي ب ن
 

النسائية في منطقة لشارع النهضة انشاء أرصفة لتنفيذ أشغال قامت بالدعوة الستدراج عروض  الهيئة المشتريةحيث ان 

وقبلت عرض السعر الذي قدمه المقاول لتنفيذ هذه االشغال مقابل:  ، الطيرة

 القيمة المضافة. ..................................................................................................................شامال ضريبة...

 علما بأن:. والمشار إليه فيما يلي ب "قيمة العقد" ]ادخل العملة[ ]أدخل قيمة العقد باألحرف واألرقام[ 

 .......................................................................................... ق تطوير وإقراض الهيئات المحليةقيمة مساهمة صندو

 .........................................................................................................................قيمة مساهمة الهيئة المشترية 
 

 فقد اتفقت الهيئة المشترية والمقاول على ما يلي:

 يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه االتفاقية ذات المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار اليها فيما بعد. .1

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

 خطاب اإلحالة. .أ

 خطاب عرض السعر. .ب

 شروط العقد. .ت

 المواصفات. .ث

 المخططات. .ج

 وكشف بيانات العاملين المستجيب لمصفوفة العاملين في المشروع.جداول الكميات  .ح

تسود اتفاقية العقد على جميع وثائق العقد األخرى، وفي حالة وجود تضارب أو عدم تطابق بين وثائق العقد، تسود الوثائق  .3

 ب ترتيب االسبقية أعاله.بحس

اااء قيام الهيئة المشترية بصرف الدفعات المستحقة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ االشغال وانجااها واصالا  .4

 اية عيوب فيها وفقا الحكام العقد.

بأن تدفع للمقاول قيمة العقد أو أي  اااء قيام المقاول بتنفيذ االشغال وانجااها واصالا اية عيوب فيها، تتعهد الهيئة المشترية .5

 مبلغ آخر يستحق الدفع بموجب أحكام العقد في المواعيد وبالطريقة المحددة في العقد.

 عن  الهيئة المشترية                                                    عن المقاول

 التوقيع: ...............................................................               ................................................... التوقيع:
 االسم: .....................................................................................................................                االسم: 

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

 .............شهد على ذلك:..........................................                شهد على ذلك: ..........................................
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 : خطاب االحالة 6.3نموذج 

 

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

 
 .]ادخل اليوم والشهر والسنة[: التاريخ

 

 .]وعنوان مقدم السعر  ادخل اسم[: إلى
 

 النسائية في منطقة الطيرةلشارع النهضة انشاء أرصفة اسم العقد: 

 MDPIII-CII-C6-OM-0822069-04لعقد: رقم ا

 

 

  السادة: 

 

استدراج  مبين في وثيقةكما هو  ]ادخل اسم ورقم العقد [لتنفيذ  ]ادخل التاريخ [نود إعالمكم بأن عرض سعركم المؤرخ في 

وفق التعليمات لمقدمي عروض  ، كما تم تصحيحه وتعديله]ادخل العملة[ ]ادخل المبلغ باألرقام والكلمات [وبمبلغ ، العروض

 .، قد تم قبوله من قبلنااالسعار

وبناء على هذا فانه يطلب منكم تقديم كفالة حسن التنفيذ وفق النموذج المدرج ضمن وثائق استدراج العروض، وتوقيع العقد، 

 المكم لهذا الخطاب.يوما من است  ]أدخل عدد االيام [بموجب شروط العقد الواردة في وثيقة االستدراج، وذلك خالل 

 

 ]ادخل توقيع الشخص المفوض[ :توقيع الشخص المفوض

 ]ادخل اسم الشخص المفوض[  :االسم

 ]ادخل وظيفة الشخص المفوض[: الوظيفة

 ]ادخل اسم الهيئة المشترية[: اسم الهيئة المشترية

ЬЬϜАЬϜИ РФАЬЬϜАЬϜИ РФА

For
 V

iew
ing

 o
nly

ЬЬϜАЬϜИ РФА



 

26 | P a g e 

 

 

 : كفالة بنكية للدفعة المقدمة 6.4نموذج                         

 

 __ل إسم البلدية() إدخإلى 

 

 النسائية في منطقة الطيرةلشارع النهضة انشاء أرصفة اسم العقد: 

 MDPIII-CII-C6-OM-0822069-04رقم العقد: 

 

 السادة المحترمين:

 

)ندفعة مقدمةن( من ألعقد ألمذكور _______________ )اسم وعنوان المقاول( )يسمى  16بموجب شروط ألعقد، الفقرة  .1

لمقاولن( سوف يودع لدى ____________ )اسم الهيئة المشترية( كفالة بنكية لضمان أدائه الصحيح هنا فيما بعد نأ

 والوافي تحت الفقرة المذكورة من ألعقد بقيمة )مبلغ الكفالة( ___________________ )المبلغ بالكلمات(.

مقاول، نوافق أن نضمن بدون شروط نحن، ألـ _____________ )اسم البنك أو ألمؤسسة المالية(، بموجب تعليمات أل .2

وبشكل نهائي كملتزم رئيسي وليس ككفيل فقط، الدفع إلى بلدية )اسم الهيئة المشترية( عند أول طلب منه بدون أي حق 

إعتراض من طرفنا أيا كان وبدون اي مطلب له من ألمقاول، مبلغ ال يتجاوا ________________ )مبلغ الكفالة( 

 المبلغ بالكلمات(._________________ )

نحن أيضا نوافق أّن أي تغيير او اضافة أو أية تعديالت أخرى على شروط ألعقد أو أألعمال الواجب تنفيذها أو أية وثائق  .3

تعاقدية والتى يمكن أن تعد بين بلدية )اسم الهيئة المشترية( والمقاول، سوف لن تعفينا باي طريقة من أي مسئولية تحت هذه 

 هنا نتناال عن إخطارنا بمثل هذا التغيير، اإلضافة أو التعديل. الكفالة، ونحن

سوف تبقى هذه ألكفالة سارية ألمفعول وبكامل مفعولها من تاريخ الدفعة المقدمة تحت العقد حتى تستلم بلدية )اسم الهيئة  .4

 المشترية( دفعات بنفس القيمة من ألمقاول.

 

 المخلص

 

 .........................................................................................................................التوقيع والختم :..................

 .........................اسم البنك أو المؤسسة المالية:................................................................................................

 ................................العنوان: ....................................................................................................................

 ............................................................................التاريخ :........................................................................
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 : ضمان حسن التنفيذ6.5نموذج 

 

 (غير مشروطةكفالة بنكية ) 

 

]يمأل المصرف/مقدم العرض الفائز، الذي يوفر الضمان، نموذج ضمان حسن التنفيذ هذا بحسب التعليمات المشار إليها بين 

 حتاج هذا النوع من الضمان[ الهيئة المشترية تكانت  األقواس، إذا

 

 اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب الُمصِدر[ أدخل]

 

 [الهيئة المشتريةاسم وعنوان  أدخل[المستفيد : 

 

 التاريخ[ أدخلالتاريخ: ]

 

 الرقم[ أدخل].………………:  ضمان حسن التنفيذ رقم

 

 

رقم العرض[ المؤرخ لديكم، لتنفيذ  أدخلى فيما يلي نالمقاولن( قد تعاقد في عقد رقم ]اسم المقاول[ )يسم أدخلتم إبالغنا بأن ]

 اسم العقد ووصف موجز لألعمال المفروضة عليه[ )يسمى فيما يلي نالعقدن ( أدخل]

 

 وعليه، فإننا نعي، بحسب شروط العقد، بأن ضمان حسن التنفيذ مطلوبا.  

 

 أدخلالمبلغ باألرقام[ )] أدخلصرف[ نلتزم بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوا بمجملها مبلغ ]اسم الم أدخلبطلب من المقاول، نحن ]

، فور تسلمنا منكم أول طلب خطي مصحوبا بإفادة خطية تفيد بأن مقدم العرض قد أخل بالتزامه )بالتزاماته(  1المبلغ بالكلمات[(

 كم أو المبلغ المحدد فيه.  تحت العقد دون الحاجة ألن تثبتوا أو توضحوا األساس لطلب

 

يوما من تاريخ إصدار شهادة القبول، وتحسب بناءا على نسخة من هذه الشهادة ستقدم لنا،  28تنتهي صالحية هذا الضمان ليس قبل 

ستلمه في ، أيهما أوال. وبالتالي، فإن أي طلب للدفع تحت هذا الضمان يجب أن ن2التاريخ باليوم والشهر والسنة[ أدخلأو في تاريخ ]

 هذا المكتب في ذلك التاريخ أو قبله.

 

 

_____________________________ 

 [)المخولين( من المصرف المخول )الممثلين(  ]توقيع )تواقيع( الممثل

 

 

 موقع من قبل ]توقيع )تواقيع( الممثل )الممثلين( المخول )المخولين([ بالنيابة عن ]اسم المقاول[ بصفة ]اذكر الصفة[

 

 بحضور ]أدخل اسم وتوقيع الشاهد[  وذلك
 التاريخ ]أدخل التاريخ[

 

 

 

                                                 
 يمثل نسبة مئوية من قيمة العقد المحددة في العقد.رف( سيدخل مبلغا صالكفيل )الم1
الهيئة المشترية أن تعلم بأنه في حال تمديد مدة انتهاء العقد، ستحتاج الهيئة المشترية االنتهاء المتوقع. على بعد تاريخ لثمانية وعشرين يوما  التاريخأدخل 2

ان، قد ترى إلى طلب تمديد لهذا الضمان من الكفيل. يجب أن يكون هذا الطلب خطيا وقبل تاريخ االنتهاء المنصوص عليه في الضمان. في إعداد هذا الضم
ة إضافة النص التالي إلى النموذج، في نهاية الفقرة قبل األخيرة: "يوافق الكفيل على تمديد هذا الضمان لمرة واحدة ولفترة ال تتعدى ]ست الهيئة المشترية

 ن."الخطي لمثل هذا التمديد، على أن يقدم مثل هذا الطلب إلى الكفيل قبل انتهاء هذا الضماالهيئة المشترية أشهر[ ]سنة واحدة[، ردا على طلب 
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 خطاب إقرار ضمان عرض السعر :6.6 نموذج

 

 ..………………………………………: التاريخ

 

 النسائية في منطقة الطيرةلشارع النهضة انشاء أرصفة اسم العقد: 

 MDPIII-CII-C6-OM-0822069-04رقم العقد: 

 

 حترمينإلى: السادة بلدية رام هللا الم
 

 نحن ، الموقعون أدناه، نعلن بأننا:

 

 نعي بأن عرض السعر يجب أن يكون مدعما بخطاب إقرار ضمان، حسب شروطكم.  .1

    لمدة  تطوير وإقراض الهيئات المحليةنقبل بأن أهليتنا لتقديم العروض/العطاءات ستعلق في أي مشاريع ممولة من صندوق  .2

من قبل الجهة المشترية، إذا ما قمنا باإلخالل بالتزاماتنا تجاه   فتح المظاريف جلسة [ بدءا من  تاريخ تينلمدة سن] 

 العرض، بسبب أننا: 

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

 روض؛ أولم نقبل بتصحيح أألخطاء الحسابية بموجب التعليمات المدرجة ضمن وثيقة استدراج الع (ب

( فشلنا أو رفضنا توقيع 1ت(     اذا تم إشعارنا بقبول عرضنا من قبل الهيئة المشترية خالل فترة صالحية العرض، ولكننا )

( فشلنا أو رفضنا أن نوفر ضمان حسن التنفيذ خالل الفترة 2العقد خالل الفترة المحددة في خطاب القبول، أو )

 المحددة في خطاب القبول. 

أيام من انتهاء صالحية العرض  10ترسية العقد علينا، نعي أن اقرار ضمان العرض هذا ستنتهي صالحيته بعد  إن لم تتم .3

 المقدم من قبلنا. 

نعي أننا إن كنا إئتالف شراكة، فإن اقرار ضمان العرض يجب أن يكون باسم شركة اإلئتالف الذي يقدم العرض. وإذا لم يكن  .4

تقديم العرض، يكون اقرار ضمان العرض مسجال بأسماء كافة الشركاء المستقبليين في أإلئتالف مسجل قانونيا في وقت 

 االئتالف.

 

 

 الصفة[  أدخل]بصفة توقيع )تواقيع( الممثل المخول[  أدخل]توقيع 

 

 االسم[  أدخل]االسم 

 

 اسم الهيئة المخوِلة[  أدخل]مخول لتوقيع العرض لصالح وبالنيابة عن 

 

 خ باليوم والشهر والسنة[التاري أدخل]بتاريخ 
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 كرت عمل: 6.7نموذج 

 

 

 توقيع وختم الشركة         مهندس البلدية المشرف

 

 

 التوقيع:          التوقيع

 

 

 
     

 ( MDPIIIبرنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة / التمويل االضافي )

 اسم العقد: انشاء أرصفة لشارع النهضة النسائية في منطقة الطيرة

 MDPIII-CII-C6-OM-0822069-04رقم العقد: 

 

 رقم الهوية: اسم الشخص:

 ( يورو---------------------------األجر اليومي: ) ل:عدد أيام العم

 )................................................( يورو     إجمالي األجر:

 ....................(....كتابة )......................................................................................................................

 

 

ساعة  التوقيع

 االنصراف

ساعة  التوقيع التاريخ اليوم ساعة الحضور

 االنصراف

 التاريخ اليوم ساعة الحضور
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  عقد عمل :6.8 نموذج

 

 وظيفة:.......................

 -تم تحريره بين كل من:  2022إنه في هذا اليوم _____________ الموافق      /      / 

 )فريق أول(.................... ويمثلها/السيد: ................................................... اسم شركة المقاوالت...........................

                              " من سكان...............هوية ....................)فريق ثاني(اسم العامل/مهندس/المساح/الفنيالسيد/ ........................................."
 

 -المقدمة: 

         مشروع انشاء أرصفة لشارع النهضة النسائية في منطقة الطيرة، حيث أن بلدية رام هللا قامت بتوقيع عقد تنفيذ أشغال 

المرحلة الثالثة –ضمن برنامج تطوير البلديات مع الفريق األول، وذلك MDPIII-CII-C6-OM-0822069-04رقم: 

(MDPIII والممول من ) ًقبل صندوق وتطوير وإقراض الهيئات المحلية. وبعد اإليجاب والقبول من قبل طرفي هذا العقد ونظرا

ألن الفريق الثاني لديه المؤهالت العلمية والعملية والفنية التي تؤهله للعمل ضمن كادر المشروع، ويتمتع بالخبرة الالامة للعمل 

وفقاً أن الفريقين قد أقرا بأهليتهما القانونية للتعاقد فقد تم االتفاق فيما بينهما لدى الفريق األول وفق الوظيفة المذكورة، وحيث 

 -: للشروط التالية

 جزء ال يتجزأ منه. بملحق هذا العقدتعتبر مقدمة هذا العقد والمهام الموكلة للفريق الثاني  .1

والذي تشرف عليه بلدية      -من طاقم المشروع يقر الفريق األول بأنه قد وافق على قبول التعاقد مع الفريق الثاني للعمل ض .2

تحت مسمى __________، ويتعهد الفريق الثاني بالعمل لدى الفريق األول بالعمل المذكور أعاله وتحت إدارة   -رام هللا

 المنظمة لذلك.وإشراف الفريق األول على تنفيذ األعمال المنوطة بالمشروع وأن يلتزم بكافة التعليمات واللوائح وأنظمة العمل 

 2022يوم عمل تبدأ من يوم ________ الموافق        /    /  (..…)إن مدة هذا العقد مرتبطة ومحددة بمدة المشروع والبالغة  .3

 وتنتهي في آخر يوم من ال ــــــــــــــــــــــ يوم عمل التي يحددها الفريق األول وهي غير قابلة للتمديد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ( “   اضى الفريق الثاني مبلغ مقطوع وقدره )اتفق الفريقان على أن يتق .4

وال يدخل ضمن أيام العمل المحددة العطل األسبوعية واألعياد الدينية واإلجازات الرسمية المقررة قانوناً عن كل يوم عمل، 

 .ريبة الدخلويخضع األجر اليومي لض

يتعهد الفريق الثاني بااللتزام بأوقات العمل اليومية وذلك طوال مدة المشروع بموجب كشف الحضور واالنصراف والذي يتم  .5

تنظيمه بالتنسيق والتعاون فيما بين الفريق األول والجهة الممولة وذلك لسالمة ومصلحة تنفيذ المشروع على الوجه المقصود 

 منه.

لثاني التغيب عن العمل دون الحصول على اذن مسبق من الفريق األول بحيث تكون ساعات العمل عدد ال يسمح للفريق ا .6

 ـــــــــــ ساعات يوميا وحسب متطلبات العمل.

 يلتزم الفريق الثاني بأداء العمل الموكل له موضوع هذا العقد بنفسه ووفقاً لتوجيهات الفريق األول. .7

الشخصية والخاصة به والموضحة أدناه هي بيانات صحيحة وأن جميع الشهادات الرسمية التي  يقر الفريق الثاني بأن البيانات .8

هي صحيحة وغير تقدم بها من أجل إبرام هذا العقد شهادات أصلية غير مزورة وجميع األختام والتصديقات المبينة عليها 

 -مزورة ويتحمل كامل المسئولية عن ذلك وهذه البيانات كما يلي: 

 رقم الهوية / جواز السفر: بالكامل )رباعياً(:االسم 

 مكان الميالد: تاريخ الميالد:

 الحالة االجتماعية: العنوان / مكان اإلقامة:

 المهنة السابقة )الخبرات(: المؤهل الدراسي العلمي:

 

 فريق أول         فريق ثاني

ЬЬϜАЬϜИ РФАЬЬϜАЬϜИ РФА

For
 V

iew
ing

 o
nly

ЬЬϜАЬϜИ РФА



 

31 | P a g e 

 

 

 ه البلدية (سند قبض  ) يكون سند القبض لكل عامل مروس بترويس :6.9 نموذج

 

 

 

 

           التاريخ: 

 توقيع أو بصمة  المستلم:

........................ اقر انا الموقع ادناه ........................................................................................................

شركة: واحمل هوية رقم ...............................................، باني استلمت نقداً من السادة 

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

..................... يوم عمل                  مبلغ وقدره فقط ..................................................... )يورو( مقابل ............

رام هللا ، والذي يحمل رقم :  –وذلك في مشروع: انشاء أرصفة لشارع النهضة في منطقة الطيرة 

MDPIII-CII-C6-OM-0822069-04 
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 كشف بيانات العاملين في المشروع :6.10 نموذج

 

 وم المقاول بتعبئة النموذج وارفاقة مع وثائق العطاء  ()يق -

 

من  17يكون تعبئة النموذج بشكل مستجيب لمصفوفة العاملين في المشروع من معايير تقييم العطاء حسب المادة رقم  -

 تعليمات لتعبئة عرض السعر (. – 1القسم رقم 

 ن  المقدم من المقاول .يحق للبدية الطلب من المقاول تغيير اي فرد من كشف  العامليي -

 

 م.
 مكان السكن رقم الجوال رقم الهوية المهنة في المشروع  االسم

 طاقم المهندسين والمشرفين والمساح أ.

مهندس سالمة مهندس الموقع و  1

 سنوات3خبرة  -عامة

   

    مساح مرخص  2

      

 الفنين  المهرة  ب.

    فني بناء جبه وبالط  1

    جبه وبالطفني بناء   2

      

      

      

    فني اسفلت  3

    فني اسفلت   4

      

      

 الفنين  غير المهرة ج.

    عمال مساعدين  1

    عمال مساعدين  2

      

      

      

      

      

      

      

 

 توقيع وختم الشركة 
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 جتماعيةالقسم السابع: خطة اإلدارة البيئية واال

 

 المرحلة الثالثة -برنامج تطوير البلديات 

 التمويل اإلضافي

 

 خطة االدارة البيئية واالجتماعية لمشاريع تأهيل وتعبيد الطرق
 

 لشارع النهضة النسائية في منطقة الطيرةانشاء أرصفة مشروع 

 

. من وثيقة استدراج العروض من القسم السابعإن خطة االدارة البيئية واالجتماعية للمشروع هي جزء من وثائق العطاء معرفة ض

يلتزم المقاول بفهم وتطبيق االجراءات الوقائية وأية اجراءات وقائية اضافية قد ال تكون ظاهرة حاليا. وتقوم البلدية باإلشراف على 

 تطبيق المقاول للخطة ويقوم صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية بالمراقبة البيئية واالجتماعية.

 قائمة الكلمات المختصرة 

EIA 

ESMP 

ESMF 

ES 

ESHS 

PA 

LALAP 

LALPF 

LGU 

MDLF 

MDP 

MOLG 

WB 

 تقييم االثر البيئي

 خطة االدارة البيئية واالجتماعية

 اطار االدارة البيئية واالجتماعية

 الفرا البيئي

 االجراءات البيئية واالجتماعية والسالمة العامة

 السلطة الفلسطينية

 راضي وتحسين حياة الناسخطة حيااة اال

 اطار حيااة االراضي وتحسين حياة الناس

 وحدة الحكم المحلي

 الهيئات المحلية صندوق تطوير واقراض

 برنامج تطوير البلديات

 واارة الحكم المحلي

 البنك الدولي

 

 (MDP IIIبرنامج تطوير البلديات )

تم تصميمه من قبل صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية بالنيابة برنامج تطوير البلديات هو برنامج ريادي لإلصالا والتنمية 

عن الحكومة المركزية وبتوجيه منها، يستند البرنامج إلى قاعدة أن حجر االساس في تطوير خدمات البلديات هو هيئات حكم محلي 

 تتمتع بإدارة جيدة ومساءلة أفضل. 

البلديات بمنح لدعم مشاريع البنية التحتية وحسب، بل يدعم أيضاً األداء الجيد  يتميز برنامج تطوير البلديات برنامج كونه ال يزود

عن طريق بناء قدرات أفضل للبلديات في المجاالت المالية، والتخطيطية، والتشغيل، والصيانة. ولتحقيق هذا الهدف، بني البرنامج 

لمالية على البلديات لتمويل االستثمارات الرأسمالية على آلية تخصيص األموال، وهي طريقة تعتمد على نظام لتوايع المنح ا

 ومشاريع البنى التحتية بناًء على االحتياج، وعدد السكان وممارسات االدارة الجيدة. 

 

 كافة البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة.  الهيئة المستهدفة من البرنامج:   

 كيف يعمل برنامج تطوير البلديات 

 ديات هو برنامج تنموي متعدد المراحل، يهدف الى تعزيز وبناء قدرات البلديات من خالل أربع مكونات: برنامج تطوير البل

 المكّون األول: أداء البلديات وتقديم الخدمات  .1

o  يندرج تحت هذا المكون مشاريع البنية التحتية للبلديات لتحسين سبل تقديم الخدمات بما ينسجم مع قانون الهيئات المحلية

 . 1997لعام 

o   .يتم تقسيم منح البلديات إلى مخصص تمويل أساسي ومخصص مرتبط باألداء 

o :هو مخصص يتم احتسابه بناء على عدد السكان واالحتياج، بحيث يتوجب على البلدية تحقيق  مخصص التمويل األساسي

 % االحتياج( 30% عدد السكان، 20شروط التأهل األساسية للحصول على هذا التمويل )
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o مؤشرا رئيسيا تم تصميمها لتغطية ثالثة مجاالت تتعلق باألداء  21يتم قياس أداء البلديات من خالل  :األداء مخصص

 (. 1المالي واالستدامة، واألداء المؤسسي، والشفافية والمساءلة المجتمعية كما هي موضحة في الجدول رقم )
 

 المكّون الثاني: تنمية القدرات  .2

o مجال بناء القدرات للبلديات والمؤسسات الوطنية تحديدا صندوق تطوير وإقراض الهيئات  يوفر هذا المكون الدعم في

 المحلية وواارة الحكم المحلي. 

o   .تطوير نظم اإلدارة البلدية سواء أكانت أنظمة مالية، تشغيل وصيانة، مراكز خدمات الجمهور...الخ 
 

 المكّون الثالن: مشاريع الشراكة البلدية  .3

o كون )أ( المساعدة التقنية والتطوير المؤسسي من أجل العمل بشكل أكثر فعالية فيما يتعلق بالشراكة مع يوفر هذا الم

القطاع الخاص. )ب( وكذلك سيوفر التمويل الالام لمشاريع البلديات لتطوير استثمارات مشتركة و/أو مبتكرة لتقديم 

 الخدمات البلدية ومأسسة التنمية االقتصادية المحلية. 
 

 كّون الرابع: تكاليف دعم تنفيذ المشروع وسبل إدارتهالم .4

o  يمول هذا المكون السلع والخدمات االستشارية للمراقبة والتقييم وكذلك االتصال والتواصل، ورسوم االستشاريين

 التقنيين المحليين من أجل اإلشراف الهندسي على المكون األول. 

 الشركاء الممولون: 

ل من الحكومة الفلسطينية والشركاء الممولين وهم: الوكالة الفرنسية للتنمية، الحكومة الدنماركية، البنك برنامج تطوير البلديات ممو

 لهولندية.  الدولي، التعاون االلماني )البنك األلماني للتنمية والوكالة األلمانية للدعم الفني(، الوكالة السويسرية للتنمية واتحاد البلديات ا

 البلديات صالحيات مع متوافقة فرعية مشاريع سينفذ والثالثة االولى النافذة خالل من الثالثة المرحلة تالبلديا تطوير برنامج

 لسنة 79 رقم األردني والقانون 2003 لسنة المعدل الفلسطيني األساسي القانون عليها نص التي القانونية الشروط بكافة وملزمة

  .2011 لسنة 5 رقم المحلية بالسلطات الخاص المباني لقانون التنفيذية لالئحةوا والمباني، والقرى المدن بتنظيم الخاص 1966

المشاريع الفرعية المدرجة تحت برنامج تطوير البلديات للمرحلة الثالثة تهدف الى تحسين الخدمات المقدمة من قبل البلدية ويتم 

فة الى تخفيف اآلثار الناتجة عن عملية البناء والتشغيل. تخفيف االثار البيئية واالجتماعية المتوقع حدوثها خالل التصميم، اضا

 القائمة التالية تمثل القطاعات الرئيسية التي تتضمن المشاريع الفرعية:  

 المياه والمياه العادمة  -

 ادارة النفايات الصلبة  -

 تأهيل وتعبيد الشوارع  -

 المرافق العامة  -

 الكهرباء والطاقة  -

وصيانة وتأهيل واعادة بناء طرق جديدة  المتعلقة بإنشاء الطرق، فالبرنامج يمول البضائع واالعمالبالنسبة لمشاريع تأهيل وتحسين 

او قائمة، اضافة الى االشارات المرورية، ترسيم الشوارع، حماية جنبات الشوارع، االشارات الضوئية، انارة الشوارع، االرصفة، 

 ع غزة.لتشغيل فقط لقطاامعدات صيانة الشوارع، التأمينات و

  المشروع وصف .2

وذلااك حسااب مخطااط الموقااع  لشااارع النهضااة النسااائية فااي منطقااة الطياارةتقريبااا م 750انشاااء أرصاافة بطااول المشااروع عبااارة عاان 

باإلضاافة علاى اعماال الترقيعاات االسافلتية باين  م3.5بعارض ، انشااء األرصافة ، ويشمل المشاروع أعماال الحفار والاردمللمشروع

 .مالرصيف واالسفلت القائ

  واالجتماعية البيئية لإلجراءات القانوني االطار .3

المشروع الفرعي لتأهيل وصيانة الطرق يتماشى بشكل كامل مع القوانين والتشريعات المطبقة في دولة فلسطين الخاصة باإلدارة 

 البيئية وحماية المجتمع وحماية الموروث الحضاري والثقافي. تتماشى المشاريع مع:

 1999للعام  7 قانون البيئة رقم -

  2003القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة  -

الخاص بتنظيم المدن والقرى والمباني والالئحة التنفيذية لقانون المباني الخاص  1966لسنة  79القانون األردني رقم  -

 . 2011لسنة  5بالسلطات المحلية رقم 

 ة االثار والتراث وهي:اضافة الى القوانين السارية في قطاعات الصحة العامة، حماي -

o  20قانون الصحة الفلسطيني رقم 

o  1977لسنة  51قانون االثار االردني رقم  

o ( من قانون البيئية والتي تحدد النفايات الناتجة من مكافحة الحشرات على انها نفايات خطرة ن أما 14والمادة )

المبيدات الحشرية واألسمدة كجزء من بالنسبة لمكافحة اآلفات والحشرات، يتناول قانون البيئة الفلسطيني 
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النفايات الخطرة ويطرا دور واارة البيئة من اجل التنسيق مع الوكاالت المتخصصة لتوريد هذه المواد.ن 

:تحدد الواارة بالتعاون مع الجهات المختصة الشروط البيئية الستيراد وتوايع وتصنيع واستخدام 14نمادة 

ن الصندوق عند .دة الكيماوية الزراعية التي يمكن أن تشكل خطراً على البيئةوتخزين :المبيدات والمواد واألسم

استالمه مقترحات مشاريع إلدارة مكافحة الحشرات فعليه االلتزام بإجراءات واارة الصحة الفلسطينية ومنظمة 

 الصحة العالمية. 

 اضافة الى ذلك فالمشروع الفرعي ملتزم باإلجراءات الوقائية:  

 ر البيئي تقييم االثOP 4.01  

 ( موارد ثقافية ماديةOP/BP 4.11 ) 

 ( إعادة توطين غير طوعيةOP/BP 4.12 ) 

 ادارة مكافحة اآلفاتOP4.09  

  مشاريع في المياه الدوليةOP/BP 7.50  

الشراء والبيع التالي يعرف ويشرا التراث الثقافي والموارد الثقافية المادية، اعادة التوطين القسري، التبرع الطوعي باألرض، و

 بالتراضي: 

  التراث الثقافي والموارد الثقافية المادية

تعرف الموارد المادية والثقافية بأنها تتضمن أي أشياء منقولة أو غير منقولة، والمواقع، والهياكل، ومجموعات من الهياكل،  

ية واألثرية والدينية والجمالية والثقافية وغيرها. إن والمعالم الطبيعية واألثرية والمناظر الطبيعية ذات األهمية األثرية والتاريخ

الموارد الثقافية المادية قد تكون موجودة في المناطق الحضرية أو الريفية، ويمكن أن تكون فوق أو تحت األرض أو تحت الماء. إن 

توى الوطني، أو في إطار المجتمع هذه الموارد الثقافية قد تكون ذات أهمية على الصعيد المحلي وعلى مستوى المقاطعات أو المس

الدولي. صندوق إقراض و تطوير الهيئات المحلية  لن يمول المشاريع الفرعية التي تخترق االجراءات التنفيذية  للبنك الدولي رقم 

(OP 4.11 ) 

يذ المشاريع الفرعية يجب على وفي حالة وقوع حوادث تؤدي إلى نتائج أو آثار على الموارد المادية والثقافية التي قد تحدث أثناء تنف

لسنة  51المقاول أن يبلغ صندوق تطوير و إقراض الهيئات المحلية والبلدية على الفور. وفقا لقانون التراث األردني المطبق رقم 

والذي ينص على أنه يجب أن يوقف صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية المقاول وتخطر السلطة ذات  15، المادة   1966

 أيام التخاذ اإلجراءات الالامة. وهذا يعني ان:  3صلة )واارة السياحة واآلثار( في غضون ال

  المقاول هو المسؤول عن التعرف بما يلي ناجراءات العثور على الموجوداتن في حال كشف المواد القيمة ثقافيا أثناء الحفر 

 ريخية أثرية الحفرية، أو غيرها من والثقافية؛ تعلن النتائج إلى التوقف عن العمل فورا بعد اكتشاف أي مواد يشك انه لها قيمة تا

 مدير المشروع، ويجب إبالل السلطات المختصة 

  حماية القطع األثرية وكذلك استخدام أغطية بالستيكية، وتنفيذ تدابير لتحقيق االستقرار في المنطقة، إذا لزم األمر، من أجل

 حماية القطع األثرية بشكل صحيح، 

 معاقبة أي وصول غير مصرا به الى القطع األثرية منع و 

  .إعادة تشغيل أعمال البناء بعد الحصول على إذن من السلطات المختصة، والتحكم في الوصول إلى الموقع 

  اعادة التوطين القسري

الف بقدرات البلديات الهدف أن يكون المشروع الفرعي منظما ضمن المخطط الهيكلي وغير ذلك فهو غير مؤهل للتنفيذ. يوجد اخت

تبعا لطبيعة وعدد المشاريع المنفذة المحتملة الختراقها السياسة. وعليه، فإن أي مشروع فرعي قد يخترق سياسة اعادة التوطين 

( . دليل االجراءات يوضح LALPFالقسري سيطبق عليه االجراءات المتبعة ضمن اطار حيااة االراضي وتحسين حياة الناس ) 

لزمة لرف  المشاريع الفرعية في حال تأثيرها على االرض وسبل العيش.  كل ما سبق يأخذ بعين االعتبار ان البلدية المعايير الم

 1966لسنة  79والقانون األردني رقم  2003عند تقديمها للمشروع الفرعي ملتزمة بالقانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 

 . 2011لسنة  5ئحة التنفيذية لقانون المباني الخاص بالسلطات المحلية رقم الخاص بتنظيم المدن والقرى والمباني والال

 التبرع الطوعي باألرض  .1

في الحاالت التي يكون فيها التبرع باألرض طوعاً، والذي يعّرف بأنه عندما يوافق األفراد أو المجتمع على تقديم األرض طوعاً 

  :الفرعي، كما يجب الوفاء بالمتطلبات التالية مقابل الحصول على منافع أو خدمات تتعلق بالمشروع

 يجري التبرع دون إكراه أو تالعب أو ممارسة أي شكل من أشكال الضغط من جانب السلطات البلدية أو العامة أو التقليدية   .1

في وثيقة  يدرك المتبرع/ة المحتمل أن الرف  أو اإلجابة بال خيار له وال يوجد أية عواقب منها، وأن حق الرف  موجود  .2

 التبرع التي يوقعها المتبرع/ة. 

يجب أن يتم تحديد األرض التي سيتم التبرع بها من قبل البلدية بالتنسيق مع المجتمع المحلي المجاور للمشروع الفرعي الذي تم   .3

 اختياره. يجب أن يفسر بالكامل للمتبرع/ة اآلثار المتوقعة على األرض المتبرع بها 

 تفاوض للحصول على تعوي  )كلي أو جزئي( أو أشكال بديلة من المنافع كشرط للتبرع يجوا للمتبرع/ة أن ي .4

 ال يمكن أن يتم التبرع باألرض إذا كان يتطلب نقال لعائلة   .5

 بالنسبة لألراضي ذات الملكية الجماعية، ال يمكن التبرع إال بموافقة كافة أصحاب األرض  .6
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يتبرع بأرض )إما من خالل الوثائق الرسمية أو من خالل تأكيد اثنين على  يجب الحصول على التحقق المناسب من كل شخص  .7

 األقل من الشهود( 

 يجب أن تقر البلدية أن األرض المتبرع بها خالية من التعديات، وتسجل األرض المتبرع بها في السجل الرسمي لألراضي؛   .8

يذ المشروع الفرعي، نظراُ ألن الضغط المجتمعي قد يكون لن يسمح بالتبرع الطوعي باألرض في حال تحديد الموقع مسبقا لتنف .9

   .مرهقاً جداً بالنسبة للشخص الذي يرفضه، وبالتالي يلغي حق االختيار

في حالة عدم استخدام األرض المتبرع بها للغرض المتفق عليه، يتعين على البلدية أن تحصل على موافقة خطية من   .10

 رض لغرض جديد، وإال ستعيد البلدية األرض إلى المتبرع/ة المتبرع/ة بالموافقة على استخدام األ

ينبغي أال يكون هناك إكراه أو تالعب أو ضغط من جانب المجتمع أو السلطات البلدية والعامة أو التقليدية على األفراد الذين   .11

 يتبرعون باألرض طوعاً 

طلوبة للحفاظ على معيشة المتبرع/ة ومعيشة أسرته/ا. ال يمكن أن تتجاوا نسبة األرض التي يمكن التبرع بها المساحة الم  .12

   .يجب أن تكون الوثائق الخاصة بالتبرع الطوعي كافية للتحقق من ذلك

 ال ينبغي أن يكون مشروع البنية التحتية خاص بموقع محدد فقط   .13

 لمشروعيجب أن يكون الشخص الذي يتبرع باألرض قادراً على الوصول إلى آلية الشكاوى على مستوى ا  .14

 ينبغي تزويد المتبرع/ة بالمعلومات الالامة آللية الشكاوى.   .15

 البيع بالتراضي  .2

بالنسبة لشراء األراضي من خالل التراضي والتوافق المتبادل بين البائع والمشتري، يجب أن يحدث نقل ملكية األراضي من خالل 

ضافة إلى ذلك ينبغي اإلجابة على هذه األسئلة وتوثيقه عقد بيع بالتراضي موثق ومبني على سعر السوق بتاريخ الشراء. باإل

 )االجابة بنعم أو ال(: 

 إذا رف  مالك/ة األرض البيع، هل سوف تبحث البلدية عن قطعة أرض أخرى؟ .1

 هل المالك/ة يخضع لضغوط اجتماعية أو من البلدية لرف  البيع؟ .2

 هل يعلم المالك/ة بحقه في رف  البيع؟  .3

 نفس مكان اإلقامة الحالي )لن ينتقل(؟  هل سيبقى المالك/ة في .4

 هل األرض خالية من أي مستأجرين أو مستخدمين أو واضعي اليد أو متعديين؟ .5

 هل األرض خالية من أي نزاعات على الملكية؟  .6

 هل يمكن للمالك/ة التفاوض بشأن السعر؟  .7

 هل يدرك المالك/ة أنه يستطيع التفاوض على السعر .8

 ل إلى آلية الشكاوى داخل المشروع الفرعي؟هل يستطيع المالك/ة الوصو .9

 هل يعلم المالك/ة بشأن آلية الشكاوى؟  .10

 هل هناك وثائق تعكس التفاهمات الواردة أعاله، موقعة من قبل المالك/ة؟  .11

لدية أخيراً، قبل عملية شراء األراضي، يتخذ مجلس البلدية قراراً رسمياً يعلن عن نية البلدية شراء قطعة األرض، ثم على الب

 الحصول على موافقة مديرية الحكم المحلي بعد التحقق من: 

 ( وجود وفرة في مواانة البلدية.1)

( تشكيل واارة الحكم المحلي لجنة لتقييم القيمة السوقية لألرض، وتتشكل اللجنة من واارة الحكم المحلي، واارة المالية، 2)

 وسلطة األراضي. 

 من خالل االجتماع الرسمي للمجلس بشأن تخمين السعر والمضي قدماً في عملية الشراء. ( بعد ذلك، تتخذ البلدية قراراً 3)

  الطرق وتعبيد تأهيل لمشاريع واالجتماعي البيئي الفرز .4

اطار االدارة البيئة واالجتماعية واطار حيااة االراضي وتحسين حياة الناس حددا الفرا البيئي واالجتماعي لبرنامج تطوير 

رحلة الثالثة: البرنامج يصنف ضمن الفئة )ب( من التقييم البيئي حيث ان معظم المشاريع الفرعية صغيرة نسبيا، البلديات الم

لكن لهذه المشاريع  معظمها ذات طبيعة خاصة بالتأهيل والصيانة، وتعمل هذه المشاريع على تحسين الخدمات المقدمة وديمومتها.

وتعتبر آثار منخفضة االثر والمخاطر ويمكن تالشيها من خالل اتباع اجراءات تخفيفية آثار بيئية واجتماعية خالل فترة التنفيذ 

والحفاظ على اجراءات السالمة العامة. الفرا البيئي واالجتماعي سيستبعد اي مشروع يقع ضمن الفئة )أ( من التقييم البيئي 

ثي والثقافي، وسيراعي متطلبات اطار حيااة االراضي الفلسطيني وسياسات التقييم البيئي، او اي مشروع سيضر بالموروث الترا

وتحسين حياة الناس والذي سينتج عنه خطط عمل حيااة االراضي وتحسين حياة الناس او خطة مبسطة عنه في حال تم المساس 

 باألرض او التأثير على الوضع االقتصادي او االجتماعي او قطع سبل الوصول الى الموارد. 

 في قطاع غزة : 

 UNMASمشروع فرعي تم الموافقة عليه وتم تحضير وثائق العطاء له سيكون قد تم فحص وجود بقايا غير متفجرة من قبل  أي

 وأي مشروع فرعي تم الموافقة عليه تم التأكد من عدم استخدامه من قبل نااحين من الحرب.
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 واالجتماعي: البيئي التقييم .5

ر ممرات امنة لحركة المرور ومرور المواطنين، التقليل من الغبار الناتج من استخدام المشاريع الفرعية تأهيل الشوارع تهدف لتوفي

الشوارع الترابية، تحسين تصريف مياه المطر من الشارع، تقليل معيقات الحركة، وتوفير الحماية لكل مستخدمي الطريق من مشاة 

تماعية سيئة مؤقتة، تم اعداد خطة االدارة البيئية ومركبات، لكن خالل تنفيذ المشروع من المتوقع حصول آثار بيئية واج

واالجتماعية لمشاريع تأهيل الطرق لتخفيف أي ممن االثار السلبية المتحملة على المواطنين او البيئية المحيطة خالل فترة تنفيذ او 

 تشغيل المشروع الفرعي. 

دته، االاعاج خالل ساعات العمل، احتمالية وقوع حوادث السير هنالك آثار محتملة خالل فترة التنفيذ منها ايادة انتشار الغبار وح

في منطقة العمل او الطرق البديلة، احتمال انقطاع مؤقت للخدمات او تخريبها نتيجة اعمال المشروع، احتمالية اغالق او اعاقة 

ل الشارع دون توفي ممرات بديلة خالل دخول المواطنين الى المناال او المنشآت التجارية او المنشآت العامة، واغالق مقاطع او ك

فترة العمل او جزء منه، اعاقة حركة مرور السيارات والمواطنين، القاء مخلفات العمل في حرم الشارع او اراضي المواطنين، 

زام بإدارة الموقع تعطيل خدمة جمع النفايات،  أو أي آثار بيئية او اجتماعية متعلقة بموقع المشروع قد يتوقع حدوثها نتيجة لعدم االلت

 والعمل بشكل سليم يراعي البيئة المحيطة. 

  الطرق وتعبيد تأهيل لمشاريع واالجتماعية البيئية االدارة خطة .6

تااتلخص خطااة اإلدارة البيئيااة واالجتماعيااة فااي تلبيااة االحتياجااات االجتماعيااة والبيئيااة بطاارق فعالااة ومعااايير ضاارورية للتعاماال مااع 

في تقييم األثر البيئي للمشاروع. حياث يمكان اعتباار خطاة اإلدارة البيئياة واالجتماعياة للمشاروع كناوع مان  القضايا التي تم تحديدها

التقييم لآلثار المحتملة وتحديد معايير التخفيف على أساس الوضع البيئي واالجتماعي القائم واالحتياجات الالامة، والتي تم إعادادها 

 وإدراكها بعد تحليل المشروع. 

لهدف من الخطة وتنفيذها في: حماية البيئة من جميع اشكال التلوث، حماية الصحة العامة للماواطنين والرعاياة االجتماعياة، ويكمن ا

المحافظة على البنية التحتية لمنطقة العمل وعدم احداث اي إتالف )قدر االمكان(، المحافظة على امالك المواطنين في منطقة العمل 

 الى ذلك فان خطة االدارة البيئية واالجتماعية جزء رئيسي من متطلبات تنفيذ المشروع. وعدم االضرار بها، اضافة 
 

خطة االدارة البيئية واالجتماعية تعرض نشاطات المراقبة المقترحة للمشروع وتشمل كل االثار الرئيسية وتحدد كيفية التخفيف منها 

السلبية للمشروع يمكن التقليل منها بأخذ تدابير التخفياف خاالل مراحال وادارتها ضمن عملية مراقبة المشروع. إن المخاطر واآلثار 

يقدم مصافوفة المراقباة لآلثاار البيئياة واالجتماعياة المرتبطاة بالمشاروع، وقائماة بتادابير  1الملحق عملية التنفيذ وتشغيل المشروع. 

 وإجراءات التخفيف المطلوب تنفيذها والمسؤوليات. 
 

منع الغبار، وتحسن تصريف مياه المطر، وتقلل من العقبات، وتضمن سالمة الطرق وخاصاة القريباة علاى مشاريع الطرق تقلل أو ت

المدارس والمحالت. تؤثر األرصفة ايجابيا على انطباع الناس فيما يتعلق بالحفاظ على تلك األصول وبالتالي المحافظة على أحيائهم 

 نها: نظيفة وآمنة.   لكن فترة التنفيذ قد تحوي آثار م
 الغبار وانبعاث الغااات.  

 )المياه )مياه الصرف، تصريف المياه السطحية، تصريف مياه المطر. 

 الموارد الطبيعية والغابات ومناطق التنوع الطبيعي والبيولوجي.   

 موارد ثقافية مادية.   

 مخلفات العمل. 

 مخاطر بسبب الحوادث.  

 تشويه المنظر الجمالي.  

 ااالة الغطاء النباتي.  

 استعمال االرض. 

تشمل مشاريع الطرق على تاهيل، صيانة، وتعبيد الطرق، اضافة الى اشارات واثاث الطريق، االشاارات الضاوئية، اناارة الشاوارع 

وغيرها. الجدول التالي يبين التأثيرات البيئية الرئيسية الناجمة من مشااريع تاهيال وتعبياد الطارق. سايؤدي إعاادة تأهيال الطارق إلاى 

جم حركة المرور، وسوف تؤثر الغااات المنبعثة من السيارات على جودة الهواء سوف تتأثر أيضا مجاري الميااه والودياان ايادة ح

إذا تم تغيير مسارات أنظمة تصريف مياه المطر من الطرق. اما خالل العمال سايؤدي التنفياذ الاى اياادة الضوضااء وانبعااث الغباار 

 رضية وصحة العمال والسالمة. خالل العمل، سوف تتأثر المخاطر الع
 

 التأثيرات البيئية الرئيسية العامة الناجمة عن مشاريع صيانة الطرق

 العناصر البيئية الرقم
 التأثير

 سلبي بال تأثير ايجابي

 X   نوعية الهواء وانبعاث الغااات    .1

  X  نوعية المياه الجوفية   .2

  X  التزويد بالمياه   .3

   X امة الخدمات والصحة الع  .4

 X   سالمة وصحة العاملين   .5

 X   تقليل الضجيج   .6

   X اآلثار والموارد الثقافية  .7
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   X االثار االجتماعية واالقتصادية   .8

 X   األخطار العرضية   .9

 X   المجاري المائية والوديان   .10

 X   الغابات ومناطق التنوع الحيوي   .11

   X النواحي الجمالية   .12

 X   تقليل النفايات   .13

   X استعمال االرض   .14

  للمشاريع التشغيلية والمراحل بالتنفيذ المرتبطة النشاطات .7

يمكن أن تكون مرتبطة بالتأثيرات على البيئة المحيطة يجب ان يتم تنفيذ المشروع الفرعي وتشغيله عدة نشاطات وخطوات يتضمن 

 الستشارية وصندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية. رصدها وادارتها من قبل الطواقم الفنية في البلديات، الشركات ا

االثار المحتملة لمشاريع تأهيل وتعبيد الطرق على البيئة الطبيعية المائية والنباتية، نوعية الهواءـ الموارد الثقافية والتاريخية، 

. اعمال الحفريات وانشاء البنية والظروف االقتصادية االجتماعية مدرجة في الجداول التالية لمرحلتي تنفيذ وتشغيل المشروع

التحتية ذات تأثير بيئي واجتماعي على هذه القضايا البيئية. وبالرغم من ان تعبيد الطريق وتسهيل مرور الناس سيساهم بتحسين 

 حتملة.الظروف االقتصادية االجتماعية اال ان وجود ادارة لحركة السير بالشارع وتوفير سبل الحماية ضروري لتحفيف اية آثار م
 

 أنشطة البناء والتأثيرات المحتملة 

 

 أنشطة مشاريع البناء 

 قضايا بيئية هامة 

الموارد 

 الزراعية 

الموارد 

 المائية 

جودة)نوعية( 

 الهواء 

الموارد الثقافية 

 والتاريخية

الظروف االجتماعية 

 واالقتصادية 

 X X X   الهـــــدم 

 X X    إاالة البنية التحتية القائمة 

 X X X   تشغيل اآلالت الثقيلة 

 X X X X  بناء البنية التحتية 

 X X X X X أعمال الحفريات 

 X  X   تشييد المباني والمرافق 

 X X  X  شراء المواد 

التخلص من النفايات )الصلبة والسائلة 

 والخطرة، وما إلى ذلك 

X X X  X 

 X X X  X التخلص من مياه الصرف الصحي 

 X X X    النقل

 X X X X X الحوادث واألحداث غير المخططة 
 

 األنشطة التشغيلية والتأثيرات المحتملة 

 

 أنشطة مشاريع البناء 

 قضايا بيئية هامة

الموارد 

 الزراعية 

الموارد 

 المائية 

جودة )نوعية( 

 الهواء 

الموارد الثقافية 

 والتاريخية

الظروف االجتماعية 

 واالقتصادية 

 X  X   ـنقل الـــــ

 X   X  إمدادات المياه 

 X X X  X الجمع والتخلص من النفايات الصلبة 

 X X X  X جمع مياه الصرف والتخلص منها 

 X X X  X الحوادث واألحداث غير المخططة 

 X X X X X التنمية الشاملة 

 

ام تنفيذها وادارتها ضمن الخطة والمقااول مساؤول عان تنفياذ تم اعداد خطة المراقبة البيئية اوالجتماعية التي تظهر االجراءات الال

 خطة االدرة البيئية واالجتماعية، ويكمن تلخيص المسؤولية ب:

  المقاول مسؤول عن سالمة العامة لكافة الفعاليات والنشاطات واالفراد خالل فترة تنفيذ المشروع 

 عطاء المقاو ملتزم بتنفيذ خطة االدارة البيئية كمرفق لوثائق ال 

  ،المقاول مسؤؤول عن تنفيذ المشروع وادراته بما يتناشى مع خطة االدارة البيئية واالجتماعيى والشروط البيئية للمشااريع

اضاافة الااى المحافظاة علااى المواقاع األثريااة التاي يااتم اكتشاافها أثناااء التنفياذ والتنساايق ماع دائاارة اآلثاار حيثمااا يلازم حسااب 

 االجراءات المدرجة بالخطة.

 ي حال عدم إلازام المقااول بااالجرات المطلوباة حساب خطاة االدرة البيئياة واالجتماعياة فسايتم تطبياق الشاروط المدرجاة ف

 ضمن وثائق العطاء اضافة الى قسم االلتزامات البيئية للمقاول 
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 ط االدارة وثائق العطااء ماع االخاذ باالعتباار أن وثاائق العطااءات تتضامن تفساير للخصاومات. أماا فاي حالاة تطبياق شارو

فاان المقااول ملازم بتطبياق البناود كماا وردت فاي شاروط االدارة   ESHSالبيئية واالجتماعية كشرط مان شاروط العطااء 

 البيئة واالجتماعية والسالمة العامة وعليه يستخدم هذه الخطة كأساس إلعداد خطة المقاول لإلدارة البيئية واالجتماعية 

 وتنفيذ خطة حيااة االراضي وتحسين حياة النااس فعلاى المقااول ان يكاون مادركا  في حال تضمن المشروع الفرعي اعداد

 لألثار االجتماعية المترتبة والحؤول دون حدوث ضرر اضافي  

   الفرعية بالمشاريع المرتبطة المخاطر ضمان .8

خفضة المخاطر وتأثيرها لفترة المشاريع الفرعية ضمن برنامج تطوير البلديات بالعادة احتمال المخاطر الناتجة عن تنفيذها من

 محدودة وبشدة قليلة او متوسطة، يمكن التعامل مع هذه االثار بالتنفيذ الجيد لإلجراءات البيئية واالجتماعية في الخطة. 

احتمالية المخاطر لخرق سياسة اعادة التوطين القسري تم التعامل معها وإدارتها من خالل تحضير اطار حيااة االراضي وتحسين 

ياة الناس والذي يتعامل مع جميع احتماليات حصول تأثير اجتماعي او اقتصادي واو متعلق بالوصول الى المصادر او الحرمان ح

 من الملكيات. )وهذا المشروع الفرعي تم تحضير خطة حيااة االراضي وتحسين حياة الناس وتطبيقها( 

 مخاطر كبيرة مخاطر قليلة بدون مخاطر استثمارات برنامج تطوير البلديات

  X  انشاء الطرق الفرعية

 X   جسور والتمديدات االرضية

  X  ممرات المشاة

  X  الجدران االستنادية

 المحلية الهيئات واقراض تطوير صندوق مع للمتعاقدين واالجتماعية البيئية القانونية المسئولية .9

ئق العطاء، بحيث يكون المتقدمون للعطاء على دراية بمعايير األداء يجب إدراج خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية القطاعية في وثا

 البيئي واالجتماعي المتوقعة منهم وبحيث يتمكنون من عكس هذه الناحية في عطاءاتهم.  

ذ مشاريع وااللتزام بتوجيهات اإلدارة البيئة لتنفي 2خطة المراقبة البيئية واالجتماعية والمرفق رقم  1يجب االلتزام بالملحق رقم 

 الطرق.

 اضافة الى ذلك فالمقاول مسؤول عما يلي:  

االلتزام بإجراءات الصحة والسالمة العامة، توفير تأمينات للعاملين والموظفين واي طرف ثالث حسب ما هو مذكور في وثائق 

 العطاء وقانون العمل الفلسطيني 

لية إنفاذ امتثال المقاول بشروط العقد، بما في ذلك االلتزام بإطار اإلدارة البلدية؛ بصفتها الهيئة المالكة ألعمال التنفيذ، تتولى مسئو

 البيئية واالجتماعية والخطة القطاعية 

  الخصومات البيئية تضاف كشرط ضمن الشروط والمالحظات بملخص جدول الكميات 

 تقيم المخالفات والخصومات وتضاف الى كل مطالبة مالية 

 هي المرجع لتحديد المالحظات والمخالفات  1ماعية المرفق رقم خطة المراقبة البيئية واالجت 

  كل اجراء تخفيفي بيئي او اجتماعي ال يتم تنفيذه يدرج كمالحظة بيئية اجتماعية وبضاف الى المخالفات 

 بالنسبة للخروق الصغيرة وشكاوى المواطنين، مثل الحوادث التي تسبب ضررا مؤقتا ولكنه قابل لإلصالا، يتم توجيه 

إنذار بيئي واجتماعي للمقاول للتوقف عن العمل ومعالجة المشكلة واصالا الوضع البيئي. إذا تبين لمهندس البلدية 

 المسئول عن اإلشراف على العمل أن المعالجة قد تمت بطريقة مرضية لن تكون هناك أي إجراءات أخرى. 

  :إذا لم يتم اصالا الضرر خالل الوقت المحدد 

o ساعة  24دية المشرف بالتعاون مع المستشار الفني المحلي بوقف العمل لفترة محددة اقصاها يقوم مهندس البل

عقوبة مالية حسب إجراءات التخفيف التي لم يتم -ويعطي المقاول مالحظة بيئية تخصم ضمن إنذارا بيئيا /اجتماعيا 

 وبة من من كل فاتورة مقدمة من المقاول.  االمتثال بها الواردة في وثيقة العطاء والجدول التالي. يتم خصم تلك العق

o  إذا تبين لدى قيام مهندس البلدية بمراجعة المشروع أن االصالا قد تم بطريقة مرضية فلن تكون هناك أية إجراءات

إضافية. ولكن إذا تبين أن المقاول لم يقم بتصويب الوضع خالل يوم واحد فإن أية أيام إضافية يتوقف فيها العمل 

 ر تأخيرا دون مبرر وال يتم التسامح معه. سوف تعتب

  1يقوم المهندس بكتابة مالحظة بيئية قد تشمل عدة مخالفات إلجراءات تخفيفية كما هو مذكور في المرفق رقم  

 ( من قيمة العقد، فإن مهندس 5-3إذا تكرر عدم االمتثال بإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية بحيث تصل العقوبات إلى )%

ة يرفع اإلنذارات البيئية واالجتماعية المسجلة وتاريخ االقتطاعات للعقوبات الى صندوقتطوير واقؤاض الهيئات البلدي

المحلية باإلجراء القانوني الذي تقترحه البلدية للموافقة النهائية. وبالنظر إلى أن وثائق العطاءات ستضمن وجود تفسير 

 مالئم لطريقة خصم. 

 ود البند الذي يبين ان المقاول مسؤول عن أية عمل اجراءات وقائية ألية آثار قد تطرأ وعلى من الضروري االنتباه لوج

 مهندس البلدية تحديدها وتحديد مدى أهميتها.  

 :فيما يلي توضيح نموذج المالحظة )االنذار( البيئية، اضافة لتوضيح كيفية حساب الخصومات لعقود الشراء 
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 ) (نموذج إنذار بيئي واجتماعي رقم 
 التاريخ  البلدية 

 اسم المشروع 

 موقع العمل 

 المقاول 

   ESMMالمالحظات البيئية على االجراءات الغير مطبقة: من 

 

 

 مشرف/ مهندس البلدية 

 المستشار الفني المحلي 

 ممثل المقاول في وقت اإلنذار 

 تاريخ تسليم االنذار ممثل المقاول 

 وير واقراض الهيئات المحلية  تاريخ االرسال الى صندوق تط

 الساعة 

 التاريخ 

 

 طريقة الخصم:

 .المالحظات االجتماعية: فقط يعطى المقاول انذار ويوقف لمدة يحددها المهندس حتى معالجة الوضع 

  .المالحظات البيئية: االنتباه كم من مخالفة مدرجة في المالحظة حسب مصفوفة المراقبة البيئية واالجتماعية 

 من قيمة العقد من المخالفة الثانية ولخمس مالحظات متتالية.0.1صم يبدأ ب الخ % 

  بعد المالحظة الخامسة لكل اجراء تخفيفي. 0.05يتم ايادة % 
  

 عقوبة خاصة باالمتثال بإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية
 العقوبة اإلنذار البيئي واالجتماعي الرقم

 وقف/ تحذير  1 1

 يورو  40% لكل إجراء تخفيفي وبقيمة دنيا 0.1وقف/ حسم 2+3+4+5+6 2

 يورو  60% عن كل إجراء تخفيفي حسب المشروع وبحد أدني 0.15وقف/ حسم  8+10+11+127+ 3

 مالحظات + الخصم: 5تكون كل  المالحظات الخمس التالية 4

 ((1% من الخصم ل )ن+0.5( + )1ن = نسبة الخصم من )ن+

 يورو. 20يورو تزيد كل خمس مرات بقيمة  80لمشروع وحد أدنى كل إجراء تخفيف حسب ا

% من تكاليف العقد نوصي بوقف العمل، وارسال طلب رسمي الى 3إذا وصل معدل العقوبات   

صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية بقرار البلدية باألجراء المقترا حسب وثائق العطاء 

 ودليل المشتريات والعقود. 

ب الخصومات من قبل مهندس البلدية وتُراجع من قبل مهندس اإلستشاري الفني المحلي حيث يقوم بدراسة يتم إحتسا -

 .N( ونسبة الخصم لـNالمالحظة البيئية )

 * قيمة العقد.](N-1%( من الخصم لـ)N-1( + )0.5نسبة الخصم لـ)[= Nنسبة الخصم لـ -

ح بإيقاف العمل وإرسال طلب إلى صندوق تطوير وإقراض % من قيمة العقد يُنص3إذا إقتربت نسبة العقوبات إلى  -

 الهيئات المحلية إلقتراا اإلجراءات طبقاً لدليل الشراء ووثائق العطاء.

 تستطيع البلدية أن تقرر إن كان لإلجراء التخفيفي أي أثر واضح، وبإمكانها تحديد نسبة عقوبة عدم اإلمتثال طبقاً لذلك. -
 

  والشكاوى جتماعيةواال البيئية المراقبة آلية .10
 

  واالجتماعية البيئية المراقبة .11

سوف تشكل المراقبة البيئية واالجتماعية جزءا ال يتجزأ من ادارة الصندوق لتنفيذ مشروع تطوير البلديات. سوف يكون 

مسئولين عن ضمان )المسئولون البيئيون واالجتماعيون والشركات االستشارية الفنية المحلية( والمهندسون المشرفون في البلدية 

اطالع المقاولين على إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وتوجيه التعليمات للعمال / الطواقم بخصوص االمتثال بتلك األطر وبخطة 

 اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة بالقطاع الذي يندرج تحته المشروع.

دنية للتحقق من تنفيذ المقاولين اللشروط الواردة في خطة اإلدارة البيئية تقوم البلدية بإجراء اشراف منتظم في الموقع لألعمال الم

البيئية واالجتماعية للمقاولين. استشاري الصندوق سيقومون باالشراف والمراقبة البيئية  المسؤوليةواالجتماعية مع اتباع 

 واالجتماعية خالل الزبارات الميدانية.  

نة في تقارير سير العمل او التقارير المتخصصة خالل تنفيذ المشاريع سوف تشمل على التقارير البيئية واالجتماعية المضم

معلومات شاملة عن وضع األداء البيئي واالجتماعي بما يشمل مراجعة االنتهاكات لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية التي تتم خالل 

تلك األعمال للتعامل مع أي نقطة ضعف أو قضايا يتم تعريفها، الفترة التي يغطيها التقرير والتعليمات الموجهة للمقاولين في 

والتدابير المأخوذة ومتابعة لكافة القضايا غير الممتثلة التي يتم اكتشافها اضافة الى االثار او االجتهادات البيئية واالجتماعية 

 االيجابية.

ЬЬϜАЬϜИ РФАЬЬϜАЬϜИ РФА

For
 V

iew
ing

 o
nly

ЬЬϜАЬϜИ РФА



 

41 | P a g e 

 

ثر البيئي واالجتماعي المسجلة في مرحلة التقييم وما يتم تستخدم لتسهيل مقارنة إجراءات تخفيف األ 3الملحق القائمة المرفقة في 

 عمله فعليا على أرض الواقع. 

يضاف الى ذلك التاكيد على دور الصندوق واالستشاري لمراقبة االجراءات االجتماعية المرتبطة بالمشروع الفرعي والموضحة 

االجتماعي، االتفاقيات مع المجتمع، خطط حيااة االراضي  في إطار حيااة االراضي وتحسين حياة الناس، ومنتجاتها خال التقييم

 وتحسين حياة الناس 

البيئية اوالجتماعية وكتابة  البلديات التي ستقوم بادارة مشاريعها ذاتيا ستكون مسؤولة عن تطبيق ومراقبة تنفيذ خطة االدارة
 بة البيئية واالجتماعيةالتقارير، وسيقوم الصندوق بعمل مراجعة وتقييم لالدارة السليمة والمراق

  الشكاوى آلية .12

الذي  2015وتعديل عام  2009في  6يعتمد ويتبنى برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة على قانون المجلس الفلسطيني رقم 

 يّخول بتطوير آلية الشكاوى.

وتوثيق الشكاوى )التاريخ االستالم/تاريخ على البلدية المنفذة للمشروع الفرعي ضمان توفير توثيق الشكاوى والردود في موعدها، 

 الرد/الرد، يوضع نسخة من الشكوى في ملف المشروع الفرعي ويتم رقعه الى الصندوق.
 

تعتمد إجراءات الشكاوى على طبيعة الشكوى التي يرفعها المواطنون. وبع  الشكاوى تقّدم الى البلدية ومن ثم يتم تسليمها الى 

 ص المخّول بحل المشكلة. الدائرة المختّصة او الشخ

في بع  الحاالت التي يتعّذر البلدية حل الشكوى، حينها يتم تحويلها الى المديرية اإلقليمية او الى واارة الحكم المحلي. تتلخص 

 العملية كما يلي:

 يّسلم المواطن شكواه الى البلدية. .1

بليغ الشخص الذي قدّم الشكوى بأن الشكوى في طور ستجيب الهيئة التي تتّسلم الشكوى على الشكوى إما بحل الشكوى او ت .2

يوم(. في حالة ان قدّمت المديرية  28ايام )وسيتم الرد على الشكوى في فترة تقل عن 10الدراسة، وسيتم الرد عليها خالل 

فع المظالم المختصة ردا سلبيا او كانت غير قادرة على إعطاء تغذية مرجعية، يمكن للمواطن ان يتقدم بشكوى الى دائرة ر

 في واارة الحكم المحلي كما يلي: 

 يسلّم شكوى خطية مرفق بها كل الوثائق الالامة بالنسبة للشكوى، إن ُوجد. ويتّسلم المواطن نسخة من وصل استالم الشكوى.ان  -أ

 تُتابع دائرة الشكاوى الشكوى متبّعة اإلجراءات. -ب

 ُرفعت في خالل أسبوع كحد أدنى.المواطن رداً خّطيا بالنسبة للشكوى التي  يجب ان يتلقى -ت

 قبول او رفض شكوى

ايام على األكثر ومن  3.على الموظف المسؤول عن تولي الشكاوى ان يبّلغ المشتكي بشأن قبول او رف  الشكوى في غضون 1

 لحظة تّسلم الشكوى.

 ايام. 3للشكوى في غضون  . في حالة تسليم الموظف الشكوى الى وحدة الشكاوى، على الوحدة ان تّسلم رفضا او قبوال2

 . في حالة تم قبول الشكوى، في هذه الحالة يتلقى المشتكي بطاقة مراجعة للشكوى مختومة بختم رسمي عليها البيانات التالية:3

 اسم المشتكي وصفتهم القانونية. -أ         

 عنوان المشتكي. -ب         

 تاريخ المراجعة. -ت   

 لقب المشتكي. -ث   

 قائمة المالحق المقّدمة مع الشكوى. -ج   

 

 وسائل التواصل مع دائرة الشكاوى:

 االتصال مباشرةً مع واارة الحكم المحلي. .1

 االتصال مع الخط الساخن. .2

 االتصال بالموقع الشبكي للواارة. .3

 كتابة شكوى خطية كما هو مبين في النظام. .4

ين كافة الشكاوى وذلك لتمكين الصندوق واالستشاري من التدخل لحل على البلدية ضمن تقاريها االسبوعية او تقارير الزيارة تدو

 المشكلة حين تدعو الحاجة الى ذلك وفقط عند عدم قدرة البلدية على حل المشكلة. 

 .اوى ورفعها ضمن تقاريرهالصندوق سيقوم بمراقبة تنفيذ الشكاستشاري 
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 المالحقالثامن: القسم 

 

 

 

 اقبة واإلدارة البيئية واالجتماعية لمشاريع فرعية خاصة بالمنشئات العامة.: مصفوفة خطة المر1الملحق رقم 

 

 للمقاولين )شروط تنفيذ مشاريع فرعية خاصة بالمنشئات العامة(  واالجتماعية : توجيهات اإلدارة البيئية2الملحق رقم 

 

 لتنفيذ والتأهيل للمشاريع الفرعية: قائمة المراجعة الخاصة باإلدارة البيئية واالجتماعية لنشاطات ا3الملحق رقم 

 

 19: تعهد المقاول االمتثال إلجراءات الحد من انتشار وباء كوفيد 4ملحق رقم 

 

 : مدونة قواعد السلوك وأخالقيات العمل )تعهد المقاول باإلنابة عن العمال(5ملحق رقم 

 
 : نموذج ملخص التدريب  6 ملحق رقم
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 للطرق. الفرعية مشاريعلل يةئالبي واإلدارة بةالمراق خطة فوفةمص :1 رقم الملحق

 اإلشراف  المراقبة والرصد  
المسؤولية 

 التشغيلية 
 المرحلة  التأثير  مقاييس تخفيفية 

صندوق إقراض 

وتطوير الهيئات 

المحلية / شركات 

االستشارة الفنية 

 المحلية

مهندس البلدية 

 واإلشراف

االستشاري 

 والمقاول

يام و ساعات العمل و أي أنشطة جدول امني مناسب و أ -

خطرة و تنسيق ساعات العمل وطبيعته البلدية 

 والمواطنين 

 تجنب استخدام اآلليات التي تحدث ضجيج عالي -

تنسيق وجدولة ساعات العمل وطبيعته مع حركة الشارع  -

وساعات الذروة واصحاب المحالت التجارية  وطالب 

 المدراس

ع القريببة من جدولة وتنسيق ساعات العمل بالمواق -

المدراس )لتامين دخول وخروج الطالب ( دون اي 

 خطورة عليهم 

 إطفاء المحركات واآلالت في حال عدم استخدامها.  -

 االلتزام بفترة المشروع -

  ايادة تركيز الملوثات

 الضجيجو

حلة التنفيذ
مر

 

توفير شاحنة نقل مياه ورش الماء كلما تطلب األمر للحد  -

تخلص من مسببات الروائح بطرق من انبعاث الغبارال

 أمنة

 تجنب العمل باألوقات العاصفة -

رصد وصيانة المعدات باستمرار من انبعاث غااات أو  -

 األبخرة

تخفيف سرعة المركبات حول الموقع المحملة بمواد  -

البناء وضمان ان تكون مغطية وعمل اآلليات في الموقع 

 بحذر

 تغطية الشاحنات خالل عملية النقل -

 لمصاحب الغبار ا

 ألنشطة البناء

صندوق إقراض 

وتطوير الهيئات 

المحلية / شركات 

االستشارة الفنية 

 المحلية

مهندس البلدية 

 واإلشراف
 المقاول

يجب على المقاول تقديم الشكاوى و إبالل البلدية  -

بأي شكاوى توجه إليه من  MDLFوصندوق 

 ساعة . 24المواطنين خالل 

 الشكاوى  
 

ة العمل واغالق مواقع الحفريات حظر وعزل منطق -

ووضع إشارات تحذيرية   واعمال الجبه بالبناء أرصفة 

 دالة 

التاكد من اغالق جميع مناطق العمل قبل االنتهاء من يوم  -

العمل ووضع اشارات تحذيرية عليها اثناء العمل 

 واضحة للمارة والمركبات  

ار اغالق مدخل الحديقة المجاور لمنطقة العمل امام الزو -

اثناء التاهيل واستخدام مدخل بديل )يوجد مدخل اخر 

 للحديقة( و تامين الموقع واغالق الحفريات 

تقسيم العمل بالبناء أرصفة لمقاطع وتامين مقطع العمل  -

 قبل انتهاء يوم العمل 

  المخاطر المحتملة

للحوادث بسبب 

الحفريات واعمال 

 استبدال الجبه  

 

ل منطقة البناء والتاهيل يجب على المقاول حظر وعز -

للبناء أرصفة باستخدام مواد قوية مثل حواجز امنة 

)اسمنتية أو حديدية(  باالضافة لالشارات التحذيرية 

 وذلك حسب ارشادات المهندس المشرف

وعزل منطقة تنزيل مواد البناء عن مسار المواطنين  -

 والمحالت والطالب 

الكامل  تقسيم مناطق العمل لمقاطع تفاديا لالغالق -

 ولضمان توفير مسلك امن للمشاه (

  خطر الوصول إلى

 منطقة البناء والتاهيل
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 اإلشراف  المراقبة والرصد  
المسؤولية 

 التشغيلية 
 المرحلة  التأثير  مقاييس تخفيفية 

صندوق إقراض 

وتطوير الهيئات 

المحلية / شركات 

االستشارة الفنية 

 المحلية

مهندس البلدية 

 واإلشراف

االستشاري 

 والمقاول

تقديم خطة سير للحصول على موافقة البلدية  -

االعمال تقر وتوافق عليها واالستشاري قبل البدء بتنفيذ 

 البلدية 

على المقاول توضيح خطة العمل واالعالن عن برنامج  -

وضع وتامين للبلدية والمواطنين، باإلضافة الى العمل 

 اشارات السير على طول مقطع  التاهيل

مقاييس ضبط شارات لضبط حركة المرور ووضع اإل -

ايادة احتمال وقوع   حركة السير بالمواقع المناسبة

 لحوادث أثناء البناء ا

حلة التنفيذ
مر

 

اقتراا تدابير للصحة والسالمة يتم تطبيقها في موقع  -

المشروع باإلضافة إلى وضع إشارات تنظيم لحركة 

المرور، وتدابير تهدئة حركة المرور في المسارات 

 المؤدية إلى موقع العمل وخاصة عند نقل المواد والطمم.

 ط السرعةاستعمال اإلشارات لضب -

وتوفير ممرات امنة  ابالل المتأثرين بإغالق المقاطع  -

للمشاة ومداخل البيوت والمحالت التجارية والمدراس 

 وتحديد المقاطع البديلة ووضع اشارات دالة عليها 

توفير ممرات امنة لجميع مداخل المناال والمحالت  -

واجتماعي التجارية والمدراس تفاديا الية تأثير اقتصادي 

 قد يتسسبه االغالق

 عزل منطقة العمل عن هذا المدخل  -

اعالم المواطنين بالمكان البديل واشراكهم في خطة العمل  -

 وبرنامج التاهيل 

تأمين دخول وخروج الطالب من المدرسة وتعيين عمال  -

 راية اينما لزم 

  اغالق مداخل المناال

 او المحالت التجارية 

السالمة والصحة العامة أثناء العمل االلتزام باعتبارات  -

 )القفااات،البدل الواقية،الكمامات والخوذة وحذاء مناسب

تقع على عاتق المقاول مسؤولية توفير معدات الوقاية  -

 الشخصية وليس العامل.

 توفير حمام صحي  -

االلتزام بتعلميات سالمة وصحة العمال المرفقة بناء على  -

 خطة الطوارىء 

ر مكان آمن للعمال للراحة وتناول على المقاول توفي -

 الغداء.

في حالة اإلعمال التي ال تسمح باالبتعاد االجتماعي،  -

الرجوع الى واارة الصحة ألخذ الموافقة على العمل 

 واتباع اإلجراءات المطلوبة

 19االلتزام بإرشادات واارة الصحة لوباء كوفيد  -

 سنة 18عدم تشغيل عمال تقل اعمارهم عن  -

 ل  بالية الشكاوي  ابالل العما -

اطالع العمال على نموذج مدونة السلوك وأخالقيات  -

 العمل

 التاكد من ادماج جميع العمال في تأمين المشروع   -

سنوات لضمان 3توفير مهندس سالمة عامة بخبرة  -

تطبيق اجراءات السالمة المهنية )لحماية العمال 

 والمواطنين( 

 توفير صندوق اسعاف اولي -

 العامة تدريب باجراءات السالمة حصول العمال على -

 والمهنية ومدونة السلوك واخالقيات العمل قبل البدء بالعمل. 

  سالمة وصحة العمال 
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 اإلشراف  المراقبة والرصد  
المسؤولية 

 التشغيلية 
 المرحلة  التأثير  مقاييس تخفيفية 

صندوق إقراض 

وتطوير الهيئات 

المحلية / شركات 

االستشارة الفنية 

 المحلية

مهندس البلدية 

 واإلشراف

االستشاري 

 والمقاول

ر بالنباتات على المقاول تجنب فقدان األشجار والضر -

 األخرى

 عدم رمي مخلفات البناء في محيط النباتات. -

المحافظة على النباتات حول الموقع ونقل النباتات التي  -

قد تتضرر بسبب أعمال المشروع الى مكان مناسب 

 وبطريقة سليمة.

   LALAPFوفي حال حدوث أي ضرر الرجوع الى  -

 فقدان الغطاء النباتي 

حلة التنفيذ
مر

 

يتم تحميل المركبات بطريقة تمنع سقوط مواد ضمان أن  -

البناء على الطرق بإحكام إغالقها وتغطيتها وخاصة 

المركبات التي تحمل الطين والرمل والحطام والمواد 

  األخرى

 تغطية الشاحنات وعدم ترك مخلفات العمل حول الموقع. -

تشوين المواد في الموقع بطريقة سليمة بحيث ال تسبب  -

ملين والمواطنين حول الموقع وال تسبب أية أضرار للعا

 انبعاث الغبار

  والمعدات  الموادنقل

 إلى موقع العمل

فتح قنوات الشكاوي لتقديم أي شكاوي مرتبطة باعمال  -

المشروع. يجب على البلدية توثيق الشكاوي ومشاركتها 

 مع صندوق البلديات

 ابالل المواطنين ببرنامج التاهيل واي اعمال بالموقع -

شاركة معلومات المشروع والتقدم في العمل عبر م -

قنوات البلدية المختلفة ومنها إستخدام وسائل التواصل 

 اإلجتماعي

  إنزعاج السكان

 المحليين من المشروع

تصميم مناطق خضراء حول المنشئات واراعة النباتات  -

 واالشجار.

تنظيف وااالة مخلفات الحفريات من منظقة العمل ومن  -

رع او اراضي المواطنين ونقلها الى مكب حرم الشا

 نفايات تقره البلدية

  ضياع مظاهر جمالية

بسبب القاء مخلفات 

المشروع ضمن حرم 

الطريق او بأرض 

 خاصة.

ل فترة العمل لمنع منع استخدام االراضي الخاصة خال -

أي تأثير قد يطلق اطار حيااة االراضي وتحسين حياة 

جود اتفاقية مصادقة بين الناس، اال بحالة واحدة بو

صاحب االرض والمقاول الستخدام االرض لفترة محددة 

 وبالتراضي

  التأثير على استخدام

 االراض.

 

 مسح شامل للمرافق العامة الموجودة في الطريق.  -

على المقاول التنسيق مع مؤسسات الخدمات العامة ذات  -

العالقة التمام عملية مسح الخطوط وواصالحه بسرعة 

 ي حال وقوع خللف

بيب أنالمقاول الحفاظ على أي من الخصائص/على ا -

مياه الصرف الصحي التي تضررت بسبب أعمال المياه /

البناء على الفور. مطلوب من المقاول تخزين قطع 

 الغيار للصيانة في موقع البناء التخاذ إجراءات سريعة

  حدوث تعطل محتمل

لخطوط المياه أو مرافق 

 أخرى.

 

 

 

 

نظيف وااالة مخلفات الحفريات من منظقة العمل ومن ت -

 حرم الشارع ونقلها الى مكب نفايات تقره البلدية 

خطط مناسبة للتخلص من المخلفات الى مكب نفايات  -

 تقره البلدية وعدم ابقاء المخلفات في حرم الشارع. 

 ااالة مخلفات البناء في أسرع وقت ممكن ؛ -

وط بمصادقة المهندس تخزين مواد لعمل في الموقع مشر -

 اإلشرافي وتامين عدم وصول المشاه اليه 

في حالة وجود مخلفات ومنها المخلفات الناجمة عن  -

 البناء الناجمة  مخلفات 
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 اإلشراف  المراقبة والرصد  
المسؤولية 

 التشغيلية 
 المرحلة  التأثير  مقاييس تخفيفية 

استخدام اآلالت المستعملة) الزيت المستعمل( وفي حال 

وجود تسرب يجب تغطية المنظقة المتلوثة بطبقة من 

الرمل او نشارة الخشب، عمل تنظيف للموقع حاال عمال 

شروط العقد. للتقليل من خصول مثل هذه  انها ضمن

الحوادث يفضل استخدام ماكنات ونقليات حديثة، وان يتم 

تغيير الزيت في الكراج او تنفيذه بشمل امن بالموقع لمنع 

 جودث تسريب. 

صندوق إقراض 

وتطوير الهيئات 

المحلية / شركات 

االستشارة الفنية 

 المحلية

بلدية مهندس ال

 واإلشراف

االستشاري 

 والمقاول

التخلص من النفايات ومخلفات العمل المقاول على  -

بطريقة سليمة وذلك بالتنسيق المسبق مع البلدية ونقلها 

الى مكب نفايات مسموا به بعد موافقة البلدية لتجنب اي 

 .ضرر بيئي او اجتماعي

تنظيف وإاالة مخلفات البناء من حرم الشارع او  -

مجاورة وتنظيف المنطقة بشكل كامل بعد أراضي ال

 انتهاء العمل.

امنة للتخلص من النفايات الصلبة و  استخدام طرق سليمة -

 ومواد البناء وخاصة عن نقلها. 

  السليم  غيرالتخلص

من الطمم وتراكم 

 مخلفات البناء

يجب أن يتفق المقاول مع البلدية حول ترتيبات حف   -

ن أو متجر آمن ، ويتعين مواد البناء وحفظها في مكا

على المقاول اتخاذ جميع المسوولية  لمنع دخول احد 

 غير العمال إلى هذا المخزن 

 غير السليم  التخزين

 لمواد ومعدات العمل

 

 

تنفيذ االجراءات التخفيفية المناسبة التي يطلبها مهندس  -

البلدية المشرف حسب اجراءات خطة االدارة البيئية 

 رشادات المقاولين واالجتماعية وا

التأكد من إجراءات السالمة وااللتزام بتطبيق خطة  -

 االدارة البيئية واالجتماعية  

تقديم خطة الصحة والسالمة المهنية للموافقة عليها من  -

 قبل البلدية واالستشاري قبل البدء بتنفيذ االعمال

تقديم خطة العمل قبل البدء بانشطة العمل تقر وتوافق  -

 ة عليها البلدي

تقديم خطة االستجابة للطوارئ للموافقة عليها من قبل  -

 البلدية واالستشاري قبل البدء بتنفيذ االعمال.

  أية اثار بيئية او

اجتماعية قد تطرأ نتيجة 

 تنفيذ اعمال المشروع.

  

 البلدية  البلدية  البلدية

 مدارس.لالصلبة من ت السليم للنفاياالتجميع ان ضما -

 ت كافيةتوفير حاويات نفايا -

تعزيز فكرة إعادة تدوير النفايات الصلبة بين المواطنين  -

 والطالب بالمنطقة . والموظفين

  تشغيل غير سليم

ألنشطة تجميع النفايات 

 الصلبة

ل
شغي

حلة الت
مر

اقتراا تدابير للصحة والسالمة يتم تطبيقها في موقع  - 

المشروع باإلضافة إلى وضع إشارات تنظيم لحركة 

ابير تهدئة حركة المرور في المسارات المرور، وتد

 المؤدية إلى موقع العمل

  ايادة حركة المرور 

 ايادة احتمالية الحوادث   إشارات لضبط المرور و معايير تخفيفية لحركة المرور -

 التحكم بسرعة حركة المرور. -

 المحافظة على الحياة النباتية.   -

 فحص منتظم للمركبات -

 غبار ايادة متراكمة في ال

انبعاث  الغاا بسبب و

 حركة المرور 

إعداد خطة صيانة سنوية و تخصيص حصة للمصادر  -

 المادية الالامة في الميزانية السنوية 

  صيانة الموجودات

وشبكات  ديدة )الطرقالج

 تصريف مياه المطر( 

 

 

ЬЬϜАЬϜИ РФАЬЬϜАЬϜИ РФА

For
 V

iew
ing

 o
nly

ЬЬϜАЬϜИ РФА



 

47 | P a g e 

 

  الطريق( في مشاريع تنفيذ )شروط للمقاولين واالجتماعية البيئية اإلدارة توجيهات :2 رقم الملحق

 الغرض 

الغرض من توجيهات اإلدارة البيئية بالنسبة للمقاولين هو تحديد المعايير الدنيا المقبولة في أعمال التنفيذ بالنسبة لصندوق تطوير 

  الهيئات المحلية واقراض

 

 الطرق 

دة، إما بشكل كامل أو مؤقت خالل بغرض تنفيذ أعمال تأهيل الطرق، من الضروري إغالق أو تحويل عدد من الطرق المحد

 مرحلة التنفيذ. يجب على المقاول أن يرتب التحويالت لتوفير الطرق البديلة للمواصالت و/أو المشاة. 

بعد عملية تكسير أو إغالق أو التدخل بأي شكل آخر في شارع أو ممر مشاة يكون للجمهور إمكانية الوصول إليه يجب على 

تدابير المعقولة الالامة بحيث يكون التأثير متدنيا على حركة المرور في ذلك الشارع أو ممر المشاة المقاول أن يقوم بعمل ال

 أثناء أعمال تنفيذ وتأهيل الطريق بشكل يكون مقبوال ومعقوال. 

و خاصة بالطرق العامة أو الخاصة أو تلك التي يكون فيها حقوق مرور عامة أ عندما يكون هناك تدخل ألعمال اعادة التأهيل

 لحركة السير ينبغي على المقاول أن يبني طرق التحويالت حيثما أمكن. 

 

 حركة الشاحنات وآليات البناء 

المقاول الذي يقوم بنقل مواد أو مخلفات بناء صلبة أو سائلة يتوجب عليه أن يتبع تدابير صارمة للتقليل من التسرب على 

لة في عربات النقل الخاصة بها بطريقة تحول دون سقوطها أو تسربها ومن الطرقات من خالل التأكد من أن تلك المواد محم

 خالل وضع أغطية على جوانب وأسقف كافة العربات التي تنقل الطين والرمل وغيرها من المواد والمخلفات. 

 

 إجراءات السالمة المرورية 

ات ضبط حركة السير وغيرها من اإلجراءات على المقاول أن يوفر ويضع إشارات المرور وعالمات الطرق والعوائق وإشار

الالامة لضمان سالمة الحركة المرورية في وحول موقع العمل. يجب على المقاول أال يبدأ أية أعمال تؤثر على طرق 

 السيارات العامة والطرق السريعة حتى يقوم باتخاذ كافة تدابير السالمة المرورية والتأكد من فعاليتها الكاملة. 

 

 المرور عبر موقع العمل وحوافه  إمكانية

خالل أعمال تأهيل الشارع يتوجب على المقاول أن يتخذ كافة االحتياطات المعقولة لمنع أو التخفيف من اإلاعاج أو األذى على 

 ق المالكين أو المستأجرين أو الشاغلين للممتلكات المحاورة وعلى الحق العام. يجب على المقاول أن يحاف  على حرمة الطري

 

القائم ان كان العمل على مقطعه كامال أو على جزء منه في موقع العمل وعلى قدرة استخدام ممار المشاة المحاورة من قبل 

القاطنين والمارين من المقطع بظروف آمنة وبمعايير ال تقل عن تلك القائمة في بداية تنفيذ العقد. إذا لزم األمر يقوم المقاول 

 بور بديلة ترضي األشخاص المتضررين. بتوفير وسائل مرور أو ع

 

 حماية المنشآت القائمة

يقوم المقاول بحماية كافة المباني واألعمال والخدمات والمنشآت القائمة بشكل مناسب ويحول دون الحاق الضرر بها أو تدهور 

المباني والمنشآت واألنابيب والكوابل  حالتها أثناء عملية التنفيذ. يتخذ المقاول كافة اإلجراءات الضرورية الالامة لدعم وحماية

 والمجاري وغيرها من المعدات أثناء مرحلة التنفيذ ويقوم بتصليح أي ضرر ناجم بالتنسيق مع البلدية والسلطات المختصة. 

 

 ضبط الضجيج والغبار 

 اقع اعادة التأهيل. وهذا يشمل: يتخذ المقاول كافة التدابير القابلة للتنفيذ للتقليل من اإلاعاج بسبب الغبار والضجيج من مو

  احترام ساعات العمل المعتادة بالقرب من المناطق السكنية 

  المحافظة على المعدات في حالة تشغيل سليمة للتقليل إلى الحد األدنى من الضجيج العالي من رجرجة المعدات وتكسرها

 وصريرها وكذلك من انبعاثات األدخنة من اآللة. 

 ت عندما ال تكون مستخدمة بشكل مباشر إطفاء محركات اآلال 

 فيما يتعلق بضبط الغبار يطلب من المقاول توفير شاحنة مياه بحيث يقوم برش المياه حيث يلزم للتقليل من أثر الغبار 
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 التخلص من النفايات 

المكب للتخلص من النفايات  يتفق المقاول مع البلدية على تدابير خاصة بالتخلص من النفايات. ويتعين على البلدية تحديد موقع

 الصلبة.

 

 حماية األشجار وغيرها من النباتات 

يتفادى المقاول خسارة األشجار والضرر بالنباتات قدر االمكان. يجب التخفيف إلى الحد األدنى من اآلثار الضارة على الغطاء 

 األخضر ضمن أو حول منطقة العمل. 

 

 ل تنظيف موقع األشغال عند االنتهاء من العم

يجب على المقاول أن يزيل كافة النفايات من موقع العمل سواء داخل موقع العمل أو حوله ومناطق الوصول إليه أثناء سير 

العمل وحتى ال يعود هناك حاجة إلجراء أعمال اعادة التأهيل. يجب إاالة كافة األتربة والمواد والحصمة والمكاتب والسياج 

   األرض إلى المستوى الذي كان عليه في حالته األولى. المؤقت وملء الحفر وارجاع مستوى
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 الفرعية للمشاريع والتأهيل التنفيذ لنشاطات واالجتماعية البيئية باإلدارة الخاصة المراجعة قائمة :3 رقم الملحق

 :البلدية 

 :اسم المشروع

 :التاريخ  

 

 مالحظات ال نعم األثر الذي سيتم فحصه  #
جراءات إجراءات الحماية/ اإل

 المنفذة

     توليد الضجيج/ اإلنذار  1

     انتشار الغبار  2

     انبعاث الروائح  3

مشاكل في حركة المرور)إعاقة، تحويلة،  4

 إغالق( 

    

     مشاكل خدمات النفايات الصلبة  5

     مشاكل خدمات المجاري  6

     مشاكل خدمات المياه 7

     لنباتي )األخضر(إلحاق الضرر بالغطاء ا 8

     تعري  سالمة المشاة للخطر  9

     مشاكل خدمات الكهرباء  10

تدهور المشهد الطبيعي / العناصر الفنية  11

 الجمالية 

    

     إلحاق الضرر بالموارد الطبيعية  12

     تهديد التنوع الحيوي والحياة البرية  13

      إلحاق الضرر بالمناطق الترفيهية 14

     إلحاق الضرر بالمواقع التراثية واألثرية  15

     إلحاق الضرر بالنشاطات الزراعية  16

     إلحاق الضرر بالنشاطات الصناعية  17

االلتزام باعتبارات السالمة والصحة العامة  18

 أثناء العمل 

    

التزام العمال بارتداء القطع الواقية )الفستات،  19

 البدل الواقية إلخ القفااات، 

    

     مالءمة آالت العمل  20

     أثار أخرى )ادرجها(  21

 

 . تعليقات:20

  

 

 :. توصيات21

 

 

 

 :توقيع األخصائي البيئي 

 :التاريخ
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 19 كوفيد وباء إنتشار من الحد إلجراءات اإلمتثال المقاول تعهد : (4) ملحق

 

 النسائية في منطقة الطيرةلشارع النهضة انشاء أرصفة اسم العقد: 

 MDPIII-CII-C6-OM-0822069-04رقم العقد: 

 )إسم المقاول والعنوان على ورق مروس( 
 

في ظل تطور الحالة الوبائية ومن منطلق الحرص على صحة العمال والمهندسين والصحة العامة للسكان، أقر أنني سأقوم 

منظمة الصحة العالمية فيما يخص /عن واارة الصحة الفلسطينيةبتطبيق كل ما ورد في البروتوكوالت الصحية الصادرة 

والحد من إنتشاره، وأنني على أتم اإلستعداد لتطبيق أي بروتوكوالت جديدة صادرة من ذات الجهات  19مكافحة وباء كوفيد 

ارة البيئية واإلجتماعية المختصة خالل فترة العمل. كما أنني أقر أنني سألتزم بتطبيق اإلجراءات التالية كملحق لخطة اإلد

للمشروع، وأن عدم اإلمتثال ألي من هذه اإلجراءات يستوجب اإلنذار البيئي كما هو موضح في خطة اإلدارة البيئية 

 واإلجتماعية للمشروع:

 

 وعات( على ان ال تجتمعتقسيم المهندسين والعمال إلى فرق عمل ثابتة وعدم التبادل بين الفرق )فرق عمل على شكل مجم .1

ن واحد، ويكون هناك مدة امنية بين دخول وخروج الفرق المختلفة. كما يجب أن يتم تحديد أدوات خاصة لكل الفرق في ا

 فريق من فرق العمل وعدم تبادل األدوات بين الفرق.

هذه األماكن يجب توفير أماكن للنظافة الشخصية إلستخدامها من قبل العمال بعد اإلنتهاء من العمل. حيث يجب أن يتم تعقيم  .2

 بشكل يومي.

 ساعة على األقل في حال ظهور حاالت إصابة بين العمال بفايروس كورونا. 48يجب إغالق موقع العمل  .3

مرات بالحد األدنى  3التأكيد على نظافة وتعقيم موقع العمل والمكاتب، وذلك بإستخدام المطهرات بشكل دوري )بمعدل  .4

 تالمسا مثل مقاب  األبواب بشكل دوري.كما يجب تطهير األسطح األكثر   يوميا(.

تدريب وتثقيف وتوعية جميع العاملين )الطاقم الفني والعمال( على طرق الوقاية الشخصية، وطرق إنتقال العدوى والتعريف  .5

بطبيعة المرض وكيفية التعايش مع اإلجراءات الموصى بها. و يجب التعميم على جميع العمال بضرورة التبليغ في حال 

 أعراض على أي من أفراد عائالتهم.ظهور 

على جميع العاملين )مهندسين وعمال( إرتداء اللبس الواقي بشكل كامل بما فيها الكمامة، وكذلك توفير المطهرات والكحول  .6

 الالامة لهم بشكل يومي، حيث يعتبر توفير اللبس الواقي والمطهرات من مسئولية المقاول وليس العامل.

عام(. كما يجب عدم تشغيل أي من  60عام( وكبار السن التي تزيد أعمارهم عن ) 18ون السن )يمنع تشغيل العمال د .7

 العاملين الذين تظهر عليهم أعراض مرضية مثل )سعال، عطس، حمى ....إلخ(.

حافظة. يجب أن يتم تشغيل العمال في األعمال اإلنشائية من نفس المحافظة، ويتم اإلستعانة فقط باإلستشاريين من خارج الم .8

 وكذلك يجب أن ال يتم تشغيل العمال الذين يسكنون في مناطق مصنفة موبوءة إال بعد تغيير التصنيف لمنطقة السكن.

يجب عدم إستخدام الحافالت لنقل العمال إال في حالة الضرورة القصوى، وفي حال اإلستخدام أال يزيد عدد الركاب عن ثلث  .9

 عدد المقاعد.

ناول الطعام والشراب مع بعضهم البع ، وكذلك يجب عليهم إستخدام أدوات الطعام والشراب يجب عدم تجمع العمال لت .10

 ذات اإلستخدام الواحد )كبايات، صحون ...إلخ( وتوفير سالت نفايات في الموقع تتناسب مع عدد العمال.

ظرف، واإللتزام بأداب م وعدم مصافحة العمال لبعضهم البع  تحت أي  2يجب ترك مسافة بين العاملين ال تقل عن   .11

 العطس من خالل تغطية الفم واألنف، والمحافظة على عدم لمس األعين والفم واألنف والتي ممكن أن تكون ملوثة.

توفير التباعد المكاني بين مكتب اإلشراف ومكتب المقاول، وتهوية األماكن بشكل جيد لضمان تجديد الهواء داخل المكاتب.   .12

 ت الغير مرتبطة بالموقع مثل تجهيز المطالبات المالية خارج الموقع.كما يجب إنجاا المعامال

 العمل على أي إجراءات جديدة يعلن عنها من الجهات المختصة. .13
 

 

 ........................التوقيع :.....................................................                                       التاريخ :...............

 .................................................................................................................................اسم المقاول :.........
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 العمال( عن باإلنابة المقاول )تعهد العمل وأخالقيات السلوك قواعد مدونة (:5) ملحق

 
 مقدمة 

أتي االهتمام بمواثيق سلوك وأخالقيات العمل والتشغيل كأحد مداخل تطوير األداء للعاملين وأصحاب العمل. إن إعداد مدونة ي

ً يجب  قواعد السلوك وأخالقيات العمل من شأنه تعزيز قيم والممارسات اإليجابية في العمل، وتعد مدونة السلوك إطاراً عاما

به والعمل بمقتضاه، فهي مدونة تلقي الضوء على المعايير واألخالق والقيم التي يجب أن  على العاملين في المشروع التقيد

 يتحلى بها العامل أثناء أداء واجباته، ومن ثم فهي قواعد ستسهم على نحو فاعل في االرتقاء بمستوى جودة األداء واالرتقاء به. 

التركيز على إجراءات الوقاية والسالمة والصحة العامة المتعلقة إن هذه المدونة تشكل جزءاً من مقتضيات العمل في المشروع ب

، ويجب تطبيقها في كل أوقات العمل وطوال فترة التشغيل، وسوف يكون من مهمة المقاول شرا تفاصيلها للعمال 19بكوفيد 

 )والجدد منهم( للعمل بها.

 

 أوال: المبادئ األساسية لمدونة السلوك وأخالقيات العمل

ألداء ونجاا العمل تتوقف على االلتزام بقواعد السوك العامة وأخالقيات العمل، والتصرف بطريقة عادلة وصادقة إن جودة ا

كأفراد مسئولين اجتماعيا انطالقا من أيماننا الراسخ بمسؤوليتنا االجتماعية التي لها أثرا إيجابيا كبيرا على المشاريع التي نعمل 

 :رام هذه المبادئ األساسيةيجب علينا احتولتحقيق هذا،  .بها

: اإليمان بتعزيز التصرف بأمانة في جميع العالقات مع التقيد الصارم بجميع القوانين المعمول بها، احترام النزاهة واألمانة 

 كرامة كل شخص والحفاظ على سالمتهم.

لسلطات ذات العالقة، والتي تتوافق مع االحترام المتبادل والحوار والشفافية هي أساس العالقة مع أصحاب العمل وا الشفافية:

  مبادئ التعاون والصدق واالنفتاا.

: العمل بموضوعية واستقاللية وتجنب أي نوع من أنواع الفساد أو تضارب المصالح الذي قد يؤثر الموضوعية واالستقاللية

 على اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل.

ل، واحترام الحقوق والتقيد بالواجبات من مقتضى المسؤولية، واحترام : توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعماالمسؤولية

 المجتمعات التي نعمل فيها.

 

 ثانيا: قواعد السلوك وأخالقيات العمل

 : الحقوق العامة القسم األول

 لتي في يلتزم العامل بتأدية عمله بإخالص وأمانة وبالمحافظة علي أسرار العمل وأدواته، ويعتبر مسؤوال عن األدوات ا

عهدته وعليه الحفاظ عليها، وفي حالة وجود ظرف خارج عن إرادته أو قوة قاهرة، فان العامل ال يعتبر مسؤوالً عن خلل 

 األدوات أو ضياعها.

  على العامل أن يلتزم بأخالقيات العمل والحفاظ على خصوصية السكان والعمال في منطقة العمل، دون االشتباك معهم أو

 لهم بأي شكل كان. ويجب االمتناع عن المشاركة في أي عنف بدني أو لفظي ألي من العاملين أو السكان.التسبب بأي أذى 

 واالمتثال بالمهام المكلف بها من قبل البلدية. على العامل التقيد بساعات العمل المطلوبة، وكذلك التقيد 

 استخدام األليات الخطرة، وأي إجراءات إضافية يتم  على العامل االلتزام بإجراءات السالمة المتبعة في الموقع، خاصة عند

 طلبها من قبل البلدية.

 .يجب على العامل اإلبالل فورا عن أي أمراض مزمنة يعاني منها أو عند الشعور باإلعياء، وعن أي عقاقير يتلقاها العامل 

 رة ألي شخص أثناء فترة العمل، وخاصة االمتناع عن التسبب بأي نوع من المضايقات سواء اللفظية المباشرة أو غير المباش

 من فئة النساء واألطفال وذوي االحتياجات الخاصة.

  من حق العامل أن يوقع عقد عمل مع صاحب العمل علي أن يكون باللغة العربية، وذلك لحف  حقوق العامل ، علماً بأن عقد

العمل، كما ويجب أن يتضمن العقد اإلجراءات العمل يجب أن يتضمن : األجر، نوع العمل، مكانه ومدته، ساعات وأوقات 

، والتي أقرتها  واارة الصحة الفلسطينية، و يجب أن يوقع العقد من قبل صاحب 19الصحية وشروط الوقاية المتعلقة كوفيد 

 .العمل والعامل بحيث يحتف  العامل بنسخة أصلية من العقد
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  إصابات العمل لدي الجهات المرخصة في فلسطين.علي صاحب العمل أن يلتزم بالتامين على جميع عماله عن 

  يجب أن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر لراحة العامل ال تزيد في مجموعها عن ساعة مع مراعاة أال يعمل العامل

 أكثر من خمس ساعات متصلة دون تخصيص وقت للراحة.

 لواجبات المتعلقة بطبيعة العقد ، كما نص عليها عقد العمل.التقيد بأوقات العمل وتكريس أوقات العمل للقيام بالمهام وا 

 في التظلم أو الشكوى من أي انتهاك لحقه أو من اتخاذ قرار خاطئ بحقه. ضمان حق العامل 

 

 القسم الثاني: حماية حقوق النساء 

  أو غير السياسي أو األصل أو معاملة النساء باحترام بغ  النظر عن العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي

 اإلعاقة أو أي وضع آخر.

   عندما يكون لدى المرأة العاملة مخاوف أو شكوك فيما يتعلق بأعمال العنف القائم على النوع االجتماعي من قبل أصحاب

في المشروع.  العمل أو أي طرف ذو عالقة بالعمل، يجب عليها اإلبالل عن هذه المخاوف وفقًا إلجراءات الشكاوى المعتمدة

 على أن يتم التعامل مع هذه الشكاوي بخصوصية كبيرة للحفاظ على كرامة المشتكية.

   يجب توفير الحماية للنساء وتهيئة أماكن امنه في العمل للنساء وخاصة الحوامل والتأكد من عدم نقل أي امرأة حامل بشكل

 مخاطر.غير صحيح، والعمل على إاالة أو منع تعرض النساء الحوامل لل

  يجب توفير أماكن للنظافة الشخصية الستخدامها من قبل النساء العامالت بعد االنتهاء من العمل.  وأيضا توفير مرافق

 صحية )دورات مياه( خاصة بالنساء في أماكن العمل، ويجب أن يتم تعقيم هذه األماكن بشكل يومي.

 كد من أن الجميع على دراية بقواعد السلوك الخاصة بالعنف القائم بدء العمل في الموقع للتأ يجب تنفيذ لقاءات توجيهية قبل

 على النوع االجتماعي.

 

 القسم الثالن: حماية حقوق ذوي اإلعاقات 

 في أماكن  يلتزم أصحاب العمل بتهيئة البيئة المالئمة الحتياجات ذوي االحتياجات الخاصة وتوفير تسهيالت الحركة والتنقل

 العمل.

 المعاقين والمعاقات في العمل، واحترام حقهم / هن في اختيار نوعية األعمال التي تناسب قدراتهم /تهن،  عدم التمييز بحق

 واهتماماتهم/هن واحتياجاتهم/هن.

 خدمات ومرافق صحية مواءمة الستخدامات ذوي اإلعاقة الحركية في مواقع العمل. االلتزام بتوفير 

 

 القسم الرابع: الصحة والسالمة المهنية 

 لى العامل التقيد بتطبيق شروط وإجراءات الصحة والسالمة العامة الصادرة عن واارة الصحة الفلسطينية، وااللتزام ع

 بقواعد السالمة والصحة المهنية في العمل.

 على صاحب العمل تقديم اإلسعافات األولية الالامة للعامل في حال اإلصابة ونقله إلي اقرب مركز للعالج. 

 بما فيها التباعد الجسدي واللبس الواقي وكل ما  19ءات ومتطلبات السالمة والصحة العامة المتعلقة بكوفيد االلتزام بإجرا

 ينص عليه البروتوكول الصحي. 

 

 توقيع وختم المقاول
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 التدريب ملخص نموذج (:6) ملحق

  مكان التدريب  تاريخ التدريب

  اسم المشروع  البلدية

 .......... نساء: ................رجال: ............ عدد العاملين  مدة المشروع

د ذوي عد

 اإلحتياجات الخاصة 

عدد الحضور  

 في التدريب

 

 رجال: ................... نساء: .....................

 ملخص ما تم شرحه في التدريب والنقاش مع العاملين

 مضمون التدريب المقدم للعمال 

 طبيعة العملتم شرح  

 بنود مدونة قواعد السلوك وأخالقيات العملتم شرا 

 تم شرا ألية وقنوات الشكاوى  في حال كان ألي

 من العمال أي شكوى

 19تم شرا إجراءات البروتوكول الصحي وكوفيد 

 حسب طبيعة المشروع:أي قضايا أخرى 

 

  

 :إجراءات السالمة التي يجب إتباعها في الموقع

يه مثل الفيزت وحماية الراس واالحذيه البسه الحماية الشخص

 الواقيه والكمامات والنظارات،

استخدام السقايل المالئمه وتجنب العمل في أماكن خطر السقوط 

 تجنب مواقع خطر سقوط األشياء 

 التخلص من الزوائد الحديديه والحاده 

 استخدام اإلشارات واالسيجه والحمايات وخاصه عند العمل في

 االليات والمركبات أماكن حركة

 عدم الدخول لالماكن المغلقه قبل التأكد من اإلجراءات

 االحتراايه مثل فحص نسبة االوكسجين وترتيبات الخروج االمن

 إجراءات الوقايه من خطر التلوث اثناء العمل في خطوط المياه

التعقيم االمن وعند التعامل مع النفايات الصلبه او خطوط  وكيفية

 يالصرف الصح

  االجراءات المتبعة في حال حدوث الحوادث والجروا 

 حدود الضوضاء واالهتزاا لبيئات العمل المختلفة 

 التعامل مع المصادر واالالت الكهربائية واالخطار الناتجة عنها 

 التعامل مع االت اللحام واألخطار الناجمة عنها 

 1.5 األخطار الناجمة عن الحفريات وخصوصي التي تزيد عن 

 متر وكيفية تدعيمها 

  االجراءات المتبعة في حال حدوث حريق 

 كيفية التعامل مع المواد الخطرة والكيميائية  

 صور من التدريب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعليمات عامة للتدريب

يجب تقسيم يجب أن يتم التدريب في األسبوع األول من العمل وبحضور أغلبية العاملين، في حال كان عدد العاملين كبير،  -

 العدد على مجموعات وتدريبهم في اوقات مختلفة.

م بين األشخاص، لبس كمامات، توفير معقمات  2يجب أن يتم الحفاظ على إجراءات البرتوكول الصحي في التدريب )تباعد  -

 في مكان التدريب(.

الموقع، بنود مدونة السلوك، ألية التدريب يجب أن يشتمل على شرا طبيعة العمل، إجراءات السالمة التي يجب إتباعها في  -

 وقنوات الشكاوي في حال كان ألي من العمال أي شكوى، أي قضايا أخرى حسب طبيعة المشروع.
 

 .توقيع وختم المقاول
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Procurement of: 

SIDEWALKS CONSTRUCTION FOR  

AL-NAHDA AL-NIS’SAE’YA ROADWAY - Ramallah City 

 

SECTION VII    -   DRAWINGS 
 
   RFB No: MDPIII-CII-C6-OM-0822069-03 

   Project: Municipal Development Project (MDP III) – 2st Cycle. 

   Employer: Ramallah Municipality 

   Country: Palestine 

   Issued on: Oct, 2022. 
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TEL . = 2963215    FAX = 2963214     P. O. BOX 3
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GENERAL NOTES

1. CONTRACTOR TO PREPARE SHOP DRAWINGS OF ALL ROAD AND STRUCTURAL ITEMS, I.E. RETAINING WALLS, PIPES AND BOX CULVERTS, HEADWALLS, AND OTHER ITEMS, AS REQUIRED BASED ON THE EXISTING
TOPOGRAPHY AND SOILS VERIFIED DURING CONSTRUCTION.  THE DESIGN SHALL BE PROVIDED IN AUTOCAD VERSION 2000 AND THE PLAN AND PROFILE/ELEVATION SHALL BE 1=500 HORIZONTAL AND 1=200 VERTICAL.
ALL DRAWINGS WILL BE ON A3 SIZE PAPER.  ALL SUBMITTALS WILL INCLUDE BOTH A HARD AND SOFT COPY.  CONTRACTOR TO SUBMIT A SAMPLE DRAWING FORMAT TO THE ENGINEER FOR REVIEW AND APPROVAL PRIOR
TO SUBMITTING FINAL SHOP DRAWINGS.  AS-BUILT DRAWINGS AT THE COMPLETION OF CONSTRUCTION SHALL BE PREPARED TO THE SAME CRITERIA.

2. ELEVATIONS SHOWN ON THE DRAWINGS ARE REFERENCED TO PALESTINE DATUM.

3. DO NOT SCALE DIMENSIONS FROM DRAWINGS.

4. QUANTITIES ARE APPROXIMATE AND WILL BE MEASURED AFTER COMPLETION OF EACH ITEM OF WORK.

5. CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR REMOVAL AND/OR RELOCATION OF ALL ITEMS SUCH AS DEBRIS, GARBAGE, CUT AND REMOVAL OF TREE ROOTS, AND EXISTING SERVICES WITHIN THE CONSTRUCTION LIMITS,
IN ADDITION TO THE REQUIRED MATERIALS NECESSARY FOR THE COMPLETION OF WORK ACCORDING TO ENGINEER'S INSTRUCTIONS AND SPECIFICATIONS.  ALL TREES AND SHRUBS NOT SHOWN TO BE REMOVED AND
LOCATED WITHIN THE CONSTRUCTION LIMITS SHALL BE SPARED UNLESS DIRECTED BY THE ENGINEER FOR REMOVAL AND/OR RELOCATION.  ADDITIONAL CARE TO SPARE ALL TREES AS POSSIBLE SHALL BE GIVEN WHEN
WORKING AROUND TREES ADJACENT TO THE CONSTRUCTION LIMITS.  THE REMOVAL OF ALL OF THESE ITEMS SHALL BE PERFORMED AT NO ADDITIONAL COST.

6. CONTRACTOR SHALL TAKE ALL REQUIRED MEASURES TO SECURE A SMOOTH FLOW OF TRAFFIC DURING CONSTRUCTION.  CONTRACTOR SHALL SUBMIT A PROPOSED TRAFFIC CONTROL PLAN TO ENGINEER AND ALL
MUNICIPALITIES / INSTITUTIONS IN THE AREA FOR REVIEW AND APPROVAL, PRIOR TO CONSTRUCTION AND/OR MODIFICAITON TO THE FLOW OF TRAFFIC.  FOR DETOURS AND TRAFFIC DIVERSIONS, CONTRACTOR SHALL
PROVIDE TEMPORARY ROAD MARKINGS, SIGNS, BARRIERS, IN ACCORDANCE WITH LOCAL STANDARDS AND ACCEPTABLE TO THE ENGINEER AT NO ADDITIONAL COST.

7. PROJECT SIGNS WILL BE PLACED AT BOTH THE START AND END OF THE PROJECT FOR MOTORISTS APPROACHING THE PROJECT AREA, PRIOR TO THE START OF CONSTRUCTION.

8. ALL DRIVEWAYS - ROAD JUNCTIONS SHALL BE PAVED TO THE LIMITS SHOWN ON THE PLANS OR AS DIRECTED BY THE ENGINEER.  THE COST OF ALL WORKED REQUIRED FOR THE CONSTRUCTION OF JUNCTIONS, ACCESS
ROADS OR ACCESS TO PROPERTIES SHALL BE BASED ON THE TENDERED RATES UNDER THE APPROPRIATE ITEMS IN THE BILL OF QUANTITIES AND NO CLAIM FOR ADDITIONAL PAYMENT FOR THIS WORK SHALL BE
CONSIDERED.

9. FOR ANY CONSTRUCTION IN THE BEDROCK AREAS, A MINIMUM CUT OF 20 CM IN THE SUBGRADE LEVEL IS REQUIRED TO CONTAIN SUB-BASE LAYERS.

10.ROADWAY EXCAVATION SHALL BE MEASURED BY M3 OF MATERIAL EXCAVATED, HAULED AWAY AND EITHER WASTED, STOCKPILED, OR DEPOSITED ON OR IN THE VICINITY OF HIGHWAY EMBANKMENT AREAS, COMPLETED AND
ACCEPTED.  MEASUREMENTS SHALL BE OF VOLUMES COMPUTED FROM THE CROSS SECTIONS SHOWN ON THE DRAWING AND THE ORIGINAL GROUND ELEVATIONS TAKEN JOINTLY BY THE ENGINEER AND THE CONTRACTOR
BEFORE CLEARING AND GRUBBING OPERATIONS.  NO EXCAVATION WORKS SHALL BE ALLOWED BEFORE SUBMITTING TO ENGINEER A DUMP SITE LOCATION APPROVED BY THE RELEVANT AUTHORITIES.

11.EXCAVATION AND DISPOSAL OF EXISTING ASPHALT MATERIAL SHALL COMPLY WITH ALL REGULATIONS AND PREVENT ADVERSE ENVIRONMENTAL IMPACTS AT NO ADDITIONAL COST, I.E. EXCAVATED ASPHALT TO BE
CRUSHED.  CONTRACTOR SHALL SUBMIT EXCAVATION AND DISPOSAL PLAN FOR ENGINEER REVIEW AND APPROVAL.

12.FULL SAW CUT OF EXISTING PAVEMENT SHALL BE PROVIDED AT LOCATIONS WHERE PROPOSED CONSTRUCTION ABUTS EXISTING PAVEMENT FOR WHICH PARTIAL REMOVAL OF THAT PAVEMENT IS REQUIRED. SAW CUTTING
SHALL BE PROVIDED AT NO ADDITIONAL COST.

13.THE CONTRACTOR SHALL COORDINATE AND CREATE A STAGING PLAN WITH ALL LOCAL AUTHORITIES TO RELOCATE EXISTING IMPACTED UTILITIES PRIOR TO CONSTRUCTION ACTIVITIES, IN ORDER TO MINIMIZE
DISRUPTION OF UTILITY SERVICES.

14.CONTRACTOR SHALL ADJUST EXISTING AND PROPOSED MANHOLE CASTINGS, VALVE BOXES AND SIMILAR STRUCTURES WITHIN THE AREA OF IMPROVEMENTS TO THE LEVELS REQUIRED TO MEET FINAL GRADE, AND AS
DIRECTED BY ENGINEER.  THIS WORK SHALL BE COORDINATED WITH THE RELEVANT UTILITY PROVIDER.  ALL WORK AND MATERIALS REQUIRED FOR ADJUSTING STREET STRUCTURES SHALL BE CONSIDERED A
SUBSIDIARY OBLIGATION OF THE CONTRACTOR AND AS SUCH SHALL BE PROVIDED WITHOUT ADDITIONAL COST AND TIME.

15.ALL UTILITIES (ABOVE GROUND AND UNDERGROUND), PAVEMENT STRUCTURES, AND OTHER FEATURES SHOWN OR NOT SHOWN ON THE DRAWINGS ARE IN APPROXIMATE LOCATION ONLY.  IT SHALL BE THE RESPONSIBILITY
OF THE CONTRACTOR TO VERIFY IN THE FIELD, THE EXACT LOCATION OF THESE OR ANY OTHER EXISTING FEATURES IN OR ADJACENT TO THE PROJECT LIMITS.

16.ALL LABOR, MATERIALS AND EQUIPMENT NECESSARY TO MAKE CONNECTIONS TO EXISTING PIPE OR EXISTING SMALL STRUCTURES SHALL BE PROVIDED AT NO ADDITIONAL COST.

17.CONTRACTOR SHALL SUPPLY AND INSTALL WELDED HIGH-DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) CELLULAR CONFINEMENT SYSTEM, SHOWN AS GEOCELL FOR SIDE SLOPES (STEEPER THAN 1(V):3(H)) AND FOR EROSION
PROTECTION FOR ROAD EMBANKMENT EXPOSED SLOPES, FILLED WITH SUITABLE FILL MATERIALS.  MINIMUM CELL DEPTH SHALL BE 75 MM; EXPANDABLE CELL AREA SHALL RANGE FROM 280 CM2 TO 460 CM2
INSTALLATION SHALL BE MADE IN ACCORDANCE WITH MANUFACTURER RECOMMENDATION.  ANCHOR BOLTS (MIN 4dia16 MM / M2, L=800MM).

18.CONTRACTOR SHALL SUPPLY AND INSTALL GEOTEXTILE SHEETS (400 GRM/M2), ACCORDING TO MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS, BEHIND BOULDERS / ROCKERY AND ON TOP OF FINAL ROCK FILL LAYER AT NO
ADDITIONAL COST.  COST FOR SUPPLY AND INSTALLATION OF GEOTEXTILE SHEETS SHALL BE INCLUDED IN BOULDER / ROCKERY AND ROCK FILL ITEMS.

19.ALL CONCRETE ELEMENTS SHALL HAVE FAIR FACE CONCRETE FINISH.

20.ALL NEW CONCRETE SURFACES IN CONTACT WITH SOIL OR BACKFILLING MATERIALS SHALL BE PROTECTED BY APPLYING A BITUMINOUS COATING AT NO ADDITIONAL COST.

21.ALL NEW CONCRETE EDGES SHALL BE CHAMFERED.

22.IT SHALL BE THE RESPONSIBILITY OF THE CONTRACTOR TO ASSURE THAT SAFE ACCESS TO ALL PROPERTIES BE PROVIDED DURING CONSTRUCTION OF THE PROJECT.

23. CONTRACTOR SHALL PERFORM DETAILED TOPOGRAPHICAL SURVEY FOR ALL NEW RETAINING WALL STRUCTURES AND BOX CULVERTS AND SUBMIT SHOP DRAWINGS SHOWING THE PROPOSED LENGTH, HEIGHT, FOUNDATION
ELEVATION AND BACKFILLING CONDITIONS WHICH CONFORM TO ACTUAL FIELD CONDITIONS.  STANDARD RETAINING WALL DETAILS ARE TO BE USED.

24.CONTRACTOR SHALL REVIEW AND CONFIRM THE STABILITY OF ALL PROPOSED RETAINING WALL STRUCTURES AND CUT SLOPES AND REVIEW AND CONFIRM THE SUITABILITY OF SUBGRADES FOR THE ROADWAY AND OTHER
RELATED STRUCTURES.  THIS SHALL INCLUDE GEOTECHNICAL FIELD INVESTIGATION (BORINGS, SAMPLE PITS OR OTHER APPROPRIATE PROCEDURE) AND LAB ANALYSIS FO SOIL AND SITE CHARACTERISTICS FOR ANY
RETAINING WALL STRUCTURE GREATER THAN 1.5 M IN HEIGHT AND ANY CUT SLOPE GREATER THAN 3 M IN HEIGHT.  REVIEW, INVESTIGATION AND ANALYSIS SHALL BE PREFORMED BY A PROFESSIONAL GEOTECHNICAL
ENGINEER AND THE FINDINGS AND CALCULATIONS SUBMITTED WITH THE SHOP DRAWINGS FOR EACH RELATED STRUCTURE AND ROADWAY SECTION.  SUBMITTALS SHALL INCLUDE THE GEOTECHNICAL ENGINEER'S
CONFIRMATION OF REVIEW AND FINDING OF STABILITY WHERE APPLICABLE, OR PROPOSED REVISIONS FOR ANY STRUCTURE OR SLOPE FOUND TO BE UNSTABLE.  NO SEPARATE PAYMENT WILL BE MADE FOR THE
GEOTECHNICAL REVIEW, INVESTIGATION, AND ANALYSIS WORK REQUIRED HEREIN.  THE COMPLETE COST SHALL BE INCLUDED IN THE UNIT PRICES BID FOR RELATED WORK.

25.CONTRACTOR SHALL PERFORM ALL SAMPLING AND TESTING AS REQUIRED AND ACCORDING TO THE TECHNICAL SPECIFICATIONS AND WORK REQUIREMENTS AND THE COST SHALL BE SUBSIDIARY TO OTHER BID ITEMS.
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EXISTING CONDITION LEGENDS/ SYMBOLS

LEGENDS/ SYMBOLS FOR PROFILE:

PROPOSED ROADWAY LEGENDS/ SYMBOLS

HORIZONTAL CURVE

Δ

VERTICAL CURVE

Δ 

LEGENDS/ SYMBOLS FOR PLAN:

GENERAL ABBREVIATIONS HORIZONTAL & VERTICAL GEOMETRY

³
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ROADWAY

R.O.W R.O.W

SIDEWALK
2.0%

SAND LAYER 5CM

INTERLOCK TILE 6CM

BASE COURSE LAYER 20 CM
COMPACTED SUBGRADE

3.5 m

EXISTING ASPHALT

EXISTING SLOPE%
NGLNGL

NOT TO BE REMOVED

From Sta 0+000m To STA 0+165m
TYPICAL CROSS SECTION NO.1

22.0 m

7.5 m 11.0 m

ROADWAY

R.O.W R.O.W

SIDEWALK
2.0%

SAND LAYER 5CM

INTERLOCK TILE 6CM

BASE COURSE LAYER 20 CM
COMPACTED SUBGRADE

3.5 m

EXISTING ASPHALT

EXISTING SLOPE%
NGLNOT TO BE REMOVED

From Sta 0+165m To STA 0+225m
TYPICAL CROSS SECTION NO.2

22.0 m

7.5 m 11.0 m

EXISTING CONCRETE WALL
NOT TO BE REMOVED

From Sta 0+420m To STA 0+450m
From Sta 0+525m To STA 0+540m
From Sta 0+700m To STA 0+740m

GENERAL NOTE:
CROSS SECTIONS CONTAINED HEREIN ARE PROVIDED FOR INFORMATION
ONLY. EXISTING GRADE LINE MAY DIFFER FROM THE ACTUAL FIELD
CONDITION. THE CONTRACTOR SHALL VERIFY EXISTING GROUND LINE
PERIODICALLY AND NOTIFY THE ENGINEER OF ANY DISCREPANCIES
THAT SIGNIFICANTLY IMPACT CONSTRUCTION OF THE PROPOSED
FEATURES. DESIGN FEATURES DEPICTED ON CROSS SECTIONS MAY
DIFFER FROM WHAT IS SHOWN ON THE PLAN AND PROFILE SHEETS.
CONTRACTOR SHALL REFER TO THE PLAN AND PROFILE SHEETS TO
DETERMINE THE LOCATION, DIMENSIONS, LIMITS AND EXTENTS OF
PROPOSED DESIGN FEATURES.

NGL

NGL
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ROADWAY

R.O.W R.O.W

SIDEWALK
2.0%

SAND LAYER 5CM

INTERLOCK TILE 6CM

BASE COURSE LAYER 20 CM
COMPACTED SUBGRADE

3.5 m

EXISTING ASPHALT

EXISTING SLOPE%
NGLNGL

NOT TO BE REMOVED

From Sta 0+225m To STA 0+420m
TYPICAL CROSS SECTION NO.3

22.0 m

11.0 m

BASE COURSE LAYER 20 CM (CBR>80%)

ASPHALT WEARING COURSE  LAYER 6 CM

ASPHALT PRIME COAT (MC) 

COMPACTED SUBGRADE

VAR.

PROPOSED ASPHALT
EXISTING SLOPE%

VAR.

7.5 m

ROADWAY

R.O.W R.O.W

SIDEWALK
2.0%

SAND LAYER 5CM

INTERLOCK TILE 6CM

BASE COURSE LAYER 20 CM
COMPACTED SUBGRADE

3.5 m

EXISTING ASPHALT

EXISTING SLOPE% NGL
NGL

NOT TO BE REMOVED

22.0 m

10.0 m6.5 m 2.0 m

PROPOSED MEDIAN

From Sta 0+420m To STA 0+525m
TYPICAL CROSS SECTION NO.4

GENERAL NOTE:
CROSS SECTIONS CONTAINED HEREIN ARE PROVIDED FOR INFORMATION
ONLY. EXISTING GRADE LINE MAY DIFFER FROM THE ACTUAL FIELD
CONDITION. THE CONTRACTOR SHALL VERIFY EXISTING GROUND LINE
PERIODICALLY AND NOTIFY THE ENGINEER OF ANY DISCREPANCIES
THAT SIGNIFICANTLY IMPACT CONSTRUCTION OF THE PROPOSED
FEATURES. DESIGN FEATURES DEPICTED ON CROSS SECTIONS MAY
DIFFER FROM WHAT IS SHOWN ON THE PLAN AND PROFILE SHEETS.
CONTRACTOR SHALL REFER TO THE PLAN AND PROFILE SHEETS TO
DETERMINE THE LOCATION, DIMENSIONS, LIMITS AND EXTENTS OF
PROPOSED DESIGN FEATURES.

EXISTING ASPHALT

EXISTING SLOPE%
NOT TO BE REMOVED

NGL
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ROADWAY

R.O.W R.O.W

SIDEWALK
2.0%

SAND LAYER 5CM

INTERLOCK TILE 6CM

BASE COURSE LAYER 20 CM
COMPACTED SUBGRADE

3.5 m

EXISTING ASPHALT

EXISTING SLOPE%

NGL

NGL
NOT TO BE REMOVED

22.0 m

11.0 m

BASE COURSE LAYER 20 CM (CBR>80%)

ASPHALT WEARING COURSE  LAYER 6 CM

ASPHALT PRIME COAT (MC) 

COMPACTED SUBGRADE

UNPAVED
SHOULDER

2.0%

PROPOSED ASPHALT
EXISTING SLOPE%

VAR. 1.0 m

7.5 m

VAR.

BASE COURSE LAYER 20 CM (CBR>80%)

COMPACTED SUBGRADE

From Sta 0+540m To STA 0+700m
TYPICAL CROSS SECTION NO.5

GENERAL NOTE:
CROSS SECTIONS CONTAINED HEREIN ARE PROVIDED FOR INFORMATION
ONLY. EXISTING GRADE LINE MAY DIFFER FROM THE ACTUAL FIELD
CONDITION. THE CONTRACTOR SHALL VERIFY EXISTING GROUND LINE
PERIODICALLY AND NOTIFY THE ENGINEER OF ANY DISCREPANCIES
THAT SIGNIFICANTLY IMPACT CONSTRUCTION OF THE PROPOSED
FEATURES. DESIGN FEATURES DEPICTED ON CROSS SECTIONS MAY
DIFFER FROM WHAT IS SHOWN ON THE PLAN AND PROFILE SHEETS.
CONTRACTOR SHALL REFER TO THE PLAN AND PROFILE SHEETS TO
DETERMINE THE LOCATION, DIMENSIONS, LIMITS AND EXTENTS OF
PROPOSED DESIGN FEATURES.
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10

1710

1
7

2
5

1.0%

23

SIDEWALK (SEE PLAN FOR WIDTH)

CARRIAGEWAY

PRECAST CONCRETE CURBSTONE

DRY CONCRETE MIX

SUITABLE
FILL MATERIAL

SAND LAYER 5 CM

RAISED CURB / SIDEWALK DETAIL

2
5

2
0

10

2 2
11 2.5

1
0

30

8

1
0

8

CONCRETE BACKING

PRECAST CONCRETE EDGE CURB

CONCRETE BACKING

DRY CONCRETE MIX

DETAIL "A"

B 250

B 250

BASECOURSE 20CM 

5
0

50

2
3
0

230

180100

1
0
0

255150

50

1
5
0

110 25

1
0
0

 RAISED CURB
(TO BE USED IN SIDEWALK)

80

2
0
0

2
0 20

200

1
8
0

1
0
0

EDGE BEAM

230

R 
25

1
5
0

3
0

Connection Point

Connection Point

Connection Point

CONNECTION POINT

MOUNTABLE CURB
(TO BE USED IN MEDIAN)

DROP CURB
(TO BE USED IN SIDEWALK-RAMP)

2
3
0

INTERLOCK TILES 6 CM

COMPACTED BASE COURSE LAYER 20 CM

ASPHALT PRIME COAT (MC70) 
ASPHALT WEARING COURSE  LAYER 6 CM

COMPACTED SUBGRADE

INTERLOCKING SIDEWALK DETAIL
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W = MIN 300 AT PEDESTRIAN CROSSING

DROP CURB 

TRANSITION CURB

FULL UPSTAND CURB

ELEVATION OF DROP CURB ARRANGEMENT

1250 W 1250

PEDESTRAIN CROSSING LINE MARKING

8% LONGITUDINAL TRANSITION

100MM HIGH  CURB

EDGE OF PAVEMENT

LIP OF CURB

DROP CURB PLAN

8% PERPENDICULAR TRANSITION

 CURB STONE TYPE MS-11

TOP OF PAVEMENT

4
0
0

25

400

50MM SAND BED

SIDE WALK PAVING 

 ROAD BASE

 CONCRETE FOUNDATION

FOOTPATH CARRIAGE WAY

5
0

6
0

1
5
0

Minimum300mm

 SECTION A-A

R 
25

1-121-12
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SIDE WALK CURB
LOWERED SIDE WALK CURB

RAMP DETAILS AT BEGINNING OF SIDEWALK
NO SCALE
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TEMPORARY RS1

END OF ROAD WORKS

TRAFFIC CONS

ROAD WORKS
AHEAD()901

TO BE INSTALLED
AFTER THE ROAD
WORKS ZONE

TO BE INSTALLED
BEFOR THE WORK ZONE
BY
300m,500m,800m,1100m..etc

ROAD WORKS TRAFFIC CONTROL

START OF ROAD WORKS
TO BE INSTALLED
BEFOR THE ROAD

WORKS ZONE BY 1100
m @ LEAST

XXXXXX XXXXXX

2
0
0

120120120120

2
0
0

END OF ROAD WORKS

TO BE INSTALLED AFTER THE
ROAD WORKS ZONE

920

918

921

DECCELERATION
ACCELERATION OR

923

922

3m

1m

3(2)m 1.5 (1) m

2 (3)m 4 (6)m 2 (3)m 4 (6)m 2 (3)m 4 (6)m 2 (3)m1
0

1
0

1
0

1
0

1
5

3(2)m 1.5 (1) m3(2)m 1.5 (1) m3(2)m

2m 1m 2m 1m 2m 1m1
0

1
0

1
0

3
0

1.5m 3m 1.5m 3m 1.5m 3m

925

920

SIGN No. 902 SIGN No. 905 SIGN No. 910SIGN No. 906 SIGN No. 907 SIGN No. 911SIGN No. 909

SIGN No. 912 SIGN No. 913 SIGN No. 914-1 SIGN No. 916 SIGN No. 917SIGN No. 914-2

SIGN No. 901
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STOP

30

Work A head

Closed Road

Don't Turn

Speed Limit

Stop

Cone

No Over taking

Height 90 cm

Radius 45cm

Radius 45 cm

Radius 45cm

Radius 45cm

Height 75 cm

Variable Width
 Black text 20 cm height

XXX

Start of road work 120 cm*200 cm

Sign Description Dimension

Orange Directional Sign
ةليوحت

Radius 45cm

Height 90 cm

Turn to Direction arrow

Close start & End Work
Zone by New Jersey

Flasher 

Flag Man with  

Light Stick 

قيرم قلغم Road Closed
Variable Width

 Black text 20 cm
height

Tower Light 

4x50w LED

60cm*6000 cm

Sign Description Dimension
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100

100Paint logo Details

1
2 3
4
5 6
7

8 9
10

80
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1.0 m 2.5 m6.5 m2.0 m1.0 m2.5 m 6.5 m

0.2 m 1.0 m 0.2 m 2.1 m

Interlock 

0.2 1.0 0.2 2.1

Red
Interlock 
Gray  

Paving  
Brill 
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